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آية قرآنية

قال تعالى:

﴿ ير َف ِع ٱّللَه ٱ َل ِذين آم هنو ْا ِمن هكم وٱ َل ِ
ين هأو هتو ْا ٱ ْل ِع ْل َم
ذ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
ون َخبِ ري
َد َر َجات َوٱّللَه بِ َم َت ْع َم هل َ

﴾
(المجادلة)11 :

أ

اإلهداء
إلى سبب وجودي ،،،الى مصدر سعادتي ،،،إلى منبع الحنان ،،،إلى من أعترف بفضلهما كما ربياني
صغي ار…..

فإلى القصة التي صاغت حروفها واقعات الزمان ،إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو األمل واألماني

الجميلة ،إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار ،الى من أحمل اسمه بكل افتخار ،إلى من غمرني بالبذل
والعطاء ،إلى معني التفاني والتضحية ،أبي الغالي

إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها التي تمتهن الحب وتغزل األمل ،إلى النور الذي
ينير حياتي ،الى الينبوع الذي ال يمل العطاء ،إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراجي الى

أغلى الحبايب أمي الغالية.

إلى من ينافس الغيث بالعطايا ،ويسبق الحياة في السجايا ،إلى توأم الروح ،مثل العطاء والوفاء ،صاحب
القلب الطيب والنوايا الصادقة ،إلى من رافقني وسار معي الدرب خطوة بخطوة ،زوجي الغالي

إلى السنابل التي تنبت عطاء وتجود سخاء ،إلى سندي وعزوتي ،إلى أغلى من أهداهم لي والداي ،إلى
رفقاء دربي ،ورياحين حياتي ،إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات ،اخواني وأخواتي األعزاء.

إلى الالتي وهباني رسالة الحنان ،وعلماني معنى الوفاء ،إلى الالتي طالما مدتا لي يد العون والمساعدة
خاالتي العزيزات

إلى من هم رائحة امي ومعنى الفخر والكرم ،أخوالي الكرام

إلى عائلتي الثانية التي احتضنتني بكل الحب ،عائلة عمو أبو خالد أبو الفحم
الى صديقاتي وزميالتي العزيزات

إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع سائلة المولى عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم


ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد (صلى اهلل عليه وسلم)،
وانطالقا من قول اهلل تعالى ":ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين" (سورة النمل آية ،)19:وانطالقا من حديث
المصطفي عليه أفضل الصالة والسالم" :لم يشكر اهلل من لم يشكر الناس".
فإنني أحمد اهلل سبحانه وتعالى على جل نعمه ،وأشكر فضله وكرمه بأن من علي بإتمام هذه
الدراسة ،وأسأله بأن يجعله في ميزان حسناتي ،ومن ثم شكري الجزيل إلى أساتذتي األفاضل األستاذ
الدكتور /سامي أبو ناصر ،والدكتور /محمود الشنطي ،لتفضلهما باإلشراف على هذه الرسالة وعلى
مجهودهما الجبار و توجيهاتهم العلمية القيمة ،وأشكر عضوي لجنة المناقشة الدكتور /أحمد محمود ،
والدكتورة /آمال الحيلة ،لتفضلهما بمناقشة رسالتي وما بذلوه من عناء في إضفاء بعض المقترحات
العلمية القيمة ،وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة األزهر ،وأساتذتي األفاضل في كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية ،كما أشكر السادة المحكمين الذين ساهموا في تحكيم وتنقيح الرسالة وأثروها بمالحظاتهم
وآرائهم.
وختاما أرجو من اهلل عز وجل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،فما كان من توفيق فمن
اهلل ،أما ما كان من تقصير أو خطأ فمن نفسي.

الباحثة
اسالم أديب أبوحسنين


ت

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة الى التعرف على أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات البنوك العاملة في
قطاع غزة ،ولتحقيق هدف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم تصميم استبانة من
 49فقرة ،بحيث تغطي متغيرات الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في كل المستويات
اإلدارية في البنوك العاملة في قطاع غزة والذي يقدر عددهم ( )971عامال ،وقامت الباحثة باستخدام
طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب نسبة عدد العاملين في كل بنك من اجمالي عدد العاملين في البنوك،
حيث تم توزيع ( )300استبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد ( )275استبانة بنسبة (.)%91.7
وقد أظهرت الدراسة نتائج أهمها:
 .1وجود درجة موافقة كبيرة من قبل المبحوثين وبنسبة ( )%75.1على توافر مستلزمات تطبيق نظم
المعلومات اإلدارية.
 .2أفراد العينة يبدون موافقة كبيرة تجاه إدارة عالقات العمالء بمتوسط حسابي ( )3.61بوزن نسبي
(.)%72.28
 .3وجود أثر ذو داللة معنوية للمتغير المستقل (نظم المعلومات اإلدارية) وأبعاده في المتغير التابع (إدارة
عالقات العمالء) ،حيث فسرت أبعاد المتغير المستقل (نظم المعلومات اإلدارية ما نسبته ()%73.6
من االختالف أو التباين في المتغير التابع وهو إدارة عالقات العمالء.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول نظم المعلومات اإلدارية تعزى لمتغير العمر ،سنوات الخدمة،
والمؤهل العلمي ما عدا اإلمكانات البشرية فظهرت فروق ما بين حملة شهادة الدبلوم وحملة شهادة
البكالوريوس لصالح حملة الدبلوم ،وكذلك ال توجد فروق تبعا للجنس ما عدا لإلمكانات البرمجية فقد
كانت فروق لصالح االناث ،وأظهرت وجود فروق تبعا للمسمى الوظيفي لصالح الوظائف األعلى درجة
في السلم الوظيفي.
 .5وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة عالقات العمالء بسبب العوامل الديموغرافية تعزى لمتغير
الجنس لصالح االناث ،وكذلك توجد فروق تبعا لمتغير العمر بين فئتي ( 40عام فأكثر) و(أقل من 40
عام) لصالح الفئة العمرية األقل من  40عام ،وأوضحت النتائج وجود فروق تبعا للمسمى الوظيفي
لصالح الوظائف األعلى في الهرم التنظيمي ،بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق حول إدارة عالقات
العمالء تبعا للمؤهل العلمي ولسنوات الخدمة.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:
 .1ضرورة أن تعمل اإلدارة العليا للبنوك العاملة في قطاع غزة على مواكبة المستجدات التقنية
بمجال نظم المعلومات اإلدارية.
 .2مشاركة اإلدارة العليا للبنوك العاملين في تشخيص نقاط القوة والضعف لنظم المعلومات اإلدارية
المستخدمة بالبنوك.
 .3ضرورة قيام البنك بإجراء بحوث ودراسات دورية بصفة مستمرة حول سلوكيات العمالء نحو
الخدمات البنكية الجديدة.
 .4ضرورة قيام البنك ببرامج تدريبية وورش عمل متخصصة بإدارة عالقات العمالء وذلك لبناء كادر
وظيفي قادر على تطبيق مبادئ إدارة عالقات العمالء.

ث

Abstract
The study aimed to identify the impact of management information systems in
customer relationships management in banks which work in Gaza Strip. To achieve
the objective of the study, the researcher used the analytical descriptive method. A
questionnaire was designed from 49 paragraphs to cover the study variables. The
population of the study formed of all employees in banks in Gaza strip, which is
estimated at 971 workers. The researcher used the method of stratified random
sampling according to the percentage of employees in each bank out of the total
number of employees in the banks, where )300( questionnaires were distributed to the
study community and)275( questionnaires were retrieved by )91.7%(.
The study yielded several results, including:
1. There is a high degree of approval by members of the study population of the
capabilities available for the use of management information systems by (75.1).
2. There is a high degree of approval by members of the study population of the
capabilities available for the use of customer’s relationships management by
(72.28%).
3. There is a significant effect of the independent variable (MIS) and its dimensions
in the dependent variable (CRM). The dimensions of the independent variable
(MIS) accounted for (73.6%( of the variation or variance in the dependent
variable, CRM.
4. There are no statistically significant differences in management information
systems due to demographic variables in age, years of service, and qualification
except for human resources. There are no differences according to sex except for
the software resources. There are differences in favor of females, and there are
differences according to the job title in favor of higher jobs in organizational
hierarchy.
5. There are significant statistical differences in customer relationship management
due to demographic variables in gender in favor of females. There are also
differences according to the age difference between the categories (40 years and
over) and (less than 40 years) for the age group of less than 40 years. According to
the job title in favor of higher functions in the organizational hierarchy, while the
results showed that there are no differences on the customer relationships
management in accordance with the scientific qualification and years of service
It also yielded a set of recommendations, including:
1. The senior management of the banks should keep up technical developments in
the field of management information systems.
2. The senior management of banks should share the diagnosis of the strength and
weakness points with the employees in the management information systems
used by banks.
3. The Bank should conduct ongoing research and studies on customer behavior
towards customer’s relationships management.
4. The Bank should conduct training programs and workshops specialized in
customer relationship management in order to build a staff capable of applying
the principles of customer relationship management.
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 1الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
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 1.1المـــقــدمــة
في عالم االنترنت وثورة المعلومات واالتصاالت والتقنيات الحديثة ،تزايدت حدة المنافسة بين المنظمات
وتغيرت طريقة التواصل مع عمالئها ،كذلك تغير سلوك العمالء وطريقة تفكيرهم نتيجة توافر معلومات
أكثر فأصبح لدى العميل القدرة على البحث على منتجات وخدمات تناسبه أكثر.
فان تكنولوجيا المعلومات دعمت اإلدارة من خالل نظم المعلومات اإلدارية ووفرت كذلك العديد من
الوسائل لخدمة المنظمات في إطار هذا الهدف ،وهذا أدى إلى زيادة االهتمام بالعمالء والتعرف على
حاجاتهم ورغباتهم لتصميم خدمات ومنتجات تلبي وتفي برغبات وحاجات العمالء.
فتقوم نظم المعلومات على تحقيق أهداف معينة من خالل تجميع البيانات الالزمة وبعد ذلك معالجتها
لتصبح معلومات مفيدة مع األخذ بعين االعتبار التغذية الراجعة للتأكد من تحقيق الهدف فهي أشبه بأداة
رقابية على المدخالت والعمليات والمخرجات ،فأصبحت نظم المعلومات القاعدة األساسية لالنطالق في
مجال إدارة األعمال والتجارة االلكترونية واالتصاالت االلكترونية وادارة عالقات العمالء ،وهي باإلضافة
إلى ذلك تلعب دو ار كبي ار في نمو االقتصاد العالمي وتطوره.
ففي ظل األجواء االقتصادية الحالية وما تتميز به من منافسة حادة جدا بين المؤسسات خاصة مع تقارب
السلع والخدمات المقدمة من حيث المواصفات واألسعار ،فكان لزاما على كل منهم ،اإلسراع في وضع
الخطط واالستراتيجيات التي من شأنها أن تمكنها من التصدي للمنافسة من خالل محاولة السيطرة على
عمالئها بغية الحفاظ عليهم واستقطاب عمالء جدد.
ان التغيرات الحاصلة في بيئة العمل الحالية للمؤسسات على اختالف أنواعها ساهمت في زيادة الجهود
المبذولة من أجل المحافظة على عمالئها الحاليين ومحالة جذب عمالء جدد  ،مما دفع بالعديد من هذه
المؤسسات إلى تبني واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة(كنظم إدارة عالقات العمالء)،لضمان البقاء على
تواصل مستمر مع عمالئها للتعرف على حاجاتهم ورغباتهم المتجددة وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من
الشركات تعاني من معدل دوران عال في الحفاظ على عمالئها هذا يضع االستثمار في التكنولوجيا
موضع تساؤل واستفسار إذا لم تتمكن من تعزيز قدرة الشركة على تقديم منتجات وخدمات مالئمة
لحاجات ورغبات عمالئها (المحاميد وحدادين وطويقات.)2015 ،
ومن أجل ذلك كان جدي ار بالمؤسسات اتباع نهج جديد للتصدي للمنافسة وهو إدارة عالقات العمالء فهي
استراتيجية تهدف إلى خفض التكلفة وزيادة الربحية واالحتفاظ بالعمالء الحاليين وجذب عمالء جدد فهي
نهج شامل يقدم دمج عملي لجميع األنشطة المتعلقة بخدمة العمالء في المنظمة ،مثال ذلك التسويق
2

والمبيعات وخدمة ما بعد البيع والدعم الفني وغيره ،حيث يخلق نظام إدارة عالقات وخدمة العمالء منفعة
متبادلة بين العميل والمنظمة والتي تؤثر إيجابيا في العمالء وتزيد من والؤهم للمنظمة.
وحيث أن نجاح النظام االقتصادي يرتبط بنجاح وفعالية النظام المصرفي لذلك من الجدير بالجهاز
المصرفي استخدام نظم المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات العمالء واالنتقال من التركيز على تقديم
الخدمات إلى التركيز على معرفة حاجات عمالئها وتطورها ،والتي تعد أحد المصادر األساسية إلنشاء
قيمة عالية لألعمال المصرفية.

 1.2مشكلة الدراسة:
في ظل المنافسة الشديدة بين البنوك العاملة في قطاع غزة ،أصبح ال بد من مواكبة تطور التكنولوجيا

الحديثة وتحديدا في قطاع البنوك ،وخصوصا فيما يتعلق في جذب العمالء والمحافظة عليهم واقامة
عالقات طويلة األمد معهم وتقديم الخدمة لهم بأعلى جودة وكذلك تقديم قيمة مضافة لهم ،وتسهيل

الحصول على المعلومة واالستجابة للتغيرات العاجلة والمفاجئة مما يعزز والء العمالء للبنك .

للوصول إلى ذلك فال بد من استخدام نظم المعلومات اإلدارية لتعزيز التوجه بالعميل والتركيز على العميل
من خالل توفر المستلزمات المتاحة (البشرية والتنظيمية والمادية والبرمجية) وسرعة الحصول على
المعلومات التي تتميز بالمرونة مما يسهل اتخاذ الق اررات الخاصة بالتعامالت البنكية مما يتيح للبنك
الحصول على ميزة تنافسية تميزه عن غيره من البنوك المنافسة له .لقد فرض هذا التطور على الدول

والمؤسسات تطوير سياستها العامة بما تتوافق ومتطلبات العصر الحديث ،وكذلك تطوير اآلليات والوسائل
التقنية المستخدمة لمتابعة تنفيذ تلك السياسات ولإلشراف على سير العمل فيها(الحلبي ،)2010،ومن

خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة مثل دراسة إسماعيل( )2011وأبو كريم ( )2013والمحاميد
وآخرون( )2015في هذا المجال لوحظ محدودية الدراسات والبحوث التي اهتمت بأثر نظم المعلومات

اإلدارية على إدارة عالقات العمالء في قطاع البنوك .وقد بينت نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة
الغصين( )2014والتي أظهرت مستوى جيد إلدارة عالقات العمالء بشركة فيوجن لإلنترنت بغزة وبوزن
نسبي ( ،)%73.3وأيضا دراسة بلبل( )2011والتي أظهرت أن إدارة عالقات العمالء بشركة جوال كانت

متوسطة وبوزن نسبي ( ،)%64.24ومن جهة أخرى ،وفي سبيل الوقوف بدقة على مشكلة الدراسة قامت
الباحثة بدراسة استكشافية للتعرف مستوى إدارة عالقات العمالء في البنوك المختلفة بقطاع غزة حيث

قامت بتوزيع عدد ( )30استبانة على  30موظف ممن يعملون بالوظائف والبنوك المختلفة ،ويبين الجدول
( )1.1أدناه نتائج الدراسة االستكشافية.
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جدول رقم ( )1.1نتائج تحليل بيانات الدراسة االستكشافية لمتغيرات الدراسة على أساس الوزن النسبي.

معارض

محايد

موافق

الوزن النسبي

6

12

12

37.30%

2

يقدم البنك خدمات إضافية لكبار العمالء لضمان والئهم.

9

9

12

70.00%

3

يجري البنك بحوث حول سلوكيات العمالء نحو الخدمات الجديدة.

11

8

11

66.70%

 4تتوجه اإلادارة العليا للبنك استراتيجيا نحو إادارة عالقات العمالء.

8

12

10

68.90%

7

9

14

74.40%

 6تقوم إادارة البنك بدراسة جوادة الخدمات من فترة ألخرى.

8

11

11

70.00%

 7يمتلك البنك كاادر وظيفي متخصص لتطبيق إادارة عالقات العمالء.

12

9

9

63.30%

 8يكافئ البنك الموظفين الذين يٌقيمون عالقات متميزة مع العمالء ذوي
القيمة المربحة.

9

6

15

73.30%

 9تشجع اإلادارة العليا الموظفين على اكتساب المزيد من العمالء.

4

14

12

75.56%

 10يمتلك مديرو الفروع صالحيات واسعة لمعالجة شكاوى العمالء.

10

10

10

66.70%

يقوم البنك بتدريب الموظفين على التقنية الحديثة لتقديم الخدمة بشكل
 11أفضل للعمالء.

4

إدارة عالقات العمالء
 1يقدم البنك شرائح خدمية للعمالء بغض النظر عن حجم تعامالته ووزنه
المالي

5

يقدم البنك تسهيالت خاصة لعمالئه المميزين تعزيزا للثقة المتباادلة.

11

33.6% 26.7%

اإلجــــــــــمـــالــــــــــــــــــــــــي

15

39.7%

78.90%

71.00%

(المصدر :من إعداد الباحثة في ضوء نتائج التحليل االحصائي للعينة االستكشافية)

وقد أظهرت نتائج الدراسة االستكشافية في مجملها إلى وجود مستوي مستوى جيد فيما يتعلق بمستوي إدارة
عالقة العمالء حيث الوزن النسبي ( ،)%71.00وذلك بناء على ما أشارت إليه إجابات عينة الدراسة
مقارنة بالمتوسط الحسابي والوزن النسبي .وترى الباحثة وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة التي بينت أن
مستوى إدارة عالقة العمالء كان يتراوح ما بين (متوسط ،وجيد) وكذلك اعتمادا على نتائج الدراسة
4

االستكشافية والتي أظهرت مستوي جيد (يزيد عن المتوسط بنسبة قليلة) ،وبنسبة عدم موافقة تقارب
(.)%27
حيث اتضح من الدراسة:
 .1أن البنك ال يقدم شرائح خدمية للعمالء بغض النظر عن حجم تعامالته ووزنه المالي.
 .2أن البنك بحاجة إلى تعزيز قدرات الكادر الوظيفي للبنك في إدارة عالقات العمالء.
 .3ضرورة اجراء البنك لبحوث حول سلوكيات العمالء نحو الخدمات الجديدة.
 .4عدم استطاعة مديري الفروع معالجة شكاوى العمالء لعدم امتالك صالحيات من إدارة البنوك.
في مكن القول بوجود مساحة يمكن للبنوك محل الدراسة أن تعمل لبذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى
توافر إدارة عالقة العمالء بها والتي ستعود على البنوك بالكثير من المنافع ،حيث ان الدراسة استهدفت
قطاع البنوك والذي يتميز بحدة المنافسة ،في ضوء ان البنوك تقدم نفس الخدمة بنفس السعر تقريبا ،لذا
فان الباحثة تسعى لتحسين هذه النسبة إلى جيد جدا أو ممتاز ،وبناء على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة
الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:
" ما أثر نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء في البنوك العاملة في قطاع غزة؟ "

 1.3أسئلة الدراسة:
 .1ما هو مستوى توافر مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية كما يتصورها العاملين في البنوك
المبحوثة؟
 .2ما هو مستوى توافر إدارة عالقات العمالء كما يتصورها العاملين في البنوك المبحوثة؟
 .3هل يوجد أثر لتوافر مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات العاملين في البنوك
المبحوثة؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام نظم
المعلومات االدارية تبعا للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي،
عدد سنوات الخدمة).
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 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول "استخدام إدارة
عالقات العمالء" تبعا للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد
سنوات الخدمة).

 1.4متغيرات الدراسة:
وتنقسم متغيرات الدراسة إلى:

 1.4.1المتغير المستقل :نظم المعلومات اإلدارية ويتفرع منها:
 .1المستلزمات المادية.
 .2المستلزمات البرمجية.
 .3المستلزمات البشرية.
 .4المستلزمات التنظيمية.

 1.4.2المتغير التابع :إدارة عالقات العمالء

نظم المعلومات االدارية
المستلزمات المادية
المستلزمات البرمجية
المستلزمات التنظيمية
المستلزمات البشرية

شكل ( :)1.1نموذج الدراسة.
تم تصميم النموذج بواسطة الباحثة بناء على االطالع على دراسات سابقة مثل( :عبيد وربايعة( ،)2015،الوادية،)2015،
(بنات( ،)2014،الغرباوي( ،)2014،هاشم( ،)2013،الحلبي.)2010،
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 1.5فرضيات الدراسة:
 1.5.1الفرضية الرئيسية األولى:
يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05لتوافر مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية

في إدارة عالقات العمالء في البنوك.

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05لإلمكانات المادية لنظم المعلومات
اإلدارية على إدارة عالقات العمالء في البنوك المبحوثة.
 .2يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05لإلمكانات البرمجية المعلومات
اإلدارية على إدارة عالقات العمالء في البنوك المبحوثة

 .3يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05لإلمكانات البشرية لنظم المعلومات
اإلدارية على إدارة عالقات العمالء في البنوك المبحوثة.

 .4يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05لإلمكانات التنظيمية لنظم المعلومات
اإلدارية) على إدارة عالقات العمالء في البنوك المبحوثة.

 1.5.2الفرضية الرئيسية الثانية:
توجد فروق ذات داللة احصائية في تصورات المبحوثين حول توافر مستلزمات تطبيق نظم المعلومات

االدارية تبعا للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة
في البنك)

 1.5.3الفرضية الرئيسية الثالثة
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط استجابات المبحوثين حول إدارة العمالء تبعا للمتغيرات
التالية(:الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة في البنك).

 1.6أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة وبشكل أساسي إلى:
 التعرف على مستوى توافر مستلزمات تطبيق نظم المعلومات اإلدارية كما يتصورها المبحوثين في

البنوك محل الدراسة.
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 الكشف عن مستوى توافر مستلزمات تطبيق إدارة عالقات العمالء كما يتصورها المبحوثين في البنوك

محل الدراسة.

 تحديد األثر بين نظم المعلومات اإلدارية وادارة عالقات العمالء.
 تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول توافر مستلزمات تطبيق نظم المعلومات

اإلدارية وادارة عالقات العمالء تبعا للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى

الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة في البنك).
 تقديم توصيات لصناع القرار لتحسين إدارة عالقات العمالء من خالل تطبيق استخدام نظم المعلومات
اإلدارية.

 1.7أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية:
 .1تنبع أهمية الدراسة من أهمية المواضيع التي تتطرق لها نظم المعلومات اإلدارية وادارة عالقات
العمالء ،كون مفهوم إدارة عالقات العمالء مصطلح جديد خاصة في قطاع البنوك وذلك في ظل

تزايد المنافسة فسعت الدراسة للربط بين الموضوعين لما لها من أهمية كبيرة في عالم إدارة

األعمال مما يؤدي العتماد تطوير أنظمة تكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات للعمالء.

 .2تكمن أهمية الدراسة في كونها تستهدف قطاعا اقتصاديا مهما وهو قطاع البنوك ومن خاللها

سيتم معرفة مدى االستفادة من تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء

وبحسب علم الباحثة فهي أول دراسة تستهدف عمالء البنوك كعينة دراسة مما يزيد من قيمة

الدراسة.

 .3القاء الضوء على الجوانب المهمة في استخدام نظم المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات العمالء
من جذب عمالء جدد ،المحافظة على العمالء الحاليين والقيمة المضافة للعميل.
 .4تعتبر هذه الدراسة مرجع مهم للمهتمين و المعنيين في مجاالت البحوث ،حيث أن المكتبة العربية
والمحلية تفتقر لمثل هذه الدراسة ،حيث أن الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها درست كل

من الموضوعين على حدة سواء أكان نظم المعلومات اإلدارية أو إدارة عالقات العمالء.
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 األهمية العملية:
تساعد صناع القرار والقائمين على قطاع البنوك في التعرف على مواطن القوة والضعف بخصوص إدارة

عالقات العمالء ،وأثر نظم المعلومات اإلدارية عليها لتعمل على رسم السياسات الكفيلة بتطوير إدارة
عالقات العمالء مما يعود بالفائدة على البنوك والمجتمع.
 األهمية للباحثة:
تساعد الباحثة في الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.
 األهمية للمجتمع:
من خالل هذه الدراسة يمكن إلدارة البنك التعرف على نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة وادارة
عالقات العمالء ،وبالتالي العمل على تطوير تلك الخدمات وتحسين مستوى جودة إدارة عالقات العمالء
من خالل نظم المعلومات اإلدارية ،وينعكس ذلك على عمالء البنك مما يؤدي إلى زيادة رضا العمالء،

والذي يعود بالفائدة على البنك فتزيد حصته السوقية وتزيد ربحيته.

 1.8حدود الدراسة:
سوف تقتصر حدود الدراسة على ما يلي-:

 الحد الموضوعي :سيتم دراسة أثر استخدام نظم المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات العمالء في
البنوك دون غيرها من المتغيرات األخرى.

 الحد المكاني :تتمثل في قطاع البنوك في قطاع غزة.

 الحد الزماني :العام الدراسي الجامعي .2017-2016

 الحد البشري :جميع العاملين بالوظائف المختلفة في البنوك المرخصة في قطاع غزة وهم  971عامل.

 1.9مصطلحات الدراسة
تحقيقاً ألغراض الدراسة ،تم تعريف المصطلحات التالية:

 نظم المعلومات اإلدارية:

التعريف االصطالحي :نظام المعلومات اإلدارية بأنه نظام يتكون من نظام معلومات آلي يقوم بجمع
وتنظيم وايصال وعرض المعلومات الستعمالها من قبل اإلدارة في مجاالت التخطيط والرقابة لألنشطة
التي تمارسها الوحدة التنظيمية( .جمعية نظم المعلومات األمريكية)2013،
التعريف االج ارئي :وتعرفه الباحثة على أنه نظام يتكون من مجموعـة مـن األنظمـة الفرعيـة المتكاملـة التـي
تعمــل فــي إطــار مــنظم ،وباالرتكــاز علــى أنظمــة حاســوبية وتكنولوجيــة حديثــة بغــرض معالجــة البيانــات مــن
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مختل ــف المص ــادر م ــن خ ــالل المتطلب ــات المادي ــة والمتطلب ــات البرمجي ــة والمتطلب ــات البشـ ـرية والمتطلب ــات
التنظيميــة؛ بهــدف تــوفير المعلومــات ذات الجــودة العاليــة بســرعة ودقــة لــدعم وظــائف وعمليــات المنظمــة،
وخاصــة عمليــات اتخــاذ الق ـرار فــي المنظمــة ،ويعبــر عنــه بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــوص علــى
استبانة أثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات العمالء من الفقرة ()30-1

 إدارة عالقة العمالء:
التعريف االصطالحي :الفلسفة التي تضع العمالء في نقطة تصميم المنتجات من اجل توجيه موارد وجهود
المنظمة لتقديم افضل الخدمات وتعزيز وتعظيم والء العمالء لها (.( Janjicek,2004
التعريف االجرائي :وتعرفها الباحثـة علـى أنهـا :اسـتراتيجية شـاملة ومتكاملـة بـين المنظمـة والعمـالء تعتمـد
على تكنولوجيا المعلومات في دمج العمليات الموجهة للعميل من تسويق ومبيعات وخدمة العمالء بغـرض
اكتساب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء الحاليين وزيـادة والئهـم مـن خـالل بنـاء الثقـة المتبادلـة فيمـا بيـنهم،

واقامة عالقة طويلة األمد معهم ،ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على استبانة أثر نظـم
المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات العمالء من الفقرة ()49-31
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 2الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
 2.1المبحث األول نظم المعلومات اإلدارية
 2.2المبحث الثاني إدارة عالقات العمالء
 2.3المبحث الثالث أثر نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء
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 2.1المبحث األول
نظم المعلومات اإلدارية
 2.1.1مقدمة-:
في ظل التطور التكنولوجي والمعرفي المتسارع الذي يشهده العالم أصبحت المعلومة أهم الموارد لمنظمات

اليوم ال سيما البنوك ،وأصبح الحصول عليها مطلبا لمتخذي الق اررات ،حيث ليس باستطاعتهم الحصول
عليها اال من خالل بناء نظم معلومات إدارية تتسم بالكفاءة والفعالية.
ان نظم المعلومات اإلدارية تلعب دو ار مهما في نجاح المنظمات حيث توفر البيانات الالزمة ومعالجتها
إلنتاج المعلومات المفيدة لإلدارة في الوقت المناسب وبالدقة والكمية المناسبتين بما يناسب احتياجات
متخذي القرار في عملية اتخاذ الق اررات.

كــذلك التط ــورات التكنولوجي ــة الكبيـ ـرة جعل ــت إمكاني ــة التعام ــل م ــع المعلوم ــات المتنوع ــة والمعق ــدة المتعلق ــة
بـالعمالء ،فـي صـورة تطبيقـات برمجيــة إلدارة عالقـات العمـالء بالمنظمـة لتحقيــق فهمـا أكثـر عمقـا للعمــالء
واحتياجاتهم ورغباتهم.

ومن هذا المنطلق ستتطرق الباحثة خالل هذا المبحث لعدة مفاهيم مرتبطـة بـنظم المعلومـات اإلداريـة مثـل
النظ ــام والبيان ــات والمعلوم ــات ونظ ــام المعلوم ــات ،وكم ــا س ــتتطرق الباحث ــة ال ــى نظ ــم المعلوم ــات اإلداري ــة
وأسباب نشوئها وأهميتها وأنواعها والدور االستراتيجي لها.

 2.1.2النظام
 2.1.2.1مفهوم النظام:
يعرف ( Merriam(2016النظام على أنه ":مجموعة من األجـزاء المكونـة المتفاعلـة أو المترابطـة ويحـدد
كــل نظــام مــن خــالل حــدوده المكانيــة والزمانيــة ،وتحــيط بهــا وتتــأثر بيئتهــا ،التــي وصــفها هيكلهــا والغــرض
منها" ،عـرف السـالمي وآخـرون( )2012النظـام أنـه ":مجموعـة عمـل تتكـون مـن العنصـر البشـري وعنصـر
اآلالت والمكائن مجتمعة ببعضها البعض ويجب أن ترتبط عالقات محـددة وقـوانين شـاملة ويجـب أن لكـل

جــزء مــن مكونــات النظــام دوره المرســوم وصــيغة محــددة لتحقيــق هــدف محــدد" ،كمــا وعــرف علــي()2012
النظام على أنه ":مجموعة أشياء مادية تربطها عالقات مشتركة يتم توجيهها لتحقيق هدف مشترك" ،بينما
عرفــه النجــار( )2007أنــه " :مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة التــي تعمــل بتنســيق تــام وتفاعــل ،وتحكمهــا
عالقات وآلية عمل معينة ،لتحقيق غايـات مشـتركة ،بواسـطة قبـول المـدخالت ومعالجتهـا مـن خـالل اجـراء

تحــويلي مــنظم للمــدخالت يهــدف إلنتــاج المخرجــات مــع التغذيــة الراجعــة" ،بينمــا يشــير لطفــي( )2005أن
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النظــام هــو ":مجموعــة مــن الوحــدات مركبــة مــع بعضــها لتكــوين شــيء كلــي وتعمــل معــا بانســجام ،فالنظــام
مكون من مجموعة من الوحدات ويمكن اعتبار تلك الوحدات نظـم فـي حـد ذاتهـا ،كمـا أن كـال منهـا يمكـن

أن يكون مكون من وحدات جزئية ويمكن اعتبارها نظم في حد ذاتها ،كما أن النظام ذاته ما هو إال وحـدة

من وحدات نظام أكبر".

وترى الباحثة أن النظام عبـارة عـن مجموعـة مـن العناصـر المترابطـة المتناسـقة مـع بعضـها الـبعض والتـي
تحكمها قواعد وقوانين محددة لتحقيق أهداف محددة ومشتركة.
 2.1.2.2صفات النظام:
تعتبر صفات النظام األساس الموضوعي لعمليات تحليل وتطبيق أنظمة المعلومات ،وقـد أوضـح الشـنطي

وآخرون( )2010بعض هذه الصفات:

 .1التناســق(: )colorationsحيــث تأخــذ مكونــات النظــام وأنظمتــه الفرعيــة شــكال منســقا للوظــائف التــي
تساعد النظام على تحقيق أهدافه.
 .2االرتباطيـــة( :)correlationيتك ــون النظ ــام م ــن أجـ ـزاء مترابط ــة بحي ــث يعتم ــد ك ــل ج ــزء ف ــي وج ــوده
وعالقته باألجزاء األخرى بشكل كامل ومنظم.
 .3التكامـل ( :)integrationيتكـون النظــام مـن مجموعــة مـن العناصـر أو األجـزاء أو األنظمـة الفرعيــة
التي ترتبط بعالقات تفاعل فيما بينها ،وتتصف هذه العالقات باالتساق والتكامل.
 .4الوظيفية ( :)functionalوهي عبارة عن الوظيفة التي يؤديها النظام بحيث تكون ملموسة وواضـحة
وذات قيمة مستمرة للتنظيم.
 .5الهدفية( :)premedicalتسعى المنظمة من خـالل النظـام إلـى تحقيـق مجموعـة مـن األهـداف ضـمن
إطار بيئة محددة.
 2.1.2.3عناصر النظام:
كل نظام يحتوي على ثالثة عناصر أساسية وهي المـدخالت والمعالجـة والمخرجـات ،وقـد يشـمل عناصـر

أخــرى مثــل الــتحكم والتغذيــة الراجعــة والحــدود والبيئــة والواجهــات ،وحــدد ( )shah,2008عناصــر النظــام

وهي:

 .1المدخالت ( :)Inputsالبيانات التي يتلقاها النظام إلنتاج مخرجات معينة.
 .2المخرجات) :(Outputsما يخرج من النظام بعد معالجته.
 .3المعالجة) : (Processingالعملية المعنية لتحويل المدخالت إلى المخرجات.
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 .4التحكم) :(Controlمن أجل الحصول علـى النتـائج المرجـوة فمـن الضـروري المراقبـة والـتحكم فـي
المدخالت ،تجهيز واخراج النظام.
 .5التغذيــــة الراجعــــة) :(Feedbackي ــتم فحـــص المخرج ــات م ــع المعـ ــايير المطلوب ــة م ــن مجموعـــة
المخرجـات واتخــاذ الخطـوات الالزمـة للتحقــق مــن النـواتج وفقــا للمعــايير ،وتسـاعد هــذه العمليــة علــى
تحقيق السيطرة أفضل بكثير في النظام.
 .6الحدود) :(bordersويساعد وضع الحدود على تحسين تركيز األنشطة التي يتم تنفيذها في
النظام.
 .7البيئة) : (Environmentكل ما خارج حدود النظام تعرف باسم البيئة فان التغيير في البيئة
يؤثر على عمل النظام.
 .8الواجهة) :(Interfaceالتفاعالت واالرتباطات بين األنظمة الفرعية وقد تكون مدخالت
ومخرجات األنظمة.
 2.1.2.4الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة:
ستتطرق الباحثة في هذه الجزئية الى الفرق بين كل من البيانات والمعلومات والمعرفة
تعريف البيانات :عرف عبدربه ( )2013المعلومات على أنها" :مواد وحقائق خام أولية ليست لها قيمة
بشكلها األولي ما لم تتحول إلى معلومات مفهومة ومفيدة" ،وعرفها السالمي وآخرون( )2012على أنها":
رموز مجردة من المعنى الظاهري وتعتبر المادة الخام التي يمكن أن تكون كمية يمكن قياسها وحسابها

رياضيا أو أن تكون غير كمية" ،وعرفها الصباغ(" :)2000مفاهيم لغوية أو رياضية أو رمزية خالية كمن

المعنى الظاهري متفق عليها لتمثيل األشخاص أو األشياء أو اإلحداث" .وترى الباحثة أن البيانات هي:
مجموعة من األرقام ،األحرف ،الكلمات ،الرموز تمثل حقائق أو أحداث أو أشخاص بصيغة مشوشة،

غير مترابطة وغير مفهومة ظاهريا تحتاج إلى المعالجة إما يدويا أو الكترونيا وذلك بغرض استخراج

معلومات مفيدة مفهومة.

تعريف المعلومات :عرفها القنديلجي والجانبي( ":)2013الحقائق والبيانات التي تغير من الحالة المعرفية
للشخص في موضوع معين" ،بينما عرفها بسيوني (" :)2010بيانات منظمة تتوفر في وقت ومكان تمكن
متخذ القرار من التصرف الضروري ،فإن المعلومات هي نتائج معالجة البيانات وتحويلها الي معلومات

ومن ثم إلى قرار" ،أما النجار( )2007فعرفها على أنها" :بيانات تمت معالجتها إذا تم تصنيفها وتحليلها
وتنظيمها وتلخيصها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها" ،وتستنتج الباحثة من ذلك التعريف التالي

للمعلومات وهو  :أن المعلومات عبارة عن بيانات تمت معالجتها لتصبح مفهومة ومفيدة لتحقيق هدف
معين يقود إلى اتخاذ قرار مناسب.
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خصائص المعلومات :تمتاز المعلومات بعدد من الخصائص وذكر عليان( )2008بعضها:
 .1التوقيت ): (Timingتوقيت المعلومة يجب أن يكون مناسـبا السـتخدامات المعنيـين ،ويتعلـق توقيـت
المعلومة بالزمن الذي تستغرقه دورة المعالجة.
 .2الصــالحية) : (Validityيجــب أن تكــون المعلومــة مالئمــة الحتياجــات المســتخدمين ،مــع اتصــافها
بالصحة والخلو من األخطاء.
 .3المرونة) :(Flexibilityقابلية تكيف المعلومات مع االحتياجات المختلفة للمستفيدين.
 .4الوضوح ) :(Clarityيجب أن تكون المعلومة واضحة خالية مـن الغمـوض ومنسـقة فيمـا بينهـا دون
تعارض أو تناقض.

 .5عدم التحيز) : (Non-Biasموضـوعية ،ومعـدة بشـكل حيـادي ال يـؤدي إلـى تغييـر أو توجيـه قـ اررات
أو استجابة المستفيدين من المعلومة أو مغالطتهم.
 .6الشمولية) :(Inclusivenessيجب أن تكون المعلومة شـاملة وكاملـة لكافـة الجوانـب التـي يحتاجهـا
المستفيدون ،لذا فان المعلومات الكاملة أكثر قيمة من المعلومات الغير كاملة.
الفرق بين البيانات والمعلومات :من خالل اطالع الباحثة على أبحاث ود ارسـات سـابقة تسـتطيع تلخـيص
الفروقات بينهما بالتالي:
جدول ( )2.1مقارنة بين البيانات والمعلومات
المعلومات

البيانات
رمز ،اسم ،قياس ،رقم لحقيقة ما

الناتج النهائي للحقيقة

غير معالجة وغير منظمة

تمت معالجتها وتنظيمها

ليست لها معنى

ذات معنى

المادة الخام للمعلومات

الشكل النهائي للبيانات بعد المعالجة

منخفضة الدقة

عالية الدقة

عبارة عن مدخالت

عبارة عن مخرجات

متعددة المصادر

محدودة المصادر

تعريف المعرفة :عرفها ادريـس(" :)2007حصـيلة مهمـة ونهائيـة السـتخدام واسـتثمار المعلومـات مـن قبـل
صــناع الق ـرار والمســتخدمين اآلخ ـرين الــذين يحولــون المعلومــات إلــى معرفــة وعمــل مثمــر يخــدمهم ويخــدم
مجتمعهم" ،وعرفها النجار(" :)2007هي الفهم المكتسب مـن خـالل الخبـرات والدارسـة ،وقـد تكـون حقـائق
تراكمي ــة أو قواع ــد اجرائي ــة ،أو توجيه ــات" ،أم ــا ياس ــين( )2006فعرفه ــا" :حص ــيلة االمتـ ـزاج الخف ــي ب ــين
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المعلومــات والمــدركات الحســية والقــدرة علــى الحكــم ،فــنحن نلقــى المعلومــات ونمزجهــا بمــا تدركــه حواســنا
ونقارنهــا بمــا تخزنــه عقولنــا مــن واقــع الخب ـرة الســابقة ثــم نطبــق علــى هــذا الم ـزيج مــا بحوزتنــا مــن أســاليب

الحكم على األشياء وصوال إلى النتائج والق اررات".
فتـــرى الباحثـــة أنـــر يمكـــن تعريـــف المعرفـــة علـــى أنهـــا :معلوم ــات تم ــت معالجته ــا ،وتنظيمه ــا إلكس ــاب
مستخدميها مزيدا من الخبرة والقدرة على اتخاذ الق اررات وحل المشاكل.

 2.1.3نظام المعلومات:
 2.1.3.1مفهوم نظام المعلومات:
عــرف العبــادي والعارضــي( )2012نظــام المعلومــات علــى أنــه ":مجموعــة مــن اإلج ـراءات التــي تتضــمن
تجميــع وتشــغيل وتخ ـزين وتوزيــع ونشــر واســترجاع المعلومــات بهــدف تــدعيم عملي ـات صــنع الق ـرار والرقابــة

بالمنظمــة" ،وعــرف (":Oz(2009

نظــام يتكــون مــن مجموعــة مــن المكونــات التــي تعمــل معــا لمعالجــة

البيانـات وانتـاج معلومـات" ،بينمـا عرفهـا )" ( Laudon & Laudon 2006عبـارة عـن مكونـات مجتمعـة
ومرتبط ــة تعم ــل م ــع بعض ــها ال ــبعض لجم ــع المعلوم ــات ،وتخزينه ــا ومعالجته ــا ل ــدعم عملي ــة ص ــنع القـ ـرار
والتنســيق والرقابــة ،والتحليــل علــى مســتوى المنظمــة بحيــث تصــبح واضــحة لــإلدارة ،كمــا تســاعد اإلداريــين

والعاملين في تحليل المشاكل ،واستيعاب المواضيع الصعبة"،

وع ـرف قنــديلجي والجنــابي)  )2005نظــام المعلومــات بأنــه" مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة المتداخلــة

المتفاعلة مع بعضها البعض والتي تعمل على جمـع البيانـات ومعالجتهـا وتخزينهـا وبثهـا وتوزيعهـا بغـرض
دعم صناعة الق اررات والتنسيق وتأمين السيطرة على المنظمة إضـافة لتحليـل المشـكالت ،وتـأمين المنظـور

المطلــوب للموضــوعات المعقــدة ،ويحــوي نظــام المعلومــات بيانــات عــن األشــخاص األساســيين ،األمــاكن،

النشاطات واألمور األخرى التي تخص المنظمة والبيئة المحيطة بها".

وتعــرف الباحثــة نظــام المعلومــات علــى أنــر" :نظــام متكامــل يعمــل علــى جمــع البيانــات واج ـراء عمليــات
المعالجة عليها لتوفير معلومات مفيدة تمكن اإلدارة من تحقيق أهداف المنظمة واتخاذ الق اررات المناسبة".
 2.1.3.2أنواع نظم المعلومات:
وضح عبيد وربايعة ( )2015أنواع نظم المعلومات وهي:

 .1نظم معالجة المعامالت :وهي النظم التي تخدم مستوى العمليات والتعامالت الجاريـة فـي المنظمـة
والتي تتابع انسيابية العمل اليومي الروتيني للتعامالت الضرورية ألداء أعمال المنظمة.

 .2نظــم المكتــب :وهــي التــي تتعلــق بوظــائف المعالجــة المحوســبة للكلمــات والنشــر المكتبــي وتصــوير
الوثائق التي تعتمد عليها أعمال واجراءات المنظمة
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 .3نظم العمل المعرفي :وتتعلق وظائفها بالمحطات الهندسية ،ومعالجة البيانات ومحطات الرسومات
والمحط ــات اإلداري ــة والمفكـ ـرات اليومي ــة االلكتروني ــة والت ــي تخ ــدم مس ــتوى العم ــل المعرف ــي وك ــذلك

مستوى نظم المكتب

 .4نظم دعم القرار :تعمل على تقديم الدعم المباشر لإلدارة الوسطى والعليا.

 .5نظم المعلومات اإلدارية :يخدم هـذا النـوع المسـتوى اإلداري عـن طريـق تزويـد المـديرين فـي اإلدارة
الوســطى بالتقــارير الفوريــة عــن األداء الحــالي ،والتقــارير التاريخيــة ،كمــا تخــدم وظــائف التخطــيط
والرقابة بالمستوى اإلداري اذ تقدم تقارير اسبوعية وشهرية وسنوية للمدراء.

 .6نظم الدعم التنفيذي :نظام معلومات على المستوى االسـتراتيجي ،مصـمم لخدمـة اإلدارة العليـا فـي
اتخــاذ الق ـ اررات غيــر المهيكلــة مــن خــالل تصــاميم متقدمــة كمــا أنــه يعتمــد علــى مصــادر داخليــة
وخارجية للمعلومات.

 2.1.4نظام المعلومات اإلدارية
 2.1.4.1مفهوم نظم المعلومات اإلدارية Management Information Systems - MIS:
عرفها النجار ( :)2010على أنها نظام منهجي محوسـب قـادر علـى تكامـل البيانـات مـن مصـادر مختلفـة

بقصــد تــوفير المعلومــات الضــرورية للمســتخدمين ذو االحتياجــات المتشــابهة ،كمــا عرفهــا الســيد ()2005

أنهــا :تلــك الــنظم التــي تهــدف لتــوفير المعلومــات وخــدمات البيئــة ،ويجــب أن يحتــوي نظــام المعلومــات علــى
جزئيين أساسيين :األول يعمـل علـى تجميـع النظـام للمعلومـات واآلخـر لتـوفير خـدمات المعلومـات ،وعـرف

الط ـ ــائي( )2005نظ ـ ــم المعلوم ـ ــات اإلداري ـ ــة عل ـ ــى أنه ـ ــا :مجموع ـ ــة م ـ ــن األجـ ـ ـزاء والعناص ـ ــر المتكامل ـ ــة

والمستلزمات الضرورية لتحقيق هدف معين من خالل معالجـة البيانـات لتهيئـة المعلومـات فـي فتـرة معينـة،

بينما تعرف جمعية نظم المعلومات اإلدارية األمريكية نظام المعلومات على أنه نظام يتكون من نظام آلي
يقوم بجمع وتنظيم وايصال وعرض المعلومـات السـتعمالها مـن قبـل اإلدارة فـي مجـاالت التخطـيط والرقابـة

لألنشطة التي تمارسها الوحدة التنظيمية (جمعية نظم المعلومات اإلدارية األمريكية.)2013 ،

وتعرف الباحثة نظام المعلومات اإلداريـة :نظـام يتكـون مـن مجموعـة مـن األنظمـة الفرعيـة المتكاملـة التـي
تعمــل فــي إطــار مــنظم ،وباالرتكــاز علــى أنظمــة حاســوبية وتكنولوجيــة حديثــة بغــرض معالجــة البيانــات مــن

مختل ــف المص ــادر؛ به ــدف ت ــوفير المعلوم ــات ذات الج ــودة العالي ــة بس ــرعة ودق ــة ل ــدعم وظ ــائف وعملي ــات

المنظمة ،وخاصة عمليات اتخاذ القرار في المنظمة.
 2.1.4.2أسباب نشوء نظم المعلومات اإلدارية:

إن نظم المعلومات اإلدارية نشأت لعدة أسباب منها( :ادريس )2007،و(القندليجي والجنابي)2005،
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 .1المشــكلة اإلداريــة :وتتمثــل فــي اتخــاذ الق ـ اررات التــي تحــدد كيفيــة توزيــع الم ـوارد المحــدودة علــى
أوجــه االســتخدام غيــر المحــدود وكــذلك اإلدارة غيــر الســليمة ال تملــك القــدرة علــى الســيطرة علــى
العوامــل الخارجيــة التــي تتــأثر بهــا لكــن تســتطيع ان تخفــف مــن أثرهــا الســلبي ،كمــا انــه يــتم اتخــاذ

الق اررات في ظروف تتصف بنقص المعلومات وعدم التأكـد وصـعوبة الرؤيـة المسـتقبلية وهـذا كلـه
يتطلــب نظــام معلومــات فعــال يســاعد اإلدارة علــى تقــدير االحتمــاالت المســتقبلية بصــورة صــحيحة

واتخاذ الق اررات السليمة.

 .2التحــــول فــــي إدارة المشــــروع وتقســــيم المشــــروع :إن تقسـ ــيم العمـ ــل أدى إلـ ــى ظهـ ــور تبـ ــادل
المعلومــات ،فالمنظمــة تنقســم اليــوم إلــى العديــد مــن اإلدارات المختلفــة ،وحتــى يــتم أداء األنشــطة
بش ــكل فع ــال يج ــب أن ت ــتم عملي ــة تب ــادل المعلوم ــات بـ ـين ه ــذه اإلدارات واألقس ــام بش ــكل أفق ــي
بالمستوى الواحد وعمودي بين اإلدارات في المستويات المختلفة من أجل تحقيق األهداف.
 .3التقــدم العملــي والفنــي :التطــورات العمليــة والفنيــة لإلنتــاج تجعــل العمليــة اإلنتاجيــة أكثــر تعقيــدا،
فالمشـ ــروعات أصـ ــبحت كبي ـ ـرة بـ ــالحجم وتحتـ ــاج لتمويـ ــل كبيـ ــر ،فالمنظمـ ــة تحتـ ــاج لكـ ــم هائـ ــل مـ ــن
المعلومات الصحيحة والمفيدة والمؤكدة.

 .4العولمة والمنافسة الدولية والمحلية :إن االقتصاديات المعاصرة تتسم باالنفتاح على العـالم أي
تقوم على اقتصاد السوق ،حيث توجد منظمات عديدة منافسة على الصعيد الدولي والمحلي.
 2.1.4.3خصائص نظم المعلومات اإلدارية:
حدد هاللي ( )2007وذيب ( )2012أهم خصائص نظم المعلومات اإلدارية وهي:
 هــدف النظــام :يعــد الهــدف الــذي يســعى النظــام لتحقيقــه نقطــة البدايــة فــي تصــميم أي نظــام ،وتحديــد
الهــدف العــام للنظــام يتبعــه تحديــد الهــدف الفرعــي لكــل عنصــر ،ويــتم تحقيــق الهــدف العــام عــن طريــق

مشاركة العناصر مجمعة.

 التكامل والتفاعل :يمكن أن يحقق النظام ككل الهدف المنشود من وجوده بأكثر من مجمـوع مـا تحقـق
مــن عناصــر النظــام كــل علــى حــدة –أي أن النظــام ككــل يمكــن أن يحقــق الهــدف بينمــا ال تس ــتطيع
مكوناته -كل على حدة أن تحقق هذا الهدف لو انفصلت عن بعضها.
 شـكل المكونـات األساسـية :يبـدأ عمـل النظـام بالمـدخالت وهـي مـا تـأتي مـن خـارج النظـام وتـدخل فيــه
ليتم معالجتها لتحويلها إلى المخرجات المطلوبة.
 الرقابــة والضــبط وال ــتأمين والسـرية ومســتويات ونطــاق عمــل النظــام واالتصــاالت والشــبكات التــي ت ـربط
عناصر النظام.
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 التوقيت :توفير المعلومات في الوقت المناسب مما يؤدي إلى تخفيض نسبة الخطأ في اعداد التنبؤات
بالشكل الذي يساعد على تقليص تكلفة الفرص البديلة.
 التصفية :وهي أن يكون النظام قاد ار على توفير المعلومات الضرورية لمتخذي الق اررات وأن يبعد عن
اغراقه بالمعلومات غير المفيدة.
 مسـتوى التناسـب فــي مخرجاتـر :تعكــس مـدى مالئمـة المخرجـات مــن المعلومـات الحتياجـات متخــذي
الق اررات.
 الكفايــة االقتصــادية للنظــام :والنظــام الكــفء هــو ذلــك النظــام الــذي يحقــق الهــدف المخطــط لــه ،والــذي
تبرر عائداته تكلفته.
 2.1.4.4وظائف نظم المعلومات اإلدارية:
أوضح ذيب ( )2012أهم وظائف نظم المعلومات اإلدارية كاآلتي:
 تزويــد اإلدارة العليــا بالمعلومــات :حيــث يعمــل النظــام علــى مــد اإلدارة العليــا بمعلومــات عــن الفــرص
والتهديدات في البيئة الخارجية ،وكذلك بمؤشرات األداء من داخل المنظمة.
 تحديد المسـئولية :تسـاعد نظـم المعلومـات فـي تحديـد أدوار األفـراد واألقسـام بالمنظمـة وبالتـالي تحديـد
مسئوليتهم.
 تخفـــيض عـــدد المشـــاكل :لع ــل اله ــدف الحقيق ــي لنظ ــام معلوم ــات جدي ــد ه ــو ال ــتخلص م ــن المش ــاكل
الموجـودة فــي ظـل النظــام الحـالي ،وبيــد أنـه عمليــا مـن غيــر الممكـن الــتخلص مـن كــل المشـاكل نهائيــا

لكن فقط تخفيض عددها أو تخفيض حجمها كلما أمكن ذلك.

 تنظـيم اإلجـراءات :فالمنظمــة تتوقـع مـن النظـام الجديــد تقنـين اإلجـراءات وسـد الثغـرات فـي سـير خطــط
العمل الحالية.
 السيطرة علـى المـوارد المتاحـة :علـى المنظمـة حصـر مواردهـا الماديـة والبشـرية ومـن ثـم إعـادة توزيـع
أدوار ووظائف العاملين فيها مما يضمن االستفادة منهم في زيادة اإلنتاج.
 ضمان انسياب العمل :مـن أهـم وظـائف النظـام أن يـؤدي إلـى التنسـيق واالنسـجام بـين الـنظم الفرعيـة،
بما يكفل انسياب العمل والتخلص من االختناقات الموجودة.
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 2.1.4.5أبعاد نظم المعلومات اإلدارية:
حدد العالمان ) Laudon &Laudon(2014اهم أبعاد نظم المعلومات اإلدارية وهي:
 .1األبعـــاد التنظيميـــة :فالعناص ــر األساس ــية ألي منظم ــة ه ــي موظفيه ــا ،هيكله ــا التنظيم ــي ،والعملي ــات
التجارية ،والسياسات ،والثقافة التنظيمية.
 .2األبعاد اإلدارية :وظيفة اإلدارة فـي أي منظمـة هـي الخـروج مـن أي موقـف تواجهـه المنظمـات ،واتخـاذ
القـ ـ اررات ،ووض ــع خط ــط عم ــل عل ــى ح ــل المش ــاكل التنظيمي ــة ،وتخص ــيص المـ ـوارد البشـ ـرية والمالي ــة
لتنسيق العمل وتحقيق النجاح.
 .3األبعاد التكنولوجية :تكنولوجيا المعلومات هي أحد أهم األدوات التـي يسـتخدمها المـديرين للتعامـل مـع
التغيير وتتكون هذه األبعاد مما يلي:
أ .أجهــــزة الكمبيــــوتر :هـ ــي األجه ـ ـزة المســـتخدمة إلدخـ ــال ومعالج ــة وأنشـ ــطة االنتـ ــاج فـــي نظـ ــام
المعلومــات (بمــا فــي ذلــك األجهـزة المحمولــة المتنقلــة)؛ مختلــف أجهـزة المــدخالت والمخرجــات،
والتخزين؛ واالتصاالت السلكية والالسلكية.
ب .البرمجيـــات :تعليم ــات مبرمج ــة تفص ــيلية ت ــتحكم وتنس ــق مكون ــات أجهـ ـزة الكمبي ــوتر ف ــي نظ ــام
المعلومــات .وتتــألف تقنيــة إدارة البيانــات مــن الب ـرامج التــي تحكــم تنظــيم البيانــات علــى وســائط
التخزين المادية.
ج .تكنولوجيا االتصاالت والشبكات :وتتألف مـن األجهـزة الماديـة والبرمجيـات التـي تـربط أجـزاء
مختلفة من األجهزة وتقوم بنقل البيانات من مكان إلى آخر.
ومن خالل اطالع الباحثة على كل من (النجار )2005 ،و (السعودي )2006،فانها ستعتمد األبعاد
التالية:

 .1المستلزمات المادية ( :)Hardware Resourcesتتضمن كل األجهزة والمكونات المادية
والمواد المستخدمة في معالجة البيانات اذ ال تتضمن فقط األجهزة مثل :الحاسوب والطابعة
ولوحة المفاتيح وغيرها ،بل ومدى إمكانية تحديث هذه األجهزة بشكل دوري لمواكبة التغيرات

المستمرة واالحتياجات المتجددة بالمنظمة (النجار.)2005 ،

 .2المستلزمات البرمجية ( :)Software Resourcesوالتي تشمل على مختلف أنواع
التعليمات المطلوبة في معالجة البيانات ومن ضمنها مجموعة نظم التشغيل التي توجه
المكونات المادية للحاسوب وتسيطر عليها وتسمى البرامج ،فهناك برمجيات النظام مثل برامج

نظام التشغيل الذي يسيطر على نظام الحاسوب ويقدم الدعم المطلوب له ،ثم برمجيات
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التطبيق والتي هي برامج توجه إجراءات وعمليات خاصة باستخدامات محددة للحواسيب من

قبل المستخدم النهائي مثل برمجيات المبيعات وبرمجيات الرواتب والمستحقات.

 .3المستلزمات البشرية ( :)Human Resourcesالقوى البشرية الكافية المدربة التي تمتلك
الكفاءة الالزمة إلدارة نظم المعلومات المعتمدة على الحاسبات اآللية وتشغيلها بما يتضمن
عمليات دراسة وتحليل االحتياجات من المعلومات وتجميعها وتنظيمها وتخزينها واسترجاعها

وتدفقها وادارة تلك العمليات والعمل على تطويرها ،وتشمل الموارد البشرية عادة:

 المستخدم النهائي( :)End Userالفرد الذي يستفيد من مخرجات نظام المعلومات
مثل :المديرين ،المحاسبين ورجال البيع والمهندسين وغيرهم.

 محلل النظام( :)System Analystالفرد الذي يدرس العالقة بين نظام المعلومات
والبيئة إليجاد النظام.

 المبرمج( :)Programmerمصمم النظام الذي يصنع البرامج والحلول الفنية.
 مشغل الحاسوب( :)Operatorالفرد الذي يقوم بإدخال البيانات وتشغيل النظام.

 .4المستلزمات التنظيمية ( :)Organizational Resourcesوتتمثل في دعم اإلدارة العليا
الستخدام نظام المعلومات وبقدرة النظام على اتاحة المعلومات للمستخدمين دون قيود
تنظيمية.

 2.1.4.6أنواع نظم المعلومات اإلدارية:
قسم كل من على ( )2012و)  louden (2006نظم المعلومات اإلدارية إلى عـدة أنـواع بحسـب وظـائف
المنظمة واألنشطة اإلدارية داخلها والمستويات التنظيمية فيها كالتالي:

 حسب وظائف المنظمة :تقسم نظم المعلومات اإلدارية حسب وظائف المنظمة إلى:
 .1نظام معلومات اإلدارة العليا :هو ذلك النظام المصمم لدعم منفذي اإلدارة العليا في المؤسسة عند
تنفيذهم ألدوارهم في اتخاذ الق اررات.
 .2نظــام معلومــات الم ـوارد البشــرية :هــو النظــام الــذي يعمــل علــى تــوفير المعلومــات التــي يحتاجهــا
الم ــديرون التخ ــاذ القـ ـ اررات الخاص ــة باس ــتخدام المـ ـوارد البشـ ـرية بفعالي ــة ،ف ــي اجـ ـراء م ــنظم لجم ــع
وتخ ـزين وصــيانة واســتخراج البيانــات عــن المـ ـوارد البش ـرية فــي المنظمــة وشــئون األف ـراد وس ــمات

الوحدات التنظيمية التي تتعامل معها.

 .3نظــام معلومــات التســويق :هــو نظــام مبنــي علــى الحاســب ويعمــل بالتكامــل مــع نظــم المعلومــات
اإلداريــة األخــرى لــدعم المنظمــة فــي حــل المشــكالت المرتبطــة بتســويق منتجاتهــا أو خــدماتها لمــا
يحقق أهدافها ،ويساعد في توفير المعلومات التي تمكن من اتخاذ الق اررات التسويقية.
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 .4نظـام معلومـات التمويـل :يهـتم بتعريــف وتوضـيح االحتياجـات الماليـة المسـتقبلية وكيفيـة الحصــول
علــى األم ـوال مــن مختلــف المصــادر وكيفيــة مراقبــة اســتخداماتها ،وكــذلك يعمــل علــى تيســير أداء

األنشطة المتعلقة بمجال اإلدارة المالية في إطار مصادر واستخدامات األموال.

 .5نظــام معلومــات العمليــات واإلنتــا  :يشــير إلــى مجموعــة مــن العناصــر التــي تتفاعــل مــع بعضــها
ال ــبعض لتحلي ــل البيان ــات المتعلق ــة بعملي ــات اإلنت ــاج والعملي ــات الفني ــة الخاص ــة بإنت ــاج منتج ــات

المنظمة وتقديمها لإلدارة لمساعدتها في اتخاذ ق اررات اإلنتاج والعمليات.

 .6نظام معلومات الشراء والمخزون :ذلك النظام الذي يفي باحتياجات اإلدارة ويستطيع نقل البيانات
والمعلومات بين المستويات المختلفة التخاذ القرار بشكل دقيق ،فهو نظام يهـدف لتخطـيط وتنظـيم
العمليات الشرائية والتخزينية والرقابة عليها.
 حسب األنشطة اإلدارية :وتقسم نظم المعلومات اإلدارية حسب األنشطة اإلدارية إلى:
 .1نظـــام المعلومـــات اإلداري إلعـــداد العمليـــات العاديـــة للمشـــروع :ويش ــمل اعــداد معلوم ــات أوام ــر
األداء ،معلوم ــات ش ــحن واس ــتالم مس ــتلزمات المش ــروع ،معلوم ــات المس ــتندات الدال ــة عل ــى ال ــدفع

والسداد.

 .2نظــام المعلومــات اإلداري للرقابــة علــى العمليــات :ويشــمل جدولــة أنشــطة المشــروع ،تقــارير األداء
وتحليلها وتقويم األداء.
 .3نظـــام المعلومـــات اإلداري للرقابـــة اإلداريـــة :ويش ــمل اع ــداد الموازن ــات التخطيطي ــة ،وتخص ــيص
الموارد المختلفة وفق الخطة العامة للمشروع.
 .4نظام المعلومات اإلداري للتخطـيط االسـتراتيجي :ويشـمل تكـوين وتحديـد األهـداف ووضـع الخطـط
االستراتيجية المتكاملة للنشاط.
 حســـب المســـتويات التنظيميـــة فـــي المنظمـــة :وتقس ــم نظ ــم المعلوم ــات اإلداري ــة حس ــب المس ــتويات
التنظيمية إلى:
 .1نظم المستوى االستراتيجي :مثل نظم الدعم التنفيذية ،المستوى اإلداري وتشمل نظم المعلومات
اإلدارية ونظم دعم الق اررات ،بينما يشتمل المستوى العملياتي على نظم معالجة العمليات.
 .2نظــم المعلومــات التشــغيلية :هــي نظــم المعلومــات األساســية التــي تــدعم المســتويات الــدنيا أو مــا
يطلق عليها المستويات اإلدارية التشغيلية ،فهي أنظمة محوسبة تهتم بعمـل التقـارير الروتينيـة التـي

تتعلق باستمرار سير العمل ،ومن أمثلتها نظام ادخال أوامر البيع.
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 .3نظم المعلومات اإلدارية :هي نظم المعلومـات التـي تخـدم اإلدارة الوسـطى بالمنظمـة ،فتقـوم بمـد

اإلدارة الوسطى بتقارير عن مستوى األداء داخل المنظمة.

 .4نظم دعم القرار :عبارة عن نظم المعلومـات التـي تخـدم اإلدارة الوسـطى فـي عمليـة صـنع القـرار
التـي ال تعتمـد علـى آليـات وقواعـد معـدة مسـبقا ،كمـورد داخلـي للمعلومـات وتعتمـد علـى المعلومــات

الخارجية مثل أسعار المنتجات التي يقدمها المنافسون.

 .5نظـــم الـــدعم التنفيـــذي :ه ــي أنظم ــة المعلوم ــات الت ــي تق ــوم بخدم ــة اإلدارة ف ــي اتخ ــاذ القـ ـ اررات
االستراتيجية والهامة للمنظمة ،بحيث انهـا تسـاعد علـى اتخـاذ قـ اررات تحتـاج إلـى الحكمـة والتفكيـر

العميق ،كما أنها تعتمـد بشـكل أساسـي علـى تحليـل العوامـل الخارجيـة المحيطـة بالمنظمـة كقـوانين
الضرائب والوضع المالي للمنافسين.

 2.1.4.7الدور االستراتيجي لنظم المعلومات اإلدارية:
يتعــرض متخــذ الق ـرار لتحديــد االســتراتيجيات الخاصــة بتطــوير نظــم المعلومــات اإلداريــة بمنظمتــه (البنــك)
بهدف تحقيق خدمة أفضل للمسـتفيدين الـداخليين والخـارجيين للمنظمـة ولتحقيـق رؤيتـه المسـتقبلية لهـا ،وقـد
واكب تقنيات المعلومات نظم حديثة مفيدة تساعد على انجـاز األعمـال وتحقيـق األهـداف وتحسـين إنتاجيـة

الفرد( .هاللي)2007،

كما أوضح الزعانين( )2014الدور االستراتيجي لنظم المعلومات اإلدارية من خالل تأثيرها الجوهري

على المجاالت واألنشطة الرئيسية في المنظمة:

 .1المشــاركة فــي صــياغة الرؤيــة االســتراتيجية للمنظمــة مــن خــالل إضــفاء خصــائص مثــل البســاطة،
الوضوح ،العمق ،والشمول على هذه الرؤية والمساعدة في تحقيق أعلى قدر من المشاركة الفاعلة

في عملية إنضاج الرؤية االستراتيجية.

 .2دعــم صــياغة رســالة المنظمــة وذلــك عــن طريــق تحديــد أنـواع األنشــطة الجوهريــة وتقــديم معلومــات
عن األسواق المستهدفة.

 .3صياغة األهداف االسـتراتيجية للمنظمـة مـن خـالل تحليـل عناصـر القـوة والضـعف داخـل المنظمـة
ومقارنتهــا بعناصــر التهديــد والفــرص الحاليــة والمتوقعــة خــارج المنظمــة ومقارنــة هــذه النتــائج مــع
الموارد الجوهرية والقدرات التنظيمية ومن بينها موارد المعلومات الثمينة.

 .4المساعدة في اختيار استراتيجية األعمال الشاملة بين البدائل االستراتيجية الممكنة ،باإلضافة إلـى
االنــدماج البنيــوي مــع األنشــطة الجوهريــة للرقابــة والتقيــيم االســتراتيجي الموجــه نحــو معــايرة األداء

الكلــي للمنظمــة ومقارنتــه بــأداء المنظمــات المنافســة فــي قطــاع الصــناعة .تعمــل نظــم المعلومــات
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اإلداريــة علــى تحقيــق المي ـزة التنافســية المؤكــدة وذلــك باعتبارهــا األداة المثلــى فــي تحليــل مصــادر

الميزة التنافسية داخل وخارج المنظمة.

 2.1.4.8محددات ومقومات نجاح نظم المعلومات اإلدارية:
حددت دية( )2011بعض محددات ومقومات نجاح نظم المعلومات اإلدارية:
 .1توفر كمية كافية من المعلومات لتلبية احتياجات مستويات المنظمة ووظائفها اإلدارية.
 .2توفر الخبرات من القوى البشرية للقائمين على استخدام نظم المعلومات.
 .3إمكانية استثمار المورد المعلوماتي في المنظمة وتنظيمه بشكل جيد.
 .4قدرة الهيكل التنظيمي في المنظمة على احتواء متطلبات تطبيق نظم المعلومات
 .5دعم اإلدارة العليا لفكرة تطبيق نظم المعلومات.
 .6قدرة نظام المعلومات على تغطية تكاليفه في حال تطبيقه.
 .7مــدى الــوعي واالدراك الواســع ألهميــة تطبيــق نظــام المعلومــات مــن كافــة المســؤولين ومســتخدمي
النظم ومقدمي المعلومات.

 2.1.5نظام المعلومات المصرفي:
يعــد نظــام المعلومــات المص ـرفي جــزء مــن النظــام الكلــي للبنــك الــذي يتكامــل مــع الــنظم اإلداريــة والوظيفيــة
األخرى ،ومخرجاته تمثل الدعامة األساسية لمخرجات النظم اإلدارية الخاصة بصنع القرار.
 2.1.5.1مفهوم نظام المعلومات المصرفي:
يعرفه هاللي ( )2007على أنه :النظام الذي يقوم بتجميع وتشغيل وتحليل وارسـال المعلومـات إلـى م اركـز
اتخ ــاذ القـ ـرار وبالتوقي ــت المناس ــب والنوعي ــة المطلوب ــة ،وذل ــك لخدم ــة أنظم ــة العم ــل البنكي ــة مث ــل التموي ــل

واألف ـراد ،والبحــوث والتطــوير وتقــديم الخــدمات البنكيــة والتســويق البنكــي ،كمــا أن الصــرن ( )2007عرفهــا
بأنها مكونات مترابطة تعمل مع بعضها البعض على جمع ومعالجة وتخزين ونشر المعلومات لدعم اتخاذ

القـ اررات والتنســيق والرقابــة والتحليــل فــي المصــرف  ،بينمــا يعرفهــا الحميــدي( )2005بأنهــا نظــام فرعــي مــن

النظام الشامل للمصرف ،ومهامه األساسية هي جمع البيانات المتعلقة بنـواحي النشـاط المختلفـة سـواء مـن
المصادر الداخلية أم من الخارجية ومعالجة هذه البيانات آليا وتزويد اإلدارة المصرفية بالمعلومات الناتجـة
عن المعالجة بحيث تسـاعدها فـي حـل المشـكالت وصـنع القـ اررات المصـرفية مـع ضـرورة تمتـع المعلومـات

بالخصــائص الكميــة والدقــة والتوقيــت المناســب ،وعــرف عبــد اهلل( )2004النظــام المص ـرفي :حيــث يشــير
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النظام المصرفي إلى البنوك التي تعمـل فـي مكـان معـين أمـا عـن هيكـل هـذا النظـام فهـو يختلـف مـن دولـة

إلى أخرى إال أنه على قمة هذا الهيكل البنك المركزي.
 2.1.5.2خصائص نظام المعلومات المصرفي:

يتصــف نظــام المعلومــات بمجموعــة مــن الخصــائص بوجودهــا ،تعطــي للنظــام مصــداقية واعتماديــة أعلــى،

تمكــن المســتفيدين مــن الحصــول علــى معلومــات دقيقــة وصــادقة وشــاملة ،بســهولة وفــي الوقــت المناســب
وبأساليب وطرق متنوعة مع انتظام في المواعيد وتنـوع فـي قنـوات بثهـا ،تزيـد مـن فعاليتهـا وكفاءتهـا ،وهـي

كما يلي:
 .1الدقـــة والصـــدق عنـــد تقـــديم المعلومـــات :تزويــد العمــالء بمعلومــات دقيقــة عــن أســعار الفائــدة
والعموالت التي يحصلها البنك ،أو تقديم البيانات لدائرة الضرائب.
 .2كمال المعلومات :توفير المعلومات تامة وغير مجزأة دون حذف او تكرار.
 .3توقيــت المعلومــة :أي أن تصــل فــي الوقــت المناســب للجهــة الطالبــة ،حيــث عنصــر أن عنصــر
الوقت مهـم فـي كثيـر مـن العمليـات ،وهـذا ال يعنـي ايصـالها قبـل موعـدها بوقـت كبيـر قـد يعرضـها

لإلهمال والنسيان ،كما أن وصولها في وقت متأخر قد يفقد قيمتها.

 .4ســـــهولة المعلومـــــة :يمكـ ــن أن يكـ ــون مقـ ــدار الجهـ ــد المبـ ــذول مؤش ـ ـ ار علـ ــى سـ ــهولة الوصـ ــول
للمعلومات.
 .5ســـعة االنتشـــار :وهــو عــدد الجهــات أو الش ـرائح ،التــي يمكــن أن تصــلها المعلومــات والتقــارير
وكذلك تنوع قنوات اتصالها.
 .6التطوعية في تقديم المعلومة :ويقصد بها استعداد المنظمة الذاتي لتقديم المعلومة ،بدون طلـب
من جهة خارجية أو بحكم القانون.
 .7أقــل مــا يمك ـن مــن الســرية :تشــكل السـرية حجــة رئيســية لــدى معظــم اإلدارات فــي عــدم إعطــاء
المعلومة للجهة الطالبة لها ،وال نقصد هنا البوح بكل شيء ،بحيث تتعرض المنظمة لخطـر تسـرب

المعلومات واستغاللها من قبل المنافسين ،وال المبالغة في حجب المعلومات بحجة السرية.
 .8تنوع التقارير :بإمكان المنظمـة أن تقـدم أنواعـا مختلفـة مـن التقـارير تخـدم المسـتفيدين بـاختالف
أنواعهم.
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 2.1.5.3أنواع نظم المعلومات المصرفية:
اختلف الباحثون في تصنيف وتقسيم نظم المعلومات المصرفية فقسم قدوري( )2005نظم المعلومات
المصرفية إلى أشكال متعددة وهي:
 نظــام تشــغيل التعــامالت المبنيــة علــى الحاســب اإللكترونــي :ويمكــن تســميته بنظــام معالجــة البيانــات
ويعرف بأنه نوع من نظم المعلومات مهمتها تجميع وتشغيل البيانات الخاصة بتعامالت أنشـطة البنـك

ومخرجاتها على شكل تقارير دورية.

 نظام المعلومات اإلدارية المبنية على الحاسب اإللكتروني :هو نظام متكامل لتوفير المعلومات لـدعم
العمليــات واإلدارة واتخــاذ الق ـ اررات فــي البنــك ويعــرف بأنــه أحــد تطبيقــات نظــم المعلومــات يعمــل علــى
توفير المعلومات إلصدار تقارير دورية إلدارة البنوك للمساعدة على اتخاذ القرار.

 نظام دعم القرار المصرفي المبني على الحاسب اإللكتروني :وهــو نظــام يعتمــد عل ــى الحاس ــب اآللـي
يعمــل علــى تزويــد متخــذ الق ـرار بالمعلومــات.
 الـــذكاء االصـــطناعي ونظـــام الخبـــرة البنكيـــة :هـ ـ ــي ب ـ ـ ـرامج حاسـ ـ ــوبية قـ ـ ــادرة علـ ـ ــى القيـ ـ ــام بمه ـ ـ ــام
متخصص ــة قائم ــة عل ــى تص ــورات خ ــبراء بشـ ـريين لتل ــك المه ــام أو توصف بأنها تحاكي تفكير الخبـرة

البشرية.

 2.1.5.4وصف نظم المعلومات المصرفية:
ال يختلــف نظــام المعلومــات البنكــي عــن أي نظــام فــي أج ازئــه الثالثــة المــدخالت ،العمليــات والمخرجــات،
يضاف إليها التغذية االسترجاعية وهو ما سنبينه فيما يلي :

 مدخالت النظام :ويتكون من:
 .1نظــم معالجــة البيانــات :ويتمثــل دور هــذا النظــام فــي جمــع البيانــات والمعلومــات للقيــام باألعمــال
المعتــادة فــي البنــك كعمليــات اإليــداع والســحب ،فــتح واغــالق الحســابات ،دفــع الفـواتير والمحاســبة
والكفــاالت واالعتمــادات وغيرهــا مــن العمليــات الروتينيــة وتعتبــر هــذه الســجالت مهمــة فــي توثيــق

األنشــطة التــي يقــوم بهــا المصــرف ،كمــا أن هــذه الســجالت يجــب تحليلهــا وتبســيطها وتلخيصــها
لتسهيل فهمها من قبل المستخدم النهائي للنظام.
 .2نظـم البحـث المصـرفي :وتتمثـل مهمتـه بإعـداد د ارسـات وبحـوث عـن عمـالء البنـك وهـذه البحـوث
تعمل على تحقيق أهداف البنك وهو ما يستوجب إعداد فريق البحث وأدواته وكذلك عينـة البحـث
وبعد المعالجة نتحصل على مدخالت نظام معلومات البنكي.
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 .3نظم مخابرات المصرف :وهو جزء من النظام الشامل للبنوك مهمته تجميع البيانـات عـن البنـوك
المنافس ــة ،تتمي ــز ه ــذه البيان ــات بالسـ ـرية وته ــتم ب ــأهم جوان ــب البن ــوك المنافس ــة ك ــالمركز الم ــالي،

الجــودة التــي تتمتــع بهــا خــدمات هــذه البنــوك ،تســهيالت العمــالء وح ـوافز المــوظفين وغيرهــا مــن
البيانـات المهمــة عــن البنــوك وطريقــة جمــع البيانــات فيحصــل عليهــا البنــك إمــا بالبيانــات التــي قــام

البنــك المنــافس بنشــرها أو تنشــئها جهــة أخــرى عنــه دوليــة أو محليــة أو فــي المعــارض أو حتــى
الزيارات الميدانيـة وفـتح حسـاب لـدى البنـوك المنافسـة أو ربمـا القيـام بمعـامالت بنكيـة عـن طريـق

البنك المنافس وغيرها من األدوات الممكنة.
 .4مدخالت إدارة البنك المركزية والجهات الوصية :وهو نظـام فرعـي للخطـط والسياسـات وتعليمـات
وتوجيهات اإلدارة المركزية والجهات الوصية للبنك
 .5مدخالت البيئة المحيطة "الخارجية للبنك :وتجمع في هذا النظـام كـل البيانـات الخاصـة بالنشـاط
البنكي المباشرة وغير المباشرة كالعوامل االقتصـادية واالجتماعيـة والنقديـة والقانونيـة وكـل مـا هـو

سائد في بيئة البنك الخارجية.

 عمليـــات النظـــام :وه ــي المعالج ــة للم ــدخالت للتح ــول إل ــى مخرج ــات أو ه ــي تحوي ــل البيان ــات الخ ــام
لمعلومات يمكن االستفادة منها عن طريق جمع ،ترتيب ،تصنيف ،فرز ،حساب وحفظ البيانات.
 مخرجـــات النظـــام :تتمثــل مخرجــات النظــام فــي المعلومــات والتقــارير والرســومات البيانيــة والتوزيعــات
التك اررية ،توزع هذه المخرجات على فروع البنك وتقسيماته اإلدارية.

 2.1.6خالصة المبحث:
تطرقت الباحثة في هذا المبحث الى النظام بمفهومه وخصائصه ،والبيانات والمعلومات والمعرفة ،ونظام
المعلومات بمفهومه وأنواع نظم المعلومات ،ونظم المعلومات اإلدارية بمفهومها ،وأنواعها ،وخصائصها،
وأبعادها ،وأسباب نشوئها ،والدور االستراتيجي لها ،ومحددات ومقومات نظم المعلومات اإلدارية ،ونظم

المعلومات اإلدارية المصرفية.
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 2.2المبحث الثاني
إدارة عالقات العمالء
 2.2.1إدارة عالقات العمالء
مقدمة:
ترجع بدايات مفهوم إدارة عالقات العمالء إلى مصطلح التسويق بالعالقات الذي يركز على أهمية تطـوير

عالقــات متينــة مــع العمــالء وذلــك بهــدف إكمــال عمليــات البيــع وزيــادة حجمهــا وعقــد الصــفقات بمختلــف
أنواعها (عبد الرضا والطائي.)2007 ،
ولم يقتصر المفهوم على بناء العالقة مع العميـل بـل تجاوزهـا إلـى بنـاء شـبكة مـن العالقـات معـه وتعظـيم
تفاعله مع المنظمة ،ومع مطلع األلفية الثالثة بدأ المفهـوم بـالتبلور نتيجـة التطـور الحاصـل والغيـر مسـبوق
بتقنيــات تكنولوجيــا االتصــاالت الحديثــة ،األمــر الــذي دفــع المنظمــات إلقامــة مركــز اتصــال للتواصــل مــع

الزبائن بهدف توفير المعلومات والبيانات المختلفة عنهم.

وتطــور المفهــوم مــن جــانبين رئيســيين :الجانــب األول :يؤكــد علــى ضــرورة التفاعــل اإلنســاني مــع العميــل

لتحقيـ ــق احتياجاتـ ــه ومتطلباتـ ــه وتوقعـ ــات ،أمـ ــا الجانـ ــب الثـ ــاني :يؤكـ ــد علـ ــى اسـ ــتخدام وسـ ــائل االتصـ ــال
التكنولوجي في التواصل مع العميـل لجمـع أكبـر كميـة مـن البيانـات والمعلومـات وتحليلهـا لمعرفـة متطلباتـه
ورغباته ومحاولة تلبيتها.

وستتطرق الباحثة في هذا المبحث إلـى مفهـوم إدارة عالقـات العمـالء ،أهـدافها ،مبادئهـا ،فوائـدها ،أبعادهـا،
مراحلها ،خصائصها ،وكذلك إدارة عالقات العمالء في البنوك ،مفهومها ،وظائفها.
 2.2.1.1مفهوم إدارة عالقات العمالء:
تــم تنــاول موضــوع إدارة عالقــات العمــالء مــن قبــل العديــد مــن األكــاديميين والبــاحثين فــي مجــالي اإلدارة
وتكنولوجيا المعلومات ،وعلى الرغم مـن أنـه مفهـوم جديـد اال أنـه يحظـى باهتمـام كبيـر لمسـتقبل واعـد بهـذا
المجــال ،كمــا يجــدر اإلشــارة أنــه ال يوجــد اتفــاق بــين ه ـؤالء البــاحثين علــى تعريــف محــدد إلدارة عالقــات

العمالء.

عرفهــا موقــع  Bainأنهــا العمليــة التــي تســتخدمها الشــركات لفهــم مجموعــات العمــالء واالســتجابة الس ـريعة
لتحويـل رغبــات العمـالء ،فتكنولوجيــا إدارة عالقـات العمــالء تســمح للشـركات لجمــع وادارة كميـات كبيـرة مــن
بيانات العمالء ومن ثـم تنفيـذ االسـتراتيجيات بنـاء علـى هـذه البيانـات .ويشـار إلـى أن تلـك البيانـات تسـاعد

الشركات على حل مشاكل محددة طـوال حيـاتهم عالقـات العمـالء كمـا تـوفر بيانـات إدارة عالقـات العمـالء
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الشــركات مــع رؤى جديــدة هامــة فــي احتياجــات العمــالء والســلوكيات ،ممــا يســمح لهــا بــأن تكيــف المنتجــات

إلى شرائح العمالء المستهدفة ،بينمـا عـرف ( long )2012إدارة عالقـات العمـالء علـى أنهـا العمليـة التـي
تركـز علــى التفاعـل بــين المنظمـة وعمالئهــا بهـدف تعزيــز الربحيـة والــدخل ورضـا العمــالء ،وعرفهــا جــالب

والعبــادي) )2010علــى أنهــا الح ـوار المســتمر مــع العمــالء باســتعمال تشــكيلة مــن الوســائل المختلفــة التــي
تعمل على البقاء باالتصال الدائم مع العميل،

فيما عرفها ( Baran( 2008على أنها حزمة من البرامج القابلة للتعديل والتي تهدف إلى دمج وادارة
جميع الجوانب المتعلقة بالعميل فيما يخص المؤسسة ،وتحسن بشكل كبير قدرة المؤسسة على التعامل مع

خدمة العمالء ،المبيعات ،التسويق ،المعامالت عبر الشبكة ،والطلبات ،وعرفها (Kottler& Keller

) 2006على أنها عملية إدارة المعلومات التفصيلية عن العمالء فرادا ومن ثم إدارة جميع العمالء بقصد
زيادة والئهم ،وعرفها ( : Srinivasan & Moorman)2005النظرة الشمولية لقيمة العميل المعتمدة

على توجه المنظمة نحو هدف بناء عالقات مربحة معه من خالل مفاهيم التسويق التفاعلي ،المبيعات،

الخدمة ،وعرفها ) Janjicek(2004أنها الفلسفة التي تضع العمالء في نقطة تصميم المنتجات من
اجل توجيه موارد وجهود المنظمة لتقديم افضل الخدمات وتعزيز وتعظيم والء العمالء لها ،وقد

عرفها( Greenberg(2002بأنها مجموعة شاملة من العمليات والتكنولوجيات إلدارة العالقات مع
العمالء المحتملين والحاليين وشركاء األعمال عبر التسويق والمبيعات والخدمة بغض النظر عن قناة

االتصال ،وعرفها ) Grant & Anderson (2002على أنها استراتيجية ومجموعة من البرامج المتميزة
والتقنية التي تهدف إلى خفض الكلفة وزيادة اإليرادات ،وخلق فرص وقنوات جديدة للتوسع  ،والعمل على

تحسين قيمة العميل وزيادة الرضا والربحية والمحافظة عليها ،وعرفها(Paravatiyar & Sheth(2001

بأنها استراتيجية شاملة الكتساب واالحتفاظ بعالقة جيدة مع مجموعة انتقائية من العمالء لخلق قيمة

متميزة لكال من المؤسسة والعمالء ،وهذا ينطوي على التكامل بين التسويق والمبيعات وخدمة العمالء،
ووظائف سلسلة التوريد للمنظمة لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم القيمة للعمالء.
وتعرفها الباحثة تعريفاً اجرائياً على أنهـا :اسـتراتيجية شـاملة ومتكاملـة بـين المنظمـة والعمـالء تعتمـد علـى
تكنولوجيــا المعلومــات فــي دمــج العمليــات الموجهــة للعميــل مــن تســويق ومبيعــات وخدمــة العمــالء بغــرض
اكتساب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء الحاليين وزيـادة والئهـم مـن خـالل بنـاء الثقـة المتبادلـة فيمـا بيـنهم،

واقامة عالقة طويلة األمد معهم.
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العميل

إدارة عالقات
العمالء

عالقات

إدارة
شكل ( :)2.1نموذج إدارة عالقات العمالء.
المصدر( Arndent & Gersten,2002) :

 2.2.1.2أهداف إدارة عالقات العمالء:

وقد حدد عبد الرضا والطائي( )2013بعض أهداف إدارة عالقات العمالء:
 تحقيق توازن فعال وتفاعلي بين توجهات الشركة اإلنتاجيـة والخدميـة وبـين تحقيـق رضـا بهـدف تحقيـق
تعظيم الربح.

 التواصل المستمر مع العميل وتحديد نشاطات المنظمة ذات القيمة بالنسبة له.
 استخدام معلومات العميل لتحسين األداء المستمر والتعلم من عمليات النجاح واالخفاق.

 تحقيــق تكامــل أفضــل للنشــاطات التســويقية والخدميــة والمبيعــات ويــتم فــي ثــالث م ارحــل وفــق نمــوذج
:Kano

أ .القاعــدة :وتتركــز فــي معرفــة حاجــات العميــل واالجابــة علــى تســاؤالته وااليفــاء بهــذه الحاجــات وتحســين
إجراءات المنظمة بهدف تسهيل حصوله على خدماتها.

ب .الخدمــة المرتكـزة علــى العميــل :تتركــز فــي أهميــة تحديــد العميــل للخــدمات والمنتجــات التــي يريــدها مــن
المنظمـ ــة وتحديـ ــده إلج ـ ـراءات الحصـ ــول عليهـ ــا ،وبالتـ ــالي ف ـ ـإن كـ ــل نشـ ــاطات المنظمـ ــة ترتكـ ــز علـ ــى
تفضيالت العميل من خالل الحوار المباشر أو اآللي مع العميل لمعرفة ما يريده.

ت .القيم ــة المض ــافة :عن ــدما تق ــدم المنظم ــة الخدم ــة للعمي ــل تجعل ــه مبتهج ــا ،حي ــث تف ــتح أمام ــه المج ــال
الستخدامات جديدة لمنتجاتها أو خدماتها وللحصول على منافع أكثر.
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 2.2.2المبادئ التي تعتمد عليها إدارة عالقات العمالء:
بحسب حدادين( )2015فإن إدارة عالقات العمالء تعتمد على عدد من المبادئ كما يلي:
 .1التركيــز عل ــى العم ــالء :وهــذا المب ــدأ يرك ــز عل ــى عمــالء مح ــددين وعل ــى عمليــة إض ــافة قيم ــة لهـ ـؤالء
العمالء الرئيسيين من خالل تقديم عروض تناسبهم ،ويعتمد هذا المبدأ على:

 .2التركيز على هؤالء العمالء :ويتضمن فهم وتنفيذ حاجات ورغبات العمالء الرئيسيين.

 .3تحديد قيمة دورة حياة العمـالء الرئيسـيين :والـذي يعـرف علـى أنـه صـافي اإليـرادات التـي تـم الحصـول
عليهــا مــن العمــالء علــى مــدى عمــر المعــامالت مــع هــذا العميــل نــاقص تكــاليف جــذب ،بيــع ،وخدمــة

العمالء.

 .4التخصـيص :وهـو عبــارة عـن الممارســة التـي تركــز علـى كـل عميــل علـى حــدة وذلـك مــن خـالل إيجــاد
حلـول لكــل عميــل علــى حـدة ،حيــث أن التنــوع فــي احتياجــات ومتطلبـات ومـوارد العمــالء يجعــل التنبــؤ

أقـل دقــة وســلوك العمــالء أقــل قابليــة للتنبــؤ فيجــب علــى المنظمــات ضــبط عمليــة التوريــد الخاصــة بهــم
بسرعة لتلبية طلبات العمالء من خالل التسويق بالعالقات.
 .5التسويق التفاعلي :ه نا يتم التفاعل بين العمالء والمسوقين في جوانب تصميم المنتجات واإلنتـاج،
حيث أن التواصل والتعاون هو مفتاح نجاح هذا البعد.
 2.2.2.1فوائد إدارة عالقات العمالء:
إن إدارة عالقــات العمــالء تشــير إلــى األســاليب والوســائل المســتخدمة مــن قبــل الشــركة المســتخدمة والتــي
تســاعدها علــى تنظــيم ود ارســة وتقيــيم عالقتهــا مــع عمالئهــا وعــادة مــا تعــود علــى الشــركة بفوائــد منهــا :أنهــا
تســاعد علــى تعريــف واســتهداف أفضــل العمــالء ،وزيــادة جــودة المبيعــات وتســاعد علــى التطبيــق للحمــالت

الدعائيــة بأهــداف واضــحة ،وتســاعد علــى إيجــاد عالقــة فرديــة مــع المســتهلك فيشــعر كــل عميــل بــأن المنــتج

مخصص له مما يزيد من رضا العمالء ،كما أنها تسهم في تحقيق مستويات أعلى من الخدمات الموجهـة
للعميل المربح ،واعطاء الموظفين المعلومات الضرورية ،ومعرفة احتياجات العميل التي تقوم ببنـاء عالقـة
مميزة ما بين المؤسسة وعمالئها (.)Greenberg,2004

ومن المعروف أن المؤسسات التي استخدمت حلول إدارة عالقات العمالء استطاعت أن تحقق زيادة واضحة
في المبيعات مع خفض نفقات التشغيل وتحسين رضا العمالء ،كما نجحت في تحسين كفـاءة التشـغيل وفـتح

فرص جديدة أمامها ،وهذا قد يزيد الربح بمقدار ) (85 %وذلك بزيادة معدل االحتفـاظ بالعميـل) ، ( 5%كمـا
كبير في عملية الحصول على عمالء جدد بكلفة قليلة أو أحيانا معدومة،
دور إيجابيا ا
يلعب العميل المخلص ا

وأخيـ ار يبقـى العميـل الجديـد عـن طريـق العميـل المرجعـي ،فتـرة أطـول ،ويسـتخدم منتجـات أكثـر مـن غيـره،
ويصبح بسرعة عميال مربحا (مسعود.)2005،
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 2.2.2.2العوامل المؤثرة في إدارة عالقات العمالء:
يرى قرشي وغانم ( )2011أنه من أهم عوامل نجاح إدارة عالقات العمالء:

 االســتراتيجية :وتعنــي النظ ـرة الشــمولية لرؤيــة وتوجهــات إدارة المنظمــة نحــو إيجــاد قيمــة للعميــل مــن خــالل
التعــرف علــى العمــالء واألسـواق معــا ،مــن خــالل ربــط وتكامــل البيانــات المتعلقــة بالعميــل حســب القطاعــات
الســوقية المســتهدفة ،ومــن ثــم القيــام بتحليلهــا للوصــول إلــى مجموعــة مــن البــدائل المنتظمــة ،وتقــديم م ـزيج
تسويقي ابداعي واختيار البديل األفضل الذي يحقق قيمة مدركة للعميل.

 هياكل وعمليات المنظمة :وتشمل كافة الهياكل التنظيمية التي تعتمدها المنظمة ،والعمليات الوظيفية التـي
تؤديها في مجال االبداع بالمزيج التسويقي الموجه بالعمالء والمضـمن تقـديم منـتج ابـداعي يحقـق لـه قيمـة،
ومن ثم تحقيق أرباح كبيرة للمنظمة.

 ثقافة المنظمة :تتمثل في القيم والعادات التي تؤمن بها المنظمة ،والتي تلعب دو ار كبي ار في توطيد العالقة
مع المستفيدين واألطراف المتعاملة معها سواء في الداخل أو الخارج لدعم العميل وايجاد قيمة له.

 التكنولوجيا :تشمل استعمال أنظمة تكنولوجية حديثة ومتكاملة فـي المنظمـة ،شـريطة األخـذ بعـين االعتبـار
فهم واستيعاب مدركات العمالء والعاملين لتلك التكنولوجيا الحديثة ،من خـالل اختيـار هـذه التكنولوجيـا قبـل

شرائها من طرف مسـئولي التقنيـة فـي المنظمـة ،زيـادة علـى ذلـك يجـب علـى المنظمـة تـدريب العـاملين فيهـا

ليسهل عليهم معرفتها وتطبيقها في حالة استيعابها.
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شكل ( )2.2مكونات التكنولوجيا في إدارة عالقات العمالء
المصدر(Arab & others, 2010) :
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 .1أتمتة نظام المبيعات :إن أتمتة نظام المبيعات هو استخدام األجهزة المحوسبة والبرامج لتوفير
مجمع آلي ،تحليل وتوزيع المعلومات لتحسين إنتاجية المبيعات.

 .2برامج إدارة عالقة العمالء :هي برامج تساعد المنظمات على تطبيق إدارة عالقة عمالء فعالة،
وهذه البرامج تعمل عبر جميع إدارات المنظمة للمساعدة في تنسيق التفكير حول العميل في
جميع األقسام باإلضافة إلى أن هذه البرامج تساعد من خالل تخزين المعلومات بشكل يكون

سهل الوصول إليه.

 .3التنقيب عن البيانات :يشير استخراج البيانات إلى استخراج المعرفة من كمية كبيرة من
مستودع البيانات ،وهذا يتم من خالل دمج مجموعة من األدوات مثل الذكاء االصطناعي
والتحليل اإلحصائي ونظم إدارة قواعد البيانات لمحاولة استخراج المعرفة من البيانات المخزنة.

 .4الدعم الفني :يتيح الدعم الفني حل مشاكل المستخدم في جميع القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا
ونقاط الوصول والخدمات ،فهي بمثابة محور النشاط مع الهدف األساسي لحل مشاكل

المستخدمين بسرعة وفاعلية.

 .5مراكز االتصال :مركز االتصال هو تطبيق يعالج المكالمات الواردة بكفاءة ،حيث يقوم بتوجيه
هذه المكالمات إلى متخصصين أكثر مهارة أكثر تطابقا مع احتياجات المتصل ،باإلضافة أنه

يمكن لهذه المكالمات أن توجه تبعا لمصدر المكالمة أو جهة المكالمة أو تبعا للمعلومات التي
يدخلها المتصل.

 .6اإلنترنت :لقد أصبح اإلنترنت في العصر الحديث عامل أساسي وهام وله أكبر األثر في
معظم األعمال ،وخاصة إدارة عالقة العمالء حيث أصبحت تستخدم ب ارمج إدارة عالقة العمالء
اإلنترنت لدمج وتبسيط العمليات الخاصة بالعميل وتقليل التكاليف وزيادة التفاعل والخدمات

الذاتية من العمالء.

 2.2.2.3أبعاد إدارة عالقات العمالء:
إن مؤسسات األعمال بغـض النظـر عـن طبيعـة عملهـا تسـعى إلـى االحتفـاظ بعمالئهـا الحـاليين ،كمـا
أنها تسعى إلى تبني استراتيجية معينة ،لتحقيق ذلـك البـد أن تعمـل بمبـدأ التوجـه للعميـل ،بمعنـى آخـر
أن يكــون العميــل هــو أحــد أهــم أولوياتهــا وســعى بصــورة دائمــة علــى ارضــائه ضــمن أهــدافها ومواردهــا،
وأن تكــون جميــع مواردهــا وأهــدافها منصــبة لــيس فقــط لتلبيــة احتياجاتــه وانمــا لتفــوق هــذه االحتياجــات

والتوقعات الموضوعية من قبل العميل وتقـديم حزمـة مـن الخـدمات تكـون منافعهـا أعلـى وتفـق توقعـات
العميل عند بدء التعامل (السرحان.)2005،
كمــا أن إدارة عالقــات العمــالء تحتــاج مــن جميــع العــاملين فــي المؤسســة إلــى العمــل بــروح الفريــق الواحــد،
باإلضافة للتعامل بثقافة العالقات مع العمالء من أعلى الهرم إلى أسفله.
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وقــد قــام الكثيــر مــن البــاحثين بتوضــيح عناصــر وأبعــاد إدارة العمــالء ،حيــث أشــار الحنيطــي وأبــو رمــان

( )2014إلى أن عناصر وأبعاد إدارة عالقات العمالء هي:

 االستحواذ على العميل :وتقوم استراتيجية االستحواذ على العمالء على جذبهم للتعامل مع البنك
من خالل إقناعه للعودة وتكرار تعامله مع البنك.

 االستجابة للعميل :وتعد االستجابة للعميل من أهم مقومات بناء العالقة مع العميل والبنك ،حيث
تمثل االستجابة ردة فعل البنك على استفسارات وأنشطة العميل بذكاء وتقديم أفضل الحلول

بالشكل الصحيح من أجل إرضاء العمالء.

 بنــاء عالقــة طويلــة األمــد :يعتبــر الهــدف األساســي مــن مح ـأوالت البنــوك لتحســين عالقاتهــا مــع
العمالء هو بناء عالقة طويلة األجل معهم على أن تكون هـذه العالقـة مربحـة للطـرفين ،وال يمكـن
بنــاء عالقــة مــع العمــالء بفتـرة قصــيرة ،فمعرفــة العميــل مــن أهــم شــروط تكــوين عالقــة طويلــة األمــد

والت ــي تم ــر ب ــأربع م ارح ــل :تعزي ــز ثق ــة العمي ــل بقيمت ــه ،المحافظ ــة عل ــى العمي ــل ،رض ــا العمي ــل،
واالستحواذ على العميل.

 حــل المشــاكل والصـراعات :والمقصـود هنــا تعــاون البنـك والعميــل فــي حـل المشــاكل معــا والمشــاركة
في المسئولية عند مواجهة المصاعب أو موقف غير متوقع.

 نظــام معلومــات العمــالء :يعــد نظــام المعلومــات مـن أهــم مقومــات نجــاح البنــوك فــي إدارة عالقــات
العمـالء ،ذلـك باعتبــاره القاعـدة األساسـية لبيانــات العمـالء كونــه يحتـوي علـى كثيــر مـن المعلومــات
الشخصــية حــول العمــالء وحاجــاتهم ورغبــاتهم التــي تســاعد البنــك علــى فهــم العمــالء وتقــديم أفضــل

الخدمات له وبالسرعة الممكنة.

 معرفة العميل :ونظام معرفة العميل علما قائما بحـد ذاتـه ويعـرف علـى أنـه تطبيـق أدوات وتقنيـات
المعرف ــة ل ــدعم تب ــادل المعرف ــة ب ــين البن ــك وعمالئ ــه األم ــر ال ــذي يمك ــن البن ــك م ــن اتخ ــاذ القـ ـ اررات

المناسبة لألعمال التجارية.

بينما يشير العنزي ( )2016إلى األبعاد التالية:

 االســتراتيجية :وتعنــي الرؤيــة الشــمولية لرؤيــة إدارة البنــك وتوجهاتــه نحــو إيجــاد قيمــة العميــل ،ومــن
ناحية ربط البيانات المتعلقة بالعميل وتكاملها ،فيجب تبني استراتيجية للبنك مالئمة إلدارة عالقات

العمــالء لتحقيــق الهــدف الرئيســي مــن إدارة عالقــات العمــالء وهــي بنــاء عالقــة طويلــة األمــد مــع
العمالء ليكونوا مصد ار جيدا لربحية البنك.

 التكنولوجيا :وتشمل استعمال أنظمة تكنولوجية حديثة ومتكاملة في البنك بشرط أن يتم األخذ
بعين االعتبار فهم مدركات العميل والعاملين الستيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة.

34

 ثقافة البنك :وهي القيم والعادات والتقاليد التي يؤمن بها البنك وتلعب دو ار مهما في توطيد
العالقة مع العمالء ،والتنفيذ الناجح إلدارة عالقات العمالء ال يكون ناجحا أو ممكنا دون اجراء

تغييرات ثقافة البنك بحيث تكون موجهة نحو العميل.

 هياكل وعمليات البنك :تشمل الهياكل التنظيمية للبنك والعمليات الوظيفية التي يؤديها وخاصة
االبداع في عملية المزيج التسويقي الموجه نحو العميل ،وهذا ما يحقق ربح للبنك.
ومن خالل اطالع الباحثة فسوف تعتمد األبعاد التالية إلدارة عالقات العمالء هي:
 .1التوجــه بالعميــل :الهــدف الرئيســي مــن إدارة عالقــات العمــالء هــو زيــادة رضــا العمــالء وخلــق والء
العمالء تجاه المنظمـة ،وهـذا يضـمن بالتأكيـد تـأثير إيجـابي كبيـر علـى أداء المنظمـة ،كمـا وأثبتـت
الد ارســات الحديثــة أن المنظمــات الخدميــة تتطلــب فهــم أفضــل للتوجــه بــالعمالء لمــا لــه مــن أهميــة

كبيـرة ألداء هــذه الشــركات ،عــالوة عــن ذلــك ،أظهــرت العديــد مــن الد ارســات أن هنــاك عالقــة بــين
التوجه العمالء والتسويق قدرات التخطيط فإن اسـتراتيجية التوجـه بـالعمالء يـؤثر بشـكل كبيـر علـى
تطبيق أنشطة تسويقية ناجحة وابداعية.
 .2المنظمــة :لتعزيــز قــدرة المــوظفين علــى تنفيــذ مهــامهم ،يتعــين علــى المنظمــات تطــوير بيئــة عمــل
مناسـبة للعمــل ،علــى ســبيل المثــال ،تبنــي اسـتراتيجية مالئمــة إلدارة عالقــات العمــالء ،ونشــر ثقافــة
بنكيــة تهــتم ب ـإدارة عالقــات العمــالء ،وتــوفير األدوات الحديثــة والتكنولوجيــا الالزمــة ،وتتبــع رضــا

العمــالء ،ونظــم إدارة الشــكاوى ،قيــادة ملهمــة ،وأنظمــة المكافــةت المناســبة .ونتيجــة لظــروف العمــل
الداعمة السابقة ،يمكن للمؤسسات ضمان توجه موظفيها بالعمالء.
 .3إدارة المعرفــة :ال شــك أن المعلومــات المفيــدة عــن العمــالء التــي يمكــن جمعهــا مــن خــالل التفاعــل
معهم أو من نقطة اتصال مختلفة داخل المنظمة نفسها وتحديد معيار لمعرفة نجاح إدارة عالقات

العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو تحويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل معلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى معرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء بفعالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة،
فيمكننا القول ،إن إدارة المعرفة على نحو فعال يمكن أن يسـاعد المنظمـة بشـكل كبيـر فـي النجـاح
في بناء عالقة أفضل مع العمالء مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على أداء المؤسسة فمن الضروري
للمنظمات التي ترغب في البقاء ضمن المنافسة ،بأن تتمتع بمعرفة واسعة عن السوق ،واالستفادة
من المعارف الموجودة بها عن عمالئها.

 .4التكنولوجيا :يجب استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل صحيح ،وبالتالي من المهم الحصول على
المعلومات الصـحيحة مـن الشـخص المناسـب فـي الوقـت المناسـب لتقـديم الخـدمات للعمـالء بشـكل

جيد ،ويشار أيضـا إلـى أن التكنولوجيـا تـرتبط بقـوة بـاألداء ،لـذلك فالمنظمـات بحاجـة إلـى اسـتخدام
التكنولوجيـ ــا بشـ ــكل جيـــد لتحسـ ــين أدائهـ ــا ،ونتيجـــة لـــذلك؛ إدارة عالقـ ــات العمـ ــالء المعتمـــدة علـ ــى
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التكنولوجيا تمكن المنظمات من تخطيط وتنفيذ األنشطة التسويقية لالحتفاظ بالعمالء ألمد طويل،

وتحقيق ربحية أكثر.

 2.2.2.4مراحل إدارة عالقات العمالء:
قامت السعدني ( )2014بتقسيم عملية تنفيذ إدارة عالقات العمالء إلى ثالث مراحل:
 .1بدايــة العالقــة :تعبــر هــذه المرحلــة عــن مــدى تـوافر نظــام لتحديــد أهــم العمــالء المحتملــين وأكثــرهم
قيم ــة ،والق ــدرة عل ــى ت ــوفير المعلوم ــات المفي ــدة ع ــنهم ،والتقي ــيم المس ــتمر لهـ ـؤالء العم ــالء ،وتحدي ــد
التكاليف المرتبطة بتأسيس العالقة معهم.

 .2الحفــاظ علــى العالقــة :تعبــر هــذه المرحلــة عــن مــدى ت ـوافر نظــم اتصــاالت مزدوجــة مــع العمــالء،
وتـ ـوافر بـ ـرامج للحف ــاظ عل ــيهم وتحقي ــق والئه ــم ،م ــع تكام ــل المعلوم ــات ع ــنهم عب ــر جمي ــع نق ــاط

االتصال ،والقدرة على االستجابة الفورية لهم.

 .3انهاء العالقة :تعبر هذه المرحلة عـن مـدى قـدرة المنظمـة فـي تـوفير نظـام رسـمي لتحديـد العمـالء
غيــر الم ـربحين ،وكيفيــة التعامــل مــع األقــل ربحيــة أو األقــل قيمــة مــن خــالل وضــع مجموعــة مــن

العقبات أمامهم إلنهاء العالقة معهم.

بينما يرى العنزي( )2016أن عملية تنفيذ إدارة عالقات العمالء تمر بالمراحل التالية:
 .1تحديــد العمــالء وفهمهــم :فالمعرفــة الجيــدة للعميــل تشــل نقطــة البدايــة المهمــة واالســتراتيجية إلدارة
عالق ــات العم ــالء ،وللحص ــول عل ــى ه ــذه المعرف ــة ال ب ــد م ــن تـ ـوافر أكب ــر ق ــدر م ــن البيان ــات ع ــن

العم ــالء ،ومنه ــا :البيان ــات الديموغرافي ــة ،بيان ــات االتص ــال ،بيان ــات ال ــدخل واالس ــتهالك ،بيان ــات
المحيطين بالعميل.
 .2انشاء قاعدة بيانات للعمالء :وتحتوي قاعدة بيانات العمالء ثالثة أنماط من البيانات وهي:
 .1بيانـات معامالتيــة :تشــمل كــل مــا يخــص التعاقـدات مــن مبــالا ،ومواعيــد ،وأنـواع المسـتندات
المتبادلة.
 .2بيانات العميل :ويقصد بها بيانات شخصية وديموغرافية عن العميل.
 .3بيانات مشتقة :وتختص بطرق البحث عن البيانات وحسابات التنبؤ باالحتماالت.
 .3التمييــز بــين العمــالء :بعــد القيــام بتحديــد العمــالء وفهــم وجمــع البيانــات الالزمــة عــنهم فــي قاعــدة
البيانات ،تأتي مرحلة التمييز بينهم من حيث قيمتهم للبنك ،حيث تعد مساهمة العمالء في تحقيق
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المبيعــات واألربــاح غيــر متســاوية للبنــك تبعــا لنــوع العميــل وتصــنيفه ،حيــث يصــنف العمــالء إلــى
ثالثة تصنيفاتك:

 .1العمــالء غيــر الفــاعلين :وهــم العمــالء الــذين كــانوا قــد تعــاملوا مــع البنــك فــي الماضــي ،لكــنهم لــم
يقوموا بأي عملية شراء في الفترة األخيرة.

 .2العمــالء المتــوقعين الفعــالين :وهــم العمــالء أو البنــوك الــذين قــام قســم التســويق بإنشــاء عالقــة
تسويقية معهم ،ولكنهم لم يقوموا بالشراء حتى اآلن.
 .3العمالء المأمولين :وهم األشخاص الـذين يحتـاجون إلـى منتجـات البنـك ،لكـن لـم يـتم انشـاء أي
عالقة معهم بعد.
 .4التركيــز علــى أهــم العمــالء :تركــز إدارة عالقــات العمــالء علــى االحتفــاظ بــالعمالء األكثــر قيمــة
ومنفعــة للبنــك ،ولــيس بالضــرورة االحتفــاظ بجميــع العمــالء ،فيــتم اســتبعاد بــاقي العمــالء بطــرق
غير مباشرة مثل :خفض حجم االئتمان الممنوح لهم ،ومدته ،ورفع األسعار التي يطلبونها.
 .5التفاعـل مـع العمـالء :ويكــون التفاعـل مـن خــالل التحـاور المسـتمر مــع العمـالء ،وذلـك للتعــرف
بصورة واضحة وشاملة إلى حاجاتهم واهتماماتهم وأولوياتهم ،وتزويدهم بكافة المعلومات.
 .6مواءم ــة بع ــض النـ ـواحي ف ــي س ــلوك البن ــك تج ــاه العم ــالء :يج ــب عل ــى إدارة عالق ــات العم ــالء
مســاعدة العمــالء علــى اختيــار المنتجــات المالءمــة لهــم وفقــا الحتياجــاتهم ومناســبة المنــتج لهــم،

حيث أ ن معظم العمالء لديهم صـعوبة فـي تقيـيم اختيـاراتهم وتحديـدها نحـو المنـتج ،لـذا فـان مـا
يريده المستهلكون مستوى من المواءمة بين المنتج وحاجاتهم وتزويدهم بالخيار األمثل.
 .7وضوح معايير التقييم :لكي يتم تنفيذ إدارة عالقات العمالء بفعالية؛ فـال بـد مـن أن يتـوافر لـدى
البنــك معــايير تحــدد نجاحــه أو فشــله ،بحيــث يقــوم البنــك باالعتمــاد عليهــا لتقيــيم العمــالء وتقيــيم

خــدماتها التســويقية لهــم ومنها(معــدالت االحتفــاظ بــالعمالء ،رقــم المبيعــات ،درجــة رضــا اإلدارة

العليا ،الفائض الموجود بين العائد واالنفاق خالل دورة حياة المنتج ،درجة رضا العمالء).
 2.2.2.5خصائص إدارة عالقات العمالء:
فقد أوضح عبد الرضا والطائي( )2013أنه من أهم خصائص إدارة عالقات العمالء كالتالي:
 .1التوجه :االهتمام الجدي بالتوجه نحو العميل.
 .2الوسائل :استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.
 .3المعلومات :كل البيانات الممكنة عن العميل.
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 .4الهدف :تحقيق ربحية المنظمة وزيادتها.
 .5دور العاملين :تحقيق طلبات العميل وتوحيدها في نماذج معينة.
بينما حدد منير ونعيمة( )2009خصائص تسيير العالقة مع العمالء فيما يلي:
 .1يهــدف منظــور العالقــة مــع العمــالء إلــى االحتفــاظ بــالعمالء الم ـربحين للشــركة ،بحيــث تكــون هــذه
العالقة على المدى البعيد.

 .2جمع ودمج المعلومات المتعلقة بالعمالء من كل نقاط االتصال.
 .3تقسيم العمالء حسب قيمتهم المتوقعة.
 .4التقسيم الجزئي للسوق حسب حاجات ورغبات العمالء.
 .5انشاء القيمة للعميل من خالل عمليات الشركة في سبيل االحتفاظ به.
 .6تقديم القيمة للعميل من خالل تقديم الخدمات المناسبة لألقسام الجزئية.
 .7االنتقــال مــن تســيير محفظــة المنتجــات إلــى تســيير محفظــة العمــالء وضــرورة التغييــر فــي تطبيقــات
العمل وفي بعض الحاالت التغيير في الهيكلة التنظيمية لكل المنظمة.

 2.2.3إدارة عالقات العمالء في البنوك:
 2.2.3.1مفهوم إدارة عالقات العمالء في البنوك:
عرفها أبو تايه ( ) 2008على أنها استراتيجية أعمال من خاللها يتم تحقيق النتائج الفضلى من حيث

تحقيق أعلى ربحية للمصرف وفي نفس الوقت رضا عالي ووالء للعمالء وذلك من خالل تنظيم شرائح

العمالء وتعزيز سلوكيات رضا العمالء وانجاز عمليات العميل مع وجود تفاعل وتكامل في العمليات

واإلجراءات ما بين قنوات خدمة العميل والمكاتب الخلفية اإلداريين وصانعي القرار في البنك وعليه فإن

إدارة عالقات العمالء تعمل على تعريف وتحديد واستقطاب واالحتفاظ بعمالء البنك وتطوير عمالء
مريحين من خالل إدارة فعالة ،وعرفها أحمد ( :)2015مجموعة من الوظائف اإلدارية والتقنية بهدف
اكتساب العمالء المربحين والمحافظة عليهم وتطوير وتنمية العالقات النافعة مع العمالء االستراتيجيين
بناء على استراتيجية المنظمة التسويقية وتكاملها مع التقنية المتاحة ،ويتضمن كذلك تطبيقات التجارة

اإللكترونية واستخدام معلومات العمالء المهمين لتحسين ربحية المنظمة وتجويد الخدمة المقدمة لهؤالء
العمالء في القطاع المصرفي عملية التفاعل مع العمالء تمثل أهمية قصوى وذلك ألن عامل الوقت مهم
للغاية والبد للمصرف من امتالك أجهزة اتصال حديثة للوصول والتواصل مع العمالء ،كما يجب أن
يتمتع العاملون بالمهارة العالية للتفاعل مع حاجات ورغبات العمالء والتعامل مع الشكاوى واالقتراحات

التي ترد منهم بالسرعة المطلوبة.

38

والشكل التالي يعبر عن إدارة عالقات العمالء في البنوك:
البنك

العميل

الموظف

شكل ( (2.3نموذج إدارة عالقات العمالء بالبنوك.
المصدر ()Wanjau,2011

وقد حدد أبو تايه ( )2008الجوانـب التـي يجـب أن يـتم التركيـز عليهـا مـن قبـل المصـرف فـي برنـامج إدارة
عالق ــات العم ــالء ونس ــبة لتش ــابه الخ ــدمات المقدم ــة م ــن قب ــل المص ــارف للجمه ــور والمنافس ــة الح ــادة ب ــين

المصــارف لجــذب العمــالء المـربحين فـإن علــى إدارة عالقــات العمــالء فــي المصــرف التركيــز علــى األدوات

التالية:

 .1تكــوين صــورة متكاملــة عــن العميــل :مــن خــالل المعلومــات المتكاملــة عــن عمــالء البنــك الحــاليين
والمرتقبين من خالل مالءمتهم المالية وطبيعة نشاطهم وموقعهم داخل المجتمع حيث يساعد على

تحديد احتياجاتهم.
 .2العمل على توفير المنتجات والخـدمات الجديـدة ومواكبـة التطـور :يجـب علـى البنـك االسـتمرار فـي
تــوفير منتجــات وخــدمات جديــدة ومبتك ـرة ومنافســة ليكــون هــو األكثــر تمي ـ از فــي تنويــع المنتجــات
والخدمات داخل السوق المصرفي من أجل تلبية حاجات ورغبات العمالء.
 .3تحقيق رضا العمالء :العمـل علـى تحسـين درجـة الرضـا لمختلـف شـرائح العمـالء وخاصـة العمـالء
المـربحين مــن خــالل تلبيــة احتياجــاتهم حســب رغبــاتهم وتوقعــاتهم بمعنــى الخدمــة المناســبة للعميــل
المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ،وان تكون الخدمة علـى قـدر عـال مـن الجـودة

وأن تؤدي للعمالء بصورة أكثر تمي از.

 .4تحقيق ربحية للعمالء :تحويل العمالء الـذين يتسـببون فـي الخسـائر إلـى عمـالء مـربحين ،وتحويـل
العمالء ذوي األرباح المتدنية إلى عمالء ذوي أرباح عالية.
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 .5رعاية العميل واستمرار االتصال معه أينما كان :علـى البنـك ممـثال بمـدراء فروعـه وادارتـه وم اركـزه
االنتقال مـن المفهـوم التقليـدي بالنـدوات االلقائيـة إلـى النـدوات التثقيفيـة للعمـالء بحيـث يـتم تعـريفهم

عــن الخــدمات والمنتجــات الجديــدة والعمــل علــى تفعيــل الزيــارات الشخصــية والبيعيــة لكبــار العمــالء
ووضــع بـرامج تحفيزيــة وتشــجيعية للتعامــل مــع البنــك ،كــذلك علــيهم التجــاوب السـريع لحــل مشــاكل

العمالء في البنك أوال بأول.

 .6تحقيق والء العميل المـربح :تفضـل معظـم الشـركات والمصـارف التـي تقـدم الخـدمات موضـوع والء
العميل وتهتم به في أبحاثها ودراساتها وقـد أدى ظهـور التقنيـة ،والتقنيـة التـي حـدثت فـي الصـناعة

المص ـرفية إلــى زيــادة وانــدفاع البحــوث والد ارســات نحــو إيجــاد الحلــول المتكاملــة وذلــك مــن أجــل
الحصول وتعزيز عالقات المصارف مع عمالئها وذلك لتحسن األعمـال المصـرفية وجعـل العميـل

محور ارتكازها.

ويجمل ( Rajlo(2003مجموعة من العوامل التي تؤثر في صناعة إدارة عالقات العمالء في البنوك:
 .1تنامي أدلة التأثير المربحة من العالقات الصحيحة مع العمالء.
 .2تحســين فعاليــة التواص ــل التســويقي ،التقــدم ال ــذي أحرزت ـه وكــاالت التس ــويق المتكاملــة خاصــة ف ــي
فعالي ــات التواص ــل واالتص ــاالت ،إض ــافة إل ــى تقني ــة قواع ــد البيان ــات الجي ــدة وأنش ــطة االتص ــاالت

وأساليب قياس.

 .3انخف ــاض كلف ــة الحص ــول عل ــى البيان ــات وتخزينه ــا حي ــث أص ــبحت حل ــول إدارة عالق ــات العم ــالء
استثمارات جذابة ومتكاملة.
 .4قيـاس قيمــة العميــل مــن خــالل تطبيــق نظــام إدارة عالقــات العمــالء يصــبح مــن الســهل معرفــة قيمــة
العميل والعوائد المتوقعة منه.
 2.2.3.2دور الوظائف الداعمة إلدارة عالقات العمالء في المصارف:
أوضح أحمد( )2015أن هنالك بعض اإلدارات لها دور مؤثر وبارز في نجاح ادارة العالقة بين العميل
والمنظمة من خالل الوظائف والمهام التي تضطلع بها وأهم هذه االوظائف هي:

الوظيفــة األولــى :وظيفــة التســويق المصــرفي :تشــكل وظيفــة التســويق المص ـرفي جانبــا مهمــا مــن جوانــب
اإلدارة العلمية وأداة من األدوات الفاعلة لتحقيق نجاح المصارف ،وقد تعـددت تعـاريف التسـويق المصـرفي
فعرف كوتلر التسويق المصرفي على أنه مجموعة األنشطة المتكاملـة التـي تجـري فـي إطـار اداري محـدد،
وتقــوم علــى توجيــه انســياب خــدمات البنــك بكفــاءة ومالئمــة لتحقيــق االشــباع للمتعــاملين مــن خــالل عمليــة

مبادلة تحقق أهداف البنك وذلك في حدود توجهات المجتمع ،بينما عرفه الحضيري على أنه :ذلك النشاط
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الذي يشمل كافة الجهود التي تؤدي في البنك والمؤسسة المصرفية والتي تكفل بتدفق الخدمات والمنتجـات

المصرفية التي يقدمها البنك للعميـل سـواء اق ارضـا أو اقت ارضـا أو ايـداعا وخـدمات مصـرفية متنوعـة ويعمـل
على اشباع رغبات واحتياجات ودوافع هذا العميل بشكل مستمر بما يكفل ارضائه.
وتــرى الباحثــة أن التســويق المصـرفي يعتبــر مــن األنشــطة الرئيســية فــي المصــارف وذلــك ألنــه يــوفر قاعــدة

المعلومات األساسية التي تعتمد عليها األنشطة األخرى بالمصارف والتي على أساسها يتم اتخاذ الق اررات،
وكذلك يقوم التسويق المصرفي على أساس إرضاء العميـل وهـو بـذلك يتنـاول القضـية األساسـية فـي العمـل

المصرفي وهي تدعيم العالقة المستمرة بين العمالء والبنك بما يدفع البنك للبحث والتعرف على احتياجات
ورغبات العمالء.
دور التسويق المصرفي في نجاح إدارة عالقات العمالء :يؤكد خبراء التسويق أن المصارف الناجحة هي
التي تسبق توقعات عمالئها وتحقق رغباتهم وتقدم خدماتها إليهم بجودة عالية وأن العميل محور االرتكاز،
ويتمثل دور وظيفة التسويق المصرفي في اكتساب العمالء والمحافظة علـيهم وبنـاء العالقـات الناجحـة مـع

العمالء المميزين من خالل تفعيل أداء وظائف المزيج التسويقي:
 المنتج :المصرف يقدم منتجا غير ملموسا ،وبالتالي فإنه يقدم الخدمة التي يتوقعها العميل ،ويجب أن
تتجه السياسة التسويقية في تقديم الخـدمات بطـريقتين وهمـا خلـق خـدمات جديـدة وتنويـع الخـدمات القائمـة
أصال.
 التوزيع :يجب تنظيم الفروع وتكييف الشبكة بحيث توافق أكثر مـن احتياجـات العمـالء ،وبالشـكل الـذي
يسمح بتسويق الخدمات بشكل أكثر فعالية.
 السعر :للعميل اتجاه آخر عند شرائه للسلعة غير نوعها واسمها التجاري ذلك هـو سـعر الخدمـة ،ولكـن
سياســة الســعر لهــا دور محــدود فــي تســويق الخــدمات المص ـرفية ألنهــا تخضــع غالبــا للســلطات النقديــة،
وتتوقف سياسة التسعير على أمرين:
 .1مردود سعر الخدمة :حيث تعرفت البنوك على كلفة الخدمات المقدمة ومقارنتها باألسعار مع
كلفتها وفي بعض األحيان تقدمها بأقل من كلفتها شريطة أن تغطي هامش باقي الخدمات

الفرق.

 .2وضعية السوق :عند الوضع تنافسيا يصعب على البنك وضع سعر لخدماته أعلى من بقية
البنوك وكما أن وله اعتبار اذ أن البنوك الصغيرة ال تستطيع أن ترغم البنوك الكبيرة لقبول

طلباتها وذلك لمحدودية نشاطها ،أيضا لوضعية العميل مكانة خاصة ومعاملة خاصة في
بعض األحيان.
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 التــرويج :وهــو يشــمل النشــاطات التــي تتعلــق بــالتعريف فــي خــدمات البنــك وذلــك بــالتركيز علــى م ازيــا
الخدمات المقدمة.
الوظيفة الثانية :وظيفة خدمة العمـالء :أدى التطـور فـي التقنيـة الحديثـة واالتصـاالت وحـدة المنافسـة إلـى
االهتمــام بخدمــة العمــالء للمحافظــة علــيهم ،وقــد أصــبح االحتفــاظ بــالعمالء هــدف المؤسســات الناجحــة وال
يســتمر العمــالء فــي تعــاملهم مــع البنــك إال إذا كــان يقــدم لهــم خــدمات تتفــوق وتتميــز علــى خــدمات البنــوك

األخرى.

أمــا خدمــة العمــالء فيعرفهــا مرســى وأبــو بكــر( )2009علــى أنهــا مجموعــة مــن األنشــطة والتص ـرفات التــي
تســتهدف تحقيــق رضــا العمــالء عــن معــامالتهم مــع البنــك وتنميــة والئهــم لهــا ،وهــي بــذلك تعنــي كثي ـ ار مــن
األســاليب والتص ـرفات التــي تنــدرج فــي هــذا التعريــف :الترحيــب بالعميــل ،االتســام بــاألدب واللباقــة ،اظهــار

االهتم ــام باستفس ــارات العمي ــل ،العناي ــة الشخص ــية بالعمي ــل ،اإلنج ــاز السـ ـريع للخدم ــة ،االهتم ــام بش ــكاوى
العميل ،تقديم عروض مميزة تتفق مع توقعات العمالء.

دور ووظيفة خدمة العمالء في نجاح إدارة عالقات العمالء:
تتمثل أهمية وفائدة الخدمة في تنمية عالقات العمالء بالتالي( :مرسى وأبو بكر)2009 ،
 .1الخدمة الجيدة تنمي والء العمالء :كلما ارتفع مستوى الخدمة المقدمة كلما ارتفع والء العميل
للبنك وبالتالي يستمر بالتعامل معه.

 .2الخدمة الجيدة تجذب العمالء الجدد :تساعد الخدمة الجيدة في تناقل الكلمة اإليجابية بين

العمالء ،وبالتالي تحسين سمعة المنظمة مما يؤدي إلى جذب عمالء جدد ،والكلمة اإليجابية

الصادرة من العميل أفضل من اإلعالن.

 .3تدعم وظيفة الخدمات عملية إدارة عالقات العمالء من خالل ارسال استفسارات العمالء على
موقع البنك على االنترنت ومتابعة شكاوى العمالء والسعي في حل مشاكلهم مما يؤدي إلى

تعزيز العالقة مع العمالء.
الوظيفة الثالثة :وظيفة المبيعات :يمثـل نشـاط المبيعـات دو ار مهمـا فـي نجـاح العمليـة التسـويقية ،واعتبـره
الـبعض أســلوب ترويجــي ولكنــه بالحقيقــة يعتبــر مــن أسـاليب التوزيــع ،وتعــرف قــوة البيــع بأنهــا مجموعــة مــن

األشخاص التابعين للوحدة التجارية الموكلين باالتصال الشخصي مع المشتري الحالي والمحتمل.

وظيفــة المبيعــات فــي نجــاح إدارة عالقــات العمــالء :وأشــار عبــد الحكــيم وعبــد األميــر ( )2009إلــى أن
وظيفة المبيعات تـدعم إدارة عالقـات العمـالء بتـوفير سـجالت مـن أجـل تقـديم الـدعم لمقـدمي الخدمـة وذلـك

عن طريق اآلتي:
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 .1بناء سجالت رقمية للعمالء والمحافظة على تلك السجالت.
 .2إدارة برنامج العمالء.
 .3ارسال نتائج المبيعات وارسال تقارير األنشطة إلى مخازن البيانات ليجري استخدامها في المستقبل.
يتمث ــل ت ــأثير وظيف ــة المبيع ــات عل ــى إدارة عالق ــات العم ــالء ف ــي أن الموظ ــف مق ــدم الخدم ــة يعتب ــر مـ ـرآة

المصرف لمراقبة ومالحظة تصرفات العمالء عند حصولهم على الخدمة ومعرفة رضائهم أو تذمرهم ونقل
ذلــك للجهــات المســئولة ،أيضــا مــن تك ـرار تعامــل العميــل بخدمــة معينــة مثــل خدمــة التح ـويالت ال ـواردة مــن
عمـالء آخـرين مـن فـروع أخـرى فهـذا يعنـي أن خدمـة المصـرف فيمـا يتعلـق بـالتحويالت جيـدة وهـذا العميـل

المتكرر يعتبر من العمالء المحتملين وهم العمالء العابرون وينبغي إلدارة الفرع العمل على اكتسـابهم مـن
خالل إعداد المصرف لبرامج خاصة الكتساب هؤالء العمالء الجدد.

الوظيفة الرابعة :وظيفة تقنية المعلومات :ارتبط مفهـوم تقنيـة المعلومـات بمهمـة جمـع البيانـات ومعالجتهـا
واسترجاعها ،إال أن البـاحثين المختصـين فـي هـذا المجـال اختلفـوا فـي تحديـد مفهومهـا ،إذ وصـفها بعضـهم
بأنها مرادفة لنظام المعلومات اإلدارية ،وأن تقانة المعلومات هي المجموع الكلي للمعرفـة المكتسـبة والخبـرة

المســتخدمة فــي انتــاج الســلع والخــدمات وضــمن نطــاق اجتمــاعي واقتصــادي معــين بقصــد اشــباع حاجــات
المجتمع من السلع والخدمات كما ونوعا.
دور تقنية المعلومات في نجاح إدارة عالقـات العمـالء :يتمثـل دور إدارة تقنيـة المعلومـات فـي نجـاح إدارة
عالق ــات العم ــالء م ــن زاوي ــة تمك ــين المنظم ــات م ــن تحقي ــق أعل ــى ربحي ــة م ــن خ ــالل االس ــتهداف األدق

للقطاعــات الســوقية والفرعيــة الجزئيــة ،فالمــداخل التقنيــة الجديــدة الفعالــة التــي تنطــوي علــى اســتخدام قواعــد
البيانات ومخازن البيانات وتعدين البيانـات والتسـويق المباشـر وجهـا لوجـه أو التسـويق المباشـر بـين طـرف

وآخر هي بالواقع تساعد اليوم المنظمات على زيادة كل من قيمة ما تقدمـه للعميـل وربحيتهـا وذلـك فـي آن
واحد (القثمي.)2009،
وتمثل دور تقنية المعلومات في نجاح إدارة عالقات العمالء عند (أحمد )2015،في اآلتي:
 .1حف ــظ البيان ــات :وتتمث ــل ف ــي تط ــوير الق ــدرة عل ــى الوص ــول للمعلوم ــات ف ــي المنظم ــة والوص ــول لبيئ ــة
معلوم ــات منظم ــة ومخطط ــة تف ــي باالحتياج ــات المعلوماتي ــة للعم ــل ،م ــن خالله ــا يمك ــن التركي ــز عل ــى

معلومات العميل وعلى التفاصيل الدقيقة لمعامالته الماضية.

 .2تقنيات االتصال الفوري :إن تقنيات االتصال الفوري تحقق االتصال عبر الشبكة بـين العمـالء وممثـل
خدم ــة العم ــالء بالمنظم ــة ،مم ــا يض ــمن ح ــل المش ــاكل ومعالج ــة الش ــكاوى ب ــنفس الس ــرعة الت ــي تتيحه ــا

المكالمة الهاتفية ،وبنفس االهتمام الشخصي.
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 .3تقنيات التجـارة االلكترونيـة :سـاعد تطـور تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي خدمـة العمـالء بشـكل
أفضــل وتمثــل ذلــك فــي اإلنتــاج بكميــات كبي ـرة حســب الطلــب وتقــديم خصــومات فرديــة حســب تعــامالت
العمــالء وفــق معــدل الشـراء الســابق لهــم وتقــدم كــذلك عروضــا ألســعار خاصــة ألفضــل العمــالء اعتمــادا
على تقنيات التجارة االلكترونية.

 .4التركيــز علــى االحتفــاظ بــالعمالء :تركــز المنظمــة علــى تحويــل األعمــال مــن التركيــز علــى حصــص
السوق إلى االحتفاظ بالعمالء الذين يحققون أقصى ربحية من خالل خفض التكاليف والتطورات التقنية
الحديثــة والبـرامج الجديــدة الموجهــة إلــى المنظمــات مــن تعزيــز عالقاتهــا مــع أصــحاب األعمــال والحفــاظ
عليهم من خالل تكوين قيمة دائمة من خالل مساعدتهم الستخدام التجارة االلكترونية.

 2.2.4خالصة المبحث:
في هذا المبحث تطرقت الباحثة الى مفهوم إدارة عالقات العمالء ،وخصائصها ،والعوامل المؤثرة عليها،
وأبعادها ،والمراحل التي تمر فيها عملية إدارة عالقات العمالء ،وكذلك تطرقنا إلى إدارة عالقات
العمالء في البنوك بمفهومها ،والوظائف الداعمة لها ،وكيف تدعم كل وظيفة إدارة عالقات العمالء.
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 2.3المبحث الثالث
أثر نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء
 2.3.1مقدمة:
لقد جلبت نظم المعلومات اإلدارية العديد مـن الوسـائل الفعالـة والتـي سـاهمت بتـوفير الوقـت والجهـد والمـال

فـي خدمـة العمـالء والـرد علـى استفسـاراتهم ،ممـا أدت إلـى زيـادة عـدد العمـالء الـذين يستفسـرون عـن طلــب
معين في وقت واحد.
إن االســتثمار فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة وتكنولوجيــا المعلومــات أصــبح عنص ـ ار أساســيا فــي اإلنتاجيــة
والنمــو فــي القطــاع المص ـرفي .وقــد أدت زيــادة االســتثمار فــي رأس المــال لــنظم المعلومــات اإلداريــة إلــى
تسريع وتيرة النمو فـي ذلـك القطـاع .كمـا تسـهل اسـتيعاب العمالـة المـاهرة العاليـة والمتوسـطة .وهـذا لـه أثـر

إيجابي على مخرجات العمل في القطاع المصرفي.

إن نظم المعلومات االدارية تمكـن المنظمـات بمـا فيهـا المصـارف مـن تقـديم مجموعـة واسـعة مـن الخـدمات
للعمــالء ،وتنســيق أنشــطة الفــروع ،ومواكبــة التغيـرات فــي اللـوائح والسياســات الحكوميــة ،فضــال عــن التكيــف

مع متطلبات السوق والمنافسة.
إن بيئــة األعمــال التجاري ـة أصــبحت تتســم بالتنــافس الحــاد أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،وبصــورة مســتمرة،
تحتاج البنوك إلى حلول يمكن أن توسع خطط النمو لخلق تمايز واضـح فـي القطـاع المصـرفي .وبالتـالي،

تحتــاج البنــوك إلــى اســتخدام نظــم المعلومــات وتكنولوجيــا المعلومــات بطريقــة تلبــي الم ازيــا المرغوبــة لعمــالء

البنــوك ،وتــوفر لهــم مي ـزة تنافســية للبقــاء فــي المســتقبل وتــوفير منتجــات وخــدمات جديــدة ومحســنة إلســعاد
عمالئهم.

 2.3.2أهمية إدارة عالقات العمالء في ظل نظم المعلومات اإلدارية:
أوضحت السعدني( )2012أن إدارة عالقات العمالء ذات أهميـة كبيـرة للمنظمـات فـي عالمنـا اليـوم فـي ظـل
البيئة التكنولوجية الحالية التي جعلت من نظم اإلدارة التقليدية غير قابلة للتطبيق ،ويوضح كـل مـن العوامـل

التي جعلت المنظمات تتبنى هذا المفهوم كما يلي:

 .1ظهور مفهوم التسويق بالعالقات الذي يدعو لالتجاه نحو إقامة العالقة مع العميل بدال من إبرام
الصفقات.

45

 .2إن االحتفاظ بالعمالء الحاليين بنسبة  ،٪٥يؤثر في ربحية المنظمة بنسبة  ٪ ٨٥تقريبا ،كما أن
االحتفاظ بالعمالء الحاليين يحقق أكثر من ضعف الدخل اإلجمالي للمنظمات بالمقارنة بالعمالء

الجدد.
 .3التطور التكنولوجي ،واختالف احتياجات العمالء ،وتفضيالتهم وسلوكهم الشرائي ،وحساسيتهم

لألسعار ،وزيادة قدرتهم في التعبير عن رضائهم ،أو عدم رضائهم عن المنظمة باستخدام الوسائل
التكنولوجية المختلفة.

 .4الرغبة في تقديم خدمات ومنتجات حسب طلب العمالء لتعظيم القيمة المقدمة لهم.
 .5شدة المنافسة العالمية وصعوبة تمييز المنتجات من خالل استراتيجية التركيز على المنتج ،وانما
من خالل استراتيجية التركيز على العميل.

حيث ترى الباحثة أن األساليب التكنولوجية مثل برامج إدارة عالقات العمالء تساعد في االستجابة السريعة
لمطالـب العمـالء وتقـديم منتجـات أكثـر ارتباطـا بهـم وبجـودة أعلـى ،وبتكلفـة منخفضـة ،مـع ضـمان سـهولة
التـدفق الكـفء للمعلومـات بـين المنظمـة وعمالئهـا ،وتـوافر االتصـال المتبـادل بيـنهم ،وتحليـل سـلوك العمـالء

عبر نقاط االتصال المختلفة وتحسين جـودة اتخـاذ القـ اررات ،وفـي عصـر أصـبح المسـتهلك محـور االهتمـام،
تــم تطــوير أدوات وتقنيــات تســاعد علــى اجتــذاب العمــالء والمحافظــة علــيهم مــن خــالل االســتخدام الواســع

لتكنول وجيا المعلومات وشبكات االتصال .ويتم ذلك عبر أنظمة وبـرامج تقـوم بتشـبيك العالقـات مـع العميـل
عبر مراكز اتصال خاصة وتعظيم تفاعله من خالل شخصنة العالقة معه .
ويهدف استخدام نظم المعلومات اإلدارية فـي إدارة العالقـة مـع العميـل إلـى إشـباع حاجاتـه وارضـاء رغباتـه
عبــر اســتخدام فعــال للمعلومــات المتــوفرة لتحســين األداء وتحقيــق الت ـوازن فــي معادلــة اإلنتاجيــة والتســويق

بالمؤسس ـ ـ ـ ـ ــة .إض ـ ـ ـ ـ ــافة إل ـ ـ ـ ـ ــى إنج ـ ـ ـ ـ ــاز تكام ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ــين األنش ـ ـ ـ ـ ــطة التس ـ ـ ـ ـ ــويقية ،التجاري ـ ـ ـ ـ ــة والخدمي ـ ـ ـ ـ ــة .
تم ّكن نظم المعلومـات اإلداريـة مـن إدارة العالقـة مـع العميـل وتعظـيم قيمـة العميـل وجعـل المؤسسـة موجهـة

نحوه ،باستبقاء العالقة معه عبر زيـادة مشـترياته وارضـاء حاجيـات متعـددة للعميـل .يـتم هـذا عبـر تنصـيف

للتكيــف مــع حيــاتهم مــن خــالل تقــديم مقترحــات مبتكـرة فــي الوقــت المناســب،
العمــالء وتتــبعهم بشــكل فــردي ّ
عالوة على القيام بدراسات حول مدى رضاهم .نتيجة لذلك ،ترتفع القيمة المادية للمشتريات ،ويزداد التـردد
وتوســع المؤسســة مبيعاتهــا عبــر تنويعهــا للمشــتريات وللخــدمات بمرافقــة العمــالء فــي
علــى ش ـراء المنتجــات
ّ
مرحلة ما بعد عملية البيع ومصاحبتهم عبر خلق حاجات متجددة للعمالء من أجل االستهالك المستمر.
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وقد عدد الطيطي( )2008بعض الطرق المستخدمة في اإلجابة على استفسارات العمالء منها:

 .1البريد االلكتروني :وهي عبارة عن عملية تراسل بريدية عبر االنترنت ،ومن ميزاته أن الرسالة تصل
بنفس الوقت ،ويمكن ارسال أكثر من رسالة إلكترونية إلى أكثر من شخص بنفس الوقت ،وكذلك فإن

البريد اإللكتروني شبه مجاني.

 .2أسئلة يتم السؤال عنها كثي ار :حيث يوضع قسم خاص في موقع الويب الخاص بالبنك يحتوي على
العديد من األسئلة والتي يقوم العمالء باالستفسار عنها بشكل مستمر ،مما يوفر الوقت والجهد ،حيث

تعتبر هذه الطريقة خدمة ذاتية للعميل حيث يدخل العميل على هذا القسم في الموقع.

 .3التخاطب مع العمالء بالنص(الدردشة) أو بالصوت :من خالله يتم التواصل بين ممثل البنك والعميل
من خالل طباعة نص أو بالهاتف يحتوي على االستفسارات التي يطلبها العميل ،فيتم اإلجابة عليها
من قبل ممثل البنك بنفس الصفحة.
وقد أشارت قنديل( )2004إلى أن نظم المعلومات اإلدارية تلعب دور كبير في تفعيل إدارة عالقات

العمالء ،األمر الذي بدوره يحقق عدة فوائد للمنظمة والعمالء ،ويمكن توضيحها باآلتي:
 .1القدرة على االستجابة السريعة الحتياجات ورغبات العمالء.

 .2تحسين معدالت التحول ،من خالل المعلومات ذات الصلة والعروض البيعية المتنوعة.
 .3الوصول إلى العمالء األكثر ربحية ،وذلك بتحسين العوامل في درجة والء العمالء.
 .4الحصول على معلومات دقيقة وعميقة عن العمالء.
 .5القيام بالتسويق الفردي أكثر فاعلية.
 .6زيادة حجم المبيعات وعوائدها ،وخفض الكلفة االجمالية للعمليات البيعية واإلنتاجية.
 .7الحصول على المعلومات المرتدة من العمالء تساعد المنظمة على توجيه عمليـات التطـوير وتحسـين
الخدمات والمنتجات المقدمة للعمالء بالمستقبل.
 .8تحسين جودة الخدمة المقدمة للعمالء.
 .9تحسين إدراك الخدمة بتقديم الرسائل أثناء التفاعل.
 .10تخفيض الوقت المطلوب إلنجاز عملية التفاعل مع العميل أو مع منظمة أخرى.
وترى الباحثة أن نظم المعلومات اإلدارية تعمل على تحسين جودة إدارة عالقات العمالء من خالل
التركيز على النقاط التالية:

 .1إدارة وتحليل البيانات :استخدام البيانات التي تم جمعها من العمالء لتحليل احتياجاتهم وتفضيالتهم.
 .2أتمتة التسويق :تبسيط وأتمتة العمليات التجارية لتحسين الكفاءة والحفاظ على التكاليف منخفضة.
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 .3تحسين الخدمة الذاتية :إيجاد طرق للعمالء للتفاعل مع نشاطك التجاري عندما يريدون.

 .4تفعيل العاملين :تشجيع العاملين على تبني طرق جديدة لتحسين معاملة العمالء من خالل توفير
األدوات والتدريب لتقديم خدمة أفضل.

 2.4خالصة الفصل:
تكون الفصل الثاني من ثالثة مباحث وهم :نظم المعلومات اإلدارية وادارة عالقات العمالء ،وأثر
نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء.
تطرقت الباحثة في المبحث األول وهو نظم المعلومات اإلدارية إلى النظام بمفهومه وخصائصه،
والبيانات والمعلومات والمعرفة ،ونظام المعلومات بمفهومه وأنواع نظم المعلومات ،ونظم المعلومات
اإلدارية بمفهومها ،وأنواعها ،وخصائصها ،وأبعادها ،وأسباب نشوئها ،والدور االستراتيجي لها ،ومحددات

ومقومات نظم المعلومات اإلدارية ،ونظم المعلومات اإلدارية المصرفية.
بينما تطرقت الباحثة في المبحث الثاني وهو إدارة عالقات العمالء إلى مفهوم إدارة عالقات
العمالء ،وخصائصها ،والعوامل المؤثرة عليها ،وأبعادها ،والمراحل التي تمر فيها عملية إدارة عالقات

العمالء ،وكذلك تطرقنا إلى إدارة عالقات العمالء في البنوك بمفهومها ،والوظائف الداعمة لها ،وكيف
تدعم كل وظيفة إدارة عالقات العمالء.
أما المبحث الثالث وأثر نظم المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات العمالء.
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 3الفصل الثالث

الدراسات السابقة

 3.1مقدمة
 3.2الدراسات التي تناولت نظم المعلومات اإلدارية
 3.3الدراسات التي تناولت إدارة عالقات العمالء
 3.4التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية
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 3.1مقدمة
فــي هــذا الفصــل ســتعرض الباحثــة الد ارســات الســابقة التــي تــم االطــالع عليهــا ،حيــث ســيتم عــرض
الدراسات السابقة على جزئين وهما الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات اإلداريـة ،والد ارسـات المتعلقـة بـإدارة

عالقــات العمــالء ،وفــي كــل جــزء ســوف تتطــرق الباحثــة للد ارســات المحليــة والد ارســات العربيــة والد ارســات
األجنبية التي درست أي من الموضوعين

 3.2الدراسات التي تناولت نظم المعلومات اإلدارية:
الدراسات المحلية:
 .1دراسة (الوحيدي:)2016 ،
اإلداريـــة المحوســـبة فـــي تقيـــيم األداء :دراســـة تطبيقيـــة علـــى نظـــام تقيـــيم األداء
دور نظـــم المعلومـــات
م
اإللكتروني  E- PERفى وكالة الغوث الدولمة  -األونروا
هــدفت الدارســة إلــي التعــرف علــى دور نظــم المعلومــات اإلداريــة (برنــامج تقييــم األداء اإللكترونــي المطبــق
في وكالة الغوث) على تقييـم أداء الموظفين العاملين في وكالة الغـوث الدوليـة ،حيـث اسـتخدم الباحـث فـي

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقام بإعداد استبانة لدراسة دور نظم المعلومات الصحية المحوسبة فـي
تقيــيم األداء فــي وكالــة الغــوث الدوليــة بقطــاع غ ـزة ،وتكــون مجتمــع الد ارســة مــن 12288موظــف وموظفــة
عاملين فـي وكالـة الغـوث الدوليـة األونـروا وقـام باسـتخدام أسـلوب العينـة الطبقيـة العشـوائية حيـث تـم توزيـع

استبانة على 380موظف تم استردا  370منها بنسبة استرداد %90
أما نتائج الدراسة:

 .1يـ ــؤثر كـ ــل مـ ــن أبعـ ــاد نظـ ــم المعلومـ ــات اإلداريـ ــة (المتخصصـ ــون الفنيـ ــون ،المسـ ــتخدمون ،األجه ـ ـزة،
البرمجيات ،الشبكات ،قواعد البيانات) ،علي واقع تقييم األداء بدرجة متوسطة.
 .2وجــود قصــور فــي عمليــة إش ـراك المــوظفين فــي دورات تدريبيــة للمســاعدة فــي تحســين األداء الخــاص
بالموظف.
 .2دراسة (عبيد وربايعة:)2015 ،
أثر نظم المعلومات اإلدارية الصحية المحوسبة في أداء موظفي القطاع الصحي الحكومي في فلسـطين

(محافظتي نابلس وجنين أنموذ )

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى توفر عناصر أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة ،وكذلك معرفة
مدى تأثيرها في أداء العاملين في القطاع الصحي في محافظتي جنين ونابلس ،ولتحقيق تلك األهداف
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استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبيان كأداة وزع على عينة تم اختيارها بطريقة طبقية
عشوائية ذات التمثيل النسبي ،إذ تكون حجم مجتمع الدراسة من جميع موظفي القطاع الصحي الحكومي

البالا عددهم ()540موظف وموظفة ،حيث تم اختيار عينة بطريقة عشوائية ذات التمثيل النسبي ()%25
من مجتمع الدراسة ما يساوي ( )135وزعت عليهم االستبانة واسترد منها( ،)110وتم تقسيمهم كما يلي

( )66من محافظة نابلس ،و( )44من محافظة جنين.
نتائج الدراسة:

 .1القطـ ــاع الصـ ــحي فـ ــي محـ ــافظتي جنـ ــين ونـ ــابلس ،قـ ــادر علـ ــى اسـ ــتخدام أنظمـ ــة المعلومـ ــات اإلداريـ ــة
المحوسبة حيث تتوفر العناصر الالزمة لتطبيق استخدام النظام بدرجة كبيرة.

 .2تطبيق أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة في القطاع الصحي ينعكس إيجابيا على أداء الموظفين.
 .3توجــد عالقــة ارتباطيـة طرديــة دالــة إحصــائيا بــين عناصــر تطبيــق نظــم المعلومــات اإلداريــة المحوســبة
وأداء الموظفين.

 .3دراسة (فروانة:)2015،
دور نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي تحســين أداء اإلدارة المدرســية ( )SMISفــي وزارة التربيــة والتعلــيم
العالي (دارسة تطبيقية على برنامج اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة)

هــدفت الد ارســة إلــى :تقيــيم دور نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي تحســين أداء اإلدارة المدرســية) (SMISفــي
و ازرة التربية والتعليم في محافظة غزة ،من خالل الكشف على مدى توفر البنية األساسية لنظم المعلومـات

اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم العالي بمحافظات غـزة ،وابـراز تـأثير برنـامج اإلدارة المدرسـية فـي تحسـين

أداء اإلدارة المدرسية ،والكشف عـن الرؤيـة المقترحـة والتـي مـن شـأنها أن تسـهم فـي تحسـين برنـامج اإلدارة
المدرسية وأداء اإلدارة المدرسية ،واعتمدت الدارسة على المنهج الوصفي التحليلي  ،وقام الباحـث بتصـميم
استبانة كأداة رئيسية للبحث ويتم توزيعها على عينات الدارسة ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج

اإلحصائي ،SPSSوتكون مجتمع الدارسة من الموظفين اإلداريين العاملين في المدارس الحكوميـة والبـالا

عددها ( )395مدرسة التابعة لو ازرة التربيـة والتعلـيم العـالي بمحافظـات غـزة البـالا عـددهم ( )1311موظفـا
ما بين (رئيس قسم ،مدير مدرسـة ،نائـب مـدير مدرسـة ،سـكرتير مدرسـة) ،بينمـا تمثلـت عينـة الدارسـة مـن

( )297موظفا من المجتمع األصلي تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية.
نتائج الدراسة:
 .1ارتفاع درجة توفر البنيـة األساسـية مـن المكونـات الماديـة والبرمجيـة لبرنـامج اإلدارة المدرسـية فـي و ازرة

التربية والتعليم.
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 .2ارتفــاع جــودة المعلومــات التــي يقــدمها برنــامج اإلدارة المدرســية فــي تحســين أداء اإلدارة المدرســية فــي
و ازرة التربية والتعليم.

 .3ارتفاع جودة برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في و ازرة التربية والتعليم.
.4دراسة (الوادية:)2015،
عالقــة نظــم المعلومــات اإلداريــة بجــودة القـ اررات اإلداريــة دارســة حالــة :وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي -
قطاع غزة

هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين نظــم المعلومــات اإلداريــة وجــودة القـ اررات اإلداريــة فــي و ازرة
التربيـة والتعلـيم العــالي قطـاع غـزة مـن خــالل التعـرف علـى واقــع جـودة القـ اررات االداريـة فــي الـو ازرة ،وبيــان

العالقة بين كل من (المتطلبات المادية ،البشرية ،التنظيمية ،والبرمجية) المتاحة لنظــم المعلومـات اإلداريـة
وجــودة القـ اررات اإلداريــة فــي الـو ازرة ،حيــث اعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ،أمــا أداة الد ارســة فقــد
صـمم الباحــث اســتبانة كـأداة رئيســة للد ارســة ،لجمــع البيانـات األوليــة عــن الظـاهرة موضــوع الد ارســة ،وتمثــل
مجتمــع الدارســة بــاإلداريين العــاملين فــي و ازرة التربيــة والتعلــيم العــالي فــي قطــاع غ ـزة (رئــيس قســم ،مــدير

دائـ ـرة ،م ــدير ع ــام ،نائ ــب م ــدير ع ــام ،وكي ــل و ازرة) ويق ــدر ع ــددهم ب( )247موظف ــا ،أم ــا عين ــة الد ارس ــة
فاستخدم الباحث العينة الطبقيـة المسـحية الشـاملة والتـي تمثلـت بجميـع اإلداريـين العـاملين فـي و ازرة التربيـة

والتعلــيم العــالي فــي قطــاع غ ـزة ( )247حيــث تــم توزيــع االســتبانة علــى أف ـراد العينــة وتــم اســترداد ()175
استبانة منهم بنسبة ()%70.8
نتائج الدراسة:
 .1وجود عالقة بين جودة القـ اررات اإلداريـة ونظـم المعلومـات اإلداريـة فـي و ازرة التربيـة والتعلـيم العـالي فـي
قطاع غزة.

 .2أوضــحت الد ارســة أن نظــم المعلومــات اإلداريــة مطبقــة بنســبة كبيـرة فــي و ازرة التربيــة والتعلــيم العــالي فــي
قطاع غزة.

 .3وجود مساندة واهتمام كبير من قبل اإلدارة العليا في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.
 .4أن المتطلبــات الماديــة والبشـرية والتنظيميــة والبرمجيــة لــنظم المعلومــات اإلداريــة متاحــة بنســبة كبيـرة فــي
و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.
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.5دراسة (أبوحمام:)2015،
دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق األمن المعلوماتي في جهاز الشرطة الفلسطينية.
هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى دور نظــم المعلومــات اإلداريــة المطبقــة فــي اإلدارات والوحــدات التابعــة
لجهــاز الشــرطة الفلســطينية فــي تحقيــق األمــن المعلومــاتي ،ولتحقيــق أهــداف الد ارســة قــام الباحــث باســتخدام
المــنهج الوص ــفي التحليل ــي ،وتــم إع ــداد اس ــتبانة حــول " دور نظ ــم المعلوم ــات اإلداريــة ف ــي تحقي ــق األمـ ـن

المعلوماتي في جهاز الشـرطة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة "،وتكـون مجتمـع الد ارسـة مـن اإلدارات والوحـدات

التابعة لجهاز الشرطة الفلسـطينية والتي تطبق نظم المعلومات االداريـة حاليـا ويبلـا عـدد الضـباط منتسـبي
تلـك اإلدارات والوحـدات ( )1851ضابطا ،أما عينة الدراسة فقام الباحث باستخدام طريقة العينـة العنقوديـة
العشوائية ،حيث تم توزيع عينة استطالعية حجمها ( )30استبانة الختبار الصدق والثبات لالستبانة .وبعد

التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار تم توزيع ( )400استبانة على مجتمع الدراسة وقد تم اسـترداد

( )346استبانة بنسبة استرداد (.)%86
نتائج الدراسة:

 .1يوجــد لــدى جهــاز الشــرطة الفلســطينية فــي قطــاع غـزة نظــم معلومــات إداريــة بدرجــة متوســطة مالئمــة
لإلدارات المختلفة وتقدم حماية جيدة للمعلومات.
 .2عملية خـزن واسـترجاع المعلومـات التـي توفرهـا نظـم المعلومـات اإلداريـة المسـتخدمة تسـاهم فـي سـرعة
الحصول على المعلومات بدرجة جيدة ولكنها بحاجة إلى تطوير.
 .3يتم التعامل مع المعلومات وفق تصنيفها من حيث درجة السـرية والموثوقيـة مـن قبـل منتسـبي اإلدارات
والوحدات الشرطية بدرجة جيدة.

 .4أن نظــم المعلومــات اإلداري ــة المســتخدمة تس ــاهم فــي عمليــة تس ــهيل تبــادل البيان ــات والمعلومــات ب ــين
اإلدارات والفروع واألقسام التابعة لها.

.6دراسة(الزعانين:)2014،
دور نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي ـ بغزة
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور نظم المعلومات اإلداريـة فـي تعزيـز الحوكمـة اإلداريـة فـي و ازرة التربيـة
والتعليم العالي بغزة من خالل الكشف عن واقع نظـم المعلومـات اإلداريـة فـي الـو ازرة ،التعـرف علـى تطبيـق
عناصر الحوكمة اإلدارية فـي الـو ازرة ،وتوضـيح أثـر نظـم المعلومـات اإلداريـة فـي تعزيـز الحوكمـة اإلداريـة

في الو ازرة ،واعتمدت الدارسـة علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي ألنـه يناسـب الظـاهرة موضـوع الد ارسـة  ،أمـا
أداة الد ارســة فقــد اعتمــد الباحــث اســتخدام االســتبانة كــأداة لهــذه الدارســة ،وهــي أكثــر أدوات البحــث العلمــي
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استخداما وتعتبر أفضل وسائل جمع المعلومات ،وتكون مجتمـع الد ارسـة مـن مـوظفي و ازرة التربيـة والتعلـيم

العــاملين فــي و ازرة التربيــة التعلــيم ومــديرياتها المنتش ـرة فــي قطــاع غ ـزة والــذين يســتخدمون نظــم المعلومــات
اإلداريــة أثنــاء عملهــم ويبلــا عــددهم ) (1146موظفــا ،بينمــا عينــة الد ارســة فقــد قــام الباحــث باختيــار عينــة
عشـوائية طبقيــة مــن مــديريات الــو ازرة وبمــا فــيهم مقــر الــو ازرة وقــد بلــا حجــم العينــة ( )289موظفــا حيــث تــم

توزيع االستبانة على عينة الدراسة واسترد ( )254استبانة بنسبة استرداد ( )% 87.9من االستبانات.
نتائج الدراسة:

 .1ارتفاع درجة توفر البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية في و ازرة التربيـة والتعلـيم العـالي فـي قطـاع

غزة.

 .2ارتفاع مجاالت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.
 .3يتم تطبيق معايير الحوكمة اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.
.7دراسة (بنات:)2014،
نظم المعلومات اإلدارية الصحية المحوسبة وأثرها على األداء الوظيفي في مستشفى الشفاء
هدفت الدراسة إلى بيان مدى توافر متطلبات إدارة وتشغيل نظم المعلومـات الصـحية فـي الجوانـب (الماديـة
–الفنيــة -البش ـرية-والتنظيميــة) ،وتحديــد آثــار تلــك الــنظم علــى األداء الــوظيفي فــي مجمــع الشــفاء الطبــي،

حيث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ،أما أداة الدراسة فقد صمم الباحث استبانة لدراسة أثـر

نظــم المعلومــات الصــحية المحوســبة علــى األداء الــوظيفي فــي مجمــع الشــفاء الطبــي ،أمــا مجتمــع وعينــة

الد ارس ــة فق ــد اس ــتخدم الباح ــث أس ــلوب الحص ــر الش ــامل لجمي ــع الم ــوظفين المس ــتخدمين ل ــنظم المعلوم ــات
الصــحية المحوســبة فــي مجمــع الشــفاء الطبــي ،والبــالا عــددهم ( ) 200موظــف ،حيــث تــم توزيــع االســتبانة

عليهم واسترد منها ( )186استبانة بنسبة استرداد (.)%93
نتائج الدراسة:
 .1مجمع الشفاء الطبي يدرك أهمية االستثمار في نظم المعلومات الصحية المحوسبة.
 .2أن المبحــوثين لــديهم اتجاهــات إيجابيــة نحــو المســتلزمات الماديــة والبش ـرية والتنظيميــة والفنيــة الالزمــة
لتطبيق نظم المعلومات الصحية المحوسبة.
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.8دراسة(الغرباوي:)2014،
"نظــم المعلومــات الصــحية المحوســبة وعالقتهــا فــي األداء الــوظيفي دراســة ميدانيــة علــى مراكــز وكالــة

الغوث الصحية في قطاع غزة"

هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى نظــم المعلومــات الصــحية المحوســبة وعالقتهــا فــي األداء الــوظيفي فــي
م اركــز وكالــة الغــوث الصــحية فــي قطــاع غ ـزة ،والتعــرف علــى تصــورات العــاملين فــي م اركــز وكالــة الغــرث
للرعاية الصحية نحو المستلزمات البشرية والتنظيمية والمادية والبرمجية الستخدام نظم المعلومات اإلداريـة
وتحديد مستوى األداء الوظيفي للعاملين في تلك المراكز ،استخدم الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي لجمـع

وتحليــل البيانــات واســتخدام االســتبيان كــأداة بحــث حيــث يحتــوي علــى جميــع المحــاور التــي تخــدم غــرض
الد ارســة ،وتــم اختيــار هــذه البيانــات التــي تــم جمعهــا وتحليلهــا عــن طريــق اقت ـراح مجموعــة مــن األســاليب

اإلحصــائية ،واعتمــد الباحــث أســلوب الحصــر الشــامل لجميــع المــوظفين الــذين يشــغلون الوظــائف الطبيــة
والطبية المساندة واإلدارية في مراكز وكالة الغـوث الصـحية المطبقـة لنظـام المعلومـات الصـحي المحوسـب

وعــددهم ( )270موظفـا مــوزعين علــى الم اركــز الصــحية التســعة وقــد تــم توزيــع ( )270اســتبانة تــم اســترداد

( )216منهــا بنســبة اســترداد ( ) %80فــين حيــث شــملت الد ارســة ()9مــن أصــل 21مركــز صــحي يســتخدم
نظم المعلومات اإلدارية.
نتائج الدراسة:
 .1وج ــود درج ــة عالي ــة م ــن الموافق ــة م ــن قب ــل أفـ ـراد مجتم ــع الد ارس ــة فيم ــا يخ ــص اإلمكاني ــات المتاح ــة
الستخدام نظم المعلومات الصحية المحوسبة وتطبيقات نظم المعلومات الصحية المحوسبة.
 .2وجود عالقة إيجابية بين نظم المعلومات الصحية المحوسبة واألداء الوظيفي في مراكز وكالة الغوث

الصحية في قطاع غزة.

 .9دراسة (أبو كريم:)2013،
عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري دارسة ميدانية بالتطبيق علـى المنظمـات غيـر

الحكومية بقطاع غزة

ه ـ ــدفت ه ـ ــذه الدارس ـ ــة إلــى التع ـ ــرف عل ـ ــى عالقــة نظــم المعلوم ـ ــات اإلداري ـ ــة بتحس ـ ــين األداء اإلداري ف ـ ــي
المنظمـ ــات غيـ ــر الحكوميـ ــة بقطـ ــاع غ ـ ـزة ،والوقــوف علـى مكونــات نظـم المعلومــات اإلداريـة فيهــا والكشــف
عن مدى توفر البنية التحتية لنظم المعلومـات اإلداريـة التقنيـة ،وتحديـد مـدى قـدرتها علـى تـوفير معلومـات

دقيقة في الوقت المناسـب ،واعتمـد الباحـث اسـ ــتخدام المـ ــنهج الوصـ ــفي التحليلـ ــي ،وطـور الباحـث اسـ ــتبانة

ك ــأداة لجم ــع البيانات  ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع المنظمات غير الحكومية العاملـة فـي قطـاع غـزة
والتي تتمثل بالمديرين المثبتين على كادر المنظمـات غيـر الحكوميـة والتـي لـديها أنظمـة تكنولوجيـة وماليـة
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وادارية وبلا عددها  348منظمـة ،أمـا عينـة الد ارسـة فقـد اختـار الباحـث ( )%15مـن مجتمـع الد ارسـة ،فـتم
توزيع ( )172استبانة علـى عينـة الد ارسـة (المـدراء التنفيـذين ومـدراء البـرامج ومـدراء تكنولوجيـا المعلومـات)

فـ ــي هـ ــذه المنظمـ ــات والت ــي تمث ــل (  )15 %م ــن مجتم ــع الد ارس ــة وتـ ــم اسـ ــترجاع ( )152اس ــتبانة بنس ــبة
(.)%88

نتائج الدراسة:
 .1أن األجهزة أكثـر نظـم المعلومــات التــي تعمــل علــى تحســين األداء اإلداري ،يليهـا المسـتخدمين الـذين
يستخدمون نظم المعلومات ،ثم تليها البرمجيات في الترتيب ،بينما كان األقـل تأثير علــى نظــم المعلومــات

االداريـة االختصاصـيون الفنيـون ،وقواعـد البيانـات.

 .2أن نظام العمل ال يتيح فرصة كبيرة للترقية وال يسـتطيع المـدير الحكـم علـى أن المؤسسـة تقـدم حـوافز

للموظفين.

 .3أن االستجابة من قبل العاملين في النظم وفي الصيانة عالية.
 .4قسم تكنولوجيا المعلومات يتحمل مسؤولية معدات تخزين البيانات كما ويوجد لديه سياسة واضحة.
.10دراسة (قشطة)2013،
"عالقة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية فـي المصـارف الوطنيـة – قطـاع

غزة"

ه ــدفت ه ــذه الدارس ــة إل ــى التع ــرف عل ــى عالق ــة تكنولوجي ــا المعلوم ــات المس ــتخدمة بفاعلي ــة نظ ــام الرقاب ــة
الداخليــة فــي المصــارف الوطنيــة -قطــاع غ ـزة ،وبيــان عالقــة كــل مــن البرمجيــات المســتخدمة ،األجهــزة
الماديــة االتصــاالت ،الخــدمات المصـ ـرفية عبــر االنترنــت بفاعليــة نظ ــام الرقابــة الداخليــة فــي المص ــارف

الوطنيــة فــي قطــاع غ ـزة ،اســتخدمت الدارســة المــنهج الوصــفي التحليلــي ،حيــث اســتخدم الباحــث أســلوب
االستبانة لجمع البيانات فهي من أفضل وسائل جمع البيانات واألكثر مالءمـة لطبيعـة الد ارسـة مـن حيـث

االمكاني ــات أو الجه ــد ،وتك ــون مجتم ــع الد ارس ــة م ــن كاف ــة الم ــوظفين بمختل ــف المس ــميات الوظيفي ــة ف ــي
المصــارف المبحوثــة (مــدير عــام ،نائــب مــدير ،مــدير فــرع ،رئــيس قســم ،رئــيس دائ ـرة ،مــدقق ،مهنــدس،

مبــرمج ،مشــغل) ،وقــام الباحــث باســتخدام طريقــة العينــة الطبقيــة العشـوائية وقــد شــملت الدارســة علــى () 6
مصــارف وطنيــة ،وتــم توزيــع ( )240اســتبانة علــى العــاملين فــي المصــارف الوطنيــة بمســميات وظيفيــة

مختلفة وقد تم استرداد ( )206استبانة بنسبة استرداد (.)%86
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نتائج الدراسة:
 .1وجود عالقة طردية بين تكنولوجيا المعلومات ونظام الرقابة الداخلية في المصارف الوطنيـة فـي قطـاع

غزة.

 .2وجود عالقة طردية قوية بين أبعاد تكنولوجيا المعلومات وفاعلية نظـام الرقابـة الداخليـة فـي المصـارف

الوطنية في قطاع غزة.

 .3وجــود اهتمــام مرتفــع مــن قبــل المصــارف الوطنيــة بقطــاع غ ـزة حــول س ـرية العمــل خصوصــا بــاألمور
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
 .11دراسة (إسماعيل :)2011،
خصائص نظم المعلومات وأثرها فـي تحديـد خيـار المنافسـة االسـتراتيجية فـي اإلدارتـين العليـا والوسـطى

"دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة

ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة إل ــى التع ــرف عل ــى خص ــائص نظ ــم المعلوم ــات وأثره ــا ف ــي تحدي ــد خيـ ــار المنافـ ــسة
االســتراتيجي فــي اإلدارتــين العليــا والوســطى للمصــارف التجاريــة العاملــة فــي قطــاع غــزة ،اســتخدم الباحــث

المنهج الوصفي التحليلي ،وقام الباحث بإعداد استبانة لجمع البيانات والتـي تـم توزيعهـا علـى العـاملين فـي

اإلدارة العلي ــا الوس ــطى بالمص ــارف التجاري ــة العامل ــة ف ــي قط ــاع غـ ـزة ،تك ــون مجتم ــع الد ارس ــة م ــن جمي ــع
العــاملين فــي اإلدارة العليــا والوســطى فــي المصــارف التجاريــة العاملــة فــي قطــاع غ ـزة حيــث تــم اســتخدام
أسلوب الحصر الشامل وقـد بلـا المصـارف التجاريـة العاملـة فـي قطـاع غـزة مـع اسـتثناء البنـوك اإلسـالمية

والبالا عددها ( )10مصارف ،حيـث تـم توزيع ( )67استبانة على العاملين بهذه المصارف.
نتائج الدراسة:
 .1نظم المعلومـات المسـتخدمة تعمـل علـى كفـاءة التنسـيق بــين الفــروع وتعمـل علـى زيـادة إيـرادات البنـوك
وخفض تكلفة الخدمة المصرفية.

 .2أن لنظم المعلومات دور كبير ومهم في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف العاملة في قطاع غـزة ،كمـا
توفر معرفة ذات قيمة للبنك في تحسين جودة الخدمة.

 .3وجود وعـى لـدى المصـارف بأهميـة أمـن وسـرية العمـالء والمحافظـة علـى أم ـوال المـودعين ،وذلـك مـن
خالل تبنى سياسات واجراءات واضحة بهذا الشأن.
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 .12دراسة (دية:)2011،
العالقـة بــين نظــم المعلومــات اإلداريـة والتنميــة اإلداريــة فــي وزارة الداخليـة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر

المديرين ورؤساء األقسام

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقـة بـين نظــم المعلومــات االداريــة والتنميــة االداريـة فـي و ازرة الداخليـة

م ــن وجه ــة نظ ــر الم ــديرين ورؤس ــاء األقس ــام ،اعتم ــدت ه ــذه الد ارس ــة عل ــى الم ــنهج الوص ــفي ،واس ــتخدمت
االســتبانة للمســح الميــداني لمالئمتــه ألغـراض الد ارســة ،ت ّكــون مجتمــع الد ارســة مــن جميــع المــديرين ورؤســاء
األقسام في و ازرة الداخليـة الفلسـطينية ومـديرياتها فـي محافظـات الضـفة الغربيـة وتبلـا ( )15مديريـة موزعـة

شمال وسط وجنوب ،حيـث بلـا عددهم () 265موظفا وموظفة بناء على معلومات تم الحصول عليها من
اإلدارة العامـ ــة للـ ــشؤون االداري ــة ف ــي ال ــو ازرة ،بينم ــا ت ّكون ــت عين ــة الد ارس ــة م ــن كاف ــة أفـ ـراد المجتم ــع الب ــالا
عـددهم() 265مــن المــوظفين مــن ذوي الفئــات مــديرين ورؤســاء اقســام فـي و ازرة الداخليــة والمــديريات كافــة،
وتم اختيارهم بطريقة العينة القــصدية وهـم (فئـة المـديرين ورؤسـاء االقسـام) ،وتـم توزيـع االسـتبانة علـى كـل

المجتمــع االحصــائي (الم ــديرين ورؤســاء االقســام) فــي كــل مــن الــو ازرة والمــديريات كافــة ،حيــث تــم اســترداد

 201استبانة بنسبة استرداد .%75.8
نتائج الدراسة:

 .1يوجد عالقة ارتبـاط طرديـة موجبة بين نظم المعلومات االدارية والتنمية اإلدارية.
 .2ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع نظم المعلومات االدارية تعزى لمتغيـر (الجـنس ،التخصـص
العلمي ،الخبرة العملية) بينما يوجد فـروق لمتغير المؤهل العلمي األدنى.
 .3ال توجد فروق ذات داللة احصائية لواقع التنميـة االداريـة تعـزى لمتغير (الجنس ،المسمى الـوظيفي،
التخصص العلمي ،الخبرة العمليـة) فـي حـين يوجــد فــروق ذات داللـة احصـائية لمجـال تقيـيم االداء تعـزى

لمتغير المؤهل العلمي بكالوريوس.
 .13دراسة (الحلبي :)2010،
نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها في الالمركزية – دراسة تطبيقية علـى وزارة الماليـة فـي قطـاع

غزة

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى مالءمة نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة وأثرهـا علـى الالمركزيـة فـي
و ازرة المالية في قطاع غزة ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين القائمين بأعمال ومهام إدارية
في و ازرة المالية في قطاع غزة حيث اشتملت الدراسة على جميع الموظفين بدرجة رئيس قسم ،مدير دائرة،
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نائب مـدير عـام ،مـدير عـام ،قـام الباحـث باسـتخدام طريقـة المسـح الشـامل حيـث تـم توزيـع ( )104اسـتبانة
على عينة الدراسة وتم الحصول على ( )79استبانة بنسبة استرداد (.)%76

نتائج الدراسة:
 .1أن متطلبات نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة (المادية ،البرمجية ،البشـرية ،التنظيميـة) تتمتـع بكفـاءة
عالية من وجهة نظر المبحوثين.

 .2وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة والالمركزيـة فـي و ازرة الماليـة
في قطاع غزة.
 .3عـدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية حـول أثــر نظـم المعلومــات اإلداريـة المحوســبة علـى الالمركزيــة
فــي و ازرة الماليــة فــي قطــاع غـزة تعــزى للمتغيـرات الديموغرافيــة (الجــنس ،العمــر ،الخبـرة ،المؤهــل الــوظيفي،

المستوى العلمي).
الدراسات العربية:

 .1دراسة (:)khresat ,2015
The effect of management information systems on Organizational
Performance: Applied Study on Jordanian Telecommunication Companies
تأثير نظم المعلومات اإلدارية على األداء التنظيمي :دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت األردن
هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في مفهوم نظام المعلومات اإلدارية واألداء التنظيمي ،ودراسة العالقة بين
نظام المعلومات اإلدارية واألداء التنظيمي في شركات االتصاالت األردنية ،اتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي

التحليلــي واســتخدم االســتبانة ف ـي جمــع البيانــات مــن مــوظفي شــركة االتصــاالت األردنيــة ،وشــمل مجتمــع
الدراسة جميع شركات االتصاالت في مدينة عمان في األردن ،وقـد تـم اختيـار عينـة عشـوائية مـن ()100
موظفا من ( )10فروع شركات االتصاالت تم اختيارها عشوائيا لتحقيق غرض هذه الدراسة.
نتائج الدراسة:
 .1أن الم ــوظفين ش ــركة االتص ــاالت األردني ــة ل ــديهم مواق ــف إيجابي ــة تج ــاه البرمجي ــات ،األجهـ ـزة ،قواع ــد
البيانات ،استخدام اإلنترنت في األعمال اإلدارية.

 .2المــوظفين يتفقــون علــى أن الشــركات تعتمــد علــى نظــام المعلومــات اإلداريــة والعمــالء ش ـراء منتجــات
الشركة باستخدام شبكة اإلنترنت.
 .3يوجـ ــد عالقـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين نظـ ــام المعلومـ ــات اإلداريـ ــة واألداء التنظيمـ ــي فـ ــي شـ ــركات
االتصاالت في األردن.
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.2دراسة (:)Ensur & Inizi,2014
The Impact of Management Information System Technologies on the
Quality of services at the the University of Tabuk
أثر تقنيات نظم المعلومات اإلدارية على نوعية الخدمات المقدمة في جامعة تبوك
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى أثــر تقنيــات نظــم المعلومــات اإلداريــة (األجه ـزة والب ـرامج ،واألمــن،
وســهولة االســتخدام) علــى نوعيــة الخــدمات المقدمــة (األدلــة الماديــة الملموســة ،والموثوقيــة ،وقــوة اســتجابة

والسالمة والثقـة ،والتعـاطف) ،مـن خـالل التعـرف علـى مـدى اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والتعـرف علـى
مستوى جودة الخدمات في جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية من جهة نظـر المـوظفين ،واعتمـدت

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم تطوير اسـتبانة باالعتمـاد علـى اإلطـار النظـري والد ارسـات

السابقة لموضوع الد ارسـة ،حيـث تكـون مجتمـع الد ارسـة مـن جميـع المـوظفين فـي جامعـة تبـوك فـي المملكـة
العربية السعودية في مجموعها ( )1036موظفا ،بينما بلـا حجـم العينـة ( )518موظفـا تـم توزيـع االسـتبانة

عليهم واسترد منها ( )426منها صالحة لقياس موضوع الدراسة بنسبة استرداد (.)%82
نتائج الدراسة:
 .1تصــورات المــوظفين فــي جامعــة تبــوك عــن تقنيــات نظــم المعلومــات اإلداريــة هــي علــى مســتوى عــال
بالترتيب التالي(:سهولة االستخدام ،يليه بعد البرمجيات ،يليه بعد األمن ،وجاء بعد األجهزة أخي ار).
 .2أظه ــرت النت ــائج أن األبع ــاد الفرعي ــة ل ــنظم المعلوم ــات اإلداري ــة (األجهـ ـزة والبـ ـرامج ،واألم ــن ،وس ــهولة
االستخدام) لها تأثير إيجابي على نوعية الخدمات المقدمة في جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية.

 .3دراسة (:)Ali and Younes ,2013
The Impact of Information Systems on user Performance: An Exploratory
Study
"تأثير نظم المعلومات على األداء المستخدم :دراسة استطالعية"
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير نظـم المعلومـات علـى أداء المسـتخدم فـي الشـركات التونسـية .وتقتـرح
ه ــذه الد ارس ــة نم ــوذج يجم ــع ب ــين نم ــوذج مالئم ــة التكنولوجي ــا للعم ــل ( )TTFونم ــوذج قب ــول التكنولوجي ــا

( )TAMونمــوذج مــاكلين ،لتقيــيم أداء المســتخدمين فــي المنظمــات التونســية ،واســتخدم الباحثــان المــنهج
الوصفي التحليلي وقاما بتطوير استبانة حيث تم اختبار النمـوذج باسـتخدام بيانـات المسـح التـي تـم جمعهـا
من (  )314فردا من مستخدمي نظام المعلومـات ،حيـث تكـون مجتمـع الد ارسـة مـن المسـتخدمين النهـائيين
لـنظم المعلومـات اإلداريـة فـي شــركات تونسـية مختلفـة ،بلـا حجـم العينــة ( )400مبحـوث تـم توزيـع اســتبانة

عليهم ورفض منها ( )86استبانة ليكون حجم العينة النهائي (.)314
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نتائج الدراسة:
 .1دعم نتائج الدراسة النموذج المقتـرح فـي تسـليط الضـوء علـى الـدور الهـام لسـهولة اسـتخدام النظـام مـن
وجهة نظر المستخدمين.

 .2يوجد آثار متوسطة لكل من نموذج ( )TTFوجودة النظام وجودة المعلومات على األداء.
 .3يوجد تأثير مباشر لكل من نموذج ( )TTFوجودة النظام وجودة المعلومات على األداء.
 .4المالءمة والتوافق بين كل من احتياجات المستخدمين ومتطلبات العمل يساعد في تحسين األداء.
.4دراسة (:)Gharaibeh & Malkawi ,2013
The Impact of Management Information Systems on the Performance of

Governmental Organizations- Study at Jordanian Ministry of Planning

أثر نظم المعلومات اإلدارية على أداء األجهزة الحكومية -دراسة حالة في وزارة التخطيط األردنية
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى أثــر نظــم المعلومــات اإلداريــة علــى أداء المنظمــات غيــر الحكوميــة
والــدور الــذي تلعبــه فــي أداء الموظــف مــن خــالل تحديــد مســتوى نظــم المعلومــات اإلداريــة و تحديــد مســتوى

أداء الموظ ــف ف ــي األجهـ ـزة الحكومي ــة خاص ــة ف ــي و ازرة التخط ــيط ،واس ــتخدم الباحث ــان الم ــنهج الوص ــفي
التحليلي وقاما بجمع البيانات عن طريق تصميم استبانة ومن ثم توزيعها علـى عينـة الد ارسـة ،حيـث تكـون

مجتمع الدراسة من موظفي المنظمات الحكوميـة فـي األردن ،وقـد تـم اختيـار و ازرة التخطـيط كد ارسـة حالـة،
تم توزيع ( )89استبانة على موظفي و ازرة التخطيط وبلغت نسبة االسترداد (.)٪86.5
أهم نتائج الدراسة:
 .1ال يوجد أي تأثير ذو داللة إحصائية للمعدات والبرمجيات على أداء المنظمات غير الحكومية.
 .2هنــاك آثــار ذات داللــة إحصــائية لكــل مــن الشــبكات ،األف ـراد ،اإلج ـراءات داخــل المؤسســات الحكوميــة
على أداء المنظمات غير الحكومية.
 .3هناك عالقة قوية بين نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء داخل المؤسسات الحكومية.
.5دراسة (بوغليظة:)2013،
أهمية ودور نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ الق اررات في قطاع المحروقات في والية سكيكدة
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية واتخاذ القـ اررات والتوصـل إلـى بعـض

النتائج والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة فعالية نظم المعلومات اإلداريـة فـي اتخـاذ القـ اررات،

واعتمـدت الباحثـة علــى المـنهج الوصـفي التحليلــي ،واسـتخدمت الباحثـة االســتبانة لجمـع المعلومـات األوليــة
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عن دور نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ الق اررات وذلـك مـن خـالل االطـالع علـى الد ارسـات السـابقة فـي

الموضوع ،واستهدفت الدراسة عينة من مؤسسات قطب المحروقات ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع
م ــديري اإلدارة العلي ــا ونـ ـوابهم ورؤس ــاء المص ــالح وال ــدوائر ،واس ــتخدمت الباحث ــة أس ــلوب الحص ــر الش ــامل
للحصول على أكبر عدد من االستمارات الصحيحة لتمثيل هذه المؤسسات ،حيث تم توزيـع ( )88اسـتبانة

على أف ارد العينة استرد منها ( )82استبانة بنسبة استرداد (.)%93
نتائج الدراسة:

 .1لنظم المعلومات اإلدارية دو في اتخاذ الق اررات في مؤسسات قطب للمحروقات بوالية سكيكدة.
 .2التطوير المستمر لنظم المعلومات اإلدارية بظهور تقنيات وأساليب جديدة أكثر فعالية في معالجة
المعلومات يمكن من تحديد المشكلة بدقة أكبر.
 .3تفيد نظم المعلومات اإلدارية في توفير معلومات حدثت بالماضي تفيد باتخاذ ق اررات مستقبلية.
.6دراسة (هاشم :)2013،
" أثـر كفـاءة نظــم المعلومـات االداريـة فــي تحسـين فاعليـة صــنع واتخـاذ القـ اررات – حالــة تطبيقيـة علــى

البنك اليمني الدولي "

هﺩفﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى التعــرف علــى أثــر كفــاءة نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي تحســين فاعليــة صــنع واتخــاذ
القـ اررات فــي المجــاالت االقتصــادية المعروفــة التــي تعتمــد علــى نظــم المعلومــات فــي اإلدارة المؤسســية ولــو
بشكل محدود أو بشكل كامل ،تم اعتماد المنهج الوصفي لجمع وتحليل البيانات واستخدام االستبيان كأداة
بحــث حيــث يحتــوي علــى جميــع المحــاور التــي تخــدم غــرض الد ارســة ،وتــم اختيــار هــذه البيانــات التــي تــم

جمعهــا وتحليلهــا عــن طريــق اقت ـراح مجموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية ،وقــد شــمل مجتمــع الد ارســة كافــة
المستخدمين المصنفين تحت فئات المدراء ،مدراء الفروع واألقسام ،المسـتخدمين لـنظم المعلومـات فـي بنـك

الــيمن الــدولي فــي اإلدارة العامــة والفــروع والبــالا عــددهم ( ،)70أمــا عينــة الد ارســة فقــد تكونــت مــن كافــة

العاملين والمستخدمين لنظم المعلومات اإلدارية فـي اإلدارة وقـد تـم توزيـع ( )60اسـتبيان تـم اسـترداد ()54

بنسبة استرداد (.)%90
نتائج الدراسة:
 .1وج ـود أثــر ذو داللــة إحصــائية لكفــاءة نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي فاعليــة صــنع الق ـ اررات بــدرجات
متفاوتة.

 .2جاءت تصورات المبحوثين لكفاءة نظم المعلومات اإلدارية مرتفعة.
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.7دراسة (ذيب:)2012،
فعالية نظم المعلومات المصرفية في تسيير حاالت فشل االئتمان
هدفت الدراسة إلى قياس مدى فاعليـة نظـم المعلومـات وأثرهـا فـي قـدرة البنـوك التجاريـة علـى رصـد حـاالت
فشـل االئتمــان وتســيير مخاطرهـا ،وأيضــاح أهــم التحـديات الــي تواجــه البنـوك فــي بنــاء نظـم معلومــات قــادرة

على إدارة تسهيالت ائتمانية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدم البحث أسلوب المسح

المكتبي من خـالل اسـتخدام مجموعـة مـن الم ارجـع والكتـب والبحـوث التـي لهـا صـلة بموضـوع البحـث ،وتـم
تصميم استمارة استبانة والتي استوحيت أسئلتها من الجانب النظري للدراسة بغية استقصـاء آراء المـوظفين

في إدارة االئتمان عن دور نظم المعلومات االدارية في تسيير فشل االئتمان على مسـتوى البنـوك التجاريـة
العاملة في والية ورقلة في الجزائر ،و تكون مجتمع الدراسة من موظفي مصلحة إدارة االئتمان فـي البنـوك
التجاريــة العاملــة فــي واليــة ورقلــة فــي الج ازئــر وبلــا عــددهم ( ) 65موظفــا (مــدير فــرع ،نائــب مــدير ،رئــيس
مصلحة/قسم االئتمان ،موظف ائتمان ،مكلف بالدراسات) ،ونظ ار لصغر حجم المجتمع فقد ارتـأى الباحـث

اجراء الدراسة على المجتمع ككل ،حيث بلا حجم العينة (.)65
نتائج الدراسة:

 .1هنــاك اجمــاع بــين مســتخدمي نظــم المعلومــات فــي البنــوك محــل الد ارســة ،علــى أن نظــم المعلوم ــات
اإلدارية توفر لهم المعلومات الالزمة بوظائفهم بالوقت المناسب.

 .2هنــاك إدراك ووعــي بــين مســتخدمي نظــم المعلومــات اإلداربــة فــي البنــوك محــل الد ارســة ،بأهميــة نظــم
المعلومــات اإلداريــة يســمح بجمــع البيانــات عــن عمــالء البنــوك المتعث ـرين وتحليلهــا وايصــالها علــى شــكل

معلومات لمركز اتخاذ القرار.

 .3يعــد عنصــر أمــن المعلومــات عنص ـ ار جوهريــا فــي القطــاع المص ـرفي ،فحمايتــه والرقابــة عليــه واعطــاء
صالحيات الدخول للمعلومات واستغاللها على المستوى اإلداري.

 .8دراسة (القرشي:)2010،
أثر نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة فـي أداء العـاملين دراسـة ميدانيـة لعينـة مـن العـاملين فـي شـركة
(واي) للهــاتف النقال

هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى أثــر نظــم المعلومــات اإلداريــة المحوســبة فــي أداء العــاملين فــي شــركة
(واي) للهاتف النقال في الجمهورية اليمنية ،ومعرفة مدى توافر مستلزمات تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
المحوســبة فــي شــركة (واي) للهــاتف النقــال (المســتلزمات الماديــة ،البرمجيــة ،البشـرية ،التنظيميــة) ،و تمثــل
مجتمــع الد ارســة مــن جميــع العــاملين فــي شــركة (واي) للهــاتف النقــال البــالا عــددهم ( )403عامــل يمثلــون
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مجتمــع الد ارســة بينمــا اختيــرت عينــة عشـوائية مــن مجتمــع الد ارســة الكلــي بلغــت ( )146عامــل وشــكلت مــا

نسبته ( )%36من مجتمع الدراسة ،استرجع منها ( )131اسـتبانة بنسـبة اسـترجاع بلغـت ( ،)%95وقـد تـم
اسـتخدام الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة SPSSلتحليـل البيانـات ،واسـتخدمت األسـاليب اإلحصـائية

الوصفية لمعرفة تصورات أفراد العينة ألبعاد نظم المعلومات واألداء الوظيفي ،وتحليل االنحدار المتعدد.
نتائج الدراسة:
 .1أن تصورات المبحوثين تجاه مستلزمات تشغيل نظام المعلومات جاءت بدرجة مرتفعة.
 .2أن تصورات المبحوثين تجاه األداء الوظيفي جاءت بدرجة مرتفعة.

 .3وجـ ــود أثـ ــر المسـ ــتلزمات الرئيسـ ــية إلدارة وتشـ ــغيل نظـ ــم المعلومـ ــات المحوسـ ــبة (الماديـ ــة ،والبرمجيـ ــة،
والبشرية ،والتنظيمية) في األداء الوظيفي.
الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ()Eshraghi & others, 2015
Effect of Management Information Systems on Productivity in Faculties,
Groups and offices of physical education and sport sciences in Esfahan
Islamic Azad Universities
هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير نظام المعلومات اإلدارية لإلنتاجية وعناصره مثل (سرعة العمل وتكلفة
العمل ،ودقة العمل ،واإلشراف وتحسين التحكم والمراقبة ،وتحسين التخطيط ،وتحسين اتخاذ الق اررات) في
جامعات آزاد اإلسالمية في محافظة أصفهان ،واتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم جمع

البيانات عن طريق استبانة ،وتكون مجتمع الدراسة من المدارس والمجموعات ومكاتب التربية البدنية في

جامعة آزاد اإلسالمية في مقاطعة أصفهان ،والمكونة من  29فرعا من جامعة آزاد اإلسالمية في مقاطعة

أصفهان وبلا حجم العينة ( )202موظفا في التربية البدنية ،حيث وزعت ( ) 202استبانة عليهم واسترد
منها ( )180استبانة بنسبة استرداد(.)%89.1
نتائج الدراسة:

 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من األبعاد التالية :الدقة في أداء العمل ،التحكم ،اتخاذ القرار
تبعا للمتغيرات الديموغرافية.

 .2هناك تأثير كبير للتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال الرياضة على فعالية
وكفاءة أساتذة التربية البدنية في جامعات أصفهان.
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 .2دراسة):(Munirat,2014
The Impact of Management Information System (Mis) on the
Performance of Business Organization in Nigeria.
أثر نظم المعلومات اإلدارية على أداء منظمات األعمال في نيجيريا
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير نظام المعلومات اإلدارية بشكل نقدي أداء الشركات ،وتكون مجتمع
الدراسة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة أبوجا في شمال وسط نيجيريا ،حيث قدر

عدد أصحاب المشاريع حوالي ( ،)120اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم الباحث االستبانة

كأداة رئيسة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة ،حيث تم توزيع ( )120استبانة واسترد منها ()100
استبانة بنسبة استرداد (.)83%
نتائج الدراسة:

وأظهرت نتائج هذا البحث أن هناك حواجز كثيرة تعوق نمو وتطوير نظم المعلومات اإلدارية في نيجيريا
على مدى السنوات الماضية ،حيث أن ( )٪58يوافقون على أن المعدات التكنولوجية الضعيفة والتقدم

هي واحدة من أهم والحواجز التي تعوق نمو نظم المعلومات اإلدارية في نيجيريا بخالف التمويل ،و

) (11%تعزى إلى ضعف السياسات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات كحواجز أخرى ،في حين
أن) (8%يقولون عدم وجود برامج وبرمجيات نظم المعلومات اإلدارية ،و) (20%ينسبونه إلى عدم
وجود االبتكار واالختراع في نيجيريا التي تمنع معظم منظمات األعمال للتنافس بشكل إيجابي وتطوير
نظام معلوماتي هائل في نيجيريا ،تحديد قدرة الشركات على أداء والتنافس في السوق العالمية ،ولكن أداء

وفعالية عملية نظم المعلومات اإلدارية في كانت نيجيريا منخفضة بشكل كبير على الرغم من مختلف

السياسات الحكومية والتنظيمية المؤسسية على نظم المعلومات اإلدارية حول كيفية تطوير العملية في
تعزيز قدرة تنظيم األعمال التجارية.

 .3دراسة (:)Trivellas & Others, 2013
The Impact of Management Information Systems’ Effectiveness on Task
Productivity the Case of the Greek Banking Sector
تأثير فعالية نظم المعلومات اإلدارية "على إنتاجية العمل في حالة القطاع المصرفي اليوناني
هدفت الدراسة إلى التحقيق في تأثير فعالية نظم المعلومات اإلدارية على اإلنتاجية المهمة باالعتماد على
نموذج القيمة التنافسية لتفعيل نظم المعلومات اإلدارية من خالل أربعة أبعاد وهي (نظام مفتوح ،العالقات

اإلنسانية ،عمليات داخلية ،النموذج العقالني) ،واستهدفت الدراسة القطاع المصرفي في أثينا والذي يتكون
من ) (16بنك ب ) (40فرعـا وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن ) (400موظفـا تـم توزيـع االسـتبانة علـيهم اسـترد
منهــا ) (186بنســبة ) ،(%46واتبعــت الد ارســة المــنهج الوصــفي التحليلــي ومــن ثــم تــم إعــداد اســتبانة بعــد
االطالع على األدب اإلداري الخاص بهذا الموضوع لقياس فعالية نظم المعلومات اإلدارية.
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نتائج الدراسة:
 .1وجود تأثير إيجابي لكل بعد من أبعاد فعالية نظم المعلومات اإلدارية على إنتاجية العمل.
 .2التركيز على فعالية نظم المعلومات اإلدارية يزيد من فرص االبتكار واإلبداع لدى موظفي البنوك.
 .3بعد "النموذج العقالني" له تأثير سلبي على اإلنتاجية.
.2دراسة ()Idris &Others,2013
The Role of Information Technology in Customers’ Service Delivery and
Firm Performance: Evidence from Nigeria’s Insurance Industry
دور تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة العمالء وأداء الشركات :شركات التأمين في نيجيريا
ه ــدفت الد ارس ــة إل ــى توض ــيح ال ــدور ال ــذي تلعب ــه تكنولوجي ــا المعلوم ــات ف ــي تق ــديم خ ــدمات العم ــالء وأداء
الشركات في بعض شركات التأمين النيجيريـة ،وذلـك لمعرفـة العالقـة التـي تـربط بـين تكنولوجيـا المعلومـات

مـن جهـة ،وخــدمات العمـالء وأداء الشــركات مـن جهــة أخـرى ،اســتخدم البـاحثون المــنهج الوصـفي التحليلــي

في هذه الدراسة ،وتم جمع البيانات من خالل تصميم اسـتبانة غطـت أسـئلة وفرضـيات البحـث ،واسـتهدفت
الدراسة ) (40شركة من شركات التأمين العاملة في نيجيريا ،وتم اختيار تلك الشركات بحسب ترتيبهـا مـن
حيــث إجمــالي األقســاط وحصــة الســوق ،بينمــا تكونــت عينــة الد ارســة مــن ) (150موظف ـا ضــمن التصــنيف

التالي للمـوظفين (:مـدير تكنولوجيـا المعلومـات ،مـدير تسـويق ،مـدير االكتتـاب) ،حيـث تـم توزيـع االسـتبانة
عليهم وتم استرداد ( )112استبانة بنسبة استرداد (.)75%
نتائج الدراسة:
 .1موافقة غالبية المبحوثين على أن تكنولوجيا المعلومات قد حسنت باستمرار مستوى أداء منظماتهم.
 )٪77( .2من المبحوثين وافق على ان جودة تقديم الخدمات من حيث الـدفع الفـوري المطالبـات وخطـط
سياسة مرنة ،وزيادة أداء شركات التأمين النيجيرية أدى إلى ارتفاع مستوى األداء.
.3دراسة )(Abugabah and others,2010
The impact of information systems on user performance:A critical review
and theoretical model
"أثر نظم المعلومات على أداء المستخدم :عرض نقدي ونموذ نظري"
هـدفت هــذه الد ارسـة إلــى تصــميم نمـوذج جديــد لقيــاس أثـر نظــم المعلومــات المحوسـبة علــى أداء المســتخدم

ويعتمد علـى  4عوامـل مـؤثرة وهـي :الخصـائص البشـرية ،المكونـات التكنولوجيـة ،جـودة المعلومـات ،جـودة

النظام ،واستخدم الباحث النهج الوصفي التحليلي ،وصـمم اسـتبانة بعـد االطـالع علـى األدبيـات والد ارسـات
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الســابقة المتعلقــة بالموضــوع وكــذلك مــن خــالل د ارســة النمــاذج المشــابهة للنمــوذج المطــور ،وتكــون مجتمــع

الد ارســة مــن المس ــتخدمين النهــائيين لــنظم معلوم ــات إداريــة لع ــدد مــن المنظمــات المختلف ــة ويقــدر ع ــددهم
ب() 387مبحوث
نتائج الدراسة:
 .1أظهــرت النتــائج التجريبيــة أهميــة كــل مــن العوامــل الســابقة الــذكر علــى أداء المســتخدم النهــائي ولكــن
بتفاوت النسب ولكن أهم عاملين هما جودة النظام وجودة المعلومات.

 .2أظهــرت كــذلك أن معظــم العوامــل فــي النمــوذج المقتــرح لهــا تــأثير كبيــر المباشــر أو غيــر مباشــر علــى
أداء المستخدم.

 .3تقدم الدراسة أساسا جديدا لألبحاث العلمية المختصة اآلثار نظم المعلومـات ويسـاهم فـي تحسـين أداء
المستخدم.

 3.3الدراسات التي تناولت إدارة عالقات العمالء:
الدراسات المحلية:
 .1دراسة (الغصين :)2014،
"دور إدارة عالقات العمالء في خلق ميزة تنافسية" دراسة ميداني على شركة فيوجن لخدمات االنترنت"
هــدفت الد ارســة إلــى معرفــة دور ب ـرامج إدارة عالقــات العمــالء فــي تحقيــق مي ـزة تنافســية فــي شــركة فيــوجن

لخدمات االنترنـت ،واتبعـت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي ،وقـد تـم جمـع المعلومـات األوليـة مـن خـالل
استبانة ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )2500مشترك ،أما عينة الدراسة كانت حوالي ( )333عميل وزعت
عليهم االستبانة ،وكانت نسبة االسترداد (.)%92.5
نتائج الدراسة:
 .1أن هناك دور كبير لبرامج عالقات العمالء (مركز اتصاالت ،الـدعم الفنـي ،التنقيـب عـن البيانـات) فـي
خلق ميزة تنافسية في شركة فيوجن لخدمات االنترنت.
 .2يعتبــر مركــز االتصــال أعلــى المكونــات التــي كــان لهــا دور فــي خلــق مي ـزة تنافســية وذلــك بســبب نظــام
االتصاالت الرقمي الحديث المستخدم في شركة فيوجن وآلية عمله وربطه بالبرمجيات المستخدمة.

 .3تعتبر الخدمات عبر اإلنترنت من أقل المكونات التي كان لها دور في خلق ميزة تنافسية.
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 .4ال توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائية بـين إجابــات المبحـوثين حــول المؤهـل ،الجـنس ،خلــق ميـزة تنافســية
من خالل برامج إدارة عالقة العمالء تعزى إلى العمـر مسـتوى الـدخل ،.مـدة االشـتراك ،سـرعة االشـتراك،

المهنة ،المستوى العلمي.
.2دارسة (بلبل :)2011،
"تقيـــيم مـــدى نجـــاح تطبيـــق نظـــام إدارة عالقـــة العمـــالء فـــي شـــركة جـــوال للحفـــاظ علـــى مســـتوى والء

المشتركين".

هدفت هذه الرسالة إلى معرفة مدى نجاح شركة جوال في تطبيق نظام إدارة عالقـة العمـالء فـي المحافظـة

علــى والء المشــتركين والتعــرف علــى جوانــب الضــعف والقــوة الخاصــة بنظــام إدارة عالقــة العمــالء المطبــق،
اسـتخدم الباحــث المـنهج الوصــفي التحليلـي لتحليــل البيانــات التـي تــم جمعهـا مــن مجتمـع الدارســة باســتخدام
استمارة قام الباحث باعدادها لتقييم مدى نجـاح شـركة جـوال بتطبيـق إدارة عالقـات العمـالء ،وتمثلـت عينـة

الدراسة في مجموعتين األولى هي مـوظفي الـدائرة التجاريـة بشـركة جـوال فـي قطـاع غـزة وبلـا حجـم العينـة

( )140موظــف ،والثانيــة تتكــون مــن مشــتركي ج ـوال فــي قطــاع غ ـزة وقــد بلــا حجــم العينــة ()384مش ـترك،
وذلــك لقيــاس تــأثير العوامــل المســتقلة المتمثلــة فــي (التركيــز علــى العمــالء –تكامــل الشــركة حــول عالقــة

العمالء–إدارة المعرفة -الحلول التكنولوجية)
نتائج الدراسة:
 .1أن مستوى نجاح شركة جوال في تنفيذ تطبيقات إدارة العمالء لتعزيز مستوى الوالء قد بلغت من وجهة
نظر العمالء ( )%64وقد بلغت ( )79%من وجهة نظر الموظفين وهذه النسبة تدل على ضرورة
اهتمام الشركة بدرجة أكبر في تطبيقات إدارة العمالء ،حيث أن هذه النسبة سوف تنخفض في حال

دخول منافس جديد إلى السوق.
 .3دراسة (دهمان:)2011،

أثر إدارة عالقات العمالء على رضا المشتركين في مصلحة مياه الساحل محافظة رفح
هدفت الدراسة إلى معرفة تـأثير تطبيـق مفهـوم إدارة عالقـات العمـالء مـع المشـتركين علـى رضـا المشـركين
في مصلحة مياه الساحل في محافظة رفح ،واستهدفت الدراسة مشتركي مصلحة مياه الساحل في محافظة

رفــح وهــم عبــارة عــن (  )15272مشــترك ،أمــا عينــة الد ارســة فهــي عينــة طبقيــة مكونــة مــن ( )343مشــترك
مــنهم ،اتب ــع الباح ــث المــنهج الوص ــفي التحليل ــي كمــنهج لد ارس ــته ،وق ــام بتصــميم اس ــتبانة لقيـ ـاس أث ــر إدارة
عالقات العمالء على رضا المشتركين.
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نتائج الدراسة:
 .1ان مفهــوم إدارة عالقــات العمــالء لــه تــأثير إيجــابي علــى الوصــول واالســتحواذ وبقــاء المشــتركين وعــدم
خسارتهم.

 .2االهتمام والتعامل المهني مع الشكاوى له أثر كبير في عدم خسارة المشتركين.
 .4دارسة (التميمي:)2010،
"أثــر إدارة العالقــة مــع الزبــائن علــى والء مســتخدمي شــركة االتصــاالت الخليويــة الفلســطينية -جـوال فــي
الضفة الغربية "

هدفت هـذه الدارسـة إلـى :التعـرف علـى مـدى تـأثير مكونـات وظـائف إدارة العالقـة مـع العمـالء علـى درجـة
الوالء لدى عمالء شركة جوال في الضفة الغربية كما تسعى إلى معرفة مـدى اهتمـام شـركة جـوال بمكونـات

ووظــائف إدارة العالقــة مــع العمــالء مــن وجهــة نظــر العــاملين فيهــا ،واعتمــد الباحــث علــى المــنهج الوصــفي
التحليلــي وقامــت الباحثــة بتطــوير اســتبانتين الســتخدامها كــأداة لجمــع البيانــات احــداهما للعــاملين واألخــرى

للعمــالء ،وتكــون مجتمــع البحــث مــن فئتــين وهمــا العــاملين والعمــالء ،حيــث تــم اســتخدام اســتبانتين :األولــى

وزعــت علــى عينــة البحــث المكونــة مــن العــاملين فــي شــركة ج ـوال فــي إدارة المكتبــات األماميــة بواقــع ()75
استبانة ،واالستبانة الثانية خاصة بالعمالء وتم توزيعها بواقع ( )1000استبانة على العمالء.
نتائج الدراسة:
 .1أن مستوى والء العمالء لشركة جوال كان متوسـطا ووجـود عالقـة طرديـة بـين واقـع اهتمـام شـركة جـوال
بمكونات ووظائف إدارة عالقة العمـالء فـي الضـفة الغربيـة مـن وجهـة نظـر العـاملين فيهـا وبـين مسـتوى

والء العمالء.

 .2واقـع اهتمـام شـركة جـوال بجمـع بيانـات ومعلومـات العمـالء مـن نظـر العـاملين كـان مرتفعـا ،حيـث تهــتم
الشركة بتحديث بيانات العمالء بشكل مستمر وتتعامل باهتمام مع معلومات العمالء.
 .3تشير إلى أن واقع اهتمام شركة جوال بالتكنولوجيا في إدارة عالقة العمالء مع العمالء من وجهـة نظـر
العاملين فيها كان عاليا جدا.
 .4تس ــتخدم الش ــركة معلوماته ــا ع ــن العم ــالء ف ــي عملي ــات التحلي ــل الت ــي تح ــدد االتجاه ــات االس ــتراتيجية
للشركة.
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الدراسات العربية:
.1دراسة (العنزي :)2016،
أثر إدارة عالقات العمالء في تحقيق الوالء لعمالء البنوك التجارية –دراسة ميدانية للبنوك التجارية فـي
مدينة الزرقاء

هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى أثــر عالقــات العمــالء علــى والء عمــالء البنــوك التجاريــة األردنيــة فــي
محافظــة الزرقــاء مــن وجهــة نظــر العــاملين فيهــا ،واعتمــدت هــذه الد ارســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي

لوصــف أثــر إدارة عالقــات العمــالء علــى والء عمــالء البنــوك التجاريــة فــي محافظــة الزرقــاء ،مــن خــالل
تصــميم اســتبانة وتوزيعهــا علــى عينــة الد ارســة ،وشــمل مجتمــع الد ارســة العــاملين فــي البنــوك التجاريــة فــي

محافظة الزرقاء وتكونت عينة الدراسة من عينة بسيطة عشوائية من العاملين بلا حجمهـا ( )190موظفـا،

وزعت عليهم االستبانة واسترد منها ( )176بنسبة استرداد (.)%92
نتائج الدراسة:
 .1البنــوك التجاريــة فــي محافظـة الزرقــاء تطبــق إدارة عالقــات العمــالء بمســتوى عـال حيــث يحتــل العالقــة
الجيدة مع العميل المرتبة األولي بينما قاعدة البيانات بالمرتبة األخيرة.

 .2أن البنوك التجارية في محافظة الزرقاء حققت مستوى والء للعمالء مرتفعا.
 .3هناك أثر داال إحصـائيا ألبعـاد إدارة عالقـات العمـالء (العالقـة الجيـدة مـع العميـل وجـودة الخدمـة) فـي
تحقيق والء العمالء.
.2دراسة (عبود وآخرون :)2015،
إدارة عالقات العمالء اإللكترونية وتأثيرها على درجة ثقة عمالء المصارف السـورية الخاصـة والتـزامهم
تجاهها -دارسة ميدانية على المصارف الخاصة في الساحل السوري

هدفت الدراسة إلـى اكتشـاف تـأثير تبنـي التكتيكـات التسـويقية إلدارة عالقـات العمـالء (المعاملـة التفضـيلية،
العوائد المادية الملموسة ،االتصاالت الشخصية ،البريد االلكتروني) فـي المصـارف السـورية الخاصـة علـى

الســاحل الســوري علــى درجــة ثقــة العمــالء والت ـزامهم تجاههــا مــن خــالل وجهــة نظــر عمــالء البنــوك ،تكــون
مجتمع الدراسة من جميع المصارف السورية على الساحل السوري ،بحيث يكون لهذه المصارف ما يقارب

( )10ســنوات أو أكثــر منــذ قـرار مــنح التــرخيص وبالتــالي تتمتــع بعالقــات قويــة مــع العمــالء ،وتــم االعتمــاد
على عينة عشوائية مبعثرة مؤلفة مـن ( )400عميـل ،يعتمـد مـنهج الد ارسـة علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي

فــي تحليــل البيانــات األوليــة التــي تــم جمعهــا مــن عمــالء المصــارف محــل الد ارســة ،كمــا اســتخدمت أســلوب
المقاربــة االســتنباطية حيــث يــتم وضــع فرضــيات محــددة ومــن ثــم االعتمــاد علــى البيانــات المجمعــة إلثبــات
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البيانــات وص ــحتها ،واعتم ــدت الد ارسـ ـة علــى اس ــتبانة ك ــأداة لجم ــع البيانــات المطلوب ــة ،وت ــم توزيعه ــا عل ــى

( )400عميل استرد منها ( )368استبانة.
نتائج الدراسة:

 .1تعتبــر طريقــة التواصــل وبنــاء العالقــات االلكترونيــة مــع العمــالء طريقــة إيجابيــة وفعالــة فــي حــال تــم

استخدامها في سياقات وظروف معينة.

 .2توجد عالقة طردية إيجابية بين التكتيكات التسويقية إلدارة عالقات العمالء االلكترونية في المصـارف
السوربة ودرجة ثقة العمالء.
 .3توجد عالقة طردية إيجابية بين التكتيكات التسويقية إلدارة عالقات العمالء االلكترونية في المصـارف
السوربة ودرجة التزام العمالء بالتعامل مع البنوك.
 .3دراسة )(azzam,2015
A Proposal Framework for Evaluating the Impact of electronic Customer
Relationship Management in Telecommunication Industry in Jordan
إطار مقترح لتقييم تأثير خدمة العمالء اإللكترونية إلدارة العالقات في صناعة االتصاالت في األردن
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العالقة بين إدارة عالقـات العمـالء االلكترونيـة ووالء العمـالء فـي قطـاع
االتصــاالت األردنيــة ،حيــث بحثــت الد ارســة فــي تــأثير العمــالء والعمليــات االلكترونيــة علــى إدارة عالقــات

العمالء االلكترونية ،اتبعت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي ،وتـم تطـوير اسـتبانة لتقـيس متغيـرات وأبعـاد

الدراسة ،واستهدفت الدراسة طلبـة الجامعـات األردنيـة وتكـون حجـم العينـة مـن( )500طالـب مـن الجامعـات
األردنية وتم استخدام تحليل االنحدار.
نتائج الدراسة:
 .1وجود عالقة إيجابية بين إدارة عالقات العمالء االلكترونية ووالء العمالء.
 .2هنــاك تــأثير مباشــر وغيــر مباشــر ألبعــاد المتغيــر المســتقل إدارة عالقــات العمــالء وهــي (:الخصوصــية،
الثقة ،االلتزام ،سهولة االستخدام ،جودة الخدمات االلكترونية) على المتغير التابع والء العمالء.
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 .4دراسة (السعود :)2015،
أثر إدارة عالقات الزبائن على رضا المستفيدين من خدمات أمانة عمان الكبرى في األردن
(دراسة ميدانية للمركز الرئيسي)
هــدفت الد ارســة إلــى تحديــد أهــم المشــاكل والمعوقــات التــي تواجــه المســتفيدين فــي تعــاملهم مــع أمانــة عمــان
الكبرى أثناء طلبهم للخدمة من خالل معرفة أثر إدارة عالقات العمالء على رضا المسـتفيدين مـن خـدمات

أمانــة عمــان الكبــرى مــن خــالل (جــودة الخدمــة ،قاعــدة البيانــات ،حــل المشــكالت) ،اعتمــد الباحــث علــى
المــنهج الوصــفي التحليلــي لمالءمتــه لطبيعــة الد ارســة حيــث تــم تصــميم اســتبانة لجمــع البيانــات والمعلومــات

لتحقيــق أهــداف الد ارســة ،وتكــون مجتمــع الد ارســة مــن كافــة المســتفيدين مــن خــدمات أمانــة عمــان الكبــرى
والمشــمولين ضــمن حــدودها وهــم ســكان مدينــة عمــان ،وأجريــت الد ارســة علــى عينــة مــن المســتفيدين مــن

خــدمات أمانــة عمــان الكبــرى التــي أشــار الباحــث ان حجمهــا ( )550حيــث تــم توزيــع ( )550اســتبانة وتــم
استرداد ( )515استبانة بنسبة استرداد (.)%93
نتائج الدراسة:
 .1مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها امانة عمان الكبرى متوسط.
 .2تواضع مستوى ادراك عينة الدراسة ألهمية عمل أمانة عمان الكبرى.
 .3وجود صعوبات تعانيها عينة الدراسة للوصول ألصحاب القرار في حل مشكالتهم.
 .5دراسة (المحاميد وآخرون)2015،
"أثر إدارة عالقات الزبائن على األداء التنظيمي للبنوك التجارية من وجهة نظر مـديري البنـوك التجاريـة

األردنية "

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق إدارة عالقـات العمـالء فـي األداء التنظيمـي فـي البنـوك التجاريـة
العاملة في القطاع المصرفي األردني مـن خـالل الوقـوف علـى مسـتوى تـوفر إدارة سـليمة لعالقـات العمـالء
في البنوك ،والتعرف على األداء التنظيمي للبنوك ،ولتحقيـق أهـداف الد ارسـة قـام البـاحثون باعتمـاد المـنهج

الوصفي التحليلي ،وقام الباحثون بتصميم استبانة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة ،وتكون مجتمـع
الد ارســة مــن المــديرين ورؤســاء األقســام العــاملين فــي إدارات البنــوك التجاريــة األردنيــة وعــددها ( )12بنك ـا

والبالا عددهم ( )247بينما بلا حجم عينة الدراسة ( )150مدير ورئيس قسم وزعت عليهم االستبانة ولكن

استرد منها ( )138بنسبة استرداد (.)%92
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نتائج الدراسة:
 .1وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية لتطبيــق إدارة عالقــات العمــالء فــي األداء التنظيمــي مقاســا ببطاقــة
األداء المتوازن ــة (المؤشـ ـرات المالي ــة ،العم ــالء ،العملي ــات الداخلي ــة ،العل ــم والنم ــو) ف ــي البن ــوك التجاري ــة

العاملة في القطاع المصرفي األردني.
 .2التركيز على كبار العمالء له األثر األكبر في األداء التنظيمي.
 .3عدم وضوح أي أثر إلدارة عالقات العمالء المبنية على التكنولوجيا على األداء التنظيمي
.6دراسة(حراحشة:)2014،
أثر إدارة عالقات الزبائن وأثرها على األداء التسـويقي :دراسـة تطبيقيـة علـى شـركة االتصـاالت األردنيـة
أورانج

هــدفت الد ارســة إلــى معرفــة أثــر إدارة عالقــات العمــالء وأثرهــا علــى األداء التســويقي بــالتطبيق علــى شــركة
االتصـاالت األردنيـة أو ارنـج ،وتتبـع هـذه الد ارسـة أسـلوب مـنهج د ارسـة واسـتخدمت االسـتبانة لجمـع البيانـات

الالزمة .ويمكن تصنيف هذه الدراسة على أنها د ارسـة الحالـة وميدانيـة ،حيـث عـدت استكشـافية ألنهـا تحـاول
استكشاف أثر إدارة عالقات العمالء على األداء التسويقي لدى شـركة االتصـاالت األردنيـة أو ارنـج ،وميدانيـة

ألنها تستند في جمع البيانات األولية على استبانة تـم تطويرهـا لتحديـد أثـر إدارة عالقـات العمـالء علـى األداء

التسويقي من وجهة نظر األفراد العاملين فـي الشـرك ،ونكـون مجتمـع الد ارسـة مـن جميـع األفـراد العـاملين فـي

شـركة االتصـاالت األردنيـة أو ارنـج ،وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن) (80فـردا مـن األفـراد العـاملين فـي شـركة

االتصـاالت األردنيـة أو ارنـج مـن األقسـام المختلفـة .وقـد تـم اسـترجاع ) (70اسـتبانة صـالحة لغايـات التحليـل

اإلحصائي ،بنسبة ( )%85.5من إجمالي االستبانات الموزعة.
نتائج الدراسة:

 .1يوجـد هنـاك تـأثير ذو داللـة إحصـائية إلدارة عالقـات العمـالء علـى األداء التسـويقي ممـثال بالمبيعـات،
والحصة السوقية في شركة االتصاالت األردنية أورانج.
 .2يوجـد هنـاك تـأثير ذو داللـة إحصـائية إلدارة عالقـات العمـالء ممثلـة بكـل مـن )تطـوير عالقـات العميـل،
اإلدارة التفاعلية ،وجودة الخدمات) على والء العميل في شركة االتصاالت األردنية أورانج.
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 .7دراسة (الحنيطي وأبو رمان :)2014،
أثر قدرات تكنولوجيـا المعلومـات كمتغيـر معـدل بـين ممارسـات إدارة عالقـات الزبـائن واالبـداع التسـويقي

دراسة تحليلية على البنوك التجارية األردنية

هــدفت الد ارســة إلــى قيــاس أثــر ممارســات إدارة عالقــات العمــالء فــي اإلبــداع التســويقي فــي البنــوك التجاريــة

األردنية ،وتعاملت الدراسة مع ستة أبعاد لممارسات إدارة عالقـات العمـالء وهـي :االسـتحواذ علـى العميـل،

االستجابة للعميل ،بناء عالقة طويلـة األمـد ،حـل المشـاكل والصـراعات ،نظـام معلومـات العمـالء ،المعرفـة

بالعميــل ،كمــا تــم قيــاس اإلبــداع التســويقي مــن خــالل خمســة أبعــاد للم ـزيج التســويقي بينمــا تــم التعامــل مــع
قدرات تكنولوجيا المعلومات وفق ثالثة أبعاد توضح قدرات البنوك التجاريـة األردنيـة فـي مجـال التكنولوجيـا
وهــي :المعرفــة بتكنولوجيــا المعلومــات ،والبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات ،وأخي ـ ار عمليــات تكنولوجيــا

المعلومــات ،واتبــع الباحثــان المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي هــذه الد ارســة ،واعتمــدا علــى االســتبانة فــي جمــع
البيانــات والتــي تــم توزيعهــا علــى عينــة الد ارســة  ،تمثــل مجتمــع الد ارســة بــالبنوك التجاريــة األردنيــة وعــددها

( )13بنكا ،بينما تمثلت عينة الدراسة بالبنوك التجارية في مدينة عمان ،والتي تم اختيارها وفق المؤشـرات
التالية :عدد أجهزة الصراف اآللي ،عدد العمالء ،درجـة اسـتخدام التكنولوجيـا ،رأس المـال ومعـدل األربـاح،
وتمثلت وحدة المعاينة والتحليل بالعاملين باإلدارة الوسطى والعليا كعينة مالئمـة طبقيـة وذلـك ألنهـم األقـدر

علــى تشــخيص معطيــات ومتغيـرات الد ارســة ،وقــد قــام الباحــث بتوزيــع ( )350اســتبانة واســترد منهــا ()316
استبانة صالحة أي بنسبة استرداد (.)%90
نتائج الدراسة:
توصــلت الد ارســة إلــى أن هنــاك أثـ ار مباشـ ار لممارســات إدارة عالقــات العمــالء علــى اإلبــداع التســويقي ،كمــا
كان لقدرات تكنولوجيا المعلومات في البنـوك وتفاعلهـا مـع ممارسـات إدارة عالقـات العمـالء مسـاهمة كبيـرة

في تعزيز اإلبداع التسويقي.
 .8دراسة (هارون:)2014،
أثر نظام إدارة عالقات العمالء على الوالء :دراسة حالة البنك السوداني الفرنسي
هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى مفــاهيم إدارة عالقــات العمــالء ووالئهــم  ،وقيــاس معرفــة العمــالء المــؤثرة
علــى والء العمــالء ،والتعــرف علــى العالقــة بــين إدارة عالقــات العمــالء ووالء العمــالء ،والتعــرف علــى مــدى
قيام البنوك التجارية بتطبيق نظام إدارة عالقات العمالء بصـورة ناجحـة ،اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي

التحليلي ،أمـا إدارة الد ارسـة فقـد اسـتخدم الباحـث االسـتبانات والمقـابالت وآراء الخبـراء بالمجـال ،لقيـاس أثـر
نظام إدارة عالقات العمالء على والء العمالء ،وذلك بغرض جمع وتحليل البيانات األولية ،وتكون مجتمع
الدراسة من المحاسبين والمراجعين الـداخليين والخـارجيين فـي جميـع الوحـدات الحكوميـة ،أمـا عينـة الد ارسـة
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فقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة حيـث تـم توزيـع  50اسـتبانة واسـترد مـنهم  46اسـتبانة أي

تقريبا ما نسبته .%92
نتائج الدراسة:

 .1غالبيــة أف ـراد العينــة م ـوافقين علــى ان اإلدارة العليــا تعطــي الــدعم الــالزم النجــاح تطبيــق إدارة عالقــات
العمالء.

 .2أن البنك يربط بين تطبيق نظام إدارة عالقات العمالء واستراتيجياته العليا.
 .3غالبية أفراد العينة موافقين على أن لدى البنك خطة متكاملة لتطبيق إدارة عالقات العمالء.
 .4يوافق غالبية أفراد العينة على أن البنك يقوم باطالع العمالء على العروض والحمالت والخدمات.
.9دراسة(هادي:)2014،
أثر إدارة عالقات الزبائن على األداء التسويقي (دراسة تحليلية على عينة من البنوك التجارية األردنية)
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق إدارة عالقات العمالء فـي البنـوك التجاريـة األردنيـة موضـوع البحـث
ودورهــا فــي تعزيــز العمــل التســويقي وبنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــع العمــالء ،وتكــون مجتمــع الد ارســة مــن

جميع موظفي اإلدارة العليا والوسطى العاملين في البنوك التجارية األردنية والبالا عـددها ( )13بنكـا حتـى
عام  ،2013أما عينة الدراسة فهي عينة قصـدية مالئمـة مـن اإلدارات العليـا والوسـطى العاملـة فـي البنـوك

التجارية األردنية ،تم اعتماد التحليل الوصفي للمتغيرات المسـتقلة والمتغيـرات التابعـة وذلـك لمعرفـة مسـتوى
الممارسة لدى البنوك التجارية االردنيـة موضـوع البحـث ،أمـا أداة الد ارسـة فقـد صـمم الباحـث اسـتبانة حيـث
ُ
قام بتوزيعها الباحث علـى عينـة البحـث مـن األفـراد فـي اإلدارتـين العليـا والوسـطى وبلغـت ( )150اسـتبانة،
وقد تم اعتماد ( )140منها ،أي بنسبة استجابة بلغت( .)% 93.3

نتائج الدراسة:
 .1أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة إدارة عالقات العمـالء فـي البنـوك التجاريـة األردنيـة موضـوع البحـث
كان مرتفعا في معظم أبعاده.

 .2مســتوى ممارســة األداء التســويقي فــي البنــوك التجاريــة األردنيـة موضــوع البحــث كــان مرتفعــا فــي ُمعظــم
أبعاده.

 .3العــاملين فــي البنــوك يــدركون أهميــة إدارة عالقــات العمــالء فــي تحقيــق أداء أفضــل ولكــن ينقصــهم الفهــم
الواضح لها ولثقافتها التي تتبناها وعالقتها باألداء التسويقي للبنك.
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 .4وجـود عالقـة تأثيريــة ذات داللـة احصــائية بـين إدارة عالقــات العمـالء بداللـة أبعــاده وكـل ُبعــد مـن أبعــاد
األداء التسويقي للبنوك التجارية االردنية موضوع البحث.
الدراسات األجنبية:
.1دراسة (:)Abdullah & Manohor,2016
CRM practices Impact on Customer Satisfaction
أثر نشاطات إدارة عالقات العمالء على رضا العمالء
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة عالقات العمالء على رضـا العمـالء فـي البنـوك الهنديـة ،وتكـون
مجتم ـ ــع الد ارس ـ ــة م ـ ــن عم ـ ــالء البن ـ ــوك الهندي ـ ــة الت ـ ــي تنف ـ ــذ إدارة عالق ـ ــات العم ـ ــالء وال ـ ــذي ق ـ ــدر ع ـ ــددهم

( ،)1942288بينمــا تكونــت عينــة الد ارســة مــن ( )384عمي ـل ،واعتمــد الباحثــان علــى المــنهج الوص ــفي
التحليلي لقياس آراء ورضا عمالء البنوك الهندية في إدارة عالقات العمالء في البنوك ،ويتم جمع البيانات
األولية من خالل استبانة تم تصميميها من قبل الباحثين.

نتائج الدراسة:
 .1غالبية عمالء البنوك الهندية يشعرون بالرضا عن الخدمات المقدمة من البنوك.
 .2غالبية عمالء البنوك الهندية يشعرون بالرضا عن إدارة عالقات العمالء في البنوك.
 .3إدارة عالقات العمالء تحقق أرباح للبنوك على المدى الطويل.
 .4إدارة عالقات العمالء لها تأثير كبير على التنافس بين البنوك.
.2دراسة(:)Vikram,2015
Customer Relationship Management in Banking Sector, An overview
إدارة عالقات العمالء في القطاع المصرفي -لمحة عام
هـدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى آراء العمــالء وتحليلهــا فــي إدارة عالقــات العمــالء المصـرفية فــي البنــوك
الهندية من خالل إدارة جودة الخدمة واالحتفاظ بالعمالء ،تكون مجتمـع الد ارسـة مـن عمـالء البنـوك العامـة
والخاصة العاملـة فـي ساكاليشـبور تـالوك فـي واليـة كارناتاكـا فـي الهنـد ،حيـث تـم اختيـار عينـة الد ارسـة مـن

خالل أخذ العينات على ثـالث م ارحـل :فشـملت المرحلـة األولـى اختيـار المصـارف ،وثانيـا أري أنـه سـيكون
مــن المفيــد محاولــة إج ـراء د ارســة مقارنــة بــين المصــارف العامــة والخاصــة ،وأخي ـ ار تكون ـت العينــة النهائيــة

للد ارســة مــن ( )6فــروع للبن ــوك والتــي ولــدت ( )50عم ــيال لد ارســة إدارة عالقــات العم ــالء فــي البنــوك ف ــي
ساكاليشبور تالوك ،اتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي وتـم تصـميم اسـتبانة لقيـاس اراء العمـالء بـإدارة
عالقات العمالء في البنوك.
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نتائج الدراسة:
 .1فــي كــل مــن مصــارف القطــاعين العــام والخــاص ،فــإن متوســط تصــنيف االهتمــام الفــردي الــذي يفهــم
االحتياجات المحددة للعمالء أقل من متوسط قيم البعد لكل منهما.
 .2تصــنف مصــارف القطــاع العــام أعلــى مــن مصــارف القطــاع الخــاص ،كمــا تتفاعــل بنــوك القطــاع العــام
بشــكل جيــد وتصــور العمــالء مــن ممارســات إدارة االحتفــاظ بالعميــل فــي القطــاعين العــام والخــاص هــو

نفسه تقريبا.
.3دراسة (:)Mohammed & others,2014
Customer Relationship Management Practices: The Impact on
Organizational Performance in SMEs of Food Manufacturing Industry
ممارســات إدارة عالقــات العمــالء :أثــر علــى األداء التنظيمــي فــي المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مــن

الغذاء الصناعة التحويلية.

هدفت الدراسة إلى توضـيح أثـر نشـاطات إدارة عالقـات العمـالء علـى األداء التنظيمـي مـن خـالل النمـوذج
المفــاهيمي المقتــرح فــي المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة الماليزيــة –شــركات الصــناعات الغذائيــة التحويليــة،

اس ــتهدفت الد ارس ــة م ــدراء المش ــاريع الص ــغيرة والمتوس ــطة ف ــي ماليزي ــا وتكون ــت عين ــة الد ارس ــة م ــن م ــدراء
الشــركات المصــنعة للم ـواد الغذائيــة وهــي عبــارة عــن ( )369شــركة ،اســتخدمت الد ارســة المــنهج الوصــفي
التحليلــي  ،وتــم تصــميم اســتبانة لجمــع البيانــات مــن مــدراء تلــك الشــركات حيــث تــم توزيــع االســتبانة علــى

( )453وتم استرداد ( )369استبانة.
نتائج الدراسة:

 .1األبعاد الثالثة لنشاطات إدارة عالقات العمالء وهي( :التركيز علـى العمـالء الرئيسـيين ،إدارة المعرفـة،
تســويق العالقــة) لهــا أثــر كبيــر علــى زيــادة مســتوى األداء التنظيمــي ،التركيــز علــى العمــالء الرئيســيين
وتسويق العالقة هي عنصر مهم في زيادة األداء التنظيمي في الشركات.
 .2يعتب ـر البعــد األول " التركيــز علــى العمــالء" االســتراتيجية الرئيســية فــي زيــادة العالقــة مــع أداء الم ـواد
الغذائية المصنعة في ماليزيا.

 .3اضطراب السوق المتزايد يؤثر على العالقة بين نشاطات إدارة عالقات العمالء واألداء التنظيمي.
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.4دراسة (:)Nasir,2014
Significance of customer relationship management in strategic marketing
decision: a study on banking sector of Pakistan
أهمية إدارة عالقة العمالء في اتخاذ القرارات التسويقية االستراتيجية )دراسة حالة قطاع البنوك في
باكستان)
هـدفت الد ارسـة إلـى معرفـة ألي درجـة يشـارك نظـام إدارة عالقـة العمـالء فـي اتخـاذ القـ اررات التسـويقية
االســتراتيجية فــي قطــاع البنــوك الخاصــة فــي باكســتان ،اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ،أمــا أداة
الد ارســة فقــد تــم جم ــع البيانــات مــن خ ــالل تصــميم اســتبانة والت ــي وزعــت علــى م ــدراء الفــروع فــي البن ــوك
الباكستانية لقيـاس آرائهـم حـول موضـوع الد ارسـة ،اسـتهدفت الد ارسـة البنـوك الخاصـة العاملـة فـي الباكسـتان

وعددها ( )10بنوك ،أما عينة الدراسة فكانـت مـدراء الفـروع والمـدراء التنفيـذيين فـي البنـوك وقـد تـم توزيـع

)(60استبانة عليهم وكانت نسبة االسترداد ).(%85
نتائج الدراسة:

 .1البنـوك الخاصـة فـي باكسـتان تسـتخدم إلـى حـد كبيـر أدوات إدارة عالقـات العمـالء فـي اتخـاذ القـ اررات
التسويقية االستراتيجية حول المنتجات والخدمات الجديدة وفي دخول أسواق جديدة.
 .2يـتم اسـتخدام إدارة عالقـة العمـالء فـي تقليـل التكـاليف التشـغيلية وتكـاليف التعـامالت ألنهـا عملـت علـى
تقليل المسافة بين البنك والعمالء من خالل قنوات االتصال الحديثة.
 .3المعرفة أكثر حول العميل تعتبر مصدر من مصادر الميزة التنافسية للبنوك من خالل القدرة على معرفة
العمالء المربحين.

:)Sampath &Narender,2014( .5
Customer Relationship Management Practices in Banking Sector
إدارة عالقات العمالء في البنوك
ه ــدفت الد ارس ــة إل ــى التع ــرف عل ــى ماهي ــة إدارة عالق ــات العم ــالء وأثره ــا عل ــى القط ــاع المصـ ـرفي ،وم ــدى

فعاليتها في االحتفاظ بالعمالء ،ودراسة تطبيق وتنفيذ إدارة عالقـات العمـالء المصـرفية ،ود ارسـة آثـار إدارة

عالقـات العمــالء علــى البنــوك ومــوظفي البنــوك ،اعتمـدت الد ارســة علــى المــنهج الوصـفي التحليلــي ،تكــون

مجتمع الد ارسـة مـن عمـالء البنـوك العاملـة فـي مدينـة حيـدر أبـاد الهنديـة ،وقـد اقتصـرت العينـة علـى ()50

عميــل آخــذة باالعتبــار القيــود الزمنيــة حيــث ان الد ارســة تمــت فــي غضــون ( )45يومــا ،فهــذا العــدد ســيكون
كافيا لتلبية االحتياجات من المعلومات المطلوبة إلظهار االتجاهات.
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نتائج الدراسة:
 -1أكد معظم العمالء أن إدارة عالقات العمالء تلعب دو ار كبي ار في استجابة البنك لعمالئه.
 -2غالبية العمالء يشعرون بالرضا عن إدارة عالقات العمالء في البنوك.

 -3معظم عمالء البنوك يشعرون بالراحة تجاه إدارة عالقات العمالء حيث أنها حسنت من ردود فعل
الموظفين.

 -4غالبية العمالء يعتقدون أن إدارة عالقات العمالء تساعد في تحسين أداء البنوك.
 .6دراسة (:)Tauni & others,2014
Impact of Customer Relationship Management on Customer Retention in
the Telecom Industry of Pakistan
أثر إدارة عالقات العمالء على الحفاظ على العمالء في قطاع االتصاالت في باكستان
هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى إدارة عالقــات العمــالء وأهميتهــا وتأثيرهــا علــى االحتفــاظ بــالعمالء .كمــا
يجـري مناقشــة بعــض المتغيـرات األخــرى التــي تسـاعد علــى االحتفــاظ بـالعمالء ،وأجريــت الد ارســة باســتخدام

المــنهج الوصــفي ،حيــث تــم تطــوير اســتبانة لتفســير وفهــم العالقــة بــين إدارة عالقــات العمــالء واالحتفــاظ
ب ـ ــالعمالء والتابع ـ ــة ،اس ـ ــتهدفت الد ارس ـ ــة عم ـ ــالء قط ـ ــاع االتص ـ ــاالت ف ـ ــي الباكس ـ ــتان ،حي ـ ــث تعم ـ ــل ف ـ ــي

الباكستان( )5شركات تلبي خدمات االتصاالت للعمالء ،تم توزيع االستبانة على () 60عميـل مـن عمـالء
تلك الشركات واسترد 50منها بنسبة (.)%83
نتائج الدراسة:
 -1الشركات التي تركز على إدارة عالقات العمالء وتخطيط طويل المدى تعزز األداء التنظيمي لها.
 -2تطوير العالقة مع العمالء تساهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة لهم.

 -3إدارة عالقات العمالء لها تأثير كبير على االحتفاظ بالعمالء حيث يسهم بأكثر من  ٪68على
االحتفاظ العمالء.

 -4إدارة عالقات العمالء تساهم في تحديد العمالء المربحين للشركة.
 7دراسة (:)Long ,2013
Impact of CRM Factors on Customer Satisfaction and Loyalty
أثر إدارة عالقات العمالء على رضا العمالء
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى بيــان أثــر إدارة عالقــات العمــالء علــى رضــا العمــالء ،وأظهــرت الد ارســة أن إدارة
عالقــات العمــالء هــي احــدى االســتراتيجيات المهمــة التــي يمكــن اســتخدامها مــن قبــل المنظمــات لتحســين
قدرتها التنافسية حيث اعتمدت على قياسها من خالل متغيـرات الد ارسـة (سـلوك المـوظفين ،نوعيـة خـدمات
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العمالء ،تطوير العالقة ،إدارة التفاعل ،تم توزيع مجموعة من االستبيانات لجمع البيانـات مـن المبحـوثين،
واســتهدفت الد ارســة قســم المخــازن فــي طه ـران  -إي ـران ،حيــث إنــه تــم توزيــع االســتبانة ()500عميل وت ــم

استرداد ()300استبانة واستخدمت تحليل االنحدار المتعدد لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة.
نتائج الدراسة:
أن إدارة عالقات العمالء تساهم بشكل كبير في رضا ووالء العمالء.
 .8دراسة(:)Nyarku,2012
Assessing Customer Relationship Management (CRM) Practices at National
Investment Bank (NIB) Ghana Limited: (A Study of the Cape Coast
)Branch
تقيــيم نشــاطات إدارة عالقــات العمــالء فــي بنــك غانــا األهلــي لالســتثمار المحــدود( :دراســة فــي فــرع كيــب
كوست)

هدفت الدراسة إلى تقييم نشاطات إدارة عالقات العمالء في بنك غانا األهلي لالستثمار المحدود فـي كيـب
كوسـت فــي غانـا ،لمعرفــة متطلبــات واحتياجـات عمــالء البنـك ود ارســة اتجاهــاتهم حـول مــا يقدمـه البنــك مــن

خدمات ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لقياس الظـاهرة وقـام الباحـث باعتمـاد أداتـين

للدراسة وهما :تصميم استبانة لتقييم إدارة عالقات العمالء ،واجراء المقابلة الشخصية ،وقد أجريت الد ارسـة
على عمالء بنك غانا األهلي لالستثمار المحدود في كيب كوست ،وقد تم توزيع االستبانة على  150مـن

العمالء تم اختيارهم بشكل عشوائي ،وكان معدل االستجابة .%100
نتائج الدراسة:
 .1اتفقت أغلبية المستجيبين بشدة على أن موظفي بنك االستثمار الوطني أبدوا اهتماما بأنشـطة العمـالء
وأصروا على وجود سجالت خالية من األخطاء.
 .2غالبية أفراد العينة بنسبة ( )%43وافقوا على أن سلوك المـوظفين فـي بنـك االسـتثمار الـوطني يغـرس
الثقة ألنها تشعر باألمان في تنفيذ المعامالت مع بنك االستثمار الوطني.

 )٪60( .3من المستجيبين اختلفوا بشدة أن رسوم بنك االستثمار القومي غالية جدا بالمقارنة مـع البنـوك
األخ ــرى .أي أن معظ ــم المس ــتجيبين ي ــرون أن رس ــوم بن ــك االس ــتثمار ال ــوطني بالمقارن ــة م ــع البن ــوك
األخرى أقل بكثير.
 .4عــارض ( )٪52مــن المســتجيبين بشــدة أن بنــك االســتثمار القــومي يقــوم ب ـإدارة حمــالت التســويق عبــر
البريد اإللكتروني والرسائل النصية
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 .9دراسة (:)Ata &Toker,2012
‐The effect of customer relationship management adoption in business‐to
business markets
أثر تطبيق إدارة عالقات العمالء في األسواق التجارية الموجهة لألعمال
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر عوامل إدارة عالقات العمالء على تكيف الشركات في تركيا حيث مـن

خــالل د ارســة اآلثــار المترتبــة علــى إدارة عالقــات العمــالء علــى رضــا العمــالء وأداء الشــركات فــي مجــال
األعمال التجارية بين الشركات  B2Bفي األسواق ،و قد أجريت الدراسة على ( )113شـركة تركيـة كعينـة
دراسة حيث استهدفت مدراء هذه الشركات والبالا عددهم ( )384مدي ار ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلــي لمناســبته لقيــاس الظــاهرة وقــام الباحثــان بتصــميم اســتبانة تــم تحليلهــا باســتخدام االنحــدار الخطــي
ومعامالت االرتباط.
نتائج الدراسة:
 .1أن اعتمــاد إدارة عالق ــات العم ــالء لــه ت ــأثير إيج ــابي كبيــر عل ــى رض ــا العمــالء واألداء التنظيم ــي ف ــي
إعدادات  B2Bعلى حد سواء.

 .2أن اعتماد إدارة عالقات العمالء يؤثر على األداء التنظيمي بشكل ملحوظ ،ولكن ليس األداء المالي.
 .3أن تعزيز رضا العمالء يؤدي إلى األداء التنظيمي أفضل في منظمة .B2B
.10دراسة )(Rupinder,2012
“The Impact of information Technology on customer services with
"references to selected banks in Chandigar
"أثر تكنولوجيا المعلومات على خدمات العمالء باإلشارة إلى مجموعة مختارة من البنوك في شانديغار"
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى بيــان تــأثير تكنولوجيــا المعلومــات علــى الخــدمات المقدمــة للعمــالء لــدى العمــالء
والمــوظفين ،مــن خــالل معرفــة تــأثير اســتخدام الحاســوب علــى األنشــطة التشــغيلية للبنــوك وعلــى الكفــاءة
التشغيلية للموظفين ،التعرف على مستوى الرضا لدى العمالء والموظفين بعد إدخال الحوسبة فـي البنـوك،

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم جمع البيانات من خالل تصميم اسـتبانتين :اسـتبانة للعمـالء
واألخرى للموظفين ،استهدفت الدراسة عمالء وموظفي األقسام المحوسبة في فروع بنوك القطـاع الخـاص
والعام في شانديغار حيث استهدفت الدراسة اجراء مقارنة بين البنوك التي تستخدم نظم المعلومات اإلدارية

والبنوك التي ال تستخدمها فتكونت العينة من ( )156عمالء و ( )48موظفا يعملون.
نتائج الدراسة:

 .1يعتقد الموظفين أن استخدام نظم المعلومات اإلدارية يوفر الوقت والجهد ويتسم بالسهولة.
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 .2زيادة الربحية وكفاءة العمل في البنوك التي تستخدم نظم المعلومات االدارية.
 .3وفقــا للمــوظفين زيــادة توقــع العمــالء بجــودة وكفــاءة الخــدمات المقدمــة فــي البنــوك التــي تســتخدم نظــم
المعلومات اإلدارية.
 .4وفق ـا للعمــالء فــان مســتوى الرضــا زاد فــي البنــوك التــي تســتخدم نظــم المعلومــات اإلداريــة وذلــك بســبب
انخفاض وقت االنتظار وسرعة انجاز الخدمة.

.11دراسة ):(Lombard & Plessis, 2012
Customer relationship management in South Africa services environment
:An explaratory study
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير الثقة وااللتزام واالتصاالت في والء العمالء لمقـدمي خـدمات التـأمين
فــي جنــوب أفريقيــا مــن خــالل إدارة عالقــات العمــالء ،وتكــون مجتمــع الد ارســة مــن عمــالء مقــدمي خــدمات
التأمين فـي جنـوب أفريقيـا بينمـا تضـمنت عينـة البحـث () 254عمـيال مـن بعـض مقـدمي خـدمات التـأمين

الرئيسية فـي جنـوب أفريقيـا ،وتـم اعتمـاد المـنهج الوصـفي التحليلـي وقـد جمعـت البيانـات مـن خـالل توزيـع
استبانة حول محاور الدراسة الرئيسية وتم اجراء مجموعة من االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات.
نتائج الدراسة:
 .1وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة بــين إدارة عالق ـات العمــالء ووالء العمــالء لمقــدمي خــدمات التــأمين فــي
جنوب أفريقيا.

 .2ان إدارة عالقات العمالء لدى مقدمي خدمات التأمين تعمل على الحفاظ علـى عالقـاتهم مـع العمـالء
من خالل بناء الثقة لدى العمالء وابداء االلتزام تجاه الخـدمات المقدمـة وايصـال المعلومـات للعمـالء بدقـة

وكفاءة.
 .12دراسة(:)Wanjau,2011
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة عالقات العمالء على االحتفاظ بالعمالء بالبنك التجارية الكيني
في نيروبي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتدرس تأثير إدارة عالقات العمالء على

االحتفاظ بالعميل في البنك التجاري الكيني في منطقة نيروبي ،بينما استخدم الباحث االستبانة للحصول

على بيانات من عينة الدراسة ،استهدفت هذه الدراسة الموظفين العاملين في فروع بنك التجاري الكيني في
نيروبي ،وركزت الدراسة على موظفي األقسام الذين يتعاملون مباشرة مع العمالء ألنهم هم على دراية

باحتياجات العمالء وادارة عالقات العمالء ،فتمثل مجتمع الدراسة في ( ) 425من الموظفين العاملين في
البنك التجاري الكيني فروع نيروبي والمكتب الرئيسي ،أما عينة الدراسة تكونت من ( )142موظف تم
توزيع االستبانة عليهم واسترد منهم ( )124استبانة بنسبة استرداد ( .)%87
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نتائج الدراسة:
 .1التعرف على العمالء لم يستخدم أساسا في جهود االحتفاظ بالعميل في حين أن ذلك كان يفضل أكثر
من غيرها.
 .2التكنولوجيــا والعالمــة التجاريــة والت ــرويج اســتخدمت علــى نطــاق واس ــع ممــا أدى إلــى زيــادة االحتف ــاظ
بالعمالء والربحية ولكن ذلك قد خلـق االسـتياء مـن قبـل العمـالء مـع معظمهـم ،واعتقـدوا أن البنـك كـان

يستخدمهم لتحقيق أرباح ضخمة وأن البنك لم يهتم حقا بعالقتهم.
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 3.4التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية:
التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية:
بعد أن تم عـرض الد ارسـات السـابقة العربيـة واألجنبيـة ذات الصـلة المباشـرة بمتغيـرات البحـث الحـالي سـيتم
التركيز في هذه الفقرة على مناقشة هذه الدراسات وتوضيح موقع البحث الحالي منها على النحو التالي:
 إن عن ـوان البحــث مــوزع بــين مفهــوم نظــم المعلومــات اإلداريــة وأثرهــا فــي إدارة عالقــات العمــالء وان
الد ارسـ ــات السـ ــابقة أخـ ــذت بعـ ــين االعتبـ ــار أحـ ــد هـ ــذه العوامـ ــل فقـ ــط ،فـ ــبعض الد ارسـ ــات أخـ ــذت نظـ ــم

المعلومات اإلدارية مع متغير أخر ،والـبعض األخـر أخـذ إدارة عالقـات العمـالء مـع متغيـر أخـر بينمـا
يركز البحث هنا بالجمع بين نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة عالقات العمالء.

 تنوعـت أهـداف الد ارسـات الســابقة بـين إبـراز أهميــة متغيـر معـين ،أو بيــان العالقـة االرتباطيـة أو األثــر
بــين أحــد المتغي ـرين مــع متغيــر أخــر فــي حــين أن هــذا البحــث يقــيس األثــر لمتغيــر نظــم المعلومــات

اإلدارية على متغير إدارة عالقات العمالء.

 االســتنتاجات التــي توصــلت لهــا الد ارســات الســابقة اختلفــت ،فــبعض تلــك الد ارســات أثبــت وجــود عالقــة

ارتباطيه أو أثر بين أحد المتغيـرين مـع متغيـرات أخـرى بينمـا يسـعى هـذا البحـث إلـي إثبـات وجـود أثـر
متغير نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء.

أوجر استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:
 استفادت الباحثة في تحديد مشكلة الدراسة.
 استفادت في تحديد متغيرات الدراسة.

 أسهمت الدراسات في تعزيز الجانب النظري للباحثة.

 التعرف على منهجية هذه الدراسات ،مما سهل الطريق أمام الباحثة في بناء منهجية البحث الحالي.
يتسن للباحثة معرفتها واالطالع عليها من
 الحصول على بعض عناوين المراجع والبحوث التي لم
َ
قبل.
 استفادت الباحثة كذلك في تصميم االستبانة ،وتسلسل فقراتها.

 استفادت كذلك في األساليب اإلحصائية ،وتحديد حجم العينة.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة حداثة موضوعها فهي الدراسة األولى على مستوى فلسطين
والوطن العربي على حد علم الباحثة ،حيث تناولت هذه الدراسة أثر نظم المعلومات اإلدارية على إدارة
عالقات العمالء في البنوك العاملة في قطاع غزة ،حيث الحظت الباحثة افتقار المكتبة العربية والمحلية

لمثل هذا النوع من الدراسات.
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فالدراسات السابقة توزعت أثر أحد المتغيرين السابقين على متغير آخر ،فمثال:

أوال :الدراسات التي تناولت أثر نظم المعلومات اإلدارية منها:

 .1الد ارس ــات الت ــي درس ــت أثره ــا عل ــى تقي ــيم مس ــتوى األداء كم ــا ف ــي :د ارس ــة (الوحي ــدي )2016،ود ارس ــة

(الغربـ ــاوي )2014،ود ارسـ ــة (عبيـ ــد وربايعـ ــة )2015،ود ارسـ ــة (فروانـ ــة )2015،ود ارسـ ــة(بنات)2014،
ود ارســ ـ ـ ـ ـ ــة (أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريم )2013 ،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (المرشــ ـ ـ ـ ـ ــدي )2012،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (القرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي)2010 ،
ود ارســة( )Khresat,2015ود ارســة ( )Ali and Younes ,2013ود ارســة ( & Gharaibeh
 )Malkawi ,2013ودراسة ()،Abugabah and others,2010

 .2وال ــبعض األخ ــر م ــن الد ارس ــات تناول ــت العالق ــة ب ــين نظ ــم المعلوم ــات وج ــودة القـ ـ اررات مث ــل :د ارس ــة
(الوادية )2015،ودراسة(بوغليظة )2013،ودراسة (هاشم.)2013 ،

 .3أمــا الد ارســات التــي تناولــت العالقــة بــين نظــم المعلومــات اإلداريــة ومتغي ـرات أخــر مثــل:جودة الخدمــة

مثال :دراسة( )Ensur & Inizi,2014ودراسة ( )idris &others,2013ودراسة( & Vannirajan
 ، )Manimaran,2009وأخــرى تناولــت تحقيــق األمــن المعلومــاتي مثــل د ارســة (أبــو حمــام)2015،

وتعزيز الحوكمة مثل دراسة (الزعانين ،)2014،واإلنتاجية مثل دراسة()Trivellas,2013
ثانيا :الدراسات التي درست إدارة عالقات العمالء:

 .1الدراسات التي تناولت أثر إدارة عالقات العمالء في خلق ميزة تنافسـية مثـل :دراسة(الغصـين،)2014،

وبعض ـها تناولــت أثره ــا علــى األداء مثــل :د ارس ــة (حــدادين )2014،ود ارســة ( & Mohammed
 )others,2014ودراسة (المحاميد وآخرون )2015،ودراسة(السعدني.)2012،

 .2بينم ـ ــا تن ـ ــاول د ارس ـ ــات أخ ـ ــرى أثره ـ ــا عل ـ ــى والء العم ـ ــالء مث ـ ــل :د ارس ـ ــة (العن ـ ــزي  )2016،ود ارس ـ ــة
(بلبل )2011،ودراسة (التميمي )2010،ودراسة (هارون )2014،ود ارسـة (العجمـي ،)2011،والـبعض
اآلخر تناول أثرها على درجة ثقة العمالء مثل :دراسة (عبود وآخرون.)2015،

 .3ومنهــا مــا تناولــت أثرهــا علــى رضــا العمــالء مثــل د ارســة (الســعود  )2015،ود ارســة ( & Abdullah
 )Manohor,2016ود ارسـة ( ،)long ,2013وبعضـها تناولــت أثرهـا علــى االحتفـاظ بــالعمالء مثــل:

دراسة ( )Tauni & others,2014ودراسة(.)Wanjau,2011

 موضــوع إدارة عالقــات العمــالء موضــوع متطــور جــدا ومتجــدد وفقــا للتغي ـرات الحاصــلة فــي التطبيقــات
التكنولوجية ،فتتغير وتتبدل طرق تواصل المنظمة مع عمالئها وفقـا لهـذه التغيـرات ،فالد ارسـات السـابقة

أش ــبعت بحث ــا ف ــي أث ــر إدارة عالق ــات العم ــالء عل ــى رض ــا العم ــالء ووالء العم ــالء واألداء التنظيم ــي،

فالدراسة الحاليـة تعتبـر خطـوة متقدمـة وامتـدادا للد ارسـات السـابقة وذلـك للحاجـة المسـتمرة إلجـراء المزيـد
مــن األبحــاث والد ارســات لد ارســة قــدرة نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي الوصــول للعمــالء وج ـذبهم واقامــة

عالقات طويلة األمد معهم.
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 عينة الدراسة :استهدف الدراسة العاملين فـي البنـوك بكافـة المسـتويات ولـيس فقـط مسـتوى اإلدارة العليـا
أو الوســطى كمــا فــي د ارســة (المحاميــد وآخــرون )2015،ود ارســة (حــدادينن )2014ود ارســة (الحنيطــي
وأبو رمان )2014،ودراسة (إسماعيل.)2011،

 لـــم يـــتم د ارســـة إدارة عالقـ ــات العمـ ــالء محليـ ــا فـ ــي القطـ ــاع المص ـ ـرفي الفلسـ ــطيني ،فالحظـــت الباحثـ ــة

الدراسات المحلية المتعلقة بالموضوع استهدفت شركات االتصاالت كما فـي د ارسـة (الغصـين)2014 ،

ودراسة (بلبل )2011،ودراسة (التميمي.)2010،
 أجريت الدراسة الحالية على البنوك العاملة في قطـاع غـزة سـواء الوافـدة أو المحليـة ولـيس د ارسـة حالـة
علــى بنــك واحــد مثــل :د ارســة(هارون )2014،ود ارســة (هاشــم  )2013،ود ارســة(العجمي )2011،و

دراسة( )Nyarku,2012و دراسة ) (Rupinder,2012و دراسة(.)Wanjau,2011
جدول ( )3.1التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية.
وجر المقارنة
الموضوع

ما ركزت علير الدراسات السابقة
الدراسات التي درست أثر نظم المعلومات االدارية

على:

 تقييم مستوى األداء كما في :دراسة
(الوحيدي )2016،و(الغرباوي )2014،و (عبيد

وربايعة )2015،و(فروانة )2015،و)بنات )2014،و
(أبو كريم )2013 ،و (المرشدي )2012،و(القرشي،
 )2010و ( )Khresat,2015و( Ali and

 )Younes ,2013و ( Gharaibeh & Malkawi

),2013و )(Abugabah and others,2010
 جودة الق اررات مثل :دراسة (الوادية )2015،ودراسة
(بوغليظة  ) 2013،و (هاشم)2013 ،


متغيرات أخرى مثل:

جودة الخدمة مثال:

دراسة( )Ensur & Inizi,2014و ( Idris
 )&others,2013و ( & Vannirajan
، )Manimaran,2009تحقيق األمن
المعلوماتي مثل دراسة (أبو حمام )2015،وتعزيز
الحوكمة مثل دراسة (الزعانين ،)2014،واإلنتاجية

مثل دراسة()Trivellas,2013

الدراسات التي درست أثر إدارة عالقات العمالء على
بعض المتغيرات مثل:
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الفجوة البحثية

ما ستركز علير
الدراسة الحالية

لم توجد دراسات على حد

ستركز هذه الدراسة

علم الباحثة تربط بين

على دراسة أثر نظم

الموضوعين وهما نظم

المعلومات اإلدارية

المعلومات اإلدارية وادارة

على إدارة عالقات

عالقات العمالء معا في

العمالء في البنوك

دراسة واحدة.

العاملة في قطاع غزة



األداء

مثل:

دراسة

(

&Mohammed

 )Others,2014و (المحاميد وآخرون )2015،و
(السعدني.)2012،

 والء العمالء مثل :دراسة (العنزي )2016،
و(بلبل )2011،و (التميمي )2010،و
(هارون )2014،و (العجمي)2011،


على رضا العمالء مثل :دراسة (السعود )2015،

و ( )Abdullah & Manohor,2016و
(.)long,2013


االحتفاظ بالعمالء مثل :دراسة ( & Tauni
)others,2014

و (.)Wanjau,2011


مجتمع الدراسة

خلق ميزة تنافسية مثل :دراسة(الغصين.)2014،

معظم الدراسات السابقة المحلية طبقت على:

لم يتم تطبيق الدراسة سيتم

 شركات االتصاالت مثل( :الغصين)2014،

على قطاع البنوك في العاملين في البنوك

و(بلبل )2011 ،و(التميمي.)2010،

قطاع غزة

على

التركيز

في قطاع غزة

 و ازرات مثل( :فروانة )2015،و (الوادية)2015،
و(الزعانين )2014 ،و (دية)2011،
و(الحلبي.)2010،

 القطاع الصحي( :ربايعة وعبيد)2015،
و(بنات )2014،و(الغرباوي )2014،
عينة الدراسة

استهدفت الدراسات السابقة العاملين في البنوك في

لم

مستوى اإلدارة العليا والوسطى كما في دراسة(المحاميد

العاملين

وآخرون )2015،و(الحنيطي وأبورمان)2014،

المستويات في البنوك.

و(إسماعيل.)2011،

يتم

دراسة
في

جميع سيتم

دراسة

جميع العاملين
المستويات

في البنوك.

جميع

في

اإلدارية

خالصة الفصل:
استعرضت الباحثة الدراسات السابقة (سواء محلية أو عربية أو أجنبية) التي تتعلق بالمتغيرين وهما

نظم المعلومات اإلدارية وادارة عالقات العمالء ،ولكنها لم تجد دراسات تجمع بين المتغيرين معا.

واستفادت الباحثة من هذه الدراسات في تنمية الجانب النظري ،وتحديد الفجوة البحثيةـ ،وتحديد

مجتمع الدراسة وتحديد عينة الدراسة.
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 4.1المقدمة:
تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها محو ار رئيساُ يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من الدراسة ،وعن
طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم
تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى

تحقيقها.

وبناء على ذلك تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة
المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها ،وينتهي الفصل بالمعالجات

اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

 4.2منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله

وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات

التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

ويعرف الحمداني ( )2006المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث

المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة ،ويقدم بيانات

عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التي ندرسها واألوقات

التي نستعملها لجمع البيانات".

وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسيين للمعلومات:
 المصادر الثانوية :حيث اتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت

والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع

اإلنترنت المختلفة.

 المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع البيانات
األولية من خالل االستبانة كأداة وحيدة للدراسة ،صممت خصيصا لهذا الغرض.

 .1مجتمع الدراسة :مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ،وبناء على
مشكلة الدراسة وأهدافها فإ ن المجتمع المستهدف يتكون من الموظفين العاملين في البنوك العاملة في

قطاع غزة ،والبالا عددهم ( )971موظف (سلطة النقد ،)2016،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ( )4.1يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب البنك
م.

اسم البنك

العينة حسب النسبة

عدد الموظفين

من المجتمع

العينة الفعلية

1

بنك فلسطين

513

145

150

2

بنك اإلسالمي الفلسطيني

185

52

55

3

بنك القدس

100

28

30

4

بنك اإلسالمي العربي

26

7

10

5

البنك العربي

16

5

7

6

البنك العقاري المصري العربي

19

6

8

7

بنك األردن

20

6

8

8

بنك القاهرة عمان

52

15

17

9

بنك االستثمار الفلسطيني

18

5

7

10

بنك اإلسكان لالستثمار والتمويل

22

6

8

المجموع

971

275

300

المصدر( :سلطة النقد)2016،

 .2عينة الدراسة :قامت الباحثة باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب نسبة عدد العاملين في
كل بنك من اجمالي عدد العاملين في البنوك ،حيث تم توزيع ( )300إستبانة على مجتمع الدراسة وقد

تم استرداد ( )275إستبانة بنسبة ( .)% 91.7وقد تم حساب حجم العينة المناسب من خالل المعادالت

التالية(:)Moore,2003

2

 Z 
n 

 2m 

)(1

حيث:

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

عبر عنه بالعالمة العشرية (مثال) 0.05 :
وي ّ
 :mالخطأ الهامشيُ :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
nN
N  n 1

ُ nالم َع ّدل)(2
حيث  Nتمثل حجم المجتمع
باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
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=

2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
الم َع ّدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
حيث أن مجتمع الدراسة  ،N = 971فإن حجم العينة ُ
384 * 971
n
=
الم َع ّدل  275
ُ
971  384  1

وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي  275على األقل.

 4.3أداة الدراسة:
تم إعداد إستبانة حول "أثر نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء في البنوك العاملة في
قطاع غزة" ،حيث تتكون من ثالثة أقسام رئيسة هي:

القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي،
المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة في العمل في البنوك).

القسم الثاني :وهو عبارة عن نظم المعلومات اإلدارية ،ويتكون من ( )30فقرة ،موزعة على أربعة
مجاالت هي :المستلزمات المادية ،المستلزمات البرمجية ،المستلزمات البشرية ،المستلزمات التنظيمية.
وذلك باالستعانة بدراسة كل من( :عبيد وربايعة( ،)2015 ،الوادية( ،)2015،بنات،)2014،

(الغرباوي( ،)2014،هاشم( ،)2013،الحلبي.)2010،

القسم الثالث :وهو عبارة عن إدارة عالقات العمالء ،ويتكون من ( )19فقرة .باالعتماد على مجموعة من
الدراسات

منها

السابقة

(العنزي،)2016،

دراسة

(عبود

وآخرون،)2015،

(المحاميد

وآخرون(،)2015،السعود(،)2015،حدادين(،)2014،الحراحشة(،)2014،الغصين(،)2014،هارون،
( ،)2014التميمي(،)2011،بلبل(،)2011،دهمان.)2011،

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول

(:)4.2
جدول ( :)4.2درجات مقياس ليكرت الخماسي

االستجابة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الدرجة

1

2

3

4

5

 .3خطوات بناء االستبانة :قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة للتعرف على " أثر نظم المعلومات اإلدارية
على إدارة عالقات العمالء في البنوك العاملة في قطاع غزة " ،واتبعت الباحثة الخطوات التالية لبناء
االستبانة:
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 االطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في
بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

 استشارت الباحثة عددا من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتها.
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.

 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.
 تم عرض االستبانة على مجموعة عدد ( )11من المحكمين من المختصين في مجال نظم المعلومات
االدارية وادارة األعمال ومناهج البحث العلمي واإلحصاء ،في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض

فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية،
ملحق(.)1

 4.3.1صدق االستبانة:
صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ،)105 :2010،كما يقصد

بالصدق "شمول االستق صاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها
ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون .)179:2001 ،وقد

تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 -1صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري":

يقصد بصدق المحكمين "هو أن يختار الباحث عددا من المحكمين المتخصصين في مجال الظاهرة أو
المشكلة موضوع الدراسة" (الجرجاوي ،)2010،حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين
تألفت من مجموعة من المتخصصين في نظم المعلومات االدارية وأسماء المحكمين بالملحق رقم (،)2

وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات
المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية  -انظر الملحق رقم (.)1

 -2صدق المقياس:

أوالً :االتساق الداخلي Internal Validity

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه

الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط
بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
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يوضح جدول ( )4.3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المستلزمات المادية " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية α ≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()4.3
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المستلزمات المادية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

.1

تتوفر أجهزة الحاسوب المالئمة إلنجاز العمل المطلوب.

.3

تتوفر شبكة اتصال كلية مرتبطة بها جميع الفروع واإلدارات بالبنك.

.2
.4
.5
.6
.7

.699

*0.000

.729

*0.000

تتوفر وسائل ادخال البيانات واخراج المعلومات تناسب احتياجات العمل في البنك.

.720

تتوفر تقنيات اتصال حديثة وذات كفاءة عالية.

.862

تُوفر اإلدارة العليا المستلزمات الالزمة لتشغيل نظم المعلومات.
تحرص اإلدارة العليا على مواكبة المستجدات التقنية بمجال نظم المعلومات اإلدارية.
تتم الصيانة سريعا عند حدوث أعطال في األجهزة لشبكة الحاسوب بالبنك.

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.802
.747
.827

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المستلزمات البرمجية " والدرجة

الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية() α ≥ 0.05وبذلك
يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()4.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المستلزمات البرمجية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

.1

تمتاز البرامج المستخدمة بالبنك بسهولة التعامل والتعلم.

.833

*0.000

.3

تتوافق البرامج المستخدمة بالبنك مع األجهزة المستخدمة وشبكة االتصاالت بالبنك.

.882

*0.000

تتوفر برامج حماية من خطر الفيروسات واالختراقات.

.392

.2
.4
.5
.6
.7

تتناسب البرامج المستخدمة مع متطلبات العمل بالبنك.

تغطي البرامج المستخدمة كافة النشاطات والوظائف التي يقوم بها البنك.

تتيح البرامج ألكثر من مستفيد االتصال بوقت واحد.

توجد تعليمات وارشادات لكيفية تشغيل البرامج المستخدمة.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

93

.835
.675
.649
.600

*0.000
*0.000
0.006

*0.000
*0.000

يوضح جدول ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المستلزمات البشرية " والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية α ≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()4.5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المستلزمات البشرية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

.1

يشعر العاملون بأنهم مؤهلون للعمل بنظام المعلومات االدارية المستخدم حاليا.

.706

*0.000

.2

ينجز العاملون العمل المكلف به بالوقت المحدد.

.691

*0.000

.3

يشارك العاملون بتشخيص جوانب القوة والضعف في نظم المعلومات.

.838

*0.000

.4

يستطيع العاملون االتصال بالشخص المسئول عن نظام المعلومات بصورة مباشرة.

.837

*0.000

.5

يتوفر الدعم الفني الكافي لحل مشاكل النظام.

.705

*0.000

.6

يجيب القسم الفني لنظام المعلومات عن استفسارات العاملين بالسرعة الالزمة.

.868

*0.000

.7

يعمل بالقسم الفني متخصصون بنظم المعلومات اإلدارية.

.854

*0.000

.8

يقدم القسم الفني برامج تدريبية فعالة لتطوير مهارات العاملين بالنظام.

.708

*0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المستلزمات التنظيمية " والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك

يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()4.6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المستلزمات التنظيمية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

.1

يمكن الحصول على المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة العليا بالبنك بسهولة.

.822

*0.000

.2

تهتم اإلدارة العليا للبنك بتطوير أنظمة المعلومات المستخدمة.

.795

*0.000

.3

تقدم اإلدارة العليا للبنك الدعم المالي الالزم الستخدام نظام المعلومات.

.811

*0.000

.4

تشجع اإلدارة العليا للبنك العاملين على استخدام نظام المعلومات.

.746

*0.000

.5

تهتم اإلدارة العليا بةراء ومقترحات العاملين حول استخدام نظام المعلومات االدارية.

.845

*0.000

.6

تشارك اإلدارة العليا العاملين بإحداث أي تغيير.

.858

*0.000

.7

تتسم األنظمة واإلجراءات بالبنك بالشفافية والوضوح.

.708

*0.000

.816

*0.000

.8

يسمح الهيكل التنظيمي بالبنك بسهولة ومرونة تدفق المعلومات بسهولة بين اإلدارات
والفروع.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " إدارة عالقات العمالء " والدرجة

الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()4.7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " إدارة عالقات العمالء " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

1

يقسم البنك العمالء إلى شرائح (كبار العمالء -عمالء عاديين) وفق اهتماماتهم لتقديم

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.848

*0.000

2

يقدم البنك شرائح خدمية لجميع العمالء بغض النظر عن حجم تعامالته ووزنه المالي .

.656

*0.000

3

يقوم البنك بالتركيز على كبار العمالء من ناحية تقديم المعاملة الخاصة لهم.

.824

*0.000

4

يقدم البنك خدمات إضافية لكبار العمالء لضمان والئهم.

.785

*0.000

5

يجري البنك بحوث ودراسات حول سلوكيات العمالء نحو الخدمات البنكية الجديدة.

.800

*0.000

6

تتوجه اإلدارة العليا للبنك استراتيجيا نحو إدارة عالقات العمالء.

.760

*0.000

7

يمتلك البنك كادر وظيفي متخصص لتطبيق إدارة عالقات العمالء.

.825

*0.000

8

يستخدم البنك األساليب التكنولوجية الحديثة في إدارة عالقات العمالء للتواصل معهم.

.880

*0.000

9

يعتمد البنك قاعدة بيانات محوسبة تخص العمالء لتسهل التفاعل معهم.

.818

*0.000

.805

*0.000

11

يقدم البنك تسهيالت خاصة لعمالئه المميزين تعزي از للثقة المتبادلة.

.718

*0.000

12

يعمل البنك على سرية التعامالت البنكية للعمالء كجزء أساسي لزيادة ثقتهم بالبنك.

.566

*0.000

.598

*0.000

14

تقوم إدارة البنك بدراسة جودة الخدمات من فترة ألخرى بغرض االحتفاظ بالعمالء.

.691

*0.000

15

يمتلك مديرو الفروع صالحيات واسعة لمعالجة شكاوى العمالء.

.737

*0.000

.805

*0.000

17

يستخدم البنك التقنية الحديثة إلنجاز المعامالت مع العمالء الكترونيا.

.800

*0.000

18

يستخدم البنك التقنية الحديثة لالستجابة الفورية الحتياجات العمالء.

.752

*0.000

19

تشجع اإلدارة العليا العاملين على اكتساب المزيد من العمالء.

.793

*0.000

10

13

16

الخدمة بشكل أفضل لهم.

يكافئ البنك العاملين الذين يسعون إلقامة عالقات متميزة مع العمالء ذوي القيمة المربحة
للبنك.

يعتمد البنك على الخدمات االلكترونية في عالقته مع العمالء لتعزيز ثقتهم في دقة
وسالمة تعامالتهم البنكية.

تقوم إدارة البنك على تدريب العاملين على التقنية الحديثة لتقديم الخدمة بشكل أفضل
للعمالء.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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ثانياً :الصدق البنائي Structure Validity

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول

إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

يبين جدول ( )4.8أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا عند مستوى

معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
جدول ()4.8

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

معامل بيرسون

المجال

لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

المستلزمات المادية

.728

*0.000

المستلزمات البرمجية

.817

*0.000

المستلزمات البشرية

.845

*0.000

المستلزمات التنظيمية

.900

*0.000

نظم المعلومات اإلدارية

.962

*0.000

إدارة عالقات العمالء

.950

*0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 4.3.2ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية ،ويقصد به
أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ،أو ما هي درجة اتساقه
وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة (الجرجاوي.)2010،

وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha

 ،Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4.9
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جدول ()4.9

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المجال
المستلزمات المادية

7

0.885

المستلزمات البرمجية

7

0.850

المستلزمات البشرية

8

0.908

المستلزمات التنظيمية

8

0.914

نظم المعلومات اإلدارية

30

0.954

إدارة عالقات العمالء

19

0.965

جميع المجاالت معا

49

0.978

يتضح من جدول ( )4.9أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين

( ،)0.965،0.850بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.978وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال
إحصائيا.

وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( )1قابلة للتوزيع .وتكون الباحثة قد
تأكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل

النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 4.4األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تم تفريا وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

 4.4.1اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تم استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما
إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4.10
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جدول ()4.10
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

المجال

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية )(Sig.

المستلزمات المادية

1.071

0.202

المستلزمات البرمجية

0.848

0.468

المستلزمات البشرية

1.091

0.185

المستلزمات التنظيمية

0.872

0.432

نظم المعلومات اإلدارية

0.726

0.667

إدارة عالقات العمالء

1.103

0.176

جميع مجاالت االستبانة

0.909

0.380

يتضح من جدول ( )4.8أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة أكبر من مستوى الداللة

 0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي حيث تم استخدام االختبارات
المعملية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.

 4.4.2األدوات اإلحصائية المستخدمة:
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري.

 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

 .4اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا كانت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 .5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوم هذا
االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد استخدمته الباحثة لحساب االتساق الداخلي والصدق

البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.

 .6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت
إلى درجة الحياد وهي  3أم زادت أو قلت عن ذلك .ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل
فقرة من فقرات االستبانة.

 .7نموذج االنحدار الخطي المتعدد ( )Multiple Linear Regression-Modelخاصة االنحدار
المتعدد التدريجي .Stepwise Regression Analysis
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 .8اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناك فروقات
ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .9اختبار تحليل التباين األحادي) )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما
إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات المستقلة.

 .10اختبار  LSDلمقارنة المتوسطات البعدية.

 4.5خالصة الفصل:
استعرضت الباحثة المنهجية التي اتبعتها الدراسة حيث اتبعت المنهج الوصفي التحليلي ،وتحديد مجتمع
الدراسة وهم جميع العاملين في البنوك والذي يقدر  ،971وقدرت عينة الدراسة ب 275عامل ،وصممت

استبانة كأداة دراسة وخطوات بنائها ،واستعرضت األساليب اإلحصائية التي ستستخدمها في الدراسة.
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 5الفصل اخلامس

حتليل البيانات واختبار فرضيات
الدراسة ومناقشتها

 5.1المقدمة.
 5.2البيانات الشخصية للمستجيبين.
 5.3المحك المعتمد في الدراسة.
 5.4تحليل فقرات االستبانة.
 5.5اختبار فرضيات الدراسة.
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 5.1المقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابـة عـن

أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتـائج االسـتبانة والتـي تـم التوصـل إليهـا مـن خـالل تحليـل فقراتهـا ،والوقـوف
على البيانـات الشخصـية للمسـتجيبين ،لـذا تـم إجـراء المعالجـات اإلحصـائية للبيانـات المتجمعـة مـن اسـتبانة

الد ارســة ،إذ تــم اســتخدام برنــامج الــرزم اإلحصــائية للد ارســات االجتماعيــة ) (SPSSللحصــول علــى نتــائج
الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

 5.2البيانات الشخصية للمستجيبين
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 -توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

جدول ()5.1
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

188

68.4

أنثى

87

31.6

المجموع

275

100.0

يتضح من جدول ( )5.1أن ما نسبته ( )%68.4مـن عينـة الد ارسـة ذكـور ،بينمـا ( )%31.6إنـاث ،أي أن

نس ــبة الع ــاملين ال ــذكور ف ــي البن ــوك أكث ــر م ــن نس ــبة الع ــاملين اإلن ــاث وه ــذا يتط ــابق م ــع مرك ــز اإلحص ــاء
الفلسطيني الذي بين أن نسبة الذكور أعلى مـن نسـبة اإلنـاث ،وكـذلك قـد يكـون السـبب فـي ذلـك يرجـع إلـى
طبيعــة المجتمــع الفلســطيني الــذي ي ـرفض عمــل الم ـرأة فــي البنــوك ،وكــذلك العــادات والتقاليــد الســائدة فــي

المجتمع الفلسطيني والتي تفضل الذكور على اإلنـاث فـي العمـل ،وكـذلك لمـا يتميـز بـه الـذكور مـن خبـرات

أكثر واستقرار أكبر و حريـة أكبـر بالتنقـل تمكـنهم مـن أداء أفضـل .وتتفـق النسـبة تقريبـا مـع مـا نشـره مركـز

اإلحصــاء الفلســطيني ســنة  2017مــن أن نســبة القــوى العاملــة مــن الــذكور كانــت ( )71.6%مقارنــة بنســبة

العاملين من اإلناث (.)%29.4
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 -توزيع عينة الدراسة حسب العمر

جدول ()5.2

توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العدد

النسبة المئوية %

العمر
أقل من  30سنة

99

36.0

 -30أقل من  40سنة

113

41.1

 -40أقل من  50سنة

57

20.7

 50سنة فأكثر

6

2.2

المجموع

275

100.0

يتضح من جدول ( )5.2أن ما نسبته ( )%36.0من عينة الدراسة أعمارهم أقل من(  30سنة)،

( )%41.1يتراوح أعمارهم من(  -30أقل من  40سنة) )%20.7( ،يتراوح أعمارهم من(  -40أقل من
 50سنة) ،بينما ( )%2.2أعمارهم(  50سنة فأكثر) ،أي أن غالبية العاملين في البنوك هم من الشباب
الذين ال تتجاوز أعمارهم(  40عاما) حيث بلغت نسبتهم( ،)77.1%وهذا يتوافق مع ما ينشره مركز

اإلحصاء الفلسطيني فغالبية المجتمع الفلسطيني من الشباب حيث ذكر( )%70من اجمالي السكان هم

من فئة الشباب ،وكذلك تعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة عمل البنك تتطلب الشباب ألنها الفئة القادرة على
االبداع والتفكير واهتمام البنوك بجذب الشباب داخل مرافقها ،وكذلك لقدرتهم على مواجهة الصعوبات

والعراقيل وسرعة التأقلم مع أي أوضاع جديدة بالعمل ،وأيضا تعزو الباحثة ذلك إلى اغراء العاملين الذين

تقارب أعمارهم الستين عاما على التقاعد بتعويضات مجزية وبمكافأة مالية كبيرة ،وتوظيف الشباب بدال
منهم.

 -توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

جدول ()5.3

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
العدد

النسبة المئوية %

المسمى الوظيفي

20

7.3

65

23.6

إداري

69

25.1

سكرتير
Teller

18

6.5

68

24.7

غير ذلك

35

12.7

المجموع

275

100.0

مدير فرع /نائب
رئيس قسم /نائب
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يتضح من جدول ( )5.3أن ما نسبته(  )%7.3من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي مدير فرع /نائب،

( )%23.6مسماهم الوظيفي رئيس قسم /نائب )%25.1 ( ،بمعني أن الوظائف اإلشرافية ( ، )31%في
حين من يعملون بوظائف غير إشرافيه ( ، )69حيث مسمي وظيفي إداري )%6.5 ( ،مسماهم الوظيفي

سكرتير )%24.7( ،مسماهم الوظيفي  ،Tellerبينما ( )%12.7مسماهم الوظيفي غير ذلك ،حيث ترى
الباحثة أن توزيع العينة حسب المسمى الوظيفي تتناسب والهرم اإلداري للبنوك بحيث أن عدد العاملين

ينخفض كلما ارتفعنا داخل الهرم ،فهذا يبين نوع من أنواع سالمة الهيكل التنظيمي للبنوك.

 -توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول ()5.4
توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

النسبة المئوية %

العدد

ثانوية عامة

-

-

دبلوم

10

3.6

بكالوريوس

232

84.4

دراسات عليا

33

12.0

المجموع

275

100.0

يتضح من جدول ( )5.4أن ما نسبته ( )%3.6من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم)%84.4( ،
مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،بينما ( )%12.0مؤهلهم العلمي دراسات عليا ،وتعزو الباحثة ذلك إلى شغل

معظم الوظائف في البنوك تتطلب شهادة البكالوريوس كحد أدنى ،أما ارتفاع المستوى العلمي لبعض أفراد

العينة ترجعه الباحثة إلدراك العاملين ال سيما اإلدارة العليا والوسطى أن االرتقاء بالعمل يتأثر بدرجة كبيرة

بدرجة المؤهل العلمي ،وكذلك يقبل بعض العاملين للدراسات العليا لتحسين أوضاعهم الوظيفية ولوجود

فرص بفتح أقسام الستكمال الدراسات العليا في العديد من الجامعات الفلسطينية.
 -توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة

جدول ()5.5
توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
العدد

النسبة المئوية %

عدد سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات

109

39.6

من  5إلى أقل من  10سنوات

75

27.3

من  10إلى أقل من  15سنة

49

17.8

 15سنة فأكثر

42

15.3

المجموع

275

100.0
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يتضح من جدول ( )5.5أن ما نسبته ( )%56.9من عينة الدراسة سنوات خبرتهم أقل من  10سنوات،

بينما ( )%17.8من العاملين تتراوح سنوات خبرتهم من  10إلى أقل من  15سنة ،بينما ()%15.3
سنوات خبرتهم  15سنة فأكثر ،وترى الباحثة أن توزيع العينة حسب سنوات الخدمة متوافق مع توزيع

العينة بحسب العمر كما ورد بجدول رقم ( )5.2حيث أن غالبية عاملي البنك هم من فئة الشباب وهم

النسبة األكبر من العينة ( .)77.1%وهذا يدل على أن البنوك تقوم بالتوظيف المستمر لجذب الكفاءات
والخبرات الجديدة لتعويض العامل ين الذين يصلون لسن التقاعد ،أما الفئة التي تتجاوز سنوات الخدمة

لديهم  10سنوات فهي األقل وتكون من اإلدارة العليا والوسطى وهذا يتناسب مع الهيكل التنظيمي للبنوك
فهذه الفئة تمتاز بالخبرات العالية والمتنوعة ويتحملون مسئولية حرجة ودقيقة تتطلب خبرات طويلة.

 5.3المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل حساب
المدى بين درجات المقياس ( )4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول

الخلية أي ( )0.80=5/4وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بداية المقياس وهي

واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول

التالي )(Ozen et al., 2012
جدول ()5.6
يوضح المحك المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

درجة الموافقة

الوزن النسبي

من 1.80 – 1

من %36- %20

ضعيفة جدا

أكبر من 2.60 - 1.80

أكبر من %52 - %36

ضعيفة

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

موافقة متوسطة

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

بدرجة كبيرة

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

بدرجة كبيرة جدا

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمدت الباحثة على ترتيب المتوسطات الحسابية

على مستوى المجاالت لالستبيان ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حددت الباحثة درجة الموافقة حسب
المحك المعتمد للدراسة.
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 5.4تحليل فقرات االستبانة
أوالً :تحليل فقرات " نظم المعلومات اإلدارية "

 تحليل فقرات مجال " المستلزمات المادية "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.7

جدول ()5.7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار  Tلكل فقرة من فقرات مجال" المستلزمات المادية
م
.1

.2

.3
.4
.5

.6

.7

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

4.45

0.70

88.94

تتوفر أجهزة الحاسوب المالئمة إلنجاز
العمل المطلوب.

تتوفر وسائل ادخال البيانات واخراج

المعلومات تناسب احتياجات العمل في

البنك.

تتوفر شبكة اتصال كلية مرتبطة بها جميع

الفروع واإلدارات بالبنك.

تتوفر تقنيات اتصال حديثة وذات كفاءة

عالية.

تُوفر اإلدارة العليا المستلزمات الالزمة
لتشغيل نظم المعلومات.
تحرص اإلدارة العليا على مواكبة

المستجدات التقنية بمجال نظم المعلومات
اإلدارية.

تتم الصيانة سريعا عند حدوث أعطال في
األجهزة لشبكة الحاسوب بالبنك.

جميع فقرات المجال معاً

الترتيب
1

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة

االختبار

االحتمالية

34.39

0.000

كبيرة
جدا

كبيرة

4.18

0.78

83.65

3

4.23

0.83

84.53

2

4.00

0.90

80.00

5

كبيرة

4.01

0.90

80.22

4

كبيرة

كبيرة
جدا

25.04

0.000

24.59

0.000

18.46

0.000

18.52

0.000

3.93

0.95

78.69

6

كبيرة

16.33

0.000

3.77

1.22

75.33

7

كبيرة

10.39

0.000

4.08

0.72

81.59

كبيرة

24.69

0.000

من جدول ( )5.7يمكن استخالص ما يلي:

 بأن المتوسط الحسابي لمجال " المستلزمات المادية " يساوي  4.08أي أن الوزن النسبي ،%81.59وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،ويرجع الباحثة السبب في

هذه النسبة إلى وجود رضا من العينة على األجهزة المستعملة في ادخال البيانات وقدرتها على معالجة

البيانات ،وهذا يدل على أن البنك يولي اهتمام كبير لإلمكانات المادية ولعملية التطوير المستمر لألجهزة،
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حيث يتوفر العدد الكافي من أجهزة الحاسوب المناسبة لعدد العاملين والمدعمة بمساحات تخزينية كبيرة

وسرعات عالية.

 وجاءت الفقرة األولى في المرتبة األولى " تتوفر أجهزة الحاسوب المالئمة إلنجاز العمل المطلوب "بمتوسط حسابي يساوي (( )4.45الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%88.94وهذا يعني أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة هذا لما توفره البنوك من
أجهزة حواسيب جديدة ومتطورة ومناسبة للعمل البنكي؛ حيث أن طبيعة العمل البنكي تتطلب وجود أفضل

وأحدث أجهزة الحاسوب التي تساعد بدورها على انجاز العمل بأسرع وقت ممكن وبالدقة المتناهية لتقليل
وقت الخدمة للعميل وبالتالي تحسين جودة الخدمات وامتالك المزايا التنافسية المتعلقة باالستجابة.

 -المتوسط الحسابي للفقرة السابعة " تتم الصيانة سريعا عند حدوث أعطال في األجهزة لشبكة الحاسوب

بالبنك " يساوي ( )3.77أي أن الوزن النسبي( ،)%75.33وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من

قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،تعزو الباحثة ذلك ألن البنوك العاملة في قطاع غزة هي باألصل فروع
للمراكز الرئيسية للبنوك في الضفة الغربية ،وحيث أن العمل المصرفي بالضفة الغربية والقطاع مرتبط
ببعضه البعض فعند حدوث أي عطل او خراب يستلزم صيانته التواصل مع قسم تكنولوجيا المعلومات

الموجود بالضفة الغربية وكذلك التنسيق مع باقي فروع البنوك المنتشرة جغرافيا في أرجاء الوطن.

وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة(فروانة )2015،حيث أوضحت من خالل نتائجها أن المستلزمات

المادية جاءت بوزن نسبي ( )3.93وأنها تتناسب مع طبيعة العمل وأن وحدات االدخال واإلخراج متوفرة

لبرنامج اإلدارة المدرسية بو ازرة التربية والتعليم ،وتتفق كذلك مع دراسة (الغرباوي )2014،والتي أشارت
إلى موافقة عالية من قبل أفراد مجتمع الدراسة حول المستلزمات المادية الستخدام نظم المعلومات اإلدارية
في المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة بسبب توفر عدد األجهزة المناسب لعدد العاملين

حيث أن هذه األجهزة مدعمة بمساحات تخزينية هائلة وسرعات عالية بوزن نسبي( ،)3.6وكذلك تتفق مع
دراسة(الحلبي )2010،والتي أوضحت نتائجها أن هناك موافقة كبيرة من قبل المستقصي عنهم في و ازرة
المالية في قطاع غزة بمتوسط حسابي (.)3.55

وتختلف مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة(الوادية )2015،والتي أشارت بأن المتطلبات المادية
المتاحة بو ازرة التربية والتعليم بقطاع غزة جيدة ومناسبة أي بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي(،)3.37
وكذلك تختلف مع دراسة(عبيد وربايعة )2015،والتي استنتجت أن موافقة أفراد عينة الدراسة حول توافر
المستلزمات المادية في القطاع الصحي في محافظتي جنين ونابلس كانت متوسطة وجاءت بمتوسط
حسابي ( ،)3.40وكذلك وتختلف مع دراسة(قشطة )2013،والتي أظهرت أن درجة موافقة أفراد العينة
كبيرة جدا حول توافر األجهزة المادية في المصارف المحلية في قطاع غزة بمتوسط حسابي(،)4.30
وتختلف كذلك مع (بنات )2014،والتي أوضحت نتائجها أن أفراد عينة الدراسة وافقت بنسبة متوسطة
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على توافر األجهزة المادية في مجمع الشفاء الطبي في غزة بمتوسط حسابي ( )3.11وهذا يدل على
ضعف البنية األساسية واألجهزة المادية.
تحليل فقرات مجال " المستلزمات البرمجية "
تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.8

جدول ()5.8
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار  Tلكل فقرة من فقرات
مجال " المستلزمات البرمجية "
م
.1
.2

.3

.4
.5
.6
.7

الفقرة
تمتــاز الب ـرامج المســتخدمة بالبنــك بســهولة
التعامل والتعلم.

تتناســب البـرامج المســتخدمة مــع متطلبــات

العمل بالبنك.

تتواف ـ ــق البـ ـ ـرامج المس ـ ــتخدمة بالبن ـ ــك م ـ ــع

األجهـ ـزة المس ــتخدمة وش ــبكة االتصـ ــاالت

بالبنك.

تغطي البرامج المستخدمة كافة النشـاطات
والوظائف التي يقوم بها البنك.

تتوفر بـرامج حمايـة مـن خطـر الفيروسـات
واالختراقات.

تتــيح الب ـرامج ألكثــر مــن مســتفيد االتصــال

بوقت واحد.

توج ــد تعليم ــات وارش ــادات لكيفي ــة تش ــغيل

البرامج المستخدمة.

جميع فقرات المجال معاً

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة

االختبار

االحتمالية

4.01

0.91

80.29

2

كبيرة

18.54

0.000

3.85

0.97

77.02

3

كبيرة

14.52

0.000

3.84

0.91

76.87

4

كبيرة

15.33

0.000

3.71

1.07

74.18

6

كبيرة

11.01

0.000

4.21

0.84

84.30

1

23.78

0.000

3.83

0.98

76.64

5

كبيرة

14.00

0.000

3.62

1.19

72.43

7

كبيرة

8.59

0.000

3.87

0.79

77.39

كبيرة

18.26

0.000

كبيرة
جدا

من جدول ( )5.8يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي لمجال " المستلزمات البرمجية " يساوي ()3.87أي أن الوزن النسبي (،)%77.39وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،وتعزو الباحثة ذلك إلى
اهتمام البنوك باختيار البرمجيات الي تتالءم مع تجهيزات النظام وتلبي احتياجات العمل البنكي ومتطلبات
العاملين بالبنوك ،وكذلك الي ما يتمتع به الفريق البرمجي للبنوك من خبرة واسعة بالمجال ومراعاتهم الدقة
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في جميع مراحل تكوين النظام من التحليل والتصميم والبرمجة واالختبار والتطبيق والتغذية الراجعة

للنظام ،وأن البنوك تتمتع بمستوى مرتفع من استخدام البرامج وحماية الملفات.

 -المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة " تتوفر برامج حماية من خطر الفيروسات واالختراقات " يساوي

(( )4.21الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي ( ،)%84.30وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة

جدا من قبل المبحوثين من أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة ذلك الهتمام البنوك الشديد بتوفير
الحماية الالزمة لمنع أي اختراق أو تخريب في حسابات ومعلومات العمالء لديها إذ أن البنوك تتعامل مع
األمور المالية والتي تتصف بالحساسية واألهمية والتي تتطلب من البنوك العمل على حماية الحسابات

بكل الطرق وبأقوى البرامج.

 -المتوسط الحسابي للفقرة السابعة " توجد تعليمات وارشادات لكيفية تشغيل البرامج المستخدمة " يساوي

( )3.62أي أن الوزن النسبي ( ،)%72.43وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على
هذه الفقرة ،وهذه الفقرة وكونها جاءت بالترتيب األخير ال تعني عدم وجود تعليمات وارشادات لكيفية

تشغيل البرامج المستخدمة بل هي مؤشر بان هناك حاجة لمزيد من تعزيز وجود األدلة التي تساعد في
شرح آليات التشغيل  ،ويمكن للباحثة أن تفسر ذلك بأن العاملين ال يهتمون باإلرشادات والتعليمات التي
يوفرها النظام؛ وذلك العتمادهم المجهودات الشخصية أو االستفادة من خبرات زمالئهم القدامى ،وفي

بعض الحاالت يتم االعتماد على الدورات والبرامج التدريبية الخاصة باستخدام النظام ،وعدم توافر الوقت
الكافي لالطالع على تلك االرشادات.

وتتفق هذه النتيجة مع (فروانة )2015،حيث نتج عنها أن المستلزمات البرمجية متوافرة في و ازرة التربية
والتعليم بنسبة كبيرة بمتوسط حسابي( )3.93وتتناسب مع األجهزة المتوفرة وتتناسب مع طبيعة عمل

برنامج اإلدارة المدرسية ،وكذلك تتفق مع دراسة (الغرباوي )2014،والتي أشارت موافقة كبيرة من قبل

أفراد المجتمع نحو المستلزمات البرمجية بسبب وجود طاقم فني مؤهل يقوم باعداد البرامج الالزمة للعمل

والتأكد من تأدية البرامج للمهام المنوطة بها وجاءت الموافقة بمتوسط حسابي( ،)3.76وكذلك تتفق مع

دراسة(الحلبي )2011،والتي أشارت إلى أن واقع توافر المستلزمات البرمجية في و ازرة المالية كبير
بمتوسط حسابي ( )3.44وهذا يعني أن هناك توجه لدى و ازرة المالية نحو االستثمار بالمستلزمات

البرمجية لما لها من دور واضح في تحسين الخدمة.

وتختلف مع بعض الدراسات مثل دراسة (عبيد وربايعة )2015 ،والتي أوضحت نتائجها موافقة متوسطة

للمبحوثين حول المستلزمات البرمجية في القطاع الصحي في محافظتي نابلس وجنين وجاءت بمتوسط

حسابي ( ،)3.39وتختلف كذلك مع دراسة(الوادية )2015،والتي أوضحت أن برامج نظم المعلومات
اإلدارية المحوسبة حديثة وجيدة ومناسبة لطبيعة العمل بمتوسط حسابي( ،)3.39وتختلف مع

ودراسة(بنات )2014،والتي أوضح نتائجها موافقة متوسطة من قبل المستقصى آرائهم حول المستلزمات
البرمجية وجاءت بمتوسط حسابي ( )3.3في مجمع الشفاء الطبي في غزة ،ودراسة (قشطة )2014،والتي
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أقرت بموافقة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة حول توافر المستلزمات البرمجية في المصارف التجارية

المحلة في قطاع غزة بمتوسط حسابي (.)4.33

 تحليل فقرات مجال " المستلزمات البشرية "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.9

جدول ()5.9
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار  Tلكل فقرة من فقرات مجال" المستلزمات البشرية
الفقرة

م
.1
.2
.3

.4

.5
.6
.7
.8

يشعر العاملون بأنهم مؤهلون للعمل بنظام
المعلومات اإلدارية المستخدم حاليا.

ينجز العاملون العمل المكلف به بالوقت
المحدد.

يشارك العاملون بتشخيص جوانب القوة
والضعف في نظم المعلومات.

يستطيع

العاملون

االتصال

بالشخص

المسئول عن نظام المعلومات بصورة

مباشرة.

يتوفر الدعم الفني الكافي لحل مشاكل
النظام.

يجيب القسم الفني لنظام المعلومات عن

استفسارات العاملين بالسرعة الالزمة.

يعمل بالقسم الفني متخصصون بنظم

المعلومات اإلدارية.

يقدم القسم الفني برامج تدريبية فعالة لتطوير

مهارات العاملين بالنظام.
جميع فقرات المجال معاً

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

3.87

0.88

77.45

1

3.62

0.97

72.41

4

كبيرة

3.38

1.12

67.59

8

متوسطة

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة

االختبار

االحتمالية

كبيرة

16.44

0.000

10.59

0.000

5.63

0.000

3.48

1.13

69.63

6

كبيرة

7.03

0.000

3.68

1.00

73.65

3

كبيرة

11.25

0.000

3.49

1.17

69.78

5

كبيرة

6.91

0.000

3.71

1.08

74.29

2

كبيرة

10.95

0.000

3.43

1.16

68.57

7

كبيرة

6.13

0.000

3.58

0.88

71.67

كبيرة

10.96

0.000

من جدول ( )5.9يمكن استخالص ما يلي:

 المتوسط الحسابي لمجال " المستلزمات البشرية" يساوي ( )3.58أي أن الوزن النسبي (،)%71.67وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،مما يدل على أن للمبحوثين

اتجاهات إيجابية كبيرة نحو المستلزمات البشرية  ،وتفسر الباحثة تلك النتيجة لكفاءة المسؤولين عن نظام
المعلومات اإلداري والعالقة الجيدة بينهم وبين العاملين مستخدمي النظام ،وكذلك يدل على اهتمام البنوك
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بتدريب وتأهيل العاملين لتنمية قدرات الموارد البشرية لديها باستمرار واطالعهم على آخر المستجدات

بهدف اكسابهم المهارات الضرورية كونهم هم من يتعاملون مع نظام المعلومات اإلدارية.

 -المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يشعر العاملون بأنهم مؤهلون للعمل بنظام المعلومات اإلدارية

المستخدم حاليا " يساوي (( )3.87الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي ( ،)%77.45وهذا يعني أن
هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى شروط التوظيف التي
تتبعها البنوك في كل أقسامها ودوائرها ومنها اخضاع الموظف الختبار لقياس مهاراته الحاسوبية وأخذ

ذلك بعين االعتبار عند قرار التوظيف .كما يمكن القول بان معظم التخصصات بالجامعات الفلسطينية
تدرج ضمن خططها تدريس مساق او أكثر كمتطلبات اجبارية للتعامل مع الحاسوب ومنح شهادة

(.)ICDL

 المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يشارك العاملون بتشخيص جوانب القوة والضعف في نظم المعلومات"يساوي ( )3.38أي أن الوزن النسبي ( ،)%67.59وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل

أفراد العينة على هذه الفقرة ،حيث أن اإلدارة المسؤولة عن نظم المعلومات اإلدارية تتواجد في المراكز
الرئيسية بالبنوك في الضفة الغربية؛ وال يتم االصغاء بشكل سريع من عاملي الفروع عن اإلشكاليات التي
تواجههم جراء استخدامهم لنظم المعلومات المتوفرة لديهم .وترى الباحثة أن هذه النسبة تشير لضرورة
العمل على تحسين وتعزيز مبدأ المشاركة والتغذية الراجعة في البنوك وبين الفروع والمراكز الرئيسة إذ أن

هناك فائدة كبيرة من االستماع لتحليل العاملين لنقاط ضعف وقوة النظام وهي أداة من أدوات التحليل

االستراتيجي التي تضع المنظمات في المقدمة لمعالجة نقاط الضعف لديها وتعزيز نقاط القوة.

وتتفق في هذه النتائج مع نتائج دراسة (بنات )2014،والتي أشارت إلى موافقة متوسطة من قبل
المبحوثين في مجمع الشفاء الطبي في غزة وجاءت الموافقة بمتوسط حسابي ( )3.21حيث أشارت النتائج

إلى تحسين فعالية الموارد البشرية باعتباره أحد المكونات األساسية في بناء نظم المعلومات الصحية
وتطويرها ،وتتفق نتائجها كذلك مع دراسة(إسماعيل )2011،والتي أظهرت موافقة متوسطة من قبل عينة
الدراسة في المصارف المحلية في قطاع غزة وجاءت الموافقة بمتوسط حسابي(.)3.24

بينما تختلف مع نتائج دراسة(فروانة )2015،والتي أشارت إلى موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة حول

المستلزمات البشرية بمتوسط حسابي( )3.9حيث أن العاملين في القسم الفني لديهم خبرات إدارية تتناسب

مع طبيعة األنظمة المستخدمة وطبيعة المهام المناطة بهم ،وكذلك تختلف مع دراسة (الوادية)2015،

والتي أشارت إلى موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة بو ازرة التربية والتعليم تجاه المستلزمات البشرية بمتوسط

حسابي( )3.42حيث أنه يوجد قسم فني يتمتع أفراده بالكفاءة المطلوبة إلنجاز األعمال الموكلة اليهم،
وكذلك تختلف مع دراسة (الغرباوي )2014،والتي أشارت لموافقة عالية من قبل أفراد المجتمع في مراكز
الصحية التابعة لوكالة الغوث نحو المستلزمات البشرية بمتوسط حسابي( )3.51وذلك ألن مستخدمي

النظام يرون أنفسهم مؤهلون الستخدام النظام وتمتعهم بقدرات عالية في التعامل مع نظم الحاسوب وكذلك
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لشروط التوظيف التي تضعها األونروا في كل دوائرها ومنها اخضاع الموظف المتحان قياس مهارات

حاسوب  ،وكذلك تختلف مع دراسة (الحلبي )2010،والتي أظهرت موافقة كبيرة من قبل المستقصي آرائهم
في و ازرة المالية بغزة بمتوسط حسابي ( )3.47حيث أشارت النتائج إلى اآللية السليمة التي تتبعها فرق

الدعم الفني في الو ازرة حيث يتم التعامل مع شكاوى العاملين عن طريق طلبات يقوم بتعبئتها العاملون،
ومن ثم يتعامل الفريق مه هذه الطلبات وفق ألهميتها ،وتختلف أيضا مع دراسة (عبيد وربايعة)2015،

والتي أشارت إلى موافقة كبيرة جدا من قبل أفراد عينة الدراسة في القطاع الصحي في محافظتي نابلس

وجنين بمتوسط حسابي(.)4.35

 تحليل فقرات مجال " المستلزمات التنظيمية "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.10

جدول ()5.10
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار  Tلكل فقرة من فقرات
مجال" المستلزمات التنظيمية "
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفقرة
يمكن الحصول على المعلومات المتوفرة لدى

اإلدارة العليا بالبنك بسهولة.

تهتم اإلدارة العليا للبنك بتطوير أنظمة
المعلومات المستخدمة.

تقدم اإلدارة العليا للبنك الدعم المالي الالزم
الستخدام نظام المعلومات.

تشجع اإلدارة العليا للبنك العاملين على
استخدام نظام المعلومات.

تهتم اإلدارة العليا بةراء ومقترحات العاملين
حول استخدام نظام المعلومات االدارية.

تشارك اإلدارة العليا العاملين بإحداث أي

تغيير.

تتسم األنظمة واإلجراءات بالبنك بالشفافية

والوضوح.

يسمح الهيكل التنظيمي بالبنك بسهولة ومرونة

 .8تدفق المعلومات بسهولة بين اإلدارات
والفروع.

جميع فقرات المجال معاً

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

3.42

1.02

68.31

8

3.65

0.96

73.06

1

كبيرة

3.58

1.01

71.62

3

كبيرة

9.49

3.50

1.07

69.93

6

كبيرة

7.65

0.000

3.55

1.19

71.09

4

كبيرة

7.71

0.000

3.45

1.09

68.94

7

كبيرة

6.77

0.000

3.63

1.05

72.57

2

كبيرة

9.79

0.000

3.54

1.09

70.88

3.54

0.85

70.78
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الترتيب

5

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة

االختبار

االحتمالية

كبيرة

6.69

0.000

11.23

0.000
0.000

كبيرة

8.24

0.000

كبيرة

10.46

0.000

من جدول ( )5.10يمكن استخالص ما يلي:

المتوسط الحسابي لمجال " المستلزمات التنظيمية " يساوي ( )3.54أي أن الوزن النسبي (،)%70.78
وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .حيث تعزو الباحثة ذلك إلى

مساندة اإلدارة العليا في البنوك واهتمامها بنظم المعلومات اإلدارية حيث أن اإلدارة العليا تتكون من

موظفين مؤهلين من الناحية اإلدارية وأصحاب خبرة تمكنهم من معرفة وفهم وادراك أهمية نظم المعلومات

اإلدارية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي الذي يساهم في إدارة عالقات العمالء.

 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " تهتم اإلدارة العليا للبنك بتطوير أنظمة المعلومات المستخدمة " يساوي(( )3.65الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي ( ،)%73.06وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من
قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يرجع إلى أن جميع البنوك تسعى لحوسبة جميع أنظمة البنك

للوصول إلى البنك االلكتروني ،واهتمام البنوك بنظم المعلومات اإلدارية وتقديم الدعم المالي واللوجستي،
واتخاذ الق اررات المالئمة لتطوير النظام.

 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يمكن الحصول على المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة العليا بالبنكبسهولة " يساوي ( ْ)3.65أي أن الوزن النسبي ( ،)%68.31وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل

أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهنا يتضح اهتمام اإلدارة العليا بنظم المعلومات اإلدارية مما ساهم في توفير
المعلومات المالئمة لجميع المستويات اإلدارية بما يتناسب مع طبيعة عمل كل مستوى.إال أن هذه النسبة
تقترب من المتوسط مما يعني أنه مازال هناك مساحة لتعزيز نشر المعلومات وتسهيل الحصول على
المعلومات حسب اختصاص طالبها واحتياجه لها .وتفسر الباحثة ذلك بشعور المسئولين بالخوف من

اتاحة المعلومات للجميع حيث أنها تتعلق بأسرار العمل والعمالء.

تتفق نتائج الدراسة مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة (عبيد وربايعة )2015،والتي أشارت إلى موافقة

كبيرة من قبل أفراد العينة حول المستلزمات التنظيمية في القطاع الصحي في محافظتي نابلس وجنين
بمتوسط حسابي ( ،)3.68ودراسة (الغرباوي )2014،والتي أقرت بموافقة كبيرة من قبل أفراد مجتمع

الدراسة حول المستلزمات التنظيمية في المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث بغزة وجاءت الموافقة
بمتوسط حسابي()3.65حيث أن المعلومات التي يقدمها النظام تتناسب مع احتياجات الوظيفة بسبب

متابعة اإلدارة العليا لسير العمل القائم على استخدام نظام المعلومات اإلداري المحوسب.

وتختلف نتائج الدراسة مع دراسة (الوادية )2015،والتي أظهرت موافقة متوسطة من أفراد العينة حول

المستلزمات التنظيمية في و ازرة التربية والتعليم في قطاع غزة وجاء بمتوسط حسابي ( )3.21حيث يرى

الباحث أن اإلدارة العليا بو ازرة التربية والتعليم العالي لديها قناعة كبيرة بأهمية وجود نظم المعلومات
اإلدارية حيث تهتم اإلدارة العليا بعملية التحديث المستمر والمتابعة المستمرة للبيانات والمعلومات وجعلها
تتناسب مع احتياجات الوظيفة ،واختلفت كذلك مع دراسة(بنات )2014،والتي أظهرت موافقة متوسطة

من قبل المستقصي آرائهم حول المستلزمات التنظيمية في مجمع الشفاء الطبي والتي جاءت بمتوسط
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حسابي( ،)3.07وكذلك تختلف في ذلك مع دراسة (الحلبي )2010،والتي أشارت إلى موافقة متوسطة من

قبل المبحوثين حول المستلزمات التنظيمية في و ازرة المالية حيث جاءت الموافقة بمتوسط حسابي()3.35
حيث أن جميع الو ازرات والهيئات الحكومية في قطاع غزة تسعى إلى تكامل البيانات وحوسبة جميع

األنظمة المالية واإلدارية.

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.11
جدول ()5.11
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار  Tلكل فقرة من فقرات
مجال" نظم المعلومات اإلدارية "
المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

المستلزمات المادية

4.08

0.72

81.59

1

المستلزمات البرمجية

3.87

0.79

77.39

2

كبيرة

المستلزمات البشرية

3.58

0.88

71.67

3

كبيرة

10.96

المستلزمات التنظيمية

3.54

0.85

70.78

4

كبيرة

10.46

0.000

نظم المعلومات اإلدارية بشكل عام

3.75

0.74

75.10

كبيرة

17.01

0.000

المجال

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة

االختبار

االحتمالية

كبيرة

24.69

0.000

18.26

0.000
0.000

جدول ( )5.11تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات نظم المعلومات اإلدارية يساوي (()3.75الدرجة

الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي ( ،)%75.1وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد

العينة على الفقرات بشكل عام ،وتعزو الباحثة ذلك إلى سعي البنوك لالرتقاء بالعمل اإلداري لتطبيق نظم
المعلومات اإلدارية واالستفادة مما تقدمه تلك النظم من سرعة في الحصول على المعلومة وحفظ البيانات
والمعلومات وتأمين حلول سريعة للمشاكل التي يمكن مواجهتها وانسيابية العمل وسرعة انجاز اجراءاته

وتقليل تكلفتها ،ولما له من دور كبير في إدارة عالقات العمالء بشكل متميز وزيادة ربحية البنوك واتساع

حصتها السوقية.

وهذا يتفق مع بعض الدراسات مثـل د ارسـة (ربايعـة وعبيـد )2015،والتـي توصـلت إلـى ان القطـاع الصـحي

فــي محــافظتي جنــين ونــابلس قــادر علــى اســتخدام نظــم المعلومــات اإلداريــة حيــث تتــوفر العناصــر الالزمــة

الســتخدام هــذه الــنظم بدرجــة كبيـرة بمتوســط حســابي ( ،)3.64ود ارســة(الغرباوي )2014،والتــي أشــارت إلــى
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موافق ــة كبيـ ـرة م ــن قب ــل أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة عل ــى تطبي ــق نظ ــم المعلوم ــات الص ــحية المحوس ــبة بمتوس ــط

حســابي( )3.64وبــوزن نســبي ( ،)%68د ارســة(الزعانين )2014،والتــي أشــارت إلــى أن موقــف أف ـراد عينــة
الد ارســة تجــاه نظــم المعلومــات اإلداريــة موقــف إيجــابي حيــث أظهــرت نتائجهــا أن هنــاك موافقــة كبيـرة ألفـراد

العينـ ـ ــة وبـ ـ ــوزن نسـ ـ ــبي ( )3.555علـ ـ ــى ت ـ ـ ـوافر نظـ ـ ــم المعلومـ ـ ــات اإلداريـ ـ ــة فـ ـ ــي و ازرة التربيـ ـ ــة والتعلـ ـ ــيم،
ودراسة(إسماعيل )2011،والتي أشارت إلى أن نظم المعلومات اإلدارية المسـتخدمة فـي المصـارف العاملـة

فــي قطــاع غ ـزة ال تتــأثر برغبــات العــاملين بــل برغبــات واحتياجــات العمــالء وانهــا تت ـوافر بمتوســط حســابي

( ،)3.7ود ارســة (الحلبــي )2010،والتــي توص ـلت إلــى أن درجــة اســتجابات المستقص ـي آرائهــم حــول نظــم
المعلومات اإلدارية في و ازرة المالية في قطاع غزة كانت كبيرة وقد جاءت بمتوسط حسابي (.)3.45

وتختل ــف م ــع بع ــض الد ارس ــات مث ــل نت ــائج (الوادي ــة )2015،والت ــي أش ــارت إل ــى أن واق ــع اس ــتخدام نظ ــم

المعلومــات اإلداريــة فــي و ازرة التربي ـة والتعلــيم العــالي مطبــق بمتوســط حســابي متوســط ( ،)3.37ود ارســة
(قشــطة )2013،والتــي توصــلت إلــى درجــة مرتفعــة جــدا مــن الموافقــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات مــن قبــل
أف ـ ـراد عينـــة الد ارســـة فـ ــي المصـــارف الوطنيـــة فـ ــي قطـ ــاع غ ـ ـزة بمتوسـ ــط حسـ ــابي ( ،)4.26ود ارســـة (أبـ ــو

كـ ـريم )2013،الت ــي أش ــارت لتـ ـوافر نظ ــم المعلوم ــات اإلداري ــة بدرج ــة متوس ــطة ب ــوزن نس ــبي ( )%45ف ــي
المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.
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ثانياً :تحليل فقرات مجال " إدارة عالقات العمالء "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)5.12

جدول ()5.12
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار  Tلكل فقرة من فقرات مجال
" إدارة عالقات العمالء "
م

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الفقرة
يقسم البنك العمالء إلى شرائح (كبار العمالء-
عمالء عاديين) وفق اهتماماتهم لتقديم الخدمة

بشكل أفضل لهم

يقدم البنك شرائح خدمية لجميع العمالء بغض

النظر عن حجم تعامالته ووزنه المالي .

يقوم البنك بالتركيز على كبار العمالء من

ناحية تقديم المعاملة الخاصة لهم.

يقدم البنك خدمات إضافية لكبار العمالء

لضمان والئهم.

يجري البنك بحوث ودراسات حول سلوكيات

العمالء نحو الخدمات البنكية الجديدة.

تتوجه اإلدارة العليا للبنك استراتيجيا نحو إدارة
عالقات العمالء.

يمتلك البنك كادر وظيفي متخصص لتطبيق

إدارة عالقات العمالء.

يستخدم البنك األساليب التكنولوجية الحديثة في

إدارة عالقات العمالء للتواصل معهم.

يعتمد البنك قاعدة بيانات محوسبة تخص

العمالء لتسهل التفاعل معهم.

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية

3.88

1.01

77.52

3

كبيرة

14.32

0.000

3.68

0.99

73.50

7

كبيرة

11.24

0.000

3.76

0.97

75.13

6

كبيرة

12.84

0.000

3.85

0.98

76.92

5

كبيرة

14.31

0.000

3.30

1.09

66.05

17

متوسطة

4.55

0.000

3.55

0.92

70.99

12

كبيرة

9.84

0.000

3.51

0.90

70.26

16

كبيرة

9.40

0.000

3.52

0.96

70.33

14

كبيرة

8.88

0.000

3.60

1.01

71.91

9

كبيرة

9.71

0.000

يكافئ البنك العاملين الذين يسعون إلقامة

 .10عالقات متميزة مع العمالء ذوي القيمة المربحة
للبنك.

.11
.12

يقدم البنك تسهيالت خاصة لعمالئه المميزين

تعزي از للثقة المتبادلة.

يعمل البنك على سرية التعامالت البنكية

للعمالء كجزء أساسي لزيادة ثقتهم بالبنك.

3.14

1.27

62.77

19

متوسطة

1.81

0.036

3.93

0.99

78.54

2

كبيرة

15.47

0.000

4.08

1.04

81.61

1

كبيرة

17.11

0.000
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الفقرة

م

المتوسط االنحراف

الحسابي

يعتمد البنك على الخدمات االلكترونية في

 .13عالقته مع العمالء لتعزيز ثقتهم في دقة
وسالمة تعامالتهم البنكية.

.14
.15

تقوم إدارة البنك بدراسة جودة الخدمات من فترة
ألخرى بغرض االحتفاظ بالعمالء.

يمتلك مديرو الفروع صالحيات واسعة لمعالجة

شكاوى العمالء.

تقوم إدارة البنك على تدريب العاملين على

 .16التقنية الحديثة لتقديم الخدمة بشكل أفضل
للعمالء.

.17
.18
.19

يستخدم البنك التقنية الحديثة إلنجاز المعامالت

مع العمالء الكترونيا.
يستخدم البنك

التقنية الحديثة لالستجابة

الفورية الحتياجات العمالء.

تشجع اإلدارة العليا العاملين على اكتساب
المزيد من العمالء.

جميع فقرات المجال معاً

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية

3.86

0.96

77.12

4

كبيرة

14.66

0.000

3.51

1.17

70.29

15

كبيرة

7.29

0.000

3.19

1.24

63.85

18

متوسطة

2.56

0.011

3.56

1.11

71.24

11

كبيرة

8.42

0.000

3.62

1.01

72.34

8

كبيرة

10.07

0.000

3.54

1.07

70.73

13

كبيرة

8.31

0.000

3.57

1.23

71.46

10

كبيرة

7.73

0.000

3.61

0.78

72.28

كبيرة

13.09

0.000

من جدول ( )5.12يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي لمجال " إدارة عالقات العمالء " يساوي ( )3.61أي أن الوزن النسبي (،)%72.28وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،أي أن درجة استجابة أفراد

العينة زادت عن درجة الحياد( ،)3وتعزو الباحثة ذلك إلى أن البنوك تقوم ببذل جهود كبيرة لتبني وتطبيق

إدارة عالقات العمالء بمستو عال من المهنية للمحافظة على العميل وادامة عالقات جيدة معه لتحقيق
والئه وبالتالي المحافظة على حصتها السوقية لتحقق أرباح أكبر من خالل تقديم منتجاتها بأكبر جودة

ممكنة ترضى رغبات العميل وحاجاته وتقديمها بأفضل وسائل التواصل واالتصال التي يفضلها ،ورغم

ذلك فإن الباحثة ترى أن هذه النسبة تدل على إمكانية تحسين هذا البعد خاصة أن بيئة التطبيق هي
البنوك ذلك يمكن أن يتحقق من خالل اهتمام البنك بشكل متزايد في اعداد برامج تدريبية وورش عمل

موضوعها إدارة عالقات العمالء وذلك لتطوير كادر وظيفي متخصص في إدارة عالقات العمالء ،واجراء
بحوث حول سلوكيات العمالء لمعرفة اتجاهاتهم نحو الخدمات البنكية ،واعطاء مكافةت للعاملين بالبنوك

الذين يقيمون عالقات جيدة مع عمالئها.

 -المتوسط الحسابي للفقرة الثانية عشر " يعمل البنك على سرية التعامالت البنكية للعمالء كجزء أساسي

لزيادة ثقتهم بالبنك " يساوي (( )4.08الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي ( ،)%81.61وهذا يعني
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أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد المستقصي منهم على محتوى هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة

إلى أنه من ابجديات العمل المصرفي السرية التامة للمعلومات الخاصة بالعمالء لهذا فإن البنوك تلجأ
الستخدام األساليب والبرمجيات الخاصة في إدارة عالقات العمالء بشكل موثوق للحفاظ على العمالء ،

حيث ينظر العميل بثقة للبنك وأنه البنك قادر على حفظ المعلومات الخاصة به مما يزيد من درجة الوالء

لديه اتجاه البنك الذي يتعامل معه.

 المتوسط الحسابي للفقرة العاشرة " يكافئ البنك العاملين الذين يسعون إلقامة عالقات متميزة مع العمالءذوي القيمة المربحة للبنك " يساوي ( )3.14أي أن الوزن النسبي ( ،)%62.77وهذا يعني أن هناك درجة

موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وترى الباحثة أن ظهور هذه النتيجة بهذه النسبة ال
يلغي وجود حوافز ومكافةت قطعيا من البنوك محل الدراسة بل إن البنوك تعمل على مكافأة وتحفيز

عامليها بشكل أو بةخر ولكن قد ال يكون نظام الحوافز والمكافةت مرضيا للعاملبن وهذا بفعل انخفاض
رواتب عاملي البنوك في فلسطين خصوصا البنوك المحلية مقارنة بالبنوك الوافدة ،فغالبية العينة

المستطلعة آرائهم من فئة الشباب ،والرواتب بالبنوك للشباب المبتدئين تتراوح بين ( )300الي ()450

دينار أردني كما أن الزيادة السنوية منخفضة وغير مجدية في ظل ارتفاع مستوى المعيشة ،لذلك حتى

عند مكافةتهم فتكون المكافأة غير مناسبة لما يقوم به الموظف من مهمات خصوصا في مجال عالقات

العمالء.

وتتفق الدراسة في نتائجها مع نتائج دراسة (بلبل )2011 ،والتي أكدت على موافقة كبيرة من عينة الدراسة

في شركة جوال في قطاع غزة على مستوى استخدام إدارة عالقات العمالء بمتوسط حسابي(،)3.78
وكذلك مع دراسة(التميمي )2010 ،والتي أشارت إلى موافقة كبيرة من أفراد عينة الدراسة حول إدارة
عالقات العمالء في شركة جوال في الضفة الغربية بمتوسط حسابي ( ،)4.06حيث وجدت اهتمام كبير

من شركة جوال في مكونات إدارة عالقات العمالء ،ودراسة (الحراحشة )2014 ،والتي أكدت على موافقة
كبيرة من قبل عينة الدراسة على واقع تطبيق إدارة عالقات العمالء في شركة االتصاالت األردنية أورانج

بمتوسط حسابي ( ،)3.7ونتائج دراسة (الغصين )2014 ،والتي أشارت موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة
حول إدارة عالقات العمالء في شركة أورانج بمتوسط حسابي (.)3.7

بينما تختلف نتائج الدراسة مع دراسة (العنزي )2016 ،والتي توصلت إلى موافقة كبيرة جدا من قبل
المبحوثين في البنوك األردنية التجارية على تطبيق إدارة عالقات العمالء بمتوسط حسابي(،)4.35

ودراسة(عبود وآخرون )2015 ،والتي توصلت إلى موافقة متوسطة من قبل المستقصي آرائهم في

المصارف الخاصة في الساحل السوري بمتوسط حسابي (.)3.32
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 5.5اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05لتوافر مستلزمات

تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات العمالء في البنوك.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()5.13
تحليل االنحدار المتعدد
معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المقدار الثابت

0.285

2.042

0.042

المستلزمات المادية

0.214

4.057

0.000

المستلزمات البرمجية

0.115

1.959

0.026

المستلزمات البشرية

0.139

2.642

0.009

المستلزمات التنظيمية

0.428

7.758

0.000

المتغيرات المستقلة

معامل االرتباط = 0.860

الم َّ
عدل= 0.736
معامل التحديد ُ

قيمة االختبار 191.600 = F

القيمة االحتمالية = 0.000

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.13يمكن استنتاج ما يلي:

الم َّ
عدل=  ،0.736وهذا يعني أن  %73.6من التغير في
 معامل االرتباط =  ،0.860ومعامل التحديد ُإدارة عالقات العمالء في البنوك تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية قد ترجع إلى
عوامل أخرى تؤثر في إدارة عالقات العمالء في البنوك.

 قيمة االختبار Fالمحسوبة بلغت ( ،)191.600كما أن القيمة االحتمالية تساوي  0.000مما يعنيرفض الفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نظم المعلومات

اإلدارية وادارة عالقات العمالء في البنوك.

تبين أن كافة المتغيرات المستقلة "المستلزمات المادية ،المستلزمات البرمجية ،المستلزمات البشرية،

المستلزمات التنظيمية" تؤثر في إدارة عالقات العمالء في البنوك.

حيث أن كال من المسـتلزمات الماديـة ،المسـتلزمات البرمجيـة ،المسـتلزمات البشـرية والمسـتلزمات التنظيميـة
هــي األســاس المنطقــي لــنظم المعلومــات اإلداريــة ،وتــأتي هــذه العناصــر ضــمن سلســلة مترابطــة ومعتمــدة

ببعضها البعض ،حيث أن المستلزمات المادية تـؤثر بشـكل كبيـر وجـوهري علـى إدارة عالقـات العمـالء لـذا
تــولي اإلدارة العليــا لهــا اهتمامــا كبي ـ ار فتختــار التجهي ـزات الحديثــة والشــبكات ووســائل االتصــاالت المالئمــة

إلدارة عالقات عمالء جيدة.
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أما المستلزمات البرمجية فهي تـؤثر بشـكل كبيـر علـى إدارة عالقـات العمـالء بـالبنوك ،فتقـوم اإلدارة بتـوفير
البرمجي ــات المالئم ــة لتجهيـ ـزات النظ ــام وك ــذلك للمه ــام المطل ــوب إنجازه ــا ،وت ــوفر بـ ـرامج ودورات تدريبي ــة

الستخدام العاملين لتلك البرمجيات بكل سهولة وسالسة ليقوموا بخدمة العمالء.

أما فيما يتعلـق بالمسـتلزمات البشـرية حيـث تحـرص البنـوك علـى تبنـي كافـة عامليهـا إدارة عالقـات العمـالء
ونشر تلك الثقافة من خالل عقد العديد من البرامج والـدورات التدريبيـة التـي تهـتم بكيفيـة اسـتقطاب العمـالء

واقامة عالقات جيدة وطويلة األمد معهم ،وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل جيد.

أما فيما يتعلق بالمستلزمات التنظيمية فهي تؤثر بشكل كبير على إدارة عالقـات العمـالء بـالبنوك حيـث أن
اإلدارة العليا هي التي ترسم سياسات عالقات العمالء فتضع األهداف وتوفر المستلزمات الماديـة والبشـرية
والبرمجيـة لخدمــة العمــالء ،وتــوفر شـروط عالقــة متميـزة مــع العميـل وهــي التــي تمكــن البنـك مــن تحقيــق بــل

وتجاوز توقعات العميل مما يؤدي إلى تمديد فترة حياة العالقة بين البنك والعميل والذي يـؤدي بـدوره لزيـادة
ربحية البنك واتساع حصته السوقية.

أهميـة المتغيـرات المـؤثرة فـي " إدارة عالقـات العمـالء فـي البنـوك " حسـب قيمـة اختبـار  tهـي :المسـتلزمات
التنظيمية ،ومن ثم المستلزمات المادية ،ومن ثم المستلزمات البشرية ،وأخي ار المستلزمات البرمجية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى األهمية التي توليها البنوك للمستلزمات التنظيمية لكونهـا األسـاس الـذي تبنـى عليـه

المؤسس ــة المصـ ـرفية والت ــي تتمث ــل ف ــي تحدي ــد أنم ــاط وأش ــكال الص ــالحيات الت ــي ي ــتم منحه ــا للمس ــتويات
التنظيمية مما ينعكس أثره على إدارة عالقات العمالء .أما المستلزمات المادية فإن توفر األجهزة والمعدات
الحديثة تساعد مسؤول عالقات العمالء على إنجـاز مهامـه المنوطـة بـه فـي سـبيل تقـديم الخدمـة المصـرفية

للعميل بالسرعة الممكنة وبما تفتضيه مصلحة العمل .أما المستلزمات البشرية فيلعب العنصر البشري دور

الوس ــيط ب ــين الخ ــدمات التـ ـي تق ــدمها البن ــوك وب ــين العم ــالء ل ــذا ف ــان اإلدارة العلي ــا للبن ــوك تض ــع مع ــايير
ومواصفات خاصة ودقيقة الختيار العنصر البشري تميزه عن غيره من العناصر باتباعها الخطـط والبـرامج

التدريبية والتأهيل الالزم للكادر البشري لصقل مهارته وتمكينه إلدارة عالقات العمـالء بشـكل متميـز تحقيقـا

للمصالح العليـا للبنـك .بينمـا يسـاعد تـوفر المسـتلزمات البرمجيـة بأحـدث وأفضـل اإلصـدارات تمكـن مسـؤول
عالقات العمالء لدى البنوك من تقديم الخدمة المصرفية بالسرعة والكفاءة المتميزة.

 -معادلة االنحدار:

إدارة عالقات العمالء فـي البنـوك

( 0.214 +0.285المسـتلزمات الماديـة) ( 0.115 +المسـتلزمات

البرمجية) ( 0.139 +المستلزمات البشرية) ( 0.428 +المستلزمات التنظيمية)
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الفرضــية الرئيســة الثانيــة :توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــين

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول توافر مستلزمات تطبيق نظم المعلومات اإلداريـة تععـزى
للبيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة).

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار “Tلعينتـين مسـتقلتين" لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة

إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبـار "
التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة

 3متوسطات أو أكثر.

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

عينة الدراسة حول توافر مستلزمات تطبيق نظم المعلومات اإلدارية تععزى إلى الجنس.
جدول ()5.14

نتائج اختبار"  -Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

المستلزمات البشرية

3.54

3.68

-1.217

0.225

المستلزمات التنظيمية

3.53

3.56

-0.311

0.756

نظم المعلومات اإلدارية

3.72

3.84

-1.270

0.205

قيمة

المستلزمات البرمجية

3.79

4.04

-2.400

*0.017

().Sig

المستلزمات المادية

4.05

4.13

-0.866

0.387

المجال

ذكر

القيمة

أنثى

االختبار

االحتمالية

المتوسطات

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.14يمكن استنتاج ما يلي:

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  -Tلعينتين مستقلتين " أقل من مستوى الداللة

( )0.05لمجال " المستلزمات البرمجية " وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى الجنس ،وذلك لصالح اإلناث .وتعزو الباحثة

ذلك بانها محاولة من اإلناث إلثبات أنفسهن أكثر في الوظائف البنكية من خالل االطالع والبحث،
والسعي الدائم لمعرفة المكونات البرمجية لنظم المعلومات والتعرف عليه عن قرب من أجل تحسين

مستودع معارفهن بهذا الموضوع كون التخصصات البرمجية تختص بالذكور بشكل أكبر من اإلناث،
وخاصة وأنهن تمثلن نسبة قليلة من النسبة الكلية لعاملي البنوك.

وهذا يختلف مع دراسة (أبو كريم )2013،ودراسة(قشطة )2013،ودراسة (إسماعيل )2011 ،والتي

أشارت إلى عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد عينة الدراسة حول
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المستلزمات البرمجية تعزى إلى متغير الجنس .وتختلف مع دراسة (عبيد وربايعة )2015،والتي أشارت

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد عينة الدراسة تعزي إلى متغير الجنس لصالح
الذكور والسبب في ذلك حسب الدراسة عدم اطالع العامالت على عناصر نظم المعلومات اإلدارية قياسا

مع العاملين الذكور ،أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى

الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة
الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى الجنس ،وترجع الباحثة السبب في ذلك وجود برامج تدريبية بشكل

مستمر لعاملي البنوك حول استعمال نظم المعلومات اإلدارية لكال الجنسين ،فكال الجنسين يقومان
باألعمال البنك ية نفسها وفق ما كلفوا به معتمدين على متطلبات نظم المعلومات اإلدارية دون أن يكون

للجنس سواء ذكر أو أنثى أي جانب يعيق العمل.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو كريم )2013،ودراسة (الحلبي  )2010،ودراسة

(قشطة)2013،

ودراسة

(عبيد

وربايعة)2015،

و(الزعانين)2014،

و(الوادية

)2015،

و(الغرباوي )2014،في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول نظم المعلومات
اإلدارية تعزى للجنس وذلك لكون متطلبات نظم المعلومات اإلدارية متوفرة للعاملين من كال الجنسين.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

عينة الدراسة حول نظم المعلومات اإلدارية تععزى إلى العمر.
جدول ()5.15

نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

المستلزمات المادية

4.09

4.15

3.93

1.872

0.156

المستلزمات البرمجية

3.94

3.91

3.70

1.921

0.148

المستلزمات البشرية

3.69

3.58

3.42

1.916

0.149

المستلزمات التنظيمية

3.61

3.57

3.37

1.733

0.179

نظم المعلومات اإلدارية

3.82

3.79

3.59

2.150

0.118

المجال

أقل من
 30سنة
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 -30أقل
من 40
سنة

 40سنة
فأكثر

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.15تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين
األحادي " أكبر من مستوى الداللة ( )0.05لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى العمر .وتعزو الباحثة

ذلك إلى أن التعامل مع الحاسوب والبرامج أصبحت ثقافة منتشرة حيث لم يعد باإلمكان أن تجد موظف ال
يتقن التعامل مع الحاسوب واستخداماته وبرامجه كما انه متطلب أساسي للتوظيف في الوظائف عامة

والبنوك خاصة .وتري الباحثة أن الغالبية العظمى لعاملي البنوك من فئة الشباب والذين يتضح لديهم
اهتمام كبير بالتكنولوجيا الحديثة وآخر ما توصلت له من إصدارات وتحديثات ،وكذلك ألن البنوك تقوم

بعمل دورات تدريبية تستهدف كل العاملين مهما اختلفت أعمارهم؛ لذا لم يعد العمر عائقا في التعامل مع

نظم المعلومات اإلدارية.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الوادية )2015،و(الزعانين )2014،و(الغرباوي)2014،

و(أبو كريم )2013،و(الحلبي )2010 ،والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد

عينة الدراسة تعزى إلى العمر وذلك الستخدام العاملين من كافة الفئات العمرية نظم المعلومات اإلدارية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

عينة الدراسة حول نظم المعلومات اإلدارية تععزى إلى المسمى الوظيفي.
جدول ()5.16

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

المستلزمات المادية

4.38

4.33

3.72

3.81

4.02

4.41

8.641

*0.000

المستلزمات البرمجية

4.30

4.02

3.51

3.37

3.92

4.23

8.459

*0.000

المستلزمات البشرية

3.78

3.85

3.13

3.28

3.65

3.92

7.338

*0.000

المستلزمات التنظيمية

3.80

3.79

3.13

3.01

3.64

3.80

7.674

*0.000

نظم المعلومات اإلدارية

4.05

3.99

3.36

3.35

3.80

4.08

9.751

*0.000

المجال

مدير

رئيس

فرع/

قسم/

نائب

نائب

إداري

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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سكرتير

Teller

ذلك

().Sig

غير

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.16تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أقل من مستوى الداللة ( )0.05لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المسمى الوظيفي.

وهذا يختلف مع عدد من الدراسات مثل دراسة (إسماعيل ، )2011،ودراسة(الغرباوي ،)2014،ودراسة

(أبو كريم )2013،والذي يرى أن المسمى الوظيفي ليس له أثر جوهري على استخدام نظم المعلومات
اإلدارية ،وكذلك تختلف مع دراسة (عبيد وربايعة )2015 ،والتي ترى عدم وجود فروق حسب المسمى

الوظيفي باعتبار متطل بات الوظيفة التي يشغلها الموظف ،تحدد مدى توفر عناصر النظام التي تتطلبها
وظائفهم ،إلنجاز المهام بأكثر سرعة وجودة ودقة ،وكذلك مع دراسة (الزعانين )2014،والتي أشارت لعدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمسمى الوظيفي ألن المهام والوظائف التي يقوم بها العاملون
تتطلب وجود نظم المعلومات اإلدارية حيث أن المهام مترابطة تعتمد على بعضها البعض ،ودراسة

(الوادية )2015،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمسمى الوظيفي كون نظم
المعلومات اإلدارية لها دور في نجاح أي عمل والموظف يدرك أهمية نظم المعلومات و احتياجه له في

إتمام عمله بأسرع وقت وأعلى كفاءة ودقة.

بينما يتفق مع بعض الدراسات مثل دراسة (قشطة )2013،والتي أقرت بوجود فروق ذات داللة إحصائية

في آراء أفراد العينة تعزى للمسمى الوظيفي بين فئة الموظفين(مشغل) وفئة الموظفين (مدير فرع) لصالح

مدراء الفروع ،وكذلك بين فئتي (مراقب) و(مشغل) لصالح المشغلين ،وتتفق مع دراسة (الحلبي)2010،
والتي أوضحت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى المسمى الوظيفي ،وذلك بحسب الباحث
ألنه كلما اختلف المسمى الوظيفي كلما اختلفت المستلزمات المادية التي يحتاجها لتتناسب مع حجم

األنظمة المحوسبة التي يتعامل معها.
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اختبار LSDلمقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي لجميع المجاالت
جدول ()5.17
نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي لجميع المجاالت
الفرق بين المتوسطات
الفئات

مدير فرع/

رئيس قسم/

نائب

نائب

سكرتير

إداري

Teller

غير ذلك

مدير فرع /نائب
رئيس قسم /نائب

0.060

إداري

*0.689

*0.630

سكرتير

*0.691

*0.631

0.001

Teller

0.248

0.189

*-0.441

*-0.442

غير ذلك

-0.030

-0.090

*-0.720

*-0.721

*الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة ≥0.05

-0.279

.α

يوضح جدول (  )5.17نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي لجميع المجاالت،
حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مسماهم الوظيفي مدير فرع/
نائب وبين الذين مسماهم الوظيفي (إداري ،سكرتير) ،وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي مدير فرع/
نائب ،وقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مسماهم الوظيفي رئيس قسم /نائب

وبين الذين مسماهم الوظيفي (إداري ،سكرتير) ،وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي رئيس قسم /نائب،

بينما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مسماهم الوظيفي إداري وبين الذين
مسماهم الوظيفي ( ،Tellerغير ذلك) ،وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي ( ،Tellerغير ذلك) ،وقد
تبين أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مسماهم الوظيفي سكرتير وبين الذين

مسماهم الوظيفي ( ،Tellerغير ذلك) ،وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي ( ،Tellerغير ذلك)،
وأخي ار تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي الفئات األخرى.

تعزو الباحثة وجود هذه الفروق والتي تبين أنها دائما بين الوظيفة اإلش ارفية األعلى وبين الوظائف العادية
ولصالح اإلشرافية إلى أنه توجد صالحيات تمنح لكل مستوى من مستويات السلم الوظيفي بالهيكل

التنظيمي للبنك ،حيث أن لكل مستوى من المستويات اإلدارية لديه سقف من الصالحيات التي تمكنه من
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إدارة العالقة مع نظم المعلومات مما يمكن الموظف من القيام بعمله بمستوى أعلى من السرعة والدقة
والجودة وبما يتناسب مع الصالحيات الممنوحة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

عينة الدراسة حول نظم المعلومات اإلدارية تععزى إلى المؤهل العلمي.
جدول ()5.18

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي

المستلزمات المادية

4.37

4.04

4.29

2.568

0.079

المستلزمات البرمجية

3.94

3.85

3.96

0.284

0.753

المستلزمات البشرية

4.23

3.53

3.73

3.537

*0.030

المستلزمات التنظيمية

3.86

3.51

3.64

1.056

0.349

نظم المعلومات اإلدارية

4.10

3.72

3.89

1.899

0.152

المجال

دبلوم

بكالوريوس

().Sig

دراسات عليا

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.18يمكن استنتا ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة ()0.05

لمجال " المستلزمات البشرية " وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى المؤهل العلمي.

أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك

يمكن استنت اج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه
المجاالت تعزى إلى المؤهل العلمي .وتعزو الباحثة ذلك إلى أن نظم المعلومات اإلدارية سهلة التعلم

وسهلة االستخدام وهي في طياتها تعتمد على الموهبة والرغبة في تعلمها ،وال تحتاج بالضرورة إلى

شهادات عليا فلم تعد الشهادات العليا معيا ار لتمييز أي موظف عن آخر في قدرته بالتعامل مع نظم
المعلومات اإلدارية ،فأي شخص مع التدريب يستطيع التعامل معها بسهولة وخاصة .وتتفق هذه الفقرة مع

الفقرة رقم ( )8والتي أظهرت العينة توافق بدرجة كبيرة بما يفيد أن البنوك تعمل على تدريب عامليها بشكل
دائم.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الغرباوي )2014،و(الوادية )2015،و(هاشم)2013،

و(إسماعيل )2011،و(قشطة )2013،والتي أشارت بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
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المؤهل العلمي وتعزو الباحثة هذا االتفاق كون نظم المعلومات اإلدارية تعتمد على امتالك قليل من

المهارات الحاسوبية أكثر من المؤهل العلمي.

اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال المستلزمات البشرية
جدول ()5.19
نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال المستلزمات البشرية
الفئات

الفرق بين المتوسطات
بكالوريوس

دبلوم

دراسات عليا

دبلوم
بكالوريوس

*0.690

دراسات عليا

0.494

-0.197

*الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة ≥0.05

.α

يوضح جدول ( )5.19نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال المستلزمات
البشرية ،حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مؤهلهم العلمي دبلوم
وبين الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،وذلك لصالح الذين مؤهلهم العلمي دبلوم ،بينما تبين عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين باقي الفئات األخرى.

وتعزو الباحثة ذلك إلى كون العاملين بالبنوك من حملة شهادة الدبلوم هم من موظفي الطبقة الدنيا في
الهيكل التنظيمي للبنوك وأنهم بالغالب ال يستخدمون نظم المعلومات اإلدارية أو يتعاملون معها وكما أنهم

ال يتلقون أي برامج تدريبية خاصة بالتعامل معها.

تتفق الدراسة في ذلك مع دراسة (الزعانين )2014،والتي أظهرت أن اهتمام الو ازرة بتوظيف حملة

المؤهالت العلمية بالوظائف اإلدارية وخاصة حملة البكالوريوس ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى تنوع نظم
المعلومات وتطورها مما يحتاج إلى موظفين مؤهلين الستخدامها والتعامل معها .وكذلك دراسة(أبو كريم،

 )2013التي ترى أن المبحوثين من حملة الماجستير قد حصلوا على اطالع أوسع وتعليم أكثر،
ويحصلون على تعزيز أكثر من المجتمع ومكان العمل مما يشجعهم على المشاركة والعطاء بشكل كبير.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

عينة الدراسة حول نظم المعلومات اإلدارية تععزى إلى عدد سنوات الخدمة.
جدول ()5.20

نتائج اختبار" التباين األحادي " – عدد سنوات الخدمة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

المستلزمات المادية

4.05

3.98

4.16

4.24

1.472

0.222

المستلزمات البرمجية

3.89

3.77

3.77

4.10

1.818

0.144

المستلزمات البشرية

3.59

3.63

3.33

3.77

2.078

0.103

المستلزمات التنظيمية

3.50

3.57

3.50

3.64

0.357

0.784

نظم المعلومات اإلدارية

3.74

3.73

3.68

3.92

0.943

0.420

المجال

أقل من

من  5إلى

من 10

5

أقل من 10

إلى أقل من

سنوات

سنوات

 15سنة

 15سنة
فأكثر

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.20تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أكبر من مستوى الداللة ( )0.05لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى عدد سنوات الخدمة.

وتعزو الباحثة ذلك إلى مستلزمات النظم المعلومات اإلدارية سواء مادية أو برمجية أو بشرية أو تنظيمية
متوافرة بشكل متساوي لجميع الموظفين بغض النظر عن سنوات الخدمة طالت أم قصرت مع مالحظة

عدم اختالفها في الكمية أو الجودة لكل من الموظفين.
واتفقت

هذه

النتائج

مع

بعض

الدراسات

كدراسة(فروانة)2015،

و(عبيد

وربايعة)2015،

و(الغرباوي )2014،و(أبو كريم )2013،و(قشطة )2013،و(إسماعيل )2011،و(الحلبي )2010،والتي
أكدت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول نظم المعلومات

اإلدارية تعزى لسنوات الخدمة.

الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول إدارة عالقات العمالء تععزى للبيانات الشخصية

(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة).

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار "
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التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة

 3متوسطات أو أكثر.

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

عينة الدراسة حول إدارة عالقات العمالء تععزى إلى الجنس.
جدول ()5.21

نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

قيمة االختبار

إدارة عالقات العمالء

ذكر

أنثى

3.52

3.82

-3.065

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات

*0.002

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.21تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  -Tلعينتين
مستقلتين " أقل من مستوى الداللة ( )0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى الجنس ،وذلك لصالح اإلناث.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن معظم الموظفات اإلناث من عينة الدراسة من أصحاب الوظائف التي تتمثل
بخدمة العمالء مثل السكرتارية والعالقات العامة وبعض الوظائف االدارية التي لها تعامل واحتكاك مباشر

مع تطبيقات وبرامج إدارة عالقات العمالء.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (التميمي )2010،والتي أثبتت وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة تعزى للجنس لصالح اإلناث

واختلفت هذه النتائج مع دراسة (الغصين )2014،والتي لم تثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات استجابات أفراد العينة حول إدارة عالقات العمالء تعزى للجنس ،واختلفت مع دراسة

(بلبل )2011،التي استنتجت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة تعزى للجنس لصالح
الذكور ويعزو الباحث ذلك الى أن معظم العاملين الذكور من أصحاب الوظائف التي تقتضي التعامل مع

المشتركين بدرجة أكبر.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

عينة الدراسة حول إدارة عالقات العمالء تععزى إلى العمر.

جدول ()5.22

نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

أقل من

من 40

 30سنة
إدارة عالقات العمالء

سنة
3.69

3.70

قيمة االختبار

المجال

 -30أقل

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

5.225

*0.006

 40سنة
فأكثر
3.34

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.21تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أقل من مستوى الداللة ( )0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى العمر.

اختبار LSDلمقارنة متوسطات فئات العمر لمجال إدارة عالقات العمالء
جدول ()5.23
نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات العمر لمجال إدارة عالقات العمالء
الفئات

الفرق بين المتوسطات
 -30أقل من  40سنة

أقل من  30سنة

 40سنة فأكثر

أقل من  30سنة
 -30أقل من  40سنة

0.013

 40سنة فأكثر

*0.362

*0.348

*الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة ≥0.05

.α

يوضح جدول ( ) 5.22نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات العمر لمجال إدارة عالقات العمالء،
حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين أعمارهم أقل من ( 30سنة)

وبين الذين أعمارهم (  40سنة فأكثر) ،وذلك لصالح الذين أعمارهم أقل من ( 30سنة) ،وتبين وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين أعمارهم تتراوح أعمارهم بين ( 30إلى أقل من  40سنة)
وبين الذين أعمارهم ( 40سنة فأكثر) ،وذلك لصالح الذين أعمارهم تتراوح بين ( 30إلى أقل من 40
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سنة) ،وأخي ار تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين أعمارهم أقل من( 30
سنة) وبين الذين تتراوح بين( 30إلى أقل من  40سنة).

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الفئة العمرية أقل من(  30سنة) هي الفئة األكثر نشاطا إلثبات المكانة
الوظيفية لها في البنك كونها الفئة األحدث بالوظيفة وذلك من خالل بناء عالقات جديدة مع العمالء،

باإلضافة إلى االستمرار بالعالقات الحالية ،أما فيما يخص الفئة العمرية التي تتراوح بين(  30سنة إلى
40سنة) فإ نها تعتمد في استراتيجيتها باالحتفاظ بشريحة معينة من العمالء وتخصيص الوقت الكافي لهم

لتلبية احتياجاتهم بالشكل السليم ،اما على صعيد الفئة العمرية أكثر من(  40سنة) تعتمد على الكيفية

والنوعية والعائد المراد تحقيقه للبنك من خالل إدارة عالقات العمالء.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات مثل دراسة التميمي التي وجدت أن درجة موافقة الفئة العمرية

كانت أعلى من باقي الفئات العمرية تجاه إدارة عالقات العمالء .اختلفت مع دراسة (دهمان )2011،التي
لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول إدارة عالقات العمالء تعزى

للعمر ،ودراسة (بلبل )2011،والتي أشارت إلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات

المبحوثين للدراسة حول إدارة عالقات العمالء تعزى للعمر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

عينة الدراسة حول إدارة عالقات العمالء تععزى إلى المسمى الوظيفي.
جدول ()5.24

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

إدارة عالقات العمالء

فرع/

قسم/

نائب

نائب

3.79

3.90

إداري

3.17

سكرتير

3.38

Teller

3.61

ذلك
3.99

قيمة االختبار

المجال

مدير

رئيس

غير

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

9.639

*0.000

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.23تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أقل من مستوى الداللة (  )0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى المسمى الوظيفي.

وتختلف هذه الدراسة مع نتائج (التميمي )2010،والتي لم ترصد وجود فروق ذات داللة إحصائية في

استجابات المبحوثين لتطبيق إدارة عالقات العمالء في شركة جوال في الضفة الغربية تعزى إلى المسمى
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الوظيفي ،ودراسة (بلبل )2010،والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات

المبحوثين لتطبيق إدارة عالقات العمالء في شركة جوال في قطاع غزة تعزى للدرجة الوظيفية ويعزو

الباحث ذلك إلى نجاح اإلدارة العليا والوسطى في إقليم غزة في تطبيق سياسات العمل وبناء ثقافة موحدة
للتعامل مع المشتركين.

اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي لمجال إدارة عالقات العمالء
جدول ()5.25
نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي لمجال إدارة عالقات العمالء
الفئات

الفرق بين المتوسطات
مدير فرع/

رئيس قسم/

نائب

نائب

إداري

سكرتير

Teller

غير ذلك

مدير فرع /نائب
رئيس قسم /نائب

-0.103

إداري

*0.620

*0.723

سكرتير

0.415

*0.518

-0.206

Teller

0.186

*0.28

*-0.434

-0.229

غير ذلك

-0.195

-0.092

*-0.816

*-0.610

*الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة ≥0.05

*-0.381

.α

يوضح جدول ( ) 5.24نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي لمجال إدارة
عالقات العمالء ،حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مسماهم

الوظيفي( مدير فرع /نائب) وبين الذين مسماهم الوظيفي( إداري) ،وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي
(مدير فرع /نائب)  ،وقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مسماهم الوظيفي
(رئيس قسم /نائب) وبين الذين مسماهم الوظيفي (إداري ،سكرتير ،)Teller ،وذلك لصالح الذين مسماهم
الوظيفي( رئيس قسم /نائب) ،بينما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مسماهم
الوظيفي (إداري ،سكرتير )Teller ،وبين الذين مسماهم الوظيفي( غير ذلك) ،وذلك لصالح الذين
مسماهم الوظيفي (إداري ،سكرتير ،)Teller ،وقد تبين أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات الذين مسماهم الوظيفي إداري وبين الذين مسماهم الوظيفي( ، ) Tellerوذلك لصالح الذين

مسماهم الوظيفي (إداري) ،وأخي ار تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي الفئات األخرى.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود تسلسل في إدارة عالقة العمالء يتسم بالتصاعدية بدءا من العامل الصغير

وصوال الي مدير الفرع على صعيد الفروع وذلك بناء على الصالحيات الممنوحة له ،وبشكل عام فإن

عاملي البنوك لديهم الدراية والمعرفة الكافية التي تؤهلهم إلدارة عالقات العمالء بالشكل اإليجابي الفعال.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

عينة الدراسة حول إدارة عالقات العمالء تععزى إلى المؤهل العلمي.
جدول ()5.26

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي

قيمة االختبار

إدارة عالقات العمالء

دبلوم فأقل

بكالوريوس

3.92

3.59

3.71

1.198

().Sig

المجال

دراسات
عليا

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.303

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.25تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أكبر من مستوى الداللة ( )0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى المؤهل العلمي.

وتفسر الباحثة هذه النتيجة والتي تؤكد عدم وجود فروق تبعا للمؤهل العلمي إلى أن معظم العاملين من

أفراد العينة في البنوك المبحوثة من المتعلمين الذين يحملون المؤهالت والتي تخلق لديهم معرفة مشتركة
حول كيفية التعامل مع العمالء وادارة هذه العالقة بشكل متميز .وهذا يتفق مع ما تشير إليه خصائص
العينة في جدول رقم ( )5.4من أن معظم العاملين بالبنوك من حملة المؤهالت بكالوريوس فأعلى وبنسبة

( ،)96.4وكتفسير آخر يحمل وجه نظر أخرى تعزو الباحثة ذلك إلى أن إدارة عالقات العمالء من
المهارات اإلدارية التي يكتسبها الموظف من خالل طبيعة عمله في البنك والقدرات الشخصية لديه في هذا

المجال .وبالتالي فإن الموظف بالبنك وباختالف درجته العلمية يستطيع التعامل في مجال إدارة عالقات

العمالء.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
عينة الدراسة حول إدارة عالقات العمالء تععزى إلى عدد سنوات الخدمة.
جدول ()5.27

نتائج اختبار" التباين األحادي " – عدد سنوات الخدمة

إدارة عالقات العمالء

5

أقل من 10

إلى أقل من

سنوات

سنوات

 15سنة

3.65

3.58

3.52

فأكثر
3.67

قيمة االختبار

المجال

أقل من

من  5إلى

من 10

 15سنة

0.468

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

0.705

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.26تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين
األحادي " أكبر من مستوى الداللة (  )0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول تعزى إلى عدد سنوات الخدمة.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن إدارة عالقات العمالء قد ال تعتمد على سنوات خدمة محددة كون العاملين

لدى البنوك بغض النظر عن سنوات الخدمة يقومون بإدارة عالقتهم مع العمالء بناء على البرامج
والخدمات التي يقدمها البنك وفق معايير محددة.
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 6الفصل السادس

النتائج والتوصيات
 6.1نتائج الدراسة
 6.2توصيات الدراسة
 6.3الدراسات المقترحة
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 6.1نتائج الدراسة:
 6.1.1النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل ( نظم المعلومات اإلدارية):
 أوضحت النتائج وجود درجة موافقة كبيرة من قبل المبحوثين وبنسبة ( )%75.1على نظم المعلومات
اإلدارية.

 بينت النتائج أن المستلزمات المادية جاءت بالمرتبة األولى بين األبعاد األخرى حيث أن المتوسط
الحسابي جاء ( )4.08وبوزن نسبي(،)81.59تالها ،المستلزمات البرمجية في المرتبة الثانية بمتوسط
حسابي ( )3.87وبوزن نسبي ( ،)77.39ثم المستلزمات البشرية في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي

( )3.58وبوزن نسبي ( ،)71.67وجاء بالمرتبة الرابعة المستلزمات التنظيمية بمتوسط حسابي()3.54
وبوزن نسبي(.)70.78

 6.1.2النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (إدارة عالقات العمالء):
 أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن أفراد العينة يبدون موافقة كبيرة تجاه إدارة عالقات العمالء بمتوسط
حسابي ( )3.61بوزن نسبي (.)%72.28

 حصلت للفقرة الثانية عشر "يعمل البنك على سرية التعامالت البنكية للعمالء كجزء أساسي لزيادة

ثقتهم بالبنك " على المرتبة األولى بمتوسط حسابي يساوي ( )4.08وبوزن نسبي ( ،)%81.61بينما

حصلت الفقرة العاشرة " يكافئ البنك الموظفين الذين يسعون إلقامة عالقات متميزة مع العمالء ذوي
القيمة المربحة للبنك "على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يساوي ( )3.14وبوزن نسبي (.)%62.77

 6.1.3النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
 أوضحت نتائج الدراسة الحالية :وجود أثر ذو داللة احصائية للمتغير المستقل (نظم المعلومات

اإلدارية) و أبعاده في المتغير التابع (إدارة عالقات العمالء) ،حيث فسرت أبعاد المتغير المستقل
(نظم المعلومات اإلدارية ما نسبته( )%73.6من االختالف أو التباين في المتغير التابع وهو إدارة

عالقات العمالء.

تأثير في
ا
 وأظهرت النتائج أيضا أن بعد المستلزمات التنظيمية هو أكثر أبعاد نظم المعلومات اإلدارية
إدارة عالقات العمالء حيث أن معامل االنحدار يساوي( )%42.8وقيمة اختبار ( ،)7.758تاله
المستلزمات المادية بمعامل انحدار ( )%21.4وقيمة اختبار( ،)4.057ثم

المستلزمات البشرية

بمعامل انحدار ( )%13.9وقيمة اختبار( ،)2.642وأخي ار المستلزمات البرمجية بمعامل

انحدار( )%11.5وقيمة اختبار(.)1.959
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول نظم المعلومات اإلدارية تعزى لمغير العمر ،سنوات الخدمة،

والمؤهل العلمي ما عدا المستلزمات البشرية فظهرت فروق ما بين حملة شهادة الدبلوم وحملة شهادة
البكالوريوس لصالح حملة الدبلوم ،وكذلك ال توجد فروق تبعا للجنس ما عدا لإلمكانات البرمجية فقد

كانت فروق لصالح اإلناث ،وأظهرت وجود فروق تبعا للمسمى الوظيفي لصالح الوظائف األعلى

درجة في السلم الوظيفي.

 أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة عالقات العمالء بسبب

العوامل الديموغرافية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،وكذلك توجد فروق تبعا لمتغير العمر بين

فئتي(  40عام فأكثر) و(اقل من  40عام) لصالح الفئة العمرية األقل من  40عام ،وأوضحت النتائج
وجود فروق تبعا للمسمى الوظيفي لصالح الوظائف األعلى في الهرم التنظيمي ،بينما أظهرت النتائج
عدم وجود فروق حول إدارة عالقات العمالء تيعا للمؤهل العلمي ولسنوات الخدمة.

 6.1.4النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة:
جدول ( )6.1مقارنة ما بين أهداف الدراسة وما بين نتائجها
#
1

النتيجة

الهدف
التعرف على درجة تطبيق نظم المعلومات

وجود درجة موافقة كبيرة من قبل المبحوثين وبنسبة

اإلدارية كما يتصورها المبحوثين في البنوك

( )%75.1على نظم المعلومات اإلدارية.

محل الدراسة
2

الكشف عن مستوى درجة تطبيق إدارة عالقات
العمالء كما يتصورها المبحوثين في البنوك

أن أفراد العينة يبدون موافقة كبيرة تجاه إدارة عالقات العمالء

بمتوسط حسابي ( )3.61بوزن نسبي (.)%72.28

محل الدراسة
3

تحديد أثر نظم المعلومات اإلدارية على إدارة



عالقات العمالء.

وجود أثر ذو داللة معنوية للمتغير المستقل (نظم المعلومات
اإلدارية) و أبعاده في المتغير التابع (إدارة عالقات العمالء)،
حيث فسرت أبعاد المتغير المستقل (نظم المعلومات اإلدارية

ما نسبته( )%73.6من االختالف او التباين في المتغير
التابع وهو إدارة عالقات العمالء.


وأظهرت النتائج أيضا أن بعد المستلزمات التنظيمية هو أكثر
تأثير في إدارة عالقات العمالء
ا
أبعاد نظم المعلومات اإلدارية
حيث أن معامل االنحدار يساوي( )%42.8وقيمة اختبار

( ،)7.758تاله المستلزمات المادية بمعامل انحدار
( )%21.4وقيمة اختبار( ،)4.057ثم المستلزمات البشرية
بمعامل انحدار ( )%13.9وقيمة اختبار( ،)2.642وأخي ار
المستلزمات البرمجية بمعامل انحدار( )%11.5وقيمة

اختبار(.)1.959
137

4

تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول نظم المعلومات

متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام

اإلدارية تعزى لمغير العمر ،سنوات الخدمة ،والمؤهل العلمي

نظم المعلومات اإلدارية وادارة عالقات العمالء

ما عدا المستلزمات البشرية فظهرت فروق ما بين حملة

تبعا للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل

شهادة الدبلوم وحملة شهادة البكالوريوس لصالح حملة

العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة

الدبلوم ،وكذلك ال توجد فروق تبعا للجنس ما عدا لإلمكانات

في البنك).

البرمجية فقد كانت فروق لصالح اإلناث ،وأظهرت وجود
فروق تبعا للمسمى الوظيفي لصالح الوظائف األعلى درجة
في السلم الوظيفي.



أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول إدارة عالقات العمالء بسبب العوامل
الديموغرافية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،وكذلك
توجد فروق تبعا لمتغير العمر بين فئتي(  40عام فأكثر)
و(اقل من  40عام) لصالح الفئة العمرية األقل من  40عام،

وأوضحت النتائج وجود فروق تبعا للمسمى الوظيفي لصالح
الوظائف األعلى في الهرم التنظيمي ،بينما أظهرت النتائج
عدم وجود فروق حول إدارة عالقات العمالء تيعا للمؤهل

العلمي ولسنوات الخدمة.
5

تقديم توصيات لصناع القرار لتحسين إدارة

قدمت الباحثة عدد من التوصيات المتعلقة بالدراسة الحالية

عالقات العمالء من خالل تطبيق استخدام نظم
المعلومات اإلدارية.

 6.2توصيات الدراسة:
 6.2.1توصيات تتعلق بالمتغير المستقل (نظم المعلومات اإلدارية):
 ضرورة أن تعمل اإلدارة العليا للبنوك العاملة في قطاع غزة على مواكبة المستجدات التقنية بمجال
نظم المعلومات اإلدارية ،حيث أنها تؤثر بشكل كبير على إدارة عالقات العمالء لما تضيفه هذه
المتابعة من أتمتة اإلجراءات المتبعة في الحصول على المعلومات عن العميل بالسرعة والدقة

المطلوبة

 العمل على القيام بالصيانة السريعة لألجهزة أو الشبكة عند حدوث أي عطل في نظام المعلومات
اإلدارية للبنوك ،وذلك لضمان استم اررية العمل وعدم توقفه.
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 توعية القائمين على نظام المعلومات اإلدارية للعاملين في البنوك باالهتمام بالتعليمات واالرشادات
الخاصة بتشغيل البرامج المستخدمة بالبنوك ،حفاظا على سرية المعلومات ومنعا لالختراقات

االلكترونية والقرصنة.

 عمل القائمين على نظام المعلومات اإلدارية للبنوك على تغطية البرامج المستخدمة بالبنوك لكافة
النشاطات والوظائف التي يقوم بها البنك.

 مشاركة اإلدارة العليا للبنوك العاملين بتشخيص نقاط القوة والضعف في نظم المعلومات اإلدارية
المستخدمة بالبنوك ،سعيا منها لتحديد استراتيجيات أفضل التخاذ الق اررات الخاصة بنظم المعلومات
اإلدارية بأقل تكلفة أقل وقت.

 تقديم القسم الفني بالبنك لبرامج تدريبية فعالة لتطوير مهارات العاملين بالبنوك في مجال نظم
المعلومات اإلدارية لمواكبة كل ما المستجدات والتطورات في ذلك المجال بما يفيد العمل البنكي.

 اشراك اإلدارة العليا بالبنوك للعاملين عند احداث أي تغيير بنظام العمل ،ليعكس اهتمام اإلدارة العليا
لكافة المستويات اإلدارية سعيا منها لتقديم خدمة أفضل للعمالء.

 تسهيل حصول العاملين بالبنوك على المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة العليا للبنك بحيث تكون تلك
المعلومات مناسبة لكل مستوى من مستويات الوظائف في السلم الوظيفي.

 6.2.2توصيات تتعلق بالمتغير التابع إدارة عالقات العمالء:
 إعطاء صالحيات واسعة لمديري الفروع بالبنوك لمعالجة شكاوى العمالء من خالل تكوين لجان
التخاذ ق اررات تخدم العميل ،عن طريق استخدام آليات وأنظمة تساعد للوصول إلى القرار المناسب

بأقل وقت وجهد.

 ضرورة قيام البنك بإجراء بحوث ودراسات دورية بصفة مستمرة حول سلوكيات العمالء نحو الخدمات

البنكية الجديدة ،سعيا للتميز بأداء الخدمة البنكية كون كافة البنوك تقدم نفس المنتج مما يساعد على

خلق ميزة تنافسية بين البنوك.

 ضرورة قيام البنك ببرامج تدريبية وورش عمل متخصصة بإدارة عالقات العمالء وذلك لبناء كادر
وظيفي قادر على تطبيق مبادئ إدارة عالقات العمالء من خالل اكتساب المهارات الحديثة المتطورة

بهذا المجال.


مكافأة اإلدارة العليا للعاملين بالبنوك الذين يسعون إلقامة عالقات متميزة مع العمالء ذوي القيمة

المربحة للبنك ،لكسب رضا العاملين لدى البنوك وحثهم على االستمرار بالعمل الدؤوب بهذا المجال.
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 6.3الدراسات المقترحة:
 .1إعادة الدراسة الحالية وهي أثر نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء في البنوك العاملة
في قطاع غزة ولكن من جهة نظر العمالء حيث أن الدراسة الحالية تناولت األثر من وجهة نظر
العاملين بالبنوك.

 .2اجراء دراسة ألثر نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء في البنوك العاملة في فلسطين
بشكل عام ،حيث أن الدراسة الحالية استهدفت البنوك العاملة في قطاع غزة فقط.

 .3اجراء دراسة مقارنة إلدارة عالقات العمالء في البنوك الفلسطينية.

 .4اجراء دراسة لقياس أثر اإلدارة النظيفة على إدارة عالقات العمالء في البنوك.
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المنوفية ،مصر.

 بسيوني ،عبد الحميد ( ،)2010المرجع الشامل في نظم المعلومات اإلدارية ،دار الكتب العلمية
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 الحضيري ،محسن( :)1999التسويق المصرفي المدخل المتكامل للبنوك لحل المشكالت البنكية،
مكتبة األنجلو ايتراك للنشر  ،مصر.

 الحمداني ،موفق ( :)2006مناهج البحث العلمي ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر.
 الحميدي ،نجم( :)2004نظم المعلومات اإلدارية مدخل معاصر ،دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.

 ذيب ،حسين( :)2012فعالية نظم المعلومات المصرفية في تسيير حاالت فشل االئتمان ،والية
ورقلة ،الجزائر.

 السالمي ،عالء والكيالني ،عثمان والبياتي ،هالل ( :)2012أساسيات نظم المعلومات اإلدارية ،دار
المناهج للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.

 الشنطي ،أيمن والنداف ،عصام وشقر ،عامر ( :)2010مقدمة في تحليل وتصميم نظم المعلومات،
دار البداية للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.

 الصباغ ،عماد ( :)2000نظم المعلومات ماهيتها ومكوناتها ،الطبعة األولى ،مكتبة دار الثقافة لنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 الصرن ،رعد( :)2007عولمة جودة الخدمات المصرفية ،دار الوراق للطباعة والنشر ،عمان،
األردن.

 طواف ،عبد الخالق( :)2010نظم المعلومات واتخاذ القرار ،جامعة عمران ،اليمن.
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 الطيطي ،خضر(:)2008التجارة االلكترونية واألعمال االلكترونية( من منظور تقني وتجاري
واداري) ،دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 العبادي ،هاشم والعارضي ،جليل( :)2012نظم إدارة المعلومات منظور استراتيجي ،دار الصفاء
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 عبد ربه ،رائد( :)2013مبادئ نظم المعلومات االدارية ،الجنادرية للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.
 عبداهلل ،خالد ( :)2004العمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة ،دار وائل للنشر ،عمان،
األردن.

 عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الحق ،كايد ( .)2001البحث العلمي -مفهومه وأدواته
وأساليبه ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.

 عليان ،ربحي ( :)2008إدارة المعرفة ،دار الصفاء ،عمان ،األردن.
 قدوري ،رضا ( :)2005إدارة المصارف ،دار ابن األثير للطباعة والنشر ،بغداد ،العراق.

 قندلجي ،عامر والجنابي ،عالء ( :(2013نظم المعلومات اإلدارية ،دار المسيرة للطباعة والنشر،
عمان ،األردن.

 قنديل ،نهلة( :)2004التجارة االلكترونية (المرشد للمدير العصري ........رؤية تسويقية) ،جامعة
قناة السويس ،السويس ،مصر.

 كورتل ،فريد(:)2010مدخل التسويق كنوز المعرفة ،عمان ،األردن

 ماهر ،أحمد( :)2006كيف ترفع مهارتك اإلدارية في االتصال ،اإلسكندرية :الدار الجامعية.
 مرسى ،جمال وأبو بكر ،مصطفى)" :(2009دليل فن خدمة العمالء ومهارات البيع" ،الدار
الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 منير ،نوري و نعيمة ،بارك(" :)2009إدارة العالقة مع الزبائن كأداة لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمات
األعمال المتطلبات والتوصيات" ،جامعة حسيبة بوعلي ،الشلف ،الجزائر.

 هاللي ،حسين(" :)2007نظم المعلومات البنكية ودعم اتخاذ القرار" ،ندوة الخدمات البنكية رؤية
مستقبلية ،القاهرة ،مصر.

الرسائل العلمية:

 أبو حمام ،محمد (": )2014دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق األمن المعلوماتي في جهاز
الشرطة الفلسطينية" ،رسالة ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

 أبو كريم ،أيمن (":)2013عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري دارسة ميدانية
بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.

 أسبر ،لمى(" :)2009مقترح لرفع الكفاءة والفعالية المصرفية من منظور إدارة الجودة الشاملة ،رسالة
ماجستير ،جامعة تشرين ،دمشق ،سوريا.
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 إسماعيل ،عماد (" :)2011خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار المنافسة االستراتيجي
في اإلدارتين العليا والوسطى -دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة" ،رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،غزة ،فلسطين.

 أكرم ،محمد ( ":)2009مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بوكالة غوث وتشغيل الالجئين بمكتب
غزة اإلقليمي ودورها في تحسين إدارة العمليات" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 بلبل ،أدهم (" :)2011تقييم مدى نجاح تطبيق نظام إدارة عالقة العمالء في شركة جوال ،للمحافظة

على مستوى والء المشتركين (دارسة حالة في قطاع غزة)"  ،رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فلسطين.

 بنات ،وفاء ( ":)2014نظم المعلومات اإلدارية الصحية المحوسبة وأثرها على األداء الوظيفي في
مستشفى الشفاء" ،رسالة ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

 التميمي ،شيرين (":)2010أثر إدارة العالقة مع الزبائن على والء مستخدمي شركة االتصاالت
الخليوية الفلسطينية جوال في الضفة الغربية" ،دارسة ماجستير ،جامعة الخليل ،الخليل ،فلسطين.

 حراحشة ،طارق ( :)2014أثر إدارة عالقات الزبائن وأثرها على األداء التسويقي :دراسة تطبيقية على
شركة االتصاالت األردنية أورانج ،رسالة ماجستير ،جامعة الزرقاء ،الزرقاء ،األردن.

 الحلبي ،ضياء الدين(  " :)2010نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة و أثرها في الالمركزية – دراسة
تطبيقية على و ازرة المالية في قطاع غزة"  ،رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين .

 الحنيطي ،عبداهلل وأبو رمان ،أسعد(" :)2014أثر قدرات تكنولوجيا المعلومات كمتغير معدل بين
ممارسات إدارة عالقات الزبائن واالبداع التسويقي دراسة تحليلية على البنوك التجارية األردنية "،
مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة العلوم التطبيقية  ،عمان ،األردن.

 دهمان ،زيدان(" :)2011أثر إدارة عالقات العمالء على رضا المشتركين في مصلحة مياه الساحل
محافظة رفح" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،غزة ،فلسطين.

 دية ،حنان (" :)2011العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية والتنمية اإلدارية في و ازرة الداخلية
الفلسطينية من وجهة نظر المديرين ورؤساء األقسام " ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس المفتوحة،

القدس ،فلسطين.

 الربايعة ،عبد الكريم وعبيد ،شاهر (" :)2015أثر نظم المعلومات اإلدارية الصحية المحوسبة في
أداء موظفي القطاع الصحي الحكومي في فلسطين (محافظتي نابلس وجنين)" ،جامعة القدس،

فلسطين.

 السرحان ،عطا اهلل(" :)2005دور االبكار واالبداع في تحقيق الميزة التنافسية التجارية األردنية"،

أطروحة دكتوراة غير منشورة ،كلية الدراسات اإلدارية والمالية العليا ،جامعة عمان العربية لدراسات

العليا ،عمان ،األردن.
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 السعدني ،نيرمين (" :)2012أثر تطبيق إدارة عالقات العمالء على أداء البنوك التجارية المصرية"،
رسالة دكتوراة ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،مصر.

 السعود ،مالك (" : )2015أثر إدارة عالقات الزبائن على رضا المستفيدين من خدمات أمانة عمان
الكبرى في األردن" ،جامعة الزرقاء ،رسالة ماجستير ،الزرقاء ،األردن.

 سعيد محمد ،آيات ومحمد ،عصام )" : (2008العوامل المؤثرة في أداء إدارة عالقات الزبائن في
شركات الطيران العربية :دراسة ميدانية مقارنة" ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

 الطائي ،علي وعبد الرضا ،علي (" :)2007إدارة عالقات الزبون توجه تنظيمي جديد ،بحث ميداني
في بعض المصارف الحكومية" ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.

 العنزي ،محمد ( ":)2016أثر إدارة عالقات العمالء في تحقيق الوالء لعمالء البنوك التجارية –دراسة
ميدانية للبنوك التجارية في مدينة الزرقاء" ،رسالة ماجستير ،جامعة الزرقاء ،الزرقاء األردن.

 الغرباوي ،محمود (" :)2014نظم المعلومات الصحية المحوسبة وعالقتها في األداء الوظيفي دراسة

ميدانية على مراكز وكالة الغوث الصحية في قطاع غزة " ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة،

فلسطين.

 الغصين ،لما (" :)2014دور إدارة عالقات العمالء في خلق ميزة تنافسية -دراسة ميدانية على
شركة فيوجن لخدمات االنترنت" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 القثمي ،حسن(" :)2009مدى تطبيق إدارة عالقات العمالء في شركات االتصاالت وأثره على رضا
العمالء بالمملكة العربية السعودية" ،رسالة دكتوراة ،جامعة أم درمان االسالمية ،السودان.

 القرشي ،نجوان (" :)2010أثر نظم المعلومات اإلدارية المحو سبة في أداء العاملين دراسة ميدانية
لعينة من العاملين في شركة (واي) للهــاتف النقال" ،رسالة ماجستير ،جامعة عدن ،عدن ،اليمن.

 قشطة ،عصام ( " :)2013عالقة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية في
المصارف الوطنية – قطاع غزة “ ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 مسعود ،عقاب (" :)2005استخدام مفهوم التسويق بالعالقات باالستناد إلى عنصري القيمة والرضا
للزبائن في شركات التأمين في فلسطين واألردن" ،أطروحة دكتوراة ،جامعة عمان للدراسات العليا،

عمان ،األردن.

 هادي ،أحمد(" :)2014أثر إدارة عالقات الزبائن على األداء التسويقي -دراسة تحليلية على عينة من
البنوك التجارية األردنية" ،رسالة ماجستير ،جامعة بابل ،بابل ،العراق.

 هارون ،عبد الرحمن محجوب(" :)2014أثر نظام إدارة عالقات العمالء على الوالء  :دراسة حالة
البنك السودانى الفرنسي" ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  ،كلية الدراسات التجارية  ،الخرطوم،

السودان.
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 هاشم ،غسان(" :) 2013أثر كفاءة نظم المعلومات االدارية في تحسين فاعلية صنع واتخاذ الق اررات
– حالة تطبيقية على بنك اليمن الدولي" ،رسالة دكتوراة ،جامعة سانت كليمنتش ،المكال ،اليمن .

الدوريات:
 آل مراد ،نبال (" :)2012خصائص نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في مؤشرات نجاحه –دراسة
استطالعية آلراء مسؤولي الوحدات اإلدارية في كليتي طب األسنان والتربية" ،مجلة اإلدارة واالقتصاد،

العدد  ،90المعهد التقني – جامعة الموصل ،الموصل ،العراق.

 بوغليظة ،الهام( " :)2013دور وأهمية نظم المعلومات اإلدارية على اتخاذ الق اررات في قطب
المحروقات في والية سكيكدة" ،رسالة ماجستير ،مجلة الباحث ،العدد  13لعام .2013

 جالب ،احسان دهش والعبادي ،هاشم فوزي (" :)2010التسويق وفق منظور التكامل بين إدارة
المعرفة وادارة عالقات الزبون وعالقتها بدورة حياة الزبون" ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الرابع،
جامعة الزيتونية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،عمان ،األردن.

 السعودي ،موسى(" :)2006أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أداء العاملين في مؤسسة
الضمان االجتماعي -دراسة ميدانية ،مجلة العلوم اإلدارية" ،دراسات  ،33العدد .1

 عبد الحكيم ،ليث وعبد األمير ،عمار(" :)2009قياس جودة المعلومات للوظائف الداعمة لعمليات
إدارة عالقات العمالء باستخدام نشر دالة الجودة ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية" ،المجلد  ،11العدد
 ،3جامعة الكوفة ،العراق.

 عبود ،طالل والمجني ،رانية وجرجور ،عالء(" :)2014إدارة عالقات العمالء اإللكترونية وتأثيرها
على درجة ثقة عمالء المصارف السورية الخاصة وااللتزام تجاهه" ،مجلة جامعة تشرين لمبحوث

والدارسات العلمية المجلد ( )4العدد ( ،)37دمشق –سورية.

 عريف ،مجدي ونادر ،نهاد وديب ،صالح(" :)2008نظم المعلومات اإلدارية ودورها في حل
مشكالت اإلدارة العامة (دراسة ميدانية على مديرية المالية في محافظة الالذقية)" ،مجلة جامعة
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قرشي ،محمد وغنام ،عبداهلل (" :)2011دور تكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل إدارة عالقات

العمالء" ،جامعة بسكرة ،مجلة أبحاث اقتصادية وادارية ،العدد العاشر ،الجزائر.

 المحاميد ،سعود وحدادين ،ريناتا وطويقات ،أمجد(" :)2015أثر إدارة عالقات الزبائن في البنوك
األردنية على األداء التنظيمي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية" ،المجلة األردنية في إدارة
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الملحق -1-
االستبانة النهائية
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جامــــــــــــــــــــعة األزهــــــــر-غـــــــــــــــــــــــــــــــزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمــــــــي
كليــة االقتصـــــــــــاد والعـلــــــوم االداريـــــــــة
ماجســـــــتير إدارة األعــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

السادة العاملون في البنوك العاملة في قطاع غزة
أهديكم عاطر تحياتي ،ويطيب لي أن أضع بين أيديكم االستبيان الذي تم تصميمه بغرض التعرف على "أثر
نظم المعلومات اإلدارية على إدارة عالقات العمالء في البنوك العاملة في قطاع غزة"

وذلك

استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج إدارة األعمال من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
في جامعة األزهر.
لذا نأمل من حضرتكم قراءة فقرات االستبيان بدقة وموضوعية ،واالجابة عنها للتعبير عن وجهة نظركم
العلمية ،علما بأن اجاباتكم ستكون لغرض البحث العلمي فقط ،وستتعامل معها الباحثة بكل عناية ودقة
للتوصل إلى نتائج تفضي إلى تعزيز دور نظم المعلومات اإلدارية في إدارة عالقات العمالء في البنوك .نشكر
لكم تعاونك
وتقبلوا قبول بفائق االحترام والتقدير
الباحثة :اسالم أديب أبو حسنين
0599565035
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أوالً :البيانات الشخصية:
الجنس:
 ذكر

 أنثى

العمر
 أقل من  30سنة

 30 إلى أقل من  40سنة

 40 إلى أقل من 50

 50 فأكثر

المسمى الوظيفي
 مدير فرع /نائب

 رئيس قسم /نائب
سكرتير

 اداري



Teller 

 غير ذلك ___________

المؤهل العلمي:
 ثانوية عامة
 بكالوريوس

 دبلوم
 دراسات عليا

عدد سنوات الخدمة في العمل في البنوك
 أقل من  5سنوات

 5 سنوات إلى أقل من  10سنوات

 10 إلى اقل  15سنة

 15 سنة فأكثر
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ثانياً :مجاالت الدراسة:

موافق بشدة

.1

تتوفر أجهزة الحاسوب المالئمة إلنجاز العمل

.2

تتوفر وسائل ادخال البيانات واخراج المعلومات

.3

تتوفر شبكة اتصال كلية مرتبطة بها جميع الفروع

.4

تتوفر تقنيات اتصال حديثة وذات كفاءة عالية.

.5

تُوفر اإلدارة العليا المستلزمات الالزمة لتشغيل نظم
المعلومات.

.6

تحرص اإلدارة العليا على مواكبة المستجدات التقنية

.7

تتم الصيانة سريعا عند حدوث أعطال في األجهزة

المطلوب.

تناسب احتياجات العمل في البنك.

واإلدارات بالبنك.

بمجال نظم المعلومات اإلدارية.

لشبكة الحاسوب بالبنك.

المحور الثاني  :المستلزمات البرمجية
.8

تمتاز البرامج المستخدمة بالبنك بسهولة التعامل

.9

تتناسب البرامج المستخدمة مع متطلبات العمل

.10

تتوافق البرامج المستخدمة بالبنك مع األجهزة

.11

تغطي البرامج المستخدمة كافة النشاطات والوظائف

والتعلم.
بالبنك.

المستخدمة وشبكة االتصاالت بالبنك.
التي يقوم بها البنك.
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المحور األول :المستلزمات المادية

محايد

القسم األول :نظم المعلومات اإلدارية

غير موافق

الفقرات

غير موافق بشدة

#

موافق بشدة

.14

توجد تعليمات وارشادات لكيفية تشغيل البرامج
المستخدمة.

المحور الثالث :المستلزمات البشرية
.15

يشعر العاملون بأنهم مؤهلون للعمل بنظام
المعلومات االدارية المستخدم حاليا.

.16

ينجز العاملون العمل المكلف به بالوقت المحدد.

.17

يشارك العاملون بتشخيص جوانب القوة والضعف
في نظم المعلومات.

.18

يستطيع العاملون االتصال بالشخص المسئول عن
نظام المعلومات بصورة مباشرة.

.19

يتوفر الدعم الفني الكافي لحل مشاكل النظام.

.20

يجيب القسم الفني لنظام المعلومات عن استفسارات
العاملين بالسرعة الالزمة.

.21

يعمل بالقسم الفني متخصصون بنظم المعلومات
اإلدارية.

.22

يقدم القسم الفني برامج تدريبية فعالة لتطوير مهارات
العاملين بالنظام.

المحور الرابع :المستلزمات التنظيمية
.23

يمكن الحصول على المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة
العليا بالبنك بسهولة.

.24

تهتم اإلدارة العليا للبنك بتطوير أنظمة المعلومات
المستخدمة.

.25

تقدم اإلدارة العليا للبنك الدعم المالي الالزم
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.13

تتيح البرامج ألكثر من مستفيد االتصال بوقت واحد.

واالختراقات.

محايد

.12

تتوفر برامج حماية من خطر الفيروسات

غير موافق

الفقرات

غير موافق بشدة

#

موافق بشدة

.27

تهتم اإلدارة العليا بةراء ومقترحات العاملين حول

.28

تشارك اإلدارة العليا العاملين بإحداث أي تغيير.

.29

تتسم األنظمة واإلجراءات بالبنك بالشفافية

.30

يسمح الهيكل التنظيمي بالبنك بسهولة ومرونة تدفق

نظام المعلومات.

استخدام نظام المعلومات االدارية.

والوضوح.

المعلومات بسهولة بين اإلدارات والفروع.

القسم الثاني :إدارة عالقات العمالء
.31

يقسم البنك العمالء إلى شرائح (كبار العمالء-

عمالء عاديين)وفق اهتماماتهم لتقديم الخدمة بشكل

أفضل لهم.
.32

يقدم البنك شرائح خدمية لجميع العمالء بغض

.33

يقوم البنك بالتركيز على كبار العمالء من ناحية

.34

يقدم البنك خدمات إضافية لكبار العمالء لضمان

.35

يجري البنك بحوث ودراسات حول سلوكيات العمالء

.36

تتوجه اإلدارة العليا للبنك استراتيجيا نحو إدارة

.37

يمتلك البنك كادر وظيفي متخصص لتطبيق إدارة

النظر عن حجم تعامالته ووزنه المالي.
تقديم المعاملة الخاصة لهم.
والئهم.

نحو الخدمات البنكية الجديدة.
عالقات العمالء.
عالقات العمالء.
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.26

تشجع اإلدارة العليا للبنك العاملين على استخدام

محايد

الستخدام نظام المعلومات.

غير موافق

الفقرات

غير موافق بشدة

#

موافق بشدة

.40

يكافئ البنك العاملين الذين يسعون إلقامة عالقات

.41

يقدم البنك تسهيالت خاصة لعمالئه المميزين تعزي از

.42

يعمل البنك على سرية التعامالت البنكية للعمالء

.43

يعتمد البنك على الخدمات االلكترونية في عالقته

لتسهل التفاعل معهم.

متميزة مع العمالء ذوي القيمة المربحة للبنك.

للثقة المتبادلة.

كجزء أساسي لزيادة ثقتهم بالبنك.

مع العمالء لتعزيز ثقتهم في دقة وسالمة تعامالتهم
البنكية.

.44

تقوم إدارة البنك بدراسة جودة الخدمات من فترة
ألخرى بغرض االحتفاظ بالعمالء.

.45

يمتلك مديرو الفروع صالحيات واسعة لمعالجة
شكاوى العمالء.

.46

تقوم إدارة البنك على تدريب العاملين على التقنية
الحديثة لتقديم الخدمة بشكل أفضل للعمالء.

.47

يستخدم البنك التقنية الحديثة إلنجاز المعامالت مع
العمالء الكترونيا.

.48

يستخدم البنك التقنية الحديثة لالستجابة الفورية

.49

تشجع اإلدارة العليا العاملين على اكتساب المزيد من

الحتياجات العمالء.
العمالء.
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.39

يعتمد البنك قاعدة بيانات محوسبة تخص العمالء

عالقات العمالء للتواصل معهم.

محايد

.38

يستخدم البنك األساليب التكنولوجية الحديثة في إدارة

غير موافق

الفقرات

غير موافق بشدة

#

ملحق -2-
قائمة المحكمين
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قائمة المحكمين
الجهة التي يتبعها

االسم
د .وفيق األغا

جامعة األزهر بغزة

د .إيهاب زقوت

جامعة األزهر بغزة

د .احمد محمود

جامعة األزهر بغزة

د .خالد الدهليز

الجامعة اإلسالمية بغزة

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية بغزة

د .ياسر الشرفا

الجامعة اإلسالمية بغزة

د .وسيم الهابيل

الجامعة اإلسالمية بغزة

د .عالء الدين السيد

جامعة األقصى بغزة

د .محمد المدهون

أكاديمية اإلدارة والسياسة

د .خليل ماضي

أكاديمية اإلدارة والسياسة

د .نبيل اللوح

أكاديمية اإلدارة والسياسة
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كتاب تسهيل المهمة

160
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