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ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات ،الحمد هلل الذي خمق األرض والسموات  ،الحمد هلل الذي أقال
العثرات وأنزل خي اًر منيا الرحمات ،بعث لنا نبياً ىادياً ورسوالً معمماً ،صمى عميك اهلل يا عمم اليدى كمما ىبت

النسائم وصاحت عمى األيك الحمائم ،صبلة نبتغي منيا الشفاعة وعند الحوض المقاء.

تعجز قواميس المغة عن تقديم كممات الشكر ألىل الفضل ،ولكن بزىد العبارات ،وببلغتيا ،ومن باب

الوجوب البد من توجيو أسمى آيات الشكر والتقدير لمن أخذوا بيدي نحو إتمام ىذا العمل المتواضع حتى
نيايتو ،وكانت ليم الوقفات الداعمة التي لوال أن من اهلل بيا عمى لما استطعت لذلك سبيبل.
وابدأ شكري لمدكتور الفاضل  /وائل حمدي الداية ،المشرف الرئيس عمى ىذه الرسالة ،لما قدمو من

نافعا
اثراءات جوىرية طيمة فترة إعداد الرسالة ،فمو منى كل االحترام والتقدير .....زاده اهلل عمماً
ً

ورفعةً........وجزاه كل اليمن والخير .

وأتقدم بعظيم الشكر والتقدير لمدكتور  /محمد جودت فارس،عمى تفضيمو وتشريفو لي كمناقش داخمي

 ،وكذلك خالص الشكر واالحترام لمدكتور  /أكرم إسماعيل سمور،المناقش الخارجي.

والشكر موصول إلى مجمع العمم جامعة األزىر ،ممثمة بكمية االقتصاد والعموم اإلدارية وعمى وجو
الخصوص كافة أعضاء الييئة التدريسية في قسم إدارة األعمال ،وكذلك عمادة الدراسات العميا والبحث

العممي لما قدموه من تسييبلت ومساعدة لي .

الباحثة


ت

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى عبلقة المنظمة المتعممة بالميزة التنافسية في المصارف

الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة ،وفقا لنموذج  ، Marsik &Watkins 2003وقد اعتمدت
الباحثة عمى المنيج الوصفي ،وتم تصميم استبانة كأداة لمدراسة  ،مستخدمةً العينة العشوائية البسيطة ،تمثل

مجتمع الدراسة من جميع العاممين في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية ،حيث بمغ مجتمع الدراسة

 720مفردة ،تم توزيع ( )152استبانة كعينة تم استرداد منيا ( ،)100وبنسبة استرداد قدرىا( .)%75.6
وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج منيا:

 وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد عينة الدراسة عمى المحور المتعمق بالمنظمة المتعممة فيالمصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة ،بوزن نسبي قدره ( ،)%77.5حيث بمغ الوزن

النسبي لممصارف التجارية ( ،)75.7%والمصارف اإلسبلمية بوزن نسبي قدره (.)%79.3

وقد تراوحت أبعاد المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة ما بين

الوزن النسبي( )% 81.0إلى ( )%73.5حيث جاءت مرتبة تنازليا كالتالي :القيادة اإلستراتيجية الداعمة
لمتعمم ،إيجاد فرص لمتعمم المستمر ،إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم ،تشجيع االستفيام والحوار ،

ت شجيع التعاون والتعمم الجماعي ،ربط المنظمة بالبيئة الخارجية  ،تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية
مشتركة.

 وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد عينة الدراسة عمى المحور المتعمق بالميزة التنافسية فيالمصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة ،بوزن نسبي قدره ( ، )%83.7حيث بمغ الوزن

النسبي لممصارف التجارية ( ،)%82.6والمصارف اإلسبلمية بوزن نسبي قدره (.)%84.7
 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين أبعاد المنظمة المتعممة والميزةالتنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة .
وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا:
استثمار الطاقات ،والقدرات الكامنة لدى العاممين ،بإشراكيم في اتخاذ الق اررات ،واعطائيم الفرصة

إلظيار ما لدييم من أفكار ،ومقترحات ،توجيو جيود إدارة المصارف فيما يتعمق بتوثيق العبلقات مع البيئة
الخارجية ،دعم وتشجيع عمميات اإلبداع واالبتكار من خبلل تجريب األفكار،والحمول التي يقدميا العاممون

وادخاليا إلى حيز التنفيذ ،بذل جيود مكثفة متواصمة من قبل إدارة المصارف في مجال الخدمات التي
يقدموىا ووصوليا إلى مستوى أفضل من الجودة .
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Abstract
This study aimed to identify the relationship between the learning organization and
competitive advantage in Commercial and Islamic Palestinian Banks- Gaza Governorates
.according to Marsik &Watkins 2003 model. The researcher used the descriptive analytical
approach and a questionnaire was designed as a research tool using simple random sample .The
population of the research consists of all employees at Commercial and Islamic at Palestinian
Banks. The population of this research consisted of (720) employee member, (152) questionnaire
were distributed, (100) were received (Response rate75.6%).

The study reached many conclusions such as:
-There is a high degree of agreement from the respondents on learning organization in
Commercial and Islamic banks – Gaza governorates. The overall relative weight equals (77.5%),
(75.7%) in the Commercial banks and (79.3%) in the Islamic banks. The relative weight for
these dimensions was between (81.0% to 73.5%).
The descending order of these dimensions according to the study is :
(strategic leadership which support learning , creating opportunities for continuous learning ,
establishing systems to share knowledge and learning , encouragement of inquiry and dialogue ,
encouragement of co-operation and collective learning, linking the organization with outside
environment and empower workers to gather them toward a common vision).
-There is a high degree of agreement from the respondents on competitive advantage in
Commercial and Islamic banks – Gaza governorates. The overall relative weight equals (83.7%)
( 82.6%) in the Commercial banks and (84.7% ) in the Islamic banks.
-There is a significant statistical relationship at a significant level (   0.05 ) between learning
organization and competitive advantage in Commercial and Islamic Palestinian banks- Gaza
governorates.
The study offered many recommendations such as:
Invest in capabilities of employees by involving them in the decision making process
,direct more effort of banks management to strengthen the relation with external environment,
support and encouragement innovation process through trialing the ideas and the solutions which
introduced by employees ,to do more effort at quality field to reach best level .
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مقدمة:

إن التحديات المعاصرة التي تواجو المنظمات ،بمختمف تصنيفاتيا وأىدافيا ،تحتم عمى عاممييا

التعمم ،واكتساب المعرفة ،وزيادة رصيد الخبرات وتطوير الميارات ،حتى تستطيع أن تتبوأ مكانة مرموقة
اكتفاء في أي مجال يمكن ليا تحقيقو .
والمضي قدماً بكوادر قادرة عمى أن تحقق
ً

كما أن المنظمات تعيش اليوم في عصر العولمة والتطور التكنولوجي واالنفتاح العممي في مختمف
الميادين ،والتي جعمت من العالم قرية كونية صغيرة ،واقتصاداً عالمياً قائماً عمى التنافس والتميز ،األمر الذي

يفرض عمى إدارة تمك المنظمات ضرورة امتبلكيا القدرة عمى إعادة ترتيب أوضاعيا ،واالستفادة من خبراتيا
وتجاربيا السابقة ،والعمل عمى تبنى مفيوم المنظمة المتعممة بوصفو مدخبلً لتحسين أدائيا ونموىا والحفاظ
عمى مواردىا المختمفة ( أبو حشيش ومرتجى.)398 :2011 ،

ىذا التحول في سياسات المنظمة واتجاىاتيا نحو فكر المنظمة المتعممة كان لو البداية مع الكاتب
األمريكي (بيتر سينغ) مدير معيد( ماساشوستس) لمتكنولوجيا في العام 1990م ،فقد وصفيا بأنيا المنظمات
التي يتم فييا إيجاد نتائج يرغبيا األفراد العاممون ،من خبلل توسيع قدراتيم ،واعتماد أنماط جديدة وشاممة

في التفكير يعبر عنيا بالطموحات الجماعية ،حيث أن جوىر عمل ىؤالء األفراد في تمك المنظمات ىو أن
يتعمم األفراد باستمرار كيف يتعممون معاً (.)Senge,1990:3

إن المنظمة المتعممة تعمل باستمرار عمى زيادة قدراتيا وطاقاتيا لتشكيل المستقبل الذي ترغب في

تحقيقو ،فيي منظمة ذات فمسفة تتنبأ بالتغيير ،وتستعد لو ،وتستجيب لمتطمباتو ،وأن المنظمة المتعممة تسعى

اعتمادا عمى قدرات العاممين في تحقيق النتائج
الكتساب قدرات تمكنيا من التعامل مع التعقيد والغموض،
ً
التي ترغب المنظمة في تحقيقيا ،وتسعى المنظمة المتعممة إلى منح العاممين قد اًر من المرونة والحرية في

التفكير ،مما تيسر عندىم الدافع والطموح لمعمل َسوياً البتكار نماذج وطرق جديدة في التفكير
(.)Drejer,2000:206

فالمنظمات الرائدة اليوم ىي المنظمات المتعممة التي تستطيع توظيف الذكاء والمعرفة في أعماليا

وعممياتيا ،وتأخذ الميزة التنافسية من توجياتيا اإلستراتيجية المبنية عمى القاعدة المعرفية التي تمكنيا من
الوصول إلى أىدافيا وتحقيق رؤيتيا ،ونظ اًر لزيادة التعقيد في طبيعة العمميات والمنتجات التي تقدميا

المنظمات وزيادة المخزون المعموماتي ،والمعرفي التقني ،وغير التقني وزيادة حدة المنافسة ،كان البد
لممنظمات أن تتبنى نيجاً جديداً يعتمد عمى التعميم المستمر ،من أجل التصدي ليذه التحديات واالستعداد
لمواجية المنافسة العالمية القادمة ( عبد الفتاح .)4 :2013 ،

لذا تسعى المنظمات لمحصول عمى المعمومات والمعرفة ،وتتبنى مفيوم المنظمة المتعممة لكي تتفوق

عمى منافسييا ،أو بكممات أخرى ،إن المنظمات تسعى إلى تحقيق الميزة التنافسية ،ويكمن ذلك في قدرتيا
عمى التفوق عمى المنافسين في مجال أو أكثر من مجاالت األداء االستراتيجي.
2

ويعتمد ذلك عمى معدل التعمم الذي يحقق خفضاً ممموساً في كمف اإلنتاج ،ويشكل ميزة تنافسية في مجال

قيادة الكمفة أو االبتكار وادخال أساليب جديدة في االبتكار ،وتقديم الخدمات وكل ذلك ال يتحقق إال بوجود

موجة جديدة من التعمم تؤدي إليجاد الميزة التنافسية وتقويتيا (حسون وآخرون .)4 :2012 ،
أوالً :مشكمة الدراسة:

إ ن المنظمة المتعممة تمثل أحد المداخل الحديثة التي تمكن المنظمات من التكيف والتفاعل مع

طبيعة التغيرات المتسارعة ،كما أن أىمية المنظمة المتعممة تزداد مع إدراك أن المنظمات المعاصرة يتجسد

فييا مفيوم اقتصاد المعرفة الذي يستند إلى القدرة عمى التعمم إلنتاج المعرفة .ويشير (  )Rowdenإلى أن

قدرة المنظمة عمى التعمم يمثل المصدر الحقيقي لتحقيق الميزة التنافسية ليا (.)Rowden,2001:57
ظاىر في مواضيع كثيرة ،فقد ارتبطت بعبلقة طردية في تحقيق التميز
ثر
اً
كما أن لممنظمة المتعممة أ اً

المؤسسي (النسور )2010،كذلك كانت العبلقة طردية بين المنظمة المتعممة واإلبداع (أبوعفش)2014،
أيضا ارتباط تطبيق
وأىمية المنظمة المتعممة بتعزيز إجراءات السبلمة ،والصحة المينية (محمد )2014،و ً
المنظمة المتعممة في المساىمة في عممية التغيير االستراتيجي (الحواجرة .)2011،

باإلضافة إلى إيجابية العبلقة مع االلتزام الوظيفي ،أي :بزيادة مستوى تطبيق المنظمة المتعممة يزداد

مستوى االلتزام الوظيفي (الشمفان ، )2012،وكذلك مع األداء الوظيفي (،)Feizi,2013والعبلقة الطردية مع
الرضا الوظيفي (.)Razali,et al,2013

وبما أن منظمات األعمال تنشط في بيئة معقدة ومتغيرة باستمرار مما يفرض عمى ىذه المنظمات

مواكبة التغيرات والتطورات بصورة دائمة ،لتتمكن من تحقيق أىدافيا ،وضمان بقائيا ونموىا واستمرارىا ومن
أجل احتبلل مراكز الريادة في السوق يتوجب عمى تمك المنظمات امتبلك آليات لمواجية المنافسة الحادة التي
تعددت أشكاليا ،وأسمحتيا التنافسية ،والمتمثمة في القدرات التنافسية التي تعطييا الفرصة ،لحيازة مزايا تنافسية

تضمن استم اررية الريادة بسبب عدم قابميتيا لمتقميد والمحاكاة. ،فظيرت أىمية الميزة التنافسية من خبلل

ايجابية العبلقة مع المنظمة المتعممة ( حسون وآخرون .)2012 ،

وفي حين أن القطاع المصرفي من أىم القطاعات في فمسطين والتي تقوم بدعم االقتصاد
الفمسطيني ،حيث يمثل الجياز المصرفي حمقة وصل بين المستثمرين والمودعين ،والذي يجب أن يكون قوياً
وفعاالً حتى؛ يستطيع استيعاب الحركة المالية التي يقوم بيا النظام المصرفي والقدرة عمى متابعة تمك

العمميات بصورة تعكس عمل النظام بدقة (إسماعيل .)2011،

وفى ظل تزايد عدد المؤسسات المصرفية في محافظات غزة فان المصارف الفمسطينية تواجو منافسة

أمام المصارف الوافدة ،لذا فإن األولى تسعى إلثبات تواجدىا من خبلل امتبلك وتحقيق الميزة التنافسية؛
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حيث أن قوة الميزة التنافسية يعتمد إلى درجة كبيرة عمى مقدار معرفتيا .والمعرفة ىي األساس الذي تقوم
عميو المنظمة المتعممة؛ وبالتالي زيادة قدرة المصارف الفمسطينية في مواجية المصارف الوافدة .
ومن خبلل اطبلع الباحثة عمى بعض الدراسات التي أوصت بزيادة االىتمام والعمل عمى بناء ميزة
تنافسية في المصارف (الروسان  )2007،ودراسة (إسماعيل  )2011 ،فقد أوصت بتعميق وعي المسئوولين

في المصارف الفمسطينية؛ لمتحديات الكبيرة والمنافسة الشديدة التي يواجييا القطاع المصرفي الفمسطيني .

إن المنظمة المتعممة والميزة التنافسية أصبحا متغيرين في غاية األىمية في منظمات اليوم سواء
كانت تمك المنظمات عامة أو خاصة؛ لذا وفي ظل محدودية األبحاث والدراسات التي تناولت المنظمة

المتعممة ،والميزة التنافسية ،وعدم وجود أي دراسة محمية ربطت بين ىذين المتغيرين عمى حد عمم الباحثة.

تبرز أىمية ىذه الدراسة وذلك من خبلل العبلقة بين المنظمة المتعممة والميزة التنافسية ومن ىنا

ينبثق السؤال الرئيسي لمدراسة وىو:

ما عالقة المنظمة المتعممة بالميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات

غزة؟

ثانياً :تساؤالت الدراسة:

ينبثق عن سؤال الدراسة الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية وىي:

السؤال األول:

ما درجة تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة ؟

السؤال الثاني:

ما مستوى تحقق الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة ؟

السؤال الثالث:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة ( )   0.05في درجة

تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة بالمصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة تعزى لممتغيرات

الشخصية والتنظيمية(:الجنس ،العمر ،مدة الخدمة ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفي ،المستوى اإلداري)؟
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السؤال الرابع:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة (  )   0.05في

مستوى تحقق الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة تعزى لممتغيرات

الشخصية والتنظيمية (:الجنس ،العمر ،مدة الخدمة ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفي ،المستوى اإلداري)؟
ثالثاً :متغيرات الدراسة:

اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المتغيرات اآلتية :

المتغير التابع :الميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة.

المتغير المستقل :المنظمة المتعممة وأبعادىا حسب نموذج Marsick & Watkins 2003
 .1إيجاد فرص لمتعمم المستمر.

 .2تشجيع االستفيام والحوار.

 .3تشجيع التعاون والتعمم الجماعي.
 .4تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة.
 .5إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم.

.6ربط المنظمة بالبيئة الخارجية.

. 7القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم.

المتغيرات الديمغرافية( :الجنس -العمر -مدة الخدمة -المؤىل العممي-المسمى الوظيفي-المستوى اإلداري).


العوامل الذٍموغرافَت( :الجنس – العمر – مذة الخذمت – المؤهل العلمٌ – المسمي الوظَفٌ – المستوى اإلدارً)

المتغَر المستقل
المتغَر التابع

املنةةةةظةةةمةةةة املتةعة ةةمةةةة

 إيجاد فرص للتعلم المستمر
 تشجيع االستفهام والحوار
 تشجيع التعاون والتعلم الجماعي
 تمكين العاملين لجمعهم نحو رؤية
مشتركة

املةة ةةةةة التنةةافةةسةة ةة

 إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة
والتعلم
 ربط المنظمة بالبيئة الخارجية
 القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم

شكل رقم ( )1.1يوضح متغيرات الدراسة
اعتمادا عمى دراسة (حسون وآخرون )2012،
جرد بواسطة الباحثة
ً
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رابعاً :فرضيات الدراسة:

استناداً إلى مشكمة البحث تمت صياغة الفرضية الرئيسة اآلتية التي سيجرى اختبارىا .
الفرضية الرئيسة األولى:

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )   0.05بين تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة والميزة

التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة .
ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

 .1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين إيجاد فرص لمتعمم المستمروالميزة

التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة .
 .2توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين تشجيع االستفيام والحواروالميزة التنافسية
لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة.

 .3توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين تشجيع التعاون والتعمم الجماعي والميزة

التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة.
 .4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية
مشتركة والميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة.
. 5توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

والميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة .
 .6توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين ربط المنظمة بالبيئة الخارجية والميزة

التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة.
 .7توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم والميزة
التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة .
خامساً :أىداف الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة عبلقة المنظمة المتعممة بالميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية،

وذلك من خبلل عمل مقارنة بين المصارف التجارية واإلسبلمية في محافظات غزة.
ويمكن توضيح األىداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقيا فيا يمي:

 .1التعرف عمى مستوى تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية –

محافظات غزة وعبلقتيا ببعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية.

 .2التعرف عمى مستوى تحقق الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات
غزة وعبلقتيا ببعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية.

 .3التعرف عمى العبلقة بين أبعاد المنظمة المتعممة ،والميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية
واإلسبلمية – محافظات غزة.

6

 .4محاولة وضع مادة عممية متكاممة في موضوع المنظمة المتعممة والميزة التنافسية وما يحويو من
مضامين حيوية تيم المنظمة والعاممين فييا بشكل عام ،وتسيم في تطوير المنظمة واالرتقاء بيا كما أنيا

تسيل عمى الباحثين اإللمام بيذا الموضوع.

 .5الخروج بنتائج وتوصيات ذات مغزى يمكن تقديميا إلى الجية المبحوثة لممساىمة في تطوير األداء.
سادساً :أىمية الدراسة:

تكمن أىمية الدراسة في اآلتي:

.1األىمية العممية:

أ -تم بحث موضوع المنظمة المتعممة وعبلقتيا بالميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية
واإلسبلمية مما يزيد المعرفة العممية ،ويفتح المجال لمباحثين المتخصصين في مجال تطوير أداء المصارف

إلجراء المزبد من األبحاث والدراسات.

ب -يعد موضوع المنظمة المتعممة والميزة التنافسية من الموضوعات الحديثة والميمة في مجال إدارة
األعمال.

ج -إثراء المكتبة العربية نظ اًر الحتياجيا لمثل ىذه الدراسات .
.2األىمية العممية:

أ -يؤمل أن ترسخ نتائج ىذه الدراسة مفيوماً شامبلً لممنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية
واإلسبلمية في محافظات غزة ،ومن ثم كيفية توظيف ىذا المفيوم بأبعاده المختمفة في تحقيق الميزة

التنافسية.

ب -قد تفيد نتائج ىذه الدراسة الميتمين في المصارف بوضع استراتيجيات من شأنيا النيوض بواقع المنظمة
المتعممة مما يسيم في دعم الميزة التنافسية .

.3األىمية لممجتمع:

أ -أجريت ىذه الدراسة عمى المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية في محافظات غزة ،والتي تعد من

أىم مكونات القطاع االقتصادي الفمسطيني؛حيث تيدف الدراسة إلى التعرف عمى أبعاد المنظمة المتعممة،
وعبلقتيا بالميزة التنافسية؛ وذلك لوضع توصيات من شأنيا تنمية وتطوير ىذا القطاع والذي ينعكس عمى

المجتمع الفمسطيني .
.4األىمية لمباحثة:

أ -أسيمت ىذه الدراسة في إثراء الباحثة بأحد المفاىيم اإلدارية الحديثة وذلك من خبلل االطبلع عمى
األدبيات ،والمقاالت ،والكتب ،والمراجع المتعمقة بموضوع الدراسة ،باإلضافة إلى زيادة ميارات الباحثة

البحثية .

ب -تطمح الباحثة من خبلل ىذه الدراسة في الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة األعمال .
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سابعاً :مصطمحات الدراسة:
-1المنظمة المتعممة:

ىي المنظمة التي تتيح لكل أفرادىا التعمم المستمر ،والتطور ،والمشاركة ،والتدخل في تشخيص
مشاكميا مناقشتيا ،والبحث عن أحواليا وتجريب ما لدييا من قدرات وميارات في سبيل إحداث التغيير،
والتحسين المستمر ،وتحقيق التطور الذاتي ليا ،ولمعاممين فييا ( الطائى .)154 : 2008،

ائيا:
وتعرف إجر ً

المنظمة التي تتعمم جماعياً بشكل فعال ،وتعمل باستمرار عمى تحسين قدرتيا في إدارة ،واستخدام المعرفة،
وتمكين األفراد من خبلل التعمم داخل وخارج المنظمة ،واستخدام التقنية لتنظيم التعمم ،واإلنتاج.

-2إيجاد فرص لمتعمم المستمر:

تعنى بتوفير فرص لمتعمم ،والنمو من خبلل ربط العمل بالتعمم ،بحيث يتاح لؤلفراد التعمم أثناء تأدية األعمال
( القواسمة والعمرى .)5 :2012،
ائيا:
وتعرف إجر ً

الفرص المتاحة لمعاممين لمتعمم ،والنمو من خبلل عمميم في المنظمة.

-3تشجيع االستفيام والحوار:

وىو قيام المنظمة بتشجيع ثقافة السؤال والحوار بين العاممين في معظم األوقات وعمى المستويات

كافة بغض النظر عن المواقع ،ومعرفة رد الفعل ( الشمفان . )86 : 2012 ،
ائيا:
ويعرف إجر ً

بمنظومة القيم في المنظمة ،والتي تدعم التفاعل والحوار بن العاممين وصوالً لحل المشكبلت.

-4تمكين العاممين نحو رؤية مشتركة:

إتاحة الفرصة لمعاممين لممشاركة في صناعة ،وتطبيق الق اررات ،ووضع رؤى المنظمة ،وتوزيع

المسؤوليات والميام بينيم؛ كي يقبموا بدافعية عمى عممية التعمم ،والتطوير من تمقاء مسؤولياتيم ومياميم

(عبد الفتاح . )19 :2013 ،
ائيا:
ويعرف إجر ً

األفراد المشاركين في وضع ،وتنفيذ رؤية المؤسسة المستقبمية ،والمسئولية عن نشرىا ،والتي تحفز العاممين

عمى التعمم تجاه مسئوليتيم عن العمل.

-5التعاون والتعمم الجماعي:

تصميم العمل اعتماداً عمى مبدأ التشاركية وفرق العمل ،ويتم تشجيع التعاون المدعوم من ثقافة

المنظمة كأن يتعمم أعضاء الفريق من بعضيم البعض ( عبد الفتاح. )19: 2013 ،
ائيا:
ويعرف إجر ً

مجاميع األفراد داخل المنظمة ،والتي من شأنيا تحقق جوانب عديدة منيا تحسين اإلنتاجية ،أو تحسين

الجودة.
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-6إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم:
ىي األنظمة التي تعمل عمى اكتساب المعرفة العممية ،والعممية ،والمتخصصة من مختمف المصادر،
وتوزيعيا ،ونقميا ،وحفظيا ،وتوظيفيا؛ لتحقيق أىداف العاممين ،والمتعاممين مع المنظمة (النعيمى ونايف،

. )183 :2012
ائيا:
وتعرف إجر ً

بالوسائل ،والطرق المستخدمة في التواصل مع مختمف المتعاممين داخل ،وخارج المنظمة ،وطرق تدفق

المعمومات.

-7ربط المنظمة بالبيئة الخارجية:
من خبلل ربط المنظمة باألبعاد البيئية والوسط المحيط ،وفيم األفراد ليذه األبعاد لضبط ممارسات
العمل؛ حيث يتاح لؤلفراد االستفادة من الجيات المتاحة كافة ( القواسمة والعمرى .)4 :2012،
ائيا:
ويعرف إجر ً

بربط المنظمة بالمجتمع المحيط ،والتعرف عمى البيئة المحيطة لتعديل ممارسات العمل .

-8القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم:

ىي القدرة إلى أي مدى يستخدم القادة التفكير االستراتيجي لخمق التغيير اإليجابي ،والمتمثل ىنا

بالتأثير عمى اآلخرين نحو التعمم لبناء مستقبل أفضل ( الشمفان . )86:2012،
ائيا:
وتعرف إجر ً

استخدام القيادة لمتعمم ،بطريقة استراتيجية لتحقق نتائج جيدة.

-9لمميزة التنافسية:

لقد عرفيا  M.Porterبأنيا " :تنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل البنك إلى اكتشاف طرق جديدة

أكثر فعالية من تمك المستعممة من قبل المنافسين ،حيث يكون بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاف ميدانياً"

(.)M. Porter ,1993 :48

كما عرفت كذلك بأنيا" :الميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح لممؤسسة إنتاج قيم ومنافع

لمعمبلء ،تزيد عما يقدمو ليم المنافسون ،ويؤكد تميزىا واختبلفيا عن ىؤالء المنافسين من وجية نظر العمبلء

الذين يتقبمون ىذا االختبلف والتميز ،حيث يحقق ليم المزيد من المنافع ،والقيم التي تتفوق عمى ما يقدمو ليم

المنافسون اآلخرون" (خميل.)37 :1998،
ائيا:
وتعرف إجر ً

ىي تقديم منتجات متميزة عما يقدمو المنافسون في السوق ،وارضاء العمبلء بشكل يزيد أو يختمف.

-10المصارف اإلسالمية:
ىي مؤسسة مالية تقوم بالمعامبلت المصرفية وغيرىا في ضوء أحكام الشريعة اإلسبلمية لممحافظة

عمى القيم واألخبلق اإلسبلمية ،وتحقيق أقصى عائد اقتصادي ،واجتماعي ،وتحقيق حياة طيبة ،وكريمة
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لؤلمة اإلسبلمية ،والمصارف في النظام اإلسبلمي ىي المؤسسات المالية،التي تقوم بعمميات الصرافة،
واستثمار األموال مما يتفق وأحكام الشريعة اإلسبلمية الغراء( .الكفراوي.)144:2001 ،

مؤسسة مالية تمتزم بأحكام الشريعة اإلسبلمية في كل أنشطتيا االستثمارية والخدمية من خبلل دورىا بوصفو

وسيط مالي بين المدخرين والمستثمرين ،وتقدم الخدمات المصرفية في إطار العقود الشرعية(الغريب

. )47:2000،
ائيا:
وتعرف إجر ً

مؤسسات مالية تقوم باألعمال المالية والمصرفية ،وفقاً ألحكام الشريعة اإلسبلمية.
-11المصارف غير اإلسالمية:

يعرف المصرف التقميدي بأنو مؤسسة مالية ،وظيفتيا الرئيسة تجميع األموال من أصحابيا في شكل

ودائع جارية ،وقروض بفائدة محددة ابتداء ،ثم إعادة إقراضيا لمن يطمبيا بفائدة أكبر ،ويربح المصرف الفرق
بين الفائدتين ،كما يقدم الخدمات المصرفية المرتبطة بعمميتي االقتراض واإلقراض.

وعميو يمكن القول بأن المصرف التقميدي وسيط مالي ( مقترض يقرض) ،أو ( تاجر ديون) .

(الشيخ .)35:1994،
ائيا:
وتعرف إجر ً

وسيط مالي بين طرفين ىما :عارضوا األموال ،وطالبي األموال حيث يقوم المصرف بتجميع األموال الفائضة

من عند أصحاب الفائض المالي ،واقراضيا ألصحاب العجز المالي مقابل نسبة فائدة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراصت

 المبحث األول:المنظمة المتعممة
 المبحث الثاني:الميزة التنافسية
 المبحث الثالث:القطاع المصرفي الفمسطيني
 المبحث الرابع:نموذج الدراسة
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مقدمة
تتطرق الباحثة في ىذا الفصل إلى األدب النظري المتعمق بالمنظمة المتعممة والميزة التنافسية ،والقطاع
المصرفي الفمسطيني بشيء من التفصيل ،وكذلك التطرق إلى نموذج الدراسة الحالية.
فيما يتعمق بالمبحث األول الذي يتناول موضوع المنظمة المتعممة ،تم الحديث عن نشأة المنظمة
المتعممة بشكل عام كمفيوم إداري ،وأول من كتب عنو ىو (بيتر سينج) يوصف ب(أب المنظمة المتعممة)،
ثم تعريف المنظمة المتعممة ،وخصائصيا ،وأسباب االىتمام بيا ،كذلك المنافع التي تعود عمى المنظمات
باعتمادىم المنظمة المتعممة ،والفرق بين المنظمة التقميدية ،والمنظمة المتعممة ،و قد تم التطرق إلى نماذج

المنظمة المتعممة
بينما المبحث الثاني من ىذا الفصل يتناول موضوع الميزة التنافسية ،وقد تم الحديث عن الميزة بشكل
عام مع ذكر أىم التعريفات ليا ،والحديث عن مصادر الميزة التنافسية ،وعناصرىا التي تتنوع بين الموارد

أخير
أخير الموارد البشرية وتم اإلشارة إلى أبعاد تحقيق الميزة التنافسية و ًا
الطبيعية ورأس المال ،والتكنولوجيا .و ًا
أساليب تحقيق الميزة التنافسية.
بينما المبحث الثالث :يتناول القطاع المصرفي الفمسطيني ،وعبلقة المصارف الفمسطينية بالميزة

التنافسية.

والمبحث األخير من ىذا الفصل يتناول نموذج الدراسة الحالية .
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المبحث األول :المنظمة المتعممة
مقدمة

يكاد يكون (بيتر سينج) (  1990م) أول من تطرق لتعريف المنظمة المتعممة ،والتي وصفيا :بأنيا

المنظمة التي يوسع فييا األفراد باستمرار من قدراتيم عمى خمق النتائج التي يريدونيا فعبلً ،والتي يجرى فييا
تنشئة أنماط جديدة وشاممة من التفكير ،ويعبر فييا عن الطموحات الجماعية بحر ٍ
ية ،وحيث يتعمم األفراد
معا( .)Seng,1994:4
باستمرار كيف يمكن أن يتعمموا ً

تعد المنظمة المتعممة منظمة القرن الحادي والعشرين المتسم بسرعة التغيرات ،وكثرة التحديات ،وتقدم
التقنية وسبل االتصاالت ،وتوليد المعرفة وادارتيا واالىتمام برأس المال الفكري الذي يتولد عن العنصر

وتحفيز عمى التعمم ،واالبتكار،والمشاركة في صياغة الرؤية ،وبمورة االستراتيجية،
ًا
وتقدير وثقةً،
ًا
البشرى معاممةً
واتخاذ القرار(.)Marsick&Watkins,2003:147
لقد شاع مفيوم المنظمة المتعممة في أوائل تسعينات القرن العشرين ،ويعود سبب ظيور المنظمة

المتعممة ىو أن (األمريكان) وجدوا أنفسيم غير قادرين عمى مواجية تحديات البيئة الخارجية في منظماتيم
في ظل سيادة (الثقافات البيروقراطية) غير المرنة ،واألعمال الروتينية التي تحد من التفكير االبداعى؛ لذا
جاءت المنظمة المتعممة القابمة لمتكيف والمرونة ،والمعتمدة عمى التجربة والتجديد ،ويعد نموذج (سينج)(

المنظمة المتعممة ) الذي طرحو في العام ( )1990النموذج المثالي من بين النماذج التي قدميا العمماء

اآلخرون (عبد الفتاح. )13:2013،

ومع ارتقاء مجتمع اقتصاد المعرف ة يظل التعميم بمثابة اليواء المنعش الذي يتنفسو الجميع ،ويصبح التعمم ىو
اجتماعيا وفقًا لمبدأ البقاء لؤلصمح ،واألصمح ىنا ىو األقدر عمى مواكبة التغيير المجتمعي المتسارع.
التكيف
ً
وخصوصا بعد نشر كتابو
وقد أحدثت أفكار (سينج) منذ ( )1996ثورة في مفيوم المنظمة المتعممة ؛
ً
(الضابط الخامس) إذ قدم المجاالت الخمس األساسية التي يجب أن تتوفر في أي منظمة؛ العتبارىا منظمة
متعممة ،وىى التمكن الشخصي ،والنماذج العقمية ،والرؤية المشتركة ،وتعمم الفريق  ،والتفكير النظمي الذي

أسماه الضابط الخامس(عبد الفتاح.)13:2013 ،

وىذا ما أشارت إليو عبد الفتاح ( )5:2013حيث أوضحت أنو من أجل التكيف المتواصل مع التغيير

البد من تبني مفيوم المنظمة المتعممة ،واالنتقال من صراع المنافسة الداخمية إلى روح التعاون ،والتعمم عمى
مستوى الفرد ،والمجموعة ،والتنظيم من أجل المنفعة المتبادلة لمفرد ولممنظمة معاً .
لذا فإن الباحثة ترى أنو البد من تبنى استراتيجية لمتعمم المستمر بجانب األنشطة واألعمال كافة التي

تقوم بيا المنظمة ،ومن ثم الوصول لممنظمة المتعممة ،لتحقيق التطوير المستمر لمواكبة التغيرات السريعة في
البيئة ،ومواجية التحديات وتحقيق األىداف بنجاح .
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أوال :تعريف المنظمة المتعممة:
يعرف (بيتر سينج) في كتابة( :البعد الخامس  )Fifth Disciplineالمنظمة المتعممة عمى "أنيا

المنظمة التي تعمل باستمرار عمى رفع قدراتيا لتشكيل المستقبل المرغوب ،وبالتالي إمكانية التنبؤ بالتغيير
واالستعداد لو  ،وىى تمك المنظمة التي تعمل عمى اكتساب قدرات تمكنيا من التعامل مع التعقيد ،باإلضافة

قدر من المرونة في التفكير ،ما يولد لدييم الدافع والطموح لمعمل بشكل جماعي البتكار
إلى منح العاممين ًا
نماذج وطرق جديدة في التفكير" (.)Senge,1994:4
أيضا عمى" أنيا المنظمة التي تعتمد األسموب الجماعي لمتعمم ،وتعمل
وتعرف المنظمة المتعممة ً
إدارتيا باستمرار عمى تحسين قدرتيا عمى إدارة واستخدام المعرفة ،وتمكين األفراد من التعمم داخل المنظمة
وخارجيا باستخدام التقنية المناسبة لتنظيم التعمم "(.)Marqardt,2002:2
كما أن المنظمة المتعممة ينظر ليا عمى "أنيا منظمة القرن الحالي الذي يتميز بسرعة التغيرات،

وكثرة التحديات ،وتقدم التقنية ،وسبل االتصاالت ،وتوليد المعرفة ،وادارتيا ،واالىتمام برأس المال الفكري

وتحفيز عمى التعمم واالبتكار والمشاركة في صياغة الرؤية وبمورة
ًا
ًا
وتقدير وثقةً
والعنصر البشرى معاممةً
االستراتيجية واتخاذ القرار" (.)Mrsick&Watkins,2003:147
بينما تعرف أبو خضير (" )61:2007المنظمة المتعممة بالمنظمة التي تضع الخطط ،واألطر

التنظيمية ،واالستراتيجيات ،واآلليات بيدف زيادة قدرتيا عمى التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة ومواجية

التحديات ،وتحقيق أىدافيا بنجاح من خبلل تدعيم عمميات التعمم المستمر وتشجيعيا والتطوير الذاتي،
جيا والتعمم الجماعي ،واإلدارة الفعالة لممعرفة واستخدام التقنية في التعمم
وتبادل التجارب والخبرات
داخميا وخار ً
ً
وتبادل المعرفة".
في حين رأت النسور (  )16 :2010أن المنظمة المتعممة ىي "منظمة متمكنة من اكتساب المعرفة

وتسعى لتطوير الميارات المعززة والداعمة؛ لفيم إرادتيا وادراكيا  ،وىى تعبر في نفس الوقت عن رؤية

اجتماعي يعمل عمى تبنى العبلقات التعاونية من أجل
مستقبمية من خبلل تركيزىا عمى أن المنظمة نشاطٌ
ٌ
تقوية المعرفة والخبرة والميارات والقدرات وأساليب اإلنجاز".
وأن المنظمة المتعممة ىي" المنظمة التي ترى أن األفكار الجديدة ضرورية إذا أريد لمتعمم أن يحدث
بغض النظر عن مصدره ،وأن الناس يتعممون من بعضيم بشكل مستمر ،فيي بالتالي منظمة تضع تصاميم

تستوعب التغيرات المستمرة في استراتيجياتيا ،وىياكميا ،وثقافتيا ،وسموك أفرادىا؛ بقصد زيادة التعمم التنظيمي

وتعظيمو عن طريق تطبيق عمميات إدارة المعرفة ،وتفعيل دور فريق المعرفة في تمك المنظمات "(النعيمى
ونايف .)174:2012،
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وتعرف المنظمة المتعممة" :بأنيا تمك المنظمة التي تطور نفسيا عن طريق رفع قدرتيا عمى التكيف،
والتغيير المستمر ،وتمكين أعضائيا من القيام بدور فاعل في تحديد القضايا المختمفة المرتبطة بعمل

المنظمة "(الشمفان .(84 :2012،

أما من ناحية التكيف فتعرف عبد الفتاح ()15:2013المنظمة المتعممة" :بأنيا المنظمة التي يتم

فييا التعمم الفردي ،والجماعي بشكل تمقائي ومستمر ،مع التكيف واالستجابة مع التغيرات البيئية الحاصمة

كن أفرادىا من التميز واإلبداع وتحقيق األىداف بكفاءة وفاعمية" .
،سواء الداخمية أو الخارجية ،ما ُي َم ُ

أيضا المنظمة التي تشجع أفرادىا عبر المستويات المختمفة في المنظمة عمى التعمم بانتظام
وىى ً
وبدقة ،ويكون لدييا أنظمة اللتقاط التعمم ونقمو حيثما تتم الحاجة إليو؛ لكي يتمكن أفرادىا من تغيير وتطوير
أنفسيم باستمرار (.)Abd Rahman &Awang ,2013:55
وقد عرف الرفاعى وآخرون ( )14:2013المنظمة المتعممة ":أنيا ذلك المفيوم اإلداري الجديد في
المنظمة ،والذي يعمل أفراده فييا باستمرار ،وفى إطار عبلقات تبادلية وتكاممية من أجل التكيف المستمر مع
البيئة ،والتحول من تمقي األوامر إلى التشاركية وتنمية التدريب ،واإلبداع ،وتحقيق األىداف بالكفاءة والفعالية

المطموبة" .

ومن خبلل ما سبق تعرف الباحثة المنظمة المتعممة بأنيا" :المنظمة التي تسعى الكتساب المعرفة

باستمرار ،وتوظيف المعرفة في العمميات واألنشطة كافة داخل المنظمة مما يجعميا قادرة عمى مواكبة
تغييرات البيئة من حوليا".
ثانيا :خصائص المنظمة المتعممة:
من الضروري معرفة خصائص المنظمة المتعممة وتحديدىا؛ كون أن ىذه الخصائص تعد أدوات

لقياس فوائد المنظمة المتعممة سواء أكانت في البحث أو الممارسة ،باإلضافة إلى أنو يمكن التعرف والتحقق
فيما إذا كانت المنظمة التي تمتمك خصائص المنظمة المتعممة تمتمك الجاىزية التنظيمية نحو التغيير

(البغدادى . )58 :2008،

فخصائص المنظمة المتعممة تعتبر السمة المميزة ،والطابع التعريفي لممنظمة المتعممة ومن خبلليا
يمكن تحديد مدى تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة داخل المنظمات ،وكذلك سيولة االستفادة من النتائج التي

تحدثيا المنظمة المتعممة(محمد. (17:2014 ،

ويعد اليدف الرئيس من التعرف عمى خصائص المنظمة المتعممة ىو تحديد الوضع الحالي

لممنظمة ،وكيف ليا أن تصبح منظمة متعممة ،ومن ثم تحديد المجاالت التي تتطمب التدخل ووضع خطة
لمتدخل وتنفيذىا ( .)Konotghiorghes,2005:188
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ويختمف الباحثون في وضع خصائص المنظمة المتعممة التي تميزىا عن غيرىا من المنظمات
التقميدية ،فيناك من يركز عمى مجموعة من الخصائص دون األخرى؛ تبعا الختبلف التخصصات والخبرات

الخاصة بكل باحث.

وبرغم ىذه االختبلفات إال أننا نجد معظم الباحثين يجمعون ويتفقون مع بعضيم البعض في أن

السرعة في التعمم ىي الخاصية الرئيسة التي تتصف بيا المنظمة المتعممة  ،وىى األساس لمتنافس بين
المنظمات المعاصرة في عصر المعرفة ،مع التأكيد عمى ضرورة أن تممك المنظمة المتعممة الخصائص

اآلتية)Marquardt,2002:32( :
 .1توفير فرص مستمرة لمتعمم.

 .2استخدام التعمم لموصول إلى تحقيق األىداف.
 .3ربط األداء الفردي باألداء التنظيمي .

 .4تشجيع العاممين عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات.

 .5الوعي المستمر بالتفاعل مع البيئة.

 .6استخدام التفكير النظمي في التعامل مع المواقف وحل المشكبلت واتخاذ الق اررات.
 .7نقل المعرفة بين أجزاء المنظمة ،وبين المنظمة وغيرىا من المنظمات بسرعة وسيولة.
 .8االستثمار في الموارد البشرية في جميع المستويات اإلدارية بأقصى طاقة ممكنة.
 .9إثارة عمميات التحسين في المنظمة وتحفيزىا.

 .10استقطاب أفضل الطاقات البشرية المؤىمة.

كما أشار صباح ( )17:2011خصائص عدة لممنظمة المتعممة ،تم استنتاجيا من تجارب الشركات
اليابانية واألمريكية الناجحة والتي تيتم بالتدريب وتطوير العاممين وىى كاآلتي :

 .1التعامل الداخمي بين األقسام شبيو بالعبلقات القائمة مع المستيمكين والموردين تضبطو الفاعمية وطرق
التفاوض والتعاون .

 .2يتم تصميم الوظائف واألدوار في الييكل التنظيمي بأساليب تمكن المنظمة من التطور في الوقت الذي
تتوفر لدييا القدرة عمى االستجابة والتفاعل مع التغيرات البيئية.

 .3يعد التعامل مع العاممين ذوي وظائف االتصال المباشر مع الجميور عمى أنو أدوات لمرصد البيئي القادرة
عمى تنمية الوعي والتفاعل اإليجابي إلى أقصى حد .

 .4يتم استخدام المناخ التنظيمي القابل لمتطور والعمل المشترك في تشجيع التعمم الداخمي .
 .5االختبلف بين األفراد ينظر إليو كأساس في تنشيط عممية التعمم واإلبداع.
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في حين دراسة حسين ( )29:2006التي ركزت عمى دور المورد البشرى في بناء منظمة متعممة

مستجيبة ،أوردت بعض الخصائص المتخصصة لمعناصر البشرية الخاصة بالمنظمة المتعممة ومن أىم ىذه

الخصائص:

 .1المنظمة المتعممة تشجع األفراد لبناء حياة جديدة في التعمم ،وفى تقنيات صنع القرار.

 .2األفراد داخل المنظمة المتعممة يساىمون بشكل فعال ،وباستمرار في تكوين رأس مال فكري ،وفى بناء
الميزة التنافسية المستدامة وادامتيا .

 .3مجتمع المنظمة المتعممة ىو مجتمع منوع يتكون من موظفي المعرفة .
 .4تؤثر المعرفة في األداء الوظيفي ،الذي ينعكس في التعمم المستمر .

دائما أفراد ( تحت الطمب ) ؛بسبب ما يمتمكون من ميا ارت عالية ومعرفة
 .5أفراد المنظمة المتعممة ىم ً
وخبرة طويمة ،فيم ذو قيمة بالنسبة لممنظمات .
 .6اعتماد منيج التعمم في المنظمة المتعممة يجب أن يعمل بأسموب يحقق التجانس والمواءمة بين
االحتياجات الفردية ،واالحتياجات المنظمية من خبلل اعتماد أسس عممية سميمة

 .7األفراد في المنظمة المتعممة ىم المسئوولون عن تطوير أنفسيم؛ فيم يفعمون أفضل ما يممكون خارج قيود
المنظمة التي يعممون فييا .

 .8يتم التركيز عمى الميارات والمعارف الفردية والجماعية داخل المنظمات المتعممة ،وىو ما يزيد من د
وتمكينيم ؛ وبالتالي تعزيز السموك اإليجابي وتحسين سمعة المنظمة.

ترى الب احثة أنو ال يمكن تحديد مجموعة من الخصائص لتكون خصائص لممنظمة المتعممة و بيا نحكم عمى
اى منظمة بأنيا منظمة تعمم أم ال فقد تتوفر خاصية أو أكثر من ىذه الخصائص ولكننا نسعى أن تكون

منظمتنا شاممة عمى اكبر قدر من ىذه الخصائص لتكون منظمة تعمم .
ثالثاً :أسباب االىتمام بالمنظمة المتعممة:

يشيد العالم في القرن الحالي ثورة تكنولوجية متطورة طالت جميع جوانب الحياة ،ألقت بظبلليا عمى

قادر عمى مواكبة،
مختمف المتطمبات ،وليس بأقرب مثال (نمط المنظمات) ؛فمم يعد نمط المنظمة التقميدية ًا
ومجاراة ىذه التطورات والتغييرات ،بل أصب ح ال بد من نقمة نوعية منظميو والتحول إلى أسموب منظمي يفي
بالمستمزمات البلزمة لمصعود في ركب ىذه التطورات والتحديات (محمد.)19:2014،

وقد أدت التطورات التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية الحالية إلى تغيير بيئة العمل ،وظيور
المنافسة بين المنظمات من أجل البقاء واالستمرار ،واتضح أن المنظمات التي ال تستطيع التكيف المستمر

مع تغييرات البيئة الداخمية والخارجية عن طريق التعمم التنظيمي ،وتسريع مستويات األداء وتحسين الجودة

سوف تنتيي في مدة قصيرة  ،بخبلف المنظمات التي تستطيع أن تحول نفسيا إلى منظمات متعممة ،والتي

ستتمكن من البقاء والنجاح والصعود ( النسور.)17:2010 ،
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ويضيف محمد (  )19:2014والنسور ( )17:2010بعضاً من العوامل التي توضح أىمية التحول

إلى المنظمة المتعممة منيا:

.1العولمة:

كثير من
حولت العالمية العالم إلى قرية صغيرة مترابطة ومفتوحة عمى بعضيا البعض ،وأن ًا
الشركات العالمية أصبحت تمارس عمميا خارج موطنيا األصمي ،وىو ما يعكس قدرة المنظمات عمى التعمم

من خبراتيا وتجاربيا السابقة.

.2تكنولوجيا المعمومات:

تعد تكنولوجيا المعمومات أحد أىم عناصر التوجو نحو التغيير االستراتيجي في العالم ،وقد أدى

تطبيق التكنولوجيا الحديثة إلى تغيير أسس منافسة األعمال ،ومن ىنا فقد برزت الحاجة إلى مورد مؤىل
قادر عمى التعامل مع ىذه التكنولوجيا والثورة المعموماتية .

.3التحول الجوىري في أساليب العمل:

حيز كبي اًر من
مرت أساليب العمل بمراحل عدة  ،فقد شغمت إدارة الجودة في ثمانينات القرن الماضي ًا

اىتمامات المنظمة ،ومن ثم انتقمت إلى ىندسة العمميات اإلدارية في التسعينات ،حتى التحول الجوىري في

أساليب العمل عند دخول القرن الحادي والعشرين؛ أي :أن المنظمات تحولت من التركيز عمى تقميل العيوب،

وتحديث العمميات وتطويرىا إلى ابتكار أنماط جديدة تمكنيا من إدارة التغيير المستمر.

 .4زيادة تأثير العمالء:

يعد العمبلء بما يمتمكونو من قوة تأثيرية في تحديد سير العمل من أكثر العوامل التي تؤثر في تحديد
ا ستراتيجية المنظمات ،كما ويعد الحرص عمى تحقيق رغبات العمبلء حول جودة السمع والخدمات من أولى
اىتمامات المنظمات المعاصرة؛ إذ يتطمب األمر توظيف كل اإلمكانات والطاقات؛ لتحقيق الميزة التنافسية
واختراق األسواق .

.5المعرفة:

أصبحت المعمومات من أىم الموارد التي تمتمكيا المنظمات ،السيما إذا ما تمت معالجتيا لتصبح

مصدر لممعرفة ،تقوم بتوليد المعرفة بشكل مستمر؛ فالمعرفة ضرورية ،ومطموبة لتجديد المنتجات والخدمات،
ًا
والزمة لتغيير األنشطة والبناء وحل المشكبلت واإلبداع والتميز.

.6تطور أدوار وتوقعات العاممين:

تدفع الممارسة العاممين إلى التعمم ،ومع مرور الوقت فإن قيمة العاممين تزداد ليصبحوا موضع

منافسة بين المنظمات ،وينبغي عمى المنظمات أن تحسن جذب ،واستقطاب صناع المعرفة واالحتفاظ بيم

من خبلل التحفيز اإليجابي والتفاعل االجتماعي ،وتوفير بيئة مشجعة ليم .

ترى الباحثة بأن نمط المنظمات التقميدية غير قادر عمى مواكبة التغيرات والتطورات التي نعيشيا في عصر

التكنولوجيا فمن ىنا تبرز أىمية التحول إلى منظمات متعممة كوسيمة لبقا واستمرار ونجاح المنظمة.
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ابعا  :منافع المنظمة المتعممة:
رً
تشير دراسة التمبانى وسالم ( )300:2011أن تبني مفيوم المنظمة المتعممة يقدم مجموعة من المنافع وىى
كما يمي:

.1إن المنظمة المتعممة تقدم حموالً ذاتية لمختمف القضايا ،والمواقف التي تمر بيا المنظمة.
 . 2يؤدي العمل بمفيوم المنظمة المتعممة إلى التقميل من احتمالية الوقوع في األخطاء.

 .3تعمل المنظمة المتعممة عمى توضيح رؤية المنظمة ،وتفسير بعض الجوانب السموكية.

.4تحقق التوازن المرغوب بين أصحاب المصمحة كافة ،والذين تربطيم عبلقات مع المنظمة.
.5تعطي العاممين المزيد من الثقة بالنفس من خبلل توسيع آفاق ومدارك العاممين في اإلجابة عن سؤال
( من نحن؟) (وماذا يمكن أن نصبح ؟)

 .6تحسن من صورة المنظمة من خبلل سعييا لمتألق ،كذلك من خبلل حرصيا عمى التغيير المستمر

داخل المنظمة .

.7تحافظ عمى مستويات عالية من اإلبداع واالبتكار ،وايجاد وضعية أفضل في االستجابة مع الضغوط

الخارجية .

.8تعمل عمى إزالة اليياكل اليرمية التقميدية التي تقف عائقًا أمام مشاركة وتبادل المعرفة.
ومن خبلل االطبلع عمى آراء الباحثين انو يجب نشر ثقافة المنظمة المتعممة والسعي لمتحول بمنظماتنا
إلى منظمات متعممة لما تتمتع بفروقات ايجابية تميزىا عن المنظمات التقميدية.

خامساً :المنظمة المتعممة والمنظمات التقميدية:

لقد جاءت مفاىيم المنظمة المتعممة لمعالجة نقاط القصور ،والخمل في المنظمات التقميدية ،ولتحقيق

التوازن والتكامل بين المداخل النظرية والعممية ،وفى ىذا سعي إلكمال الصورة الذىنية التي تميز المنظمة
المتعممة عن غيرىا من المنظمات ،وتباينت اآلراء حول العناصر الرئيسة التي تميز المنظمة المتعممة عن

تمك التقميدية ( عبد الفتاح. )25:2013،
وىى:

وقد وضع ( ( Brown,Posner,2001:100خمسة فروق بين المنظمة المتعممة والمنظمة التقميدية

. 1شكل التنظيم؛ فالييكل العمودي لممنظمة التقميدية ال يسمح بنشر المعرفة وتوزيعيا  ،كما في الييكل
األفقي لممنظمة المتعممة الذي يزيل الحدود بين الوظائف والدوائر في المنظمة.

 .2طبيعة الميام والوظائف؛ فالمنظمة المتعممة تحول الميام الروتينية إلى أدوار التمكين  ،أي جعل العاممين
قادرين عمى التصرف والتحرك بفاعمية ومرونة؛ بإعطائيم الصبلحيات القانونية ،وتوفير مصادر القوة األخرى

عمى العكس من المنظمة التقميدية.

 .3أنظمة الرقابة؛ إذ تتسم المنظمات المتعممة باالنتقال من الرسمية إلى المشاركة بالمعمومات ،عبر فتح
قنوات االتصال بين العاممين ؛وبالتالي الوصول إلى التعمم.
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 .4إستراتيجية المنظمة؛ والتي تتمثل من خبلل إيجاد استراتيجية االستخدام األمثل ،واألفضل لمموارد
والعاممين ،وتشاركيم في تطوير استراتيجياتيم ،وتتيح ليم فرص تقديم المقترحات ،والحمول األفضل

لممشكبلت  ،واتاحة الفرص األكثر من أجل التعمم ،وىذا ال يحدث في المنظمات التقميدية.

 .5الثقافة التنظيمية؛ فمممنظمات المتعممة مجموعة من القيم والمعتقدات والتفاىمات المشتركة بين أفراد

التنظيم ،وعندما تؤمن القيم والمعتقدات بقيمة التعمم ،وتحث عميو ،وتسعى إلى إشاعتو؛ فإنيا تكون عنص اًر

ايجابيا في المنظمة لتتكيف وتتطور.
ميما و ً
ً

ولمتمييز بين المنظمة المتعممة ،والمنظمة التقميدية فقد قدمت خضر ( )80:2009شكبلً يوضح

الفرق بينيما كما ىو موضح في الشكل رقم (:)2.1

الشكل رقم ( : )2.1المنظمة التقميدية والمنظمة المتعممة (خضر )2009 ،

يشير الشكل السابق إلى أن الييكل العمودي ال يناسب المنظمة المتعممة؛ ألنو يوجد مسافات بين

أعضاء التنظيم  ،بينما يسمح الييكل األفقي بتدفق العمميات ،ويزيل الحدود بين األعضاء ويؤسس فرق

العمل المتوجية ذاتياً ،أما الميام فيبلحظ االنتقال من الميام الروتينية إلى أدوار التمكين إذ تصبح الميمة

جزءاً من العمل الذي يسند إلى الشخص ،ويسمح لو باستخدام مقدرتو وحرية التصرف؛ لمقابمة اليدف .

وترتقي المنظمة المتعممة إلى مشاركة المعمومات؛ مما يحافظ عمى وظائف المنظمة ويجعميا تعمل في

المستوي ات الفضمى من حيث اتخاذ القرار ،وفتح قنوات االتصاالت ،مما يتيح فرص التعمم من الجميع
ولمجميع ،كما تسعى المنظمة المتعممة إلى تمكين العاممين ومشاركتيم في تطوير استراتيجية التعاون؛ مما
يتيح ليم فرص التعمم والتكيف مع البيئة المحيطة ،كما يعد االنتقال من الثقافة المتصمبة إلى الثقافة المتكيفة

من ضرورات التغيير التنظيمي؛ لذا تشجع المنظمات المتعممة عمى االنفتاح وازالة الحدود ،واتخاذ المخاطر
منيجاً لمعمل لمقابمة حاجات التغيير (خضر .(80:2009،
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لذا ترى الباحثة بأن التغيير ىو ضرورة من ضروريات الحياة ،التي نعيشيا وىو ما يجب أن يحوز
عمى االىتمام األكبر في بيئة العمل كافة ،لذا فانو لزاماً عمى كافة قيادات المنظمات ،أن يتخمصوا من
الممارسات التقميدية ،واألشكال اليرمية ،والتي تعيق عممية التغيير والتحول إلى منظمات متعممة .

سادسا :نماذج المنظمة المتعممة:
ً
ظير االىتمام بالمنظم ات المتعممة بعد أن تأكدت حاجة ىذه المنظمات التقميدية إلى التحول إلى
منظمات تعمم ،وبعد أن برزت أىمية تحول المنظمة التقميدية إلى منظمة تعمم؛ فقد تنبيت المنظمات التقميدية

إلى ضرورة توفير الشروط البلزمة لبناء المنظمة المتعممة ،وتبنى االستراتيجيات البلزمة وتطبيقيا لنجاح ىذا

البناء (النسور ، )21:2010،فيما يمي مجموعة من نماذج المنظمة المتعممة ،والتي في الحقيقة بمثابة
أدبيات بحثية في مجال المنظمة المتعممة :

-1نموذج( سينج) ):)Senge Model) (1990
يعد ) (Peter Sengeرائد المنظمة المتعممة ومبتكر فكرتيا ،وقد وضع خمس قواعد يتوجب عمى

المنظمة الطامحة إلى أن تتحول إلى منظمة متعممة أن تمتزم بيا وىى (:)Senge,1994:10-12

-1التفكير النظمي:

بدال من الجزئية ،وكذلك رؤية العبلقات البينية التي تربط أجزاء
ويتبنى التفكير النظمي الرؤية الكمية ً

النظام مع التركيز عمى األجزاء ذاتيا؛ كون أن ىذه المنظمات تتكون من أنظمة فرعية .

-2التميز الشخصي:

وىو العمل باستمرار عمى توضيح الرؤية والموقف الشخصي بدقة ومن غير غموض ،وكذلك رؤية الواقع
بموضوعية؛ ما يساعد عمى تركيز الجيود ،والعمل بجد لتحقيق ما يطمح الفرد لتحقيقو.

-3النماذج الذىنية:

وىى تعبر عن الصورة الذىنية ،والتعميمات الراسخة التي تؤثر في تصور الناس لمعالم ،وتفسيرىم

لؤلحداث من حوليم ،وكيفية التعامل معيا .

-4الرؤية المشتركة:

قدرة األفراد عمى وضع صورة مشتركة أو متماثمة لممستقبل الذي يرغبون في تحقيقو

-5التعمم الفريقي:

وىى من صفات فرق التعمم البارزة والمتميزة بأدائيا الناجح ،وفييا يتم تنظيم جيود مجموعة من األفراد

وترتيبيا وتوحيدىا لتحقيق النتائج التي يتطمعون لتحقيقيا.

-2نموذج (مارسك وواتكنز)(:(Marsick &Watkins Model()1993
أضافت كل من ( )Marsick & Watkinsعام  1993نموذجاً آخر لممنظمة المتعممة ،ويركز ىذا

النموذج عمى عنصرين أساسيين لممنظمة المتعممة ،وىما األفراد ،والبناء التنظيمي ،موضحين أن ىذين
العنصرين متكامبلن ومتداخبل ن مع بعضيما البعض في التأثير عمى قدرة المنظمة عمى التغيير والتطوير،
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مع التأكيد عمى التعمم المستمر في جميع مستويات التعمم التنظيمي سواء عمى مستوى األفراد ثم مستوى
الجماعات ،أم عمى المستوى التنظيمي (زايد وآخرون . )5:2009،
ويتفرع من ىذين العنصرين عدة عناصر فرعية تتشابك مع بعضيا البعض؛ لتكون األبعاد السبعة
ليذا النموذج من المنظمة المتعممة وىى (:)Yang,et al,2004:34

-1فرص لمتعمم المستمر:

تعكس مدى جيود المنظمة في إيجاد فرص لمتعمم المستمر لؤلفراد كافة.

-2تحفيز االستفيام والحوار:

تشير إلى سعي المنظمة عمى نشر ثقافة التساؤل والحوار وتبادل المعمومات والخبرات والتجارب.

-3تشجيع التعاون والتعمم الجماعي:

حيث تشير إلى أن العمل يصمم باالعتماد عمى فرق العمل ،ويتم تشجيع التعاون؛ كي يتعمم أعضاء

الفريق من بعضيم البعض.

-4تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة:

قيام المنظمة بإيجاد ومشاركة رؤية جماعية ،والحصول عمى ردود األفعال من أعضاء المنظمة عن

الفجوة بين الوضع الحالي والرؤية الجديدة.

-5أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم:

تطوير أنظمة اللتقاط المعرفة ومشاركتيا وتوظيفيا في خدمة عمميات التعمم .

-6ربط المنظمة بالبيئة الخارجية:

ويعكس مدى جيود المنظمة في التفكير بشمولية التواصل وتحقيقو من خبلل محاولتيا ربط المنظمة

ببيئتيا الداخمية والخارجية .

-7القيادة االستراتيجية

ويعكس إلى أي مدى يفكر القادة استراتيجيا ،وكيف يقومون بدعم التعمم واستثماره لخمق التغيير والمضي

في المنظمة نحو اتجاىات جديدة .

ومن الجدير ذكره أن كبل من ( )Victoria Marsick & Karen Watkinsأجريتا دراسات أخرى

عمى موضوع المنظمة المتعممة الحقًا ( 2003و  1999و )1996مع التأكيد عمى نفس أبعاد ىذا النموذج،
ويظير ذلك بوضوح في الفصل الثالث ( الدراسات السابقة ) وبالتحديد في دراسة (أبو حشيش

ومرتجى)( )2011اعتمد الباحثان نموذج (( ، )1993القواسمة والعميرى )( )2012اعتمد الباحثان نموذج

العام ( ،)1996عبد الفتاح ( )2013اعتمدت الباحثة نموذج العام ( ، )1999التمبانى وسالم ()2011
اعتمد الباحثان نموذج العام ( )2003وكذلك دراسة محمد( ،)2014وفي الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة

نموذج Marsick &Wakins 2003

-3نموذج (ريدنج)(:)Redding Model) )1997

يتضمن النموذج بعدين أساسيين ىما :مستوى التعمم ومنظومة المنظمة ،ويتكون ىذا النموذج من الخطوات

اآلتية:)Redding,1997:62-66( :
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-1تحديد اليدف والفائدة .

-2اختيار أداة التقويم واكتشاف النتائج .

-3تطوير استراتيجية المنظمة المتعممة .
-4تخطيط مبادرات المنظمة المتعممة .
-5تطبيق مبادرات المنظمة المتعممة .

دليبل؛ لتقويم المنظمة المتعممة ،وذلك باالستناد إلى ما قام بو مركز التعمم االستراتيجي
وقد اقترح ىذا النموذج ً
في والية الينوى من مسح لعدد من المنظمات  )Redding,1997:62-66(،وىو موضح كاآلتي :

-1إن المنظمة يمكن أن تصبح منظمة متعممة عندما تزيد من قدرتيا عمى التعمم في جميع المجاالت نحو
تحقيق الغاية .

-2تساعد أدوات تقويم المنظمة المتعممة المنظمات عمى االستقصاء الذاتي ،وتحديد الدرجة التي تتحقق بيا
تمك الخصائص .

-3تعد المنظمة المتعممة أكثر قدرة من المنظمات التقميدية عمى التكيف والمرونة واالستمرار بتوليد المعرفة
الجديدة  ،وعمى توجيو قدرات األفراد الكامنة إلى التعمم .

-4نموذج (ادلسون) (:)Addleson Model) )1998

توصل ) (Addlesonإلى وضع نموذج لممنظمة المتعممة ،حمل اسم البديييات األربعة؛ كونو يتضمن

المسممات اآلتية:)Addlesson,1998:5-6( :

-1المنظمة المتعممة ىي عممية اكتساب المعرفة وتطوير الميارات لدى العاممين فييا ،وىذا ما يحدث بفاعمية.
-2المنظمة المتعممة رؤية جديدة تركز عمى أن التنظيم نشاط اجتماعي ينشأ من خبلل التعاون.

-3المنظمة المتعممة تبني العبلقات التعاونية من أجل الوصول إلى القوة المستمدة من خبلل تباين المعرفة،
والتجارب والقدرات واألساليب التي يستخدميا األفراد في إنجاز الميمات .

 -4يستطيع األفراد من خبلل عمميم الجماعي أن ينجزوا من الميمات واألعمال أكثر مما يستطيعون فعمو
بالشكل الفردي.

-5نموذج (مويالنين)(:)Moilanen Model()2001

نموذجا لممنظمة المتعممة ويتكون ىذا النموذج من خمسة أبعاد رئيسة وىى:
اقترح ))2001 :17( )Moilanen
ً
-1الدوافع المحركة:
وتشير إلى جيود القيادة في وضع ىياكل وتصاميم لعمميات المنظمة التي تساعد األفراد عمى تطوير

مياراتيم في عمميات التعمم  ،والتغمب عمى المعيقات التي من الممكن أن تحدث .

-2تحديد اليدف:

ويرتبط بوضع رؤية تنظيمية وأىداف مشتركة ،تنبثق من استراتيجية المنظمة واتجاىاتيا ،كما تشير إلى

ارتباط أىداف المنظمة برغبة األفراد في تعمم ميارات جديدة .
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-3االستطالع واالستفيام:

ويعبر ىذا البعد عن العناصر التي تتيح لؤلفراد التعرف عمى طبيعة البيئة التنظيمية الداخمية ،ومدى وجود

العوامل التي تساعد األفراد عمى تصحيح الصورة الذىنية لدييم .

-4التمكين:

فرصا لمتعمم ،وتعمل عمى تدعيم عممية التعمم
ويشير إلى مدى الحرية المعطاة لمعاممين ،والتي تمنحيم
ً
ضمن فرق العمل ،وكيف يمكن االستفادة من معارف األفراد وخبراتيم .
-5التقييم:

ويركز عمى االىتمام بنتائج التصرفات ،واألعمال التي تتبلءم مع خطط التطوير التنظيمي ،ومدى إفساح

المجال لفرق العمل بتقييم نتائج أعماليا ذاتيا

-6نموذج (العتيبى) (:Al –Otaibi Model)()2001
أظير  )2001 :116( Al-Otaibiأن مفيوم المنظمة المتعممة أصبح من المداخل اإلدارية القابمة

لمتطبيق ،والذي يساعد عمى التكيف مع التغيرات التي أحدثتيا التحديات العالمية والمحمية ،وأشار إلى أن
التحول إلى منظمات متعممة يتطمب معرفة الحالة الراىنة لمنظام التعميمي لممنظمة ،كذلك معرفة خصائص

المنظمة ،والثقافة االجتماعية السائدة في البيئة المحيطة بالمنظمة .

متغير كما ىو
ًا
وبين العتيبي( )2001 :116أن ىذا النموذج يتكون من ثبلثة نظم رئيسة وأربعة عشر
موضح كاآلتي:

-1نظام المنظمة:

ويتضمن ثمانية متغيرات ىي (اليوية  ،الرؤية  ،االستراتيجية  ،الييكمية  ،النظم واألساليب ،الموظفون ،

الميارات ،واألىداف الرئيسة ) .

-2نظام التعمم:

ويتضمن أربعة متغيرات ( توجيو التعمم  ،إدارة المعرفة ،نشاطات التعمم ومستواىا  ،وتسييبلت التعمم ) .

-3نظام الثقافة االجتماعية:

يتضمن متغيرين ىما ( أنماط السموك المشتقة من القيم االجتماعية ،واالتجاىات الثقافية ) .
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شكل ( :)2.2نموذج (العتيبى)  2001لممنظمة المتعممة

المصدر ( :العتيبي) 2001،

-7نموذج (ماركواردت) (:(Marquardt Model) )2002
يتكون ىذا النموذج من خمسة أنظمة فرعية تشارك في تحقيق التعمم التنظيمي  ،والوصول إلى بناء

المنظمة المتعممة ،وتعمل ىذه األنظمة بشكل متداخل في المستويات كافة ،فيما أن نظام التعمم يعد النظام

جميعا لتحويل المنظمة إلى منظمة
المتقاطع والمتداخل مع باقي األنظمة الفرعية األخرى ،ويتفاعل معيا
ً
متعممة ( زايد وآخرون  )6:2009 ،وىي موضحة في الشكل اآلتي :

شكل ( )2.3نموذج ) Marquardt) 2002لممنظمة المتعممة

المصدر)Marquardt,2002( :
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ويوضح  )2002:24-27( Marquardtىذه األبعاد كما يمي :

-1التعمم:

ويحتل التعمم مكانة ميمة في جميع المستويات ،ويتضمن نظام التعمم ثبلثة مستويات وىي (الفرد،

والجماعة ،والتنظيم ) .
-2التنظيم:

ويتكون التنظيم من أربعة عناصر أساسية ذات تأثير واضح عمى سموك األفراد ىي( :الرؤية والثقافة،

واالستراتيجية ،والييكل التنظيمي) .
-3األفراد:

يعد األفراد أحد أىم األنظمة الفرعية التي تيتم بيا المنظمة المتعممة باعتبارىم وسيمتيا وغايتيا عبر عممية
التعمم ،وتحقيق األىداف التنظيمية.
-4المعرفة:
ويعد ىذا النظام مسئووالً عن إدارة المعرفة في المنظمة ،ويشمل ىذا النظام توليد المعرفة ،واكتسابيا

وتخزينيا ،وتحميل البيانات ،ونقميا ،ونشرىا ،وتطبيقيا .
-5التكنولوجيا:

ويضم ىذا النظام األجيزة التقنية ،واألدوات ،والشبكات ،واألنظمة التي تعمل عمى تييئة بيئة تساعد

عمى تبادل المعمومات والمعارف بسرعة.

-8نموذج (جيمس) ):James Model (2003
ويسمى ىذا النموذج بشبكة المنظمة المتعممة ،وقد أعد بعد االنتقادات التي وجيت إلى التصميم

التقميدي الذي ساد في القرن العشرين ،واعتمد عمى األوامر والضبط والسمطة والتقسيم المتعدد والتركيز عمى
التخصص ،والتنافس الحاد بين المنظمات(.)James,2003:46
ويعتمد التصميم عمى التحويل أكثر من اإلجراءات؛ أي :أن كل قسم في المنظمة الذي يطبق ىذا

التصميم ييتم باكتشاف المعرفة واستغبلليا وتحويميا ،كما ييتم بتطبيق التعمم الجماعي في المستويات
المختمفة والعمل عمى تطويره (النسور .)29:2010،
ويتكون ىذا النموذج من ستة مكونات تستند إلى االتصاالت في شبكة تفاعميا مع بعضيا البعض،
كما ىو موضح في الشكل والمكونات الستة ىي ()James,2003:47-51
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المصدر)James،2003 ( :

شكل ( : )2.4نموذج ) )James ،2003لممنظمة المتعممة

-1القيادة التحويمية:

تعمل القيادة في أي مستوى في المنظمة المتعممة عمى دعم عمميات التعمم ،وتوليد المعرفة ،كما تشجع

العاممين عمى التعمم المستمر في المنظمة مساعدة منيا في تطوير أنفسيم.

-2ثقافة المساواة:

تسود في المنظمة المتعممة ثقافة المساواة ،والتي تعمل عمى ترسيخ مبدأ العدالة في المكافآت ،لضمان
تحقيق الرضا بين العاممين وعمى المستويات كافة ،كما تسيل عمميات التكيف والتطوير المستمر.

-3نشر االستراتيجيات:

يمكن التعرف عمى استراتيجيات المنظمة المتعممة في أي مستوى في التنظيم؛ إذ لم تعد حص اًر عمى

اإلدارة العميا فقط ،وانما تأتى االستراتيجيات التي تركز عمى تعمم األفكار الجديدة من اإلدارة العميا والوسطى
والدنيا وحتى من صناع المعرفة .

-4دمج اآلليات:

سيا ،وتعكس عمميات االتصال والسياسات التي تعزز المشاركة
أفقيا أ
ور ً
تربط اآلليات المتكاممة لممنظمة ً
في المعرفة والتعمم عبر وحدات العمال واألفراد والنظم والعمميات التي تربط المنظمة.

-5البناء األفقي:

تقوم المنظمة المتعممة عمى بناء اتحادي شبو مستقل ،وترتبط المنظمة مع بعضيا البعض عمى شكل نظم

الذرة؛ بحيث تنتقل فيو التقارير من الوحدات إلى اإلدارة العميا التي تمارس دورىا في تحديد طرق إنجاز
األىداف .
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-6صناع المعرفة:
في المنظمة المتعممة يجب أن يتحول كل فرد في المنظمة إلى صانع لممعرفة ،وكل فرد مسئوول عن
التمكن من وظيفتو ،ونشر المعمومات الميمة بين اآلخرين في المنظمة ،وىم يطورون مياراتيم ويكتسبون

ميارات جديدة تجعميم أفر ًادا ميمين .
من خبلل االطبلع عمى األدب النظري بات من المعروف مفيوم المنظمة المتعممة  ،وما ىي أىميتيا ،

وماىى أىم خصائصيا  ،وما الذي يميز المنظمة المتعممة عن المنظمة التقميدية  ،باإلضافة إلى التعرف

عمى منافع المنظمة المتعممة واالطبلع عمى بعض نماذج المنظمة المتعممة.
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المبحث الثاني :الميزة التنافسية
مقدمة:

لقد أصبحت المنافسة التي تواجييا المنظمات حقيقة واقعة بفعل العديد من التغييرات التي شيدتيا

في بيئاتيا عمى الصعيدين الداخمي والخارجي ،وعمى المستويين المحمى والعالمي ،وبدأت المنظمات تعي ىذه
المنافسة وتممس زيادة في حدتيا ،فضبلً عن ظيور العديد من المنافسين الجدد ،مما دفعيا لمبحث عن

استراتيجيات ،وسياسات متعددة تستطيع من خبلليا أن تحقق ميزة تنافسية ليا وأن تتسم بيا ،ولذلك توجيت
المنظمات بمختمف أشكاليا إلى البحث عن تحقيق ميزة تنافسية في جودة خدماتيا وأنماط تقديميا واشباعيا
الحتياجات عمبلئيا ،والبحث عن أفضل الممارسات التي يمكن أن تطبقيا .

توجد تعريفات متعددة لمفيوم الميزة التنافسية ،وتختمف ىذه التعريفات باختبلف مستوى تحميل القدرة
التنافسية؛ حيث نجد أن ىناك ثبلثة مستويات لتحميل القدرة التنافسية وىى ( شعبان .)62: 2011 ،

مستوى المنظمة :وىي قدرة المؤسسة عمى تحقيق منافع من خبلل إنتاج سمع وخدمات ذات جودة

عالية ،توجو لممستيمك بشكل أفضل من المنافسين ،وأكثر فعالية منيم ،وبسعر مناسب وفى وقت مناسب
بأكثر ربحية.

مستوى الصناعة :تعبر عن مدى استطاعة مؤسسات قطاع معين ،سواء الزراعي أو الصناعي أو

الخدماتي ،عمى تحقيق نجاح مستمر في األسواق العالمية ،وتقاس تنافسية القطاع من خبلل الربحية الكمية
لمقطاع ،الميزان التجاري لو ومحصمة االستثمار األجنبي المباشر الداخل والخارج وغيره

المستوى القومي :وتعكس قدرة البمد عمى تحقيق معدل مرتفع ومستمر ،لمستوى دخل أفراده ،وذلك من

خبلل تحسين اإلنتاجية؛ مما يضمن ىذا النمو.
وتركز دراسة الميزة التنافسية عمى مستوى المنظمة عمى تمك العوامل الداخمية التي تجعل المنظمة
قوية أو ضعيفة ،أما التحميل عمى مستوى الصناعة فإنو يركز عمى االىتمام بالسياسات الحاكمة عمى نطاق

اقتصادي محدد،ومن ثم النظر لممنظمات عمى أنيا كيانات مستقمة ،واجراء المقارنات فيما بينيا ،أما التحميل
عمى مستوى األداء االقتصادي الكمي فقد تم التركيز عمى دراسة تمك العوامل التي تقع وراء قوة أو ضعف

االقتصاد في أدائو(أحمد .)318:،2009 ،

أوالً :تعريف الميزة التنافسية:

يعد ( مايكل بورتر) أىم الباحثين في مجال اإلدارة االستراتيجية وتحميل الميزة التنافسية لممنظمات،

وىو يرى أن الميزة التنافسية ال تختص بالدولة وانما بالمنظمة؛ فالميزة التنافسية تنشأ أساساً من القيمة التي

استطاعت منظمة (ما) أن تخمقيا لزبائنيا بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار المنافسين
اع الزيادة السعرية المفروضة
بمنافع متساوية ،وبتقديم منافع منفردة في المنتج تعوض بشكل و ٍ
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()Porter,1993:48؛ أي" :أن الميزة التنافسية تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق أكثر فعالية
من تمك المستعممة من قبل المنافسين ،حيث يكون بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاف ميدانياً ،وبمعنى آخر
بمجرد إحداث عممية إبداع بمفيومو الواسع".

ويعرف السممى( )2001:104الميزة التنافسية بأنو"ا الميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح

لممنظمة إنتاج قيم ومنافع لمعمبلء  ،تزيد عما يقدمو ليم المنافسون ،ويؤكد تميزىا واختبلفيا عن ىؤالء

المنافسين من وجية نظر العمبلء الذين يتقبمون ىذا االختبلف والتميز؛ حيث يحقق ليم المزيد من المنافع

والقيم التي تتفوق عمى ما يقدمو ليم المنافسون اآلخرون".
كما تعرف بأنيا "قدرة المنظمة عمى تحقيق حاجات المستيمك ،أو القيمة التي يتمنى الحصول عمييا
من المنتج ،مثل الجودة العالية؛ وبالتالي فيي استثمار لمجموعة األصول المالية والبشرية والتكنولوجية بيدف

إنتاج قيمة لمعمبلء تمبي احتياجاتيم .وىو ما يمكن تأكيده في سياق ينظر إلى الميزة التنافسية عمى أنيا
مجموعة الميارات والتكنولوجيات والقدرات التي تستطيع اإلدارة تنسيقيا واستثمارىا بيدف إنتاج قيم ومنافع

لمعمبلء أعمى مما يحققو المنافسون ،وتأكيد حالة التميز واالختبلف فيما بين المنظمة ومنافسييا" ( شعبان

.)64:2011،

وىى قدرة المؤسسة عمى صياغة االستراتيجيات وتطبيقيا التي تجعميا في مركز أفضل بالنسبة

لممؤسسات األخرى والعاممة في نفس النشاط ،والتي تتحقق من خبلل االستغبلل األفضل لئلمكانيات والموارد

الفنية ،المادية ،التنظيمية ،باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة وغيرىا التي تتمتع بيا المؤسسة والتي
تمكنيا من تصميم إستراتيجيتيا التنافسية وتطبيقيا ( أبو بكر.)3-14:2006 ،

ويتجسد مفيوم القدرة التنافسية في مدى إمكانية المنظمة في المحافظة عمييا وزيادة حصتيا السوقية
في البيئة ،أو مجال النشاط الذي تنتمي إليو ،كما ويرتبط المفيوم بفاعمية المنظمة والتي تحدد في ضوء
قدرتيا عمى إشباع احتياجات المتعاممين معيا من عمبلء ومستثمرين وفئات المجتمع األخرى ،وببساطة

شديدة فإ ن المنظمة التي ال تنجح في إشباع احتياجات أو مقابمة توقعات عمبلئيا أو العاممين بيا أو
المساىمين في ممكيتيا لن تكون قادرة عمى تحقيق ميزة تنافسية عمى الشركات األخرى المنافسة ليا  .تمك
الميزة التنافسية يمكن أن تكون نسبية من حيث كونيا تميز المنظمة التي تتمتع بيا بشكل نسبي عن غيرىا

من المنظمات وخبلل مدة زمنية معينة ،كما يمكن أن تكون ميزة مستمرة لممنظمة بحيث تميز المنظمة في

مدة زمنية أطول ال يستطيع خبلليا أي من المنافسين تقميد تمك الميزة أو محاكاتيا كما ال يمكنيم تكرار
المنافع المترتبة عمييا ( السالم .)26 :2009 ،

من خبلل ما سبق يتضح لمباحثة أن الميزة التنافسية "ىي القدرة عمى تحقيق احتياجات ورغبات

العمبلء ،باعتبار أن العميل ىو الحكم في السوق فإرضاؤه يعد اليدف األساسي الذي تسعى المؤسسة إلى
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تحقيقو ومنو فالميزة التنافسية تعني تقديم منتجات متميزة عما يقدمو المنافسون في السوق وارضاء العمبلء
بشكل يختمف أو يزيد عنيم وتستطيع المؤسسة تحقيق ميزة تنافسية من خبلل وضع إستراتيجية التنافس،

مبنية عمى نتائج التحميل لمبيئة المحيطة بيا" .
ثانياً :مصادر الميزة التنافسية:

تنقسم مصادر الميزة التنافسية إلى مصدرين ،يتمثل أوليما في التفكير االستراتيجي بوصفو وسيمة لبناء

ميزة تنافسية ،والثاني :مدخل الموارد أساس لتحقيق الميزة التنافسية ( نوى )171:2006 ،

-1التفكير االستراتيجي وسيمة لبناء الميزة التنافسية:

بقصد تحديد مسارىا وتتفادى المنظمة االرتباك الناجم عن مجابية المشاكل ،تعمد المنظمة إلى
التفكير إليجاد حمول ليا ،والخروج من الوضعيات الحرجة باالستعانة باستراتيجيات معينة لمتنافس بيدف
تحقيق أسبقية عمى منافسييا من خبلل الحيازة عمى ميزة أو مزايا تنافسية .

ويرى (بورتر) أ ن االستراتيجيات تمكن المنظمات من تحقيق ميزة تنافسية من خبلل ثبلثة أسس

مختمفة ،والتي يطمق عمييا بورتر االستراتيجيات العامة لمتنافس (:)Porter,1985:11
-استراتيجية قيادة التكمفة:

تركز ىذه اإلستراتيجية عمى إنتاج منتجات نمطية بتكمفة منخفضة جداً وتقدم لممستيمكين الحساسين

لمسعر .وفييا تكون استراتيجية المنظمة تقميل التكمفة ،بالطبع مع المحافظة عمى مستوى مقبول من الجودة
-إستراتيجية التمييز:

تيدف ىذه االستراتيجية إلنتاج سمع وخدمات متميزة عمى مستوى الصناعة ككل ،وتوجييا

لممستيمكين غير الحساسين نسب ًيا لؤلسعار  .وبالتالي فإن العميل يقبل أن يدفع فييا سع اًر أعمى من المعتاد .
-إستراتيجية التركيز:

وتيدف ىذه االستراتيجية إلى إنتاج سمع ،وخدمات تشبع حاجات مجموعات صغيرة من المستيمكين،

في ىذه اإلستراتيجية تركز المنظمة عمى شريحة معينة من السوق ،وتحاول تمبية طمباتيم ،وبالتالي فإن

المؤسسة في ىذه الحالة تيدف إلى تحقيق التميز في المنتجات أو السعر أو كمييما.

لقد حاول (بورتر) ( )Porterأن يبرىن عمى أن التكمفة المنخفضة والتميز يمكن اعتبارىما بمثابة
استراتيجيتين أساسيتين؛ لخمق قيمة ،وتحقيق المزايا التنافسية في مجال صناعي معين؛ أي :أن المزايا
التنافسية تتوافر مع المنظمات القادرة عمى خمق قيمة متفوقة ،وطريقة توليد ىذه القيمة يتجسد من خبلل

خفض معدالت ىيكل الكمفة أو تميز المنتج  ،ولكن السؤال الميم ىو :كيف تستطيع المنظمة خفض معدالت

ىيكل الكمفة؟ أو تميز المنتج؟وكيف تستطيع تنويع منتجاتيا؟ بالنظر إلى منتجات المنافسين لتحقيق أىدافيا
اإلستراتيجية ؟ نجد أن ذلك يتحقق من خبلل العناصر األربعة اآلتية  ( :الكفاءة المتفوقة ،والجودة المتفوقة،

والتحديث المتفوق ،واالستجابة لحاجات العميل )  ،وىذه العناصر تمثل أسس البناء العامة لممزايا التنافسية

التي يمكن ألي منظمة أن تتبناىا سواء كانت صناعية أو خدمية (ىل وجونز .)200:2001 ،
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-2مدخل الموارد أساس لبناء الميزة التنافسية:
إن كان امتبلك إستراتيجية جيدة تدعم الميزة التنافسية فإنو البد من وجود الموارد ،والكفاءات العالية
لضمان النجاح؛ أل ن المنافسة لم تعد تقتصر عمى وضع االستراتيجيات التنافسية ،بل امتدت إلى ضرورة
البحث والتطوير بصفة مستمرة باالعتماد عمى الموارد والكفاءات (بريش .)30:2005،

ويتطمب تجسيد االستراتيجية :الموارد والكفاءات الضرورية لذلك  .ومن ثمة؛ فان الحيازة عمى

الموارد ،والكفاءات بالجودة المطموبة ،واستغبلليا الجيد يؤمنان وبشكل كبير نجاح االستراتيجية  ،باعتبار
تحول المنافسة إلى منافسة معتمدة عمى الموارد والكفاءات (نوى )171:2006،

وتنقسم الموارد إلى ممموسة وغير ممموسة .

-1الموارد الممموسة :وتصنف إلى ثبلثة أنواع :المواد األولية ،ومعدات اإلنتاج والموارد المالية .وتظير
أىمية الموارد الممموسة في الكيفية التي يتم الحيازة بيا عمييا  .وكذلك الطريقة التي يتم استغبلليا بيا ،
والتوليف بينيا بشكل يتيح األداء الجيد لؤلنشطة  ،باعتبار ىذه الموارد تستغل من قبل معظم األنشطة

(بوشناف.)29:2002 ،

-2الموارد غير الممموسة وتشكل كبل من الجودة والمعمومات والتكنولوجيا والمعرفة (بوشناف.(31:2002 ،
ثالثاً :عناصر الميزة التنافسية:

يعتمد تحقيق الميزة التنافسية عمى مدى توافر الكثير من العناصر وعمى طبيعة التفاعل والتكامل

بينيا ،ومن أبرز عناصر الميزة التنافسية ما يمي ( :الربابعة )8: 2006،

-1الموارد الطبيعية:

عمى الرغم من أىمية توافر الموارد الطبيعية ،لتحقيق ميزة تنافسية لمدولة أو لممنظمة ،إال أن توافرىا
لم يعد مصد اًر أساسيا لتحقيق ىذه الميزة وذلك نتيجة لمكثير من التغيرات العالمية والمحمية التي حدثت في
اآلونة األخيرة ؛ حيث أن عدم توافر ىذه الموارد لم يعد حائبلً كما ىو الحال في اليابان؛ في حين أن ىناك

دوالً أخرى امتمكت ىذه الموارد ولم تستطع تحقيق ميزة تنافسية ؛ وبالتالي فإن توفر الموارد لم يعد يترأس
أولويات المعادلة التنافسية .

-2رأس المال:

لقد كان توافر رأس المال في الدولة قاد ًار عل تحقيق ميزة تنافسية عالية .لكن االقتصاد العالمي

الجديد العابر لمحدود والذي يتيح إمكانية نقل رؤوس األموال من بمد آلخر وعدم ربطيا بحدود جغرافية
وسياسية معينة  ،عبر الشركات متعددة الجنسيات واستثمارىا في الدول النامية أدى إلى تراجع أىمية توافر

رأس المال لمدولة أو لممنظمة في تحقيق ميزة تنافسية ليا.
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-3التكنولوجيا:
يمعب العنصر التكنولوجي دو اًر ميماً في تحسين الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية عبر

عمميات خمق واستيعاب المعرفة ،وكذلك ابتكار وتطبيق تكنولوجيا جديدة في أداء األعمال.

ولكن االستفادة من ىذا العنصر لم تعد مقتصرة عمى دول بعينيا؛ حيث تستطيع الكثير من الدول

الحصول عمى التكنولوجيا.
-4الموارد البشرية:

تمثل الموارد البشرية ذات التعميم المتميز والميارة العالية بعداً استراتيجيا ميماً في تحقيق الميزة

فضبل عن
التنافسية؛ إذ تعد من أىم المصادر غير الممموسة ،وليا دور كبير في خمق وتطبيق التكنولوجيا ،
ً
عنصر غير قابل لممحاكاة أو التقميد بشكل سريع من قبل المنافسين .
كونيا
اً

خصائص الميزة التنافسية:

خصائص وصفات الميزة التنافسية عمى النحو اآلتي(:شراب:)34: 2011،

 إنيا نسبية؛ أي :تتحقق بالمقارنة وليست مطمقة.
 إنيا تؤدي إلى تحقيق التفوق واألفضمية عمى المنافسين.
 إنيا تنبع من داخل المؤسسة وتحقق قيمة ليا.

 تنعكس في كفاءة أداء المؤسسة ألنشطتيا أو في قيمة ما يقدم لممشترين أو كمييما.
 تؤدي لمتأثير في المشترين وادراكيم لؤلفضمية فيما تقدم المؤسسة وتحفزىم لمشراء منيا.
 تتحقق لمدة طويمة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرىا وتجديدىا.
رابعاً :المرتكزات األساسية لمميزة التنافسية:

ترتكز الميزة التنافسية عمى سبعة عناصر أساسية ،تتمثل في (بوشناف:)48:2000،

 تحقيق رضا األطراف المعنية كافة ،من خبلل تقديم منتجات وخدمات متميزة مقارنة بالمنافسين.
 تحديد االحتياجات الحالية والمستقبمية لمعميل ،ومن ثم تمبيتيا بطريقة أفضل من المنافسين.

 السرعة في اقتناص فرصة تحقيق مزايا تنافسية جديدة ،وذلك قبل أن يسبقيا إلييا المنافسون.

 استخدام سمسمة من (التكتيكات) والطرق؛ لتوفير ميزة تنافسية مؤقتة؛ مما يغير في قواعد لعبة المنافسة.
 اإلعبلن عن األفعال االستراتيجية المرغوب اتخاذىا ،مما يسمح بتعطيل ردود أفعال المنافسين.

 تنظيم خطوات متتابعة ومتناسقة لمتطور االستراتيجي؛ مما يسمح بتوفير فرص تسويقية جديدة أكبر.
خامساً :أبعاد تحقيق الميزة التنافسية:

يرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين أساسيين:

-1البعد األول  :القيمة المدركة لدى العميل )(Customer-Perceived Value
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بمعنى قيام المنظمات باستغبلل اإلمكانيات المختمفة في تحسين القيمة التي يدركيا العميل لمسمع
والخدمات التي تقدميا تمك المنظمات؛ مما يساىم في بناء الميزة التنافسية ليا ،حيث يتضمن مفيوم القيمة
باإلضافة إلى السعر والجودة  ،مدى االقتناع بالمنتج أو الخدمة وخدمات ما بعد البيع(.ابوبكر)15:2006 ،

-2البعد الثاني  :التميز ()Differentiation

يمكن تحقيق الميزة التنافسية أيضاً من خبلل عرض سمعة أو خدمة ال يستطيع المنافسون تقميدىا أو

عمل نسخة منيا ،وىناك مصادر عدة لموصول إلى التميز ،من أىميا :الموارد المالية ،والموارد المادية،
والموارد البشرية ،واإلمكانيات التنظيمية( حمدى .) 121:2005،

سادساً :أساليب تحقيق الميزة التنافسية:

-1الكفاءة المتفوقة (:)Superior Efficiency
المنظمة ما ىي إال نظام لتحويل المدخبلت إلى مخرجات؛ لذلك نجد أن أبسط قياس لمكفاءة يتمثل
في مقدار المدخبلت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة ،وكمما ارتفع معدل كفاءة عمميات المنظمة قمت
المدخبلت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة ،ومن ثم تقل تكمفة الييكل اإلنتاجي لممنظمة ( ىل وجونز ،

.)201:2001

فاإلنتاجية العالية تقود إلى تحقيق كفاءة متفوقة ،كما أن االستراتيجية التنافسية ،والييكل التنظيمي

المناسب ،ونظم الرقابة ونظ م المعمومات والسياسات التي تتبعيا المنظمة  ،كميا تساعد في تحقيق كفاءة
عالية مقارنة بالمنافسين ( الشيخ وبدر.)2004،

-2الجودة المتفوقة (:)Superior Quality

إ ن تحقيق المنظمة لمستويات عالية من الجودة في منتجاتيا وخدماتيا سيزيد من قيمة ىذه المنتجات

والخدمات بالنسبة لعمبلئيا  ،وسيمكنيا من فرض سعر أعمى لمنتجاتيا مما يؤدي لتحقيق ميزة تنافسية
لممنظمة ،بل ويمكنيا من البقاء واالستمرار ( ىل وجونز .)201 :2001،

وتتوفر لمخدمة خصائص يمكن لمعميل مبلحظتيا ،ومن ثم تكون موضعاً لتقييمو وذلك مثل الميارات

البشرية في أداء الخدمة ،والميارات السموكية في التعامل( :اإلنصات ،والتحدث ،واإلقناع ،والتأثير )

والتصميم لجو مادي مؤثر نفسًيا ( الجو المحيط بالخدمة )  ،مثل :تصميم المبنى وقاعة التعامل ،أو الخدمة
وتجييزاتيا ( مثل األثاث والديكور،واإلضاءة ،والتيوية ،واأللوان ،والكتيبات والمجبلت وأحيانا الموسيقى
الخفيفة ) .أضف إلى ذلك الخصائص النوعية المتعمقة بسيولة نيل العميل لمخدمة والود واالحترام والبشاشة

والتمطف والمصداقية واالتصال الفعال في تقييم الخدمة  ( .مصطفى.)19:1999 ،

-3اإلبداع المتفوق()Superior Innovation

يطر عمى منتجات أو خدمات المنظمة وىياكميا وأساليبيا اإلدارية
أ
ويشير إلى كل تقدم

واستراتيجياتيا ،بمعنى أنو يتحقق من خبلل تقديم منتج جديد أو العمل بأسموب جديد مختمف عن المنافسين،
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أسعار عالية
ًا
ويعد التجديد أحد األسس البنائية لمميزة التنافسية الذي يسمح لممنظمة أن تتميز؛ وبالتالي تفرض
أو تخفض تكاليف إنتاجيا (ىل وجونز.)201 :2001،

-4االستجابة المتفوقة لحاجات الزبون ()Superior Customer Responsiveness
تستطيع المنظمة أن تحقق ميزة تنافسية من خبلل قدرتيا عمى تقديم وانتاج سمع وخدمات تشبع
احتياجات عمبلئيا بشكل أفضل من منافسييا ،وبالتالي سيصبح ىناك مواءمة ما بين ىذه السمع والخدمات
مع المطالب الفردية أو الجماعية  ،ويمكن اعتبار الجودة والتجديد جوانب مكممة لبلستجابة لحاجات الزبون

(ىل وجونز.)201 :2001،

إن تحقيق االستجابة المتفوقة لمزبائن تتطمب حساسية عالية ومعرفة دقيقة بالزبائن أوالً ،ثم التركيز

عمى االحتياجات التي يمكن إدراكيا بيدف تحقيق مستوى جودة معين يصعب تحقيقو من قبل المنافسين ،
واالىتمام بالتنويع في تشكيمة المنتجات والخدمات التي تتكيف واحتياجات الزبائن  ،والسرعة في تصميم

المنتجات أو الخدمات التي تمبى تطور احتياجات الزبائن وأذواقيم المتغيرة واال أصبح المنتج الذي تقدمو

المؤسسة راكداً وغير مطموب من العمبلء ( الشيخ وبدر .)2004،
سابعاً :درجة استدامة الميزة التنافسية:

البد من توافر خاصيتين رئيستين لكي تصبح القدرات المميزة لممنشأة بمثابة ميزة مستدامة ،الخاصية

األولى :ىي االستم اررية ( ،)Durabilityوالخاصية الثانية :ىي القابمية لمتقميد ( )Imitabilityوتشير
االستم اررية إلى (معدل إىبلك أو استنزاف موارد المنشأة أو قدراتيا المميزة) ،وقد يترتب عمى التكنولوجيا

المتطورة انتياء القدرة المميزة لمنشأة (ما) ،أما قابمية الكثير من الشركات إلى اليندسة العكسية ( Reverse

 )Engineeringالتي تقوم عمى تحميل المنتج المنافس بغرض التعرف عمى مكوناتو ،أو استقطاب العاممين
بالشركات المنافسة ،أو االستيبلء عمى براءات االختراع ويسيل تقميد القدرات الجوىرية عندما تتسم بالشفافية

وامكانية النقل والتقميد (.) McGee &Love,1999:2

 الشفافية :وىي تشير إلى سرعة تفيم العبلقات بين الموارد والقدرات المساندة الستراتيجية المنشأة
الناجحة ،فمثبلً تتفوق شركة جيميت لمستمزمات الحبلقة من خبلل اعتمادىا عمى البحوث والتطوير
في مجال تصميم شفرات ،وماكينات الحبلقة ،ويصعب محاكاة ىذه التقنية من قبل المنافسين.

 إمكانية النقل :تشير إلى "قدرة المنافسين في جمع الموارد والقدرات البلزمة؛ لمساندة التحدي
التنافسي ،مثبلً :من الصعب محاكاة الظروف البيئية والمناخية البلزمة لزراعة الشاي السائدة في
اليند وسيبلن.

 إمكانية التقميد :وىي "قدرة المنافسين عمى استخدام الموارد والقدرات المقمدة؛ لمحاكاة نجاح
المنافسين"؛ البد من االعتراف بأن النجاح يعكس توليفة معينة من الموارد والقدرات الممموسة وغير
الممموسة التي كثي اًر ما يتعذر تقميدىا ومضاىاتيا من قبل المنافسين (.)McGee &Love,1999:2
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،ومن خبلل االطبلع عمى األدب النظري أصبح معروف لدينا مفيوم الميزة التنافسية ومصادرىا
وعناصرىا التي تتنوع بين موارد طبيعية  ،ورأس مال  ،وتكنولوجيا وموارد ببشرية  ،كذلك تم االطبلع

عمى خصائص الميزة التنافسية ومرتكزاتيا وأبعاد تحقيق الميزة ودرجة استدامتيا.
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المبحث الثالث :القطاع المصرفي الفمسطيني
مقدمة
دوا رئيسًيا في تحديد درجة
يعد النظام المصرفي في اقتصاد (ما) أحد دعائم االقتصاد الوطني ،إذ يمعب ً
النمو االقتصادي ،من خبلل وظيفتو الرئيسة في جذب الودائع ،واعادة إقراضيا لمختمف شرائح المجتمع
ولمختمف األغراض سواء كانت استيبلكية أو استثمارية .
ويعد الجياز المصرفي في األراضي الفمسطينية وليد تطور تاريخي اتسم في البداية بالضعف والتشوه
في ىيكمو ونشاطو؛ نتيجة الظروف السياسية التي مرت بيا فمسطين؛ مما أدى إلى وجود ضرورة ممحة لبناء
إيجابا عمى
جياز مصرفي قوي قادر عمى أداء دوره في تنشيط متطمبات العمل المالي والمصرفي بما ينعكس
ً
االقتصاد الفمسطيني ،وعجمة التنمية والذي من المفترض أن تعود بالخير الوفير عمى المواطنين ،وترفع من
مستوى معيشتيم ،وتحسن أوضاعيم االقتصادية واالجتماعية .
أوال :ىيكمية القطاع المصرفي الفمسطيني ( الفرا:)65:2012،
تعد المصارف التجارية واإلسبلمية أىم مكونات القطاع المصرفي الفمسطيني الذي يكون عمى رأس
ىرمو سمطة النقد الفمسطينية ،وىي تنقسم بدورىا إلى عشرة مصارف وطنية  ،وأحد عشر مصرفا أجنبياً  ،إذ
يوجد ثمانية مصارف أردنية  ،ومصرفان مصريان ومصرف أجنبي واحد
 المصارف التجارية :

ىي المصارف التي تزاول األعمال المصرفية من قبوليا لمودائع وتقديم القروض وخصم األوراق

أعماال أخرى غير مصرفية
التجارية أو تحصيميا ،وفتح االعتمادات المستندية ،وقد تمارس ىذه المصارف
ً

مثل :المشاركة في المشاريع االقتصادية ،وبيع األسيم وشرائيا والسندات ( عمي .)213:2006 ،
 المصارف اإلسبلمية :

يقصد بيا النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشريعة اإلسبلمية؛ حيث أن الفائدة التي تدفعيا

المصارف عن الودائع أو التي تأخذىا عن القروض تدخل في حكم الربا ،ومن أمثمتيا المرابحة ،المضاربة،
واإلجارة.
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جدول رقم ( (2.1المصارف الفمسطينية
سنة مباشرة العمل

عدد الفروع

المصارف الفمسطينية
فمسطين م.ع.م

1960

29

التجاري الفمسطيني

1994

5

االستثمار الفمسطيني

1995

13

اإلسبلمي العربي

1995

9

القدس لمتنمية واالستثمار

1995

10

اإلسبلمي الفمسطيني

1995

13

العربي الفمسطيني لبلستثمار

1996

4

فمسطين الدولي

1996

2

األقصى اإلسبلمي

1997

2

المؤسسة المصرفية الفمسطينية

2001

1

الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

2006

2
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المجمــــــــــــوع
المصارف الوطنية الفمسطينية حتى عام 2011
المرجع :التقرير االستراتيجي الفمسطيني  ،مركز زيتونة لمدراسات واالستشارات.2011

جدول رقم ( )2.2المصارف العربية واألجنبية العاممة في فمسطين
سنة مباشرة العمل في فمسطين

المصارف العربية واألجنبية

عدد الفروع
(الضفة والقطاع)

القاىرة عمان

1986

16

األردن

1994

8

العربي

1994

23

التجاري األردني

1994

3

األىمي األردني

1995

5

اإلسكان لمتجارة والتمويل

1995

9

األردني الكويتي

1995

2

االتحاد لبلدخار و االستثمار

1995

1

العقاري العربي المصري

1994

5

الرئيسي لمتنمية واالئتمان الزراعي

1996

1

HSBC( Hongkongand ShanghaiBanking

1998

1

)Corporation
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المجمــــــــــوع
جدول يوضح المصارف العربية واألجنبية العاممة في فمسطين حتى عام 2011

المرجع  :التقرير االستراتيجي الفمسطيني  ،مركز زيتونة لمدراسات واالستشارات 2011
38

يبلحظ مما تقدم أن المصارف الوافدة وخاصة المصارف األردنية ىي التي تسيطر عمى المصارف
العاممة في فمسطين ،مع وجود تركز واحد بثبلثة مصارف أردنية ىي( :لبنك العربي ،والقاىرة عمان ،وبنك

األردن)  ،وىو ما يعكس مبلمح وجود احتكار القمة؛ لكون ىذه المصارف الثبلث ىي التي تتحكم فعميا
بالنشاط المصرفي في السوق المصرفي الفمسطيني  ،ولكن نتيجة لمظروف السياسية تم في اآلونة األخيرة

إغبلق فروع تابعة لمبنك العربي  ،ىذا أضعف من مساىمتو في النشاط االقتصادي ( الف ار .) 67:2012،
ثانياً :مصادر تمويل القطاع المصرفي الفمسطيني:

تعتمد المصارف في تمويميا لؤلنشطة المختمفة عمى موارد مالية عدة ،يمكن التمييز بين موردين

أساسيين ألموال المصارف ىي موارد داخمية وأخرى خارجية .

أما الموارد الداخمية فيي:

أ -رأس المال المدفوع:
ويسمى برأس المال االسمي :ىو يمثل قيمة األسيم التي دفعيا األفراد مساىمة منيم في رأس مال

البنك  ،ويجب أال يقل ىذا المبمغ عن ربع قيمة االسمية لؤلسيم  ،عادة النواة األولى لموارد أي
منشأة اقتصادية التي تبدأ بو نشاطيا لتكون ما يمزميا من أصول ثابتة وتمويل المستمزمات المباشرة

ليذا النشاط ( سميمان .)76:2000،

ب -االحتياطات :

وىى نسبة من األرباح تضاف إلى رأس المال  ،نسبة تفرض عمى الودائع من قبل البنك المركزي

عمى البنوك؛ لحماية أصحاب الودائع من إفبلس ىذه البنوك في المستقبل من ناحية احت ارزية  ،ومن

ناحية أخرى تستخدم ىذه النسبة لمتحكم في االقتصاد ،وكمية النقد في األسواق عن طريق زيادة
النسبة أو تقميميا واالحتياطي نوعان ىما ( :السيسي.)34:2004،

-االحتياطي القانوني :وىو نسبة من األرباح السنوية تكون بشكل الزامى بنص قانوني من قبل

البنك المركزي ُي َحدد بموجبو معدل االحتياطي النقدي ،وحده األقصى .
االحتياطي الخاص :وىو احتياطي اختياري تشكمو البنوك التجارية بمحض إرادتيا ،وفقًا لنظاميافضبل عن ذلك ىناك نوع آخر من االحتياطي ال يظير في
األساسي؛ بيدف تدعيم مركزىا المالي ،
ً
ميزانية البنك أو سجبلتو.

الموارد الخارجية :

وىي تمك الموارد التي يكون مصدرىا من خارج البنك التجاري ،وتشمل:
أ-الودائع :

من أىم موارد المصارف  ،حيث تشكل في الظروف العادية نسبة ميمة من إجمالي موارد البنك ،

شخص مبمغاً من النقود إلى البنك الذي يمتزم لدى الطمب أو وفقاً لمشروط المتفق
عقد بمقتضاه ُي َسمم
ٌ
عميو  ،وتتميز الوديعة بخاصية جوىرية ىي أن البنك يكتسب ممكية النقود المودعة ،ويكون لو الحق
39

في التصرف فييا لحاجات نشاطو الخاص؛ عمى أن يمتزم برد مبمغ مماثل إلى المودع ( كامل
.)60:2008،

تنقسم ودائع العمبلء إلى ثبلثة أنواع وىى ( عبداهلل:)119:2008،

أ-الودائع الجارية :وىى أىم الودائع النقدية ،وفييا يكون لممودع أن يطمب استردادىا في أي وقت ونظ اًر
لما يقتضيو ىذا النوع من الودائع من احتفاظ البنك في خزانتو بنقود كافية لدفع المبالغ المودعة؛

فإن البنك ال يدفع عنيا أي فائدة ،أو يدفع فائدة ضئيمة ويقصد المودع ىنا استخدام الوديعة كأداة
لتسوية التزاماتو عن طريق (الشيكات) أو أوامر النقل المصرفي؛ ولذا يسمم البنك عادة إلى المودع

دفتر( شيكات) ليذا الغرض.

ب -الودائع ألجل  :وىى الودائع التي يتفق عمى عدم استردادىا إال بعد أجل معين كستة أشير أو
شيوعا من الودائع لدى الطمب ولكنو أكثر فائدة لمبنك إذ يتمتع
سنة ،وىذا النوع من الودائع أقل
ً
نسبيا.
تفعا ً
بحرية أوفر في استعماليا؛ ولذا يكون سعر الفائدة فييا مر ً

ت -الودائع االدخارية أو ودائع التوفير :وىى الودائع التي تسمم فييا النقود إلى البنك ويصدر البنك
دفتر توفير يذكر فييا اسم من صدر لصالحو ،ويدون فيو المدفوعات والمسحوبات ،وتكون البيانات
الواردة بالدفتر الموقع عمييا من موظف البنك حجة في إثبات تمك البيانات في العبلقة بين البنك

ومن صدر الدفتر لصالحو .

ب -القروض:

قد تحتاج الدولة في ظرف معين إلى سيولة مما يضطرىا إلى المجوء لبلقتراض لمواجية مثل ىذه

الظروف ويقوم باالقتراض من البنك المركزي والمؤسسات المالية ،والنقدية سواء كانت وطنية أو أجنبية

 ،ويعد ىيكل الدين الخارجي من أىم المحددات المؤثرة عمى الجدارة االئتمانية لمدولة المدينة ،ألن
الديون الخارجية التي يكون أجال سدادىا عمى مراحل زمنية طويمة نسب ًيا تجعل الدولة المدينة أكثر قدرة
عمى التكيف مع صعوبات خدمة تمك الديون قياساً إلى الديون التي تقترضيا الدولة وتكون آجال السداد

قصيرة نسبياً.

ثالثاً :تحديات القطاع المصرفي الفمسطيني :

يواجو القطاع المصرفي عدة تحديات وعراقيل عدة تحد من نشاطو  ،نذكر أىميا:
أ -االنقسام الفمسطيني:

بسبب االنقسام الفمسطيني فقد رفضت جميع المصارف العاممة في محافظات غزة التعامل مع
الحكومة في غزة  ،وىذا يعني التضحية بأرباح جيدة كان من الممكن أن تحققيا تمك البنوك حيث أن
الحكومة تدفع رواتب لعشرات آالف الموظفين لدييا ،ولدييا تعامبلت مالية كبيرة من شركات المقاوالت
والمؤسسات العاممة في محافظات غزة ،ولدييا إيداعات يومية يمكن أن توفر سيولة جيدة لمبنوك ( غانم ،

جابر.)9:2010،
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ب -نقص السيولة النقدية :
كيانا معادياً في النصف الثاني من العام  ، 2007فقد عمدت (إسرائيل) إلى
منذ اعتبار قطاع غزة ً
منع الحركة الحرة؛ لنقل السيولة بين البنوك العاممة في غزة وفروعيا ،أو إداراتيا العاممة في الضفة الغربية

أو فروع البنوك (اإلسرائيمية)  ،واستمر ىذا المنع بصورة متفاوتة خبلل عام  2008و ، 2009ومن خبلل
تذبذب واضح بالق اررات التي شممت الشيكل (االسرائيمى) ،والدوالر (األمريكي) ،والدينار(األردني) وىى

كبير لممصارف إذ قد تؤدي
حرجا ًا
العمبلت الثبلث المتداولة في قطاع غزة  ،وتشكل مشكمة السيولة ً
تمثبل ً
لفقدان ثقة العمبلء بيا ( .شراكة .)12:2009،

ث -إغالق المعابر:

حال إغبلق المعابر دون تمكن المصارف من إدخال بعض األجيزة أو المعدات التي تحتاجيا،

لتطوير أنظمتيا  ،كما أدى إغبلق معابر األفراد ألوقات طويمة إلى عدم تمكن البنوك من إرسال موظفييا
لمتدريب في الخارج أو استقبال مدربين خارج القطاع لبلرتقاء بميارات الموظفين وتدريبيم  ،إضافة لذلك فإن

انتشار تجارة األنفاق أثرت عمى النشاط االقتصادي الرسمي وعمى عمل البنوك ،وساىمت في مشكمة نقص

السيولة ( .غانم ،جابر.)9:2010،

د-سوء األوضاع االقتصادية:

تردي األوضاع االقتصادية يؤدي إلحجام البنوك عن استثمار أموال المودعين؛ الرتفاع المخاطر،

وانخفاض الفرص االستثمارية الناجحة ،بإنشاء مشاريع تمكن البنك من ضمان استرجاع أموالو (.غانم،
جابر.)10:2010،
ابعا :المصارف التجارية في فمسطين:
رً
تعددت المفاىيم المرتبطة بالمصارف التجارية وتنوعت حسب الزاوية التـي ينظـر منيا ،فالمصرف

التجاري ليس مجرد بناء قائم ،بل يعد مؤسسة تـضم العنـصر اإلنـساني والموارد المالية البلزمة ألداء الوظائف
المصرفية المناطة بو ،والتي تخدم احتياجات المجتمع ،وقد عرف البنك التجاري بأنو "نوع من أنواع

المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطيا في قبـول الودائع ومنح االئتمان؛ حيث أن المصرف يعد وسيطاً بين

أولئك الذين لدييم فـائض وبـين أولئك الذين يحتاجون لتمك األموال" (ىندي.)88 :1996 ،

واستطاعت البنوك التجارية العاممة في فمسطين مواكبة التطورات العالمية ،ويبلحـظ ىذا في الخدمات

المصرفية المقدمة وسرعة انتشارىا وتوسعيا ،ومن ىـذه الخـدمات قبـول الودائع بفوائد أو من دون فائدة،
وتقديم التسييبلت االئتمانية المباشرة وغيـر المباشـرة ،وتقـديم خدمات تحويل األموال داخل فمسطين وخارجيا،
وبيع وشراء العمـبلت األجنبيـة ،واصـدار بطاقات االئتمان والدفع ،والشيكات المحمية لمتـداول ،والـشيكات

الـسياحية ،وحفـظ المقتنيات الثمينة واألوراق المالية وادارتيا ،وتقديم خدمات االستعبلم لمزبائن ،وتقديم خدمة

االستشارات المصرفية لمعمبلء ،واالستثمار ،وخدمة اإلعتمادات المستندية ،واصـدار خطابـات الضمان،
ميما فـي حركة النشاط االقتصادي من
وحسابات التوفير (.المراقب االقتصادي ،)2001 ،وتمعب البنـوك دو اًر ً
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خبلل تأثيرىا المباشر في حجم التسييبلت االئتمانية التي تقدميا؛ وبالتالي في مقدار عرض النقود في
االقتصاد ،وتأتي أىمية دراسة دور البنوك في التأثير عمى عرض النقود بسبب ما تحدثو التغيرات في حجم
النقود من تأثير مباشر عمى مستويات البطالة والتضخم ،ومعدالت النمو االقتصادي ،وىى جميعيا متغيرات

تشكل أىداف مباشرة لمـسياسة االقتصادية (السميوري.)68 :1999 ،
ونظ اًر ألىمية االئتمان المصرفي والذي يعد المحدد األول لمدى نجاح البنك لما لـو من أىمية

لممجتمع من ناحية ،ولمبنك من ناحية أخرى ،فكثير من الـشركات ال ارئـدة يتوقـف قرار إنشائيا أو توسعيا عمى

مدى مرونة تمك الشركات ومقدرتيا عمى الحصول عمى ائتمـان؛ فقد أشارت دراسة ()Charlres,2002

لعينة ( )500شركة تبين أن نسبة كبيـرة مـن تمـك الشركات يرتبط قرار إنشائيا أو التوسع في نشاطيا عمى

مقدرة تمك الشركات فـي الحـصول عمى ائتمان بنكي؛ لتحقيق اليدف المطموب ،وأن الحصول عمى رأس المال
من البنـوك عمـى شكل ائتمان يعد األقل تكمفة ،وأن االئتمان يناسب تمويل المشاريع بسبب عدم دخـول شـركاء

جدد في المدى الطويل ،األمر الذي يحتم انخفاض العائد عمى االستثمار ،أو طرح أسيم جديدة والتي تؤدي
النخفاض قيمة العائد عمى السيم مستقببلً عند توزيع األرباح.

وظائف المصارف التجارية:
تقوم المصارف التجارية بالكثير من الوظائف الميمة واألساسية التي من شأنيا تعزيز ثقة المتعاممين
مع المصرف من جية ،وتعزيز المركز المالي ليذه المصارف من جية أخرى ،وذلك في حال امتبلك إدارة

المصرف لمكفاءة البلزمة ،لتحقيق األىداف المنوطة بيا عمى أكمل وجو ،ويمكن إيجاز وظائف البنك

التجاري بما يمي( :موسى:)20:2010،

 .1قبول الودائع :وىي من أىم وظائف المصارف التجارية ،ولقـد سـميت المـصارف التجارية (بمصارف

الودائع) ،ويقوم البنك التجاري بالتعامل مع أشكال متعـددة مـن الودائع تتبلءم مع احتياجات المتعاممين
عمى اختبلف أنواعيم ،وتنقسم الودائـع إلـى( :ودائع جارية ،ودائع ادخارية ،ودائع ألجل).

 .2منح التسييبلت االئتمانية :حيث تشكل أحد أىم الوسائل التي يستخدميا البنك التجاري في توظيف ما

لديو من أموال؛ بيدف الحصول عمى عوائد مجزيـة مـن وراء ذلـك ،وترتبط ىذه الوظيفة بقبول الودائع،
وتعتمد المصارف في تحقيق أرباحيا عمى ىـامش الفائدة بين الفوائد الدائنة عمى الموجودات ،والفائدة

المدينة عمـى المطموبـات ،وحجـم التسييبلت االئتمانية التي تمنحيا المصارف يعكس مدى تطور
االقتصاد فـي الدولـة وخاصة فيما يتعمق منيا باإلنتاج والتنمية.

 .3االستثمار :وىو الجانب اآلخر الستخدامات األموال بعد التسييبلت االئتمانيـة ،حيـث تستثمر المصارف

األموال الفائضة عن حاجتيا من السيولة والتسييبلت االئتمانية ،من خبلل توظيفيا في مصارف أخرى

لمحصول عمى فوائد أعمى من الفوائد المدينة عمـى الودائع ،أو من خبلل االستثمار في السوق المالي،

أو مـن خـبلل االسـتثمار فـي العقارات؛ إلعادة بيعيا عند ارتفاع أسعارىا.
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 .4خمق النقود وىي من أىم الوظائف التي تميـز عمـل المـصارف التجاريـة عـن المؤسسات المالية الوسيطة
األخرى ،وذلك نظ اًر لتعامل المصارف بالودائع الجارية.

 .5إجراء الحواالت المالية باألساليب االلكترونية الحديثة واصدار البطاقات االئتمانية.
 .6المتاجرة بالعمبلت األجنبية ،واصدار الكفاالت وخطابـات الـضمان ،واالعتمـادات المستندية.
جدول رقم ( )2.3يوضح المصارف الفمسطينية التجارية في محافظات غزة
م

اسم المصرف

عدد الفروع

1

بنك فمسطين

8

2

بنك القدس

6

3

بنك االستثمار الفمسطيني

1

4

البنك التجاري الفمسطيني

1

المجموع

16

المصدر ( :إعداد الباحثة بالرجوع لموقع سمطة النقد)www.pms.ps( (2015 ،

نبذة عن المصارف التجارية العاممة في محافظات غزة :

أوال :بنك فمسطين:

تأسس بنك فمسطين في العام  ،1960بوصفو مؤسسة مالية تسعى لمنيوض بمستوى الخدمات

المصرفية في فمسطين ،وتمويل مختمف المشاريع ،وتمبية االحتياجات المالية والمصرفية لمشرائح االجتماعية
انتشار من حيث عدد الفروع،
ًا
واالقتصادية المختمفة .ويعد بنك فمسطين من أكبر البنوك الوطنية ،واألكثر
طاقما من الكوادر المؤىمة التي تعمل عمى خدمة ما يزيد
والمكاتب ،وأجيزة الصرافات اآللي .يمتمك البنك
ً

عن  750000عميل من األفراد والشركات والمؤسسات .ويساىم بنك فمسطين في عممية البناء والتنمية

ومواكبة التطورات التكنولوجية ،وتبني أفضل السياسات والممارسات العالمية بما يشمل متطمبات اإلفصاح

والحكومة الرشيدة والدقة ،والشفافية في كافة أعمالو ،مخصصا  %6من أرباحو السنوية لبرامج المسؤولية
االجتماعية .وقد أدرج سيم البنك لمتداول في البورصة الفمسطينية عام  ،2005وأصبح ثاني أكبر الشركات

المدرجة بقيمتو السوقية التي تبمغ حوالي  %15من القيمة السوقية لمبورصة.

وفي عام  2007أسس البنك شركة الوساطة لؤلوراق المالية ،لتكون الذراع االستثماري لمبنك ،كما
افتتح عام  2011شركة ( )Pay palلتسييل عمميات الدفع االلكتروني من خبلل أكبر شبكة يمتمكيا البنك
لنقاط البيع االلكترونية ) (Point Of Saleالذي يزيد عددىا عن  5000نقطة بيع موزعة عمى المحال
التجارية والفنادق والمطاعم ومراكز االتصاالت والخدمات العامة.

رؤية البنك:يطمح أن يكون مؤسسة مالية ومصرفية متميزة ومنتشرة إقميـمياً.
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رسالة البنك :بنك فمسطين مؤسسة مـالية رائدة تسعى لمنيوض بمستوى الخدمـات المالية والمصرفية وتعمل
عمى مواكبة التطور التكنولوجي ،واالتجاىات الحديثة في المجال المالي والمصرفي ،وتساىم في عممية
البناء ،والتنمية؛ وفقاً ألفضل السياسات والممارسات العالمية.
ثانياً :بنك القدس:

أسس البنك في  2نيسان ابريل  ،1995بوصفو شركة مساىمة عامة محدودة وبرأسمال حالي يبمغ

 50مميون دوالر أمريكي .يحرص البنك دائماً بخبرتو المميزة عمى توظيف مصادر األموال لديو لمقيام بدور

فعال وتنموي لشرائح عمبلئو كافة عمى اختبلفيم ،وذلك باإلدارة المتوازنة ،والحصينة لمصادر األموال
واستخداماتيا عمى حد سواء؛ لتحقيق أفضل عائد عمى رأس المال المستثمر.

يمارس البنك نشاطو التجاري في فمسطين ،ويرتكز عمى جذب ودائع العمبلء عمى مختمف أنواعيا،

ووضع حمول تمويمية تستيدف األفراد ،والشركات باإلضافة إلى المشاريع المتوسطة ،والصغيرة بمختمف
القطاعات ،واإلسيام المباشر ،وغير المباشر في دعم االقتصاد الوطني.
يمارس البنك نشاطو المصرفي من خبلل إدارتو العامة ومركزىا الرئيس في مدينة رام اهلل  -منطقة

الماصيون ،ومن خبلل سبعة وعشرين فرعاً ومكتباً منتشرة في أرجاء الوطن كافة.

دوما إلى أن تقدم حموًال مالية مبتكرة؛ لتحسين
رؤية البنك :يتميز بكونو مؤسسو مصرفية رائدة موثقة تسعى ً
أسموب حياة المجتمع.
قميميا من خبلل تقديم خدمات جديدة تتناسب مع تطمعات
رسالة البنك :أن يكون أكثر البنوك
محميا وا ً
نجاحا ً
ً
العمبلء؛ ليبقى بنك القدس االختيار المفضل.
ثالثاً :بنك االستثمار الفمسطيني:

تأسس بنك االستثمار الفمسطيني بوصفو شركة مساىمة فمسطينية عامة بمشاركة نخبة من

المصرفيين ،ورجال األعمال من فمسطين ،والدول العربية الشقيقة ،ويعتبر البنك الفمسطيني األول الذي حصل
عمى التراخيص البلزمة لمزاولة أعمالو من السمطة الوطنية الفمسطينية ،وقد تم تسجيمو في مدينة غزة بتاريخ

 1994/8/10ب أرس مال مدفوع مقداره  20مميون دوالر أمريكي.
افتتح الفرع األول لمبنك في مدينة غزة بتاريخ  1995/3/26وواصمت إدارة البنك بالتوسع واالنتشار
في المدن و التجمعات السكانية الفمسطينية الرئيسية تباعاً ،ووفقاً لخطط مرسومة وواضحة ومحددة حتى

أصبح لمبنك شبكة فروع تغطي معظم المناطق الفمسطينية ببل استثناء .وقد بني البنك استراتيجيتو منذ تأسيسو
عمى تعميق تواجده في مختمف مناطق السمطة الفمسطينية ،وذلك لتنمية قاعدة المتعاممين ،وتنويع الخدمات

المقدمة ليم ،و تعزيز المركز المالي لمبنك من خبلل شبكة الفروع المنتشرة في المدن الرئيسة كافة .
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ومن أجل رفع الكفاءة و الفاعمية ألداء فروع البنك ،وتحسين اإلنتاجية واستغبلل الطاقات البشرية
العاممة؛ وتوفي اًر لموقت والجيد؛ فإن إدارة البنك تولي اىتماماً بالغاً ومستم اًر في مكننة بقية الخدمات المصرفية
واالستثمارية وذلك من خبلل إدخال احدث التقنيات واألنظمة اآللية واألجيزة والبرامج بيدف تقديم خدمة

مميزة لممتعاممين مع البنك ورفع الكفاءة اإلنتاجية المتطورة لمبنك.

رؤية البنك ورسالتو :السعي بكل جد ومسؤولية وبشكل حثيث ألن يكون مصرفاً رائداً ومتقدماً في فمسطين،
من خبلل تقديم أرقى الخدمات المالية والمصرفية المتميزة والمتفوقة لممتعاممين معو ،يقدميا جياز من

تأىيبل متفوقًا وعالياً ،يمارس عممو في بيئة محفزة ،مدعوماً بالتكنولوجيا الحديثة ،والمنتجات
العاممين المؤىمين
ً
من الخدمات المصرفية المختارة بعناية ،مطبقين أعمى المعايير المينية واألخبلقية ،ساعين لتحقيق نتائج

مالية تتناسب وموقعنا في الجياز المصرفي.
رابعاً :البنك التجاري الفمسطيني:

تأسس البنك التجاري الفمسطيني سنة  ،1992من قبل عدد من رجال األعمال الفمسطينيين الذين

شعروا بالحاجة الماسة لمؤسسة مصرفية تساعد والدة االقتصاد الفمسطيني وتدعمو.

بدأ البنك مزاولة أعمالو المصرفية من خبلل الفرع الرئيس في( رام اهلل) في شير آب من العام
 ،1994وبرأس مال قدره  11.255مميون دوالر أمريكي؛ ليكون بذلك من أوائل البنوك العاممة في عيد

السمطة الوطنية الفمسطينية.

فيما يمي مقارنة ما بين المصارف التجارية حسب تقرير جمعية البنوك في فمسطين من حيث  :صافى

الموجودات ،وودائع العمبلء ،وصافى التسييبلت االئتمانية ،وحقوق الممكية  ،وصافى الربح ،وعدد

الموظفين ،وعدد الفروع والمكاتب ،وعدد أجيزة الصراف اآللي حسب تقرير جمعية البنوك في فمسطين لعام

2015
 يبلحظ في الجدول حجم التوظيف االلكترونية من خبلل عدد أجيزة الصراف اآللي ،وسيولة الوصول إلىالعمبلء ،باإلضافة إلى الودائع ،وصافي الموجودات ،وصافي التسييبلت حيث تعد مؤشرات عمى تحقيق ميزة
تنافسية.
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جدول رقم ( )2.4المصارف التجارية المحمية ( الفمسطينية ) في محافظات غزة
م

اسم

صافى الموجودات

ودائع العمالء

بنك

،733،424،2

،524،062،2

فمسطين

961

075

2

بنك القدس

172،362،669

571،980،516

3

بنك

المصرف
1

االستثمار

992،141،199

772،813،320

صافى التسييالت

644،825،151،1
649،171،336
259،149،102

حقوق الممكية
،106،280
578

صافى الربح

عدد

عدد

عدد أجيزة

الفروع

الصراف

والمكاتب

اآللي

506،222،40

280،1

54

112

904،232،7

561

27

54

283،547،70
388،610،68

الموظفين

494،829،2

235

14

18

الفمسطيني
4

البنك
التجاري

911،566،169

043،352،279

403،793،128

006،314،36

637،198،1

170

7

الفمسطيني

المصدر  (:إعداد الباحثة بالرجوع لموقع جمعية البنوك في فمسطين)2015 ،

خامساً :المصارف اإلسالمية في فمسطين (العميات:)19:2006،

تعمل المصارف اإلسبلمية عمى تمبية متطمبات العصر ومتطمبات التنمية في المجتمعات اإلسبلمية

وتمتزم باألسس االقتصادية السميمة التي تتفق مع المبادئ اإلسبلمية

وتمتاز المصارف اإلسبلمية بتطبيق أحكام الشريعة اإلسبلمية في المعامبلت المصرفية كافة

وبتطبيق أسموب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعامبلت كذلك تمتاز بوجود نشاط ثقافي واجتماعي.

بدأت المصارف اإلسبلمية أعماليا بعد تأسيس سمطة النقد الفمسطينية عام ،1995فقد تأسس البنك

اإلسبلمي العربي عام ،1995ثم تأسس البنك اإلسبلمي الفمسطيني عام .1997
وظائف المصارف اإلسالمية :

 .1قبول الودائع  :تعد الودائع من أىم مصادر األموال ألي مصرف  ،وىناك نوعان من الودائع في

المصارف اإلسبلمية :

-الودائع االئتمانية (غير االستثمارية) :وىى األموال التي يودعيا أصحابيا في المصرف عمى شكل أمانة ،

بغرض حفظيا أو ألغراض التعامل اليومي والتجاري  ،وليس بغرض االستثمار .

-الودائع االستثمارية  :وىى األموال التي يودعيا أصحابيا في المصرف بغرض االستثمار  ،حيث يقوم

المصرف باستثمار ىذه األموال بطرق شرعية  ،والعقد الموقع بين المودع والمصرف ىو عقد مضاربة تشترك
فيو األموال في األرباح والخسائر .

والودائع االستثمارية قد تكون حالة (تحت الطمب) أو مؤجمة آلجال معمومة  ،قصيرة أو متوسطة أو طويمة،
وقد تكون عامة في جميع أوجو االستثمار أو مخصصة في استثمار معين ،وتكون حصة األرباح مختمفة

بحسب كل نوع .

 .2التمويل  :ومن أىم صيغ التمويل التي تمارسيا المصارف اإلسبلمية :
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 المضاربة  :حيث يقدم المصرف المال  ،والعميل  ،والعمل  ،وتوزع األرباح حسب االتفاق والخسارةعمى المصرف .والفرق بين القرض الربوي والمضاربة  ،أن القرض الربوي يحدد لو فائدة ربوية تبعاً

لممبمغ والزمن  ،أما المضاربة فالربح يقسم بين صاحب المال والعامل بنسبة متفق عمييا  ،والخسارة
عمى رأس المال وحده  ،ويخسر العامل عممو .

 المرابحة لآلمر بالشراء :وتسمى أيضاً المرابحة المركبة  ،وىى بيع المؤسسة إلى عميميا (اآلمربالشراء) سمعة بزيادة محددة عمى ثمنيا أو تكمفتيا بعد تحديد تمك الزيادة(ربح المرابحة ) في الوعد،
وتسمى المرابحة المصرفية لتمييزىا عن المرابحة العادية  ،وتقترن المرابحة المصرفية بتأجيل الثمن ،

أيضا ،وحينئذ يقتصر البائع عمى الربح
مع أن ىذا التأجيل ليس من لوازميا؛ فيناك مرابحة حالة ً
األصل دون مقابل األجل.

وىذه المرابحة تتكون من خمسة عناصر  ،وىي :

 -طمب ش ارء مقدم من العميل إلى المصرف يحدد فيو نوع السمعة المطموبة ومواصفاتيا.

 وعد من العميل بشراء السمعة بعد تممك المصرف ليا  ،ويقابمو وعد من المصرف ببيع السمعةالمطموبة لآلمر بالشراء.

 اتفاق مسبق عمى الثمن والربح .

نقدا من المصرف .
 شراء السمعة ً
 بيع السمعة من قبل المصرف إلى اآلمر بالشراء .

 البيع التأجيري :ويسمى اإلجارة المنتيية بالتمميك ،وىى إجارة يقترن بيا الوعد بتمميك العين المتاجرة فينياية مدة اإلجارة أو في أثنائيا ،ويتم تحديد طريقة تمميك العين لممستأجر بوثيقة مستقمة عن عقد اإلجارة .

 .3االستثمار :تقوم المصارف اإلسبلمية باستثمار األموال بأساليب عدة ،أىميا :شراء األوراق المالية،
االتجار بالذىب والفضة والعمبلت والسمع  ،طالما يتماشى ذلك مع الشريعة اإلسبلمية.

. 4تقديم خدمات مصرفية متنوعة :تقدم المصارف اإلسبلمية معظم الخدمات المصرفية التقميدية التي تقدميا

المصارف التجارية  ،مثل  :الحواالت المصرفية ،وتحصيل الشيكات،وفتح االعتمادات المستندية  ،واصدار

الكفاالت  ،وتأجير الصناديق الحديدية...الخ.

خامساً :تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وتعميمية.
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جدول رقم ( )2.5يوضح المصارف الفمسطينية اإلسالمية في محافظات غزة
م

اسم المصرف

عدد الفروع

1

البنك اإلسبلمي العربي

2

2

البنك اإلسبلمي الفمسطيني

7
9

المجموع

المصدر( :إعداد الباحثة بالرجوع لموقع سمطة النقد)www.pms.ps() 2015 ،
نبذة عن المصارف اإلسالمية العاممة في محافظات غزة :

أوال :البنك اإلسالمي العربي:

تأسس البنك اإلسبلمي العربي ،بوصفو أول شركة مصرفية إسبلمية تعمل في فمسطين  ،بتاريخ
 8/1/1995وىو شركة مساىمة عامة مسجمة تحت رقم  563201011وقد باشر البنك نشاطو المصرفي

في مطمع عام  ، 1996ويقوم البنك بممارسة األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقًا
ألحكام الشريعة اإلسبلمية ،وذلك من خبلل المركز الرئيس بمدينة (البيرة) وفروعو المنتشرة في فمسطين،
والبالغة تسعة فروع ولمبنك اإلسبلمي رؤية خاصة بو ورسالة واضحة يعمل عمى تحقيقيا عمى النحو اآلتي :

رؤية البنك  :يعمل البنك عمى ترسيخ مبدأ التعامل مع النظام المصرفي اإلسبلمي كخيار أول لمتعامل
البنكي ،والقيام بدور فعال في النيوض بالنظام االقتصادي اإلسبلمي؛ لتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة األىداف
االجتماعية اإلسبلمية ،ويمتزم البنك بتقديم حمول وخدمات مصرفية إسبلمية عصرية ذات جودة عالية ،وذلك

ودوليا والعمل ضمن روح الفريق
من خبلل االستمرار في تسويق ،وتعميق مبادئ االقتصاد اإلسبلمي محمًيا
ً
الواحد ،وتدريب الكوادر عمى األعمال المصرفية حسب الشريعة اإلسبلمية ،وقبول المشورة من الجميع لما فيو
خدمة المجتمع .

رسالة البنك  :يسعى البنك إلى تمبية االحتياجات المصرفية المتنوعة لممتعاممين وفق أحكام الشريعة الغراء
والتي تضاىي أو تفوق متطمباتيم وتوقعاتيم بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الممكنة لممساىمين ،والمودعين
عمى أساس يتسم بالثبات واالستقرار ،وتقديم خدمات مصرفية إسبلمية باستخدام وسائل التكنولوجيا

واالتصاالت الحديثة استجابة لمتطمبات التطور واإلبداع والمنافسة وتنوع رغبات العمبلء ،واستخدام أحدث

التقنيات المتاحة وتطبيق أرقى المعايير المينية.
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ثانياً :البنك اإلسالمي الفمسطيني:

تأسس البنك اإلسبلمي الفمسطيني بوصفو شركة مساىمة عمومية محدودة عام  1995وبدأ نشاطو

المصرفي في مطمع العام  1997بعد حصولو عمى ترخيص سمطة النقد بمزاولة جميع األعمال المصرفية
وفقا ألحكام الشريعة اإلسبلمية ،وفي عام  2005تم شراء صافي موجودات بنك القاىرة عمان – فرع

المعامبلت اإلسبلمية وفي عام  2010ويعد البنك اإلسبلمي الفمسطيني من أكبر المؤسسات المصرفية

اإلسبلمية في فمسطين ،يقدم جميع األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقًا ألحكام
الشريعة اإلسبلمية من خبلل مقره الرئيسي بمدينة (رام اهلل) وفروعو المنتشرة في مختمف المحافظات والبالغ
عددىا  21فرًعا ومكتباً في أىم المناطق الحيوية بفمسطين ،وشبكة أجيزة الصرافات اآللية الواسعة
رؤية البنك :التميز في جودة األداء المصرفي اإلسبلمي

رسالة البنك :تقديم خدمات مصرفية إسبلمية نوعية وعصرية متميزة ذات عائد ٍ
مجز.

فيما يمي مقارنة ما بين المصارف اإلسبلمية حسب تقرير جمعية البنوك في فمسطين من حيث :
صافي الموجودات ،وودائع العمبلء  ،وصافى التسييبلت االئتمانية  ،وحقوق الممكية  ،وصافى الربح  ،وعدد

الموظفين  ،وعدد الفروع والمكاتب  ،وعدد أجيزة الصراف اآللي حسب تقرير جمعية البنوك في فمسطين

لعام .2015

يبلحظ في الجدول حجم التوظيف االلكترونية من خبلل عدد أجيزة الصراف اآللي ،وسيولة الوصول إلىالعمبلء باإلضافة إلى الودائع ،وصافي الموجودات ،وصافي التسييبلت حيث تعتبر مؤشرات عمى تحقيق

ميزة تنافسية
جدول رقم ( (2.6المصارف اإلسالمية الفمسطينية في محافظات غزة
م

اسم
المصرف

صافى الموجودات

ودائع العمالء

صافى التسييالت

حقوق الممكية

صافى الربح

عدد
الموظفين

عدد

عدد أجيزة

الفروع

الصراف

والمكاتب

اآللي

البنك
1

اإلسبلمي

913،259،595

491،926،455

215،961،352

672،539،67

607،537،7

461

19

45

الفمسطيني
البنك
2

اإلسبلمي

064،908،561

500،823،425

470،125،247

769،729،67

844،129،4

314

11
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العربي

المصدر( :إعداد الباحثة بالرجوع لموقع جمعية البنوك في فمسطين (2015،

سادساً :المصارف الفمسطينية والميزة التنافسية:

لقد أضحى لزاماً عمى المصارف الفمسطينية أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة

خدماتيا المصرفية المقدمة ،وكذلك البحث عن ميزات تنافسية خاصة بيا ،والسيما أن بعض ىذه المـصارف
باتت تفكر في العمل بشكل دولي واالنتقال إلى العالمية ،وىذا يتطمب منيا االرتقاء إلـى مـستوى التحديات
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المتباينة التي تواجو العمل المصرفي خبلل القرن الحادي والعشرين ،ويمكن فـي ىـذا الخصوص تحديد عدد
من محاور العمل الرئيسة لتطوير أداء المـصارف الفمـسطينية ،وتطـوير خدماتيا ،وحصوليا عمى السبق في

خمق الميزة التنافسية (.الشنتف .)73:2000،

لذا أصبحت المصارف الفمسطينية مطالبة ببذل مزيد من الجيود لتدعيم قدرتيا وميزتيا التنافسية

السيما في عصر ثورة المعمومات ،واالتصاالت ،وكذلك أيضاً من المنافسة الشرسة التي تواجييا من

المصارف الوافدة والتي أضحت قدرتيا عمى الصمود في مواجية ىذه التحديات أم اًر مرىوناً بنجاحيا في
االعتماد عمى نظم المعمومات كأحد ركائز اتخاذ القرار ومدى االستفادة من ثورة العمم والتكنولوجيا لرفع

مستوى األداء(.اسماعيل .)69: 2011 ،

أوالً :مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي:

ال شك أن أىم ما يميز العمل المصرفي في عصر العولمة ،ىو تعاظم دور التكنولوجية المـصرفية

والعمل عمى تحقيق االستفادة القصوى من ثمار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،بيدف تطـوير نظم

ووسائل تقديم الخدمة المصرفية ،وابتكار تطبيقات جديدة في مجال الميزة التنافسية تتسم بالكفاءة والجودة
والسرعة في األداء بما يتواءم مع اإليقاع المتسارع لمصناعة المصرفية في القرن الحـادي والعشرين

(عاشور.)144:2003،

وقد اىتمت الدول المتقدمة بشكل خاص بتكثيف استخداميا ألحدث تقنيات المعمومات

واالتصاالت في المجال المصرفي؛ لتحقيق ىدف انخفاض العمميات المصرفية التي تتم داخل الفرع حيث ال

تتجـاوز  %10من إجمالي العمميات ،بينما تتم جميع العمميات األخرى بواسطة قنوات الكترونية ،وىـو مـا
ترتب عمية تغيرات ممحوظة في طبيعة وآليات تقديم الخدمة المصرفية مـن أىميـا (نجـم ،عبـود )99:2005،

أ .انخفاض تكمفة التشغيل ،والسيما التكمفة الحقيقية لعمميات المدفوعات ،فـضبلً عـن تقمـص استخدام
النقود.

ب .تزايد أىمية استخدام وسائل الدفع االلكترونية ومنيا بطاقات االئتمان والـشيكات االلكترونيـة والنقود
االلكترونية.

ت .أدى ذلك إلى تحرير العمبلء من قيود المكان والزمان وظيور ما يعرف بالخدمات المنزليـة المصرفية
( )Home Bankingالتي توفر الوقت والجيد لعمبلء المصارف.

ث .وأخي اًر فقد أدى تطبيق التقنيات الحديثة إلى تمكين المصارف من تقديم خدمات لم تكن معروفة من
قبل مثل أجيزة الصراف اآللي ( )ATMوخدمات سداد الفواتير (الخصم اآللي) وظيـور ما يسمى
بالمصارف االلكترونية والمصرف المحمول.

ىذا وقد أصبحت المصارف الفمسطينية مطالبة ببذل مزيد من الجيود ،لتـدعيم قـدرتيا وميزتيـا

التنافسية ال سيما في عصر ثورة المعمومات واالتصاالت ،وكذلك أيضاً من المنافسة الـشرسة التـي تواجييا
51

من المصارف الوافدة ،والتي أضحت قدرتيا عمى الصمود في مواجية ىذه التحـديات أمـ اًر مرىوناً بنجاحيا في
االعتماد عمى نظم المعمومات كأحد ركائز اتخاذ القرار ومدى االسـتفادة مـن ثورة العمم والتكنولوجيا لرفع

مستوى األداء.

ولعل من أىم المحاور التي يجب أن تتبناىا المصارف الفمسطينية ىـي االسـتفادة القـصوى مـن

التطبيقات التكنولوجية الحديثة في العمل المصرفي والتي تتمثل فيما يمي( :عاشور-:)2003،

أ -زيادة اإلنفاق االستثماري في مجال تكنولوجيا ،ونظم المعمومات؛ باعتبارىا أىم األسمحة التـي تحرص
المصارف عمى اقتنائيا لمصمود في حمبة المنافسة.

ب -اإلسراع في تنفيذ شبكات االتصال بين المركز الرئيس لكل مصرف وبـاقي فـروع(  )Branch Interبما
يضمن سرعة تداول البيانات الخاصة بالعمبلء ،واجراءات التـسويات البلزمـة عمييا ،باإلضافة إلى االرتباط

بالشبكات االلكترونية الخاصة بالمصارف ،والمؤسسات الماليـة األخرى .

ت -ضرورة التوسع في استخدام بطاقات ) ) ATMلتقديم خدمات متنوعة مثل :تسجيل أوامر الـدفع التي
يطمبيا العمبلء .

ج-التوسع في إصدار البطاقات الببلستيكية وخاصة الذكية منيا؛ نظ اًر لمدور الكبير الذي تمعبو في تأمين
المعامبلت المصرفية االلكترونية المرتبطة بالتجارة االلكترونية؛ حيـث تتـوافر فييـا عناصر الحماية ضد

عمميات التزوير والتزييف وسوء االستخدام.
ثانياً تنويع الخدمات المصرفية:

في ظل المنافسة المحتدمة التي أصبحت تواجييا المصارف ليس فقط من قبل المصارف

المنافسة ،ولكن أيضاً من المؤسسات المالية المصرفية األخرى وغير المصرفية األخـرى (بركـات،
)152:2007

والسيما بعد موجو التحرر من القيود التي سادت في العقدين األخيرين ،وازاء ىذا التحـدي يعـد
لزاماً عمى المصارف إذا أرادت االستم ارر في العمل المصرفي أن تقدم حزمة متكاممة من الخدمات المصرفية

تجمع ما بين التقميدي والمستحدث من أجل المنافسة والتميز في الـصناعة المـصرفية ،وكذلك الجمع بين

صيرفة الجممة وخدمات التجزئة وذلك حتى تستطيع االحتفاظ بعمبلئيا ،وفي ىـذا اإلطار يجب عمى

المصارف تمبية احتياجات العمبلء كافة ،لموصول إلى مفيوم المصارف الشاممة ،مع التركيز عمى صيرفة

التجزئة التي أصبحت تستحوذ عمى اىتمام متزايد من قبل المـصارف خـبلل السنوات القميمة الماضية ومن أىم

ىذه الخدمات:

أ -االىتمام بالقروض الشخصية والتي تستخدم لتمويل االحتياجات الشخصية ،والعائمية مثل شراء وحدات
سكنية ،وسيارات ،وأجيزة منزلية.
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ب -االىتمام بتقديم القروض لممشروعات الصغيرة والمتناىية الصغر .وباإلضافة إلى أىمية التركيز عمى
صيرفة التجزئة خبلل ىذه المرحمة؛ فإن ىناك حاجة إلى تقديم بعض الخدمات الحديثة أو التوسع في القائم

منيا مثل:

أ -التأجير التمويمي.

ب -القروض المشتركة.

ت -خصم الفواتير التجارية.
ث -شراء التزامات التصدير.

ج -تقديم خدمات التحوط والتغطية من مخاطر تقمبات أسعار الفائدة والصرف ،مثل :عقود الخيارات

المستقبمية ،باإلضافة إلى العقود اآلجمة ،واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجمة.
ثالثاً :االرتقاء بالعنصر البشرى:

إن العنصر البشرى يعد من الركائز األساسية لبلرتقـاء بـاألداء المصرفي ،فعمى الرغم من الجيود

التي بذلتيا إدارات المصارف في السنوات األخيـرة ،لتطـوير الخدمة المصرفية من أجل التنافس ،إال أن ىذه

الجيود سوف تظل محدودة النتائج ما لـم يتواكـب معيا تطوير إلمكانيات العاممين وقدراتيم البلزمة الستيعاب
التطورات المتبلحقة في مجال الخدمـة المصرفية بما يضمن رفع مستوى تقديم الخدمة المصرفية؛ وتحقيق

أفضل استثمار لمموارد البـشرية في المصارف الفمسطينية ،وىذا ويتطمب االرتقاء بمستوى أداء العنصر

البشرى تبني عـدد مـن االستراتيجيات المتكاممة لموصول إلى النموذج (المصرفي الفعال) نذكر منيا ما يمي:

(بركات)162:2007،
أ-

االستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية أو المصارف الكبرى ،لتدريب الكوادر المـصرفية عمـى استخدام

ب-

إرسال موظفي المصارف لبعثات تدريبية في الخارج ،الستيعاب أدوات التكنولوجيا المستخدمة في

أدوات العصر الحديث مثل (اإلنترنت والسويفت  )Swiftوغيرىا.

المصارف العالمية،وطرق التعامل معيا ،وكيفية تطبيقيا في فمسطين.

ت -ترسيخ بعض المفاىيم المتطورة لدى موظفي المصارف ،التي تتعمق بأىمية االبتكار واإلبـداع ،ومواكبة
التكنولوجيا الحديثة ،وتطوير المنتجات المصرفية ،والمبادرة لكسب عمبلء جـدد مـع التحرر من القيود
الروتينية التي تعوق سير العمل.

ث -يجب صياغة األىداف التدريبية لتتناسب مع المستويات الوظيفية ،بحيث يتم التركيز عمى تنمية
وصقل ميارات حسن التصرف والقدرة عمى التفاوض ،والتخطيط ،واتخاذ القرار ،وتطبيق مبـدأ قيادات

المستقبل بصورة أكثر فاعمية ،وذلك من خبلل إعطاء الفرصة لمعناصر الشابة لتولي الوظائف القيادية
عمى أن تتوفر لدييم الكفاءة والصفات الشخصية التي تـؤىميم لـذلك مـع تزويدىم بالبرامج التدريبية

المناسبة خارجياً وداخمياً في المجاالت المصرفية والماليـة ،مـع التدريب العممي عمى مجاالت العمل
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المصرفي التي لم يسبق ليم العمل بيا حتـى يـصبحوا قادرين في المستقبل عمى المراقبة والمتابعة واتخاذ
الق اررات المناسبة لحل المشاكل التي قـد تعترض األداء.

ج -إلزام العاممين كافة بتمقي برامج تدريبية عمى استخدام تكنولوجيا االتصاالت والنظم والحاسب اآللي،
باعتباره عنص اًر رئيساً لتحقيق الميزة التنافسية والتطوير المطمـوب فـي المـصارف الفمسطينية.

ح -تشجيع العاممين المتميزين والمجدين عمى بذل مزيد من الجيد واستنياض طاقاتيم اإلبداعيـة وذلك
باستخدام أسموب الحوافز والمكافآت ،إما بصورة مادية أو عن طريق الترقية لوظـائف أعمى.

خ -ضرورة مشاركة العاممين في وضع أساليب تطوير األداء وىو ما يضمن التزاميم وحماسـيم عند
التطبيق.

رابعاً :تطوير التسويق المصرفي:

يعد تبني مفيوم التسويق المصرفي (بريش )68 :2007،الحـديث أمـ اًر ممحـاً فـي ظـل التطورات

المتبلحقة التي تشيدىا الساحة المصرفية ،والتي تبمورت أىـم مبلمحيـا فـي احتـدام التنافسية ،حيث يساىم ىذا
المفيوم في زيادة موارد المصرف ومن ثم تحقيق التوازن فـي ىيكـل موارد المصرف واستخداماتو ،ومن أىم

ركائز وظائف التسويق المصرفي الحـديث التـي يجـب التركيز عمييا:
أ -خمق أو صناعة العميل بالسعي نحو العميل المرتقب.

ب -المساىمة في اكتشاف الفرص االقتصادية ودراستيا وتحديد المشروعات الجيدة ،بمـا
يكفـل إيجاد عميل جيد.

ت -تصميم مزيج الخدمات المصرفية بما يكفل إشباع رغبات واحتياجات العمبلء بشكل
مـستمر يكفل رضا العميل ،وذلك بعد القيام بدراسة وافية الحتياجات العمبلء.

ث -ضرورة قيام مسئوولي التسويق المصرفي بالمعايشة الكاممة لمبيئة االقتصادية واالجتماعية التي
يعمل بيا المصرف ،مع استخدام المنيج العممي في تحميل قدرات العمبلء الماليـة وتحديـد

احتياجاتيم ،وتصميم مزيج الخدمات المصرفية الذي يتبلءم معيم ،وذلك من خـبلل اسـتخدام
أساليب ،وأدوات ابتكارية غير تقميدية قادرة عمى إكساب المصرف الميزة التنافسية التي يبحث
عنيا.

ج -تحقق التكامل بين الوظائف التسويقية المختمفة ،والوظائف المصرفية األخرى ،ألن أي انفصام
بينيما أو تعارض يؤثر عمى وحدة الرؤية ووضوح الميام ،وبالتالي لن يؤدي إلـى تحقيـق األىداف

المرجوة.

ح -تييئة بيئة عمل مصرفية مناسبة لمعمبلء تمكن المصرف من االحتفاظ بيم ،من خبلل االىتمـام

بتحسين االنطباع المصرفي لدى العميل عن طريق انتقاء من يتعامل مع العمبلء ممن تتـوافر

فييم بعض الصفات الشخصية المميزة مثل المباقة والذكاء والثقة والكفاءة.
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خامساً :مواكبة المعايير المصرفية الدولية- :

في ضوء ما تموج بو الساحة المصرفية العالمية من تطورات ميمة فرضت عمى صانعي السياسة

المصرفية والمؤسسات الدولية؛ تم وضع العديد من القواعد والمعايير الرامية إلـى تحقيق السبلمة المصرفية؛
لذلك فإن المصارف الفمسطينية مطالبة بمراعاة ىذه القواعد في سـياق سعييا إلى تنويع خدماتيا واالرتقاء

بمستوى مصارفيا ،ومن بين أىم المجاالت التي ينبغي العمـل عمى مواكبتيا نذكر ما يمي (عاشور:)2003،


تدعيم القواعد ال أرسمالية :تحتل قضية تدعيم رؤوس أموال المصرف أىمية متنامية بوصـفيا خط الدفاع

األول عن أموال المودعين وصمام األمان في مواجية الصدمات واألزمات .فضبلً عن أىميتيا في منح
قدرة أكبر لممصرف عمى تنويع خدماتو واستثماراتو .ولقد اىتمـت لجنـة بـازل بإصدار مشروعيا الثاني

بشأن كفاية رأس المال لوضع قواعد جديدة تعكس المخاطر الحقيقية التـي تواجييا المصارف في الوقت

الراىن ،وعمى الرغم من أن المقترحات الجديدة لم ترفع الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال عن المستوى
المعمول بو حاليـاً ( ،)%8إال أن إدراج أنـواع جديـدة مـن المخاطر يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في

الحجم المطمق لمتطمبات رأس المال.

وفى ضوء ما سبق فإن سمطة النقد الفمسطينية ألزمـت المـصارف بالتقيـد بمعـدل كفايـة رأس المال
( ،)%8بنياية عام ،1999كما تم رفع رأس المال التأسيسي إلى  50مميون دوالر.


تطوير السياسات االئتمانية بالمـصارف :حددت لجنة بازل رؤيتيا الخاصـة بالرقابـة عمـى المخاطر

المصرفية التي احتمت فييا قواعد منح االئتمان ،مكانة ميمة ،وقد اشتممت تمك القواعد عمى ضرورة
كفاية القواعد اإلرشادية لمنح االئتمان  ،وكفاية سياسات تقييم جـودة األصـول ،وكفايـة مخصصات الديون

المعدومة ،ووضع ضوابط لمحد من مخاطر التركز والتي تقدر عادة بنسبة مـن رأس المال تصل إلى

(.(%25

كذلك يجب أن تحدد السياسات االئتمانية لكل مصرف اختصاصات الجيات المـسئوولة عـن مـنح

االئتمان بالمصرف مع زيادة فاعمية دور إدارة التفتيش بالمصرف في الرقابة عمى عمميات االئتمان .


االىتمام بإدارة المخاطر :في ضوء ما شيدتو الصناعة المصرفية من انفتاح غير مسبوق عمى األسواق

المالية العالمية والتطور السريع لمتقدم التكنولوجي ،فضبلً عـن تنـامي استخدام االبتكارات المالية أصبحت
الصناعة المصرفية ترتكز في مضمونيا عمى فن إدارة المخاطر والشك أن حسن إدارة المخاطر يتطمب

ثبلث مراحل مترابطة وىى (بركات:)2007،

 -تعريف المخاطر التي يتعرض ليا العمل المصرفي.

 القدرة عمى قياس تمك المخاطر بصفة مستمرة من خبلل نظم معمومات مناسبة. -قدرة اإلدارة عمى مراقبة تمك المخاطر قياساً بمعايير مناسبة ،واتخاذ القـ اررات الـصحيحة فـي الوقت

المناسب لتعظيم العائد مقابل تحجيم المخاطر ،وىذا يتطمب جيداً متواصبلً يمثل صميم العمل المصرفي،
ومن المعروف أن العمل المصرفي يتعرض لمكثير من المخاطر والمتمثمة في مخـاطر االئتمان والعمميات
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المصرفية ،وأسعار العائد ،والسيولة ،واالستثمار ،والـسمعة وااللتـزام بـالقوانين المعمول بيا فضبلً عن

المخاطر االلكترونية.

ونظ اًر لتنوع تمك المخاطر وأىمية قياسيا وادارتيا بأسموب عممي السيما وأن معدل كفايـة رأس

المال وفقا لممقترحات الجديدة لمجنة بازل يعتمد عمييا بصورة رئيـسة ،فـإنو عمـى المـصارف الفمسطينية أن
تبدأ عمى الفور باتخاذ العديد من اإلجراءات لتحقيق ذلك من خبلل ما يمي:

 العمل عمى حسن إدارة المخاطر من خبلل تحقيق القدرة عمى قياس أنواعيـا كافة وانـشاء إدارات خاصة؛لوضع ومتابعة السياسة المتبعة بالنسبة لممخـاطر ،وأخـرى لمتابعـة ،وتنفيـذ السياسات االئتمانية الموافق

عمييا ،وتقوية دور الرقابة الداخمية ،وتفعيل دورىا ،بحيث تـستطيع توقع المخاطر قبل حدوثيا بدالً من

التعامل معيا بأسموب رد الفعل.

 -تدريب الكوادر المصرفية بصفة مستمرة في ىذا المجال.



وضع آلية لإلنذار المبكر لممصارف  ( :بريش )102:2007،مـع تعـاظم االىتمـام بموضوع سبلمة

النظام المالي ومع التوجيات القوية لتدعيميا من قبل المؤسـسات الدوليـة وفـى مقدمتيا صندوق النقد
والمصرف الدوليين ولجنة بازل لمرقابة المصرفية ،فإن ىناك حاجـة ماسـة إلنشاء وحدات لمتنبؤ المبكر

باألزمات المصرفية بالمصارف الفمسطينية ،وذلك لمعمل عمى زيـادة قدرة المصارف عمى االستخدام
الكفء لمواردىا ومواجية المخاطر ،وكذلك من أجـل التنافـسية ،فضبلً عن معاونة صانعي القرار في
التعرف عمى أية اختبلالت خاصة في المدى القصير واقتـراح أىم األساليب واإلجراءات التي تعالج

الموقف أوالً بأول قبل تفاقم المشكبلت ،وىنا يمكن طرح عدد من التوصيات التي يجب أخذىا في

االعتبار عند إنشاء وحدات اإلنذار المبكر ،نذكر منيا.
نظام ٍ
أ -ضرورة توفير ٍ
جيد لبلتصاالت لجمع المعمومات الدقيقة ،والكافية فـي الوقـت المبلئـم وتحميميا ،التخاذ
ٍ
ق ارر ٍ
سميمة ،ووضع تصور شامل لؤلوضـاع داخـل الجيـاز المـصرفي الفمسطيني.
ات

ب -دراسة األزمات المصرفية السابقة التي حدثت فـي الـدول المجـاورة المـشابية لفمـسطين ،واستخبلص
الدروس المستفادة منيا لمجياز المصرفي ،والعمل عمى تبلفي األخطاء التي وقعت فييا.

ىـ -تحديث نظم اإلدارة والسياسات المصرفية :أصبح تحديث نظم اإلدارة والقيادات المصرفية يحتل أىمية
متنامية في اآلونة األخيرة؛ وذلك إلى الحد الذي حدا بمجنة بازل إلى وضع عناصر ،مثل :الخبرة ،ونوعية

اإلدارة ،والطبيعة القيادية لؤلشخاص ،والقدرة عمى اتخاذ قرار المخاطرة ضـمن العوامل التي توضع في
االعتبار عند تحديد مستويات رأس المال لكل مصرف ،كما أن القيـادات الناجحة تتكيف مع المستجدات
وتحسن إدارة المخاطر وتعمل عمى تقميل حجم الخسائر.
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سادساً :تفعيل دور الحكومة وسمطة النقـد لتطـوير أداء الجيـاز المـصرفي الفمـسطيني:

يعد تطوير الجياز المصرفي أحد األىداف الرئيسة التي تولييا الحكومة أىمية قصوى في وقتنـا

الحاضر (عاشور )2003،باعتبار أنو مسألة مصيرية في مستقبل االقتصاد الفمسطيني ،لذا فإننـا ال يمكن أن
نغفل الدور الذي يمكن أن تمعبو الدولة ومؤسستيا المختمفة ،وباألخص سمطة النقد فـي تفعيل ىذا التطوير

والتحديث وىو ما سنوضحو فيما يمي( :بريش.)88 :2007،

أـ تييئة المناخ التشريعي ليتبلءم مع المستجدات عمى الساحة المصرفية الدولية خاصة في ظل العولمة
والتحرر االقتصادي العالمي.

ب .تطوير وتقوية الدور الرقابي واإلشراف لسمطة النقد عمى المصارف؛ ليتبلءم مع المخـاطر الكثيرة التي

أصبحت تتعرض ليا المصارف في ظل إقباليا المتزايد عمى تقـديم الخـدمات المصرفية المستحدثة ،والتي
فرضتيا عمييا التنافسية الشرسة بين المصارف.

ج .العمل عمى تدعيم قواعد المحاسبة والمراجعة بالمصارف ،وتوحيدىا وفقاً لممعايير الدولية.
إن تطبيق المنظمة إلحدى االستراتيجيات التنافسية العامة يعتمد عمى مدى امتبلك المنظمة لمموارد

والكفاءات الجيدة مع االستثمار الجيد ليما والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق المزايا التنافسية .إال أن نجاح

اإلستراتيجية المتبعة من قبل المنظمة وتحقيق أىدافيا يتطمب توافر مجموعة من العناصر تتمثل في:

(الكفاءة ،والجودة ،واإلبداع ،وسرعة االستجابة لمعمبلء).
 موارد متميزة
مالية
بشرية
تكنولوجيا
---------


اإلستراتيجية التنافسية


عناصر اإلستراتيجية
الجودة المتفوقة

قيادة التكمفة

الكفاءة المتفوقة

التميز

اإلبداع المتفوق

التركيز

االستجابة المتفوقة

شكل رقم ( )2.5العالقة بين امتالك الموارد المتميزة وتحقيق الميزة التنافسية
جرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى دراسة ( شعبان )67:2011،

56



الميزة التنافسية

المبحث الرابع :نموذج الدراسة
باالطبلع عمى الدراسات السابقة ،واألدبيات المتعمقة بموضوع الدراسة ،وىو المنظمة المتعممة والميزة

التنافسية؛ فان الباحثة توصمت إلى اعتماد نموذج ( )Marsick & Watkins 2003بوصفو نموذج لممنظمة
المتعممة كمتغير مستقل .
كما تم اعتماد نموذج (  ) Hitt&Gones , 2001نموذجاً لقياس الميزة التنافسية (موضوع الدراسة)

كمتغير تابع ؛ أي :أن متغيرات الدراسة كالتالي :

المتغير المستقل :المنظمة المتعممة :وأبعادىا حسب نموذج (:)Marsick & Watkins 2003

 -1إيجاد فرص لمتعمم المستمر.
-2تشجيع الحوار واالستفيام.

-3تشجيع التعاون والتعمم الجماعي.

-4تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة.
-5إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم.
-6ربط المنظمة بالبيئة الخارجية.

-7القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم.
أوال :تعريف النموذج:
في الماضي ركز الباحثون في عمميم عمى تصور منظمات التعمم ،لتحديد خصائص ىذه المنظمات

التي لدييا القدرة لمتعمم ،والتكيف ،والتغير ،حيث ظيرت الكثير من الوسائل لتعريف النموذج
( .)Yang,et al ،2004 : 32

 التفكير باألنظمة)Senge) (1990) :عرف منظمة التعمم بأنيا المنظمة التي تمتمك القدرة عمى التكيف،
والقدرة عمى خمق مستقببلت بديمة .حدد الباحث () Sengeاألنظمة الخمسة التي يجب أن تمتمكيا منظمة
التعمم:


التعمم الفريقي تنظيم وتوحيد جيود مجموعة من األفراد لتحقيق النتائج.

 الرؤية المشتركة :القدرة عمى وضع صورة مشتركة أو متماثمة لممستقبل.
 النماذج الذىنية :صور داخمية عميقة عن الكيفية التي يعمل بيا العالم.

 التميز الشخصي :وىو العمل باستمرار عمى توضيح الرؤية والموقف الشخصي بدقة ومن غير
غموض ورؤية الواقع بموضوعية.

 التفكير النظمي :رؤية العبلقات البينية التي تربط أجزاء النظام مع التركيز عمى األجزاء ذاتيا؛ كون
المنظمة تتكون من أنظمة فرعية.
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يمكن القول أن طريقة ( )Sengeتستخدم لتحديد عدد من مبادئ منظمات التعمم؛ حيث أن ىذه
الظروف ميمة لبناء منظمة تعمم .بالرغم من أنو يمكن استخدام ىذه المبادئ كمرشد؛ لبناء منظمة تعمم ،إال
أنو لم يتم تحديد الخصائص الواضحة ليذه المؤسسات.

 منظور التعمم :حيث قام الباحثون( )Pedler,Burgoyne, and Boydell,1991بتعريف منظمة التعمم
بأنيا منظمة تعمل عمى تسييل التعمم لكل أعضائيا ،وتتغير بشكل مستمر لتحقيق أىدافيا اإلستراتيجية.
قام الباحثون بتحديد إحدى عشر مجاالً يمكن تحقيق ذلك من خبلليا :منيج التعمم لبلستراتيجية ،الطريقة

التشاركية لوضع السياسات ،والتبميغ ( ،)informatingوالمحاسبة والتحكم التكويني ) ،)formativeوالتبادل
الداخمي ،والتقدير ،ومكافأة المرونة،و تمكين اليياكل ،وعمال الحدود كما الماسحات الضوئية البيئية،
والتعمم بين الشركات ،ومناخ التعمم ،والتنمية الذاتية لمجميع.

منظور التعمم ىذا يوفر مجاالت شاممة في التعمم

عمى مختمف مستويات المنظمة .حيث أن

العناصر التقميدية لئلدارة أدرجت لدعم التعمم .وعمى الرغم من امتبلك ىذا اإلجراء لميزة الشمولية إال أنو فشل

في تزويد إطار نظري شحيح لمنظمة التعمم .باإلضافة لذلك ،المجاالت اإلحدى عشر المحددة أصبحت
مختمطة مفاىيمياً وىذه المكونات غير المميزة لممفيوم جعمتو غير م ٍ
جد لتوجيو تطوير األدوات.
ُ
 المنظور االستراتيجي :بالنسبة لئلجراء االستراتيجي لمنظمات التعمم ،منظمات التعمم تتطمب فيماً
لممحركات الداخمية االستراتيجية الضرورية لبناء القدرة عمى التعمم) Garvin) ( 1993) .عرف منظمة

التعمم عمى أنيا المنظمة التي لدييا ميارة في خمق ،وامتبلك ،ونقل المعرفة ،وتعديل السموك الذي يعكس

المعرفة الجديدة.

) )Goh) (1998يؤكد أن منظمة التعمم تممك خمس لبنات أساسية استراتيجية :وىي الوضوح والدعم

لمرسالة ،والرؤية ،والقيادة المشتركة ،والمشاركة ،والثقافة التي تشجع التجريب ،والقدرة عمى نقل المعارف عبر
حدود المنظمة،والعمل ضمن فريق،والتعاون .باإلضافة لذلك ،المبنات االستراتيجية تتطمب اثنين من األسس

الرئيسة الداعمة .أوالً :تصميم فعال لممنظمة الذي يتماشى معيا ويدعم ىذه المبنات .العامل اآلخر :الذي
يتضمن ميارات مناسبة يمتمكيا الموظفون ،وكفاءات ضرورية لمميام واألدوار الموصوفة في المبنات

االستراتيجية.

المنظور االستراتيجي لمنظمات التعمم يفترض أن الممارسات اإلدارية أو المبنات اإلستراتيجية ىما

شرطان أساسيان :لتصبح مؤسسة تعمم .ىذه المبنات االستراتيجية تخدم بوصفيا مبادئ توجييية عممية
وجنبا إلى جنب مع اثنين من األسس الداعمة ،والتي يمكنيا تقديم المشورة
لمممارسات التشغيمية واإلدارية،
ً
والنصيحة لئلدارة ،ومستشارين المنظمة .ومع ذلك فإن المنظور االستراتيجي يوضح المستوى الكمي وييمل
بعض العناصر المحددة شيوعاً لمنظمات التعمم ،كاألفراد أو استم اررية التعمم .باإلضافة لذلك ،فإن الخمس

المبنات االستراتيجية المقترحة غير موازية من ناحية المفيوم بسبب أن بعضاً منيا يعود إلى قدرة المنظمة(
وىي نقل المعرفة) بينما البقية يعكس ثقافة المنظمة ( وىي التجربة ،والعمل كفريق ،والتعاون) .بشكل متتابع،
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ىذا المنظور لم يتم اختياره كتوجيو نظري لتطوير مجموعة من المقاييس المتناغمة لبناء المنظمة الواحدة-
منظمة التعمم.

 المنظور التكاممي :طور)( Watkins & Marsick) (1996-1993نموذج متكامل لمنظمة التعمم .وىم
في األصل قاموا بتعريف منظمة التعمم عمى أنيا المنظمة التي توفر التعمم بشكل مستمر؛ حيث أن عممية
التعمم عممية مستمرة ويتم استخدام ىذه العممية بطريقة استراتيجية وتتماشى تماما مع طبيعة العمل .نموذج

منظمة التعمم المقترح يدمج عنصرين أساسيين في المؤسسة ،وىما األفراد والييكل .ويعد ىؤالء العنصران
مكونات تفاعمية لتغيير وتطور المنظمة.

) ،)1996-1993(( Watkins & Marsickحددوا 7مميزات لمنظمة التعمم ولكن بأبعاد متداخمة عمى

مستوى الفرد والفريق والمنظمة ككل .ىذه األبعاد وتعريفاتيا توصف عمى النحو اآلتي:

 البعد األول :التعمم المستمر ،ويمثل جيود المؤسسة المستمرة؛ لخمق فرص تعمم مستمرة لجميع أفراد
المنشأة.

 البعد الثاني :الحوار واالستفيام ،وىو جيود المؤسسة لخمق ثقافة المناقشة ،والتساؤالت ،والتغذية
الراجعة والتجربة.

 البعد الثالث :التعمم الفريقي ،والذي يعكس روح التعاون  ،والميارات التعاونية التي ىي األساس
الستخدام الفريق بفاعمية.

 البعد الرابع :التمكين ،وجيود المؤسسة لخمق رؤية جماعية مشتركة ،وأخذ التغذية الراجعة من األفراد
حول الفجوة بين الوضع الراىن والرؤية الجديدة.

المضمن ،والذي يشير إلى الجيود المبذولة؛ لتأسيس نظام يساىم في عممية
 البعد الخامس :النظام ُ
مشاركة التعمم.
 البعد السادس :اتصال األنظمة وربطيا ،والذي يعكس التفكير واألحداث العالمية لربط المنظمة
بالبيئة الداخمية والخارجية.

 البعد السابع :القيادة االستراتيجية ،يبين المدى الذي يمكن لمقادة التفكير استراتيجًيا حول كيفية
استخدام التعمم لخمق التغيير أو نقل المؤسسة؛ لتوجو جديد أو نقميا لسوق جديد.
منظمة التعمم تعد المنظمة التي ليا القدرة لدمج األفراد والمستويات ألجل التغيير والتعمم المستمر.
ىذا التصور حول منظمات التعمم يكشف أن ىناك تعريفات عدة كما أن ىناك ة اختبلفات عدة في النظرة

لبناء ىذه المنظمات )Garvin) (1993) .يؤكد أنو بالرغم من دراسة المنظرين ليذا المفيوم لمكثير من
السنوات إال أن التعريف الواضح مازال بعيد المنال.

ثانياً :األساس النظري ليذا النموذج:

عمى الرغم من وجود عدد من تعريفات مختمفة لمنظمات التعمم ،إال أن ىنالك صفات مشتركة يمكن

تحديدىا.
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 أوًال :كل الطرق لبناء منظمات التعمم تفترض أن المنظمات كيانات عضوية كاألفراد تماماً ولدييم
القدرة عمى التعمم ،أكثر وأكثر فإن الباحثين أدركوا أن قدرة المنظمة عمى التعمم سوف تصبح الميزة

التنافسية المستدامة في المستقبل.

 ثانياً :ىناك اختبلف بين منظمات التعمم والتعمم التنظيمي ،حيث أن بناء منظمات التعمم عادة يوضح
أن المنظمة تعرض قدرتيا عمى تبني التعمم المستمر ،التعمم التنظيمي عمى العكس ،يشير إلى خبرة
تعمم جماعية تستخدم المتبلك المعرفة وتطوير الميارات.

 ثالثاً :صفات منظمات التعمم يجب أن تُعكس عمى مستويات مختمفة كمستوى األفراد ،أو عمى
مستوى الفريق ،أو عمى مستوى البناء والنظام ككل.
) )1996،1993( )Marsick’s &Watkinsيوضح أن اإلطار النظري لمنظمات التعمم يخدم كأساس

نظرياً لمدراسة الحالية .ىذا اإلطار النظري لو صفات عدة.

 أوالً :اإلطار النظري لبناء منظمة التعمم لو تعريف واضح وشامل ،ويعرف البناء من منظور ثقافي،
وىذا يوفر مجاالً قياسياً مناسب إلنشاء منظمة التعمم.

 ثانياً :يشتمل عمى أبعاد منظمات التعمم عمى مختمف المستويات .أوضح() Redding, 1997
وسائل عدة لتقييم منظمات التعمم واقترح أن اإلطار النظري الذي طور بواسطة

) (Marsick’s &Watkins,1996يعد من بين عدد قميل من الذين شمموا مستويات المنظمة كافة (
األفراد ،والفريق ،والمنظمة ككل).

 ثالثًا :ىذا النموذج لم يحدد ألبعاد الرئيسة لمنظمات التعمم فقط ،لكن تم دمجيم في اإلطار النظري.

 أخي اًر :يحدد ىذا اإلطار سبعة أبعاد مقترحة لمنظمات التعمم من منظور ضرورات العمل ،والتي ليا

منظور ثقافياً مناسباً ويقترح إجراءات عدة يمكن
آثار عممية .ومنظور العمل لمنظمات التعمم يوفر
اً

استخداميا لبناء منظمات التعمم.

ومن خبلل مراجعة أقوال الباحثين حديثاً حول منظمات التعمم .قام (  )Ortenblad, 2002بتطوير

تصنيف لفكرة منظمة التعمم .واقترح أن ىناك أربعة طرائق لفيم مفيوم المنظمات المتعممة .أوالً :منظور

منظمة التعمم القديم ،والذي يركز عمى تخزين المعرفة في العقل التنظيمي .والتعمم ىنا ُيرى بوصفو تطبيق
ثانيا :منظور التعمم خبلل العمل ،والذي ينظر إلى منظمة التعميم عمى أنيا
لممعرفة عمى مستويات مختمفةً .
منظمة يتعمم أفرادىا خبلل أداء عمميم .ثالثاً:منظور مناخ التعمم ،والذي ينظر لمنظمة التعمم عمى أنيا

المنظمة التي تسيل عممية تعمم موظفييا .رابعاً :منظور ىيكل التعمم ،ينظر إلي منظمة التعمم عمى أنيا كيان

مرن .من بين اثني عشر منظور لمؤسسة التعمم قام بتطويرىا  ،)Ortenblad, 2002) ,اإلجراء الذي طوره
) )Marsick’s & Watkins,1996ىو اإلطار النظري الوحيد الذي يغطي الطرائق األربعة لفيم فكرة

المنظمة المتعممة.
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جدول رقم ( :)2.7تعريف ألبعاد استبانة المنظمات المتعممة
م

التعريف

األبعاد

تصمم عممية التعمم من خبلل العمل أو كجزء منو ،وليذا يمكن

1

إيجاد فرص لمتعمم المستمر

2

تشجيع الحوار و االستفيام

3

تشجيع التعاون والتعمم الجماعي

4

إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

5

تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة الناس يساىمون في وضع رؤية مشتركة وتطبيقيا ،والمسئوليات

لؤلفراد التعمم من خبلل العمل ،ويتم تزويدىم بالفرص التي تدعم
التعمم والتطور المستمر.
األفراد يمتمكون ميارات التفكير لمتعبير عن وجيات نظرىم؛ حيث

يمتمكون القدرة عمى االستماع لوجيات نظر اآلخرين والتحقق منيا؛
ليذا فإن تغير الثقافات يدعم المناقشة والتغذية الراجعة والتجربة.

يتم استخدام المجموعات خبلل العمل لموصول إلى أنماط تفكير
مختمفة ،وكما ىو متوقع أيضاً من ىذه المجموعات العمل والتعمم مع
بعضيم البعض ،ودور الثقافة ىنا أنيا تعزز وتدعم التعاون.

كل أنظمة التكنولوجيا المستخدمة في مشاركة التعمم يتم إدماجيا في
العمل ويتم السماح بالوصول لمبيانات المختمفة

موزعة حسب سمطة اتخاذ الق اررات ونتيجة لذلك فإن الناس سيكون
لدييم حافز لمعمل نحو ما يكونون محاسبين عميو.

6

ربط المؤسسة بالبيئة الخارجية

7

القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم

يتم مساعدة األفراد لرؤية أثر عمميم عمى المؤسسة ككل حيث

يقومون بمسح البيئة المحيطة واستخدام المعمومات لتعديل ممارسات
العمل ،وتكون المؤسسة ذات صمة بالمجتمع المحيط.
نموذج القادة ودعم التعمم حيث أن القيادة تستخدم التعمم بطريقة
استراتيجية من أجل جمب نتائج مبيرة في العمل

المتغير التابع  :الميزة التنافسية وأبعادىا حسب نموذج ()Hitt&Gones, 2001 :201
-1الجودة المتفوقة.

-2الكفاءة المتفوقة.
-3اإلبداع المتفوق.

-4االستجابة المتفوقة.
-1الجودة المتفوقة:
إن تحقيق المنظمة لمستويات عالية من الجودة في منتجاتيا ،وخدماتيا سيزيد من قيمة ىذه

المنتجات ،والخدمات بالنسبة لعمبلئيا  ،وسيمكنيا من فرض سعر أعمى لمنتجاتيا مما يؤدي لتحقيق ميزة
تنافسية لممنظمة ،بل ويمكنيا من البقاء واالستمرار (.)Hitt&Gones, 2001:201
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-2الكفاءة المتفوقة:
المنظمة ما ىي إال نظام لتحويل المدخبلت إلى مخرجات ،لذلك نجد أن ابسط قياس لمكفاءة يتمثل

في مقدار المدخبلت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة ،وكمما ارتفع معدل كفاءة عمميات المنظمة قمت
المدخبلت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة  ،ومن ثم تقل تكمفة الييكل اإلنتاجي لممنظمة

(.)Hitt&Gones, 2001 :201

-3اإلبداع المتفوق:

ويشير إلى كل تقدم يط أر عمى منتجات المنظمة أو خدماتيا،وىياكميا ،وأساليبيا اإلدارية

واستراتيجي اتيا  ،بمعنى أنو يتحقق من خبلل تقديم منتج جديد أو العمل بأسموب جديد مختمف عن المنافسين
أسعار
ًا
 ،ويعد التجديد أحد األسس البنائية لمميزة التنافسية الذي يسمح لممنظمة أن تتميز؛ وبالتالي تفرض
عالية أو تخفض تكاليف إنتاجيا (.)Hitt&Gones, 2001: 201
-4االستجابة المتفوقة:

تستطيع المنظمة أن تحقق ميزة تنافسية من خبلل قدرتيا عمى تقديم سمع وانتاجيا،وخدمات تشبع

احتياجات عمبلئيا بشكل أفضل من منافسييا؛ وبالتالي سيصبح ىناك مواءمة مابين ىذه السمع والخدمات مع
المطالب الفردية أو الجماعية  ،ويمكن اعتبار الجودة والتجديد جوانب مكممة لبلستجابة لحاجات الزبون

(.)Hitt&Gones, 2001:201
ثالثاً :نموذج الدراسة

الشكل التالي يوضح نموذج الدراسة:


العوامل الذٍموغرافَت( :الجنس – العمر – مذة الخذمت – المؤهل العلمٌ – المسمي الوظَفٌ – المستوى اإلدارً)

المتغَر المستقل

المتغَر التابع

املنةةةةظةةةمةةةة املتةعة ةةمةةةة

 إيجاد فرص للتعلم المستمر
 تشجيع االستفهام والحوار
 تشجيع التعاون والتعلم الجماعي

املةة ةةةةة التنةةافةةسةة ةة

 تمكين العاملين لجمعهم نحو رؤية مشتركة

 إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم
 ربط المنظمة بالبيئة الخارجية
 القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم

شكل رقم ( )2.6يوضح نموذج الدراسة

جرد بواسطة الباحثة وباالعتماد عمى دراسة (حسون وآخرون )2012،
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رابعاً :فرضيات الدراسة :

استناداً إلى مشكمة البحث تمت صياغة الفرضيات اآلتية الرئيسة التي سيجرى اختبارىا .
الفرضية الرئيسة األولى:

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين تطبيق أبعاد المنظمة

المتعممة والميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة.
ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

-1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين إيجاد فرص لمتعمم المستمر وتحقيق

الميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة .
-2توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين تشجيع االستفيام والحوار والميزة التنافسية

لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة.

-3توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين تشجيع التعاون والتعمم الجماعي والميزة

التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة.
-4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية
مشتركة والميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة .
-5توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم
والميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة.
-6توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين ربط المنظمة بالبيئة الخارجية والميزة

التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة.
-7توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم والميزة
التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة.
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الفصل الثالث
الدراصاث الضابقت
 أوالً :المحور األول :دراسات تتعمق بالمنظمة المتعممة.
 ثانيا :المحور الثاني :دراسات تتعمق بالميزة التنافسية.
 ثالثاً :المحور الثالث :دراسات تتعمق بالمنظمة المتعممة و الميزة التنافسية.
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مقدمة
فيما يمي عرض مختصر لمجموعة من الدراسات السابقة والتي أجريت محمياً وعربياً وأجنبياً وتتناول

موضوعي المنظمة المتعممة ،والميزة التنافسية بشكل منفصل ومن ثم التطرق ألقرب الدراسات التي تناولت

الموضوعين معاً؛ بحيث سيتم التركيز عمى أىم أىداف الدراسة ،وأين أجريت الدراسة ،ومنيج الدراسة،
وطبيعة مجتمع الدراسة ،وطريقة اختيار عينة الدراسة ،وأىم النتائج. .

الجزء األول :من ىذا الفصل تمحور حول الدراسات التي تناولت موضوع المنظمة المتعممة وورد ذكرىا من
األحدث لؤلقدم في األعوام  2016إلى. 2004

تنوعت الدراسات مابين واقع المنظمة المتعممة أو تطبيقيا أو ربط ىذا المتغير مع متغيرات أخرى؛

وبالتالي تم التطرق لنماذج عدة لممنظمة المتعممة من خبلل ىذه الدراسات ومن خبلليا تم اختيار النموذج
المناسب لمدراسة الحالية وىو ). (Marsick &Watkins, 2003

الجزء الثاني من ىذا الفصل تمحور حول الدراسات التي تناولت موضوع الميزة التنافسية وتم ذكرىا أيضاً من

األحدث لؤلقدم في األعوام 2016إلى.2008

تنوعت أيضاً ما بين واقع الميزة التنافسية أو ربط ىذا المتغير مع متغيرات أخرى .

معا المنظمة المتعممة والميزة
الجزء الثالث :من ىذا الفصل تمحور حول الدراسات التي تناولت الموضوعين ً
التنافسية  ،وكان أبرزىا دراسة حسون وآخرون ( )2012وىى األقرب لمدراسة الحالية إال أنو تم اعتماد

نموذج ) )Serral, 2009لممنظمة المتعممة في حين أن الدراسة الحالية اعتمدت نموذج ( & Marsick

.)Watkins 2003

وبمراجعة الدراسات السابقة المحمية ال يوجد دراسة محمية تناولت موضوعي المنظمة المتعممة والميزة

التنافسية – عمى حد عمم الباحثة -وبالتالي فإن ىذه الدراسة ىي األولى من نوعيا بتناول ىذين الموضوعين
معاً.

65

أوالً :الدراسات التي تناولت المنظمة المتعممة:

أ .الدراسات المحمية:

-1دراسة (الشنطي )2016 ،بعنوان ":مدى توافر أبعاد المنظمة المتعممة بالو ازرات الفمسطينية في
قطاع غزة من وجية نظر شاغمي الوظائف اإلشرافية "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة في الو ازرات الفمسطينية في
تبعا لممتغيرات الديمغرافية( الجنس،المؤىل
قطاع غزة ولمكشف عن الفروق في استجابات أفراد العينة ً
العممي والخبرة ) اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدم االستبيان لجمع البيانات باالعتماد
عمى مقياس أبعاد منظمة التعمم ( (DLOQوتكونت عينة الدراسة من ()314مفردة من شاغمي الوظائف

اإلشرافية تم اختيارىم بطريقة العينة الطبقية العشوائية،أىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن جميع أبعاد

تبعا لمتغير سنوات الخدمة بالنسبة
المنظمة المتعممة حصمت عمى درجة متوسطة كذلك عدم وجود فروق ً
لجميع أبعاد االستبيان باستثناء البعد الرابع " إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم ".

 -2دراسة (عبيد ،ربايعة )2016 ،بعنوان  ":تأثير أبعاد إدارة المعرفة في المنظمة المتعممة من وجية
نظر أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة العربية األمريكية –فمسطين" .

ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير أبعاد إدارة المعرفة في أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر
أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة العربية األمريكية – فمسطين استخدم الباحثان المنيج الوصفي
التحميمي وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الييئة التدريسية المتفرغين لمعمل في الجامعة العربية

)فردا وتم إعداد استبانة لجمع البيانات ،أىم النتائج التي تم التوصل إلييا
األمريكية البالغ عددىم (ً 204
:وجود تأثير ألبعاد إدارة المعرفة عند مستوى داللة(  )   0.05في المتغيرات التابعة (أبعاد المنظمة

المتعممة ).

-3دراسة ( خضير )2015 ،بعنوان  ":نموذج الخصائص الوظيفية وعالقتيا بالمنظمة المتعممة-
دراسة ميدانية عمى شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية -جوال -بقطاع غزة"

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى العبلقة بين نموذج الخصائص الوظيفية والمنظمة المتعممة في
شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية جوال من وجية نظر العاممين فييا ،وفقًا لنموذج
) ) Hackman &Oldham 1975والخاص بأبعاد الخصائص الوظيفية ؛حيث اعتمد الباحث عمى
مستخدما المسح الشامل
المنيج الوصفي التحميمي كمنيج لمدراسة ،وتم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة
ً
الستطبلع آراء مجتمع الدراسة وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  )   0.05بين أبعاد نموذج الخصائص الوظيفية ،والمنظمة المتعممة لدى العاممين في شركة
االتصاالت الخموية الفمسطينية .
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-4دراسة (أبوعفش )2014،بعنوان " :دور المنظمة المتعممة في تشجيع اإلبداع لدى العاممين في
الو ازرات الفمسطينية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور المنظمة المتعممة باستخدام نموذج ( Marquardt
 )2002في تشجيع اإلبداع لدى العاممين في الو ازرات الفمسطينية ،ومن أجل تحقيق ىدف الدراسة تم

استخدام المنيج الوصفي التحميمي لمجتمع الدراسة الذي يتكون من أصحاب المسميات اإلشرافية في الو از ارت

الفمسطينية والبالغ عددىم ( )1949موظفاً في و ازرات (الصحة ،والتربية ،والتعميم العالي ،والداخمية،

واألوقاف ،والشؤون الدينية ،والمالية) ،تم اعتماد العينة الطبقية العشوائية ،وتم اعتماد االستبانة طريقة لجمع

البيانات .أىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود عبلقة طردية بين مدى توافر عناصر المنظمة المتعممة
في الو ازرات الفمسطينية ،وبين مستوى اإلبداع لدى العاممين في الو ازرات ،وأن عناصر المنظمة المتعممة
تتوافر في الو ازرات الفمسطينية بنسبة %59.09وأن مستوى اإلبداع لدى العاممين في الو ازرات الفمسطينية كان

.%75.58
-5دراسة (محمد )2014،بعنوان":عالقة المنظمة المتعممة بتعزيز إجراءات السالمة والصحة المينية في
أقسام التصور الطبي بالمستشفيات الحكومية – قطاع غزة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة وفقاً لنموذج المنظمة

المتعممة(  ( Marsick &Watkins 2003في أقسام التصوير الطبي بالمستشفيات الحكومية العاممة بقطاع
غزة وعددىم ( 7مستشفيات) كذلك لمتعرف عمى مدى تطبيق إجراءات السبلمة والصحة.واعتمد الباحث
إلجراء الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وكذلك االستبانة؛ لجمع البيانات من عينة الدراسة المكونة من

الفنيين العاممين في أقسام التصوير الطبي وعددىم ( ،)152حيث تم اعتماد أسموب الحصر الشامل ،وأىم

النتائجالتي تم التوصل إلييا :أن أبعاد المنظمة المتعممة تطبق بدرجة متوسطة وأظيرت الدراسة وجود عبلقة
ارتباطيو طردية بين جميع أبعاد المنظمة المتعممة ،وتعزيز إجراءات السبلمة ،والصحة والمينية وكذلك وجود

عبلقة طردية ارتباطيو متوسطة بين المحور ككل (المنظمة المتعممة) وتعزيز إجراءات السبلمة والصحة

المينية.

-6دراسة (عبد الفتاح )2013،بعنوان" :درجة توافر خصائص المنظمة المتعممة لدى مديري المدارس
الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ووسطيا من وجيات نظرىم".

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة توافر خصائص المنظمة المتعممة لدى مديري المدارس الحكومية

في محافظات شمال الضفة الغربية ووسطيا حسب نموذج أبعاد المنظمة المتعممة لـ

)  )Marsick & Watkins 1999واعتمد في ىذه الدراسة المنيج الوصفي،واالستعانة باستبانة النموذج
مدير ومديرة تم اختيار عينة طبقية عشوائية قواميا
نفسو لجمع البيانات ،فيما بمغ مجتمع الدراسة من 873
اً

( )400شخص ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن درجة توافر خصائص المنظمة المتعممة كانت كبيرة
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جداً ،نتيجة اىتمام القائمين عمى رسم السياسات والبرامج في إعداد الخطط االستراتيجية البلزمة لتحسين
نوعية التعميم.

-7دراسة (التمباني وسالم )2011،بعنوان" :أبعاد المنظمة المتعممة في مستشفى الشفاء بغزة من وجية
نظر العاممين فيو".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى توافر أبعاد المنظمة المتعممة في مستشفى الشفاء بغزة من
وجية نظر العاممين فيو ،واستخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ،واعتمدا لجمع البيانات نسخة استبانة

معدلة من استبانة المنظمة المتعممة لـ ) ) Marsick & Watkins 2003مع إسقاط بعض الفقرات التي ال

عبلقة ليا بمنظمات تعمل في مجال الرعاية الصحية مثل مستشفى الشفاء  ،وقد تكون مجتمع الدراسة من

 325موظفاً يعممون في مستشفى الشفاء بغزة ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن أبعاد المنظمة المتعممة

وفقاً لمنموذج المذكور غير موجودة في مستشفى الشفاء ،ولكي يتحول مستشفى الشفاء إلى منظمة متعممة

البد من تحفيز جميع أبعاد المنظمة المتعممة.

-8دراسة (أبو حشيش ومرتجى )2011 ،بعنوان" :مدى توافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األقصى
من وجية نظر العاممين فييا".

ىدفت الدراسة إلى :التعرف عمى درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األقصى من وجية

نظر العاممين فييا ،ف يما اتبع الباحثان في دراستيم ىذه عمى المنيج الوصفي التحميمي واستخدام استبانة أبعاد

المنظمة المتعممة ( )DLOQالمطور بواسطة ) )Marsick & Watkins 1993لجمع البيانات من مجتمع

الدراسة المكون من جميع اإلداريين واألكاديميين في الجامعة والبالغ عددىم  ،590تم اختيار  150موظفاً

من بينيم،بالطريقة العشوائية ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن أبعاد المنظمة المتعممة وفقاً لمنموذج

المذكور متواجدة في جامعة األقصى بدرجة متوسطة ،وبنفس الدرجة تقريباً لجميع األبعاد.

-9دراسة (صباح )2011،بعنوان" :واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة عمى شركة االتصاالت
الفمسطينية في قطاع غزة".

ىدفت الدراسة لتحديد واقع تطبيق مفاىيم المنظمة المتعممة فى شركة االتصاالت الفمسطينية ،
واعتمد الباحث ثبلثة عناصر رئيسة ىي أبعاد المنظمة المتعممة (الثقافة التنظيمية ،والقيادة ،واألداء

التنافسي) واستخدم المنيج الوصفي التحميمي  ،وتشكل مجتمع الدراسة بأسموب المسح الشامل من الموظفين
اإلداريين كافة والفنيين العاممين في شركة االتصاالت في قطاع غزة ،والبالغ عددىم  ،146وأىم النتائج التي

تم التوصل إلييا أن مفيوم المنظمة المتعممة وفقاً ألبعاده الثبلثة المذكورة أعبله يتم تطبيقو بشكل جيد جداً
تأثير ذي داللة
في شركة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة  ،وأن عناصر المنظمة المتعممة كافة تؤثر ًا
إحصائية عمى واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
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ب .الدراسات العربية:

-1دراسة (القرني )2015،بعنوان  ":المدرسة كمنظمة متعممة كما يتصورىا معممو ومعممات المرحمة
الثانوية بمحافظة الدوامي -السعودية ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إلى تصورات معممي ومعممات المرحمة الثانوية بمحافظة الدوامي نحو
مدارسيم كمنظمات متعممة واعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي و تكونت العينة من ( )64من

معممي ومعممات المرحمة الثانوية بالمحافظة وتم تطوير استبانة لجمع البيانات ،وأىم النتائج التي تم
التوصل إلييا ::عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين المتوسطات
الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة وأن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد
عينة الدراسة عن فقرة أداة الدراسة جاءت بدرجة متوسطة .

-2دراسة (الرفاعي وآخرون )2013،بعنوان" :مستوى تطبيق المنظمة المتعممة ومعوقاتيا كما يراىا
العاممون في المؤسسات العامة األردنية في محافظة أربد".

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة مستوى تطبيق المنظمة المتعممة ،ومعوقاتيا كما يراىا العاممون في

المؤسسات العامة األردنية في محافظة إربد ،وتم اعتماد منيجية البحث الوصفي التحميمي .وتكون مجتمع
الدراسة من العاممين في المؤسسات العامة في محافظة إربد ذات النشاط المالي ،وتم توزيع االستبانة عمى

عينة الدراسة البالغ عددىا  130موظفاً ،وقد اعتمد الباحثون أبعاد المنظمة المتعممة وفقاً لنموذج

) ،) Marsick & Watkins 1993وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن مستوى تطبيق المنظمة

المتعممة كان بدرجة متوسطة كما أن مستوى معوقات تطبيق المنظمة المتعممة أيضاً كان بدرجة متوسطة.
 -3دراسة (النعيمي ونايف )2012،بعنوان" :دور عمميات إدارة المعرفة في بناء المنظمة المتعممة"
ىدفت ىذه الدراسة النظرية إلى التعرف عمى موضوع عمميات إدارة المعرفة ،وكذلك المنظمة المتعممة،
ومن ثم تحديد دور عمميات إدارة المعرفة في بناء المنظمة المتعممة في العراق ،واستخدام الباحثان المنيج

التحميمي في تفسير العبلقة بين متغيرات الدراسة ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن ىناك جممة من

المنافع تحققيا المنظمة من خبلل اتباع عمميات إدارة المعرفة ،كذلك اىتمام المنظمات بمختمف أبعاد
المنظمة المتعممة ،والقيام بتنمية قدراتيا وتطويرىا ،كما أن العبلقة بين عمميات إدارة المعرفة وبناء المنظمة
المتعممة ىي عبلقة تبادلية وفي حالة من الترابط واالنسيابية.

-4دراسة (الشمفان )2012،بعنوان" :دور المنظمة المتعممة في االلتزام الوظيفي ،دراسة مسحية عمى
موظفي البنك السعودي لمتسميف واالدخار في مدينة الرياض".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور المنظمة المتعممة في االلتزام الوظيفي لموظفي البنك السعودي
لمتسميف واالدخار والبالغ عددىم  220موظفاً ،وقد تم تطبيق الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة ،كما
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق المنظمة المتعممة وااللتزام الوظيفي،اعتمد الباحث عمى المنيج

الوصفي التحميمي بأسموبو المسحي ،وقد تم اعتماد جمع البيانات عمى أسموب االستبانة ،واعتمد الباحث
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عمى أبعاد المنظمة المتعممة وفقاً لنموذج ) ،) Marsick & Watkin 2003وأىم النتائج التي تم التوصل

تفعا ،كما
إلييا :أن مستوى تطبيق المنظمة المتعممة كان متوسطاً فيما مستوى تطبيق االلتزام الوظيفي كان مر ً
أن ىناك عبلقة إيجابية طردية متوسطة بين المنظمة المتعممة وااللتزام الوظيفي.
-5دراسة (القواسمة والعمري )2012،بعنوان" :أبعاد المنظمة المتعممة وتأثيرىا عمى األداء التنظيمي –
دراسة حالة عمى شركة االتصاالت األردنية أورانج".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى وجود أبعاد المنظمة المتعممة المتعددة وفقاً لنماذج

) ) Marsick & Watkins 1993كما ىدفت إلى التعرف عمى أثر األبعاد الرئيسة لممنظمة المتعممة عمى
األداء الوظيفي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين في شركة االتصاالت األردنية (أورانج) والبالغ

عددىم  3500تم توزيع استبانة البحث عمى عينة عشوائية قواميا  400فرداً ،وبينت النتائج أن أبعاد
المنظمة المتعممة في الشركة المبحوثة كانت بمستوى متوسط ،كما بينت النتائج أيضاً وجود عبلقة ارتباطيو
إيجابية بين أبعاد المنظمة المتعممة واألداء التنظيمي ،وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بأبعاد المنظمة

المتعممة ألىميتيا في تعزيز األداء التنظيمي.

 -6دراسة (الحواجرة )2011،بعنوان" :االستعداد التنظيمي المدرك لمتغير اإلستراتيجي فى المنظمة
المتعممة في األردن "

ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث العبلقة بين المنظمة المتعممة واالستعداد التنظيمي المدرك لمتغيير
اإلستراتيجي ،طبقاً ألبعاد المنظمة المتعممة لـ ) )Marsick & Watkins 1999وتبنت الدراسة المنيج
الوصفي التحميمي وطبقت (دراسة الحالة ) عمى (جامعة البت ار) واستخدمت االستبانة لجمع البيانات وتكون
مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في (جامعة البت ار) الخاصة في (األردن) والبالغ عددىم

 ،284تم اختيارىم جميعاً كعينة دراسة ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة
يتم بدرجة مرتفعة ،وأن أبعاد المنظمة المتعممة ترتبط بعبلقات إيجابية مع االستعداد التنظيمي المدرك لمتغيير

االستراتيجي.
 -7دراسة (النسور )2010،بعنوان" :أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي –
دراسة تطبيقية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى توافر خصائص المنظمة المتعممة وفقاً لنموذج المنظمة المتعممة

لـ ) )Marsick & Watkins) (1993كذلك معرفة أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز

المؤسسي ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين في و ازرة التعميم

العالي والبحث العممي األردنية ،والبالغ عددىم  300تم اختيار عينة الدراسة من حممة درجة البكالوريوس فما

فوق والبالغ عددىم  194موظفاً ،واستخدمت الباحثة أسموب االستبانة لجمع البيانات ،وأىم النتائج التي تم
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التوصل إلييا :توافر خصائص المنظمة المتعممة في الو ازرة المبحوثة ،والتميز المؤسسي بدرجة متوسطة،
كذلك وجود أثر لخصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي.
 -8دراسة (الحواجرة )2010 ،بعنوان" :مفيوم المنظمة المتعممة في الجامعات األردنية من وجية نظر
أعضاء الييئة التدريسية".

ىدفت الدراسة إلى بيان مفيوم المنظمة المتعممة في الجامعات األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس ،وتحديد أبرز خصائص المنظمة المتعممة ،تبنت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واستخدمت
االستبانة لجمع البيانات من المبحوثين ،وتشكل مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس والبالغ عددىم

 3435شخصاً في مجموعة من الجامعات األردنية وىي (الجامعة األردنية ،والجامعة الياشمية ،وجامعة

مؤتة ،وجامعة البت ار الخاصة ،وجامعة الزيتونة األردنية ،وجامعة اإلسراء ،وجامعة اليرموك ،وجامعة العموم

التطبيقية ،وجامعة آل البيت) تم اختيار عينة دراسة منيم بواقع  1041مفردة ،وأىم النتائج التي تم التوصل
إلييا :أن مستوى تطبيق المنظمة المتعممة كان بدرجة مرتفعة ،وأن أكثر صفات المنظمة المتعممة تواجداً ىي
قدرة الجامعات األردنية عمى توليد طاقات ابتكاريو وتحفيز األعضاء ومشاركتيم في دورات تدريبية.

 -9دراسة (الكساسبة وآخرون )2010،بعنوان" :دور وظائف إدارة الموارد البشرية في المنظمات
المتعممة :دراسة حالة عمى مجموعة شركات طالل أبو غزالة في األردن".

ىدفت الدراسة إلى قياس تأثير وظائف إدارة الموارد البشرية (االستقطاب ،واالختيار ،والتدريب،
والتطوير ،والمحافظة عمى الموارد البشرية) في المنظمة المتعممة في مجموعة شركات طبلل أبو غزال في

األردن ،والتعرف عمى واقع تطبيق المنظمة المتعممة وفقاً لنموذج ) (Senge 1990كذلك تطبيق وظائف

إدارة الموارد البشرية ،تبنت الدراسة منيج دراسة الحالة وتم استخدام االستبانة لجمع البيانات من المبحوثين،

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين في مجموعة (طبلل أبو غزالة) في األردن ،والبالغ عددىم  580تم

اختيار عينة عشوائية منيم بواقع  176مفردة وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أنو كمما كان ىناك اىتمام

في المحافظة عمى الموارد البشرية كمما اتجيت المجموعة نحو ترسيخ المنظمة المتعممة ،كما أن مستوى
تطبيق المنظمة المتعممة كان بدرجة متوسطة كذلك مستوى تطبيق وظائف الموارد البشرية كان بدرجة

متوسطة أيضاً.
 -10دراسة (زايد وآخرون )2009،بعنوان" :المنظمة المتعممة وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعودية
– دراسة حالة :القطاعات الرئيسة في الييئة الممكية بالجبيل".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى تواجد أبعاد المنظمة المتعممة في الييئة الممكية بالجبيل،

طبقاً لنموذج ) ) Marsick & Watkins) (1993تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي؛ لتقييم إمكانيات
القطاعات الرئيسية في الييئة الممكية بالجبيل وتشكمت عينة الدراسة من جميع مجتمع الدراسة وىم موظفو

القطاعات الرئيسية في الييئة الممكية بالجبيل والبالغ عددىم  321فرداً ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا:
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تفاوت درجات تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة حيث أن بعد "تشجيع االستفسار والحوار" كان أكثر األبعاد
تواف اًر ،فيما كان بعد تمكين األفراد نحو رؤية مشتركة وبعد إنشاء أنظمة المعرفة والتعمم أقل أبعاد المنظمة

المتعممة تواف اًر.

 -11دراسة (الكساسبة وآخرون )2009،بعنوان" :تأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويمية عمى المنظمة

المتعممة".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة تأثير ثقافة التمكين( التمكين الفني ،والتمكين االدارى ) والقيادة

التحويمية (المتطمبات المادية والمعنوية لمتحول) عمى المنظمة المتعممة بأبعادىا المختمفة (اإليمان بالتعمم
التنظيمي ،وتكامل مصادر التعمم التنظيمي ،والتشارك المعرفي ،والتفكير النظمي ،وبناء الذاكرة التنظيمية
وترجمة التعمم إلى واقع) ،واستخدمت الدراسة المنيج الميداني ،وتم استخدام االستبانة لجمع البيانات من

المبحوثين وتشكمت عينة الدراسة من  290فرداً من مجتمع الدراسة وىو العاممون في مجموعة شركات(

طبلل أبو غزالة) في األردن وعددىم  ،579وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن تطبيق مفيوم المنظمة

المتعممة بدرجة ما بين المرتفعة والمتوسطة.

 -12دراسة (البغدادي )2008،بعنوان" :العالقة بين خصائص المنظمة المتعممة وجاىزيتيا لمتغيير –
دراسة مقارنة في كميتين من كميات التعميم العالي الخاص في بغداد"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من العبلقة بين خصائص المنظمة المتعممة وجاىزيتيا لمتغيير،
وتناولت الدراسة خصائص المنظمة المتعممة وفقاً لتصنيف )) Sudharatna & Li 2004وىي (القيم

االجتماعية ،والتزام اإلدارة والتمكين ،واالتصاالت ،ونقل المعرفة ،وخصائص العاممين ونمو األداء وتطويره)،

 ,والتحقق من أن ىذه الخصائص يمكن أن تقيس المنظمة المتعممة ،تم اعتماد كميات التعميم العالي الخاص

في العراق بشكل عام ،وتم استخدام االستبانة من خبلل إدارتيا ذاتًيا في إرسال وتسميم وتجميع ىذه االستبانة
وتكونت عينة الدراسة من ٍ 100
فرد موزعين مناصفة بين كمية المنصور الجامعية ،وكمية الرافدين الجامعية،
وىم من العاممين في ىاتين الكميتين ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن ىذه الخصائص يمكنيا قياس

المنظمة المتعممة ،وأوضحت الدراسة أن ىناك ارتباطاً متوسطاً بين خصائص المنظمة المتعممة وجاىزيتيا

لمتغيير موجب االتجاه.

 -13دراسة (بني ىاني )2007،بعنوان" :أساسيات بناء المنظمة المتعممة في الشركات الصناعية
األردنية ،دراسة ميدانية عمى شركات صناعة البرمجيات في األردن".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى توافر أساسيات بناء المنظمة المتعممة وفقاً لنموذج المنظمة

المتعممة لـ ) )Moilanen) (2001بأبعاده (القوى المحركة ،وتحديد اليدف ،واالستفيام ،والتمكين ،والتقويم)
في شركات صناعة البرمجيات المسجمة في و ازرة الصناعة باألردن والبالغ عددىا  30شركة ،ىذه الدراسة

وصفية تحميمية من حيث الغرض وقد اعتمدت الدراسة عمى المسح الميداني بالعينة لمجتمع الدراسة باستخدام
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االستبانة تم اختيار عينة الدراسة بواقع  22شركة ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن الشركات المبحوثة
تتوفر فييا أساسيات بناء المنظمة المتعممة بدرجة عالية.
 -14دراسة (حسين )2006،بعنوان" :دور المورد البشري في بناء منظمة متعممة مستجيبة – دراسة
نظرية تحميمية".

ىذه الدراسة إلى توضيح العبلقة بين المورد البشري الذي يعد رأس مال فكري ،والمنظمة المتعممة
ضمن إطار إدارة المعرفة ،وقد تضمنت الدراسة تحميل العبلقة بين ىذه المفاىيم ضمن إطار نظري فقط،

وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن المورد البشري أصبح اليوم رأس مال فكري يجب االىتمام بو،
واستثمار ما لديو من معرفة ،واكتساب ىذه المعرفة وتخزينيا وتفعيميا ونشرىا ،كي تستطيع التكيف

واالستجابة لمتغيرات المحيطة ،والبعد عن االستخدام الظرفي الطارئ.
ج .الدراسات األجنبية:

 -1دراسة ( )Feizei,2013بعنوان" :دراسة مسحية لمعالقة بين المنظمة المتعممة واألداء الوظيفي في
منظمة نقل الطاقة لمقاطعة خوزستان".

"Surveying the Relationship between learning organization and job
performance in power transfer organization of Khuzestan Province".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العبلقة بين المنظمة المتعممة واألداء الوظيفي في منظمة نقل الطاقة

لمقاطعة (خوزستان بإيران) ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاممين في تمك المنظمة ،بواقع
 169مفردة ،وتم استخدام المنيج الوصفي واعتماد استخدام استبانتين لجمع البيانات ،واحدة تتعمق بالمنظمة

المتعممة باألبعاد (الرؤية المشتركة ،وقدرة القيادة ،والتجريب ،ونقل المعرفة ،وفرق العمل) والثانية لقياس
األداء الوظيفي ومن ثم اختبار العبلقة بين المنظمة المتعممة ،واألداء الوظيفي ،وأىم النتائج التي تم التوصل

إلييا :وجود عبلقة ارتباط موجبة بين أبعاد المنظمة المتعممة واألداء الوظيفي ،بحيث احتل ُبعد فرق العمل
أعمى معدالت ارتباط فيما جاء ُبعد نقل المعرفة بأدنى معدل ارتباط.

 -2دراسة) )Razali,et al,2013بعنوان" :ممارسات المنظمة المتعممة والرضا الوظيفي لدى
األكاديميين في جامعة عامة"

"Learning organization practice and job satisfaction among academicians at
public university".

ىدفت الدراسة إلى اختبار العبلقة بين ممارسات المنظمة المتعممة ،والرضا الوظيفي لدى األكاديميين

في جامعة عامة (بماليزيا) ،ووصف ممارسات المنظمة المتعممة لدى المبحوثين حسب نموذج أبعاد المنظمة
المتعممة لـ ) )Marsick & Watkins) (1996وكيف يمكن أن تؤثر ىذه الممارسات عمى رضاىم
الوظيفي؟ وتشكمت عينة الدراسة من  200أكاديمي من كمية العموم الصحية وكمية إدارة األعمال في جامعة
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التكنولوجيا (بماليزيا) ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود عبلقة موجبة بين ممارسات المنظمة
المتعممة والرضا الوظيفي.
 -3دراسة ( )Schiene,et al,2013بعنوان" :العالقة بين القيادة وخصائص المنظمة المتعممة في
الوحدات العسكرية المنتشرة :دراسة استكشافية.
learning

of

Characteristics

leadership

and

between

"Relationship

organization in deployed military units : An exploratory Study".

ىدفت الدراسة إلى تقديم تصور استكشافي حول العبلقة بين خصائص المنظمة المتعممة وأنماط القيادة
(التحويمية ،والتبادلية والتسببية) لدى القادة الميدانين في( بمجيكا) ،وقد تم التطرق إلى خصائص المنظمة

المتعممة وفقاً لنموذج ) (Senge1990وتكون مجتمع الدراسة من الضباط القادة الذين خدموا حديثاً في
ميمات خارجية (أفغانستان ،ولبنان ،وليبيا) وعددىم  50ضابطاً ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود
عبلقة ارتباط مرتفعة بين خصائص المنظمة المتعممة ونمطي القيادة (التحويمية ،والتبادلية) وفي نفس الوقت

لم يوجد ىناك عبلقة مع نمط القيادة التسيبية.

 -4دراسة ) (Abd Rahman & Awang , 2013بعنوان" :المنظمة المتعممة وااللتزام التنظيمي في

المدارس االبتدائية"

"The learning organization and organizational commitment in primary school".

ىدفت الدراسة إلى ا لتعرف عمى العبلقة بين المنظمة المتعممة وااللتزام التنظيمي لدى كبار المعممين في

المدرسة العامة (بماليزيا) والذين حضروا برنامج الثبلث سنوات المكثف لبكالوريوس إدارة التعميم والبالغ
عددىم  600شخص يمثمون مجتمع الدراسة ،تم اختيار عينة الدراسة بواقع  107مفردة ،وأىم النتائج التي تم

التوصل إلييا :أن مستوى تطبيق المنظمة المتعممة كان بدرجة مرتفعة ،ووجود عبلقة إيجابية بين المنظمة
المتعممة وااللتزام التنظيمي ،وأن ىناك تشابكاً عميقاً بين المفيومين يظير أسئمة جديدة بحاجة إلى المزيد من

الدراسات واألبحاث.

-5دراسة ) (Sahaya , 2012بعنوان" :المنظمة المتعممة كوسيط بين نمط القيادة واألداء المالي

لممؤسسة".

'"A learning organization as a mediator of leadership style and firms
financial performance".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعريف أثر المنظمة المتعممة واختباره كوسيط في العبلقة بين نمط القيادة

(التحويمية ،والتبادلية ،والتسيبية) والعائد عمى الموجودات ،وتناولت الدراسة المنظمة المتعممة وفقاً ألبعاد
النموذج ) )Marsick & Watkins1993وتكون مجتمع الدراسة من  100مؤسسة تعمل في سوق األوراق

المالية في( تايبلند) ،تم توزيع استبانة الدراسة عمى عينة من ىذه المؤسسات بواقع  400مفردة ،وأىم النتائج
التي تم التوصل إلييا :وجود تطبيق لمفيوم المنظمة المتعممة بدرجة مرتفعة وأن أكثر أبعاد المنظمة المتعممة
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وساطة في العبلقة بين نمط القيادة ،واألداء المالي ىي (تشجيع الحوار ،وتمكين األفراد ،والقيادة
االستراتيجية).
 -6دراسة ( )Zare,et al,2010بعنوان" :العالقة بين نموذج الخصائص الوظيفية والمنظمة المتعممة".
"Relationship between job characteristics model and learning organization (LO)".

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار العبلقة بين نموذج الخصائص الوظيفية والمنظمة المتعممة وفقاً لنموذج

الخصائص الوظيفية لـ ) Hackman & Oldham (1975بأبعاده (تنوع ميارات الوظيفة ،وىوية الوظيفة،

وأىمية الوظيفة ،واستقبللية الوظيفة ،والتغذية الراجعة من الوظيفة) ونموذج المنظمة المتعممة لـ

) )Marquardt 2002وقد تشكمت عينة الدراسة باألسموب المسحي من  200مفردة ىم أعضاء منظمة

الزراعة في مقاطعة (فارس بإيران) ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود عبلقة ارتباط ذات داللة
إحصائية بين متغيري الدراسة بأبعادىم المختمفة ،بحيث كان بعد التغذية الراجعة من الوظيفية يحتل أعمى

معامل ارتباط فيما كان لبعد ىوية الوظيفة أدنى معامل ارتباط.
 -7دراسة )(Tseng,2010بعنوان" :آثار ممارسات المنظمة المتعممة عمى االلتزام التنظيمي وفاعمية
المنظمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تايوان".
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر المنظمة المتعممة عمى االلتزام التنظيمي ،وفاعمية المنظمة

لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (التايوانية) ،وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى نموذج المنظمة المتعممة لـ
) .)Marsick & Watkins 2003ودراسة العبلقة بين االلتزام التنظيمي وفاعمية المنظمة ،وتم جمع
البيانات من عينة الدراسة البالغة  300مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في (تايوان) ،وأىم النتائج التي تم

التوصل إلييا :أن ممارسات المنظمة المتعممة ترتبط بتحقيق االلتزام التنظيمي بدرجة قوية ،أما فاعمية
المنظمة فإن ممارسات المنظمة المتعممة تؤثر فييا بدرجة متوسطة ،ووجود عبلقة متبادلة بين االلتزام

التنظيمي ،وفاعمية المنظمة.

-8دراسة )  ( Kontoghiorghes ،et al، 2005بعنوان" :اختبار العالقة بين خصائص المنظمة

المتعممة والتكيف مع التغيير ،االبتكار واألداء التنظيمي"

"Examining the relationship between learning organization characteristics
and change adaptation، innovation، and organizational performance".

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار العبلقة بين خصائص المنظمة المتعممة والتكيف مع التغيير ،واالبتكار،

واألداء التنظيمي ،وقد اعتمد الباحثون عمى خصائص المنظمة المتعممة اآلتية (االتصاالت المفتوحة ،ودعم

اإلدراك والتعمم ،وتوافر المواد إلنجاز الوظائف ،وفرق العمل ،والمكافأة عمى التعمم ،وبيئة داعمة لمتدريب،
75

والتعمم ،وادارة المعرفة) ،وقد تكونت عينة الدراسة من  805مفردة يعممون في أكثر من مجال (تكنولوجيا
المعمومات ،وخدمات التأمين الصحي ،والصناعة) بالواليات المتحدة األمريكية ،وأىم النتائج التي تم التوصل

إلييا :وجود عبلقة إيجابية بين خصائص المنظمة المتعممة والتكيف مع التغيير ،واإلبداع ،واألداء المنظمي.
ثانياً :الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية:
أ .الدراسات المحمية

-1دراسة ( كحيل (2016،بعنوان ":إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا بالميزة التنافسية دراسة تطبيقية عمى
جامعة فمسطين ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع إدارة الجودة الشاممة في جامعة فمسطين وعبلقتيا بمستوى تحقيق

الميزة التنافسية وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي لتحقق غرض الدراسة وتمثل مجتمع الدراسة من كافة

العاممين األكاديميين واإلداريين بالجامعة وعددىم ( )230موظف وتم اختيار عينة عشوائية بواقع (

(144واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق غرض الدراسة واستخدمت االستبانة كأداة لجمع
البيانات وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن ىناك عبلقة ارتباط معنوية ايجابية بين كل محور من محاور
إدارة الجودة الشاممة عمى حدي وبين إدارة الجودة الشاممة ككل مع الميزة التنافسية لمجامعة .

-2دراسة (الغاليني )2015 ،بعنوان ":استقطاب الموارد البشرية وعالقتيا بتحقيق الميزة التنافسية-

دراسة ميدانية عمى البنوك التجارية العاممة في قطاع غزة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى عبلقة استقطاب ،وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة التنافسية

من وجية نظر العاممين في البنوك التجارية العاممة في قطاع غزة ،حيث تم اختيار عينة عشوائية اشتممت
ٍ
ٍ
وموظفة من العاممين في البنوك التجارية بمحافظة غزة ،واعتمدت الباحثة إلجراء
موظف
عمى ()200
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،كما اعتمدت عمى أسموب االستبانة لجمع البيانات من عينة الد ارسة .وأىم
النتائج التي تم التوصل إلييا :ىناك مستوى لتوفر أبعاد عممية االستقطاب واختيار الموارد البشرية في البنوك

التجارية بقطاع غزة ،بوزن نسبي ،%77.59كما يوجد مستوى لتوفر الميزة التنافسية لدى البنوك التجارية في

قطاع غزة ،بوزن نسبي ،%75.56ووجود عبلقة ايجابية بين استقطاب الموارد البشرية وتحقيق الميزة
التنافسية.

 -3دراسة (شراب )2012،بعنوان" :التخطيط اإلستراتيجي وعالقتو بالميزة التنافسية دراسة ميدانية في
شركات توزيع األدوية في محافظات غزة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي وعبلقتو بالميزة التنافسية

لشركات توزيع األدوية في محافظات غزة من خبلل المنيج الوصفي التحميمي وأسموب الحصر الشامل

لمجتمع الدراسة ،تم جمع البيانات بواسطة استبانة أعدت خصيصاً ليذا الغرض ،ووزعت عمى مجالس
اإلدارات والمدراء ليذه الشركات.وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين
التحميل اإلستراتيجي لمبيئة وتحقيق الميزة التنافسية ،ووجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين عناصر التخطيط
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االستراتيجي (رسالة ،وأىداف ،وخطط سياسات ،وبرامج) وتحقق الميزة التنافسية ،ووجود عبلقة ذات داللة
إحصائية بين ممارسة التخطيط االستراتيجي ،وتحقيق الميزة التنافسية المتمثمة في( :التمايز ،واإلبداع،

والتكمفة األقل) لمشركات موضوع الدراسة.

-4دراسة (عبيد )2012،بعنوان ":دور الخدمات االلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في
قطاع البنوك في محافظة جنين "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور الخدمات االلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية

في قطاع البنوك في محافظة (جنين) وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي كمنيجية مناسبة لموضوع

الدراسة ،اعتمد الباحث في جمع البيانات عمى أداء الدراسة (االستبانة) وتكون مجتمع الدراسة من جميع
عمبلء البنوك البالغ عددىم  10بنك وتشكمت عينة الدراسة من  100عميل ،تم اختيارىم الطريقة المنتظمة،
وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن المتوسط الحسابي في دور الخدمات االلكترونية المصرفية التي تقدميا

البنوك في محافظة (جنين) في تعزيز الميزة التنافسية في جميع مجاالت الدراسة كانت متوسطة ،حيث كان

المتوسط الحسابي (.)3.27

- 5دراسة (شعبان )2011،بعنوان" :رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة
االتصاالت الخموية الفمسطينية جوال – دراسة حالة"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية .واستخدم
المنيج الوصفي التحميمي ،والذي يصف ويقيم واقع رأس المال الفكري ،ودوره في تحقيق الميزة التنافسية،
تكونت عينة الدراسة جميع العاممين في الخصائص اإلدارية البالغ عددىم  120موظفاً ،وتم استخدام أسموب

الحصر الشامل لصغر حجم المجتمع وتم توزيع االستبانة عمى جمع أفراد مجتمع الدراسة .وأىم النتائج التي
تم التوصل إلييا :وجود عبلقة إحصائية بين توافر متطمبات رأس المال الفكري بأبعاده الثبلث( :البشري،

والييكمي ،والعبلقاتي) ،وتحقيق الميزة التنافسية لشركة االتصاالت الخموية الفمسطينية (جوال) وأن الشركة
تمتمك مستوى مرتفعاً لمميزة التنافسية .

-6دراسة (سالم وآخرون )2011،بعنوان ":دور اإلبداع التسويقي والتكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية
لمبنوك العاممة في محافظات غزة من وجية نظر العمالء".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور اإلبداع التسويقي والتكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية
لمبنوك العاممة في محافظات غزة ، ،وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي لمحصول عمى نتائج البحث،

إذ قام الباحثون بإعداد استبانة وتوزيعيا عمى عينة عشوائية مكونة ( )400عميل من عمبلء ىذه البنوك.
وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن البنوك تتبع اإلبداع التسويقي بصورة جيدة مما يعمل عمى تحقيق ميزة
تنافسية لمبنك كما أن البنوك تتبع آخر المستجدات في عالم تكنولوجيا المعمومات من االتصاالت والنظم

المصرفية مما يعزز الميزة التنافسية.
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-7دراسة (أبو دية )2011،بعنوان ":واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية دراسة ميدانية عمى
الجامعات الفمسطينية بمحافظة الخميل وبيت لحم من وجية نظر الييئة األكاديمية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية في الجامعات
الفمسطينية في محافظة الخميل وبيت لحم ،وذلك من وجية نظر الموظفين األكاديميين اإلداريين في ىذه

الجامعات .واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي وقد عممت دراسة ميدانية لمموضوع في الجامعات الفمسطينية
في (الخميل ،وبيت لحم) وقد تم عمل مسح شامل لمجتمع الدراسة الذي تكون من جميع الموظفين اإلداريين
ومن النواب األكاديميين وعمداء الدراسات العميا ،ومستوى المكتبات في الجامعات الفمسطينية في محافظتي

(الخميل ،وبيت لحم) وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن واقع رأس المال البشري في الجامعات الفمسطينية
في محافظتي (الخميل وبيت لحم) جيد كما أوضحت النتائج أن واقع الميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية
بالمحافظتين في كل محاور (التعميم ،والبحث العممي ،واإلدارة الداخمية) جيد.

-8دراسة (الناظر )2011،بعنوان" :عالقة استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الميزة التنافسية من
وجية نظر العاممين في شركة جوال في الضفة الغربية".

ىدفت إلى التعرف عمى عبلقة استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الميزة التنافسية من وجية

نظر العاممين في شركة جوال في الضفة الغربية واعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي واستخدمت

االستبانة كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع البحث من جميع العاممين في شركة جوال في الضفة الغربية

والبالغ عددىم ( )650وتم استخدام العينة العشوائية .وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود دور كبير
الستخدام تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الميزة التنافسية؛ حيث تبين وجود عبلقة طردية ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )0.05بين استخدام تكنولوجيا المعمومات في شركة جوال الميزة التنافسية من وجية

نظر العاممين.

 -9دراسة (الشرفا )2008،بعنوان":دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق الميزة التنافسية
في المصارف العاممة في قطاع غزة "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق المزايا
التنافسية في المصارف العاممة في قطاع غزة ،وقد جرى تطبيق المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة
باستخدام استبانو ،تم توزيعيا عمى جميع المدراء العاميين ورؤساء األقسام في المصارف المبحوثة وعددىم

( 174وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة ،و تكنولوجيا
المعمومـات ومجـاالت الميزة التنافسية ( :جودة المنتجات ،واألداء المالي ،والسيطرة عمـى األسـواق ،وكفـاءة

العمميـات ،واإلبداع ،والتطوير) عند مستوى داللة .   0.05
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ب .الدراسات العربية

-1دراسة ( )Attiany,2014بعنوان ":الميزة التنافسية من خالل األداء المقارن (االقتداء) دراسة ميدانية
لمشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان"

"Competitive Advantage Through Bench marking: Field Study Industrial
Companies listed in Amman Stock Exchange".

ىدفت الدراسة إلى التحقق من أثر أنواع مختمفة من األداء المقارن (االقتداء) لتحقيق الميزة التنافسية
لدى الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان ،تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة إلى

االعتماد عمى األسئمة كأداة لجمع البيانات ،وتم توزيعيا عمى اإلدارة الوسطى والعميا من ىذه الشركات

مدير .وأىم النتائج التي تم
المدرجة في بورصة عمان ،ووزعت االستبانة عمى عينة إجمالية قدرىا ()228
اً

التوصل إلييا:وجود أثر إيجابي لؤلداء المقارن في تحقيق الميزة التنافسية كما أن الشركات األردنية الصناعية
تطبق األداء المقارن كطريقة لمتعمم من اآلخرين.

-2دراسة (إيدي )2013 ،بعنوان ":إدارة الجودة الشاممة كمدخل لتحسين الميزة التنافسية لمبنوك دراسة
حالة البنوك التجارية الناشطة بوالية تمنراست" -الجزائر

ىدفت ىذه الدراسة لموضوع إدارة الجودة الشاممة ،والعبلقة بينيا وبين الميزة التنافسية .ولتحقيق ىذه

الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي؛ كذلك تم االعتماد في جمع البيانات عمى االستبانة عمى

عدد الموظفين في البنوك التجارية الناشطة بوالية (تمنراست) لموقوف عمى واقع إدارة الجودة الشاممة بيا.

وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :التزام البنوك بأبعاد الجودة الشاممة( التركيز عمى العميل  ،والتحسين

المستمر  ،والتركيز عمى االحتياجات اإلدارية لممنافسة )،ووجود عبلقة قوية االرتباط بين التزام البنوك
التجارية الناشطة في والية تمنراست بأبعاد الجودة الشاممة وتحقيق الميزة التنافسية.

-3دراسة (المطيري )2012،بعنوان ":أثر التوجو اإلبداعي عمى تحقيق الميزة التنافسية دراسة تطبيقية
عمى البنوك التجارية الكويتية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان أثر التوجو اإلبداعي عمى تحقيق الميزة التنافسية لمبنوك التجارية

الكويتية ،وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي؛ العتباره األنسب لمدراسة ولتحقيق ىدف الدراسة تم تصميم
استبانة لجمع المعمومات من عينة الدراسة .وعينة الدراسة تم اختيارىا بطريقة العينة المبلئمة وتكونت من
العاممين بالبنوك التجارية الكويتية اإلدارية العميا ،والوسطى .وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود أثر

ذي داللة إحصائية لمنية باإلبداع ،والبيئة التحتية لئلبداع ،ولتأثير اإلبداع ،وكذلك تنفيذ اإلبداع عمى تحقيق
الميزة التنافسية لمبنوك التجارية الكويتية (التميز ،واالستجابة) عند مستوى داللة (. )0.05
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-4دراسة) )Agha,at el,2011بعنوان " أثر الجدارة الجوىرية عمي الميزة التنافسية واألداء المنظمي"

"Effect of core Competence on competitive advantage and organizational
performance".

ىدفت إلى بيان طبيعة العبلقة بين الجدارات الجوىرية ،والميزة التنافسية ،واألداء المنظمي ،وقد تم
قياس الجدارات من خبلل ثبلثة أبعاد ىي ( :الرؤية المشتركة  ،والتعاون ،والتمكين) وقياس الميزة التنافسية

من خبلل ( المرونة ،واالستجابة ) ،تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة من ()77
مدير يعممون في مصانع الطبلء في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود
اً
عبلقة تأثير إيجابية قوية لمجدارات الجوىرية عمى تحقيق الميزة التنافسية من األداء المنظمي ،وأن الميزة

التنافسية تؤثر بشكل إيجابي عمى األداء المنظمي ليذه المصانع.

-5دراسة (عريقات وآخرون )2010،بعنوان ":دور تطبيق معايير االستقطاب والتعيين في تحقق الميزة
التنافسية حالة دراسية – بنك اإلسكان لمتجارة والتمويل األردني".

ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان أىمية العنصر البشري كمكون أساسي من مكونات المنظمة ،عرضت

الدراسة لتجربة بنك اإلسكان لمتجارة ،والتمويل األردني من خبلل التعرف عمى مصادر االستقطاب التي
استخدميا البنك في سبيل تعيين أفضل الموظفين ،ومعرفة أثر معايير االستقطاب التي استخدميا البنك في
سبيل تحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي.واتبع الباحثون المنيج الوصفي التحميمي وتكون مجتمع

الدراسة من موظفي بنك اإلسكان والبالغ عددىم  170موظفاً ودراسة من ثم اختيار عينة عشوائية مكونة من

( )54موظفاً وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود عبلقة وثيقة ما بين مصادر االستقطاب المستخدمة،
وتحقيق البنك لمميزة التنافسية.

-6دراسة (الفيومي )2010،بعنوان" :أثر األصول غير الممموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني
معايير إدارة الجودة الشاممة.دراسة مقارنة عمى عينة من الجامعات األردنية الرسمية والخاصة".

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر األصول غير الممموسة (رأس المال البشري ،ورأس المال

التنظيمي ،ورأس المال العبلقات ،ورأس المال المعمومات) في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير

إدارة الجودة الشاممة في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانو ،وتكونت عينة الدراسة من ( )310من القيادات

األكاديمية واإلدارية في الجامعات الرسمية الخاصة.

وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :وجود أثر ذي داللة معنوية لؤلصول غير الممموسة بمكوناتيا

رأس المال البشري ،ورأس المال التنظيمي ،ورأس المال العبلقاتي ،ورأس المال المعموماتي عمى معايير إدارة

الجودة الشاممة عند مستوى داللة ( )0.05ووجود أثر ذي داللة معنوية لمعايير إدارة الجودة الشاممة عمى
تحقيق الميزة التنافسية (التميز ،وسرعة االستجابة) في الجامعات الرسمية ،والخاصة عند مستوى داللة

( )0.05ووجود أثر لؤلصول غير الممموسة المتضمنة رأس المال البشري ورأس المال التنظيمي ورأس المال
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العبلقات ورأس المال المعمومات في تحقيق التميز في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاممة بالجامعات
الرسمية والخاصة عند مستوى داللة ( )0.05ووجود أثر لؤلصول غير الممموسة لممنظمة ورأس المال

البشري ،والتنظيمي والعبلقات والمعمومات في تحقيق سرعة االستجابة في ظل تبني معايير إدارة الجودة
الشاممة بالجامعات الرسمية والخاصة عند مستوى داللة (.)0.05
-7دراسة (العتوم )2009،بعنوان ":رسالة المنظمة وأثرىا في تحقيق الميزة التنافسية ،دراسة ميدانية عمى
قطاع صناعة األدوية األردني".

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى واقع الصناعة الدوائية في األردن ،وبيان أثر رسالة المنظمة

ومكوناتيا في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع صناعة األدوية األردني من خبلل تبنى الجودة والبحث
والتطوير ،واالىتمام بالموارد البشرية ،وتمبية حاجات العمبلء في رسالة شركات األدوية البشرية األردنية وأثرىا
في تحقيق الميزة التنافسية ،كما استخدم المنيج الوصفي التحميمي وقد تكون مجتمع الدراسة من شركات

األدوية األردنية ،وعينة الدراسة تكونت من المديرين العاممين في ىذه الشركات .وأىم النتائج التي تم التوصل

إلييا:وحود أثر لرسالة المنظمة في تحقيق ميزة تنافسية لشركات األدوية البشرية األردنية عند مستوى داللة
معنوية ( ،)0.05ويوجد أثر عند مستوى داللة معنوية ( )0.05لتبني الجودة والبحث والتطوير وتمبية حاجات
العمبلء واالىتمام بالموارد البشرية في رسالة شركات األدوية األردنية وتحقيق الميزة التنافسية.
ج .الدراسات األجنبية

-1دراسة ( )Tallud,2014بعنوان ":األعمال االلكترونية والشركات المتوسطة وصغيرة االلكترونية عمى
الميزة التنافسية  -الفمبيين"

"E-business and SMEs Competitive Advantage".

ىدفت الدراسة لكيفية تحقيق الميزة التنافسية لمشركات الصغيرة ،والمتوسطة من خبلل األعمال
االلكترونية .شممت الدراسة أنشطة الشركات المتوسطة ،والصغيرة من خبلل التركيز عمى األعمال االلكترونية
مثل شراء المخزون ،ولوازم اآلالت ،والمعدات من خبلل االنترنت ،والتواصل مع الموردين الذي يخمق تكمفة
الميزة والتميز بالمنتج والذي يزيد من حجم المبيعات؛ وبالتالي تحقيق الربح ،وقد تم اعتماد أبعاد الميزة

التنافسية لمشركات الصغيرة المتوسطة كاآلتي ( :الجودة ،وسعر الخدمة أو المنتج ) وأىم النتائج التي تم

التوصل إلييا :أن الشركات المتوسطة والصغيرة لقطاع األعمال االلكترونية تنافسية من حيث السعر وجودة
المنتج والربحية

وأ ن األعمال االلكترونية ترتبط بعبلقة وثيقة مع تحقيق الميزة التنافسية في الشركات المتوسطة والصغيرة من

خبلل المنتج.
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-2دراسة ( ) Njeri,2014بعنوان" :العوامل المؤثرة عمى استدامة الميزة التنافسية في شركات الزىور في
كينيا".

"Factors Influencing Sustainable Competitive Advantage Among Cut Flower
Companies".

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل التي تؤثر عمى استدامة الميزة التنافسية لشركات قطف الزىور
فى والية( نيفاشا بكينيا) بدراسة حالة لشركتين تمت اإلشارة ليما بشركة ( ،) B،Aتم اعتماد العوامل المؤثرة

عمى استدامة الميزة التنافسية ،وىى :البنية التحتية ،والموقع ،وتنمية الموارد البشرية ،والمجموعات البستانية،

تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي لكافة العاممين في اإلدارة العميا والوسطى والدنيا في الشركتين B،A
ٍ
موظف ،وتم استخدام المنيج الوصفي ،وتم إعداد استبانو وتوزيعيا كطريقة لجمع
وبمغ عددىم ()105

البيانات األولية ،بينما تم جمع البيانات الثانوية من التقارير السنوية ،وأدلة الشركات ،والنشرات اإلخباريةوأىم
النتائج التي تم التوصل إلييا:

أن البنية التحتية ،والموقع ،والمورد البشرى ،والمجموعات البستانية ،تؤثر إلى حد كبير عمى استدامة الميزة

التنافسية لشركات قطف الزىور.

-3دراسة ( )Hana,2013بعنوان" :تحقيق الميزة التنافسية من خالل المعرفة واالبتكار في جميورية
التشيك

"Competitive Advantage Achievement through Innovation and knowledge".
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن االبتكار ،والمعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جميورية (التشيك)

طبقت ىذه الدراسة عمى شركات األعمال في الجميورية ،وصنفت الشركات إلى مجموعتين منفصمتين من
حيث( :قطاع العمل ،وحجم الشركة)،ـم اعتماد المنيج الوصفي،وتم إعداد استبانو لجمع المعمومات ،أىم
النتائج التي تم التوصل إلييا :أن أىمية االبتكار والمعرفة الضرورية متماثمة لكافة المنظمات بغض النظر

عن حجم المنظمة صغيرة أم متوسطة أم كبيرة الحجم وقطاع العمل من حيث القطاع العام أو القطاع
الخاص ،وأن االبتكار ىو مصدر رئيس لمميزة التنافسية التي تحدد النجاح االقتصادي لممنظمة؛ ولتضمن
المنظمة بقاءىا،و استم ارريتيا  ،وأن المعرفة ىي عنصر أساسي في عممية االبتكار .

-4دراسة ( )Ismail,et al,2012بعنوان" :العالقة بين مصادر المنظمة وقدرتيا ونظاميا بالميزة
التنافسية في ماليزيا "

"The Relation Between Organization Resources، Capabilities، Systems and
Competition Advantage ".

ىدفت ىذه الرسالة إلى الكشف عن العبلقة بين موارد المنظمة ،ورأس مال المنظمة ،ونظام المنظمة

والميزة التنافسية ككل ،وكذلك من خبلل دراسة العبلقة بشكل منفصل لكل متغيرين عمى حدة ،طبقت الدراسة
عمى الشركات الصناعية المدرجة في (االتحاد الماليزي) لعام  ،2008وتم استخدام المنيج الوصف التحميمي،
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وتم اعتماد نموذج منفصل لقياس كل من موارد المنظمة ،ورأس مال المنظمة ،ونظام المنظمة في حين تم
ثر
قياس الميزة التنافسية من خبلل( :القيمة ،والجودة )  ،وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن ىناك أ اً

ايجابياً لموارد المنظمة ،ورأس مال المنظمة ،ونظام المنظمة ككل عمى الميزة التنافسية .
ثالثا  :الدراسات التي تناولت المنظمة المتعممة والميزة التنافسية :
أ .الدراسات العربية

-1دراسة (حسون وآخرون )2012،بعنوان":أثر المنظمة المتعممة في تحقيق الميزة التنافسية" -العراق
ىــدفت ىــذه الد ارســة إلــى التعــرف عمــى مســتوى إدراك العــاممين لممنظمــة المتعممــة والميـزة التنافســية فــي

مستش ــفى اب ــن البيط ــار لؤلمـ ـراض القمبي ــة ف ــي بغ ــداد ،باإلض ــافة إل ــى اختب ــار عبلق ــة وأث ــر ال ــتعمم عم ــى الميـ ـزة

التنافســية ،ولقــد اعتمــد البــاحثون أبعــاد نمــوذج(  )Serral, 2009لد ارســة المنظمــة المتعممــة وىــي (التنظــيم،
الناس ،المعرفة ،التكنولوجيا) واتبع الباحثون المنيج الوصـفي التحميمـي ،وأسـموب االسـتبانة لجمـع البيانـات مـن
مجتمع الدراسة المتكون من جميع األطباء واإلداريين فـي المستشـفى والبـالغ عـددىم  200شـخص مـع اختيـار

عينــة الد ارســة بواقــع  70مفــردة ( 56طبيــب و  24إداري) وأىــم النتــائج التــي تــم التوصــل إلييــا :وجــود مســتوى
فوق المتوسط لجميع أبعاد المنظمة المتعممة في المنظمة المبحوثة ،كمـا يوجـد درجـة عاليـة مـن التـأثير ألبعـاد
المنظمــة المتعممــة فــي أبعــاد الميـزة التنافســية( الكفــاءة العاليــة  ،االبتكــار العــالي  ،النوعيــة العاليــة  ،االســتجابة

السريعة لمزبون ).

ب  .الدراسات األجنبية

 -1دراسة ( )Oyateru,2011بعنوان" :المنظمة المتعممة والميزة التنافسية "إيرلندا"

"The learning Organization and Competitive Advantage A study of the
Service Section ".

ىدفت ىذه الدراسة الى كشف العبلقة بين المنظمة المتعممة ،والميزة التنافسية في قطاع الخدمات
طبق ىذا البحث عمى عدد الشركات التي تعمل بالقطاع الخدماتي في (إيرلندا) تعمل بمجاالت متنوعة ،وتم
تصنيفيم إلى شركات ( ،)D،C،B،Aتم استخدام المنيج الوصفي ،وتم اعتماد االستبانة كوسيمة لجمع
البيانات حيث تم جمعيا عن طريق البريد االلكتروني حيث كانت الخيار األنسب لمباحث ،وتم إجراء بعض

المقاببلت .وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا :أن منظمات التعمم ىي منظمات تنافسية ،وأن التعمم ىو أداة

تنافسية لممنظمة لمتعامل مع التغييرات الداخمية والخارجية لمبيئة كافة  ،وعمى ىذه المنظمات أن تبحث عن

طرائق أخرى بجانب التعمم لتحافظ عمى بقائيا ،ومنافستيا.
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جدول رقم ( )3.1يمخص الدراسات المتعمقة بالمنظمة المتعممة
أوال :الدراسات التي تناولت موضوع المنظمة المتعممة
م

الباحث

المتغير المستقل

المتغير التابع

المنظمة المتعممة

فروقات فردية

المنظمة المتعممة

1

الشنطي2016،

2

عبيد  ،ربايعة 2016 ،

ادارة المعرفة

3

القرني2015 ،

فروقات فردية

المنظمة المتعممة

4

خضير 2015 ،

الخصائص الوظيفية

المنظمة المتعممة

5

أبو عفش2014 ،

المنظمة المتعممة

اإلبداع

6

محمد 2014،

المنظمة المتعممة

السبلمة والصحة المينية

7

عبد الفتاح 2013 ،

متغيرات فردية

المنظمة المتعممة

8

التمباني وسالم 2011 ،

فروقات فردية

المنظمة المتعممة

9

أبو حشيش ومرتجى2011،

متغيرات فردية

المنظمة المتعممة

10

صباح 2011،

الثقافة التنظيمية  ،والقيادة ،
واألداء التنافسي  ،والمتغيرات

المنظمة المتعممة

11

الرفاعي وآخرون2013،

متغيرات مستقمة

المنظمة المتعممة

12

النعيمى ونايف 2012 ،

إدارة المعرفة

المنظمة المتعممة

13

الشمفان 2012 ،

المنظمة المتعممة

االلتزام الوظيفي

14

القواسمة والعمرى 2012 ،

المنظمة المتعممة

األداء التنظيمي

15

الحواجرة 2011 ،

المنظمة المتعممة

التغيير االستراتيجي

16

النسور 2010 ،

المنظمة المتعممة

التميز المؤسسي

17

الحواجرة 2010 ،

متغيرات ديموغرافية

المنظمة المتعممة

18

الكساسبة وآخرون 2010 ،

وظائف إدارة الموارد البشرية

المنظمة المتعممة

19

زايد وآخرون 2009 ،

متغيرات شخصية

المنظمة المتعممة

20

الكساسبة وآخرون 2009،

التمكين والقيادة التحويمية

المنظمة المتعممة

21

البغدادى 2008 ،

المنظمة المتعممة

الجاىزية لمتغيير

22

بنى ىانى 2009 ،

متغيرات شخصية

المنظمة المتعممة

23

2013 ، Feizei

المنظمة المتعممة

األداء الوظيفي

24

2013،Razali

المنظمة المتعممة

الرضا الوظيفي

القيادة

المنظمة المتعممة

المنظمة المتعممة

االلتزام التنظيمي

القيادة والمنظمة المتعممة

المنظمة المتعممة واألداء المالي

الخصائص الوظيفية

المنظمة المتعممة

المنظمة المتعممة

االلتزام التنظيمي

المنظمة المتعممة

التكيف مع التغيير واألداء التنظيمي

الفردية

25

2013،et al ،Schiena

26

2013،Abd Rhman &Awang

27

2012،Sahaya

28

2010، et al ،Zare

29

2010،Tseng

30

2005،et al ،Kontoghiorghes
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جدول رقم ( (3.2يمخص الدراسات السابقة المتعمقة بالميزة التنافسية
ثانيا  :الدراسات التي تناولت موضوع الميزة التنافسية
الباحث

م

المتغير المستقل

المتغير التابع

ادارة الجودة الشاممة

الميزة التنافسية

استقطاب الموارد البشرية

الميزة التنافسية

التخطيط االستراتيجي

الميزة التنافسية

الخدمات االلكترونية المصرفية

الميزة التنافسية

رأس المال الفكري

الميزة التنافسية

اإلبداع التسويقي والتكنولوجي

الميزة التنافسية
الميزة التنافسية

1

كحيل 2016،

2

الغبليينى 2015 ،

3

شراب 2012 ،

4

عبيد 2012،

5

شعبان 2011 ،

6

سالم وآخرون 2011 ،

7

ابو دية 2011 ،

رأس المال البشرى

8

الناظر 2011 ،

تكنولوجيا المعمومات

الميزة التنافسية

9

الشرفا 2008 ،

إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات

الميزة التنافسية

الميزة التنافسية

األداء المقارن

إدارة الجودة الشاممة

الميزة التنافسية

التوجو االبداعى

الميزة التنافسية

الجدارات الجوىرية

الميزة التنافسية

معايير االستقطاب والتعيين

الميزة التنافسية
الميزة التنافسية

10

2014،Attiany

11

ايدى 2013 ،

12

المطيرى 2012 ،

13

2011، et al ،Agha

14

عريقات وآخرون 2010 ،

15

الفيومى 2010 ،

األصول الغير ممموسة

16

العتوم 2009 ،

رسالة المنظمة

الميزة التنافسية

17

2014،Tallud

األعمال االلكترونية

الميزة التنافسية

18

2014،Njeri

عوامل مستقمة

الميزة التنافسية

19

2013،Hana

الميزة التنافسية

المعرفة واالبتكار

20

2012، et al ،Ismail

موارد المنظمة ورأس المال والنظام

الميزة التنافسية

ابعا :التعقيب عمى الدراسات السابقة:
رً
اضحا بمتغيري الدراسة محل البحث ( المنظمة المتعممة  ،والميزة
أظيرت الدراسات السابقة
اىتماما و ً
ً
التنافسية ) وما يمكن أن يحققاه من منافع ،وفوائد في مختمف المؤسسات عمى اختبلف ىويتيا ورسائميا ،فمن
الواضح أن ىذين المفيومين لم يأتيا عمى منظمات بعينيا دون الغير ،فشممت الدراسات السابقة مؤسسات

خدماتية وربحية وأمنية وغيرىا .

وتأتي ىذه الدراسة في نسق الدراسات السابقة في مضمونيا وفي اليدف العام المرجو من كل متغير عمى
حده ،ولكن وبحسب ما قامت بو الباحثة من استطبلع وبحث دقيق فإن ىذه الرسالة تعتبر األولى من نوعيا

في الجمع بين ( المنظمة المتعممة  ،والميزة التنافسية ) في رسالة واحدة  ،وىذا أىم مايميزىا عن غيرىا من

الرسائل األخرى.
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فيما يتعمق بالدراسات التي تناولت موضوع المنظمة المتعممة ،فقد تنوعت األىداف الرئيسة ليذه
الدراسات ،فكان ىناك مجموعة من الدراسات تسعى لمتعرف عمى مدى تطبيق أو واقع أو درجة توافر

المنظمة المتعممة وخصائصيا وأبعادىا في الجية المبحوثة كما ظير في دراسة الشنطى ( ،(2016القرني

(،(2015عبد الفتاح ( ،)2013التمبانى وسالم ( ،)2011أبوحشيش ومرتجى ( ،)2011صباح (،)2010
الرفاعى وآخرون (، )2013الحواجرة ( ،)2010زايد وآخرون ( ، )2009بنى ىانى(. )2007

فيما أن الدراسات األخرى كما ىو الحال في ىذه الدراسة أظيرت مفيوم المنظمة المتعممة باالقتران

مع مفاىيم أخرى؛ لدراسة العبلقة أو األثر بين المنظمة المتعممة ،وىذه المفاىيم األخرى حسب موضوع

مفيوم المنظمة المتعممة في متغيرات الدراسة .

وعن متغيرات الدراسة فنجد أن ىذه الدراسة تتفق مع دراسة كل من أبو عفش(، )2014

محمد( ، ) 2014الشمفان ( ، )2012القواسمة والعمرى ( ،)2012حسون وآخرون ( ، )2012الحواجرة
( )2011النسور ( )2010البغدادى ( )2008الطائى (، Razali, et al (2013) ، )2008

)Tseng (2010) ، Sahaya(2012)، Feizi(2013)، Abd Rhman&wang (2013

.Kontoghiorghes, et al (2005).

في اختيار المنظمة المتعممة كمتغير مستقل أما باقي الدراسات ،فقد تناولت المنظمة المتعممة

كمتغير تابع ،وارتبطت مع مفاىيم أخرى لمبحث في العبلقة بينيما وكيفية تأثير ىذه المفاىيم عمى تطبيق
المنظمة المتعممة .
عامبل وسيطاً (متغير تابع ،ومن ثم متغير مستقل )
أما دراسة ) Sahaya(2012فقد مثمت المنظمة
ً

حيث تم اختبار العبلقة بين القيادة وأثرىا عمى المنظمة المتعممة ،وفى نفس الوقت قياس أثر المنظمة
المتعممة عمى األداء المالي.
وقد اعتمدت ىذه الدراسة نموذج المنظمة المتعممة ) Marsick &Watkins( 2003وتتفق مع
دراسة محمد (،)2014عبد الفتاح (، )2013التمبانى وسالم ( ، )2011أبوحشيش ومرتجى (،)2011
الرفاعى وآخرون ( ،)2013الشمفان (، )2012القواسمة والعمرى ( ،)2012الحواجرة ( ،)2011النسور

( )2010زايد وآخرون (.Razali, et al (2013) Sahaya (2012) Tseng ( 2010) ،)2009

كما اتفقت مع جميع الدراسات الواردة في منيجية الدراسة وىى المنيج الوصفي التحميمي ما عدا

دراستي النعيمى ونايف ( ، )2012ودراسة حسين ( )2004فيما دراستان نظريتان تحميميتان.

وعن طريقة اتخاذ عينة الدراسة ،فقد اختارت ىذه الدراسة طريقة العينة العشوائية البسيطة ويعزى

ذلك لصعوبة استخدام العينة العشوائية الطبقية حيث أنو تم استخدام العينة العشوائية الطبقية في دراسة عبد

الفتاح ( )2013ودراسة ابو عفش ( )2014وابوحشيش ومرتجى ).)2011
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بينما دراسة محمد ()2014و صباح ( )2011والشمفان ( )2012والحواجرة ( )2011وزايد وآخرون
()2009و ) Feizi(2013) ، Schiewna, et al(2013) ،Zare, et al (2010استخدمت طريقة
المسح الشامل .

بالنسبة لمدراسات التي تناولت موضوع الميزة التنافسية فإن أغمب الدراسات ربطت مفيوم الميزة

التنافسية بمفاىيم أخرى كما ىو الحال في ىذه الدراسة ،لمعرفة واكتشاف العبلقة أو األثر باستثناء دراسة أبو

دية ( )2011تحدثت عن واقع الميزة التنافسية.

وعن متغيرات الدراسة نجد أن ىذه الدراسة تتفق مع دراسة كل من كحيل ( (2016الغبليني

( (2015شراب ( ،)2012وعبيد ( ،)2012شعبان ( ، )2011سالم وآخرون ( ،)2011الناظر (،(2011
الشرفا (، )2008ايدى ( ،)2013المطيرى ( ،Agha, et al (2011) ، )2012عريقات وآخرون

( ،)2010الفيومى (،)2010العتوم (،)2009

)Ismail, et al ، Njeri (2014)،Tallud(2014

) (2012في اختيار الميزة التنافسية كمتغير تابع باستثناء دراسة ) Attiany (2014ودراسة Hana

) (2013حيث أن ىاتين الدراستين تناولتا الميزة التنافسية كمتغير مستقل .

أيض ا اتفقت ىذه الدراسة مع جميع الدراسات الواردة التي تناولت موضوع الميزة التنافسية في منيجية
ً
الدراسة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي .
وبمراجعة دراسة (حسون وآخرون  )2012،ودراسة ) )Oyateru,2011فان ىاتين الدراستين تعدان
األقرب لموضوع الد ارسة حيث أن دراسة (حسون) تبحث في كبل من المتغيرين ليذه الدراسة وىما المنظمة
المتعممة والميزة التنافسية وذلك باعتماد نموذج )( Serral,2009كنموذج من نماذج المنظمة المتعممة إال أن

دراستنا الحالية ستعتمد نموذج ) ) Mrasick &Watkins2003وىى تتفق مع ىذه الدراسة في المنيجية،
وكذلك في اختيار الميزة التنافسية كمتغير تابع .
متغير تابعاً ولكن
أما دراسة ) ) Oyateru ,2011تتفق مع الدراسة الحالية باعتبار الميزة التنافسية
اً

دراسة (حسون وآخرون)2012 ،وىي األقرب ليذه الدراسة ولكنيا مطبقة عمى القطاع الخدماتي .
خامساً :خالصة الدراسات السابقة وميزة ىذه الدراسة:

 َعدت الدراسات السابقة أن المنظمة المتعممة من المفاىيم اإلدارية التي تحرص المنظمات المعاصرة عمىتحقيقيا لمبقاء والتميز ،وأن تطبيق ىذا المفيوم مرتبط بتحقيق معدالت أداء عالية.

أيضا من خبلل استعراض الدراسات السابقة أن مفيوم المنظمة المتعممة يتشابك مع الكثير من
يظير ًالمفاىيم اإلدارية األخرى.
-الدراسات التي تحدثت عن الميزة التنافسية أكدت عمى أىميتيا لممنظمات ،وكيف أن المنظمات تسعى

المتبلكيا من خبلل مفاىيم إدارية أخرى.
87

معا
تُعد ىذه الدراسة األولى من نوعيا في تناوليا العبلقة بين موضوعي المنظمة المتعممة ،والميزة التنافسية ًفي دراسة واحدة – عمى حد عمم الباحثة.
أوجو االستفادة من الدراسات السابقة لدى الباحثة:

 قدمت ىذه الدراسة معرفة تراكمية لدى الباحثة عن كيفية إجراء الدراسة ،وتحديد المنيجية المناسبةواختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.

 أسيمت الدراسات السابقة في المساعدة في تصميم أداة جمع البيانات ،وىى االستبانة . -تم االستعانة بالدراسات السابقة في تكوين اإلطار النظري الذي يوضح موضوع الدراسة .

 تم االستعانة بالدراسات السابقة من إجراء مناقشة لمنتائج التي توصمت إلييا الباحثة واجراء المقارناتمعيا.
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الفصل الرابع
اإلجراءاث املنهجيت
أوالً :منيج الدراسة.
ثانياً :مجتمــع الدراسة وعينتو.
ثالثاً :أداة الدراســــة.
رابعاً :صـدق أداة الدراسة (االستبانة) وثباتيا .
خامساً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة .
سادساً :األساليب اإلحصائية .

89

مقـــدمة:
يعــرض ىـذا الفصل اإلج ـراءات والخطـوات المنيجيــة التي تمت في مجـال الدراسة الميدانية؛ حيث
يتناول مجتمـع الد ارســة ،والعينـة التي طبقت عمييـا الد ارسـة ،إضـافـةً إلى توضيـح األدوات المستخدمـة في

الد ارسـة وخطواتيـا ومنيجيا ،واألساليب اإلحصائيـة التي استخدمت في تحميـل البيانـات ،وفيما يمي تفصيـل مـا
تقـدم.

أوالً :منيج الدراسة:

من أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي التي تحاول من خبللو

وصف الظاىرة موضوع الدراسة (المنظمة المتعممة ،وعبلقتيا بالميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية
التجارية واإلسبلمية-محافظات غزة) وتحميل بياناتيا وبيان العبلقة بين مكوناتيا ،واآلراء التي تطرح حوليا
والعمميات التي تتضمنيا ،واآلثار التي تحدثيا ،وىو أحد أشكال التحميل والتفسير العممي المنظم لوصف

ظاىرة ،أو مشكمة محددة ،وتصويرىا كمياً عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة عن الظاىرة ،أو المشكمة،

وتصنيفيا ،وتحميميا ،واخضاعيا لمدراسات الدقيقة  ،وقد تم جمع البيانات من المصادر األولية والثانوية كما

يمي:

أ .المصادر األولية:
وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات؛ لدراسة بعض مفردات الد ارسة ،وحصر المعمومات

البلزمة وتجميعيا في موضوع البحث ،ومن ثم تفريغيا ،وتحميميا اإلحصائي ،واستخدام االختبارات
اإلحصائية المناسبة بيدف الوصول لدالالت ذات قيمة ،ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

ب .المصادر الثانوية:

قامت الباحثة باستخدام مصادر البيانات الثانوية في معالجة اإلطار النظري لمدراسة من خبلل اآلتي:
 .1الكتب والمراجع العربية ،واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة.
 .2الدوريات،والمقاالت ،والدراسات المنشورة ذات العبلقة.

 .3التقارير ،والنشرات الصادرة عن المؤسسات ،والمراكز ذات العبلقة.
 .4شبكة االنترنت والنسخ االلكترونية الموجودة عمى صفحاتيا.
ثانياً :مجتمــع الدراسة وعينتو:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات

غزة لعام  2015-2016والبالغ عددىم ( )720موظفاً وموظفة ،بالرجوع إلى موقع سمطة النقد لعام .2015

عينة الدراسة:

اختارت الباحثة عينة عشوائية من العاممين في مجتمع الدراسة مثمت ما نسبتو ( )%30من المجتمع

األصمي لمدراسة ،وبتطبيق المعادلة يكون حجم العينة  240مفردة وقد استخدمت الباحثة معادلة (ستيفن
ثامبسون):

N  p1  p 
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حيث أن:

 :Nحجم المجتمع.

 :Zألدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة ( )0.95وتساوي (. )1.96

 :dنسبة الخطأ وتساوي (. )0.05

 :Pنسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي (. )0.5

وتم توزيع االستبيانات عمى جميع مفردات العينة والبالغ عددىم ( ،)152وىو رقم صغير مقارنة بما

أنتجتو المعادلة السابقة،والسبب يعود إلى عدم تعاون بعض إدارات المصارف في تعبئة االستبيان،

فاسترجعت  120استبانو وتم استبعاد  20استبانو؛ لعدم صبلحيتيم لمتحميل اإلحصائي ،كنتيجة؛ لعدم اكتمال
بعض اإلجابات أو وجود حالة خمل في إجابات بعض األسئمة؛ ليصبح عدد االستبيانات الصالحة

لمتحميل( )100استبانة شكمت ما نسبتو  %13.8من مجتمع الدراسة الكمي وما نسبتو  %41.1من عينة

الدراسة ،وفي الجدول اآلتي ظيرت نسبة االسترداد لمدراسة  % 75.6وىى نسبة مقبولة.
جدول رقم ( )4.1يوضح عينة الدراسة

اسم البنك

حجم المجتمع

حجم العينة

المسترد

نسبة االسترداد

اإلسبلمي الفمسطيني

161

60

39

%65

التجاري الفمسطيني

8

فمسطين

اإلسبلمي العربي

االستثمار الفمسطيني
المجموع

60

512

20

22

2

10

17

152

720

38
12
2
9

100

%63
%60

%100
%90

%75.6

المصدر( :إعداد الباحثة بالرجوع لموقع سمطة النقد )www.pma.ps((2015،

ثالثاً :أداة الدراســــة:
قامت الباحثة بإعداد استبانة تدور حول(المنظمة المتعممة وعبلقتيا بالميزة التنافسية – دراسة مقارنة

عمى المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية) -محافظات غزة،ومن بعد االطبلع عمي األدب النظري
والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة:

 تم استخدام االستبيان الخاص بالنموذج الذي تم استخدامو في ىذه الدراسة ( Marsick&Watkins
 )2003فيما يخص محور المنظمة المتعممة.

 وتم اعتماد االستبيان الخاص بمحور الميزة التنافسية من الدراسات السابقة وتحديداً دراسة( شعبان
. )2012،

ومن خبلل استطبلع رأي عينة من المتخصصين في إدارة األعمال عن طريق المقاببلت الشخصية ذات

الطابع غير الرسمي قامت الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية :
 تحديد المحاور الرئيسية التي شممتيا االستبانة. -صياغة الفقرات التي تقع تحت كل محور.
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 إعداد االستبانة في صورتيا األولية ومن ثم عرضيا عمى المشرف من أجل اختبار مدى مبلءمتو لجمعالبيانات  ،ومن ثم كان ىناك تعديل أولي حسب ما رآه المشرف.

 عرض االستبانة عمي ( (7من المحكمين بعضيم أعضاء ىيئة تدريس في جامعة األزىر ،والجامعةاإلسبلمية ،وجامعة القدس المفتوحة ،الممحق رقم ( (2يبين أعضاء لجنة التحكيم.

 وبعد إج ارء التعديبلت التي أوصي بيا المحكمون تم تعديل وصياغة فقرات االستبانة بشكمو النيائي ،ممحق رقم (.(1

 تم توزيع االستبانة عمى أفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة وقد تم تقسيم االستبانة إلى ثبلثةأقسام:

القسم األول :البيانات الشخصية ،ويتكون من  6فقرات.

القسم الثاني :المنظمة المتعممة :ويتكون من  7أبعاد وىي عمى النحو اآلتي:
البعد األول :إيجاد فرص لمتعمم المستمر.
البعد الثاني :تشجيع االستفيام والحوار.

البعد الثالث :تشجيع التعاون والتعمم الجماعي.

البعد الرابع :تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة.

البعد الخامس :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم.

البعد السادس :ربط المنظمة بالبيئة الخارجية.

البعد السابع :القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم.

القسم الثالث :الميزة التنافسية :ويتكون من  4أبعاد وىي عمى النحو اآلتي:
البعد األول :الجودة المتفوقة.

البعد الثاني :الكفاءة المتفوقة.

البعد الثالث :اإلبداع المتفوق.

البعد الرابع :االستجابة المتفوقة.
وقد كانت اإلجابات عمى كل فقرة ،وفق التدرج من  10-1درجات؛ حيث الدرجة " "10تعنى موافق بشدة،

و الدرجة " "1تعنى غير موافق بشدة ،كما ىو موضح بالجدول اآلتي:

جدول رقم ( )4.2يوضح مقياس اإلجابات
التصنيف

غير موافق بشدة

موافق بشدة

الدرجة

1

10
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رابعاً :صـدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة):
.1صدق أداة الدراسة:

أ .الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاىري):
يستخدم أسموب الصدق الظاىري ،بيدف التأكد من مدى صبلحية االستبانة ومبلءمتيا ألغراض الدراسة،
ويتم ذلك من خبلل عرض أداة الدراسة عمى مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة ،والمختصين بالموضوع قيد

الدراسة ،ويطمب منيم إبداء الرأي والمبلحظات فيما يتعمق بمدى صدق وصبلحية كل فقرة من فقرات
االستبانة ومدى مبلءمتيا لقياس ما وضعت لقياسو ،ووصف الموضوع التي أعدت من أجل الدراسة فيو.

وبناء عميو اتبعت الباحثة ىذا األسموب ،وعرض االستبانة عمى عدد من المحكمين من جامعات
ً
وتخصصات مختمفة؛ حيث قدم المحكمون الكثير من التعديبلت الجوىرية عمى أداة الدراسة ،واستجابت

الباحثة ليذه التعديبلت،ممحق رقم ( ،(2وقامت بإعادة صياغة االستبانة في ضوء المبلحظات التي قدميا

المحكمون حتى أخذت االستبانة شكميا النيائي ممحق رقم (.(1

ب .صدق األبعاد الفرعية:

يتم التأكد من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة صدق األبعاد الفرعية ،ويتم ذلك من خبلل حساب

معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لبلستبانة ،واألبعاد والمحاور الفرعية المكونة ليا ،حيث تشير النتائج

الموضحة بالجدول رقم ( )4.3أن معامبلت االرتباط عمى مستوى األبعاد الفرعية لممحور األول (أبعاد

المنظمة المتعممة) تراوحت بين ( .)0.86-0.72وتبين أن معامبلت االرتباط عمى مستوى األبعاد الفرعية
لممحور الثاني (الميزة التنافسية) تراوحت بين (.)0.87-0.72

وبالنسبة لممحاور ككل بمغ معامل ارتباط المحور األول (أبعاد المنظمة المتعممة) بالدرجة الكمية

لبلستبانة ( ،)0.94ومعامل ارتباط المحور الثاني (الميزة التنافسية) بالدرجة الكمية لبلستبانة ( ،)0.84بينما
كانت جميع معامبلت االرتباط – الصدق – ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05وىذا يشير لوجود درجة
عالية من الصدق في البيانات التي تم جمعيا من الفئة المستيدفة.
جدول رقم ( )4.3معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكمية لالستبانة والمحاور واألبعاد الفرعية
عدد

المحور

معامل

القيمة

الفقرات

االرتباط

االحتمالية

البعد األول :إيجاد فرص لمتعمم المستمر

7

0.72

0.000

البعد الثاني :تشجيع االستفيام والحوار

6

0.83

0.000

البعد الثالث :تشجيع التعاون والتعمم الجماعي

6

0.83

0.000

البعد الرابع :تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة

7

0.83

0.000

البعد الخامس :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

6

0.86

0.000

البعد السادس :ربط المنظمة بالبيئة الخارجية

6

0.80

0.000
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عدد

معامل

القيمة

الفقرات

االرتباط

االحتمالية

البعد السابع :القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم

4

0.83

0.000

المحور األول (المنظمة المتعممة)

42

0.94

0.000

البعد األول :الجودة المتفوقة

9

0.87

0.000

البعد الثاني :الكفاءة المتفوقة

6

0.72

0.000

البعد الثالث :اإلبداع المتفوق

5

0.75

0.000

البعد الرابع :االستجابة المتفوقة

5

0.79

0.000

المحور الثاني (الميزة التنافسية)

25

0.84

0.000

المحور

* االرتباط دال إحصائيا عند   0.05

 .2ثبات أداة الدراسة:

إن توافر مقاييس دقيقة وثابتة ،ىو من األمور الضرورية جداً في مجال البحوث الميدانية التي تعتمد
عمى االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،ألن المقاييس غير الثابتة ال تعطي صورة صادقة عن الوضع

الراىن موضوع االىتمام؛ أي :أن نتائج المقاييس غير الثابتة ال تساعد الباحث عمى الوقوف عمى حقيقة

الظاىرة التي يدرسيا ،مما يجعمو عاج اًز عن اتخاذ أي قرار مناسب حيال النتائج التي توصل ليا (أبو ىاشم
حسن.)1 :2006 ،
والثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عمييا من خبلل تطبيق أداة الدراسة عمى

عينة البحث ،بمعنى أن النتائج التي ال يتم الحصول عمييا من خبلل تحميل بيانات أداة الدراسة يجب أال

تتأثر بالعوامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة ،فيو يعني دقة أداة الدراسة ،ويمكن وصف الثبات ألنو ضمان

الحصول عمى نفس النتائج تقريباً إذا أعيد تطبيق األداة عمى نفس المجموعة من األفراد ،وىذا يعني قمة تأثير
عوامل الصدفة ،والعشوائية عمى نتائج األداة (أبو ىاشم حسن.)2:2006،
ويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( )SPSSالكثير من طرائق حساب ثبات أداة الدراسة.

وقد تم حساب الثبات بالطرائق اآلتية:
 .1طريقة التجزئة النصفية:

تعتمد ىذه الطريقة عمى تجزئة الفقرات المراد قياس الثبات ليا إلى نصفين ،النصف األول :يضم الفقرات

ذات األرقام الفردية ،والنصف الثاني :يضم الفقرات ذات األرقام الزوجية ،ومن ثم يتم حساب معامل االرتباط
بين النصفين ،ومن ثم تعديمو باستخدام معادلة (سيبرمان بروان)  .والجدول رقم ( )2أدناه يوضح نتيجة ذلك.
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جدول ( :)4.4معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية
عدد

المحور

6

0.65

البعد األول :إيجاد فرص لمتعمم المستمر
البعد الثالث :تشجيع التعاون والتعمم الجماعي

6

البعد الرابع :تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة

7

البعد السادس :ربط المنظمة بالبيئة الخارجية

6

البعد الخامس :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

6

البعد السابع :القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم

4

البعد األول :الجودة المتفوقة

9

المحور األول (المنظمة المتعممة)

البعد الثاني :الكفاءة المتفوقة

البعد الثالث :اإلبداع المتفوق

0.64
0.52
0.67

0.72
0.84
0.78
0.69

`0.80

42
6

0.72

0.83

25

االستبانة ككل

0.73

0.79

0.75

5

المحور الثاني (الميزة التنافسية)

0.57

بعد التعديل

0.86

5

البعد الرابع :االستجابة المتفوقة

0.45

0.62

الفقرات

قبل التعديل

7

البعد الثاني :تشجيع االستفيام والحوار

معامل االرتباط

معامل االرتباط

67

0.81
0.57
0.72

0.57
0.64

0.90
0.72
0.83

0.73
0.78

يبلحظ من خبلل الجدول ( )4.4أعبله أن معامبلت االرتباط المعدلة باستخدام معادلة (سيبرمان

براون) لمتجزئة النصفية لممحور األول (أبعاد المنظمة المتعممة) تراوحت بين ( ،)0.84-0.62كما يبلحظ
أن معامل ارتباط (سيبرمان) المعدل لفقرات المحور األول ككل بمغ ( ،)0.86بينما تبين أن معامبلت
االرتباط لممحور الثاني (أبعاد الميزة التنافسية) تراوحت بين ( ،)0.90-0.72كما يبلحظ أن معامل ارتباط

(سيبرمان) المعدل لفقرات المحور الثاني ككل بمغ ( ،)0.73ونستنتج من خبلل ذلك أن جميع معامبلت

االرتباط المعدلة مرتفعة مما يدلل عمى وجود درجة عالية من الثبات في البيانات التي تم الحصول عمييا من

عينة الدراسة.

 .1طريقة االتساق الداخمي:
تعتمد ىذه الطريقة عمى االتساق في اجابات األفراد عمى فقرات المقياس ،وعندما يكون المقياس

متجانساً فإ ن كل فقرة فيو تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسيا المقياس ،ويتم حساب معامبلت الثبات
بطريقة االتساق الداخمي وفقاً لثبلث طرائق :الطريقة األولى :معامبلت االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة البعد،
والطريقة الثانية :تباين فقرات االختبار باستخدام معادلة (كورد – ريشاردسون) ،والطريقة الثالثة( :ألفا

كرونباخ)  ،واعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى معامل (ألفا كرونباخ) لقياس الثبات في البيانات ،والجدول
رقم ( )4.5أدناه يوضح نتائج حساب معامل (ألفا كرونباخ) لقياس الثبات.
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جدول ( :)4.5معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية
عدد

معامل (ألفا

الفقرات

كرونباخ)

البعد األول :إيجاد فرص لمتعمم المستمر

7

0.65

البعد الثاني :تشجيع االستفيام والحوار

6

0.81

البعد الثالث :تشجيع التعاون والتعمم الجماعي

6

0.71

البعد الرابع :تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة

7

0.90

البعد الخامس :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

6

0.89

البعد السادس :ربط المنظمة بالبيئة الخارجية

6

0.67

البعد السابع :القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم

4

0.84

المحور األول (المنظمة المتعممة)

42

0.92

البعد األول :الجودة المتفوقة

9

0.92

البعد الثاني :الكفاءة المتفوقة

6

0.69

البعد الثالث :اإلبداع المتفوق

5

0.67

البعد الرابع :االستجابة المتفوقة

5

0.91

المحور الثاني (الميزة التنافسية)

25

0.76

االستبانة ككل

67

0.92

المحور

يتضح من خبلل الجدول رقم ( )4.5أعبله أن معامبلت الثبات بطريقة (ألفا كرونباخ) كانت مرتفعة

بشكل عام لجميع أبعاد ومحاور االستبانة ،حيث تراوحت معامبلت (ألفا كرونباخ) لممحور األول (أبعاد

المنظمة المتعممة) بين ( ،)90-0.65بينما بمغ معامل (ألفا كرونباخ) لفقرات المحور األول ككل (،)0.92
وتراوحت معامبلت (ألفا كرونباخ) لممحور الثاني (أبعاد الميزة التنافسية) بين ( ،)92-0.67بينما بمغ معامل

(ألفا كرونباخ) لفقرات المحور الثاني ككل ( ،)0.76وبشكل عام نبلحظ أن معامل الثبات الكمي لبلستبانة
بطريقة (الفا كرونباخ) بمغ ( ،)0.92وتشير جميع النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات

التي تم جمع يا من العاممين في المصارف الفمسطينية بمحافظات غزة ،وعميو يمكن االعتماد عمييا وتحميميا
وتفسير نتائجيا.
خامساً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:

يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول :ىو

االختبارات المعممية( ،)Parametric Testsوالنوع الثاني :االختبارات البلمعممية( Non Parametric

 ،)Testsويشترط الستخدام االختبارات المعممية شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات المراد إجراء االختبارات

عمييا ،بينما تستخدم االختبارات البلمعممية كبديل لبلختبارات المعممية في حال عدم تحقق شرط التوزيع
الطبيعي لمبيانات ،ولكن ذلك يكون فقط في حال العينات الصغيرة التي يقل حجميا عن ( )30مفردة بينما
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العينات التي تزيد حجميا عن ( )30مفردة يمكن التخمي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقاً لنظرية النياية

المركزية (ربيع)111 :2007،

وسيتم استخدام االختبارات المعممية وفقاً لمسابق ،دون المجوء لمتحقق من شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات.

سادساً :األساليب اإلحصائية:

اعتمدت ىذه الدراسة بشكل أساسي عمى استخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية

) ،(SPSS) (Statistical Package for the Social Sciencesفي معالجة وتحميل البيانات التي تم

الحصول عمييا من خبلل أداة الدراسة ،وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 .1معامل ارتباط (سبيرمان براون) لحساب معامل االرتباط المعدل بيدف قياس الثبات بطريقة التجزئة

النصفية.

 .2معامل( ألفا كرونباخ) ( :)Cronbach's Alphaلقياس الثبات بطريقة االتساق الداخمي.

 .3معامل ارتباط (بيرسون) ( :)Person Correlation Coefficientلقياس الصدق بطريقة صدق األبعاد
الفرعية ،وكذلك لقياس درجة االرتباط بين متغيرات الدراسة لبلستدالل عمى وجود عبلقة بينيما أم ال.

 .4إحصاءات وصفية منيا :النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي،
ويستخدم ىذا األمر بشكل أساسي بيدف معرفة تكرار فئات متغير (ما) ويفيد الباحثة في وصف متغيرات

الدراسة.

 .5اختبار ( (Independent - Sample T-Testلمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية
بين مجموعتين من البيانات الترتيبية.

. 6اختبار ( تحميل التباين األحادي –  ) one- Way ANOVAلمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة
إحصائية بين ثبلث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية.

 .7اختبار المقارنات البعدية ( )LSDبين فئات المتغيرات الفردية التي تحتوي عمى أكثر من متغيرين.
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الفصل اخلامش
حتليل البياناث واختبار الدراصت وفرضياتها
أوالً :الوصف اإلحصائي لممتغيرات الشخصية لممبحوثين.
ثانياً :تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة.
ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة.
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مقدمة:
في ىذا الفصل يتم عرض تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خبلل اإلجابة عن
أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة التي تم التوصل إلييا من خبلل تحميل فقراتيا وأبعادىا،

والوقوف عمى المتغيرات الشخصية لممبحوثين ،وقد تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية
إحصائيا والحصول عمى نتائج الدراسة التي تم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل،
( )SPSSلتحميل البيانات
ً
وذلك من خبلل االعتماد عمى األساليب اإلحصائية المناسبة.
أوالً :الوصف اإلحصائي لممتغيرات الشخصية لممبحوثين:

تم استخدام النسبة المئوية والتك اررات لوصف أفراد مجتمع الدراسة وفق البيانات الشخصية التي تم

جمعيا منيم ،وفيما يمي نتائج التحميل الوصفي لمبيانات الشخصية:

 .1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس:

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.1أن نسبة الذكور مثمت غالبية أفراد العينة بنسبة %66
في المصارف التجارية ،و %78في المصارف اإلسبلمية ،بينما مثمت اإلناث ما نسبتو  %34في المصارف

التجارية ،و %22في المصارف اإلسبلمية.

جدول رقم ( )5.1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

المتغير

المصارف التجارية

اإلجمالي

المصارف اإلسالمية

الجنس

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

ذكر

33

66.0

39

78.0

72

72.0

أنثى

17

34.0

11

22.0

28

28.0

المجموع

50

100.0

50

100.0

100

100.0

معا، ،نسبة الذكور أعمى من
يتضح من الجدول ( )5.1أن إجمالي المصارف اإلسبلمية والتجارية ً
نسبة اإلناث ،وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة المجتمعات العربية عامة ،وسوق العمل بمحافظات غزة

خاصة ،يعتمد عمى توظيف الذكور أكثر من اعتماده عمى اإلناث.كما يتضح من الجدول عدد اإلناث في
المصارف التجارية أعمي من عدد اإلناث في المصارف اإلسبلمية ،وىذا يعود إلى الثقافة التنظيمية داخل

المصارف التجارية ،حيث تشجع عمى توظيف اإلناث بدرجة أكبر ،مقارنة بالمصارف اإلسبلمية.

 .1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر:

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.2أن نسبة الذين أعمارىم (أقل من  30عاماً) مثمت

 %40في المصارف التجارية ،و %%22في المصارف اإلسبلمية ،بينما مثمت نسبة الذين يتراوح أعمارىم
بين ( 40-30عاماً)  %46في المصارف التجارية ،و %50في المصارف اإلسبلمية ،ومثمت نسبة الذين
يتراوح أعمارىم بين ( 50-41عاماً)  %6في المصارف التجارية ،و %22في المصارف اإلسبلمية ،ومثمت
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نسبة الذين أعمارىم (أكثر من  51عاماً)  %8في المصارف التجارية ،و %6في المصارف اإلسبلمية.

والمتوسطة .

معا أن النسبة األكبر لمفئة
يتضح من الجدول السابق في إجمالي المصارف اإلسبلمية والتجارية ً
العمرية من ( )30-40وتعزو الباحثة ذلك أن المصارف تعتمد في التوظيف عمى مؤىل عممي بكالوريوس،
والذي يتطمب عدد سنوات دراسة اقل .

أيضا لمفئة العمرية
عند مقارنة المصارف اإلسبلمية مع المصارف التجارية ،نجد أن النسبة األكبر ً
من ()30-40وىذا يدل عمى تقارب العمر الزمني لممصارف التجارة واإلسبلمية  ،ثم الفئة العمرية ( اقل من
)30وىذا يدل عمى اعتماد المصارف بنوعييا التجارية واإلسبلمية ،عمى سياسة واحدة في التوظيف ،فيما
يتعمق بضخ دماء جديدة من الخريجين الجامعيين لمعمل فييا.

جدول رقم ( )5.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

المتغير
العمر
أقل من  30عاماً

من  40 -30عاماً

من  50 -41عاماً
أكثر من  51عاماً
المجموع

المصارف التجارية

االجمالي

المصارف االسالمية

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

20

40.0

11

22.0

31

31.0

23

46.0

25

50.0

48

48.0

3

6.0

11

22.0

14

14.0

4

8.0

3

6.0

7

7.0

50

100.0

50

100.0

100

100.0

 .2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدة الخدمة:
تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.3أن نسبة الذين مدة خدمتيم (أقل من  5أعوام) مثمت

 %42في المصارف التجارية ،و %24في المصارف اإلسبلمية ،بينما مثمت نسبة الذين تتراوح مدة خدمتيم
بين ( 13-15عاماً)  %36في المصارف التجارية ،و %52في المصارف اإلسبلمية ،ومثمت نسبة الذين

تتراوح مدة خدمتيم بين ( 20-14عاماً)  %18في المصارف التجارية ،و %14في المصارف اإلسبلمية،

في حين مثمت نسبة الذين مدة خدمتيم (أكثر من  20عام)  %4في المصارف التجارية ،و %5في

المصارف اإلسبلمية.

معا ،أن أفراد العينة يمتمكون خبرة
يتضح من الجدول أن إجمالي المصارف التجارية واإلسبلمية ً
مناسبة في مجال وظائفيم الحالية في المصارف الفمسطينية ،حيث أن  %77من أفراد العينة كانت خبرتيم

في مجال وظائفيم الحالية ىي  13فأقل ،وىذا مؤشر عمى توافر عنصر الخبرة واإللمام بالمعارف والميارات
البلزمة ألداء العمل بطريقة صحيحة لدى أفراد العينة.

وعند النظر إلى المصارف التجارية والمصارف اإلسبلمية ،نجد أن النسبة األكبر فيما يتعمق بسنوات

الخدمة من (،)5-13وتعزو الباحثة ذلك لتقارب العمر الزمني لممصارف اإلسبلمية والتجارية ،والنسبة التالية
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لسنوات الخدمة (اقل من  )5وىذا مؤشر عمى اعتماد كادر شاب مؤىل عممياً ،وبالتالي أكثر طموحاً وتطمعاً

لمزيد من التقدم والرقي لممصرف.

جدول رقم ( )5.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدة الخدمة

المتغير
مدة الخدمة

المصارف التجارية

اإلجمالي

المصارف اإلسالمية

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

أقل من  5أعوام

21

42.0

12

24.0

33

33.0

من  13 -5عاماً

18

36.0

26

52.0

44

44.0

9

18.0

7

14.0

16

16.0

2

4.0

5

10.0

7

7.0

50

100.0

50

100.0

100

100.0

من 20 – 14عاماً
اكثر من  20عاماً

المجموع

 .3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:
تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.4أن نسبة الذين مؤىميم العممي دبموم فأقل مثمت %6
في المصارف التجارية ،و %8في المصارف اإلسبلمية ،بينما مثمت نسبة الذين مؤىميم العممي بكالوريوس

 %88في المصارف التجارية ،و %78في المصارف اإلسبلمية ،ومثمت نسبة الذين مؤىميم العممي دراسات
عميا  %6في المصارف التجارية ،و %14في المصارف اإلسبلمية.

بالنظر إلى إجمالي المصارف اإلسبلمية والتجارية معاً ،نجد أن النسبة األعمى لحممة شيادة

البكالوريوس وىذا مؤشر عمى توفر عنصر المعرفة مما قد يسيم في كفاءة الموظفين في متابعة ،وانجاز
الميام المتعمقة بوظائفيم ،وبمقارنة المصارف اإلسبلمية والتجارية ىناك توافق في النسبة األعمى لحممة
شيادة البكالوريوس  ،وتعزو الباحثة إلى وجود سياسات توظيف متقاربة باعتبار المؤىل العممي ،أو الدرجة

الجامعية األولى ىي الحد األدنى لمحصول عمى وظيفة داخل المصرف ،بينما تنخفض بدرجة كبيرة لحممة
الدبموم.

وىذا يعكس الواقع الحالي لمموظفين في محافظات غزة ،حيث أن ما نسبتو  %60من إجمالي عدد

العاممين في المصارف ىم حممة شيادة البكالوريوس( مجمة البنوك في فمسطين ،العدد )57:2013،33كما
يدل عمى توفر شروط التعميم االعتيادي كمتطمب ميم عند شغل أي وظيفة .

جدول رقم ( )5.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

المتغير

المصارف التجارية

اإلجمالي

المصارف اإلسالمية

المؤىل العممي

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

دبموم فاقل

3

6.0

4

8.0

7

7.0

بكالوريوس

44

88.0

39

78.0

83

83.0

دراسات عميا

3

6.0

7

14.0

10

10.0

المجموع

50

100.0

50

100.0

100

100.0
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 .4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:
تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.5أن نسبة الذين مسماىم الوظيفي رئيس قسم مثمت %2
في المصارف التجارية ،و %14في المصارف اإلسبلمية ،بينما مثمت نسبة الذين مسماىم الوظيفي مدير

فرع  %2في المصارف التجارية ،و %2في المصارف اإلسبلمية ،ومثمت نسبة الذين مسماىم الوظيفي نائب

مدير  %8في المصارف التجارية ،و %6في المصارف اإلسبلمية ،ومثمت نسبة الذين مسماىم الوظيفي
موظف غالبية أفراد العينة بنسبة  %88في المصارف التجارية ،و %78في المصارف اإلسبلمية.

وتعزو الباحثة سبب ارتفاع نسبة الموظفين ،إلى واقع الحال اإلداري في المصارف  ،حيث تزايد
أعداد المرؤوسين بالمقارنة إلى قمة عدد الرؤساء في جميع أقسام المصارف وىذا ينطبق عمى المصارف

اإلسبلمية والتجارية حيث تتقارب النسب .

جدول رقم ( )5.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المتغير

المصارف التجارية

اإلجمالي

المصارف اإلسالمية

المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

رئيس قسم

1

2.0

7

14.0

8

8.0

مدير فرع

1

2.0

1

2.0

2

2.0

نائب مدير

4

8.0

3

6.0

7

7.0

موظف

44

88.0

39

78.0

83

83.0

المجموع

50

100.0

50

100.0

100

100.0

 .5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى اإلداري:
تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.6أن نسبة الذين يعممون في اإلدارة العميا مثمت  %4في

المصارف التجارية ،و %10في المصارف اإلسبلمية ،بينما مثمت نسبة الذين يعممون في اإلدارة الوسطى

 %28في المصارف التجارية ،و %32في المصارف اإلسبلمية ،ومثمت نسبة الذين يعممون في اإلدارة
التنفيذية مثمت غالبية أفراد العينة بنسبة  %68في المصارف التجارية ،و %58في المصارف اإلسبلمية.
وتعزو الباحثة سبب ارتفاع نسبة الموظفين إلى واقع الحال اإلداري في المصارف ،حيث تزايد أعداد

المرؤوسين بالمقارنة إلى قمة عدد الرؤساء في جميع أقسام المصارف ،وتتقارب النسبة في المصارف التجارية
والمصارف اإلسبلمية حيث النسبة األعمى لممسمى الوظيفي موظف.
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جدول رقم ( )5.6توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى اإلداري
المتغير

المصارف التجارية

اإلجمالي

المصارف اإلسالمية

المستوى اإلداري

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

اإلدارة العميا

2

4.0

5

10.0

7

7.0

اإلدارة الوسطى

14

28.0

16

32.0

30

30.0

اإلدارة التنفيذية

34

68.0

29

58.0

63

63.0

المجموع

50

100.0

50

100.0

100

100.0

 .6توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المصرف:

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.7أن  %50من أفراد عينة الدراسة يعممون في المصارف

التجارية ،بينما  %50يعممون في المصارف اإلسبلمية.
جدول رقم ( )5.7توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المصرف
نوع المصرف

التكرار

النسبة %

مصرف تجاري

50

50.0

مصرف إسبلمي

50

50.0

المجموع

100

100.0

ثانياً :تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:

فيما يمي عرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات أداة الدراسة وأبعادىا ومحاورىا ،بيدف اإلجابة عمى

تساؤالت الدراسة من خبلل تحديد المستوى العام لمتغيرات الدراسة من وجية نظر مجتمع الدراسة ،حيث سيتم

عرض المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ،وكذلك الترتيب لكل فقرة من الفقرات ،لدرجة

الموافقة وعمى الدرجة الكمية لكل بعد ومحور من محاور أداة الدراسة.

السؤال األول:

ما درجة تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية-محافظات غزة؟

لئلجابة عمى ىذا السؤال تم تحميل فقرات المحور األول وأبعاده (أبعاد المنظمة المتعممة) ،وكانت النتائج عمى

النحو اآلتي:

 .1نتائج تحميل فقرات بعد" :إيجاد فرص لمتعمم المستمر"

الجدول رقم ( )5.8يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "إيجاد فرص لمتعميم المستمر" الذي

يندرج ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،والوزن
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النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي لمدرجة الكمية
لمبعد.
يتكون بعد إيجاد فرص عمل لمتعمم المستمر من ( )7فقرات ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة،
والنتائج اآلتية عبارة عن نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد ككل ،ويضم الجدول رقم ( )5.8المؤشرات
اإلحصائية التي تم حسابيا لتحديد نتيجة كل فقرة من فقرات البعد وكذلك النتيجة الكمية لمبعد ،حيث تشير

نتائج الجدول أن المتوسطات الحسابية تتراوح من ( )8.63 -7.63درجة ،والجدول األدنى يوضح ذلك.

حيث يتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :يناقش الموظفون األخطاء بموضوعية بيدف التعمم

واالستفادة منيا" جاءت في المرتبة األولى في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 7.76من  ،)10وبوزن
نسبي ( ،)%77.6وكذلك جاءت في المرتبة األولى في المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 9.50من
 )10وبوزن نسبي ( ،)%95وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة.

ويعزى ذلك إلى أن العاممين في المصارف الفمسطينية اإلسبلمية والتجارية معاً ،بمحافظات غزة

،لدييم رغبة كبيرة في التعمم وبمختمف الطرق ،بما فييا مناقشة األخطاء مع بعضيم البعض ،كوسيمة
يرونيا تيدف لمتعمم ،واالستفادة من األخطاء،كذلك ىو مؤشر جيد لتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة حيث

أن مناقشة الموظفين األخطاء بموضوعية يسيم في نقل المعرفة بينيم  ،وتتفق ىذه الدراسة مع د ارسة
التمباني وسالم ( )2011في وقوع ىذه الفقرة بأعمى وسط حسابي ضمن ىذا البعد ،ودراسة محمد

( )2014وقد يرجع ذلك لمتقارب الزمني بين ىذه الدراسات .

 كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :تمنح اإلدارة الموظفين الوقت الكافي لمتعمم" جاءت في المرتبةالسابعة واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي قدره ( 7.32من  ،)10وبوزن نسبي

( ،)%73.2وىذا يرجع إلي ضغط العمل داخل المصارف ،بينما جاءت في المرتبة السادسة في
المصارف اإلسبلمية ،وتعزو الباحثة ذلك لعدم وجود الوقت الكافي لمتعمم خبلل أوقات العمل الرسمية.
حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة األخيرة في المصارف اإلسبلمية كانت "تكافئ اإلدارة

الموظفين عمى تعمميم" بمتوسط حسابي قدره ( 7.84من  )10وبوزن نسبي ( )%78.4وىذا يشير إلى
وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرات ،وذلك يدل عمى عدم كفاية الدعم المقدم لمعاممين مقابل
تعمميم ،ويعود السبب في ذلك إلى أن نظام المكافآت في المصارف اإلسبلمية مرتبط بأنظمة ،ولوائح سياسة

التوظيف وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة محمد( ،)2014والتمباني وسالم ( ،)2011وأبو حشيش ومرتجى

(، (2011وزايد وآخرون ( )2009في كون ىذه الفقرة أقل الفقرات عمى ىذا البعد لممصارف اإلسبلمية.

بينما في المصارف التجارية حصل ىذا البعد عمى الترتيب الرابع ،وىذا االختبلف تعزوه الباحثة إلى اختبلف

أنظمة المكافآت في المصارف التجارية ،عنيا في اإلسبلمية وتؤكد الباحثة عمى أىمية توفير الحوافز المادية
لبلنجازات التعممية التي يحققيا العاممون ،لما ليا من أىمية كأحد العوامل التنظيمية الداعمة لعممية التعمم .
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وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "إيجاد فرص لمتعمم المستمر"بمغ ( 7.90من  ،)10وبانحراف معياري ( ،)1.60وبوزن نسبي ( ،)%79حيث بمغ في المصارف التجارية
( 7.61من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%76.1بينما بمغ في المصارف اإلسبلمية ( 8.27من  ،)10وبوزن
نسبي ( ،)%82.7مما يدل عمى أن بعد "إيجاد فرص لمتعمم المستمر" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة.

حققت المصارف اإلسبلمية نسبة أعمى ليذا البعد عن المصارف التجارية وتعزوه الباحثة أنو مؤشر عمىاالىتمام بتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة بدرجة أعمى من المصارف التجارية.

 -اتفق ىذا البعد مع دراسة عبد الفتاح ( ،)2011والنسور ( ،Razali et al (2011) ،)2010والحواجرة

( ،)2011حيث حقق درجة موافقة مرتفعة ويرجع ىذا إلى أن ىذه الدراسات أجريت عمى مؤسسات التعميم

العالي والجامعات وأن ىذه المجتمعات تيتم بأمور التعميم وتطويرىا باستمرار ،وتحرص عمى إيجاد فرص
لمتعمم المستمر ،كذلك مع دراسة الرفاعي وآخرين ( )2013والشمفان ()2012و القواسمة والعميرى ()2012
ويعزى ذلك إلى أن مجتمعات الدراسة مختصة في مجال األوراق المالية والبنوك ،واالتصاالت وتركز عمى

الربحية أكثر من أي أمور أخرى.

 -اختمف ىذا البعد مع دراسة الشنطي( ،(2016ومحمد( ، )2014والتمباني وسالم ( )2011وابوحشيش

ومرتجى ( )2011ويعزى ذلك إلى تشابو ظروف العمل ونفس بيئة العمل إذ أنيم دراسات محمية،طبقت عمى

مؤسسات حكومية.
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جدول ( )5.8نتائج تحميل فقرات بعد :إيجاد فرص لمتعمم المستمر
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

المصارف اإلسالمية
الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اإلجمالي
الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

1

يناقش الموظفون األخطاء بموضوعية بيدف التعمم واالستفادة منيا.

7.76

1.97

77.6

1

9.50

9.45

95.0

1

8.63

1.85

86.3

1

2

يحدد الموظفون الميام التي يحتاجونيا إلنجاز مياميم المستقبمية.

7.62

1.90

76.2

3

8.10

1.15

81.0

4

7.86

1.58

78.6

3

3

يساعد الموظفون بعضيم البعض عمى التعمم.

7.70

1.89

77.0

2

8.12

1.62

81.2

3

7.91

1.76

79.1

2

7.44

1.72

74.4

5

8.10

1.40

81.0

4

7.77

1.59

77.7

5

5

تمنح اإلدارة الموظفين الوقت الكافي لمتعمم.

7.32

1.82

73.2

7

7.94

1.57

79.4

6

7.63

1.72

76.3

7

6

يتعامل الموظفون مع المشاكل عمى أنيا فرصة لمتعمم.

7.42

1.60

74.2

6

8.26

1.40

82.6

2

7.84

1.56

78.4

4

7

تكافئ اإلدارة الموظفين عمى تعمميم .

7.54

2.02

75.4

4

7.84

1.79

78.4

7

7.69

1.91

76.9

6

الدرجة الكمية لمبعد

7.61

1.38

76.1

8.27

1.71

82.7

7.90

1.60

79.0

4

يستطيع الموظفون الحصول عمى المستمزمات المادية والمعنوية

لدعم عمميات التعمم.
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 .2نتائج تحميل فقرات بعد" :تشجيع االستفيام والحوار"

الجدول رقم ( )5.9يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "تشجيع االستفيام والحوار" الذي

يندرج ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن
النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة الكمية

لمبعد.

يتكون بعد تشجيع االستفيام والحوار من ( )6فقرات ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة ،والنتائج

التالية عبارة عن نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد ،ويضم الجدول رقم ( )5.9المؤشرات اإلحصائية التي
تم حسابيا لتحديد نتيجة كل فقرة من فقرات البعد وكذلك النتيجة الكمية لمبعد ،حيث تشير نتائج الجدول أن

المتوسطات الحسابية تتراوح من ( )8.20-7.43درجة ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
حيث اتضح أن الفقرة التي تنص عمى "يعامل الموظفون بعضيم البعض باحترام" جاءت في المرتبة
األولى في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 8.12من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%81.2بينما جاءت في
المرتبة الثانية في المصارف اإلسبلمية ،وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود احترام متبادل ،وعبلقات طيبة بين

العاممين في المصارف التجارية واإلسبلمية ،وترى الباحثة أن ىذه النتيجة جاءت لتؤكد البعد األول " إيجاد

فرص لمتعمم المستمر" والفقرة رقم "، "1حيث أن المناقشة تساعد عمى التعمم ،ونشر المعرفة ،وذلك ال يأتي إال
بوجود التقدير ،واالحترام المتبادل بين العاممين ،وىو مؤشر عمى ثقافة العمل في المصارف التجارية و

اإلسبلمية في أنيا مبنية عمى التقدير ،واالحترام وىو مؤشر جيد لتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة .

وتتفق ىذه الدراسة في كون أن الوسط الحسابي ليذه الفقرة كان األعمى وبنفس درجة الموافقة المرتفعة مع

دراسة كل من محمد( )2014والتمباني وسالم ( ، )2011وابو حشيش ومرتجى(، )2011حيث أن الفقرة التي

جاءت في المرتبة األولى في المصارف اإلسبلمية كانت "يستطيع الموظفون اإلفصاح عن وجيات نظرىم
واالستفسار عن وجيات نظر اآلخرين في أي وقت" بمتوسط حسابي ( 8.44من  )10وبوزن نسبي

( ،)%84.4وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرات ،ويعود ذلك لوجود قدر من
أيضا في التعبير عن وجيات النظر المختمفة ،ولؤلخبلق اإلسبلمية التي يتحمي بيا المجتمع
المرونة ،والحرية ً
الفمسطيني ،والعبلقة الطيبة السائدة بين العاممين في المصارف اإلسبلمية والمبنية عمى االحترام .
كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى "يستطيع الموظفون اإلفصاح عن وجيات نظرىم واالستفسار

عن وجيات نظر اآلخرين في أي وقت" جاءت في المرتبة السادسة واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط

حسابي ( 6.98من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%69.8بينما جاءت في المرتبة األولى في المصارف
اإلسبلمية ،حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة السادسة واألخيرة في المصارف اإلسبلمية كانت اإلدارة

"تشجع اإلدارة الموظفين عمى إثارة أسئمة "لماذا" بغض النظر عن موقعيم الوظيفي" بمتوسط حسابي
( 7.46من  )10وبوزن نسبي (.)%74.6
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وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة ،مما يدل عمى عدم اىتمام إدارة
المصارف بتشجيع العاممين لدييا عمى إثارة أسئمة لماذا بغض النظر عن موقعيم الوظيفي،وتعمل الباحثة ذلك

بسبب تعدد المستويات اإلدارية في الييكل التنظيمي ،مما يؤدي بدوره إلى صعوبة االتصال ،وبالتالي إعاقة
تبادل المعمومات والمعرفة  ،كما أن لمنمط القيادي دور في تشجيع العاممين أو ترىيبيم من طرح األفكار

واآلراء  .وتتفق نتائج ىذه الدراسة في ىذا البعد مع دراسة محمد (، )2014والتمباني وسالم (، )2011وابو

حشيش ومرتجى (،)2011والشمفان ( )2012حيث تتجنب اإلدارة اى مسائل جدلية.

وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "تشجيع االستفيام

والحوار" بمغ ( 7.79من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%77.9حيث بمغ في المصارف التجارية ( 7.46من
 ،)10وبوزن نسبي ( ،)%74.6بينما بمغ في المصارف اإلسبلمية ( 8.05من  ،)10وبوزن نسبي

( ،)%80.5مما يدل عمى أن بعد "تشجيع االستفيام والحوار" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة.

حققت المصارف اإلسبلمية نسبة أعمى ليذا البعد عن المصارف التجارية وتعزوه الباحثة انو مؤشر عمىاالىتمام بتطبيق مفيوم المنظمة المتعممةبدرجة أعمى من المصارف التجارية.

 مما يدل عمى أن بعد "تشجيع االستفيام والحوار" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة من قبل الموظفينفى المصارف الفمسطينية من وجية نظرىم اتجاه عممية تشجيع االستفيام والحوار ووجود عبلقات احترام

وتقدير مع وجود تشجيع متوسط من قبل اإلدارة لعمميات االستفيام تجنباً إلثارة تساؤالت غير مرغوبة.

 اتفق ىذا البعد مع دراسة الشنطي( ،(2016ومحمد (، )2014والتمبانى وسالم ( ،)2011وابوحشيشومرتحى (،)2011والشمفان (،)2012والقواسمة والعمرى (،)2012والنسور( ،)2010ويعزى ىذا االتفاق

إلى سيادة روح االحترام بين العاممين لكافة مجتمعات الدراسة في موازاة إبقاء عمميات االستفيام ،والحوار
من قبل الجيات المسؤولة ،في حدود معينة ال ترغب في تشجيعيا.
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جدول ( )5.9نتائج تحميل فقرات بعد :تشجيع االستفيام والحوار
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

المصارف اإلسالمية
الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اإلجمالي
الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

1

يتبادل الموظفون التغذية الراجعة فيا بينيم بأمانة و مصداقية.

7.68

1.91

76.8

2

8.00

1.60

80.0

5

7.84

1.76

78.4

2

2

يستمع الموظفون لوجيات نظر بعضيم البعض قبل التحدث.

7.56

1.77

75.6

3

8.08

1.47

80.8

3

7.82

1.64

78.2

3

7.40

2.02

74.0

4

7.46

1.92

74.6

6

7.43

1.96

74.3

6

6.98

2.13

69.8

6

8.44

4.28

84.4

1

7.71

1.44

77.1

5

5

يعامل الموظفون بعضيم البعض باحترام.

8.12

2.02

81.2

1

8.28

1.59

82.8

2

8.20

1.81

82.0

1

6

يقضى الموظفون وقتاً لبناء الثقة بين بعضيم البعض.

7.38

2.15

73.8

5

8.06

1.58

80.6

4

7.72

1.91

77.2

4

7.46

1.72

74.6

8.05

1.32

80.5

7.79

1.56

77.9

3
4

تشجع اإلدارة الموظفين عمى إثارة أسئمة " لماذا " بغض النظر عن

موقعيم الوظيفي.

يستطيع الموظفون اإلفصاح عن وجيات نظرىم واالستفسار عن

وجيات نظر اآلخرين في أي وقت.

الدرجة الكمية لمبعد
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 .3نتائج تحميل فقرات بعد" :تشجيع التعاون والتعمم الجماعي"

الجدول رقم ( )5.10يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "تشجيع التعاون والتعمم الجماعي"

الذي يندرج ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة

الكمية لمبعد.

يتكون بعد تشجيع التعاون والتعمم الجماعي من ( )6فقرات ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة،

والنتائج التالية عبارة عن نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد ،ويضم الجدول رقم ( )5.10المؤشرات

اإلحصائية التي تم حسابيا لتحديد نتيجة كل فقرة من فقرات البعد وكذلك النتيجة الكمية لمبعد ،حيث تشير
نتائج الجدول أن المتوسطات الحسابية تتراوح من ( )8.04-7.57درجة ،والجدول أدناه يوضح ذلك.

حيث اتضح أن الفقرة التي تنص عمى "تكافأ فرق العمل عمى إنجازاتيا كفريق وليس كأفراد" جاءت
في المرتبة األولى في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 8.22من  ،)10وبوزن نسبي (،)%82.2
وبالعودة إلى الفقرة  7من البعد األول لممنظمة المتعممة ( إيجاد فرص لمتعمم المستمر ) والذي ينص عمى (
تكافئ اإلدارة الموظفين ) نجد أنيا ضمن ذلك البعد حققت درجة موافقة مرتفعة تصل ( )7.54في المصارف

التجارية وىذا كان يتعمق بمكافأة الموظفين كأفراد حيث أنو يتطابق ،وينسجم أيضاً مع وجية النظر المتعمقة
بمكافأة العاممين كفريق عمل وليس كأفراد ،وىذا يؤكد عمى اىتمام إدارة المصارف بمبدأ المكافأة  ،بينما

جاءت في المرتبة الثالثة في المصارف اإلسبلمية،وىذا يتطابق مع البعد األول وىو "إيجاد فرص لمتعمم

المستمر "الفقرة رقم " "7وىي تكافئ اإلدارة الموظفين عمى تعمميم ،حصمت عمى الترتيب األخير في
المصارف اإلسبلمية ،ويعزى ذلك إلى أن نظام المكافآت في المصارف اإلسبلمية ،مرتبط بأنظمة ،ولوائح

سياسة التوظيف ،حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة األولى في المصارف اإلسبلمية كانت" :يركز
أعضاء فرق العمل عمى ميمتيم كمجموعة وكيف يمكن أن تعمل بشكل جيد" بمتوسط حسابي ( 8.30من

 ،)10وبوزن نسبي ( ،)%83وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرات ،ويعزى ذلك
إلى وجود درجة مرتفعة من الحرص لدى أفراد عينة الدراسة ،لمعمل بشكل جماعي ،وأنو ىناك من يركز عمى

األداء الجماعي ،والمشاركة الجماعية في مخرجات العمل ،واتفقت نتائج ىذه الفقرة مع دراسة الشمفان
( )2012في درجة الموافقة المرتفعة حيث أن دراسة الشمفان أجريت عمى مصرف وأن طبيعة عمل

المصارف تحتاج إلى العمل الجماعي وانجاز الميام بشكل جماعي.

 كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :تمنح اإلدارة الموظفين الحرية لتكييف أىدافيم طبقًا لالحتياجات"جاءت في المرتبة السادسة ،واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي قدره ( 7.38من ،)10

وبوزن نسبي (،)%73.8وىو مؤشر عمى وجود المركزية في اتخاذ الق اررات وتمركزىا في يد اإلدارات

العميا التي ال تشرك العاممين في اتخاذ الق اررات.
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-

بينما جاءت في المرتبة الرابعة في المصارف اإلسبلمية ،حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة

السادسة واألخيرة في المصارف اإلسبلمية كانت "يعامل جميع أعضاء فرق العمل بالتساوي بغض

النظر عن مواقعيم الوظيفية أو أية اختالفات أخرى" بمتوسط حسابي ( 7.70من  ،)10وبوزن نسبي
( ،)%77وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرات .وىذا مؤشر عمى وجود

عبلقة احترام متبادل ،كأساس لمعبلقات بين العاممين في المصارف اإلسبلمية ،بغض النظر عن مواقعيم

الوظيفية .

وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "تشجيع التعاون

والتعمم الجماعي" بمغ ( 7.75من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%77.5حيث بمغ في المصارف التجارية (7.53
من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%75.3بينما بمغ في المصارف اإلسبلمية ( 7.89من  ،)10وبوزن نسبي

( ،)%78.9مما يدل عمى أن بعد "تشجيع التعاون والتعمم الجماعي" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة.

حققت المصارف اإلسبلمية نسبة أعمى ليذا البعد عن المصارف التجارية وتعزوه الباحثة انو مؤشر عمىاالىتمام بتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة.

 اتفق ىذا البعد مع دراسة الشنطي ( ،(2016والحواجرة ( ،)2011والشمفان (،)2012والرفاعى ()2013والسبب يعود إلى أن تشابو مجتمعات الدراسة في طبيعة العمل في مجال األوراق المالية والبنوك ،حيث
أن طبيعة العمل في البنوك تحتاج إلى العمل الجماعي وانجاز الميام بشكل جماعي بصورة كبيرة.

 اختمف ىذا البعد في دراسة محمد(،)2014والتمبانى وسالم (، )2011وابو حشيش ومرتجى ()2011،والرفاعى وآخرون ( ،)2013الشمفان (. Razali et al (2013)، )2012
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جدول ( )5.10نتائج تحميل فقرات بعد :تشجيع التعاون والتعمم الجماعي
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

الفقرة

1

تمنح اإلدارة و الموظفين الحرية لتكييف أىدافيم طبقا لبلحتياجات.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

المصارف اإلسالمية
الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اإلجمالي
الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

7.38

1.95

73.8

6

7.80

1.51

78.0

4

7.59

1.75

75.9

5

7.44

1.94

74.4

5

7.70

1.78

77.0

6

7.57

1.85

75.7

6

7.56

1.79

75.6

2

8.30

1.31

83.0

1

7.93

1.60

79.3

2

7.56

1.84

75.6

2

7.92

1.52

79.2

2

7.74

1.69

77.4

3

5

تكافأ فرق العمل عمى إنجازاتيا كفريق وليس كأفراد.

8.22

7.63

82.2

1

7.86

1.68

78.6

3

8.04

1.50

80.4

1

6

تثق فرق العمل في أن اإلدارة ستأخذ بتوصيات الفرق.

7.46

1.76

74.6

4

7.76

1.51

77.6

5

7.61

1.64

76.1

4

الدرجة الكمية لمبعد

7.53

2.10

75.3

7.89

1.32

78.9

7.75

1.76

77.5

2
3
4

يعامل جميع أعضاء فرق العمل بالتساوي بغض النظر عن مواقعيم

الوظيفية أو أية اختبلفات أخرى.

يركز أعضاء فرق العمل عمى ميمتيم كمجموعة وكيف يمكن أن

تعمل بشكل جيد.

يراجع أعضاء فرق العمل آرائيم نتيجة لمناقشات المجموعة أو

المعمومات المتجمعة.
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 .4نتائج تحميل فقرات بعد" :تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة"

الجدول رقم ( )5.11يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "تمكين العاممين لجمعيم نحو

رؤية مشتركة " الذي يندرج ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي،
واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام واالنحراف المعياري
والوزن النسبي لمدرجة الكمية لمبعد.

يتكون بعد تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة من ( )7فقرات ضمن محور أبعاد المنظمة

المتعممة ،والنتائج اآلتية عبارة عن نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد ،ويضم الجدول رقم ()5.11
المؤشرات اإلحصائية التي تم حسابيا لتحديد نتيجة كل فقرة من فقرات البعد وكذلك النتيجة الكمية لمبعد؛

حيث تشير نتائج الجدول أن المتوسطات الحسابية تتراوح من( )7.90-7.03درجة ،والجدول أدناه يوضح
ذلك.

حيث اتضح أن الفقرة التي تنص عمى "تقدر اإلدارة الموظفين الذين يقدموا المبادرات" جاءت في

المرتبة األولى في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 7.90من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%79وكذلك
جاءت في المرتبة األولى في المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 7.94من  ،)10وبوزن نسبي

( ،)%79.4وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة .وأن ىناك درجة من الموافقة
المرتفعة من قبل أفراد العينة عمى االىتمام ،والتقدير من قبل اإلدارة لممقترحات ،والمبادرات المقدمة من

الموظفين ،وذلك مؤشر عمى إشراك العاممين في كافة المشاكل التي تواجييم وتقديم المقترحات والحمول ،
وتبرر الباحثة ىذا لمجيود المبذولة من قبل اإلدارة في التوجو نحو المنظمة المتعممة .

كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى "تسمح اإلدارة لمموظفين المشاركة في وضع رؤية المنظمة"

جاءت في المرتبة السابعة واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي قدره ( 6.76من  ،)10وبوزن

نسبي ( ،)%67.6تعزو الباحثة ذلك إلى ميل اإلدارة نحو مركزية العمل ،واإلبقاء عمى أغمب الصبلحيات

بيدىا ،بينما جاءت في المرتبة الثالثة في المصارف اإلسبلمية؛وىذا يدل عمى توجو المصارف اإلسبلمية
بدرجة اكبر من المصارف التجارية بمبدأ تمكين العاممين من خبلل إشراكيم في وضع رؤية المنظمة.

حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة السابعة واألخيرة في المصارف اإلسبلمية كانت "تعطي اإلدارة

الموظفين حق اختيار أعماليم ومياميم" بمتوسط حسابي ( 7من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%70وىذا يشير
إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرات .وتفسر الباحثة ذلك :أن اإلدارة في أغمب األحيان ىي

من يممك الحق فقط في توزيع األعمال ،وتحديد الميام وتتفق درجة ىذه الفقرة مع دراسة محمد (،)2014
والشمفان ( ،)2012والتمباني وسالم (.)2011

-حققت المصارف اإلسبلمية نسبة أعمى ليذا البعد عن المصارف التجارية وتعزوه الباحثة انو مؤشر عمى

االىتمام بتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة.

 وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "تمكين العاممين لجمعيم

نحو رؤية مشتركة" بمغ ( 7.35من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%73.5حيث بمغ في البنوك التجارية
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( 7.19من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%71.9وبمغ في المصارف اإلسبلمية ( 7.50من  ،)10وبوزن
نسبي ( ،)%75مما يدل عمى أن بعد "تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة" يحظى بدرجة

مرتفعة من الموافقة .وىذا يدل عمى وجود ال مركزية في العمل داخل المصارف الفمسطينية باإلضافة

إلى توسيع دائرة الصبلحيات فييا.


اتفق ىذا البعد مع دراسة الشنطى (،) 2016والحواجرة (،)2011والقواسمة والعميرى ويرجع ذلك

لتشابو مجتمع الدراسة

 اختمف ىذا البعد في دراسة كل من محمد ( ،)2014والتمباني وسالم (،)2011وابوحشيش ومرتجى
(،)2011والشمفان (،)2012والرفاعي وآخرون (.(2013
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جدول ( )5.11نتائج تحميل فقرات بعد :تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

1

الفقرة

تبنى اإلدارة رؤى موحدة عبر المستويات المختمفة ومجموعات

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

المصارف اإلسالمية
الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اإلجمالي
الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

7.70

1.69

77.0

2

7.94

1.28

79.4

2

7.82

1.50

78.2

2

2

تقدر اإلدارة الموظفين الذين يقدموا المبادرات.

7.90

1.64

79.0

1

8.00

1.53

80.0

1

7.95

1.58

79.5

1

3

تعطى اإلدارة الموظفين حق اختيار أعماليم ومياميم.

7.12

2.04

71.2

3

7.00

2.15

70.0

7

7.06

2.08

70.6

6

4

تسمح اإلدارة لمموظفين المشاركة في وضع رؤية المنظمة.

6.76

1.88

67.6

7

7.52

1.85

75.2

3

7.14

1.90

71.4

5

7.02

2.06

70.2

4

7.46

1.62

74.6

5

7.24

1.85

72.4

4

6

تمكن اإلدارة العاممين لتنفيذ رؤية المنظمة.

6.98

2.09

69.8

6

7.52

1.57

75.2

3

7.25

1.86

72.5

3

7

تأخذ اإلدارة باالعتبار تأثير الق اررات عمى معنويات الموظفين.

7.02

2.34

70.2

4

7.04

1.93

70.4

6

7.03

2.13

70.3

7

الدرجة الكمية لمبعد

7.19

1.65

71.9

7.50

1.32

75.0

7.35

1.51

73.5

5

العمل.

تعطى اإلدارة الموظفين حق التحكم في الموارد البلزمة إلنجاز

مياميم.
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 .5نتائج تحميل فقرات بعد" :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم"

الجدول رقم ( )5.12يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة

والتعمم" الذي يندرج ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام ،واالنحراف المعياري ،والوزن
النسبي لمدرجة الكمية لمبعد.
يتكون بعد إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم من ( )6فقرات ضمن محور أبعاد المنظمة
المتعممة ،والنتائج اآلتية عبارة عن نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد ،ويضم الجدول رقم ()5.12
المؤشرات اإلحصائية التي تم حسابيا لتحديد نتيجة كل فقرة من فقرات البعد وكذلك النتيجة الكمية لمبعد،

حيث تشير نتائج الجدول أن المتوسطات الحسابية تتراوح من ( )7.88-7.64درجة ،والجدول أدناه يوضح
ذلك.

 حيث اتضح أن الفقرتين المتين تنص عمى" :تحتفظ اإلدارة بقاعدة بيانات محدثة عن ميارات العاممين"
وعمى" :تقيس اإلدارة نتائج الوقت والموارد التي أنفقت عمى التدريب" جاءتا في المرتبة األولى في

المصارف التجارية بمتوسط حسابي قدره ( 7.80من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%78وىذا يدل عمى مدى
اىتمام إدارة المصارف بتدوين ،وحفظ البيانات كافة ،عن موظفييا من خبلل برامج متطورة يسيل

عممية استرجاع ىذه البيانات ،وتحديد الميارات البلزم تطويرىا لموظفييا مع االىتمام بالمدة الزمنية

والموارد التي أنفقت عمى البرامج التدريبية .

يعزى ذلك إلى االىتمام بموضوع التغذية الراجعة ،واالىتمام بقياس األداء ،بعد برامج التدريب ،ومقارنةالنتائج المتحصل عمييا مقابل الموارد التي تم صرفيا ،في المقابل وىو مؤشر جيد في تقييم عممية

التعمم.
بينما جاءت ىذه الفقرات في المرتبة الثالثة ،والخامسة عمى التوالي في المصارف اإلسبلمية ،حيث

أن الفقرة التي جاءت في المرتبة األولى في المصارف اإلسبلمية كانت" :تتيح اإلدارة الدروس المتعممة

لجميع الموظفين" بمتوسط حسابي ( 8.04من  )10وبوزن نسبي ( ،)%80.4وىذا يشير إلى وجود درجة

ٍ
مساو لجميع العاممين دون
مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة ،وىو مؤشر عمى توافر فرص التعمم ،بشكل
تمييز وىو ميم لتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة .

 كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :تجعل اإلدارة المعمومات المطموبة متاحة في أي وقت بشكل
سريع وسيل" جاءت في المرتبة السادسة واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 7.64من

 ،)10وبوزن نسبي ( ،)%76.4وىو يدل عمى أن ىناك صبلحيات تعطى لموصول إلى المعمومات

بينما جاءت في المرتبة الرابعة في المصارف اإلسبلمية ،حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة السادسة
واألخيرة في المصارف اإلسبلمية كانت "تستخدم المنظمة االتصاالت المفتوحة بشكل منظم مثل

االقتراحات واالجتماعات المفتوحة" بمتوسط حسابي ( 7.50من  )10وبوزن نسبي ( ،)%75وىذا يشير
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إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة .وترى الباحثة :أن ذلك يعود إلى الشكل اليرمي
في المستويات اإلدارية ،والتسمسل االدارى في عمميات االتصال .

 حققت المصارف اإلسبلمية نسبة أعمى ليذا البعد عن المصارف التجارية وتعزوه الباحثة انو مؤشر
عمى االىتمام بتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة.

 وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "إنشاء أنظمة لمشاركة
المعرفة والتعمم" بمغ ( 7.81من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%78.1حيث بمغ في المصارف التجارية

( 7.72من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%77.2وبمغ في المصارف اإلسبلمية ( 7.88من  ،)10وبوزن
نسبي ( ،)%78.8مما يدل عمى أن بعد "إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم" يحظى بدرجة مرتفعة

من الموافقة.

 اتفق ىذا البعد مع دراسة الحواجرة ()2011

 اختمف ىذا البعد مع دراسة الشنطى (،(2016و محمد (،)2014و التمبانى وسالم (، )2011والشمفان
(. )2012
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جدول ( )5.12نتائج تحميل فقرات بعد :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

1

الفقرة

تعمل اإلدارة عمى تطوير أنظمة لقاس الفجوة بين األداء المتوقع

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

المصارف االسالمية
الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

االجمالي
الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

7.72

2.04

77.2

5

7.98

1.71

79.8

2

7.85

1.88

78.5

3

7.70

1.83

77.0

4

8.04

1.67

80.4

1

7.87

1.75

78.7

2

7.78

1.79

77.8

3

7.50

1.74

75.0

6

7.64

1.76

76.4

6

7.64

1.78

76.4

6

7.92

1.41

79.2

4

7.78

1.61

77.8

5

5

تحتفظ اإلدارة بقاعدة بيانات محدثة عن ميارات العاممين.

7.80

1.87

78.0

1

7.96

1.60

79.6

3

7.88

1.74

78.8

1

6

تقيس اإلدارة نتائج الوقت والموارد التي أنفقت عمى التدريب.

7.80

2.14

78.0

1

7.88

1.49

78.8

5

7.84

1.83

78.4

4

الدرجة الكمية لمبعد

7.72

1.64

77.2

7.88

1.15

78.8

7.81

1.42

78.1

2
3
4

واألداء الفعمي.

تتيح اإلدارة الدروس المتعممة لجميع الموظفين.
تستخدم المنظمة االتصاالت المفتوحة بشكل منظم مثل االقتراحات

واالجتماعات المفتوحة.

تجعل اإلدارة المعمومات المطموبة متاحة في أي وقت بشكل سريع

وسيل.
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 .6نتائج تحميل فقرات بعد" :ربط المنظمة بالبيئة الخارجية"

الجدول رقم ( )5.13يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "ربط المنظمة بالبيئة الخارجية"

الذي يندرج ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري،
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة

الكمية لمبعد.

يتكون بعد ربط المنظمة بالبيئة الخارجية من ( )6فقرات ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة،

والنتائج اآلتية عبارة عن نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد ،ويضم الجدول رقم ( )5.13المؤشرات
اإلحصائية التي تم حسابيا لتحديد نتيجة كل فقرة من فقرات البعد وكذلك النتيجة الكمية لمبعد ،حيث تشير
نتائج الجدول أن المتوسطات الحسابية تتراوح من ( )8.26-7.33درجة ،والجدول أدناه يوضح ذلك.

 حيث اتضح أن الفقرة التي تنص عمى "تعمل اإلدارة مع المجتمع الخارجي لتمبية االحتياجات المشتركة
وتبادل المنافع" جاءت في المرتبة األولى في المصارف التجارية بمتوسط حسابي قدره ( 8.64من

 ،)10وبوزن نسبي ( ،)%86.4وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة ،يشير
ذلك إلى وجود عبلقات طيبة بين المصرف ومؤسسات المجتمع المحمي ،بتقديم دورات تدريبية لموظفي

المصارف في برامج تدريبية يتم تحديدىا ،من قبل إدارة المصرف ،ومن خبلل دور المصرف

بالمسئوولية االجتماعية.

بينما جاءت في المرتبة الثالثة في المصارف اإلسبلمية ،حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة

األولى في المصارف اإلسبلمية كانت ":تبحث اإلدارة باستمرار عن فرص لمتعمم" بمتوسط حسابي ( 8من
 ،)10وبوزن نسبي ( ،)%80وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة.
وىذا تأكيد لما حققو البعد األول " :إيجاد فرص لمتعمم المستمر" فيما يتعمق بالمصارف اإلسبلمية
كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :تساعد اإلدارة الموظفين في إحداث توازن بين العمل

واألسرة" جاءت في المرتبة السادسة واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي قدره ( 7.08من ،)10
سمبا عمى تنفيذ الق اررات.
وبوزن نسبي ( ،)%70.8وترى الباحثة أن ىذا سينعكس ً
بينما جاءت في المرتبة الخامسة في المصارف اإلسبلمية ،حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة السادسة
واألخيرة في المصارف اإلسبلمية كانت "تشجع اإلدارة الموظفين عمى التفكير من منظور عالمي والعمل
بمبدأ الشمولية عند معالجة المشكالت" بمتوسط حسابي ( 7.48من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%74.8وىذا

يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة.

ويعزى ذلك إلى وجود المركزية في اتخاذ الق اررات ،لحل المشاكل التي تواجو المصرف ،عمى الرغم من
االىتمام بتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة .
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حققت المصارف اإلسبلمية نسبة أعمى ليذا البعد عن المصارف التجارية وتعزوه الباحثة انو مؤشر عمىاالىتمام بتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة.

 وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "ربط المنظمة بالبيئة
الخارجية" بمغ ( 7.71من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%77.1حيث بمغ في المصارف التجارية ( 7.55من
 )10وبوزن نسبي ( ،)%75بينما بمغ في المصارف اإلسبلمية ( 7.79من  ،)10وبوزن نسبي

( ،)%77.9مما يدل عمى أن بعد "ربط المنظمة بالبيئة الخارجية" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة،

 اتفق ىذا البعد مع دراسة الحواجرة ()2011

 واختمف ىذا البعد مع دراسة محمد (،)2014و التمبانى وسالم (،)2011والشنطي(.(2016
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جدول ( )5.13نتائج تحميل فقرات بعد :ربط المنظمة بالبيئة الخارجية
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

1

الفقرة

تشجع اإلدارة الموظفين من الحصول عمى إجابات من جميع أنحاء

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

المصارف اإلسالمية
الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اإلجمالي
الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

7.66

1.98

76.6

3

7.92

1.74

79.2

2

7.79

1.85

77.9

3

2

تساعد اإلدارة الموظفين في إحداث توازن بين العمل واألسرة.

7.08

2.10

70.8

6

7.58

1.70

75.8

5

7.33

1.92

73.3

6

3

تأخذ اإلدارة بوجيات نظر المنتفعين عند عمميات صنع القرار.

7.34

1.75

73.4

5

7.86

1.47

78.6

4

7.60

1.63

76.0

4

7.42

1.95

74.2

4

7.48

1.59

74.8

6

7.45

1.77

74.5

5

8.64

8.15

86.4

1

7.88

1.55

78.8

3

8.26

1.85

82.6

1

تبحث اإلدارة باستمرار عن فرص لمتعمم.

7.67

2.14

76.7

2

8.00

1.46

80.0

1

7.84

1.83

78.4

2

الدرجة الكمية لمبعد

7.55

2.13

75.5

7.79

1.33

77.9

7.71

1.78

77.1

4
5
6

المنظمة عند حل المشاكل.

تشجع اإلدارة الموظفين عمى التفكير من منظور عالمي والعمل

بمبدأ الشمولية عند معالجة المشكبلت.

تعمل اإلدارة مع المجتمع الخارجي لتمبية االحتياجات المشتركة

وتبادل المنافع.
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 .7نتائج تحميل فقرات بعد" :القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم"

الجدول رقم ( )5.14يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "القيادة اإلستراتيجية الداعمة

لمتعمم" الذي يندرج ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف

المعياري ،والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لمدرجة الكمية لمبعد.
يتكون بعد القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم من ( )4فقرات ضمن محور أبعاد المنظمة المتعممة،
والنتائج اآلتية عبارة عن نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد ،ويضم الجدول رقم ( )5.14المؤشرات
اإلحصائية التي تم حسابيا لتحديد نتيجة كل فقرة من فقرات البعد وكذلك النتيجة الكمية لمبعد ،حيث تشير

نتائج الجدول أن المتوسطات الحسابية تتراوح من ( )8.36-7.73درجة ،والجدول أدناه يوضح ذلك.

حيث اتضح أن الفقرة التي تنص عمى "تدعم اإلدارة فرص التعمم والتدريب بشكل عام" جاءت في
المرتبة األولى في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 8.24من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%82.4وكذلك
جاءت في المرتبة األولى في المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 8.48من  ،)10وبوزن نسبي

( ،)%84.8وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة .ويعزى ذلك لوجود اقتناع لدى
إدارة المصارف اإلسبلمية ،والتجارية معاً بأىمية التعمم  ،كما أن اإلدارة تحرص باستمرار عمى استقطاب
ورشات تدريب كمما أمكن وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة الشمفان ( )2012في نتيجة ىذه الفقرة .

كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى "تدعم اإلدارة الموظفين الذين يممكون روح المخاطرة

المحسوبة" جاءت في المرتبة الرابعة واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي قدره ( 7.48من ،)10

وبوزن نسبي ( ،)%74.8وكذلك جاءت في المرتبة الرابعة واألخيرة في المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي

( 7.98من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)% 79.8وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة
وتفسر الباحثة ذلك :الى عدم تفريق اإلدارة بين طبيعة عمل( ما) وآخر  ،وعدم اكتراثيا لذوي المخاطر،

وتتفق ىذه الفقرة مع دراسة الشمفان ()2012

حققت المصارف اإلسبلمية نسبة أعمى ليذا البعد عن المصارف التجارية وتعزوه الباحثة انو مؤشر عمىاالىتمام بتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة.

وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "القيادة اإلستراتيجية

الداعمة لمتعمم" بمغ ( 8.10من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%81.0حيث بمغ في المصارف التجارية (7.86
من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%78.6بينما بمغ في المصارف اإلسبلمية ( 8.27من  ،)10وبوزن نسبي

( ،)%82.7مما يدل عمى أن بعد "القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة،
مما يدل عمى وجود درجة عالية من توفر مستوى القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم في المصارف الفمسطينية
اإلسبلمية والتجارية بمحافظات غزة.
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 اتفق ىذا البعد مع دراسة الرفاعى وآخرون ()2013وعبد الفتاح ( )2013الحواجرة ()2011الشمفان (، )2012

 -اختمف ىذا البعد مع دراسة الشنطي(،)2016و محمد(،)2014و ابو حشيش ومرتجى (.)2011
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جدول ( )5.14نتائج تحميل فقرات بعد :القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

المصارف اإلسالمية
الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اإلجمالي
الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

1

تدعم اإلدارة فرص التعمم والتدريب بشكل عام.

8.24

1.92

82.4

1

8.48

1.18

84.8

1

8.36

1.59

83.6

1

2

تقوم اإلدارة بالتأكد من أن أعمال المنظمة متناسقة مع قيميا.

7.92

1.78

79.2

3

8.40

1.16

84.0

2

8.16

1.52

81.6

2

3

تنصح اإلدارة وتدرب من نقودىم.

8.06

1.95

80.6

2

8.22

1.72

82.2

3

8.14

1.83

81.4

3

4

تدعم اإلدارة الموظفين الذين يممكون روح المخاطرة المحسوبة.

7.48

2.28

74.8

4

7.98

1.41

79.8

4

7.73

1.90

77.3

4

الدرجة الكمية لمبعد

7.86

1.62

78.6

8.27

1.08

82.7

8.10

1.41

81.0
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 .8ممخص نتائج أبعاد محور" :المنظمة المتعممة"

الجدول ( )5.15يمخص نتائج الدرجة الكمية ألبعاد المحور األول ككل "المنظمة المتعممة" حيث

نجد أن بعد القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم جاء في المرتبة األولى من بين باقي األبعاد بمتوسط حسابي

( 7.93من  )10في المصارف التجارية ،بينما جاء بعدا القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم ،وايجاد فرص

لمتعمم المستمر في المرتبة األولى في البنوك المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 8.27من  ،)10وجاء

بعد إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم في المرتبة الثانية في المصارف التجارية بمتوسط حسابي (7.74

من  ،)10وجاء بعد ربط المنظمة في البيئة الخارجية في المرتبة الثالثة في المصارف التجارية بمتوسط

حسابي ( 7.64من  ،)10بينما جاء بعد تشجيع االستفيام في المرتبة الثالثة في المصارف اإلسبلمية
بمتوسط حسابي ( 8.05من  ،)10وجاء بعد تشجيع التعاون والتعمم الجماعي في المرتبة الرابعة في

المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 7.60من  ،)10وكذلك جاء في المرتبة الرابعة في المصارف
اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 7.89من  ،)10وجاء بعد ايجاد فرص لمتعمم المستمر في المرتبة الخامسة في

المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 7.54من  ،)10بينما جاء بعد إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم
في المرتبة الخامسة في المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 7.88من  ،)10وجاء بعد تشجيع االستفيام
والحوار في المرتبة السادسة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 7.52من  ،)10بينما جاء بعد ربط
المنظمة بالبيئة الخارجية في المرتبة السادسة في المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 7.79من ،)10
وجاء بعد تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة في المرتبة السابعة واألخيرة في المصارف التجارية

بمتوسط حسابي ( 7.20من  ،)10وكذلك جاء في المرتبة السابعة واألخيرة في المصارف اإلسبلمية بمتوسط
حسابي ( 7.50من .)10

-اتفق ترتيب األبعاد مع دراسة عبد الفتاح ( ،)2013حيث حقق بعد القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم أعمى

ترتيب ،وفى المقابل أدنى نسبة كانت لبعد "تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة".

يتضح من الجدول ،أن ىناك توافق في ترتيب أبعاد محور المنظمة المتعممة ،في كل من المصارف

اإلسبلمية ،والمصارف التجارية ،مما يؤكد عمى حرص اإلدارة ،واىتماميا بتطبيق أبعاد المنظمة المتعممة.

ويستدل من الدرجة الكمية لمحور المنظمة المتعممة أن المتوسط الحسابي الكمي لئلجابات عمى ىذا

المحور بمغ ( (7.75وبوزن نسبي ( )77.5وىذا يعني أن مفيوم المنظمة المتعممة وأبعادىا متوافرة في
المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة بدرجة مرتفعة ،من وجية نظر العاممين في

المصارف الفمسطينية  ،ويعزى ذلك إلى جيود اإلدارة في تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة.

-اتفقت نتيجة ىذا المحور مع دراسة عبد الفتاح (،)2013حيث حصل محور المنظمة المتعممة عمى

نسبة( ،)%85.6كذلك مع دراسة عبيد وربايعة ( )2016حيث كانت النسبة()%71.4

-اختمفت نتيجة ىذا المحور مع محمد ( ،(2014كذلك مع دراسة ابوحشيش ومرتجى ( )2011حيث حقق

المحور درجة منخفضة .
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جدول ( )5.15نتائج ممخص نتائج أبعاد محور" :المنظمة المتعممة"
المصارف التجارية
م
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة

لمتعمم المستمر

الثاني:تشجيع

البعد

االستفيام والحوار

البعد الثالث :تشجيع التعاون

والتعمم الجماعي

البعد الرابع :تمكين العاممين
لجمعيم نحو رؤية مشتركة

البعد الخامس :إنشاء أنظمة
لمشاركة المعرفة والتعمم

البعد

السادس:

البعد

السابع:

ربط

المنظمة بالبيئة الخارجية
القيادة

اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم
الدرجة الكمية لمبعد

المصارف اإلسالمية

المتوسط

الوزن

7.54

75.4

5

7.52

75.2

6

8.05

7.60

76.0

4

7.89

78.9

7.20

72.0

7

7.50

75.0

7

7.74

77.4

2

7.88

78.8

5

7.81

7.64

76.4

3

7.79

77.9

6

7.71

77.1

7.93

79.3

1

8.27

82.7

1

8.10

81.0

7.57

75.7

79.3

7.93

7.75

77.5

الحسابي النسبي%

البعد األول :إيجاد فرص

اإلجمالي

الترتيب

المتوسط

الوزن

8.27

82.7

1

80.5

3

7.79

4

7.75

77.5

7.35

73.5

7

78.1

3
6
1

الحسابي النسبي%

الترتيب

المتوسط

الوزن

7.90

79.0

2

77.9

4
5

الحسابي النسبي%

الترتيب

ومن خبلل الجدول رقم ( )5.16نبلحظ اآلتي:
تتفق الدراسة من ناحية ترتيب أبعاد المنظمة المتعممة ،حسب قيمة الوسط الحسابي مع الدراسات األخرى

حسب اآلتي:
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جدول ( )5.16مدى اتفاق نتائج الدراسة واختالفيا مع الدراسات األخرى لممحور األول" المنظمة المتعممة " ككل
الوسط الحسابي لألبعاد

الحسابي

ترتيب األبعاد حسب الوسط

محمد2014،

2013

2011،
عبد الفتاح ،

2011،
التمباني و سالم

وآخرون2013،
ابوحشيش ومرتجى

الرفاعي

الشمفان 2012،

2012،

القاسمة والعميرى

الحواجرة 2011،

النسور 2010،

2009،

2013،
زايدوآخرون

المتعممة

Razali et al

إيجاد فرص لمتعمم 7.90

2

أبعاد المنظمة

الدراســـــــــــــــــــــــــــــــة

الوســـــــــــط الحســــــــــــــــــــــــابي
2.95

4.29

2.92

2.9

3.8

3.11

3.39

3.77

3.61

3.6

3.58

المستمر

تشجيع االستفيام 7.79

4

3.20

4.31

2.91

3.1

3.41

3.28

3.27

3.51

3.15

3.94

3.44

والجوار

تشجيع

التعاون 7.75

تمكين

العاممين 7.35

5

2.82

4.2

2.72

3.04

3.22

3.21

3.45

3.68

3.41

3.66

3.08

والتعمم الجماعي

نحو

7

2.65

4.81

2.58

2.95

3.28

2.80

3.55

3.60

3.24

3.44

3.37

رؤية

مشتركة
أنظمة 7.81

إنشاء

3

2.76

4.26

2.61

3.03

3.38

2.87

3.49

3.72

3.09

3.52

3.41

لمشاركة المعرفة

والتعمم
ربط

المنظمة 7.71

6

2.75

4.29

2.8

3.04

3.32

3.23

3.35

3.42

--

3.62

3.62

بالبيئة الخارجية
القيادة

8.10

1

2.93

4.36

--

3.01

3.51

3.09

3.42

3.87

--

3.58

3.72

االستراتيجية
الداعمة
الدرجة

لممحور

الكمية 7.75

2.86

4.28

2.80

3.01

3.35

3.09

3.44

3.65

3.07

3.62

3.48

 .1بعد " القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم " جاء بالمرتبة األولى ويتفق ترتيبو مع دراسة الرفاعى وآخرون

( )2013الحواجرة ( ،)2011الشمفان (،)2012عبد الفتاح(. Razali et al (2013)،)2013

 .2بعد " إيجاد فرص لمتعمم المستمر" جاء بالمرتبة الثانية في ترتيبو مع دراسة محمد( )2014ولكن بمستوى

موافقة منخفض .

 .3بعد " إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم " جاء بالمرتبة الثالثة  ،واختمف مع كافة الدراسات األخرى
من ناحية الترتيب .

 .4بعد " تشجيع الحوار واالستفيام " جاء بالمرتبة الرابعة ويتفق في ترتيبو مع دراسة النسور( )2010و
دراسة ).Razali, et al. (2013
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 .5بعد "تشجيع التعاون والتعمم الجماعي" جاء بالمرتبة الخامسة  ،واختمف مع كافة الدراسات من ناحية
الترتيب.

 .6بعد "ربط المنظمة بالبيئة الخارجية" جاء بالمرتبة السادسة واتفق مع دراسة الحواجرة ( )2011ومحمد

(.)2014

 .7بعد "تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة " جاء بالمرتبة السابعة ويتفق في ترتيبو مع دراسة عبد

الفتاح ( ،Razali et al (2013) )2013في درجة الموافقة العالية ومع دراسة محمد()2014ولكن بدرجة
موافقة متوسطة .

وأما عن مستوى الموافقة عمى محور المنظمة المتعممة ككل في ىذه الدراسة وكما يتضح من الجدول

السابق فإنو كان ضمن المجال المرتفع ذي المتوسطات الحسابية ما بين ( ،) 8.1-7.7وبالمقارنة مع
الدراسات األخرى التي اعتمدت نفس نموذج ىذه الدراسة لممنظمة المتعممة

) Marsick & Watkins(2003فإن ىذه الدراسة تتفق في نفس تطبيق مستوى المنظمة المتعممة مع

دراسة كل من عبد الفتاح ( )2013ودراسة الحواجرة ( )2011التي كانت بدرجة مرتفعة ودراسة زايد

أيضا بدرجة تطبيق مرتفعة ألبعاد المنظمة المتعممة
وآخرون ( )2009ودراسة )Razali, et al. (2013
ً
ويعزى ذلك ان دراسة عبد الفتاح ( )2013تناولت مجتمع دراسة يضم مديري مدارس ،ولدييم خبرة واسعة في

مجال التعمم ولدييم حرص شديد ووعى وادراك قوي ألىمية التعمم المستمر ،كما أن دراسة الحواجرة ()2011
ودراسة ) Razali, et al. (2013أجريتا عمى مؤسسات تعميم ٍ
عال وعميو فمن الطبيعي أن تكون بيئة

العمل في الجامعات بيئة عمل مساندة وداعمة لعمميات التعمم والتحول عمى منظمات متعممة  ،أما دراسة زايد
وآخرون ( )2009فيي مطبقة في مجال نقل وتوطين التقنية ،وىذا المجال يحتاج لعمميات المعرفة من توليد

ونقل ،وتخزين ،وتعتبر ىذه العمميات إحدى أىم المداخل إلى المنظمة المتعممة .
وفى نفس إطار الدراسات التي اعتمدت نموذج ) Marsick & Watkins (2003فإن ىذه الدراسة
تختمف في درجة تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة مع دراسة محمد ( ،)2014والتمباني وسالم ( ،)2011وأبو

حشيش ومرتجى ( )2011ويعزى ذلك بأن مجتمعات الدراسة يتبعون نفس قانون العمل ويشتركون بنفس جية

اإلش ارف " الحكومة" وكذلك دراسة النسور( ،)2010ودراسة الرفاعى وآخرون ( ،)2013حيث أن ىاتين
الدراستين أجريتا عمى مجتمعات دراسة خدماتية حكومية فطبيعة العمل في المؤسسات الحكومية معيقة لمتعمم

المستمر .

ىناك دراسات اعتمدت نماذج لممنظمة المتعممة مختمفة عن نموذج ىذه الدراسة ،فقد اتفقت ىذه

الدراسة في درجة تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة مع دراسة صباح ( )2011حيث أظيرت الدراسة درجة
مرتفعة من تطبيق المنظمة المتعممة ويرجع ذلك تشابو مجتمع الدراسة مع مجتمع الدراسة الحالية ،حيث أن

الجية المسئوولة عن الدراسة " دراسة صباح( )2011تقدم الكثير من التسييبلت لتشجيع العاممين عمى التعمم

المستمر والوصول إلى المنظمة المتعممة وتتفق مع دراسة ) Schiena, et al. (2013ويعزى ذلك إلى
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أن ىذه الدراسة طبقت عمى قادة عسكريين في بمجيكا لدييم خبرة ورصيد معرفي كبير يمكنيم المشاركة بدور
رئيس في بناء منظمات متعممة
واتفقت الدراسة مع دراسة الحواجرة ( ،)2010ودراسة البغدادى ( )2008في تحقيق درجة مرتفعة
لتطبيق ابعاد المنظمة المتعممة ويرجع ذلك إلى أن مجتمع الدراسة ىو مجتمع مؤسسات التعميم العالي التي

تحث عمى التعمم المستمر ،مع تقديم المغريات المادية والمعنوية وكذلك دراسة & Abed Rahman

) Awang (2013أظيرت موافقة مرتفعة من تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة ،وكذلك دراسة بنى ىانى

(، )2007ودراسة  (2013) ،Feiziودراسة ) ، Kontghiorghes et al.(2005حيث أن ىذه الدراسات

أجريت عمى مؤسسات تعمل في مجاالت صناعة البرمجيات الطاقة وتكنولوجيا المعمومات وىذه المؤسسات

ال يمكن أن تعمل بشكل جيد إال من خبلل الموارد البشرية المؤىمة عممياً وعممياً والمواكبة باستمرار عمى
عمميات التعمم المستمر وأن حاجتيا لمتحول إلى منظمات متعممة أكثر من غيرىا .

السؤال الثاني:

ما مستوى تحقق أبعاد الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية-محافظات غزة؟

لئلجابة عمى ىذا السؤال تم تحميل فقرات وأبعاد المحور الثاني (أبعاد الميزة التنافسية) ،وكانت النتائج عمى
النحو اآلتي:

 .1نتائج تحميل فقرات بعد" :الجودة المتفوقة":

الجدول رقم ( )5.17يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "الجودة المتفوقة" الذي يندرج

ضمن محور أبعاد الميزة التنافسية ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي لمدرجة الكمية لمبعد.
حيث يتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :يقدم موظفو المصرف الخدمات بالشكل المطموب" جاءت
في المرتبة األولى في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 8.32من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%83.2بينما

جاءت في المرتبة الخامسة في المصارف اإلسبلمية ،حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة األولى في

المصارف اإلسبلمية كانت" :يمتمك الموظفون المعرفة التامة لإلجابة عمى أسئمة الزبائن" بمتوسط حسابي
( 8.66من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%86.6وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة.

فرديا بالزبائن ويتعاممون مع
كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :يعطى الموظفون
اىتماما ً
ً
مشاكميم بعناية فائقة" جاءت في المرتبة التاسعة واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي (7.86
من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%78.6بينما جاءت في المرتبة السادسة في المصارف اإلسبلمية ،حيث أن
الفقرة التي جاءت في المرتبة األخيرة في المصارف اإلسبلمية كانت "يتواصل المصرف مع المشتركين
لمتعرف عمى آرائيم بخصوص جودة الخدمات المقدمة" بمتوسط حسابي قدره ( 8.16من  )10وبوزن نسبي

( )%81.6وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرات.
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وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "الجودة المتفوقة" بمغ
( 8.25من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%82.5حيث بمغ في المصارف التجارية ( 8.09من  ،)10وبوزن
نسبي ( ،)%80.9بينما بمغ في المصارف اإلسبلمية ( 8.41من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%84.1مما يدل

عمى أن بعد "الجودة المتفوقة" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة.

مما يدل عمى أن المصارف الفمسطينية تسعى بشكل جاد لتطبيق أنظمة االعتماد والجودة المتفوقة
المحمية والعالمية ،وبما يضمن التفوق في مجال الخدمات التي يقدموىا ،ولذلك تعد الجودة المتفوقة كأحد

إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05وأن ىناك موافقة من كل
األبعاد الرئيسية لمحور الميزة التنافسية دا ٌل
ً
أفراد العينة عمى توافر الجودة المتفوقة لدى المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية كأحد األبعاد المكونة
لمميزة التنافسية ،ويتضح أن ىناك استجابة عالية عمى ىذا المجال من قبل أفراد العينة ،مما يؤكد عمى

أىمية تطبيق نظم الجودة كأحد متطمبات تحقيق الميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية.

تتفق ىذه النتيجة مع دراسة شعبان ( )2011و الشرفا ( )2008حيث وجدت الدراسة عبلقة ذات داللةإحصائية بين إدارة المعرفة وىي إحدى مجاالت رأس المال البشري ،وتكنولوجيا المعمومات ،وىى إحدى

مكونات رأس الييكل وبين مجاالت الميزة التنافسية ومنيا" جودة الخدمات" ،ومع دراسة عريقات وآخرون

()2010حيث حقق درجة عالية من الموافقة .

اختمفت مع دراسة حسون وآخرون (،(2012حيث حقق درجة منخفضة من الموافقة ويعزى ذلك إلى أنمجتمع الدراسة يتبع القطاع الحكومي الخدماتي الذي يفتقر إلى جودة الخدمة.
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جدول ( )5.17نتائج تحميل فقرات بعد :الجودة المتفوقة
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

1

الفقرة

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

8.32

1.45

83.2

1

8.40

1.18

84.0

5

8.36

1.31

83.6

1

8.14

1.64

81.4

4

8.16

1.31

81.6

9

8.15

1.48

81.5

8

8.00

1.74

80.0

8

8.50

1.15

85.0

4

8.25

1.49

82.5

5

7.86

1.73

78.6

9

8.32

1.11

83.2

6

8.09

1.46

80.9

9

8.02

1.93

80.2

6

8.32

1.48

83.2

6

8.17

1.72

81.7

7

8.02

2.11

80.2

6

8.58

1.59

85.8

2

8.30

1.88

83.0

4

8.18

1.85

81.8

3

8.26

1.77

82.6

8

8.22

1.80

82.2

6

8

ييتم المصرف بتحديد مقاييس جودة الخدمات المقدمة لمزبائن.

8.20

1.74

82.0

2

8.52

1.27

85.2

3

8.36

1.52

83.6

1

9

يمتمك الموظفين المعرفة التامة لئلجابة عمى أسئمة الزبائن.

8.04

2.13

80.4

5

8.66

1.30

86.6

1

8.35

1.78

83.5

3

الدرجة الكمية لمبعد

8.09

1.50

80.9

8.41

1.00

84.1

8.25

1.28

82.5

2
3
4
5
6
7

يقدم موظفو المصرف الخدمات بالشكل المطموب.

المتوسط

االنحراف

الوزن

المصارف اإلسالمية
الوزن

اإلجمالي

يتواصل المصرف مع المشتركين لمتعرف عمى آرائيم بخصوص
جودة الخدمات المقدمة.

ينجز موظفو المصرف الخدمات لمزبائن بسرعة وفى الوقت المحدد.
يعطى الموظفون اىتماما فرديا بالزبائن ويتعاممون مع مشاكميم

بعناية فائقة.

تتمتع مراكز تقديم الخدمات بمظير جذاب وبيئة مريحة لمزبائن.
يوفر المصرف مراكز تقديم خدمات منتشرة في جميع محافظات

غزة.

يسعى المصرف بشكل جاد لتطبيق أنظمة االعتماد والجودة المحمية

والعالمية.
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 .2نتائج تحميل فقرات بعد" :الكفاءة المتفوقة"

الجدول رقم ( )5.18يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "الكفاءة المتفوقة" الذي يندرج

ضمن محور أبعاد الميزة التنافسية ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي لمدرجة الكمية لمبعد.
حيث يتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :يسعى المصرف بشكل دائم لتطبيق التقنيات الحديثة بما

يساعد في سرعة انجاز العمميات في المصرف" جاءت في المرتبة األولى في المصارف التجارية بمتوسط
حسابي ( 8.60من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%86وكذلك جاءت في المرتبة األولى في المصارف اإلسبلمية
بمتوسط حسابي ( 8.72من  )10وبوزن نسبي ( ،)%87.2وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة

عمى ىذه الفقرة.

كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :يسعى المصرف إلى تبنى كل الطرق و األساليب

واالستراتيجيات الكفيمة بتطوير كفاءة العمميات فييا" ؛جاءت في المرتبة السادسة واألخيرة في المصارف
التجارية بمتوسط حسابي قدره ( 8.22من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%82.2بينما جاءت في المرتبة الخامسة
في المصارف اإلسبلمية ،حيث أن الفقرة التي جاءت في المرتبة األخيرة في المصارف اإلسبلمية كانت:
" تسيم نظم المعمومات اإلدارية في المصرف في زيادة التنسيق والتكامل بين الوحدات اإلدارية في تنفيذ

العمميات" بمتوسط حسابي قدره ( 8.32من  )10وبوزن نسبي ( )%83.2وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة
من الموافقة عمى ىذه الفقرات.
وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "الكفاءة المتفوقة" بمغ
( 8.46من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%84.6حيث بمغ في المصارف التجارية ( 8.36من  ،)10وبوزن
نسبي ( ،)%83.6بينما بمغ في المصارف اإلسبلمية ( 8.55من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%85.5مما يدل

عمى أن بعد "الكفاءة المتفوقة" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة.

مما يدل عمى أن المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية تسعى لتبنى كل الطرق واألساليب
واالستراتيجيات الكفيمة بتطوير كفاءة العمميات فييا؛ ولذلك تعد الكفاءة المتفوقة كأحد األبعاد الرئيسة لمحور

الميزة التنافسية دال إحصائياً عند مستوى الداللة ) ، .(0.05وأن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى توفر
الميزة التنافسية متمثمة بالمستوى المرتفع من الكفاءة في متابعة األنشطة والعمميات في المصارف

وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة شعبان (،)2011والعتوم(،)2009وحسون وآخرون (،)2012والشرفا ( ) 2008حيث أكدت عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات،
ومجاالت الميزة التنافسية " كفاءة العمميات" .
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جدول ( )5.18نتائج تحميل فقرات بعد :الكفاءة المتفوقة
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

1
2
3
4
5
6

الفقرة

يسعى المصرف بشكل دائم لتطبيق التقنيات الحديثة بما يساعد في

سرعة انجاز العمميات في المصرف.

يقوم المصرف بمراجعة أنشطة وعمميات وحداتو المختمفة ويعمل

عمى إلغاء األنشطة والعمميات الغير ضرورية والمكررة

تسيم نظم المعمومات اإلدارية في المصرف في زيادة التنسيق

والتكامل بين الوحدات اإلدارية في تنفيذ العمميات.

يسعى المصرف إلى تبنى كل الطرق و األساليب واالستراتيجيات

الكفيمة بتطوير كفاءة العمميات فييا.

يسيم نظم المعمومات المستخدم في المصرف في خفض تكاليف

العمميات والخدمات.

يتضمن نطاق الرقابة الداخمية في المصرف فحص وتقييم كفاءة

وفاعمية العمميات.

الدرجة الكمية لمبعد

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

المصارف اإلسالمية
الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اإلجمالي
الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

8.60

1.68

86.0

1

8.72

1.05

87.2

1

8.66

1.39

86.6

1

8.38

1.87

83.8

3

8.56

1.07

85.6

4

8.47

1.52

84.7

3

8.28

1.47

82.8

4

8.32

1.08

83.2

6

8.30

1.28

83.0

6

8.22

1.64

82.2

6

8.50

1.07

85.0

5

8.36

1.39

83.6

5

8.44

1.33

84.4

2

8.58

1.16

85.8

3

8.51

1.24

85.1

2

8.26

1.72

82.6

5

8.61

1.22

86.1

2

8.43

1.50

84.3

4

8.36

1.39

83.6

8.55

0.79

85.5

8.46

1.13

84.6
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 .3نتائج تحميل فقرات بعد" :االبداع المتفوق"

الجدول رقم ( )5.19يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "اإلبداع المتفوق" الذي يندرج

ضمن محور أبعاد الميزة التنافسية ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي لمدرجة الكمية لمبعد.
حيث يتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :يقوم المصرف بتحديث تقنياتو وأجيزتو باستمرار لتتواكب

مع الخدمات الجديدة" جاءت في المرتبة األولى في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 8.37من ،)10
وبوزن نسبي ( ،)%83.7وكذلك جاءت في المرتبة األولى في المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي (8.25
من  )10وبوزن نسبي ( ،)%82.5وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرة.
كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :يتمتع المصرف بثقافة تنظيمية تساعد عمى تأمين فرص

اإلبداع والمبادرة" جاءت في المرتبة الخامسة واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي قدره (7.92
من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%79.2وكذلك جاءت في المرتبة الخامسة واألخيرة في المصارف اإلسبلمية
بمتوسط حسابي ( 8.04من  )10وبوزن نسبي ( ،)%80.4وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة

عمى ىذه الفقرات.
وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "اإلبداع المتفوق" بمغ
( 8.15من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%81.5حيث بمغ في المصارف البنوك التجارية ( 8.04من ،)10

وبوزن نسبي ( ،)%80.4بينما بمغ في المصارف اإلسبلمية ( 8.25من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%82.5مما
يدل عمى أن بعد "اإلبداع المتفوق" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة.

لذا ُيعد اإلبداع المتفوق كأحد األبعاد الرئيسة لمحور الميزة التنافسية دال إحصائياً عند مستوى داللة
( ،)0.05وأ ن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ضرورة توفر عنصر اإلبداع والتجديد المتفوق ،ويتضح
أن ىناك استجابات عالية عمى ىذا المجال من قبل أفراد العينة مما يؤكد عمى أىمية اإلبداع ،والتجديد كأحد

متطمبات الميزة التنافسية لممصارف .

وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة شعبان ( ، )2011كما تتفق مع ما توصمت لو دراسة الشرفا ( )2008حيثوجدت ىذه الدراسة أن ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ،ومجاالت
الميزة التنافسية ومنيا اإلبداع والتطوير،واتفقت مع عريقات وآخرون ( )2010حيث احتمت المرتبة األولى من

حيث تحقق الميزة التنافسية.

-اختمفت مع دراسة حسون وآخرون ( )2012حيث حققت درجة منخفضة من الموافقة.
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جدول ( )5.19نتائج تحميل فقرات بعد :اإلبداع المتفوق
نوع المصرف
المصارف التجارية
م

1
2
3
4
5

الفقرة

يتبنى المصرف إدخال وتجريب األفكار االبتكارية التي يقدميا

الموظفون لمواجية مشكبلت العمل.

يتمتع المصرف بثقافة تنظيمية تساعد عمى تأمين فرص اإلبداع

والمبادرة.

ييتم المصرف بتطوير تشكيمة الخدمات المقدمة لمزبائن بما يتناسب

مع ما يقدمو المنافسون.

تساعد تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في المصرف عمى سرعة

تطوير وتنويع الخدمات المقدمة لمزبائن.

يقوم المصرف بتحديث تقنياتو وأجيزتو باستمرار لتتواكب مع

الخدمات الجديدة.

الدرجة الكمية لمبعد

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

المصارف اإلسالمية
الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اإلجمالي
الترتيب

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

7.96

1.87

79.6

3

8.14

1.60

81.4

4

8.05

1.74

80.5

4

7.92

1.86

79.2

5

8.04

1.40

80.4

5

7.98

1.64

79.8

5

7.96

1.81

79.6

3

8.28

1.37

82.8

3

8.12

1.60

81.2

3

8.12

1.86

81.2

2

8.38

1.10

83.8

2

8.25

1.53

82.5

2

8.37

1.65

83.7

1

8.43

1.43

84.3

1

8.40

1.54

84.0

1

8.04

1.67

80.4

8.25

1.08

82.5

8.15

1.40

81.5
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 .4نتائج تحميل فقرات بعد" :االستجابة المتفوقة"

الجدول رقم ( )5.20يعرض نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات بعد "االستجابة المتفوقة" الذي يندرج

ضمن محور أبعاد الميزة التنافسية ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم المتوسط العام ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي لمدرجة الكمية لمبعد.
حيث يتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :يتابع المصرف ويتخذ اإلجراءات السريعة نحو مالحظة

التغيرات المستمرة في رغبات وحاجات الزبائن" جاءت في المرتبة األولى في المصارف التجارية بمتوسط
حسابي ( 8.52من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%85.2وكذلك جاءت في المرتبة األولى في المصارف
اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 8.34من  )10وبوزن نسبي ( ،)%83.4وىذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة
من الموافقة عمى ىذه الفقرة.

كبيرً ببحوث التسويق بغرض التعرف
كما اتضح أن الفقرة التي تنص عمى" :يولى المصرف اىتماماً ا

عمى الرغبات غير المشبعة لمزبائن" جاءت في المرتبة الخامسة واألخيرة في المصارف التجارية بمتوسط
حسابي قدره ( 8.12من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%81.2وكذلك جاءت في المرتبة الخامسة واألخيرة في
المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 8.20من  )10وبوزن نسبي ( ،)%82وىذا يشير إلى وجود درجة
مرتفعة من الموافقة عمى ىذه الفقرات.

وبشكل عام يبلحظ أن المتوسط الحسابي الكمي إلجابات المبحوثين عمى بعد "االستجابة المتفوقة"

بمغ ( 8.31من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%83.1حيث بمغ في المصارف التجارية ( 8.28من  ،)10وبوزن
نسبي ( ،)%82.8بينما بمغ في المصارف اإلسبلمية ( 8.34من  ،)10وبوزن نسبي ( ،)%83.4مما يدل

عمى أن بعد "االستجابة المتفوقة" يحظى بدرجة مرتفعة من الموافقة.

مما يدل عمى أن المصارف الفمسطينية تتابع ،وتتخذ اإلجراءات السريعة ،نحو مبلحظة التغي ارت
المستمرة في رغبات ،وحاجات الزبائن لذلك تُعد االستجابة المتفوقة كأحد األبعاد الرئيسة لمحور الميزة
التنافسية دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05وأن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى االىتمام ببحوث

التسويق بغرض التعرف عمى الرغبات غير المشبعة لمزبائن والعمل عمى نقميا وتجسيدىا بخدمات تحاكي

الواقع .

-اتفقت مع دراسة حسون وآخرون (،(2012والعتوم ( ،)2009وشعبان (.)2012

136

جدول ( )5.20نتائج تحميل فقرات بعد :االستجابة المتفوقة
نوع المصرف
المصارف التجارية
الفقرة

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

8.52

1.79

85.2

1

8.54

1.11

85.4

1

8.53

1
2
3
4
5

المستمرة في رغبات وحاجات الزبائن.

8.28

1.76

82.8

3

8.42

1.26

84.2

2

8.35

1.53

يركز المصرف عمى حاجات ورغبات الزبائن ويعمل عمى نقميا

وتجسيدىا بخدمات متطورة ومتميزة تحاكى توقعاتيم.

8.18

1.60

81.8

4

8.22

1.39

82.2

2

8.20

1.49

82.0

يعمل المصرف عمى فتح المجال أمام الزبائن باالتصال معيم

والمشاركة في تحديد الخدمات المناسبة الحتياجاتيم.

8.12

1.75

81.2

5

8.20

1.26

82.0

5

8.16

1.52

81.6

5

يولى المصرف اىتمام كبير ببحوث التسويق بغرض التعرف عمى

الرغبات غير المشبعة لمزبائن.

8.32

1.57

83.2

2

8.34

1.42

83.4

4

8.33

1.49

83.3

3

ييتم المصرف بآراء الزبائن ومقترحاتيم في تقديم خدمات جديدة
واجراء تحسينات عمى الخدمات المقدمة.

8.28

1.54

82.8

8.34

1.01

83.4

8.31

1.30

83.1

الدرجة الكمية لمبعد

المعياري

النسبي%
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الترتيب

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحسابي
يتابع المصرف ويتخذ اإلجراءات السريعة نحو مبلحظة التغيرات

المصارف اإلسالمية
الوزن

اإلجمالي

الحسابي

المعياري

%

الحسابي

النسبي

الترتيب

1.48

85.3

2

83.5

1
4

المعياري

%

 .5ممخص نتائج أبعاد محور" :الميزة التنافسية"

الجدول ( )5.21يمخص نتائج الدرجة الكمية ألبعاد المحور الثاني ككل "الميزة التنافسية" حيث نجد

أن بعد الكفاءة المتفوقة جاء في المرتبة األولى من بين باقي األبعاد بمتوسط حسابي ( 8.36من  )10في

البنوك التجارية ،وبمتوسط حسابي ( 8.55من  )10في المصارف اإلسبلمية ،وجاء بعد االستجابة المتفوقة

في المرتبة الثانية في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 8.28من  ،)10بينما جاء بعد الجودة المتفوقة
في المرتبة الثانية في المصارف اإلسبلمية بمتوسط حسابي ( 8.41من  ،)10وجاء بعد الجودة المتفوقة

في المرتبة الثالثة في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 8.09من  ،)10بينما جاء بعد االستجابة

المتفوقة في المرتبة الثالثة في المصارف اإلسبلمية ،وجاء بعد اإلبداع المتفوق في المرتبة الرابعة واألخيرة
في المصارف التجارية بمتوسط حسابي ( 8.04من  ،)10وبمتوسط حسابي ( 8.25من  )10في المصارف
اإلسبلمية.

باالطبلع عمى الجدول ،نجد أن ىناك شبو توافق في ترتيب أبعاد محور الميزة التنافسية ،في المصارف

اإلسبلمية والمصارف التجارية ،ويعزى ذلك إلى الجيود الحثيثة من قبل اإلدارة في تحقيق واستدامة الميزة
التنافسية.
وتفسر الباحثة ارتفاع مستوى الميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية العاممة بمحافظات غزة حيث بمغ
الوزن النسبي لو ( )83.7نتيجة تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة مما يسيم في تعزيز وتحقيق الميزة التنافسية.
واتفقت ىذه النتيجـة مـع د ارسـة الغبلينـي( )2015والتـي أوضـحت أن مسـتوى تحقـق الميـزة التنافسـية فـيالمصارف التجارية بمغ % 75.56من وجية نظر العاممين ،واتفقت مع دراسة شعبان ( )2012حيث كشفت
أيضا مـع د ارسـة
عن مستوى تحقق الميزة التنافسية لدى شركة االتصاالت الخموية بنسبة( ،)%81.59واتفقت ً
(عمـى )2013 ،والتـي كشـفت أن مسـتوى الميـزة التنافسـية لمجامعـة اإلسـبلمية بمغـت  %75وعمـى الـرغم مـن
اختبلف البيئة ،إال أنيم اتفقوا عمى االىتمام بتحقيق الميزة التنافسية لدييم.
جدول ( )5.21نتائج تحميل أبعاد محور" :الميزة التنافسية"
المصارف التجارية

المصارف اإلسالمية

المتوسط

الوزن

1

البعد األول :الجودة المتفوقة

8.09

80.9

3

2

البعد الثاني :الكفاءة المتفوقة

8.36

83.6

1

8.55

3

البعد الثالث :اإلبداع المتفوق

8.04

80.4

4

8.25

82.5

4

البعد الرابع :االستجابة المتفوقة

8.28

82.8

2

8.34

83.4

الدرجة الكمية لمبعد

8.26

82.6

8.47

84.7

م

الفقرة

الحسابي النسبي%

الترتيب
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اإلجمالي

المتوسط

الوزن

8.41

84.1

2

85.5

1

8.46

4

8.15

81.5

3

8.31

83.1

8.37

83.7

الحسابي النسبي%

الترتيب

المتوسط

الوزن

8.25

82.5

3

84.6

1
4
2

الحسابي النسبي%

الترتيب

السؤل الثالث:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين

حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة
تعزى لمبيانات الشخصية اآلتية( :الجنس ،والعمر ،ومدة الخدمة ،والمؤىل العممي ،والمسمى الوظيفي،

والمستوى اإلداري)؟

لئلجابة عمى ىذا السؤال تم اختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية باستخدام اختبار
( )Independent - Sample T-Testلمتحقق من الفروق بين مجموعتين من البيانات الترتيبية ،وتم
استخدام اختبار ( )One- Way ANOVAلمتحقق من الفروق بين ثبلث مجموعات أو أكثر من البيانات

الترتيبية.

 .1بالنسبة لمتغير الجنس:

تم استخدام اختبار " "Tلعينتين مستقمتين لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول

مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واالسبلمية  -محافظات غزة تعزى

لمتغير الجنس ،والنتائج موضحة في الجدول اآلتي:

جدول ( )5.22نتائج اختبار ( )Tلكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق
المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية -محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس

مستوى تطبيق المنظمة
المتعممة

الجنس

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

7.57

1.36

أنثى

8.19

0.97

قيمة

اختبار
T

2.51
2

القيمة

مالحظة

االحتمالية
0.014

توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول)  )5.22أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل

( )Tأقل من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :توجد فروق في متوسطات استجابات
المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات

غزة تعزى لمتغير الجنس ،والفروق كانت لصالح اإلناث؛ حيث بمغ المتوسط الحسابي لئلناث  ،8.19بينما
بمغ المتوسط الحسابي لمذكور.7.75

ويعزى ذلك إلى أن اإلناث العاممين في المصارف اإلسبلمية ،والتجارية أكثر احتكا ًكا ،وقرًبا من الممارسات
التنظيمية في المصارف عمى اختبلفيا ،مما يجعل حكميم في تقدير درجة تحقق الميزة التنافسية في

المصارف التي يعممون بيا ،أعمى من تقدير العاممون من الذكور ،وأكثر واقعية .

-وقد اتفقت الدراسة مع دراسة أبو حشيش ومرتجى ( )2011التي أظيرت فروق لصالح اإلناث ويعزى ذلك

إلى أن اإلناث في مجتمع ىذه الدراسة لدييم إحساس أكثر من الذكور بوجود أبعاد المنظمة المتعممة.
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-واختمفت مع دراسة محمد ( ،)2014عبد الفتاح(،)2013الرفاعي وآخرون ( ،)2013الحواجرة ( (2011

 ،صباح ( ،Tseng(2010) ،(2011بنى ىاني( ،)2008بينما في دراسة الشنطى ( )2016كانت الفروق
إحساسا بتوافر أبعاد المنظمة المتعممة .
لصالح الذكور مما يعني أن الذكور أكثر
ً
.2بالنسبة لمتغير العمر:

تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  )One Way Anovaلكشف الفروق في متوسطات

استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واالسبلمية -

محافظات غزة تعزى لمتغير العمر ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:

جدول ( ) 5.23نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى
تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير العمر

مستوى
تطبيق

المنظمة

المتعممة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

9.222

3

3.074

داخل المجموعات

155.540

96

1.620

المجموع

164.762

99

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة

القيمة

االحتمالية

مالحظة
ال توجد فروق ذات

1.897

0.135

داللة إحصائية عند
مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.23أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل
التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :ال توجد فروق في
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية

واإلسبلمية -محافظات غزة تعزى لمتغير العمر.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن جميع أفراد مجتمع الدراسة لدييم نفس التصور عن وجود أبعاد المنظمة المتعممة
بغض النظر عن أعمارىم.
-اتفقت

ىذه

الدراسة

مع

دراسة

الرفاعي

وآخرون

(،)2013والحواجرة(،)2011وصباح

(،)2011والطائي(، )2008الشمفان (.)2012

-واختمفت مع دراسة محمد(،(2014و)Tseng(2010التي أظيرت وجود فروق لدى أفراد مجتمع الدراسة

الماما
لصالح الفئات العمرية األكبر ويعزى ذلك ،إلى أنيم أصحاب إدراك ،ودراية واسعة ،ولدييم اطبلع و ً

أكثر ممن ىم أقل سناً.

 .3بالنسبة لمتغير مدة الخدمة:
تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  )One Way Anovaلكشف الفروق في متوسطات

استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واالسبلمية -
محافظات غزة تعزى لمتغير مدة الخدمة ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
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جدول ( ) 5.24نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى
تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واالسالمية محافظات غزة تعزى لمتغير مدة الخدمة
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

17.163

3

5.721

داخل المجموعات

147.599

96

1.537

المجموع

164.762

99

مصدر التباين

مستوى
تطبيق

المنظمة

المتعممة

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة

القيمة

االحتمالية

مالحظة
توجد فروق ذات داللة

3.721

0.014

احصائية عند مستوى
0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.24أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل

التباين األحادي أقل من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :توجد فروق في متوسطات

استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واالسبلمية -

محافظات غزة تعزى لمتغير مدة الخدمة.
ولكشف ىذه الفروق تم إيجاد اختبار  LSDلممقارنات البعدية في (جدول ،)5.25فقد تبين أن أفراد
عينة الدراسة الذين مدة خدمتيم (أكثر من  20عاماً) يرون مستوى تطبيق المنظمة المتعممة بشكل أكبر من
أفراد عينة الدراسة الذين تتراوح مدة خدمتيم بين ( 13-5عاماً) و(20-14عاماً) ،وىذه الفروق ذات داللة

إحصائية ،في حين لم يبلحظ أي فروق بين المجموعات األخرى .ويعزى ذلك إلى أن أفراد العينة الذين مدة

خدمتيم أكثر من  20عاما قد شيدوا تحوالت نوعية في منظمتيم أحدثت تغيرات وتطورات معينة اتجاه

المنظمة المتعممة .

-اتفقت الدراسة مع دراسة القواسمة والعمرى ( ،)2012الشنطى ()2016

 اختمفت مع دراسة محمد( ،)2014وعبد الفتاح ( ،(2013وابوحشيش ومرتجى ( ،)2011والرفاعىوآخرون ( ،( 2013والشمفان ( ، )2012والحواجرة (، (2011وزايد وآخرون (،)2009و صباح ()2011
ويعزى ذلك إلى أن درجة إحساس العاممين بوجود أبعاد المنظمة المتعممة لم تتأثر بتباين سنوات الخدمة فيما

بينيم.
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جدول ( )5.25نتائج اختبار  LSDلمفروق بين المتوسطات وفق متغير مدة الخدمة
المتوسط اقل من  5من  13 -5من  - 14اكثر من 20عام

مدة الخدمة

الحسابي

أعوام

عام

عام 20

اقل من  5أعوام

8.02

1

//

//

//

من 13 -5عام

7.66

1

//

*

من  - 14عام 20

7.03

1

*

اكثر من  20عام

8.69

مستوى تطبيق

المنظمة المتعممة

1

* القيمة االحتمالية دالة إحصائيا عند 0.05
 //القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند 0.05

 .4بالنسبة لمتغير المؤىل العممي:
تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  )One Way Anovaلكشف الفروق في متوسطات

استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واالسبلمية -
محافظات غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
جدول ( )5.26نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول

مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واالسالمية  -محافظات غزة تعزى
لمتغير المؤىل العممي

مصدر التباين

مستوى
تطبيق

المنظمة

المتعممة

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

المربعات

الحرية

بين المجموعات

1.580

2

0.790

داخل المجموعات

163.181

97

1.682

المجموع

164.762

99

قيمة F

المحسوبة

القيمة

االحتمالية

مالحظة
ال توجد فروق

0.470

0.627

ذات داللة

إحصائية عند
مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.26أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل

التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :ال توجد فروق في
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية

واالسبلمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي.

واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة عبد الفتاح ( ،)2013والرفاعي وآخرون ( ،)2013والشمفان()2012وصباح ( ،)2011والجواجرة(،)2010و الشنطى ((2016ويعزى ىذا إلى أن جميع أفراد العينة مجتمع
الدراسة ال يختمفون في إحساسيم بوجود تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة بغض النظر عن المؤىبلت العممية

التي يحممونيا.
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واختمفت ىذه الدراسة مع )Tseng(2010ودراسة القواسمة والعميري ( )2012وزايد وآخرون ()2009حيث أظيرت فروقات لصالح ذوي التعميم العالي في مجتمعات الدراسة لدييم؛ وىذا يعود إلى أن األفراد من

ذوي التعميم العالي في مجتمعات الدراسة ،لدييم معرفة واحساس بصورة أعمى ممن دونيم بالمستوى التعميمي
نحو تطبيق المنظمة المتعممة .

 .5بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:
تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  )One Way Anovaلكشف الفروق في متوسطات

استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واالسبلمية -
محافظات غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
جدول ( )5.27نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول

مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

3.943

3

1.314

داخل المجموعات

160.819

96

1.675

المجموع

164.762

99

مصدر التباين

مستوى
تطبيق

المنظمة
المتعممة

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة

القيمة

االحتمالية

مالحظة
ال توجد فروق ذات

0.785

0.505

داللة احصائية عند
مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.27أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل
التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :ال توجد فروق في
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية

واالسبلمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
-اتفقت ىذه الد ارسة مع دراسة زايد وآخرون (.)2009

. 6بالنسبة لمتغير المستوى اإلداري:

تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  ،)Anova One Wayلكشف الفروق في متوسطات

استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -
محافظات غزة تعزى لمتغير المستوى اإلداري ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
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جدول ( )5.28نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول

مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة تعزى
لمتغير المستوى اإلداري

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

االحتمالية

بين المجموعات

3.943

3

1.314

داخل المجموعات

160.819

96

1.675

المجموع

164.762

99

مصدر التباين

مستوى
تطبيق

المنظمة

المتعممة

مالحظة
ال توجد فروق ذات

0.785

0.505

داللة احصائية عند
مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.28أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل

التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :ال توجد فروق في
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى تطبيق المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية

واإلسبلمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير المستوى اإلداري.
-اتفقت مع دراسة زايد وآخرون (.)2009

السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واالسالمية  -محافظات غزة تعزى

لمبيانات الشخصية اآلتية( :الجنس ،والعمر ،ومدة الخدمة ،والمؤىل العممي ،والمسمى الوظيفي ،والمستوى

اإلداري)؟

لئلجابة عمى ىذا السؤال تم اختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية باستخدام اختبار
( ،)Independent - Sample T-Testلمتحقق من الفروق بين مجموعتين من البيانات الترتيبية ،وتم
استخدام اختبار ( )One- Way ANOVAلمتحقق من الفروق بين ثبلث مجموعات أو أكثر من البيانات

الترتيبية.

. 1بالنسبة لمتغير الجنس:
تم استخدام اختبار " "Tلعينتين مستقمتين لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول

الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ،والنتائج
موضحة في الجدول اآلتي:
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جدول ( )5.29نتائج اختبار ( )Tلكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول

الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس
المتوسط

االنحراف

قيمة اختبار

القيمة

الحسابي

المعياري

T

االحتمالية

ذكر

8.23

1.46

أنثى

8.70

0.79

الجنس

الميزة
التنافسية

2.066

مالحظة
توجد فروق ذات داللة إحصائية

0.042

عند مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.29أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل

( )Tأقل من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :توجد فروق في متوسطات استجابات
المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية

 -محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ،والفروق كانت لصالح اإلناث حيث بمغ المتوسط الحسابي لئلناث

8.70بينما بمغ المتوسط الحسابي لمذكور.8.23ويعزى ذلك إلى اإلناث العاممين في المصارف اإلسبلمية
والتجارية أكثر احتكا ًكا وقرًبا من الممارسات التنظيمية في المصارف ،عمى اختبلفيا ،مما يجعل حكميم في
تقدير درجة تحقق الميزة التنافسية في المصارف التي يعممون بيا أعمى من تقدير العاممون من الذكور،

وأكثر واقعية.

-اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الشرفا(،(2008وعبيد( ،)2012وشعبان ( ،)2012وكحيل (،)2016

والغبليني( (2015من حيث عدم وجود فروقات في استجابات حول مستوى تحقق الميزة التنافسية ،ويعزى

ذلك إلى أن جميع العاممين من كبل الجنسين ،يسعون إلى تحقيق الميزة التنافسية ،لتحقيق أىداف المنظمة .
.2بالنسبة لمتغير العمر:

تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  )One Way Anovaلكشف الفروق في متوسطات

استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واالسبلمية  -محافظات غزة

تعزى لمتغير العمر ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:

جدول ( )5.30نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول
الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واالسالمية -محافظات غزة تعزى لمتغير العمر
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

1.931

3

0.644

داخل المجموعات

171.514

96

1.787

المجموع

173.445

99

مصدر التباين
الميزة

التنافسية

مجموع

المربعات
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قيمة F

المحسوبة

القيمة

االحتمالية

مالحظة
ال توجد فروق ذات داللة

0.360

0.782

إحصائية عند مستوى
0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.30أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل
التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :ال توجد فروق في

متوسطات استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واالسبلمية -

محافظات غزة تعزى لمتغير العمر .أي :أن إجابات المبحوثين جاءت باالتجاه نفسو حول مستوى تحقق
الميزة التنافسية ويفسر ذلك بأن معظم المبحوثين ىم من فئة الشباب ،وبالتالي لم يكن ىناك فروق فيما يتعمق
بمتغير العمر ،وأيضا يعزى إلى الخبرة التي يمتمكونيا واحتكاكيم المباشر في جميع المستويات اإلدارية
والتنفيذية.
 واتفقت مع دراسة الشرفا(،(2008والغبليني( ،(2015وشعبان (،(2011وعبيد(،)2012وكحيل ()2016في عدم وجود فروقات في متوسط استجابات المبحوثين حول مستوى تحقق الميزة التنافسية تعزى لمتغير
العمر ،ويعزى ذلك إلى الجيود المبذولة من قبل مجتمعات الدراسة ،نحو تحقيق مستوى أعمى من الميزة
التنافسية حيث تتشابو مجتمعات الدراسة في كونيا تندرج تحت مسمى القطاع الخاص .
واختمفت مع دراسة (شمتوت.)2009 ، .3بالنسبة لمتغير مدة الخدمة:

تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  )One Way Anovaلكشف الفروق في متوسطات
استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية
 -محافظات غزة تعزى لمتغير مدة الخدمة ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:

جدول ( )5.31نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول

الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واالسالمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير مدة الخدمة
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

11.995

3

3.998

داخل المجموعات

161.451

96

1.682

المجموع

173.445

99

مصدر التباين
الميزة
التنافسية

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة

القيمة

مالحظة

االحتمالية

ال توجد فروق ذات
2.377

0.075

داللة إحصائية عند
مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.31أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل

التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :ال توجد فروق

في

متوسطات استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -في

محافظات غزة تعزى لمتغير مدة الخدمة .ويعود ذلك إلى تشابو البيئة التنظيمية التي يعممون بيا ،وأنيم
يعممون تحت نفس ظروف العمل؛ وبالتالي لم يكن أثر لمدة الخدمة عمى اتجاه إجابات المبحوثين
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واتفقت مع دراسة الشرفا (،(2008وشعبان ( ،)2011والغبلييني (،(2015وكحيل ()2016حيث أشارإلى عدم وجود فروقات تعزى إلى سنوات الخدمة بسبب وحدة ،ومركزية مجتمع الدراسة ،والسياسات التنافسية
التي يتم تطبقيا عمى مستوى المنظمة .
 .4بالنسبة لمتغير المؤىل العممي:

تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  )One Way Anovaلكشف الفروق في متوسطات
استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة
تعزى لمتغير المؤىل العممي ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:

جدول ( )5.32نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول الميزة
التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

2.144

2

1.072

داخل المجموعات

171.301

97

1.766

المجموع

173.445

99

مصدر التباين
الميزة

التنافسية

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة
0.607

القيمة

االحتمالية
0.547

مالحظة
ال توجد فروق ذات

داللة احصائية عند
مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.32أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل

التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :ال توجد فروق في
متوسطات استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -

محافظات غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي .والسبب يعود إلى أن غالبية أفراد العينة ىم من حممة شيادة
البكالوريوس.

 -واتفقت مع دراسة الغبليني(،)2015وعبيد( ،)2012والشرفا()2008

واختمفت مع كحيل ()2016الذي أشار إلى وجود فروق تعزى لممؤىل العممي ،ويعزى ذلك بأن من يحممونشيادات عميا مثل الدكتوراة ،والماجستير لدييم نظرة أشمل ،وأعمق نحو الميزة التنافسية.
 .5بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:

تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  )One Way Anovaلكشف الفروق في متوسطات
استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
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جدول ( )5.33نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول الميزة
التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

1.254

3

0.418

داخل المجموعات

172.191

96

1.794

المجموع

173.445

99

مصدر التباين
الميزة

التنافسية

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة
0.233

القيمة

االحتمالية
0.873

مالحظة
ال توجد فروق ذات

داللة احصائية عند
مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.33أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل

التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ( ،)α≤0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :ال توجد فروق في
متوسطات استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -

محافظات غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي .وتعزو الباحثة ذلك إلى أن غالبية المبحوثين مسماىم الوظيفي
"موظف".
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شمتوت ( ،)2009والغبليني (،(2015والشرفا(.)2008اختمفت مع كحيل ( ،)2016وعبيد(.)2012 .6بالنسبة لمتغير المستوى اإلداري:

تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي  )Anova One Wayلكشف الفروق في متوسطات

استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة
تعزى لمتغير المستوى اإلداري ،والنتائج موضحة من خبلل الجدول اآلتي:

جدول ( )5.34نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول الميزة
التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير المستوى اإلداري.
جدول ( )5.34نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول الميزة
التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة تعزى لمتغير المستوى اإلداري
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

1.254

3

0.418

داخل المجموعات

172.191

96

1.794

المجموع

173.445

99

مصدر التباين
الميزة

التنافسية

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة

القيمة

االحتمالية

مالحظة
ال توجد فروق ذات

0.233

0.873

داللة احصائية عند
مستوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.34أن القيمة االحتمالية ( )sigالمقابمة الختبار تحميل

التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ( ،)≤α0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو :ال توجد فروق في
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متوسطات استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -
محافظات غزة تعزى لمتغير المستوى اإلداري .
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شمتوت( ،)2009والغبليني(،(2015والشرفا(.(2008اختمفت مع كحيل ( )2016حيث أظيرت دراستو ،وجود فروق لدى أفراد مجتمع الدراسة تختمف باختبلفالمستويات اإلدارية ،وكانت لصالح مستوى اإلدارة العميا ،اكبر من اإلدارات األخرى حول مستوى الميزة
التنافسية.
ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين المنظمة

المتعممة والميزة التنافسية من وجية نظر العاممين في المصارف التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة.
ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات اآلتية:

 .1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين إيجاد فرص لمتعمم المستمر والميزة
التنافسية.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العبلقة بين إيجاد فرص لمتعمم المستمر
والميزة التنافسية ،والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
جدول ( )5.35يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين
إيجاد فرص لمتعمم المستمر والميزة التنافسية

المتغير التابع (الميزة التنافسية)

المتغير المستقل
اإلجمالي
إيجاد فرص لمتعمم المستمر

المصارف التجارية

معامل

القيمة

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

0.34

*0.001

*0.003

المصارف اإلسالمية
معامل

القيمة

معامل

القيمة

االرتباط االحتمالية

0.40

*0.021

0.30

* االرتباط دال إحصائيا

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.35وجود عبلقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بين

إيجاد فرص لمتعمم المستمر ،والميزة التنافسية في المصارف التجارية ،واإلسبلمية وفي اإلجمالي ،حيث أن
القيمة االحتمالية المقابمة لمعامبلت االرتباط أقل من مستوى الداللة  ،0.05وىذا يدل عمى أنو كما وجدت

فرص لمتعمم المستمر كمما أدى ذلك لزيادة الميزة التنافسية.

 .2توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين تشجيع االستفيام والحوار والميزة
التنافسية.
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لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العبلقة بين تشجيع االستفيام والحوار
والميزة التنافسية ،والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
جدول ( )5.36يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين
تشجيع االستفيام والحوار والميزة التنافسية

المتغير التابع (الميزة التنافسية)

المتغير المستقل
اإلجمالي
تشجيع االستفيام والحوار

معامل

المصارف التجارية
معامل

القيمة

المصارف اإلسالمية
معامل

القيمة

القيمة

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

0.58

0.62

0.48

* االرتباط دال إحصائيا

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.36وجود عبلقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بين

تشجيع االستفيام والحوار والميزة التنافسية في المصارف التجارية واإلسبلمية وفي اإلجمالي ،حيث أن القيمة
االحتمالية المقابمة لمعامبلت االرتباط أقل من مستوى الداللة  ،0.05وىذا يدل عمى أنو كما زاد تشجيع

االستفيام والحوار كمما أدى ذلك لزيادة الميزة التنافسية.

 .3توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين تشجيع التعاون والتعمم الجماعي
والميزة التنافسية.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العبلقة بين تشجيع التعاون والتعمم
الجماعي والميزة التنافسية ،والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
جدول ( )5.37يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين
تشجيع التعاون والتعمم الجماعي والميزة التنافسية
المتغير التابع (الميزة التنافسية)

المتغير المستقل
اإلجمالي
تشجيع التعاون

والتعمم الجماعي

معامل

القيمة

المصارف التجارية
معامل

القيمة

المصارف اإلسالمية
معامل

القيمة

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

*0.000

*0.010

*0.000

0.43

0.36

0.60

إحصائيا
* االرتباط دال
ً

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.37وجود عبلقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بين

تشجيع التعاون ،والتعمم الجماعي ،والميزة التنافسية في المصارف التجارية واإلسبلمية وفي اإلجمالي ،حيث

أن القيمة االحتمالية المقابمة لمعامبلت االرتباط أقل من مستوى الداللة  ،0.05وىذا يدل عمى أنو كما زاد

تشجيع التعاون والتعمم الجماعي كمما أدى ذلك لزيادة الميزة التنافسية.
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 .4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين تمكين العاممين نحو رؤية مشتركة
والميزة التنافسية.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العبلقة بين تمكين العاممين نحو رؤية
مشتركة والميزة التنافسية ،والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
جدول ( )5.38يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين
تمكين العاممين نحو رؤية مشتركة والميزة التنافسية
المتغير التابع (الميزة التنافسية)

المتغير المستقل
اإلجمالي
تمكين العاممين نحو
رؤية مشتركة

معامل

المصارف التجارية

القيمة

معامل

القيمة

المصارف اإلسالمية
معامل

القيمة

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

0.49

0.49

0.49

إحصائيا
* االرتباط دال
ً

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.38وجود عبلقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بين

تمكين العاممين نحو رؤية مشتركة ،والميزة التنافسية في المصارف التجارية واإلسبلمية وفي اإلجمالي ،حيث

أن القيمة االحتمالية المقابمة لمعامبلت االرتباط أقل من مستوى الداللة  ،0.05وىذا يدل عمى أنو كما زاد

تمكين العاممين نحو رؤية مشتركة كمما أدى ذلك لزيادة الميزة التنافسية.

 .5توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم
والميزة التنافسية.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العبلقة بين إنشاء أنظمة لمشاركة

المعرفة والتعمم والميزة التنافسية ،والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
جدول ( )5.39يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين
إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم والميزة التنافسية
المتغير التابع (الميزة التنافسية)

المتغير المستقل
اإلجمالي
إنشاء أنظمة لمشاركة
المعرفة والتعمم

معامل

المصارف التجارية

القيمة

معامل

القيمة

المصارف اإلسالمية
معامل

القيمة

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

0.62
* االرتباط دال إحصائيا
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0.64

0.58

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.39وجود عبلقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بين
إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم والميزة التنافسية في المصارف التجارية واإلسبلمية وفي اإلجمالي،

حيث أن القيمة االحتمالية المقابمة لمعامل االرتباط أقل من مستوى الداللة  ،0.05وىذا يدل عمى أنو كما زاد
إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم كمما أدى ذلك لزيادة الميزة التنافسية.

 .6توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين ربط المنظمة بالبيئة الخارجية والميزة
التنافسية.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العبلقة بين ربط المنظمة بالبيئة الخارجية

والميزة التنافسية ،والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة من خبلل الجدول اآلتي:

جدول ( )5.40يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين
ربط المنظمة بالبيئة الخارجية والميزة التنافسية
المتغير التابع (الميزة التنافسية)

المتغير المستقل
اإلجمالي
ربط المنظمة
بالبيئة الخارجية

معامل

القيمة

المصارف التجارية
معامل

القيمة

المصارف اإلسالمية
معامل

القيمة

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

0.52

0.47

0.62

إحصائيا
* االرتباط دال
ً

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.40وجود عبلقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بين
ربط المنظمة بالبيئة الخارجية والميزة التنافسية في المصارف التجارية واإلسبلمية وفي اإلجمالي ،حيث أن

القيمة االحتمالية المقابمة لمعامبلت االرتباط أقل من مستوى الداللة  ،0.05وىذا يدل عمى أنو كما زاد ربط

المنظمة بالبيئة الخارجية كمما أدى ذلك لزيادة الميزة التنافسية.

 .7توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم
والميزة التنافسية.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العبلقة بين القيادة اإلستراتيجية الداعمة

لمتعمم والميزة التنافسية ،والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة من خبلل الجدول اآلتي:
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جدول ( )5.41يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين
القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم والميزة التنافسية
المتغير التابع (الميزة التنافسية)

المتغير المستقل
اإلجمالي
القيادة اإلستراتيجية
الداعمة لمتعمم

معامل

المصارف التجارية
معامل

القيمة

المصارف اإلسالمية

القيمة

القيمة

معامل

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

االرتباط االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

0.64

0.65

0.61

إحصائيا
* االرتباط دال
ً

تبين من النتائج الموضحة في جدول ( )5.41وجود عبلقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية بين

القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم والميزة التنافسية في المصارف التجارية واإلسبلمية وفي اإلجمالي ،حيث

أن القيمة االحتمالية المقابمة لمعامبلت االرتباط أقل من مستوى الداللة  ،0.05وىذا يدل عمى أنو كما زادت

القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم كمما أدى ذلك لزيادة الميزة التنافسية.

جدول ( )5.42يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المنظمة المتعممة ككل والميزة التنافسية
المتغير التابع (الميزة التنافسية)
المصارف التجارية

المصارف اإلسالمية

معامل

القيمة

معامل

القيمة

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

االرتباط

االحتمالية

االرتباط

االحتمالية

البعد األول :إيجاد فرص لمتعمم المستمر

0.34

*0.001

0.40

*0.000

0.30

*0.021

البعد الثاني :تشجيع االستفيام والحوار

0.58

*0.000

0.62

*0.000

0.48

*0.000

البعد الثالث :تشجيع التعاون والتعمم الجماعي

0.43

*0.000

0.36

*0.000

0.60

*0.000

0.49

*0.000

0.49

*0.000

0.49

*0.000

البعد الخامس :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

0.62

*0.000

0.64

*0.000

0.58

*0.000

البعد السادس :ربط المنظمة بالبيئة الخارجية

0.52

*0.000

0.47

*0.000

0.62

*0.000

البعد السابع :القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم

0.64

*0.000

0.65

*0.000

0.61

*0.000

األبعاد ككل

0.62

*0.000

0.60

*0.000

0.66

*0.000

المتغيرات المستقمة

البعد الرابع :تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية

مشتركة

اإلجمالي

* االرتباط دال إحصائيا

ويتضح من خبلل الجدول ) (5.42أن قيمة معامل االرتباط بين المحور األول ككل "أبعاد المنظمة

المتعممة" والمتغير التابع "الميزة التنافسية" قد بمغت ( )0.62لئلجمالي ،ولممصارف التجارية (،)0.60
ولممصارف اإلسبلمية ( ،)0.66وىذا يشير إلى وجود عبلقة ارتباطيو طردية متوسطة بين أبعاد المنظمة
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المتعممة والميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة  ،بحيث أنو كمما
ارتفع مستوى أبعاد المنظمة المتعممة أدى ذلك لرفع مستوى الميزة التنافسية ،عمماً بأن مستوى داللة االختبار
كان أقل من  ،0.05وبذلك يمكن التوصل لصحة الفرضية الرئيسة لمدراسة والتي تفترض" :وجود عالقة

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05بين أبعاد المنظمة المتعممة والميزة التنافسية في
المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية  -محافظات غزة".

وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة حسون وآخرون ()2012وىى الدراسة األقرب لمدراسة الحالية ،والوحيدة

أيضا ،التي أظيرت تأثير المنظمة المتعممة بأبعادىا المختمفة في الميزة التنافسية بأبعادىا المختمفة ،وتتفق
ىذه النتيجة مع سعي المنظمات باختبلف أنواعيا لتحقق ،وتمبية متطمبات المنظمة المتعممة ،كونيا الوسيمة

الوحيدة لمتفوق والتطور وصوالً لمميزة التنافسية .
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الفصل الضادس
النتائج والتىصياث

 أوالً :نتائج الدراسة.
 ثانياً :توصيات الدراسة.
 ثالثاً :الدراسات المقترحة
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مقدمة
خصص ىذا الفصل الستعراض أىم النتائج وىو ما تختص بو فقرة النتائج وفى ضوء النتائج تأتى
التوصيات؛ لذا فإن ىذا الفصل يتكون من جزئيتين ىما النتائج والتوصيات.
أوال :النتائج:
أثارت الدراسة مجموعة من التساؤالت وقدمت الفرضيات التي تعمقت بمدى تطبيق أبعاد المنظمة
المتعممة ،وعبلقتيا بالميزة التنافسية ،ومدى تحققيا في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية ،وبعد أن تم
تفسير البيانات المستفادة وتحميميا من أجوبة المبحوثين خمصت الدراسة إلى نتائج ساىمت في اإلجابة عن

تبعا لموزن النسبي ليا:
تساؤالت الدراسة وفرضياتيا ،ومن ثم فإن الباحثة ستشير إلى النتائج وستعرضيا ً
 .1تحميل النتائج المتعمقة بالمحور األول "المنظمة المتعممة ":

كان مستوى توافر أبعاد المنظمة المتعممة في المصارف التجارية واإلسبلمية-محافظات غزة ،ككل من قبل

العاممين كبي اًر بنسبة (،)%77.5وقد حصمت المصارف التجارية عمى نسبة ( ،)%75.7والمصارف
اإلسبلمية عمى نسبة (.)%79.3

ىناك مستوى لتوافر أبعاد المنظمة المتعممة في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية -محافظات غزة

بوزن نسبي  ،%77.5وأن ىذه األبعاد جاءت مرتب ًة تنازلياً كما يمي:
 القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم  ،بوزن نسبي %81.0
 إيجاد فرص لمتعمم المستمر  ،بوزن نسبي %79

 إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم  ،بوزن نسبي %78.1
 تشجيع االستفيام والحوار ،بوزن نسبي %77.9

 تشجيع التعاون والتعمم الجماعي ،بوزن نسبي %77.5
 ربط المنظمة بالبيئة الخارجية  ،بوزن نسبي %77.1

 تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة ،بوزن نسبي %73.5

.2تحميل النتائج المتعمقة بالمحور األول "الميزة التنافسية ":

كان مستوى توافر أبعاد الميزة التنافسية في المصارف التجارية واإلسبلمية-محافظات غزة ،ككل من قبل

العاممين كبي اًر بنسبة (، )%83.7وقد حصمت المصارف التجارية عمى نسبة ( ،)%82.6والمصارف
اإلسبلمية عمى نسبة (.)%84.7

ىناك مستوى لتوفر الميزة التنافسية لدى المصارف الفمسطينية التجارية واإلسالمية -محافظات غزة ،

بوزن نسبي  ،%83.7وأن ىذه األبعاد جاءت مرتب ًة تنازلياً كما يمي:
 الكفاءة المتفوقة ،بوزن نسبي% 84.6

 االستجابة المتفوقة ،بوزن نسبي %83.1
 الجودة المتفوقة ،بوزن نسبي %82.5
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 اإلبداع المتفوق ،بوزن نسبي %81.5
.3العالقة بين المنظمة المتعممة وأبعادىا مع الميزة التنافسية:
وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين المنظمة المتعممة ،والميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية

واإلسبلمية – محافظات غزة ،حيث بمغ معامل االرتباط لمحور المنظمة المتعممة ككل والميزة التنافسية (r-
 ،)0.62وبمغ ( )r-0.60في المصارف التجارية  ،وبمغ( )r-0.66في المصارف اإلسبلمية.

النتائج المتعمقة باختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات المتفرعة منيا:
 .1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين المنظمة المتعممة والميزة التنافسية
لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية -محافظات غزة

أي ترتبط المنظمة المتعممة بعبلقة طردية مع الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية

واإلسبلمية -محافظات غزة  ،فكمما ارتفع مستوى تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة أدى ذلك إلى ارتفاع

درجة تحقق الميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية  -محافظات غزة .
(  0.05

 .2توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

 ) بين إيجاد فرص لمتعمم المستمر والميزة

التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة.
(   0.05

 .3توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

) بين تشجيع االستفيام والحوار والميزة

التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة .
(  0.05

 ) بين تشجيع التعاون والتعمم الجماعي

 .4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

(   0.05

) بين تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية

والميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة.

 .5توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

مشتركة والميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة.
(  0.05

 .6توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

 ) بين إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

والميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة.

 .7توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

(   0.05

) بين ربط المنظمة بالبيئة الخارجية والميزة

التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة.
 .8توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

(   0.05

) بين القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم

والميزة التنافسية لممصارف الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة.

كما أظيرت النتائج:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول درجة تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة
ترجع إلى (العمر -والمؤىل العممي – والمسمى الوظيفي -والمستوى اإلداري) في المصارف الفمسطينية
التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة ،بخبلف متغير الجنس ،وكانت الفروق لصالح اإلناث بمتوسط حسابي
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يضا بخبلف مدة الخدمة وكانت الفروق لصالح األفراد الذين يتصفون بمدة
 8.19مقابل  7.57لمذكور وأ ً
خدمة (أكثر من  20عاماً) أكبر من الفئات األخرى.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مستوى تحقق الميزة التنافسية ترجع

إلى (العمر-ومدة الخدمة  -والمؤىل العممي – والمسمى الوظيفي – والمستوى اإلداري) في المصارف
الفمسطينية التجارية واإلسبلمية – محافظات غزة بخبلف متغير الجنس  ،والفروق كانت لصالح اإلناث
بمتوسط حسابي  8.70مقابل  8.23لمذكور.
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ثانيا :التوصيات:
من خبلل أدبيات الدراسة التي تم استعراضيا باإلضافة إلى الجانب العممي وماتم التوصل إليو من نتائج ،

خمصت الباحثة إلى التوصيات اآلتية:

أوالً :عمى مستوى المنظمة المتعممة:
 -لمباحثين:

 .1بالنظر إلى ماتم عرضو من توضيح لموضوع المنظمة المتعممة ككل بأبعادىا ونماذجيا المختمفة فإنو من
اىتماما جيداً بيذا الموضوع وربطو بمتغيرات أخرى لحل أي مشكمة تواجو
األىمية أن يقدم الباحثون
ً
المنظمات بما يحقق ليا البقاء واالستمرار.
 -لممصارف الفمسطينية:

 .2العمل عمى توفير فرص التعمم المستمر لجميع العاممين ،واتاحة الوقت الكافي لمتعمم،مع تخصيص مادة
في لوائح التوظيف باسم المكافآت والحوافز،والنظر لممشكبلت عمى أنيا فرص يمكن أن يتعمم العاممون منيا.

 .3تشجيع العاممين عمى تبادل المعمومات ،والمعرفة ،والتشجيع عمى الحوار واالستفسار ،والمناقشات
المستمرة  ،وتزويد العاممين بالتغذية الراجعة ،واإلصغاء آلراء اآلخرين ،وتبادليا دون قيود أو خوف.

 .4استثمار الطاقات والقدرات الكامنة لدى العاممين بإشراكيم في اتخاذ الق اررات واعطائيم الفرصة إلظيار ما
لدييم من أفكار ومقترحات من خبلل زيادة تعزيز مفيوم التعمم الجماعي بين العاممين ،والتركيز عمى خمق
أنشطة العمل الجماعي ،وتشكيل فرق العمل ،والمجان والتي تتكون من أعضاء من إدارات مختمفة ،وبخبرات

متباينة النجاز الميام ،وحل المشكبلت ،ووضع نظام لمكافأة االنجازات الجماعية.

.5زيادة التوجو نحو البلمركزية في اتخاذ الق اررات ،مع األخذ باالعتبار أثر الق اررات عمى معنويات العاممين
من خبلل إتاحة الفرصة ،أمام العاممين لممشاركة في عمميات صنع القرار ،لما لو من آثار ايجابية عمى
المصارف.

.6توجيو جيود إدارة المصارف فيما يتعمق بربط المصرف بالبيئة الخارجية من خبلل التعرف عمى ما يط أر
بيا من تغيرات ،وكذلك دراسة العوامل المختمفة الثقافية واالقتصادية وغيره ،واتخاذ كافة التدابير البلزمة
بشأنيا ،لما ليا من تأثير عمى عممية التعمم ،وكذلك االىتمام بالبيئة الداخمية والعوامل التنظيمية ،واحداث
توازن بين بيئة العمل واألسرة.

ثانياً :عمى مستوى الميزة التنافسية :
 -لممصارف الفمسطينية:

 .1من الضروري بذل جيود مكثفة متواصمة من قبل إدارة المصارف ،في مجال الخدمات التي يقدمونيا
ووصوليا إلى مستوى أفضل من الجودة ،وكذلك االىتمام بمشاكل الزبائن والعمل عمى تقديم الحمول المناسبة.

 .2ضرورة أن تولي إدارة المصارف أىمية أكبر فيما يتعمق بجانب المتابعة المستمرة ،لمتعرف عمى الحاجات
المتغيرة لمعمبلء والعمل عمى تمبيتيا واشباعيا ،وسرعة االستجابة ليا ،واالىتمام بشكل أكبر ببحوث التسويق.
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 .3ضرورة أن تقوم إدارة المصارف بدعم ،وتشجيع عمميات اإلبداع ،وذلك من خبلل تجريب األفكار والحمول
التي يقدميا العاممون ،وادخاليا إلى حيز التنفيذ.
ثالثا :الدراسات المقترحة:
 .1المنظمة المتعممة وعبلقتيا بالميزة التنافسية في الو ازرات الفمسطينية -المنظمات األىمية الفمسطينية -
الجامعات الفمسطينية.

 .2المنظمة المتعممة وعبلقتيا باألداء الوظيفي.
 .3الميزة التنافسية وعبلقتيا بجودة الخدمة.
 .4التمكين وعبلقتو بالميزة التنافسية.
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قائمة المراجع
أوالً  :الكتب والمصادر العربية

-أبو بكر ،مصطفى محمود(":)2006الموارد البشرية ،مدخل لتحقيق الميزة التنافسية" ،اإلسكندرية،

الدار الجامعية.

-أبو حشيش ،ومرتجى(" :)2011مدى توافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األقصى من وجية

نظر العاممين فييا" رسالة ماجستير مجمة الجامعة اإلسبلمية( ،سمسمة الدراسات اإلنسانية ) المجمد
( )19العدد (.)2

-أبو خضير ،إيمان مسعود (":)2007إدارة التعمم التنظيمي في معيد اإلدارة العامة بالمممكة العربية

السعودية"  ،تصور مقترح لتطبيق مفيوم المنظمة المتعممة  ،رسالة دكتوراة غير منشورة  ،جامعة الممك

سعود ،المممكة العربية السعودية .

أبو دية ،ىادى (" :)2011واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية دراسة ميدانية عمى الجامعاتالفمسطينية بمحافظتي الخميل وبيت لحم من وجية نظر الييئة األكاديمية" ،قسم إدارة األعمال ،جامعة

الخميل.

-أبو ىاشم حسن ،السيد (" :)2006الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية

والتربوية باستخدام  ،"SPSSكمية التربية ،جامعة الممك سعود ،المممكة العربية السعودية .

-أحمد ،محمد سمير( " :)2009اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية" ،عمان ،دار المسيرة

لمنشر ،والتوزيع والطباعة.

إسماعيل ،أحمد (" :)2011خصائص نظم المعمومات ،وأثرىا في تحديد خيار المنافسة االستراتيجيفي اإلدارتين العميا والوسطى ،دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة" ،قسم

إدارة أعمال  ،كمية ،التجارة الجامعة اإلسبلمية ،فمسطين.

-العميات ،أحمد(" :)2006الرقابة الشرعية عمى أعمال المصارف اإلسبلمية" ،دراسة ماجستير منشورة

 ،كمية الشريعة اإلسبلمية  ،جامعة النجاح ،فمسطين.

-إيدى ،بوشو(" :)2011إدارة الجودة الشاممة كمدخل لتحسين الميزة التنافسية لمبنوك :دراسة حالة

البنوك التجارية الناشطة في والية تمنراست" ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  ،جامعة

قاصدي مرباح –ورقمة ،الجزائر.

-بركات ،منال (" :)2007واقع تطبيق أبعاد الجودة الشاممة في ظل الثقافة التنظيمية السائدة في

البنوك العاممة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،غزة ،فمسطين.

-بريش ،فايزة (" :)2007دور الكفاءات المحورية في تدعيم الميزة التنافسية" ،رسالة ماجستير ،جامعة

سعد دحمب بالبميدة  ،الجزائر.
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البغدادى ،عادل ىادي (" :)2008العبلقة بين خصائص المنظمة المتعممة وجاىزيتيا لمتغيير دراسةمقارنة في كميتين من كميات التعميم العالي الخاص في بغداد" ،مجمة القادسية لمعموم اإلدارية

واالقتصادية ،جامعة القادسية ،المجمة ( ، )15العدد(،)1ص.78-57 :

-بوشناف ،عمار(" :)2002الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية ،مصادرىا تنميتيا وتطويرىا"،

رسالة ماجستير في عموم التسيير  ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

-جابر ،ابراىيم ،غانم محمد(" :)2010دور القطاع المصرفي في مواجية آثار الحرب والحصار عمى

قطاع غزة كورقة عمل مقدم لمؤتمر رؤية تنموية لمواجية آثار الحرب والحصار عمى قطاع غزة" ،كمية

التجارة ،الجامعة اإلسبلمية.

-جميل ،ىاني (" :)2007الميزة التنافسية" ،منتدى مجموعة إدارة الموارد البشرية.

حسون  ،آخرون(" :)2012أثر المنظمة المتعممة في تحقيق الميزة التنافسية"  ،مجمة كمية بغدادلمعموم االقتصادية  ،العدد ( ،)32ص. 34-1 :

-حسين ،ليث سعداهلل (":)2006دور إدارة الموارد البشرية في بناء منظمة متعممة مستجيبة (دراسة

نظرية تحميمية" ،مجمة بحوث مستقبمية ،كمية الحدباء الجامعة ،العراق ،المجمد( ،)4العدد( ،)13ص:
. 34-11

-حمدي ،أبو القاسم (" :)2005دور تنمية كفاءات األفراد في دعم الميزة التنافسية" ،رسالة ماجستير،

الجزائر ،جامعة الجزائر.

-الحواجرة  ،كامل (": )2010مفيوم المنظمة المتعممة في الجامعات األردنية من وجية نظر أعضاء

الييئة التدريسية " ،المجمة األردنية في إدارة األعمال  ،المجمد ( )6العدد( ،)1ص.245-225 :

-الحواجرة  ،كامل محمد (" :)2011االستعداد التنظيمي المدرك لمتغير االستراتيجي في المنظمة

المتعممة " ،المجمة األردنية في إدارة األعمال  ،المجمد( ،)7العدد( ،)3ص.397-376 :

-خضر ،ضحى (" :)2009نحو رؤية جديدة لمؤسسات التعميم العالي:في ضوء مفيوم المنظمة

المتعممة" ،مجمة كمية التربية بالمنصورة ،مصر ،العدد( ،)71الجزء األول ،ص  ،98-74اإلسكندرية،
مصر.

-خميل ،نبيل مرسي(" :)1998الميزة التنافسية في مجال األعمال" ،مركز اإلسكندرية ،مصر.

الربابعة ،فاطمة عمي (" :)2006دور سياسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسيةلممنظمات العاممة في المممكة األردنية الياشمية مع التطبيق عمى الجامعة األردنية" ،رسالة دكتوراه

الفمسفة في اإلدارة العامة ،جامعة القاىرة ،مصر.

-ربيع ،أسامة (" :)2007التحميل اإلحصائي باستخدام  ،"SPSSالجزء األول  ،الطبعة الثانية  ،كمية

التجارة  ،جامعة المنوفية ،مصر.
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الرفاعي  ،وآخرون(" :)2013مستوى تطبيق المنظمة المتعممة ومعوقاتيا كما يراىا العاممون فيالمؤسسات العامة األردنية في محافظة اربد"  ،المجمة األردنية في إدارة األعمال المجمد( ،)9العدد(،)1

ص.158-119 :

-الروسان  ،محمود ( " :)2007العبلقة بين الميزة التنافسية والتحميل البيئي دراسة تطبيقية في القطاع

المصرفي األردني" ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،العدد ( ،)63ص .157-137

زايد ،وآخرون(2009م)":المنظمة المتعممة وتطبيقاتيا في المممكة العربية ،السعودية ،دراسة حالةعمى القطاعات الرئيسة في الييئة الممكية بالجبيل"  ،المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية  ،معيد اإلدارة

العامة  ،المممكة العربية السعودية .

-السالم  ،مؤيد سعيد(" :)2009إدارة الموارد البشرية  :مدخل استراتيجي تكاممي"  ،عمان ،إثراء لمنشر

والتوزيع.

-سالم  ،وآخرون (" :)2011دور اإلبداع التسويقي والتكنولوجي في تحقيق الميزة التنافسية لمبنوك

العاممة في محافظات غزة من وجية نظر العمبلء" ،مجمة جامعة األزىر بغزة  ،سمسمة العموم اإلنسانية

 ،2011المجمد( ،)13العدد(،)3ص.138-107:

-سمطان ،سوزان خضر  ،ضحى (" :)2010المؤسسات التربوية كمنظمات متعممة" ،دار الفكر

ناشرون وموزعون  ،عمان ،األردن.

-السممي  ،عمى (" :)2001إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية" دار غريب لمنشر والطباعة  ،القاىرة،

مصر

-سميمان  ،عبد الواحد(":)2000االئتمان التجاري و التسييبلت المصرفية وكيفية الحصول عميو"،

اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األولى.

-السيسي  ،صبلح الدين (" :)2004قضايا مصرفية معاصرة ،االئتمان المصرفي  ،الضمانات

المصرفية"  ،االعتمادات المستندية ،القاىرة ،مصر  ،الطبعة األولى .

-شارلز  ،ىل وجاريت جونز(":)2001إدارة اإلستراتيجية ،مدخل متكامل" ،ترجمة  :رفاعي  ،رفاعي

محمد ،السعودية ،دار المريخ .

-شراب ،سائد حسن (" :)2011التخطيط االستراتيجي وعبلقتو بالميزة التنافسية" ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،قطاع غزة ،جامعة األزىر.

-الشرفا ،سموى محمد(":)2008دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق المزايا التنافسية في

المصارف العاممة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة .

-شعبان ،مصطفي عمى (" :)2011رأس المال الفكري ودورة في تحقيق الميزة التنافسية لشركة

االتصاالت الخموية الفمسطينية جوال" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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الشمفان  ،عادل أحمد(" :)2012دور المنظمة المتعممة في االلتزام الوظيفي ،دراسة مسحية عمىموظفي البنك السعودي لمتسميف واالدخار في مدينة الرياض" ،المجمة األردنية في إدارة األعمال،

المجمد( ،)8العدد( ،)1ص.105-82 :

-الشنطى  ،محمود(":)2016مدى توافر أبعاد المنظمة المتعممة بالو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة

من وجية نظر شاغمي الوظائف اإلشرافية " ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية ،

المجمد ( )24العدد (2016 ،)1ص .98-27

-الشنتف ،يوسف" :)2000( ،دور نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في عممية صنع الق اررات ،دراسة

ميدانية عمى المصارف التجارية العاممة فـي قطـاع غـزة بفمـسطين" ،رسـالة ماجـستير ،الجامعـة
اإلسبلمية ،غزة.

-الشيخ  ،فؤاد نجيب و فادي محمد بدر (" :)2004العبلقة بين نظم المعمومات والميزة التنافسية في

نظام قطاع األدوية األردني" ،دورية اإلدارة العامة  ،المجمد ( ،)44العدد(.)3

-الشيخ ،سمير (":)1994التطوير التنظيمي في البنوك اإلسبلمية" رسالة دكتوراه غير منشورة كمية

التجارة بسوىاج،جامعة أسيوط  ،مصر ص .36-35

-صباح ،ميسرة (" :)2011واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة عمى شركة االتصاالت الفمسطينية

في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.

-الطائي  ،عمي (" :)2008خصائص المنظمة المتعممة وادارة الريادة ،العبلقة واألثر في الشركة

العامة لمصناعات الكيربائية" ،مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،مجمد( ،)15العدد()1ص:

190-152

-عاشور ،يوسف (" :)2003آفاق النظام المصرفي الفمسطيني" ،فمسطين.

عبد الفتاح  ،فداء(":)2013درجة توافر خصائص المنظمة المتعممة لدى مديري المدارس الحكوميةفي محافظات شمال الضفة ووسطيا من وجية نظرىم" ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح

الوطنية  ،نابمس .

-عبيد  ،ساىر (" :)2012دور الخدمات االلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع

البنوك جنين" ،المؤتمر االقتصادي ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطين.

-عبيد ،ساىر  ،ربايعة  ،سائد ( ":)2016تأثير أبعاد إدارة المعرفة من وجية نظر أعضاء الييئة

التدريسية في الجامعة العربية األمريكية –فمسطين " ،المجمة األردنية إلدارة األعمال  ،المجمد ()12

العدد ( ، 2016، )4األردن .

-عمي  ،بطاىر (" :)2006إصبلحات النظام المصرفي الجزائري بآثارىا في تعبئة المدخرات وتمويل

التنمية" ،رسالة دكتوراة  ،كمية العموم االقتصادية وعموم التيسير  ،جامعة الجزائر  ،الجزائر .

-عمي  ،شاىين (" :)2006دور القطاع المصرفي في تنمية االقتصاد الفمسطيني ورقة عمل مقدم

لمؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب" ،كمية التجارة بالجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطين.
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عمـي ،عمـى محمــد عميـان (" :)2113متطمبـات اســتدامة الميـزة التنافســية فـي التعمـيم العــالي وجيـة النظــرالقائمة عمى أساس الموارد" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطين.

-الغريب  ،ناصر (" :)2000أصول المصرفية اإلسبلمية وقضايا التشغيل" ،ط ، 2مكتبة أبولو ،

القاىرة  ،مصر ،ص69-47

-الغبليينى،ميرفت(" :)2015استقطاب الموارد البشرية وعبلقتيا بتحقيق الميزة التنافسية ،دراسة ميدانية

عمى البنوك التجارية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير منشورة ،كمية االقتصاد والعموم االدارية ،جامعة

االزىر ،غزة.

-الفرا،مرام (" :)2012دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية االقتصادية الفمسطينية" ،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة .

-القريوتي ،محمد قاسـم ،نظرية المنظمة والتنظيم ،عمان ،دار وائل لمنشر والتوزيع.7772 ،

القواسمة  ،فريد والعمرى  ،زياد (" :)2012أبعاد المنظمة المتعممة وتأثيرىا عمى األداء التنظيمي،
دراسة حالة عمى شركة االتصاالت األردنية" ،مجمة األعمال واالقتصاد العربية  ،المجمد(،)8

ص.52-38:

-القرني،نورة(":)2015المدرسة كمنظمة متعممة كما يتصورىا معممو ومعممات المحمة الثانوية

بمحافظة الدوامى " ،مجمة جامعة الخميل لمبحوث  ،المجمد ( ، )10العدد (،)2ص.2015 ،111-99

-كامل  ،صبلح عبداهلل (" :)2008االئتمان المصرفي والقروض المصرفية األزمة والحل االئتمان

المصرفي والقروض المصرفية" ،القاىرة  ،مصر  ،الطبعة الثالثة.

-الكساسبة  ،وآخرون(" :)2009تأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويمية عمى المنظمة المتعممة" ،المجمة

األردنية في إدارة األعمال ،المجمد( ،)5العدد( ،)1ص.45-19:
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ملحق رقم ( :)1االستبَان بصورته النهائَت



جامعةةةةةةةةةةةةةةة ة األزهةةةةةةةةةةةةةةة ة – غةةةةةةةةةةةةةةة ة
عمةةةةةا الدراسةةةةةاي الع ةةةةةا اال ةةةة الع مةةة ة
ك ةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةا االع ةةةةةةةة ا اا ار ةةةةةةةة
ختصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إ ار عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

أخي الموظف  /أختي الموظفة
السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،،

الموضوع  :تعبئة االستبانة المرفقة
يرجى من سيادتكم التكرم والتفضل بإجابتكم عمى األسئمة الواردة في االستبيان ،والذي سينعكس بالتأكيد عمى
مدى اىتمامكم وثقتكم في اإلجابة عمى دقة النتائج النيائية لمدراسة  ،وذلك من أجل استكمال دراستي في

الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة األعمال والمعنونة بـ
المنظمة المتعممة وعالقتيا بالميزة التنافسية في المصارف الفمسطينية العاممة بمحافظات غزة

عمماً بأن كافة المعمومات الواردة في االستبانة لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط .
مع خالص التحية والتقدير،،،،،

الباحثة
رشا يوسف تميم عبداهلل


-2015171

أوالً :البيانات الشخصية والوظيفية
ضع إشارة (√) في المربع الذي ينطبق عميك
 )1الجنس
أنثى

ذكر
 )2العمر
أقل من30

من 40-30

من 50– 41

أكثر من51

 )3مدة الخدمة في المصرف (سنوات)
من 13-5

أقل من 5

أكثر من 20

من 20-14
 )4المؤىل العممي
دبموم فأقل

دراسات عميا

بكالوريوس

 )5التخصص ..........................
 )6المسمى الوظيفي
مساعد مدير عام /نائب مدير عام

مدير عام

مدير فرع

رئيس دائرة

موظف

نائب مدير /مراقب
 )7المستوى اإلداري
اإلدارة العميا

اإلدارة التنفيذية

اإلدارة الوسطى

ثانياً :البيانات المتعمقة بالمصارف الفمسطينية
 )8نوع المصرف
مصرف إسبلمي

مصرف تجارى
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ثالـثــاً :المنظمة المتعممة

ى ــي منظم ــة الق ــرن الح ــادي والعشـ ـرين ال ــذي يتمي ــز بس ــرعة التغيـ ـرات وكثـ ـرة التح ــديات وتق ــدم التقنيـ ـة وس ــبل

االتصــاالت وتوليــد المعرفــة  ،واالىتمــام ب ـرأس المــال الفكــري والعنصــر البشــرى معاممــة وتقــدي اًر ،وكــذلك تحفي ـ اًز
عمى التعمم واالبتكار و المشاركة في صياغة الرؤية وبمورة اإلستراتيجية واتخاذ القرار.

يرجى وضع الدرجة المناسبة لكل فقرة من الفقرات التالية  ،حيث كمما اقتربت الدرجة من) )10دل ذلك عمى الموافقة العالية
عمى ما ورد والعكس صحيح .
الفقة اي

ا

الدرج
10-1

البعد األول  :إيجاد فرص لمتعمم المستمر
 1يناقش الموظفون األخطاء بموضوعية بيدف التعمم واالستفادة منيا .
 2يحدد الموظفون الميام التي يحتاجونيا النجاز مياميم المستقبمية .
 3يساعد الموظفون بعضيم البعض عمى التعمم.
 4يستطيع الموظفون الحصول عمى المستمزمات المادية والمعنوية لدعم عمميات التعمم.
 5تمنح اإلدارة الموظفين الوقت الكافي لمتعمم.
 6يتعامل الموظفون مع المشاكل عمى أنيا فرصة لمتعمم.
7

تكافئ اإلدارة الموظفين عمى تعمميم .

البعد الثاني  :تشجيع االستفيام والحوار

10-1

 8يتبادل الموظفون التغذية الراجعة فيا بينيم بأمانة و مصداقية.
 9يستمع الموظفون لوجيات نظر بعضيم البعض قبل التحدث.
 10تشجع اإلدارة الموظفين عمى إثارة أسئمة " لماذا " بغض النظر عن موقعيم الوظيفي .
 11يستطيع الموظفون اإلفصاح عن وجيات نظرىم واالستفسار عن وجيات نظر اآلخرين في اى وقت.
 12يعامل الموظفون بعضيم البعض باحترام.
 13يقضى الموظفون وقتاً لبناء الثقة بين بعضيم البعض.
البعد الثالث  :تشجيع التعاون والتعمم الجماعي

10-1

 14تمنح اإلدارة و الموظفين الحرية لتكييف أىدافيم طبقا لبلحتياجات.
 15يعامل جميع أعضاء فرق العمل بالتساوي بغض النظر عن مواقعيم الوظيفية أو أية اختبلفات أخرى .
 16يركز أعضاء فرق العمل عمى ميمتيم كمجموعة وكيف يمكن أن تعمل بشكل جيد.
 17يراجع أعضاء فرق العمل آرائيم نتيجة لمناقشات المجموعة أو المعمومات المتجمعة .
 18تكافأ فرق العمل عمى إنجازاتيا كفريق وليس كأفراد.
 19تثق فرق العمل في أن اإلدارة ستأخذ بتوصيات الفرق.
البعد الرابع  :تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة
 20تبنى اإلدارة رؤى موحدة عبر المستويات المختمفة ومجموعات العمل.
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ا

الدرج

الفقة اي

10-1
 21تقدر اإلدارة الموظفين الذين يقدموا المبادرات.
 22تعطى اإلدارة الموظفين حق اختيار أعماليم ومياميم.
 23تسمح اإلدارة لمموظفين المشاركة في وضع رؤية المنظمة.
 24تعطى اإلدارة الموظفين حق التحكم في الموارد البلزمة النجاز مياميم .
 25تمكن اإلدارة العاممين لتنفيذ رؤية المنظمة.
 26تأخذ اإلدارة باالعتبار تأثير الق اررات عمى معنويات الموظفين.
البعد الخامس  :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

10-1

 27تعمل اإلدارة عمى تطوير أنظمة لقاس الفجوة بين األداء المتوقع واألداء الفعمي .
 28تتيح اإلدارة الدروس المتعممة لجميع الموظفين.
 29تستخدم المنظمة االتصاالت المفتوحة بشكل منظم مثل االقتراحات واالجتماعات المفتوحة .
 30تجعل اإلدارة المعمومات المطموبة متاحة في اى وقت بشكل سريع وسيل.
 31تحتفظ اإلدارة بقاعدة بيانات محدثة عن ميارات العاممين.
 32تقيس اإلدارة نتائج الوقت والموارد التي أنفقت عمى التدريب.
البعد السادس :ربط المنظمة بالبيئة الخارجية

10-1

 33تشجع اإلدارة الموظفين من الحصول عمى إجابات من جميع أنحاء المنظمة عند حل المشاكل .
 34تساعد اإلدارة الموظفين في إحداث توازن بين العمل واألسرة.
 35تأخذ اإلدارة بوجيات نظر المنتفعين عند عمميات صنع القرار.
 36تشجع اإلدارة الموظفين عمى التفكير من منظور عالمي والعمل بمبدأ الشمولية عند معالجة المشكبلت.
 37تعمل اإلدارة مع المجتمع الخارجي لتمبية االحتياجات المشتركة وتبادل المنافع.
 38تبحث اإلدارة باستمرار عن فرص لمتعمم.
البعد السابع :القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمم

10-1

 39تدعم اإلدارة فرص التعمم والتدريب بشكل عام.
 40تقوم اإلدارة بالتأكد من أن أعمال المنظمة متناسقة مع قيميا.
 41تنصح اإلدارة وتدرب من نقودىم.
 42تدعم اإلدارة الموظفين الذين يممكون روح المخاطرة المحسوبة .
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رابعاً :الميزة التنافسية

المقصود بيا الميارة أو المورد المتميز الذي يتيح لممنظمة إنتاج قيم ومنافع لمعمبلء تزيد عما يقدمو ليم المنافسون

ا

الدرج

الفقة اي

10-1

البعد األول  :الجودة المتفوقة
 1يقدم موظفو المصرف الخدمات بالشكل المطموب .
 2يتواصل المصرف مع المشتركين لمتعرف عمى آرائيم بخصوص جودة الخدمات المقدمة .
 3ينجز موظفو المصرف الخدمات لمزبائن بسرعة وفى الوقت المحدد .
 4يعطى الموظفون اىتماما فرديا بالزبائن ويتعاممون مع مشاكميم بعناية فائقة .
 5تتمتع مراكز تقديم الخدمات بمظير جذاب وبيئة مريحة لمزبائن .
 6يوفر المصرف مراكز تقديم خدمات منتشرة في جميع محافظات غزة .
7

يسعى المصرف بشكل جاد لتطبيق أنظمة االعتماد والجودة المحمية والعالمية .

8

ييتم المصرف بتحديد مقاييس جودة الخدمات المقدمة لمزبائن .

9

يمتمك الموظفين المعرفة التامة لئلجابة عمى أسئمة الزبائن.

البعد الثاني :الكفاءة المتفوقة

10-1

 10يسعى المصرف بشكل دائم لتطبيق التقنيات الحديثة بما يساعد في سرعة انجاز العمميات في المصرف .
 11يقوم المصرف بمراجعة أنشطة وعمميات وحداتو المختمفة ويعمل عمى إلغاء األنشطة والعمميات الغير ضرورية والمكررة
 12تسيم نظم المعمومات اإلدارية في المصرف في زيادة التنسيق والتكامل بين الوحدات اإلدارية في تنفيذ العمميات .
 13يسعى المصرف إلى تبنى كل الطرق و األساليب واالستراتيجيات الكفيمة بتطوير كفاءة العمميات فييا .
 14يسيم نظم المعمومات المستخدم في المصرف في خفض تكاليف العمميات والخدمات .
 15يتضمن نطاق الرقابة الداخمية في المصرف فحص وتقييم كفاءة وفاعمية العمميات .
البعد الثالث :اإلبداع المتفوق

10-1

 16يتبنى المصرف إدخال وتجريب األفكار االبتكارية التي يقدميا الموظفون لمواجية مشكبلت العمل .
 17يتمتع المصرف بثقافة تنظيمية تساعد عمى تأمين فرص اإلبداع والمبادرة .
 18ييتم المصرف بتطوير تشكيمة الخدمات المقدمة لمزبائن بما يتناسب مع ما يقدمو المنافسون.
 19تساعد تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في المصرف عمى سرعة تطوير وتنويع الخدمات المقدمة لمزبائن .
 20يقوم المصرف بتحديث تقنياتو وأجيزتو باستمرار لتتواكب مع الخدمات الجديدة.
البعد الرابع  :االستجابة المتفوقة

10-1

 21يتابع المصرف ويتخذ اإلجراءات السريعة نحو مبلحظة التغيرات المستمرة في رغبات وحاجات الزبائن.
 22يركز المصرف عمى حاجات ورغبات الزبائن ويعمل عمى نقميا وتجسيدىا بخدمات متطورة ومتميزة تحاكى توقعاتيم .
 23يعمل المصرف عمى فتح المجال أمام الزبائن باالتصال معيم والمشاركة في تحديد الخدمات المناسبة الحتياجاتيم.
 24يولى المصرف اىتمام كبير ببحوث التسويق بغرض التعرف عمى الرغبات غير المشبعة لمزبائن.
 25ييتم المصرف بآراء الزبائن ومقترحاتيم في تقديم خدمات جديدة واجراء تحسينات عمى الخدمات المقدمة .
تمت بحمد اهلل
شكر لحسن تعاونكم
ًا
الباحثة  /رشا يوسف تميم عبداهلل
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االسم

م

مكان العمل

التخصص

جامعة األزىر

إدارة أعمال
إدارة أعمال

1

د .وفيق األغا

2

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية

3

د .وسيم اليابيل

الجامعة اإلسالمية

إدارة أعمال

4

د .يوسف عبد بحر

الجامعة اإلسالمية

إدارة أعمال

5

د .ياسر الشرفا

الجامعة اإلسالمية

إدارة أعمال

6

د .جالل شبات

جامعة القدس المفتوحة

إدارة أعمال

7

د .خالد دىميز

الجامعة اإلسالمية

إدارة أعمال
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