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 أثر نظم املعلومات االستراتيجية في امليزة التنافسية 
لفروع البنوك األردنية العاملة في مدينة إربد - األردن

د. وليد مجلي العواوده

 أستاذ مشارك - قسم إدارة األعمال 
 كلية إدارة املال واألعمال 

 جامعة آل البيت 
اململكة األردنية الهاشمية

امللخص 1

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثـــر نظم املعلومات االستـــراتيجية في امليـــزة التنافسية لفروع البنوك األردنية العاملة 
فــي مدينــة إربــد- األردن. وتناولــت ثالثــة عناصــر مــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، هــي: املــوارد البشــرية، والبيانــات 

واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات. كمــا تناولــت ُبعديـــن للميـــزة التنافســية، همــا: التكلفــة والتمايـــز.

تكون مجتمع الدراسة من جميع فروع البنوك األردنية العاملة في مدينة إربد- األردن، وعددها )57( فرًعا. وقد اعتمد 
الباحــث علــى أســلوب املســح الشــامل لدراســة مجتمــع الدراســة وتحليلــه، وقــد اســتخدمت االســتبانة وســيلة للحصــول علــى 

البيانــات.

تــم توزيــع االســتبانة علــى ثالثــة مديـريـــن، لــكل بنــك، وبلــغ عــدد االســتبانات املوزعــة )171( اســتبانة، استـــرد منهــا )165( 
اســتبانة مــن مجمــوع االســتبانات املوزعــة، كانــت منهــا )163( اســتبانة صالحــة للتحليــل، وقــد اســتخدم الباحــث عــدًدا مــن 

األســاليب اإلحصائيــة، منهــا: األســاليب الوصفيــة، ومعامــالت االرتبــاط، واختبــار االنحــدار الخطــي املتعــدد.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك عالقــة إيجابيــة قويــة بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية ومؤشــرات للميـــزة 
التنافســية، وكانــت العالقــة أقــوى بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية وبيـــن التكلفــة باملقارنــة مــع العالقــة بيـــن عناصــر 
نظــم املعلومــات االستـــراتيجية وبيـــن التمايـــز، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.779(. وفيمــا يتعلــق بأثـــر عناصــر نظــم املعلومــات 
االستـــراتيجية فــي مؤشــرات امليـــزة التنافســية، فقــد أظهــرت النتائــج أن متغيـــر تقنيــة املعلومــات كان األكثـــر تأثيـــرا علــى امليـــزة 

ــر املــوارد البشــرية. ــرا متغيـ ــر البيانــات واملعلومــات، وأخيـ التنافســية، تــاله متغيـ

الكلمات املفتاحية: نظم املعلومات االستـراتيجية، امليـزة التنافسية، فروع البنوك، مدينة إربد- األردن. 

املقدمة

تواجــه البنــوك تحدًيــا واضـــحا فــي الصناعــة املصرفيــة، فلــو تمــت دراســة التغييـــرات التـــي حصلــت علــى العامــل التقنــي 
ــت مالحظــة أن أجهــزة الحاســوب، وتقنيــة  فقــط وتحليلهــا كعامــل مــن عوامــل البيئــة الخارجيــة خــالل العقديـــن املاضييـــن، لتمَّ
املعلومــات)IT(، وشــبكات األعمــال قــد تكاملــت لتحــل محــل األعمــال التقليديــة فــي املنظمــات الخدميــة وأنشــطتها، واكتشــاف أنــه 
يوجــد تحــول مفاجــئ وســريع فــي التعامــالت التجاريــة، بحيــث أصبحــت املنظمــات تحتــاج- فــي ممارســة أنشــطتها- إلــى التحــول مــن 
االعتمــاد علــى الكثافــة العماليــة )Labor Intensive( إلــى االعتمــاد علــى الكثافــة الرأســمالية )Capital Intensive(، خاصــة بعــد 
ظهور الشبكة العنكبوتية العاملية، مما سيجعل العالم يشهد قفزات هائلة في نظام االتصاالت العالمي، مع استمرار االنخفاض 
في تكاليفه. وسيؤدي هذا إلى تغييـر جوهري في أسلوب أداء األفراد واملنظمات ألعمالهم على حٍد سواء، وفي طريقة نقل األموال 
واملعلومــات. وهــذا التطــور ســيؤدي إلــى تـــراجع الــدور البشــري فــي الخدمــات املاليــة، وإلــى نمــو كبيـــر فــي تقديــم الخدمــات املاليــة عــن 

* تم استالم البحث يف مارس 2017، وقبل للنرش يف أغسطس 2017.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثـر نظم املعلومات االستـراتيجية في امليـزة التنافسية لفروع البنوك األردنية العاملة في مدينة 
إربــد- األردن. وتناولــت ثالثــة عناصــر مــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، هــي: املــوارد البشــرية، والبيانــات واملعلومــات، وتقنيــة 
املعلومات. كما تناولت ُبعديـن للميـزة التنافسية، هما: التكلفة والتمايـز. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إيجابية قوية بيـن 
عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية ومؤشرات للميـزة التنافسية، وكانت العالقة أقوى بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية 
وبيـــن التكلفــة باملقارنــة مــع العالقــة بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية وبيـــن التمايـــز، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.779(. 
وفيما يتعلق بأثـر عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية في مؤشرات امليـزة التنافسية، فقد أظهرت النتائج أن متغيـر تقنية املعلومات 

كان األكثـــر تأثيـــرا على امليـــزة التنافسية، تاله متغيـــر البيانات واملعلومات، وأخيـــرا متغيـــر املوارد البشرية.
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ُبعد، ونمو في نظام املدفوعات القائم على اإلنتـرنت. وهذه األمور أصبحت بدورها من أهم مصادر بناء امليـزة التنافسية للبنوك 
.)hppt://www.shatharat( نظــًرا العتمادهــا علــى التقنيــة الرقميــة

ُعــد كافيــة لتحديــد فــرص نجــاح 
َ
وفــي هــذا املجــال، أشــار  )Bruwer, 1984( إلــى أن إدارة املعلومــات بالطريقــة التقليديــة لــم ت

الشــركات وبقائهــا واســتمراريتها، وتحديــد التهديــدات التـــي تواجههــا. وأن الدراســات واألبحــاث العلميــة قــد أثبتــت أن عــدًدا مــن 
الطرائق التقليدية في إدارة املعلومات قد نجح، في حيـــن أن عدًدا منها قد فشــل، وال يعزى هذا الفشــل إلى عدم مالءمة نوعية 
التقنيــة املســتعملة أو النظــام املســتخدم، وإنمــا حصــل نتيجــة لعوامــل أخـــرى لــم تؤخــذ فــي الحســبان، ويضيــف أن الشــركات 
بدون أن تأخذ بعيـن االعتبار الُبعد االستـراتيجـي للبيانات واملعلومات عند جمعها عن املتغيـرات البيئية الداخلية والخارجية 
باستخدام نظم املعلومات االستـراتيجية، قد يكون لها تأثيـر مباشر أو غيـر مباشر على استـراتيجيتها التنافسية. وعلى العكس 

مــن ذلــك، فــإن نجاحهــا إذا مــا تــم، ســيكون مصادفــة.

يـرى كل من )Laudon and Laudon,1998 :49(  أن استخدام نظم املعلومات االستـراتيجية يساعد الشركات على تغييـر 
أهدافها وعملياتها، ومنتجاتها، وعالقاتها البيئية الكتساب ميـزة على املنافسيـن العتبارات استـراتيجية، فقد ساعد اإلنتـرنت 
والتقنية الرقمية البنوك في ممارسة عملياتها املصرفية بطريقة غيـر تقليدية؛ ففي التسويق الرقمي اسُتخدم اإلنتـرنت والتقنية 
الرقميــة فــي زيــادة وظائــف التســويق العاديــة وتحســينها، والتأثيـــر فــي مواقــف املستفيديـــن واتجاهاتهــم فــي محاولــة إلعــادة تشــكيل 
ــا واســعة 

ً
تلــك املواقــف، وبالتالــي توجيــه قراراتهــم التـــي تحــدد طبيعــة ســلوكهم، فــزاد ذلــك مــن قوتهــم وقــوة مســاومتهم، وفتــح آفاق

أمام املسوقيـن إلقامة عالقات مباشرة مع املستفيديـن بأقل التكاليف.

لقــد اســتخدم )Yang, et al., 2011( مفهــوم نظــم املعلومــات االستـــراتيجية بشــكل عــام، ليشيـــروا إلــى أنهــا نظــم معلومــات 
حديثة تجعل الشركات قادرة على القيام باملسح البيئي االستـراتيجـــي لخلق ميـــزة تنافسية مستدامة، وكذلك لعب الباحثون 
عوا وأسهبوا في تحديدها، وال تكاد أية دراسة من الدراسات  وعلماء اإلدارة دوًرا متميـزا في تحديد مصادر امليـزة التنافسية، ونوَّ
الحديثــة التـــي تقــع ضمــن مجــال اإلدارة االستـــراتيجية تخلــو مــن مفهــوم امليـــزة التنافســية؛ نظــًرا ألهميتهــا بالنســبة ملنظمــات 

األعمــال، حيــث أشــار  )Lynch, 2000:153( أن اإلدارة االستـــراتيجية هــي: امليـــزة التنافســية.

وألن الدراسة الحالية تبحث في أثـر نظم املعلومات االستـراتيجية في امليـزة التنافسية، فقد قام الباحث بتحديد العناصر 
األساســية واملهمــة لنظــم املعلومــات االستـــراتيجية ومصــادر امليـــزة التنافســية لكــي يتســنى لــه قيــاس العالقــة واألثـــر بيـــن نظــم 
املعلومــات االستـــراتيجية وبيـــن مصــادر امليـــزة التنافســية، وذلــك مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة التـــي تناولــت هذيـــن 

 فــي دراســاتهم وأبحاثهــم.
ً

املتغيـريـــن، والتـــي اســتخدمها الباحثــون فعــال

وقــد تبيـــن للباحــث أن نظــم املعلومــات االستـــراتيجية تتكــون مــن عــدة عناصــر، مــن أهمهــا: املــوارد البشــرية، واملعلومــات، 
 لدراسة البنوك 

ً
وتقنية املعلومات )Haag, et al., 2007: 331(، وقام )الياسري ومردان، 2014( باستخدام هذه العناصر فعال

األهلية العراقية فوجدوها مفيدة لقياس خصائص كل بنك، وتلعب دوًرا مهًما في تحقيق األداء املتميـــز.

كما تبيـن للباحث أن املنظمة تكتسب ميـزتها التنافسية عن طريق »التكلفة والتمايـز« )Porter, 2003(، وأنه يوجد إجماع 
بيـــن معظم الباحثيـــن على اســتخدامهما باعتبارهما مصدريـــن أساسييـــن ومهميـــن لقياس امليـــزة التنافســية. وقام )املبيضيـــن، 
 لدراســة شــركة البوتاس العربية في األردن فوجدوهما مفيديـــن لقياس خصائص الشــركة ويلعبان 

ً
2015( باســتخدامهما فعال

دوًرا مهًما في تحقيق امليـزة التنافسية.

وإذا كانــت العناصــر األساســية األنفــة الذكــر لنظــم املعلومــات االستـــراتيجي، وملصــادر امليـــزة التنافســية مهمــة للشــركات 
والبنوك العاملية والعربية، فهي أكثـر أهمية للبنوك األردنية وفروعها؛ فقد أصبح من الضروري أن تتبنى هذه البنوك وفروعها 
نظم املعلومات االستـراتيجية كأولية لضمان تحقيق ميـزة تنافسية مقبولة، وهذا ينطبق بشكل خاص على فروعها العاملة في 
مدينة إربد، فحتـى تستطيع أن تحقق بعض النجاح على منافسيها من البنوك غيـر األردنية، فال بد أن تـركز عليها بدرجة كافية، 
فهــي تواجــه تهديــدات كبيـــرة جــًدا فــي ضــوء التغييـــرات البيئيــة التـــي تتطلــب منهــا امتــالك مثــل هــذه النظــم حتـــى تســتطيع البقــاء 
واالســتمرار، فقــد أصبحــت نظــم املعلومــات االستـــراتيجية منهًجــا مالزًمــا ملنظمــات اليــوم وركيـــزة مهمــة للقيــادات االستـــراتيجية 

فيهــا، ومصــدًرا لتعزيـــز القــدرات التنافســية، وتحقيــق فــرص جديــدة للمنظمــات.



املجلة العربية لإلدارة، مج 39، ع 1 - مارس )آذار( 2019

115

وبنــاًء علــى مــا ســلف، قامــت الدراســة الحاليــة علــى بنــاء نمــوذج افتـــرا�ضي يتكــون مــن نظــم املعلومــات االستـــراتيجية 
وعناصرها كمتغيـرات مستقلة، ويتكون من ثالثة عناصر، هي: املوارد البشرية، واملعلومات، وتقنية املعلومات. ويتضمن أيًضا 
امليـــزة التنافســية ومصادرهــا باعتبارهــا مــن املتغيـــرات التابعــة، وتتكــون مــن مصدريـــن أساسييـــن، همــا: التكلفــة، والتمايـــز. وتــم 

تطبيــق هــذا النمــوذج علــى فــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي مدينــة إربــد - األردن.

ضمنت خطة الدراســة أربعة محاور، هي: املحور األول الذي احتوى على منهجية الدراســة، واملحور الثاني الذي تناول 
َ
ت

اإلطــار النظــري والدراســات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، فــي حيـــن تضمــن املحــور الثالــث مناقشــة نتائــج الدراســة، وأخيـــًرا 
ضمــن املحــور الرابــع االســتنتاجات والتوصيــات، وقــد تنــاول الباحــث هــذه املحــاور تباًعــا.

َ
ت

املحور األول - منهجية للدراسة

مشكلة الدراسة وعناصرها

تتناول الدراسة الحالية موضوًعا حيوًيا بوصفه فلسفة إدارية فهي تبحث في الُبعد االستـراتيجـي غيـر التقليدي لنظم 
املعلومــات، وتـــركز علــى اســتخدام فــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي مدينــة إربــد- لنظــم املعلومــات االستـــراتيجية ملســاعدتها فــي 

تغييـــر أهدافها وعملياتها، وخدماتها، وعالقاتها البيئية، الكتساب ميـــزة على املنافسيـــن العتبارات استـــراتيجية.

وتكمن مشكلة الدراسة في أن فروع البنوك مدار البحث- من خالل املالحظات والزيارات املتتالية واملقابالت امليدانية 
التـــي قــام بهــا الباحــث مــع بعــض إداراتهــا- ال تولــي االهتمــام الكافــي، وال تــدرك اإلدراك الكافــي لــدور نظــم املعلومــات االستـــراتيجية 
وأهميتهــا فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية، حيــث إن نظــم املعلومــات املســتخدمة فيهــا تعانــي مــن مشــكالت تتمثــل فــي محدوديــة 
توافر املقومات الالزمة لدعمها ونجاحها، ومحدودية توافر املعلومات البيئية الالزمة، األمر الذي بدوره ينعكس على اعتماد 
املديـريـن معلومات بسيطة عن املتغيـرات البيئية الخارجية، وتأثيـر ذلك على صنع قراراتهم، وتوفيـر املعلومات وما يتصل بها 
من أهمية في صنع القرارات االستـراتيجية على مستوى البنك ككل، والذي بدوره يساهم في تحقيق وتعزيـز املزايا التنافسية 
كالتكلفة والتمايـز، حيث أصبحت هذه الفروع تواجه منافسة من قبل بنوك غيـر أردنية، ومن غيـر املنافسيـن التقليدييـن، 
فبيـــن األعــوام 2004- 2011 تــم تأســيس خمســة بنــوك غيـــر أردنيــة هــي: بنــك عــودة، وبنــك لبنــان واملهجـــر، ومصــرف الراجحــي، 
وهــذه البنــوك لهــا فــروع فــي مدينــة إربــد، أمــا بنــك الكويــت الوطنــي، وبنــك أبــو ظبـــي الوطنــي فلهمــا فــروع خــارج مدينــة إربــد، 

)التقاريـــر الســنوية لعــام 2015(، ويتوقــع الباحــث مــن هذيـــن البنكيـــن أن يقومــا بتأســيس فــروع جديــدة لهمــا فــي مدينــة إربــد.

وبالتالي، فإن الغرض من هذه الدراسة هو اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

مــا هــي طبيعــة العالقــة بيـــن عناصــر نظــام املعلومــات االستـــراتيجية واملتمثلــة باملــوارد البشــرية، والبيانــات  1-
واملعلومات، وتقنية املعلومات وبيـن مصادر امليـزة التنافسية واملتمثلة بالتكلفة والتمايـز لفروع البنوك األردنية 

العاملــة فــي مدينــة إربــد - األردن؟

وتفرع عن هذا التساؤل، التساؤالت الفرعية اآلتية:

ما هي طبيعة العالقة بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية واملتمثلة باملوارد البشرية، والبيانات واملعلومات، - 
وتقنية املعلومات وبيـــن التكلفة؟

ما هي طبيعة العالقة بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية واملتمثلة باملوارد البشرية، والبيانات واملعلومات، - 
وتقنية املعلومات وبيـــن التمايـــز؟

ما تأثيـر عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية واملتمثلة باملوارد البشرية، والبيانات واملعلومات، وتقنية املعلومات  2-
على امليـزة التنافسية واملتمثلة بالتكلفة والتمايـز في فروع البنوك األردنية العاملة في مدينة إربد - األردن؟

وتفرع عن هذا التساؤل، التساؤالت الفرعية اآلتية:

ما تأثيـر عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية على التكلفة؟- 

ما تأثيـر عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية على التمايـز؟- 
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أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي قلــة عــدد األوراق البحثيــة العلميــة العربيــة املنشــورة فــي مجــال نظــم املعلومــات وعلــم 
الكمبيوتـــر، حيــث أشــارت منظمــة املجتمــع العلمــي العربـــي أن هنــاك )30( ورقــة منشــورة فــي هــذا املجــال وفًقــا لتحديــث 23 
حـزيـــران )يونيو( 2013، للمصدر )Time:10:00 PM ,2016/11/Web of Science/ISI, Dated:20(. لذلك تســتمد الدراســة 

أهميتهــا مــن:

- املجــال املعرفــي: تمثــل فــي االســتدالل علــى أهــم عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، وعلــى أهــم مصــادر - 
ً

أوال
تحقيــق امليـــزة التنافســية نظــًرا ملســاهمتهم فــي تحسيـــن صنــع القــرارات االستـــراتيجية فــي فــروع البنــوك األردنيــة فــي 
مدينــة إربــد وبنــاء مزايــا التنافســية وتعزيـــزها، وضمــان بقائهــا واســتمراريتها فــي إطــار املنافســة، باإلضافــة إلــى بنــاء 
تأطيـــر نظري وميداني ألثـــر عناصر نظم املعلومات االستـــراتيجية في تحقيق امليـــزة التنافسية في فروع البنوك مدار 
البحــث، وتحليــل التأثيـــر لتلــك املتغيـــرات، وذلــك مــن خــالل تطويـــر مخطــط افتـــرا�ضي يحــدد طبيعــة العالقــة واألثـــر 

بيـــن املتغيـــرات املســتقلة واملتغيـــرات التابعــة.

البنــوك األردنيــة بامتــالك نظــم املعلومــات -  إبـــراز مــدى أهميــة تمتــع فــروع  يتضمــن  ثانًيــا- املجــال التطبيقــي: 
االستـــراتيجية لتســهل عليهــا عمليــة تبويــب البيانــات وتصنيفيهــا ومعالجتهــا، وتخـــزينها نظــًرا لضـــخامة حجمهــا، 
وتعددهــا، وتنوعهــا، باعتبارهــا جوهــر العمليــة اإلداريــة ومحورهــا األسا�ضــي، واســتخدامها لتجويــد قراراتهــا فــي مجــال 
تحقيق مزايا تنافســية، والتـــي بدورها أصبحت تتنافس مع بنوك تجارية غيـــر أردنية في ســوق تشــَتد فيه املنافســة، 
وبدأت تعاني من مشــكالت عدم االهتمام الكافي بنظم املعلومات االستـــراتيجية، وبأهمية دورها في صنع القرارات 
االستـــراتيجية للبنــوك، وتأثيـــرها فــي تحقيــق املزايــا التنافســية وتعزيـــزها، والربــط بينهمــا، خاصــة بعــد انضمــام األردن 

ملنظمــة التجــارة العامليــة عــام 2000، ودخــول منافسيـــن جــدد للســوق األردنــي.

أهداف الدراسة

إن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه هذه الدراسة هو تقديـر تأثيـر عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية واملتمثلة باملوارد 
البشــرية، واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات التـــي تتمتــع بهــا فــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي مدينــة إربــد - األردن، علــى مصــادر 
امليـــزة التنافســية واملتمثلــة فــي التكلفــة والتمايـــز، والتعــرف علــى طبيعــة العالقــة بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية 
وبيـن مصادر امليـزة التنافسية، وذلك من خالل بناء تأطيـر نظري وميداني ألثـر عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية في امليـزة 
التنافســية فــي فــروع البنــوك األردنيــة فــي العاملــة مدينــة إربــد- األردن، وتحليــل التأثيـــر لتلــك املتغيـــرات، وتقديــم التوصيــات 
واملقتـــرحات لهــا، وذلــك مــن خــالل تطويـــر مخطــط افتـــرا�ضي يحــدد طبيعــة العالقــة واألثـــر بيـــن املتغيـــرات املســتقلة وبيـــن 
املتغيـــرات التابعــة، والــذي انبثــق عنــه فرضيــات رئيســة وأخـــرى فرعيــة، وتــم اختبارهــا مــن خــالل معالجــة إحصائيــة للبيانــات 

املجمعــة مــن فــروع البنــوك مــدار البحــث.

مخطط الدراسة االفتـرا�ضي

ففــي ضــوء مشــكلة الدراســة، ومراجعــة األدبيــات اإلداريــة ذات الصلــة، فقــد قــام الباحــث بتحديــد عناصــر ومتغيـــرات 
الدراســة املهمــة واألساســية وفًقــا إلجمــاع الباحثيـــن، والتـــي قــام باختبارهــا، وكمــا هــي مكتوبــة فــي املخطــط شــكل رقــم )1(.

فرضيات الدراسة

ا من أهدافها، تم اختبار الفرضيات اآلتية:
ً
اعتماًدا على نموذج الدراسة، وانطالق

الفرضية الرئيسة العدمية )Ho( األولى

ال توجــد عالقــة بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية )املــوارد البشــرية، واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات( وبيـــن 
مصــادر امليـــزة التنافســية واملتمثلــة فــي التكلفــة والتمايـــز لفــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي مدينــة إربــد - األردن عنــد مســتوى 

.)α>0.05( الداللــة اإلحصائيــة
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وقد تفرعت عن هذه الفرضية، الفرضيات الفرعية اآلتية: 

 -1 .)α>0.05( ال توجد عالقة بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية وبيـن التكلفة عند مستوى الداللة اإلحصائية

 -2.)α>0.05( ال توجد عالقة بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية وبيـن التمايـز عند مستوى الداللة اإلحصائية

 

 .املوارد البشرية -
 .البيانات واملعلومات -
 .تقنية املعلومات -

 لتكلفةا
 التمايز

 )**(لتنافسيةامصادر امليزة  )*(عناصر نظم املعلومات االستراتيجية

 املتغيرات التابعة املتغيرات املستقلة

املصدر: أعده الباحث بناًء على دراسات: )*( Haag, et al., 2007 ؛ أبوبكر، 2013؛الياسري ومردان، 2014.
                                                                        )**( Porter, 2003؛ والعمري والسامرائي، 2010؛ أبوبكر، 2013؛ واملبيضيـن، 2015.

شكل رقم )1(: مخطط الدراسة االفتـرا�ضي

الفرضية الرئيسة العدمية )Ho( الثانية

ال يوجــد تأثيـــر لعناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية )املــوارد البشــرية، واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات( علــى مصــادر 
امليـــزة التنافســية واملتمثلــة فــي التكلفــة والتمايـــز لفــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي مدينــة إربــد - األردن عنــد مســتوى الداللــة 

.)α>0.05( اإلحصائيــة

وقد تفرع عن هذه الفرضية، الفرضيات الفرعية اآلتية: 

 -1 .)α>0.05( ال يوجد تأثيـر لعناصر نظم املعلومات االستـراتيجية على التكلفة عند مستوى الداللة اإلحصائية

 -2.)α>0.05( ال يوجد تأثيـر لعناصر نظم املعلومات االستـراتيجية على التمايـز عند مستوى الداللة اإلحصائية

محددات الدراسة

اقتصــرت الدراســة علــى البحــث فــي ثالثــة عناصــر لنظــم املعلومــات االستـــراتيجية، هــي: املــوارد البشــرية والبيانــات 
واملعلومات، وتقنية املعلومات، وقياس تأثيـرها على التكلفة، والتمايـز. وذلك حسب تقديـر إدارات فروع البنوك مدار البحث، 
ولم تتطرق الدراسة إلى البحث في أي عناصر أخـرى لنظم املعلومات االستـراتيجية، وال في أي مصادر أخـرى للميـزة التنافسية.

شملت الدراسة فروع البنوك األردنية املدرجة في جمعية البنوك في األردن، والعاملة في مدينة إربد فقط، ولم تشمل 
أيــة بنــوك غيـــر أردنيــة عاملــة فــي مدينــة إربــد، وذلــك الختــالف القــدرات، واإلمكانــات اإلداريــة، واملاليــة، والفنيــة بيـــن البنــوك 
األردنيــة وغيـــر األردنيــة، وذلــك حتـــى تاريــخ 2016/12/28. بــدأ الباحــث بجمــع البيانــات عــن فــروع البنــوك مــدار البحــث ابتــداًء 
مــن النصــف األول مــن شــهر كانــون األول )ديسمبـــر( 2016، وحتـــى أواخـــر النصــف األول مــن شــهر كانــون الثانــي )ينايـــر( 2017.

التعريفات اإلجـرائية

)Strategic Information Systems - SIS( نظم املعلومات االستـراتيجية

النظــم التـــي تســتخدم تقنيــة املعلومــات لتقديــم وتطويـــر خدمــات تمنــح فــروع البنــوك مــدار البحــث أوليــة تنافســية علــى 
البنــوك املنافســة وفروعهــا فــي األســواق؛ وتــم قياســها مــن خــالل ثالثــة عناصــر أساســية ومهمــة، هــي: املــوارد البشــرية، والبيانــات 

واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات.
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)Strategic Information Systems Elements( عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية

تم اعتماد تصنيف )Haag, et al., 2007( لعناصر نظم املعلومات االستـراتيجية، وهي:

املــوارد البشــرية: قــدرة األفــراد العامليـــن فــي فــروع البنــوك علــى اســتخدام الحاســوب وبـــرمجياته، وتطويـــر هــذه أ- 
البـــرمجيات وتكييفهــا وفًقــا الحتياجــات فــروع البنــوك، وتنفيــذ بـــرامجه وخططــه، باإلضافــة إلــى تدريــب األفــراد 

العامليـــن فيــه وتحفيـــزهم.

البيانــات واملعلومــات: قــدرة األفــراد العامليـــن فــي فــروع البنــوك علــى تحديــث البيانــات واملعلومــات، والوصــول إليهــا ب- 
في الوقت املناسب، واستـــرجاعها بدقة، ومراجعتها بشكل دوري، وانتقاء املؤثـــرة منها على استـــراتيجيته التنافسية 

قبــل معالجتهــا.

تقنيــة املعلومــات: قــدرة إدارات فــروع البنــوك علــى توفيـــر الحواســيب بعــدد كاف للبنــك، وكذلــك توفيـــر البـــرمجيات ج- 
الجاهزة ألداء أعماله، واالستفادة من البيانات واملعلومات، ومعالجتها بسرعة وبدقة، باإلضافة إلى امتالك البنك 

أجهــزة ومعــدات تمكنــه مــن أن يكــون رائــًدا فــي عملــه للعمــل بأدق الطرائق.

)Competitive Advantage( امليـزة التنافسية

قــدرة إدارات فــروع البنــوك- مــدار البحــث- علــى خلــق قيمــة مضافــة لهــذه البنــوك، مقارنــة بالبنــوك األخـــرى عــن طريــق 
التكلفــة، والتمايـــز، تمكنهــا مــن أداء عملهــا بشــكل مقبــول لتعزيـــز قدراتهــا التنافســية، وتحقــق لهــا فرًصــا جديــدة، وحصًصــا 

ســوقية أكبـــر، مــن خــالل اســتخدامها نظــم املعلومــات االستـــراتيجية.

)Competitive Advantage Sources( مصادر امليـزة التنافسية

تم اعتماد ما أشار إليه )Porter, 2003( أن املنظمة تكتسب ميـزتها التنافسية عن طريق:

التكلفــة: يقصــد بهــا قــدرة إدارات فــروع البنــوك علــى إلغــاء األنشــطة التـــي ال تضيــف قيمــة لهــا وال للخدمــات التـــي أ- 
تقدمهــا، وقدرتهــا علــى خفــض التكلفــة قبــل حدوثهــا، وقدرتهــا علــى تخفيــض التكلفــة النهائيــة للخدمــة، وتخفيــض 
التكلفة الكلية للخدمة من مرحلة تصميم الخدمة إلى مرحلة تقديمها إلى الســوق، باإلضافة إلى قدرتها على انتهاج 

أســاليب حديثــة فــي تسعيـــر الخدمــات، وتقديــم معلومــات خاصــة بصنــع قــرارات التسعيـــر.

التمايـــز: يقصــد بــه قيــام إدارات فــروع البنــوك باعتمــاد الجــودة كعامــل رئيــس فــي عمليــة مواجهــة املنافســة، واهتمامهــا ب- 
بابتكار طرق جديدة للعمل، وتقديمها خدمات اتصالية، وقدرتها على االستفادة من التقنية املتطورة في تقديم خدمات 
أفضل متميـزة، وإضافتها خصائص معينة للخدمة من خالل استقطاب أفراد ذوي مؤهالت فنية عالية، واستخدامها 
البـــرمجيات الجاهــزة التـــي تســاعد علــى ابتــكار طــرق جديــدة تختلــف عــن الطــرق التـــي تســتخدم فــي البنــوك األخـــرى، 

واســتخدامها تقنيــات متطــورة مالئمــة لتقديــم الخدمــات بشــكل ينســجم مــع قــدرات األفــراد العامليـــن فيهــا ومهاراتهــم.

منهجية الدراسة:

اعتمد الباحث على املنهج التحليلي )امليداني( لتحليل العالقة واألثـــر بيـــن املتغيـــرات املستقلة واملتغيـــرات التابعة، من 
خــالل توزيــع االســتبانة علــى إدارات فــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي مدينــة إربــد؛ بغــرض الحصــول علــى معلومــات عــن آراء 
مجتمــع الدراســة حــول تأثيـــر عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية علــى مصــادر امليـــزة التنافســية، والعالقــة بينهمــا. وللقيــام 
بعملية التحليل اإلحصائي والتوصل إلى أهداف الدراســة، اعتمد الباحث مســتوى الداللة )0.05( الذي يقابله مســتوى ثقة 

)95%( لتفسيـــر نتائــج االختبــارات.

أساليب جمع البيانات:

اعتمد الباحث على املصادر اآلتية في جمع البيانات واملعلومات:
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املصادر الثانوية: 1-

جمعيــة البنــوك فــي األردن:اعتمــد عليهــا الباحــث للحصــول علــى قائمــة بأســماء فــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي - 
مدينــة إربــد، ومواقعهــا اإللكتـــرونية، وأرقــام هواتفهــا.

التقاريـــر الســنوية للبنــوك مــدار البحــث: اعتمــد عليهــا الباحــث ملعرفــة عــدد الفــروع للبنــوك مــدار البحــث، ومواقــع - 
انتشــارها الجغرافــي فــي مدينــة إربــد.

املراجــع العربيــة واألجنبيــة: اعتمــد الباحــث علــى الكتــب واألبحــاث واملقــاالت العلميــة، باإلضافــة إلــى األطروحــات - 
الجامعية والشبكة العنكبوتية العاملية التـــي لها عالقة بموضوع الدراسة لتغطية الجانب النظري، وتدعيم نتائج 

التحليــل اإلحصائــي للدراســة.

املصادر األولية: 2-

اعتمــدت الدراســة فــي جمــع البيانــات األوليــة علــى تطويـــر اســتبانة لجمــع البيانــات عــن متغيـــرات الدراســة، وفًقــا للنمــوذج 
االفتـــرا�ضي املعتمــد فــي الدراســة شــكل رقــم )1(، كمــا تــم اســتخدم القيــاس التـرتيبـــي )Ordinal Scale( ذي النقــاط الخمــس، 
باســتخدام مقيــاس ليكــرت الخما�ضــي )1 - 5( لتحديــد قيــم االســتجابات وأوزانهــا. وذلــك للحصــول علــى البيانــات التـــي تتعلــق 

بالجانــب امليدانــي للدراســة.

وتضمنت أداة الدراسة »االستبانة« )36( عبارة، وقد اشتملت على جـزأيـن:

صص للمعلومات العامة والتعريفية بمديـــري الفروع ومن ينوب عنهم. وتمثلت هذه املعلومات في - 
ُ
الجـــزء األول: خ

النــوع االجتماعــي، والفئــة العمريــة، واملســتوى التعليمــي، واملســمى الوظيفــي، وعــدد ســنوات الخدمــة )خمــس عبــارات(.

الجـزء الثاني: تضمن أسئلة الدراسة:- 

القســم األول: تنــاول املقاييــس الخاصــة بعناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، واحتــوى هــذا القســم علــى )16( 	 
عبارة، وتمت االستفادة من بعض الدراسات، مثل دراسة )Haag, et. Al., 2007(، ودراسة )الياسري، ومردان، 
2014(، ودراســة )جبــوري، 2009(، ودراســة )أبوبكــر، 2013( فــي إعــداد فقــرات االســتبانة املتعلقــة ِبمتغيـــرات 
نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، وذلــك بعــد إعــادة صيــغ فقــرات اســتبانات هــذه الدراســات وبمــا يتناســب مــع 

الدراســة الحاليــة.

القســم الثانــي: تنــاول املقاييــس الخاصــة بمصــادر امليـــزة التنافســية، واحتــوى علــى )15( عبــارة، وتمــت االســتفادة 	 
مــن دراســات: )Porter, 2003(، ودراســة كل مــن )العمــري والســامرائي، 2010(، ودراســة )املبيضيـــن، 2015(، 
ودراســة )أبوبكــر، 2013(، وذلــك بعــد إعــادة صيــغ فقــرات اســتبانات هــذه الدراســات وبمــا يتناســب مــع الدراســة 

الحاليــة.

املعالجة اإلحصائية

بعد تطويـر أداة الدراسة »االستبانة«، وقبل توزيعها على املستجيبيـن، استخدم الباحث مجموعة اختبارات إحصائية 
مناســبة للتوصــل ملؤشــرات دقيقــة تخــدم أهــداف الدراســة، والختبــار فرضياتهــا مــن واقــع الرزمــة اإلحصائيــة )SPSS(، منهــا: 
اختبــار صــدق األداة، وثبــات األداة، واختبــار التوزيــع الطبيعــي، إذ إن هــذه االختبــارات وســيلة ضروريــة ينبغــي علــى الباحثيـــن 
 ،)Cooper & Schindler, 2014( اســتخدامها فــي تقديـــر مســتوى جــودة مطابقــة أداة القيــاس وتعبيـــرها عــن فكــرة البحــث

وكانــت نتائــج هــذه االختبــارات كمــا يلــي:

اختبــار صــدق األداة )Validity Test(: قــام الباحــث بعــرض أداة الدراســة بصورتهــا األوليــة علــى عــدد مــن الزمــالء - 
ميـن من ذوي االختصاص في مجال إدارة األعمال في جامعة آل البيت إلبداء آرائهم ومقتـرحاتهم وتعديالتهم،  ِ

ّ
املحك

بهدف التأكد من وضوح الفقرات املســتخدمة وســهولتها، وشــمولها، وقدرتها على تحقيق أهداف الدراســة، وقد تم 
األخــذ بمالحظاتهــم وآرائهــم، وخصوًصــا املالحظــات التـــي اجتمعــوا عليهــا.
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اختبــار ثبــات األداة )Reliability Test(: يقصــد بــه أن املقيــاس يكــون ذي ثقــة عندمــا تــؤدي محــاوالت مختلفــة - 
لقيــاس �ضــيء مــا إلــى النتيجــة ذاتهــا )Zikmund, et al., 2010(، ويؤكــد كل مــن )Sekaran & Bougie, 2010( أن 
 ،)Cronbach’s Alpha( اختبــار االتســاق الداخلــي يســتخدم بشــكل واســع كمؤشــر لجــودة املقيــاس عــن طريــق اختبــار
حيــث تتـــراوح قيمتــه مــن )0( ويعنــي متســق، إلــى )1( ويعنــي االتســاق التــام. وبشــكل عــام فــإن الناتــج الــذي يتـــراوح بيـــن 
)0.80- 0.95( يعنــي أن املقيــاس يتمتــع بثبــات نســبته جيــدة جــًدا، أمــا الناتــج الــذي يتـــراوح بيـــن )0.60 - 0.70( فيعنــي 
أن املقيــاس يتمتــع بثبــات نســبته جيــدة، بينمــا إذا كان الناتــج أقــل مــن )0.60(، فــإن ذلــك يشيـــر إلــى ضعــف الثبــات 

.)Zikmund, et al., 2010(

والجدول رقم )1( يبيـن نتائج معامالت ثبات االتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل:

الجدول رقم )1(
معامالت ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل

قيمة ألفاعدد الفقراتاسم املجال
50.76املوارد البشرية

50.79البيانات واملعلومات
60.87تقنية املعلومات

160.92نظم املعلومات االستـراتيجية ككل
60.81التكلفـــــة
90.87التمايــــــــــــز

150.91امليـزة التنافسية ككل
310.95األداة ككل

يبيـــن الجــدول رقــم )1( أن املجــاالت تتمتــع بقيــم اتســاق داخلــي بدرجــة عاليــة، حيــث بلغــت قيمــة الثبــات ملجــاالت نظــم 
املعلومات االستـراتيجية ككل 0.92، كما بلغت قيم الثبات 0.76 ملجال املوارد البشرية، و0.79 ملجال البيانات واملعلومات، 
و0.87 ملجال تقنية املعلومات، كما بلغت للميـزة التنافسية ككل 0.91، كما بلغت قيم الثبات 0.81 ملجال التكلفة، و0.87 

ملجــال التمايـــز. وتعــد جميــع هــذه القيــم كافيــة ألغــراض مثــل هــذه الدراســة وتشيـــر إلــى قيــم ثبــات مناســبة.

 - .)Normal Distribution( اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

وقد تم إجـراء هذا االختبار باستخدام )Kolmogorov-Smirnov Z( )k-s(، والجدول )2( يوضـح ذلك.

الجدول رقم )2(
نتائج التوزيع الطبيعي للمتغيـرات املستقلة

الداللة اإلحصائيةقيمة )z(االتجاه السلبياالتجاه اإليجابياملتغيـر املستقل
1.1090.114-0.0900.165املوارد البشرية

1.0110.129-0.0770.150البيانات واملعلومات
1.2000.091-0.0890.172تقنية املعلومات

1.4680.077-0.0780.115نظم املعلومات االستـراتيجية ككل

يظهــر مــن الجــدول )2( أن جميــع قيــم )z( غيـــر دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05(، ولــم تصــل قيمتهــا إلــى 
مســتوى القيمــة املعياريــة )1.96(، ممــا يــدل علــى أن جميــع املتغيـــرات املســتقلة كانــت تخضــع للتوزيــع الطبيعــي. كمــا تــم التأكــد 
مــن نتائــج التوزيــع الطبيعــي للمتغيـــرات التابعــة، وذلــك بتطبيــق اختبــار )Kolmogorov-Smirnov Z(، والجــدول رقــم )3( 

يوضـــح ذلــك.
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الجدول رقم )3(
نتائج التوزيع الطبيعي للمتغيـرات التابعة

الداللة اإلحصائيةقيمة )z(االتجاه السلبياالتجاه اإليجابياملتغيـر التابع
1.4890.073-0.1230.195التكلفة
1.8380.064-0.1150.144التمايـز

1.0240.105-0.1060.159امليـزة التنافسية ككل

يظهــر مــن الجــدول )3( أن جميــع قيــم )z( غيـــر دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة )α≤ 0.05(، ولــم تصــل قيمتهــا إلــى 
مســتوى القيمــة املعياريــة )1.96( ممــا يــدل علــى أن جميــع املتغيـــرات التابعــة كانــت تخضــع للتوزيــع الطبيعــي.

 -)Construct Validity( الصدق البنائي

بغــرض استخـــراج مؤشــرات الصــدق لجميــع فقــرات أداة الدراســة، تــم تطبيــق األداة علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن 
)25( موظًفــا وموظفــة مــن مجتمــع الدراســة وخــارج العينــة األصليــة، وحســاب معامــل االرتبــاط بيـــرسون بيـــن كل فقــرة واملجــال 

الــذي تنتمــي إليــه، واألداة ككل، وكانــت النتائــج كمــا يلــي:

الجدول رقم )4(
 معامالت االرتباط بيـن فقرات جميع مجاالت أثـر نظم املعلومات االستـراتيجية في امليـزة التنافسية 

لفروع البنوك األردنية العاملة في محافظة إربد -  األردن واملقياس ككل

االرتباط مع 
املجال نفسه

االرتباط مع 
املقياس ككل

االرتباط مع
املجال نفسه

االرتباط مع 
املقياس ككل

االرتباط مع 
املجال نفسه

االرتباط مع 
املقياس ككل

رقم 
الفقرة

معامل االرتباط بيـن فقرات مجال املوارد 
البشرية واملجال نفسه واملقياس ككل

معامل االرتباط بيـن فقرات مجال البيانات 
واملعلومات واملجال نفسه واملقياس ككل

معامل االرتباط بيـن فقرات مجال تقنية 
املعلومات واملجال نفسه واملقياس ككل

1**0.641**0.562**0.658**0.498**0.740**0.644
2**0.874**0.845**0.879**0.810**0.759**0.680
3**0.681**0.620**0.690**0.554**0.833**0.724
4**0.674**0.551**0.651**0.610**0.801**0.678
5**0.689**0.631**0.777**0.782**0.765**0.709

0.728**0.798**0.897**املجال مع املقياس ككل0.905**املجال مع املقياس ككل.
0.889**املجال مع املقياس ككل

معامل االرتباط بيـن فقرات مجال املجموعة 
واملجال نفسه واملقياس ككل

 معامل االرتباط بيـن فقرات مجال تحقيق الرضا الطالبـي
واملجال نفسه واملقياس ككل

رقم 
الفقرة 

االرتباط مع 
املجال نفسه

االرتباط مع 
االرتباط مع املقياس ككلاالرتباط مع املجال نفسهاملقياس ككل

1**0.702**0.510**0.474**0.466
2**0.689**0.546**0.522**0.519
3**0.819**0.718**0.794**0.769
4**0.734**0.742**0.694**0.664
5**0.725**0.716**0.751**0.678
6**0.608**0.610**0.780**0.730

0.762**0.754**0.893**املجال مع املقياس ككل.
**0.779**0.722
**0.722**0.715

0.959**املجال مع املقياس ككل.
.)0.05≤a( معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة *

.)0.01≤a( معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة **
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اختبار االنحدار املتعدد- 

 One Way( ملعرفــة تأثيـــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية علــى ُبعــدي امليـــزة التنافســية، وتحليــل التبايـــن األحــادي
ANOVA(، ملعرفــة مــدى مالءمــة النمــوذج لقيــاس العالقــة الســببية بيـــن املتغيـــرات املســتقلة واملتغيـــر التابــع. ولقــد اســتخدم 

بـــرنامج الحـــزمة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( فــي إجـــراء هــذه االختبــارات.

مجتمع الدراسة

تناولت الدراسة الحالية ُجل فروع البنوك األردنية العاملة في مدينة إربد، والبالغ عددها )57( فرًعا حتـى تاريخ إعداد 
هــذه الدراســة، كمجتمــع للدراســة، واعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى أســلوب الحصــر الشــامل لدراســته وتحليلــه. ولقــد 
عد 

ُ
تم اختيار فروع البنوك األردنية العاملة في مدينة إربد كنطاق جغرافي لهذه الدراســة ألســباب تتعلق بخصوصيتها؛ فهي ت

ثانيــة محافظــات األردن مســاحة وســكاًنا، ومــن أكثـــر املــدن فــي العالــم التـــي يوجــد حولهــا عــدد كبيـــر مــن القــرى تتبايـــن فيمــا بينهــا 
بشــكل كبيـــر مــن حيــث الحجــم، وعــدد الســكان، والبعــد عــن مركــز مدينــة إربــد، ولكونهــا تشــتهر بوجــود صناعــات محليــة صغيـــرة 
مختلفــة، وتضــم عــدًدا كبيـــرا مــن الكليــات الجامعيــة املتوســطة، باإلضافــة إلــى كل مــن جامعتـــي »اليـــرموك« و»جامعــة العلــوم 
والتكنولوجيا األردنية« الحكوميتيـــن، وجامعة »إربد األهلية«، وأنها تقع في أق�ضى شــمال األردن بعيًدا عن الحدود الســورية 

.http://www.almosafr.com/forum/t5079.html نحــو )20( كيلــو متـــر

إذ يبيـــن الجــدول رقــم )5( أســماء البنــوك األردنيــة العاملــة فــي مدينــة إربــد، ووضعهــا الحالــي، وعــدد فروعهــا، وعــدد 
االستبيانات املوزعة، واملستـردة، والصالحة، وغيـر الصالحة للتحليل، حيث يوضـح الجدول أن عدد الفروع التابعة للبنك 
الواحد من البنوك مجتمع الدراسة قد تـــراوحت ما بيـــن )0( من الفروع، وبيـــن )19( فرًعا، حيث احتل بنك اإلسكان املرتبة 
األولــى، تــاله بنــك القاهــرة عمــان )19( فرًعــا، و)14( فرًعــا علــى التوالــي، بينمــا احتــل بنــك األردن املرتبــة الثالثــة، حيــث كان عــدد 
الفــروع التابعــة لــه )9( فــروع. وقــد قــام الباحــث باالتصــال مــع هــذه الفــروع، وأرســلت االســتبيانات إلــى مديـــري فروعهــا، وبواقــع 
)3( استبيانات لكل فرع. حيث يوضـح الجدول رقم )5( أن عدد االستبيانات املوزعة على أفراد عينة الدراسة )171( استبياًنا، 
تم استـــرداد )165( منها، وبعد تدقيقها تم استبعاد استبيانيـــن بسبب عدم استيفائهما لشروط التحليل اإلحصائي، وبذلك 

بلــغ عــدد االســتبيانات املســتوفية لشــروط للتحليــل )163( اســتباًنا، وتمثــل )95%( مــن مجمــوع االســتبيانات املوزعــة.

الجدول رقم )5(
أسماء البنوك، ووضعها الحالي، وعدد فروعها، وعدد االستمارات املوزعة، واملستـردة، والصالحة، وغيـر الصالحة

غيـر الصالحةالصالحةاملستـردةاملوزعة)**(عدد الفروع )**(حالة البنكاسم البنك )*(الرقم
39990قائم / مشاركالبنك العربي1
51515141قائم / مشاركالبنك األهلي األردني 2
51515150قائم / مشاركبنك األردن3
103028280قائم / مشاركبنك القاهرة عمان4
82422220قائم / مشاركبنك اإلسكان للتجارة والتمويل5
51515141قائم / مشاركالبنك األردني الكويتي6
26660قائم / مشاركبنك االستثمار العربـي األردني 7
39990قائم / مشاركالبنك التجاري األردني8
51514140قائم / مشاركالبنك اإلسالمي األردني 9

13330قائم / مشاركالبنك االستثماري10
13330قائم / مشاركبنك املؤسسة العربية املصرفية 11
26660قائم / مشاركبنك االتحاد12
13330قائم / مشاركبنك سوسيتيه جنرال/ األردن13
13330قائم / مشاركبنك املال األردني14
39880قائم / مشارك البنك العربـي اإلسالمي الدولي15
26660قائم / مشارك بنك األردن دبـي اإلسالمي 16

571711651632املجموع الكلي
)*( جمعية البنوك في األردن بتاريخ 2017/1/24.  )**( التقاريـر السنوية للبنوك مدار البحث لعام 2015.

http://www.almosafr.com/forum/t5079.html
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وحدة التحليل

إن وحــدة التحليــل فــي هــذه الدراســة هــي: مديـــرو فــروع البنــوك مــدار البحــث، ومــن ينــوب عنهــم، ومديـــرو العمليــات فيهــا. 
وقــد أخــذت البيانــات واملعلومــات الضروريــة لغايــات الدراســة مــن أفــراد عينــة الدراســة، وذلــك مــن خــالل توزيــع االســتبيانات، 

وبلــغ عــدد مفــردات وحــدة املعاينــة )163( مديـــرا.

املحور الثاني - اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة
تأطيـر نظم املعلومات االستـراتيجية )Strategic Information System(... املفهوم والعناصر واألهمية

مفهوم نظم املعلومات االستـراتيجية وعناصره

عد نظم املعلومات، من القضايا التـي تشغل فكر اإلدارة العليا للمنظمات في القرن الحادي والعشريـن، بسبب التغيـر 
ُ
ت

الذي حصل في بيئة األعمال، حيث أدركت أن نظم املعلومات االستـراتيجية هي املفتاح الرئيس لنموها وتوسعها.

يوجد في األدب اإلداري العديد من التعريفات لنظام املعلومات االستـراتيجية؛ فقد ناقش )Turban, 1999: 63( نظم 
املعلومــات االستـــراتيجية بشــكل عــام، بكونهــا النظــم التـــي تشــكل االستـــراتيجية التنافســية لوحــدات األعمــال وتدعمهــا. أمــا 
)الزعبي، 1999( فيـرى أنها نظم تساهم مخـرجاتها في تشكيل االستـراتيجية التنافسية للمنظمة، وتقدم للقيادة االستـراتيجية 
للمنظمــة بيانــات ومعلومــات تدعــم قراراتهــا، للحصــول علــى موقــف تناف�ضــي متقــدم. ويتفــق )العمــري، والســامرائي، 2010( مــع 
هــذا التعريــف، حيــث أكــدا علــى الــدور البــارز الــذي تلعبــه هــذه النظــم فــي مســاعدة مديـــري املنظمــات علــى اإلبــداع، وتكويـــن 

املعرفــة وتعزيـــز موقعهــا التناف�ضــي.

عبـر عن نظم محوسبة في مستويات تنظيمية معينة، 
ُ
وأما )Laudon and Laudon, 2004( فيشيـرا إلى أنها النظم التـي ت

تســتطيع الشــركة مــن خاللــه تعديــل أهدافهــا وعملياتهــا ومنتجاتهــا وتغييـــرها، باإلضافــة إلــى تحسيـــن عالقاتهــا البيئيــة بغــرض 
تمكينهــا مــن التفــوق التناف�ضــي فــي ميــدان العمــل.

بينمــا اعتبـــرها )Ward and Joes, 2002( نظًمــا تســتخدم فــي كل املســتويات التنظيميــة للمنظمــة لتهيئــة املعلومــات 
ا لزيــادة قــدرة الشــركات علــى مواجهــة املتغيـــرات البيئيــة املهمــة، 

ً
االستـــراتيجية للقيــادة االستـــراتيجية فــي املنظمــة، وشــرط

 Cassidy,( والســريعة في ظل عدم التأكد، وتمكينها من تحقيق ميـــزة تنافســية في ظل هذه الظروف. ويتفق مع هذا التعريف
2006( حيــث يـــرى أنهــا نظــم محوســبة تســتخدم فــي كل املســتويات التنظيميــة تســتطيع املنظمــة بواســطتها دعــم استـــراتيجيتها 

وإدارة عالقتهــا مــع العوامــل البيئيــة املؤثـــرة لتمكينهــا مــن تحقيــق أوليــة تنافســية.

في حيـن استخدم )Yang, et al., 2011( مفهوم نظم املعلومات االستـراتيجية بشكل عام، ليشيـروا إلى أنها نظم حديثة 
قــادرة علــى تحليــل متغيـــرات بيئــة املنظمــة الداخليــة وتحليــل متغيـــرات البيئــة الخارجيــة للمنظمــة. وفــي املقابــل ركــز كل مــن 
الكردي والعبد )2003( على أنها اعتماد الشركة على استخدام تقنية املعلومات لتقديم الخدمات وتطويـرها، كما إنها تمنح 

الشــركة أوليــة تنافســية علــى الشــركات املنافســة لهــا فــي األســواق املحليــة واألســواق العامليــة.

بنــاًء علــى مــا ســلف، يمكــن القــول إن املنظمــات بحاجــة فــي الوقــت الحالــي إلــى امتــالك نظــم معلومــات استـــراتيجية أكثـــر 
من أي وقت م�ضى لتجعلها قادرة على إدارة البيانات واملعلومات البيئية الداخلية والخارجية للتواصل مع عالقاتها البيئية، 
وتـــزويد القيــادة االستـــراتيجية للمنظمــة بالبيانــات واملعلومــات الدقيقــة واملطلوبــة وتهيئتهــا لتســاعدها علــى صنــع قراراتهــا 
االستـــراتيجية وتعزيـــزها وبالتالــي تحقيــق ميـــزة تنافســية فريــدة مــن خــالل اكتشــاف حاجــات الســوق وتلبيتهــا قبــل املنافسيـــن، 

وتقديــم منتجــات أفضــل مــن منتجــات املنافسيـــن لهــا.

وقد لخص )Haag et al., 2007: 301( مكونات نظم املعلومات االستـــراتيجية في ثالثة عناصر أساسية اعتمدت عليها 
الدراسة الحالية، هي:

املوارد البشرية: العناصر البشرية املؤهلة واملدربة، لتنفيذ أنشطة الشركة املختلفة، وهنا أشارت )جبوري، 2009(  1-
إلــى بـــرنامج معرفــة كيــف )Know-How Program(؛ والــذي يقصــد بــه امتــالك املستفيديـــن املتعامليـــن بتكنولوجيــا 
املعلومــات - املعرفــة الكافيــة بكيفيــة استكشــاف الفــرص واســتغاللها والتـــي توفرهــا هــذه التكنولوجيــا، والتـــي تتضمــن 
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معرفة ما هي أدوات تكنولوجيا املعلومات، ومعرفة الوقت األمثل الستخدامها في حل مشكلة، باإلضافة إلى امتالكهم 
املهــارات املطلوبــة الســتخدام هــذه الــدوات. أيًضــا أشــارت )جبــوري، 2009( إلــى املستخدميـــن الذيـــن يقصــد بهــم األفــراد 
العاملون الذي تناط بهم إدارة تكنولوجيا املعلومات وتشغيلها، سواء أكانوا إدارييـن أم متخصصين؛ فأهمية العنصر 
البشــري الــذي يقــوم باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات تفــوق أهميــة املســتلزمات املاديــة، فأغلــب حــاالت الفشــل أو 

عــزى للعنصــر البشــري.
ُ
النجــاح فــي تطبيــق تكنولوجيــا املعلومــات ت

 من األصول ذات القيمة العالية في فروع البنوك؛ المتالك 
ً

عد أصال
ُ
وبناًء على ما سلف، يمكن القول إن املوارد البشرية ت

هــؤالء العامليـــن مهــارات ومعــارف ضمنيــة متـــراكمة فــي أذهانهــم يصعــب علــى املنافسيـــن تقليدهــا، ولقيامهــم بالعديــد مــن املهــام 
الداخليــة للبنــوك، ولتعاظــم دور نظــم املعلومــات، فكلمــا اكتســبوا خبـــرات أكثـــر، ازدادت قدراتهــم علــى تقييــم التقنيــة املتاحــة.

البيانــات واملعلومــات: هــي البيانــات واملعلومــات املطلــوب إدخالهــا فــي نظــام املعلومــات املتوافــرة فــي مصــادر املعلومــات  2-
املختلفة، الورقية منها أو اإللكتـــرونية، حيث تقوم البـــرمجيات والنظم واألساليب الفنية بمعالجتها وتخـــزينها وتأميـــن 
استـــرجاعها، عن طريق الطاقات البشرية املدربة؛ وهذه تمثل مدخالت النظام. وقد ركز )الزعبي، 2007( على أهمية 
املعلومات وضرورة تمتعها بالجودة في إدارة املنظمات عموًما، وفي عملية صنع القرارات بشكل خاص. وهذا ال يحتاج 
إلــى تأكيــد، فجميــع االتجاهــات اإلداريــة الحديثــة ال تختلــف حــول أهميــة املعلومــات حتـــى أن البعــض شــبهها بالنظــام 
عــد محــوًرا لألنشــطة اإلداريــة فــي املنظمــات علــى اختــالف أنواعهــا، فهــي 

ُ
العصبـــي لإلنســان؛ فعمليــة صنــع القــرارات ت

ا لوقتهــم وجهدهــم لتعددهــا 
ً
مــن أهــم مــا يمارســها املديـــرون بمختلــف مســتوياتهم اإلداريــة، ومــن أكثـــر األنشــطة اســتهالك

وتكرارهــا، وهــي فــي الوقــت نفســه مــن أخطــر جوانــب العمليــة اإلداريــة بالنســبة للمديـريـــن، ألنهــم مســئولون مباشــرة عــن 
نتائــج صنــع القــرارات.

كمــا حــدد )Bocij, et al., 2006:10( 12 مجموعــة مــن الســمات لضمــان جــودة املعلومــات، هــي: التوقيــت، واملحتــوى، 
والشكل. بينما ركز )ميده، 2009( على ضرورة توفيـر خاصيتيـن نوعيتيـن أساسـيتيـن تتعلقان باملعلومـات التـي يتم اإلفصاح 

عنهــا فــي مخـــرجات العمــل املحاســبي، همــا: مالءمــة )Relevance( املعلومــات، وموثوقيــة )Reliability( املعلومــات.

تقنية املعلومات: تعددت تعريفات تقنية املعلومات )IT( وملحاولة تحديد ماهية تقنية املعلومات. فقد عرفها ميده،  3-
)2009( بكونهــا التقنيــة القائمــة علــى اســتخدام اإللكتـرونيـــات فــي جمــع، وخـــزن، ومعالجــة املعلومــات وتشــغيلها ضمــن 
 إلــى املعرفــة. بينمــا عرفهــا العانــي، )74:2009( بكونهــا التقنيــة التـــي تســتخدمها الحواســيب 

ً
مجموعــة شــاملة وصــوال

اإللكتـــرونية وبـــرمجياتها لتحويــل وخـــزن وحمايــة ومعالجــة وإرســال واستـــرجاع املعلومــات بشــكل ســليم وآمــن. فــي حيـــن 
عرفها كل من قنديلجـي والجنابي، )2005: 32-34( بكونها االكتشاف واملستجدات واالختـراعات التـي تعاملت وتتعامل 
مــع البيانــات واملعلومــات، مــن حيــث جمعهــا وتحليلهــا وتنظيمهــا وخـــزنها واستـــرجاعها فــي الوقــت املناســب وبالطريقــة 
املتاحــة. فــي حيـــن اعتبـــرها )ياسيـــن، 2006: 20( أنشــطة معالجــة وتخـزيـــن البيانــات واستـــرجاع وعــرض املعلومــات 

بأشــكالها املختلفــة مــن نصــوص وأرقــام وصــور وأفــالم، ووســائط رقميــة متعــددة، ومجــاالت تطبيقهــا املختلفــة.

وبناًء على التعريفات السابقة، يمكن القول: إن تقنية املعلومات تتشكل من مجموعة من املعلومات والوسائط التـــي 
عد نظًما محوسبة صممت لخدمة مديـري 

ُ
بواسطتها يتم جمع البيانات ومعالجتها وتخـزينها ونقلها في أشكال متعددة؛ كما إنها ت

املنظمــات، ومســاعدتهم فــي التحليــل الفّنــي فــي تـــرتيب الكــم الهائــل مــن البيانــات املرتبطــة بجميــع نواحـــي الحيــاة، ســواء أكانــت 
سياســّية أم اقتصادية أم اجتماعية؛ ملســاعدتهم على القيام بأعمالهم، ومســاعدتهم في عملية صنع قراراتهم االستـــراتيجية.

أهمية نظم املعلومات االستـراتيجية:

فــرض ارتفــاع درجــات عــدم التأكــد البيئــي الــذي يواجــه املنظمــات عليهــا أن تمتلــك منهًجــا استـــراتيجًيا لتحقيــق أهدافهــا، 
وبالتالــي ضمــان بقائهــا واســتمراريتها وذلــك بســبب التغيـــرات البيئيــة العامليــة. ويـــرى )Bruwer, 1984( أن نجــاح الشــركات فــي بيئــة 
العمــل املعاصــرة يعتمــد علــى قدرتهــا علــى اســتخدام نظــم معلومــات ذات كفــاءة عاليــة فــي ظــل ظــروف الســوق املتغيـــر؛ فبالرغــم 
من أن غالبية الشركات تتبنى نظم املعلومات اإلدارية للبقاء في إطار املنافسة، لكن هذا التبني ال يكفي، إذ إنه يساهم في جمع 
وتخـزيـن بيانات ومعلومات عن عوامل ومتغيـرات بيئة املنظمة الداخلية فقط، وال يساعدها في خلق ميـزة تنافسية مستدامة.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
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فحــدة املنافســة والتهديــدات التـــي تواجههــا منظمــات اليــوم أصبحــت كثيـــرة، فلــم يعــد امتــالك نظــم املعلومــات اإلداريــة 
كافًيــا لنجــاح املنظمــات ولتحقيقهــا امليـــزة التنافســية فقــط، بــل ينبغــي عليهــا أن تمتلــك نظــم املعلومــات االستـــراتيجية التـــي 
تكتســب أهميتهــا مــن أنهــا تـــركز علــى عوامــل البيئــة الخارجيــة للمنظمــة. وتشــتمل علــى تطويـــر املنظمــة لعالقاتهــا مــع العمــالء، 
وعالقاتهــا مــع املورديـــن، وعالقاتهــا مــع املنافسيـــن علــى حــد ســواء، وبمــا يضمــن تحقيقهــا ألهدافهــا واستـــراتيجياتها )الســامرائي 
والزعبــي، 2004(. وال ينبغــي التـركيـــز- فحســب- علــى القيمــة املضافــة التـــي ال تقتصــر علــى مقــدار التكلفــة اإلنتاجيــة فقــط، بــل 
ينبغي- أيًضا- إنجاز جميع أعمال الشركة وأنشطتها بتكاليف منخفضة بغرض زيادة كفاءتها. وفي هذا املجال، فإن استخدام 
الشركات لنظام املعلومات االستـراتيجـي يساهم في تحقيق هذا العنصر وفي إنجازها ألعمالها بصورة أفضل، وبشكل أفضل 
مــن منافســيها )Ward and Griffth, 1996(. ويتفــق مــع هــذا الطــرح كل مــن )العمــري، والســامرائي، 2010(، حيــث أكــدا علــى 

الــدور البــارز الــذي يمكــن أن تلعبــه هــذه النظــم فــي تحقيــق قيمــة مضافــة مــن خــالل توفيـــر املعلومــات.

تكمن أهمية نظم املعلومات االستـراتيجية فيما توفره من معلومات استـراتيجية تساعد مديـري املنظمات في عمليات 
تحليــل املواقــف والتخطيــط والتنبــؤ باألحــداث املســتقبلية مــن جهــة واكتســاب مزايــا تنافســية كالجاذبيــة والتفــرد والرؤيــة 
املســتقبلية من جهة أخـــرى )الياســري ومردان، 2014(؛ ومن ممارســة املنظمات ألنشــطتها في بيئة مضطربة ســريعة التغييـــر، 
ومــن كونهــا األســاس الــذي تعتمــد عليــه القيــادة االستـــراتيجية للمنظمــة فــي صنــع قراراتهــا االستـــراتيجية لتحقيــق حاجــات 
ورغبــات وأذواق زبائنهــا ومواكبــة املتغيـــرات البيئيــة املختلفــة واالســتجابة لهــا )Smits, et al., 2003(. وعــن العوامــل املؤثـــرة 
فــي حاجــة شــركات األعمــال لنظــم املعلومــات االستـــراتيجية، فقــد أشــار )الوليــد، 2009: 117(، و)ياسيـــن، 2006: 39-37(، 
و)قنديلجــي، والجنانــي، 2005: 32-34( إلــى أن هنــاك مجموعــة عوامــل تؤثـــر فــي حاجــة شــركات األعمــال إلــى نظــم املعلومــات 
االستـــراتيجية أدت إلــى تســابقها نحــو تقنيــة املعلومــات هــي: العوملــة، وتقنيــة املعلومــات، وخصائــص التطبيقــات، واإلنتـــرنت 
والشــبكات، واقتصــادات املعرفــة، والتحــوالت فــي مشــروعات األعمــال، والشــبكة الرقميــة، والحصــول علــى املزايــا التنافســية، 

واالســتحواذ علــى العمــالء واملورديـــن، وتغييـــر قواعــد املنافســة.

وبنــاًء علــى مــا تقــدم، يـــرى الباحــث أن نظــم املعلومــات االستـــراتيجية قــد أصبحــت منهًجــا مالزًمــا للمنظمــات املعاصــرة، 
وركيـــزة مهمــة إلدارة أيــة منظمــة، ومصــدًرا لتعزيـــز قدراتهــا التنافســية، فكلمــا توافــرت لديهــا معلومــات بيئيــة أكثـــر حداثــة، 

ســاعدها ذلــك فــي زيــادة فرصتهــا للنجــاح والبقــاء، واســتمراريتها فــي إطــار املنافســة.

تأطيـر امليـزة التنافسية )Competitive Advantage(... املفهوم واألهمية واملصادر

مفهوم امليـزة التنافسية

عد امليـزة التنافسية مفهوًما هاًما بالنسبة للشركات بشكل عام، لذلك أثـرى الباحثون في العلوم اإلدارية هذا املوضوع 
ُ
ت

بالبحــث والدراســة لتحديــد مفهومــه، وطــوروا أدوات وصممــوا نمــاذج لقياســه. وفــي هــذا املجــال، أكــــــــد )Liu, 2003: 15( علــى 
ضــرورة امتــالك الشــركات ملصــادر امليـــزة التنافســية واســتدامتها، كوســيلة للتفــوق علــى منافســيها فــي بيئــة أعمالهــا، والحصــول 
علــى مركــز تناف�ضــي ُمتقــدم فــي الســوق. يعــرض الباحــث فيمــا يلــي، تعريفــات امليـــزة التنافســية ومفاهيمهــا، وذلــك كونــه املتغيـــر 

التابــع الــذي تهتــم بــه هــذه الدراســة؛ والجــدول رقــم )7( يلخــص تعريفــات امليـــزة التنافســية التـــي اهتــم بهــا الباحثــون.

الجدول رقم )7(
تعريفات امليـزة التنافسية من وجهة نظر الباحثين

التعريفاسم الباحثالسنة

2000:88Macmillan & Tempoe.الوسيلة التـي تستطيع املنظمة من خاللها الفوز على منافسيها

2001:81Macmillan & Mahan تفرد املنظمة بخاصية أو بمجموعة خصائص على املنافسيـن لها، واالحتفاظ بها
لفتـرة زمنية طويلة نسبًيا لتحقيق املنافع وتمكنها من التفوق عليهم في تلك الفتـرة.

قابلية املنظمة لألداء بأسلوب واحد أو عدة أساليب ال يستطيع املنافسون اتباعها عوض2005:327
.

ً
حالًيا وال مستقبال
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التعريفاسم الباحثالسنة

خاصيــة أو مجموعــة مــن الخصائــص النســبية تنفــرد بهــا املنظمــة، وتمكنهــا مــن التفــوق حسن 2005:138
علــى املنافسيـــن بمــا تقدمــه مــن منتجــات للزبائــن.

الخاصية أو الخصائص التـي تميـز املنظمة عن غيـرها من املنظمات املنافسة، وتحقق نذيـر 2005:4
لها موقًفا قوًيا بيـن األطراف األخـرى.

2007:118Evans & Collier ،تفوق املنظمة على املنافسيـن في تحديد حاجات العمالء ورغباتهم، وتحويلها إلى منتجات
وتوصيلها إليهم في الوقت املناسب، مع األخذ بعيـن االعتبار ُمعدل القدرات التشغيلية لها.

2007:4Stevenson.تهدف عملًيا إلى تلبية حاجات العمالء ورغباتهم من أجل اقناع عمالء املنظمة بمنتجاتها

يتببن من الجدول رقم )7( أن مفهوم امليـزة التنافسية يـركز على ضرورة امتالك الشركات شيًئا تنفرد به عن غيـرها من 
الشركات املنافسة، والذي قد يأتـــي من كفاءاتها أو قدراتها أو من مواردها امللموسة أو غيـــر امللوسة، وتكون امليـــزة التنافسية 
في أوجها إذا امتلكتها مجتمعة، أي أن امليـزة التنافسية تنشأ من امتـزاج عدة عوامل ذات الطابع املالي، وذات الطابع املادي، 

مثل املواد األولية والتكنولوجيا، وذات الطابع البشري، كاملهارات والقدرات.

أهمية امليـزة التنافسية

ال تكاد تخلو أية دراسة من الدراسات واألبحاث الحديثة التـــي تقع في مجال دراسة اإلدارة االستـــراتيجية - نسبًيا - من 
مفهوم امليـــزة التنافسية، مما دفع )Lynch, 2000: 153( إلى القول: أن اإلدارة االستـــراتيجية هي امليـــزة التنافسية.

فبـروز هذا املفهوم وهيمنته على مختلف املياديـن جعل هذه امليـزة مهمة بالنسبة لكل الشركات، حيث يعتبـرها كل من 
 جوهرًيــا لعمــل الشــركات- علــى اختــالف أنواعهــا ومنتجاتهــا- ألنهــا األســاس الــذي 

ً
)Boseman and phatak, 1989: 87( عامــال

تصــاغ حولــه االستـــراتيجية التنافســية، وتتفاعــل مــع جميــع العوامــل البيئيــة أو املتغيـــرات البيئيــة لدعــم امليـــزة التنافســية، 
وانبثــاق االستـــراتيجية التنافســية علــى مســتوى الشــركة.

بينمــا اعتبـــرها )Czepiel, 1992: 40( مؤشــًرا إيجابًيــا تســتطيع مــن خاللــه الشــركة الحصــول علــى حصــة ســوقية أكبـــر، 
وزبائن أكثـر والًء، مقارنة بالشركات املنافسة لها في السوق، مما يجعل زبائنها أقل تأثـرا بعروض الشركات املنافسة من جهة 

وزيــادة حجــم مبيعاتهــا وأرباحهــا مــن جهــة أخـــرى.

فــي حيـــن اعتبـــرها )Macmillan and Tampoe, 2000: 89( معيــاًرا مهًمــا لتحديــد الشــركات الناجحــة مــن غيـــر الناجحــة؛ 
لكــون الشــركات الناجحــة تتســم بإيجــاد مزايــا جديــدة متفــردة يصعــب تقليدهــا ومحاكاتهــا مــن قبــل املنافسيـــن، ألن الشــركات 

الناجحــة أدركــت أن النمــاذج القديمــة لهــا قــد أصبحــت ســهلة التقليــد واملحــاكاة، ومتاحــة بشــكل واســع مــن قبــل املنافســين.

مصادر بناء امليـزة التنافسية

أشــار )Porter, 2003( إلــى أن بإمــكان الشــركة كســب ميـــزة تنافســية عــن طريــق: التكلفــة والتمايـــز، مــن خــالل: اإلبــداع، 
والجــودة، والخدمــات املقدمــة للمستفيديـــن، ثــم اكتســاب ميـــزة تنافســية مســتدامة، خاصــة إذا ارتبطــت بخلــق حواجـــز أمــام 
املنافسيـــن: كالتحكــم فــي قنــوات التوزيــع، ووالء املستفيديـــن، والتحكــم باملورديــن؛ أيًضــا اســتغالل التطــور التقنــي واإلبــداع 
الســريع ملنــع املنافسيـــن مــن تقليــد التقنيــة املســتخدمة؛ وأيًضــا التحكــم فــي آجــال اإلنجــاز بالنســبة لإلنتــاج والتوزيــع؛ باإلضافــة 

إلــى تحليــل طبيعــة وامتــداد البيئــة التنافســية وتوقــع املناســب.

وفي هذا املجال، يـرى )Hill, et al., 2013: 83- 155(، أن امليـزة التنافسية تستند إلى الكفاءات املتميـزة، وأن الكفاءات 
املتميـزة هي نفاط القوة الثابتة واملحددة التـي تسمح للشركة بتمييـز منتجاتها عن تلك التـي تم عرضها من قبل املنافسيـن لها، 
وتحقيق تكاليف أقل بكثيـر من قبل املنافسيـن لها. وهم يضيفون أن االستـراتيجية تدور حول البحث عن ميـزة تنافسية، إذ 
تمتلك الشركة ميـــزة تنافسية إذا كان باستطاعتها خفض التكاليف مقارنة مع املنافسيـــن، وإذا كان بإمكانها تمييـــز منتجاتها 

عن منتجات املنافسيـن، وبالتالي يمكنها خلق املزيد من القيمة.
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التكلفة والتمايـز

- التكلفــة: يقصــد بهــا تخفيــض تكاليــف أداء الشــركة ألنشــطتها بشــكل يفــوق أداء الشــركات املنافســة ألنشــطتها، إذ 
ً

أوال
إن التعلــم هــو نتيجــة للجهــود املتواصلــة املبذولــة مــن خــالل التـركيـــز علــى تكاليــف اليــد العاملــة، وتكاليــف العمليــات واألنشــطة 
األخـــرى املنتجــة للقيمــة، فالقائمــون علــى املنظمــة ملزمــون بتحسيـــن التعلــم وتحديــد أهدافــه، مــن خــالل مقارنــة درجــة التعلــم 

بيـــن التجهيـــزات واملناطــق، ثــم مقابلتهــا باملعاييـــر املعمــول بهــا فــي القطــاع الصناعــي.

وفــي هــذا الســياق، يـــرى )Buckland and O’Brien, 1989: 21( أن علــى الشــركة التـــي تســعى لتحقيــق ميـــزة تنافســية 
ضــرورة العمــل علــى خفــض تكاليــف ممارســة وظائفهــا إلــى أقــل املســتويات. بمعنــى آخـــر، أن تجعــل مســتوى تكاليــف إنتــاج 
وتســويق منتجاتهــا وأنشــطتها األخـــرى أقــل مــن مســتوى تكاليــف الشــركات املنافســة لهــا. ويتفــق )Greenley, 1989( مــع هــذا 
الرأي، حيث يـرى أنه يتوجب على الشركة تحقيق تكلفة متغيـرة أقل، أو تحقيق مستوى أقل من نفقات التسويق، أو تحقيق 
مستوى أقل في النفقات التشغيلية واإلدارية، بينما يشيـر )Best, 1997: 153( إلى أن التكلفة ال تعني فقط أن تقدم الشركة 
منتجاتها بتكلفة أقل، بل أال تؤثـر على جودة منتجاتها، بحيث تكون جذابة في السوق الذي تعمل فيه، وبحيث يمكنها تحقيق 
ميـــزة التكلفــة مــن خــالل تكلفــة متغيـــرة أقــل مــن نفقــات التســويق أو تحقيــق مســتويات أقــل فــي النفقــات التشــغيلية واإلداريــة.

ويـــرى )Krajewski and Ritzman, 2005: 62( - أيًضــا - أن تخفيــض ســعر املنتجــات قــد ُيســاهم فــي زيــادة الطلــب عليهــا، 
ويخفــض مــن هامــش الربــح إذا لــم تنتــج الشــركة منتجاتهــا بتكاليــف منخفضــة.

فــي حيـــن أشــار )Porter, 2003(أن الشــركات التـــي تحقــق مزاياهــا التنافســية مــن خــالل: تخفيــض تكاليــف أداء وظائفهــا 
بشكل أفضل من منافسيها؛ وتميـز منتجاتها من حيث: اإلبداع، والجودة، والخدمات املقدمة للمستفيدين؛ شريطة مالزمة 
وجــود حواجـــز أمــام املنافسيـــن، كالتحكــم فــي اإلنتــاج وفــي قنــوات التوزيــع واملورديـــن، واســتغالل التقــدم التقنــي الســريع ملنــع 
املنافسيـــن من تقليد التكنولوجيا املســتخدمة، ودراســة وتحليل طبيعة وامتداد البيئة التنافســية للشــركة، وتوقع املســتقل.

وفــي قطــاع البنــوك، أشــار )غنيمــي، 2014( إلــى أن البنــوك تتبنــى أســاليب محــددة لخفــض التكلفــة وتسعيـــر خدماتهــا 
لتحقيــق جملــة مــن األهــداف، كخفــض تكلفــة الخدمــات، وتسعيـــرها بالصــورة التـــي تتناســب مــع أوضــاع البنــك التنافســية 
لجــذب العمــالء، والحفــاظ علــى حصتــه الســوقية، عــن طريــق اســتحواذه علــي حصــة ســوقية مناســبة. ويضيــف أنــه يجــب علــي 
املسئوليـــن عــن صنــع قــرارات تسعيـــر الخدمــات املصرفيــة األخــذ بعيـــن االعتبــار دراســة أســعار خدمــات البنــك، وتحليــل آراء 
املستفيديـــن مــن هــذه األســعار بصــورة موضوعيــة مقارنــة مــع البنــوك املنافســة؛ وأن تغطــي أســعار الخدمــات جميــع التكاليــف 
املتعلقة بتقديم تلك الخدمات وهامش الربح الذي يـــرغب البنك في تحقيقه؛ ودراسة العوامل االقتصادية والقانونية التـــي 
قد تؤثـر بشكل مباشر وغيـر مباشر علي قرارات التسعيـر الخاصة بخدمات البنوك؛ وظروف العرض والطلب التـي تؤثـر بشكل 
مباشــر علــي قــرارات تسعيـــر الخدمــات املصرفيــة، فالخدمــات املنخفضــة الطلــب قــد يضطــر البنــك لتخفيــض ســعرها بهــدف 
زيادة الطلب عليها، وباملقابل إذا كانت أسعار بعض الخدمات منخفضة عن أسعار البنوك املنافسة، قد تجعل البنك يقوم 

بـــرفعها لتكــون متوازنــة مــع أســعار خدمــات البنــوك املنافســة.

عد مصدًرا مهًما من مصادر املزايا التنافسية الذي تـركز عليه العديد من 
ُ
وبناًء على ما تقدم، يمكن القول: إن التكلفة ت

الشــركات لتحقيــق هدفهــا فــي النجــاح، وتفوقهــا علــى منافســيها، وتجنًبــا للتكاليــف العاليــة التـــي قــد تــؤدي إلــى وصولهــا إلــى مرحلــة 
االنحــدار الســريع وانســحابها مــن األســواق. وفــي الوقــت نفســه، يتوجــب علــى الشــركات عــدم إهمــال مصــادر املزايــا التنافســية 

األخـــرى كالتمايـــز، إذ إن انخفــاض أســعار املنتجــات ذات الجــودة املتدنيــة قــد ال يكــون مبـــرًرا القتنائهــا.

فــه )Porter, 2008( بكونــه قــدرة الشــركة علــى تقديــم منتــج لــه قيمــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر املســتفيد  ثانًيــا- التمايـــز: عرَّ
مــن حيــث: الجــودة العاليــة والخصائــص الخاصــة بــه، وخدمــات مــا بعــد البيــع. أمــا )ســادلر، 2008( فيقصــد بــه التفــرد الــذي 
تتميـــز بــه الشــركة فيمــا تعرضــه مــن منتجــات، ويضيــف: إن الشــركة تســتطيع امتــالك امليـــزة التفاضليــة أو العالمــة الفارقــة 

ملنتجاتهــا عندمــا تحصــل علــى عــالوة ســعرية.

وأمــا )Noe, et al., 1994: 62( فيعرفونــه بمحاولــة الشــركة رســم صــورة ذهنيــة فــي أذهــان عمالئهــا أن منتجاتهــا تختلــف 
عــن منتجــات الشــركات املنافســة لهــا فــي الصناعــة نفســها بخصائصهــا الفريــدة، ممــا يعطيهــا جاذبيــة تنافســية فــي الســوق، أو 
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يوجــد لهــا فرصــة الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات. وبهــذا قــد تحصــل الشــركة علــى عائــدات تفــوق متوســط ربحيــة الصناعــة. 
فهــا )يونــس، 1994( بكونهــا قيــام الشــركة بعمليــة تخطيــط لتحقيــق تميـــز فــي منتجاتهــا مقارنــة بالبدائــل املتاحــة فــي  بينمــا عرَّ

الســوق، بشــكل يحقــق لهــا تفــرًدا فــي منتجاتهــا بمواصفــات فريــدة تـــرتقي بهــا علــى منتجــات الشــركات املنافســة.

تميـز الشركة ملنتجاتها املقدمة من خالل: اإلبداع، والجودة، والخدمات املقدمة للمستفيدين؛ عن طريق البحث عن 
االنفراد بخصائص استثنائية في مجال عملها، من خاللها سعيها إلى تكويـن صورة ذهنية طيبة حول منتجاتها؛ نظًرا ملزاياها 
 وجــود نظــم معلومــات مصرفيــة مشــبوكة علــى موقــع خدمــات مصرفيــة 

ً
الفريــدة وصورتهــا الطيبــة بيـــن املستفيديـــن، فمثــال

إلكتـــرونية متكاملــة لجميــع املستفيديـــن يعنــى وجــود تميـــز فــي توليفــة الخدمــات املصرفيــة املقدمــة للمستفيديـــن مــن البنــك، 
وذلــك ألن تســهيالت العمــل املصرفــي اإللكتـــروني توفــر الوقــت والجهــد واملــال لهــم مــن جهــة وللبنــك مــن جهــة أخـــرى.

وبنــاًء علــى مــا ســلف، يـــرى الباحــث أن هــذه املصــادر للميـــزة التنافســية تســاعد فــروع البنــوك فــي االســتمرار فــي تقديــم 
خدمــات تـــر�ضي حاجــات املستفيديـــن ورغباتهــم بالتــواؤم مــع تقنيــة القــرن الواحــد والعشريـــن، فالتكلفــة املنخفضــة، والتفــرد 
الــذي تتميـــز بــه فيمــا تعرضــه مــن خدمــات، واســتغالل القــدرة اإلبداعيــة واالبتكاريــة لألفــراد العامليـــن لديهــا، ومواهبهــم لتقديــم 
كل مــا هــو جديــد هــي مــن العوامــل الحاســمة فــي مــدى اســتمرارها وانتشــارها وبقائهــا فــي إطــار حــدة املنافســة املعاصــرة، وزيــادة 

حصتهــا الســوقية.

وألغــراض الدراســة الحاليــة، فقــد اعتمــد الباحــث علــى التصنيــف الــذي اقتـــرحوه )Porter, 2003( ملصــادر امليـــزة 
التنافســية الــذي يشــتمل علــى ُبعديـــن رئيسيـــن همــا: التكلفــة والتمايـــز.

العالقة بيـن نظم املعلومات االستـراتيجية وبيـن مصادر امليـزة التنافسية

مناســـــــــــــــــــــب  بشــكل  بهــا  مدركــة  البيئيــة  لــإلدارة   )IS( املعلومــات  نظــم  أنــواع  مختلــف  مــن  املحتملــة  الفائــدة  إن 
)Diez and McIntosh, 2009(؛ وربمــا يمكــن القــول: إن التقــدم فــي توفيـــر املعلومــات أدى إلــى محاولــة املنظمــات تطويـــر 
نظــم معلومــات أو استـــراتيجيات تقنيــة ومعلومــات تتـــرابط مــع استـــراتيجيات أعمالهــم التجاريــة، وتدعــم مًعــا رســائل 

.)Rogerson and Fidler, 1994( املنظمــات

لقد تم تطويـر ثالثة أنواع عامة لتقنية املعلومات، هي: النظم املالية، ونظم التشغيل، والنظم االستـراتيجية؛ والنظم 
املاليــة ونظــم التشــغيل، معتمــدة باملنظمــات بشــكل جيــد، وقــد تعتمــد النظــم االستـــراتيجية كذلــك فــي منظمــات معينــة. لقــد 
كانت العالقة بيـن وظائف تقنية املعلومات وبيـن استـراتيجية الشركة ليست من اهتمام اإلدارة العليا للشركات في السنوات 
األخيـــرة، وكانــت الشــركات تواجــه مشــكالت عديــدة بســبب الفشــل فــي تحقيــق استـــراتيجياتها وهــذا أدى إلــى قطــع االتصــال مــع 
عــد املنظمــات الحديثــة منظمــات تعتمــد- علــى نحــو متـــزايد- علــى مشــروعات قائمــة علــى املعرفــة وأن 

ُ
مشــروعاتها القائمــة. وت

.)Holsapple and Joshi, 2000( االســتباقية فــي إدارة املعرفــة مهمــة للتنافســية

إن مــن أبـــرز املوضوعــات البحثيــة الســاخنة والحديثــة فــي العقــود الجديــدة هــو البحــث فــي موضــوع نظــم املعلومــات 
 Frederik,( االستـراتيجية وجوانبه املختلفة، ومشروع إدارة تقنية املعلومات، والتـي تغيـرت بشكل كبيـر خالل العقد املا�ضي
2009(، ومــن أبـــرز العوامــل الرئيســة فــي البيئــة التنافســية؛ إدارة املعرفــة، وتـركيـــز الشــركات علــى مجــال تقنيــة املعلومــات 
لتحقيق املزايا التنافسية؛ حيث تلعب تقنية املعلومات دوًرا حيوًيا في العملية التجارية، وفي الجانب املالي وغيـر املالي كما هو 

.)Rockart, 1979( الحــال فــي صنــع القــرار باعتبــاره يلعــب دوًرا كبيـــرا فــي اإلدارة

ومــع ذلــك، ففــي الثمانينيــات والتســعينيات، كان هنــاك إدراك متـــزايد للحاجــة إلــى جعــل نظــم املعلومــات تحتــل أهميــة 
استـــراتيجية فــي املنظمــة؛ فنظــم املعلومــات االستـــراتيجية هــي النظــم التـــي تدعــم أو تشــكل االستـــراتيجية التنافســية لوحــدات 
العمل )Callon, 1996 and Neumann, 1994(؛ وتوصف نظم املعلومات االستـــراتيجية في مختلف أنحاء مجاالت التجارة 
واملؤلفــات األكاديميــة باعتبارهــا الســبيل لتحقيــق أكبـــر قــدر مــن الفوائــد مــن االســتثمار فــي تقنيــة املعلومــات الجديــدة، وتتميـــز 
نظــم املعلومــات االستـــراتيجية بقدرتهــا علــى إحــداث تغييـــر جوهــري فــي الطريقــة التـــي يــدار بهــا العمــل، مــن أجــل إعطــاء الشــركة 

.)Bajjaly, 1998( ميـــزة استـــراتيجية
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الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة

دراسات باللغة العربية

دراســة )املبيضيـــن، 2015(: دراســة ميدانيــة، هدفــت إلــى قيــاس أثـــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة 
التنافســية فــي شــركة البوتــاس العربيــة فــي األردن. وتمثــل مجتمــع الدراســة فــي القيــادات اإلداريــة والفنيــة لــكل مــن اإلدارة العليــا 
واإلدارة الوســطى فــي الشــركة املبحوثــة واملتمثــل فــي مــدراء اإلدارات ونوابهــم ومــدراء الوحــدات ورؤســاء األقســام ومســاعديهم 
فــي الشــركة. واعتمــد الباحــث علــى أســلوب املســح الشــامل. وتوصلــت الدراســة إلــى أن تّصــورات العينــة لــكل مــن مســتوى أهميــة 
ا، وأن ميـــزة التحالفــات والشــراكات قــد احتلــت املرتبــة األولــى، يليهــا فــي املرتبــة 

ً
النظــم ومســتوى امليـــزة التنافســية كان متوســط

الثانيــة ُبعــد التكلفــة األقــل، وجــاء فــي املرتبــة الثالثــة ُبعــد التمايـــز فــي املنتجــات. إضافــة لوجــود أثـــر لتطبيــق نظــم املعلومــات 
االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية بأبعادهــا: التكلفــة األقــل، والتمايـــز، والتحالفــات.

دراســة )الياســري، ومــردان، 2014(، دراســة ميدانيــة، هدفــت إلــى التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه نظــم املعلومــات 
االستـــراتيجية بأبعادهــا: األفــراد، واملعلومــات، وتكنولوجيــا املعلومــات- فــي األداء املتميـــز )االستـــراتيجية، والقيــادة، والثقافــة، 
والسوق(. وقام الباحثان بتوزيع االستبانة على عينة من املصارف العراقية األهلية العاملة في بغداد والتـــي بلغ عددها ستة 
مصــارف، وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )66( مفــردة، يمثلــون القيــادات اإلداريــة فــي مختلــف املســتويات اإلداريــة. وقــد أظهــرت نتائــج 
الدراسة أنه يوجد تأثيـر ذو داللة معنوية ألبعاد نظم املعلومات االستـراتيجية في األداء املتميـز للمصارف العراقية املبحوثة، 

ممــا يــدل علــى أن نظــم املعلومــات االستـــراتيجية تؤثـــر بشــكل كبيـــر فــي األداء املتميـــز.

دراســة )أبوبكــر، 2013(: دراســة ميدانيــة، هدفــت إلــى تقييــم فعاليــة نظــم املعلومــات االستـــراتيجية فــي دعــم وتحقيــق 
امليـزة التنافسية لشركات التأميـن املصرية، وعرض املشكالت التـي تواجهها في مجال استخدام وتطبيق تكنولوجيا املعلومات 
فــي ظــل املتغيـــرات العامليــة الجديــدة، وتحديــد الــدور الــذي يقــوم بــه نظــام املعلومــات فــي التأثيـــر علــى االستـــراتيجيات التنافســية 
التـي تتبعها هذه الشركات لتحقيق املزايا التنافسية واستمراريتها. وقد توصلت الدراسة إلى تدني دور نظم املعلومات القائم 
حالًيا في قطاع التأميـن املصري في صنع القرارات وتحقيق امليـزة التنافسية لشركات التأميـن املصرية. كما توصلت الدراسة 
إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية )املتطلبات، والعمليات، وخصائص 
املخـــرجات( وبيـــن تحقيــق املزايــا التنافســية )التميـــز، والتكلفــة، واإلبــداع، والنمــو، والتحالفــات االستـــراتيجية( فــي الشــركات، 
ووجــود تأثيـــرات إيجابيــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة لعناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية فــي تحقيــق املزايــا التنافســية فــي 

الشــركات.

دراسة )إسماعيل، 2010(: دراسة ميدانية، هدفت إلى التعرف على أثـــر الخدمات املصرفية اإللكتـــرونية والخدمات 
اإللكتـرونية املرافقة لجوهر الخدمة املصرفية في إكساب املصارف األردنية ميـزة تنافسية. وتكون مجتمع الدراسة من جميع 
املصارف الرئيسة والفروع الرئيسة التابعة لها والعاملة في محافظات عمان والزرقاء وإربد، والبالغ عددها )100( مصرف، 
حيــث تــم توزيــع االســتبانة علــى املديـــرين. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا: إن غالبيــة املصــارف األردنيــة تعتمــد مواقــع 
إلكتـــرونية خاصــة بهــا علــى شــبكة اإلنتـــرنت للتعريــف بنفســها وبفروعهــا، وتعريــف العمــالء بخدماتهــا التقليديــة واإللكتـــرونية 
املتواضعــة التـــي ال تـــزال فــي بدايــة الطريــق، والتـــي تقتصــر علــى إصــدار البطاقــات البالســتيكية اإللكتـــرونية، والبنــك الناطــق، 

والبنــك الخلــوي، والصــراف اآللــي، والحــواالت الســريعة.

دراســة )جبــوري، 2009(: دراســة ميدانيــة، هدفــت إلــى تحليــل تكنولوجيــا املعلومــات ودورهــا فــي األداء املنظمــي، فــي 
الشــركة العامــة للصناعــات الكهربائيــة لتشــخيص واقــع اســتخدام التقنيــات والحاســوب، ومــدى أثـــرهما فــي رفــع األداء وتميـــزه 
وتطويـر األداء في الشركة املبحوثة؛ حيث قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من الخبـراء واملديـريـن واملبـرمجيـن العامليـن 
في الشركة املبحوثة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبـرزها: انخفاض عدد حاملي الشهادات العليا، وأن الفئة العمرية 
التـــي تعمــل فــي قســم املعلوماتيــة معظمهــا مــن فئــة الشــباب. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة ارتبــاط قويــة بيـــن متغيـــر 

األجهــزة واملعــدات وبيـــن األداء املنظمــي، وأن متغيـــر املهــارة والخبـــرة ظهــر بنتيجــة ســالبة.
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دراسات باللغة األجنبية

دراســة )Peppard and Ward, 2004(: وهدفــت الدراســة إلــى تقديــم وجهــة نظــر حــول إدارة تكنولوجيــا املعلومــات 
فــي املنظمــات التـــي تـــركز علــى كيفيــة االســتمرار فــي قيــادة تكنولوجيــا املعلومــات وتحقيــق قيمــة مضافــة مــن خاللهــا، وقــد تجــاوز 
التحليــل التـركيـــز علــى تمييـــز النظــم االستـــراتيجية إلــى مــا بعــد ذلــك، وطــورا مفهــوم قابليــة نظــم املعلومــات يبشــر بعصــر جديــد.

دراســة )Charles; Katherine and Wainwright, 2003(: وقامــت هــذه الدراســة بتطويـــر نمــوذج للمســاعدة فــي 
صياغــة استـــراتيجية نظــم معلومــات، مثــل هــذا النمــوذج مناســب لجميــع املنظمــات التـــي تســعى لوضــع خطــط استـــراتيجية 
طويلــة املــدى، وخاصــة للمؤسســات الصغيـــرة واملتوســطة التـــي تحتــاج ملوازنــة االســتثمارات طويلــة األجــل مــع مخاطــر اإلنفــاق 
، قبل أن تكشف في خالل املعالجة عن خطوات تطويـره، ويستخدم 

ً
قصيـر األجل. تصف هذه الدراسة طبيعة النموذج أوال

النمــوذج أســلوب الهــدف )التابــع( الخطــي مــن خــالل مدخــل البـــرمجة الرياضيــة لتحليــل مشــروعات االســتثمار فــي أنظمــة 
املعلومــات، مــن خــالل تطويـــر عــدة متغيـــرات ألهــداف العمــل، وناقشــت الدراســة مصداقيــة النمــوذج مــن خــالل دراســة حالــة 

صناعيــة.

ما يميـز الدراسة الحالية عن الدراسات ا لسابقة:

الحــظ الباحــث أن أغلــب الدراســات التـــي أجـــريت فــي موضوعــي نظــم املعلومــات االستـــراتيجية وامليـــزة التنافســية قــد 
 

ً
أجـــريت علــى شــركات ال تعمــل فــي الصناعــة املصرفيــة، ســواء املحليــة منهــا أو العربيــة أو األجنبيــة. ووجــد الباحــث اهتماًمــا قليــال
فــي إجـــراء دراســات علــى فــروع البنــوك األردنيــة علــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه هــذه البنــوك. لــذا قــام الباحــث بإجـــراء 
 بفروعها العاملة في مدينة إربد لتكون أساًسا لعملية البحث والتطويـر في مجال نظم 

ً
هذه الدراسة في البنوك األردنية ممثلة

املعلومات االستـراتيجية وامليـزة التنافسية. كما إن بعض الدراسات تناولت أثـر نظم املعلومات على متغيـرات مختلفة مثل: 
األداء املتميـــز، وعمليــة التخطيــط االستـراتيجـــي فــي شــركات ال تنتمــي للصناعــة املصرفيــة، ومنهــا دراســة )الياســري، ومــردان، 
2014(، وبعضهــا تناولــت تحسيـــن وتطويـــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، كدراســة )Peppard and Ward, 2004(، ودراســة 

.)Charles; Katherine and Wainwright, 2003(

أما الدراسة الحالية فتختلف عن الدراسات السابقة فيما يلي:

اســتهدفت الدراســة القطــاع املصرفــي التجــاري األردنــي، وبالتحديــد فــروع البنــوك فــي محافظــة إربــد، إذ ُيعــد هــذا 1- 
القطــاع مــن القطاعــات االقتصاديــة األردنيــة املهمــة، كمــا إن األردن ُيعــد مــن الــدول الناميــة.

تحاول هذه الدراسة - بصفتها دراسة ميدانية أردنية عربية - أن تخدم بنتائجها البنوك الوطنية األردنية وفروعها 2- 
بشــكل خــاص، والبنــوك العربيــة بشــكل عــام، وتـــزيد مــن اهتمامهــا وتحفزهــا علــى اســتخدام هــذه التقنيــة الجديــدة 

ملواجهــه املنافســة املتـــزايدة، والتكيــف مــع معطيــات البيئــة الجديــدة.

تبنــت هــذه الدراســة نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، وعناصرهــا املختلفــة، وأثـــرها فــي امليـــزة التنافســية الدوليــة، 3- 
وليــس نظــم املعلومــات االستـــراتيجية بشــكل عــام.

املحور الثالث - نتائج الدراسة

تضمن هذا املحور وصًفا لخصائص أفراد عينة الدراسة، وعرًضا لفرضيات الدراسة واختباًرا لها.

خصائص أفراد عينة الدراسة

أظهــرت النتائــج الــواردة فــي الجــدول رقــم )8( أن )67.5%( مــن األفــراد املبحوثيـــن هــم مــن الذكــور، بينمــا بلغــت النســبة 
املئويــة لإلنــاث )32.5%(. كمــا أظهــرت النتائــج أن األفــراد املبحوثيـــن الذيـــن تتـــراوح أعمارهــم بيـــن )41-50( هــم األكثـــر تكــراًرا، 
وبنســبة مئويــة بلغــت )38.0%(، بينمــا األفــراد املبحوثيـــن الذيـــن تـــزيد أعمارهــم علــى 51 ســنة هــم األقــل تكــراًرا، وبنســبة مئويــة 
مكنهــم مــن فهــم ُمكونــات 

ُ
بلغــت )17.8%(؛ وأن مــا نســبته )91.8%( مــن األفــراد املبحوثيـــن يحملــون مؤهــالت علميــة مناســبة ت
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االستبانة والتعامل معها بشكل سليم. أما من ناحية توزيع املستجيبيـن، حسب املسمى الوظيفي، فيشيـر الجدول رقم )8(، 
إلى أن ما نســبته )65.7%( من املستجيبيـــن هم ممن يشــغلون منصب مديـــر فرع، ومســاعد مديـــر، و)34.4%( مديـــر عمليات.

فهــذا يدلــل علــى أن مؤشــر املســمى الوظيفــي لألفــراد املبحوثيـــن كانــوا مــن مختلــف املســميات الوظيفيــة فــي فــروع البنــوك 
املبحوثة، وهذا مؤشر مناسب، وُيشيـر إلى عدم حصر االستبيان بمسمى وظيفي واحد. أما من حيث توزيع املستجيبيـن، حسب 
عــدد ســنوات الخبـــرة فــي فــروع البنــوك املبحوثــة، فــإن النتائــج الــواردة فــي الجــدول رقــم )8(، تشيـــر إلــى أن مــا نســبته )32.5%( مــن 
أفراد العينة يمتلكون خبـرات تعادل أقل من خمس سنوات، والذيـن تتـراوح خبـراتهم ما بيـن خمس إلى أقل من عشر سنوات 
يمثلون )13.5%( من أفراد العينة ، والذيـن تتـراوح خبـراتهم ما بيـن عشر سنوات إلى أقل من )15( سنة يمثلون )18.4%( من 
أفــراد العينــة. أمــا نســبة الذيـــن تـــزيد خبـــراتهم عــن )15( ســنة أو تعادلهــا، فقــد بلغــت نســبتهم )35.6%(، وهــي ســنوات َيكتســب 
املــدراء مــن خاللهــا املعرفــة والخبـــرة فــي مجــال عملهــم، وكيفيــة التعامــل مــع العقبــات التـــي تواجههــم، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات 

ناســبة. عموًمــا، يمكــن تلخيــص النســب الســابقة بــأن أفــراد العينــة، مديـــرون بمســتوى إداري، وخبـــرة وتأهيــل عــاٍل.
ُ
امل

الجدول )8(
ا للمتغيـرات الشخصية والديموغرافية

ً
توزيع عينة الدراسة وفق

النسبة املئويةالتكرارالفئةاملتغيـر

الجنس
11067.5ذكر
5332.5أنثـى

163100.0املجموع

الفئة العمرية

30-203420.9
40-313823.3
50-416238.0

512917.8 فأكثـر
163100.0املجموع

املستوى التعليمي

159.2دبلوم كلية مجتمع
10866.3بكالوريوس
3018.4ماجستيـر
106.1دكتوراه
163100.0املجموع

املسمى الوظيفي

5735.0مديـر
5030.7مساعد

5634.4مديـر عمليات
163100.0املجموع

عدد سنوات الخدمة

5332.5أقل من 5 سنوات
52213.5- أقل من 10 سنوات
103018.4- أقل من 15 سنة

155835.6 سنة فأكثـر
163100.0املجموع

نظم املعلومات االستـراتيجية لفروع البنوك املبحوثة

فيمــا يلــي النتائــج الخاصــة بالجـــزء الثانــي مــن االســتبانة، الــذي تضمــن تقديـــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية لفــروع 
البنــوك املبحوثــة، مــن حيــث املــوارد البشــرية، والبيانــات واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات.

يتضمــن الجــدول رقــم )9( النتائــج الخاصــة بإجابــات أفــراد العينــة عــن الفقــرات الســت عشــرة حــول نظــم املعلومــات 
االستـــراتيجية، ومنــه تبيـــن أن أبعــاد نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، كانــت باملتوســط العــام بدرجــة مرتفعــة، وفًقــا ملعيــار 
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التحليل املعتمد لغايات هذه الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابـي العام )4.09(، أي بدرجة موافق حسب مقياس ليكرت 
الخما�ضــي، وبلغــت قيمــة االنحـــراف املعيــاري )0.52( مــع بعــض التفــاوت فــي درجــات مؤشــرات نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، 
فقد حصل مجال املوارد البشــرية على متوســط )4.07(، وانحـــراف معياري )0.55(، بينما حصل مجال البيانات واملعلومات 
علــى متوســط )4.08(، وانحـــراف معيــاري )0.56(، بدرجــة موافــق حســب مقيــاس ليكــرت الخما�ضــي، فــي حيـــن حصــل مجــال 

تقنيــة املعلومــات علــى متوســط )4.13(، وانحـــراف معيــاري )0.62(، بدرجــة موافــق حســب مقيــاس ليكــرت الخما�ضــي.

وتــدل قيــم االنحـــراف املعيــاري الــواردة فــي الجــدول رقــم )9(، )0.55 و0.56 و0.62( علــى تقــارب إجابــات أفــراد العينــة عــن 
الفقــرات الســت عشــرة املتعلقــة بنظــم املعلومــات االستـــراتيجية. وُيســتنتج ممــا ســبق أن أفــراد العينــة يـــرون أن فــروع بنوكهــم 

تتمتــع بدرجــة مرتفعــة فــي مجــاالت: البيانــات واملعلومــات، واملــوارد البشــرية، وتقنيــة املعلومــات.

الجدول )9(
نظم املعلومات االستـراتيجية )ن=361(

الدرجةاالنحـراف املعياريالوسط الحسابيعدد الفقراتاملجاالت
مرتفعة154.070.55- املوارد البشرية

مرتفعة254.080.56- البيانات واملعلومات
مرتفعة364.130.62- تقنية املعلومات

مرتفعة4.090.52املتوسط الحسابـي العام لنظم املعلومات االستـراتيجية )16( فقرة 
املصدر: أعده الباحث بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي.

املجال األول- املوارد البشرية

يتضمــن الجــدول )10( أن املتوســطات الحســابية تـــراوحت بيـــن )4.13-3.98(، حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )3( التـــي تنــص 
علــى »تطويـــر البـــرمجيات وتكييفهــا وفًقــا ملــا يحتــاج إليــه البنــك« فــي املرتبــة األولــى، بمتوســط حسابـــي )4.13(، وبدرجــة مرتفعــة. 
وفي املرتبة األخيـــرة جاءت الفقرة رقم )2( التـــي تنص على »تدريب العامليـــن الجدد لتأهيلهم على تطبيق البـــرمجيات بكفاءة 
وفاعليــة«، بمتوســط حسابـــي )3.98(، وبدرجــة مرتفعــة، وبلــغ املتوســط الحسابـــي للمجــال »املــوارد البشــرية« ككل )4.07(، 

وبدرجــة مرتفعــة.

الجدول )10(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية لفقرات املجال واملجال »املوارد البشرية«ككل )ن=361(

الدرجةالرتبةاالنحـراف املعيارياملتوسط الحسابيالفقراتالرقم
مرتفعة4.120.602استخدام الحاسوب وبـرمجياته.1
مرتفعة3.980.895تدريب العامليـن الجدد لتأهيلهم لتطبيق البـرمجيات بكفاءة وفاعلية.2
مرتفعة4.130.771تطويـر البـرمجيات وتكييفها وفًقا ملا يحتاج إليه البنك.3
مرتفعة4.060.763منح االمتيازات لذوي األفكار املبدعة والخالقة.4
مرتفعة4.050.784تنفيذ بـرامجه وخططه من خالل ما يمتلكه من إدارة تقنية املعلومات.5

مرتفعة-4.070.55املجال “املوارد البشرية” ككل

املجال الثاني- البيانات واملعلومات

يظهر من الجدول )11( أن املتوسطات الحسابية تـراوحت بيـن )3.98-4.13(، حيث جاءت الفقرة رقم )3( التـي تنص 
علــى »تحديــث البيانــات واملعلومــات » فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حسابـــي )4.13(، وبدرجــة مرتفعــة، وفــي املرتبــة األخيـــرة الفقــرة 
رقم )2( التـــي تنص على »استـــرجاع البيانات واملعلومات بدقة«، بمتوسط حسابـــي )3.98(، وبدرجة مرتفعة، وبلغ املتوسط 

الحسابـــي للمجــال »البيانــات واملعلومــات« ككل )4.08(، وبدرجــة مرتفعــة.
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الجدول )11(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية لفقرات املجال واملجال »البيانات واملعلومات«ككل )ن=361(

الدرجةالرتبةاالنحـراف املعيارياملتوسط الحسابيالفقرةالرقم
مرتفعة4.120.602الوصول للبيانات واملعلومات في الوقت املناسب1
مرتفعة3.980.895استـرجاع البيانات واملعلومات بدقة2
مرتفعة4.130.771تحديث البيانات واملعلومات3
مرتفعة4.060.694مراجعة البيانات واملعلومات بشكل دوري4
مرتفعة4.110.823انتقاء البيانات املؤثـرة على استـراتيجيته التنافسية قبل معالجتها5

مرتفعة-4.080.56املجال “البيانات واملعلومات” ككل

املجال الثالث - تقنية املعلومات

يظهر من الجدول )12( أن املتوسطات الحسابية تـراوحت بيـن )3.93-4.36(، حيث جاءت الفقرة رقم )1( التـي تنص 
علــى »توفيـــر الحواســيب بعــدد كاف لربــط جميــع األقســام املهمــة فيــه« فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حسابـــي )4.36(، وبدرجــة 
مرتفعة، وفي املرتبة األخيـرة الفقرة رقم )2( التـي تنص على »االستعانة ببعض البـرمجيات الجاهزة ألداء أعماله« بمتوسط 

حسابـــي )3.93( وبدرجــة مرتفعــة، وبلــغ املتوســط الحسابـــي للمجــال »تقنيــة املعلومــات« ككل )4.13( وبدرجــة مرتفعــة.

الجدول )12(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية لفقرات املجال واملجال »تقنية املعلومات« ككل )ن=361(

الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

الدرجةالرتبة

مرتفعة4.360.731توفيـر الحواسيب بعدد كاف لربط كافة األقسام املهمة فيه.1
مرتفعة3.930.856االستعانة ببعض البـرمجيات الجاهزة ألداء أعماله.2
مرتفعة4.110.773استخدام أجهزة ذات تقنية عالية لالستفادة من املعلومات، والعمل بأدق الطرائق.3
مرتفعة4.260.682تنفيذ أعماله من خالل تقنيات املعلومات.4
مرتفعة4.070.804امتالك أجهزة ومعدات تمكنه من أن يكون رائًدا في عمله.5
مرتفعة4.040.915معالجة البيانات املطلوبة بسرعة وبدقة.6

مرتفعة-4.130.62املجال »تقنية املعلومات« ككل.

امليـزة التنافسية لفروع البنوك املبحوثة

يتضمــن جــدول )13( النتائــج الخاصــة بإجابــات أفــراد العينــة عــن الفقــرات )15( حــول امليـــزة التنافســية، ومنــه تبيـــن أن 
مجاالت امليـزة التنافسية، كانت باملتوسط العام، مرتفعة وفًقا ملعيار التحليل املعتمد لغايات هذه الدراسة، حيث بلغ املتوسط 
الحسابـي العام )3.85(، أي بدرجة موافق حسب مقياس ليكرت وبلغت قيمة االنحـراف املعياري )0.62(، مع بعض التفاوت في 
درجات مجاالت امليـزة التنافسية، فقد حصلت مجاالت امليـزة التنافسية )التكلفة، والتمايـز( على األوساط الحسابية )3.78(، 
و)3.90( على التوالي، بدرجة موافق حسب مقياس ليكرت. وتدل قيم االنحـراف املعيارية الواردة في جدول )13(، على تقارب 
إجابات أفراد العينة عن الفقرات )15( املتعلقة بمجاالت التكلفة، والتمايـز، وجاءت نتائجها )0.57(، و)0.60(. ويستنتج مما 

سبق أن أفراد العينة يـرون أن شركاتهم تتمتع بدرجة مرتفعة نوًعا ما في مجاالت امليـزة التنافسية.

الجدول )13(
امليـزة التنافسية )ن = 361(

الدرجةاالنحـراف املعياريالوسط الحسابيعدد الفقراتاملجاالت
مرتفعة163.780.57- التكلفة
مرتفعة293.900.60- التمايـز

مرتفعة3.850.55املتوسط الحسابـي العام لنظم املعلومات االستـراتيجية )15( فقرة
املصدر: أعده الباحث بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي.
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املجال األول - التكلفة

يظهر من الجدول )14( أن املتوسطات الحسابية تـراوحت بيـن )3.57-3.97(، حيث جاءت الفقرة رقم )6( التـي تنص 
علــى »انتهــاج أســاليب حديثــة فــي تسعيـــر الخدمــات« فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حسابـــي )3.97(، وبدرجــة مرتفعــة، وفــي املرتبــة 
األخيـرة الفقرة رقم )2( التـي تنص على »إلغاء األنشطة التـي ال تضيف قيمة للخدمات« بمتوسط حسابـي )3.57(، وبدرجة 

متوســطة، وبلــغ املتوســط الحسابـــي للمجــال »التكلفــة«  ككل )3.78(، وبدرجــة مرتفعــة.

الجدول )14(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية لفقرات املجال واملجال »التكلفة«ككل )ن = 361(

الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

الدرجةالرتبة

مرتفعة3.820.894إلغاء األنشطة التـي ال تضيف قيمة للبنك.1

متوسطة3.570.806إلغاء األنشطة التـي ال تضيف قيمة للخدمات.2

مرتفعة3.870.832خفض التكلفة قبل حدوثها على تخفيض التكلفة النهائية للخدمة.3

مرتفعة3.810.833خفض التكلفة الكلية للخدمة من مرحلة تصميم الخدمة إلى تقديمها إلى السوق.4

متوسطة3.640.695تقديم معلومات خاصة بصنع قرارات التسعيـر.5

مرتفعة3.970.761انتهاج أساليب حديثة في تسعيـر الخدمات.6

مرتفعة-3.780.57املجال »التكلفة«  ككل.

املجال الثاني- التمايـز

يظهر من الجدول )15( أن املتوسطات الحسابية تـراوحت بيـن )3.72-4.09(، حيث جاءت الفقرة رقم )1( التـي تنص 
علــى »تشــغيل املراحــل الخدميــة بصــورة متوازيــة، مــع تقليــل الزمــن املخصــص للخدمــة« فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حسابـــي 
)4.09(، وبدرجــة مرتفعــة، وفــي املرتبــة األخيـــرة الفقــرة رقــم )9( التـــي تنــص علــى »االهتمــام بابتــكار طــرق جديــدة« بمتوســط 

حسابـــي )3.72(، وبدرجــة مرتفعــة، وبلــغ املتوســط الحسابـــي للمجــال »التمايـــز« ككل )3.90(، وبدرجــة مرتفعــة.

الجدول )15(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية لفقرات املجال واملجال »التمايـز«ككل )ن = 361(

الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

الدرجةالرتبة

مرتفعة4.090.641تشغيل املراحل الخدمية بصورة متوازية مع تقليل الزمن املخصص للخدمة.1

 رئيًسا في عملية مواجهة املنافسة.2
ً

مرتفعة3.940.794اعتبار الجودة عامال

3
اســتخدام التقنيــات املتطــورة املالئمــة لتقديــم الخدمــات بشــكل ينســجم مــع قــدرات 

ومهــارات املــوارد البشــرية.
مرتفعة4.040.802

مرتفعة3.990.823إضافة خصائص معينة للخدمة تلبية لرغبات املستفيدين.4

مرتفعة3.870.925استقطاب أفراد ذوي مؤهالت فنية عالية.5

6
اســتخدام البـــرمجيات الجاهــزة التـــي تســاعد علــى ابتــكار طــرق جديــدة تختلــف عــن 

البنــوك األخـــرى.
مرتفعة3.850.956

مرتفعة3.850.826االستفادة من التقنية املتطورة في تقديم خدمات أفضل.7

مرتفعة3.730.978تقديم خدمات اتصالية متميـزة.8

مرتفعة3.720.969االهتمام بابتكار طرق جديدة.9

مرتفعة-3.900.60املجال »التمايـز« ككل.
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اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

فيما يلي عرض للنتائج الخاصة باختبار فرضيتـي الدراسة وتفرعاتهما:

الفرضية الرئيسة العدمية )Ho( األولى

ال توجــد عالقــة بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية )املــوارد البشــرية، البيانــات واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات( 
وبيـــن مصــادر امليـــزة التنافســية واملتمثلــة بالتكلفــة والتمايـــز لفــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي محافظــة إربــد، عنــد مســتوى 

.)α>0.05( الداللــة اإلحصائيــة

الختبــار هــذه الفرضيــة، تــم استخـــراج معامــالت االرتبــاط )Correlation Coefficient( للكشــف عــن وجــود عالقــة بيـــن 
عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية وبيـــن مصــادر امليـــزة التنافســية واملتمثلــة فــي التكلفــة والتمايـــز.

يتبيـن من الجدول )16( أن معامالت االرتباط تـراوحت بيـن )0.600- 0.752(، وهي قيم موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى 
الداللة )0.05(، بينما بلغ معامل االرتباط بيـن مقياس نظم املعلومات االستـراتيجية ككل وامليـزة التنافسية ككل )0.791(، وهي 
قيمة موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )0.05(. وهذا يدل على وجود عالقة بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية 
)املــوارد البشــرية، البيانــات واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات( وبيـــن مصــادر امليـــزة التنافســية املتمثلــة فــي التكلفــة والتمايـــز، األمــر 
الذي يعني أهمية هذه العوامل في تحديد مستوى امليـــزة التنافسية في فروع البنوك املبحوثة. وهذا ما يدعو إلى رفض الفرضية 
الرئيســة العدميــة األولــى التـــي تنــص علــى »ال توجــد عالقــة بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية )املــوارد البشــرية، 
البيانــات واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات( وبيـــن مصــادر امليـــزة التنافســية املتمثلــة فــي التكلفــة والتمايـــز لفــروع البنــوك 
األردنيــة العاملــة فــي محافظــة إربــد - األردن عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α>0.05(«، وقبــول الفرضيــة البديلــة الرئيســة 

األولــى التـــي تشيـــر إلــى »وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية وبيـــن مصــادر امليـــزة التنافســية«.

جدول )16(
 معامالت االرتباط )Correlation coefficient( بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية 

 )املوارد البشرية، والبيانات واملعلومات، وتقنية املعلومات( 
وبيـن مصادر امليـزة التنافسية املتمثلة في التكلفة والتمايـز

عناصر نظم املعلومات 
االستـراتيجية

معامل االرتباط / الداللة 
اإلحصائية

التمايـزالتكلفة 
مصادر امليـزة التنافسية 

ككل

املوارد البشرية
0.666**0.636**0.600**معامل االرتباط

0.0000.0000.000الداللة اإلحصائية

البيانات واملعلومات
0.704**0.667**0.641**معامل االرتباط

0.0000.0000.000الداللة اإلحصائية

تقنية املعلومات
0.752**0.666**0.756**معامل االرتباط

0.0000.0000.000الداللة اإلحصائية

نظم املعلومات االستـراتيجية ككل
0.791**0.730**0.750**معامل االرتباط

0.0000.0000.000الداللة اإلحصائية
.)α>0.01( معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة **

الفرضية الرئيسة العدمية )Ho( الثانية

ال يوجــد تأثيـــر لعناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية )املــوارد البشــرية، واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات( علــى مصــادر 
امليـــزة التنافســية املتمثلــة فــي التكلفــة والتمايـــز لفــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي محافظــة إربــد- األردن عنــد مســتوى الداللــة 

.)α>0.05( اإلحصائيــة

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد للكشف عن وجود أثـر لعناصر نظم املعلومات االستـراتيجية 
فــي مصــادر امليـــزة التنافســية املتمثلــة فــي التكلفــة والتمايـــز لفــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي محافظــة إربــد- األردن. يظهــر مــن 
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الجــدول )17( أن قيمــة )f( بلغــت )95.350(، وبداللــة إحصائيــة )0.000(. وبلغــت قيمــة )R( )0.802( التـــي تمثــل معامــل 
االرتباط للنموذج الكلي، وقيمة )R2( )0.643( التـي تمثل نسبة تأثيـر أو تفسيـر جميع املتغيـرات املستقلة على املتغيـر التابع، 
ممــا يــدل علــى وجــود أثـــر لعناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية )املــوارد البشــرية، واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات( فــي مصــادر 

امليـــزة التنافســية املتمثلــة فــي التكلفــة والتمايـــز لفــروع البنــوك األردنيــة العاملــة فــي محافظــة إربــد- األردن.

الجدول )17(
 نتائج تحليل االنحدار املتعدد )Multiple Regression( للكشف عن وجود أثـر بيـن 

 عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية وبيـن مصادر امليـزة التنافسية 
لفروع البنوك األردنية العاملة في محافظة إربد - األردن )ن = 361(

قيمة tاملتغيـر املستقل
 ”t« داللة
اإلحصائية

قيمة 
Beta

VIFtoleranceR قيمة
قيمة 

R2
f قيمة

 ”f« داللة
اإلحصائية

Durbin- 
Watson

1.4220.1570.1746.6310.151املوارد البشرية

0.8020.64395.3500.000

1.107

1.5190.1310.2007.7160.130البيانات واملعلومات

8.0270.0000.5141.8240.548تقنية املعلومات

املتغيـر التابع: امليـزة التنافسية.

الفرضيــة الفرعيــة العدميــة األولــى: ال يوجــد تأثيـــر لعناصر نظم املعلومات االستـــراتيجية علــى التكلفــة عند مســتوى 
.)α>0.05( الداللة اإلحصائية

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار املتعــدد للكشــف عــن وجــود أثـــر بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات 
االستـــراتيجية )املــوارد البشــرية، واملعلومــات، وتقنيــة املعلومــات( وبيـــن التكلفــة.

يظهر من الجدول )18( أن قيمة )f( بلغت )81.919(، وبداللة إحصائية )0.000(. وبلغت قيمة )R( )0.779( التـي تمثل 
معامل االرتباط للنموذج الكلي، وقيمة )R2( )0.607( التـي تمثل نسبة تأثيـر أو تفسيـر جميع املتغيـرات املستقلة على املتغيـر 

التابع، مما يدل على وجود أثـر بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية وبيـن التكلفة.

الجدول )18(
 )Multiple Regression( نتائج تحليل االنحدار املتعدد 

للكشف عن وجود أثـر بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية وبيـن التكلفة )ن = 361(

قيمة tاملتغيـر املستقل
 »t« داللة
اإلحصائية

قيمة 
Beta

VIFtoleranceR قيمة
قيمة 

R2f قيمة
 »f« داللة
اإلحصائية

Durbin- 
Watson

1.0130.3120.1306.6310.151املوارد البشرية
0.7790.60781.9190.000

1.083
0.8810.3800.1227.7160.130البيانات واملعلومات

8.8920.0000.5971.8240.548تقنية املعلومات
املتغيـر التابع: التكلفة.

الفرضيــة الفرعيــة العدميــة الثانيــة: ال توجــد عالقــة بيـــن عناصر نظم املعلومات االستـــراتيجية وبيـــن التمايـــز عند 
.)α>0.05( مستوى الداللة اإلحصائية

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار املتعــدد للكشــف عــن عالقــة بيـــن عناصــر نظــم املعلومــات 
التمايـــز. وبيـــن  املعلومــات(  وتقنيــة  واملعلومــات،  البشــرية،  )املــوارد  االستـــراتيجية 

يظهــر مــن الجــدول )19( أن قيمــة )f( بلغــت )61.557(، وبداللــة إحصائيــة )0.000(، وبلغــت قيمــة )R( )0.773( التـــي 
تمثــل معامــل االرتبــاط للنمــوذج الكلــي، وقيمــة )R2( )0.537( التـــي تمثــل نســبة تأثيـــر أو تفسيـــر جميــع املتغيـــرات املســتقلة علــى

املتغيـر التابع، مما يدل على وجود أثـر بيـن عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية وبيـن التمايـز.
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الجدول )19(
 نتائج تحليل االنحدار املتعدد )Multiple Regression( للكشف عن العالقة بيـن 

عناصر نظم املعلومات االستـراتيجية وبيـن التمايـز  )ن = 361(

قيمة tاملتغيـر املستقل
 »t« داللة
اإلحصائية

قيمة 
Beta

VIFtolerance
قيمة 

R
قيمة 

R2
f قيمة

 »f« داللة
اإلحصائية

Durbin- 
Watson

1.3640.1740.1906.6310.151املوارد البشرية

0.7330.53761.5570.000

1.183

1.4840.1400.2227.7160.130البيانات واملعلومات

5.5340.0000.4031.8240.548تقنية املعلومات

املتغيـر التابع: التمايـز.

املحور الرابع - مناقشة النتائج والتوصيات

تضمن املحور الثالث عرًضا لنتائج الدراسة في ضوء أسئلتها وفرضياتها. أما هذا املحور فيهدف  إلى تقديم إيجاز ألهم النتائج 
التـي تم التوصل إليها في املحور الثالث، واالستنتاجات ومناقشتها، بهدف توضيح التوصيات التـي ارتآها الباحث في ضوء هذه النتائج.

- ملخص النتائج واالستنتاجات ومناقشتها
ً

أوال

النتائج املتعلقة بخصائص أفراد العينة:- 

اعتمــدت الدراســة علــى إجابــات أفــراد العينــة مــن املسئوليـــن الذكــور )67.5%(، أكثـــر مــن نصفهــم فــي عمــر عــاٍل نســبًيا، 
وذوي مؤهــالت علميــة عاليــة نســبًيا، ويشــغلون مناصــب عاليــة، وبســنوات خدمــة طويلــة نســبًيا.

وهــذه الخصائــص تمكــن مــن اســتنتاج، أن أفــراد العينــة مســئولون مؤهلــون وقــادرون علــى إدارة فــروع بنوكهــم، ممــا 
يعطي مصداقية للبيانات، ولكن هناك معوقات اجتماعية تحول دون إشغال املرأة للمناصب العليا في البنوك األردنية. كما 
يمكــن االســتنتاج، أن الشــخص ال يصــل إلــى منصــب مديـــر فــرع إال بعــد فتـــرة طويلــة، وهــذا يخــدم الجانــب االستـراتيجـــي للفــرع 

لتعزيـــز قدرتــه علــى توظيــف املســتجدات البيئيــة الداخليــة والخارجيــة، بشــأن امليـــزة التنافســية.

النتائج املتعلقة بنظم املعلومات االستـراتيجية وعناصرها لفروع البنوك املبحوثة:- 

اتفقــت آراء العينــة علــى أن األبعــاد الثالثــة، التـــي تناولتهــا الدراســة مهمــة. فبالنســبة للنتائــج الخاصــة بمجــاالت نظــم 
املعلومــات االستـــراتيجية، أظهــرت النتائــج امتــالك فــروع البنــوك لهــذه النظــم بدرجــة موافقــة كليــة مرتفعــة )4.09(، وجــاءت 
تقنيــة املعلومــات مرتفعــة، حيــث احتلــت املرتبــة األولــى )4.13(، تلتهــا البيانــات واملعلومــات بدرجــة مرتفعــة، وكانــت املــوارد 
 )Holsapple and Joshi, 2000( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع .)البشــرية األضعــف، حيــث جــاءت بدرجــة مرتفعــة أيًضــا )4.03
فــي دراســتهما أن املنظمــات الحديثــة تعتمــد - علــى نحــو متـــزايد - علــى مشــروعات قائمــة علــى املعرفــة، وأن االســتباقية فــي إدارة 

املعرفــة مهمــة للتنافســية.

كذلــك أظهــرت الدراســة أن الفقــرات األعلــى للمجــاالت الفرعيــة لنظــم املعلومــات االستـــراتيجية لفــروع البنــوك كانــت فــي: 
تطويـــر البـــرمجيات وتكييفهــا وفًقــا ملــا يحتــاج إليــه البنــك )4.13(، وتحديــث البيانــات واملعلومــات )4.13(، وتوفيـــر الحواســيب 
بعــدد كاف لربــط جميــع األقســام املهمــة فيــه )4.36(، وانتهــاج أســاليب حديثــة فــي تسعيـــر الخدمــات )3.97(، وتشــغيل املراحــل 

الخدميــة بصــورة متوازيــة مــع تقليــل الزمــن املخصــص للخدمــة )4.09(.

أما الفقرات التـي ظهرت أكثـر ضعًفا، التـي تحتاج إلى اهتمام من قبل إدارات فروع البنوك، فكانت في: تدريب العامليـن 
الجــدد لتأهيلهــم علــى تطبيــق البـــرمجيات بكفــاءة وفاعليــة )3.98(، هــذه النتيجــة توحـــي بــأن االهتمــام باملــوارد البشــرية ال يـــزال 
محــدوًدا نســبًيا مقارنــة بعناصــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية األخـــرى، حيــث يعتقــد الباحــث أن البنــوك تعتمــد علــى تعييـــن 
حديثـــي التخـــرج بهــدف تقليــل النفقــات، التـــي تعتبـــر فيــه هــذه النظــم بالغــة األهميــة. أمــا بالنســبة لفقــرة استـــرجاع البيانــات 
واملعلومــات بدقــة )3.98(، وفقــرة االســتعانة ببعــض البـــرمجيات الجاهــزة ألداء أعمالــه )3.93(، فيعــزي الباحــث الســبب إلــى 
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عدم امتالك بعض فروع البنوك القدرة على مواكبة استمرار التحديث والتطويـر املستمر، وإلى قدراتها املالية. وأما بالنسبة 
إلــى فقــرة إلغــاء األنشــطة التـــي ال تضيــف قيمــة للخدمــات )3.82(، واالهتمــام بابتــكار طــرق جديــدة )3.72(، فيعــزي الباحــث 
الســبب إلــى تخــوف فــروع البنــوك مــن االســتثمارات الجديــدة، كمــا تعكــس هــذه النتائــج تـركيـــز أنشــطة فــروع البنــوك فــي الســوق 
علــى حجــم املبيعــات كهــدف، وتغييــب عنصــر اإلبــداع نســبًيا، كأســاس البتــكار خدمــات جديــدة، تســمح لهــا بالتنــوع فــي األســواق.

إن هــذه املالمــح تبيـــن أن معظــم فــروع البنــوك املبحوثــة، تـــركز علــى تقنيــة املعلومــات أكثـــر مــن غيـــرها، علــى الرغــم مــن 
أن مفهــوم نظــم املعلومــات االستـــراتيجية يتعلــق بمجــاالت متعــددة، ومتـــرابطة فاملــوارد البشــرية أساًســا لتقنيــة املعلومــات 
والتنافسية، فأهمية العنصر البشري الذي يقوم باستخدام تكنولوجيا املعلومات تفوق أهميتها املستلزمات املادية فأغلب 

حــاالت الفشــل والنجــاح فــي تطبيــق تكنولوجيــا املعلومــات ُيعــزى للعنصــر البشــري )جبــوري، 2009(.

النتائج املتعلقة بامليـزة التنافسية لفروع البنوك املبحوثة:- 

اعتبـــر )Porter, 2003( أن بإمــكان الشــركة كســب ميـــزة تنافســية كافيــة عــن طريــق التكلفــة والتمايـــز التـــي اعتمدتهمــا 
الدراســة، مما يعزز افتـــراضات الدراســة. بالنســبة للنتائج الخاصة بالطريقتيـــن اللتيـــن اعتمدتهما الدراســة الحالية، أظهرت 
نتائــج الدراســة أن فــروع البنــوك تمتلــك امليـــزة التنافســية بمســتوى كلــي مرتفــع )3.85(، وجــاء التمايـــز )3.90(، بمتوســط أعلــى 
مــن متوســط التكلفــة )3.78(. وتفســر هــذه النتيجــة بعــض النتائــج الســابقة، املتعلقــة بوجــود ضعــف فــي االهتمــام باملــوارد 
البشــرية، ممــا يســاهم فــي جعــل التكلفــة، أضعــف مــن االهتمــام بالتمايـــز، وتـركيـــز أنشــطة فــروع البنــوك فــي الســوق علــى حجــم 

املبيعــات كهــدف.

كمــا كانــت الفقــرات األفضــل )بمتوســطات أعلــى( للمجــاالت الفرعيــة للميـــزة التنافســية لفــروع البنــوك، هــي: انتهــاج 
أســاليب حديثــة فــي تسعيـــر الخدمــات )3.97(، وخفــض التكلفــة قبــل حدوثهــا علــى تخفيــض التكلفــة النهائيــة للخدمــة )3.87(، 
وتشــغيل املراحــل الخدميــة بصــورة متوازيــة مــع تقليــل الزمــن املخصــص للخدمــة )4.07(، واســتخدام التقنيــات املتطــورة 

املالئمــة لتقديــم الخدمــات بشــكل ينســجم مــع قــدرات ومهــارات املــوارد البشــرية )3.04(.

ويمكن تبـريـر هذه النتائج بطبيعة االستـراتيجية املعتمدة، وهي استـراتيجية قيادة التكلفة، وإلى أن إداراتها قد أدركت 
ضــرورة تتبنــى أســاليب محــددة لخفــض التكلفــة وتسعيـــر خدماتهــا لتحقيــق جملــة مــن األهــداف كخفــض تكلفــة الخدمــات 
وتسعيـرها بالصورة التـي تتناسب مع أوضاع فروع البنوك التنافسية لجذب العمالء، والحفاظ على حصة البنك السوقية 

عــن طريــق اســتحواذه علــى حصــة ســوقية مناســبة. )غنيمــي، 2014(.

أمــا املجــاالت األكثـــر ضعًفــا، التـــي تســتدعي اهتمــام فــروع البنــوك بهــا، فقــد كانــت املتوســط إللغــاء األنشــطة التـــي ال 
تضيــف قيمــة للخدمــات )3.57(؛ فهــذه نتيجــة ضعــف القــدرات املاليــة للشــركات، ونقــص الخبـــرات فــي البحــث والتطويـــر، 
ونقــص العمالــة املؤهلــة، وعــدم إفســاحها املجــال للعامليـــن املؤهليـــن، لتطويـــر منتجــات جديــدة ممــا يحـــرمها مــن الحصــول 
على مزايا تنافسية. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه )غنيمي، 2014( في دراسته، إذ أشار إلى أن الخدمات املنخفضة 
الطلب قد تضطر البنك لتخفيض سعرها بهدف زيادة الطلب عليها. أما بالنسبة إلى االهتمام بابتكار طرق جديدة )3.72(، 
فهــي: نتيجــة تدنــي اهتمــام فــروع البنــوك بالبحــث والتطويـــر، وتوظيفــه فــي عمليــات ابتــكار مداخــل جديــدة للعمــل رغــم أن لهــا 
دوًرا مهًما في تحسيـن مزاياها التنافسية، وأن هذا يتطلب استثماًرا في مختلف الُبنى التحتية لنظم املعلومات االستـراتيجية.

بناًء على املناقشــات الســابقة، يمكن وصف فروع هذه البنوك بالفروع املســتجيبة )Reactor Branches(، فهي تعاني 
من نقاط ضعف في مجاالت عديدة في أنظمة معلوماتها االستـــراتيجية ومزايا التنافسية في األسواق.

النتائج الخاصة باختبار الفرضيات ومناقشتها:- 

أبـرز هذه النتائج كانت كما يلي:

- رفــض كل الفرضيــات العدميــة وتفرعاتهــا، وقبــول الفرضيــات البديلــة وتفرعاتهــا، ممــا يســمح باالســتنتاج بمــا يلــي: 
ً

أوال
هناك عالقة ارتباط طردية، وذات داللة إحصائية بيـن كل مجال من مجاالت نظم املعلومات االستـراتيجية، وبيـن كل مجال 

 أم منفصلة.
ً
من مجاالت امليـــزة التنافســية، ســواء أكانت مجتمعة
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وهذه النتيجة تسمح باستنتاج أن نظم املعلومات االستـراتيجية تلعب دوًرا رئيًسا ومؤثـرا في مجاالت امليـزة التنافسية 
لفــروع البنــوك املبحوثة.

كما تعزز هذه النتيجة العديد من األطر النظرية، التـي أشارت إلى وجود أثـر لنظم املعلومات االستـراتيجية في مؤشرات 
امليـــزة التنافســية )Holsapple and Joshi, 2000(، كمــا أشــار  )Yang, et al., 2011(إلــى أن نظــم املعلومــات الحديثــة تجعــل 
الشــركات قــادرة علــى القيــام باملســح البيئــي االستـراتيجـــي لخلــق ميـــزة تنافســية مســتدامة. وأشــار )Lynch, 2000:153( أن 
اإلدارة االستـراتيجية هي: امليـزة التنافسية. وكذلك عززت الدراسات امليدانية هذه النتيجة: )املبيضيـن، 2015(، و)أبوبكر، 

2013(، و)جبــوري، 2009( التـــي أجـــريت علــى شــركات غيـــر مصرفيــة.

ثانًيا- أظهرت النتائج الخاصة بتحديد مدى التفسيـــر وجود عالقة قوية وإيجابية ذات داللة إحصائية بيـــن متغيـــرات 
نظــم املعلومــات االستـــراتيجية، وبيـــن متغيـــرات امليـــزة التنافســية، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.791(، واعتمــاًدا علــى معامــل 
التحديــد، فــإن متغيـــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية يفســر مــا نســبته )64.3%( مــن درجــة التبايـــن فــي امليـــزة التنافســية، حيــث 
بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )0.643( وهــي مقبولــة إحصائًيــا، أمــا التبايـــن البالــغ )0.357( فيمكــن أن نعــزوه، إلــى متغيـــرات لــم 

يتــم تناولهــا فــي هــذه الدراســة، وقــد تلعــب دوًرا محورًيــا فــي تحسيـــن مســتويات املزايــا التنافســية.

وعلى مســتوى الفرضيات الفرعية، أظهرت النتائج أن متغيـــر املوارد البشــرية يفســر ما نســبته )66.6%( من التبايـــن في 
، ومتغيـــر البيانــات واملعلومــات يفســر مــا نســبته )70.4%( مــن التبايـــن فــي مؤشــرات امليـــزة 

ً
مؤشــرات امليـــزة التنافســية مجتمعــة

 ،
ً
، ومتغيـــر تقنية املعلومات يفسر ما نسبته )75.2%( من التبايـــن في مؤشرات امليـــزة التنافسية مجتمعة

ً
التنافسية مجتمعة

وجميعهــا مقبولــة إحصائًيــا.

 )Beta( وأمــا بالنســبة للنتائــج الخاصــة باألثـــر، وحســب نتائــج تحليــل االنحــدار الخطــي املتعــدد، وقيمــة املعامــل املعيــاري
فقد تبيـن أن متغيـر تقنية املعلومات كان األكثـر أثـرا في امليـزة التنافسية بمعامل املعياري )0.597(، تاله متغيـر املوارد البشرية 

بمعامـل املعياري )0.130(، وأخيـرا متغيـر البيانات واملعلومات األقل أثـرا بمعامل املعياري )0.122(.

هذه النتائج تعزز االستنتاج السابق، التـي أشارت إلى أن فروع البنوك كانت تعطي األولية لتقنية املعلومات، في حيـن 
أظهرت النتائج أن أقل متغيـرات نظم املعلومات االستـراتيجية تأثيـرا في امليـزة التنافسية هي املوارد البشرية.

التوصيات واملقتـرحات:

تســمح النتائــج الســابقة بالتقــدم بمجموعــة التوصيــات التاليــة التـــي تنبثــق مــن املجــاالت األكثـــر ضعًفــا التـــي أظهرتهــا 
الدراســة، وهــي ضــرورة إعطــاء فــروع البنــوك أهميــة للمجــاالت اآلتيــة:

دورات تدريبيــة للعامليـــن الجــدد لتأهيلهــم فــي مجــال املمارســات املتعلقــة بتطبيــق البـــرمجيات ملــا لهــا مــن دور فــي 1- 
تحسيـــن كفاءتهــم وفاعليتهــم.

أولية إللغاء األنشطة التـي ال تضيف قيمة للخدمات، بسبب أثـرها املالي والتناف�ضي.2- 

التـركيـز على تحسيـن مستويات استـرجاع البيانات واملعلومات بدقة لتحسيـن نظم معلوماتها االستـراتيجية.3- 

تفعيــل دور دائــرة البحــث والتطويـــر، وزيــادة القــدرات اإلداريــة لــإلدارات العليــا، وتطويـــر العامليـــن وتأهيلهــم، وزيــادة 4- 
مشــاركتهم فــي ابتــكار طــرق ومداخــل عمــل جديــدة، ودراســة إمكانيــة االســتفادة مــن النمــوذج اليابانــي فــي اإلدارة.

إقامــة تحالفــات استـــراتيجية مــع بنــوك رائــدة، علــى غــرار التحالفــات االستـــراتيجية فــي األســواق الدوليــة لتطويـــر 5- 
منتجــات جديــدة، وكذلــك الســعي للحصــول علــى بعــض البـــرمجيات الجاهــزة ألداء أعمالهــا.
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ABSTRACT

The aim of this study was to identify the impact of strategic information systems on the competitive 
advantage for Branches of Jordanian Banks Operating in the Irbid City/Jordan. Three elements of the stra-
tegic information systems were investigated; Human Resources, Data and Information, and Information 
Technology. Furthermore, two indicators of competitive advantage were examined; Cost, and Differentia-
tion.

A field study was conducted to cover the population of fifty-seven branches of Jordanian Banks Oper-
ating in the Irbid City/Jordan. Questionnaires were conducted to obtain data.

The researcher distributed the questionnaire to three managers in each branch. )171( questionnaires 
were distributed, )165( were received back and )163( were valid for statically analysis. Many statistical 
methods like Descriptive methods, Coefficients Regression were used in this study.

The study showed that there is a strong positive relationship between strategic information systems 
and the twoindicators of competitive advantage at a significant level of )0.01(. the relation between ele-
ments of the strategic information systems and cost was stronger than the relation between elements of the 
strategic information systems and differentiation )0.779(.

The study showed that the information technology variable has the greatest impact on competitive 
advantage with a significant level of )0.514( followed by data and information with a significant level of 
)0.200( and human recourses with a significant level of )0.174(.
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Strategic Information Systems )SIS(, Competitive Advantage, Banks Branches, Irbid City - Jordan


