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[.7إبراهيم، اآلية  سورة  ] ﴾لئن شكرتم ألزيدنكم﴿ل تعالى: قـا  

أزفغ أمسَ آّاث اٌشىس ًاالِتناْ هلل ػز ًجً، ثُ أتمدَ خباٌص اٌتمدّس ًاالحرتاَ إىل اٌسْد اٌفاضً         

، اٌدوتٌز ػّس إمساػًْ أستاذ اإلدازة يف وٍْت االلتصاد جباِؼت حٍب، ٌتفضٍو بمبٌي اإلشساف ػٍَ ىرا اٌبحث،  

اٌبحث، فٍْجزه اهلل خري  ىرا واْ ٌو ػظُْ األثس يفًملا ملستو ِٓ ٔبً خٍمو، ًسؼت صدزه، ًفْض ِؼسفتو، اٌرُ 

زئْس لسُ  ,ػٌٍِشىس ًاالِتناْ ٌٍدوتٌز سٍّْاْ اجلزاء ًٌْنؼُ ػٍْت بنؼّت اٌصحت ًاٌسؼادة.وّا ً أتمدَ خباٌص ا

ًملا ملستو ِٓ تؼأًو  ,حثاإلشساف ػٍَ ىرا اٌب املشازوت يف اٌتسٌّك يف وٍْت االلتصاد جباِؼت حٍب ٌتفضٍو بمبٌي

 ًاٌدوتٌز حمّد األمحد وّا أْ وً اٌشىس ٌِصٌي ٌٍدوتٌز ػٍِ جبالق,...فٍْجزه اهلل ػين خريا ,ًٔبً أخاللو

...اهلل ػين خريا ُاٌمّْت جداً فٍْجزى ُ ً ِالحظاهتُ اٌفؼاٌت ًىرا اٌبحث بتٌجْياهت ٓ أغنْااٌرّ  

لشت.ًأتمدَ باٌشىس اجلزًّ ًاٌتمدّس اٌىبري إىل األساترة أػضاء جلنت املنا  

املصازف اخلاصت يف سٌزّت يف دِشك، ًِدزاء اٌفسًع  ثوّا أشىس وً ِٓ تؼاًْ ِؼِ يف مجغ اٌبْأاث ِٓ إدازا 

ٌتٍه اٌبنٌن، ًاٌبنه املسوزُ ًِدّسة املىتبت يف وٍْت االلتصاد آٔست ِنَ.  

اٌنٌز.ًختاِاً أتٌجو باٌشىس اجلزًّ إىل وً ِٓ ساػد ًِدّ ّد اٌؼٌْ حتَ ّسٍ ىرا اٌبحث   

  

 اٌباحث                  

 

 شكر وتقدير



 : مص ستخمال
 معبوي ذياألىمية الوالبحث عف الدور و  ،مالينظاـ المعمومات ال فاعمية لموضوعىذه الدراسة   تطرقت       

ىذه الدراسة ىدفت ممصارؼ الخاصة التقميدية العاممة في السوؽ السورية، كما في تحقيؽ الميزة التنافسية ل
ـ  ،قرب عمى واقع نظـ المعمومات المالية في القطاع المصرفياإلطالع وعف  ومدى توفر البينية التحتية لنظ

وتقديـ توصيات مف شأنيا رفع سوية العمؿ والمنافسة بيف المصارؼ  ،المعمومات المالية وقياس فاعميتيا
مع العمـ أف وحدة  ،سوريةوشممت عينة الدراسة كافة البنوؾ التقميدية العاممة في السوؽ ال الخاصة في سورية.

جمع البيانات وقد تـ  ،التحميؿ تكونت مف جميع المدراء في مختمؼ المستويات اإلدارية في تمؾ البنوؾ
عمى جميع الوحدات التي تـ اختيارىا لتمثؿ  مف خالؿ تصميـ استمارة تـ توزيعيا ،الثانوية مف مصادرىا

استمارة تـ  409منيا  ،استمارة 022. حيث تـ توزيع المجتمع محؿ الدراسة، وفؽ أسموب العينة الميسرة
. وقد خرجت الدراسة اإلحصائي SPSSوقد تـ تحميميا باستخداـ برنامج  ،استردادىا وكانت صالحة لمتحميؿ

  بجممة مف النتائج كاف مف أىميا ما يمي:
في تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة  أثر معنوي لرضا المستخدـ وأمف المعمومات وجود -4

 .في تخفيض التكاليؼ ثر يير معنوي لجودة النظاـ وجودة المعموماتبينما كاف األ التنافسية،

في تحسيف جودة الخدمة المصرفية كمؤشر  أثر معنوي لرضا المستخدـ وأمف المعمومات وجود  -0
ـ و بينما كاف األ لمميزة التنافسية،  .جودة المعموماتثر يير معنوي لجودة النظا

وجودة المعمومات في اإلبداع المالي كمؤشر  أثر معنوي لرضا المستخدـ وأمف المعمومات وجود -3
 ثر يير معنوي لجودة النظاـ.بينما كاف األ لمميزة التنافسية،

 
فاعمية نظـ المعمومات المالية، جودة النظاـ، جودة المعمومات، رضا المستخدـ، أمف الكممات المفتاحية: 

 المالي. إلبداعلمعمومات، اا
 

 
 
 
 



 محتويات البحث
 رقم الصفحة                               البيان                                   

 

 أ اإلىداء

 ب شكر وتقدير

 ج المستخمص

 د محتويات البحث

 ز فيرس الجداوؿ

 ط فيرس األشكاؿ

 14 -1                 الفصل األول: اإلطار المنهجً للبحث -1

 2 : المقدمة1-1    

 2 أىمية البحث :1-2   

 3 مشكمة البحث: 1-3   

 4 أىداؼ البحث: 1-4   

 4 فرضيات البحث: 1-5   

 5  نموذج البحث :1-6   

 7 منيجية البحث  :1-7   



 7 البحث ةمجتمع وعين :1-8   

 8 : حدود الدراسة1-9   

 9 : الدراسات السابقة1-11   

 13 : التعارٌف اإلجرائٌة لمتغٌرات البحث1-11   

 62 -15الفصل الثانً: نظم المعلومات المالٌة                -2

 16 تمهٌد:

  المالٌة مدخل تمهٌدي لنظم المعلومات :: المبحث األول2-1

ـ والمعمومات0-4-4     ـ عامة حوؿ النظ  17 : مفاىي

 19 : ماىية نظـ المعمومات0-4-0    

 21 نظـ المعمومات كونات: م0-4-3     

: أنواع نظـ المعمومات0-4-1       23 

نظـ المعمومات الماليةمفيوـ  المبحث الثاني: 2-2   

 35 : أىمية ومفيـو نظاـ المعمومات المالي0-0-4    

 38 :أىداؼ نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ0-0-0    

 38 : مكونات نظاـ المعمومات المالي0-0-3    

المبحث الثالث: فاعمية نظـ المعمومات المالية 2-3   

: مفيـو فاعمية نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ 0-3-4      56 



 57 : متطمبات نجاح نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ0-3-0    

المعمومات المالي في المصرؼ: معايير قياس فاعمية نظاـ 0-3-3      58 

: العوامؿ التي تحد مف فاعمية نظاـ المعمومات المالي0-3-1       61 

 99 - 63الفصل الثالث: المٌزة التنافسٌة                  -3

 64 تمهٌد

  الميزة التنافسية وأبعادىا اىيةم  المبحث األوؿ: 3-1

 65 : مفيـو الميزة التنافسية3-4-4    

 67 : فعالية الميزة التنافسية ودورة حياتيا3-4-0

 69 بعاد الميزة التنافسية: أ3-4-3    

  واستراتيجياتيا التنافسية الميزةالمبحث الثاني:أىمية  3-2

 72 : أىمية الميزة التنافسية3-0-4    

 73 : قوى التنافس3-0-0    

 77 : اإلستراتيجيات العامة لمتنافس3-0-3

 82 سمسمة القيمة: 3-0-1

 83 : أثر نظـ المعمومات عمى سمسمة القيمة3-0-5

  في المصارؼ الميزة التنافسية المبحث الثالث: 3-3



 85 : مفهوم المٌزة التنافسٌة فً المصارف3-3-1   

 88 سمسة القيمة في المصارؼ: 3-3-0    

 91 المصارؼ: دور نظـ المعمومات في تحقيؽ الميزة التنافسية في 3-3-3    

 93 : عناصر تحقؽ الميزة التنافسية في المصارؼ3-3-1    

 94 أثر فاعمية نظاـ المعمومات المالي عمى تحقيؽ الميزة التنافسية في المصارؼ: 3-3-5    

 99 : استدامة الميزة التنافسية في المصارؼ3-3-6    

  151-111الفصل الرابع: الدراسة المٌدانٌة                  -4

 111 تمييد 

   ؿ: تصميـ الدراسة الميدانيةوالمبحث األ 4-1

 112 : نبذة تعريفية عف المصارؼ الخاصة في سورية.1-4-4

 115 :منيجية البحث1-4-0

 115 : مجتمع وعينة البحث1-4-3

 117 : أداة البحث1-4-1

 112 التحميؿ العاممي 1-4-5

.التحميؿ اإلحصائي: المبحث الثاني 4-2   

 132 اإلحصاء الوصفي لعينة البحث 1-0-4



 136 اختبار الفروض 1-0-0

تالمبحث الثالث مناقشة النتائج وتقديـ التوصيا 4-3   

 147 مناقشة النتائج  :1-3-4

 149 : تقديـ التوصيات لمبنوؾ الخاصة في سورية1-3-0

 162 -151 المراجع

 167-163 المالحؽ

 

 

 

 

 

 

رقم  العنوان الرقم

 الصفحة

 5 متغٌرات البحث 1-1

 37 الفرق بٌن نظام المعلومات المحاسبً والمالً 2-1

 65  ةتعارٌف المٌزة التنافسٌ 3-1

 86 فً المصارف عٌنة البحث الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة 3-2

 93 تحقق المٌزة التنافسٌةعناصر  3-3

 113 مواصفات وخصائص المصارف عٌنة البحث 4-1

 فهرس الجداول



 116 خصائص عٌنة البحث 4-2

 118 مصادر القٌاس 4-3

 111 لمحاور البحث Alpha Cronbach معامل 4-4

 112 معنوٌة التشبع وفقاً لحجم العٌنة 4-5

 113 ) القسم األول(            عبارات محور جودة النظام    4-6

 113          جودة النظام  )القسم األول(نتائج التحلٌل العاملً لمقٌاس محور     4-7

 KMO and Bartlett    115نتائج اختبار  4-8

 116   عبارات محور جودة المعلومات )القسم األول(  4-9

 116  المعلومات  )القسم األول(جودة نتائج التحلٌل العاملً لمقٌاس محور  4-11

 KMO and Bartlett 118نتائج اختبار  4-11

 118 عبارات محور رضا المستخدم )القسم األول( 4-12

 119 رضا المستخدم  )القسم األول(نتائج التحلٌل العاملً لمقٌاس محور  4-13

 KMO and Bartlett 121نتائج اختبار  4-14

 121 )القسم األول( المعلوماتعبارات محور أمن  4-15

 122 نتائج التحلٌل العاملً لمقٌاس محور أمن المعلومات )القسم األول( 4-16

 KMO and Bartlett 123نتائج اختبار  4-17

 124 (ثانً)القسم ال عبارات محور تخفٌض تكالٌف المصرف 4-18

 124 (الثانًنتائج التحلٌل العاملً لمقٌاس محور تخفٌض تكالٌف المصرف )القسم  4-19

 KMO and Bartlett 126نتائج اختبار  4-21



 126 عبارات محور جودة الخدمة المصرفٌة )القسم الثانً( 4-21

 127 جودة الخدمة المصرفٌة  )القسم الثانً(نتائج التحلٌل العاملً لمقٌاس محور  4-22

 KMO and Bartlett 128نتائج اختبار  4-23

 129 (ثانً)القسم ال عبارات محور اإلبداع واالبتكار المالً 4-24

 129 (الثانًنتائج التحلٌل العاملً لمقٌاس محور اإلبداع واالبتكار المالً )القسم  4-25

 KMO and Bartlett 131نتائج اختبار  4-26

 132 الجنستوزٌع مفردات العٌنة حسب  4-27

 133 توزٌع مفردات العٌنة وفق الفئة العمرٌة 4-28

 134 توزٌع أفراد العٌنة وفق المؤهل العلمً 4-29

 135 توزٌع أفراد عٌنة البحث وفق الخبرة 4-31

 136 توزٌع أفراد العٌنة وفق المستوى اإلداري   4-31

 137 المالٌةمعنوٌة نموذج االنحدار لمحور فاعلٌة نظم المعلومات  4-32

 137 معالم نموذج االنحدار المتعلقة بالفرضٌة األولى 4-33

معنوٌة نموذج االنحدار لمحور فاعلٌة نظم المعلومات المالٌة/ جودة الخدمة  4-34

  المصرفٌة المقدمة

141 

 141 ثانٌةمعالم نموذج االنحدار المتعلقة بالفرضٌة ال 4-35

فاعلٌة نظم المعلومات المالٌة/ اإلبداع  معنوٌة نموذج االنحدار لمحور 4-36

 واالبتكار المالً

143 

 144 ثالثةمعالم نموذج االنحدار المتعلقة بالفرضٌة ال 4-37

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم  العنوان الرقم

 الصفحة

 6 نموذج البحث 1-1

 18 أجزاء النظام  2-1

 21 مكونات وموارد نظم المعلومات 2-2

 24 العالقة بٌن المستوٌات اإلدارٌة والنظم التً تخدمها 2-3

 29 العالقة بٌن نظم المعلومات 2-4

 33 البنٌة التنظٌمٌة المتكاملة لنظم المعلومات وعالقتها بالقرارات اإلدارٌة 2-5

 53 خطوات الرقابة عن طرٌق الموازنة 2-6

 55 نظام المعلومات المالً 2-7

شكالفهرس األ  



 D & M 61نموذج  2-8

 63 التنافسٌة دورة حٌاة المٌزة 3-1

 77 قوى التنافس 3-2

 83 سلسلة القٌمة 3-3

 95 سلسلة القٌمة فً المصارف 3-4

 114 العامل المستخرج الخاص بمحور جودة النظام 4-1

 117 العامل المستخرج الخاص بمحور جودة المعلومات 4-2

 121 المستخدمالعامل المستخرج الخاص بمحور رضا  4-3

 122 العامل المستخرج الخاص بمحور أمن المعلومات 4-4

 125 العامل المستخرج الخاص بمحور تخفٌض التكالٌف 4-5

 128 العامل المستخرج الخاص بمحور جودة الخدمة المصرفٌة 4-6

 131 العامل المستخرج الخاص بمحور اإلبداع واالبتكار المالً 4-7

 

 

 

 

 
 

 1- الفصؿ األ وؿ

 اإلطار المنيجي لمدراسة



: المقدمة1-1  

: أىمية البحث1-2  

: مشكمة البحث1-3  

: أىداؼ البحث1-4  

: فرضيات البحث1-5  

: نموذج البحث1-6  

البحث: ية: منيج1-7  

: مجتمع وعينة الدراسة1-8  

: حدود الدراسة1-9  

: الدراسات السابقة1-11  

الدراسات العربية -أ          

الدراسات األجنبية -ب         

التعميؽ عمى الدراسات السابقة -ت         

: التعريفات اإلجرائية لمتغيرات البحث1-11  

 



 

 

 

 المقدمة: 1-1

 ءحيث أصبح البقاستمرار. با  معقدة ومتغيرة ،ديناميكيةتعيش المؤسسات اليـو في ظؿ بيئة            
لمحاكاة في ظؿ التطورات التكنولوجية المتتالية اأو والنمو مرىوف بامتالؾ مزايا تنافسية يير قابمة لمتقميد 

  .وزيادة حدة المنافسة واالتصاالت وثورة المعمومات



ستراػتػيجية اػلػتي تػعتمد واالالمعمومات التي أصبحت أحد الموارد األساسية نظـ ذلؾ عزز مف قيمة  كؿ       
اػلػمتعمقة بػأعػماؿ  لػما تػوفػرهػ مػف كـػ ىػائػؿ مػف اػلػبيانػاتػ  ،ػلمؤسسات في الحصوؿ عمى الميزةػ اػلػتنافػسيةعمييا ا

ـػ مػعمومػاتػي  المنظمة وممارساتيا المالية. مػالػي ومف ىنا أػصبحت اػلػمؤسسة فػي مػوقػؼ يػحتـ عػمييا تػبني نػظا
حتى تعزز موقعيا في السوؽػ أػوػ حػتى مػجردػ اػلػمحافػظة عػميو  ،جؿ اكتساب مزايا تنافسيةأ مف فعاؿ ومناسب

ت ية التي يتمتع بيا نظاـ المعمومافي مواجية ضغوط المنافسيف الحالييف والمحتمميف. وعمى أساس ىذه األىم
المالي، قاـ الباحث بدراسة حوؿ فاعمية نظـ المعمومات، وباألخص نظـ المعمومات المالية والدور الذي تمعبو 

 يـ الميزة التنافسية لممؤسسات المالية في السوؽ السورية.في تدع

 أىمية البحث: 1-2

 :تنبع أىمية البحث مف جانبيف

 : و يتجمى بما يمي:جانب نظري - أ

توضيح مفيـو فاعمية نظـ المعمومات المالية و التعمؽ في مفيـو الميزة التنافسية باعتبارىا  -4
 مفيـو متعدد األبعاد.

مية نظـ المعمومات المالية، مكوف مف أربع عناصر ىي) جودة النظاـ، تقديـ مقياس جديد لفاع -0
 جودة المعمومات، رضا المستخدـ، أمف المعمومات(.

تطبيؽ ىذه الدراسة عمى المصارؼ الخاصة العاممة في السوؽ السورية، التي تعتبر حديثة العيد  -3
 في سورية

مما  ،ودورىا في تحقيؽ الميزة التنافسيةتوضح عناصر فاعمية نظـ المعمومات المالية إف نتائجيا  -1
قدرة التنافسية الالذي يؤدي بدوره إلى تحسيف  ،يدعو متخذي القرار إلى االىتماـ بيذا الموضوع

 في عالـ يشوبو التطور والمنافسة الشديدة.

 

 ويتجمى بما يمي: جانب عممي:  - ب

ـ المعمومات المالية في  -4 البنوؾ  الخاصة العاممة سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع نظ
في السوؽ السورية وتقييميا، وىؿ تساىـ ىذه النظـ في خمؽ وػتػعزيػز اػلػمزاػيػا اػلػتنافػسية لػتمؾ 

 المصارؼ.



قياس أثر المقياس المقترح عمى بعض أبعاد الميزة التنافسية، المتمثمة في تخفيض التكالػيؼ  -0
 و جودة الخدمة المصرفية واإلبداع المالي. 

سة في تعريؼ العامميف في المصارؼ بإمكانيات ومتطمبات نظـ المعمومات تساىـ ىذه الدرا -3
 المالية الفعالة،  ودورىا المحوري في التميز والنمو. 

 مشكمة البحث: 1-3
لمصارؼ فاعمية نظـ المعمومات المالية في ا تتمحور مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى مدى         

، حيث تبيف مف خالؿ الدراسة تنافسية ودورىا في تحقيؽ ميزةالخاصة العاممة في السوؽ السورية، 
االستطالعية التي أجراىا الباحث أف نظـ المعمومات المالية في أيمب المصارؼ الخاصة في سورية، تعاني 
مف ارتفاع في تكاليؼ التشغيؿ، وبطء في االستجابة، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليؼ الصيانة وضياع 

جودة المخرجات، ويياب عامؿ المبادأة واإلبداع لدى العامميف عمى تمؾ النظـ في تمؾ المعمومات، وتدني 
المصارؼ، لذا كانت ىذه الدراسة. حيث تعتبر المعمومات المالية التي تنتجيا تمؾ النظـ العامؿ األىـ الذي 

 ىذه المصارؼ إداراتفيؿ تمبي ىذه النظـ األىداؼ التي تسعى تعتمد عميو اإلدارة في اتخاذ قراراتيا، 
 التالية:الرئيسية  يمكف صياية مشكمة الدراسة مف خالؿ األسئمة بكالـ آخر و  لتحقيقيا.

ـ المعمومات ما  :وؿالسؤاؿ األ رضا ،جودة المعمومات ،)جودة النظاـ المالية بعناصرىا األربعةأثر فاعمية نظ
أمف المعمومات( عمى تخفيض تكاليؼ المصرؼ. ،المستخدـ  

رضا ،جودة المعمومات ،فاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة )جودة النظاـ أثر ما :انيالث السؤاؿ
.أمف المعمومات( عمى جودة الخدمة المصرفية ،المستخدـ  

ـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة )جودة النظاـ ما :ثالثالسؤاؿ ال رضا ،جودة المعمومات ،أثر فاعمية نظ
أمف المعمومات( عمى اإلبداع واالبتكار المالي. ،المستخدـ  

 

 

 أىداؼ البحث:: 1-4
مع التأكيد عمى أف نظـ المعمومات المالية ليست ىي العامؿ الوحيد الذي يسيـ في إكساب المؤسسة         

 يباق يفترض ثباتلؾ، وبناًء عميو فإف ىذا البحث بؿ إف ىناؾ عوامؿ أخرى عديدة تساىـ في ذ ،مزايا تنافسية
ـ  العوامؿ األخرى التي تساىـ في تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسات عينة الدراسة ويوضح مدى فاعمية نظ



ـ  ،المعمومات المالية في إكساب تمؾ المؤسسات مزايا تنافسية فقط بغض النظر عف باقي العوامؿ والنظ
 :ما يمي إلى ىذا البحث ييدؼ وبناًء عمى ذلؾ .الفرعية األخرى التي تستخدميا تمؾ المؤسسات

المصارؼ الخاصة العاممة في السوؽ إلقاء الضوء عمى واقع استخداـ نظـ المعمومات المالية وفعاليتيا في  -4
 .لتمؾ المصارؼ ومدى مساىمتيا في خمؽ وتعزيز الميزة التنافسية ،السورية

عينة البحث ودورىا في تحقيؽ  مدى فيـ المدراء لنظـ المعمومات المالية  في المصارؼالتعرؼ عمى   -0
 .منيا داخؿ تمؾ المصارؼ الميزة التنافسية ومدى توظيفيا و االستفادة

مفيـو الميزة التنافسية باعتبارىا الية وعناصرىا، وأيضًا التعمؽ في توضيح مفيـو نظـ المعمومات الم -3
 مفيـو متعدد األبعاد.

 .ماليةمعرفة مدى توفر البنية التحتية لنظـ المعمومات ال  -1
البحث وما يمكف أف تكوف عميو في  ةعين ظـ المعمومات المالية في المصارؼالوصوؿ إلى تقييـ لوضع ن -5

 المستقبؿ.
الخروج بتوصيات يمكف أف تساىـ في تطوير نظـ المعمومات بشكؿ عاـ ونظـ المعمومات المالية بشكؿ  -6

 بما يعزز الميزة التنافسية. ،خاص

 فروض البحث: 1-5

ىذا  حاوؿ تأكيدىا أو نفييا مف خالؿبناًء عمى ما تقدـ قاـ الباحث بصياية الفرضيات التالية التي ي       
 وضعها بالشكل اآلتً: والتً ٌمكن ،العمؿ

 ةالفرضٌة الرئٌس - أ

جودة النظام، فاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة)لداللة إحصائية  أثر ذووجد ال ي       

في تحقيؽ الميزة التنافسية. ويتفرع عف ىذه الفرضية  (المعلومات،رضا المستخدم، أمن المعلوماتجودة 
 فرعية التالية:الفرضيات ال

 
 

 الفرضيات الفرعية - ب
بعناصرىا األربعة)جودة النظاـ، رضا  فاعمية نظـ المعمومات الماليةلداللة إحصائية  أثر ذووجد يال  -4

 كمؤشر لمميزة التنافسية. لمعمومات( في تخفيض التكاليؼ ات، أمف اجودة المعموم المستخدـ



جودة النظام، جودة فاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة)لداللة إحصائية  أثر ذووجد ال ي -0

كمؤشر  ( في تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمةالمعلومات،رضا المستخدم، أمن المعلومات
 لمميزة التنافسية.

جودة النظام، فاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة)لداللة إحصائية  أثر ذو وجدال ي  -3

 كمؤشر لمميزة التنافسية. في اإلبداع  المالي (جودة المعلومات،رضا المستخدم، أمن المعلومات

( الذي 4-4وبناًء عمى الفرضيات السابقة يمكف توضيح متغيرات الدراسة مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 يحتوي عمى المتغيرات المستقمة والتابعة لمبحث:

 
 
 

 الميزة التنافسية ماليةفاعمية نظـ المعمومات ال

 في المصرؼ تخفيض التكاليؼ جودة النظاـ

 المقدمة المصرفية جودة الخدمات جودة المعمومات

 اإلبداع  المالي   رضا المستخدـ

 أمف المعمومات

 

 : نموذج البحث1-6

( الذي يوضح  العالقات بيف 0-4مف خالؿ ما سبؽ يمكف بناء نموذج البحث مف خالؿ الشكؿ رقـ )
 متغيرات الدراسة:

 

 

( متغٌرات البحث1-1الجدول رقم )  

 المتغٌرات التابعة المتغٌرات المستقلة

 المتغٌرات المستقلة المتغٌرات التابعة

( نموذج البحث2-1الشكل رقم )  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: الباحث

:كما يمكف التعبير رياضياً عف النموذج السابؽ مف خالؿ المعادالت التالية  
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   - 1Yتخفيض التكاليؼ، والذي يمثؿ األولى : المتغير التابع في معادلة االنحدار. 

  -  2Yجودة الخدمة المصرفية، والذي يمثؿ الثانية : المتغير التابع في معادلة االنحدار. 

  -3Y اإلبداع  المالي.، والذي يمثؿ الثالثة المتغير التابع في معادلة االنحدار 
  -1F: األوؿ. (، والذي يمثؿ المتغير المستقؿجودة النظاـ) ألوؿالعامؿ ا 
  -2F: الثاني. (، والذي يمثؿ المتغير المستقؿجودة المعمومات) لثانيالعامؿ ا 
  -3F: الثالث. (، والذي يمثؿ المتغير المستقؿرضا المستخدـ) لثالثالعامؿ ا 
  -4F: األوؿ. (، والذي يمثؿ المتغير المستقؿأمف المعمومات) لرابعالعامؿ ا 
 البحث: : منيجية1-7

باعتبارىما أنسب المناىج  ،التحميميو المنيج الوصفي  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمد البحث عمى       
 لطبيعة الدراسة وأىدافيا ويشمؿ جانبيف:

 أمن المعلومات

 رضا المستخدم

جودة 

 المعلومات

النظامجودة  تخفٌض  

 التكالٌف

جودة الخدمة 

 المصرفٌة

 اإلبداع  المالً 

المٌزة 

التنافسٌ



  مف خالؿ دراسة و عرض األدبيات التي عالجت  ويعتمد عمى األسموب الوصفي، وذلؾ الجانب النظري:
                                                               موضوع البحث و تحميميا.

ويشمؿ دراسة ميدانية استقصائية لجمع البيانات حوؿ واقع نظـ المعمومات المالية وفاعميتيا الجانب العممي: 
لؾ مف خالؿ:المصارؼ الخاصة العاممة في السوؽ السورية وذفي تحقيؽ الميزة التنافسية في   

ودورىا في تحقيؽ الميزة  ،ستبيانو  تضـ مجموعة مف األسئمة عف واقع نظـ المعمومات الماليةتصميـ ا -أ
وتـ توزيع ىذه االستمارة عمى المديريف في مختمؼ المستويات اإلدارية في تمؾ المصارؼ. ،التنافسية  

 المقابالت الشخصية.  -ب

مجتمع وعينة الدراسة:: 1-8  

 :مجتمع البحث 

المصارؼ الخاصة العاممة في السوؽ السورية في كافة المدراءالعامميف في  مجتمع البحثيتمثؿ         
بنؾ  ،المصرؼ الدولي لمتجارة والتمويؿ  ،بنؾ بيمو السعودي الفرنسي وىي ) ،بشقييا التقميدية واإلسالمية

رية الدولي بنؾ عوده سورية ، البنؾ العربي سورية ، بنؾ سو  ،، بنؾ بيبموس سورية ،سورية والميجر
اإلسالمي، بنؾ سورية والخميج ، بنؾ الشاـ اإلسالمي ، فرنسبنؾ ، بنؾ األردف سورية بنؾ الشرؽ ، بنؾ قطر 

 :تـ اختيار الفئات الوظيفية التالية في تمؾ المؤسساتحيث  بنؾ البركة اإلسالمي.( .الوطني سورية

.مدير عاـ أو نائب مدير عاـ أو مدير إقميمي -4  
.أو نائب مدير فرع  مدير فرع -0  
.دائرة نظـ المعمومات وتكنولوجيا المعمومات مديري -3  
....الخ.البحث والتطويرو  واإلدارة المالية، ،مديري إدارة التسويؽ -1  
  

ـ نظـ المعمومات وعمى  ،ولقد تـ اختيار ىذه المسميات الوظيفية       ومعرفة  درايةألنيا األقدر عمى تقيي
التنافسي لتمؾ المؤسسات.الموقع بحقيقة    

 :عينة الدراسة 



المصارؼ المدراء في كافة  شممتر سابقًا، بحيث تـ اختيار عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة المذكو        
 ،) بنؾ بيمو السعودي الفرنسي( مصرفًا وىي عمى الترتيب:44وعددىا ) ،التقميدية العاممة في السوؽ السورية
البنؾ العربي  ،بنؾ عوده سورية ،بنؾ بيبموس سورية ،بنؾ سورية والميجر ،المصرؼ الدولي لمتجارة والتمويؿ

بنؾ قطر الوطني سورية( وقد شكمت  ،بنؾ الشرؽ ،بنؾ األردف سوريا ،فرنسبنؾ ،بنؾ سورية والخميج ،سورية
رات العامة والفروع لمبنوؾ السابقة وشممت العينة كافة اإلدا ،% مف مجتمع الدراسة82ىذه العينة حوالي 

عممًا أف وحدة التحميؿ ىي  ،سالذكر، والمنتشرة في محافظات دمشؽ، حمب، ادلب، الالذقية، حماة، وطرطو 
ومدراء وحدة نظـ المعمومات  ،جميع المديريف الموجوديف في اإلدارة العميا  والوسطى  بما فييـ مدراء التسويؽ

  .، ومدراء الفروعلمالييف...الخحاسوب(، والمدراء ا)وحدة ال

حدود الدراسة: 1-9  

 يشمؿ نطاؽ الدراسة عمى ما يمي:

 تتناوؿ الدراسة موضوع فاعمية نظـ المعمومات المالية وأثرىا في تحقيؽ حيث  :الحدود الموضوعية
 الميزة التنافسية بالتطبيؽ عمى عينة مختارة مف المصارؼ الخاصة العاممة في السوؽ السورية.

 المصارؼ الخاصة العاممة في السوؽ السورية  بشقييا المصارؼ ذات الطابع الحدود المكانية :
منيا  مصرفاً  41حيث يبمغ عدد المصارؼ الخاصة العاممة في السوؽ  ،المالي اإلسالمي والتقميدي

كافة  بحيث تـ تمثيؿ ،لمدراسة ثالث مصارؼ إسالمية، وتـ اختيار العامميف قي المصارؼ التقميدية
 مفردات المجتمع المدروس.

 0/4/0243 -47/7/0244 ت فييا الدراسة الميدانية ىيطبق: الفترة الزمنية التي الحدود الزمنية. 

ومف المتعارؼ عميو أف االعتماد عمى االستبانة قد يتضمف قدرًا مف التحيز الشخصي وعدـ اإلجابة         
موف بمؿء االستبانة. كما أف تعميـ النتائج سينحصر بمصداقية مف قبؿ بعض األشخاص الذيف سوؼ يقو 

 فقط عمى المصارؼ الخاصة العاممة في سورية.

 

 

 

الدراسات السابقة:: 1-11  



:الدراسات العربية -أ  

( بعنواف دور نظاـ المعمومات المالي في ترشيد القرارات االستثمارية 0221، عمر، )إسماعيؿ دراسة :أوالً 
 ما يمي: قاري في سورية، وخمصت الدراسة إلىالعبالتطبيؽ عمى المصرؼ 

ولكنو يير مؤتمت ويعتمد في معظمو عمى  ،وجود نظاـ لممعمومات المالي في فروع المصرؼ العقاري -4
 السجالت واألوراؽ المحفوظة التي تجيز يدويًا.

مما  ،لممصرؼعدـ وجود شبكة حاسب تربط فروع المصرؼ العقاري مع بعضيا و مع اإلدارة العامة  -0
 يجعؿ عممية تنفيذ العمميات المصرفية بيف الفروع صعبة.

كمما كانت ىناؾ قدرة أكبر عمى التنبؤ باالحتياجات  ،إنو كمما كاف ىناؾ نظاـ معمومات مالي متطور-3
 المالية ووضع السياسات والخطط المالية.

 تخداـ األمواؿ في المصرؼ.ية بيف توفر نظاـ معمومات مالي والرقابة عمى اسدىناؾ عالقة طر -1
ـ المعمومات الوظيفية األخرى الموجودة في المصرؼ.-5  ىناؾ تكامؿ بيف نظاـ المعمومات المالي ونظ

أثر نظاـ المعمومات المالي ودوره في رفع كفاءة سوؽ  بعنواف: (0227،منصور ،الرجى : دراسة )ثانياً 
المساىمة في األردف. ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ  ة مف الشركاتدراسة ميدانية لمجموع ،األوراؽ المالية

عمى أثر نظاـ المعمومات المالي، ودوره في رفع كفاءة سوؽ األوراؽ المالية األردنية، وقد خمصت إلى ما 
 مجموعة مف النتائج كاف مف أىميا:

المدرجة في أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف  نظاـ المعمومات المالي و مدى اإلفصاح المالي لمشركات   -4
 عمى اعتبار أف اإلفصاح عف المعمومات ىو مف أىـ مؤشرات كفاءة السوؽ المالي. ،السوؽ

ـ  -0    وجود نظاـ معمومات مالي يساعد المستثمريف عمى اختيار أفضؿ محافظ األوراؽ المالية، ويجنبي
مومات عف السوؽ.تحقيؽ أرباح يير عادلة نتيجة استثمار أمواليـ في أسيـ رديئة، وذلؾ لنقص المع  

 ة( بعنواف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية المحوسب0229،دراسة )ىاني عبد الرحمف محمد أبو عمر :اً ثالث
 يمي: وخمصت الدراسة إلى ما ،دراسة تطبيقية عمى القطاع المصرفي في فمسطيف، وأثرىا في إدارة األزمات

وبيف قدرة المصارؼ العاممة  ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية  -4
 في فمسطيف عمى إدارة األزمات.

% مف قدرة المصارؼ عمى إدارة األزمات يفسره فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية 66.6إف ما نسبتو   -0
 أخرى. ؿوالباقي يعود لعوام



دور نظـ المعمومات في تطوير الميزة ، ( ماجستير بعنواف0229،صمح حسيف الرقبدراسة )خالد م: رابعاً 
دراسة تطبيقية عمى المدراء العامميف في وزارة المالية والصحة في قطاع يزة. ولقد أظيرت الدراسة ، التنافسية

لتنافسية) الزمف وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف نظـ المعمومات ومجاالت الميزة ا :عدة نتائج مف أىميا
كذلؾ فإف سر نجاح كؿ مؤسسة ينبثؽ مف نظاـ معمومات فعاؿ  واإلبداع والتطوير(.،كفاءة العمميات،الجودة ،

كذلؾ مدة التميز  ،يحتوي عمى الوظائؼ الفرعية لمنظاـ مف حيث السرعة في إنجاز المعمومة وجودتيا
ـ  ،والتطوير الواقع عمى المعمومة والنظاـ عمى حد السواء  وأيضًا كفاءة العمميات المعموؿ بيا داخؿ النظا

 واالزدىار في الوزارة. يوالتي بدورىا تعتمد عمى أسس فعالة تساعد عمى تطوير الميزة التنافسية والرق

( بعنواف دور نظـ المعمومات في تحقيؽ ميزة 0221،دراسة)د.معراج ىواري و د.يوسؼ وينتف: خامساً 
 يمي: لصناعي الجزائري. وخمصت الدراسة إلى مادراسة في القطاع ا ،تنافسية

وتحقيؽ الميزة  ،وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف المتطمبات التكنولوجية لنظـ المعمومات -4
ـ  ،التنافسية لمؤسسات الصناعية الجزائرية حيث بمغت قيـ االرتباط بيف المتطمبات التكنولوجية لنظ

اإلبداع  ،السيطرة عمى األسواؽ،األداء المالي ،نافسية)جودة المنتجاتالمعمومات ومتغيرات الميزة الت
 ( عمى التوالي.2.375،2.011،2.072،2.106وكفاءة العمميات() ،والتطوير

والحصة السوقية  ،وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بيف جاىزية تكنولوجيا المعمومات -0
 التي تمثؿ أحد مؤشرات الميزة التنافسية لممؤسسات الصناعية الجزائرية.

التي مثميا متغير  ،وجود عالقة ارتباط سمبية ذات داللة إحصائية بيف جاىزية تكنولوجيا المعمومات -3
 ية.االستثمار في تكنولوجيا المعمومات والعائد عمى المبيعات في المؤسسات الصناعية الجزائر 

( بعنواف دور تقنية المعمومات في تحقيؽ الميزة التنافسية ورفع 0227،دراسة )زينب شرقاوي سرواؽسًا: ساد
دراسة تطبيقية عمى مستشفيات مدينة جدة. وخمصت الدراسة إلى أف مفيـو تكنولوجيا  ،الكفاءة اإلنتاجية

وأنو لـ يتـ االستفادة الكاممة مف ىذه التقنية حيث  ،المعمومات ما زاؿ حديثًا داخؿ المستشفيات السعودية
يبحث حتى أف البعض مازاؿ  ،تسعى أيمب المستشفيات إلى إعادة تغيير تقنية المعمومات المستخدمة لدييا

باإلضافة إلى تخوؼ ،لبعض األخر مازاؿ يدرس مدى احتياجيا ليذه التقنيةعف شركات موردة لألنظمة، وا
 ء شبكة المعمومات داخؿ المستشفيات التي لدييا تقنية مسبقة. البعض مف تكاليؼ إنشا

( بعنواف دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيؽ المزايا  التنافسية 0228،دراسة )الشرفاًا: سابع
 ة، ولقد خمصت الدراسة إلى ما يمي:في قطاع يز 



دارة المعرفة في جميع إف معظـ المصارؼ العاممة في قطاع يزة تعتمد عمى تكنولوج -4 يا المعمومات وا 
وتحرص عمى ضرورة االستفادة مف استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  ،الوحدات واألقساـ

واالستفادة مف الميارات والخبرات المتوفرة لدييا واستثمار الكوادر البشرية ومعارفيـ في مجاؿ التنمية 
صؿ مع العالـ المحيط ومواكبة التطورات المتالحقة في والنيضة لتصؿ إلى مستوى التعايش والتوا

 .ظؿ تكنولوجيا المعمومات المتقدمة

كذلؾ تبيف  ال يوجد وحدات خاصة ومستقمة إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات داخؿ المصارؼ. -0
 بأف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ومجاالت الميزة

 السيطرة عمى األسواؽ( ،األداء المالي،اإلبداع والتطوير،كفاءة العمميات،التنافسية)جودة المنتج

الدراسات األجنبية: -ب  

بعنواف  (Ross, beath, Goodhue, 1995   دراست )أوالً: 

“Developing long-Term Competitiveness through Information Technology” 

 إلى ما يمي:ولقد خمصت ىذه الدراسة 
تكنولوجيا المعمومات ىي مف العوامؿ األساسية التي تترسخ في التجارة يومًا بعد يـو ويجب مواكبة  -4

 حتى تتمكف أي شركة مف مواجية تقمبات األسواؽ. ،التطورات في ىذا المجاؿ

ولكنيا تحصؿ عمى  ،وتتعاقد مع نفس المورديف ،إف الكثير مف الشركات توظؼ نفس المخصصات -0
نسب نجاح متفاوتة بسبب اختالؼ درجة اىتماميا بتكنولوجيا المعمومات وكفاءة الفريؽ العامؿ 

 عمييا.

و إنما  ،وليست الضماف لمنجاح ،ترى ىذه الدراسة أف تكنولوجيا المعمومات تبقى وسيمة مف الوسائؿ -3
واإلدارة الجيدة لمواردىا لتصب في النجاح يأتي مف ابتكار األفكار الجديدة لتوظيؼ ىذه الوسيمة 

 الصالح العاـ ألي شركة أو مؤسسة.

 
 
 
 
 

بعنواف  ( Ueno، 1998 ) :دراسة ثانيًا  
“Information technology as competitive advantage in supply chain 



Management”  

 وخمصت ىذه الدراسة إلى:
 طابع دائـ ومنافس في مجاؿ سمسمة التوريدات.تستطيع تكنولوجيا المعمومات أف توفر مميزات ذات  -4

 .المميزات المنافسة لتكنولوجيا المعمومات تعتبر عممية دائمة -0

 .ومنافسة إلدارة سلسلة التورٌدات ةدائمأىمية الحفاظ عمى مزايا د -3

ال بد من الخلط بٌن مزاٌا و أنواع أنظمة  ،لتحقٌق مزاٌا تنافسٌة أفضل فً إدارة سلسلة التورٌدات -1

 علومات.الم

Rayan، 2000) بعنواف دراسة )ثالثًا:   
“Sustainable competitive advantages through information technology” 

لقد خمصت ىذه الدراسة إلى ما يمي:إف الشركات التي تسعى لخمؽ مزايا تنافسية مف خالؿ تكنولوجيا و      
حيث أنيا يجب أف تواصؿ توقعيا لممستحيؿ  ،دائـالمعمومات يجب أف تكوف ذات طابع تعميمي وتطويري 

ألنو يمكف أف يكوف ليا دور فاعؿ في حؿ المشاكؿ الناتجة  .مف أنظمة تكنولوجيا المعمومات الخاصة بيا
 عف اإلستراتيجيات اليزيمة أو حتى المشاكؿ السياسية التي ربما تمنع الشركات مف اتخاذ قرارات سميمة.

 بعنواف (William King, 2005 , Jerry Cha-Jan Chang)  دراسةرابعًا: 
Measurement of Information System Performance Efficiency   

يحتوي  ،طورت ىذه الدراسة نموذج لقياس أداء نظاـ المعمومات لقد خمصت ىذه الدراسة إلى ما يمي:و      
وىي كفاءة النظاـ وفاعمية المعمومات وكفاءة الخدمة . حيث أف كفاءة  ،عمى ثالث مخرجات واتجاىات لمتقييـ

ذلؾ عمى أداء  وأثر .النظاـ تتمثؿ في سيولة استخدامو واالستجابة السريعة لممتغيرات المستجدة...الخ
ءة العامميف.فاعمية المعمومات تتمثؿ في جودة التصميـ واالستعماؿ والقيمة وأثرىا عمى أداء العامميف. وكفا

الخدمة المتمثمة في جميع األنشطة التي تمتد بدايًة مف تطوير النظاـ وحتى استخدامو في دعـ االستشارات 
 المطموبة. 

التعميؽ عمى الدراسات السابقة: -ت  
وأكدت  ،في تحقيؽ الميزة التنافسية ونظـ المعمومات تناولت الدراسات السابقة دور تكنولوجيا المعمومات      

كما  ،في تطوير الميزة التنافسية  نظـ المعموماتل : وجود أثر كبيركاف مف أبرزىا مف النتائج. عمى مجموعة
أكدت عمى دور تكنولوجيا المعمومات في تطوير مجاالت الميزة التنافسية كجودة المنتج وكفاءة العمميات 

ستجابة لممتغيرات المستجدة، منيا) اال فاعمية نظـ المعمومات،  وتناولت عدة مقاييس لوالسيطرة عمى األسواؽ
... الخ(. وكما  جودة المعمومات، رضا المستخدـ، المالئمة لمقرارات اإلدارية، سيولة استخداـ النظاـ،

وتناولت عدة مؤشرات لقياس الميزة التنافسية منيا) اإلبداع والتطوير، السيطرة عمى األسواؽ، تخفيض 



ـ  ،لبحث عف األبحاث السابقةالتكاليؼ، التميز...الخ(. و ما يميز ىذا ا أنو بحث في أثر فاعمية نظا
تحقيؽ الميزة التنافسية، عمى خالؼ األبحاث السابقة التي تناولت دور نظـ المعمومات  في المعمومات المالي 

ىاني عبد الرحمف محمد اإلدارية بكافة أنواعيا في تحقيؽ الميزة التنافسية، وتتشابو ىذه الدراسة مع )دراسة 
حيث تـ اعتماد بعض عناصر فاعمية النظاـ مف تمؾ الدراسات  Deleon ومع نموذج  (،0229،عمر أبو

وىي )جودة المعمومات، وأمف المعمومات، و جودة النظاـ(، كما اعتمدت ىذه الدراسة مؤشر جديد لمميزة 
التنافسية، وىو اإلبداع المالي، في حيف ركزت الدراسات السابقة عمى أثر نظـ المعمومات عمى اإلبداع 

لذا تأتي ىذه الدراسة مكممة لمدراسات السابقة، حيث تشكؿ إضافة جديدة لممكتبة  عاـ.والتطوير بشكؿ 
 العربية.

 
: التعريفات اإلجرائية لمتغيرات البحث1-11  

 :وتشكؿ ما  ،مجموعة مف العناصر التي ترتبط مع بعضيا البعض بعالقات تكاممية وىو النظاـ
وأدوات  ،وشبكات االتصاؿ ،الحواسيب :ة مثؿيدعى بمكونات النظاـ التي تتكوف مف أجزاء مادي

والتعميمات التي  ،والعالقات ،واألنظمة ،البرمجيات :و أجزاء معنوية مثؿ ،والورؽ..الخ ،الطباعة
تعمؿ عمى تحقيؽ ىدؼ أو  ،تربط مكونات النظاـ مع بعضيا البعض بحيث تشكؿ منظومة متكاممة

   .( (Schell & Macleod, 2001: 9 مجموعة أىداؼ معينة
 نو نظاـ فرعي مف النظاـ الشامؿ بأ ،ُيعرؼ نظاـ المعمومات المالي  :نظاـ المعمومات المالي

يختص بجمع البيانات والمعمومات عف األنشطة ذات الطبيعة المالية مف مصادرىا الداخمية  ،لممنظمة
وتقديميا إلى مراكز صنع القرار في  ،ومعالجة ىذه البيانات وتحويميا إلى معمومات ،والخارجية

تقارير أو إحصاءات لمساعدتيـ في اتخاذ  و ،مختمؼ المستويات اإلدارية عمى شكؿ معمومات
 ..( (Philee & Hoda, 2009: 36 القرارات المالية ويير المالية المناسبة

 قدرة النظاـ عمى تحقيؽ أىدافو التي وجد مف أجميا والتي مف  وىي :فاعمية نظـ المعمومات المالية
ويكوف  ،بحيث تتصؼ  بالدقة والمالئمة والموثوقية ،أىميا توفير المعمومات المالية لمتخذي القرارات

 Delone and) وتساىـ في تنمية مزايا تنافسية لممصرؼ ،ليا أثر إيجابي عمى متخذي القرارات
Mclean 2003: 19). 

 :تمثؿ الميزة التنافسية قدرة المنظمة عمى خمؽ قيمة ومنفعة لمزبائف تفوؽ ما يقدمو  الميزة التنافسية
و ذلؾ مف خالؿ  ،وتكسب والئيـ ليا ،بحيث ترُسخ في أذىاف الزبائف الحالييف والمحتمميف ،المنافسيف



ومتميز عما ىو لدى  االستغالؿ األمثؿ لمموارد المتاحة بما فييا تبني نظاـ معمومات مالي فعاؿ
 .مع األخذ بالحسباف القدرات والكفاءات اإلبداعية التي يجب أف تتمتع بيا المنظمة ،المنافسيف

 237 :2008) والتي تتعمؽ بجودة البرمجيات واألجيزة المستخدمة :جودة النظاـ Petter & 
others,) 

 والقابمية لمفيـ في التقارير التي  ،التوقيتية ،المالئمة ،وتشير إلى مدى المصداقية :جودة المعمومات
 .(,Petter & others 237 :2008)ينتجيا النظاـ

 :ـ بأف المعمومات التي ينتجيا النظـا   ،شير إلى إيماف تاـ مف قبؿ المستخدميفيو  رضا المستخد
ـ منو  .تقابؿ متطمباتي

 :قدرة النظاـ عمى توفير األمف لممعمومات مف خالؿ السياسات واألدوات التقنية لتأميف  أمف المعمومات
 مف كؿ استخداـ يير شرعي أو سرقة أو تخريب...الخ. ،الحماية واألمف لممعمومات

  شيار أدوات  وتقنيات وخدمات مالية جديدةوىو  :المالي اإلبداع ، ليس ىذا فحسب بؿ يمتد خمؽ  وا 
 .عممية خمؽ أسواؽ وشركات مالية جديدةأيضًا ليشمؿ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2- الفصل الثانً

 نظـ المعمومات المالية

 تمييد

المالية مدخؿ تمييدي لنظـ المعمومات  المبحث األوؿ: 2-1  

: مفاىيـ عامة حوؿ النظـ والمعمومات0-4-4    

: ماىية نظـ المعمومات0-4-0    

  : موارد نظـ المعمومات0-4-3  

: أنواع نظـ المعمومات0-4-1        

تقسيـ نظـ المعمومات عمى أساس المستويات التنظيمية -أ  
تقسيـ نظـ المعمومات عمى أساس وظيفي  - ب  

نظـ المعمومات الماليةمفيوـ  المبحث الثاني: 2-2  

: أىمية ومفيـو نظاـ المعمومات المالي0-0-4      

:أىداؼ نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ0-0-0      

: مكونات نظاـ المعمومات المالي0-0-3      

المبحث الثالث: فاعمية نظـ المعمومات المالية 2-3  

: متطمبات نجاح نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ0-3-4     

:مفيـو فاعمية نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ0-3-0     



ؼ: معايير قياس فاعمية نظاـ المعمومات المالي في المصر 0-3-3     

: العوامؿ التي تحد مف فاعمية نظاـ المعمومات المالي0-3-1     

 

 

 

 

 

 تمييد:



إف التغير البيئي الذي أصبح يميز مؤسسات اليـو والتطورات التكنولوجػية اػلػمتتالػية وػثػورػةػ اػلػمعمومػات        
نػظـ اػلػمعمومػات حػيث أػصبحت   كؿ ىذا دفع بالمنظمة إلى تبني نظاـ معموماتي فعاؿػ.ػ ،وزيادة حدة المنافسة

وػذػلػؾ مػف خػالؿػ  قػدرػتػيا عػمى تػوفػير  ،ليا استراتيجياً  فيي تعتبر مورداً  ،تحتؿ مكانة كبرى في كؿ المنظمات
 حجـ ىائؿ مف البيانات المتعمقة بأعماؿ المنظمة وممارساتيا وأنشطتيا المالية.

وترشيد القرارات  ،يمعب نظاـ المعمومات المالي دورًا ىامًا في جمع وتنظيـ ونشر البيانات المالية      
وعمى أساس ىذه األىمية التي يتمتع بيا نظاـ  ،مما يساىـ في إكساب المؤسسة ميزة تنافسية ،المالية

ـ المعمومات المالي قاـ الباحث بدراسة حوؿ فاعمية نظـ المعمومات المالي ة والدور الذي تمعبو في مجاؿ تدعي
 الميزة التنافسية.

 مباحث. ثالثة اوؿ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ فيىذا ما نح  

 نتناوؿ في المبحث األوؿ: 

ـ والمعمومات. -       ماىية النظ

 (.مواردىا،خصائصيا ،ماىية نظـ المعمومات ) تعريفيا -     

 حسب المجاالت الوظيفية ..( ،تويات التنظيميةأنواع نظـ المعمومات) حسب المس -     

 كما نتناوؿ في المبحثيف الثاني والثالث عمى التوالي   
 ومخرجات....( ،وعملٌات ،مكوناتها من مدخالت ،نظم المعلومات المالٌة )تعرٌفها -

ً تحد من الفاعلٌة..( ،مقاٌٌس الفاعلٌة ،فاعلٌة نظم المعلومات المالٌة ) تعرٌفها -  العوامل الت

 

 

 

 

 



 المبحث األوؿ 2-1

 المالية مدخؿ تمييدي لنظـ المعمومات 

 : مفاىيـ عامة حوؿ النظـ والمعمومات2-1-1 

ـ        يعد استيعاب بعض المفاىيـ العامة حوؿ النظـ والبيانات والمعمومات األساس الذي تقـو عميو نظ
ـ  ،المعمومات حيث يساعد إدراؾ ومعرفة ىذه المفاىيـ والمصطمحات، عمى إدراؾ مفاىـي أخرى تتعمؽ بنظ

 المعمومات وتطويرىا.

tetsysماىية النظاـ  -أ  

وبشكؿ  ،عرفو حسب اختصاصو فكؿٌ  ،التي تعرضت لمفيـو النظاـتعددت وجيات نظر الباحثيف          
مكونات المرتبطة و التي تكوف معا كيانًا واحدًا كالمجموعة عاـ يمكف تعريؼ النظاـ عمى أنو مجموعة مف ال

 الشمسية وجسـ اإلنساف و ييرىا. 

عمى أنو  (Kroenke, 2011فقد عرفو ) ،ىناؾ وجيات نظر متباينة أما مف منظور نظـ المعمومات      
( عمى 0242،عرفو )النجارو  ،4مجموعة مف العناصر التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض لتحقيؽ ىدؼ معيف

أنو مجموعة مف العناصر أو األجزاء المترابطة  التي تعمؿ بتنسيؽ تاـ وتفاعؿ تحكميا عالقات وآلية عمؿ 
بواسطة قبوؿ المدخالت ومعالجتيا مف خالؿ  ،معينة في نطاؽ محدد لتحقيؽ يايات مشتركة وىدؼ عاـ

وتسمى ىذه العممية  ،جعة والرقابةإجراء تحويمي منظـ لممدخالت بيدؼ إنتاج المخرجات مع التغذية الرا
النظاـ عمى أنو مجموعة مف العناصر أو  (Schell & Macleod, 2001). و عرؼ 0ديناميكية النظاـ

ويتفؽ الباحث مع وجية النظر الثانية  .3األجزاء التي تتكامؿ مع بعضيا البعض بغرض تحقيؽ ىدؼ مشترؾ
األجزاء التي  ولقد قسـ الباحثوف في نظـ المعمومات  .نظاـالتي تركز عمى تكامؿ وترابط العناصر المكونة لم

( و spnupni( والمخرجات )uessriiri( وعمميات التشغيؿ )stupniيتكوف منيا النظاـ إلى: المدخالت )

                                                                 

1 Kroenke, David 2011, Using MIS, Prentice Hall,p33 

  0 83, ص اإلداريت ,مىظور إداري,دار الحامد,عمان,األردنوظم المعلوماث , 0202الىجار, فايز جمعت, 
3 McLeod, Raymond Jr.& Schell, George, 2001, Management Information System, 8th Edition, 
Prentice Hall, p 9. 

 



-0) رـق (. و يمكف توضيح األجزاء التي يتكوف منيا النظاـ مف خالؿ الشكؿkrrbdesfالتغذية العكسية )
4:) 

 

 

 

nIinasrsfnI،arsrماىية البيانات و المعمومات:  -ب  

arsr البيانات: -1      

 ،إرشادات ،رموز ،صور ،كممات ،عرؼ البيانات عمى أنيا حقائؽ أو تصورات في شكؿ أرقاـتُ         
فيي المادة الخاـ التي تتـ معالجتيا  .وال تعطي معنى بمفردىا ،ال عالقة بيف بعضيا البعض ،توجيات

أف  حيث، (Laudon & laudon,2008: 8) لتتحوؿ إلى معمومات مفيدة في عممية صنع القرارات
 ،داخمية وخارجية وفقد تك المصادرمف   عدد يمكف جمعيا مفكما البيانات تمثؿ مدخالت لمنظاـ 

 (. 39: 4998،) الحسنية رسمية رسمية ويير ،شفوية وموثقة ،وأولية جاىزة

فالبيانات بالنسبة  ،وينوه الباحث ىنا إلى أنو ال يجوز الخمط بيف البيانات والمعمومات        
معمومات بعد فيي تتحوؿ إلى  ،لممعمومات تعتبر بمثابة المواد األولية الالزمة لإلنتاج في الصناعة

فمثاًل كشوؼ حسابات العمالء في المصرؼ تعتبر مف  ،إجراء بعض العمميات التشغيمية عمييا
 أما تقرير كشوؼ الزبائف مجتمعًة حسب المناطؽ الجغرافية مثاًل يعتبر مف المعمومات. ،البيانات

    fIinasrsfnItالمعمومات:  - 2

 وىي البيانات التي تمت معالجتيا وتجييزىا بشكؿ منظـ ذو معنى مفيد صالح لالستخدـا        
(Laudon& laudon,2008: 13 فالمعمومات ىي تمؾ .)ذات  والمعطيات والمعارؼ الحقائؽ والمفاىيـ

. فيي القرراتالبيانات، تستخدـ وتساىـ في عممية اتخاذ  ةمعالج نتجت عفالتي  الصمة بموضوع معيف،
 تجارية أو يير تجارية....الخ. ،عبارة عف مورد أساسي ألي منظمة مدنية كانت أـ حكومية

قابمية التبني  ،الموضوعية ،االعتمادية ،المالئمة ،التوقيت المالئـ ،وال بد أف تتسـ المعمومات بالدقة        
 .(David, 1999:36-38) التكمفة المناسبة ،والتطبيؽ

 العملٌات المخرجات المدخالت

 التغذٌة العكسٌة

( أجزاء النظام 1-2الشكل رقم )   

 المصدر: الباحث



مى ذلؾ فإف الفرؽ الرئيسي بيف البيانات والمعمومات يكمف في مدى إمكانية االعتماد عمييا التخاذ وع       
قد تكوف  ،(. ومف ىذا المفيـو نجد أف ما يعتبر معمومات بالنسبة لشخص ما30: 0220،القرار) المغربي

بينما تعتبر بيانات بالنسبة  ،لكؿ عامؿ ىي معمومات فمثاًل عدد ساعات العمؿ ،خرآبيانات بالنسبة لشخص 
 .(17: 0242،النجارلقسـ المالية عندما يريب في عمؿ جدوؿ الرواتب لمعامميف) 

   Information system : ماىية نظـ المعمومات: 2-1-2  

الباحث مف خالؿ  حاوؿي ،فيما سبؽ إلى مفيـو النظاـ وكذا مفيـو البيانات و المعمومات تطرؽال بعد       
فنظـ المعمومات بالمعنى التقميدي ىي التي تتولى  ،إعطاء مفيـو واضح وسيؿ لنظاـ المعمومات ىذه الفقرة

نتاج تقارير تمثؿ خالصة معامالت المنظمة في مجاالتيا الوظيفية.  معالجة بيانات األعماؿ وتخزينيا وا 
ـ وبالتالي فإف كؿ نظاـ معموماتي يتـ تطويره وتصميمو ل دعـ أنشطة وعمميات اإلدارة يقع ضمف مظمة نظ

  المعمومات.

وىذا يعود أساسًا إلى الوظائؼ التي يؤدييا  ،نظاـ المعموماتللقد تعددت التعاريؼ والمفاىيـ الخاصة       
حيث تمعب نظـ المعمومات دورًا ميمًا في نجاح المنظمات مف خالؿ مساعدتيا عمى إدارة  ،ىذا األخير
إال أنو ال يوجد اتفاؽ مشترؾ  ،وعمى الريـ مف أىمية ىذا الدور الحيوي الذي تقـو بو ،شاطاتياوظائفيا ون

       ولكف يمكف القوؿ أف ىناؾ اتفاؽ إلى حد ما في اإلطار العاـ.  ،حوؿ تعريؼ واحد لنظـ المعمومات
 أىـ التعاريؼ لعدد مف المختصيف في ىذا المجاؿ:وفيما يمي 

  ٌرىehh dng ehh نظم المعلومات هً: أي نظام ٌستعمل لتحوٌل البٌانات من مصادرها الداخلٌة والخارجٌة إلى  أن
ٌرٌن ًف كافة المستوٌات اإلدارٌة ولكافة الوظائف  ،معلومات وإٌصال هذه المعلومات بالوقت المناسب والشكل السلٌم إلى المد

 (.Harizanova,2003:3لتمكنهم من اتخاذ قرارات فعالة)

 ( وٌرىLaudon & laudon,2008: 8 أن نظم المعلومات هً: مجموعة من العناصر المترابطة التً تعمل معاً على جمع )

لدعم عملٌة صنع القرار والتنسٌق والرقابة والتحلٌل والمالحظة فً المنظمة.  ،واسترجاع  ومعالجة وتخزٌن ونشر المعلومات
جراءات والبرمجٌات واالتصاالت وقواعد البٌانات التً تعمل ٌدوٌاً أو وهً بنفس الوقت مجموعة من األفراد والتجهٌزات واإل

 لٌاً على جمع المعلومات وتخزٌنها ومعالجتها ومن ثم بثها للمستفٌد. آ
  بقصد  ،مختلفة وٌرى سعد غالب ٌاسٌن أن نظم المعلومات هً: نظام منهجً محوسب قادر على تكامل البٌانات من مصادر

 (.53: 2111،رورٌة للمستخدمٌن ذو االحتٌاجات المتشابهة)النجارتوفٌر المعلومات الض
 وٌرى (Cobham, 2002: 35 &Curtis   أن نظم المعلومات هً: تلك النظم المحو سبة التً تزود األنشطة اإلدارٌة )

تختبر  ،عتسترج ،تعالج ،تخزن ،وهً تتكون من المعدات و البرمجٌات التً تستقبل ،بالمعلومات الالزمة فً المؤسسة
 المعلومات وتقدمها بالشكل المناسب لدعم عملٌة اتخاذ القرارات اإلدارٌة فً التخطٌط والرقابة على أنشطة المنظمة.

 261: 2111،وٌنظر )النجار و ملكاوي ً لجمع  ،( إلى نظم المعلومات على أنها مجموعة العناصر المترابطة التً تعمل معا

 اعها وتوزٌعها بهدف دعم اتخاذ القرارات داخل المنظمة.المعلومات ومعالجتها وخزنها واسترج

حيث يمكف ، يمكف أف نصؿ إلى تعريؼ شامؿ لنظـ المعمومات ،وعمى ضوء التعريفات السابقة       
والتي  ،عبارة عف  إطار لمجموعة مف المكونات والعناصر سواء المادية أو البشرية :عمى أنياتعريفيا 



مف خالؿ تطبيؽ وظائؼ النظاـ مف جمع وتخزيف  ،بعالقات تكاممية وتفاعميةترتبط مع بعضيا البعض 
بحيث يتـ تقديميا وبالوقت المناسب لموحدات اإلدارية  ،ومعالجة لمبيانات وتحويميا إلى معمومات مفيدة

 .المختمفة لمساعدتيا عمى أداء وظائفيا اإلدارية بكفاءة وفاعمية

إال أف التعاريؼ السابقة  ،ويرى الباحث أنو ريـ عدـ وجود تعريؼ متفؽ عميو لنظاـ المعمومات       
بما فييا التعريؼ الذي أورده الباحث تطرقت في ضبطيا ليذا المفيـو إلى الوظائؼ األربعة األساسية التي 

ؾ فإف أي تعريؼ للذ ،ونشر المعمومات ،معالجة ،يقـو بيا نظاـ المعمومات والتي تشمؿ عمى: جمع، تخزيف
ـ 0-0والشكؿ رقـ ) .إذ لـ يتطرؽ إلى توضيح ىذه الوظائؼ لنظاـ المعمومات يعتبر ناقصاً  ( يوضح نظا

 المعمومات وأىـ مكوناتو وموارده:

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ـ الفعاليات التي يقـو بيا نظاـ المعمومات عمى النحو التالي:  مف خالؿ الشكؿ السابؽ يمكف لنا أف نستنتج أى

وىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف البيانات يجب تسجيميا  ،دخاؿ موارد البيانات مف مصادرىا المختمفةإ -4
دخاليا عف طريؽ وسائؿ اإلدخاؿ الممحقة ب   وبالحاسوبوا 

 تحويميا إلى معمومات مفيدة لممستخدـ النيائي. دمعالجة البيانات التي تـ إدخاليا بقص -0

 خزن البٌانات

الرقابة والسٌطرة على 

 أداء النظام

إدخال موارد  إخراج المعلومات

 البٌانات

معالجة البٌانات 

تخزٌن...(،)ترتٌب  

 األفراد

 البٌانات

 البرمجٌات
 األجهزة

 الشبكات واالتصاالت

Source: O’Brien، James، A، 2007، Management Information Systems: Managing Information 

Technology in the E-Business Enterprise، 7th ed، Irwin: McGraw-Hill Companies، Inc، p11. بتصرف   

د نظم المعلومات(  مكونات وموار2-2الشكل رقم )   



في أي  أو وسائط فيديو أو ،وتقديميا لممستخدـ النيائي عمى شكؿ تقاريرإخراج منتجات المعمومات  -3
 شكؿ مريوب لممستخدـ النيائي وضمف إمكانيات النظاـ.

 خزف البيانات بصورة منظمة وذلؾ لالستفادة منيا في أي استخداـ مستقبمي. -1

ة راجعة عف عممية اإلدخاؿ بحيث أنو يجب عمى نظاـ المعمومات تقديـ تغذي ،السيطرة عمى أداء النظاـ -5
يد فيما إذا كاف النظاـ قادرًا عمى إنجاز المطموب منو دوتقييـ ىذه التغذية لتح ،والمعالجة والخزف واإلخراج
 .أـ ال ضمف المعايير الموضوعة

         Information Systems Componentsنظـ المعمومات  كونات: م2-1-3
 ،األجيزة والمعدات ،يمكف تصنيفيا إلى: الموارد البشرية ،ةرئيس ظـ المعمومات مف خمسة عناصرتتكوف ن

فيما يمي توضيح موجز لتمؾ . و (O’Brien, 2007: 13الشبكات واالتصاالت )  ،البيانات ،البرمجيات
 : كوناتالم

ـ  :Human Resources الموارد البشرية -1 دارة أي نظا إف وجود األفراد ضروري ومحوري لتشغيؿ وا 
 ،والمقصود ىنا باألفراد ىـ العناصر المدربة والخبيرة عمى تصميـ واستخداـ النظـ بكفاءة وفاعمية ،معمومات

 (57: 0242 ،وتشمؿ الموارد البشرية عادة عمى:) النجار

وىذا يتطمب توفير وسيمة  ،المستخدميف النيائييف: وىـ األفراد الذيف يستخدموف مخرجات نظاـ المعمومات -أ
 ،المستيمكيف ،الموظفيف ،رجاؿ البيع ،المحاسبيف ،المديريف ومف ىؤالء المستخدميف: ،خطاب سيمة مع النظاـ

 والميندسيف وييرىـ.

ـ  -ب متخصصي نظـ المعمومات: وىـ األشخاص الذيف يقضوف وقتًا كاماًل في تطوير أو تشغيؿ نظ
 ظـ والمبرمجيف والمشغميف لمنظاـ.المعمومات.ويشمموف عمى محممي الن

 معالجة  في تتضمف جميع األجيزة المادية و الموارد المستخدمة : Hardwareاألجيزة والمعدات -2
 وسائؿ و ، CPUو وحدة المعالجة المركزية ، Input Devicesالبيانات مثؿ: وسائؿ اإلدخاؿ

 والشبكات ووسائؿ االتصاؿ ، Output Devicesاإلخراج حداتو و  ، Storage Devicesالتخزيف
Communication  Devices ، بؿ تمتد لتشمؿ مدى إمكانية تحديث وصيانة ىذه األدوات  ،ليس ىذا فقط

 ,Kolbaحتى تتمكف المنظمة مف مواكبة التغيرات المستمرة واالحتياجات المتجددة   في البيئة المحيطة )
2009: 55.) 



وب خاصة يفيميا الحاس وتشمؿ كؿ اإليعازات والتعميمات المكتوبة بمغةٍ  : Softwareالبرمجيات -3
(O’Brien, 2007:24)،  (00: 0222،يمكف تقسيميا إلى ما يمي:)الصباغضمف ىذا السياؽ و 

 .مثؿ نظاـ التشغيؿ الذي يدير عمميات الحاسوب برمجيات التشغيؿ: -أ

ـ البرمجيات التطبيقية:وىي برامج مكتوبة لتطبيقات  -ب خاصة مف قبؿ المستخدـ النيائي مثؿ برامج نظا
 وبرامج معالجة النصوص وييرىا. ،الرواتب

مثؿ التوجييات الخاصة  اإلجراءات: وىي توجييات تشغيمية لألفراد الذيف سيستخدموف نظاـ المعمومات. -ج
ـ حزمة برمجيات معينة. ،بمؿء االستمارات  أو استخدا

 ،أحرؼ ،تعتبر البيانات مواد خاـ أولية يتـ تسجيميا بواسطة رموز معينة )كممات : Dataالبيانات -4
(. لذا يجب النظر إلى 10: 0229 ،أرقاـ...( بحيث يمكف الرجوع إلييا في وقت الحؽ)أبو عمر ،أشكاؿ

ـ لتصبح قادرة عمى توفير متطمبات المستخد ،يجب أف ينظـ ويدار بكفاءة وفاعمية ،البيانات كمورد ميـ
النيائي. وقد تنظـ البيانات عمى شكؿ قواعد بيانات أو قواعد معرفة أو قواعد نماذج أو بنوؾ معمومات 

 .(.59: 0242 ،)النجار

أف تعمؿ عمى تنمية  ،ويرى الباحث أنو يجب عمى المنظمة سواء كانت مصرؼ أو مؤسسة إنتاجية      
ر ىذه العناصر في المؤسسة حيث أف توف   ،ومات لديياحتى تزيد الفائدة مف نظـ المعم ،الخمسة تمؾ كوناتالم

فال بد مف التفاعؿ بيف ىذه الموارد  ،لوحدىا ال يعتبر كافيًا لدعـ بناء القاعدة المعرفية وتعزيز الميزة التنافسية
المادية والبرمجيات مف جية  كوناتفالتنايـ بيف الم ،حتى تستطيع إكساب المنظمة ميزة تنافسية ،مجتمعة

وبيف األفراد سواء كانوا مستخدميف نيائييف أو متخصصيف مف جية  ،مدعومة بوسائط االتصاالت والشبكات
أخرى ضروري حتى تستطيع المنظمة مف أداء األنشطة المختمفة لتمؾ النظـ. ويمكف أف يـت ذلؾ في 

 (67: 0227 ،حؿ ىي:) عجاـمف خالؿ ثالث مرا ،المصرؼ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
ٌتم  ،لنقل البٌانات والمعلومات المتعلقة بمعالجة الحسابات والمدفوعات وغٌرها ،داخل المصرف الواحد وبربط أجهزة الحاس -1 ل

 بعدها الربط مع فروع المصرف. 
اسطة شبكة السوي بو ،ٌتم الر بط بٌن شبكة المصرف والمصارف األخرى و المؤسسات  التً تتعامل مع المصرف بشكل كبٌر -2

 .Society of Worldwide Interbank Financial Transaction( SWIFTفت  )
 (.ATM ) توسٌع استخدام وحدات المعالجة الطرفٌة لتشمل العمالء أٌضاً مثل أجهزة الصراف اآللً  -3

: أنواع نظـ المعمومات2-1-4  



ـ المعمومات عمى أساس المستويات التنظيمية  -أ :تقسيـ نظ  

مف  ابتداءً  ،تقسيـ نظـ المعمومات عمى أساس المستويات التنظيمية األساسية التي تقدـ الدعـ ليا يمكف      
 :Laudon & laudon, 2006 :)ىي عمى الترتيب ، أنواع أربعالمستوى األدنى وصعودًا إلى األعمى إلى 

40-41) 

:Operational Level System ـ المستوى التشغيمي  - نظ 1 

وتعمؿ عمى مراقبة  ،) األنشطة الروتينية( في المستوى اإلداري األوؿ عامميفوىي النظـ التي تدعـ ال        
 تسويؽ ،مالية ومحاسبة ،وتسجيؿ النشاطات الروتينية المختمفة في المنظمة بما تشممو مف إنتاج وتصنيع

 أو البيانات.ويطمؽ عمييا عادة نظـ معالجة العمميات  ،و موارد بشرية ،ومبيعات

Management Information System ـ المستوى اإلداري )التكتيكي(  - نظ 2 

وتعمؿ عمى مراقبة  ودعـ عمميات صنع القرارات  ،وىي النظـ التي تدعـ المديريف في اإلدارة الوسطى       
األمور تسير كما ىؿ  ،وتحاوؿ اإلجابة عمى أسئمة مف نوع ،شبو ويير الروتينية في مستوى اإلدارة الوسطى

 ما ىو األثر لو ضاعفنا المبيعات خالؿ شير ما عمى مخطط اإلنتاج...؟  ،ىو مخطط؟

Strategic Level System ـ المستوى اإلستراتيجي  - نظ 3 

فيما يخص القضايا اإلستراتيجية والتخطيط طويؿ  ،وىي النظـ التي  تدعـ المديريف في اإلدارة العميا       
 وتجيب عمى أسئمة مف نوع ما ،حيث تأخذ باالعتبار البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة ،مةاألجؿ في  المنظ

 ما ىي المنتجات التي عمينا صناعتيا في الخمس سنوات القادمة؟... ،؟ىي حجـ العممة المطموبة مستقبالً 

ـ المستويات اإلدارية الثالث وىو:  (13: 0242 ،) القاضي وأبو زلطة ويضيؼ آخروف مستوى رابع يدع

 

Knowledge Level System ـ المستوى المعرفي  - نظ  4 

يشمؿ المستوى المعرفي العامميف في مجاالت البيانات والمعمومات والمعرفة مثؿ المختصيف في       
 ،ومعالجة البيانات ،تتعمؽ وظائؼ ىذه النظـ بالمحطات اليندسية والرسوماتو مجاالت النظـ والميندسيف. 

 وتصوير الوثائؽ والمفكرات اإللكترونية التي تخدـ المستوى المعرفي وكذلؾ مستوى نظـ المكتب.



كما تساعد في  ،والغرض مف ىذه النظـ ىو مساعدة المنظمة أف تدمج أي معرفة جديدة في المنظمة        
التالي فيي تدعـ القرارات وب (.16: 0225 ،رقابة تدفؽ األعماؿ الورقية والمكتبية داخؿ المنظمة) أبو رحمة

(  يوضح المستويات اإلدارية و نظـ المعمومات التي 3-0يير المييكمة داخؿ المنظمة. والشكؿ رقـ )
 تخدميا:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       
  :النظم الستة التً تتعامل مع المستوٌات التنظٌمٌة 

تحصؿ عمى الخدمات المعموماتية عادة مف خالؿ  ،تمؾ المستويات األربعة التي أشرنا إلييا سابقاً         
 .والتي تصمـ أليراض مختمفة ولجميور مف المستخدميف المختمفيف ،ة مف نظـ المعموماترئيس ستة أنواع

 وىي:

ـ معالجة المعامالت أو  -1 Tra( arItrnsfnI rannyttfIs aetsysT) العممياتنظ  

ESS 

DSS 

MIS 

TPS 

 نظم المستوى االستراتٌجً

 نظم المستوى التشغٌلً

  واإلنتاج التصنٌع التسوٌق والمبٌعات

 

البشرٌة الموارد التموٌل والمحاسبة  

  

اإلدارينظم المستوى   

source: Laudon، Kenneth c.، & laudon، Jane P، Op. CIT. p 42 

         بتصرف  بتصرف بتصرف 41

( العالقة بٌن المستوٌات اإلدارٌة والنظم التً تخدمها3-2الشكل رقم )  



وذلؾ مف أجؿ أتمتة التعامالت اليدوية  ،تـ تطوير نظـ المعمومات األولى في ستينات القرف العشريف      
 iessriistgوأطمؽ عمييا بدايًة مسمى نظـ المعمومات اإللكترونية ) ،اإللكتروني الحاسوبعف طريؽ 

atinrm tene)، حيث يطمؽ عمييا  ،وتـ تطويرىا الحقًا وفؽ عدة مراحؿ وأطوار وأخذت تسميات مختمفة
 (Laudon & laudon, 2006: 43) (. ويعرفيا46: 0222 ،اليـو اسـ نظـ معالجة المعامالت) الرحاؿ

مثؿ  ،تقـو بتسجيؿ العمميات الروتينية اليومية الضرورية لمزاولة العمؿ ،عمى أنيا نظـ تعتمد عمى الحاسوب
 وسجالت دواـ العامميف وييرىا. ،جدوؿ الرواتب ،حجوزات الفنادؽ ،تسجيؿ أوامر البيع والشراء

حيث تقـو بتسجيؿ البيانات والوقائع  ،تقـو ىذه النظـ بخدمة المستويات التشغيمية داخؿ المنظمة      
نتاج و  ،وتستفيد منيا المنظمة في أداء وظائفيا المختمفة مف تسويؽ ،ث التي تجري في المنظمةواألحدا وا 
وموارد بشرية عف طريؽ الدعـ الذي تقدمو إلى القرارات المييكمة )النجار  ،ومحاسبة ومالية ،تصنيع
 (. كما وتتميز بناحيتيف أساسيتيف ىما:060: 0242،وممكاوي
 ها من خالل ربط العمالء بالمنظمة وإدارتها.رسم حدود المنظمة وبٌئت 

 تستخدم من قبل نظم أخرى سواء داخل المنظمة أو خارجها) سلطان ،تعد هذه النظم بمثابة منتج للمعلومات ً  (. 5: 2111،ك

ـ  ،ويرى الباحث أف ىذه النظـ تعتبر العمود الفقري ألي نظاـ في المؤسسة         وال يمكف بناء أي نظا
وعمى البيانات التي تنتجيا لخدمة النظـ األخرى. وبالتالي فإف فشؿ ىذه  ،بدوف االعتماد عمى ىذه النظـ

أو إنتاج المخرجات مف و إلى البيئة قد يؤدي  ،النظـ في تأدية مياميا سواء في الحصوؿ عمى المدخالت
ىذه النظـ تقـو بتمييد الطريؽ لعمؿ اإلدارات العميا  إلى فشؿ كافة النظـ األخرى. لذا يمكف القوؿ أف

 والوسطى في المنظمة مف دوف أف يكوف ليا صمة مباشرة بيذه اإلدارات.

Management Information System (MIS) نظـ المعمومات اإلدارية  -2  

ث تقـو بدعـ القرارات حي ،تعمؿ نظـ المعمومات اإلدارية عمى مستوى اإلدارة التكتيكية داخؿ المنظمة       
إذ تمكف المديريف مف الوصوؿ إلى  ،خاصًة فيما يتعمؽ بأمور العمؿ األسبوعية والشيرية والسنوية ،المييكمة

نظاـ منيجي  :المعمومات عف أداء المنظمة الحالي والسابؽ. ويمكف تعريؼ نظاـ المعمومات اإلدارية عمى أنو
فير المعمومات الضرورية لصنع القرارات) الحميدي و آخروف بقصد تو  ،محوسب قادر عمى تكامؿ البيانات

عمى أنيا نظاـ متكامؿ لتوفير المعمومات الالزمة لدعـ وظائؼ  Senn James(. وعرفيا 73: 0225،
ويساعد في اتخاذ القرارات مف خالؿ معمومات تصؼ الماضي والحاضر والمستقبؿ )  ،وعمميات المؤسسة

ىذه النظـ ردًا عمى أوجو القصور في نظـ معالجة المعامالت )أي بسبب وقد نشأت (. 10: 0223،رابح
. ،حاجة المديريف إلى المعمومات( ـ معالجة المعامالت كشرط مسبؽ و الـز  ولكنيا تتطمب وجود نظ



وتقديميا عمى شكؿ  ،كما وتعمؿ ىذه النظـ عمى تمخيص البيانات الناتجة عف نظـ معالجة المعامالت      
ية وليست مبدئية إلى المديريف في مختمؼ المستويات اإلدارية وذلؾ لتدعـي  عممية صنع القرارات تقارير دور 
ـ 48: 0222 ،وبشكؿ رئيسي في مستويات اإلدارة الوسطى ) الرحاؿ ،التقميدية (. ويالبًا ما تكوف ىذه النظ

ط والتنسيؽ والتنظيـ والرقابة وتخدـ عمميات التخطي ،موجية لمبيئة الداخمية لممنظمة وليس لمبيئة الخارجية
قميمة المرونة  وىذه النظـ عادةً  ،أي أنيا تخدـ وظائؼ اإلدارة .وصنع القرارات في المستويات اإلدارية كافة

. ومف أىـ تطبيقات نظـ المعمومات ( Laudon & Laudon, 2006: 44ولدييا قدرة قميمة عمى التحميؿ )
مف أجؿ تزويد اإلدارة بالمعمومات  .والموازنة السنوية وييرىا ،اليؼتحميؿ التك ،تحميؿ المبيعات ،اإلدارية

(. كما وتقـو ىذه النظـ بتأدية العديد مف 65: 0228 ،الالزمة ألداء وظائفيا وعممياتيا ) قنديمجي والجنابي
 (55: 0242 ،أىميا:) النجار ،الوظائؼ في بيئة األعماؿ المعاصرة

 المناطق المختلفة. زٌادة التعاون بٌن اإلدارة العلٌا ً  والفروع التابعة لها ف
 ن من الموردٌن والمستهلكٌن والموظفٌن حٌث تؤمن نظم المعلومات اإلدارٌة  ،التنسٌق بٌن المنشأة وأصحاب المصالح المختلٌف

 سواء فً تبادل الرأي أو تنفٌذ الصفقات التجارٌة بٌن األطراف المختلفة. ،حركة االتصال
 ق الفا   siiifihnfEوالكفاءة  ،بتوفٌر المعلومات الصحٌحة و الالزمة التخاذ القرارات  siihfvithnhEEعلٌة العمل على تحٌق

 بتوفٌر المعلومات بأقل تكلفة ممكنة.
 ستراتٌجٌة للمنظمة.المساعدة فً تحقٌق المٌزة اال 

ية يايتيا ( أف نظـ المعمومات اإلدارية ىي نظـ ذات طبيعة تكامم94: 0229ويرى )نائب و آخروف،    
تزويد اإلدارة بالمعمومات الالزمة لتخطيط ورقابة األنشطة اإلدارية المختمفة في المنظمة، مف خالؿ المعالجة 
التحميمية لمبيانات التي توفرىا نظـ معالجة البيانات، واستخالص المؤشرات المتعمقة بأداء الوظائؼ المختمفة 

 ضمف توجيات اإلدارة االستراتيجية.

Decision Support System (DSS) ـ دعـ القرار  - نظ 3 

وتعتبر  ،صممت نظـ دعـ القرار لحؿ المشكالت النوعية التي تعجز عنيا نظـ المعمومات اإلدارية       
حيث تساعد المديريف عمى فصؿ أجزاء المشكمة ومكوناتيا ليتمكنوا مف استخداـ خبراتيـ  .نسخة متقدمة عنيا

الذي يساعد  ،اآللي وبالنظاـ المعتمد عمى الحاس :دعـ القرارات عمى أنو ـاوحكميـ في حميا. ويعرؼ نظ
 ،صانع القرار عمى االستفادة مف المعمومات والنماذج لحؿ المشكالت يير الروتينية)نجـ الحميدي وآخروف

ج كما يمكنو دم ،ويقدـ نماذج تحميالت رفيعة المستوى ،. وبالتالي فإنو نظاـ يمزج البيانات(444: 0225
وأيضًا يقدـ برامج إدارة و إنتاج الحوار لمسماح لصانع القرار بالتفاعؿ مع  ،عدة نماذج لتكويف نموذج متكامؿ

: 0242،ومثاؿ ذلؾ تحميؿ تكاليؼ العقود) النجار .المييكمة داخؿ المنظمةيير لدعـ اتخاذ القرارات  ،النظاـ
85.) 



وذلؾ لمساعدة المديريف في  ،إلدارة الوسطى والعميا(تعمؿ ىذه النظـ عمى مستوى إدارة المنظمة )ا       
والتعامؿ مع المشكالت يير االعتيادية التي تكوف طرؽ و إجراءات الوصوؿ إلى  ،اتخاذ القرارات النوعية

كما أف ليذه النظـ قدرة تحميمية أكثر مف باقي النظـ األخرى وتركز  .حموؿ ليا يير معروفة ومحددة مسبقاً 
. وبالريـ مف أف نظـ دعـ القرار ( Laudon & Laudon, 2006: 46ة صنع القرار)تحسيف عمى كفاء

إال أنيا تأتي  ،SIaونظـ المعمومات اإلدارية  Siaتستخدـ معمومات مف نظـ معالجة المعامالت 
 أسعار األسيـ الجارية وأسعار المنتجات لدى المنافسيف وييرىا ،بالمعمومات أيضًا مف مصادر خارجية مثؿ

وتفاعمية  ،. وىناؾ نظـ دعـ القرارات الجماعية التي تعتبر منظومة معمومات حاسوبية(01: 0222 ،)الرحاؿ
 (.063: 0242 ،تدعـ عمؿ الفريؽ لحؿ المشكالت يير وشبو المييكمة) النجار وممكاوي

تقدـ الدعـ  عمى أف نظـ دعـ القرار ،ويرى الباحث بأف ىناؾ شبو إجماع بيف عمماء نظـ المعمومات      
جراءات شبو اال وف فييا جزء مف المشكمة واضح والتخاذ القرارات شبو المييكمة وىي: القرارات التي يك

وبدرجة أقؿ تقدـ الدعـ لمقرارات يير المييكمة التي ترتبط باإلدارة  ،ولكنيا يير كافية التخاذ القرار ،محددة
 لبًا ما يستخدموف نظـ دعـ اإلدارة التنفيذية.ذلؾ ألف المدراء في اإلدارة العميا  يا و ،العميا

Executive Support System (ESS)  4- ـ اإلدارة التنفيذية ـ دع نظ  

والتي  ،وذلؾ بغرض اتخاذ القرارات يير الروتينية ،ُتستخدـ ىذه النظـ مف قبؿ المديريف في اإلدارة العميا     
عف كيفية التصرؼ حياؿ المشكمة الطارئة.  ةألنو ال يوجد ليا إجراءات مسبق ،تتطمب حكمة وتحميؿ عميؽ

أو  ،صممت ىذه النظـ لجمع وحصر المعمومات مف المصادر الخارجية مثؿ قوانيف الضرائب الجديدة و 
بؿ أيضًا تستخمص المعمومات مف  ،ليس ىذا فحسب .المنافسيف وييرىا مف عناصر البيئة الخارجية

ـ  ،(taa( ونظـ دعـ القرار)SIaمف نظـ المعمومات اإلدارية ) خاصةً و  ،اخميةالمصادر الد ومف ثـ تقو
 بفمترة ىذه المعمومات وتحميميا وتقدميا لممديريف في اإلدارة العميا. 

ولكف يمكنيا التعامؿ مع كؿ أنواع المشاكؿ  ،كما أف ىذه النظـ ليست مصممة لحؿ مشكمة بعينيا       
ـ  ،وتعتمد عمى برمجيات ورسومات وجداوؿ متطورة جدًا لتأدية وظائفيا ،رةالمتجددة والمتغي ولكنيا تستخد

وذلؾ ألنيا تتطمب خبرة كافية مف المديريف في كيفية التوظيؼ  ،نماذج تحميمية بدرجة أقؿ مف النظـ األخرى
ما ىو  مف نوع: سئمةإذ تقـو ىذه النظـ باإلجابة عمى أ ،و المفاضمة بيف البدائؿ واختيار البديؿ األفضؿ

 :Laudon & Laudon, 2006مجاؿ النشاط الذي يجب أف تكوف فيو المنظمة؟ أو ماذا يفعؿ المنافسوف؟)
47 ) . 



عمى  استراتيجيةويرى الباحث أف تمؾ النظـ مف أىـ النظـ التي تعطي المنظمة القدرة عمى كسب ميزة        
إذ يمكنيا تحميؿ قدرة المنظمة التنافسية التي تبني  ،لما ليا مف تفاعؿ مباشر مع البيئة الخارجية ،منافسييا

وذلؾ لعدـ توفر الخبرة  ،في البمداف النامية خداـ ىذه النظـ محدوديزاؿ است عمييا إستراتيجيتيا. ومع ذلؾ ال
 الكافية لممديريف في تمؾ الدوؿ لمتعامؿ معيا بكفاءة وفاعمية.

ـ أتمتة المكاتب -5   Office Automation System (OAS) :نظ

مثؿ حفظ  ،بما يحويو مف أنشطة ،تشير إلى كافة النظـ التي ترتبط بشكؿ عاـ في العمؿ المكتبي       
تيسر إنشاء وحفظ وتوصيؿ المعمومات في أشكاليا المكتوبة أو  ،جدولة المواعيد ،ومراجعة السجالت

المنطوقة أو المصورة في أرجاء المؤسسة. وليا العديد مف التطبيقات التي تستخدميا ألداء مياميا والتي 
النشر  ،نترنتاال ،نسخ الوثائؽ ،معالجة الصوت ،معالجة الصور ،البريد اإللكتروني ،منيا: معالجة الكممات

جد أف المديريف بي وييرىا. و ال تتواجد ىذه التطبيقات بالضرورة في نظاـ مكتبي واحد. وحاليًا فإننا نالمكت
: 0226 ،ف كافة يعتمدوف عمى ىذه النظـ ألداء مياميـ )مصطفىيالمبيعات والعامم يوالمينييف ومندوب

413.) 

بعد التطور السريع واليائؿ  وذلؾ انصيرت بيف جميع األنظمة األخرى،ويرى الباحث أف ىذه النظـ        
ـ  ،ما يميز ىذه النظـ أنيا تستخدـ مف قبؿ الجميع وأكثر ،في صناعة البرمجيات ونظـ المعمومات وتمدى

ـ ويير معقدة ،بالمعمومات  وتيدؼ إلى تحقيؽ ياية مكتب بال ورؽ.  .وىي سيمة االستخدا

Knowledge Work System (KWS) نظـ العمؿ المعرفي:  -6   

مف خالؿ ضماف وصوؿ  ،تيدؼ تمؾ النظـ إلى دعـ العامميف في العمؿ المعرفي داخؿ المنظمة       
 (. 5: 0222،المعرفة الجديدة والخبرة الفنية بشكؿ متكامؿ )سمطاف

والذكاء  meuren atinrmأف النظـ الخبيرة  reir P ieefreويعد خبراء نظـ المعمومات مثؿ        
 فقط ألنيا ال تقـو ،اف لمنظـ المعتمدة عمى المعرفةىما الشقاف الرئيس iensksssee Itnreesgrtsrاالصطناعي 

ىو عممية االستخالص  ،جديد يءبؿ تقـو بإضافة ش .بعممية تجميع وتصنيؼ وتحميؿ البيانات وعرضيا
ـ الخبرة ـ بيا اإلنساف) الحسنية ،وتقدي  (.124: 0226،إذ تقـو عمى فكرة محاكاة عممية اتخاذ القرار التي يقو

التي تعمؿ عمى دمج المعرفة  وميارات  النظـ وبالتالي يمكف القوؿ بأف النظـ الخبيرة ىي واحدة مف     
ستراتيجية اقرارات اذ ؿ إلى نفس ميارة الخبير البشري في حؿ المشكالت و اتخو لموص وذلؾ ،حؿ المشكالت



 .وخبرة عممية عمى حد السواء ،حيث تستطيع التعامؿ مع المشكالت التي تحتاج إلى معرفة نظرية ،بشأنيا
عادة ىيكمتيا مف أجؿ نجاح  ،واألكثر أىمية مف ذلؾ أنيا تساعد المنظمات في اكتساب المعرفة الضرورية وا 

ىي نظـ ىدفيا  ،. أما نظـ الذكاء االصطناعي(,Wright& Rhodes 120 :2001المنظمة والمنافسة )
ومحاولة استخداـ ىذا الذكاء في حؿ  ،تصميـ وتطوير نظـ حاسوبية تحاكي الذكاء البشري لدى األفراد

وجاءت  ىذه النظـ كمحاوالت لمنح اآلالت قدرة مف حيث إجراء  ،المشكالت واتخاذ القرارات المختمفة
ـ بيا العنصر البشري  .(Walker, 2006:205) العمميات الذكية التي يقو

ال بد مف اإلشارة إلى أف ىذه النظـ ترتبط فيما بينيا   ،بعد ىذا العرض المبسط ألىـ نظـ المعمومات       
وجداوؿ ورسومات  ،أو ممخصة ،بيانات والمعمومات مف تقارير تفصيميةلتبادؿ ال ،بعالقات تكاممية وتبادلية

ـ مع بعضيا البعض:  (1 -0) وييرىا مف أشكاؿ المعمومات. ويبيف الشكؿ رقـ  كيفية ارتباط ىذه النظ

 

 

 

 

 

 

 

 

    

نالحظ أف نظـ المعمومات ترتبط وتتفاعؿ مع بعضيا البعض بعالقات  ،وتعقيبًا عمى الشكؿ السابؽ     
إذ تزود نظـ دعـ  ،(Siaحيث يتضح الدور المحوري والياـ لنظـ معالجة المعامالت ) ،تبادلية وتفاعمية

( Sia( ونظـ أتمتة المكتب )SWa( والنظـ المعرفية )SIa( ونظـ المعمومات اإلدارية )taaالقرار)
يتوقؼ  ،وبالتالي فإف  نجاح المنظمة مف عدمو ،وحسب حاجة النظـ األخرى ،تجمعة لدييابالمعمومات الم

وذلؾ ألف كؿ القرارات والحموؿ يتـ اتخاذىا في ضوء  ،(Siaعمى الدور الذي تقـو بو تمؾ النظـ أي )
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، 1ط، تصمٌم نظم المعلومات اإلدارٌة والمحاسبٌة،  2111،محمد خلٌل أبو زلطة، زٌاد عبد الكرٌم القاضً المصدر:       

    بتصرف. 46ص.، األردن، عمان، العربً للنشر المجتمع

( العالقة بٌن نظم المعلومات4-2الشكل رقم )  



تكمفة  ،وتمد بيا النظـ األخرى في المنظمة. ولكف يبقى التحدي األكبر أماـ اإلدارة ،المعمومات التي تنتجيا
ـ و تحقيؽ التكامؿ فيما بينيا.  ىذه النظ

Function Information Systems تقسيـ نظـ المعمومات عمى أساس وظيفي:  -ب  

ؿ مف أنواع نظرية مختمفة مف ما ىي في الواقع إال خميط متكام ،مف الميـ أف ندرؾ أف نظـ المعمومات      
نظـ المعمومات التي تطرقنا إلييا أعاله. وذلؾ ألف التنصيؼ النظري لنظـ المعمومات مصمـ إليضاح 
 ،األدوار المختمفة لنظـ المعمومات. وفي الجانب العممي فإف ىذه األدوار مدمجة في نظـ معمومات موحدة

ومات مصممة إلنتاج معمومات ودعـ قرارات يتـ صنعيا في . لذلؾ فإف نظـ المعممختمفةلوظائؼ  الدعـتقدـ 
فعمى  .إضافًة إلى قياميا بحفظ القيود ومعالجة المعامالت ،مختمؼ المستويات اإلدارية ووظائؼ األعماؿ

ىو نظاـ معمومات  ،نظاـ معمومات الرواتب الذي يعالج سجالت العامميف ويعد جداوؿ الرواتب :سبيؿ المثاؿ
إلنتاج تقارير  ،وفي نفس الوقت ىناؾ نظاـ معمومات يستخدـ البيانات الواردة في جداوؿ الرواتب ،تشغيمي

يتـ  ،وىو نظاـ معمومات الموارد البشرية. ولكف في معظـ الحاالت ،تحميؿ العمؿ لحساب  الكمؼ المختمفة
 & McLeod 123 :2007)الوظيفتيف  تاالمعمومات لسد احتياجات كميقدـ  ،دمج النظاميف في نظاـ واحد

schell,). 

ـ  nepbst P nepbstولقد صنؼ        نظـ المعمومات حسب الوظائؼ التي تخدميا إلى أربعة نظ
نظـ معمومات  ،كاًل منيا يخدـ مجاؿ وظيفي معيف في المنظمة وىي: نظـ معمومات البيع والتسويؽ ،رئيسية

 & Laudonـ معمومات التمويؿ والمحاسبة )ونظ ،نظـ معمومات الموارد البشرية ،التصنيع واإلنتاج
Laudon, 2006: 48). 

ـ معمومات -1     Sales & Marketing Information Systemالتسويؽ المبيعات نظ

فعمى المستوى التشغيمي يدعـ عممية  ،يقـو ىذا النظاـ بخدمة المستويات اإلدارية في المنظمة كافةً          
ودعـ خدمة ما  ،ومعالجة أوامر البيع والشراء ،وتتبع المبيعات ،االتصاؿ بالمستيمكيف الحالييف والمستقبمييف

فتقـو ىذه النظـ بوظائؼ  ،بعد البيع وييرىا مف النشاطات المصاحبة لعممية البيع. أما عمى مستوى اإلدارة
 ،وتحميؿ أداء المبيعات ،وقرارات التسعير ،وحمالت الدعاية واإلعالف ،ويؽمنيا دعـ بحوث التس ،عدة

ات العمؿ. أما عمى المستوى وعمى المستوى المعرفي تدعـ محط وتحميؿ أداء موظفي المبيعات وييرىا.
وتدعـ عممية  ،وفرص البيع ،فتقـو بمراقبة االتجاىات التي تؤثر عمى المنتجات الجديدة ،ستراتيجياال

 .        (Laudon & Laudon, 2006: 48) وتتبع أداء المنافسيف  ،طيط لمنتجات جديدةالتخ



 ،تؤدي وظائؼ عدةحيث  ،تعتبر نظـ معمومات التسويؽ مف أىـ النظـ الوظيفية داخؿ المنظمةكما        
التي تحتاج ليا ستراتيجيات والخطط ، وتحديد االمنيا تحديد أنواع السمع والخدمات التي ستباع لممستيمكيف

والعمؿ عمى تطوير منتجات جديدة وأسواؽ جديدة  ،وترويجيا وتوزيعيا ،عمميات تسعير السمع والخدمات
، حيث يتدخؿ شبكة معقدة مف العالقات المنظمة :عمى أنيا Kotler. ويعرفيا (08 :0226 ،)الحسنيةأيضاً 

ظـ لممعمومات مف مصادرىا الداخمية بيدؼ تأميف تدفؽ من ،جراءات و المناىجاال األشخاص واآلالت و
 .(Kotler,1994: 122والموجية لخدمة عممية اتخاذ القرارات التسويقية) ،والخارجية في المنظمة

        

يتولى جمع وتحميؿ ومعالجة البيانات  ،بأف نظاـ معمومات المبيعات والتسويؽ :وبالتالي يمكننا القوؿ       
التخاذ القرارات  ،وتأميف المعمومات التسويقية الالزمة ،التسويقية الناتجة عف أنشطة وعمميات إدارة التسويؽ

و أيضًا تعتبر مخرجاتو مدخالت  .وصياية اإلستراتيجية التسويقية لممنظمة .ذات العالقة بالمزيج التسويقي
ـ الوظيفية ا  ألخرى.ميمة لمنظ

Manufacturing & Production Information System ـ معمومات التصنيع واإلنتاج:  - نظ 2  

دارة نظاـ المعمومات اإلدارية بالمعمومات  ،يتولى تجييز إدارة العمميات ،ىو نظاـ محوسب         وا 
. وليذا مميات الموجستية..()بالتخطيط والسيطرة عمى اإلنتاج والنقؿ والع .المرتبطة بكافة األنشطة التصنيعية

ف: األوؿ يتصؿ بالتصميـ التقني لعمميات تصنيع المنتجات. والثاني يرتبط بموضوع يالنظاـ بعديف رئيس
 (.  81: 0222 ،تقنيات إنتاج المعمومات) ياسيف

تعمؿ في المستوى التشغيمي عمى  ،وكما نظاـ معمومات التسويؽ فإف  نظـ معمومات التصنيع واإلنتاج      
ـ  اإلدارة )التكتيكي(،معالجة كافة األوضاع المتعمقة بمياـ التصنيع واإلنتاج. أما عمى المستوى  فإف نظ

وتراقب الموارد وكمؼ اإلنتاج. وأيضًا تعمؿ عمى المستوى المعرفي عمى تأميف  ،تحمؿ ،التصنيع واإلنتاج
التي  ،اإلنتاجية. كما تيتـ عمى المستوى االستراتيجي بدعـ النشاطات ونشر المعرفة والخبرة لقيادة العممية

و  ،ستراتيجية طويمة األجؿ مف حيث الموقعا، في خطة تيتـ بالتخطيط والمراقبة لعممية إنتاج السمع والخدمات
 (.404: 0242 ،االستثمار في تكنولوجية جديدة) النجار

ـ  ،نظـ معمومات التصنيع واإلنتاجبأف  :وبناًء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ        ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنظ
 ،حيث تحصؿ منيا عمى توقعات المبيعات المستقبمية لوضع خطة اإلنتاج ،معمومات التسويؽ والمبيعات



بغية التأكد مف توفر  ،أحد أكثر اىتمامات ىذه النظـ ؿالذي يشك ،وتمدىا أيضًا ببيانات عف مستوى المخزوف
 لضماف استمرارية العممية اإلنتاجية.  ،لية الالزمةالمواد األو 

Human Resource Information System - :ـ معمومات الموارد البشرية نظ 3 

تساعد نظـ معمومات الموارد البشرية عمى المستوى التشغيمي في اإلشراؼ عمى االستقطاب و إحالؿ        
العماؿ  في المنظمة. وعمى المستوى اإلداري تساعد المديريف عمى مراقبة وتحميؿ عممية استقطاب و توزيع 

ـ العمؿ والمسارات الوظيفية عمى وتعويض العامميف. كما أنيا تدعـ عممية تحميؿ األنشطة المرتبطة بتصمي
فإنيا تساعد عمى تحديد  ،ستراتيجيأما عمى المستوى اال (.409: 0242،المستوى المعرفي) النجار

 ,Laudon & Laudonلمقابمة احتياجات الخطط طويمة األجؿ) ،احتياجات العمالة المطموبة ونوعياتيا
2006: 52). 

في تمبية احتياجات إدارة الموارد البشرية مف  ،معمومات الموارد البشريةتتجمى الوظيفة األساسية لنظـ و        
 وأليراض تخطيط وتنظيـ الموارد البشرية في المنظمة ،التي تحتاجيا حوؿ جميع األفراد العامميف ،المعمومات
 .(89: 0222،) ياسيف

مف خالليا الحصوؿ المستمر  يتـ ،عممية منظمة :أنياب نظـ معمومات الموارد البشرية  ويمكف تعريؼ      
عمى المعمومات المتعمقة بكافة شؤوف الموارد البشرية في المنظمة، الستخداميا كأساس وقاعدة في عمميات 

اآللي مف أجؿ استالـ ىذه البيانات ومعالجتيا الكترونياً  الحاسوباتخاذ القرارات المتعمقة بيا، ويستخدـ 
ـ، التخاذ القرارات في مجاؿ الموارد البشرية وتخزينيا وجعميا جاىزة وتحويميا إلى معمومات صالحة لالستخدا

 (.09: 0228،عند الطمب بأقصى سرعة) عفـر

Finance & Accounting Information  System ـ معمومات التمويؿ والمحاسبة:  -4  نظ  

حيث  ،أحد أىـ النظـ الوظيفية في كؿ منظمات األعماؿ ،تعتبر نظـ المعمومات المالية والمحاسبية     
تتوزع  ،النظـ. ويتكوف ىذا النظاـ مف نظـ فرعية أصغر هبامتالؾ شكؿ معيف مف ىذ ،تشترؾ كؿ المنظمات

ـ المعمومات المحاسبية. ب -أعمى فئتيف ىي:  ـ المعمومات المالية. -نظ                            نظ

الميزانية  ،مثؿ ميزاف المراجعة ،ج المعمومات المرتبطة باألنشطة المحاسبيةفاألولى: تنت       
وتدعـ المديريف  ،فإنيا تنتج المعمومات المرتبطة باألنشطة المالية لممنظمة :العمومية...الخ. أما الثانية

-405: 0242،) النجاروتخصيص ومراقبة الموارد المالية في األعماؿ ،المالييف في اتخاذ القرارات المالية



سيتناوؿ الباحث ىذه النظـ بشيء مف  ،. وبما أف موضوع الدراسة يركز عمى نظـ المعمومات المالية(407
 التفصيؿ في المبحث القادـ .

تقـو باإلشراؼ عمى  ،وعمى العمـو فإف نظـ المعمومات المالية والمحاسبية في المستوى التشغيمي       
 ،عمى المراقبة راءى المستوى اإلداري تساعد المدوعات ومقبوضات. وعمالتدفؽ النقدي في الشركة مف مدف

فإنيا تساعد في تأسيس يايات  ،ستراتيجي. أما عمى المستوى االوالتحكـ في مختمؼ الموارد المالية لممنظمة
لممنظمة  لألداء المالي ،ستراتيجي بتنبؤات طويمة األمدفي المستوى اال راء، وتزود المداستثمارية طويمة األمد

( Laudon  & Laudon, 2006: 52نستنتج مما تقدـ  .):  أف نظـ المعمومات الوظيفية التي أشرنا إلييا
ف مكونات ىذه البنية  سابقًا تمثؿ في حقيقة األمر بنية تنظيمية وتقنية متكاممة لنظاـ المعمومات اإلدارية. وا 

ى استرتيجية المنظمة. في الوقت الذي يتوفر فيو ترتبط بأىداؼ ومعايير وتنسيؽ دقيؽ يرتكز عم ،المتكاممة
أو لمجاؿ األعماؿ  ،لدى كؿ نظاـ معمومات وظيفي القدرة عمى إنجاز عمميات المعالجة المعموماتية لموظيفة

بمختمؼ مستوياتيا مف المعمومات  ،ولتمبية حاجات اإلدارات األخرى ،جؿ دعـ اإلدارة المعنيةأ، مف المحدد لو
 وبالوقت المناسب لممستفيديف. ،ذات الجودة الشاممة والقيمة المضافة

ـ  ،يستند عمى قواعد بيانات وظيفية متخصصة ،تمثؿ النظـ الوظيفية نسيجًا مشتركاً  ،خرآوبتعبير         يت
( يمثؿ البنية  5 -0ات. و الشكؿ رقـ ) مف خالؿ نظـ وبرامج إدارة قواعد البيان ،إدارتيا واستثمار مواردىا

ـ المعمومات اإلدارية وعالقتيا بالقرارات اإلدارية.  التنظيمية المتكاممة لنظ

 

     التشغيمي      المعرفي    اإلداري    اإلستراتيجي       المستوى  
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Source: Nasem، Malkawi، M، and Mansour،Alraja and Tarek، Alkhayer،2010، Information System Auditing 

Applied study at Banks Listed in Damascus Stock Exchange/ Syria، Euro Journal، London، United Kingdom،p77. 

( البنٌة التنظٌمٌة المتكاملة لنظم المعلومات وعالقتها بالقرارات اإلدارٌة5-2الشكل رقم )  



باستقراء ىذا المبحث نجد أف نظـ المعمومات: ىي عبارة عف مجموعة مف المكونات واإلجراءات النمطية     
بحيث  ،التي تعمؿ معًا لتحويؿ البيانات إلى معمومات بعد إجراء بعض العمميات التشغيمية عمييا ،المتداخمة

لدعـ أداء مختمؼ وظائؼ العممية اإلدارية بكفاءة وفاعمية. وعمى  ،يتـ تقديميا بالجودة والتوقيت المناسب
دخاؿ نظـ المعمومات الالريـ مف ارتفاع تكمفة تش في مب المنظمات المعاصرة أي أف إال محوسبة.غيؿ، وا 

نظراً  ،وخاصًة منظمات األعماؿ ذات الطبيعة المصرفية ،تتسابؽ إلدخاليا إلى مجاؿ عممياالدوؿ المتقدمة 
بحيث تصبح ذات داللة  ،فيي بحاجة لنظاـ المعمومات الذي ينسؽ ويرتب تمؾ البيانات ،لكثرة وتنوع بياناتيا

يقتصر عمى  ،في الدوؿ النامية. ولكف ال يزاؿ استخداـ تمؾ النظـ ةقدميا لمتخذي القرارات اإلداريعنى ويوم
 .المصرفية عمى وجو الخصوص توفي المنظما ،في الغالب الماليةو  المحاسبيةبعض المجاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المبحث الثاني 2-2  

نظـ المعمومات المالية مفيوـ  

ودراسة أىـ مكوناتو مف  .المعمومات المالي وأىميتوييدؼ ىذا المبحث إلى بمورة مفيـو نظاـ          
ـ  ،خصصت األولى ،يبحث في خمس فقرات، و مدخالت وعمميات ومخرجات لعرض مفيـو وأىمية نظا

ست الثانية لعرض أىداؼ نظـا  ر  ، في حيف كُ المعمومات المالي وأوجو الخالؼ مع نظاـ المعمومات المحاسبي
أما الرابعة فقد خصصت   ،اولت الثالثة مدخالت نظاـ المعمومات الماليوتن ،المعمومات المالي في المصرؼ

 .وخصصت الفقرة الخامسة لمخرجات نظاـ المعمومات المالي ،لعرض عمميات نظاـ المعمومات المالي

 :Financial Information System: أىمية ومفيوـ نظاـ المعمومات المالي )2-2-1
Concept and Importance)  

لة عف ؤو المسفالوظيفة المالية ىي  ،يعتبر المجاؿ المالي أحد أىـ المجاالت الوظيفة داخؿ المنظمة       
إضافة إلى اتخاذ قرارات مالية  ،رأس الماؿ...الخو  ،المخزوف ،إدارة األصوؿ المالية مثؿ التدفقات النقدية

ـ  ،رى تتعمؽ باالستثماروأخ ،تتعمؽ بتأميف وتوزيع الموارد المالية عمى أقساـ المنظمة وذلؾ مف أجؿ تعظي
ودورىا األساسي في تعقب  ،العائد والقيمة اإلجمالية لألسيـ. ومف ىنا تظير أىمية نظـ المعمومات المالية

دارة التدفؽ النقدي ،السجالت المالية بؿ تعددت  ،واتخاذ القرارات المالية في المنظمة. ليس ىذا فحسب ،وا 
إضافة إلى  ،لتشمؿ الرقابة عمى استخداـ األمواؿ والتنبؤ باالحتياجات المالية ،لماليمياـ نظاـ المعمومات ا

وأيضًا جمع المعمومات عف  ،توليد عدد ىائؿ مف التقارير التي تصؼ مختمؼ جوانب النشاط المالي لممنظمة
عمى المنافسيف  لمتغمب ،و المساعدة في وضع استراتيجيات وسياسات المنظمة ،البيئة الخارجية والمنافسيف

أف  حيث ،والحصوؿ عمى مزايا تنافسية. وتبدو أىمية ىذا النظاـ بشكؿ جمي في ميداف العمؿ المصرفي
األمر الذي يتطمب مزيداً  .ويالبًا ىي ليست ممكًا لو ،ىي النقود المصرؼالمادة األساسية التي يتعامؿ بيا 

 مف الحذر والحكمة والرقابة عمى عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بيا. 

فمخرجاتو  ،مف خالؿ تكاممو مع النظـ الوظيفية األخرى ،المالي كما تظير أىمية نظاـ المعمومات       
الموارد البشرية(  ،اإلنتاجالتصنيع و  ،تعتبر مدخالت ميمة لمنظـ الوظيفية األخرى )كالتسويؽ والمبيعات



أف يؤدي وظيفتو بكفاءة وفاعمية بمعزؿ عف النظـ الوظيفية  ،بحيث ال يمكف ألي نظاـ .والعكس صحيح
 ( 39-38: 0221 ،األخرى. ويوجد جانباف ليذا التكامؿ  :) إسماعيؿ

تحقيؽ و  ،وىو تكامؿ النظـ معًا في دعـ عدة وظائؼ : Functional Integrationتكامؿ وظيفي -أ
ـ  :ومثاؿ عمى ذلؾ ،مع احتفاظ كؿ نظاـ بكيانو المستقؿ ،مجموعة مف األىداؼ المجتمعة تكامؿ نظا

 المحاسبة( ،اإلنتاج  ،المعمومات المالي مع األنظمة الوظيفية األخرى)التسويؽ

لتصؿ  ،:وىو الدمج أو الربط بيف أجيزة وبرامج عدة أنظمة معاً  Material Integration تكامؿ مادي -ب
وذلؾ مف أجؿ إنجاز  ،إلى نظاـ متكامؿ ماديًا يأخذ ىيكاًل موحدًا وشكاًل مختمفًا عف كؿ نظاـ عمى حدة

 التكامؿ الوظيفي. 

أصبح المدير المالي اليـو أكثر مف أي وقت  ،ونظرًا لألىمية التي يتمتع بيا نظاـ المعمومات المالي      
 –والتنافس الشديد عمى اجتذابيا  ،ولندرة رؤوس األمواؿ ،المالية والعولمة ،نظرًا لمتقدـ التكنولوجي ،مضى

أصبح بحاجة إلى نظاـ معمومات مالي فعاؿ يقدـ لو المعمومات التي يحتاجيا بالدقة والتوقيت المناسب 
 وخاصًة في مجاؿ العمؿ المصرفي.

ذي يزود اإلدارة المالية عمى أنو النظاـ ال :نظاـ المعمومات المالي (0226)الحسينية،  ؼعر وي        
بالبيانات والمعمومات والحقائؽ التي تحتاجيا عف النشاطات  ،واإلدارة العميا وييرىا مف األنظمة ذات العالقة

 (. 095: 0226 ،لمساعدتيا عمى اتخاذ القرارات المالية المناسبة )الحسنية ،المالية لممنظمة

يقـو بجمع البيانات مف داخؿ وخارج  ،يفي محوسبعمى أنو نظاـ وظ McLeod & Schellوعرفو        
ومف ثـ يقـو بإيصاليا إلى المدراء المالييف في  جودة،ال عاليةحوليا إلى معمومات ويعالجيا لكي ي ،المنظمة

بما يضمف تعظيـ العائد عمى تمؾ  ،لمساعدتيـ عمى إدارة األصوؿ المالية في المنظمة ،الوقت المناسب
 .(Philee & Hoda, 2009: 36األصوؿ )

لى  :خر عرفو عمى أنوعض اآلوالب       نظاـ فرعي ييتـ بتوفير المعمومات المتعمقة بالتدفقات النقدية مف وا 
ومساعدة اإلدارة في إدارة االستثمارات وتوفير السيولة الالزمة إلدارة موارد المنظمة )الحميدي  ،المنظمة
 (. 89: 0225،وآخروف

 راءعـ المدجراءات التي تداالو مجموعة مف الطرؽ  :( عمى أنو407: 0242،و عرفو ) النجار       
 وتخصيص ومراقبة الموارد المالية في األعماؿ. ،المالييف في اتخاذ القرارات المالية



ـ  :عمى أنووعمى ضوء التعاريؼ السابقة يمكننا تعريؼ نظاـ المعمومات المالي        نظاـ فرعي مف النظا
يختص بجمع البيانات والمعمومات عف األنشطة ذات الطبيعة المالية مف مصادرىا  ،الشامؿ لممنظمة

ومعالجة ىذه البيانات وتحويميا إلى معمومات وتقديميا إلى مراكز صنع القرار في  ،الداخمية والخارجية
تقارير أو إحصاءات لمساعدتيـ في اتخاذ القرارات  ، ومعمومات مختمؼ المستويات اإلدارية عمى شكؿ

 المالية وغير المالية المناسبة.

وال يجوز  .وىنا البد مف التنويو إلى أف نظاـ المعمومات المالي يختمؼ عف نظاـ المعمومات المحاسبي       
عمى  ،ات التاريخيةييتـ بتقدـي البيان ،فنظاـ المعمومات المحاسبي ،كما يشيع لدى البعض .الخمط بينيما

وبالتالي  . الذي ُيعنى بجمع بيانات تتعمؽ بالماضي والحاضر والمستقبؿ ،عكس نظاـ المعمومات المالي
مجموعة مف الموارد واألفراد والتجييزات المصممة لتحويؿ  :يمكف تعريؼ نظاـ المعمومات المحاسبي عمى أنو

 لمعمومات يتـ إيصاليا إلى فئات واسعة مف متخذي القراراتىذه ا ،البيانات المالية ويير المالية إلى معمومات
. وبالنظر إلى ىذا التعريؼ يبدو مف حيث الشكؿ العاـ مماثاًل لتعريؼ (080: 0228 ،)شحادة و العاصي

فنظاـ المعمومات المحاسبي ما ىو إال أحد  ،ولكنو يختمؼ عنو في المضموف ،نظاـ المعمومات المالي
بناءً  ( الذي يبيف أىـ الفروؽ بيف النظاميف4 -0) رقـ ت المالي. وفيما يمي الجدوؿمدخالت نظاـ المعموما

 ( 55: 0228 ،مناسبة إلظيار االختالفات بيف النظاميف:)إسماعيؿ الباحث راىايعمى بعض المعايير التي 

 

المالينظاـ المعمومات   معيار المقارنة نظاـ المعمومات المحاسبي 

يقدـ بيانات تتعمؽ بالماضي 
 والحاضر والمستقبؿ

يقدـ بيانات تاريخية تعبر عف الماضي        الفترة الزمنية 

 

يخضع لمحكـ الشخصي لوجود 
 عنصر التقدير والتنبؤ فيو

 الموضوعية يركز عمى الموضوعية في إعداد البيانات

جديدة أو تعديؿ لمبيانات  خمؽ بيانات
  واقتراح حموؿ لممشاكؿ التي تقابميا

(رياضية و إحصائية)  

تسجيؿ البيانات في دفاتر عرفية)اليومية/األستاذ( 
ـ أي إجراء عميو )طرؽ حسابية بسيطة(وعميو ال يت  

طريقة جمع 
 البيانات يتـ

( الفرق بٌن نظام المعلومات المحاسبً والمال1ً- 2الجدول رقم )  



 وحدة القياس النقود النقود

تعد المعمومات المالية في أي فترة 
 زمنية أو حسب احتياجات اإلدارة

 ،تعد المعمومات المحاسبية في نياية كؿ سنة مالية
.أو شيرية ماضية ،كؿ فترة ربع سنوية في أو  

 إعداد التقارير

ييتموف بتوفير المعمومات المالية 
التي تحتاجيا اإلدارة لتساعدىا عمى 
 التخطيط والتنبؤ وصنع القرارات

المحاسبية لألفراد ييتموف بتوفير المعمومات 
ومخرجات نظاـ المعمومات  ،ةوالمؤسسات الحكومي

 المحاسبي ىي مدخالت لنظاـ المعمومات المالي

 المستخدموف

 ،المحاسبي نظاـ المعمومات متقدـ عف أف نظاـ المعمومات المالي :يتضح لنا مف الجدوؿ السابؽ       
ـ أوذلؾ وفقًا لمعايير المقارنة التي تـ البناء عمييا. فنظاـ المعمومات المحاسبي يعتبر  حد أىـ مدخالت نظا

ـ بو مف أدوار ميمة عمى المستوى التشغيمي ،المعمومات المالي وخاصة في مجاؿ العمؿ المصرفي. ،لما يقو  

 : أىداؼ نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ:2-2-2

 (342: 0225 ،النظاـ في المصرؼ عمى وجو العمـو ال الحصر إلى ما يمي:) الصيرفيييدؼ ىذا 

ً المصرف. -1  التحكم فً تخطٌط و مراقبة ومتابعة كافة المصروفات والمهمات المالٌة والمحاسبٌة ف

 إعداد إجمالٌات حسابات العملٌات الجارٌة من بٌانات المصروفات واإلٌرادات. -2
ٌلٌة للوص إعداد الموازنة التخطٌطٌة -3 ٌم  ل إلى المزٌج األمثل لالستثماروواالستثمارٌة للمصرف، والدعم بأدوات تحل بما ٌكفل تعظ

 العائد و تقلٌل المخاطرة
 تزوٌد اإلدارة العلٌا فً المصرف بتنبؤات طوٌلة األجل للمدى المالً. -4

 Content of Financial المصرفي : مكونات نظاـ المعمومات المالي2-2-3
Information System   

 ،كغيره مف النظـ مف المدخالت والعمميات والمخرجات ،يتكوف نظاـ  المعمومات المالي في المصرؼ        
ويؤدي كما  ى.بدراسة كؿ مكوف عمى حد قد قاـ الباحث و  .باإلضافة إلى نظاـ التحكـ والتغذية العكسية

ما يتعمؽ بأنشطة المصرؼ وخاصة الوضع  التفاعؿ بيف ىذه المكونات إلى توفير معمومات دقيقة عف كؿ
وكؿ ما تحتاجو  ،استثمارات المصرؼ ،حقوؽ الممكية ،الموجودات و المطاليب ،األرباح والخسائر ،المالي

 اإلدارة مف المعمومات المالية المحاسبية. 

 Inputsالمدخالت  2-2-3-1



ـ المعمومات  نظـالمجموعة مف  مخرجات  تتكوف مدخالت نظاـ المعمومات المالي مف      وىي ) نظ
تشكؿ نظـ فرعية في نظاـ  وىذه النظـ ونظـ المراجعة الداخمية، و نظـ اإلستخبارات المالية(. ،المحاسبية

وىي: ،المعمومات المالي  

  Accounting Information Systemالمعمومات المحاسبيةـ نظأواًل: 

إذ يعالج  ، التي تستخدـ في المستوى التشغيمي.معالجة المعامالت أحد أنواع نظـ نظاـال ىذا يعتبر      
التي تحدث في العديد مف وظائؼ المصرؼ  ،يوميًا اآلالؼ مف البيانات و المعامالت  التاريخية والتفصيمية

...الخ. ويخدـ ىذا  ،أو مدفوعات العماؿ ،أو المخزوف ،أو المقبوضات ،أو المدفوعات ،سواًء في المبيعات
وذلؾ بجعؿ المعمومات متوفرة لممستخدميف داخؿ  ،نظاـ المستوى التشغيمي في المصرؼ بشكؿ أساسيال

في إعداد  ،حيث تستخدـ إجراءات وقواعد محددة ،وخارج المصرؼ حيف طمبيا عمى شكؿ تقارير لممستخدـ
 عة وييرىامثؿ إعداد الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر وميزاف المراج ،تمؾ التقارير

 .(83-80: 0242،)النجار

ـ  ،ويمعب ىذا النظاـ دورًا ميمًا في تفعيؿ أنشطة المصرؼ        مف خالؿ تحقيؽ الترابط والتكامؿ بيف أقسا
إذ أف توفير  .لما يوفره مف تدفؽ سميـ لمبيانات والمعمومات في الوقت والشكؿ المناسبيف ،ووظائؼ المصرؼ

وذلؾ في إطار  ،لركيزة األساسية ألداء األعماؿ في كؿ قسـ مف أقساـ المصرؼالبيانات والمعمومات يعتبر ا
وتحقؽ  .وفي إطار خمؽ الترابط والتكامؿ المطموب ليذه األقساـ فيما بينيا ،ترشيد عالقاتو مع األقساـ األخرى

بطيا عف طريؽ ر  ،ىذه النظـ تمؾ الغاية بتكامميا مع نظـ المعمومات الفرعية الموجودة في المصرؼ
 تعمؿ عمى خدمتيا وعمى استقباؿ بعضيا كمدخالت لمبعض األخر. ،بمجموعات واحدة مف البيانات

  ة ليذا النظاـ في المصرؼ بما يمي :الرئيس وتتمخص المياـ

ٌات:   -1 ٌات تجمٌع وإعداد البٌانات والمعلومات المرافقة إلنجاز العملٌات المالٌة و المحاسبٌة للمصرف، ومن أمثلة هذه العمل عمل
اإلٌداع والسحب، فتح الحسابات، عملٌات دفع الفواتٌر، عملٌات الفائدة، عملٌات القطع األجنبً.... الخ. و وفقاً لهذه العملٌة ٌتم 
ضاً تجمٌع البٌانات باستخدام  ٌمكن ٌأ ٌمها لهذا الغرض، و تسجٌل تلك األنشطة السابقة الذكر فور حدوثها فً سجالت ٌتم تصم

ة ً  Terminalsنهاٌات طرٌف ، حٌث ٌتم من خاللها إدخال البٌانات التً تعبر عن أنشطة المصرف. وإعداد البٌانات ٌعن

ً شكل صالح لالستخدام من خالل النظام )الصباح،   (.54: 1998وضعها ف
 (494: 2116ٌلً: )سرور، وتشمل عملٌة المعالجة ما  من الضروري معالجة البٌانات لتحوٌلها إلى معلومات.  معالجة البٌانات: -2
ف البٌانات فً مجموعات أو سجالت، بحٌث تستخدم عناصر بٌانات معٌنة  - ً التصنٌف: حٌث ٌتم تصٌن فً السجل كشفرات، وف

تصنٌف المودعٌن حسب  :تكون الشفرة رمزاً واحداً أو أكثر ٌستخدم فً تعرٌف السجالت وتجمٌعها. مثال ذلك وبمجال الحاس
 .نوع الحساب

ب: وتعنً ترٌت - ب المودعٌن  : كأنب السجالت بتتابع معٌن، اعتماداً على الشفرات أو عناصر البٌانات. مثال ذلكالترٌت ٌتم ترٌت
 .تصاعدٌاً أو تنازلٌاً حسب مرات اإلٌداع

ة على عناصر البٌانات، إلنتاج عناصر بٌانات إضافٌة - ة والمنطٌق على سبٌل المثال، ف .الحسابات: حٌث ٌتم تنفٌذ العملٌات الحساٌب
 الفائدة بالمبلغ المودع من أجل حساب قٌمة الفائدة.ضرب معدل ٌُ 



ً تولٌف البٌانات أو اختصارها فً صورة إجمالٌات، وإجمالٌات فرعٌة، ومتوسطات، وما إلى ذلك. -  التلخٌص: تعن
ً لتشكل ق -3 ٌانات: ٌتم تخزٌن البٌانات باستخدام وسط تخزٌن ثانوي، وتتكامل ملفات البٌانات منطقٌا ٌتم تخزٌن الب اعدة بٌانات 

ة)  الرجوع إلٌها عند الحاجة. وكقاعدة عامة فإن معظم البٌانات الموجودة فً قاعدة البٌانات تكون بٌانات محاسٌب
 (.41: 2117الرجى،

ً تقدم بها البٌانات للمستخدم النهائً.وتتم بطرٌقتٌن:) سرور، -4 ً الكٌفٌة الت  (495: 2116إعداد التقارٌر:وه
ً تعد كل مرة عند تقدٌم قرض أو خدمة ما.بواسطة إجراء أو  - أ ً اإلقراض الت  بناًء على أحداث معٌنة، مثل تقارٌر إجمال

ً تعد كل شهر.  - ب  بواسطة جدولة زمنٌة أو بشكل دوري مثل كشوف مدفوعات البطاقات االئتمانٌة الت

ـ في المصرؼ مجموعة مف الوظائؼ أبرزىا ما يمي:   كما ويؤدي ىذا النظا
 ت على المركز المالً للمصرف.إٌضاح التغٌرا -1
 تحدٌد تكالٌف اإلنتاج وتكلفة الخدمة المصرفٌة. -2

 تحدٌد النفقات النقدٌة المتوقعة للمصرف للفترة الحالٌة أو الفترات القادمة. -3
 إعداد الموازنات المالٌة. -4
 إعداد الموازنات التخطٌطٌة على اختالف أنواعها. -5
 د عن طرٌق إٌجاد العالقات التبادلٌة.تحدٌد العالقة بٌن التكلفة والحجم والعائ -6
 تحدٌد أسس الرقابة وكٌفٌة وضع النظم المختلفة لها. -7

 (15-10: 0221،: )إسماعيؿالنظـ الفرعية التاليةمف  )البيانات( ويتكوف نظاـ معالجة المعامالت

ومتى  ،مف حيث ماذا حدث ،صرؼم:  والتي تعتبر تسجياًل لكؿ حدث مالي تـ في الالبيانات المحاسبية -4
ومسار تدفقيا. وىو ما يمكف التعبير عنو  ،وما ىي كمية األمواؿ المرتبطة بو ،ومف المشاركيف فيو ،حدث

بنظـ األستاذ العاـ التي تقفؿ في نياية السنة إلخراج الميزانية العمومية والتقارير المالية األخرى كقائمة الدخؿ 
 وحساب األرباح والخسائر وييرىا.

تحدد نظـ محاسبة التكاليؼ لممستخدميف الداخمييف تكاليؼ تقديـ الخدمات  :نظاـ محاسبة التكاليؼ -0
 يمكف إجماليا فيما يمي: ،كما ويحقؽ ىذا النظاـ العديد مف الفوائد لممصرؼ ،المصرفية المختمفة

وكذلؾ قياس تكمفة اإلدارة واألقساـ ضمف الفرع وتكمفة  ،قياس تكمفة كؿ خدمة يقدميا المصرؼ لعمالئو -
 الفروع مجتمعًة.

ومف ثـ مقارنة  ،الرقابة عمى التكمفة مف خالؿ تحديد تكمفة اإلدارات واألقساـ والفروع والخدمات مقدماً  -
 التكاليؼ الحقيقية بالتكاليؼ المحددة مسبقًا ومعرفة الفروؽ بينيما.

 بإضافة خدمة جديدة أو إلغاء خدمة قائمة.جمع البيانات المتعمقة  -

 جمع البيانات حوؿ تكمفة إنشاء فرع جديد لممصرؼ في منطقة ما. -



 جمع البيانات المتعمقة بتكمفة منح مزايا لمعمالء مجانًا لتشجيع تعامميـ مع المصرؼ.   -

 قياس ربحية األنشطة المختمفة لممصرؼ. -

: 0229،مجموعة مف التقارير يمكف تصنيفيا إلى ما يمي:)الدايةىذا النظاـ فيي عبارة عف  مخرجاتأما 
35) 
  تقارٌر تشغٌلٌة   Operational Reports      

 ،تركز ىذه التقارير عمى أحداث الماضي والحاالت واألوضاع الجارية لمعمميات داخؿ المصرؼ      
ـ تمؾ التقارير بدورىا إلى نوعيف:  وتقس

وتصؼ ىذه التقارير حالة وظروؼ نشاط معيف داخؿ    : Status Reportsتقارير وصفية -أ           
فمثاًل تصؼ تقارير كشوؼ العمالء الوضع الحالي ألرصدة  ،المصرؼ في نقطة زمنية معينة

 العمالء.

و يرى الباحث أف المعمومات المحتواة في مثؿ ىذه التقارير تعتبر صحيحة ومعبرة عف الواقع فقط        
وبذلؾ تصبح ىذه المعمومات تاريخية ومحدودة في منفعتيا نظرًا الستمرار عمميات  ،ىذه التقاريروقت إعداد 

 المصرؼ وتغير الظروؼ واألوضاع فييا مف فترة إلى فترة أخرى.

:  وىي تقارير تمخص وتعبر عف نتائج األحداث التي تمت  Activity Reportsتقارير النشاط  -ب         
 ،وقوائـ التدفقات النقدية  ،العمميات التشغيمية خالؿ فترة معينة مثؿ قائمة الدخؿ داخؿ المصرؼ نتيجة

والتقارير الدورية عف مرتبات وكشوؼ العامميف في المصرؼ. فعمى سبيؿ المثاؿ تمخص قائمة الدخؿ 
بغرض تحديد نتيجة األعماؿ عف ىذه  ،إيرادات ومصروفات المصرؼ خالؿ فترة زمنية معينة

 (.17: 0227،دالفترة)أمج

وبالتالي فيي أداة رقابية بيد  ،ويرى الباحث أف ىذه التقارير يتـ إعدادىا أساسًا أليراض تقييـ األداء      
كما أنيا تفيد في اكتشاؼ أو توقع المشاكؿ في حينيا واتخاذ القرار المالئـ قبؿ تفاقـ أو  ،اإلدارة في المصرؼ

مف مراجعة الممخصات الخاصة بعمميات  المصرؼلمدير المالي في فمثاًل يستطيع ا ،حتى قبؿ وقوع المشكمة
السحب واإليداع اليومي أف يكتشؼ أو يتوقع مشكمة السيولة في حاؿ اتجاه اإليداعات إلى االنخفاض مقابؿ 

 وبالتالي يستطيع أف يقرر قبؿ ظيور المشكمة تعديؿ السياسة االئتمانية لمبنؾ.   ،زيادة السحب
 تقارٌر تخطٌطٌةPlanning Reports   



فعادة ما تتضمف ىذه  ،تتضمف قيـ تقديرية لفترة أو لعدة فترات في المستقبؿ ،وىي تقارير تحميمية                
فمثاًل يفيد  ،التقارير معمومات تفيد في إلقاء الضوء عمى اتجاه عالمة أو ظاىرة معينة داخؿ المصرؼ

ء في سداد أقساط القروض المترتبة عمييـ في تحديد السياسة التقرير الذي يتضمف تحمياًل لسموؾ العمال
 .(,Doherty & Terry 12 :2009)االئتمانية لممصرؼ

 تقارٌر رقابٌةControlling Reports  

 ،وىي التقارير التي تساعد اإلدارة عمى التحقؽ مف أف العمميات تسير وفقًا لما ىو مخطط ليا              
لتحديد االنحرافات ومعرفة أسبابيا واتخاذ القرار  ،وذلؾ بمقارنة النتائج الفعمية مع النتائج المخططة

المناسب بشأنيا. ومف أمثمتيا مقارنة التكاليؼ الفعمية مع التكاليؼ المعيارية في مراكز التكاليؼ 
 ،ظيار أي خمؿ في العممياتالمختمفة. و تبدو أىمية التقارير الرقابية واضحة مف خالؿ قدرتيا عمى إ

ويمفت نظرىـ خاصًة في الحاالت التي تبدو متكررة أو تكوف مقدمات  راءمما يستدعي اىتماـ المد
 .  (Doherty & Terry،2009: 13لمشاكؿ خطيرة قد تؤثر عمى المصرؼ )

 Internal Auditing Systemثانيًا: نظاـ المراجعة الداخمية   

بتدقيؽ السجالت المحاسبية لمتأكد مف دقتيا، و أيضًا لتقييـ عمميات المنظمة مف  يقـو ىذا النظاـ         
 (.442: 0229وجية النظر المالية) نائب و آخروف، 

 ،لمراجعة سجالتيا وحساباتيا ،تعتمد معظـ المصارؼ الخاصة في سورية عمى مراجعيف خارجييفو         
عداد تقارير عف نتائج  ،وأنيا معدة حسب الشروط المحددة مف الجيات الحكومية ،وذلؾ لمتأكد مف سالمتيا وا 

مثؿ المساىميف واألجيزة الحكومية   ،المصرؼطالع عمييا مف أصحاب المصمحة في أعماليا بغرض اال
عمى يالبًا ما يكوف ليا مراجعيف داخمييف يقوموف بنفس األعماؿ و  ،وييرىا. أما المصارؼ العالمية الكبيرة

ومف  ،وليات أكبر بشأنيا. ويمكف التمييز بيف أربعة أنواع مف أنشطة المراجعةؤ تحمميـ مسنطاؽ أوسع مع 
ـ  ،الممكف أف يعمؿ أحد المراجعيف الداخمييف في كؿ األنواع األربعة أو في واحدة منيا فقط وذلؾ حسب حج

 وىي: ،المصرؼ
 ة نوع من المراجعة على التأكد من دقة البٌانات والمعلومات فً سجالت : ٌركز هذا ال Financial Auditingالمراجعة الماٌل

ٌ  وقد ٌشاركهم المراجعون  ،المصرف من خالل المراجعٌن الخارجٌٌن  (.371: 2112،)حٌدر ونالداخل
  ة ة : ٌهدف هذا النوع من المراجعة إلى التأكد من فعالOperational Financial Auditingٌ المراجعة المالٌة التشغٌٌل

حٌث  ،وتعد أداة من أدوات الرقابة اإلدارٌة  الشاملة ،اإلجراءات المتبعة فً أداء العملٌات والوظائف المختلفة فً المصرف
ٌم كفاءة وفعالٌة أداء النظم الفرعٌة المختلفة فً المنظمة ها ،تركز على تٌق ٌد مجاالت المشاكل فٌها ،والرقابة عٌل فضالً  ،وتحد

ٌم نظم الرقابة  تها فً تحقٌق األهداف) البحٌصًعن تٌق (. وهذا العمل ٌؤدٌه 165: 2116،والمعلومات نفسها للتأكد من فعاٌل



ٌ  محللو النظم خالل مرحلة التحلٌل من دورة حٌاة النظام. وعندما ٌقوم المراجعون  فإنهم  ،بعمل مراجعات التشغٌل ونالداخل
ً على التوالً: ) سرور نٌنظرو  ( 911: 2116،إلى ثالث سمات أساسٌة للنظام ه

 مم النظام لمنع واكتشاف األخطاء وتصحٌحها؟كفاٌة المراقبات: بمعنى هل صُ  - أ
 كل عملٌات النظام لتحقٌق أكبر إنتاجٌة من الموارد المتاحة؟ ىالكفاءة: بمعنى هل تؤد - ب
 م المصرف من تحقٌق أهدافه أو حل مشاكله بالطرٌقة المحددة؟مكن النظااإلذعان لسٌاسة الشركة: بمعنى هل ٌُ  - ت

  المراجعة المتزامنةConcurrent Auditingٌلٌة ٌمكن أن ٌختار  ،مثال ذلك ،ولكنها مستمرة ،: وهً نفس المراجعة التشغ

ٌ  المراجعون  ً  ،عاملٌن ونالداخل ٌقة ٌضمن  ،وٌسلمونهم شٌكات الرواتب ٌدوٌا بدالً من استخدامهم برٌد المصرف. بهذه الطر
ٌن  ،ولٌست مدخالت زائفة قام بها أحد المشرفٌن ،المراجعون أن أسماء الحاصلٌن على الرواتب تتفق تماماً مع العاملٌن األصٌل

 لٌحصل على بعض المال. 
 ة ٌ  والمراجعة المتزامنة ٌدرس المراجعون : فً مراجعة التشغٌل  Internal Controllingتصمٌم نظم المراقبة الداخٌل  ونالداخل

ه نفذ النظام لٌؤثر عٌل ٌنتظر حتىٌ  ٌن مشاركة فعالة  ،النظم الموجودة. إال أن المراجع ٌجب أال  جب أن ٌشارك المراجعون الداخٌل ٌف
 ،قدم فً دورة حٌاة النظام: تزداد تكلفة تصحٌح أخطاء النظام بصورة هائلة مع التاألول .فً تطوٌر النظم. وهناك سببان لذلك

ٌمكن أن تكون التكلفة  ه أثناء ذا كان قد تم تصحٌحمرة لتصحٌح خطأ التصمٌم أثناء تشغٌل وصٌانة النظام عما إ 4111حٌث 
ٌ  : مشاركة المراجعون الثانًالتصمٌم.  حسن من جودة النظام لما لهم من خبرة )  ونالداخل  ٌ فً تصمٌم النظام ٌمكن أن

 (.912: 2116،سرور

كونيا تعتبر أداة  ،يرى الباحث أف لنظـ المراجعة الداخمية دور ميـ في المصرؼ ،وبناًء عمى ما سبؽ       
لذا يجب أف يتمتع المراجع بقدر مف المعرفة والميارة الخاصة بحيث  ،رقابية عمى عمميات وأنشطة المصرؼ
 وفالداخمي  أما المراجعوف  ،وال يشترط أف يكوف مختص في المحاسبة ،يكوف عضوًا في فريؽ نظـ المعمومات

ـ  الجدد يجب أف يحصموا عمى فترة تدريب لعدة سنوات لكي يصبحوا مؤىميف لمعمؿ كمراجعيف في فريؽ نظ
 أما ،المعمومات. أما المراجعة في سورية فتقـو بيا الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش في مؤسسات القطاع العاـ

 . وفالقانوني   وفالقطاع الخاص فيقـو بيا المحاسبفي 

  Intelligence Finance System ثالثًا: نظاـ مخابرات التمويؿ 

حيث يقـو ىذا  ،ولة عف التدفؽ النقدي داخؿ المصرؼؤ لجية الوحيدة المستعتبر وظيفة التمويؿ ا        
عمؿ ضمنيا المصرؼ، والتي ليا تأثير مباشر عمى النظاـ بتجميع البيانات المتعمقة بعناصر البيئة التي ي

لى المصرؼ، ويشمؿ ىذا المؤسسات المالية وحممة األسيـ والمالكيف والجيات الحكومية  تدفؽ األمواؿ مف وا 
لذا فإنيا تحتاج إلى معمومات عامة وخاصة لتسييؿ  (.444-442: 0229ذات الصمة ) نائب وآخروف،
حيث  ،ى نظاـ مخابرات التمويؿ إلى توفير ىذه المعمومات إلى إدارة التمويؿحركة النقد والرقابة عميو. ويسع

ييتـ ىذا النظاـ بجمع  ،واختيار أفضؿ االستثمارات. ولتحقيؽ ذلؾ ،يساىـ في تحديد أفضؿ المصادر لألمواؿ
تؤثر المعمومات عف المساىميف والمصارؼ األخرى واألجيزة الحكومية وكؿ العوامؿ األخرى التي يمكف أف 

عمى التدفؽ النقدي في المصرؼ. كما يعتبر نظاـ مخابرات التمويؿ  صمة الوصؿ بيف المصرؼ 
وخاصة في المصارؼ الكبيرة  حيث يتولى نشر المعمومات عف المصرؼ لممساىميف بشكؿ  ،والمساىميف

 دوري ويجمع المعمومات عنيـ. 



 المعمومات مف مصادرىا المختمفة  البيانات و ويعتمد نظاـ مخابرات التمويؿ عمى عدة أساليب لمحصوؿ عمى

 (,McLeod Schell  (125 :2007وىي:

 االتصاالت غٌر الرسمٌةInformal Communication  ة تصل إلى المصرف من خالل : إن أغلب معلومات المخابرات الماٌل

ن المدٌرٌن فً اإلدارة العلٌا للمصرف ونظائرها فً المصارف والمؤسسات المالٌة األخرى. فقد  االتصاالت غٌر الرسمٌة ٌب
ٌعتاد مدٌر المصرف على االتصال  بمدراء المصارف األخرى للتعرف على أسعار الفائدة و أسعار الصرف وغٌرها. كما ٌتم 

 الحصول على الكثٌر من المعلومات على موائد الطعام التً تضم رجال الصٌرفة ورجال األعمال.
 المنشورات المطبوعةJournals and Reports  فكثٌر من معلومات مخابرات التموٌل ٌمكن أن ٌتم الحصول علٌها من :

 الجرائد والمجالت المالٌة المتخصصة.هذا فضالً عن التقارٌر الدورٌة والنشرات االقتصادٌة للبنوك وشركات التأمٌن.
  المالٌة بٌاناتالقواعد Data Base Financial ة  ،بٌانات مالٌة: فً معظم الدول الغربٌة توجد قواعد ٌانات الماٌل تحتوي على الب

وهً  DIALOGالتً تناسب مخابرات التموٌل. ومن أشهر قواعد البٌانات فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ما ٌعرف باسم 

 ً  الشخصً. الحاسوبوبشكل مستمر وٌمكن نقلها على أقراص ممغنطة سهلة التشغٌل على  ،قاعدة بٌانات ٌتم تحدٌثها ٌومٌا

  Processes العمميات 2-2-3-2

وىو تحويؿ البيانات المجموعة إلى  ،يدور نشاط نظاـ المعمومات المالي حوؿ تحقيؽ ىدؼ أساسي      
ـ في تسييؿ عممية صنع القرارات وتحقيؽ مزايا تنافسية. وعميو فإف عمميات نظاـ  ،معمومات ذات مغزى تساى

 (449: 0225،المعمومات المالي في المصرؼ تتمحور حوؿ الخطوات التالية:) الطائي

والتي ليس ليا عالقة بالموقؼ  ،: أي استبعاد وعزؿ البيانات يير المفيدة Filtering التصفية - أ
والتػي تخػدـ اليػدؼ الػذي جمعػت مػف أجمػو  ،ء بالبيانات الضرورية والمطموبةالمطموب، واالكتفا

 فقط.
بعػػػد إجػػػػراء عمميػػػة التصػػػفية تكػػػػوف البيانػػػات فػػػػي حالػػػة ييػػػر منتظمػػػػة، وىػػػذا يتطمػػػػب  :الفيرسػػػة - ب

 ف ىما:يوي ىذه العممية عمى خطوتيف رئيستوتنط ،تصنيفيا وترتيبيا
 التصػنيؼ :Classification  بموجبيػا يتحػػدد نػوع مفػػردات البيانػػات وىػػو العمميػة التػػي

وتقسػػيميا فػػي مجموعػػات، حيػػث يػػتـ جمػػع البيانػػات ذات الخػػواص المشػػتركة فػػي مجموعػػػة 
يزىػػػا عػػػف بػػػاقي المجموعػػػات. وبالتػػػالي تمثػػػؿ كػػػؿ مجموعػػػة صػػػفة واحػػػػدة أو يواحػػػدة ليػػػتـ تم

مجموعػػػة مػػػػف الصػػػفات المشػػػػتركة التػػػي تخػػػػدـ المسػػػتفيديف فػػػػي عمميػػػة صػػػػنع القػػػرارات فػػػػي 
 صرؼ.الم

 الترتيػبOrdering  ويعنػي ترميػز مفػردات البيانػات المصػنفة مػف خػالؿ إعطاءىػا رمػوز :
محددة مختصرة تدؿ عمييا وتميزىا عف ييرىا، وىذا يفرض ترتيبيا وتنسيقيا في تشكيالت 

أف ميمػة عمميػة الترميػز عمػى مسػتوى النظػاـ تقػع عمػى عػاتؽ  إلػى معينة، والبد مػف اإلشػارة
الي يتوجػػب عميػو أف يكػوف قػػادرًا عمػى فيـػ جميػػع األسػاليب المتبعػة فػػي محمػؿ الػنظـ، وبالتػ



 ،واختيػػار أفضػميا فاعميػة وأكثرىػػا اقتصػادية وأنسػبيا لحجػـػ مفػردات بياناتػػو ،ترميػز البيانػات
 وكذلؾ الحتياجات المستفيديف.

ـ عرض البيانات  :Reports Disgineالتقاريرتصميـ  - ت أي تصميـ الشكؿ الذي سيت
مخططات، جداوؿ، خرائط، حيث يمكف أف تكوف عمى شكؿ   والمعمومات بموجبو،

 معادالت...، وذلؾ استناداً عمى حاجة المستخدميف النيائييف.
 ،: أي المحافظػة عمػى قيمػة المعمومػات المخزنػة سػواء لممصػرؼ ككػؿ Refreshing التحديث - ث

مػف  .ات، والحيمولة دوف تحوؿ المعمومات التي تـػ تخزينيػا إلػى بيانػات مجػدداً أو لمتخذي القرار 
خالؿ إضافة معمومات لـ تكف موجودة سابقًا، أو إجراء تعديالت عمى ما ىو موجود، أو حذؼ 

 معمومات كانت موجودة سابقًا لعدـ الحاجة إلييا مجددًا.
لممعمومػػات المخزنػػة التػػي ربمػػػا  : انطالقػػًا مػػف الحاجػػة المتكػػررة Reordering االسػػترجاع - ج

تحتاجيا المنظمة أو متخذي القرار لالستفادة منيا الحقا، فإف ذلؾ يػتـ مػف خػالؿ اسػترجاع ىػذه 
 المعمومات وفؽ أساليب معينة يتـ إعدادىا عند تقييـ نظاـ االسترجاع المالئـ.

تشترؾ في تمؾ الخطوات  المصرفية استنادًا إلى ما تقدـ يمكف القوؿ بأف أيمب نظـ المعمومات    
ـ  ،والبعض األخر يقـو بجزء منيا أو يزيد عمييا ،فالبعض يقـو بيا مجتمعةً  ،السابقة وذلؾ حسب حج

 المصرؼ وتنوع عممياتو.

  Outputsالمخرجات -2-2-3-3  
تتمثؿ في تحديد االحتياجات  ،تتجو مخرجات نظاـ المعمومات المالي نحو ثالث مياـ أساسية       

والرقابة عمى استخداـ األمواؿ. وانسجامًا مع طبيعة ىذه المياـ  ،تقييـ مصادر التمويؿ ،المستقبمية مف األمواؿ
ىي: النظاـ الفرعي لمتنبؤ و  أنواع تنتجيا ثالث أنظمة فرعية المالي إلى ثالث تنقسـ مخرجات نظاـ المعمومات

 :يمي عرض مفصؿ لتمؾ األنواعوالنظاـ الفرعي لمرقابة المالية. وفيما  ،ارة التمويؿالنظاـ الفرعي إلد ،المالي

 

   Forecasting Financial Subsystemالنظاـ الفرعي لمتنبؤ المالي أواًل:

 الحاسوب،وسبؽ استخدامو لسنوات قبؿ استخداـ  ،يعد التنبؤ أحد أقدـ األنشطة الرياضية في األعماؿ      
أداء مياميـ بسيولة ودقة أكبر. فغالبًا ما يقـو بعممية  وف، استطاع المتنبئفي األعماؿ الحاسوبومع استخداـ 

تدعى  ،أو لربما يوجد وحدة إدارية ضمف الييكؿ التنظيمي لإلدارة المالية ،التنبؤ في المصرؼ المدير المالي



سويؽ. ولكي يحقؽ التنبؤ يايتو في لتنبؤ المالي وتكوف عمى تماس مباشر مع المدير المالي ومدير التاوحدة 
 (926: 0226،ثالث حقائؽ أساسية:)سرور بعيف االعتبارالمصرؼ ال بد مف األخذ 

 .كل التنبؤات مبنٌة على األحداث التارٌخٌة أو الماضٌة 
 .كل التنبؤات تحتوي على قرارات شبه مهٌكلة 
 للتنبؤ ً  ألنه ٌبقى خاضعاً للتقدٌرات الشخصٌة والخبرات المتوفرة للمدٌر المالً. ،ال ٌوجد أسلوب مثال

اسات التي يضعيا مجموعة التقديرات والقي :التنبؤ المالي في المصرؼ بأنو  Fortnumولقد عرؼ       
 ،ابيدؼ اإلعداد لمواجية الظروؼ المتوقع حدوثي .والمتعمقة باألحداث والظروؼ المستقبمية ،المدير المالي

 .(,Fortnum & Levern 43 :1982بإعداد خطط وسياسات لمتعامؿ مع تمؾ الظروؼ)وذلؾ 

مكف متخذي القرارات مف اتخاذ تُ  ،و ترجع أىمية نظاـ معمومات التنبؤ المالي إلى كونو أداة ىامة      
إضافة إلى أف التنبؤ المالي يساعد في تخفيض درجة  ،قراراتيـ االستثمارية أو التمويمية بشكؿ مناسب وسميـ

تتجمى كما (. 415: 4999،عدـ التأكد ويعمؿ عمى تقييـ المخاطر المحتممة والمتعمقة بالمستقبؿ) الراشد
والتي يمكف  ،أىمية ىذا النظاـ  بشكؿ واضح في أىمية المعمومات المالية المستقبمية الناتجة عف عممية التنبؤ

 (75: 0226 ،قاط التالية:) اليباشإيجازىا بالن
  تحتاج معظم قرارات االستثمار فً المصرف إلى معرفة مسبقة بحجم التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة والعوائد المتوقعة من

 وأثر العوامل االقتصادٌة على العائد مستقبالً. ،عملٌة االستثمار
 ودرجة ،إلى دراسة مستقبلٌة لعوائد كل نوع من عوائد االستثمار تحتاج قرارات إدارة المحافظ االستثمارٌة فً المصرف

 المخاطرة المرتبطة به.
 وأثر ذلك على التدفقات النقدٌة. ،تحتاج إدارة المصرف إلى التنبؤ بالضرائب المتوقع دفعها أو تحصٌلها 
  وعلى مدى قدرة  ،فً اآلجل الطوٌلتحتاج إدارة المصرف إلى معرفة أثر كل مصدر من مصادر التموٌل على الربحٌة والسٌولة

 المصرف على الوفاء بالتزاماته.

يتضح مف العرض السابؽ أف كؿ تمؾ االحتياجات مف المعمومات السابقة يوفرىا نظاـ معمومات التنبؤ       
 :فيالتي تتمثؿ  ،في القوائـ المالية الواردةالبيانات  دراسة د عمىوذلؾ مف خالؿ االعتما ،المالي في المصرؼ

  .المستقبمية تجاىاتباألحداث واالوالتنبؤ وتحميميا  ،قائمة التدفقات النقدية ،الميزانية العمومية ،قائمة الدخؿ

يجب توفرىما لمحكـ عمى صحة ودقة عممية  ،كما وتتوقؼ دقة التنبؤ المالي عمى عامميف أساسييف      
  (,Spyros 148 :1984 وىما:) ،التنبؤ
ً عملٌة التنبؤنوع البٌانات   - أ  وخدمتها ألغراضه. ،ومدى مالئمتها للقٌام بعملٌة التنبؤ ،المستخدمة ف

ً تطغى على هذه البٌانات. - ب  الظروف المحٌطة الت



وتتوقؼ عميو دقة عممية  .خر إلى العوامؿ السابقة ذو أىميةآو يرى الباحث أنو يمكف إضافة عامؿ      
مدى مالئمة ودقة األسموب اإلحصائي المستخدـ في عممية التنبؤ. إذ ال يمكف أف تكوف النتائج  :التنبؤ وىو

ـ أسموب عممي إحصائي سميـ يتناسب مع طبيعة البيانات المستخدمة.  دقيقة ما لـ يتـ استخدا

 ف ىما:يف رئيسويتبع المصرؼ عدة طرؽ لمتنبؤ  تتوزع بيف قسم

  Quantitative Methodsالطرؽ الكمية:  -1

يجاد  ،تيتـ الطرؽ الكمية لمتنبؤ المالي بالمعمومات التي يمكف قياسيا كميًا خالؿ عدد مف الفترات           وا 
 (69: 0226،ويمكف تقسيـ النماذج الكمية إلى اآلتي:) اليباش .العالقة بيف المتغيرات المختمفة

  ة ة غالباً ما : ٌهدف هذا النوع إلى معرف Time Seriesالسالسل الزمٌن ة التغٌرات التً تطرأ على ظاهرة ما خالل فترات زمٌن

ٌمثل الزمن  إحداهما .والعالقة الدالٌة التً تأخذ شكل السالسل الزمنٌة عادةً ما تتضمن متغٌرٌن ،تكون متساوٌة ومتتالٌة
لكون أسلوب  ،فً التنبؤات قصٌرة األجل ستخدم هذا األسلوبكما ٌُ  .)المتغٌر التابع( ٌمثل الظاهرة :والثانً .)المتغٌر المستقل(

 ً ً تفاصٌل العوامل المؤثرة فً تكوٌن الظاهرة. ،الحصول علٌها بسٌطا  وتتناول الظاهرة بشكلها العام دون الخوض ف
  ل االنحدار ب التنبؤ المالRegression Analysisًتحٌل ٌعتمد على وجود عالقة بٌن متغٌرٌن ،: وٌعتبر من أشهر أساٌل  .إذ 

 Simple( االنحدار الخطً البسٌط 1:)هما ٌز بٌن نوعٌن أساسٌن من أسلوب االنحدارٌخر مستقل. وٌمكن التما تابع واآلأحدهم
Regression (2االنحدار المتعدد )Multiple Regression . ٌمكن من خاللها  ،وهناك العدٌد من البرمجٌات الحاسوبٌة التً 

 حٌث ٌمكن من خاللها إجراء تحلٌل االنحدار بكفاءة ودقة عالٌة. .وغٌرها  SASو SPSSإجراء تحلٌل االنحدار مثل برنامج 
 ل التعادل وٌكتسب هذا األسلوب أهمٌة كأسلوب علمً محاسبً له دوره المؤثر فً مجال :  Analysis  Break- Evenتحٌل

 ح والتنبؤ بأحد العناصر بداللة األخر.من خالل إسهامه فً تحلٌل العالقة بٌن التكلفة والحجم والرب .التخطٌط واتخاذ القرارات

   Non Quantitative Methods  الطرؽ غير الكمية أو النوعية -0

أو عدـ الثقة بالبيانات  ،عادًة ما يتـ المجوء إلى ىذه الطرؽ عند تعذر الحصوؿ عمى بيانات تاريخية       
 ( 928: 0226 ،التاريخية الموجودة. ومف أىـ ىذه الطرؽ:)سرور

 إجماع الهٌئةPanel Consensus ناقشون المستقبل فً مناقشة مفتوحة ، : هو أسلوب ٌتكون من مجموعة من الخبراء الذٌنٌ 

ً النهاٌة إلى نوٌصلو  واحد اعتماداً على خلٌط من المدخالت. قرار ف
 طرٌقة دلًفDelphi Method وبدالً من ذلك فإنهم ٌسلمون  ،: وتشمل مجموعة من الخبراء الذٌن ال ٌجتمعون بالصورة التقلٌدٌة

ن. وتدخل كل جولة لألسئلة مدخالت من الجوالت السابقة ة بذلك  ،إجاباتهم على سلسلة من األسئلة التً ٌعدها أحد المنسٌق منٌق

 المحتوى تدرٌجٌاً.

أف إال  ،نو عمى الريـ مف أىمية الطرؽ يير الكمية في الحياة العممية أليراض التنبؤأالباحث  ىر وي      
تعتمد عمى الطرؽ  ،معظـ الدراسات الحديثة التي تحظى باىتماـ عدد كبير مف الباحثيف والنقاد والدارسيف

وأكثر  ،ألنيا أكثر داللة في فيـ واستيعاب الظواىر ،الكمية واألساليب الرياضية واإلحصائية الحديثة
يا بدرجة كبيرة عمى فيـ واستيعاب إال أف ىذه الطرؽ تتوقؼ صحة نتائج .مصداقية ودقة في عمميات التنبؤ



وأيضًا عمى دقة وصحة اختيار وتحديد النموذج الرياضي  ،وعمى صحة البيانات وشفافيتيا ،الظاىرة
 واإلحصائي المستخدـ في عممية التنبؤ.

  Fund Management Subsystemثانيًا: النظاـ الفرعي إلدارة  النقدية

ويسعى  ،تعتبر إدارة النقدية جزًء مف النظاـ الوظيفي المالي الذي ييتـ بالتدفقات النقدية لممصرؼ          
ـ لتحقيؽ ىدفيف أساسيف:)سرور  (943: 0226،ىذا النظا

 ( ضماف أف يكوف العائد الوارد أكبر مف المصاريؼ الصادرة. 4)
 مدار السنة.( ضماف أف يظؿ ىذا الشرط مستقرًا بقدر اإلمكاف عمى 0)

عبارة عف قائمة تعرض مصادر التدفقات  :أنيابوفي ىذا الصدد يمكف تعريؼ قائمة التدفقات النقدية          
ىذه القائمة تظير فقط الحالة  ،واستخدامات التدفقات الخارجة لممصرؼ خالؿ فترة زمنية محددة ،الداخمة

ية التشغيمية واالستثمارية والتمويمية بصورة تؤدي إلى وتقدـ ممخص لمتدفقات النقد ،المالية في األجؿ القصير
 .(Paramasivan & Subramanian, 2009: 19توفيؽ النقدية الداخمة والخارجة)

ىو توفير معمومات عف المتحصالت النقدية  ،أف اليدؼ مف تمؾ القائمة Feldmanويرى        
 &Feldman)يالبًا ما تكوف سنة مالية واحدة ،والمدفوعات النقدية في المصرؼ خالؿ فترة زمنية معينة

Arkady, 2007: 41)   

 Cash Flow كما أف ىناؾ العديد مف البرامج الحاسوبية التي تستخدـ في تحميؿ التدفؽ النقدي        
Analysis  .وتسمى نظـ البرامج التي تؤدي ىذا التحميؿ اسـ نموذج التدفؽ النقدي في المصارؼ Cash 

Flow Model ،  ويمكف برمجة النموذج حسب الطمب. وتساعد المعمومات التي يوفرىا ىذا النظاـ إلدارة
 & Stice 456-155 :2001والمستخدميف اآلخريف في ما يمي:) ،المساىميف ،المقترضيف المصرؼ،
others,)               

ـ مقدرة  -4  عمى الوفاء بالتزاماتو ومقدرتو عمى توزيع األرباح والحصوؿ عمى تمويؿ خارجي. المصرؼتقيي
ـ أسباب االختالؼ بيف صافي الدخؿ وصافي التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية. -0  تقيي
ـ تأثير العمميات االستثمارية والتمويمية  -3  عمى المركز المالي لممصرؼ. -النقدية ويير النقدية–تقيي
ـ إجابة عمى أسئمة المستثمريف والدائنيف والمحمميف المالييف عف: -1  تقدي

 مصادر النقدية لممصرؼ خالؿ الفترة. -     
 أوجو استخدامات المصرؼ ليذه النقدية المتاحة لدييا. -     



 .وكيفية تفسيره ،التغيير في رصيد النقدية خالؿ الفترة -     
ىذا فضاًل عف المساىمة في  .والمالءة والمرونة المالية لممصرؼ المساىمة في تقدير نسب السيولة -5

 .(047: 0226،) الحمبيفحص درجة احتماؿ حدوث إفالس أو تعثر مالي في المستقبؿ
عمى توليد  مف خالؿ تقييـ مقدرتو .تقيـي مقدرة المصرؼ عمى توليد تدفقات نقدية موجبة في المستقبؿ -6

 (.005: 4996،وتغطية كافة األنشطة التشغيمية) الوابؿ تدفقات نقدية لسداد االلتزامات
بناًء عمى ما سبؽ يرى الباحث أف اليدؼ مف ىذا النظاـ ىو تقديـ بيانات شاممة عف وضع السيولة        

فعندما يكوف صافي ىذا  .مف خالؿ التعرؼ عمى التدفقات النقدية مف أنشطة العمميات ،النقدية في المصرؼ
التدفؽ إيجابيًا فيذا يدؿ عمى أف وضع السيولة في المصرؼ جيد. أما التدفقات النقدية مف األنشطة 

بمعنى  ،فعندما تكوف التدفقات الخارجة كبيرة .االستثمارية فتشير إلى مقدرة المصرؼ عمى التوسع واالنكماش
 .المصرؼ لديو القدرة عمى التوسع ويتبع سياسة توسعية أف :فيذا يعني ،أنيا أكبر مف التدفقات الداخمة

أما التدفقات التمويمية فتشير إلى  .وعندما تكوف ىذه التدفقات قميميو فيذا يعني أف سياسة المصرؼ انكماشية
 أكانت مف مصادر داخمية أـ خارجية. أسموب اإلدارة في تمويؿ نشاطيا سواءً 

  Financial Control Subsystemيةثالثًا: النظاـ الفرعي لمرقابة المال

ـ  .تنبع أىمية الرقابة المالية مف كونيا األداة التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المصرؼ       بحيث تقو
بالربط الوثيؽ بيف الوسائؿ والغايات مف خالؿ توحيد الجيود وتنسيقيا نحو تحقيؽ األىداؼ الموضوعة 

لى التأكد مف صحة اإلجراءات المالية ومسايرتيا لمختمؼ الخطط مسبقًا. وتيدؼ إجراءات الرقابة المالية إ
وتعزز مف قدرة المدراء عمى اتخاذ القرارات مف خالؿ  ،كما تساعد عمى تقييـ األداء المالي ،والسياسات العميا

) وكشؼ وتحديد المسؤولية عنيا ،ومنع حاالت الغش والسرقة والفساد ،تحديد االنحرافات عف الخطط
 .(05: 4998،الساطي

وبناًء عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ الرقابة المالية عمى أنيا النشاط الذي تقـو بو جيات خارجية أو داخمية      
ووفؽ  ،بيدؼ التأكد مف أف األداء الفعمي يتـ كما ىو مخطط لو ،في المصرؼ عمى أساس معايير محددة

ومف ثـ تصحيحيا في  ،جودىا ومعرفة أسبابياوتحميؿ األخطاء واالنحرافات في حاؿ و  ،المعايير الموضوعة
 (63: 0221،الوقت المناسب وبأقؿ التكاليؼ.)إسماعيؿ

كما وييتـ نظاـ الرقابة  المالية في المصرؼ بتوفير المعمومات المالية الصحيحة والدقيقة الالزمة        
التي تعبر عف األىداؼ  ،ط الماليةوالتي يتـ االعتماد عمييا في وضع األسس والمعايير والخط ،لعممية الرقابة



باإلضافة إلى توفيره لمبيانات والمعمومات المالية عف األداء  ،لمقارنة نتائج أعماؿ المصرؼ مع ما ىو مخطط
ـ تحميؿ االنحرافات ومعرفة أسبابيا في حاؿ وجودىا )إسماعيؿ ،الفعمي  (. 57: 0228،ومف ث

)      رعي لمرقابة المالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:إدارة المصرؼ مف خالؿ النظاـ الف وتسعى     
 (48: 02215،جابر

 حماية أصوؿ المصرؼ مف السرقة واالختالس والتالعب وسوء االستخداـ واإلىماؿ. -4
 إلمكاف االعتماد عمييا. ،التأكد مف صحة ودقة وسالمة البيانات المحاسبية والتقارير والقوائـ المالية -0
 تسير ضمف األنظمة والقوانيف والموائح واإلجراءات المقررة في الخطة. العممياتالتأكد مف أف  -3
واكتشاؼ ما يقع منيا أوؿ  ،استباؽ ومنع حدوث األخطاء واالنحرافات وأعماؿ الغش واالختالس والتزوير -1

 بأوؿ واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجتيا ومنع تكرارىا.
 التأكد مف حسف استخداـ الموارد المالية والبشرية والمادية في المصرؼ. -5

 التأكد مف صحة ودقة البيانات المحاسبية بدفاتر وسجالت المصرؼ وتقرير مدى االعتماد عمييا. -6

ـ الرقابي الفعاؿ في العناصر التالية:) شرؼ  (11: 0225،كما وتتمثؿ أبرز مكونات النظا

 موف بالعمؿ الرقابي.األشخاص الذيف يقو  -4
 األدوات والوسائؿ التي تمكف ىؤالء األشخاص مف أداء عمميـ الرقابي. -0
 السمطات والصالحيات الممنوحة ليـ. -3
 عالقات واضحة في إطار الييكؿ التنظيمي لممصرؼ. -1

زىا ما أبر  ،ف الرقابة في المصارؼ تشمؿ عمى العديد مف المجاالتأ (4997، كنجو وفيد)كما ويرى     
 (334: 4997 ،يمي:)كنجو وفيد

و  ،سواء كانت جيات عامة أو خاصة ،الرقابة عمى االستثمار: مثؿ الرقابة عمى المودعيف والمقترضيف -4
الرقابة عمى التمويؿ والقروض االستثمارية والتأكد مف أف القروض التي منحت ىي ضمف سياسات ولوائح 

 المصرؼ.
أو الناجمة عف  ،ؿ اإليرادات الناجمة عف الخدمات التي تقدميا المصارؼالرقابة عمى اإليرادات: مث -0

 أنشطتو المختمفة.
 الرقابة عمى النفقات: بشتى أشكاليا التسويقية واإلدارية والتمويمية. -3
 الرقابة عمى تكاليؼ إنتاج الخدمة المصرفية: مثؿ األجور والمصاريؼ المباشرة والمستمزمات األخرى. -1



 ة عمى األجور والرواتب التي تمنح لمعامميف في المصرؼ.الرقاب -5
 الرقابة عمى حركة التدفقات النقدية المستقمة الداخمة والخارجة. -6
 الرقابة عمى عمميات السحب و اإليداع. -7

وتتـ الرقابة عمى جميع األنشطة السابقة في المصارؼ الخاصة في سورية مف قبؿ مديرية الرقابة       
و أيضًا مف خالؿ  ،حيث تقـو بجوالت ميدانية عمى الفروع ،الداخمية الموجودة في اإلدارة العامة لكؿ مصرؼ

جية فتتـ مف قبؿ المحاسبيف القانونييف الذيف التقارير المالية واألدوات األخرى التي بيف يدييا.أما الرقابة الخار 
لمتأكد مف مدى تعبيرىا عف المركز المالي لممصرؼ ومدى  ،يقوموف بمراجعة السجالت المالية لممصارؼ

 مطابقتيا لممعايير المحاسبية المعتمدة في طريقة إعداد البيانات الختامية لتمؾ المصارؼ في سورية. 
مد عمييا األجيزة الرقابية في المصارؼ مف أجؿ مقارنة  األداء الفعمي مع ما وىناؾ عدد مف األدوات تعت    

 ومف أىميا ما يمي: .ىـ مخطط

  الموازنة التخطٌطٌة  :Planning Budget تم على ب التً تقتضٌها اإلدارة العلمٌة الحدٌثة والتًٌ  تعد الموازنة التخطٌطٌة أحد األساٌل

ٌعمل من  ،اقات المادٌة والبشرٌة والمالٌةأساسها تأكٌد االستخدام األمثل للط وتنمٌة أكبر قدر من الموارد لغرض تحقٌق األهداف التً 
ٌلٌة للحصول على الموارد وغٌرها وكٌفٌة استخدامها خالل فترة  ،أجلها المصرف. وقد عرفت الموازنة التخطٌطٌة على أنها خطة تفص

ً ورس ،مقبلة ً خطة للمستقبل معبراً عنها بشكل كم  .(Garrison,2003:  418)  &Eric مًفه

   ،ما ىي إلى تعبير كمي عف أىداؼ المصرؼ ،خر يمكف القوؿ أف الموازنة التخطيطيةآوبكالـ              
فيي توضح بالتفصيؿ اإليرادات والمصروفات الخاصة بفترة الموازنة واألصوؿ  .وأداة لتحقيؽ التنسيؽ والرقابة

 والخصـو المتوقع وجودىا في نياية فترة الموازنة.

ـ         ومف خالؿ تعريؼ مفيـو ودور الرقابة يتضح أف الموازنة التخطيطية تؤدي دورىا في الرقابة وتقيي
والتي يتـ مقارنتيا بنتائج األداء  ،األداء المحددة مسبقاً  األداء في المصرؼ مف خالؿ كونيا تمثؿ معايير

لية عنيا وتقصي أسبابيا وتحديد طرؽ تجنب الوقوع فييا ؤو استخراج االنحرافات وتحديد المسالفعمي ليتـ 
     (11: 0222 ،مستقباًل. ولكي يمكف تحقيؽ الرقابة مف خالؿ الموازنات يجب مراعاة ما يمي:)العالويف

 ٌكل اإلداري لمراكز الموازنة باعتبارها مراكز مسئولٌة.تقسٌم اله - أ
 وضع معاٌٌر األداء المستهدف لكل مركز من مراكز الموازنة. - ب
ً بالسرعة المناسبة عن طرٌق التقارٌر الدورٌة - ت مكن من إٌصال نتائج التنفٌذ الفعل ٌُ  .وجود نظام دقٌق للمعلومات 

 ( ما يمي:456: 0221،وقد أضاؼ )عبد المطيؼ
 النتائج الفعلٌة لكل مركز موازنة ومقارنة النتائج الفعلٌة بمعاٌٌر الموازنة وتحدٌد االنحرافات. قٌاس - ث

 فحص االنحرافات الجوهرٌة وتحلٌلها لمعرفة أسبابها. - ج

 التقرٌر عن االنحرافات ألغراض التخطٌط المستقبلً. - ح

ً المناسب. - خ  اتخاذ اإلجراء التصحٌح



 (:6 –0ؿ رقـ )ويمكف التعبير عما سبؽ مف خالؿ الشك
 

 

  

 

 

 

 

 المصدر: الباحث

ويرى الباحث أف استخداـ الموازنة التخطيطية كأداة لمرقابة يمكف أف يحفز المدراء والعامميف عمى        
وليست  ،فيي وسيمة لتحقيؽ األىداؼ واكتشاؼ األخطاء وتحديد مواطف الضعؼ ،تحقيؽ أىداؼ المصرؼ

وبالجدوؿ الزمني الذي  ،وؿ بحدود مسؤوليتوؤ ، وبذلؾ يشعر كؿ مسأداة لتصيد األخطاء ومعاقبة المقصريف
ألنيا تقـو بالتعبير عف  ،يرتبط بو في تنفيذ النشاط المكمؼ بو. كما وتعتبر نوع مف أنواع الرقابة السابقة

يد إدارة المصرؼ باتخاذ قراراتيا ضمف ىذه الخطط وأىداؼ المصرؼ بشكؿ بيانات مالية. وأيضًا تقـو بتقي
 الموازنة.

 ًالقوائم المال:Financial Statements  وتشمل على قائمة الدخلIncome Statement  والمٌزانٌة العمومٌةBalance Sheet 
ة أداة رقابٌة الحتوائها على تف ،Cash Flow Statementوقائمة التدفقات النقدٌة   صٌل لكافة إٌرادات وتعتبر القوائم الماٌل

وكذلك بٌان لكافة أصولها وخصومها خالل السنة المالٌة بما ٌمكن من إعداد خطة المراجعة وتحدٌد البنود ،ومصروفات المصرف

 األكثر أهمٌة إلعطائها حجماً أكبر من االهتمام أثناء العمل المٌدانً.

ذلؾ ألف القواـئ المالية  ،أف تعتبر رقابة الحقةلقوائـ المالية يمكف اويرى الباحث أف الرقابة مف خالؿ        
والتي مف خالليا تتـ المقارنة  ،تعطي معمومات نيائية عف سير العمؿ داخؿ المصرؼ خالؿ الفترة المنتيية

 بينيا وبيف الموازنة التقديرية التي تعبر عف أىداؼ المصرؼ لمعرفة وقياس مدى تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

  ل النسب ةتحٌل ل على تحلٌل البٌانات المالٌة الواردة فً القوائم المالٌة Ratio Analysis: الماٌل وأهمها تحلٌل النسب  ،ٌقوم هذا التحٌل

ل الربحٌة ،ومن أهم النسب المستخدمة هً: فترة استرداد رأس المال ،المشتقة من قائمة التدفقات النقدٌة ٌرها من النسب  ،ودٌل وغ

ً تصف السٌولة والربح ً المصرف بحٌث ٌتم التأكد من تحقٌق األهداف المحددة مسبقاً.الت  ٌة ف

وضع أهداف المصرف 

 من خالل التخطٌط

تحدٌد معاٌٌر 

 األداء

قٌاس األداء 

 الفعلً

مقارنة األداء الفعلً مع 

 حالمخطط لتصحٌ

 االنحرافات

تحلٌل 

 االنحرافات

اتخاذ اإلجراء التصحٌحً المناسب  

( خطوات الرقابة عن طرٌق الموازنة 6-2الشكل رقم )

 التخطٌطٌة



التي مف شأنيا إعطاء صورة واضحة  ،األداة تعتبر نوع مف أنواع الرقابة الالحقة هويرى الباحث أف ىذ     
ومف خالليا يمكف قياس مدى قدرة المصرؼ عمى  ،عف الموقؼ والنشاط المالي لممصرؼ عف الفترة المنتيية

 ومدى الكفاءة في استغالؿ الموارد المتاحة. ،يؽ األىداؼتحق
 ة : إذ أن المراجعة الداخلٌة تعتبر أداة للتحقق  Internal Auditing and Financial Reportالمراجعة الداخلٌة والتقارٌر الماٌل

ٌكل التنظٌمً ومدى جودة إضافًة إلى دورها فً اختبار السٌاسات واإلجراءات واله ،من سالمة التقارٌر المالٌة للمصرف
ة وعند االنتهاء  ٌذ الخطة الماٌل ة التً تحدث ًف المصرف أثناء تنف اإلدارة.وتصف التقارٌر المالٌة األحداث والتغٌرات الماٌل

 (.375: 2112،أو أشكال بٌانٌة) الصحن و آخرون ،هذا وقد تكون تلك التقارٌر فً شكل قٌم عددٌة أو عرض إنشائً ،منها

مما سبؽ نجد أف األدوات الرقابية السابقة تكمؿ بعضيا البعض مف أجؿ تحقيؽ الرقابة الفعالة               
تحديث وتطوير وسائؿ عمؿ المراقبيف بصورة دائمة  مف وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو البد ،داخؿ المصرؼ

يرة بصورة متسارعة مف حيث اتساع ذلؾ ألف البيئة التي تعمؿ فييا األجيزة الرقابية بيئة متغ ،ومستمرة
وذلؾ يحتـ عمى  ،واعتماد التكنولوجيا المتقدمة التي تؤثر عمى طرؽ العمؿ داخؿ المصارؼ ،العمميات

األجيزة الرقابية أف تطور مف وسائؿ عمميا بما يتالءـ مع تمؾ التغيرات. كما أف ىناؾ عدة شروط يجب 
(. وجود ىيكؿ تنظيمي واضح 4) (13: 0223،وىي:) عطية توافرىا في أي نظاـ رقابي لتحقيؽ الغرض منو

(. عناصر بشرية 1) ،(. الحيادية واالستقالؿ3) ،(. وجود نظاـ محاسبي فعاؿ وسميـ0)،داخؿ المصرؼ
 مدربة ومؤىمة لمقياـ بعممية الرقابة. 

  Feedback التغذي العكسية  -2-2-3-4

، وذلؾ مف أجؿ عمى النتائج والتصحيح والتحسيف ؼلمتعر  ،وىي عممية إرجاع لممعمومات أو المخرجات 
ضماف حسف سير النظاـ وتالفي األخطاء التي حدثت أثناء تشغيؿ النظاـ في المرات القادمة، وذا يتطمب 
  وجود نظاـ اتصاالت فعاؿ و آني ويستمزـ تسجيؿ النواقص أوؿ بأوؿ.

وبعد اإلطالع عمى أنظمة المعمومات وعمى ضوء الدراسات السابقة لمكونات نظاـ المعمومات المالي     
في المصارؼ السورية،  يمكف وضع تصور لمكونات نظاـ المعمومات المالي ،المالية في المصارؼ السورية

ـ المعمومات المالية بالشكؿ التالي:  (7 -0)ـ رق يمكف توضيح العالقة بيف األنظمة الفرعية لنظ  
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( نظام المعلومات المال7ً-2الشكل رقم )  



 

 

 

 

         

المبحث الثالث 2-3  

فاعمية نظاـ المعمومات المالي   

 ،وأىـ متطمباتيا ،ييدؼ ىذا المبحث إلى توضيح مفيـو فاعمية نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ        
ـ  :خصصت األولى ،يعالج في أربع فقرات فاعمية نظاـ المعمومات الماليحيث  لبحث متطمبات نجاح نظا

وُكرست  .لمعمومات الماليمفيـو فاعمية نظاـ ال :الثانية ُكرستفي حيف  .المعمومات المالي في المصرؼ
فقد ُكرست لبحث العوامؿ التي  :أما الفقرة الرابعة .لتوضيح مقاييس فاعمية نظاـ المعمومات المالي :الثالثة

 تحد مف فاعمية نظاـ المعمومات المالي.

: مفيوـ فاعمية نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ 2-3-1  
ـ عمى فالفاعمية ضمف البيئة الداخمية تُقي   ،يمكف النظر إلى قياس الفاعمية مف منطمقيف داخمي وخارجي      

ضمف البيئة  اأم ،واألرباح ،الحصة السوقية ،أساس درجة تحقيؽ المصرؼ لألىداؼ المتعمقة بحجـ المبيعات
دة عمى درجة قبوؿ منتجاتيا وخدماتيا ودرجة قاس عمى أساس قوتيا التنافسية المستنفإف الفاعمية تُ  ،الخارجية

ومدى تحسسيا لمتقمبات االقتصادية وقدرتيا عمى اتخاذ ردود أفعاؿ  ،استيعابيا لمتطور واإلبداع التكنولوجي
 .(12: 0220 ،تجاىيا )المغربي

 ،Doing Good Thingsعمى أنيا فعؿ األشياء الصحيحة  Effectivenessوُعرفت الفاعمية         
 & Boddyىي األفراد والييكؿ والمعمومات) ،ةيجب أف تتكامؿ ثالثة عوامؿ رئيس ولتحقيؽ الفاعمية

Others، 2009: 78:القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ ميما كانت اإلمكانات  (. كما تُعرؼ الفعالية بأنيا
ر عنيا بالعالقة التالية: ويعب ،فيي تمثؿ العالقة بيف األىداؼ المحققة واألىداؼ المحددة ،المستخدمة في ذلؾ

 (.19: 0226،األىداؼ المحققة/ األىداؼ المحددة )قريشي

 المصدر: الباحث التغذٌة العكسٌة



لذلؾ ففي عالـ األعماؿ الذي  ،وبالنظر إلى نظـ المعمومات نجدىا أمرًا مكمؼ الشراء واالستخداـ       
 ،تدفع عمييا يفترض أف تحقؽ نظـ المعمومات قيمًا اقتصادية تتجاوز التكاليؼ التي ،يسعى لتعظيـ الفائدة

وىذا ما يدفع الباحثيف إلى التركيز عمى فاعمية ىذه النظـ كأولية أساسية في عممية تركيبيا وتشغيميا. وبناءً 
فاعمية نظـ المعمومات عمى أنيا مدى مساىمة نظاـ المعمومات في  وفعرؼ الباحثفقد  ،عمى مفيـو الفاعمية

عمى أنيا قياس مدى نجاح  رفت  أيضاً . وعُ (,Sajady & Others 91 :2008تحقيؽ األىداؼ التنظيمية )
 Delone andوأثر النظاـ عمى األفراد وعمى المنظمة ) ،نظاـ المعمومات في إطار رضا المستخدميف

Mclean 2003: 19 .) 

ـ  :أنيا وتأسيسًا عمى ما سبؽ يمكف لمباحث تعريؼ فاعمية نظاـ المعمومات المالي عمى          قدرة النظا
بحيث  ،عمى تحقيؽ أىدافو التي وجد مف أجميا والتي مف أىميا توفير المعمومات المالية لمتخذي القرارات

ـ ويكوف ليا أثر إيجابي عم ،بالدقة والمالئمة والموثوقية تمؾ المعموماتتتصؼ  ى متخذي القرار، وتساى
 . منظمةتنافسية لمعزيز الميزة الفي ت

وبالوقت المناسب  ،ومات المالية الفعالة ىي التي توفر المعمومات الصحيحة والمعاصرةفنظـ المعم       
يجب عمى مصممي  ،ولتوفير نظـ معمومات مالية فعالة .فيي القياـ بالشيء السميـ ،قيد االتخاذ تحوؿ قرارا

 ،النظـ أف يعمموا عف كثب مع المديريف ومستخدمي النظاـ اآلخريف لتحديد احتياجاتيـ مف المعمومات بدقة
ـ تصميـ النظاـ لخدمة تمؾ االحتياجات.  لكي يت

ية فإذا كانت الفاعم ،ومف الضروري ىنا التنويو إلى مفيـو الكفاءة ألنيا ذات عالقة توافقية مع الفاعمية       
نجازىا بأقؿ التكاليؼ.  ،تركز عمى مدى تحقيؽ األىداؼ فإف الكفاءة تركز عمى كيفية تحقيؽ األىداؼ وا 

وتعني كفاءة نظاـ المعمومات المالي نجاحو في توفير المعمومات المطموبة بالدقة والمالئمة والتوقيت والتكمفة 
عمومات المالي ليكوف فعاؿ و كفوء ىي: المناسبة.ومما يجدر ذكره أف أىـ الخصائص التي تؤىؿ نظاـ الم

القدرة عمى تزويد اإلدارة بالمعمومات المالية الضرورية في الوقت  ،الدقة والسرعة في معالجة البيانات المالية
البساطة والمرونة والقبوؿ  ،استرجاع المعمومات المخزنة عند الحاجة ،المالئـ ألداء وظائؼ اإلدارة المختمفة

 :0227، وقطانيا إضافًة إلى االرتباط مع نظـ المعمومات األخرى في المصرؼ)عبد،ميفالعاـ لدى العام
5)     

: متطمبات نجاح نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ.2-3-2  



توفر عدة متطمبات تتكامؿ مع بعضيا  البد مف ،حتى ينجح نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ       
 (  353-350: 0220،المتطمبات كما ذكرىا المغربي:) المغربي وىذه ،البعض في التأثير عمى نجاح النظاـ

 : وتتمثؿ في النواحي المتعمقة باإلدارة وأنشطتيا المختمفة ومنيا:المتطمبات اإلدارية( 4

مف ثـ بياف األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا و  ،واضح تحديد أىداؼ ويايات اإلدارة في المصرؼ بشكؿ -أ
 نظاـ المعمومات المالي.

مما يتطمب بدوره اقتناع وتأييد اإلدارة العميا في المصرؼ ،التخطيط الفعاؿ الحتياجات النظاـ مف الموارد -ب
ـ الدعـ المادي والمعنوي لذلؾ. ،بأىمية نظاـ المعمومات المالي  وتقدي

ـ النظاـ. الرئيس داراتمشاركة اإل -ت  ة في المصرؼ مع إدارة التمويؿ والمحاسبة في إعداد وتصمي
ـ سواء مف داخؿ المصرؼ أو خارجو. -ث  مراعاة احتياجات المستفيديف مف مخرجات ومعمومات النظا
 الرقابة والمتابعة المستمرة عمى كافة عناصر نظاـ المعمومات المالي لضماف كفاءة وفاعمية أداءه. -ج
تعاوف المستمر بيف إدارة التمويؿ والمحاسبة وكافة اإلدارات األخرى في المصرؼ لضماف اإلمدادات ال -ح

 بالمعمومات لتمؾ اإلدارات والحصوؿ منيا عمى البيانات والحقائؽ.
 
 وتتمثؿ في عدة متطمبات أىميا:المتطمبات التكنولوجية)الفنية(: ( 0
 النظاـ مع مراعاة إمكانيات واحتياجات المصرؼ.ر األجيزة واآلالت الالزمة لتشغيؿ يتوف -أ

اآللية أو  واسبالحتوفير األفراد ذوي الميارات والخبرات الفنية الالزمة لتشغيؿ األجيزة واآلالت و  -ب
 االستعانة بمجموعة مف االستشارييف في ىذا المجاؿ.

 ي يتعامؿ معيا النظاـ.وسرية البيانات والمعمومات الت ،تصميـ نظاـ متكامؿ لمصيانة والسالمة -ت
 مف أجؿ استخدامات أكثر فاعمية. -الممفات و السجالت والوثائؽ -تكامؿ البيانات -ث
 : ومف أىميا:المتطمبات االقتصادية( 3
ـ النظاـ -أ  بما يسيـ في إيجاد نظاـ مبني عمى أساس واضح وسميـ. ،توفير وقت كاؼ لعممية إعداد وتصمي

 .العمؿ عمى تخفيض التكاليؼ -ب
 االستخداـ األمثؿ لألفراد العامميف عمى تشغيؿ النظاـ. -ت
مما يتطمب تدريب العامميف عمى النظاـ لزيادة  ،توفير الجيد المبذوؿ في جميع مراحؿ عمؿ النظاـ -ث

 مياراتيـ في التشغيؿ واستخراج المعمومات.
 : ومف أىميا:المتطمبات االجتماعية( 1



اآللي وضرورة  الحاسوبي إدارة التمويؿ والمحاسبة ومجموعة العامميف باالتصاؿ الجيد بيف العامميف ف -أ
ـ متبادؿ ب  ف الطرفيف.يوجود تفاى

 توفر روح المساعدة مف قبؿ مصممي النظاـ لممستفيديف منو.  -ب
 مفوالمستفيديف  سيولة استخداـ مخرجات النظاـ مما يتطمب دعـ السموؾ اإليجابي لدى العامميف -ت

  .النظاـ
: معايير قياس فاعمية نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ2-3-3  

منيا ما ىو كمي كأسموب تحميؿ العائد  ،ظيرت العديد مف المعايير لقياس فعالية نظـ المعمومات         
ومدى مساىمة النظاـ في تحقيؽ األرباح وزيادة الحصة السوقية. ومنيا ما ىو نوعي كرضا  ،والتكمفة

حيث برر أصحاب ىذا المعيار رؤيتيـ بأف رضا المستخدـ عف النظاـ يؤدي إلى أثر   ،النظاـالمستخدـ عف 
وىناؾ مؤشرات أخرى مثؿ: قدرة النظاـ  ،جيد عمى األفراد وبالتالي ينعكس ىذا األثر الجيد عمى المنظمة ككؿ

ممية اتخاذ القرار ويير النظاـ التي تقاس مف خالؿ أداء ع كفاءة، و عمى تخفيض المخاطرة ودرجة عدـ التأكد
عمى قياس  المتوازف باالعتمادبطاقة األداء  ( Kaplan & Nortonوقد  اقترح ) ،ذلؾ مف المؤشرات

و األثر الذي يحدثو النظاـ  عمى  ،وكفاءة العمميات الداخمية ،األىداؼ فيما يتعمؽ برضا المستخدـ عف النظاـ
( مقياس مكوف مف ستة 35: 0229،. كما طرح )أبو عمر(,Petter & others 237 :2008،األفراد)

 عناصر ىي:
 .سرعة الحصول على المعلومة 
 .سرعة اتخاذ القرارات 
 .رضا المستخدم 
 .مدى مالئمة النظام للمستوٌات اإلدارٌة 
 .االستجابة للمتغٌرات المستجدة 
 .أمن المعلومات 

ـ المعمومات المالي مف خالؿ الجوانب التالية:72: 0227،و بيف )الرجى  ( أنو يمكف دراسة فعالية نظا
 قدمه النظام للمستفٌدٌن وقدرة األفراد القائمٌن على  ،رضا المستخدم النهائً: ٌقاس الرضا من سهولة استخدام المعلومات التًٌ 

ة بكل جوانب النظام ٌنتجها النظام  ،النظم من إنتاج تلك المعلومات من خالل تمتعهم بالخبرة والدرٌا فتتسم المعلومات الًت 
ً تلك المعلومات. ،بالجودة  األمر الذي ٌحقق الرضا التام لمستخدم

 ق النظام ألهداف المصرف:أي مدى مساهمة النظام ًف تح ٌفٌة األخرىتحٌق بحٌث ٌقدم  ،قٌق أهداف المصرف مع النظم الوظ
ً تقدمها النظم الوظٌفٌة األخرى.  معلومات متكاملة ومتناسقة مع المعلومات الت

  مالئمة المعلومات لحاجة المستوٌات اإلدارٌة: بحٌث تتسم المعلومات التً ٌقدمه نظام المعلومات المالً بدرجة عالٌة من التفصٌل
ً المستوى اإلداري ،التشغٌلًفً المستوى  ً المستوى االستراتٌجً. ،وأقل تفصٌالً ف  فً حٌن تكون موجزة ف

 ٌاتٌمواكبة النظام للتطورات المستجدة: بمعنى قدرة النظام على استٌعاب التغ ومدى توفر  ،ٌر فً العملٌات وتنوع تلك العمل
 المرونة الكافٌة إلدخال التحسٌنات على النظام.

 ة لتأمٌن الحماٌة واألمن للمعلوماتقدرة النظام ع من كل استخدام  ،لى توفٌر األمن للمعلومات من خالل السٌاسات واألدوات التقٌن
ً أو سرقة أو تخرٌب...الخ.  غٌر شرع

 .حجم استخدام النظام: أي إلى أي مدى ٌتم االعتماد على النظام فً إنجاز األعمال الٌومٌة 
 المصرف. تال ً  كلفة االقتصادٌة للنظام: أي عندما تكون العوائد المتوقعة من استخدام النظام تفوق تكلفة تركٌبه وتشغٌله ف

http://www.palgrave-journals.com/ejis/journal/v17/n3/full/ejis200815a.html#bib68


 DeLone and McLean (D&M  ومف بيف تمؾ المؤشرات التي قدميا الباحثيف يبقى نموذج       
model ) متغيرات رئيسية لقياس فاعمية حيث يركز عمى ست ،األكثر استعمااًل مف قبؿ متخصصي النظـ
  (,Petter & others 237 :2008ما يمي: )بيمكف إيجازىا  النظاـ
  جودة النظامSystem Quality.تتعلق بجودة البرمجٌات واألجهزة المستخدمة ً  : والت

 جودة المعلومات Information Quality ة ٌتٌة،المالئمة ،: وتشٌر إلى مدى المصداٌق والقابلٌة للفهم فً التقارٌر الًت  ،التوق

 ٌنتجها النظام.

 االستخدام Use (وتشٌر إلى سهولة استخدام وفهم النظام من قبل العاملٌن علٌه أي:User Friendly .) 
 رضا المستخدم User Satisfaction :  ٌنتجها النظام  تقابل وتشٌر إلى إٌمان تام من قبل المستخدمٌن بأن المعلومات التً 

 باتهم منه.متطل

 األثر الفردي:Individual Impact   ٌنتجها النظام على أداء وسلوك األفراد داخل المنظمة ٌر إلى أثر المعلومات التً   ،وتش

ً ٌتخذونها.  بمعنى هل تحسن هذه المعلومات من فاعلٌة القرارات الت

 األثر على المنظمةOrganization Impact جها النظام على أداء المنظمة. :وتشٌر إلى أثر المعلومات التً ٌنت 

مف الباحثيف نموذجيـ  ، عدؿ كالً وبسبب الدراسات التي قاـ بيا العديد مف الباحثيف في ىذا المجاؿ        
ـ  Quality Services: وأضافوا عنصر جودة الخدمات التي تعني جودة الدعـ الذي يقدمو النظا

قبؿ  مذكور( يوضح المقياس ال8-0قسـ تكنولوجيا المعمومات داخؿ المنظمة. والشكؿ رقـ ) لممستخدميف في
  :التعديؿ

 

  

 

 

 

 

 

وذلؾ  ،األسموب الكمي لقياس الفاعمية وفمما سبؽ يمكف القوؿ بأف أيمب الباحثيف ال يحبذ              
ـ.  لوجود عوامؿ وسيطة وعوامؿ داخمية تساىـ في التأثير عمى المؤشرات المستخدمة لقياس فاعمية النظا

ليس بالضرورة أف تكوف ناتجة عف إدخاؿ نظـ المعمومات فيي تتأثر  ،فزيادة الربحية أو الحصة السوقية
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Source: Vicent Cho،2007،A study of the impact of organization learning on information system 

effectiveness، International Journal of Business and Information ، Volume 2 Number، 1، p 131    

 D & M( نموذج 8-2الشكل رقم )



جأ الباحثوف إلى األساليب النوعية وعوامؿ أخرى تساىـ في زيادتيا. لذلؾ ل ،بالظروؼ االقتصادية المحيطة
خر يركز عمى أكثر اآلوالبعض  ،فالبعض يراىا مف وجية نظر المستخدـ فقط ،ولكف بوجيات نظر مختمفة
ألف استخداـ بعض  ،عمى الريـ مف تحفظ البعض عمى تمؾ المؤشرات ،(D&Mمف عامؿ كما في نموذج )

ـ  ،عطي نفس النتائج في منظمة أخرىولكنو ال ي ،المؤشرات قد يكوف مجديًا في منظمة ما نظرًا الختالؼ حج
 وطبيعة النشاط مف منظمة إلى أخرى.

وبناًء عمى ما سبؽ تحاوؿ ىذه الدراسة قياس فاعمية نظـ المعمومات المالية في المصارؼ الخاصة         
مساعدة النماذج العاممة في السوؽ السورية باالعتماد عمى مقياس مكوف مف أربعة عناصر تـ اعتمادىا ب

ولممصارؼ الخاصة في  ،نظرًا ألف تمؾ المؤشرات األنسب لطبيعة النشاط المصرفي بشكؿ عاـ ،السابقة
وأيضًا تعتبر األنسب لطبيعة الدراسة. وىذه العناصر ىي: ،وما يتوفر ليا مف إمكانيات ،سورية بشكؿ خاص  

جودة النظاـ -4   
جودة المعمومات -0  
رضا المستخدـ -3  
ف المعموماتأم -1  

التي تحد مف فاعمية نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ لعوامؿا: 2-3-4  
 وىي:) ،تأثر فاعمية نظاـ المعمومات المالي بمجموعة مف العوامؿ التي تعتبر حاسمة لنجاح النظاـت    

Vicent  2007: 133)  

 مدى دعـ اإلدارة  -4
 ثقافة وتدريب المستخدميف -0
 االتصاالت المتوفر في المنظمةفاعمية نظاـ  -3
إدخاؿ نظـ المعمومات  و ،ألنو في المنظمات الكبيرة يكوف دعـ اإلدارة لعممية األتمتة ،حجـ المنظمة -1

 كبيرة عمى عكس المنظمات صغيرة ومتوسطة الحجـ.
 
المنظمات ( عدد مف العوامؿ األخرى أو األخطاء التي تقع فييا أيمب 354: 0220،وأضاؼ )المغربي      

 وىي: .وتحد مف فاعمية نظاـ المعمومات المالي في المصرؼ

 عدـ تحديد أىداؼ نظاـ المعمومات المالي بدقة. -4
ـ النظاـ. -0  عدـ المشاركة الفعالة إلدارة التمويؿ والمحاسبة في بناء وتصمي



 ضعؼ االرتباط والتكامؿ بيف األنظمة الفرعية لنظاـ المعمومات المالي. -3
ـ تكنولوجيا معقدة يصعب تشغيميا واستخداميا.است -1  خدا
 التياوف في عممية الرقابة قبؿ و أثناء بناء النظاـ. -5
  عدـ دراسة التكمفة بدقة. -6
 

نجد نظاـ المعمومات المالي يفترض أف يحقؽ لممصرؼ قيمًا اقتصادية  ،باستقراء ىذا المبحث        
النظاـ كأولية  اوىذا ما دفع الباحثيف إلى التركيز عمى فاعمية ىذ ،تتجاوز التكاليؼ التي تدفع عميو
وُعرفت فاعمية نظاـ المعمومات المالي عمى أنيا قدرة النظاـ عمى  ،أساسية في عممية تركيبو وتشغيمو

تحقيؽ أىدافو التي وجد مف أجميا والتي مف أىميا توفير المعمومات المالية بالدقة والتوقيت المناسبيف 
 ،مية نظاـ المعمومات المالي مف خالؿ عدة مؤشراتعا، ويمكف أف تقاس فذي القرارات الماليةلمتخ

( 1)،( أمف المعمومات3)،( رضا المستخدـ النيائي0)،( جودة النظاـ4: )وىي كما حددىا الباحث
 جودة المعمومات.

 

يج متكامؿ لمجموعة نظـ المعمومات ما ىي إال نس أف :ليذا الفصؿ يمكف القوؿ خالصةً            
جمع ومعالجة ونشر ، تتفاعؿ مع بعضيا البعض لمف العناصر والمكونات المادية والبشرية والمعنوية

ومف الميـ أف  المعمومات لموحدات اإلدارية المختمفة لمساعدتيا عمى أداء وظائفيا بكفاءة وفاعمية.
ندرؾ أف نظـ المعمومات ما ىي في الواقع إال خميط متكامؿ مف أنواع نظرية مختمفة مف نظـ 
المعمومات التي تطرقنا إلييا سابقًا. وذلؾ ألف التنصيؼ النظري لنظـ المعمومات مصمـ إليضاح 

ة في نظـ معمومات فإف ىذه األدوار مدمج ،األدوار المختمفة لنظـ المعمومات. وفي الجانب العممي
سناد  الدعـ موحدة تقدـ أو توفر لوظائؼ متنوعة. لذلؾ فإف نظـ المعمومات مصممة إلنتاج معمومات وا 

ومف أىـ النظـ الوظيفية عمى  ،قرارات يتـ صنعيا في مختمؼ المستويات اإلدارية ووظائؼ األعماؿ
حيث  ،نظاـ الشامؿ لممصرؼوىو عبارة عف نظاـ فرعي مف ال ،نظاـ المعمومات المالي ،اإلطالؽ

 ،يختص بجمع ومعالجة البيانات ذات الطبيعة المالية عف مختمؼ أوجو النشاط داخؿ المصرؼ
المطموب. لذا فإف فاعمية ىذا النظاـ شرط الـز وضروري  والتوقيت وتقديميا لمتخذي القرارات بالشكؿ
 عة مالية. كوف أيمب نشاطات المصرؼ ذات طبي ،ألداء وظائؼ المصرؼ المختمفة

 

 



 

 

 

 

 

 

 3- الفصؿ الثالث

 الميزة التنافسية



 تمييد

مفيوـ الميزة التنافسية وأبعادىا  المبحث األوؿ: 1 -3  

: مفيـو الميزة التنافسية3-4-4       

: فعالية الميزة التنافسية ودورة حياتيا3-4-0   

بعاد الميزة التنافسية: أ3-4-3       

واستراتيجياتيا التنافسيةالميزة المبحث الثاني:أىمية  3-2  

: أىمية الميزة التنافسية3-0-4       

: قوى التنافس3-0-0       

: اإلستراتيجيات العامة لمتنافس3-0-3   

: سمسمة القيمة3-0-1   

: أثر نظـ المعمومات عمى سمسمة القيمة3-0-5   

في المصارؼ المبحث الثالث: الميزة التنافسية 3-3  

الميزة التنافسية في المصارؼمفيـو : 3-3-4      

في المصارؼ سمسمة القيمة: 3-3-0      

دور نظـ المعمومات في تحقيؽ الميزة التنافسية في المصارؼ :3-3-3      

: عناصر تحقؽ الميزة التنافسية في المصارؼ 3-3-1      

 : أثػػػػػر فاعميػػػػػػة نظػػػػػاـ المعمومػػػػػػات المػػػػػػالي عمػػػػػى تحقيػػػػػػؽ الميػػػػػزة التنافسػػػػػػية فػػػػػػي3-3-5    



 المصارؼ 

استدامة الميزة التنافسية في المصارؼ :3-3-6      

 

 

 

 تمييد

و  ،ـث أطمؽ عميو عصر ما بعد الصناعة .يعيش العالـ اآلف عصر سمي "بعصػر المعمومػات"           
و في جميع األحواؿ و بغض النظر عف التسمية فإف سمات و  .أخيرًا يطمؽ عميو البعض عصر المعرفة

و تفرض بالتالي عمى كؿ مف يعاصره  ،مالمح ىذا العصر و آلياتو و معاييره تختمؼ جذريًا عف كؿ ما سبقو
ضرورة األخذ بالمفاىيـ و اآلليات الجديدة و المتجددة. وقد كاف أخطر آثار العصر الجديد بروز التنافسية 



و مف ىنا أصبحت المنظمات وخاصة  ،سية تحدد نجاح أو فشؿ المؤسسات بدرجة يير مسبوقةكحقيقة أسا
في موقؼ يحتـ عمييا العمؿ الجاد و المستمر الكتساب الميزات التنافسية إلمكاف تحسيف موقعيا  المصارؼ

  في األسواؽ أو حتى مجرد المحافظة عميو في مواجية ضغوط المنافسيف الحالييف و المحتمميف.

التي اعتبرت المنظمة نظامًا مفتوحًا عمى المحيط يؤثر فيو  4915فمنذ ظيور نظرية النظـ عاـ            
التي تعني قدرتيا عمى  ،تحولت القدرة التنافسية لممؤسسة مف المفيـو القائـ عمى الميزة النسبية ،ويتأثر بو

فسية التي إلى المفيـو القائـ عمى الميزة التنا ،اتتالي تخفيض األسعار وزيادة المبيعالوب ،التحكـ في التكاليؼ
بشرط أدائيا بعض ىذه  ،المرتبطة بتصميـ وتصنيع وتوزيع وتطوير منتجاتيا تنشأ مف مجموع وظائفيا

مجموعة التنافسية تمثؿ خاصية أو  ميزةومف ثـ فإف ال الوظائؼ أو كميا بشكؿ أفضؿ مف منافسييا.
تسمح ليا بالحصوؿ عمى حصة مف السوؽ تمكنيا مف النمو  بحيث ،منظمةخصائص تتحصؿ عمييا ال

 مستقباًل.

التنافسية تتميز بكونيا ذات طابع ديناميكي متطور مرتبط بالخصائص الداخمية لممؤسسة  ميزةوىذه ال        
ئة ة في البيمعمومات عف قوى المنافسة الرئيس وما تقدمو مف ،وفاعمية نظاـ معموماتيا ،مف حيث بنيتيا

وخاصة  ،وكذا إلماميا وتكيفيا مع محيطيا الخارجي عف طريؽ االستغالؿ األمثؿ لممعمومات ،الخارجية
 ،فيناؾ إدراؾ متزايد بأف نظـ المعمومات المالية ،المعمومات المالية التي تكفؿ ليا اكتساب ميزة تنافسية دائمة

وذلؾ مف  ،قؽ لممؤسسة مزايا تنافسية ميمةيمكف أف تح ،وبغض النظر عف درجة التكنولوجيا المستخدمة فييا
التطرؽ إلى كؿ ىذا  تـو  خالؿ تحسيف األداء الكمي لممؤسسة. وبالتالي فقد أصبحت ضرورة تنافسية ممحة.

 :المبحث الثانيأما  أبعادىا.و  ،فعاليتيا التنافسية، إلى ماىية الميزة :المبحث األوؿ رؽتط في أربعة مباحث:
المبحث  يتناوؿ ، وإستراتيجيات التنافس..( ،قوى التنافس ،الميزة التنافسية) أىميتياأسس و  دور تناوؿفقد 

أثر نظـ المعمومات ،دور نظـ المعمومات في تحقيؽ الميزة التنافسية في المصارؼ )سمسمة القيمة :الثالث
عمى الميزة التنافسية إلى أثر فاعمية نظـ المعمومات المالية  :المبحث الرابع، وتطرؽ عمى سمسمة القيمة....(

 ،الجودة ،أثر فاعمية نظـ المعمومات المالية عمى التكمفة ،في المصارؼ)عناصر الميزة التنافسية في المصرؼ
 استدامة الميزة التنافسية في المصرؼ( ،اإلبداع....

:المبحث األوؿ 3-1  

 ماىية الميزة التنافسية وأبعادىا



 ،يبحث في ثالث فقرات، و ييدؼ ىذا المبحث إلى توضيح مفيـو الميزة التنافسية و خصائصيا          
شروط فعاليتيا  :في حيف تناولت الفقرة الثانية ،لعرض مفيـو الميزة التنافسية وخصائصيا :خصصت األولى

 اد الميزة التنافسية.فقد ُكرست لعرض أبع :أما الفقرة الثالثة ،الميزة التنافسية و دورة حياتيا

 : Concept of Competitive Advantage: مفيوـ الميزة التنافسية3-1-1

لىفيي موجودة منذ وجدت المنظمات و  ،ليس مف السيؿ تحديد تاريخ ظيور المنافسة بشكؿ دقيؽ  ا 
نالحظ أف الكتابات األولى  ،ومف خالؿ تصفح األدبيات النظرية ،اآلف وبأساليب متباينة ومختمفة عبر الوقت

مفيـو الميزة التنافسية باختالؼ  حيث يختمؼ ،تمثؿ نقطة االنطالؽ لمفيـو الميزة التنافسية ،حوؿ المنافسة
فالتنافسية عمى مستوى الدولة حسب تعريؼ  ،أو دولة ،أو قطاع ،محؿ الحديث فيما إذا كاف عف مؤسسة

رة عمى إنتاج السمع و الخدمات التي تواجو اختبار المزاحمة منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ىي: القد
(. أما تنافسية 5: 0220،)طارؽ الخارجية في الوقت الذي تحافظ فيو عمى توسيع الدخؿ المحمي الحقيقي

القطاع ىي قدرة شركات قطاع صناعي في دولة ما عمى تحقيؽ نجاح مستمر في األسواؽ الدولية دوف 
(.  في حيف أف الميزة التنافسية عمى مستوى 4003: 0226 ،)قدور لحماية الحكوميةاالعتماد عمى الدعـ وا

( الذي يمثؿ أىـ تعاريؼ الميزة 4-3) الجدوؿ رقـ الباحث وردي ،المؤسسة التي ىي موضوع بحثنا ىذا
والتي تنطمؽ مف رؤى ىؤالء الكًتاب والباحثيف  ،التنافسية عمى مستوى المؤسسة لعدد مف الكًتاب والباحثيف

 لمميزة التنافسية  مرتبةً عمى أساس تاريخي:

 

 المصدر الباحث التاريخ التعريؼ

ـ فكرة سمسمة القيمة مف خالؿ تحميؿ مصادر الميزة التنافسية  قد
دامة األداء األفضؿ. وعرؼ الميزة بأنيا خمؽ وا   

1985 M. Porter (125، 2119،)الحيالي  

المنظمة  يعد الميزة التنافسية بأنيا المصدر الذي يعزز وضع
في السوؽ بما يحقؽ ليا األرباح مف خالؿ امتيازىا عمى 

  اإلنتاج التركيز عمى،الكمفة،السعر،منافسييا في مجاالت المنتج

1986 Harvey (125، 2119،)الحيالي  

يميز المنظمة ومنتجاتيا تميزاً إيجابياً عف الشيء الذي 
 منافسييا في نظر زبائنيا والمستخدميف النيائييف لمنتجاتيا.

1989 Fathey (Fathey،1989:18) 

( تعارٌف المٌزة التنافسٌة1-3الجدول رقم )  



الموقع الفريد الذي تطوره المنظمة إزاء منافسييا عف طريؽ 
 أنماط نشر الموارد.

1991 Reed & 
Defellipi، 

(Reed & Defellipi 

1991:18) 

ـ الكمي  دالة لمطريقة األفضؿ التي تدير بيا المنظمة النظا
 لمقيمة.

1991 Porter )Porter،1991:19( 

وكانت  ،متى استطاعت المنظمة مف تقميص كمفتيا الكمية
مبيعاتيا تفوؽ ىذه الكمؼ فإنيا تكوف قد حققت ميزة تنافسية 

 مف خالؿ توفير قيمة متفوقة أو كمفة منخفضة لمزبائف.

1992 Rappaport (Rappaport،1992:84-
85) 

ـ عمى  تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات بشكؿ رائد لغرض التقد
 منافسييا.

1993 Hicks (125، 2119،)الحيالي  

أداء المنظمات ألنشطتيا بصورة أكثر كفاءة وفاعمية مقارنة 
 بالمنافسيف.

1994 Mc Gahan (125، 2119،)الحيالي  

قوتيا الداخمية في أداء األنشطة استغالؿ المنظمة لنقاط 
الخاصة بيا . بحيث تخمؽ قيمة ال يستطيع بقية المنافسيف 

 تحقيقيا في أدائيـ ألنشطتيـ.

1996 Pitts & Lei (Pitts & Le:،1996:8) 

قدرة المنظمة عمى تحقيؽ األداء بأسموب معيف أو أساليب 
وىنالؾ صعوبة تقميد ىذا األداء مف قبؿ المنافسيف في  ،متعددة

 الوقت الحاضر.

1997 Kotler ( Kotler ، 1997:53 ) 

تنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصؿ المؤسسة إلى اكتشاؼ طرؽ 
حيث يكوف  ،جديدة أكثر فعالية مف تمؾ التي لدى المنافسيف

 بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاؼ ميدانياً.

1998 Porter )Porter،1998:48( 

الوسيمة التي تستطيع المنظمة مف خالليا الفوز في منافسييا 
 مع اآلخريف.

2000 Macmillan 
& Tampoe 

(Macmillan& 
Tampoe،2000:89) 

الميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح لممنظمة إنتاج 
ـ ومنافع لمعمالء تزيد عما يقدمو المنافسوف والتميز  قي

 واالختالؼ عف المنافسيف.

(5: 2117،)صديقي وعجيمة عمي السممي 2111  

الموقع الفريد طويؿ األمد الذي تطوره المنظمة مف خالؿ أداء 
أنشطتيا بشكؿ مميز وفعاؿ واستغالؿ نقاط قوتيا الداخمية 
باتجاه تقديـ منافع قيمة لزبائنيا ال يستطيع المنافسوف 

(126، 2119)الحيالي ،  قطب     2112  



 تقديميا.

 

وباستقراء التعريفات السابقة التي وردت في الجدوؿ السابؽ نالحظ أنيا تركز في تعريفيا لمميزة         
 التنافسية عمى النقاط التالية:

 القدرة عمى تحقيؽ قيمة مميزة لمدة طويمة مف الزمف. -4
 المنافسيف. القدرة عمى خمؽ شيء جديد ومختمؼ عف بقية -0
 استغالؿ المنظمة لنقاط القوة الداخمية ألداء أنشطتيا. -3
 االستغالؿ األمثؿ لتكنولوجيا المعمومات لغرض التفوؽ عمى المنافسيف. -1
 القدرة عمى جني األرباح  وتحقيؽ البقاء. -5

عمى الشكؿ  موضوع البحثو لذي يتناسب وبناًء عمى ما سبؽ يمكف لمباحث وضع التعريؼ التالي ا         
 ،تمثؿ الميزة التنافسية قدرة المنظمة عمى خمؽ قيمة ومنفعة لمزبائف تفوؽ ما يقدمو المنافسيف: اآلتي

و ذلؾ مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ  ،بحيث ترُسخ في أذىاف الزبائف الحالييف والمحتمميف وتكسب والئيـ ليا
مع مراعاة  ومتميز عما ىو لدى المنافسيف بما فييا تبني نظاـ معمومات مالي فعاؿ ،لمموارد المتاحة
 .األخذ بالحسباف القدرات والكفاءات اإلبداعية التي يجب أف تتمتع بيا المنظمة وكذلؾ ،عنصر التكاليؼ

 (44 ،0225،)سرحاف :بالنقاط التالية  خصائص الميزة التنافسية Porterكما حدد     

 .تبنى عمى اختالؼ وليس عمى تشابو 
  ـ تأسيسيا  عمى المدى الطويؿ، باعتبارىا تختص بالفرص المستقبمية.يت
  ًعادة ما تكوف مركزة جغرافيا. 

 : فعالية الميزة التنافسية ودورة حياتيا3-1-2
  ال بد أف تتوفر فييا الشروط التالية: ،حتى تكوف الميزة التنافسية فعالة      

 .حاسمة، أي تعطي األسبقية والتفوؽ عمى المنافس 
 .االستمرارية، بمعنى يمكف أف تدـو خالؿ الزمف 
 (44 ،0225 ،) سرحاف.إمكانية الدفاع عنيا، أي يصعب عمى المنافس محاكاتيا أو إلغاءىا 

 المصدر: الباحث



 ويرى الباحث أنو يمكف إضافة الشروط التالية:
  .....القدرة عمى خمؽ حواجز أماـ المنافسيف كالتحكـ في قنوات التوزيع لعمالء أوفياء 
  عمى استغالؿ التطور التقني واإلبداع السريع لمنع المنافسيف مف تقميد التكنولوجيا المستعممة.القدرة 
 .القدرة عمى التحكـ في آجاؿ اإلنجاز بالنسبة لإلنتاج والتوزيع 
التنافسية، حيث شرط الحسـ مقروف بشرط االستمرارية، ه الشروط مجتمعة فعالية الميزة ذتضمف ى و       

وىذا األخير مقروف بشرط إمكانية الدفاع واستغالؿ التطور التقني. فكيؼ ليا أف تستمر وىي ىشة يمكف 
. ومف ىنا يمكف القوؿ أف العامؿ األكثر أىمية لنجاح إلغاءىا، وكيؼ ليا أف تكوف حاسمة ولـ تستمر طويالً 

لذا فعمى جميع الشركات أف تحرص  ،و الموقؼ التنافسي ليا في الصناعة التي تعمؿ فييامنظمة األعماؿ، ى
ف الميزة التنافسية ليا دورة حياة،  ليا في المجاؿ الذي تختص فيو، أل عمى تواصؿ واستمرار الميزة التنافسية
 كما ىو موضح في الشكؿ التالي: ،وتمر بنفس مراحؿ دورة حياة المنتجات

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 و يمكف شرح المراحؿ السابقة كما يمي:

أطوؿ المراحؿ بالنسبة لممنظمة المنشئة لمميزة التنافسية لكونيا تحتاج إلى الكثير مف : تعد مرحمة التقديـ - 
التفكير، واالستعداد البشري ،المادي والمالي. وتعرؼ عندىا الميزة التنافسية مع مرور الزمف انتشارًا أكثر 

 فأكثر، حيث يعزى ذلؾ إلى القبوؿ الذي تحظى بو مف قبؿ عدد متزايد مف الزبائف.

ة التنافسٌةالمٌز  

(2)  

المٌزة التنافسٌة 

(1)  

ً           التقدٌم       المراحل الضرورة     التقلٌد         التبن  

حجم المٌزة 

 التنافسٌة

.87المصدر: نبٌل خلٌل مرسً. مرجع سبق ذكره. ص  

 التنافسٌة ( دورة حٌاة المٌزة1-3الشكل رقم )

 التنافسٌة



: تعرؼ الميزة ىنا استقرارا نسبيا مف حيث االنتشار، باعتبار أف المنافسيف بدؤوا يركزوف مرحمة التبني - 
 عمييا، وتكوف الوفورات ىنا أقصى ما يمكف.

إلى الركود، لكوف المنافسيف قاموا بتقميد ميزة  فشيئاً  : يتراجع حجـ الميزة وتتجو شيئاً مرحمة التقميد - 
ـ انخفاض في الوفورات.  المنظمة، وبالتالي تراجع أسبقيتيا عمييـ. ومف ث

: تأتي ىنا ضرورة تحسيف الميزة الحالية وتطويرىا بشكؿ سريع، أو إنشاء ميزة جديدة مرحمة الضرورة - 
ذا  عمى أسس تختمؼ تماماً  لـ تتمكف المنظمة مف التحسيف أو الحصوؿ عمى ميزة عف أسس الميزة الحالية. وا 

 (.86: 0227،جديدة، فإنيا تفقد أسبقيتيا تماما وعندىا يكوف مف الصعب العودة إلى التنافس مف جديد)خميؿ

ال يمكف أف تحوز المنظمة عمى ميزة تنافسية دائمة، وبالتالي فيي مطالبة بتتبع أنو  :نستنتج مما سبؽ       
الزمف المناسب لمقياـ بالتحسيف أو التطوير أو إنشاء ميزة  ،ف تعرؼ في نفس الوقتأو  ،لميزةدورة حياة ا

جديدة. ذلؾ ألف الميزة التنافسية تمتاز بقصر عمرىا  نظرًا لما يشيده مجاؿ األعماؿ في عصرنا مف 
األمر الذي  ،ابتكارات متسارعة بفعؿ ثورة التكنولوجيا التي نعيشيا. وبالتالي فممميزة التنافسية طبيعة ديناميكية

 عؿ عممية تطويرىا ومراجعتيا باستمرار مف أولويات أي منظمة تسعى لمبقاء والنمو.يج

 Dimensions of Competitive Advantages: أبعاد الميزة التنافسية 3-1-3
يوجػد العديػد مػػف األبعػاد التػي اعتمػػدىا البػاحثوف والمنظمػات والتػػي يعتبػر كػؿ واحػػد منيػا بمثابػػة              

 (Evans & Collier, 2007:414-410لتحقيؽ الميزة التنافسية وىي: ) بعدًا أساسياً 
 :Cost Dimension بعد التكمفة: -4

لػػذا يتوجػػب عمػػى ىػػذه  .ة التػػي تتنػػافس فييػػا المنظمػاتلرئيسػػيعتبػر بعػػد التكمفػػة مػػف األبعػاد ا        
فالمنظمػػات التػػي  ،المنظمػات أف تجعػػؿ تكػاليؼ إنتػػاج وتسػويؽ منتجاتيػػا أقػػؿ مػف الشػػركات المنافسػة

قؿ مف المنافسيف. حيث أف أىي التي تقدـ منتجاتيا بتكمفة  ،تسعى لمحصوؿ عمى حصة سوقية أكبر
وأيضًا لممنظمات  ،التكمفة األقؿ ىي اليدؼ الرئيسي لتمؾ المنظمات التي تتنافس مف خالؿ ىذا البعد

ض تكاليفيػػا ممػػا يػػنعكس عمػػى فإنيػا تسػػعى لتخفػػي ،التػي تتنػػافس مػػف خػػالؿ المزايػػا التنافسػػية األخػػرى
وبالتػػالي يسػػيـ فػػي زيػػادة الطمػػب عمػػى منتجاتيػػا. ويمكػػف لممنظمػػة أف تخفػػض تكاليفيػػا مػػػف  ،أسػػعارىا

فضػػػػػاًل عػػػػف التحسػػػػػيف المسػػػػتمر لجػػػػػودة منتجاتيػػػػػا   ،خػػػػالؿ االسػػػػػتخداـ الكػػػػؼء لمطاقػػػػػة اإلنتاجيػػػػة ليػػػػػا
ؾ باستخداـ تكنولوجيا المعمومػات وذل ،وخدماتيا واإلبداع في تصميـ المنتجات والخدمات التي تقدميا

ـ المرتبطة بيا فيي تعد أساسًا  ،والتي لعبت في السنوات األخيرة دورًا ميمًا في دعـ ىذا البعد ،و النظ



ستراتيجية افي عممية اتخاذ القرارات وصياية  راءساعدة المدفضاًل عف م ،لخفض التكاليؼ التشغيمية
 المنظمة لتكوف قائدة في مجاؿ التكمفة.

 ،وبناًء عمى ما سبؽ يرى الباحث أف بعد التكمفة يعد مف الركائز األساسية في نجاح المنظمة        
مف خالؿ تمكينيا مف الصمود أماـ المنظمات المنافسة ومساعدتيا في الوصوؿ إلػى أسػعار  ،وتفوقيا

ظمػة بتخفػيض كمفيػا عػدـ اىتمػاـ المن كمػا أففي السوؽ، تنافسية تعزز مف الميزة التنافسية لمنتجاتيا 
 قد يكوف السبب وراء تدىورىا وانسحابيا مف السوؽ.

 Quality Dimension : بعد الجودة  -0
إف حصػػوؿ المنظمػػة عمػػػى القيمػػة المتوقعػػة التػػػي تتناسػػب مػػع رسػػػالتيا يتطمػػب منيػػا تحديػػػد          

ويعنػػي بعػػػد الجػػػودة القػػدرة عمػػػى تقػػػديـ  .توقعػػات الزبػػػائف وريبػػاتيـ عػػػف الجػػػودة والعمػػؿ عمػػػى تحقيقيػػػا
منتجات وخدمات تتطابؽ مع حاجات وريبات الزبائف وتوقعاتيـ. وتعتمد المنظمة عمى الجودة كونيا 

وىي إشباع لريبات  ،وذلؾ ألف الجودة ىي أساس الميزة التنافسية ،مف أىـ األسس التي ُيستند عمييا
 ،ستراتيجية تنافسية محددة و واضحةاب تحقيقو وجود كما تعتبر متغير استراتيجي يتطم ،المستيمكيف

كما  ،األمر الذي يؤدي إلى التميز وتمبية حاجات الزبائف ،تكوف نتيجتيا تقديـ منتج بمواصفات فريدة
أف تحسيف الجودة يسمح لممنظمة مف رفع أسعارىا مقارنة بأسعار المنافسيف وما يترتب عمى ذلؾ مف 

 زيادة في األرباح.
 :  Flexibility Dimension رونةالمبعد   -3

وتعنػي قابميػػة المنظمػة عمػػى تقػػديـ  ،تعػد المرونػػة مػف األبعػػاد الميمػة فػػي تحقيػػؽ الميػزة التنافسػػية         
باإلضػػافة إلػػػى قػػدرتيا عمػػػى تطػػػوير المنتجػػات الحاليػػػة وتحسػػػيف  ،منتجػػات متنوعػػػة فػػي الوقػػػت المطمػػػوب

ـ منتجات جديدة أي االستجابة السريعة لمتغيرات التي قد تحدث في تصميـ المنتجات وبما  ،عممياتيا لتقدي
أف  بعػػد المرونػة ميػػزة تنافسػية ميمػػة ألي منظمػة تسػػعى  :يػتالءـ وحاجػات الزبػػائف. وبالتػالي يمكػػف القػوؿ

وذلػؾ مػف خػالؿ اسػتجابتيا لحاجػات ومتطمبػات الزبػائف مػف  ،لمنجاح والبقاء والنمو في عػالـ سػريع التغيػر
 نتجات والخدمات بأقؿ وقت وجيد ممكف.الم
 
 

 : Delivery Dimension بعد التسميـ -1
مػػف خػػالؿ  ،فػػي األسػػواؽ مؤسسػػاتدة األساسػػية لممنافسػػة بػػيف اليعتبػر ىػػذا البعػػد  بمثابػػة القاعػػ          

التركيز عمى تخفيض فترات االنتظار والسرعة في تصميـ منتجات  وخدمات جديدة وتقديميا إلى الزبائف 



 ،فعندما تريد أداء العمؿ بسرعة ىذا يعني تخفيض الوقت المستغرؽ لتسميـ الطمبات لمزبائف. أقصر وقتب
ويعػػد أيضػػػًا مقياسػػًا لكفػػػاءة العمميػػػات فػػي تحقيػػػؽ ىػػذه المتطمبػػػات بكفػػػاءة سػػواء مػػػا تعمػػؽ منيػػػا بالعمميػػػات 

نيػػا المصػارؼ إلػػى كفػػاءة وتنظػر الكثيػػر مػف المنظمػػات وم ،التشػغيمية أو العمميػػات اإلداريػة أو ييػػر ذلػػؾ
 ةوىناؾ ثالثػ ،العمميات ال سيما المعتمدة عمى الحاسب بصفتيا عوامؿ قوة تحقؽ مف خالليا ميزة تنافسية

 مكونات ليذا البعد مرتبطة بالوقت ىي:
سػرعة التسػميـ: تقػػاس ىػذه السػرعة بالوقػػت المسػتغرؽ بػيف اسػػتالـ طمػب الزبػوف وتمبيػػة الطمػب والػػذي  - أ

 حيث ُتسيـ نظـ المعمومات بشكؿ كبير في خفض ىذا الوقت. ،اريسمى بوقت االنتظ
 ،التسميـ بالوقت المحدد: ويعني تسميـ طمبات الزبائف في الوقػت المتفػؽ عميػو بػيف الزبػوف والمنظمػة  - ب

 وتسيؿ نظـ المعمومات ذلؾ بشكؿ كبير.
وتقاس سرعة التطػوير بالوقػت  ،سرعة التطوير: وىي سرعة تقديـ منتج جديد أو تطوير منتج موجود - ت

وقػد أتاحػػت  ،المسػتغرؽ مػف لحظػػة ابتكػار الفكػػرة وحتػى التصػػميـ النيػائي لممنػتج وتقديمػػو إلػى السػػوؽ
عادة التصميـ.  تكنولوجيا المعمومات والنظـ المرتبطة بيا إمكانات ىائمة في مجاؿ التصميـ وا 

 
أف التوجػػو المػتالؾ ميػػزة التنافسػية أصػػبحت ضػرورة حتميػػة  :يمكػػف القػوؿ ،باسػتقراء مػػا سػبؽ                

ولقػػػػد تباينػػػػػت وجيػػػػات النظػػػػػر بشػػػػأنيا فكػػػػػٌؿ عرفيػػػػا عمػػػػػى حسػػػػب توجيػػػػػو  ،عمػػػػى كػػػػػؿ منظمػػػػات األعمػػػػػاؿ
تفوؽ ما يقدمو المنافسػوف.  ،ولكف معظـ التعاريؼ تتفؽ عمى أنيا خمؽ قيمة ومنفعة لمزبوف ،واختصاصو

فػػإف أىػـػ الوسػػائؿ واألسػػاليب  ،نظػػر الباحػثموييػػا، ومػػف وجيػػة لمسػتخدمة لببغػض النظػػر عػػف الوسػػيمة ا
 ،وعمػى وجػو الخصػوص نظـػ المعمومػات بكػؿ أنواعيػا ،لتحقيؽ الميزة التنافسية ىي تكنولوجيػا المعمومػات

ألف ليػا الفضػؿ األكبػػر فػي تخفػػيض التكػاليؼ ورفػػع مسػتويات الجػػودة إضػافًة إلػػى تحقيػؽ قػػدر كبيػر مػػف 
 .لمصارؼوخاصة في قطاع ا المرونة

 
 
 
 

: المبحث الثاني3-2  

واستراتيجياتيا التنافسيةالميزة أىمية    



، حيث ستراتيجيات العامة لمتنافسواال ييدؼ ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى  أىمية الميزة التنافسية          
لبحث  :بينما ُكرست الفقرة الثانية ،لتوضيح أىمية الميزة التنافسية :يبحث في ثالث فقرات خصصت األولى

 اإلستراتيجيات العامة لمتنافس. :وتناولت الفقرة الثالثة ،قوى التنافس

 :Importance of Competitive Advantage: أىمية الميزة التنافسية 3-2-1
 ال تخمػػو الدراسػػات واألبحػػاث خػػالؿ العقػػديف المنصػػرميف مػػف التركيػػز عمػػى مفيػػـو الميػػزة التنافسػػػية ،

ويمكػػف  ،جعػؿ الميػزة التنافسػية ميمػة بالنسػبة لممنظمػات ،فبػروز ىػذا المفيػـو وىيمنتػو عمػى مختمػؼ التوجيػات
 :ميأىمية الميزة التنافسية بما ي تحديد
  ؽ مػػف خػػالؿ تمثػؿ الميػػزة التنافسػػية مؤشػرًا ايجابيػػًا نحػػو توجػػو المنظمػة الحػػتالؿ موقػػع قػػوي فػي السػػو

منافسييا، وىذا يعني احػتالؿ المنظمػة لزبػائف أكثػر والًء مقارنػة كبر مف أحصوليا عمى حصة سوقية 
ممػػا يجعػػؿ زبائنيػػا أقػػؿ تػػأثرًا لعػػروض ىػػؤالء المنافسػػيف مػػف جيػػة وزيػػادة حجػـػ المبيعػػات  ،بالمنافسػيف

 . (Czepil،40:1992)واألرباح مف جية أخرى 
  ًنتاجيػػا، ألنيػػا األسػػلعمػػؿ المنظمػات عمػػى اخػػتالؼ أنواعيػػ تعػد الميػػزة التنافسػػية عػػاماًل جوىريػػا اس ا وا 

دعـ الميػزة التنافسػية ستراتيجية التنافسية، وتتفاعؿ سائر العوامػؿ أو المتغيػرات لػالذي تصاغ حولو اال
 ( .Bosseman and phatak ،87:1989)منظمة لمستراتيجية التنافسية الشاممة وانبثاؽ اال

  تنافسػػػػيًا أساسػػػيا لمواجيػػػة تحػػػديات السػػػػوؽ تكػػػوف الميػػػزة التنافسػػػية ميمػػػة مػػػػف خػػػالؿ اعتبارىػػػا سػػػالحًا
والمنظمػػات المنافسػػػة، وذلػػػؾ مػػف خػػػالؿ قيػػػاـ المنظمػػة بتنميػػػة معرفتيػػػا التنافسػػية وقػػػدرتيا عمػػػى تمبيػػػة 
احتياجات الزبائف في المستقبؿ، عف طريؽ خمؽ التقنيات والميارات اإلنتاجية بصورة مقدرات تمكنيا 

 ( .45: 0229يالي مف التكيؼ لمفرص المتغيرة بشكؿ سريع )الح
  أىميػػػة موقػػػع الميػػػزة التنافسػػػية فػػػي دراسػػػة اإلدارة اإلسػػػتراتيجية، إذ تكػػػاد ال تخمػػػو الدراسػػػات واألبحػػػػاث

ضمف اإلستراتيجية مف مفيـو الميزة التنافسية وىو ما دعا إلى دفع البعض مف المفكريف والكتاب إلى 
 (.  Lyanch ،153:2000( )ميزة التنافسية  ستراتيجية عمى أنيا الالنو يمكف تعريؼ اإلدارة األقوؿ )ا

 ،ف المنظمػػات الناجحػػػة أل تمثػػؿ الميػػزة التنافسػػػية معيػػارًا ميمػػػًا لتحديػػد المنظمػػات الناجحػػػة عػػف ييرىػػػا
تتميػز بإيجػاد نمػاذج جديػػدة متفػردة، يصػعب تقميػػدىا ومحاكاتيػا، ألنيػا متيقنػػة مػف أف النمػاذج القديمػػة 

 &Macmillanيا )بف المنافسيف عمى عمـ كامؿ Hواسع ، وليا قد أصبحت معروفة ومتاحة بشكؿ 
Tampoo,2000: 89)  

Competitor Forces : قوى التنافس 3-2-2  



تتكوف مف خمس قوى تنافسية يختمؼ تأثيرىا مف  ،أف حالة التنافس في صناعة ما Porterبيف         
ألنيا تؤثر  ،وتحدد ىذه القوى ربحية الصناعة ،ويمكف أف يختمؼ ضمف الصناعة الواحدة ،صناعة إلى أخرى

 ( التالي :0-3عمى األسعار والتكاليؼ وبالتالي عمى العائد عمى االستثمار. ويمكف توضيحيا بالشكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Porter، Michael E.(1998)، Competitive Advantage Creating And 
Sustaining Superior Performance، The Free Press، New York 

 

 ويمكف شرح العناصر الواردة في الشكؿ السابؽ عمى النحو التالي:

  Industry Rivalry: وىي تعبر عف كثافة الصناعة Industry Competitors قوة الصناعة :أوالً 
 ،وتكاليؼ التحويؿ ،والقيمة المضافة ،والتكاليؼ الثابتة ،معدؿ نمو الصناعة التي تتوقؼ عمى  

 الداخلون المحتملون

Potential entrant 

 البدائل

substitutes 

المنافسون ضمن 

 الصناعة

Industry 

competitors 

 الموردون

suppliers 

 المشترون

buyers 

 تهدٌد  المنتجات البدٌلة

 

 

 

القوة 

التفاوضٌة 

 للموردٌن

 

القوة 

التفاوضٌة 

 للمشترٌن

الجدد تهدٌد الداخلٌن  

( قوى التنافس2-3الشكل رقم )  



ويعد التنافس مف أجؿ الحصوؿ عمى  ،وحواجز الخروج مف الصناعة وييرىا مف العوامؿ األخرى
حيث تتركز المنافسة ضمف ىذا النطاؽ  ،المكانة ضمف الصناعة مف أىـ السمات المميزة ليذه القوة

 العناصر التالية: ىعم

 تزويد المشتريف بخدمات أفضؿ و أكثر جاذبية. - أ
 توفير منتجات إبداعية وجديدة. - ب
 (Birkinshaw and Others, 2005: 227مستوى جودة عالية. ) - ت

 ،ديدة لخدمة العمالءجمى كيفية توظيؼ تقنيات وأساليب أطراؼ الصناعة أساسًا ع بيف وتعتمد المنافسة      
وبغض النظر عف نوع  .يًا والسيما في القطاع المصرفيوالذي تمعب تكنولوجيا المعمومات فيو دورًا أساس

 (65: 0226 ،الصناعة ىناؾ مجموعة مف العوامؿ تؤثر عمى حدة المنافسة بيف المنظمات وىي:) بوروبة

 .يزداد التنافس مع زيادة عدد المنافسيف ومع تساوييـ في الحجـ والقدرة -4
تزداد حدة المنافسة عندما تجذب أحواؿ الصناعة الكثير مف المنافسيف باستخداـ أسموب تخفيضات  -0

 األسعار لزيادة حجـ المبيعات.
 وليـ لعالمة تجارية جديدة منخفضة.حيكوف التنافس أقوى عندما تكوف تكمفة انتقاؿ العمالء وت -3
لذا  ،ٍض عف مكانتو الحالية في السوؽحد المنافسيف أو أكثر يير راأتزداد المنافسة عندما يكوف  -1

ـ ببعض التحركات النشطة لتقوية موقفو عمى حساب المنافسيف.ي  قو
فكمما زاد الربح المحقؽ مف  ،يزداد التنافس نسبيًا مع حجـ الربح المحقؽ مف التحرؾ االستراتيجي -5

سيًا مماثاًل أو مغايرًا حاوؿ واحد أو أكثر مف المنافسيف أف يبدأ تحركًا تناف ،انتياز الفرص الجديدة
وتزداد الضغوط التنافسية عندما يحاوؿ العديد مف المنافسيف اقتناص الفرصة  ،القتناص الفرصة

 المتاحة أماـ الجميع.
 ،يكوف التنافس أكثر قوة عندما تكوف تكمفة الخروج مف النشاط أعمى مف تكمفة البقاء واالستمرار فيو -6

 زادت قوة حافز البقاء لممنافسيف الحالييف. ،شاط  أكثر ارتفاعاً أي كمما كانت حواجز الخروج مف الن
 كمما زاد تنوع المنافسيف فيما يتعمؽ بالرؤى واليدؼ االستراتيجي. ،يصبح التنافس أكثر تقمباً  -7
يزداد التنافس عندما تستحوذ شركات قوية مف خارج الصناعة عمى الشركات الضعيفة داخؿ  -8

ستراتيجية ذات تمويؿ مكثؼ اـو بتحركات ومف ثـ تق ،ه الشركاتومف خالؿ تممكيا ليذ ،الصناعة
ـ االستحواذ عمييـ إلى منافسيف أقوياء.  لتحويؿ المنافسيف الذيف ت



: يؤدي دخوؿ أطراؼ جديدة إلى Potential Entrants الدخوؿ المحتمؿ ألطراؼ جدد في المنافسة ثانيًا:
وكذلؾ إيجاد قيمة يتـ التنافس  ،إنشاء مكانة آمنة في السوؽالسوؽ إلى توليد قدرة إنتاجية جديدة وريبة في 

وتتوقؼ خطورة التيديدات التنافسية لمدخوؿ في سوؽ معينة عمى مجموعتيف مف العوامؿ:  ،عمييا
(Birkinshaw and Others, 2005: 228) 

 قيود الدخوؿ إلى السوؽ - أ
 في السوؽ عمى الداخميف الجدد. ردود الفعؿ المتوقعة مف جانب الشركات صاحبة المكانة المستقرة - ب

 (56: 0221 ،منيا: ) الغويري مف قيود الدخوؿ إلى السوؽ  ويوجد عدة أنواع

إذ أنيا تجبر المنافسيف عمى  ،اقتصاديات الحجـ: تحوؿ اقتصاديات الحجـ دوف الدخوؿ إلى األسواؽ -4
وكذلؾ تحمؿ أعباء  ،وما يترتب عمى ذلؾ مف إنفاؽ مالي كبير عالي الخطورة ،الدخوؿ بحجـ كبير

وال تتعمؽ العوائؽ  ،وىذا يؤدي إلى إعاقة القادـ الجديد لمسوؽ ويمنعو مف الدخوؿ ،التكمفة الزائدة
 بؿ ترتبط بمجاالت أخرى مثؿ التسويؽ والتمويؿ والبحث والتطوير.  ،المرتبطة بالحجـ باإلنتاج فقط

فقد تمتمؾ المنظمة الموجودة ميزة تكمفة أقؿ أو  ،قيود التكمفة والموارد بغض النظر عف الحجـ -0
 مصادر تمويؿ يير متاحة أماـ الداخميف الجدد.

 تأثير التعمـ والممارسة والخبرة المتراكمة. -3
 عدـ القدرة عمى التوافؽ مع التكنولوجيا المستخدمة أو أساليب الشركات الموجودة فعاًل في السوؽ. -1
 يمكيف.تفضيؿ العالمة التجارية ووالء المست -5
المتطمبات الرأسمالية حيث أنو كمما زاد حجـ االستثمارات المالية المطموبة كاف عدد الداخميف  -6

تنشيط المبيعات ،تقديـ اإلعالنات ،ومف أىـ ىذه المتطمبات: تمويؿ ائتماف العمالء ،المحتمميف أقؿ
 مع توفر احتياطي نقدي لمواجية طمبات العمالء.   ،لترسيخ والء العمالء

: قد تتنافس الشركات العاممة في صناعة ما مع شركات  Substitute products المنتجات البديمة ثالثًا:
قد  :فمثالً  ،وذلؾ بسبب تشابو المنتجات التي قد تكوف بدائؿ جيدة لمنتجاتيا ،عاممة في صناعات أخرى

ولكي يكوف  ،تتنافس المصارؼ مع صناديؽ االستثمار في جذب العمالء والمودعيف مف أجؿ االستثمار
 ،التيديد التنافسي الذي تفرضو المنتجات البديمة قويًا ومؤثرًا فإنو يجب توفر ثالثة عوامؿ أساسية ىي:)بريش

0225 :79) 

 أف تكوف البدائؿ متاحة و بأسعار جيدة. -4



 البدائؿ فيما يتعمؽ بالجودة واألداء وييرىا مف السمات. رضا المشتريف عف -0
 أف تكوف تكمفة المشتريف لمبديؿ الجديد منخفضة. -3

الضغوط الناجمة عف  : تتوقؼ Bargaining Power Of Suppliers القوة التفاوضية لممورديف رابعًا: 
 (Birkinshaw and Others,2005: 228القوة التفاوضية لممورديف عمى العوامؿ التالية: )

 قدرة المورديف عمى المساومة و التفاوض لمتأثير عمى شروط التعاقد. -4
 مدى توفر قوة تفاوضية لممورد في مواجية الضغوط التنافسية. -0

عندما يتوفر لدييـ  ،فالموردوف لمجموعة مف الشركات المنافسة يمثموف قوة تنافسية قوية في السوؽ        
أو  ،قوة مساومة كافية لتقديـ ميزة نسبية إضافية لبعض المنافسيف بناًء عمى األسعار التي يمكف أف يطمبوىا

أو توقيت التسميـ. ويمكف لمعالقة التعاونية بيف المورد والشركة المنافسة  ،بناًء عمى جودة العناصر المتوفرة
 (420: 0226،نقاط نذكر منيا: )البكري و آخروفأف تشكؿ ضغوط تنافسية ممف خالؿ عدة 

ـ في الوقت المحدد وخفض تكمفة المخزوف. -4  تشجيع التسمي
 اإلسراع في توفير الجيؿ التالي مف التجييزات والمكونات الالزمة لمشركة المنافسة. -0
ـ توفيرىا -3  بحيث تنخفض معدالت العيوب. ،تحسيف جودة األجزاء والمكونات التي يت
 قؿ.أ مورديف تمييدًا لمحصوؿ عمى أسعارخفض تكمفة ال -1

، و ذلؾ وبناًء عمى ما سبؽ يمكف ألحد المصارؼ أف يتعاقد مع مورديف أقوياء لتكنولوجيا المعمومات        
بإدارة عالقات سمسمة اإلمداد والتوريد  وف، وبالتالي يقـو ىؤالء الموردستراتيجية طويمة المدىالتكويف شراكة 

وعميو فإف المصارؼ القادرة  ،والجودة التنافسية الفائقة ،صوؿ عمى ميزة السعر المنخفضبطرؽ تساىـ في الح
 عمى بناء شراكة سمسمة التوريد ىذه سوؼ تعزز مف موقفيا التنافسي أماـ اآلخريف.

: وتتوقؼ قوة الضغوط التنافسية  Bargaining Power Of Buyers القوة التفاوضية لممشتريف خامسًا:
القوة التفاوضية لمعمالء وطبيعة عالقتيـ مع الشركات المتنافسة عمى العوامؿ التالية:  الناجمة عف

 (79: 0229 ،)الشمري و آخروف

 امتالؾ العمالء لمركز تفاوضي قوي يكفي لمتأثير عمى شروط البيع لصالحيـ. -4
 نافسية.وأىميتيا الت ،ستراتيجية ومستواىا في الصناعةاال (العميؿ -البائع)رجة قوة شراكة د -0



عندما يتمكنوف مف المساومة عمى األسعار أو الجودة أو الخدمة أو  ،ويكوف لمعمالء قوة تنافسية كبيرة       
 (430: 0242،وعادًة ما  يكوف لدييـ القوة لمتفاوض في الظروؼ التالية: ) الرجى ،ييرىا مف شروط البيع

 إذا كانت تكمفة االنتقاؿ لممنافسيف أو البدائؿ منخفضة. -4
 أو كاف ىناؾ عميؿ ميـ لمبائع بشكؿ خاص. ،إذا كاف عدد المشتريف قميؿ -0
 إذا كاف لدى المشتري معمومات جيدة عف منتجات البائع و أسعاره وتكاليفو. -3
 في حالة زيادة العرض وقمة الطمب عمى المنتجات. -1

 :General Strategies of Competition: اإلستراتيجيات العامة لمتنافس 3-2-3

ويعني ذلؾ أف  ،كيؼ يمكنؾ أف تكوف مختمفاً  :اإلستراتيجية التنافسية عمى أنيا Porterيعرؼ          
أو أداء أنشطة مختمفة عف المنافسيف لتقديـ مزيج  ،تختار عف قصد أداء األنشطة المختمفة بشكؿ مختمؼ

أنيا مجموعة متكاممة مف التصرفات التي  :. بينما يعرفيا مرسي عمى،Porter)،38 :1998فريد مف نوعو )
 :ةتتحدد مف خالؿ ثالث مكونات رئيس وىذه ،تؤدي إلى تحقيؽ ميزة تنافسية متواصمة ومستمرة عف المنافسيف

 (. 80: 0227 ،و أساس التنافس ) مرسي ،وحمبة المنافسة ،ىي طريقة التنافس

ث ولكف جميعيا تتمحور حوؿ ثال ،يات التنافسيةستراتيجمف االوفي واقع األمر فإف ىناؾ عدد كبير        
 (Jayaswal، 131-130 :2009 وىي:)توجيات رئيسية 

 ستراتيجية قيادة التكمفةا - أ
 ستراتيجية التميزا - ب
 ستراتيجية التركيزا - ت

 : Cost Leadership Strategyستراتيجية قيادة التكمفةا - أ
 ،في تحقيؽ تكمفة منخفضة مقارنة مع المنافسيف ،ستراتيجيةيتمثؿ اليدؼ المحوري ليذه اال        

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ يتوجب عمى الشركة االستغالؿ األمثؿ  القتصاديات  ،وليس أقؿ تكمفة بشكؿ مطمؽ
 ،وتقميؿ التكاليؼ في مجاؿ البحث والتطوير ،لخفض التكاليؼ يير المباشرة وبدؤ الحجـ، وتتبع 

أف تكوف التكاليؼ التراكمية اإلجمالية لمشركة عبر سمسمة القيمة والخدمات واإلعالف....الخ. وعميو يجب 
 ويمكف تحقيؽ ذلؾ بطريقتيف: ،الخاصة بيا أقؿ مما ىو لدى المنافسيف

واإلدارة الفعالة لمعناصر التي يمكف أف تقمؿ مف  ،أداء األنشطة الداخمية لسمسمة القيمة بكفاءة عالية -4
وبشكؿ أفضؿ مف أداء المنافسيف ليا. ويوجد تسعة  ،يمةتكاليؼ األنشطة األساسية في سمسمة الق



ويظير  ،وتشكؿ حافز يدفع المنظمة لتخفيض تكمفتيا ،تتولد مف خالليا التكمفة ،عناصر أساسية
وىذه العناصر  .تأثيرىا عند تحديد تكاليؼ المنظمة في كؿ قطاع مف قطاعات سمسمة القيمة

 (439: 0242،ىي:)الرجى
 وفورات الحجـ . -
 ر منحنى الخبرة والتعمـ .تأثي -
 تكمفة مدخالت الموارد األساسية. -
 االرتباط بأنشطة أخرى في سمسمة قيمة المنظمة أو الصناعة. -
 المشاركة مع وحدات عمؿ أخرى داخؿ المنظمة أو مع وحدات مف منظمات أخرى. -
 مزايا التكامؿ الرأسي لممنظمة مقابؿ مزايا التكامؿ األفقي. -
 رتبطة بمميزات القائد في الصناعة وعيوبو.اعتبارات التوقيت الم -
 نسبة استخداـ الطاقة. -
 ستراتيجية وقرارات التشغيؿ.الخيارات اال -

تجديد سمسمة القيمة الخاصة بالمنظمة لمتخمص مف بعض األنشطة التي تتسبب في تحقيؽ التكاليؼ   -0
وذلؾ مف خالؿ إيجاد طرؽ مبتكرة إلعادة ىيكمة العمميات والمياـ و إلغاء األنشطة  ،المرتفعة

وتتضمف الطرؽ التي  ،وتوفير المستمزمات األساسية بناًء عمى األسس االقتصادية ،منخفضة القيمة
يمكف لممنظمات مف خالليا تحقيؽ ميزة التكمفة األقؿ عف طريؽ إعادة بناء سمسمة القيمة الخاصة 

 (412 ،0242 ،ما يمي:) الرجى بيا
 التحوؿ إلى تكنولوجيا التجارة اإللكترونية. -
 استخداـ سياسات التسويؽ والبيع المباشر لممستفيد النيائي. -
 تبسيط تصميـ المنتج. -
 إزالة اإلضافات عديمة الفائدة. -
 اعتماد عمميات تكنولوجية أبسط وأكثر مرونة. -
 إعادة التوزيع المكاني لممرافؽ. -
والتخمص مف األنشطة منخفضة  ،ىندسة العمميات التجارية الجوىرية لتحسيف أداء العمؿإعادة  -

 القيمة.

 (081: 0227،عدة أىميا:) مرسي ستراتيجية توفر شروطويتطمب تحقيؽ ىذه اال



فأي تخفيض في السعر مع المحافظة عمى الجودة يؤدي إلى زيادة  ،وجود طمب مرف لمسعر - أ
 مشتريات المستيمكيف لمسمعة.

 نمطية السمعة. -ب
 عدـ وجود طرؽ كثيرة لتمَيز المنتج.  -ت   

 (98: 0228،ستراتيجية تصبح األفضؿ في الحاالت التالية:)طشطوشأف ىذه اال ويرى طشطوش
 المتنافسة قوية.كمما كانت المنافسة بيف المنظمات  -4
أوفي حاؿ توفر منتج بديؿ ومتاح لمجميع مف أكثر  ،عندما يكوف منتج الصناعة موحدًا بشكؿ قياسي -0

 مف مصدر.
 عندما تكوف ىناؾ طرؽ قميمة لمغاية لمتميز في المنتج . -3
 عندما ُيستخدـ المنتج بنفس الطريقة مف قبؿ معظـ المشتريف. -1
منخفضة لالنتقاؿ مف منافس إلى أخر ويكوف حجميـ كبيرًا عندما يدفع المشتروف تكاليؼ تحوؿ  -5

 لمغاية.
عندما يعرض القادموف الجدد إلى السوؽ أسعارًا منخفضة في البداية لجذب المشتريف وبناء قاعدة  -6

 راسخة مع العمالء.

كؿ يجب عمى المنظمة استكشاؼ  ،ستراتيجيةسبؽ يرى الباحث أنو لنجاح ىذه االوبناًء عمى ما          
الطرؽ المؤدية إلى تخفيض التكاليؼ والعمؿ عمى الخفض المستمر ليا في كؿ المجاالت المرتبطة بعمؿ 
المنظمة. وتساىـ نظـ المعمومات اإلدارية عمى مختمؼ أنماطيا  في تخفيض تكاليؼ اإلنتاج والتخزيف 

ظـ المعمومات المصرفية التي ن :فإذا أخذنا مثالً  ،والتسويؽ والنقؿ والتوزيع وخدمات ما بعد البيع...الخ
يمكنيا ببساطة توفير   E- Banking تستند عمى شبكة اإلنترنت وتستخدـ تقنيات المصارؼ اإللكترونية

وضماف  ،بسبب مزايا استخداـ شبكة اإلنترنت ،الجيد والوقت والتكمفة لمعمميات المصرفية عمى مدار اليـو
ومف محاسف ىذه  (.Porter،123 :1998) مطموبالتسميـ الفوري لمخدمة المصرفية في الوقت ال

ألنيـ إذا حاولوا تخفيض تكاليفيـ بطرؽ يير  ،ستراتيجية أنيا تشكؿ حاجزًا دفاعيًا أماـ المنافسيفاال
وكذلؾ  ،فإف ذلؾ يؤدي إلى خفض أرباحيـ وبالتالي خروجيـ مف السوؽ عمى المدى البعيد ،صحيحة

خاصة مع تنامي دور جمعيات حماية  ،لتفاوضية لممستيمكيففيي تشكؿ حاجزًا دفاعيًا أماـ القوة ا
وبالتالي  ،قؿأمفة األقؿ ىي التي تكوف أسعارىا التك ، والمنظمة ذاتالمستيمؾ التي تنادي بخفض األسعار

حيث  ،فإنيا تخضع لمطالب تمؾ الجمعيات. وكذلؾ تشكؿ حاجزًا دفاعيًا أماـ القوة التفاوضية لممورديف
 تتمكف مف تعويض فرؽ األسعار مف خالؿ تخفيض التكاليؼ في أنشطة أخرى.



 :  Differentiation Strategyإستراتيجية التميز -ب
يتـ قبوؿ ىذه  شريطة أف ،تتضمف تقديـ منتجات مميزة عف تمؾ التي يقدميا المنافسوف         

ويؤدي نفس  ،خر موجود في السوؽآالمنتجات مف المستيمكيف عمى أنيا فريدة ومختمفة عف أي منتج 
حيث تسعى المنظمة في  ،نفراد بخصائص استثنائية في مجاؿ الصناعة، ىي االخرآ، وبكالـ الغرض

الفريدة والصورة الحسنة  نظرًا لمزاياىا ،ضوئيا إلى تكويف صورة ذىنية محببة حوؿ منتجاتيا وخدماتيا
 ،لممنظمة بيف المستفيديف والزبائف. وىناؾ عدة طرؽ لتمَيز المنتج عف المنافسيف منيا:تصمـي المنتج

..الخ. ولتحقيؽ وشبكة توزيع المنتجات.. ،وخدمات ما بعد البيع ،ومزايا المنتج ،والتكنولوجيا المستخدمة
 ،دراسة احتياجات المستيمكيف وسموكيـ بعناية ودقة ستراتيجية يجب عمى المنظمةالنجاح في ىذه اال

بحيث يتميز  ،لمتعرؼ ريباتيـ ومتطمباتيـ ومف ثـ تقـو بتضميف ىذه المتطمبات في المنتج الذي تقدمو
 ،بشكؿ واضح عف منتجات المنافسيف.ألف فشؿ المنظمة في استغالؿ إمكانياتيا المتميزة قد يكمفيا الكثير

 ،التي سيطرت عمى صناعة الحاسبات في فترة السبعيناتIBM ذلؾ شركة ومف أشير األمثمة عمى 
 92مما تسبب في فقدانيا حوالي  ،فشمت في تحديد و إدراؾ أىمية السوؽ النامي لمحاسبات الشخصية

بما يؤدي إلى  ،ستراتيجيتيا وسياستيا وىياكميا التنظيميةاإعادة النظر في بميوف دوالر و أضطرىا إلى 
 (.4005: 0226،أعمى لمنتجاتيا في نظر عمالئيا مف المنافسيف)قدورتحقيؽ قيمة 

 (Stan, 2009: 131 يجب تطبيقيا في ظروؼ السوؽ التالية:) ،بفعاليةستراتيجية التميز اولكي تعمؿ 
دراؾ الزبائف ليا عمى أنيا ذات قيمة. ،وجود العديد مف الوسائؿ التي تميز المنتج -4  وا 
 واستخداماتيـ بشكؿ كبير. ،تبايف احتياجات المستيمكيف -0
 ستراتيجية أقؿ.كوف عدد الشركات المطبقة لنفس االأف ي -3
 وتركز المنافسة حوؿ سمات المنتجات المبتكرة بسرعة. ،تسارع التغير التكنولوجي وابتكار المنتجات -1

الحساسية  ستراتيجية ينتج عنو نوع مف الوالء لمنتج المنظمة وانخفاضويرى الباحث أف تطبيؽ ىذه اال       
جبر وبالتالي ال تُ  ،مما يؤدي إلى صعوبة تحوؿ المستيمكيف إلى منتجات منافسة ،تجاه السعر لممستيمكيف

كذلؾ فإف الوالء لممنتج يعد حاجزًا قويًا أماـ دخوؿ  ،عمى تخفيض األسعار مما يؤدي إلى نمو أرباحيا
عمومات مصرفية متصمة باإلنترنت يعني إف وجود نظـ م ،منتجات بديمة. وفي مجاؿ العمؿ المصرفي مثالً 

ذلؾ ألف العمؿ المصرفي  ،وجود فرادة وتميز في توليفة الخدمات المصرفية المقدمة لزبائف المصرؼ
كما تدؿ جميع الدراسات  ،اإللكتروني يوفر الوقت والجيد والماؿ لمزبائف مف جية ولممصرؼ مف جية أخرى

 .الميدانية التي أجريت بيذا الصدد



 :  Focus Strategyستراتيجية التركيزا -ت
أو منطقة  ،أو جزء معيف مف السوؽ ،ستراتيجية عمى خدمة مجموعة مف المستيمكيفتركز ىذه اال      

أو عمى أساس سمات خاصة  ،أو تحديد القطاع السوقي حسب متطمبات استخداـ المنتج ،جغرافية محددة
ستراتيجية عمى حيث تعمؿ المنظمة مف خالؿ ىذه اال ،تجذب فقط الشريحة المستيدفة مف السوؽ ،بالمنتج

عف طريؽ تخفيض التكاليؼ أو عف  سواءً  ،ومف ثـ إشباع حاجاتيـ ،تحديد الزبائف المستيدفيف بشكؿ دقيؽ
شتريف داخؿ قطاع ستراتيجية في خدمة المالرئيس ليذه االمعًا. ويتمثؿ اليدؼ  ييماطريؽ التمييز أو  كم

ويرى  ،مما قد يفعمو المنافسوف أثناء قياميـ بتغطية كامؿ السوؽ ،السوؽ المستيدؼ بطريقة أكثر فعالية
ح أكثر فعالية كمما تحقؽ المزيد مف الشروط والظروؼ بستراتيجية تصأف ىذه اال الرجى

 (411: 0242،التالية:)الرجى
 قيؽ الربحية وزيادة احتماالت النمو المستقبمية.إذا كاف القطاع السوقي المستيدؼ كبيرًا لتح -4
 عندما يحتوي السوؽ عمى العديد مف االختصاصات والقطاعات المختمفة. -0
 عندما يحاوؿ عدد قميؿ مف المنافسيف التخصص في نفس القطاع. -3
ـ ىذه االعندما تتم -1  .المنافسة بفعالية مقابؿ المنافسيف اآلخريف فستراتيجية مكف الشركة التي تستخد

 ستراتيجية يجب عمى الشركة أف تحدد المجاؿ التنافسيأنو لتطبيؽ ىذه اال :نستنتج مما سبؽ          
Competitive Scope  وىذا يتطمب منيا  ،ستراتيجية التي سوؼ تتبعيا، قبؿ أف تحدد االالذي تتعامؿ فيو

والشريحة  ،تحديد حجـ ونوع المنتجات التي ىي بصدد إنتاجيا وقنوات التوزيع التي سوؼ تستخدميا
 ،ومنافسييا في تمؾ المنطقة ،والمنطقة الجغرافية التي سوؼ تغطييا ،االجتماعية التي سوؼ تتعامؿ معيا

 ،أـ أنيا سوؼ تختار جزء محدد مف السوؽ ،وكذلؾ يجب أف تحدد ما إذا كانت ستتعامؿ مع السوؽ بالكامؿ
 ستراتيجية التي تتناسب مع ىذه المعطيات التي حددتيا.بعد ذلؾ تقـو المنظمة باختيار االو 

وفي ىذا السياؽ يمكف أف توفر نظـ المعمومات معمومات ثمينة حوؿ ربحية كؿ قطاع مف قطاعات         
وبنفس  ،يؽ منتجات تتفؽ وريبات تمؾ القطاعات المستيدفةالسوؽ المختمفة لتُمكف المنظمة مف تصميـ وتسو 
 (.55: 0229 ،الوقت تضمف عائد معروؼ مسبقًا)حسيف الرقب

 

 

  : Value Chain : سمسمة القيمة3-2-4



بيدؼ التقميؿ مف  ،إف أوؿ ظيور لمفيـو سمسمة القيمة كاف في الخمسينات مف القرف الماضي          
تكنيؾ : عمى أنو  Porterتكاليؼ األنظمة العسكرية. ويمكف تعريؼ  نموذج سمسمة القيمة الذي قدمو 
وذلؾ بيدؼ تحميؿ المصدر  ،يستخدـ لتحميؿ األنشطة الرئيسية والداعمة في المنظمة لفيـ سموؾ التكمفة لدييا

وة والضعؼ الداخمية الموجودة حاليًا أو المحتممة. وتعتبر وبالتالي تحديد عناصر الق ،الداخمي لمميزة التنافسية
 المنظمة مف منظور سمسمة القيمة عبارة عف سمسمة مف األنشطة التي تضيؼ قيمة إلى منتجاتيا وخدماتيا

 (.422: 0223،)الكردي

حيث يعد مفيـو اليامش بعدًا أساسيًا  ،ويساعد فيـ ىذا النموذج المنظمات عمى اكتساب ميزة تنافسية        
فاليامش ىو القيمة المدركة مف جانب عمالء المنظمة لمنتجاتيا وخدماتيا مطروحًا منيا  ،Porterفي نموذج 
أنشطة  Porterفالمنظمة تكسب  قيمة مف خالؿ أدائيا لألنشطة المختمفة التي يطمؽ عمييا  التكاليؼ.

 والتي يصنفيا إلى نوعيف: ،القيمة

األنشطة األساسية أو أنشطة القيمة األولية: وىي تمؾ األنشطة التي تساىـ بشكؿ مباشر في إنتاج  -4
وتقديـ قيمة أكبر لعمالء المنظمة مف منافسييا. وتعد أنشطة اإلنتاج والبيع  والتسويؽ مثااًل ليذه 

 النوعية مف األنشطة.
والبنية األساسية التي تدعـ أنشطة  األنشطة الداعمة أو أنشطة قيمة الدعـ: ىي توفير المدخالت -0

 القيمة األولية. ومف أمثمة ىذه األنشطة الموارد البشرية وأنظمة المعمومات والتمويؿ والمحاسبة...الخ.

لتكوف ما يطمؽ عميو  ،وتتكامؿ أنشطة القيمة األولية مع أنشطة قيمة الدعـ مف خالؿ روابط معينة       
 (4006: 0226،)قدور :في الصفحة التالية (3-3ؿ رقـ )سمسمة القيمة كما يتضح في الشك
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111.ص2113المعمومات اإلدارية.دار الجامعة الجديدة مصر.سنة  مناؿ محمد الكردي، جالؿ إبراىيـ العدؿ.مقدمة في نظـ :المصدر  

: أثر نظـ المعمومات عمى سمسمة القيمة3-2-5  

معمومات  وذلؾ مف خالؿ ما تقدمو مف ،تعمؿ نظـ المعمومات عمى تحقيؽ الميزة التنافسية المؤكدة         
) المصدر الخارجي لمميزة التنافسية( والمعمومات الخاصة  ة في البيئة الخارجيةعف قوى المنافسة الرئيس

 (. 52: 0229 ،بأنشطة سمسمة القيمة)الرقب

وتؤثر نظـ المعمومات عمى سمسمة القيمة مف خالؿ اندماجيا مع األنشطة الرئيسية والداعمة التي          
و تستخدـ نظـ المعمومات بمختمؼ أنواعيا كأدوات فعالة لدعـ و إسناد األنشطة  ،تتكوف منيا سمسمة القيمة

ـ  فمف المالحظ ،الرئيسية التي تضيؼ قيمة إلى منتجات وخدمات المنظمة وجود أنماط ميمة مف تقنيات نظ
أو إدارة وتنفيذ العمميات اإلنتاجية  ،المعمومات المستخدمة في مجاالت وتطبيقات إمداد المنظمة بمدخالتيا

أو دعـ نظاـ المخرجات مف خالؿ ربط ىذا النظاـ بنظـ المعالجة  ،باستخداـ نظـ التصنيع المرنة بالحاسوب

 خدمات الدعم والتنسٌق اإلداري

Administrative Coordination and Support services 
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 األنشطة الرئٌسٌة
Primary Business Processes 

  الهامش



 ،وىكذا بالنسبة لخدمات الزبائف ،بيع اإللكتروني والمعالجة الفورية ألوامر الشراءأو بنقاط ال ،التحميمية الفورية
 ،باإلضافة إلى أدوراىا في تخطيط وتنفيذ األنشطة الداعمة عمى مستوى خدمات الدعـ والتنسيؽ اإلداري

دارة الموارد البشرية ثؿ نظـ إدارة الموارد فيناؾ العديد مف النظـ الوظيفية م  ،وتطوير تكنولوجيا المعمومات ،وا 
التي تمد األنشطة الداعمة في سمسمة القيمة  ،البشرية ونظـ المحاسبة والتمويؿ وييرىا مف النظـ

 (. 80: 0220،)شرقاوي

وفي بعض األحياف تستخدـ نظـ المعمومات التنظيمية المتداخمة التي تربط المنظمة بالمورديف          
أيضًا مف خالؿ استخداـ تكنولوجيا  ،ات شبكات االتصاالتوالمشتريف والموزعيف مف خالؿ تقني

 .ومستودعات البيانات حيث يوضع المزود في شركة موزع األدوية مثالً    Client/Serverالمزود/الزبوف
ويربط المزود بمحطات في الصيدليات المستفيدة لتقديـ طمبات شراء األدوية بشكؿ مباشر وعمى الخط 

 (.413: 4998،سكور تي ،المفتوح)جراىاـ

وىكذا نجد أف لنظـ المعمومات تأثير جوىري عمى سمسمة القيمة سواء مف خالؿ تأثيرىا التكويني          
أو مف خالؿ ما تحدثو مف تحويؿ في أسموب تنفيذ أنشطة القيمة. فمكؿ  ،عمى األنشطة الرئيسية والداعمة

صر المادي يضـ المياـ المادية المطموبة فالعن ،نشاط في سمسمة القيمة عنصر مادي وعنصر معموماتي
نتاج المعمومات الضرورية لتنفيذ  ،لتنفيذ النشاط أما عنصر المعمومات فيتضمف كؿ مياـ معالجة البيانات وا 

 ،نشاط القيمة. وبكالـ آخر يمكف القوؿ أف نظـ المعمومات تساىـ بشكؿ كبير في تحسيف الكفاءة اإلنتاجية
ليس ىذا فحسب بؿ تساىـ في تحقيؽ اإلبداع  ،ؼ العمميات وتحيف مستوى الجودةوذلؾ عف طريؽ تقميؿ تكالي

في العمؿ مف خالؿ المساعدة في تطوير منتجات  وخدمات جديدة وطرؽ و أساليب ذات كفاءة عالية في 
ـ وانتياًء بخدمات ما بعد البيع. ،جميع العمميات  بدًء بمرحمة التصمي

 

         

 

 

 

: المبحث الثالث3-3  



في المصارؼ الميزة التنافسية  
ييدؼ ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى دور نظـ المعمومات في تحقيؽ الميزة التنافسية  في          
فيما  ،لتوضيح مفيـو وعناصر سمسمة القيمة :خصصت األولى ،يبحث في أربع فقرات ، حيث المصارؼ

الميزة التنافسية في  :وتناولت الفقرة الثالثة ،لبحث أثر نظـ المعمومات عمى سمسمة القيمة :ُكرست الفقرة الثانية
لتوضيح دور نظـ المعمومات في تحقيؽ الميزة التنافسية في  :بينما خصصت الفقرة الرابعة ،المصارؼ

 المصارؼ. 
الميزة التنافسية في المصارؼ مفيوـ  :3-3-1  

ة المصرفية ويمكف تصنيؼ ىذا األنشط ،المصارؼ تتماثؿ أنشطتيا بوجو عاـ يرى كثير مف الباحثيف أف     
 (005: 0229،ة ىي: )الشمري وجودةإلى ثالثة أنشطة رئيس

 .تسييالت ائتمانية مباشرة ويير مباشرة -4
 نشاط استثماري يرتبط بتكويف محفظة استثمارية مكونة مف أدوات مالية محمية وأجنبية. -0
 المقدمة لمعمالء.الخدمات المصرفية  -3

فالمصارؼ الكبيرة تتميز باتساع  ،يا ليذه األنشطةئجة المنافسة بيف المصارؼ عند أداوتختمؼ در         
بينما يالبًا ما تنحصر ضمف الرقعة الجغرافية  ،نشاطيا وتنوعو  وامتداده ليشمؿ السوؽ المصرفية العالمية

تمؾ الرقعة. وتنحصر المنافسة بيف المصارؼ ضمف  المحمية بيف المصارؼ األقؿ حجمًا والمتواجدة في
 (Gupta & Mcdaniel، 2002:32مجاليف رئيسيف:) 

مف خالؿ سعي كؿ مصرؼ إلى وضع  : وذلؾ Price Competition المنافسة السعرية -4
و أيضًا تسعير  ،ستراتيجية السعرية المتمثمة بأسعار الفوائد عمى اإليداعات والتسييالت المصرفيةاال

فالنسبة لمعدؿ الفائدة تسعى المصارؼ إلى جذب أكبر عدد ممكف  ،الخدمات المصرفية التي يقدميا
مف خالؿ دفع معدالت فائدة أعمى مف تمؾ التي يدفعيا المنافسوف. كما تعمؿ  ،مف المودعيف

لمصرفية بأسعار ألف ذلؾ يمكنيا مف تسعير خدماتيا ا ،المصارؼ عمى التخفيض المستمر لتكاليفيا
مما يؤدي إلى كسب ميزة تنافسية وحصة سوقية  ،تقؿ عف المنافسيف مع ضماف نفس مستوى الجودة

 أكبر مف المنافسيف.
ـ  :: Non pricing Competitionالمنافسة غير السعرية: -0 وتتمثؿ في محاولة كؿ مصرؼ تقدي

عد ىذا المجاؿ أكثر فعالية مف وي ،أفضؿ الخدمات المصرفية لمعمالء بطريقة تميزه عف المنافسيف



وتقدـ جميع مصارؼ  ،المنافسة السعرية خاصة في ظؿ تنوع الخدمات المصرفية المقدمة لمعمالء
عينة البحث الخدمات المصرفية التجارية في مجاؿ التمويؿ التجاري وتمويؿ الشركات واألفراد 

 ،و الكفاالت المصرفية ،الضمافوخطابات  ،وخدمات الوساطة المالية مثؿ: االعتمادات المستندية
ىذا باإلضافة إلى مجموعة مف الخدمات األخرى المعتمدة  ،وتقديـ القروض....الخ ،وقبوؿ الودائع

( يوضح أىـ الخدمات المصرفية 0-3والجدوؿ رقـ ) ،عمى تكنولوجيا المعمومات ونظـ المعمومات
 :مصرؼالتكنولوجية )اإللكترونية(  في المصارؼ عينة البحث مرتبة حسب تاريخ بدء عمؿ كؿ 

 
 
 الرقـ

 
 مصرؼال

 
 تاريخ بدء العمؿ

عدد الفروع 
حتى نياية 
2111 

 
 الخدمة المصرفية

 
 والتاريخ المصدر

بيمو  1
السعودي 
 الفرنسي

 
4/1/2114 
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خدمة إصدار بطاقات فيزا 
بأنواعيا، الصراؼ اآللي، 

 المصرؼ اإللكتروني

 
comwww.bimobank. 

11/11/2111 

 

 

 

2 

 
 
سورية 
 والميجر

 
 
6/1/2116 
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خدمة إصدار بطاقات 
Visa  العالمية بنوعييا

 ،الذىبية والبالتينية
 ،خدمة الصراؼ اآللي
خدمة توطيف فواتير 

 مصرؼخدمة ال ،الياتؼ
خدمة إصدار  ،اإللكتروني

 بطاقات مسبقة الدفع

 
www.blombank.com 

11/11/2111 
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الدولي 

لمتجارة       
 والتمويؿ

 
 
 
6/6/2114 
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 Visaخدمة بطاقة 
Card خدمة الصراؼ  ،

خدمة دولي أوف  ،اآللي
خدمة دولي  ،اليف

 مصرؼخدمة ال ،مرساؿ
خدمة تسديد  ،الناطؽ
خدمة بطاقات  ،الفواتير

 

 

www.IBTF.com.sy 

11/11/2111  

 

فً المصارف عٌنة البحث ( الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة2-3الجدول رقم )  

http://www.bimobank.com/
http://www.bimobank.com/
http://www.searchinsyria.com/ar/link/companysite/2413


خدمة توطيف  ،النت
 الفواتير
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 عودة

 
 
 

28/9/2115 
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 ،خدمة الصراؼ اآللي
 ،E-Bankingخدمة  
 SMSخدمة 

Banking،  خدمة
Phone Banking، 
 ،خدمة بطاقات االئتماف
 خدمة توطيف الرواتب.

 

 

www.banqueaudi.com 

11/11/2111  

 

 ،خدمة الصراؼ اآللي 11 5/12/2115 بيبموس 5
بطاقات  ،بطاقات االئتماف

 مسبقة الدفع

 

 

www.byblosbank.com 

11/11/2111 
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 العربي

 
 
 
2/1/2116 
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 ،خدمة الصراؼ اآللي
خدمة بطاقات االئتماف 

خدمة  ،بكافة أنواعيا
خدمة التحويؿ  ،عربي نت

خدمة  ،P2P المالي
خدمة   ،SMSعربي 

 ،البطاقات مسبقة الدفع
خدمة بطاقات 

 مصرؼخدمة ال،اإلنترنت
 الناطؽ

 
 
 

www.arabbank-syria.com 

11/11/2111 

 
7 

 
سورية 
 والخميج

 
13/6/2117 

 
12 

 ،خدمة الصراؼ اآللي
خدمة تحويؿ األمواؿ 

خدمة الدفع  ،إلكترونياً 
 اإللكتروني.

 
www.sgbsy.com 

11/11/2111 

http://www.searchinsyria.com/ar/link/companysite/682
http://www.searchinsyria.com/ar/link/companysite/823
http://www.arabbank-syria.com/
http://www.arabbank-syria.com/
http://www.sgbsy.com/
http://www.sgbsy.com/


األردف  8
 سورية

 ،خدمة الصراؼ اآللي 11 18/11/2118
خدمة  I Bankخدمة 

خدمة  ،بطاقات االئتماف
 الناطؽ مصرؼال

 
www.bankofjordansyria.com 

11/11/2111 

 
 
9 

 
 

 فرنسيس

 
 

15/1/2119 
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 ،خدمة الصراؼ اآللي
خدمة توطيف فواتير 
خدمة  ،الكيرباء والياتؼ
 خدمة ،بطاقات االئتماف

Internet Banking 

 
 

www.francebank.com 

11/11/2111 

 
 
10 

 
 
 الشرؽ

 
 
3/5/2119 
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 ،خدمة الصراؼ اآللي
خدمة توطيف الرواتب 

خدمة الدفع  ،والفواتير
اإللكتروني )بطاقات 

  ،االئتماف(

 
www.banksharq.com 

11/11/2111 
 
 

 
 
11 

 

 

 

 

 
 
قطر 
 الوطني

 
 

16/11/2119 
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 ،خدمة الصراؼ اآللي
خدمة إصدار بطاقات 

ـ دولية خدمة  ،خص
 ،بطاقات الماستر كارد

  ،QNP Privateخدمة 
 

 
www.qnp.sy.com 

11/11/2111 

 

 : Value Chain in Banksسمسة القيمة في المصارؼ: 3-3-2

وقد يكوف ىذا  ،عادة ما تختمؼ التكاليؼ التي يتحمميا كؿ مصرؼ في توفير خدمة لمعمالء     
ويمكف  ،وقد يكوف كبيرًا يمنح المصرؼ ميزة تنافسية ،االختالؼ في التكاليؼ صغيرًا ليس لو أىمية

 إرجاعو االختالؼ إلى مجموعة مف العوامؿ ىي:
 االختالؼ في مستوى التكنولوجيا المستخدمة والبنية التحتية.  -4

 المصدر: إعداد الباحث

http://www.bankofjordansyria.com/
http://www.bankofjordansyria.com/
http://www.francebank.com/
http://www.francebank.com/
http://www.banksharq.com/
http://www.banksharq.com/


وما يترتب عمى ذلؾ مف اختالؼ  ،االختالؼ في مستوى الخبرة لدى الموظفيف بيف المصارؼ -0
 في األجور.

 خرفرؽ في تكاليؼ التسويؽ مف مصرؼ آلال -3
ت االختالؼ في التعرض لتأثيرات التضخـ والتغيرات في أسعار صرؼ العمالت ومعدال -1

 وخاصة عندما يكوف لدى المصرؼ فروع خارجية. ،الضرائب

وذلؾ مف أجؿ استكشاؼ مدى  ،لذا يجب عمى كؿ مصرؼ القياـ بتحميؿ التكمفة التي يتحمميا          
مكانياتو والتكاليؼ  توازف التكاليؼ التي يتحمميا المصرؼ مع تكاليؼ المنافسيف. ولتقييـ موارد المصرؼ وا 

ال بد مف تحديد األنشطة األساسية واألنشطة الداعمة التي يؤدييا  ،التي يتحمميا مقارنة مع المنافسيف
( 457: 0242 ،سمة القيمة في المصرؼ اقترحو )الرجىالمصرؼ. ويتـ ذلؾ مف خالؿ وضع نموذج لسم

 حيث يتضمف ىذا النموذج األنشطة التالية:

 

 : وتتضمف ىذه األنشطة ما يمي:األنشطة األساسية -4
مثؿ  ،المدخالت: وتتمثؿ في البيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف مصادرىا الداخمية والخارجية - أ

 طمبات فتح الحسابات وطمبات اإليداع والسحب واالقتراض. 
العمميات التشغيمية: ومف خالليا يتـ تجميع وترتيب وتصنيؼ ومعالجة البيانات التي تـ الحصوؿ  - ب

مثؿ القرارات الخاصة باالستثمار أو  ،عمييا لتحويميا إلى معمومات وتقديميا إلى متخذي القرارات
 التحالفات..الخ.

ُتحاؿ  ،رات الخاصة بشأنيارامعالجة طمبات الزبائف وتُتخذ القالخدمة لمزبائف: بعد أف تتـ  تقديـ - ت
 تمؾ الطمبات إلى القسـ المختص لتنفيذىا بأفضؿ الطرؽ و أقؿ التكاليؼ.

التسويؽ المصرفي: وتتضمف األنشطة والتكاليؼ المصاحبة لعممية الوصوؿ إلى أكبر شريحة  - ث
ف خالؿ اإلعالف أو مندوبي المبيعات أو أي وسيمة مناسبة مع األخذ وذلؾ م ،ممكنة مف الزبائف

 في الحسباف عدـ اإلسراؼ عمى ىذا النشاط .
 ،الخدمات: وىي األنشطة والتكمفة التي يتحمميا المصرؼ حتى يبقى عمى تواصؿ مع زبائنو - ج

 مثؿ المساعدة في دراسة الجدوى لمرايبيف في الحصوؿ عمى قروض ،أو جذب عمالء جدد
 أو االستشارات المالية لحممة األسيـ. ،لتمويؿ مشروعاتيـ

 : وتتضمف ىذه األنشطة ما يمي:األنشطة الداعمة -0



وجميع  ،اإلدارة العامة: وتتضمف األنشطة والتكاليؼ ذات العالقة باإلدارة العامة لممصرؼ - أ
ـ ووحدة  ،والتخطيط ،والتسويؽ ،الوظائؼ األخرى التي يؤدييا المصرؼ مثؿ المحاسبة نظ

 المعمومات واالتصاالت.....الخ.
إدارة الموارد البشرية: وتشمؿ األنشطة والتكاليؼ المتصمة باختيار وتعييف األفراد وتدريبيـ  - ب

ـ لمحكـ عمى مدى نجاحيـ. ـ والتعويضات التي تدفع ليـ وعمميات التقيي  وتحفيزى
المرتبطة ببحوث التطوير  البحث والتطوير لممنتج والتكنولوجيا: وتتمثؿ في األنشطة والتكاليؼ - ت

عادة تصميـ الخدمات والعمميات وتطوير تكنولوجيا  ،سواء لمخدمات أو لمعمميات وكذلؾ تصميـ وا 
 المعمومات والنظـ المرتبطة بيا.

                إدارة المخاطر: تتضمف األنشطة والتكاليؼ الخاصة بتحديد ودراسة التغير في معدالت الفائدة  - ث
   التي يتعرض ليا النشاط رالمخاط وتعريؼ ،وأسعار األوراؽ المالية ،الصرؼ معدالت أسعارو 

وتحديد درجة المخاطرة التي يمكف أف يتحممو  ،وقياسيا ،ومراقبتيا ،متنبؤ بحدوثيالالمصرفي 
الذي يوضح النموذج المقترح لسمسمة القيمة في  ، (1-3المصرؼ. وفيما يمي الشكؿ رقـ )

 المصرؼ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة العامة

التخطٌط اإلستراتٌجً، المحاسبة والتموٌل، وحدة نظم المعلومات  

 إدارة المخاطر
السوق، مخاطر االئتمان، مخاطر التشغٌلمخاطر   

 الموارد البشرٌة

 التطور التكنولوجً

قاعدة المعرفة، تطوٌر األنظمة،البحوث والتطوٌر،تحسٌن العملٌات  

 الخدمات:
 )االستشارات

المالٌة،   
 المساعدة

 فً
 دراسة

 الجدوى...(

ة 
ط
ش

ألن
ا

مة
ع
دا
ال

 

 

 التسوٌق

 المصرفً

 المدخالت:

)طلبات 

 اإلٌداع،

االشتراك فً 

الخدمات 

اإللكترونٌة...

) 

العملٌات: 
التشغٌلٌة 
)معالجة 
الطلبات، 
تحلٌل 

 البٌانات، 
تقدٌم  

المعلومات.

).. 

 

 تقدٌم

الخدمة 

 للزبائن

 األنشطة األساسٌة

تحقٌق 

المٌزة 

التنافسٌ

هامش 

 الربح

( سلسلة القٌمة فً المصارف4-3الشكل رقم )  



 

: دور نظـ المعمومات في تحقيؽ الميزة التنافسية في المصارؼ3-3-3  

حيث تساعد عمى  ،ستراتيجية لممصرؼاال تعتبر نظـ المعمومات في الوقت الراىف مف أىـ الموارد         
كما أنيا  ،تحقيؽ العديد مف المزايا مثؿ المرونة والسرعة وتقديـ خدمات تتالءـ مع حاجات وريبات الزبائف

تعتبر العامؿ الحاسـ في اتخاذ قرارات فعالة وسميمة لما تقدمو مف معمومات عف مختمؼ نواحي النشاط في 
بتكار أدوات وخدمات مالية جديدة وطرؽ جديدة ومتميزة ألداء األعماؿ كما وتساعد في إبداع وا ،المصرؼ

 داخؿ المصرؼ.

كؿ ما تقدـ يدؿ عمى أىمية الدور الذي تمعبو نظـ المعمومات في مساعدة المصرؼ عمى تحقيؽ          
ميزة ميزة تنافسية مستدامة تضمف استمرار وبقاء المصرؼ في ظؿ بيئة شديدة المنافسة والمزاحمة. وال

التنافسية المستدامة كما يشير كثير مف االقتصادييف ىي: تحقيؽ مستوى مف األداء االقتصادي المتميز 
(. وسوؼ تتناوؿ ىذه الفقرة بعض 72: 0244،ف المتوسط والطويؿ األجؿ )الزعبيالمستمر في المديي  

في العمؿ المصرفي مثؿ الوظائؼ التي تؤدييا نظـ المعمومات لممصارؼ وما أوجدتو مف أساليب جديدة 
 و إدارة المخاطر المصرفية. ،ةاإللكتروني مصارؼال ،الدفع اإللكتروني

 : Electronic Banksاإللكترونية مصارؼال -أ

حيث  ،اإللكترونية أحد أىـ مفرزات تكنولوجيا المعمومات في القرف الواحد والعشريف المصارؼتعتبر         
النظاـ الذي يتيح لمزبوف  :وتعرؼ عمى أنيا ،القرف الواحد والعشريف مصارؼيطمؽ عمييا البعض اسـ 

 مف خالؿ موقع إلكتروني ودوف الحاجة لمذىاب إلى المصرؼ الوصوؿ إلى حساباتو أو أية معمومة يريدىا
(www.arablaw.org.) ما يمي: المصارؼيا ىذه وفي ىذا الصدد فإف مف أىـ الخدمات التي تقدم 

 (76: 0223،)توفيؽ

 االستفسار عف أرصدة الحسابات والقروض  -4
والسرعة في انجاز األعماؿ والتواصؿ مع أكثر  ،بطاقات  الفيزا إلكتروف وشيادات المالءة راصدإ -0

 مف جية في نفس الوقت.
 ويياب المعامالت الورقية. ،حيث يمكنو تنفيذ الخدمة مف المنزؿ مصرؼتقميؿ زيارة الزبوف لم -3
 إصدار شيكات مودعة برسـ التحصيؿ قبؿ استحقاقيا في الحساب. -1
صدار الكفاالت وتحويؿ األمواؿ وييرىا.  -5  تغيير الرقـ السري ودفع الفواتير وا 

157: 2111المصدر: الرجى،   

http://www.arablaw.org/


ـ المزايا التي تحققيا ىذه   (www.islam on line.netما يمي:) المصارؼومف أى

حيث يستريح مف أعباء فتح فروع جديدة وكثيرة في أمكاف  مصرؼ،ى عاتؽ التخفيض التكاليؼ عم -4
 مختمفة داخؿ و خارج الدولة.

 توفير الراحة والمعمومات وحرية االختيار لمزبوف لكي يختار الخدمة أو المنتج الذي يناسبو. -0
 التكامؿ في العمؿ ألف اإلنترنت توفر خدمة التوصيؿ لممنازؿ. -3
 .استخداـ المصرؼ لبرمجيات وتقنيات متطورةوىذا بفضؿ  ،ابات لمعمالءتحقيؽ السرية في الحس -1

وىذا يعود إلى وجود توليفة  ،لمعمالء المصارؼوىناؾ العديد مف المزايا األخرى التي توفرىا ىذه       
وتضمف أمف معموماتيا وقواعد بياناتيا. كؿ ما سبؽ دفع  المصارؼمف نظـ المعمومات التي تشغؿ ىذه 

عتماد أكثر عمى اإلنترنت وتقديـ الخدمات الكترونيًا عف طريؽ شبكات االتصاؿ ونظـ المعمومات نحو اال
وىذا يعتبر بحد ذاتو ميزة تنافسية   .((www.saib.com.sa( وwww.bcd.lyالتي تعمؿ عمى )

 اإللكترونية لعمالئيا. المصارؼلممصارؼ التي تممؾ وتزود خدمة 

ـ الدفع اإللكتروني -ب  : Electronic Payment System نظ

مف خالؿ  ،تعد  نظـ وتكنولوجيا المعمومات الركيزة األساسية لمخدمات اإللكترونية المصرفية           
إيجاد آليات عمؿ وقنوات لتقديـ الخدمات لمزبائف بوقت أسرع وتكمفة أقؿ. وتعتبر نظـ الدفع اإللكتروني 

ت الصيرفة اإللكترونية في الوقت الحالي لما توفره مف خدمات ىائمة في عمميات تحويؿ أحد أىـ أدوا
 األمواؿ ودفع قيمة المشتريات.

يتضمف ذلؾ حواالت و  ،والدفع اإللكتروني ىو الماؿ أو العممة التي يتـ تبادليا إلكترونياً            
األمواؿ اإللكترونية والدفع المباشر وُيسمى أيضًا النقود اإللكترونية. وتكمف الحاجة إلى عمميات الدفع 

الدفع لمشراء  ،والعمالء المصارؼاإللكتروني في تنفيذ اإلجراءات اإللكترونية مثؿ: تحويؿ األمواؿ بيف 
تسديد فواتير الماء والكيرباء والياتؼ  ،مواطنيفتسديد مستحقات الدولة عمى ال ،عف طريؽ اإلنترنت

 وييرىا.

 (www.wlklpedia.org)  يأخذ نظاـ الدفع اإللكتروني األشكاؿ التالية: ،وضمف ىذا اإلطار

يمكف  ،ي حاؿ عدـ توفر النقد الورقي عند الشراءف : Point of Saleالدفع عف طريؽ نقاط البيع -4
 ية أو االئتمانية وفؽ آلية آمنة وسميمة.رفمصلممشتري الدفع عف طريؽ البطاقة ال

http://www./


يمعب  ،نظاـ معمومات متكامؿ :: الصرافات اآللية ىي ATM الدفع عف طريؽ أجيزة الصراؼ اآللي -0
قدي والقياـ بعمميات مالية فيو نظاـ المعمومات المالي دورًا محوريًا ويمكف عف طريقو السحب الن

وىي أيضًا تتـ مف خالؿ شبكة آمنة لمزامنة العمميات  ،والمخالفاتكالحواالت وتسديد الفواتير  عديدة،
 حتى ال تحصؿ حوادث سرقة أو اختالس. 

: يختمؼ ىذا الشكؿ مف  World Wide Web الدفع عف طريؽ الشبكة العنكبوتية أو اإلنترنت -3
ت أشكاؿ أنظمة الدفع اإللكتروني عف أشكاؿ أنظمة الدفع األخرى في عدـ اعتماده عمى أدوا

وىو ما أوجب وضع بروتوكوالت أمف  ،كونيا تعمؿ عمى الشبكة العالمية ،محسوسة بشكؿ رئيسي
وييرىا مف   SSL/TLS أو األشخاص مثؿ بروتوكوؿ المصارؼسالمة لنقؿ الرسائؿ المشفرة بيف 

 البروتوكوالت.

ـ  ،أف نظـ المعمومات ساىمت بشكؿ في تطوير العمؿ المصرفي :مما سبؽ يمكف القوؿ          فمف أى
بؿ ىناؾ  ،ولـ يقتصر دورىا عمى ما سمؼ  ،اإللكترونية المصارؼو  ،مفرزاتيا أنظمة الدفع اإللكترونية

مثؿ عمميات  ،العديد مف الخدمات األخرى التي  ساىمت فييا بشكؿ محوري في ميداف العمؿ المصرفي
دارة المخاطر المصرفية ،رونيةالمقاصة اإللكت واالستخبارات المصرفية مف خالؿ جمع المعمومات عف  ،وا 
 وييرىا مف الخدمات األخرى.  ،البيئة الخارجية

 : عناصر تحقؽ الميزة التنافسية في المصارؼ3-3-4  

تحقؽ  حد أىـ متغيرات الدراسة الحالية لذا البد مف تحديد عناصرأتعد الميزة التنافسية          
لكي يتسنى قياس ودراسة العالقة بينيا وبيف متغيرات الدراسة األخرى. ىنالؾ عدد  ،الميزة التنافسية

كبير مف الباحثيف والمفكريف كاف ليـ الدور المتميز في التنوع واإلسياب في تحديد عناصر الميزة 
يزة التنافسية في ( أف أىـ األساليب لتحقيؽ الم635-631: 0221،حيث يرى) الشيخ ،التنافسية

 منظمات األعماؿ عمى اختالؼ نشاطيا بما فييا المصارؼ ىي ما يمي:
 وذلؾ مف خالؿ السيطرة عمى التكاليؼ. ،الكفاية المتفوقة -4
ـ منتجات تحقؽ القبوؿ لدى الزبائف. ،الجودة المتفوقة -0  وذلؾ مف خالؿ تقدي
ـ منتجات جديدة. ،اإلبداع المتفوؽ -3  وذلؾ مف خالؿ تقدي
 .وذلؾ مف خالؿ معرفة دقيقة الحتياجات الزبائف ،بة المتفوقة لدى الزبائفاالستجا -1



( الذي يبيف أىـ عناصر 3-3حيث قدـ الجدوؿ رقـ ) ،أما الحيالي فقد قاـ بجيد كبير في ىذا المجاؿ     
عممًا أف الباحث قاـ بإضافة عنصر الجودة  ،مف وجية نظر الباحثيف تحقؽ الميزة التنافسية في المصارؼ

 اإلطالع عمى كـ كبير مف األدبيات في ىذا المجاؿ: بعد
 

سمعة  التحالفات الجودة النمو اإلبداع التميز الكمفة السنة الباحث
تعاوف  التركيز المنظمة

القدرات  المرونة المجيزيف
 المعرفة الجوىرية

Porter 1979 * *      *     
Hayes 
wleel wrght 

1984 * * *  *        

Schuler 
etal 

1987 * * *  *        

Wiseman’s 1989 * * * * * *       
Hicks  1993 * * *  *   *     
Mintzberg  1998 * * *    * * *  *  
Certo  1995 * *   * *   *    
Krajweske 1996 * *           
Best  1997 * * *  * *   *  *  
Stack 1998  * *  *    * *   
Chase 2001 *        * *   
Lyach 2000  * * * *  * *     
        *   * * 2001 اليوزبكي
       *   * * * 2002 بني حمداف
       * * * * * * 2005 الزعبي
R.Lynch 
and 
P.Baines 

2004   *  
 
* * *    * * 
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 بتصرؼ 46: 0229 ،المصدر: الحيالي وآخروف

(: عناصر تحقق المٌزة التنافسٌة3-3الجدول رقم )  



استعراضيا في الجدوؿ السابؽ والخاصة بعناصر تحقيؽ الميزة واستنتاجًا لما ورد في النماذج التي تـ 
يمب الباحثيف إلى وجود عناصر أساسية وميمة وقد حصمت عمى نسبة أ، تبيف أف ىنالؾ اتفاقًا بيف التنافسية
 % مف بيف العناصر األخرى والتي تناسب موضع البحث الحالي وىي:52أكثر مف 
 Cost  التكمفة - أ

  Innovation  اإلبداع - ب
  Quality الجودة - ت

المتغيرات التالية ) تخفيض تكاليؼ  فقد اختار الباحث ،العناصر السابقةوباالعتماد عمى  لذلؾووفقًا      
 .اإلبداع المالي( ،جودة الخدمة المصرفية ،المصرؼ

 : أثر فاعمية نظـ المعمومات المالية عمى الميزة التنافسية في المصرؼ3-3-5
 ،يؤثر نظاـ المعمومات المالي عمى الميزة التنافسية مف خالؿ تأثيره المباشر عمى عدة عناصر        

و الجودة. لقد سبؽ ووضحنا عناصر فاعمية نظاـ المعمومات المالي في  ،اإلبداع ،مف أىميا: التكمفة
أمف  ،المستخدـ رضا ،جودة النظاـ ،فصؿ سابؽ مف ىذه الدراسة والتي تتمثؿ في جودة المعمومات

 المعمومات وسنحاوؿ في ىذه الفقرة  توضيح ما يمي:

 أثر فاعمية نظـ المعمومات المالية عمى التكمفة في المصرؼ: - أ

حيث أف المصرؼ ال يستطيع تحديد  ،تعتبر التكمفة أداة تنافسية ىامة إذا ما ُنفذت بشكؿ صحيح        
ف يا ،أسعار تنافسية دوف ضبط مستمر لمتكاليؼ لبية المصارؼ تسعى إلى أف تكوف القائدة في خفض وا 

ألف ذلؾ ُيمكنيا  مف تسعير خدماتيا بسعر أقؿ عف  ،(425: 0228 ،التكمفة مع منافسييا)حسوني
بالتالي الحصوؿ عمى حصة سوقية أكبر مع اإلشارة ىنا إلى عدـ التفريط بعنصر الجودة في  ،المنافسيف

 الخدمة المقدمة.

محاسبة التكاليؼ الذي يوفره نظاـ المعمومات المالي الفعاؿ في المصرؼ دورًا أساسيًا ويمعب نظاـ        
التي يمكف قياسيا بشكؿ و حيث يقـو بجمع ومعالجة البيانات  ،في حصر تكاليؼ المصرؼ بدقة عالية

سواء كانت تاريخية أو مستقبمية في شكؿ تقديرات  ،كمي عف مختمؼ مصاريؼ ومدفوعات المصرؼ
بحيث تساىـ في عممية التخطيط والرقابة وصنع القرارات. ويمكف حصر الخدمات التي يوفرىا  ،متوقعة

ـ بما يمي:)إسماعيؿ  (16-15: 0221 ،ىذا النظا

وبالتالي معرفة تكمفة اإلدارة و  ،المصرؼ لعمالئو اقياس تكمفة كؿ خدمة مف الخدمات التي يقدمي -4
 مفة المصرؼ ككؿ.خر تكآبكالـ و ، األقساـ والفروع داخؿ المصرؼ



ومف ـث مقارنة التكمفة  ،الرقابة عمى التكمفة مف خالؿ تحديد تكمفة اإلدارات واألقساـ والفروع مقدماً  -0
 الفعمية مع التكمفة المخططة لتحديد الفوارؽ ومعالجتيا.

 جمع البيانات المتعمقة بتكمفة إضافة خدمة جديدة أو إلغاء خدمة قائمة. -3
 نشاء فروع جديدة لممصرؼ.جمع البيانات حوؿ تكمفة إ -1
ـ أسعار الخدمات التي يقدميا المصرؼ لعمالئو. -5  تفيد البيانات المتعمقة بالتكمفة في مراجعة وتقيي
 جمع البيانات المتعمقة بتكمفة منح مزايا مجانية لمعمالء لكسب والئيـ لممصرؼ. -6
 قياس ربحية األنشطة المختمفة لممصرؼ -7
سعير الخدمة المصرفية يعتمد بالدرجة األولى عمى تحديد حيث أف ت ،تسعير الخدمات المصرفية -8

لذا كمما استطاع المصرؼ تخفيض تكاليفو مع المحافظة عمى مستوى عاؿ ،تكمفة الخدمة المصرفية
 مف الجودة كمما نجح في تحقيؽ ميزة تنافسية سعرية أكبر.

 ،ثره عمى التكمفة الكمية لممصرؼمما تقدـ يتضح دور وأىمية فعالية نظاـ المعمومات المالي و أ         
 والتكمفة واإليرادات في المصرؼ، فيحيث يعتبر مصدر أساسي لمبيانات والمعمومات المتعمقة بعناصر 

التي  والتخطيطية وذلؾ مف خالؿ الموازنات التقديرية ،قدـ بيانات عف الماضي والحاضر والمستقبؿي
 وفرىا لممديريف في المصرؼ.ي

 نظاـ المعمومات المالي عمى جودة الخدمة المصرفية في المصرؼأثر فاعمية  -ب

إف المنتجات والخدمات ذات الجودة  ىي السمع والخدمات التي يمكف االعتماد عمييا والثقة بيا           
ويعتبػر تػأثير الجػودة العاليػة  ،وىػذا المفيػـو يطبػؽ فػي مجػاالت كثيػرة ،إلنجػاز الوظػائؼ المصػممة ألدائيػا

وعميػػو تعػرؼ الجػودة بحسػػب الجمعيػة األمريكيػػة  ،أو الخدمػة عمػػى المزايػا التنافسػية تػػأثيرًا مضػاعفاً لممنػتج 
لمجػودة عمػى أنيػا: مجموعػة المواصػػفات والخصػائص لمنػتج أو خدمػة والتػػي تولػد القػدرة إلشػباع الحاجػػات 

تنػػػػامي القػػػػدرة  (. وقػػػػد شػػػػكؿ االىتمػػػاـ بػػػػالجودة أساسػػػػًا فػػػػي5: 0223 ،المعمنػػػة أو الضػػػػمنية لمزبوف)وديػػػػع
مف خالؿ حمقات الجػودة التػي حققػت نجاحيػا بفضػؿ نظـػ المعمومػات التػي  ،التنافسية لممنظمات اليابانية

وتسمح بتحميؿ جودة المنتج أو الخدمة مف  ،توفر ليا المعمومات عف المحيط الداخمي والخارجي لممنظمة
 (.03: 0223،منظور كؿ مف المستيمؾ والمنتج والمنافس في آف واحد )زبيري

        ،ال بػػػد مػػف توضػػػيح مفيػػـو الخدمػػػة المصػػػرفية ،وقبػػؿ الػػػدخوؿ فػػي مفيػػػـو جػػودة الخدمػػػة المصػػرفية      
باعات يقدميا أنشطة أو منافع أو إش :( الخدمة المصرفية عمى أنيا421:،0221،حيث عرؼ )مصطفى



مى بيعيا نقؿ ممكية شيء خر )المشتري( وىي بطبيعتيا يير ممموسة وال يترتب عآطرؼ )البائع( لطرؼ 
 وقد يرتبط أو ال يرتبط إنتاجيا وتقديميا بمنتج مادي ممموس. 

الخدمػة  جودة وبسبب أىمية الجودة المصرفية كميزة تنافسية تكاد ال تجد مصرفًا ال يحاوؿ تطوير       
ء العميػػؿ تعتبػر جػودة الخدمػػة المصػرفية مػف األساسػيات التػي تسػبؽ إرضػاحيػث  ،المصػرفية التػي يقػدميا

كذلؾ فإف جودة الخدمة  ،الشراء المستقبمي لمعميؿ و إدراكو ؿ فإف رضا العمالء يؤثر عمى قراروفي المقاب
 (. ولقد تعددت0225:77،)أبو معمر المصرفية تعتبر شرطًا أساسيًا إلشباع ريبة العميؿ ولالحتفاظ بو

ة ىػػي: فػػي أربعػة أبعػػاد رئيسػ Schwartzأراء الكتػاب فػي مجػػاؿ جػودة الخدمػػة المصػرفية حيػػث حػددىا  
والمػػػوارد واإلمكانػػات الماديػػة والتكنولوجية.وأضػػػاؼ  ،وخدمػػة العميػػؿ ،وأسػػموب تقػػػديميا ،الخدمػػة المصػػرفية

 واألماف. ،واالتصاؿ ،واالعتمادية ،آخروف المباقة
 ،مصػرؼف تقػديـ الخدمػة بػالجودة التػي يريػدىا العمػالء وبشػكؿ مسػتمر يعتبػر ىػدؼ أساسػي لمكمػا أ      

ولقػػػػد  ،كزيػػػادة األربػػػاح والنمػػػػو واالسػػػتمرارية فػػػي السػػػوؽ والقػػػػدرة عمػػػى المنافسػػػة ،ويحقػػػؽ لػػػو مزايػػػا إيجابيػػػػة
وذلػؾ مػػف  ،نظمػةنيج إداري لزيػادة تنافسػية الماعتمػدت يالبيػة المصػارؼ عمػى مػنيج الجػودة الشػػاممة  كمػ

 خالؿ التحسيف  المستمر لجودة الخدمة المقدمة.
ة التػػي مومػات الماليػػة مػف األدوات الرئيسػػوعمػػى وجػو الخصػػوص نظػـػ المع ،مومػاتوتعتبػر نظػـػ المع     

لمػا تػوفره  الػنظـ الفرعيػة المكونػة ليػا مػف معمومػات وتقػارير  ،تساعد عمى تحسيف جودة الخدمة المصرفية
األمػػر  ،وتقػػديميا لمتخػػذي القػػرارات ،تشػغيمية ورقابيػػة وتخطيطيػػة عػػف أوجػػو النشػػاط المػالي فػػي المصػػرؼ

ي يسػاعدىـ فػػي تحديػد مػػواطف الضػعؼ والخمػػؿ فػي الخدمػة المصػػرفية المقدمػة وتحميميػػا واتخػاذ القػػرار الػذ
. مصػرؼلالرتقاء بمستوى جودة الخدمة المصرفية عمػى نحػو يرضػي العمػالء ويكسػب والئيـػ لم ،المناسب

ا بمػػػػا إيجازىػػػ يمكػػػػف ويسػػػاىـ نظػػػاـ المعمومػػػػات المػػػالي فػػػػي كػػػؿ مرحمػػػػة مػػػف مراحػػػػؿ تطػػػوير الجػػػػودة والتػػػي
 (38: 0221،يمي:)ىواري و ينتف

سػػػاىـ نظػػػاـ المعمومػػات المػػػالي الفعػػاؿ فػػػي ضػػػبط عمميػػة التخطػػػيط لمجػػػودة يمرحمػػة تخطػػػيط الجػػودة:  -4
فمػثاًل  ،فقد أصبح تحديد العمالء وريباتيـ أمػرًا أسػيؿ و أقػؿ تعقيػداً  ،ليجعميا أكثر سرعة وأكثر مرونة

ع العمالء وريباتيـ وميػوليـ ومسػتويات الجػودة التػي يمكنو إنتاج تقارير خاصة يحدد فييا أسماء جمي
يريبونيػػا فػػػي الخدمػػػة المقدمػػػة. األمػػر الػػػذي يسػػػاعد عمػػػى وضػػػع خطػػة شػػػاممة ودقيقػػػة لتطػػػوير جػػػودة 

 الخدمة المصرفية.
مراقبػػة جػػػودة الخدمػػػة المصػػػرفية: تشػػػمؿ مراقبػػػة الجػػودة كافػػػة األنشػػػطة واألسػػػاليب لمقابمػػػة احتياجػػػات  -0

مػػف خػػالؿ التقػػػارير  ،نظػػاـ المعمومػػات المػػالي الفعػػػاؿ فػػي تمبيػػة ىػػذا األخيػػر وىنػػا يكمػػف دور ،الجػػودة



ومف خالؿ النظاـ الفرعي لمرقابة  ،األداء في المصرؼ تالتخطيطية والفعمية التي يوفرىا عف مستويا
األمػر  ،المالية الذي يساىـ إلى حد كبير فػي عمميػة الرقابػة عمػى مختمػؼ أوجػو النشػاط فػي المصػرؼ

اإلدارة إلى االطمئناف عمى مستوى الجػودة فػي خػدماتيـ كػونيـ عمػى إطػالع مباشػر عمػى  الذي يساعد
 ذلؾ مف خالؿ التقارير التي أسمفنا عنيا سابقًا.

تأكيػػد جػػػودة الخدمػػػة المصػػػرفية: تركػػز ىػػػذه المرحمػػػة عمػػػى توحيػػػد كافػػة الجيػػػود لموقايػػػة مػػػف الحػػػوادث  -3
المطموبػػة. ولقػد سػػاعد نظػاـ المعمومػػات المػػالي وعػػدـ مطابقػة الخدمػػة المقدمػة لممواصػػفات  ،واألخطػار

ؿ مع مختمؼ كونو يحتوي عمى خاصية االتصاؿ والتداخ ،الفعاؿ عمى منع وقوع األخطاء منذ البداية
و أيضًا مف خالؿ النظاـ الفرعي لممراجعة الداخمية الذي يساعد عمى كسؼ  ،ىالنظـ الوظيفية األخر 

 األخطاء والتنبؤ بيا حتى قبؿ وقوعيا. والتأكد مف مطابقة الخدمة المقدمة لممواصفات المطموبة.
فيػي تيػدؼ  ،تحسيف جودة الخدمة المصرفية: تعتبر عممية التحسيف أساسية في إدارة الجودة الشاممة -1

ولقػد سػاعد نظػاـ المعمومػات المػالي الفعػاؿ عمػى  ،رفع مستوى أداء األفراد في المصرؼ لموصوؿ إلى
تحقيػػؽ ذلػػػؾ مػػف خػػػالؿ التقميػػؿ مػػػف معػػدؿ الخطػػػأ وزيػػادة المطابقػػػة بػػيف مواصػػػفات الخدمػػة المطموبػػػة 

باإلضػافة إلػػى تخفػيض التكػاليؼ ومنػػع اليػدر واإلسػػراؼ مػف خػالؿ نظػػاـ إدارة النقديػة الػػذي  ،والمقػررة
 يو نظاـ المعمومات المالي الفعاؿ. يحتو 

وبالتػالي فػإف تحسػػيف وتطػوير تمػػؾ العناصػر السػػابؽ مػف قبػػؿ نظػاـ المعمومػػات المػالي الفعػػاؿ        
ويمكنػو مػف اختػراؽ أسػواؽ جديػدة ذات منافسػة أقػوى مػف  ،يساعد عمى تحقيؽ ميػزة تنافسػية لممصػرؼ

 منافسيو الحالييف.
 ي عمى اإلبداع المالي في المصرؼأثر فاعمية نظاـ المعمومات المال - ب

النشػػاط العقمػػػي المعرفػػػي الػػذي يػػػؤدي إلػػػى  و:بأنػػػ Innovationعػػرؼ الزيػػػات والقفػػاص اإلبػػػداع         
يشير إلى مفيـو اإلبداع  Rlyachكما يتميز ىذا النشاط باألصالة والطالقة والتداعيات الحرة. أما  ،التفرد
: 0229،تػػذىب إلػػى مػػا وراء االسػػتراتيجيات الحاليػػة )الحيػػػالي ،القابميػػة عمػػى تػػولي مبػػادرات جديػػدة :بأنػػو
 ةعمػى أنػو إدخػاؿ منػتج جديػد إلػػى السػوؽ أو إنتػاج منػتج موجػود ولكػف بطريقػػ Gowland(.  وعرفػو 47

ويركػز  ( وىذا التعريؼ ينطبؽ عمػى المؤسسػات الماليػة والصػناعية.Bernanke, 2009: 320مختمفة)
ولكػػف  ،ويقػاؿ لػو أحيانػػًا االبتكػار المػالي ، Financial Innovationىػذا البحػث عمػى اإلبػػداع المػالي 

شػيار أدوات  وتقنيػات وخػدمات ماليػة جديػدة :عرؼ عمػى أنػويُ حيث  ،الشائع ىو اإلبداع المالي  ،خمػؽ  وا 
(. ويمكف ,White 2002:4ليس ىذا فحسب بؿ يشمؿ أيضًا عممية خمؽ أسواؽ وشركات مالية جديدة )

وعمى وجو الخصوص نظـ المعمومات المالية التي تمعب دورًا  ،تكنولوجيا المعمومات دعـ اإلبداع بواسطة



لمػػا تػوفره مػف معمومػات شػاممة ودقيقػػة  ،ميمػًا فػي عمميػة اإلبػداع بشػكؿ عػػاـ واإلبػداع المػالي بشػكؿ خػاص
األمػػػر الػػػذي يسػػػاعد عمػػى إبػػػداع خػػػدمات ومنتجػػػات ماليػػػة  ،عػػف مختمػػػؼ أوجػػػو النشػػػاط المػػالي لممصػػػرؼ

 وطرؽ جديدة تتفؽ وريبات العمالء الحالييف والمحتمميف لممصرؼ. ،جديدة
 

ولقد ساىـ نظاـ المعمومات المالي الفعاؿ إلى حد كبير في اكتشاؼ طػرؽ جديػدة ألداء األعمػاؿ          
بحيػػػػث أدى إلػػػػى تػػػػوفير الوقػػػت والجيػػػػد عمػػػػى العػػػػامميف فػػػػي  ،وتقػػػديـ الخػػػػدمات الماليػػػػة المختمفػػػػة لمعمػػػالء

 ،حيث أنو مصمـ ألداء عشرات المياـ مع إمكانية التعديؿ عمييا في أي وقت ،يؽ المرونةالمصرؼ وتحق
 ،كؿ ذلؾ دفع باتجاه تحفيز العامميف في المصارؼ عمى التميػز و تقػديـ خػدمات ومنتجػات ماليػة إبداعيػة

حيػث أتاحػت ىػػذه  phone Banksو   E-Banksاإللكترونيػػة أو المصػارؼوخيػر مثػاؿ عمػػى ذلػؾ 
إمكانيػػة تحويػػؿ األمػػواؿ واإلطػػالع عمػػى الرصػػيد فػػي أي وقػػت ومػػف أي مكػػاف فػػي العػػػالـ دوف  المصػػارؼ

 .مصرؼحاجة الزبوف لزيارة ال
 : استدامة الميزة التنافسية في المصرؼ:3-3-6

مما الشؾ فيو أف معظـ الدراسات واألبحاث أكدت عمى أىمية الميزة التنافسية المستدامة          
وتستطيع المنظمات  ،لممنظمة أو الحفاظ عمى ما تتمتع بو مف مزايا تنافسية عمى ييرىا مف المنافسيف

يجاد الوالء  ،ياعامة القياـ بذلؾ إذا ما استطاعت بناء سمعة جيدة  وتكويف صورة حسنة عف منتجات وا 
ـ  ،ليا وال يتبمور ذلؾ إال مف خالؿ ذكاء األعماؿ الذي يعتمد بشكؿ أساسي عمى تكنولوجيا ونظ

 (.16: 0240،آخروف،المعمومات)شعباف 

 (0229:02،كما وتتوقؼ استدامة الميزة التنافسية في المصرؼ عمى ما يمي:)النسور 

يتطمب   ،بناء الميزة التنافسية واستدامتيا في األسواؽ أسس التنافس )األصوؿ والقدرات التنافسية(: إف -4
ـ  ،توافر مجموعة مف األصوؿ والموارد والقدرات التنافسية مثؿ توفر ميارات خاصة في تصميـ وتقدي

 العميؿ. ىخدمة المصرفية بحيث تحقؽ قيمة لدال
 ،ت االستدامةميداف التنافس: إف تحديد المصرؼ لمسوؽ المستيدؼ بشكؿ دقيؽ يعتبر مف متطمبا -0

مكاناتو.  ألنو يؤدي إلى توظيؼ قدرات المصرؼ في المكاف المناسب وحسب قدراتو وا 
ستراتيجية التنافسية التي العمؿ عمى استدامتو تتوقؼ عمى االطرؽ التنافس: إف بناء ميزة تنافسية و  -3

 يتبناىا المصرؼ.



 ،فعاؿ في المصرؼ مالي مف خالؿ العرض السابؽ تبيف لنا دور و أىمية وجود نظاـ معمومات         
وتحسيف مستويات جودة الخدمة المصرفية  ،لما يحدثو مف أثر عمى تخفيض التكاليؼ الكمية لممصرؼ

ار أدوات مالية عنى  بخمؽ و إشيعممية واإلبداع المالي التي تُ وتطوير  ،بحيث ترقى لمتطمبات العمالء
بحيث تؤدي عمى رفع سوية العمؿ في المصرؼ والتفوؽ  ،جديدة وطرؽ جديدة في أداء العمؿ المصرفي

 عمى المنافسيف.

أف ثورة تكنولوجيا المعمومات قد فرضت نفسيا وبقوة عمى  :القوؿليذا الفصؿ يمكف  خالصة        
عمى طريقة أداء وتقديـ الخدمات المالية  مف خالؿ التغيير اليائؿ الذي أحدثتو ،القطاع المصرفي

وتعتبر نظـ المعمومات أحد أىـ الضروريات الحتمية  لكؿ منظمات األعماؿ بما فييا  ،المصرفية
 ،بشكؿ كبير في تخفيض التكاليؼ وتحسيف جودة الخدمات المصرفية ساىـأنيا ت حيث ،المصارؼ

الدور الحاسـ في خمؽ العديد مف المزايا التنافسية إضافة إلى توفير الراحة واألماف لمزبائف. وكاف ليا 
 حيث أف امتالكيا بحد ذاتيا يمكف أف يعتبر ميزة تنافسية.    ،لممصارؼ
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 تمييد



ييدؼ ىذا الفصؿ عرض النتائج وتحميميا وتفسيرىا، لمتعرؼ عمى آراء المدراء في المصارؼ الخاصة       
فاعمية نظـ المعمومات المالية، وأثر ذلؾ في تحقيؽ ميزة تنافسية لتمؾ المصارؼ،  والتحقؽ في سورية نحو 

ـ  ،ارتباط ذات داللة معنوية بيف فاعمية نظـ المعمومات المالية والميزة التنافسيةمف وجود عالقة  بحيث ت
واإلبداع  ،وجودة الخدمة المصرفية ،ىي تخفيض التكاليؼ ،مؤشرات لمميزة التنافسية ةاالعتماد عمى ثالث

 :لميدانية، والثانيلتصميـ الدراسة ا :وُعرض ىذا الفصؿ في ثالثة مباحث، خصص األوؿ ،واالبتكار المالي
 لتقديـ النتائج و التوصيات. :لعرض التحميؿ اإلحصائي، في حيف كرس الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األوؿ 4-1   
 تصميـ الدراسة الميدانية     



ييدؼ ىذا المبحث إلى تحديد مجتمع وعينة الدراسة، وأسموب جمع البيانات وتحميميا. ُعرض ىذا 
وخصصت  ،لتقديـ نبذة تعريفية عف المصارؼ عينة البحث :ُخصصت األولى المبحث في خمس فقرات،

لمتعرؼ عمى منيجية البحث كما تناولت  :لتوضيح تصميـ البحث، في حيف ُكرست الفقرة الثالثة :الثانية
 لمتعرؼ عمى تطوير أداة البحث. :وخصصت الفقرة الخامسة ،مجتمع وعينة البحث :الرابعة

 حوؿ عينة الدراسة:: نبذة تعريفية 4-1-1

يعتبر تطوير القطاع المالي مف أىـ انجازات عممية التحوؿ االقتصادي في سورية والتي بدأت في العاـ       
 في الوقت الراىف يشتمؿ عمى:   Syrian Financial Systemحيث أصبح النظاـ المالي السوري ،0222

 .مصرؼ سوريا المركزي 
  6مصارؼ حكومية وعددىا. 
  44خاصة تقميدية و عددىا مصارؼ. 
  3مصارؼ إسالمية وعددىا. 
  وىيئة اإلشراؼ عمى التأميف. ،( بما فييا شركات التأميف التكافمي43شركات تأميف )عدد 
  00شركات ومكاتب صرافة وعددىا. 
 وىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية. ،سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية 
  موافقة أولية(. 44 ،ترخيص أولي 45 ،عاممة 9 ،35شركات وساطة مالية ) عدد 
  0شركات تمويؿ مؤسسات صغيرة ومتوسطة و عددىا. 

منيا  ،خاص مصرؼ( 41فإنيا وكما أسمفنا أف ىناؾ ) ،وفيما يتعمؽ بالمصارؼ الخاصة في سوريا         
د مميار ليرة، وعد 72ويبمغ مجموع رأس الماؿ المدفوع ليذه المصارؼ نحو  ،ثالث مصارؼ إسالمية

وتجدر  ،فرعًا ومكتباً  017ألؼ مساىـ، وبمغ عدد الفروع ليذه المصارؼ حتى تاريخيو  36المساىميف نحو 
 ،العربي المصرؼمف ىذه المصارؼ مدرجة في سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية، وىي:  40اإلشارة إلى أف 

 مصرؼو  ،عوده مصرؼو  ،سورية الدولي اإلسالمي مصرؼو  ،بيمو مصرؼو  ،سورية والميجر مصرؼو 
 ،األردف سورية مصرؼو  ،قطر الوطني سورية مصرؼوالمصرؼ الدولي لمتجارة والتمويؿ، و  ،بيبموس

( 4-1البركة. وفيما يمي الجدوؿ رقـ ) مصرؼ ،مصرؼفرنس ،الشرؽ مصرؼو  ،سورية والخميج مصرؼو 



التي تـ الحصوؿ  0244الذي تـ إعداده بناًء عمى إفصاحات المصارؼ الخاصة عف النتائج النيائية لمعاـ 
 عمييا مف المواقع اإللكترونية لتمؾ المصارؼ:

 
الفروع حتى  تارٌخ بدء العمل المصرف الرقم

 2111نهاٌة 

رأس المال 

 2111حتى

 بالملٌارات

 

 والتارٌخ المصدر

بًٍى انسؼىدي  1

 انفشَسً

4/1/2004 35 

 

30705 www.bimobank.com 
10/11/2011 

 www.blombank.com 3 25 6/1/2006 سىسٌت انًهدش 2

10/11/2011 

انذونً نهتدبسة        3

 وانتًىٌم

6/6/2004 

 

30 

 

3 www.IBTF.com.sy 

10/11/2011 

 www.banqueaudi.com 50350 22 8/9/2005 ػىدة 4

10/11/2011 

 www.byblosbank.com 2 10 5/12/205 بٍبهىس 5

10/11/2011 

 www.arabbank-syria.com 5005 19 2/1/2006 انؼشبً 6

10/11/2011 

 www.sgbsy.com 3 12 3/6/2007 سىسٌت وانخهٍح 7

10/11/2011 

 www.bankofjordansyria.com 3 11 18/11/2008 األسدٌ سىسٌت 8

10/11/2011 

 www.francebank.com 50250 7 15/1/2009 فشَسٍس 9

10/11/2011 

 www.banksharq.com 20500 5 3/5/2009 انششق 11

10/11/2011 

 www.qnp.sy.com 15 13 16/11/2009 قطش انىطًُ 11

10/11/2011 

 

 

 المصدر: مه إعداد الباحث باالعتماد على المواقع اإللكتزوويت للمصارف المذكورة

مواصفات وخصائص المصارف عٌنة البحث( 1-4الجدول رقم )  

http://www.bimobank.com/
http://www.bimobank.com/
http://www.blombank.com/
http://www.blombank.com/
http://www.searchinsyria.com/ar/link/companysite/2413
http://www.searchinsyria.com/ar/link/companysite/682
http://www.searchinsyria.com/ar/link/companysite/823
http://www.arabbank-syria.com/
http://www.arabbank-syria.com/
http://www.sgbsy.com/
http://www.sgbsy.com/
http://www.bankofjordansyria.com/
http://www.bankofjordansyria.com/
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لمجموع   0244وتشير اإلحصاءات إلى ارتفاع إجمالي اإليرادات حتى نياية الربع الثالث مف        
مميار ليرة مقارنة بالفترة نفسيا مف العاـ  40.072% ليصؿ إلى 34المصارؼ السورية الخاصة بمعدؿ 

عالىا بيمو مميار ليرة، وتبايف أداء المصارؼ في جانب اإليرادات كاف أ 9.378الماضي حيث كانت 
مميار ليرة ثـ الدولي  4.715مميار ليرة ثـ الدولي لمتجارة  4.759مميار ليرة تاله سورية والميجر  0.625

مميار ليرة. وبمغ صافي أرباح قطاع المصارؼ  4.059العربي  المصرؼمميار ليرة ف 4.153اإلسالمي 
مميار ليرة، محققة  3.319مف ىذا العاـ الخاصة بشقييا التقميدية واإلسالمية في األشير التسعة األولى 

 مميار ليرة 0.106والبالغة  0242% مقارنة بأرباح الفترة المماثمة مف العاـ 38ارتفاعًا بمغت نسبتو 

عوده وبيبموس  مصرؼكما وحققت معظـ المصارؼ نموًا إيجابيًا في صافي األرباح، باستثناء كؿ مف        
العربي  المصرؼ% بينما تراجعت أرباح 65بنسبة مقدارىا بالمتوسط ، حيث تراجعت أرباحيـ مصرؼوفرنس
% 45األردف  مصرؼ% ثـ 33بيمو  مصرؼ%. ومف حيث معدؿ النمو في صافي األرباح كاف 05

بيمو في  مصرؼ%. ومف حيث القيمة جاء 4%، وأخيرًا سورية والميجر 40فالدولي لمتجارة والتمويؿ 
مميوف ليرة في األشير التسعة األولى مف العاـ الجاري مقارنة بالفترة  468المقدمة حيث نمت أرباحو  إلى 

 مالييف ليرة فقط. 3مميوف ليرة وأخيرًا سورية والميجر  80نفسيا مف العاـ الماضي، ويميو الدولي لمتجارة 

بع أما عف القروض فقد تراجع مجموع القروض المجمعة الممنوحة مف المصارؼ السورية الخاصة بنياية الر 
مميارات ليرة عف نياية العاـ  42% أو 1مميار ليرة وبما نسبتو  015إلى نحو  0244الثالث مف العاـ 

مميار ليرة. أعمى معدؿ تراجع لمقروض حققو  055والذي بمغت بنيايتو محفظة القروض المجمعة  0242
ـ 00ميجر سورية وال مصرؼ% ثـ 08قطر الوطني سورية حيث تراجعت القروض لديو بمعدؿ  مصرؼ % ث
 %.1بيمو  مصرؼ% و 40.7% ثـ المصرؼ الدولي لمتجارة 02عوده  مصرؼ

سورية  مصرؼمميارات ليرة ويميو  8عوده األوؿ بتراجع محفظة القروض لديو  مصرؼوبالقيمة كاف         
روض إلى مميارات ليرة. وبالنظر إلى نسبة الق 1.0مميارات ليرة ثـ الدولي لمتجارة والتمويؿ  6.7والميجر 

% في 38الشاـ اإلسالمي و مصرؼ% في 446الودائع لدى المصارؼ الخاصة السورية فقد تراوحت مابيف 
، ويمكف تفسير النسب المرتفعة لمتسميفات لدى بعض 0244سورية والميجر حتى نياية الربع الثالث  مصرؼ

واالستعاضة عنيا باالقتراض مف  المصارؼ إلى تجنب ىذه المصارؼ قبوؿ الودائع مف الزبائف نظرًا لتكمفتيا
المصارؼ األخرى المتمتعة بسيولة مرتفعة، وذلؾ مقابؿ معدالت فائدة متدنية عندما يتاح لممصارؼ 

بذلؾ يتـ توسيع فارؽ الفائدة )ىامش ربحيتيا(، كما نالحظ أف  ،المقترضة فرص لتقديـ القروض والتسميفات



عاـ نتيجة لمسحوبات التي تمت عمى الودائع بعد األحداث  نسبة القروض إلى الودائع أصبحت مقبولة بشكؿ
 (.01: 0244،األخيرة األمر الذي خفؼ إلى حد ما مف التأثير السمبي لمسيولة الفائضة )الرفاعي

 : منيجية البحث4-1-2

اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي، الذي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما ىي في        
ة ليقرر الفرضيات الرئيسالحقيقة، ويعبر ىذا المنيج عف الظاىرة المدروسة كمًا ونوعًا، حيث تـ وضع 

عمقة بالظاىرة محؿ تكونيا تشكؿ إجابات حوؿ التساؤالت الم ،الجانب العممي مف البحث قبوليا أو رفضيا
قياسيا والتحقؽ منيا باستعماؿ أساليب التحميؿ اإلحصائي المناسبة، مف أجؿ الوصوؿ  ىالبحث، حيث جر 

 إلى استنتاجات ومقترحات تسيـ في تحقيؽ أىداؼ البحث.
 :عٌنة البحثمجتمع و  4-1-3

 مجتمع البحث 

( 41جميع المصارؼ الخاصة في سورية والتي يبمغ عددىا ) المدراء في يتكوف مجتمع البحث مف        
المصرؼ  ،بيمو السعودي الفرنسي مصرؼوىي عمى التوالي:  ،مصرؼ حسب المصرؼ المركزي السوري

 المصرؼعوده سورية،  مصرؼ ،بيبموس سورية مصرؼسورية والميجر،  مصرؼ ،الدولي لمتجارة والتمويؿ
الشاـ اإلسالمي،  مصرؼسورية والخميج،  مصرؼإلسالمي، سورية الدولي ا مصرؼالعربي سورية، 

البركة  مصرؼو  ،قطر الوطني سورية مصرؼالشرؽ،  مصرؼ ،األردف سورية مصرؼ، مصرؼفرنس
 .اإلسالمي

 عينة البحث 

جميع المصارؼ التقميدية الخاصة العاممة في السوؽ  المدراء العامميف في تـ اختيار عينة البحث مف         
المصرؼ الدولي لمتجارة  ،بيمو السعودي الفرنسي مصرؼ( مصرفًا ىي:) 44بحيث بمغت ) ،السورية
 ،العربي سورية المصرؼ ،عوده سورية مصرؼ ،بيبموس سورية مصرؼ ،سورية والميجر مصرؼ ،والتمويؿ
قطر الوطني سورية(  مصرؼ ،الشرؽ مصرؼ ،األردف سوريا مصرؼ مصرؼ،فرنس ،سورية والخميج مصرؼ

مف جميع المدراء  كوفمع العمـ أف وحدة التحميؿ ت ،% مف مجتمع الدراسة82وقد شكمت ىذه العينة حوالي 
ومدراء وحدة نظـ المعمومات  ،الموجوديف في اإلدارة العميا والوسطى واإلشرافية  بما فييـ مدراء التسويؽ

والمدراء المالييف...الخ باإلضافة إلى مدراء  ،مؾ البنوؾ)وحدة الحاسوب( كما درج البعض عمى تسميتيا في ت
وقد تـ توزيع االستمارة عمى جميع الوحدات التي تـ اختيارىا  ،الفروع المنتشرة في مختمؼ المحافظات السورية



لتمثؿ المجتمع محؿ الدراسة، وفؽ أسموب العينة   الميسرة، حيث تـ  تحديد حجـ العينة المطموبة ليذا البحث 
( بغض النظر عف تناسبيا مع 022( الذي يرى بأال يقؿ عدد الحاالت عف )Gorsuchفؽ ما أوصى بو )و 

تمارة مف فروع ( اس57عدد المتغيرات، منوىًا في ذلؾ إلى عدـ تعاوف اإلدارة مع الباحث، حيث ـت استرداد )
 ( استمارات5د )تـ توزيعيا، وبعد استبعا (75حمب و ادلب وحماة مف أصؿ ) اتالمصارؼ في محافظ

أما  .( استمارة وقد استبعدت50لمتحميؿ ) ةالصالح، كاف عدد االستمارات لنقص في المعمومات واإلجابات
( استمارة مف أصؿ 92دمشؽ والالذقية وطرطوس فقد بمغ ) اتمف المصارؼ المتواجدة في محافظ المسترد

، كاف عدد في المعمومات واإلجاباتلنقص  ( استمارة43وبعد استبعاد ) ،تـ توزيعيا ( استمارة405)
وبالتالي فإف عدد االستمارات الكمية الصالحة لمتحميؿ والمستردة   ،( استمارة77لمتحميؿ ) ةالصالحاالستمارات 

( يوضح 0-1استمارة، والجدوؿ رقـ ) (409مف المصارؼ المنتشرة في المحافظات المذكورة سابقًا فقد بمغ )
 ما سبؽ:

 
ػذد االستببَبث  انًصشف انشقى

انًىصػت فً 

 اإلداسة انؼبيت

ػذد االستببَبث 

انًىصػت ػهى 

 انفشوع

 ػذد االستببَبث

 انتً تى

 استشدادهب

ػذد االستببَبث 

 انًستبؼذة

ػذد االستببَبث 

انصبنحت 

 نهتحهٍم

بًٍى انسؼىدي  1

 انفشَسً

10 18 22 4 18 

 12 2 14 10 10 سىسٌت انًهدش 2

3 

 

انذونً نهتدبسة       

 وانتًىٌم

10 15 18 2 16 

 14 1 15 8 10 ػىدة 4

 10 1 11 5 10 بٍبهىس 5

 10 2 12 7 10 انؼشبً 6

 9 1 10 6 10 سىسٌت وانخهٍح 7

 11 2 13 6 10 األسدٌ سىسٌت 8

 9 2 11 5 10 فشَسٍس 9

 9 1 10 3 10 انششق 10

 11 0 11 7 10 قطش انىطًُ 11

(: خصائص عٌنة البحث2-4)ول رقم الجد  



 129 18 147 90 110  انًدًىع

 المصدر: إعداد الباحث

وقد اختيرت المصارؼ المنتشرة في محافظات دمشؽ وحمب و ادلب والالذقية وطرطوس وحماه          
و أيضًا لقربيا مف مكاف تواجد الباحث وبسبب  ،%/ مف مجتمع الدراسة82كونيا تمثؿ نسبة تتجاوز الػ /

 3/44/0240بدأت بتاريخ  ( يوماً 72ولقد امتدت فترة توزيع واسترداد االستمارات حوالي ) ،األحواؿ الراىنة
، ولقد تـ توزيع االستمارات واستردادىا عف طريؽ الزيارة المباشرة لممصارؼ 40/4/0243وانتيت بتاريخ 
 عينة البحث.

ختبار فرضيات البحث ىو نالحظ مما سبؽ أف عدد أفراد العينة التي استخدمت في التحميؿ وا        
( استمارة، إذ يشكؿ ىذا العدد مف االستمارات عينة ميسرة. و بعد أف تـ استبعاد االستمارات يير 409)

دخاؿ بياناتيا إلى  ، وبالتالي اقتصر التحميؿ  الحاسوبالصالحة لمتحميؿ، تـ فرز باقي االستمارات وا 
(  SPSS18التحميؿ اإلحصائي عمى برنامج)  ( استمارة، ولقد اعتمد البحث في409اإلحصائي عمى )

 اإلحصائي. 

:أداة البحث :4-1-4  

  :بناء أداة البحث 
تـ اعتماد االستبانو )االستبياف( كأداة لمبحث لكونيا مف األدوات األكثر مالئمة لتحقيؽ أىداؼ          

البحث، وذلؾ دعمًا ومساىمة لممعمومات األساسية المرتبطة بالموضوع كالبيانات المنشورة عف المصارؼ 
ت األخرى موضع البحث، إضافة إلى صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات عف طريؽ األدوا

كالمقابالت الشخصية، أو الزيارات الميدانية المتكررة، أو المالحظة الشخصية، وذلؾ لمجموعة مف 
ـ االستبانو اعتمادًا عمى ما يمي  :األسباب التي كانت خارجة عف إرادة الباحث، وعميو تـ تصمي

المعمومات المالية الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع فاعمية نظـ المعمومات بشكؿ عاـ ونظـ  - أ
 بشكؿ خاص، والموضوعات المتعمقة بالميزة التنافسية.

الدراسات واألبحاث المتعمقة بأبعاد البحث ومتغيراتو المستقمة )كػ: جودة النظاـ وجودة المعمومات  - ب
ورضا المستخدـ وأمف المعمومات وأبعاد الميزة التنافسية الثالثة تخفيض التكاليؼ وجودة الخدمة 

واإلبداع واالبتكار المالي و.... الخ، وييرىا مف المتغيرات المذكورة في متف البحث والتي  المصرفية
 تـ إدراجيا في استبانة البحث(.

 تتألؼ االستمارة مف ثالثة أقساـ مرتبة وفؽ اآلتي:



: يتضمف األسئمة المتعمقة بالخصائص الديمويرافية ألفراد العينة والمتمثمة في:   القسـ األوؿ  .4
 المؤىؿ العممي، مدة الخدمة في المصرؼ،  الموقع الوظيفي(. ،عمر، الجنس)ال
ـ  القسـ الثاني:  .0 يتألؼ مف العبارات المتعمقة بالمتغيرات المستقمة في البحث والمتعمقة بفاعمية نظ

 ( عبارة موزعة عمى المحاور األربعة التالية:09المعمومات المالية، حيث بمغ عدد عبارات ىذا القسـ )
محور األوؿ: يتألؼ مف العبارات المتعمقة بالمتغيرات المتعمقة بجودة نظاـ المعمومات المالي، ال (4

 ( عبارات.8حيث بمغ عدد عبارات ىذا المحور )
المحور الثاني: يتألؼ مف العبارات المتعمقة بالمتغيرات المتعمقة بجودة المعمومات، حيث بمغ  (0

 ( عبارات.7عدد عبارات ىذا المحور )
ر الثالث: يتألؼ مف العبارات المتعمقة بالمتغيرات المتعمقة برضا المستخدـ، حيث بمغ عدد المحو  (3

 ( عبارات.8عبارات ىذا المحور )
المحور الرابع: يتألؼ مف العبارات المتعمقة بالمتغيرات المتعمقة بأمف معمومات النظاـ، وقد بمغ  (1

 ( عبارات.6عدد عبارات ىذا المحور )
لؼ مف العبارات المتعمقة بالمتغيرات الممثمة لممتغير التابع ) الميزة التنافسية(، حيث : يتأالقسـ الثالث .3

 ( عبارة موزعة عمى المحاور الثالثة التالية:04بمغ عدد عبارات ىذا القسـ )
المحور األوؿ: يتألؼ مف العبارات المتعمقة بمتغيرات تخفيض تكاليؼ المصرؼ، حيث بمغ عدد  (4

 ( عبارات.7عبارات ىذا المحور )
المحور الثاني: يتألؼ مف العبارات  المتعمقة بمتغيرات جودة الخدمة المصرفية، حيث بمغ عدد  (5

 ( عبارات.8عبارات ىذا المحور )
المحور الثالث: يتألؼ مف العبارات المتعمقة بمتغيرات اإلبداع واالبتكار المالي، حيث بمغ عدد  (6

 ( عبارات.6عبارات ىذا المحور )
( عبارة، تمثؿ متغيرات الدراسة األصمية والبالغ 52خرجت االستمارة في نياية المطاؼ متضمنًة لػ ) (7

مستقمة تمثؿ في النياية متغير واحد )فاعمية نظـ المعمومات المالية(، وثالثة  ( متغيرات1عددىا )
متغيرات تابعة تمثؿ الميزة التنافسية، ويقابؿ كؿ عبارة مف عباراتيا قائمة تحمؿ خمسة خيارات وفقًا 
لمقياس ليكارت الخماسي مرتبة كاآلتي: )موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، يير موافؽ، يير موافؽ 

، ومف أجؿ المعالجة اإلحصائية ـت إعطاء الخيارات السابقة درجات معينة)تثقيؿ( كاآلتي: بشدة(
درجات، يير ( 1( درجات، يير موافؽ)3( درجتاف، محايد)0( درجة واحدة، موافؽ)4موافؽ بشدة )

( مصادر القٌاس3-4رقم )الجدول   



( يوضح مصادر القياس التي تـ االعتماد 3-1. والجدوؿ التالي رقـ )( درجات5موافؽ بشدة )
 بناء استمارة البحث: عمييا في

 
 المصدر تعدد العبارا المتغيرات

 المتغيرات المستقمة

 6-1 جودة النظاـ

7-8 

(Delone and Mclean, 2003) 

 ( الباحث)

 11 -9 جودة المعمومات

12- 13 

14-15 

(Sajady & Hashem, 2008)  

(Delone and Mclean, 2003) 

 )الباحث( 

 

 رضا المستخدـ

16-21  

21- 22 

23 

(Delone and Mclean, 2003) 

(Sajady & Hashem, 2008)  

 الباحث

 28 -24 أمف المعمومات

29 

(Delone and Mclean, 2003) 

(Sajady & Hashem, 2008)  

 المتغيرات التابعة

 34 -31 تخفيض التكاليؼ 

35-36 

 (2119،)الرقب

 الباحث

 

 تحسيف الجودة

37- 41 

41- 44 

 (2111،)الرجى 

 الباحث

 (2119)الحيالي،  46-45 اإلبداع المالي



 الباحث 47-51

 المصدر: الباحث      
ة ليذا البحث صالحة لقياس ما أعدت لقياسو، وأنيا تتضمف    وقد تـ التأكد مف أف االستمارة المعد 

كافة العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية 
 يث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا، وذلؾ مف خالؿ:ثانية، بح

الصدؽ الظاىري:  -أ  
ياس  ما ق تـ مف خالؿ عرض االستبياف عمى عدد مف المحكميف لمتعرؼ عمى مدى صدقو في        

 ،( محكميف ىـ األستاذ الدكتور محمد خشرـو1استبياف ىذا البحث )وضع مف أجمو، وبمغ عدد محكميف 
والدكتور محمد األحمد والدكتور أحمد اليوسفي وجميعيـ مف كمية االقتصاد في  ،والدكتور إبراىيـ النائب

عادة آ(، وفي ضوء 4ممحؽ رقـ )كما في ال ،جامعة حمب راء المحكميف تـ تعديؿ وحذؼ بعض العبارات وا 
ضافة عبارات أخرى، وخرجت االستمارة بصورتيا النيائي ة كما ىي موضحة في صياية بعضيا اآلخر وا 

 (.0الممحؽ رقـ )

 :Reliability ثبات أداة القياس)الوثوقية( -ب

ويقصد بثبات أداة  Alpha Cronbachتـ إجراء اختبار الثبات عمى عينة البحث باستخداـ معامؿ           
كأف يتـ الحصوؿ  ،ىو استقرار المقياس :القياس "االتساؽ الداخمي بيف عباراتيا، ولثبات األداة جانباف األوؿ

ـ  ،فيو الموضوعية :عمى نفس النتائج إذا قيس المتغير مرات متتالية، أما الجانب اآلخر لمثبات أي أف يت
الحصوؿ عمى ذات الدرجة بغض النظر عف الشخص الذي يطبؽ االختبار أو الذي قاـ بتصميمو، إف قيمة 

متع المقياس بالثبات يجب أال يقؿ الحد ( وحتى يت4-2تتراوح بيف ) Alpha Cronbachمعامؿ االرتباط 
  (.Hair, F, 1998:115( )2،72األدنى لقيمة المعامؿ عف )
لكؿ محور )قسـ( مف محاور  Alpha Cronbach ( نتائج التحميؿ لمعامؿ 1-1يوضح الجدوؿ رقـ )

 االستمارة.
 لمحاور البحث Alpha Cronbach (: معامل4-4الجدول رقم )

 Alphaقٌمة معامل  المحور

Cronbach 

 الترتٌب تقٌم الثبات

 القسم األول: فاعلٌة نظم المعلومات المالٌة

0.9704 

 عال
1 

جودة نظام المعلومات 
 البشرٌة

 3 عال 17871



 4 عال 1.843 جودة المعلومات

 5   عال 1.831 رضا المستخدم

 2 عال 1.897 أمن معلومات النظام

 القسم الثانً: المٌزة التنافسٌة

1.8736 

 عال

-- 

بتخفٌض تكالٌف 
 المصرف

 1 عال 1.899

جودة الخدمة 
 المصرفٌة

 7 متوسط  1.781

اإلبداع واالبتكار 
 المالً

 6 متوسط 1.782

 --- عال جدا 1.967 جمٌع المحاور

لجميع محاور االستمارة   Alpha Cronbach( أف قيمة معامؿ 1-1نالحظ مف الجدوؿ رقـ )
( عند المحور المتعمؽ بتخفيض تكاليؼ 2.899عند محور جودة الخدمة المصرفية و)( 2.784تتراوح بيف )

(، األمر الذي يشير إلى أف أداة البحث 2،72المصرؼ ، أي أف قيـ المعامؿ لجميع المحاور أكبر مف )
( وىذه 2.967تتسـ باالتساؽ الداخمي بيف عباراتيا، كما أف قيمة المعامؿ الكمي لعبارات االستمارة قد بمغ )

، األمر الذي ٌدل على درجة ثبات جٌدة جداً تتمتع بها االستمارة وهً صالحة لقٌاس ما مرتفعة جداً  القيمة

 أُعدت له. 

 :صدؽ أداة البحث 
 ( 83: 0244: )الحسيف،إلى عدة أنواع ىييقسـ الباحثوف صدؽ المقياس 

 : Nomological Validity* الصدؽ النظري 
يعني مدى االعتماد في إعداد أداة القياس في الدراسة عمى النظريات واألبحاث السابقة والمبادئ 

.المتعارؼ عمييا في نفس المجاؿ   

  Convergent Validity:* الصدؽ التجميعي  
ا زادت يحدد درجة ترابط المفاىيـ والعبارات التي تقيس الشيء ذاتو مع الدرجة اإلجمالية لممقياس، فكمم       

ى أف أداة القياس تحقؽ درجة االرتباط في المقياس لكافة المتغيرات أو العبارات المراد قياسيا كمما دؿ ذلؾ عم
 . ممت مف أجموصُ  ذياليدؼ ال

بناًء عميو ولتحقيؽ صدؽ المحتوى وصدؽ التمايز والصدؽ النظري، استعاف الباحث في إعداد         
المقاييس بالدراسات السابقة، والمراجع النظرية مع القياـ بإجراء التعديالت المناسبة وذلؾ تبعًا لطبيعة البحث، 

 ب التحميؿ العاممي االستكشافيفقد استخدـ الباحث أسمو  أما بالنسبة الختبار صدؽ المقاييس إحصائياً 
Exploratory Factor Analysis   والذي "ييدؼ إلى فحص البيانات بغرض البحث عف الييكؿ الذي



يعبر عف مجموعة مف المتغيرات، وبالتالي فيو أداة لتقميؿ البيانات مستخدمًا طريقة المكونات األساسية 
Principal Component وطريقة التبايف األقصى ،Varimax  العمودية بالنسبة لتدوير محاور مصفوفة

االرتباط، واليدؼ مف التدوير ىو إعادة توزيع تشبعات المتغيرات عمى العوامؿ حتى ال يستحوذ العامؿ األوؿ 
ويكوف ذلؾ عمى حساب بقية العوامؿ)الرفاعي و  ،أو العوامؿ األولى عمى أكبر قدر مف التشبعات

حكـ عمى الصدؽ التجميعي لممقياس المستخدـ في حاؿ توفرت في ( ، كما يمكف ال497: 0222،آخروف
 نتائج التحميؿ العاممي ما يمي:

معيار نسبة التبايف: وىو "التبايف اإلجمالي المفس ر لكؿ العوامؿ، وال يوجد حد أدنى يطبؽ دائمًا ليذه  .4
% أو أكثر 62سبة النسبة، ومع ذلؾ يتفؽ الباحثوف في مجاؿ العمـو االجتماعية مثؿ االقتصاد أف ن

 (.          314: 0220 ،عايدة نخمة ،ؽ از تكوف مقبولة )ر 
( حتى يمكف 4لمعامؿ قبؿ التدوير عف ) يجب أف ال يقؿ الجذر الكامف Eigen valuesالجذر الكامف:  .0

 القوؿ بأنو معنوي إحصائيًا، ويمكف تعريؼ الجذر الكامف بأنو: "مجموع التبايف الكمي المستخمص بواسطة
 (. Hair, F, 1998: 134العامؿ)

تشب ع العوامؿ: ولمعرفة متى يكوف تشب ع العوامؿ معنويًا وداؿ إحصائيًا باالستناد إلى حجـ العينة يمكف  .3
ـ  ،( الذي يوضح ذلؾ314: 2002 ،عايدة نخمة ،ؽ از ر ( )5-1النظر إلى الجدوؿ رقـ ) وبما أف حج

( مفردة، يمكف اعتبار  التشبع معنويًا ودااًل إحصائيًا إذا كانت القيمة 409العينة في ىذا البحث يساوي )
 (.2.52المطمقة لذلؾ التشب ع أكبر أو تساوي )

 
 

 
(: معنوٌة التشبع وفقاً لحجم العٌنة5-4جدول رقم )  

المناسب)أكبر أو ٌساوي(حجم العٌنة  وزن العامل )بالقٌم المطلقة(  

1.31 351 

1.35 251 

1.41 211 

1.45 151 

1.51 121 

1.55 111 



 

  وإلثبات الدؽ التجميعي قاـ الباحث بإجراء التحميؿ العاممي كما ىو موضح في الفقرة التالية

: التحميؿ العاممي :4-1-5  
العاممي المطبؽ في ىذا البحث يجب مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج مقبولة عف طريؽ أسموب التحميؿ 

فيما يخص جميع المحاور المتعمقة بالمتغيرات  األصمية لمدراسة بالصدؽ  أف تتمتع المقاييس المستخدمة
 ، ولموصوؿ إلى ذلؾ يجب أف تتحقؽ الشروط التالية: Convergent Validityالتجميعي 

 ة وىي:استخداـ التحميؿ العاممي الرئيس طو تحق ؽ شر  .4

 .R≠0ن القٌمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط غٌر مساوٌة للصفر أن تكو - أ

، لمداللة عمى كفاية حجـ العينة  Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)اجتياز اختبار مقياس - ب
 (. Leech، 2005: 245)(25.2عمى نحو جيد، "عممًا أف الحد يير المقبوؿ ىو أقؿ مف )

والتي تشترط أف تكوف قيمة ىذا االختبار أقؿ مف ،  Bartlettتحقيؽ درجة المعنوية الختبار - ت
ـ ارتباطات معنوية عمى األقؿ بي ، لمداللة عمى وجود(.252) ف بعض المتغيرات، تكفي الستخدا

 تحميؿ أسموب العاممي.

المستخرجة، أكبر مف حد القبوؿ المناسب أف تكوف تشبعات عبارات المقياس عمى كؿ عامؿ مف العوامؿ  .0
( مفردة،  كما يجب أف تكوف كافة قيـ الجذر 0.2( وأقؿ مف )002( لحجـ عينة أكبر مف )25.2)

 معيار الجذر الكامف. لتحقيؽالكامف بعد التدوير ولكؿ العوامؿ أكبر مف الواحد 

أكبر مف "الحد األدنى المقبوؿ في  أف تكوف  نسبة التبايف المفسر بواسطة العوامؿ المستخمصة مجتمعة .3
 .(318: 0220 ،رزؽ ا )%(02)البحوث االجتماعية 

 اختبار صالحية صدؽ مقياس محور جودة النظاـ: .1

البد لنا مف معرفة عبارات ىذا المحور  صدؽ مقياس محور جودة النظاـ،الختبار صالحية       
 والتي تعبر عف المتغيرات األصمية لو، ويمكف إدراج ىذه العبارات في الجدوؿ التالي:

)القسـ األوؿ( جودة النظاـ محورالممثؿ لعبارات ( 6-4رقـ )الجدوؿ   

 عبارات 
 عبارات المقياس لكؿ محور المحور األوؿ



Q1  اإلدارة العلٌا فً عملٌة تشغٌل وتحدٌث نظم المعلومات المالٌة هناك دعم ومساهمة من قبل

 فً المصرف

Q2 من جمع البٌانات وتشغٌلها بطرٌقة سهلة ً ً الحال مكن نظام المعلومات المال ٌُ  

Q3 ٌتوفر أجهزة حاسوبٌة متطورة فً المصرف 

Q4 ٌتوفر لدى المصرف أجهزة إدخال و إخراج وتخزٌن للبٌانات متطورة 

Q5  ٌستخدم برمجٌات متطورة تسهل عملٌة التنقٌب عن البٌانات 

Q6 ٌمتلك المصرف مخازن بٌانات متطورة ٌمكن الوصول إلٌها بسهولة من قبل المعنٌٌن 

Q7  ٌتوفر لدى المصرف شبكة اتصاالت فعالة توفر المشاركة الواسعة فً المعلومات داخل

.المصرف  وخارجه  

Q8  المستمر لتقنٌات نظم المعلومات المتوفرة لدى المصرفتقوم اإلدارة بالتحدٌث  

.االستبانه المعدة لهذا البحث إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال  

 

أما نتائج التحميؿ العاممي الخاص بالعبارات الممثمة لمتغيرات محور جودة النظاـ وتشبع تمؾ         
: ( التالي7-1رقـ)  بالجدوؿ المتغيرات بالعوامؿ الممثمة ليا فيمكف إدراجيا  

 

(األول)انقسى  خىدة انُظبو يحىس  (: َتبئح انتحهٍم انؼبيهً نًقٍبس7-4اندذول سقى)             
 

 عبارات 
 المحور الثاني

 تشبعات العوامل
Factor1 Factor2 

توفر حواسٌب 

 متطورة
امتالك مخازن 

 بٌانات متطورة
Q1 0.825 -- 

Q2 0.722 -- 

Q3 0.848 -- 

Q4 0.627 -- 

Q5 -- 0.856 

Q6 -- 0.894 

Q7 0.583 -- 

Q8 -- 0.565 

 2039 2089 الجذر الكامن بعد التدوٌر

النسبة المئوٌة للتباٌن 

 المفسر
36.186 290963 

النسبة المئوٌة التراكمٌة 
 للتباٌن المفسر

36.186 660149 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال  
 



يتضح مف الجدوؿ السابؽ أن و قد تـ  استخالص عامميف مف جميع العبارات المتعمقة         
%( مف التبايف الكمي  660149ما نسبتو ) فس ر ىذاف العامالفوقد بالمتغيرات التابعة لمحور جودة النظاـ، 
ىي:لمعبارات في ىذا المحور، وىذه العوامؿ   

 العامؿ األوؿ: 
ـ تحميؿ ىذا العامؿ بخمس عبارات، وقد فس        %( مف التبايف 360186ر ىذا العامؿ ما نسبتو )ت

 الكمي لمعبارات.
 العامؿ الثاني: 

ـ تحميؿ ىذا العامؿ بثالث عبارات، وقد فس        %( مف التبايف 290963ر ىذا العامؿ ما نسبتو )ت
 الكمي لمعبارات.

تمثيؿ العامميف المستخرجيف والخاصيف بيذا المحور وفقًا الختبار سكري الركامي الذي يمكف       
:ةالتالي في الصفحة (4-1أوجده العالـ كاتيؿ بالشكؿ البياني رقـ )  

 
 

(العامل المستخرج الخاص بمحور جودة النظام1-4شكل رقم )ال  

 
ٍ إػذاد انببحث                                  SPSS0يخشخبث بشَبيح  ببالػتًبد ػهىانشكم ي

ـ  :مما سبؽ نستطيع القوؿ  بأف المقاييس المستخدمة في ىذا البحث فيما يخص المحور أو القس
 Convergentتتمتع جميعيا بالصدؽ التجميعي  ،جودة النظاـالعائدة لمحور المتعمؽ بالمتغيرات 

Validity  :وذلؾ لألسباب التالية 
 التحميؿ العاممي الرئيسية وىي:ط استخداـ و تحق ؽ شر  .4

  0أن تكون القٌمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي الصفر≠R  وقد بلغت

 25200Determinant =5 قٌمة المحدد هنا



 مقياسKaiser-Meyer- Olkin (KMO)  ( وىو أكبر25303والذي قيمتو تساوي  )  مف
عمى كفاية حجـ العينة عمى نحو جيد، "عممًا أف الحد  (، وىذا يدؿ  25.2الحد األدنى المريوب )

 (.25.2يير المقبوؿ ىو أقؿ مف )

  درجة المعنوية الختبار Bartlett ( 252(، وىي أقؿ مف )25222تساوي.)يوجد ارتباطات  ، أي
-1موب التحميؿ العاممي، والجدوؿ رقـ )معنوية عمى األقؿ بيف بعض المتغيرات، تكفي الستخداـ أس

 KMO and Bartlett0 يوضح نتائج اختبارالتالي ( 8

 KMO and Bartlett( يوضح نتائج اختبار 8-4الجدوؿ رقـ )

 KMO 25303اختبار 

اختبار 
Bartlett 

Approx. Chi-Square كاي  

 تزبيع
194.79 

df درجات الحرية   08 

Sig المعنوية 5  2.222 
نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على منالجدول   

( 25.2تشبعات عبارات المقياس عمى العامميف المستخرجيف قوية، وأكبر مف حد القبوؿ المناسب ) كانت .0
( مفردة، كما أف قيـ الجذر الكامف بعد التدوير لمعامميف 0.2( وأقؿ مف )002لحجـ عينة أكبر مف )

 لمعيار الجذر الكامف. وىو محقؽ ،أكبر مف الواحدالمستخرجيف 

أكبر مف الحد األدنى وىي  ،%(660149) كانت نسبة التبايف المفسر بواسطة العامميف المستخمصيف .3
حيث كانت كافة نسب التبايف التي يفسرىا كؿ عامؿ عمى حدة   %(،02) المقبوؿ في البحوث االجتماعية

 جتماعية.% المطموبة في العمـو اال.252تفوؽ 

 
 
 

 اختبار صالحية صدؽ مقياس محور جودة المعمومات: .2

البد لنا مف معرفة عبارات ىذا المحور  صدؽ مقياس محور جودة المعمومات،الختبار صالحية      
 والتي تعبر عف المتغيرات األصمية لو، ويمكف إدراج ىذه العبارات في الجدوؿ التالي:

)القسـ األوؿ( جودة المعمومات محورالممثؿ لعبارات ( 9-4رقـ )الجدوؿ   

 عبارات 
 عبارات المقياس لكؿ محور المحور األوؿ



Q1 المعمومات التي يوفرىا نظاـ المعمومات المالي تمبي حاجة متخذ القرار 
Q2 المعمومات المالية المتاحة لصانع القرار دقيقة وتصؼ ما يحدث بدقة 
Q3 المعمومات المالية  المتاحة حديثة 
Q4 المعمومات المالية المتاحة خالية مف الخطأ والتحيز 
Q5 المعمومات المالية المتاحة واضحة ومعبرة 
Q6 تتمتع المعمومات المالية المتاحة بدرجة عالية مف المرونة 
Q7  يتـ تزويد المديريف بالمعمومات المالية بالسرعة المناسبة 

.اإلستبانة المعدة لهذا البحث إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال  
أما نتائج التحميؿ العاممي الخاص بالعبارات الممثمة لمتغيرات محور جودة المعمومات وتشبع تمؾ  

 المتغيرات بالعوامؿ الممثمة ليا فيمكف إدراجيا بالجدوؿ التالي: 
األول(خىدة انًؼهىيبث  )انقسى يحىس  (: َتبئح انتحهٍم انؼبيهً نًقٍبس10-4اندذول سقى)  

 

 عبارات 
 المحور الثاني

 تشبعات العوامل
Factor1 Factor2 

 مرونة المعلومات دقة المعلومات

Q1 0.755 -- 

Q2 0.844 -- 

Q3 0.827 -- 

Q4 0 تحزف نتشبؼهب  0.576 بؼبيهٍٍ 534.

Q5 -- 0.811 

Q6 -- 0.867 

Q7  تشبؼهب-- -- تحزف نؼذو 

 2039 2089 الجذر الكامن بعد التدوٌر

النسبة المئوٌة للتباٌن 

 المفسر
36.252 300243 

النسبة المئوٌة التراكمٌة 

 للتباٌن المفسر
36.252 660495 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال  

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أن و قد تـ  استخالص عامميف مف جميع العبارات المتعمقة بالمتغيرات        
%( مف التبايف الكمي  660495ما نسبتو ) وقد فس ر ىذاف العامالفالتابعة لمحور جودة المعمومات، 

 لمعبارات في ىذا المحور، وىذه العوامؿ ىي:
 العامؿ األوؿ: 

ـ تحميؿ ىذا العامؿ      %( مف التبايف 360252ر ىذا العامؿ ما نسبتو )بثالث عبارات، وقد فس   ت
 الكمي لمعبارات.



 العامؿ الثاني: 
ـ تحميؿ ىذا العامؿ بعبارتيف، وقد فس         %( مف التبايف 300243ر ىذا العامؿ ما نسبتو )ت

والثانية لعدـ تشبعيا بأي عامؿ. ،الكمي لمعبارات، وقد تـ حذؼ عبارتيف إحداىما لتشبعيا بأكثر مف عامؿ  
يمكف تمثيؿ العامميف المستخرجيف والخاصيف بيذا المحور وفقًا الختبار سكري الركامي الذي أوجده 

( التالي:0-1العالـ كاتيؿ بالشكؿ البياني رقـ )  
(العامل المستخرج الخاص بمحور جودة المعلومات2-4شكل رقم )ال  

 
ٍ إػذاد انببحث ببالػتًبد ػهى                                        SPSS0يخشخبث بشَبيح  انشكم ي

ـ  :مما سبؽ نستطيع القوؿ  بأف المقاييس المستخدمة في ىذا البحث فيما يخص المحور أو القس
 Convergentتتمتع جميعيا بالصدؽ التجميعي جودة المعمومات  العائدة لمحور المتعمؽ بالمتغيرات 

Validity  :وذلؾ لألسباب التالية 
 ة وىي:تخداـ التحميؿ العاممي الرئيسط اسو تحق ؽ شر  .4

  0أن تكون القٌمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي الصفر≠R  وقد بلغت

 25200Determinant =5 قٌمة المحدد هنا

 مقياسKaiser-Meyer- Olkin (KMO)  ( وىو أكبر مف 25300والذي قيمتو تساوي  )
عمى كفاية حجـ العينة عمى نحو جيد، "عممًا أف الحد  (، وىذا يدؿ  25.2الحد األدنى المريوب )

 (.25.2يير المقبوؿ ىو أقؿ مف )

  درجة المعنوية الختبار Bartlett ( 252(، وىي أقؿ مف )25222تساوي.)يوجد ارتباطات  ، أي
-1معنوية عمى األقؿ بيف بعض المتغيرات، تكفي الستخداـ أسموب التحميؿ العاممي، والجدوؿ رقـ )

 KMO and Bartlett0 ( يوضح نتائج اختبار44

 KMO and Bartlett( يوضح نتائج اختبار 11-4الجدوؿ رقـ )



 KMO 25300اختبار 

اختبار 
Bartlett 

Approx. Chi-Square كاي  

 تزبيع
317.19 

df درجات الحرية   04 

Sig المعنوية 5  2.222 
نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من  

( 25.2تشبعات عبارات المقياس عمى العامميف المستخرجيف قوية، وأكبر مف حد القبوؿ المناسب ) كانت .0
( مفردة، كما أف قيـ الجذر الكامف بعد التدوير لمعامميف 0.2)( وأقؿ مف 002لحجـ عينة أكبر مف )

 لمعيار الجذر الكامف. وىو محقؽالمستخرجيف أكبر مف الواحد 

أكبر مف الحد األدنى %( وىي 660495) كانت نسبة التبايف المفسر بواسطة العامميف المستخمصيف .3
حيث كانت كافة نسب التبايف التي يفسرىا كؿ عامؿ عمى حدة   %(،02) المقبوؿ في البحوث االجتماعية

 % المطموبة في العمـو االجتماعية..252تفوؽ 

 اختبار صالحية صدؽ مقياس محور رضا المستخدـ: 30

البد لنا مف معرفة عبارات ىذا المحور  صدؽ مقياس محور رضا المستخدـ،الختبار صالحية      
 والتي تعبر عف المتغيرات األصمية لو، ويمكف إدراج ىذه العبارات في الجدوؿ التالي:

)القسـ األوؿ( رضا المستخدـ محورالممثؿ لعبارات ( 12-4رقـ )الجدوؿ   

 عبارات 
 عبارات المقياس لكؿ محور المحور الثالث

Q1 حدث األجيزة والبرمجياتالحالي يعتمد عمى أعمومات المالي نظاـ الم  
Q2  يتمقى العامموف في النظاـ التدريب المستمر 
Q3 )يوفر النظاـ بيئة عمؿ مريحة )صديؽ لممستخدـ 
Q4 يتـ تحديث النظاـ وصيانتو بشكؿ مستمر 
Q5 يوجد مركز لمدعـ الفني في حاؿ األعطاؿ 
Q6  .ُيمكف النظاـ الحالي المستخدميف مف جمع البيانات ومعالجتيا بوقت وجيد قميؿ 
Q7 )يحسف النظاـ مف إنتاجية المستخدميف )إنتاجية العمؿ 
Q8 يسمح النظاـ لممستخدميف بالتفاعؿ المباشر مع النظاـ إبداء أرائيـ 

.البحثاالستبانة المعدة لهذا  إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال  
أما نتائج التحميؿ العاممي الخاص بالعبارات الممثمة لمتغيرات محور رضا المستخدـ وتشبع          

 تمؾ المتغيرات بالعوامؿ الممثمة ليا فيمكف إدراجيا بالجدوؿ التالي: 
األول(سضب انًستخذو  )انقسى يحىس  (: َتبئح انتحهٍم انؼبيهً نًقٍبس13-4اندذول سقى)               

 



 عبارات 
 المحور الثاني

 تشبعات العوامل
Factor1 Factor2 

اعتماد النظام على 
 البرمجٌات

السماح بإبداء 
 الرأي

Q1 0.840 -- 

Q2 0.814 -- 

Q3 0.806 -- 

Q4 بأي ػبيم تحزف نؼذو تشبؼهب 

Q5 0.672 -- 

Q6 -- 0.804 

Q7 -- 0.619 

Q8 -- 0.818 
التدوٌرالجذر الكامن بعد   2089 2014 

النسبة المئوٌة للتباٌن 

 المفسر
36.160 260810 

النسبة المئوٌة التراكمٌة 
 للتباٌن المفسر

36.160 620970 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال  

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أن و قد تـ  استخالص عامميف مف جميع العبارات المتعمقة بالمتغيرات       
%( مف التبايف الكمي لمعبارات 620970ما نسبتو ) وقد فس ر ىذاف العامالفالتابعة لمحور رضا المستخدـ، 

 في ىذا المحور، وىذه العوامؿ ىي:
 العامؿ األوؿ: 

ـ تحميؿ ىذا العامؿ ب       %( مف التبايف 360160ر ىذا العامؿ ما نسبتو )أربع عبارات، وقد فس  ت
 الكمي لمعبارات.
 العامؿ الثاني: 

ـ تحميؿ ىذا العامؿ بثالث عبارات، وقد فس         %( مف التبايف 260810ر ىذا العامؿ ما نسبتو )ت
 الكمي لمعبارات، وحذفت عبارة لعدـ تشبعيا بأي عامؿ.

المستخرجيف والخاصيف بيذا المحور وفقًا الختبار سكري الركامي الذي أوجده يمكف تمثيؿ العامميف 
( التالي:3-1العالـ كاتيؿ بالشكؿ البياني رقـ )  

 
(العامل المستخرج الخاص بمحور رضا المستخدم3-4شكل رقم )ال  



 
ٍ إػذاد انببحث ببالػتًبد ػهى                                    SPSS0يخشخبث بشَبيح  انشكم ي

ـ  :مما سبؽ نستطيع القوؿ  بأف المقاييس المستخدمة في ىذا البحث فيما يخص المحور أو القس
 Convergentتتمتع جميعيا بالصدؽ التجميعي رضا المستخدـ  العائدة لمحور المتعمؽ بالمتغيرات 

Validity  :وذلؾ لألسباب التالية 
 ة وىي:استخداـ التحميؿ العاممي الرئيس طو تحق ؽ شر  .4

  0أن تكون القٌمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي الصفر≠R  وقد بلغت

 252.0Determinant =5 قٌمة المحدد هنا

 مقياسKaiser-Meyer- Olkin (KMO)  ( 25302والذي قيمتو تساوي  ) وىو أكبر مف
عمى كفاية حجـ العينة عمى نحو جيد، "عممًا أف الحد  (، وىذا يدؿ  25.2الحد األدنى المريوب )

 (.25.2يير المقبوؿ ىو أقؿ مف )

  درجة المعنوية الختبار Bartlett ( 252(، وىي أقؿ مف )25222تساوي.)يوجد ارتباطات  ، أي
-1تخداـ أسموب التحميؿ العاممي، والجدوؿ رقـ )معنوية عمى األقؿ بيف بعض المتغيرات، تكفي الس

 KMO and Bartlett0 يوضح نتائج اختبار في الصفحة التالية (41

 
 
 
 

 KMO and Bartlett( ٌىضح َتبئح اختببس 14-4اندذول سقى )

 KMO 25302اختبار 

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square 

 كاي تزبيع 
360.53 



df درجات الحرية   08 
Sig المعنوية 5  2.222 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من  

( 25.2تشبعات عبارات المقياس عمى العامميف المستخرجيف قوية، وأكبر مف حد القبوؿ المناسػب ) كانت .0
التػػدوير لمعػػػامميف ( مفػػردة، كمػػا أف قػػيـ الجػػذر الكػػامف بعػػد 0.2( وأقػػؿ مػػف )002لحجػـػ عينػػة أكبػػر مػػف )

 لمعيار الجذر الكامف. وىو محقؽ ،المستخرجيف أكبر مف الواحد

أكبػر مػف الحػد األدنػػى %( وىػي 620970) كانػت نسػبة التبػايف المفسػر بواسػطة العػامميف المستخمصػيف .3
حيػث كانػت كافػة نسػب التبػايف التػي يفسػرىا كػؿ عامػؿ عمػى  %(،02) المقبوؿ في البحوث االجتماعية

 % المطموبة في العمـو االجتماعية..252حدة  تفوؽ 

 اختبار صالحية صدؽ مقياس محور أمف المعمومات 40

أمف المعمومات، البد لنا مف معرفة عبارات ىذا المحور صدؽ مقياس محور الختبار صالحية       
 والتي تعبر عف المتغيرات األصمية لو، ويمكف إدراج ىذه العبارات في الجدوؿ التالي:

)انقسى األول( ( انًًثم نؼببساث يحىس أيٍ انًؼهىيبث15-4) اندذول سقى  

 ػببساث يقٍبس

شابغانًحىس ان  ػببساث انًقٍبس نكم يحىس 

Q1 يحتوي نظاـ المعمومات المالي عمى مميزات تعمؿ عمى حماية المعمومات وبيانات العمالء 
Q2 قواعد البيانات التي يستخدميا النظاـ محمية ضد القرصنة والسرقة 
Q3 يتـ نقؿ البيانات بيف مختمؼ أجزاء النظاـ عمى شكؿ رسائؿ مشفرة يصعب فكيا أو تخريبيا 
Q4 النظاـ محمي ضد الفيروسات والقرصنة والتمصص 
Q5  يتوفر لدى المصرؼ أنظمة أمف الشبكات واألجيزة  
Q6  ـ تعطى حسب المستويات اإلدارية وباستعماؿ تقنية كممات السر  صالحيات الدخوؿ لمنظا

.االستبانة المعدة لهذا البحث إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال  
أما نتائج التحميؿ العاممي الخاص بالعبارات الممثمة لمتغيرات محور أمف المعمومات وتشبع         

 تمؾ المتغيرات بالعوامؿ الممثمة ليا فيمكف إدراجيا بالجدوؿ التالي: 
 
 
 
  

يحىس أيٍ انًؼهىيبث )انقسى األول( (: َتبئح انتحهٍم انؼبيهً نًقٍبس16-4اندذول سقى)  
 

 عبارات مقياس
الرابعالمحور   

 تشبعات العوامؿ
Factor1 



 انُقم انًشفش نهبٍبَبث

Q1 0.847 

Q2 0.868 

Q3 0.890 

Q4 0.611 

Q5 0.839 

Q6 0.800 

 3.98 اندزس انكبيٍ بؼذ انتذوٌش

 66.328 انُسبت انًئىٌت نهتببٌٍ انًفسش

انُسبت انًئىٌت انتشاكًٍت 

 نهتببٌٍ انًفسش

66.328 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال  

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أن و قد تـ  استخالص عامؿ واحد مف جميع العبارات المتعمقة بالمتغيرات 
%( مف التبايف الكمي لمعبارات في 66.328وقد فسر ىذا العامؿ ما نسبتو ) التابعة لمحور أمف المعمومات

 .ىذا المحور
ويمكف تمثيؿ العامؿ المستخرج والخاص بيذا المحور وفقاً الختبار سكري الركامي الذي أوجده العالـ 

:التالي(1-1كاتيؿ بالشكؿ البياني رقـ )  
(العامل المستخرج الخاص بمحور أمن المعلومات 4-4شكل رقم )ال  

 
ٍ إػذاد انببحث                                      SPSS0يخشخبث بشَبيح  ببالػتًبد ػهىانشكم ي

ـ  :مما سبؽ نستطيع القوؿ  بأف المقاييس المستخدمة في ىذا البحث فيما يخص المحور أو القس
 Convergentتتمتع جميعيا بالصدؽ التجميعي  أمف المعموماتالعائدة لمحور المتعمؽ بالمتغيرات 

Validity  :وذلؾ لألسباب التالية 



 ة وىي:استخداـ التحميؿ العاممي الرئيس طو تحق ؽ شر  .4

  0أن تكون القٌمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي الصفر≠R  وقد

 25200Determinant =5 بلغت قٌمة المحدد هنا

 مقياسKaiser-Meyer- Olkin (KMO)  ( 25300والذي قيمتو تساوي  ) وىو أكبر
عمى كفاية حجـ العينة عمى نحو جيد، "عممًا  (، وىذا يدؿ  25.2مف الحد األدنى المريوب )

 (.25.2أف الحد يير المقبوؿ ىو أقؿ مف )

  درجة المعنوية الختبار Bartlett ( 252(، وىي أقؿ مف )25222تساوي.)يوجد  ، أي
تخداـ أسموب التحميؿ العاممي، ارتباطات معنوية عمى األقؿ بيف بعض المتغيرات، تكفي الس

 KMO and Bartlett0 ( يوضح نتائج اختبار47-1والجدوؿ رقـ )

 KMO and Bartlett( ٌىضح َتبئح اختببس 17-4اندذول سقى )

 KMO 25300اختبار 

 Bartlettاختبار 

Approx. Chi-Square كبي تشبٍغ   479098 

df درجات الحرية   15 
Sig المعنوية 0  1.111 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من  

( لحجـ 25.2تشبعات عبارات المقياس عمى العامؿ المستخرج قوية، وأكبر مف حد القبوؿ المناسب ) كانت .0
( مفػردة. كمػا أف قػيـ الجػذر الكػػامف بعػد التػدوير ليػذا العامػؿ أكبػػر 0.2( وأقػؿ مػػف )002عينػة أكبػر مػف )

 لمعيار الجذر الكامف. وىو محقؽ ،مف الواحد

أكبػػػر مػػػف الحػػػد األدنػػػػى %( وىػػػي  660328) كانػػػت نسػػػبة التبػػػايف المفسػػػر بواسػػػطة العامػػػؿ المسػػػتخمص .3
 .%(02) المقبوؿ في البحوث االجتماعية

 اختبار صالحية صدؽ مقياس محور تخفيض تكاليؼ المصرؼ 50

تكاليؼ المصرؼ، البد لنا مف معرفة عبارات تخفيض صدؽ مقياس محور الختبار صالحية        
 ىذا المحور والتي تعبر عف المتغيرات األصمية لو، ويمكف إدراج ىذه العبارات في الجدوؿ التالي:

 

 
(ثبًَ)انقسى ان تخفٍض تكبنٍف انًصشف( انًًثم نؼببساث يحىس 18-4اندذول سقى )  

 ػببساث يقٍبس

ألولانًحىس ا  ػببساث انًقٍبس نكم يحىس 

Q1 ـ النظاـ المالي الحالي في تخفيض تكمفة تقديـ الخدمة المصرفية  يساى



Q2 يوفر النظاـ المالي الحالي طرؽ دقيقة وسيمة لتسعير الخدمة المصرفية 
Q3 يعمؿ النظاـ في تخفيض تكمفة المراجعة الداخمية لحسابات المصرؼ 
Q4  الماليةيعمؿ النظاـ المالي الحالي عمى تخفيض تكمفة الرقابة  
Q5 يسيؿ النظاـ المالي الحالي في تخفيض تكمفة العمميات في المصرؼ 
Q6 يساعد النظاـ المالي الحالي عمى تقميؿ التكاليؼ غير الضرورية 
Q7  يساعد النظاـ المالي الحالي المصرؼ عمى أف يكوف رائدًا في مجاؿ تخفيض التكمفة مقارنة

 مع المنافسيف
.االستبانة المعدة لهذا البحث الباحث باالعتماد علىإعداد جدول من ال  

أما نتائج التحميؿ العاممي الخاص بالعبارات الممثمة لمتغيرات محور تخفيض تكاليؼ         
 المصرؼ وتشبع تمؾ المتغيرات بالعوامؿ الممثمة ليا فيمكف إدراجيا بالجدوؿ التالي: 

(انثبًَ)انقسى  تخفٍض تكبنٍف انًصشفيحىس  نًقٍبس(: َتبئح انتحهٍم انؼبيهً 19-4اندذول سقى)  
 

 عبارات مقياس
 المحور األوؿ

 تشبعات العوامؿ
Factor1 

انًسبهًت فً تخفٍض تكهفت 

 انؼًهٍبث انًصشفٍت

Q1 0.787 

Q2 0.743 

Q3 0.822 

Q4 0.830 

Q5 0.883 

Q6 0.816 

Q7 0.630 

 4.37 اندزس انكبيٍ بؼذ انتذوٌش

انًئىٌت نهتببٌٍ انًفسشانُسبت   620551 

انُسبت انًئىٌت انتشاكًٍت نهتببٌٍ 

 انًفسش

620551 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال  

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أن و قد تـ  استخالص عامؿ واحد مف جميع العبارات المتعمقة        
%( مف 620551ر ىذا العامؿ ما نسبتو )وقد فس   ،لمحور تخفيض تكاليؼ المصرؼبالمتغيرات التابعة 

ويمكف تمثيؿ العامؿ المستخرج والخاص بيذا المحور وفقًا الختبار التبايف الكمي لمعبارات في ىذا المحور، 
( التالي:5-1سكري الركامي الذي أوجده العالـ كاتيؿ بالشكؿ البياني رقـ )  



 
(العامل المستخرج الخاص بمحور تخفٌض التكالٌف5-4)شكل رقم ال  

 
ٍ إػذاد انببحث ببالػتًبد ػهى                              SPSS0يخشخبث بشَبيح  انشكم ي

ـ  :مما سبؽ نستطيع القوؿ  بأف المقاييس المستخدمة في ىذا البحث فيما يخص المحور أو القس
تتمتع جميعيا بالصدؽ التجميعي  تكاليؼ المصرؼ تخفيضالعائدة لمحور المتعمؽ بالمتغيرات 

Convergent Validity  :وذلؾ لألسباب التالية 
 ة وىي:استخداـ التحميؿ العاممي الرئيس طو تحق ؽ شر  .4

  0أن تكون القٌمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي الصفر≠R  وقد

 Determinant =5.2520 بلغت قٌمة المحدد هنا

 مقياسKaiser-Meyer- Olkin (KMO)  ( وىو أكبر 25300والذي قيمتو تساوي  )
عمى كفاية حجـ العينة عمى نحو جيد، "عممًا  (، وىذا يدؿ  25.2مف الحد األدنى المريوب )

 (.25.2أف الحد يير المقبوؿ ىو أقؿ مف )

  درجة المعنوية الختبار Bartlett ( 252(، وىي أقؿ مف )25222تساوي.)يوجد  ، أي
ارتباطات معنوية عمى األقؿ بيف بعض المتغيرات، تكفي الستخداـ أسموب التحميؿ العاممي، 

 KMO and Bartlett0 يوضح نتائج اختبارفي الصفحة التالية ( 02-1والجدوؿ رقـ )

 
 

 KMO and Bartlett( ٌىضح َتبئح اختببس 20-4اندذول سقى )

 KMO 25300اختبار 

Bartlett Approx. Chi-Squareاختبار  كبي تشبٍغ   521062 



df درجات الحرية   21 
Sig المعنوية 0  1.111 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من  

ـ 25.2تشبعات عبارات المقياس عمى العامؿ المستخرج قوية، وأكبر مف حد القبوؿ المناسب ) كانت .0 ( لحج
( مفردة. كما أف قيـ الجذر الكامف بعد التدوير ليذا العامؿ أكبر 0.2( وأقؿ مف )002عينة أكبر مف )

 لمعيار الجذر الكامف. وىو محقؽ ،مف الواحد

أكبر مف الحد األدنى وىي  ،%( 620551) العامؿ المستخمصكانت نسبة التبايف المفسر بواسطة  .3
 .%(02) المقبوؿ في البحوث االجتماعية

 اختبار صالحية صدؽ مقياس محور جودة الخدمة المصرفية: .6

البد لنا مف معرفة عبارات ىذا  صدؽ مقياس محور جودة الخدمة المصرفية،الختبار صالحية      
 المحور والتي تعبر عف المتغيرات األصمية لو، ويمكف إدراج ىذه العبارات في الجدوؿ التالي:

)القسـ الثاني( جودة الخدمة المصرفية محورالممثؿ لعبارات ( 21-4رقـ )الجدوؿ   

 عبارات 
 عبارات المقياس لكؿ محور المحور الثاني

Q1  الحالً على تقدٌم خدمات ذات جودة عالٌة تفوق ما ٌقدمه ٌساعد نظام ً المعلومات المال

 المنافسٌن
Q2 ٌساعد النظام  الحالً على  تقدٌم الخدمة المصرفٌة بطرق مبتكرة 

Q3 ٌساهم النظام الحالً فً تبنً مفهوم إدارة الجودة الشاملة 

Q4  الخدمة المصرفٌةٌوفر النظام الحالً تغذٌة عكسٌة من العمٌل عن جودة  

Q5 ٌساعد النظام  الحالً على التحسٌن المستمر فً جودة الخدمة المصرفٌة 

Q6 ٌساهم النظام الحالً فً عملٌة تخطٌط الجودة 

Q7 ٌساهم النظام الحالً فً ترسٌخ سمعة المصرف فً ذهن العمالء 

Q8 ٌساهم النظام الحالً فً تقلٌل زمن تقدٌم الخدمة 

.االستبانة المعدة لهذا البحث إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال        
أما نتائج التحميؿ العاممي الخاص بالعبارات الممثمة لمتغيرات محور جودة الخدمة المصرفية       

 وتشبع تمؾ المتغيرات بالعوامؿ الممثمة ليا فيمكف إدراجيا بالجدوؿ التالي: 
(انثبًَ)انقسى  خىدة انخذيت انًصشفٍت يحىس  انتحهٍم انؼبيهً نًقٍبس(: َتبئح 22-4اندذول سقى)  

 

 تشبعات العوامل عبارات 

Factor1 Factor2 



تقدٌم الخدمة بزمن  المحور الثاني
 بسٌط

ترسٌخ سمعة 
 المصرف

Q1 0.713 -- 

Q2 0.651 -- 

Q3 0.752 -- 

Q4 0.655 -- 

Q5 -- 0.528 

Q6 -- 0.829 

Q7 -- 0.864 

Q8 0.790 -- 

 1086 2.64 الجذر الكامن بعد التدوٌر

النسبة المئوٌة للتباٌن 

 المفسر
350033 250269 

النسبة المئوٌة التراكمٌة 
 للتباٌن المفسر

350033 600302 

    نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال                                        
 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أن و قد تـ  استخالص عامميف مف جميع العبارات المتعمقة بالمتغيرات        
%( مف التبايف الكمي 600302ما نسبتو ) وقد فسر ىذاف العامالفالتابعة لمحور جودة الخدمة المصرفية، 

العوامؿ ىي:لمعبارات في ىذا المحور، وىذه   
 العامؿ األوؿ: 

ـ تحميؿ ىذا العامؿ بخمس عبارات، وقد فس        %( مف التبايف 350033ر ىذا العامؿ ما نسبتو )ت
 الكمي لمعبارات.
 العامؿ الثاني: 

ـ تحميؿ ىذا العامؿ بثالث عبارات، وقد فس         %( مف التبايف 250269ر ىذا العامؿ ما نسبتو )ت
 الكمي لمعبارات.

يمكف تمثيؿ العامميف المستخرجيف والخاصيف بيذا المحور وفقًا الختبار سكري الركامي الذي      
:ةالتالي في الصفحة (6-1أوجده العالـ كاتيؿ بالشكؿ البياني رقـ )  

 

(العامل المستخرج الخاص بمحور جودة الخدمة المصرفٌة6-4شكل رقم )ال  



 
 SPSS0يخشخبث بشَبيح  انشكم يٍ إػذاد انببحث ببالػتًبد ػهى

ـ  :مما سبؽ نستطيع القوؿ  بأف المقاييس المستخدمة في ىذا البحث فيما يخص المحور أو القس
تتمتع جميعيا بالصدؽ التجميعي جودة الخدمة المصرفية  العائدة لمحور المتعمؽ بالمتغيرات 

Convergent Validity  :وذلؾ لألسباب التالية 
 التحميؿ العاممي الرئيسية وىي:ط استخداـ و تحق ؽ شر  .4

  0أن تكون القٌمة المطلقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي الصفر≠R،  وقد بلغت

 25000Determinant =5 قٌمة المحدد هنا

 مقياسKaiser-Meyer- Olkin (KMO)  ( وىو 25.00والذي قيمتو تساوي  ) أكبر مف الحد
عمى كفاية حجـ العينة عمى نحو جيد، "عممًا أف الحد يير  (، وىذا يدؿ  25.2األدنى المريوب )

 (.25.2المقبوؿ ىو أقؿ مف )

 درجة المعنوية الختبار Bartlett ( 252(، وىي أقؿ مف )25222تساوي.)يوجد ارتباطات  ، أي
-1معنوية عمى األقؿ بيف بعض المتغيرات، تكفي الستخداـ أسموب التحميؿ العاممي، والجدوؿ رقـ )

 KMO and Bartlett0 ( يوضح نتائج اختبار03

 KMO and Bartlett( يوضح نتائج اختبار 23-4الجدوؿ رقـ )

 KMO 25.00اختبار 

اختبار 
Bartlett 

Approx. Chi-Square كاي  

 تزبيع
073.66 

df درجات الحرية   08 

Sig المعنوية 5  2.222 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من  

 



( 25.2تشبعات عبارات المقياس عمى العامميف المستخرجيف قوية، وأكبر مف حد القبوؿ المناسب ) كانت .0
( مفردة، كما أف قيـ الجذر الكامف بعد التدوير لمعامميف 0.2مف ) ( وأقؿ002لحجـ عينة أكبر مف )

 لمعيار الجذر الكامف. وىو محقؽ ،المستخرجيف أكبر مف الواحد

أكبر مف الحد األدنى %( وىي 600302) كانت نسبة التبايف المفسر بواسطة العامميف المستخمصيف .3
حيث كانت كافة نسب التبايف التي يفسرىا كؿ عامؿ عمى  %(،02) المقبوؿ في البحوث االجتماعية

 % المطموبة في العمـو االجتماعية..252حدة  تفوؽ 

 المالي صدؽ مقياس محور اإلبداع اختبار صالحية  70

اإلبداع  المالي، البد لنا مف معرفة عبارات ىذا المحور صدؽ مقياس محور الختبار صالحية       
األصمية لو، ويمكف إدراج ىذه العبارات في الجدوؿ التالي:والتي تعبر عف المتغيرات   

(ثبًَ)انقسى ان اإلبذاع  انًبنً( انًًثم نؼببساث يحىس 24-4اندذول سقى )  

 ػببساث يقٍبس

نثبنثانًحىس ا  ػببساث انًقٍبس نكم يحىس 

Q1 ـ النظاـ المالي الحالي في ابتكار خدمات ومنتجات مالية جديدة  يساى
Q2  ـ النظاـ الحالي في إدخاؿ التعديالت عمى المنتجات المالية الحاليةيساى  
Q3 ـ النظاـ الحالي في إيجاد حموؿ إبداعية لممشاكؿ التي تواجو المصرؼ  يساى
Q4 يسيؿ النظاـ الحالي عمميات البحث والتطوير في المصرؼ 
Q5  المستخدميفيتيح النظاـ الحالي إمكانية التعمـ التمقائي وتطوير ميارات  
Q6 يعمؿ النظاـ الحالي عمى تنمية ثقافة اإلبداع داخؿ المصرؼ 

.االستبانة المعدة لهذا البحث إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال  
المالي وتشبع تمؾ  ة لمتغيرات محور اإلبداعأما نتائج التحميؿ العاممي الخاص بالعبارات الممثم        

 المتغيرات بالعوامؿ الممثمة ليا فيمكف إدراجيا بالجدوؿ التالي:  
(انثبًَ)انقسى  اإلبذاع  انًبنًيحىس  (: َتبئح انتحهٍم انؼبيهً نًقٍبس25-4اندذول سقى)  

 

 عبارات مقياس
ثالثالمحور ال  

 تشبعات العوامؿ
Factor1 

تسهٍم ػًهٍبث انبحث 

 وانتطىٌش

Q1 0.753 

Q2 0.650 

Q3 0.593 

Q4 0.763 

Q5 0.712 



Q6 0.673 

 2.88 اندزس انكبيٍ بؼذ انتذوٌش

 600054 انُسبت انًئىٌت نهتببٌٍ انًفسش

انُسبت انًئىٌت انتشاكًٍت نهتببٌٍ 

 انًفسش

600054 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال  

الجدوؿ السابؽ أن و قد تـ  استخالص عامؿ واحد مف جميع العبارات المتعمقة يتضح مف       
%( مف التبايف الكمي 600054ر ىذا العامؿ ما نسبتو )وقد فس   ،المالي التابعة لمحور اإلبداع بالمتغيرات

الركامي  ويمكف تمثيؿ العامؿ المستخرج والخاص بيذا المحور وفقًا الختبار سكريلمعبارات في ىذا المحور، 
( التالي:7-1الذي أوجده العالـ كاتيؿ بالشكؿ البياني رقـ )  

(العامل المستخرج الخاص بمحور اإلبداع واالبتكار المال7ً-4شكل رقم )ال  

 
ٍ إػذاد انببحث ببالػتًبد ػهى                                   SPSS0يخشخبث بشَبيح  انشكم ي

بػأف المقػػاييس المسػػتخدمة فػي ىػػذا البحػث فيمػػا يخػص المحػػور أو القسػـػ  :ممػا سػػبؽ نسػتطيع القػػوؿ 
 Convergentتتمتع جميعيا بالصدؽ التجميعي  اإلبداع واالبتكار الماليالعائدة لمحور المتعمؽ بالمتغيرات 

Validity  :وذلؾ لألسباب التالية 
 ط استخداـ التحميؿ العاممي الرئيسية وىي:و تحق ؽ شر  .4

  0المطلقةة لمحةدد مصةفوفة معةامالت االرتبةاط ال تسةاوي الصةفر أن تكون القٌمة≠R،  وقةد

 25080Determinant =5 بلغت قٌمة المحدد هنا

 مقياسKaiser-Meyer- Olkin (KMO)  ( 25300والذي قيمتو تساوي) ،   وىو أكبر
عمى كفاية حجـ العينة عمى نحو جيػد، "عممػًا  (، وىذا يدؿ  25.2مف الحد األدنى المريوب )

 (.25.2أف الحد يير المقبوؿ ىو أقؿ مف )



  درجػة المعنويػة الختبػػار Bartlett ( 252(، وىػي أقػػؿ مػف )25222تسػػاوي.)يوجػػد  ، أي
ارتباطػات معنويػػة عمػػى األقػػؿ بػيف بعػػض المتغيػػرات، تكفػػي السػتخداـ أسػػموب التحميػػؿ العػػاممي، 

 KMO and Bartlett0 يوضح نتائج اختبار( 06-1والجدوؿ رقـ )

 KMO and Bartlett( ٌىضح َتبئح اختببس 26-4اندذول سقى )

 KMO 25300اختبار 

 Bartlettاختبار 

Approx. Chi-Square كبي تشبٍغ   180073 

df درجات الحرية   15 
Sig المعنوية 0  1.111 

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من  

( لحجـ 25.2تشبعات عبارات المقياس عمى العامؿ المستخرج قوية، وأكبر مف حد القبوؿ المناسب ) كانت .0
( مفػردة. كمػا أف قػيـ الجػذر الكػػامف بعػد التػدوير ليػذا العامػؿ أكبػػر 0.2( وأقػؿ مػػف )002عينػة أكبػر مػف )

 لمعيار الجذر الكامف. وىو محقؽ ،مف الواحد

أكبػػػر مػػف الحػػػد األدنػػػى وىػػي  ،%( 600054) كانػػت نسػػػبة التبػػايف المفسػػػر بواسػػطة العامػػػؿ المسػػػتخمص .3
 .%(02) المقبوؿ في البحوث االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 



المبحث الثاني:  4-2  

 التحميؿ اإلحصائي

حيث ُعرض ىذا المبحث في  ،ييدؼ ىذا المبحث إلى عرض التحميؿ اإلحصائي لبيانات الدراسة       
 :في حيف ُكرست الفقرة الثانية ،لتوضيح اإلحصاء الوصفي لعينة البحث :ثالث فقرات ُخصصت األولى

 الختبار الفرضيات. :كما تـ تخصيص الفقرة الثالثة ،لعرض التحميؿ العاممي

 يتألؼ التحميؿ اإلحصائي الستمارة )استبانو( البحث مف البنود اآلتية: 

 لعينة البحث:( Descriptive Statistics)اإلحصاء الوصفي  : 4-2-1
 توزيع مفردات العينة حسب الجنس: - أ

( توزيع مفردات العينة حسب الجنس، وذلؾ مف خالؿ التكرارات والنسب 07-1يوضح الجدوؿ رقـ )
 / /45، في حيف بمغ عدد اإلناث%65.2/ بنسبة  بمغت 84المئوية،  حيث بمغ عدد الذكور في العينة /

ف التفوؽ الكبير لعدد الذكور في العينة عمى عدد اإلناث  دليؿ واضح عمى تركيز %34.8بنسبة بمغت  ، وا 
فغالبًا ما يتـ االعتماد عمى النساء  ،اإلدارة عمى الرجاؿ أكثر مف النساء في شغؿ المناصب اإلدارية العميا

 اتصاؿ مباشر مع الزبوف. مبطالوظائؼ التي تتو في  ،كموظفيف  في الصؼ اإلداري األوؿ
حسب الجنس(: توزيع مفردات العينة 27-4الجدوؿ رقـ )  

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6502 65.2 65.2 84 ركش 

 100.0 34.8 34.8 45 أَثى

Total 129 100.0 100.0  

.لالستبياف اإلحصائي التحميؿ نتائج عمى باالعتماد الباحث إعداد: المصدر  

 

 

 

 

 

 



 توزيع مفردات العينة حسب الفئة العمرية:  - ب

( توزيع مفردات العينة حسب الفئة العمرية، وذلؾ مف خالؿ التكرارات 08-1يوضح الجدوؿ رقـ )
(: توزيع مفردات العينة وفؽ الفئة العمرية28-4الجدوؿ رقـ )          والنسب المئوية.  

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30 سُت فأقم  44 34.1 34.1 34.1 

سُت 40 -31يٍ   25 19.4 19.4 53.5 

سُت 50-41يٍ   38 29.5 29.5 82.9 

سُت فأكثش 51  22 17.1 17.1 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على   

%( 34.1( سنة فأقؿ قد بمغت)32( أف نسبة مف كانت أعمارىـ )08-1يتضح مف الجدوؿ رقـ )
%( مف حجـ العينة 19.4( سنة فقد بمغت )12-34مف عدد أفراد العينة، أما نسبة مف تتراوح أعمارىـ بيف )

%( مف حجـ العينة الكمي، وبمغت 29.5سنة فقد بمغت )( 52-14الكمي، أما نسبة مف تتراوح أعمارىـ بيف )
 .%( مف حجـ العينة17.1( سنة فأكثر )54نسبة مف تتراوح أعمارىـ مف )

( سنة فأقؿ يحتموف المرتبة األولى عند 32تبيف النسب المئوية السابقة أف مف كانت أعمارىـ ) 
لعينة الكمي، وتشير ىذه النسبة إلى %( مف حجـ ا34.1تصنيؼ العينة حسب العمر بواقع نسبة  قدرىا )

أما بالنسبة  ،تمتع المصارؼ السورية الخاصة موضوع البحث بوجود فئة عمرية شابة ومعظميا مف السورييف
%(، األمر الذي يشير إلى 49.1فقد بمغت نسبتيـ ) (12-34ية  وىـ مف تتراوح أعمارىـ بيف )لمفئة الثان

أما بالنسبة  ،شابة مف ذوي الخبرة الكافية في مجاؿ العمؿ المصرفيامتالؾ المصارؼ عينة البحث عمى فئة 
ـ 29.5( سنة، حيث بمغت نسبتيـ )52 -14لثالثة فيي فئة مف تتراوح أعمارىـ بيف )المفئة  %( مف الحج

تعمؿ في المصارؼ الخاصة في سورية  ،الكمي لمعينة، وتعكس ىذه النسبة وجود خبرات متوسطة العمر
( فأكثر 54أما بالنسبة لمفئة الرابعة وىـ مف تتراوح أعمارىـ ) ،والبعض منيـ مف جنسيات عربية يير سورية

وتعكس ىذه النسبة وجود خبرات مصرفية  ،الكمي لمعينة ـ%( مف الحج47.4حيث بمغت نسبتيـ ) ،سنة 
بأف سوؽ  :وبالتالي يمكننا القوؿ ،يـ مف حممة الشيادات العمياتعمؿ في المصارؼ عينة البحث وجم ،قديرة

العمالة المصرفية  السورية تتمتع بقدر كاؼ مف الخبرة التي تجعميا قادرة عمى استقطاب المزيد مف أصحاب 
 األمواؿ لالستثمار في مجاؿ الصيرفة التقميدية في سورية.

 
 



 توزيع مفردات العينة حسب المؤىؿ العممي: -ج

وذلؾ مف  ،( توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي الذي يحممو أفرادىا09-1ضح الجدوؿ رقـ )يو 
 خالؿ التكرارات والنسب المئوية المبينة في الجدوؿ التالي:

(: توزيع أفراد العينة وفؽ المؤىؿ العممي29-4الجدوؿ رقـ )  

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 65.9 65.9 65.9 85 بكبنىسٌىس 

 89.9 24.0 24.0 31 دبهىو

 98.4 8.5 8.5 11 يبخستٍش

دكتىسِا أو يب 

 ٌؼبدنهب

2 1.6 1.6 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من  

يحمموف إجازة جامعية يحتموف المرتبة األولى عند تصنيؼ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أعاله أف مف 
%(، 65.9) جازة جامعية مف أفراد العينة أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي، فقد بمغت نسبة مف يحمموف إ

وىذا األمر طبيعي كوف المؤىؿ العممي المفضؿ لدى المؤسسات المصرفية ىو التخصص األكاديمي الجيد 
 الجامعية.والمتمثؿ باإلجازة 

وىذا األمر طبيعي وىو عاؿ إلى حد  ،إف مستوى نسبة حممة اإلجازة جيد مقارنة مع الشيادات العميا
ما ويمكف االعتماد عميو كأساس عند وضع برامج التطوير الوظيفي لالرتقاء بالعمؿ المصرفي إلى مستويات 

(، وجاء % 24( فقد كانت عمى )أما نسبة الذيف يحمموف شيادات عميا في عينة البحث )دبمـو عالية.
ف ىذه النسبة تشكؿ ربع أفراد العينة تقريبًا، األمر الذي ينجـ عنو  أصحاب ىذه الفئة في المرتبة الثانية، وا 
وفر في عدد الموظفيف الذيف يتمتعوف بالخبرة األكاديمية العممية العالية والعممية الكافية في التعامؿ مع 

 طرأ في السوؽ المصرفية.الظروؼ واألزمات  التي قد ت
%( وتشير 4.6، 8.5أما بالنسبة لحممة الماجستير والدكتوراه فقد بمغت نسبتييما عمى التوالي: )

حيث  إلى وجود أصحاب الشيادات العميا ضمف الكوادر الوظيفية لممصارؼ عينة البحث. اف النسبتافىات
مما يدؿ عمى وجود تطبيؽ لبعض معايير  يترأس ىؤالء اإلدارات العامة والتنفيذية في تمؾ المصارؼ،

 الحوكمة التي طرحيا المصرؼ المركزي في سورية.
 
 
 



توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة الوظيفية: -د  

( التالي توزيع أفراد العينة حسب القدـ الوظيفي والخبرة التي يمتمكيا في 32-1يوضح الجدوؿ رقـ )
.التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحثالعمؿ المصرفي، وذلؾ مف خالؿ    

: توزيع أفراد عينة البحث وفؽ الخبرة(31-4)الجدوؿ رقـ   

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 سُىاث فأقم  37 28.7 28.7 28.7 

سُىاث 10 -6يٍ   32 24.8 24.8 53.5 

سُت 15 -11يٍ   35 27.1 27.1 80.6 

سُت فأكثش 16  25 19.4 19.4 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد البحث باالعتماد على الجدول من  

سنوات وأقؿ قد بمغت  5( السابؽ إلى أف نسبة مف كانت خبرتيـ 32-1يشير الجدوؿ رقـ )
األولى عند توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة %(، ويأتي أصحاب ىذه الفئة في المرتبة 28.7)

%(، إذ يأتي أصحاب ىذه الفئة 24.8( سنة فقد بمغت )42-6الوظيفية، أما نسبة مف تتراوح خبرتيـ بيف )
%(، ويأتي أصحاب 27.1( سنة قد بمغت )45-44ف نسبة مف تتراوح خبرتيـ بيف )ا  و  ،في المرتبة الثالثة

ف مجموع النسب الثالث السابقة والبالغ ) ،الثانيةىذه الفئة في المرتبة  %( يشير إلى أف النسبة  81.6وا 
العظمى مف أفراد العينة المشمولة بالبحث تقريبًا ىـ مف فئة الشباب ومتوسطي العمر، أما نسبة مف بمغت 

أف خمس  %( مف النسبة الكمية لمعينة، وتشير ىذه النسبة إلى19.4( سنة فأكثر فقد بمغت )46خبرتيـ )
أفراد العينة مف ذوي الخبرة الجيدة في العمؿ المصرفي، حيث جاء أصحاب ىذه العينة في المرتبة األخيرة 

 وفقًا لمعيار سنوات الخدمة.
مما تقدـ نالحظ أف يالبية المديريف الذيف شمميـ البحث مف أصحاب الخبرات المتوسطة والجيدة في 

حيث أف أيمب ىذه المصارؼ  ،بة المصارؼ الخاصة في سوريةو ىذا يعود لحداثة تجر  ،العمؿ المصرفي
حيث ال  ،س أمواؿ أجنبيةو دولية خارجية أو مصارؼ محمية برؤ ىي باألصؿ إما فروع لمصارؼ عربية و 

 % مف رأسماؿ تمؾ المصارؼ. 52 في الغالب تتعدى  مساىمة رأس الماؿ السوري
ا: توزيع أفراد العينة حسب اإلدارة التي يعمؿ بي -ىػ  

توزيع أفراد العينة وفؽ المستوى الوظيفي، وذلؾ وفؽ  ةالتالي في الصفحة (34-1يوضح الجدوؿ رقـ)
ـ اختياره كعينة لمبحث المطبؽ عمى اإلدارات العامة لممصارؼ الحكومية السورية  ـ الوظيفي الذي ت التقسي

 عينة البحث.



داري: توزيع أفراد العينة وفؽ المستوى اإل(31-4)الجدوؿ رقـ   

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid حذة َظى انًؼهىيبثو  16 12040 12040 12040 

 36.5 31.8 31.8 41 إداسة إششافٍت

 5101 15.5 15.5 20 إداسة وسطى

 100.0 40.30 40.30 52 إداسة ػهٍب

Total 129 100.0 100.0  

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على الجدول من  

الذيف أجابوا عمى  أف نسبة مديري وحدات نظـ المعمومات( السابؽ 34-1يبيف الجدوؿ رقـ )
جيدة %( مف النسبة الكمية لمعينة، وىذه النسبة 40.12االستمارة وبالتالي شممتيـ عينة البحث قد بمغت )

اإلدارة في عممية تطوير نظـ المعمومات في المصارؼ الخاصة في سورية ويالبية ىؤالء وتدؿ عمى اىتماـ 
%( 34فقد بمغت ) ،مف الميندسيف والمبرمجيف.أما نسبة المديريف في اإلدارة اإلشرافية الذيف شمميـ البحث
فقد بمغت عمى التوالي  ،مف إجمالي المدراء الذيف شمميـ البحث، أما نسبة المديريف في اإلدارة الوسطى والعميا

% مف إجمالي المدراء المبحوثيف، وىذا ما قصده الباحث 56%( وىذا يشكؿ حوالي %12.32، 45.5)
كونيـ أصحاب  ،حيث تـ توصيؿ االستمارة إلى أكبر عدد ممكف مف ىؤالء المدراء لمحصوؿ عمى إجاباتيـ

 ومؤشراتيا أكثر مف ييرىـ. القرار وعمى قدر مف الخبرة والدراية بموضوع الميزة التنافسية
 

: اختبار الفروض4-2-2  

ـ  ،SPSS 18قاـ الباحث باختبار فروض البحث إحصائيًا  باستخداـ  برنامج    وذلؾ باستخدا
حيث قـا   ،معامالت االرتباط بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع الخاص بكؿ فرض مف فروض البحث

مف أجؿ إيجاد معامالت االرتباط بيف   Regression Testالباحث بإجراء اختبار تحميؿ االنحدار 
ومف ثـ قاـ بإعداد معادالت   ،المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقمة لتحديد قوة العالقة بيف ىذه المتغيرات

جة معنوية معادالت االنحدار الناتجة لتحديد در  F-Test ، T-Testولقد تـ االعتماد عمى  ،االنحدار
 ومعنوية المتغيرات.

اختبار الفرضية األولى والتي تنص عمى: عدـ وجود أثر )معنوي( ذو داللة إحصائية لفاعمية نظـ  -1
ـ، جودة المعمومات ،المعمومات المالية بعناصرىا األربعة )جودة النظاـ أمف  ،رضا المستخد

 المعمومات(، في تخفيض التكاليؼ  كمؤشر لمميزة التنافسية:



ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية لفاعمية نظـ المعمومات المالية بعوامميا )عناصرىا(  كاف إذا فيما لتحديد
وكانت  .األربعة في تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية أـ ال، قد قاـ الباحث بإجراء تحميؿ االنحدار

 نتائج عمى النحو التالي:ال
لمحور فاعمية نظـ المعمومات المالية ذج االنحدار(: معنوية نمو 32-4الجدوؿ رقـ )  

نموذج 
 االنحدار

مصدر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 المعنوية Fقيمة 
Sig. 

الداللة 
 اإلحصائية

قيـ 
 المعامالت 

فاعلٌة نظم 

المعلومات 
 المالٌة

18.35 4 73.434 االنحدار

9 

115.250 2.000 

 
معنوي  قيمة   

 1.78 0.159 124 19.752 الخطأ

 128 93.187 التباين الكلي
 Rقٌمة

1.88 

ـ 30-1بالرجوع إلى الجدوؿ رقـ ) ( السابؽ يتضح لنا بأف نموذج االنحدار الممثؿ لمحور فاعمية نظ
وجود دؿ عمى وىذا ي .(052.وىي أصغر مف) ، Sig (0.000)المعمومات المالية معنوي، حيث بمغت قيمة 

تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة أثر ذو داللة إحصائية لفاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة في 
والتي توضح قوة عالقة االرتباط ما بيف المتغير المستقؿ  ،(R، كما بمغت قيمة معامؿ االرتباط )التنافسية

 تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسيةوالمتغير التابع المتمثؿ ب ،والمتمثؿ بفاعمية نظـ المعمومات المالية
 ،بة جيدة بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابعوىذه القيمة تدؿ عمى وجود عالقة ارتباط طردية موج ،(1.88)

(، وىذا يعني أف المتغيرات المستقمة المدرجة في ىذا 2.87) )   وأيضًا بمغت قيمة معامؿ التحديد )
( مف التبايف الكمي لمظاىرة المدروسة) المتغيرات التي تطرأ 2.87النموذج استطاعت أف تفسر ما نسبتو )

الباقي يعود لمتغيرات أخرى لـ تدرج في ىذا النموذج. وتعقيبًا عمى ما سبؽ يمكف  عمى المتغير التابع( وأف
القوؿ أف لفاعمية نظـ المعمومات المالية دور كبير في تخفيض تكاليؼ المصرؼ، حيث أف تخفيض تكاليؼ 

فعالة % إلى فاعمية نظـ المعمومات المالية، ذلؾ ألف نظـ المعمومات المالية ال87المصرؼ يرجع بنسبة 
معنوية معالـ نموذج  التالي،( 33-1ويبيف الجدوؿ رقـ )تساىـ بشكؿ كبير تخفيض اليدر والوقت والجيد،. 

ـ المعمومات المالية بعواممو األربعة.  االنحدار لمحور فاعمية نظ
 (: يؼبنى ًَىرج االَحذاس انًتؼهقت ببنفشضٍت األونى33-4اندذول سقى )                  

 النموذج
 معامالت االنحدار
 غير المعيارية

 معامالت االنحدار
 المعيارية

T 
بةو المحس  

T 
جدوليةال  

Sig. 
ةيالمعنو   

الداللة 
 اإلحصائية

B Std.E Beta 

()الثابت  0.204 0.181  1.129 __ 0.261 -- 



معنويغ/ 0.383 1.976 0.875 0.055 0.068 0.060 جودة النظاـ   

معنويغ/ 0.791 1.976 -0.265 -0.019 0.087 -0.023 جودة المعمومات  

 معنوي 0.000 1.976 7.553 0.500 0.081 0.615 رضا المستخدـ

 معنوي 0.000 1.976 5.960 0.425 0.066 0.393 أمف المعمومات

  نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال    
 .تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية جودة النظاـ فيأثر العامؿ )العنصر( األوؿ:  .1

جودة المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة33-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف
( وىي أكبر 0.383ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة أصغر مف مستقؿ كمتغير النظاـ
ة التنافسية تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميز  أثر معنوي لجودة النظاـ فيوجود دؿ عمى عدـ وىذا ي .(052.مف)

%، و ىذا يعود إلى  عدـ تحديث األجيزة والبرمجيات المستخدمة بشكؿ مستمر، لذلؾ 5عند مستوى داللة 
ـ ال بد مف العمؿ عمى تحسيف جودة النظاـ مف خالؿ تحديث األجيزة  والبرمجيات المستخدمة في  النظا

وال تشكؿ عبئًا ماليًا كبيرًا عمى المصرؼ. وبناًء عمى  ،بطريقة مدروسة وممنيجة، بحيث تمبي متطمبات العمؿ
تخفيض  أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( لجودة النظاـ فيوجود رفض الفرضية البديمة القائمة: ب ما تقدـ يمكف

العدـ القائمة: بعدـ وجود أثر ذو داللة إحصائية لجودة فرضية  مقابؿ قبوؿ .التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية
 .تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية النظاـ في

 .تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية أثر العامؿ )العنصر( الثاني: جودة المعمومات في .2

جودة المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة33-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف
( وىي أكبر مف 0.791ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أصغر مف المعمومات

تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة  أثر معنوي  لجودة المعمومات فيوجود دؿ عمى عدـ وىذا ي .(052.)
وىذا يعود لتدني جودة نظاـ المعمومات المالي المستخدـ، فكمما كانت  %،5التنافسية عند مستوى داللة 

وبالتالي  األجيزة والمعدات المستخدمة حديثة كمما أثر ذلؾ بشكؿ إيجابي عمى جودة المعمومات التي ينتجيا.
 تخفيض أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( لجودة المعمومات فيوجود يتـ رفض الفرضية البديمة القائمة: ب

فرضية العدـ القائمة: بعدـ وجود أثر ذو داللة إحصائية لجودة  مقابؿ قبوؿ .التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية
 .تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية المعمومات في

 
 



ـ في .3  .تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية أثر العامؿ )العنصر( الثالث: رضا المستخد

رضا المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة33-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف
( وىي أقؿ مف 0002.ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أكبر مف المستخدـ

التنافسية تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة  أثر معنوي  لرضا المستخدـ فيوجود دؿ عمى وىذا ي .(052.)
وىذا واضح ألف رضا المستخدـ عف النظاـ يخمؽ لديو الدافع لبذؿ جيد أكبر لتحقيؽ  %،5عند مستوى داللة 

أىداؼ المصرؼ، والمحافظة عمى موجودات المصرؼ مف التمؼ والضياع مما يؤدي بدوره إلى تخفيض 
ولكف ىذا الرضا ليس مطمؽ فيو التكاليؼ، لذا يبدو واضحًا أف المصارؼ تيتـ برضا المستخدميف لمنظاـ، 

جيد ويحتاج إلى تحسيف دائـ حتى يندفع المستخدميف لخدمة عمالء المصرؼ بصورة أفضؿ. وبناًء عمى ما 
 أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( لرضا المستخدـ فيوجود  رفض فرضية العدـ القائمة: بعدـ تقدـ يمكف

الفرضية البديمة القائمة: بوجود أثر ذو داللة إحصائية  قبوؿمقابؿ  .تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية
 .تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية لرضا المستخدـ في

 .تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية أثر العامؿ )العنصر( الرابع: أمف المعمومات في .4

أمف المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة33-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف        
( وىي أقؿ مف 0002.ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أكبر مف المعمومات

تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية عند  أثر معنوي ألمف المعمومات فيوجود دؿ عمى وىذا ي .(052.)
أف النظاـ يوفر معمومات آمنة وبدائؿ لمتخزيف، وىذا يعود إلى أمف المعمومات  وىذا يعني %،5مستوى داللة 

ىو أىـ ممتمكات المصرؼ و أف أي ضياع أو اختراؽ ليذه المعمومات يعني ضياع المصرؼ وتحممو لنفقات 
مى ما وبناًء ع وتكاليؼ كبيرة، لذالؾ فإنو كمما زاد أمف المعمومات كمما أدى ذلؾ لتخفيض تكاليؼ المصرؼ.

 أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( ألمف المعمومات فيوجود  رفض فرضية العدـ القائمة: بعدـ سبؽ يمكف
الفرضية البديمة القائمة: بوجود أثر ذو داللة إحصائية  ، مقابؿ قبوؿتخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية

 .تخفيض التكاليؼ كمؤشر لمميزة التنافسية ألمف المعمومات في

 
 
 



ـ تمكف  مما سبؽ الباحث مف التوصؿ لمعادلة نموذج االنحدار المتعدد المقدرة والخاصة بفاعمية نظ
 :والتي تأخذ الشكؿ التالي تخفيض التكاليؼ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة/

)1(......................F393.0F615.0204.0
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داللة إحصائية لفاعمية نظـ اختبار الفرضية الثانية والتي تنص عمى: عدـ وجود أثر )معنوي( ذو  -2
أمف  ،جودة المعمومات، رضا المستخدـ ،المعمومات المالية بعناصرىا األربعة )جودة النظاـ

 المعمومات(، في تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية:

ية بعوامميا )عناصرىا( ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية لفاعمية نظـ المعمومات المال كاف إذا فيما لتحديد
األربعة في تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية أـ ال، فقد قاـ الباحث بإجراء 

 تحميؿ االنحدار وكانت النتائج عمى النحو التالي:
المصرفية المقدمةجودة الخدمة  لمحور فاعمية نظـ المعمومات المالية/ ذج االنحدار(: معنوية نمو 34-4الجدوؿ رقـ )  

نموذج 
 االنحدار

مصدر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 المعنوية Fقيمة 
Sig. 

الداللة 
 اإلحصائية

قيـ 
 المعامالت 

فاعلٌة نظم 

المعلومات 
 المالٌة

 48.158 7.418 4 29.672 االنحدار

 

2.000 

 
معنوي  قيمة   

 1.61 0.154 124 19.100 الخطأ

 التباين الكلي
 Rقٌمة 128 48.772

1.78 

ـ 31-1بالرجوع إلى الجدوؿ رقـ ) ( السابؽ يتضح لنا بأف نموذج االنحدار الممثؿ لمحور فاعمية نظ
دؿ عمى وىذا ي .(052.وىي أصغر مف) ،Sig (0.000)المعمومات المالية المتمثؿ معنوي، حيث بمغت قيمة 

تحسيف جودة الخدمة وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة في 
والتي توضح قوة عالقة  ،(R، كما بمغت قيمة معامؿ االرتباط )المصرفية المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية

تحسيف والمتغير التابع المتمثؿ  ،اليةاالرتباط ما بيف المتغير المستقؿ والمتمثؿ بفاعمية نظـ المعمومات الم
 .جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية

وىذه القيمة تدؿ عمى وجود عالقة ارتباط طردية  ،)%1.78(حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 
(، 2.62) )   وأيضًا بمغت قيمة معامؿ التحديد ) ،موجبة متوسطة بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابع

                                                                 

 - 1Y التكاليؼ.: المتغير التابع في معادلة االنحدار األولى، والذي يمثؿ تخفيض 

 -3F1: العامؿ الثالث )رضا المستخدـ(، والذي يمثؿ المتغير المستقؿ الثالث والذي يؤثر في المتغير التابعY. 

-4F
 .1Yوالذي يؤثر في المتغير التابع الرابع، (، والذي يمثؿ المتغير المستقؿأمف المعمومات) رابعالعامؿ ال :



( مف التبايف 2.62وىذا يعني أف المتغيرات المستقمة المدرجة في ىذا النموذج استطاعت أف تفسر ما نسبتو )
الكمي لمظاىرة المدروسة) المتغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع( وأف الباقي يعود لمتغيرات أخرى لـ تدرج 

ؿ أف فاعمية نظـ المعمومات المالية تساىـ في تحسيف جودة في ىذا النموذج، وتعقيبًا عمى ما سبؽ يمكف القو 
% لفاعمية نظـ المعمومات 62الخدمة المصرفية، حيث أف تحسيف جودة الخدمات المصرفية يرجع بنسبة 

معنوية معالـ نموذج االنحدار لمحور فاعمية نظـ المعمومات المالية  (35-1ويبيف الجدوؿ رقـ ) المالية. 
 بعواممو األربعة.

ثبٍَتاالَحذاس انًتؼهقت ببنفشضٍت ان(: يؼبنى ًَىرج 35-4اندذول سقى )  

 النموذج
 معامالت االنحدار

غير المعيارية           
 معامالت االنحدار

 المعيارية
T 
بةو المحس  

T 
جدوليةال  

Sig. 
ةيالمعنو   

الداللة 
 اإلحصائية

B Std.E Beta 

()الثابت  1.119 0.178 -- 6.292 -- 0.000 -- 

معنويغ/ 0.855 1.976 0.183 0.016 0.067 0.012 جودة النظاـ   

معنويغ/ 0.444 1.976 0.768 0.075 0.085 0.065 جودة المعمومات  

 معنوي 0.000 1.976 5.544 0.499 0.080 0.444 رضا المستخدـ
 معنوي 0.004 1.976 2.639 0.256 0.065 0.171 أمف المعمومات

نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال  
تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر لمميزة  أثر العامؿ )العنصر( األوؿ: جودة النظاـ في .1

 .التنافسية

جودة المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة35-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف
وىي أكبر  ،(0.855ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أصغر مف النظاـ
تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة  أثر معنوي لجودة النظاـ فيوجود دؿ عمى عدـ وىذا ي .(052.مف)

وذلؾ لنفس السبب الذي تـ ذكره سابقًا. وبالتالي فإف جودة  %،5كمؤشر لمميزة التنافسية عند مستوى داللة 
رفض الفرضية  النظاـ ال تساىـ في تحقيؽ ميزة تنافسية لممصارؼ عينة البحث، و بناًء عمى ما تقدـ يمكف

تحسيف جودة الخدمة المصرفية  أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( لجودة النظاـ فيوجود البديمة القائمة: ب
فرضية العدـ القائمة: بعدـ وجود أثر ذو داللة إحصائية لجودة  مقابؿ قبوؿ .ؤشر لمميزة التنافسيةالمقدمة كم
 .تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية النظاـ في
 
 



تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر  أثر العامؿ )العنصر( الثاني: جودة المعمومات في .2
 .التنافسيةلمميزة 

جودة المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة35-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف
(، وىي أكبر 0.444ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أصغر مف المعمومات

جودة الخدمة المصرفية تحسيف  أثر معنوي لجودة المعمومات فيوجود دؿ عمى عدـ وىذا ي .(052.مف )
وبالتالي ىناؾ تدني في جودة المعمومات التي ينتجيا  %،5المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية عند مستوى داللة 

وبالتالي يتـ رفض الفرضية البديمة القائمة:  النظاـ الحالي لذلؾ فقد أثرت سمبًا عمى جودة الخدمة المصرفية.
تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر  ( لجودة المعمومات فيأثر معنوي )ذو داللة إحصائيةوجود ب

 فرضية العدـ القائمة: بعدـ وجود أثر ذو داللة إحصائية لجودة المعمومات في مقابؿ قبوؿ .لمميزة التنافسية
 .تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية

تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر  ستخدـ فيأثر العامؿ )العنصر( الثالث: رضا الم .3
 .لمميزة التنافسية

رضا المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة35-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف
وىي أقؿ مف   (،0002.ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أكبر مف المستخدـ

تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة  أثر معنوي  لرضا المستخدـ فيوجود دؿ عمى وىذا ي .(052.)
مما يشير إلى وجود رضا مف المستخدميف عف النظاـ، ولكف %، 5كمؤشر لمميزة التنافسية عند مستوى داللة 

إدارة المصارؼ  ىذا الرضا يحتاج إلى تعزيز وتحسيف مستمر لكسب والء العامميف، وىذا ما يجب أف تدركو
أثر معنوي )ذو داللة وجود  رفض فرضية العدـ القائمة: بعدـ عينة البحث. وبناًء عمى ما تقدـ يمكف

 مقابؿ قبوؿ  .تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية إحصائية( لرضا المستخدـ في
تحسيف جودة الخدمة المصرفية  رضا المستخدـ فيالفرضية البديمة القائمة: بوجود أثر ذو داللة إحصائية ل

 .المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية
تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر  أثر العامؿ )العنصر( الرابع: أمف المعمومات في .4

 .لمميزة التنافسية

أمف المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة35-1الجدوؿ السابؽ رـق ) يتضح مف
(، وىي أقؿ مف 0.004ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أكبر مف المعمومات

تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة  أثر معنوي ألمف المعمومات فيوجود دؿ عمى وىذا ي .(052.)
وىذا ما تـ تأكيده في الفرضية السابقة، فالمعمومات ىي  %،5مستوى داللة كمؤشر لمميزة التنافسية عند 



جوىر العمؿ المصرفي، ليذا يتـ الحفاظ عمى سرية و أمف المعمومات فأي ضياع أو اختراؽ ليا يعني تشتت 
المصرؼ وعدـ قدرتو عمى تقديـ خدماتو بصورة ترضي العميؿ، لذلؾ فيي تساىـ في تحسيف جودة والخدمة 

رفض فرضية العدـ  صرفية، وبالتالي تساعد المصرؼ عمى تحقيؽ ميزة تنافسية. وبناًء عمى ما تقدـ يمكفالم
تحسيف جودة الخدمة المصرفية  أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( ألمف المعمومات فيوجود  القائمة: بعدـ

جود أثر ذو داللة إحصائية ألمف الفرضية البديمة القائمة: بو  مقابؿ قبوؿ ،المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية
 .تحسيف جودة الخدمة المصرفية المقدمة كمؤشر لمميزة التنافسية المعمومات في

 
 

ـ تمكف  مما سبؽ الباحث مف التوصؿ لمعادلة نموذج االنحدار المتعدد المقدرة والخاصة بفاعمية نظ
 :والتي تأخذ الشكؿ التالي المقدمةتحسيف جودة الخدمة المصرفية  المعمومات المالية بعناصرىا األربعة/
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اختبار الفرضية الثالثة والتي تنص عمى: عدـ وجود أثر )معنوي( ذو داللة إحصائية لفاعمية نظـ  -3
ـ، جودة المعمومات ،المعمومات المالية بعناصرىا األربعة )جودة النظاـ  أمف ،رضا المستخد

 المالي كمؤشر لمميزة التنافسية: المعمومات(، في اإلبداع

ىا( ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية لفاعمية نظـ المعمومات المالية بعوامميا )عناصر  كاف إذا فيما لتحديد
المالي كمؤشر لمميزة التنافسية أـ ال، فقد قاـ الباحث بإجراء تحميؿ االنحدار وكانت النتائج  األربعة في اإلبداع
 عمى النحو التالي:

انًبنً هىيبث انًبنٍت/ اإلبذاع (: يؼُىٌت ًَىرج االَحذاس نًحىس فبػهٍت َظى انًؼ36-4ول سقى )اندذ  

نموذج 
 االنحدار

مصدر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 المعنوية Fقيمة 
Sig. 

الداللة 
 اإلحصائية

قيـ 
 المعامالت 

فاعلٌة نظم 

المعلومات 
 المالٌة

 42.557 7.995 4 31.982 االنحدار

 

2.000 

 
معنوي  قيمة   

 1.56 0.188 124 23.297 الخطأ

 التباين الكلي
 Rقٌمة 128 55.278

1.76 

                                                                 

 - 2Yجودة الخدمة المصرفية، والذي يمثؿ الثانية : المتغير التابع في معادلة االنحدار. 

 -3F 2يؤثر في المتغير التابع: العامؿ الثالث )رضا المستخدـ(، والذي يمثؿ المتغير المستقؿ الثالث والذيY. 

-4F
 .2Yوالذي يؤثر في المتغير التابع الرابع، (، والذي يمثؿ المتغير المستقؿأمف المعمومات) رابعالعامؿ ال :



ـ 36-1بالرجوع إلى الجدوؿ رقـ ) ( السابؽ يتضح لنا بأف نموذج االنحدار الممثؿ لمحور فاعمية نظ
وجود دؿ عمى وىذا ي .(052.وىي أصغر مف) ،Sig (0.000)المعمومات المالية معنوي، حيث بمغت قيمة 

المالي كمؤشر لمميزة  اإلبداعأثر ذو داللة إحصائية لفاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة في 
والتي توضح قوة عالقة االرتباط ما بيف المتغير المستقؿ  ،(R، كما بمغت قيمة معامؿ االرتباط )التنافسية

اإلبداع واالبتكار المالي كمؤشر لمميزة والمتغير التابع المتمثؿ  ،والمتمثؿ بفاعمية نظـ المعمومات المالية
وىذه القيمة تدؿ عمى وجود عالقة ارتباط طردية  ،%1.76تباط . حيث بمغت قيمة معامؿ االر التنافسية

(، وىذا 2.56) )   وأيضًا بمغت قيمة عامؿ التحديد ) ،موجبة متوسطة بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابع
( مف التبايف 2.56يعني أف المتغيرات المستقمة المدرجة في ىذا النموذج استطاعت أف تفسر ما نسبتو )

مظاىرة المدروسة) المتغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع( وأف الباقي يعود لمتغيرات أخرى لـ تدرج الكمي ل
معنوية معالـ نموذج االنحدار لمحور فاعمية نظـ المعمومات  (37-1ويبيف الجدوؿ رقـ )في ىذا النموذج، 

 المالية بعواممو األربعة.
ثبنثتانًتؼهقت ببنفشضٍت اناالَحذاس (: يؼبنى ًَىرج 37-4اندذول سقى )  

 النموذج
 معامالت االنحدار

غير المعيارية           
 معامالت االنحدار

 المعيارية
T 
بةو المحس  

T 
جدوليةال  

Sig. 
ةيالمعنو   

الداللة 
 اإلحصائية

B Std.E Beta 

()الثابت  1.135 0.196  5.782 -- 0.000 -- 

معنويغ/ 0.779 1.976 1.465 0.130 0.074 0.108 جودة النظاـ   

 معنوي 0.004 1.976 0.281 0.029 0.094 0.026 جودة المعمومات

 معنوي 0.000 1.976 3.697 0.345 0.088 0.327 رضا المستخدـ

 معنوي 0.001 1.976 3.411 0.343 0.072 0.244 أمف المعمومات
نتائج التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان. إعداد الباحث باالعتماد على جدول منال  

 المالي كمؤشر لمميزة التنافسية اإلبداع أثر العامؿ )العنصر( األوؿ: جودة النظاـ في. 

جودة المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة37-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف
 كبروىي أ ،(0.779ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أصغر مف النظاـ
المالي كمؤشر لمميزة التنافسية  اإلبداع أثر معنوي لجودة النظاـ فيوجود عدـ دؿ عمى وىذا ي .(052.مف)

وىذا يعني أف جودة النظاـ ال تساىـ في تحقيؽ ميزة تنافسية لممصارؼ عينة  %،5عند مستوى داللة 
 أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( لجودة النظاـ فيوجود وبالتالي يتـ رفض فرضية العدـ القائمة: ب البحث،
وجود أثر ذو داللة عدـ الفرضية البديمة القائمة: ب ، مقابؿ قبوؿالمالي كمؤشر لمميزة التنافسية اإلبداع 

 .المالي كمؤشر لمميزة التنافسية اإلبداع إحصائية لجودة النظاـ في



  المالي كمؤشر لمميزة التنافسية اإلبداع العامؿ )العنصر( الثاني: جودة المعمومات فيأثر. 

جودة المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة37-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف
مف  ( وىي أقؿ0.004ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أصغر مف المعمومات

المالي كمؤشر لمميزة التنافسية عند  اإلبداع أثر معنوي لجودة المعمومات فيوجود  دؿ عمى وىذا ي ، (052.)
مما يعني أف لجودة المعمومات دور في تشجيع العامميف عمى إبداع منتجات وخدمات و  %،5مستوى داللة 

ي إلى ابتكارات مالية ذات جدوى أسواؽ مالية جديدة، حيث أف توفير المعمومة الصحيحة والدقيقة يؤد
وفاعمية، وىذا يستدعي ضرورة االىتماـ المستمر بجودة المعمومات بما يكفؿ تمبيتيا لمتطمبات اإلبداع المالي،   

أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( لجودة وجود عدـ رفض الفرضية البديمة القائمة: ب وبناًء عمى ما تقدـ يمكف
وجود أثر قبوؿ فرضية العدـ القائمة: بمقابؿ  ،بتكار المالي كمؤشر لمميزة التنافسيةاإلبداع واال المعمومات في

 .اإلبداع واالبتكار المالي كمؤشر لمميزة التنافسية ذو داللة إحصائية لجودة المعمومات في
 ـ في  .المالي كمؤشر لمميزة التنافسية اإلبداع أثر العامؿ )العنصر( الثالث: رضا المستخد

رضا المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة37-1الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح مف
وىي أقؿ مف  ، (0002.ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أكبر مف المستخدـ

المالي كمؤشر لمميزة التنافسية عند  اإلبداع أثر معنوي  لرضا المستخدـ فيوجود دؿ عمى وىذا ي .(052.)
وىذا يعني أف رضا المستخدميف يشجعيـ عمى ابتكار طرؽ و أدوات جديدة ألداء العمؿ،  %،5مستوى داللة 

مما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى أداء المصرؼ وحصتو السوقية، وبالتالي يؤدي إلى تحقيؽ ميزة تنافسية 
أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( وجود  ضية العدـ القائمة: بعدـرفض فر  لممصرؼ، وبناًء عمى ما تقدـ يمكف

الفرضية البديمة القائمة: بوجود أثر ذو  قبوؿمقابؿ ، المالي كمؤشر لمميزة التنافسية اإلبداع لرضا المستخدـ في
 .اإلبداع واالبتكار المالي كمؤشر لمميزة التنافسية داللة إحصائية لرضا المستخدـ في

  المالي كمؤشر لمميزة التنافسية اإلبداع )العنصر( الرابع: أمف المعمومات فيأثر العامؿ. 

أمف المحسوبة بالقيمة المطمقة بالنسبة لعامؿ  T ( أف قيمة37-1الجدوؿ السابؽ رـق ) يتضح مف
وىي أقؿ مف  ،(0.001ي )تساو  Sigيمة قيتضح أيضًا أف و ، الجدولية T قيمة كمتغير أكبر مف المعمومات

المالي كمؤشر لمميزة التنافسية عند  اإلبداع أثر معنوي ألمف المعمومات فيوجود دؿ عمى وىذا ي .(052.)
فكمما كانت مخازف المعمومات آمنة وبعيدة عف السرقة، كمما مك ف ذلؾ العامميف في  %،5مستوى داللة 

مف االىتماـ بشكؿ مستمر  المصرؼ الثقة في إبداعاتيـ و أنيا لف تكوف عرضة لمسرقة واالختراؽ، ولذا البد
رفض فرضية العدـ القائمة:  بأمف المعمومات واستقداـ أحدث برامج الحماية واألمف. وبناًء عمى ما تقدـ يمكف

، المالي كمؤشر لمميزة التنافسية اإلبداع أثر معنوي )ذو داللة إحصائية( ألمف المعمومات فيوجود  بعدـ



المالي كمؤشر اإلبداع  بوجود أثر ذو داللة إحصائية ألمف المعمومات فيالفرضية البديمة القائمة:  قبوؿمقابؿ 
 .لمميزة التنافسية
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 - 3Yاإلبداع واالبتكار المالي، والذي يمثؿ الثالثة : المتغير التابع في معادلة االنحدار. 

  -  2F3والذي يؤثر في المتغير التابع الثاني (، والذي يمثؿ المتغير المستقؿلمعموماتاجودة ) ثاني: العامؿ الY. 

  -3F3يمثؿ المتغير المستقؿ الثالث والذي يؤثر في المتغير التابع : العامؿ الثالث )رضا المستخدـ(، والذيY. 

  -4F
 .3Yوالذي يؤثر في المتغير التابع الرابع، (، والذي يمثؿ المتغير المستقؿأمف المعمومات) رابعالعامؿ ال :

   



لثالثالمبحث ا 3-3  

 النتائج والتوصيات

، مدعما إلى مناقشة نتائج الدراسة بعد تقديـ العرض النظري السالؼ الذكر :ييدؼ ىذا المبحث       
يقـو الباحث في ، و أساسيا الدراسة الحاليةر الباحث الفرضيات التي بنيت عمى ث اختبحي بالجانب الميداني،

ـ التي مف  ،ىذا المبحث باستخالص النتائج ومف ثـ تقديـ التوصيات شأنيا أف تساىـ في تطوير نظ
 .المعمومات المالية في المصارؼ الخاصة في سورية

 : النتائج3-3-1

 :خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج نذكر منيا
 النظرية:أواًل: نتائج الدراسة 

بعد اإلطالع عمى كـ كبير مف األدبيات النظرية والزيارات الميدانية التي قاـ بيا الباحث إلى المصارؼ      
 عينة البحث تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

  ،فيو مالييقات نظاـ المعمومات الرىيف بمستوى تطب صرؼالمزايا التنافسية مف قبؿ المإف تحقيؽ  -4
يعد شرطًا جوىريًا لتحقيؽ ىذه  ،مالي الفعاؿيقات نظاـ المعمومات التطب صرؼوأف تبني إدارة الم

، وتعاني نظـ المعمومات المالية في المصارؼ الخاصة في سوريا مف عدة مشاكؿ أىميا المزايا
الالزمة لتركيب ضياع البيانات، وارتفاع تكاليؼ التشغيؿ والصيانة، وتدني مستوى البنية التحتية 

 وتشغيؿ تمؾ النظـ، مما يعكس انخفاض في درجة فاعمية تمؾ النظـ في المصارؼ عينة البحث.

وذلؾ مف خالؿ التأثير  يعتبر نظاـ المعمومات المالي المحرؾ األساسي الذي يقـو عميو المصرؼ، -0
 تمؾ المصارؼ.سمسمة القيمة ل الكبير الذي يمارسو عمى مختمؼ األنشطة الرئيسية والداعمة في

ـ  ،نظـ المعمومات مجاؿىناؾ عدد كبير مف الكتاب في  -3 يخمط بيف نظـ المعمومات المالية ونظ
 وشامؿ لذا جاءت ىذه الدراسة لفؾ ىذا المغط مف خالؿ  تقديـ مفيـو واضح ،المعمومات المحاسبية

بية تيتـ في حيث تجمى الفرؽ األساسي بينيما في أف نظـ المعمومات المحاس ،لكال النظامييف
البيانات  التاريخية فقط، في حيف تركز نظـ المعمومات المالية عمى البيانات المالية التاريخية 

 .والحالية والمستقبمية



مى الميزة نظـ المعمومات ع أثرتناقش  ،معظـ المراجع واألبحاث المتوفرة عف موضوع البحثإف  -1
لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتكوف  نظـ المعمومات،التنافسية بشكؿ عاـ، ولـ تركز عمى موضوع فاعمية 

وىو نظاـ المعمومات  ،نظاـ بحد عينو عمى الميزة التنافسية فاعمية باكورة الدراسات التي ناقشت أثر
المالي، وذلؾ بدراسة أثر عناصر فاعمية نظاـ المعمومات المالي المتمثمة في )جودة النظاـ، جودة 

لمعمومات ( مع بعض مؤشرات الميزة التنافسية والمتمثمة في المعمومات، رضا المستخدـ، أمف ا
 )تخفيض تكاليؼ المصرؼ، تحسيف جودة الخدمة المصرفية، اإلبداع واالبتكار المالي(.

اعتمادًا عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي، وبعد اختبار الفرضيات يمكف تدويف   ثانيًا: نتائج التحميؿ اإلحصائي:
 النتائج التالية:

نتائج الدراسة أف ىناؾ أثر معنوي لفاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة المتمثمة بينت  -5
في )جودة النظاـ، جودة المعمومات، رضا المستخدـ، أمف المعمومات ( مع تخفيض تكاليؼ 

%، وبشكؿ مفصؿ فقد تبف أنو ال يوجد أثر 5المصرؼ كمؤشر لمميزة التنافسية عند مستوى معنوية 
وي لجودة النظاـ وجودة المعمومات عمى تخفيض التكاليؼ، في حيف  كاف ىناؾ أثر معنوي معن

بأف  :األمر الذي يقودنا لمقوؿ، لرضا المستخدـ و أمف المعمومات في تخفيض التكاليؼ في المصرؼ
فاعمية نظـ المعمومات المالية تساىـ في تحقيؽ ميزة تنافسية لممصرؼ وذلؾ مف خالؿ تخفيض 

 .التي تعتبر مف أىـ األبعاد التنافسية تكاليؼ المصرؼ
جودة  ،يوجد أثر معنوي لفاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة المتمثمة في )جودة النظاـ  -6

أمف المعمومات ( مع تحسيف جودة الخدمة المصرفية كمؤشر لمميزة  ،رضا المستخدـ ،المعمومات
( وبيف جودة النظاـ وجودة المعمومات )وبتفصيؿ أكثر فقد تبيف أف األثر يير معنوي بيف ،التنافسية

تحسيف جودة الخدمة المصرفية، في حيف كاف األثر معنوي بيف )رضا المستخدـ وأمف المعمومات( 
ـ وبيف تحسيف جودة الخ دمة المصرفية كمؤشر لمميزة التنافسية، وبالتالي يمكف القوؿ أف لفاعمية نظ

 المعمومات المالية دور ميـ في تحقيؽ ميزة تنافسية لممصرؼ.
جودة  ،يوجد أثر معنوي لفاعمية نظـ المعمومات المالية بعناصرىا األربعة المتمثمة في )جودة النظاـ -7

وبشكؿ  ،كمؤشر لمميزة التنافسية اإلبداع الماليمع  مات (أمف المعمو  ،رضا المستخدـ ،المعمومات
مفصؿ، فقد تبيف أف ىناؾ أثر معنوي لجودة المعمومات في اإلبداع  المالي، في حيف تبيف أف أثر 
جودة النظاـ عمى اإلبداع المالي يير معنوي، كما تبيف أف ىناؾ أثر معنوي لرضا المستخدـ و أمف 

لمستخدـ وأمف االمعمومات عمى اإلبداع المالي، مما يقودنا لمقوؿ بأف لجودة المعمومات ورضا 



المعمومات أثر ميـ في تعزيز اإلبداعات واالبتكارات المالية لممصارؼ عينة البحث، وبالتالي فإف 
ـ في تحقيؽ ميزة تنافسية لممصرؼ.  فاعمية نظـ المعمومات المالية تساى

مف خالؿ النتائج السابقة يمكف الوصوؿ إلى نتيجة مفادىا أف رضا المستخدـ و أمف المعمومات   -8
عب الدور األكبر في تحقيؽ الميزة التنافسية، حيث كاف ليما أثر معنوي عمى مؤشرات الميزة تم

التنافسية والمتمثمة في )تخفيض التكاليؼ، جودة الخدمة المصرفية، اإلبداع واالبتكار المالي(، في 
 حيف كاف ىناؾ أثر لجودة النظاـ عمى المؤشرات سابقة الذكر ولكف بدرجة أقؿ. 

 لتوصيات: ا3-3-2
بناًء عمى ما سبؽ وانطالقًا مف النتائج ولمحاولة تقميؿ العراقيؿ والصعوبات التي تواجييا المصارؼ       

و إعطاء موضوعنا أىمية لممصارؼ  ،و المصارؼ الخاصة التقميدية مف جية ،العاممة في سوريا عموماً 
 يقدـ الباحث جممة مف التوصيات: ،الخاصة في سورية مف جية ثانية

ـ  -4 إعادة النظر في التطبيقات الحالية لنظـ  المعمومات المالية، وتبني استراتيجية واضحة في تصمي
نظـ المعمومات المالية وبنائيا في المصارؼ عينة البحث، وذلؾ مف خالؿ دراسة البنية التنظيمية 

ـ لممصارؼ بدقة، وبشكؿ يضمف جرياف المعمومات والتقارير بيف النظـ الفرعية المختمف ة لنظا
ـ األخرى.  المعمومات المالي وبيف النظ

التركيز وبشكؿ كبير عمى عممية تحميؿ النظاـ قبؿ البدء في أي عممية تطوير وتوسع لمنظاـ المالي  -0
يعمالف بآف واحد  ،الحالي القائـ، وأف يشترؾ بيذه العممية فريؽ مف المستخدميف والمصمميف لمنظاـ

 لمطموبة لتشغيؿ النظاـ الجديد. عمى تحديد االحتياجات والموارد ا
التوسع في االستثمار واإلنفاؽ عمى  موارد نظـ المعمومات المالية الخمسة، وذلؾ مف خالؿ تطوير  -3

ـ  ميارات الموارد البشرية، وتحديث كافة األجيزة والبرمجيات وقواعد البيانات التي تعتمد عمييا نظ
الحاصؿ  ية ليا مع مراعاة التكيؼ السميـ لمتطورفي ضوء الحاجات الفعم المعمومات المالية، وذلؾ

 األعمى. في ىذا المجاؿ بعيدا عف التقميد
مف خالؿ وضع  ،الدولة السمطة المالية في مف طرؼ صارؼتوفير المعمومات الضرورية لجميع الم -1

وتعزيزىا  ،رض الوطفأعمى المصارؼ العاممة  الوطنية الخاصة بجميع المالية نظاـ لممعمومات
 في تحسيف ميزتيا التنافسية خاصة مع انفتاح السوؽ. صارؼبمعمومات عالمية تفيد الم

لتحديد القابميات  ،( SWOTما يطمؽ عميو تحميؿ ) إطاروبحوث متقدمة في  تدراسا إجراء -5
 الماليةفي مجالي تكنولوجيا المعمومات ونظـ المعمومات  محميةسية التي تمتمكيا المصارؼ الالتناف

 .والتي تمكنيا مف تحقيؽ المزايا التنافسية



ضرورة تثقيؼ كافة العالميف في المصارؼ الخاصة في سورية بما فييـ مدراء الفروع و مدراء  -6
األقساـ كافة، بأىمية ومبادئ عمؿ نظـ المعمومات بشكؿ عاـ، ونظـ المعمومات المالية بشكؿ 

ـ  ةخاص، وذلؾ مف خالؿ إخضاعيـ لدورات تدريبي ومشاركتيـ في المؤتمرات التي تعقد حوؿ نظ
ـ المعمومات.  ـ بنسخ مف المجالت العالمية المختصة بنظ  المعمومات، ىذا باإلضافة إلى تزويدى

زيادة االىتماـ بالمعمومات التي يوفرىا نظاـ المعمومات المالي حوؿ حؿ المشكالت، وترشيد القرارات   -7
 الستفادة منيا في تحقيؽ الميزة التنافسية.المتعمقة بإدارة الموارد المالية، ل

التوسع في استخداـ برامج أمف المعمومات والشبكات والحماية ضد عمميات القرصنة اإللكترونية  -8
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التعاوف واالستفادة مف تجارب اآلخريف، وذلؾ عف طريؽ االنفتاح عمى المحيط الخارجي، وتبادؿ  -9
ـ نظـ المعمومات المالية....الخ.المعمومات المالية، والخبرات   التقنية في مجاؿ تطوير وتصمي

 ةوفي األخير يمكف أف يقترح الباحث خيار تنافسي ميـ، وىو زيادة االىتماـ في البحوث التسويقي  -42
مف قبؿ المصارؼ الخاصة، وذلؾ لالطالع وعف قرب عمى حاجات وريبات وعادات المواطف 

ية تمبي تمؾ الريبات، وتحقؽ ما يأممو المواطف السوري مف السوري، وتقديـ منتجات وخدمات مال
 دخوؿ تمؾ المصارؼ إلى السوؽ السورية. 
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األردف. ،جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير يير منشورة ،ميدانية في شركتي الممكية األردنية موبايمكـ  



ـ عبدا  ،النسور -40 األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظؿ  ،0229،عبد الحكي
سورية. ،كمية االقتصاد الالذقية ،جامعة تشريف ،رسالة دكتوراه يير منشورة ،االنفتاح االقتصادي  

استخداـ مقاييس التدفؽ النقدي والعائد المحاسبي لمتنبؤ بالتدفقات  ،0226 ،محمد يوسؼ ،اليباش -43
 ،يزة ،الجامعة اإلسالمية ،يير منشورة رسالة ماجستير ،دراسة عمى المصارؼ الفمسطينية ،النقدية المستقبمية

 فمسطيف.
 ،رسالة ماجستير يير منشورة ،دور الكفاءات المحورية في تدعيـ الميزة التنافسية ،0225،فايزة ،بريش -41
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الجامعة  ،رسالة ماجستير يير منشورة، العامميف في وزارتي المالية والصحة بقطاع يزةعمى المدراء 
.فمسطيف،يزة  ،كمية التجارة ،اإلسالمية   

رسالة ماجستير يير  ،دور أنظمة المعمومات في تنمية القدرة التنافسية لممؤسسة ،0223،رابح ،زبيري -46
.الجزائر ،جامعة الجزائر ،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير ،منشورة  
دور اإلبداع واالبتكار التسويقي في تحقيؽ الميزة التنافسية لمبنوؾ  ،0225،عطا ا فيد ،سرحاف -47

.األردف،جامعة عماف ،رسالة دكتوراه يير منشورة ،التجارية األردنية  
قنية المعمومات في تحقيؽ الميزة التنافسية ورفع الكفاءة دور ت ،0220 ،سروؽ زينب ،شرقاوي  -48

جامعة الممؾ عبد  رسالة ماجستير يير منشورة، ،دراسة تطبيقية عمى مستشفيات مدينة جدة ،اإلنتاجية
السعودية. ،العزيز  
أثر الرقابة المالية عمى استمرار التمويؿ لممؤسسات األىمية في  ،0225،جياد محمد محمد ،شرؼ -49

 فمسطيف. ،يزة ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة ،يير منشورة رسالة ماجستير ،قطاع يزة
ـ محمد حسف ،عجاـ -02 دارة المعرفة و أثرىما في الخيار االستراتيجي ،0227 ،إبراىي  ،تقانة المعمومات وا 

أطروحة دكتوراه يير  ،ارنة آلراء عينة مف مديري المصارؼ العراقية األىمية والحكوميةدراسة تحميمية مق
 الجامعة المستنصرية. ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،منشورة
ـ منيج الرقابة المالية في القطاع الحكومي ،0223،حماد أكـر ،عطية -04 رسالة  ،دراسة مقارنة ،تقوي

 السوداف. ،جامعة الجزيرة ،قسـ المحاسبة والتمويؿ ،دكتوراه
حالليـ ، 0228،فاطمة ،عفـر -00 أثر تصميـ نظاـ معمومات في رسـ مسارات الموظفيف الوظيفية وا 

 ،رسالة ماجستير يير منشورة ،دراسة ميدانية ،الوظيفي بالتطبيؽ عمى الجياز اإلداري الحكومي في سورية
 جامعة حمب.



قدرات نظـ المعمومات في تعزيز استراتيجيات الميزة دور  ،0228،ليث محمد إبراىيـ ،طشطوش -03
كمية الماؿ  ،رسالة ماجستير يير منشورة ،دراسة ميدانية ،التنافسية في المنظمات الصناعية األردنية

األردف. ،جامعة آؿ البيت ،واألعماؿ  
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 ملحق رقم )ا( أسماء محكمً االستبٌان

 االسم الدرجة العلمٌة القسم

إبراهٌم النائبد.  أستاذ مساعد اإلحصاء ونظم المعلومات  
محمد خشرومد.  أستاذ دكتور اإلدارة   
أحمد الٌوسفًد.  أستاذ دكتور اإلدارة  

األحمد د. محمد مدرس اإلدارة والتسوٌق  
 

 

 

 

 

 

http://www.bankofjordansyria.com/
http://www.arablaw.org/
http://www.francebank.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( استبانة البحث 2ملحق رقم )  

 

 جامعة حلب

 كلٌة االقتصاد

 قسم إدارة األعمال

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 السٌدات/ السادة المحترمٌن...

:تحٌة طٌبة وبعد  

 ٌقوم الباحث بدراسة استكماالً لبحث بعنوان :

المعلومات المالٌة و أثرها فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةفاعلٌة نظم   

 ) بالتطبٌق على عٌنة من المصارف الخاصة العاملة فً السوق السورٌة(

 كأحد متطلبات نٌل درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال من جامعة حلب.

 



ذا التعاون الذي ٌعد أساسٌاً اء فً االستجابة لمفردات هذا االستقصاء، هثمن غالٌاً تعاونكم البن  و إذ نُ       

اختٌار اإلجابة التً تعكس الواقع وإلنجاح هذه الدراسة، لذا ٌرجى التفضل بقراءة فقرات االستبٌان المرفق 

كما هو، علماً أن البٌانات الواردة سوف تُعامل بسرٌة تامة ولن تُستخدم إال ألغراض البحث العلمً فقط، 

تقرٌر النهائً لنتائج هذا البحث.وكذلك نعدكم بإمدادكم بنسخة من ال  

بقبول وافر االحترام والتقدٌر اوتفضلو  

 الباحث       

     جمعة أمانً

 بإشراف

                عمر إسماعٌل    د.                                            علً    سلمان  د.                   
                       

 إدارة األعمال/ جامعة حلب فً قسم مدرس                         التسوٌق/ جامعة حلب  فً قسم مدرس     

                                   

 

 

 

( فً  المربع الذي ٌناسبك : ×ضع إشارة ):  الرجاء البٌانات الشخصٌة والوظٌفٌة :أوالا   

 1 الجنس ذكر أنثى
  

سنة فأكثر 51من  سنة 51 -41من   سنة 41 -31من   سنة فأقل 31   2 العمر 
    

 3 المؤهل العلمً بكالورٌوس دبلوم ماجستٌر دكتوراه أو ما ٌعادلها
    
    

سنة فأكثر 16من  سنة 15 -11من   سنوات 11  -6من  
    

سنوات فأقل 5 فً مدة الخدمة  
 الوظٌفة

4 

    
الموقع  إدارة علٌا إدارة وسطى إدارة إشرافٌة وحدة نظم المعلومات

 الوظٌفً
5 

    

 

( فً المربع المناسب:×من فضلك ضع إشارة ) ثانٌاا: بٌانات الدراسة:  
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 الرقم

 جودة النظام

هناك دعم ومساهمة من قبل اإلدارة العلٌا فً عملٌة تشغٌل وتحدٌث      
المعلومات المالٌة فً المصرفنظم   

1 

 2 ٌُمكن نظام المعلومات المالً  من جمع البٌانات وتشغٌلها بطرٌقة سهلة     
 3 ٌتوفر أجهزة حاسوبٌة متطورة فً المصرف     

 4 ٌتوفر لدى المصرف أجهزة إدخال و إخراج وتخزٌن للبٌانات متطورة     
 5 ٌستخدم برمجٌات متطورة تسهل عملٌة التنقٌب عن البٌانات      

ٌمتلك المصرف مخزن أو مخازن بٌانات متطورة ٌمكن الوصول إلٌها      
 بسهولة من قبل المعنٌٌن

6 

ٌتوفر لدى المصرف شبكة اتصاالت فعالة توفر المشاركة الواسعة فً      
 المعلومات داخل المصرف  وخارجه

7 

اإلدارة بالتحدٌث المستمر لتقنٌات نظم المعلومات المتوفرة لدى تقوم      
 المصرف

8 

 جودة المعلومات
ً حاجة متخذ القرار      ً ٌوفرها نظام المعلومات المالً تلب  9 المعلومات الت
 11 المعلومات المالٌة المتاحة لصانع القرار دقٌقة وتصف ما ٌحدث بدقة     

المتاحة حدٌثةالمعلومات المالٌة         11 
 12 المعلومات المالٌة المتاحة خالٌة من الخطأ والتحٌز     

 13 المعلومات المالٌة المتاحة واضحة ومعبرة     
 14 تتمتع المعلومات المالٌة المتاحة بدرجة عالٌة من المرونة     
 15 ٌتم تزوٌد المدٌرٌن بالمعلومات المالٌة بالسرعة المناسبة      

المستخدم رضا   
 16 ٌعتمد نظام المعلومات المالً على احدث األجهزة والبرمجٌات     

 17 ٌتلقى العاملون فً النظام التدرٌب المستمر      
 18 ٌوفر النظام بٌئة عمل مرٌحة )صدٌق للمستخدم(     

 19 ٌتم تحدٌث النظام وصٌانته بشكل مستمر     

ً فً       حال األعطالٌوجد مركز للدعم الفن  21 

 21 ٌُمكن النظام المستخدمٌن من جمع البٌانات ومعالجتها بوقت وجهد قلٌل.      

 22 ٌحسن النظام من إنتاجٌة المستخدمٌن )إنتاجٌة العمل(     

 23 ٌسمح النظام للمستخدمٌن بالتفاعل المباشر مع النظام إبداء أرائهم     

  أمن المعلومات



المعلومات المالً على ممٌزات تعمل على حماٌة ٌحتوي نظام      
 المعلومات وبٌانات العمالء

24 

ً ٌستخدمها النظام محمٌة ضد القرصنة والسرقة       25 قواعد البٌانات الت

ٌتم نقل البٌانات بٌن مختلف أجزاء النظام على شكل رسائل مشفرة      
 ٌصعب فكها أو تخرٌبها

26 

الفٌروسات والقرصنة والتلصصالنظام محمً ضد        27 

ٌتوفر لدى المصرف أنظمة أمن الشبكات واألجهزة        28 

صالحٌات الدخول للنظام تعطى حسب المستوٌات اإلدارٌة وباستعمال      
 تقنٌة كلمات السر 

29 

تخفٌض تكالٌف المصرف    
المصرفٌةٌساهم نظام المعلومات المالً فً تخفٌض تكلفة تقدٌم الخدمة        31 

ٌوفر نظام المعلومات المالً طرق دقٌقة وسهلة لتسعٌر الخدمة      
 المصرفٌة

31 

ٌعمل نظام المعلومات المالً على تخفٌض تكلفة المراجعة الداخلٌة      
 لحسابات المصرف

32 

 33 ٌعمل نظام المعلومات المالً  على تخفٌض تكلفة الرقابة المالٌة     

المعلومات المالً  فً تخفٌض تكلفة العملٌات فً المصرف ٌسهل نظام       34 

 35 ٌساعد نظام المعلومات المالً  على تقلٌل التكالٌف غٌر الضرورٌة     

      
ساعد نظام المعلومات  المالً المصرف على أن ٌكون رائداً فً مجال 

 تخفٌض التكلفة مقارنة مع المنافسٌن

36 

جودة الخدمة المصرفٌة    
ٌساعد نظام المعلومات المالً على تقدٌم خدمات ذات جودة عالٌة تفوق      

 ما ٌقدمه المنافسٌن
37 

ٌساعد نظام المعلومات المالً على  تقدٌم الخدمة المصرفٌة بطرق      
 مبتكرة

38 

ً مفهوم إدارة الجودة الشاملة       39 ٌساهم نظام المعلومات المالً فً تبن

المعلومات المالً تغذٌة عكسٌة من العمٌل عن جودة الخدمة ٌوفر نظام      
 المصرفٌة

41 

ٌساعد نظام المعلومات المالً على التحسٌن المستمر فً جودة الخدمة      
 المصرفٌة

41 

 42 ٌساهم نظام المعلومات المالً فً عملٌة تخطٌط الجودة     

المصرف فً ذهن ٌساهم نظام المعلومات المالً فً ترسٌخ سمعة      
 العمالء

43 

 44 ٌساهم نظام المعلومات المالً فً تقلٌل زمن تقدٌم الخدمة     

المالً  عاإلبدا    

 45 ٌساهم نظام المعلومات  المالً فً ابتكار خدمات ومنتجات مالٌة جدٌدة     

ٌساهم نظام المعلومات المالً فً إدخال التعدٌالت على المنتجات       46 



الحالٌةالمالٌة   
ٌساهم نظام المعلومات المالً فً إٌجاد حلول إبداعٌة للمشاكل التً      

 تواجه المصرف
47 

 48 ٌسهل نظام المعلومات المالً عملٌات البحث والتطوٌر فً المصرف     

ً وتطوٌر مهارات       ٌتٌح نظام المعلومات المالً إمكانٌة التعلم التلقائ
 المستخدمٌن

49 

 51 ٌعمل نظام المعلومات المالً على تنمٌة ثقافة اإلبداع داخل المصرف     
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Abstract 

      This study addressing the issue of the effectiveness of the financial information 

system, and research about the role and importance that play in achieving 

competitive advantage for traditional private banks operating in the Syrian market, 

also aimed  to view the reality of financial information systems in the banking 

sector and to make recommendations that will upgrade work and competition 

among private banks in Syria. The researcher tried through three chapters to 

answer the questions posed to the problem by two theoretical chapters, the first one 

search in information systems, the second studied competitive advantage, and the  

third which is focus on  field study that applied to the traditional private banks in 

Syria. 

 

     And addressing this issue was possible only through the recognition of all the 

basic concepts and dimensions associated with  effectiveness of Financial 

Information System, which as defined by the researcher as such (quality system, 

quality of information, user satisfaction, information security) and with some 

indicators of Competitive Advantage, which, as defined by the researcher (cost 

reduction, quality of service banking, and financial creativity and innovation). 

Which has enabled us to deepen in our theme and come out  with several results 

including: 

1- The existence of  impact statistically significant between the effectiveness of 

financial information systems by its four elements (system quality, quality of 

information, user satisfaction, information security) and reduction of the  

cost as an indicator of competitive advantage, where there was a significant 

effect of user satisfaction and information security, and the impact was not 

significant for the system quality and quality of information. 

2- The presence effect statistically significant between the effectiveness of 

financial information systems by its four elements (system quality, quality of 

information, user satisfaction, information security) and improve the quality 

of banking services as an indicator of competitive advantage, where there 

was a significant effect of user satisfaction and information security, and the 

impact was not significant for the system quality and quality of information. 

3- having the effect statistically significant between the effectiveness of 

financial information systems by its four elements (system quality, quality of 



information, user satisfaction, information security), and financial creativity 

and innovation as an indicator of competitive advantage, where there was a 

significant effect of the quality of information, user satisfaction, and 

information security, the impact was not significant for the system quality 

and quality of information. 

 

This research concluded with a set of recommendations that could be useful to 

researchers in the future to search in this field. 

 

Keywords: Effectiveness of Financial Information System, System Quality, 

Information Quality, User Satisfaction, Information Security, financial Innovation. 
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