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 دور نظام ذكاء األعمال في تعزيـز األداء العالي: 
دراسة استطالعية لعينة من املصارف األهلية في محافظة أربيل
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جمهورية العراق

امللخص 1 

تنــاول البحــث موضــوع نظــام ذكاء األعمــال ودوره فــي تعزيـــز األداء العالــي، واختبـــر فــي القطــاع املصرفــي ممثــا بثمانيــة 
مصــارف أهليــة فــي محافظــة أربيــل.

تم تطبيق البحث على عينة مكونة من )80( مديـرا موزعيـن في مستويات إدارية مختلفة )أعضاء مجلس اإلدارة،مديـرون 
عامــون ومديـــرو أقســام وشــعب ومديـــري مكاتــب( واســتخدم االســتبيان كأداة رئيســة لجمــع البيانــات واملعلومــات، وقــد ســعى 
مــن  اســتخرجت  التــي  النتائــج  علــى  باالعتمــاد  متغيـــراتها  بيـــن  التأثيـــر  قيــاس عاقــة  رئيســة مفادهــا  البحــث الختبــار فرضيــة 
الشــبكات العصبيــة وذلــك لإلجابــة علــى التســاؤالت املتعلقــة بمشــكلة البحــث، وتــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات لعــل 
مــن أهمهــا أن نظــام ذكاء األعمــال نظاًمــا حيوًيــا ومهًمــا فــي نجــاح املنظمــات واســتمرارها واإلســهام فــي تعزيـــز أدائهــا، وهــذا مــا أكدتــه 
نتائــج التحليــل التــي أظهــرت وجــود عاقــة تأثيـــرية معنويــة بيـــن مكونــات نظــام ذكاء األعمــال وأبعــاد األداء العالــي، واســتنادا إلــى 
ذلــك وضعــت مجموعــة مــن التوصيــات أبـــرزها ضــرورة تحسيـــن مهــارات املسئوليـــن فــي املصــارف املبحوثــة للتعامــل مــع الكــم 

الهائــل مــن املعلومــات وعلــى املســتويات كافــة بمــا يســهم فــي تحقيــق األداء العالــي، وتســريع العمــل وإنجــازه علــى نحــو أفضــل.

الكلمات املفتاحية: املصارف األهلية - العراق، بيئة األعمال، ذكاء األعمال، أداء املنظمات.

املقدمة

شــهدت بيئــة األعمــال تطــوًرا كبيـــًرا فــي الســنوات األخيـــرة نتيجــة التغيـــرات التــي حصلــت فــي املنظمــات واحتــدام املنافســة 
والتنوع املعرفي والثقافي، والزم ذلك إدراكا واسًعا ومتنامًيا بأهمية إجراء التحوالت والتطورات ملجاراة هذه التغيـــرات والتأقلم 
والتكيــف مــع كل مــا هــو جديــد. وانســجاما مــع ذلــك بـــرزت الكثيـــر مــن األطروحــات الفكريــة التــي أفرزتهــا طبيعــة املرحلــة كونهــا 
تمثــل عوامــل نجــاح للمنظمــات إذا مــا اختــارت لنفســها البقــاء واالســتمرار. ومــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث الحالــي لتنــاول إحــدى 
املوضوعات املعاصرة والتي لها الدور الكبيـــر في اســتدامة أداء املنظمات في ظل التحديات التي تواجهها من خال تبني أنظمة 
ذكيــة قــادرة علــى التشــارك والتبــادل املعلوماتــي ومــن ثــم توليــد املعرفــة التــي تمكــن املنظمــات مــن دعــم وإدامــة أداءهــا وتفعيــل 

دورهــا فــي عمليــات اكتســاب املعلومــات وتحليلهــا وتفسيـــرها وعلــى النحــو الــذي يخــدم املنظمــات كافــة.

ومــن هــذا املنطلــق اختبـــر البحــث متغيـــراته فــي قطــاع املصــارف، والــذي هــو بأمــس الحاجــة ملثــل هــذه الدراســات للوصــول 
إلــى التميـــز واالرتقــاء بتقديــم خدماتــه لكافــة املتعامليـــن معــه، وممــا تقــدم فــإن هــدف البحــث تجســد فــي الخــوض فــي الجــدل 
الفكــري ملتغيـــراته فــي جانبــه النظــري، وأمــا جانبــه العملــي فهــو اإلجابــة عــن تســاؤالت املشــكلة األساســية للتوصــل إلــى ماهيــة 

العاقــة واألثـــر بيـــن متغيـــراته.

 *  تم استام البحث في مايو 2018، وقبل للنشر في يوليو 2018، وتم نشره في ديسمبر 2020.
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تنــاول البحــث موضــوع نظــام ذكاء األعمــال ودوره فــي تعزيـــز األداء العالــي، واختبـــر فــي القطــاع املصرفــي ممثــا بثمانيــة مصــارف 
أهليــة فــي محافظــة أربيــل. تــم تطبيــق البحــث علــى عينــة مكونــة مــن )80( مديـــرا موزعيـــن فــي مســتويات إداريــة مختلفــة )أعضــاء مجلــس 
اإلدارة،مديـــرون عامــون ومديـــرو أقســام وشــعب ومديـــري مكاتــب( واســتخدم االســتبيان كأداة رئيســة لجمــع البيانــات واملعلومــات، 
وقــد ســعى البحــث الختبــار فرضيــة رئيســة مفادهــا قيــاس عاقــة التأثيـــر بيـــن متغيـــراتها باالعتمــاد علــى النتائــج التــي اســتخرجت مــن 
الشــبكات العصبيــة وذلــك لإلجابــة علــى التســاؤالت املتعلقــة بمشــكلة البحــث، وتــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات لعــل مــن 
أهمهــا أن نظــام ذكاء األعمــال نظاًمــا حيوًيــا ومهًمــا فــي نجــاح املنظمــات واســتمرارها واإلســهام فــي تعزيـــز أدائهــا، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج 
التحليــل التــي أظهــرت وجــود عاقــة تأثيـــرية معنويــة بيـــن مكونــات نظــام ذكاء األعمــال وأبعــاد األداء العالــي، واســتنادا إلــى ذلــك وضعــت 
مجموعــة مــن التوصيــات أبـــرزها ضــرورة تحسيـــن مهــارات املسئوليـــن فــي املصــارف املبحوثــة للتعامــل مــع الكــم الهائــل مــن املعلومــات 

وعلــى املســتويات كافــة بمــا يســهم فــي تحقيــق األداء العالــي، وتســريع العمــل وإنجــازه علــى نحــو أفضــل.
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اإلطار املنهجي للبحث

مشكلة البحث

يمثل نظام ذكاء األعمال احد املفاهيم التي حظيت باالهتمام الواسع النطاق في العقديـن األخيـريـن من القرن املا�ضي، 
 
ً
ممــا جعــل منــه موضوًعــا معاصــًرا يتطلــب املزيــد مــن التحليــل والتنظيـــر بهــدف الوقــوف علــى أهــم مرتكزاتــه املفاهيميــة، فضــا

عــن التطــورات الهائلــة فــي وســائل االتصــاالت وتقنيــات املعلومــات التــي فرضــت تحديــات وصعوبــات كبيـــرة أمــام املنظمــات فــي 
ــر فــي هــذا الجانــب املهــم والحيــوي والــذي عــن  بلــوغ وتحقيــق أهدافهــا. وبنــاء علــى ذلــك تتمحــور مشــكلة البحــث علــى نحــو كبيـ
طريــق دراســته وتشــخيصه ســوف تتمكــن املنظمــة مــن تحقيــق أداءهــا العالــي والســيما إذا مــا علمنــا أن املنظمــات املبحوثــة 
)املصــارف األهليــة فــي محافظــة أربيــل( تواجــه تحدًيــا كبيـــًرا يتمثــل فــي قدرتهــا علــى التعامــل مــع كافــة التغيـــرات والتطــورات 
التقانيــة والتــي تتطلــب حلــول ذكيــة مــن أجــل تطويـــر أداءهــا وتعزيـــزه بمــا ينعكــس عــل تقديــم خدمــات جديــدة مميـــزة لزبائنهــا 
وهــذا مــا اتضــح أثنــاء عمليــة االســتقصاء إذ تبيـــن أن هنــاك جملــة مــن التحديــات والعقبــات فــي مجــال اســتخدام وتطبيــق نظــام 
ذكاء األعمــال مــن العامليـــن فــي هــذه املصــارف، فضــا عــن عــدم القــدرة علــى تنســيق وتوحيــد املعلومــات الخاصــة بمختلــف 
املتعامليـــن معهــا ضمــن بـــرامج وتطبيقــات ذكيــة بمــا يمكنهــا مــن تعزيـــز أدائهــا وتوظيفهــا لخدمتهــا، وفــي ضــوء ذلــك يمكــن بلــورة 

مشــكلة البحــث بالتســاؤالت اآلتيــة:

ما املقصود بنظام ذكاء األعمال وماهي أهميته في املصارف املبحوثة؟1- 

ما املقصود باألداء العالي وماهي أهم أبعاده؟2- 

ما دور نظام ذكاء األعمال في تعزيـز األداء العالي؟3- 

أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

عرض ومناقشة األطر املفاهيمية واملعرفية ملتغيـرات البحث في أطار اإلفادة من أطروحات الباحثيـن في هذا املجال.1- 

تحديد مدى تبني املصارف املبحوثة لنظم ذكاء األعمال وبما يسهم في تحقيق وتعزيـز األداء العالي.2- 

تحديد واقع نظم ذكاء األعمال واألداء العالي عند اعتماد عدد من املكونات واألبعاد املعبـرة عنها في املصارف املبحوثة.3- 

اختبار العاقة التأثيـرية بيـن متغيـرات البحث في املصارف املبحوثة.4- 

أهمية البحث

تتجلى أهمية البحث في الجوانب اآلتية:

يســتمد البحــث أهميتــه مــن أهميــة املتغيـــرات املبحوثــة مــن نظــم ذكاء األعمــال واألداء العالــي بوصفهــا تحمــل أطــًرا 1- 
 عــن 

ً
 إلــى املتغيـــرات األساســية لــه، فضــا

ً
معرفيــة متنوعــة ســواء تعلــق األمــر باملفهــوم أو مــا تجلــى باألهميــة وصــوال

أهميــة القطــاع الــذي طبــق فيــه البحــث كونــه مــن القطاعــات املهمــة والــذي لــه دور فــي إقامــة منظمــات ناجحــة لهــا 
القــدرة علــى املســاهمة فــي إجــراء التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة املطلوبــة.

مســاعدة املصــارف املبحوثــة علــى تقييــم نظــام ذكاء األعمــال وتحديــد أهميتــه مــن خــال فهــم وإدارة العاقــة التــي 2- 
تـــربط مكوناتــه مــع أبعــاد األداء العالــي.

توفــر الفرصــة األكبـــر للمصــارف املبحوثــة للتعــرف علــى واقــع نظــام ذكاء األعمــال وتحديــد إيجابياتــه وســلبياته ومــن 3- 
ثــم تحديــد أبـــرز الطــرق للوصــول إلــى األداء العالــي.

فرضية البحث

استناًدا إلى مشكلة البحث وأهميته، يمكن تحديد فرضيته الرئيسة املتمثلة باآلتي:

)ال يوجد تأثيـر معنوي ذات داللة إحصائية لنظام ذكاء األعمال في تعزيـز األداء العالي(.
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وينبثق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

ال يوجد تأثيـر معنوي ذات داللة إحصائية ملكونات نظام ذكاء األعمال في تقانة املعلومات.أ- 

ال يوجد تأثيـر معنوي ذات داللة إحصائية ملكونات نظام ذكاء األعمال في التعلم أملنظمي.  ب- 

أساليب جمع البيانات

 
ً
تــم تجميــع بيانــات الجانــب النظــري باالعتمــاد علــى العديــد مــن املراجــع والكتــب واملجــات واألطاريــح ذات الصلــة فضــا

عــن اســتخدام شــبكة اإلنتـــرنت.أما فيمــا يخــص الجانــب امليدانــي للبحــث، فقــد تــم االعتمــاد علــى اســتمارة االســتبيان كأداة 
رئيســة للحصــول علــى البيانــات واملعلومــات إذ تضمنــت )67( فقــرة امللحــق )1( موزعــة علــى جزئييـــن أساسييـــن، شــمل األول 
نظــام ذكاء األعمــال واحتــوى )20( فقــرة والخاصــة بمكونــات )تحليــل البيانــات، وخــزن البيانــات، وعــرض املعلومــات(، أمــا 
الثانــي فتضمــن )13( فقــرة والخاصــة بأبعــاد األداء العالــي )تقانــة املعلومــات، والتعلــم املنظمــي( واعتمــد تصميــم االســتبانة علــى 
 )Benjamin, 2004( )2013 ،عبــودي( )Kumar, 2013( بعــض املقاييــس العربيــة واألجنبيــة املتعلقــة بموضــوع البحــث ومنهــا

باعتمــاد املقيــاس الثاثــي كونــه أكثـــر املقاييــس اســتخداًما فــي العلــوم اإلداريــة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة في البحث

اعتمد البحث على االنحدار الخطي لوصف العاقة التأثيـــرية بيـــن متغيـــراته وباســتخدام أســلوب الشــبكات العصبية 
والتي اعتمدت نتائجها في تحديد العاقة التأثيـــرية بيـــن متغيـــرات البحث.

ا ألسلوب الشبكات العصبية:
ً
وفيما يأتي عرًضا مبسط

مفهوم الشبكات العصبية

لقــد تطــورت الشــبكات العصبيــة منــذ نشــأتها فــي أربعينيــات القــرن املنصــرم إلــى أن وصلــت إلــى مــا هــي عليــه اليــوم،إذ 
تمثــل نظــام مصمــم ملحــاكاة الطريقــة التــي يــؤدي بهــا العقــل البشــري مهمــة معينة،باعتمــاد معالــج ضخــم مــوزع علــى التــوازي، 
ومكــون مــن وحــدات معالجــة بســيطة، هــذه الوحــدات مــا هــي إال عناصــر حســابية تســمى عصبونــات أو عقــد لهــا خاصيــة 
عصبونيــة إذ تقــوم بتخزيـــن املعرفــة العمليــة واملعلومــات التجريبيــة لتجعلهــا متاحــة للمســتخدم وذلــك عــن طريــق ضبــط 
األوزان، تتشــابه الشــبكات العصبيــة مــع الدمــاغ البشــري فــي أنهــا تكتســب املعرفــة بالتدريــب وتخــزن هــذه املعرفــة باســتخدام 
قــوة وصــل داخــل العصبونــات تســمى األوزان التشابكية،وبســبب قــدرة الشــبكات العصبيــة علــى التعلــم أمكــن مكاملتهــا مــع 
عــدة بـــرمجيات لتقــوم بالعمــل علــى األنمــاط والتمييـــز اللفظــي وتحليــل البيانــات. ولعــل مــن أهــم خصائــص الشــبكات العصبيــة 

األتــي: )دربالــي، 2013: 23(

القدرة على اشتقاق املعنى من البيانات املعقدة أو غيـر الدقيقة.1- 

القدرة على تعلم كيفية القيام بمهام االعتماد على البيانات بواسطة التدريب أو التجربة األولية.2- 

بإمكانها خلق تنظيمها الخاص، وتمثيل البيانات التي تستلمها أثناء عملية التعلم.3- 

حسابات الشبكات العصبونية االصطناعية قد تنفذ بشكل متوازي. أما فيما يتعلق بمكونات الشبكات العصبية 4- 
فــي وحــدات املعالجــة التــي تتــم فيهــا العمليــات الحســابية التــي تضبــط بهــا األوزان ونحصــل  فلهــا مدخــات تتمثــل 
لــكل مدخــل مــن املدخــات للشــبكة، فوحــدات اإلدخــال تكــون طبقــة تســمى طبقــة  عــن طريقهــا عــن ردة الفعــل 
املدخــات، ووحــدات املعالجــة تكــون طبقــة املعالجــة، والتــي تقــوم بإخــراج نتائــج الشــبكة تدعــى طبقــة املخرجــات، 
وبيـــن كل طبقــة مــن هــذه الطبقــات هنــاك طبقــة مــن الوصــات البينيــة التــي تـــربط كل طبقــة بالطبقــة التــي تليهــا والتــي 
يتــم فيهــا ضبــط األوزان الخاصــة بــكل وصلــة بينية،وتحتــوي الشــبكة علــى طبقــة واحــدة فقــط مــن وحــدات اإلدخــال، 

لكنهــا قــد تحتــوي علــى أكثـــر مــن طبقــة مــن طبقــات املعالجــة.
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مجتمع البحث وعينته

يتمثــل مجتمــع البحــث بالقطــاع املصرفــي محافظــة أربيــل بوصفــه موقًعــا ألجــراء البحــث أمــا عينــة البحــث فشــملت 
املصــارف األهليــة فــي محافظــة أربيــل وبلــغ عددهــم )8( مصــارف مثلــت )70 %( مــن املجتمــع األصلــي، واختيـــرت عينــة البحــث 
مــن املســتويات اإلداريــة )مجلــس اإلدارة، واملــدراء العامــون، ومديـــري األقســام والشــعب والوحــدات ومديـــري املكاتــب( وتــم 

 للبحــث، وذلــك للمبـــررات اآلتيــة:
ً
توزيــع )80( اســتمارة علــى أفــراد العينــة، ووقــع االختيــار علــى القطــاع املصرفــي مجــاال

سهولة التعامل مع هذا القطاع واملرونة الكبيـرة التي تميـز بها والتسهيات التي قدمها إلكمال إجراء البحث الحالي.1- 

يتميـز القطاع املصرفي بالقدرة على مواكبة التطورات والتغيـرات على مختلف األصعدة مقارنة بالقطاعات األخرى.2- 

اإلطار النظري للبحث
مفهوم نظام ذكاء األعمال

لقــد أصبحــت بيئــة املنظمــات أكثـــر تعقيــًدا وذات طبيعــة متغيـــرة ومتطــورة إذ غــدت األعمــال فــي تنافــس شــديد وتـــزايدت 
الضغوطــات عليهــا ممــا أصبــح الزمــا علــى املنظمــات أن تســتجيب وبشــكل ســريع للظــروف والتطــورات الحاصلــة وان تكــون ذات 
قــدرة علــى التكيــف اتجــاه تلــك الظــروف لتضمــن البقــاء واالســتمرار والديمومــة فــي ممارســة أعمالهــا، إذ تتطلــب هــذه األعمــال 

اتخــاذ قــرارات روتينيــة منهــا واستـــراتيجية وتكتيكيــة بغــض النظــر عــن درجــة التعقيــد بعــض هــذه القــرارات.

ومــن هنــا يمكــن القــول أن املنظمــات تعيــش فــي عالــم تقــوده املعلومــات بوصفهــا نتيجــة مباشــرة لحلــول تقانــة املعلومــات 
األدوات الكتشــاف  مــن  علــى مجموعــة  تعتمــد  املعاصــرة  املنظمــات  مــن  متنوعــة جعلــت  التــي قدمــت مصــادر  واالتصــاالت 
املعرفــة والحصــول علــى حلــول وأفــكار ذكيــة )Albescu & D., 2008: 6(، وبمــا يتيــح للمــدراء القــدرة للحصــول علــى تقاريـــر 
بــدأت املنظمــات بالتطويـــر وباتجــاه اســتخدام القــدرات  ســهلة االســتخدام والتــي تمكنهــم مــن صنــع القــرارات وبســرعة،ثم 
املرئيــة ومقاييــس األداء وبحلــول 2006 ظهــرت منتجــات تجاريــة تحــت مظلــة ذكاء األعمــال )الناصــر، 2012: 66(. وفــي إطــار 
التوجهــات الخاصــة بنظــام ذكاء األعمــال ومــن خــال التعــرض إلــى بعــض األطــر املفاهيميــة، يمكــن القــول إن مفهــوم نظــام 
ــا فــي معانيــه ومضامينــه وتعــددت مفاهيميــة وفًقــا لتعــدد أراء الباحثيـــن واملختصيـــن فــي هــذا 

ً
ذكاء األعمــال شــهد تطــوًرا ملحوظ

املجــال، إذ عرفــه )مانــع، 2010: 3( علــى أنــه نظــام معلوماتــي يجمــع بيـــن تخزيـــن املعلومــات وأدوات تحليــل البيانــات، إذ يعمــل 
هــذا النظــام علــى تجمــع البيانــات مــن األنشــطة التــي تقــوم بهــا املنظمــة وتـــرتيبها وتخزينهــا بطريقــة تســهل الوصــول إليهــا فــي قاعــدة 
البيانــات، وبعدهــا تتــم معالجتهــا وعرضهــا فــي تقاريـــر واســتعامات وتحليــات، وفــي النهايــة اســتخدامها لتحسيـــن العمليــات التــي 

تقــوم بهــا املنظمــة

والعمليــات،  املنهجيــات،  مــن  بمجموعــة  يتمثــل   )9  :2011 )نعمــة،  صــوره  وكمــا  األعمــال  ذكاء  نظــام  فــإن  هنــا  ومــن 
والتطبيقــات والتقانــات، واألدوات والطرائــق، التــي تســتخدم لتحليــل معلومــات األعمــال وتحويلهــا إلــى معلومــات ذات قيمــة. 
وينطلــق )Kumor, 2013: 36( مــن القــول بــأن نظــام ذكاء األعمــال يمثــل إدارة إلدارة األعمــال تتضمــن تطبيقــات وتقانــات 
 إلــى توحيــد البيانــات الخــام وتحليلهــا والقــدرة علــى معالجتهــا وتحويلهــا 

ً
تســتخدم فــي جمــع معلومــات األعمــال وتحليلهــا وصــوال

إلــى معلومــات تســاهم فــي اتخــاذ القــرارات الصائبــة. ويـــرى )العبيــدي، 2012: 4( أن نظــام ذكاء األعمــال يشيـــر إلــى توظيــف تقانــة 
املعلومــات واالتصــاالت فــي اســتخدام معلومــات دقيقــة ذات قيمــة ونوعيــة عاليــة متعلقــة بمجــال العمــل ذاتــه وبيانــات كبيـــرة 
متوفــرة مــن عــدة مصــادر وتطبيــق مــا تــم اكتســابه مــن خبـــرات بهــدف تحسيـــن جــودة القــرارات التــي ينبغــي اتخاذهــا بنــاء علــى 
هــذه املعلومــات. ويتجلــى مفهــوم نظــام ذكاء األعمــال فــي كونــه عمليــات تفاعليــة الستكشــاف وتحليــل املعلومــات املهمــة وذات 
 )Olszak, 2014: 1104( وحــدده .)مجــال محــدد لتميـــز االتجاهــات واألنمــاط واســتنباط االســتنتاجات )جيالــي، 2013: 442
علــى إنــه عبــارة عــن تكامــل مجموعــة مــن األدوات والتقانــات واملنتجــات البـــرمجية كجمــع البيانــات مــن مصــادر منتشــرة وبعدهــا 
إلــى أن نظــام ذكاء األعمــال يتضمــن عمليــات   )4 :2015 البيانــات وتحليلهــا وجعلهــا متوافــرة. ويشيـــر )شبيـــر،  يتــم مكاملــة 
املشــاركة وحــل املشــكات واســتنتاج البـراهيـــن مــن الواقــع والتعلــم لتحقيــق العمــل الناجــح للنظــام مــن خــال صنــع القــرار، 

ويـــراد بــه تعليــم املنظمــات كيفيــة تحسيـــن أداء عملهــا والتعامــل مــع بيئتهــا لزيــادة فــرص النجــاح لديهــا.
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واستنادا إلى ما تقدم ناحظ اختاف اغلب الكتاب والباحثيـــن في وضع مفهوم متكامل لنظام ذكاء األعمال إذ تباينت 
أراء ووجهــات النظــر فــي ذلــك، ويمكــن تحديــد هــذا التبايـــن فــي اآلتــي:

يمثل نظام ذكاء األعمال مجموعة من األدوات، هي: التقنيات، والتطبيقات، والعمليات.1- 

يـركز نظام ذكاء األعمال على مكوناته املتمثلة في تحليل وتخزيـن البيانات، ومصادر وصول البيانات، وتطبيق البيانات.2- 

ذكاء 3-  نظــام  ينتجهــا  التــي  للمعلومــات  األفضــل  االســتثمار  خــال  مــن  ودعمهــا  القــرارات  وصنــع  عمليــات  تحسيـــن 
النظــام. هــذا  مــن  املتولــدة  املعرفــة  عــن  فضــا  األعمــال 

توجيه مخرجات نظام ذكاء األعمال إلى املستفيد النهائي لخدمته وتطويـر أداءه.4- 

وبذلــك يمكــن القــول إنــه رغــم التبايـــن فــي تحديــد مفهــوم واضــح لنظــام ذكاء األعمــال يمثــل وحــدة متكاملــة مــن هــذه 
النقــاط جميعهــا والتــي تـــرتبط مــع بعضهــا البعــض لخدمــة املنظمــة وتطويـــرها.

أهمية نظام ذكاء األعمال

يكتســب نظــام ذكاء األعمــال أهميــة خاصــة نتيجــة مــا تشــهده بيئــات العمــل مــن تغيـــر ســريع فــي البيانــات التــي يتــم خزنهــا 
وإنتاجهــا وتعاظــم املنافســة علــى املســتويات املحليــة والدوليــة، علــى نحــو يســتدعي توظيــف بـــرامج ذكيــة تســاعد فــي مراقبــة أداء 
العمل وتحديد التغيـرات التي ينبغي إجراءها ملعرفة موقع املنظمة من األهداف واالستـراتيجيات التي وضعتها لنفسها )شبيـر، 

2015: 20(. واتخــاذ قــرارات حاســمة وســريعة اســتجابة لهــذه التغيـــرات التــي ينبغــي احتواءهــا بســرعة )حمامــي، 2007: 7(.

ولتطويـــر  االســتمرار  أجــل  مــن  األعمــال  ذكاء  نظــام  علــى  املنظمــات  اعتمــاد  ضــرورة  إلــى  الحاجــة  ظهــرت  هنــا  مــن 
فــإن  لذلــك  10(.ونتيجــة   :2014 )علــي،  وأهدافهــا  رؤيتهــا  وتحديــد  املســتقبلية  بالظــروف  التنبــؤ  علــى  قــادرة  استـــراتيجيات 
امتــاك املنظمــات نظــام ذكاء األعمــال يــؤدي إلــى تميـــزها مــن خــال مســاهمتها بتعــدد التطبيقــات واألدوات البـــرمجية التــي 
.)www.sap.com( األعمــال  أداء  وقيــاس  تحليــل  عنــد  معياريــة  طرائــق  اعتمــاد  إلــى  يــؤدي  وبمــا  املنظمــات،  تلــك  تحتاجهــا 

عد هذه التقانات الجزء الظاهر 
ُ
وقد بـــرزت أهمية أنظام ذكاء األعمال في قدرته على التعامل مع عرض املعلومات إذ ت

 عــن عمليــة تحويــل 
ً
للنظــام وتقــاس كفاءتهــا بقدرتهــا علــى عــرض املعلومــات بصــورة تجعلهــا ذات معنــى للمســتفيد، فضــا

البيانــات واملعلومــات واملعرفــة إلــى الرســوم تمثيليــة لتحليــل البيانــات واستكشــاف املعلومــات وتميـــزها والتنبــؤ باالتجاهــات 
:)Ballard, 2006: 55( عــن ذلــك فــإن أهميــة نظــام ذكاء األعمــال تظهــر مــن خــال اآلتــي 

ً
وكشــف األنمــاط، فضــا

تحقق االستثمار األمثل للوقت.1- 

تساهم في تحقيق التكامل والتـرابط لنظم األداء وتوفيـر التنسيق املطلوب لها.2- 

فــي إيجــاد التفسيـــر الصحيــح للمعلومــات مــن خــال الدمــج بيـــن املعلومــات املخزونــة فــي نظــام قاعــدة 3-  املســاعدة 
املنظمــة. فــي  واملتاحــة  املوجــودة  املعلومــات 

تقليــل االعتمــاد علــى األفــراد فــي العمليــات اإلداريــة وبشــكل خــاص فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات، مــن أجــل تعزيـــز نظــام 4- 
ذكاء األعمــال فــي املنظمــة.

املساهمة في زيادة قدرة املنظمة على إيجاد الحلول للمشكات اإلدارية املختلفة.5- 

تخفيــض  يتبعهــا  والتــي  املبيعــات  فــي  زيــادة  تحقيــق  مــن خــال  األعمــال  ذكاء  نظــام  أهميــة   )loshin, 2003: 4( وحــدد 
بالتكاليــف وعلــى النحــو الــذي يــؤدي إلــى الحــد مــن املخاطــر وتخفيضهــا ويدعــم التخطيــط وعملياتــه للتأقلــم مــع مختلــف 

املنظمــة. نشــاطات وعمليــات  تأثيـــر علــى  لهــا  والتــي  الظــروف واألحــداث 

وكمحاولة إلغناء املضاميـن الفكرية ألهمية نظام ذكاء األعمال في مختلف القطاعات واملجاالت يبـرز القطاع املصرفي 
التنظيــم واالندماجــات وشــدة املنافســة واالبتــكارات  العوملــة وإعــادة  كأحــد القطاعــات الحيويــة واملهمــة، فظهــور عمليــات 
التقانيــة أجبـــر املصــارف علــى إعــادة النظــر فــي استـــراتيجياتها وأســاليب عملهــا باســتخدام بـــرامج ونظــم ذكاء األعمــال لتحقيــق 
وربحيتهــا  وكلفهــا  املمكنــة  التمويــل  مصــادر  تحديــد  علــى  األعمــال  ذكاء  نظــام  قــدرة  عــن  فضــا  بهــا،  خاصــة  تنافســية  ميـــزة 

والتعــرف علــى متطلبــات املستفيديـــن وتحديدهــا بدقــة )شبيـــر، 2015: 18(.
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فــي الوقــت ذاتــه وحــدات معلوماتيــة، وأن  لقــد كانــت املنظمــات تمثــل وحــدات تنظيميــة وظيفيــة وبشــرية كمــا كانــت 
نظــام امللفــات والوثائــق والتقاريـــر واالتصــاالت املباشــرة أو غيـــر املباشــرة كانــت تمثــل أدوات مــن نظــام املعلومــات، ومــع دخــول 
واســتخدام الحاســوب كانــت أنظمــة املعلومــات هــي املجــال األكثـــر اســتفادة،إذ تحولــت أنظمــة املعلومــات التقليديــة القائمــة 
علــى القلــم والورقــة إلــى أنظمــة معلومــات قائمــة علــى الحاســوب، ومــع االســتخدام التجــاري الواســع لإلنتـــرنت كانــت أنظمــة 
املعلومــات القائمــة علــى الحاســوب هــي األكثـــر اســتفادة مــن هــذا التحــول،إذ لــم يعــد نظــام املعلومــات مجــرد أجهــزة محملــة 
 )Extranet( وبالتـــرابط مــع املستفيديـــن تحولــت إلــى شــبكة خارجيــة )Intranet( باملعلومــات وإنمــا تحــول إلــى شــبكات داخليــة

.)Business Network( وبالتـــرابط مــع مجموعــة شــركات ذات اهتمامــات مشتـــركة تحولــت إلــى شــبكة أعمــال

وخــال الســنوات العشريـــن األخيـــرة ظهــر فــي حقــل اإلدارة وتقانــات املعلومــات علــى حــد ســواء العديــد مــن املصطلحــات، 
التي أصبحت محط اهتمام الباحثيـن والشركات الكبـرى على حد سواء، ومن هذه املصطلحات هو نظام ذكاء األعمال، الذي 
ــرح ألول مــرة فــي عــام 1958 مــن الباحــث »Hans Peter Luhn« مــن شــركة ”IBM” لصناعــة الحواســيب والبـــرمجيات،وذلك 

ُ
ط

فــي بحــث نشــر فــي »IBM Journal« تحــت عنــوان »A Business Intelligence System«، وكانــت فكــرة »Luhn« تــدور حــول بنــاء 
نظــام مؤتمــت لنشــر املعلومــات فــي أقســام املنظمــة جميعهــا، وذلــك بعــد أن تقــوم آالت ملعالجــة البيانــات بالتلخيــص والتـرميـــز 
 تلخــص، وتميـــز 

ً
الذاتــي للوثائــق لخلــق مســتخلص يـــرتبط بإجــراء معيـــن فــي املنظمــة، فجميــع الوثائــق الــواردة أو املّعــدة داخليــا

أنمــاط الكلمــات فيهــا، وتـــرسل إلــى اإلجــراء املناســب فــي املنظمــة )الفخــري، وأخــرون، 2016: 33(.

ومنــذ ظهــور هــذا املصطلــح فــي أواخــر خمســينيات القــرن املا�ضــي بقــي مجــرد فكــرة يصعــب تنفيذهــا علــى الواقــع، حتــى 
عــام 1989 حيـــن أعــاد الباحــث »Howard Dresner« هــذا املصطلــح إلــى الواجهــة، وفــي أواســط تســعينيات القــرن املنصــرم 
جــرى تــداول نظــام ذكاء األعمــال عبـــر تقاريـــر نظــم املعلومــات اإلداريــة ومنــذ ذلــك الحيـــن أصبــح نظــام ذكاء األعمــال محــط 
اهتمــام العديــد مــن الباحثيـــن وشــركات األبحــاث، أهمهــا مجموعــة “Gartner” لألبحــاث التــي تبنتــه وطورتــه خــال الســنوات 
علــى  القــدرة  يمثــل  كونــه  األعمــال،  ذكاء  نظــام  ملنتجــات  املصنعــة  الكبـــرى  الشــركات  ألغلــب  األول  املرجــع  لتصبــح  املاضيــة 
الوصــول إلــى املعلومــات وتحليلهــا« )Gartner, 2006: 2(، وبحلــول عــام 2005 بــدا نظــام ذكاء األعمــال يشــتمل علــى إمكانيــة 
 إلــى إمكانيــة التحليــل والفحــص ذوي القــدرة القويــة علــى العطــاء لصالــح املنظمــة، ويبقــى قطــاع ذكاء 

ً
الــذكاء االصطناعــي فضــا

عمــال أحــد أســرع أســواق البـــرمجيات نمــًوا فــي ظــل الثــورة التكنولوجيــة علــى الرغــم مــن تباطــؤ عجلــة النمــو االقتصــادي 
َ
األ

فــي بعــض الــدول، وذلــك بســبب مواصلــة الشــركات اعتمــاد بـــرمجيات ذكاء األعمــال كأداة حيويــة ألعمــال أكثـــر ذكاء ومرونــة 
وكفــاءة )عبــد القــادر، 2013: 20(.

مكونات نظام ذكاء األعمال

اختلــف الكتــاب والباحثــون فــي تحديــد مكونــات نظــام ذكاء األعمــال واختلفــت وجهــات نظرهــم فــي تحديدهــا تبعــا ألهميتهــا 
ومجاالت اســتخدامها والشــكل )1( يوضح أهم مكونات نظام ذكاء األعمال.

واســتناًدا إلــى ذلــك يعتمــد البحــث علــى عــدد مــن هــذه املكونــات التــي تشــكل مكونــات نظــام ذكاء األعمــال واملتمثلــة فــي 
تحليــل البيانــات وخــزن البيانــات ومــن ثــم عــرض املعلومــات، وقــد تــم اختيــار هــذه املكونــات لعــدد مــن املســوغات لعــل أهمهــا:

 مهًمــا نحــو تعزيـــز مجــاالت نظــم تقانــة املعلومــات عموًمــا ونظــام ذكاء األعمــال خاصــة 1- 
ً
تمثــل هــذه املكونــات مدخــا

كمــا أنهــا تســهم فــي تدعيــم النضــج الفكــري لألفــراد فــي املنظمــة بمــا يؤمــن لهــم رســم خارطــة طريــق واضحــة فــي كيفيــة 
اعتمــاد هــذه األنظمــة.

تشــكل هــذه املكونــات وحــدة متكاملــة عنــد توظيفهــا علــى نحــو صحيــح بمــا يمهــد الســبيل للمنظمــة املبحوثــة مــن 2- 
 عــن حداثتهــا واتفــاق أغلبيــة الباحثيـــن عليهــا.

ً
احتــواء ومواجهــة أي تغيـــرات فــي مجــال عملهــا فضــا

 فــي حيــاة املنظمــة املبحوثــة وعلــى نحــو يــؤدي إلــى إقرارهــا كمكونــات فاعلــة 3- 
ً
ينظــر لهــذه املكونــات علــى أنهــا األكثـــر فعــا

فــي البحــث الحالــي.
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Matei, G. )2010(. ”A collaborative Approach of Business Intelligence  Systems”, Journal of Applied Collaborative Systems, p. 20.    

شكل )1( مكونات نظام ذكاء األعمال
تحليل البيانات 1-

أنــواع  مــن  نــوع  فــكل  التحليــل،  لــه  املوجــه  املســتفيد  أو  التحليــل  غــرض  باختــاف  البيانــات  تحليــل  عمليــة  تختلــف 
املستفيديـن سيحتاج إلى تطبيقات مختلفة لتوفيـر احتياجاته. ووفًقا للباحث Hostmann من مجموعة Gartner لألبحاث 

.)Gartner, 2006: 6( فإنــه يوجــد ثاثــة أنــواع رئيســة لتحليــل البيانــات

التطبيقــات املوجهــة نحــو اإلستـــراتيجية: وتســتخدم بصــورة رئيســة لقيــاس األداء وإدارتــه وتوفــر قــدرات لتعريــف - 
التكامــل وإدارة الخطــط وتنظيمهــا عبـــر مناطــق وظيفيــة وعمليــات متعــددة.

 معمًقا للمعلومات، وتقدم استعامات حسب الطلب - 
ً
التطبيقات املوجهة نحو املحلل: وتوفر للمستفيديـن تحليا

أو مجدولة، وتستخدم مخرجات هذا التحليل بوصفها مدخات للتخطيط االستـراتيجي للوصول ألداء أفضل.

التطبيقــات املوجهــة نحــو العمليــة:  وتوفــر للمــدراء التشغيلييـــن واملستفيديـــن تحليــا موجًهــا بالعمليــة  )الحــدث( بالنســبة - 
لنقطة عمل معينة، وهذا املكون غالًبا ما تنشر في حزم تطبيقات األعمال وتطبيقات إدارة العمليات لتحليل املعلومات 
ضمــن محتــوى عمليــة معيـــن. عموًمــا فــإّن عمليــة تحليــل البيانــات ليســت متقاطعــة أو متعارضــة بــل متكاملــة مــن خــال 
تحليــل  ويشــمل   .)8:2013 )مانــع،  األعمــال  بــذكاء  الخاصــة  االحتياجــات  لدعــم  التطبيقــات  هــذه  مــن  مزيــج  اســتخدام 

 عــن التنقيــب عــن البيانــات.
ً
البيانــات اســتخاص ونقــل وتحميــل البيانــات واملعالجــة التحليليــة الفوريــة املباشــرة فضــا

خزن البيانات 2-

تعمــل هــذه التقانــات علــى دمــج البيانــات مــن مصــادر بيانــات متعــددة فــي تقنيــة خــزن واحــدة وتهيئتهــا لاســتخدام مــن 
قبــل أطــراف متعــددة، وُيعــّد مســتودع البيانــات تقنيــة الخــزن الرئيســة لنظــام ذكاء األعمــال، وقــد طــرح مســتودع البيانــات 
IBM، إذ طــوروا  فــي أواخــر ثمانينيــات القــرن املا�ضــي مــن قبــل الباحثيـــن )Devlin and Murphy( مــن شــركة  للمــرة األولــى 
مــا أطلقــوا عليــه »مســتودع بيانــات األعمــال«، لتـــزويد أنمــوذج ملعماريــة تدفــق البيانــات مــن قواعــد البيانــات التشــغيلية فــي 
ــه مجموعــة 

ّ
املنظمــة إلــى بيئــة دعــم القــرار )Inmon, et al., 2008: 43(. وعــّرف )Jarke, et al., 2003: 1( مســتودع البيانــات بأن

مــن التقنيــات التــي تهــدف إلــى تمكيـــن عمــال املعرفــة ســواء كانــوا تنفيذيـــن ومحلليـــن مــن صنــع قــرارات أعمــال بصــورة أســرع 
وأفضــل. وأشــار إليــه )Inmon, et al., 2008: 42( بأنــه مجموعــة بيانــات موجهة،ومتكاملــة، ومتباينــة زمنًيــا، لدعــم القــرارات 

اإلداريــة. ويتضمــن خــزن البيانــات مســتودعات البيانــات ومتاجــر البيانــات.
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عرض املعلومات 3-

يعتمــد نجــاح نظــام ذكاء األعمــال فــي تحقيــق أهدافــه بصــورة رئيســة علــى نجــاح عمليــة عــرض املعلومــات وذلــك مــن 
خــال القــدرة علــى إيصــال مخرجــات النظــام وبكفــاءة، أذ تعــّد هــذه التقانــات الجــزء الظاهــر لنظــام ذكاء األعمــال، وتقــاس 
كفاءتهــا بقدرتهــا علــى عــرض املعلومــات بصــورة تجعلهــا ذات معنــى للمســتفيد، وتعــّرف هــذه علــى إنهــا »عمليــة تحويــل البيانــات 
إلــى رســوم تمثيليــة لدعــم مهــام محــددة مثــل تحليــل البيانــات، واستكشــاف املعلومــات، وتفسيـــرها،  واملعلومــات واملعرفــة 
والتنبــؤ باالتجــاه، وكشــف األنمــاط، واستكشــاف التواتـــر« )Zhang, 2008: 3(، فــكل الجهــود املبذولــة إلنجــاح نظــام ذكاء 
األعمــال، قــد تفشــل فــي حالــة فشــل هــذا املكــون فهــي تعــّد الحــد الفاصــل بيـــن نجــاح ذكاء األعمــال وفشــله، وهنــاك عــدة أنــواع 
مــن هــذه التقانــات تســتخدم بأشــكال مختلفــة ســواء أكانــت بشــكل منفــرد أو متداخــل يتــاءم مــع هــدف النظــام ولعــل أهمهــا 

التقاريـــر ولوحــة القيــاس وبطاقــة األداء.

األداء العالي
مفهوم األداء العالي

 
ً
ُيعــد األداء العنصــر األســاس فــي تحسيـــن قــدرة املنظمــة علــى مواجهــة الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة كافــة، فضــا

عــن كونــه العامــل األهــم لضمــان النجــاح طويــل األمــد للمنظمــات املختلفــة، والســيما فــي ظــل التغيـــرات املســتمرة فــي هيــكل 
املنافســة وتعقــد احتياجــات الزبائــن وقصــور دورة حيــاة املنتجــات فضــا عــن تســارع التطــورات التقانيــة كل ذلــك ســاهمت فــي 

تعزيـــز اإلدراك بــأن األداء العالــي هــو األداة التنافســية الازمــة لتحقيــق النجــاح املنظمــي.

واســتنادا لذلــك فقــد تعــددت أراء الكتــاب فــي تحديــد مفهــوم األداء العالــي تبعــا لتعــدد واختــاف وجهــات نظرهــم لــه، إذ 
عرفه)السلمي، 2002: 299( على أنه قدرات ومهارات معرفية وفكرية عالية يمتلكها العاملون في املنظمة تجعلهم قادريـن على 
إنجــاز أعمــال تفــوق مــا يقدمــه اآلخــرون كًمــا ونوًعــا. فــي حيـــن يصفــه )Benjamin, 2004: 16( علــى إنــه ناتــج النشــاطات التنظيميــة 
 عــن إنــه ناتــج عمــل اإلدارة االستـــراتيجية أو إلدارة مــوارد املنظمــة استـــراتيجًيا. ويطلــق عليــه 

ً
املختلفــة التــي يقــوم بهــا األفــراد فضــا

)Brown, 2006: 4( مجموعة املمارسات التي تـزاولها اإلدارة والتي تحاول من خالها خلق بيئة ضمن املنظمة يشعر فيها الفرد 
باالحتــواء الكبيـــر واملســؤولية الكبيـــرة. ونظــر إليــه )lammanem, 2007: 7( مــن زاويــة املــوارد املتاحــة، وعرفــه بأنــه األداء الــذي 
يفــوق مســتوى األداء الحالــي واملتوقــع مــن خــال االســتثمار الفعــال للمــوارد املتاحــة وامتــاك قيــادة ذات الكفــاءة تمكــن املنظمــة 

مــن الوصــول إلــى أعلــى مســتويات األداء وعلــى املــدى الطويــل.

وبهــذا الصــدد يشيـــر )Blenko & Rogers, 2006: 157( إلــى األداء العالــي مــن خــال مجموعــة مــن الســلوكيات والقــدرات 
واملهــارات الفكريــة املعرفيــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا اإلفــراد العامليـــن فــي املنظمــة بحيــث تصبــح لهــم القــدرة علــى توظيفهــا فــي 
مجــال عملهــم وبمــا يجعلهــم يقدمــون أفــكار أو منتجــات أو خدمــات تتســم بالحداثــة والصالــة واإلبــداع والتمييـــز األمــر الــذي 
يعــزز مــن تحقيــق أهــداف عاليــة املســتوى. أمــا )عبــودي، 2013: 46( فقــد وصفــه بأنــه األداء الــذي يعــزز مــن أداء األعمــال مــن 
خــال اعتمــاد أو توظيــف نظــم عمــل األداء العالــي لتحسيـــن توجهــات األفــراد فــي العمــل وعلــى النحــو املــؤدي إلــى تخفيــض معــدالت 

الــدوران وزيــادة املرونــة فــي ممارســة العمــل، وتحسيـــن اإلنتاجيــة.

أهمية األداء العالي

تبـرز أهمية األداء العالي بوصفه منهًجا استـراتيجًيا يهدف لزيادة كفاءة أداء املنظمات من خال: )جبوري، 2009: 95(

ضمان املطابقة مع الحد األدنى ملعاييـر األداء الحرجة.1- 

فحص مدى جودة أداء املنظمة في جوانب األداء املختلفة.2- 

الختبار االفتـراضات األساسية ونظام القيم ورسالة املنظمة.3- 

التحقق من مستوى جودة وتحقيق األهداف اإلستـراتيجية.4- 

تعريف وتحديد فرص التحسيـن املستمر.5- 

مقارنة األداء مع املعاييـر الداخلي والخارجية.6- 
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أما )Neely, 2000: 17( فقد تناول أهمية األداء العالي من خال تحقيق مستويات عالية من االستدامة في اإلنتاجية 
والجــودة وبمــا يعــزز أنظمــة التقييــس والســيطرة النوعيــة املعتمــدة فــي املنظمــات. وبـــرزت أهميــة األداء العالــي كونــه عمليــة 
نظاميــة لجمــع وتحليــل وتوثيــق املعلومــات مــن اجــل الوصــول إلــى نظــام معلومــات فاعــل وبمــا يمكــن مــن تقييــم النشــاطات 
املختلفــة عبـــر الربــط والتكامــل بيـــن نظــام املعلومــات املالــي وغيـــر املالــي واملوجــه نحــو الزبــون وبمــا يمهــد للمنظمــات الطريــق 

.)Ganabl, 2009: 17( لتحديــد وتعريــف مســتويات نجاحهــا

ويحدد )Forman, 2009: 57( أهمية األداء العالي في قدرته على تحقيق اآلتي:

تدقيق مستويات األداء وتحسيـن وتطويـر عمليات اتخاذ القرارات في املنظمات.1- 

تقديم فرص أوسع لخلق التـرابط بيـن االستـراتيجيات واألنشطة املختلفة في املنظمات.2- 

إدامة عمليات التخطيط والرقابة وبما يساهم في تطويـر واقعية املنظمات نحو زيادة أدائها.3- 

التواصــل 4-  وتعزيـــز  املختلفــة  العمليــات  بيـــن  التكامــل  تحقيــق  خــال  مــن  الشــفافية  تشــجيع وتحسيـــن مســتويات 
بينهــا. فيمــا  الداخلــي 

تدعيم ثقافة عمليات التحسن املستمر والتطويـر.5- 

خصائص األداء العالي

حدد )الكرعاوي، 2015: 56( مجموعة من الخصائص األساسية ملنظمات األداء العالي تتضمن اآلتي:

رســالة واضحــة وجيــدة الصياغــة ومتكاملــة: تمتلــك منظمــات األداء العالــي رســالة واضحــة ومرســومة بشــكل جيــد 1- 
ومتكامــل مــن حيــث األهــداف االستـــراتيجية الواجــب تحقيقهــا ونظــام أدارة األداء الــذي يــوازي هــذه األهــداف لبيــان 

كيفيــة مســاهمة األفــراد فــي تحقيــق النتائــج التنظيميــة الشــاملة وضــع هــذه األهــداف بمكانهــا الصحيــح.

االســتخدام االستـــراتيجي: بمــا أن املنظمــة تعتمــد وبشــكل متـــزايد علــى الشــركاء لتحقيــق املخرجــات الخاصــة بهــا، 2- 
ولذلــك فــإن تحولهــا إلــى منظمــة أداء عالــي يســتوجب إدارة العاقــات وبشــكل مؤثـــر مــع املنظمــات خــارج توجههــا أو 

تحــت ســيطرتها املباشــرة.

تحديــد حاجاتهــم 3-  تتضمــن  والزبائــن  العمــاء  تلبيــة حاجــات  إن عمليــة  والزبائــن:  العمــاء  علــى حاجــات  التـركيـــز 
واملســؤولية. الشــفافية  يضمــن  وبمــا  لتلبيتهــا  والســعي 

ثابتــة وقــدرة علــى 4-  قيــادة قويــة وذات جاذبيــة ورؤيــة  العالــي  األداء  أغلــب منظمــات  تمتلــك  اإلدارة االستـــراتيجية: 
إليهــا كل مــن األفــراد واملنظمــة علــى حــد ســواء. التــي يحتــاج  تحديــد املهــارات والكفــاءات 

أن منظمات األداء العالي هي بمستوى عال جًدا من االستحقاق املالي في مجال إدارة املوارد أكثـر من مثيلها التقليدية.5- 

القيــادة الديموقراطيــة: تتصــف املنظمــات ذات األداء العالــي بالقيــادة الديموقراطيــة، وهــي بذلــك تســتند ألفــكار األفــراد فــي 6- 
تحقيق مســتويات عالية من اإلنتاجية والقيادة تشيـــر إلى قوة التأثيـــر على مجموعة من األفراد لتحقيق هدف مشتـــرك.

الوظائــف 7-  لشــغل  املوهوبيـــن  األفــراد  نشــر وجــذب  بقدرتهــا علــى  العالــي  األداء  تتصــف منظمــات  املوهبــة:  انتشــار 
الداخليــة والخارجيــة. مــن املصــادر  تـــركز علــى جــذب األفــراد  بذلــك  لديهــا، وهــي  التنظيميــة 

أبعاد األداء العالي

فــي  العالــي  األداء  ملــا يجســده  تـــرجمة حرفيــة  تمثــل  العالــي كونهــا  األداء  أبعــاد  مــن  ُبعديـــن أساسيـــن  تــم االعتمــاد علــى 
املنظمــات املعاصــرة، وأنهــا تعكــس درجــة مــن الشــمولية واالرتبــاط فيمــا بينهــا، ويتمثــل هــذان البعــدان فــي تقانــة املعلومــات 

أهمهــا: لعــل  املبـــررات،  مــن  للعديــد  وذلــك  املنظمــي،  والتعلــم 

تمثــل هــذه األبعــاد رؤيــة مشتـــركة يمكــن مــن خالهــا النظــر إلــى منظمــات األداء العالــي وخاصــة املنظمــة املبحوثــة إذ - 
يظهــر التكامــل فيمــا بيـــن هذيـــن الُبعديـــن علــى نحــو واضــح، فالتعلــم املنظمــي يتطلــب تقانــة معلومــات خاصــة وتقانــة 

املعلومــات تعتمــد علــى أدوات وبـــرمجيات خاصــة للتعلــم.

اتفاق أغلب الدراسات والبحوث على هذيـن البعديـن.- 
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تقانة املعلومات: 1-

تمثل تقانة املعلومات إحدى األدوات الرئيســة التي تســتثمرها املنظمات ملواجهة التغيـــرات باعتماد مجموعة متكاملة 
مــن األجهــزة واملعــدات واملهــارات الفرديــة وشــبكات االتصــال مــن اجــل جمــع وتحليــل البيانــات وتصنيفهــا واســتخراج املعلومــات 
وخزنهــا واستـــرجاعها عنــد الحاجــة لهــا )Nissen, 2000: 22(. إذ تمثــل تقانــة املعلومــات العصــب الحيــوي للمنظمــات ملــا توفــره 

 عــن ســهولة اســتخدامها فــي مختلــف التطبيقــات )التميمــي، 2007: 46(. 
ً
مــن جهــد ووقــت وكلفــة فضــا

ويعرفهــا )العبيــدي، 2012: 47(علــى أنهــا مجمــل التقانــات بــكل مــا تحويــه مــن وســائل ومعــدات وأدوات وأجهــزة، يمكــن 
التعامــل معهــا بمهــارة للحصــول علــى أفضــل حلــول فــي مجــال إنتــاج املعلومــات واملعرفــة، والتشــارك والتبــادل باملــوارد املختلفــة، 
ســواء كانــت معلومــات أم أدوات وأجهــزة مــن خــال االعتمــاد علــى شــبكات االتصــال بمختلــف أنواعهــا بغيــة التوصــل إلــى أفضــل 
النتائــج فــي مجــال إدارة نظــم املعلومــات، واســتخدامها مــن قبــل املستفيديـــن لتسييـــر األعمــال اإلداريــة املختلفــة. ويصفهــا 
)Dixit, 2010: 3( بأنهــا مصطلــح عــام يصــف مجموعــة مــن األدوات والتقانــات التــي تســاعد فــي إنتــاج ومعالجــة وخــزن و توزيــع 

املعلومــات بســرعة عاليــة.

 بالنسبة للمنظمات ذات التوجه االستـراتيجي الساعي لتعزيـز القدرة التنافسية 
ً
كما تؤدي تقانة املعلومات دوًرا فاعا

وذلــك مــن خــال تعزيـــز كفــاءة وفاعليــة األداء، إذ إن منظمــات اليــوم املتميـــزة وذات الكفــاءة البــد أن تمتلــك تقانــة املعلومــات 
كــي تتمكــن مــن تحقيــق األداء العالــي مــن خــال مــا تقدمــه مــن منتجــات وخدمــات متطــورة )الجبــوري، 2009: 147(.

و حدد )الطائي، 2010: 16( أهمية تقانة املعلومات في أنها:

تقــدم فوائــد ملموســة، تتمثــل فــي إلغــاء الحواجــز الزمنية،والحــد مــن األعمــال الروتينيــة، وتقليــص األيــدي العاملــة - 
وغيـرها.

املركزيــة -  املعالجــة  نتيجــة  املنظمــة  عليهــا  املســتندة  الوحــدات  عــدد  تقليــص  ومنهــا  ملموســة،  غيـــر  فوائــد  تقــدم 
وغيـــره. املستفيديـــن،  رضــا  وتحقيــق  اإلنتاجيــة،  وزيــادة  الخدمــات،  مســتوى  ورفــع  للمعلومــات، 

ويمكــن القــول إن أهميــة تقانــة املعلومــات تبـــرز مــن خــال مــا توفــره مــن إســهامات لإلفــراد العامليـــن واملــدراء علــى حــد 
ســواء وذلــك باطاعهــم علــى املعلومــات، إذ إن املنظمــات التــي تكــون فــي مجــال املنافســة العامليــة البــد لهــا أن تمتلــك عناصــر 

عــد تقانــة املعلومــات جــزء مهــم فيهــا )صبـــري، 2009: 149(.
ُ
ومقومــات امليـــزة التنافســية املســتقبلية، والتــي ت

التعلم املنظمي 2-

عــرف )Hodgkinson, 2000: 158( التعلــم املنظمــي علــى إنــه عبــارة عــن عمليــة التعلــم املســتخدمة فــي املنظمــة، وذلــك 
مــن خــال ســؤال األفــراد عــن كيفيــة تعلمهــم، ومــا الــذي يحصــل نتيجــة تفاعلهــم املســتمر مــع بعضهــم البعــض، ومــا ينتــج عــن 

ذلــك مــن اكتســابهم للخبـــرات واملهــارات علــى املــدى البعيــد.

فيما نظر )Blanchard at el., 2001: 48( إليه على إنه عملية بحث وانتقاء وتكييف سياقات جديدة لتحسيـن األداء. 
وأكــد )Cunningham & Less, 2002: 481(علــى إن التعلــم املنظمــي عمليــة تدفــق املعرفــة مــن اإلدراك والفعــل الفردييـــن 
 )Skerlavaj & Dimavski, 2007: 45( إلــى خزيـــن املعرفــة املتجســد فــي املمارســات التنظيميــة. وهــو مــا يتفــق مــع وجهــة نظــر

باإلشــارة إلــى أن التعلــم املنظمــي ُيشــكل عمليــة تفاعليــة ابتكاريــه تشــتمل علــى الثقافــة، واالنفعــاالت، والقــوة.

ويبيـــن )Wanacott, 2003: 31( أن التعلــم أملنظمــي يمثــل الكفــاءة املتناميــة بيـــن األفــراد فــي إيصــال وحــل املشــكات 
بنجاح سواء على األمد القصيـر أو الطويل. فيما حدد )الكبي�ضي، 2004: 90( أن التعلم التنظيمي يمثل العملية التي تسعى 
املنظمــات مــن خالهــا لتحسيـــن قدراتهــا الكليــة وتطويـــر ذاتهــا، وتفعيــل عاقاتهــا مــع بيئتهــا والتكيــف مــع ظروفهــا ومتغيـــراتها 
الداخليــة والخارجيــة، وتعبئــة العامليـــن فيهــا ليكونــوا وكاء ملتابعــة واكتســاب املعرفــة وتوظيفهــا ألغــراض التطويـــر والتمييـــز.

أما )Thomas & Allen, 2006: 124( فيصفان التعلم املنظمي على إنه العملية التي تؤدي إلى تعلم املنظمة وبشكل مستمر. 
كمــا بيـــن )نجــم، 2008: 244( التعلــم التنظيمــي بأنــه عمليــة التفاعــل املتكامــل املحفــز باملعرفــة والخبـــرات واملهــارات الجديــدة التــي 
يؤكــد فــي جوهــره الفكــري علــى 

ًً
تــؤدي إلــى تغييـــر دائــم نســبًيا فــي الســلوك ونتائــج األعمــال. وأخيـــًرا، ُعــد التعلــم التنظيمــي مفهوًمــا حركيا

الطبيعــة املتغيـــرة بشــكل مســتمر، ســواء كان علــى مســتوى الشــخص أو املنظمــة )البغــدادي والعبــادي، 2010: 21(.
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اإلطار امليداني للبحث
الشبكات العصبية:

تــم االعتمــاد علــى شــبكة االنتشــار الخلفــي فــي أدخــال البيانــات الخاصــة بمتغيـــرات البحــث وذلــك بطبقــة مخفيــة واحــدة 
وبمرحلتيـــن تمثلــت املرحلــة األولــى بمرحلــة تدريــب البيانــات والغايــة منهــا متابعــة الوقــت الحقيقــي املســتغرق للتنفيــذ وكذلــك 
يتــم  البيانــات  مــن مرحلــة تدريــب  تنفيــذ، وبعــد االنتهــاء  )500( محاولــة  بـــ  ذلــك  وتــم  الشــبكة،  انتشــار الخطــأ واألوزان علــى 
االنتقــال إلــى املرحلــة الثانيــة واملتمثلــة بمرحلــة تحليــل قــوة البيانــات املدربــة، وكانــت النتائــج بعــد اإلخــراج الحقيقــي واإلخــراج 

املخطــط كمــا فــي الشــكل )2( والــذي يعــرض العاقــة بيـــن متغيـــري البحــث.

 

  
شكل )2( العالقة بيـن الخراج الحقيقي واإلخراج املخطط ملتغيـري البحث

إذ يتمثــل اإلخــراج املخطــط بالرمــز X، أمــا اإلخــراج الحقيقــي الــذي حصلنــا عليــه مــن تنفيــذ الشــبكة فجــاء بالرمــز Y، ومــن 
منحنــى الرســم ناحــظ مســتوى التقــارب بيـــن اإلخــراج املخطــط واإلخــراج الحقيقــي، وإن مســتوى الفروقــات بينهمــا كان قليــل جــًدا.

يوضــح الشــكل رقــم )3( املراحــل التــي تمــر بهــا البيانــات لغــرض تهذيبهــا مــن قبــل الشــبكة، وتســمى بمراحــل التنفيــذ، إذ يتــم 
فــي هــذه املراحــل معالجــة البيانــات وتهذيبهــا، ويطلــق علــى املرحلــة األولــى باملعماريــة الخاصــة بالشــبكة. فــي حيـــن تمثــل املرحلــة 
الثانية األوزان الخاصة بالشبكة وكانت هنا بـ )1 -3-3(. أما املرحلة الثالثة فتشيـر إلى درجة التطابق بيـن البيانات الحقيقية 
عــد هــذه املعالجــة مــن 

ُ
واملخططــة وفــي هــذه الشــبكة تشيـــر البيانــات املظللــة إلــى البيانــات الشــاذة والتــي ســتعالجها الشــبكة وت

أهــم مميـــزات الشــبكة والدليــل علــى ذلــك إنــه فــي املراحــل القادمــة تــم معالجــة هــذه البيانــات ولــم تظهــر بيانــات مؤشــرة ومظللــة. 
واملرحلــة الرابعــة تتمثــل باختيــارات الشــبكة ونوعيــة الخطــأ. أمــا املراحــل املتبقيــة فتشيـــر إلــى معامــل االنحــدار واالرتبــاط 

ومعــدل الخطــأ. أمــا الجــدول علــى يميـــن الشــكل فيمثــل ذات املراحــل مجتمعــة ويعطــي أفضــل بيانــات للشــبكة.

أمــا الشــكل )4( فيشيـــر إلــى الشــبكة املثاليــة التــي أعطاهــا البـــرنامج كنتيجــة ملراحــل التنفيــذ التــي أجرتهــا الشــبكة،إذ تــم 
إجــراء 500 محاولــة تنفيــذ للوصــول إلــى الشــبكة املثاليــة، وبذلــك فــإن الشــبكة هنــا تتكــون مــن ثــاث طبقــات، تتمثــل الطبقــة 
األولــى بطبقــة اإلدخــال الخاصــة بإدخــال البيانــات ويـــرمز لهــا بمثلــث، والطبقــة الثانيــة تشيـــر إلــى الطبقــة املخفيــة والتــي تعمــل 
علــى فلتـــرة البيانــات وتحســينها وتمثلــت هنــا بطبقــة واحــدة ويـــرمز لهــا بالدائــرة، أمــا الطبقــة األخيـــرة فتشيـــر إلــى طبقــة اإلخــراج 
وكانــت طبقــة واحــدة أيضــا ويـــرمز لهــا بمثلــث أحمر،أمــا )n( فتشيـــر إلــى )note( وتعنــي عقــدة وتتمثــل بطبيعــة البيانــات وفــي 

البحــث الحالــي كانــت طبيعــة البيانــات كميــة ولهــا )n( واحــدة.
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الشكل)3( مراحل تنفيذ الشبكة  

تحليل عالقة التأثيـر بيـن متغيـرات البحث

لفرضيــات  املنهجيــة  املعالجــة  خطــوات  إطــار  ضمــن 
ذكاء  نظــام  مكونــات  تأثيـــر  درجــة  تحديــد  البحث،يســتلزم 
األعمــال فــي أبعــاد األداء العالــي، وهــذا مــا نصــت عليــه فرضيــة 
داللــة  ذات  معنــوي  تأثيـــر  يوجــد  )ال  مفادهــا  والتــي  البحــث 
إحصائيــة لنظــام ذكاء األعمــال فــي تعزيـــز األداء العالــي(، علًمــا 
أن نتائــج التحليــل تــم الحصــول عليهــا بعــد اســتخدام أســلوب 

اآلتــي: وفــق  وذلــك  العصبيــة،  الشــبكات 

تحليل عالقة التأثيـر بيـن مكونات نظام ذكاء أ- 
األعمال وتقانة املعلومات

وجــود  إلــى   )1( الجــدول  االنحــدار  تحليــل  نتائــج  تشيـــر 
تأثيـــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة ملكونــات نظــام ذكاء األعمــال 
فــي تعزيـــز تقانــة املعلومــات فــي املصــارف املبحوثــة، ويدعــم هــذا 
التأثيـــر قيمــة )F( املحســوبة والبالغــة )72.47( وهــي أكبـــر مــن 
قيمتهــا الجدوليــة البالغــة )5.1785( عنــد درجــة الحريــة )43( 
 )B( و مــن خــال متابعــة معامــات )وملســتوى معنويــة )0.05
يشيـــر  ممــا   )85.0(  )R2( التحديــد  معامــل  قيمــة  أن  يســتدل 

الجدول )1(
 تحليل عالقة التأثيـر بيـن مكونات نظام ذكاء األعمال 

و تقانة املعلومات

F
R2

B املتغيـر املعتمد

الجدوليةاملتغيـر املستقل املحسوبة تقانة 
املعلومات

5.1785 72.47 0.85
0.89 تحليل البيانات

0.1210 تحليل البيانات
0.01028 عرض املعلومات

N=47  DF  =)43(*)0.05( عند مستوى معنوية   
N=47*   قامت الشبكة بتهذيب البيانات واختـزالها للخروج بنتائج دقيقة واقرب للواقع

 
الشكل)4( الشبكة املثالية
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إلــى أن زيــادة اهتمــام املصــارف املبحوثــة بمكونــات نظــام ذكاء 
تـــرفض  وبذلــك  لديهــا،  املعلومــات  تقانــة  مــن  عــزز  األعمــال 
تأثيـــر معنــوي  أنــه ال يوجــد  تنــص علــى  التــي  البحــث  فرضيــة 
فــي تقانــة  ذات داللــة إحصائيــة ملكونــات نظــام ذكاء األعمــال 

البديلــة. الفرضيــة  وتقبــل  املعلومــات 

تحليل عالقة التأثيـر بيـن مكونات نظام ذكاء ب- 
األعمال والتعلم املنظمي

تشيـــر نتائــج تحليــل االنحــدار إلــى وجــود تأثيـــر معنــوي 
املنظمــي  التعلــم  تعزيـــز  فــي  األعمــال  ذكاء  نظــام  ملكونــات 

فــي املصــارف املبحوثــة، ويدعــم هــذا التأثيـــر قيمــة )F( املحســوبة والبالغــة )83.3( وهــي أكبـــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة 
)B( يســتدل أن قيمــة معامــل  )0.05( ومــن خــال متابعــة معامــات  )5.1785( عنــد درجــة الحريــة )43( وملســتوى معنويــة 
التحديــد )R2( بلغــت )89.0( وهــذا مــا يؤكــد قــدرة املصــارف املبحوثــة علــى اعتمــاد مكونــات نظــام ذكاء األعمــال فــي تعزيـــز التعلــم 
املنظمــي، وبذلــك ســيتم رفــض فرضيــة البحــث والتــي تنــص علــى إنــه ال يوجــد تأثيـــر معنــوي ذا داللــة إحصائيــة ملكونــات نظــام 

البديلــة. الفرضيــة  املنظمــي وقبــول  التعلــم  فــي  ذكاء األعمــال 

تحليل عالقة التأثيـر بيـن مكونات نظام ذكاء األعمال وأبعاد األداء العاليج- 

وجــود  إلــى   )3( الجــدول  االنحــدار  تحليــل  نتائــج  تشيـــر 
تأثيـــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة ملكونــات نظــام ذكاء األعمــال 
هــذا  املبحوثة،ويدعــم  املصــارف  فــي  العالــي  األداء  تعزيـــز  فــي 
التأثيـــر قيمــة )F( املحســوبة والبالغــة )1.810( وهــي اكبـــر مــن 
حريــة)43(  درجــة  عنــد   )5.178( البالغــة  الجدوليــة  قيمتهــا 
 )B( معامــات  متابعــة  خــال  ومــن  معنويــة)0.05(  ومســتوى 
يســتدل أن قيمــة معامــل التحديــد )R2( بلغــت )97.5( وهــذا مــا 

يشيـــر إلــى أهميــة نظــام ذكاء األعمــال فــي تعزيـــز األداء العالــي للمصــارف املبحوثــة. وبنــاء علــى ذلــك ســيتم رفــض فرضيــة البحــث 
والتي تنص على إنه ال يوجد تأثيـر معنوي ذات داللة إحصائية لنظام ذكاء األعمال في تعزيـز األداء العالي، وقبول الفرضية 

البديلــة والتــي مفادهــا يوجــد عاقــة تأثيـــر معنويــة ذات داللــة إحصائيــة لنظــام ذكاء األعمــال فــي تعزيـــز األداء العالــي.

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات

يمثــل نظــام ذكاء األعمــال نظاًمــا حيوًيــا ومهًمــا لــدورِه الفاعــل فــي نجــاح املنظمــات واســتمرارها وتقدمهــا واإلســهام فــي 1- 
تعزيـــز أداءهــا ومــن ثــم مقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا بكفــاءة.

وجــد تبايـــن فيمــا عــرض مــن الباحثيـــن بخصــوص مفهــوم وأبعــاد األداء العالــي، لــذا تــم جمــع وتأشيـــر وجهــات النظــر 2- 
تلــك كمحاولــة لعرضهــا وإبـــرازها وتحديدهــا علــى نحــو أكثـــر شــمولية ودقــة.

كشــفت نتائــج التحليــل عــن أهميــة اســتخدام أســلوب الشــبكات العصبيــة فــي تحديــد العاقــة واألثـــر بيـــن متغيـــرات 3- 
البحــث مــن خــال تهذيــب البيانــات للحصــول علــى نمــوذج تصنيــف دقيــق.

أظهرت نتائج التحليل وجود عاقة تأثيـــر معنوية بيـــن مكونات نظام ذكاء األعمال وأبعاد األداء العالي أي إن توفر 4- 
مكونــات نظــام ذكاء األعمــال تــؤدي إلــى تعزيـــز األداء العالــي فــي املنظمــة املبحوثــة.

أن املصــارف املبحوثــة قــد وظفــت مكونــات نظــام ذكاء األعمــال فــي تعزيـــز اســتجابتها للتغيـــرات التــي تحــدث فــي تقانــات 5- 
املعلومــات واالتصــاالت ومــا ينبثــق عنهــا مــن تطبيقــات وبمــا يمهــد الســبيل ألجــراء التعلــم املنظمــي وعلــى النحــو الــذي 

الجدول )2(
 تحليل عالقة التأثيـر بيـن مكونات نظام ذكاء األعمال 

والتعلم املنظمي

F R2 B املتغيـر املعتمد

الجدوليةاملتغيـر املستقل املحسوبة التعلم 
املنظمي

5.1785 83.3 89.0
0.2012 تحليل البيانات

0.67 تحليل البيانات
0.583 عرض املعلومات

N=47  DF  =)43(*)0.05( عند مستوى معنوية

الجدول )3(
 تحليل عالقة التأثيـر بيـن مكونات نظام ذكاء األعمال 

واألداء العالي

F
R2 األداء العالي املتغيـر املعتمد

الجدوليةاملتغيـر املستقل املحسوبة B
5.1785 1.810 97.5 1.88 ذكاء األعمال
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ينعكــس علــى قدرتهــا لتبنــي نظــام ذكاء األعمــال ويعــزز مــن أداءهــا الحالــي واملســتقبلي وهــذا مــا أكدتــه نتائــج عاقــة 
األثـــر بيـــن متغيـــرات الدراســة وأبعادهــا التــي جــاءت علــى نحــو معنــوي وإيجابــي.

التوصيات

االهتمام بنظام ذكاء األعمال، كونه يشكل أحد أسس نجاح املنظمات، والذي يسهل تبادل البيانات واملعلومات،  1- 
بما يســاعد في تســريع العمل وإنجازه بدقة.

ــر املكتشــفة عنــد 2-  ضــرورة توفيــر الدعــم الكافــي لنظــام ذكاء األعمــال، ملــا يشــكله مــن تفجيـــر للطاقــات املخزونــة وغيـ
 عــن 

ً
أفــراد املنظمــة ودعمهــم مالًيــا ومعنوًيــا، وتوفيـــر الوســائل املســاعدة لتعزيـــز قدراتهــم مــن خــال التدريــب، فضــا

دعــم عمليــات نقــل الخبـــرات بيـــن أفــراد املنظمــة.

تحسيـن مهارات املسئوليـن في املصارف املبحوثة على ممارسة تطبيقات تقانة املعلومات وعملية التعلم املنظمي، 3- 
للتعامــل مــع الكــم الهائــل مــن املعلومــات وعلــى جميــع املســتويات بمــا يســهم فــي تحقيــق األداء العالــي، ويتــم ذلــك عبـــر 

إقامــة الــدورات التدريبيــة املتخصصــة فــي هــذا املجــال.

توظيــف تقنيــات وبـــرمجيات معلوماتيــة جديــدة، تســاعد علــى تقديــم خدمــات مصرفيــة علــى نحــو أفضــل وأســرع 4- 
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قيــام املنظمــات بصفــة عامــة واملنظمــة املبحوثــة بصفــة خاصــة بإقامــة واســتحداث وحــدات ملتابعــة األداء وجمــع 5- 
البيانــات واملعلومــات الخاصــة بكافــة املتعامليـــن معهــا واحتياجاتهــم مــن رؤوس أموالهــم بمــا يســهم فــي خدمــة املجتمــع.
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ABSTRACT

The research dealt with the subject of the system of business intelligence and its role in promoting 
high performance and tested in the banking sector represented by eight banking in Erbil.

The research was conducted on a sample of )80( managers distributed at different administrative 
levels )members of the board of directors, managers sections of the people of the directors of office(, a 
questionnaire was used as a tool for key data collection and information, has sought search to test the hy-
pothesis main effect that measure relationship effects between depending on the result extracted from the 
neural network in order to answer questions related to the problem of search, it was a set of conclusions 
perhaps the most important that the system intelligent business system of a vital whatever the success 
of organizations persistence and contribute to enhance performance, this was confirmed by the results of 
analysis showed that there is a significant relationship between the components of the system of business 
intelligence and the dimension of high performance, based on this, a set of recommendations was devel-
oped, the most important of which is the need to improve the skills of officials in the banks surveyed to deal 
with the huge amount of information and at all levels, thus contributing to achieving high performance and 
speed up work and achieve better.

.Keywords: Private Banks - Iraq, Work Environment, Work Intellgence, Organizational performance


