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 أن كأسأل   إني اللهم يعلم، لم ما اإلنسان علم م،للقاب علم الذي العالمين رب هلل الحمد
كر تلهمني كرِ  فالحمد   ،لوِجهك مخلصا   عملي وتجعل نفِسك، ش   ،لطانكس وعظيم لجاللك والش 
 تسليما   وسلم آله وعلى عليه هللا صلى محمد   ونذيرا مبشرا   هاديا   هللا بعثه من على والسالم والصالةِ 

 . كثيرا
 هلبأ مني واعترافا  " هللا يشكر ال الناس يشكر ال" من(    ) هللا رسول قول من انطالقا  

 علما   لي دىأس من لكل الوفاء وجميل العاطر والثناء بالشكر أتقدم الكثير، علموني الذين الفضل
 جميع على اثني أن علي   ما  الز  أجد نيوا   .ونصحا   توجيها   أو رأيا   لي قدم أو بتجربة أفادني أو

 .الكثير لمونيوع الوفير علمهم تقديم في للحظة ولو توانوا ما الذين االسالمية الجامعة في اساتذتي
 متنانواال العرفان شكر وهو ومعلمه الطالب بين الواجب بالشكر المقام هذا في تقدموأ
 المعلم منع وجدته فلقد الدراسة هذه على المشرف دهليز عبد خالد/ الفاضل الدكتور ألستاذي
 .القيمة بمالحظاته وأحاطني وصبره وقته من الكثير منحني والذي والمعين، والناصح

 الدراسة هذه ةمناقش قبال الذين لألستاذين الشكر بجزيل اتقدم بأن تشريفا   إال يزيدني وال
 .األيوبي محمد منصور/ الفاضل والدكتور    الفرا محمد ماجد/ الفاضل الدكتور ستاذيأ

 علي   بخلوا ماو  تفضلوا الذين المحكمين للسادة والعرفان الشكر بجزيل اتقدم نأ ويسعدني
/ لألستاذ شكرال بخالص تقدموأ كما .الدراسة أداة تحكيم في وآرائهم بتوجيهاتهم وأفادوني بوقتهم
  .للبيانات اإلحصائية المعالجة عملية في دوره على الربعي محمد

 العام هامدير  في ممثلة فلسطين بنك إلدارة والتقدير الشكر بوافر تقدمأ نأ أنسي وال
 مشاركةو  جهد من قدموه ما على فلسطين، بنك في األعزاء ولزمالئي ،الشوا هاني هاشم/االستاذ

 وقف لذيا أبونحلة أنور/ االستاذ مديري بالذكر وأخص الدراسة، هذه إعداد في مهمتي تسهيل في
 .مشورة أو مساعدة بأي علي   يبخل ولم بجانبي

 قلبا   معي جهودهم تضافرت من كل إلى والتقدير الثناء من غامرا   وميضا   أبرق وأخيرا  
 .المتواضع دالجه ذاه إلتمام وقالبا  

 ويرضى يحب لما يوفقهم وأن ءاالجز  خير عني الجميع يجزي أن هللا أسأل
 

 الباحث 
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 و 

 البشري في المالذكاء األعمال في تنمية رأس  أنظمةدور  لمعرفة هذه الدراسة هدفت
ك من خالل ذل، الدراسة حالة ليكون فلسطين بنك اختيار تم وقد القطاع المصرفي الفلسطيني،

دارة أداء  أنظمةى مدى استخدام أدوات إلالتعرف  ذكاء األعمال )المعالجة التحليلية الفورية وا 
 ريدوات وتنمية رأس المال البشألدراسة العالقة بين استخدام تلك ا، و (األعمال والذكاء التنافسي

  (.والتجديد اراالبتك روح التدريب، العاملين، مهارة العاملين، خبرة العاملين، معرفة) وهي بمكوناته

قد و كما ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بجمع البيانات من مصادرها المختلفة، 
استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة، واالستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات، وقد 

موظفا .  479تمع الدراسة من جميع الموظفين في بنك فلسطين بقطاع غزة والبالغ عددهم تكون مج
( 230)توزيع  م، حيث تالطبقية العشوائية العينة طريقة استخدامتم  المجتمع فقدولكبر حجم عينة 

م اإلحصائية الرز  وقد تم استخدام برنامج ا الغرض على أفراد مجتمع الدراسة،ذاستبيان تم إعداده له
 .(SPSSللدراسات االجتماعية )

حصائية بين استخدام إ ذات داللة عدة نتائج من أهمها، وجود عالقةأظهرت الدراسة 
 )المعالجة التحليلية الفورية، إدارة أداء األعمال، الذكاء التنافسي( ذكاء األعمال أنظمةأدوات 

من تنمية رأس  ا  ، وأن بنك فلسطين يمتلك مستوى مرتفعوتنمية رأس المال البشري في بنك فلسطين
ذكاء األعمال في  أنظمةفي دور أدوات  ا  أن هناك تفاوتلمال البشري. كما أوضحت الدراسة ا

لمال رأس افي تنمية  كبير إدارة أداء األعمال تسهم بشكلن ، حيث إشريرأس المال الب تنمية
 البشري.

ذكاء األعمال في  أنظمةومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة توسيع نطاق استخدام  
القطاع المصرفي للمساعدة في تنمية رأس المال البشري، وضرورة أن تتعامل إدارة البنك مع رأس 
المال البشري على أنه مورد رئيسي واستراتيجي من بين الموارد المختلفة التي يمتلكها البنك، 

 والحفاظ عليه وتطويره بشكل مستمر.



 ز 

Abstract 

This study aims at identifying the role of business intelligence 

systems in development of human capital in the Palestinian banking 

sector. Bank of Palestine in Gaza Strip was chosen to be a case study. The 

study examines the relationship between business intelligence tools (On-

line Analytical Processing, Business Performance Management, and the 

Competitive Intelligence) and the development of Human Capital (Staff 

Knowledge, Staff Experience, Staff Skills, Training, and Creativity and 

Innovation). 

The study employs the descriptive analytical approach to achieve 

its objectives and the questionnaire was used as basic tool for data 

collection. Population of the study included all the employees in bank of 

Palestine (479 employees). The stratified random sampling technique was 

used. The questionnaires were distributed on a sample of 230 employees 

at the bank and then analyzed by using Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 

The study found that there is a significant relationship between 

using of Business Intelligence tools (On-line Analytical Processing, 

Business Performance Management, and the Competitive Intelligence) 

and the development of Human Capital. It also shows that Bank of 

Palestine has a high level in development of the Human Capital and there 

is variation in the role of Business Intelligence Systems in the 

development of human capital. Business Performance Management was 

found to contribute highest in development of the Human Capital. 

The study concluded that there is a need for broadening the extent 

of employment of Business Intelligence tools in the banking sector to 

assist in the development of human capital. The bank's management is 

advised to treat Human Capital as a basic and strategic factor and hence 

keeps its development continuously. 
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 المقدمةأواًل: 

فقد  ر(.يالفالسفة منذ آالف السنين أن )الشيء الثابت في الحياة هو التغي أدركلقد 
في البيئة المحيطة بأنشطة المنظمة، وما تمخض عنها من تطور  متسارعةدفعت التغيرات ال

الصعيدين النظري والتطبيقي للمنظمات، إلى جعل الباحثين  داري علىجوهري في الفكر اإل
والكتاب يبتعدون عن مفاهيم حقبة الثمانينيات وما سبقها. فقد ظهرت الحاجة لمفاهيم حديثة 

الحديثة في تحسين  نظمةألأ في استخدام ا المتالحقة االستراتيجيةهمية قادرة على وصف األ
 المنظمة.مستوى ورفع كفاءة الموارد البشرية في 

 جميع في واالجتماعية االقتصادية، التنمية خدمة في اما  ه ا  دور  البشري لالما سرأ عبيل
التوجه  أعقاب في المنظمات موارد أهم البشري المال رأس يشكل ، حيثاستثناء بال مالعال ندالب
          نتيجة ذلك، البشري لالما سأر  ونوعيا  في كميا   ا  كماتر  بيتطل الذيو  ،العولمة نحو لدوليا
 قبل من تقليده وأ محاكاة وصعوبة ندرته خاص وبشكل بها، تحلىي النادرة التي خصائصلل 

    تزايد وقد ،لتتميز به مقارنة بالمنظمات األخرى الذي يدفع المنظمة الحتكاره األمر المنافسين
 األفكار تقديم على تعمل والتي ،المنظمة في ه الكبيرلدور  نتيجة ،برأس المال البشري االهتمام
 التي للتغييرات لالستجابة المنظمات قدرة تعزيز في تساهم التي واإلبداعات االبتكارات الجديدة
 االستجابة السريعة لمتطلبات زبائنها. في قدرتها زيد مني مما لخارجية،ا بيئتها في تحدث

ى لها إلى لذا فهناك اتفاق على أن التحديات التي يحملها العصر الجديد لن يتصد 
رأس مال بشري دائم الترقي، دائب النمو، سواء على المستوى الفردي أو على صعيد 

، حتى يمكن للجميع المشاركة في العالم الجديد من موقع االقتدار وفي سياق تنافسي المجتمعات
 (.2:2007بالغ الحدة )القصاص، 

 القرآن في واأللباب عقولال ألصحاب أفرد قد وتعالى سبحانه هللا نإف ألهميته وتأكيدا  
بنسبة  أي سورة( 43) على موزعة آية (61) في الكلمتان هاتان ذكرت إذ ،مهما   موقعا   لكريما
 لىإ تشير ذإ ،بالقليلة ليست نسبة وهي سورة، (114) البالغة القرآن سور مجموع نم (38%)

غامضا   يزال ال جزء لبفع تعمل التي العقل نعمة طريق عن بتأديته، يقومون الذي الدور أهمية
 (.2007)حسين،  القليلون ٍاال معجزته يعرف وال للكثيرين

 حد على المعلومات تقاناتو  اإلدارة حقل في ظهرت األخيرة العشرين السنوات خاللو 
 هذه ومن الكبرى، والشركات الباحثين اهتمام محط أصبحت التي المصطلحات، من العديد سواء

 Hans" ال قبل من 1958 عام في مرة ألول ُطرح الذي ،لاألأعما ذكاء هو المصطلحات
Peter Luhn  "شركة من "IBM "في نشر بحث في وذلك والبرمجيات، الحواسيب لصناعة 
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"IBM journal  "عنوان تحت  "A Business Intelligence System "  ،اغا والقصيمي(
2012). 
 المفيدة والمعلومات البيانات من الكبير الكم جمع من االنسان تمكن قد واليوم،        

 والمعالجة التحليل عمليات جراءإ بعد باستخالص النتائج والحلول منها بسرعة هائلة استخدامهال
 والتي المنظمة في األأعمالذكاء  أأنظمة فظهرت البيانات، قواعد شكل على والخزنب والتبوي

 وقد ،األأعمال أأنظمة نواعوأ شكالأ جميعم باستخدا المعلومات ههذ مع التعامل كيفية تضمنت
 أدت التي المختلفة تطبيقاتها خالل من للمنظمات التنافسية القيمة من األأعمال أأنظمة عززت

 مباشر وغير مباشر بشكل تسهم اذ وخارجها المنظمة داخل العمل وعالقات الوظائف تغيير الى
 (137:2009)جبوري،  داءاأل ورفع بداعواإل بتكاراال عمليات زيادة في

 ودورها األأعمال ذكاء أأنظمة استخدام أهميةلتعرف على وبذلك تسعى الدراسة الحالية ل        
 .لقطاع المصرفي الفلسطينيا في البشري المال رأس تنمية في

 

 الدراسةمشكلة ثانيًا: 

الثورة التكنولوجية  بعد إن واقع القطاع المصرفي الفلسطيني يمر بمرحلة تغيير جديدة
 وتحديث عملها إجراءات تطوير من للمصارف دب ال كانف ،لمتزايدة في القرن الواحد والعشرونا

 أجل من Banking Intelligence Solutions ذكّية مصرفّية حلول عبر وذلك أنظمتها؛
تقديم  العون والمساعدة في تنمية وتطوير رأس المال البشري، والذي سينعكس بدوره على تقديم

 .ومتميزة جديدة خدمات
عدد الفروع من حيث  ويعد بنك فلسطين من أكبر البنوك الوطنية، واألكثر انتشارا  

 من األفراد عميال   698,297 ما يزيد عنل اتهخدميقدم  ، حيثةاآللي الصرافاتوالمكاتب وأجهزة 
موظفا   1280يبلغ عددهم من الكوادر المؤهلة التي  طاقما   ، من خاللوالشركات والمؤسسات

 .(2014 تقرير السنوي لبنك فلسطين،)ال
 والموّردين العمالء بيانات جمع على القدرة هو اآلن يواجهه الذي األكبر التحدي كما أن

 والتحويالت العمليات أأنظمة عشرات ضمن والمبعثرة الهامة ةالتنظيمي البيانات إلى إضافة
ومتعددة،  ذكاء مختلفة أأنظمةتنمية وتطوير أداء وقدرات الموظفين باستخدام  ، كذلكالموجودة

خصوصا  في ظل وجود االحتالل وتقسيمه لشطري الوطن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
بالشكل اليسير  األأعمالووضع العديد من العقبات والتي بدورها تحول دون القدرة على أداء 
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ة الستخدام مثل هذه وتنفيذ الخطط االستراتيجية كما هو مخطط لها، فهنا تظهر الحاجة الماس
 األدوات في تنمية رأس المال البشري.

 :في السؤال الرئيس اآلتي الدراسة مشكلة صياغة يمكنوبناًء على ما سبق 

 في تنمية رأس المال البشري في بنك فلسطين؟ " اأَلعمالذكاء  َأنظمةدور " ما 

 -: التاليةويتفرع منها التساؤالت الفرعية 
 ؟األأعمال ذكاء أأنظمة باستخدام لسطينف بنك اهتمام مستوى ما 
 ما مستوى اهتمام بنك فلسطين في تنمية رأس المال البشري؟ 
 تنمية رأس المال البشري؟ في  األأعمالذكاء  أأنظمة ما مدى مساهمة 
  األأعمالذكاء  أأنظمةمستوى توفر أدوات استجابات المبحوثين فيما يتعلق ب تأثرما مدى 

 ؟لسمات الشخصية والوظيفيةبالمتغيرات المرتبطة باري وتنمية رأس المال البش
 

 دراسةأهداف الثالثًا: 
 :تتمثل أهداف الدراسة بما يأتي

مع  واالستفادة منها في التعامل بنك فلسطينفي  األأعمالذكاء  أأنظمةى مدى اعتماد إلالتعرف  -1
 مواردها البشرية.

 نك فلسطين.بى أهم أساليب تنمية رأس المال البشري في إلالتعرف  -2
كمفهوم استراتيجي وتأكيد دورها كأداة في تنمية رأس المال  األأعمالذكاء  أأنظمةإبراز أهمية  -3

 البشري.
 تقديم مجموعة من المقترحات التي من شانها تعزيز مستوى المعرفة والتطبيق لدى العينة -4

 المبحوثة والمتعلقة بمتغيرات البحث.
 

 فرضيات الدراسةًا: رابع
 لى مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالية الرئيسية؛ التي سيجري اختبارها:استنادا  إ

  األولى:الرئيسية الفرضية 

 البشري المال رأس وتنمية األأعمال ذكاء أأنظمة استخدام بين حصائيةإ دالله ذات عالقة وجود
 α≤0.05عند مستوى الداللة 
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 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 ذكاء  أأنظمةالمعالجة التحليلية الفورية كأحد أدوات بين إحصائية ذات داللة  عالقة دتوج

 .α≤0.05عند مستوى الداللة  وتنمية رأس المال البشري األأعمال
 األأعمالذكاء  أأنظمةكأحد أدوات  األأعمالإدارة أداء بين إحصائية عالقة ذات داللة  توجد 

 .α≤0.05ى الداللة عند مستو  وتنمية رأس المال البشري
 األأعمالذكاء  أأنظمةالذكاء التنافسي كأحد أدوات بين إحصائية عالقة ذات داللة  توجد 

 .α≤0.05عند مستوى الداللة  وتنمية رأس المال البشري
 

 انيةالث الرئيسية الفرضية  

بين متوسطات استجابات  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
وتنمية رأس المال البشري تعزى  األأعمالذكاء  أأنظمةثين حول مستوى توفر أدوات المبحو 

التخصص  –المؤهل العلمي  –العمر  – نوعللسمات الشخصية والوظيفية للمبحوثين )ال
 المسمى الوظيفي(. –مدة الخدمة في البنك  –العلمي 

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 إحصائية عندد مسدتوى الداللدة فروق ذات داللة  توجدα≤0.05  بدين متوسدطات اسدتجابات

وتنميدة رأس المدال البشدري تعدزى  األأعمدالذكداء  أأنظمدةالمبحوثين حول مستوى توفر أدوات 
 .ذكر، أنثى()النوع  لمتغير

 الداللدة  مسدتوى عندد إحصدائية داللدة ذات فدروق توجدα≤0.05 اسدتجابات متوسدطات بدين 
 تعدزى البشدري المدال رأس وتنميدة األأعمدال ذكداء أأنظمدة أدوات وفرتد مسدتوى حدول المبحوثين

 50 سدنة، 50 مدن أقدل – 40 سدنة، 40 مدن أقدل-30 مدن ،سنة 30 من أقل) العمر لمتغير
 .(فأكثر سنة

 الداللدة مسدتوى عندد إحصدائية داللدة ذات فدروق توجد α≤0.05 اسدتجابات متوسدطات بدين 
 تعدزى البشدري المدال رأس وتنميدة األأعمدال ذكداء أأنظمدة أدوات تدوفر مسدتوى حدول المبحوثين

 .  (فأعلى ماجستير بكالوريوس، متوسط، دبلوم) العلمي المؤهل لمتغير

 الداللدة مسدتوى عندد إحصدائية داللدة ذات فدروق توجد α≤0.05 اسدتجابات متوسدطات بدين 
 تعدزى البشدري المدال رأس وتنميدة األأعمدال ذكداء أأنظمدة أدوات تدوفر مسدتوى حدول المبحوثين
 تكنولوجيددددددا أعمددددددال، إدارة ومصددددددرفية، ماليددددددة وعلددددددوم اقتصدددددداد) العلمددددددي التخصددددددص لمتغيدددددر

 .(أخرى محاسبة، معلومات،
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 الداللدة مسدتوى عندد إحصدائية داللدة ذات فدروق توجد α≤0.05 اسدتجابات متوسدطات بدين 
 تعدزى ريالبشد المدال رأس وتنميدة األأعمدال ذكداء أأنظمدة أدوات تدوفر مسدتوى حدول المبحوثين

-10 من سنوات، 10 من أقل-5 من سنوات، خمس من أقل) البنك في الخدمة مدة لمتغير
 .(فأكثر سنة 15 سنة، 15 من أقل

 الداللدة مسدتوى عندد إحصدائية داللدة ذات فدروق توجد α≤0.05 اسدتجابات متوسدطات بدين 
 تعدزى لبشدريا المدال رأس وتنميدة األأعمدال ذكداء أأنظمدة أدوات تدوفر مسدتوى حدول المبحوثين
 مددددير دائدددرة، رئددديس عدددام، مددددير مسددداعد عدددام، مددددير نائب/مددددير) الدددوظيفي المسدددمى لمتغيددر

 .(موظف قسم، رئيس فرع، مراقب مكتب،/فرع
 

 أهمية الدراسةًا: خامس
 ذكاء أأنظمة تشكل ذإ .المبحوثة المتغيرات أهمية خالل من الدراسة أهمية تتجلى  

 على واستمراريتها المنظمة نجاح يعتمد ان الممكن من والتي الحديثة التطبيقات إحدى األأعمال
 الموارد همأ  يشكل البشري المورد ان عن فضال   التطبيقات، هذه من االستفادة على درتهاق مدى
 .االخرى المنظمات عن وتميزها المنظمة تمتلكها التي
ن جهة على النحو تنبع أهمية الدراسة من خالل الفوائد التي يمكن تحقيقها ألكثر م وعليه
 - :التالي

 :الفوائد المرجوة لبنك فلسطيــن 
دراك أهميتها كعنصر رئيس في تنمية رأس   -1 مساعدة إدارة البنك في تقييم أأنظمة ذكاء األأعمال وا 

 المال البشري.
مساعدة القائمين على إدارة البنك على فهم العالقة التي تربط مكونات رأس المال البشري   -2

دارتها بشكل  فاعل مستخدمة أأنظمة ذكاء األأعمال. وا 
المساعدة في وضع البرامج والخطط، لتطوير أأنظمة ذكاء األأعمال وتوضيح أهمية االستثمار   -3

 في رأس المال البشري لما له دور جوهري في خلق القيمة للزبائن وتحقيق التميز.
ذكاء األأعمال والتعرف إلى  توفير الفرصة األكبر لكي يقف البنك على الصورة الحقيقية ألأنظمة  -4

 اإليجابيات وتعزيزها والسلبيات لتصويبها.

 :يأمل الباحث في ان تسهم الدراسة في زيادة معرفته العلمية والعملية  األهمية بالنسبة للباحث
في هذا المجال المهم من مجاالت إدارة األأعمال خصوصا  وأنها ستكون وبإذن هللا بداية لدراسة 

 تقبال .معمقة أكثر مس
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  :قلة البحوث المحلية والعربية التي األهمية بالنسبة للباحثين والمهتمين بموضوع الدراسة
تتناول موضوع استخدام أأنظمة ذكاء األأعمال في تنمية رأس المال البشري فإنه قد يحقق الفائدة 

 للباحثين والمهتمين من خالل الموضوعات التي ستتناولها الدراسة.
 

 ات الدراسةمتغير  :اً ادسس
ويشتمل على المكونات التالية: المعالجة التحليلية  األأعمالذكاء  أأنظمةوهو : المستقلالمتغير  -1

 .(78:2007)شاهين،  الذكاء التنافسي ،األأعمالإدارة أداء  ،الفورية
خبرة  ،معرفة العامليني ويشتمل على المكونات التالية: وهو رأس المال البشر المتغير التابع:  -2

 .(89:2008)عبد والصفار،  روح االبتكار والتجديد ،التدريب، مهارة العاملين ،ملينالعا
( نموذج الدراسة الذي تم استخدامه لتوضيح العالقة بين المتغير 1-1ويوضح الشكل رقم )
 .المستقل والمتغير التابع

 نموذج الدراسة( 1-1شكل رقم )
  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 لباحث من خالل المراجعات األدبية بتصرف.المصدر: بواسطة ا
 

 الفورية التحليلية المعالجة

 

 المتغير التـابــع

 

 

 األَعمالذكاء  أَنظمةاستخدام 

 

 المتغيرات المستقلة

 األَعمال أداء إدارة

 

 الذكاء التنافسي

 

 تنمية رأس المال البشري

 معرفة العاملين

 خبرة العاملين

 مهارة العاملين

 التدريب

 روح االبتكار والتجديد
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 حدود الدراسةسابعًا: 
 في  األأعمالذكاء  أأنظمةدور اقتصر الحد الموضوعي للدراسة على  :يحد الموضــوعال

 تنمية رأس المال البشري في القطاع المصرفي الفلسطيني.
 بنك فلسطين في قطاع غزة وظفيم: الحد البشــري . 
 غزةبمحافظات  لسطينبنك ف: الحد المكـاني. 
 2015يوليو لعام تم تطبيق الدراسة الميدانية في  :الحد الزماني 

 
 مصطلحات الدراسة ثامنًا: 

 اأَلعمالذكاء  َأنظمة (Business Intelligence) : جدراءات التدي يقدوم " مجموعدة مدن اإلهدي
نسدان وتهدددف إلدى الوصدول إلددى المعلومدات واستكشددافها ثدم تحليلهدا وتطددوير طريدق فهمهددا هدا اإلب

 .(2010مما يؤدي إلى تحسين طريقة اتخاذ القرار" )هالل، 
 

 التنمية (Development):  هي "عملية تغيير مقصود وواعي للهياكل االقتصادية واالجتماعية
لوغدددا  لمسدددتويات أعلدددى مدددن حيدددث الكدددم والندددوع إلشدددباع والثقافيدددة القائمدددة فدددي المجتمدددع المتخلدددف ب

 .(2005)سالم، مجتمع" الحجات األساسية لغالبية أفراد ال
 رأس المال البشري (Capital Human): بمجموعة من الكفاءات  يتميزون الذين العاملون

نتاجو التغييرات الجوهرية و أدخال التعديالت إوالمهارات والخبرات القادرة على   الجديدة كاراألف ا 
 والعقول ،على كل شيء في المنظمات بفضل التحسين واالبتكار المتواصل المتطورة واألساليب

 االستجابة خالل من عالميا   التميز على قادرة المنظمة تجعل واسعة بمعرفة تتمتع التي المدبرة
 .(2011)الميالي،  التقنية تتيحها التي المناسبة ص الفرصواقتنا الزبائن لمتطلبات

 

 ( القطاع المصرفيBanking Sector): مجموعة من تقدم مالية مؤسسةعبارة عن  هو 
 غرض ولها .تسوية المدفوعاتاالئتمان واالدخار وخدمات  في مجال خاصة المالية الخدمات

 وبين االستثمار مجاالت عن للبحث تسعى التي األموال رؤوس بين كوسيط العمل هو رئيس
 .(2015)ساسي،  األموال رؤوس عن للبحث تسعى التي االستثمار مجاالت

 

 ( المعالجة التحليلية الفوريةOnline Analytical Processing)تقنية تساعد على إدارة" : 
 عمليات دعم البيانات في بيئة متعددة األبعاد ألغراض التحليل، فضال  عن ومعالجة وعرض

 (.Wang, 2006البيانات" ) مستودع إلى باالستناد التقارير القرار وتوليد اتخاذ
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
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 ( إدارة أداء األعمالBusiness Performance Management) : اإلطار المفاهيمي"
المعبر عن تنظيم وتحليل منهجيات األعمال والعمليات والنظم ذات العالقة إلرشاد وتوجيه 

. حة للتنفيذ"األداء العام للمنظمة، وهذا بدوره يقود لترجمة األهداف وبلورتها في إطار خطط صال
(Business Performance Standards Group, 2005.) 

 ( الذكاء التنافسيIntelligent Competitive) عملية جمع أخالقي، وتحليل، ونشر" :
لمعلومات ذكائية دقيقة، ومحددة، وذات صلة، وذات توقيت مناسب، ومتبصرة، وكافية فيما 

 .(Chen & others, 2003)مؤسسة نفسها" يتعلق بتطبيقات بيئة األعمال والمنافسين وال
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 األول ملخص الفصل: 
، وأهمية رأس المال األأعمالذكاء  أأنظمةتناول هذا الفصل الحديث عن بداية ونشأة  

من خالل طرح سؤال عن دور  الدراسة هبراز مشكلة هذإالبشري في المؤسسة، وحاول الباحث 
 بصياغة فرضيات ي في بنك فلسطين، كما وقامبشر في تنمية رأس المال ال األأعمالذكاء  أأنظمة

لها بسرد عدة نقاط يذكر من خال القيام ة بعدالدراسة وتصميم نموذج توضيحي لمتغيرات الدراس
ولتسهيل الفهم على القراء قام الباحث بذكر وتعريف مصطلحات  .األهداف واألهمية لهذا البحث

 الدراسة. 
النظري في الفصل الثاني والخوض في تفاصيل الدراسة كما وسيتم تناول الجانب           

وتنمية رأس المال البشري والقطاع المصرفي  األأعمالذكاء  أأنظمةبإسهاب، حيث يشمل مفهوم 
تناولت الحديث عن متغيرات  رض الدراسات السابقة والتيأما الفصل الثالث يستع الفلسطيني.

ات أجنبية، ويلي ذلك الحديث عن ت عربية ودراسالدراسة الحالية، حيث تم تقسيمها إلى دراسا
ومواضيع وتقسيم مجتمع الدراس وتحديد العينة  المستخدمة والمنهجية وأدواتها إجراءات الدراسة

 تحليلالفصل الخامس اشتمل على   أخرى في الفصل الرابع تحت عنوان الطريقة واإلجراءات.
د تناول الحديث قشتها، أما الفصل السادس فقوتفسير النتائج ومنا الفرضيات واختبار البيانات

طالع والتوصيات التي خرج بها بعد اال عن النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل الدراسة،
 ليتم دراستها تتعلق بموضوع هذه الدراسة. ،على النتائج، ومن ثم اقتراح مواضيع
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 اإلطــار النظــري للدراسـة

 

 أواًل: َأنظمة ذكاء اأَلعمال

انيًا: تنمية رأس المال البشريث  

 ثالثًا: القطاع المصرفي الفلسطيني
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 تمهيد 

 مفهوم َأنظمة ذكاء اأَلعمال 

 أهمية َأنظمة ذكاء اأَلعمال 

 المهام االساسية أَلنظمة ذكاء اأَلعمال 

 فوائد َأنظمة ذكاء اأَلعمال 

 أنواع أنظمة ذكاء األعمال 

 ت أنظمة ذكاء األعمالأدوا 

 مكونات َأنظمة ذكاء اأَلعمال 

 مراحل عمل َأنظمة ذكاء اأَلعمال 

 عوامل نجاح ذكاء اأَلعمال 

 أخالقيات جمع بيانات تطبيقات ذكاء اأَلعمال 
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  تمهيد 

يعتبر ذكاء اأَلعمال حقاًل متعدد التخصصات، متنوع األوجه ومتكامل األبعاد والذي 
اء واأَلعمال والتكنولوجيا في توليفة واحدة تقوم على قاعدة وبنية يهدف إلى تحقيق تآلف الذك
 نظم معلومات وتطبيقاتها. 

وخالل العقد األخير ظهرت هذه المصطلحات، التي أصبحت محط اهتمام الباحثين 
 1958والشركات الكبرى على حد سواء، حيث ُطرح مصطلح ذكاء اأَلعمال ألول مرة في عام 

لصناعة الحواسيب والبرمجيات، وذلك  IBM( من شركة Hans Peter Luhnمن الباحث )
(، Business Intelligence System( تحت عنوان )IBM journalفي بحث نشر في )

تدور حول بناء نظام مؤتمت لنشر المعلومات في أقسام المنظمة جميعها،   Luhnوكانت فكرة 
لترميز الذاتي للوثائق لخلق مستخلص وذلك بعد أن تقوم آالت لمعالجة البيانات بالتلخيص وا

يرتبط بإجراء معين في المنظمة، فكل من الوثائق الواردة أو المعدة داخليًا تلخص، وتميز أنماط 
 الكلمات فيها، وترسل إلى اإلجراء المناسب في المنظمة.

ومنذ ظهور هذا المصطلح في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بقي مجرد فكرة         
" هذا  Howard Dresnerحين أعاد الباحث "  1989يذها على الواقع، حتى عام يصعب تنف

المصطلح إلى الواجهة، ومنذ ذلك الحين أصبح ذكاء اأَلعمال محط اهتمام العديد من الباحثين 
" لألبحاث التي تبنت هذا المفهوم وطورته خالل Gartnerوشركات األبحاث، أهمها مجموعة "

ح المرجع األول ألغلب الشركات الكبرى المصنعة لمنتجات ذكاء السنوات الماضية، لتصب
 (.2012اأَلعمال )القصيمي واغا، 

في تقاريرها  Gartnerوعن التكهنات والتوقعات لمستقبل َأنظمة ذكاء اأَلعمال كشفت 
عن توقعها لوصول حجم سوق برمجيات ذكاء اأَلعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى 

عن العام السابق. وشملت هذه  %11، بزيادة 2013والر أمريكي خالل عام مليون د 182
دارة أداء الشركات.   التوقعات عائدات برمجيات منصات ذكاء اأَلعمال، والتطبيقات التحليلية، وا 

في ظل زيادة حجم  على تلك التوقعات " Gartnerوقد علق دان سومر، محلل رئيسي في 
ال إلى التجديد، حيث أصبح من الواضح أن إجراء التحليالت البيانات، تحتاج نماذج األعم

على مجموعات البيانات كبيرة الحجم ستكون المحرك الرئيسي للدورة االقتصادية القادمة. 
واليزال السوق يكتنز الكثير من الفرص لكن معظمها سيكون من خارج مجال تكنولوجيا 

لذاكرة، واكتشاف البيانات، والتحليالت المعلومات. وفي المدى القريب، فإن مجاالت مثل ا
الجاهزة لالستخدام من مزودي البرمجيات والخدمات، ستقود االتجاه الشرائي الذي يركز على 
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األعمال. أما على المدى الطويل، ستشكل التكنولوجيا المتنقلة والحوسبة السحابية والشبكات 
نات مجموعة جديدة من المستخدمين االجتماعية والمعلومات قنوات للمساعدة على إطالق إمكا

 وحاالت االستخدام"
ويبقى قطاع ذكاء اأَلعمال أحد أسرع أسواق البرمجيات نموًا في ظل الثورة 
التكنولوجية على الرغم من تباطئ عجلة النمو االقتصادي في بعض الدول، وذلك بسبب 

أكثر ذكاء ومرونة  مواصلة الشركات اعتماد برمجيات ذكاء اأَلعمال كأداة حيوية ألعمال
مليون دوالر بنهاية  260وكفاءة. ومن المرجح أن تنمو عائدات برمجيات ذكاء اأَلعمال إلى 

 (.2013)عبد القادر،  2016العام 
 أواًل: مفهوم ذكاء اأَلعمال

          ( وهي اختصار BIيشار إلى هذا المفهوم في اللغة اإلنكليزية بالمصطلح )
( وقد تعددت وتنوعت المفاهيم والتعريفات التي قدمها الُكتاب Business Intelligenceلــ )

والباحثون حول مصطلح ذكاء اأَلعمال كل بحسب خلفيته العلمية أو وجهة النظر التي ينظر 
من خاللها إلى هذا المفهوم فال يوجد اتفاق محدد بين الباحثين حول تحديد مفهوم دقيق أَلنظمة 

( مصطلح ذكاء اأَلعمال على أنه "مجموعة من Luhn, 1958,1ذكاء اأَلعمال. إذ عرف )
المفاهيم والطرائق لتحسين اتخاذ قرار اأَلعمال باستخدام َأنظمة دعم مستندة إلى الحقيقة"، 

على أّنه "مجموعة من المفاهيم  Howard Dresnerعّرفه  Luhnوبشكل مقارب لتعريف 
 ,Velicanuم مستندة على الحقيقة" )والطرائق لتحسين عملية القرار باستخدام نظم دع

" ذكاء اأَلعمال أّنه "القدرة على الوصول إلى المعلومات Gartner(. وعرفت "2008:1
على أنه "عمليات تفاعلية  Bergstra(، وكذلك عّرفته Gartner, 2006:2وتحليلها" )

ط، وبذلك الستكشاف وتحليل معلومات مهيكلة وذات مجال محدد، لتمييز االتجاهات واألنما
(. وبذات االتجاه تقريبا ُعِرف بأنه  Bergstra, 2007:2يمكن استنباط االستنتاجات" )

"مجموعة من األدوات التحليلية المستخدمة في فهم اإلمكانيات المتوفرة لدى المنظمة 
واالتجاهات السائدة في السوق والتكنولوجيا المستخدمة في البيئة وأعمال المنافسين، لغرض 

(. Negash , 2004: 177المعلومات الالزمة للمخططين ومتخذ القرار داخل المنظمة" )توفير 
( أن ذكاء اأَلعمال يمثل " مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها 2010في حين يرى )هالل، 

اإلنسان وتهدف إلى الوصول إلى المعلومات واستكشافها ثم تحليلها وتطوير طريق فهمها مما 
بأنه " فئة واسعة من  (Watson, 2009:1)طريقة اتخاذ القرار". كما ويرى يؤدي إلى تحسين 

البرامج التطبيقية والتقانات لجمع البيانات، وخزنها، وتحليلها، والوصول إليها لمساعدة ممارسي 
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"بأنه المنهج المتبع من قبل اإلدارة الذي  فعرفه Lloydاأَلعمال في اتخاذ قرارات أفضل". أما 
. ومن (Lloyd, 2011:23)ة بتحديد المعلومات المفيدة وذات الصلة بقراراتها" يسمح للمنظم

جهة أخرى تم تعريفه بأنه "تطبيقات وتكنولوجيا تركز على تجميع وتخزين وتحليل وزيادة 
إمكانية الوصول إلى المعلومات المرتبطة بالمشكلة، لمساعدة المستخدمين في صنع القرارات 

 (.2010أفضل )النجار،  المتعلقة بأعمالهم بشكل
اختلف أغلب الباحثون في تفسير مصطلح ذكاء اأَلعمال كما هو الحال مع بدايات 
أي مصطلح علمي جديد. إذ تباينت اآلراء في تبعيته هل هو لإلدارة أم لتقانات المعلومات؟ 

دارتها أو  غير ذلك؟ كما اختلفوا في دوره أهو نظام لدعم القرار أم هو نظام لتوليد المعرفة وا 
وكذلك اختلفوا في المستوى التنظيمي الذي يجب أن يدعمه هذا النظام. وحسب اعتقاد الباحث 
فإنه يمكن إرجاع هذا الخالف بين الباحثين إلى سببين، األول هو اختالف الخلفية العلمية التي 

مون إليه، أما يمتلكها الباحثون، فغالبًا ما يحاولون توظيف ذكاء اأَلعمال لدعم الحقل الذي ينت
السبب اآلخر فهو عدم وجود محددات واضحة لمدخالت ذكاء اأَلعمال، ومخرجاته، وكذلك 

 مكوناته. فهذا ما جعل مفهوم ذكاء اأَلعمال من المفاهيم التي تتسم بعدم الوضوح. 

 -ومهما تعددت مفاهيم ذكاء اأَلعمال إال أنه يمكن النظر إليه من خالل ما يأتي: 
أَلعمال بأنه يدعم القرار: حيث إن عملية اتخاذ القرار يمثل العصب الرئيسي ينظر لذكاء ا -1

لنجاح العملية اإلدارية والتي تتطلب السرعة في ظل عصر المعلومات وبناء على هذا المنظور 
يمكن تعريف ذكاء اأَلعمال على أنه عملية تحليل البيانات للمساعدة في اتخاذ القرار 

 (.2012)الصواف، 
ذكاء اأَلعمال على أنه جزء رئيس من إدارة معرفة )حيث يتم فيه تحويل البيانات إلى ينظر ل -2

 (.2012معلومات والمعلومات إلى معرفة( )الصواف، 
وأخيرًا ينظر لذكاء اأَلعمال من منظور تقني حيث يتكون ذكاء اأَلعمال من األدوات  -3

جل تحقيق هدف وجود النظام والتكنولوجيا والتطبيقات البرمجية التي تعمل كمنظومة من أ
(Turban, 1999.) 

وانطالقًا من المفاهيم السابق ذكرها يرى الباحث أن الجانب التحليلي للمعلومات يعد 
المحور األساس الذي تقوم عليه فكرة َأنظمة ذكاء اأَلعمال، ويوضح مفهوم ذكاء اأَلعمال 

يانات ثم إعادة معالجتها لتساعد بوصفه )مصطلحًا يشير إلى استخدام التكنولوجيا في جمع الب
في تحليل البيانات المقدمة، واستخراج واستنتاج معلومات دقيقة لتقديمها بأشكال متعددة 
ومختلفة كالتقارير والمخططات البيانية وغيرها من األشكال، وباستخدام طرق ذكية وسهلة في 
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لتزويد كافة العاملين في  العرض، مما يساعد في استعراض المعرفة بالسرعة والدقة المطلوبة
مختلف المستويات اإلدارية بقيمة معرفية ذكية تساعدهم على اتخاذ القرارات الذكية بالكفاءة 

 والسرعة الممكنة(.
 

 ثانيًا: أهمية ذكاء اأَلعمال
إن القوة في الترابط بين مجال أعمال المؤسسة، وطريقة إدارتها، والتحكم والتوظيف  

 ات التكنولوجية، هو سر نجاحها بوجود التغير السريع في آلية السوق.الفعال الناجح للتقني
ولمحاولة فهم الصورة كاملة، تسعى معظم الشركات في العالم لرفع مستوى قدرتها التنافسية، أو 
على األقل البقاء ضمن دائرة المنافسة ومحاولة إيجاد سبل أكثر ابتكارًا لجذب الزبائن، وذلك 

 وجديدة، كمتطلب من متطلبات االستمرارية في العمل.بتقديم خدمات جيدة 
ويتطلب هذا العمل الشاق اتخاذ قرارات صحيحة وبشكل سريع وحاسم واستجابة لهذه التغيرات 
التي يكون معظمها غير متوقع وغير محسوب النتائج، وهكذا تخضع المؤسسات لضغوط كبيرة 

ات والخدمات الجديدة بجودة مرتفعة، إذ من قبل المنافسين، وآلية السوق، ضغط تقديم المنتج
يجب احتواء هذه الضغوط بسرعة عالية. تمثل البنية الديناميكية لمؤسسة اأَلعمال أولى الشروط 
األساسية للنجاح في احتواء هذه الضغوط، والصفة الرئيسية لهذه البنية تتمثل باالستجابة 

 .(2007السريعة للمتغيرات في إنجاز اأَلعمال )حمامي، 
ويمكن تطبيق ذكاء اأَلعمال في مجاالت عديدة ومتنوعة منها البنوك، والتسويق، 

 واالتصاالت، ومواقع االنترنت، وعمليات اإلحصاء وغير ذلك.
ويمتاز العمل في القطاع المصرفي بالتغيرات العديدة والسريعة نتيجة لعدة عوامل 

واالندماجات وحدة المنافسة  (Deregulation)مختلفة كالعولمة وعمليات إعادة التنظيم 
واالبتكارات التكنولوجية، مما أجبر البنوك في إعادة النظر في استراتيجياتها وأساليب عملها 
واستخدام برامج ذكاء اأَلعمال من أجل تحقيق الميزة التنافسية خاصة بعد توافر هذه البرامج في 

يرة منها. يستخدم ذكاء اأَلعمال األسواق وبأسعار تستطيع تحملها جميع المنظمات حتى الصغ
في العمل المصرفي بأشكال كثيرة وألغراض مختلفة منها تحديد مصادر التمويل الممكنة 
وكلفها، ومعرفة أكثر العمالء ربحية وتحديد أفضل الطرق لجذبهم واالحتفاظ بهم، والتعرف إلى 

بحية، وتحديد ماهية متطلبات العمالء وحاجاتهم األكثر طلبًا، ومعرفة أكثر المنتجات ر 
دارة المخاطر، ومكافحة تبييض األموال  الخدمات التي يمكن تسويقها لفئة معينة من العمالء، وا 

 Customer Profitabilityوالكشف عن العمليات المشبوهة، وتحليل ربحية العمالء 

analysis وتقسيم العمالء حسب فئات معينة ،Customer Segmentation وتحليل قيمة ،
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، بهدف توسيع وصيانة عالقات العمالء Customer Life Time Valueاة العميل حي
دارة عالقات العمالء  ، Customer Relationship Management (CRM)الرابحين، وا 

من أجل وضع  Chronological Analysis of Dataوالتحليل الزمني للبيانات 
 Performanceالرئيسة، ومحاسبة األداء  االستراتيجيات للعمليات المستقبلية ومؤشرات األداء

Accounting والتأكد من االمتثال للقوانين واألَنظمة، لتجنب العقوبات أو الغرامات التي ،
 (.2012تفرض في حالة عدم االلتزام بها )زويلف والحنيطي، 

 -( إلى أهمية َأنظمة ذكاء اأَلعمال، وهي: 2007ويشير شاهين في دراسته )شاهين، 
فذكاء اأَلعمال يعمل على إلغاء االنحرافات في البيانات  :إلدارة المستندة للمقاييسدعم ا  -1

ويمكن من تحقيق التكامل لمصادر بيانات الشركة بتتبعها من لوائح الجداول )مصادر إدخالها( 
إلى قواعد البيانات وصواًل إلى مستودعات بيانات المشروع، ومن ثم عمل إزالة االنحرافات 

اأَلنظمة التشغيلية، وبذلك يمارس نظام ذكاء اأَلعمال دور الشخص الوسيط ويساعد الحاصلة ب
 في معايرة مقاييس البيانات، مما يجعل الجميع يتفقون على المعلومات التي يحللونها.

: إذ يزود النظام بالبيانات الحديثة والدقيقة تطوير كفاءة العاملين في الخّط األول )التشغيليين( -2
من تحديد الموارد الهامة وتقليل العدد المطلوب ألداء المهام عبر التحديث الكامل التي تمكن 

لالئحة الجداول وكذلك توفير المالك المطلوب إلجراء التحليالت للبيانات. أي إن مضامين 
نما نوعية أيضًا.  تحقيق التكامل بين الئحة الجداول وذكاء اأَلعمال هي ليست كمية فقط وا 

أصبح ذكاء اأَلعمال جزءًا من البنية التحتية األساسية للمنظمة  :حتية التنظيميةدعم البنية الت -3
كونه مصدرًا للمعلومات، فكلما جلس الموظفون على مكاتبهم ومن بداية عملية الدخول للشبكة، 
والبريد اإللكتروني وممارسة أعمالهم المختلفة، يتم تزويدهم وبشكل متزايد بقابلية الدخول الميسر 

 ادر البيانات المالئمة عبر َأنظمة ذكاء اأَلعمال.لمص
استناد المنظمة لممارسات مثل إدارة عالقة  :زيادة توسع وانتشار ممارسات اأَلعمال الجديدة -4

الزبون، محاسبة الكلف المستندة للنشاط، التحالفات االستراتيجية، التوريد الخارجي استعمال فرق 
علومات، وهنا يظهر دور ذكاء اأَلعمال في تصنيف هذه العمل يولد زيادة في الطلب على الم

 الطلبات على المعلومات ومعالجتها بما يخدم إنجاح هذه الممارسات.
الذي يتضح من كيفية التعامل مع الزبائن،  :المساهمة في زيادة ذكاء منظمات اأَلعمال -5

تي تخلق اإلدراك لألعمال المجهزين وعمليات اأَلعمال الداخلية، وقابلية بناء هياكل البيانات ال
 وذلك من خالل استعمال األبعاد التي تحمل معاني مشتركة داخل المنظمة.
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وفي الوقت الحالي تواجه مشاريع ذكاء اأَلعمال ضغوط متزايدة من قبل الشركات فيما         
مار يتعلق بمقدار عائداتها االستثمارية، فقد بينت استطالعات الرأي بأن العائد على االستث

(ROI( لتجهيزات ذكاء اأَلعمال يمكن أن تكون كبيرة. ففي دراسة لـ )International Data 
Corporation( حول التأثير المالي لعلم تحليل اأَلعمال، تم استخدام مسح لعدد )منظمة 43 )

في أمريكا الشمالية وأوروبا، توصلت الدراسة إلى أن متوسط العائد على االستثمار الذي يبلغ 
( بمتوسط عائد %2000إلى  %17مليون دوالر، ومستوى العائد يتراوح بين ) 2حوالي 

 (.Negash, 2004( )%457استثماري يبلغ حوالي )
 

 ثالثًا: المهام األساسية لنظم ذكاء اأَلعمال
تقوم َأنظمة ذكاء اأَلعمال بعدد من المهام األساسية التي تساعد على تنفيذ واجبها 

-2الشكل الذي يساعدها على اتخاذ القرارات ودعم موقفها التنافسي، والشكل )اتجاه المنظمة وب
  -( يوضح هذه المهام: 1

 ( المهام االساسية أَلنظمة ذكاء اأَلعمال1-2شكل رقم )

 
 

 (Laudon, 2014) أفكارإعداد الباحث، استنادًا إلى المصدر: 

  -وفيما يلي شرح مختصر لهذه المهام: 
: في هذه المرحلة تقوم َأنظمة ذكاء اأَلعمال بجمع البيانات من المصادر تجميع البيانات -1

 الداخلية والخارجية، وذلك وفق األهداف المحددة لها وبما يخدم عملية اتخاذ القرار.
في هذه المرحلة يتم تقييم البيانات لتحديد البيانات التي من الممكن  تقييم البيانات: -2

 ذ القرار واستبعاد تلك التي ال يمكن االستفادة منها.االستفادة منها في عملية اتخا
: يتم في هذه المرحلة تحليل البيانات للحصول على المعلومات الالزمة تحليل البيانات -3

 التخاذ القرارات المختلفة للمنظمة وبما يعزز موقفها التنافسي.
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لة السابقة في : يتم تخزين المعلومات التي تم الحصول عليها في المرحتخزين المعلومات -4
 قواعد البيانات لكي تكون جاهزة لمتخذي القرار حين طلبها.

في هذه المرحلة يتم استرجاع المعلومات  اتخاذ القرارات ودعم الموقف التنافسي: -5
المخزونة في قواعد البيانات لالستفادة منها في اتخاذ القرارات المختلفة والتي تساهم في 

 ي ظل البيئة التي تعمل فيها.دعم الموقف التنافسي للمنظمة ف
 

 رابعًا: فوائد ذكاء اأَلعمال في المنظمة
تعتبر القرارات بالغة األهمية في زيادة أداء المنظمة، لهذا كانت القرارات محل بحث العديد 
من مفكري اإلدارة في إيجاد الطرق واألساليب المساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة والسليمة 

واحدًا من هؤالء المفكرين الذي توصل من خالل أبحاثه إلى ما  (Herbert Simon)ويعتبر 
 -(: 2005يلي )العتيبي، 

  ال يستطيع متخذو القرارات في المنظمة معرفة كل بدائل القرارات الممكنة والنتائج الخاصة
 بكل بديل.

 يستجيب المدراء في كثير من الحاالت للمشكالت على أساس خبرات ومفاهيم سابقة أو 
 عادات متكررة.

  إن متخذي القرارات ال يمكن أن تتوفر لديهم المعلومات الكاملة والدقيقة عن المشكلة محل
 اتخاذ القرار.

ومن هنا برزت الحاجة الماسة إلى نظام ذكاء اأَلعمال كأداة فعالة لتوفير المعلومات         
ء اأَلعمال في تزايد مستمر، نظرًا الالزمة للمساعدة في اتخاذ القرارات. فاهتمام المنظمات بذكا

للفوائد العديدة لهذا النظام، فتكمن أهمية ذكاء اأَلعمال في أهمية اتخاذ القرارات بالنسبة للمدراء. 
 -: (Loshin, 2003)وتكمن فوائد ذكاء اأَلعمال بالنسبة للمنظمة في اآلتي 

م أرباحها على المدى يتيح نظام ذكاء اأَلعمال للمنظمة فرصة لتعظي: زيادة المبيعات (1
القصير من خالل زيادة المبيعات، بحيث يمكن لذكاء اأَلعمال المنظمة من التعرف على 
أنماط واتجاهات زبائنها المرتقبين والمحتملين وكذلك زبائنها المربحين والذين يكونون فرصًا 

 للبيع.
ل تجنب يساعد ذكاء اأَلعمال على خفض تكاليف المنظمة من خال :تخفيض التكاليف (2

 نفقات معالجة البيانات فيما لو عولجت تقليديًا.
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إتاحة المعلومات للمنظمة يساعدها في تقديم خدمات توافق  :الحد من المخاطر (3
 خصائصها مع حاجات العمالء، الشيء الذي ينقذ المنظمة من أخطار عدم البيع.

ية التنبؤ باألحداث توفير المعلومات الكافية يساعد على علم :دعم التخطيط االستراتيجي (4
في المستقبل التي تواجهها المنظمة في تحقيق أهدافها االستراتيجية، كما تفيد في وضع 

 البرامج الالزمة لتنفيذ هذه االهداف.
التأقلم مع مختلف األحداث سواء كانت الداخلية أو الخارجية والتي يكون لها تأثير على  (5

 أنشطة المنظمة.
 

 األعمال خامسًا: أنواع أنظمة ذكاء
في دراسته إلى أن هناك ثالثة أنواع رئيسية لذكاء األعمال وهي:  (2012أشار )بسيم،  

)االستراتيجي، والتكتيكي، والتشغيلي(. أما ذكاء األعمال االستراتيجي يستخدم إلدارة خطط 
أداء وأهداف األعمال الطويلة األجل، ويستخدم فيه المدراء التنفيذيون والمدراء الكبار مصفوفة 

األعمال ذات المستوى العالي )تدعى أحيانًا مؤشرات األداء الرئيسية(، والُمنتجة بواسطة ذكاء 
األعمال االستراتيجي لمتابعة مدى تحسن العمل، وهي تعمل في اتجاه أهداف األعمال طويلة 
 األجل، مثل: زيادة الحصة السوقية، وتخفيض التكاليف، وزيادة االيرادات. وذلك كمبادرات
أعمال انطلقت من أنشطة منها على سبيل المثال: )الحمالت التسويقية، والمنتجات الجديدة( 
من خالل مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط. ويتم استخدام علم تحليالت ذكاء األعمال 
 التكتيكي بواسطة المدراء الكبار، ومحللي األعمال، لقياس فاعلية األداء لهذه المبادرات. بينما
يحلل ذكاء األعمال التكتيكي عمليات األعمال على مدى أيام وأسابيع أو شهور. في حين يهتم 
ذكاء األعمال التشغيلي بإدارة وتحسين العمليات اليومية من خالل تسليم المعلومات المالئمة 
في الوقت المناسب لمستخدمي األعمال المناسبين لتمكينهم من الرد بسرعة لحل مشاكل 

وتنفيذ شروط متطلبات األعمال الجديدة. أي أنها تساعد المنظمات على العمل بشكل  األعمال،
أذكى وتصبح أكثر سرعة، وذلك سوف يمكن المنظمات تباعًا لتكون أكثر تنافسية، وأكثر 
تحسين لرضا العميل، وأكثر كشف لالحتيال، وأكثر إدارة للخطر، وأكثر تجزئة للعميل. 

 لثالثة أنواع من ذكاء األعمال.( يوضح ا1-2والجدول رقم )
 
 
 
 



 21 

 ( أنواع ذكاء األعمال1-2جدول رقم )
ذكاء األعمال  

 ذكاء األعمال التشغيلي ذكاء األعمال التكتيكي االستراتيجي

الحصول على أهداف  تركيز العمل
 األعمال الطويلة األجل

إدارة المبادرات 
التكتيكية للحصول 
على األهداف 
 االستراتيجية

اعلية عمليات إدارة وف
 األعمال اليومية

 التنفيذين ومحللي األعمال المستخدمين
المدراء الكبار ومحللي 

 األعمال
مستخدمي األنظمة 

 التشغيلية
 يومي أيام إلى أسابيع شهور إلى سنوات إطار الوقت

مصفوفات تاريخية  البيانات
 )مؤشرات األداء الرئيسية(

 مصفوفات تاريخية
مصفوفات الوقت 

 سبالمنا
 (White, 2006)أفكار إعداد الباحث، استنادًا إلى المصدر: 

 سادسًا: أدوات َأنظمة ذكاء اأَلعمال
تساعد أدوات َأنظمة ذكاء اأَلعمال في تنفيذ المهام داخل المؤسسة بشكل أفضل مما لو 

كانت تستخدم أدوات تخطيط الموارد. ويذكر راينر بأن أحد الشركات النرويجية وهي         
(Toll post Globe ،يمكن استخدامها كنموذج واضح إلبراز دور َأنظمة ذكاء المؤسسة )

خالل  %60حيث تحولت الشركة من شركة خاسرة إلى شركة رابحة، زادت أرباحها بنسبة 
خمس سنوات نتيجة تطبيقها ألدوات ذكاء اأَلعمال. وأنه كلما ازداد اهتمام واستخدام الشركات 

ل، أدى ذلك إلى تقليص عدد التطبيقات واألدوات البرمجية التي تحتاجها لحلول ذكاء اأَلعما
 هذه الشركات، 

فقلد بدأت اليوم الشركات باستخدام نفس األدوات بين مختلف أقسام العمل للوصول إلى 
طريقة معيارية واحدة عند تحليل وقياس المعطيات، وكذلك لتحسين أداء اأَلعمال، على خالف 

ما سبق، حيث يقوم كل قسم بشراء حلول ذكاء اأَلعمال الخاصة به. مما أدى ما كانت عليه في
 (.2:2007إلى وجود عدد كبير من هذه األدوات ضمن المؤسسة )حمامي، 

ولقد اختلف الكتاب والباحثين في تحديد أدوات ذكاء اأَلعمال. فعلى سبيل المثال يحدد         
(Kelly, 2005:5أدوات ذكاء اأَلعمال بـ ) ــ )ألواح القياس، متاجر البيانات، التنقيب عن

البيانات، بطاقات الدرجات الموزونة، المعالجة التحليلية الفورية، تقنية مستودعات البيانات(، في 
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( أن أدوات ذكاء األَعمال تتكون من )تنقيب البيانات، Negash, 2004:187)حين يذكر

تباقي، التعليم المؤتمت، َأنظمة المعلومات الجغرافية، ، التنبيه االساألتمتة، االستشعار االستثنائي
 تقينه عرض البيانات(.

( بأن لذكاء اأَلعمال خمسة عشر أداة هي )إنشاء التقارير، 78:2007ويشير )شاهين،        
التنقيب عن البيانات، المعالجة التحليلية الفورية، مستودعات البيانات، العمالء األذكياء، 

ة، ألواح القياس، بطاقة الدرجات الموزونة، تقنية عرض البيانات، َأنظمة البوابات الذكي
المعلومات الجغرافية، إدارة أداء اأَلعمال، متابعة نشاط اأَلعمال، الذكاء التنافسي، التطبيقات 

 التحليلية، إدارة عالقات الزبائن(.
 وهي:ويعرض الباحث ثالثة عناصر رئيسية ضمن معمارية نظام ذكاء اأَلعمال 

البيانات في  ومعالجة وعرض : "تقنية تساعد على إدارةOLAPالمعالجة التحليلية الفورية  -1
 القرار وتوليد التقارير اتخاذ عمليات دعم بيئة متعددة األبعاد ألغراض التحليل، فضاًل عن

 (.Wang, 2006البيانات" ) مستودع إلى باالستناد
: أشارت مجموعة Business Performance Managementإدارة أداء اأَلعمال  -2

(Business Performance Standards Group, 2005) أن إدارة أداء اأَلعمال هو  إلى
"اإلطار المفاهيمي المعبر عن تنظيم وتحليل منهجيات اأَلعمال والعمليات والنظم ذات العالقة 

بلورتها في إطار خطط إلرشاد وتوجيه األداء العام للمنظمة، وهذا بدوره يقود لترجمة األهداف و 
 صالحة للتنفيذ".

وعرفته جمعية مهنيي الذكاء التنافسي بأنه: : Competitive Intelligenceالذكاء التنافسي  -3
"عملية جمع أخالقي، وتحليل، ونشر لمعلومات ذكائية دقيقة، ومحددة، وذات صلة، وذات 

مال والمنافسين والمؤسسة توقيت مناسب، ومتبصرة، وكافية فيما يتعلق بتطبيقات بيئة اأَلع
 (Chen & others, 2003)نفسها". 

 

 سابعًا: مكونات َأنظمة ذكاء اأَلعمال
إن التطور الكبير في بيئة اأَلعمال والمعمارية المرنة التي يتمتع بها ذكاء اأَلعمال 
تجعل نطاق مكوناته التقنية غير محصورة بعدد أو أنواع محددة، ولكن بشكل عام وعند النظر 

لى معماريات ذكاء اأَلعمال المقدمة من الباحثين يمكن مالحظة االتفاق على تصنيف مكونات إ
ذكاء اأَلعمال، وسيتم توضيح مجموعة مكونات وبما يتناسب مع توجهات البحث الحالي وعلى 

 النحو اآلتي:
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 تقنيات مصادر البيانات 
أَلعمال، وذلك لما تعد مصادر البيانات العنصر األساسي في نجاح تطبيقات ذكاء ا

تحتله من دور كبير في تزويد َأنظمة المعلومات وتقنيات الخزن بالبيانات التي تساعد بشكل 
 OLTP (Onlineكبير في مساندة القرارات اإلدارية. إذ تعد نظم المعالجة الفورية للمعامالت 

transaction processing) اأَلعمال  أهم التقانات التي تعمل على تزويد تطبيقات ذكاء
بالبيانات الالزمة بوصفها مصدرًا من مصادر المعلومات، وبشكل مختلف عن النظم التقليدية 
التي تتطلب عادة مصدرًا أو عدة مصادر للبيانات تكون محددة وواضحة، وبصورة عامة ال 
يمكن حصر مصادر ذكاء اأَلعمال بإطار معين فأي مصدر يحقق هدف النظام يمكن اعتماده، 

. كذلك فإن تطبيقات ذكاء اأَلعمال غالبًا (Balaceanu, 2007:3)ما أكد عليه الباحث وهذا 
ما تتطلب نطاقًا واسعًا من مصادر البيانات ومن جهات داخلية وخارجية متعددة لتحقيق 
أهدافها. إن تحديد مدخالت ذكاء اأَلعمال تعتمد بصورة كبيرة على تحديد المخرجات 

راعاة نوع البيانات التي يجب تحليلها، ومما ينبغي االهتمام به ديمومة المستهدفة، وبذلك يمكن م
 (.2011مصادر البيانات واستقرارها )أغا، 

ثالث نقاط رئيسة يمكن اعتمادها لتقييم مصادر البيانات  Elizabethوضعت الباحثة         
مكانية استخدامها في نظم ذكاء اأَلعمال، وتحديد مدى قدرت ها على الدعم العملي والمعلومات وا 

 (Elizabeth, et al., 2002:172)لتصميم النظام، كما يأتي: 

 .مصادر البيانات على دعم األبعاد والمقاييسقدرة  (1
 قدرة مصدر البيانات على دعم متطلبات تحديث البيانات والمتطلبات التاريخية. (2
 جودة البيانات. (3

 

 تقانات خزن البيانات 
يانات من التقانات الرئيسة لتطبيقات ذكاء اأَلعمال والتي تقوم بدمج تعد تقانات خزن الب        

البيانات التي سبق الحصول عليها بواسطة تقنيات مصادر البيانات وتجهيزها لالستخدام من 
قبل الجهات المعنية، وقد طرح مصطلح مستودع البيانات ألول مرة في أواخر الثمانينيات من 

، ولقد عدَّ "IBM"من شركة  "Devlin and Murphy"ين القرن الماضي من قبل الباحث
(Ye, 2003:12 مستودعات البيانات نظامًا لدعم القرار يتكون من هيكلية مصممة لخزن )

وتحليل البيانات، إذ يتم نقل كل البيانات المتعلقة بأنشطة المنظمة من مصادرها المختلفة 
(. إن الفكرة األساسية 24:2010)السالم، وتحديثها على نحو دوري خالل فترات زمنية مختلفة 

التي تقوم عليها مستودعات البيانات تتمثل بدمج البيانات من قواعد بيانات متعددة في قاعدة 
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بيانات موحدة، إال أنها تختلف عن قاعدة بيانات المنظمة االعتيادية في ثالث جوانب أساسية 
 (: 25:2002هي )توفيق، 

 عليه. هي ما على العمل في ستمرةم التشغيلية اأَلنظمة بقاء (1
 .البيانات مستودع في االعتيادية البيانات استنساخ (2
 التحديث خالل عمليات تتم إذ فوري. بشكل البيانات مستودع تحديث إلى اللجوء عدم (3

 .ثابتة دورية فترات
  تقنيات تحليل البيانات 

في تطبيقات ذكاء  تعد تقنيات تحليل البيانات من التقنيات التي تتسم بأهمية كبيرة
اأَلعمال، وذلك لدورها في إعادة تشكيل المعلومات وتقديمها للمستفيد بصيغ وطرائق مختلفة 
والتي قد تحمل مفهوم القيمة المضافة على المعلومات التي تم الحصول عليها في مراحل 

 سابقة. ويمكن تقسيم تقنيات تحليل البيانات على مجموعتين:
 OLAP الفورية ليليةالتح المعالجةاألولى: 

 تعّد هذه التقانة أحد المكونات الرئيسة لذكاء اأَلعمال، وتساعد هذه التقانة على إدارة
 عمليات دعم البيانات في بيئة متعددة األبعاد ألغراض التحليل، فضاًل عن ومعالجة وعرض

(. ويطلق Wang, 2006:339البيانات. ) مستودع إلى باالستناد التقارير القرار وتوليد اتخاذ
 (Online Analytical Processing)اختصارًا للمصطلح  OLAPعلى هذه التقانة تسمية 

وأشار إليها على  1993وذلك في ورقة بحثية في عام  Coddوقدمت هذه التقانة من الباحث 
أنها تقانة تؤدي تحليالت معقدة على مستودعات البيانات، ووصفها بأنها "خصائص أساسية 

. يتمثل دور المعالجة (Westerlund, 2008:13)ل البيانات المتعددة األبعاد" تتضمن تحلي
التحليلية بتوفير قدرات التحليل المباشر للبيانات المطلوبة لإلجابة على تساؤالت صانعي 

لكي تعمل بكفاءة مع بيانات المنظمة  OLAPالقرارات، وقد صممت المعالجة التحليلية الفورية 
متعدد األبعاد من البيانات في أنموذج مصمم لتلبية االستفسارات المعروضة من تبعًا لألنموذج ال

بتنظيم بيانات مستودع البيانات بشكل مكعب  OLAPقبل المحللين وصانعي القرارات. وتقوم 
ذي أبعاد متعددة باالعتماد على األنموذج المتعدد األبعاد، وبعدها يتم معالجة هذا المكعب 

مكن لالستفسارات التي تلخص البيانات بطرائق مختلفة، مثال ذلك كما هو لتوفير أكبر أداء م
( االستفسارات التي يطلب فيها هامش الربح الكلي لمجموعة من 2-2مبين في شكل رقم )

المنتجات في منطقة معينة وخالل مدة محددة يمكن تلبيتها خالل مدة وجيزة )توفيق، 
103:2006).  
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 البيانات ( مكعب مستودع2-2شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

Source: (Manjunath, 2015) 
 تقنيات التنقيب عن البياناتالثانية: 

مصطلح التنقيب عن البيانات يمثل مظلة لعدد من التقانات والخوارزميات اإلحصائية 
التي تطورت على مدى سنوات، وتعّرف بأنها "تقانة الستخالص المعرفة المفيدة والضمنية من 

يانات"، ويمكن القول بأن العالقة بين ذكاء اأَلعمال وتقنيات التنقيب عن كمية كبيرة من الب
البيانات تتمثل بقدرة هذه التقنيات على القيام بتحليالت إحصائية ومنطقية لمجموعات كبيرة من 
البيانات والبحث عن األنماط التي تستطيع دعم عملية اتخاذ القرار، كما تؤدي هذه التقنيات 

 ,.Williams, et al)اأَلعمال من خالل إيجاد أسئلة ثم اإلجابة عنها دورًا في ذكاء 

2007:28) . 
وتعاني معظم نظم ذكاء اأَلعمال من ضعف اندماج تقانات التنقيب عن البيانات فيها، 
وذلك لسببين أساسيين، األول هو أن المستخدمين في قطاع اأَلعمال ال يملكون المعرفة 

حصائية لنظم التنقيب عن البيانات، والثاني هو أن االتجاه العام المطلوبة في األساسيات اإل
ألغلب مصنعي منتجات ذكاء اأَلعمال ال يقدمون أدوات تنقيب عن البيانات تتسم بالبنية القوية 

(Hammergren and Simon, 2009:118.) 
 

 تقنيات عرض المعلومات 
على نجاح تقانات عرض يعتمد نجاح ذكاء اأَلعمال في تحقيق أهدافه بشكل رئيسي 

المعلومات في إيصال مخرجات النظام بكفاءة، وتعتبر هذه التقانات الجزء الظاهر لنظام ذكاء 
اأَلعمال، وتقاس كفاءتها بقدرتها على عرض المعلومات بصورة تجعلها ذات معنى للمستفيد، 

لى رسوم تمثيلية لدعم وتعّرف هذه التقانات بأنها "عملية تحويل البيانات والمعلومات والمعرفة إ
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مهام محددة مثل تحليل البيانات، واستكشاف المعلومات، وتفسيرها، والتنبؤ باالتجاه، وكشف 
. وهناك عدة أنواع من تقنيات العرض (Zhang, 2008:3)األنماط، واستكشاف التواتر" 

  -تستخدم بطرق مختلفة سواء كانت بشكل منفرد أو متداخل يتالءم مع الهدف، وهي: 
 

 (Reporting)التقارير  (1
وتستخدم هذه التقارير استخدامًا واسعًا في ذكاء اأَلعمال، ويمكن وصفها بأنها وثيقة 
تحتوي على بيانات يمكن قراءتها أو تصفحها، ويمكن أن تكون هذه التقارير بسيطة مثل جدول 

ى التفصيل أو تكون معقدة مثل التقارير التي تعرض ملخصات يمكن التفاعل معها للحصول عل
 .(Alexander, 2008, 10)المطلوب 

 

 (: التقارير3-2شكل رقم )

 
Source: (Zerbini, 2015) 

 (Dashboardلوحة القياس )  (2
تتمثل لوحة القياس بمجموعة من الرسوم البيانية، والتقارير ومؤشرات األداء الرئيسة 

KPIs م في مبادرة أو نشاط محدد التي تستطيع المساعدة في مراقبة أنشطة اأَلعمال مثل التقد
(Hammergren and Simon, 2009:156). 
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ومن أهم وظائفها أنها تقوم بدمج البيانات من األقسام والقطاعات المختلفة في المنظمة         
لتقدم وجهة نظر شمولية. وغالبا ما تتضمن األرقام التي تعكس الجوانب المالية، وعمليات 

ت التي تتطلب التزامًا بالقوانين المتعلقة بالمنظمة، واالطالع على المراقبة التنظيمية للمجاال
سلسلة التجهيز، وأداء المبيعات حسب كل منطقة، وأهم جزء من هذه األجزاء مؤشرات األداء 

(. كما هو مبين في الشكل Malik, 2005:97لكل قطاع من قطاعات اأَلعمال في المنظمة )
 (.4-2رقم )

 ياس( لوحة ق4-2شكل رقم )

Source: (Peeters, 2013)  
 

 ثامنًا: مراحل عمل ذكاء اأَلعمال
تتألف دورة الحياة من عدة مراحل تكون من نتيجتها هدفًا واحدًا يجب الوصول إليه. 

 -(: 2012يمكن تلخيص هذه المراحل باآلتي )السامرائي، 

 مرحلة تحديد المتطلبات: -1
 كل مناسب.الوصول إلى أهداف مؤسسة اأَلعمال وتحديدها بش 
 .تحقيق الرؤية االستراتيجية لمؤسسة اأَلعمال 
 .تحديد احتياجات العمل الحالية والمستقبلية 
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 .دراسة وتحديد إجرائيات العمل التي يجب تعديلها، أو حذفها أو إضافتها 
  التأكد من بنية نظام المعلومات المستخدم حاليًا في دعم المؤسسة بطريقة فعالة لزيادة

 ار.عوائد االستثم
 

 وهنا تبرز األسئلة الهامة التالية: مرحلة جمع البيانات والمعلومات المناسبة؛  -2
  ،هل المعلومات المتوفرة حاليًا من َأنظمة المعلومات المختلفة صحيحة وكافية لفحص

حداث تأثير إيجابي فيه؟  وتحليل ومراقبة العمل لحظيًا وا 
  المتوفرة؟ما المعلومات التي نحتاج إليها إضافة للمعلومات 
 هل يمكن تغيير شكل المعلومات الواردة لتكون أشد فعالية؟ 

 ETL (Extraction, Transformation and Loading)وهنا تبرز أهمية مرحلة 

Process  التي هي عملية استخالص البيانات ثم تحويلها إلى شكل مناسب، ثم تحميلها إلى

 .(Data Warehouse)مخزن البيانات 

: وذلك لجعل الموظفين قادرين على إنشاء تحليل البيانات والمعلومات استخدام أدوات -3
تقارير مختلفة متنوعة، حسب الحاجات التي يرونها، بحيث تكون ذات فعالية أشد وفائدة 

 أعظم، إضافة للتقارير الجاهزة المبنية داخل النظام.
 

 د إجراء الفعل.القيام بالفعل المناسب تبعًا لنتائج هذا التحليل وقياس األداء بع -4
 ( مراحل عمل ذكاء اأَلعمال5-2شكل رقم )

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 (2012 )السامرائي،أفكار إعداد الباحث، استنادًا إلى المصدر: 
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 تاسعًا: عوامل نجاح ذكاء اأَلعمال
يوجد عدة عوامل تساهم مجتمعة في نجاح تطبيقات ذكاء اأَلعمال والتي يجب أن تأخذها 

 ، ونذكر منها:(Gabriela, 2009)هذا ما أشارت إليه دراسة  المنظمات بعين االعتبار،
يعتبر دعم اإلدارة العليا أحد أهم العوامل في نجاح مشروع َأنظمة ذكاء رعاية اإلدارة العليا:  (1

 اأَلعمال، بحيث تتمثل هذه الرعاية في:
 .توفير الدعم المالي الالزم للفريق المتكفل بإدارة ذكاء اأَلعمال 
  عضاء الفريق العاملين بالمشاركة في تنفيذ جميع مراحل المشروعإلزام جميع أ 
 .تذليل العقبات والمعيقات التي تحد من نجاح المشروع 

نجاح مشروع ذكاء اأَلعمال مرتبط بنجاح التسيير الجيد من اإلدارة المكلفة بتنفيذ المشروع:  (2
 تسييره من قبل اإلدارة المشرفة عليه، وذلك يتطلب:

 ة التكنولوجية ذات الكفاءة العالية.اقتناء التقني 
 .الحرص على التوطين الجيد لمشروع ذكاء اأَلعمال 
 .قيادة المشروع نحو النجاح باألسلوب الذي يضمن تحقيق أهدافه 

من المهم تحديد ما تحمل التوقعات المنتظرة من تحديد التوقعات المنتظرة من تنفيذ المشروع:  (3
 توقعات ما يلي:تنفيذ ذكاء اأَلعمال وتخص هذه ال

 :يجب تحديد وظيفة كل مكون من مكونات ذكاء اأَلعمال على حدة،  التوقعات الوظيفية
فالمعلومة تزداد أهميتها كلما توجهنا من قاعدة النظام إلى أعلى مستوياته، وفي كل مستوى 

 من اإلدارة هناك حاجة إلى نوع معين من المعلومات.
  :مين الذين يحتاجون إلى استخدام مختلف تطبيقات يجب تحديد المستخدتوقعات الحماية

ذكاء اأَلعمال مع وضع قيود أمنية تحد من تدخل غير المسموح لهم من دخول النظام، 
كما يجب أن يتميز النظام بسهولة الوصول الشفاف إلى مختلف المعلومات في كل 

 مستويات النظام.
 :كاء اأَلعمال لمعرفة تحقيقه يجب تحديد مقاييس األداء لتطبيقات ذ توقعات األداء

 ألهدافه، مع إمكانية التوسيع في نوع البيانات المجمعة.
  :يجب تحديد معايير الجودة الخاصة بالبيانات والتقارير.توقعات خاصة بالجودة 
 :وهنا يجب مقارنة النتائج الفعلية لعمل ذكاء اأَلعمال مع أهدافه  توقعات عمل النظام

 ، وزيادة الربحية والمردودية(.التقديرية )خفض التكاليف
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 عاشرًا: أخالقيات جمع بيانات تطبيقات ذكاء اأَلعمال
سبق بالذكر أن كمًا كبيرًا من البيانات والمعلومات يتم الحصول عليه من البيئة الخارجية 
للمؤسسة إلى جانب البيانات المجمعة من الداخل، ويعتمد نجاح أي نظام يستخدم ذكاء اأَلعمال 

قة المعلومات والبيانات المستخدمة وجودتها وصحتها وحداثتها، وهنا تبرز أهمية على د
أخالقيات هذا النظام التي يجب التحلي بها عند الحصول على هذه البيانات. ومن أهم تلك 

  -األمور التي يجب ان يتحلى بها االشخاص الذين يقومون بجمع البيانات هي: 
  عند إجراء المقابالت مع أي جهة أخرى بهدف التعريف الواضح والصادق بالنفس

 استخالص المعلومات.
 .استخدام المعلومات الخاصة فقط عند الحصول على اإلذن بذلك من الشركات األخرى 
 .احترام طلب الجهات االخرى بشأن خصوصية المعلومات 

 إن هذه األمور هامة جدًا، ألن تطبيقات ذكاء اأَلعمال ليست:
 آخر. جاسوسية على أي طرف 
 .مراقبة جهات أخرى أو منافسين بصورة غير شرعية 
  استخالصًا للمعلومات بصورة غير قانونية من أي جهة كانت، سواءًا في التقديم أو

 االستخدام الخطأ للبيانات بما يضر أطرفًا أخرى.
تجدر اإلشارة إلى أن كثيرًا من المعلومات المجانية يمكن استخالصها من الكتب المنشورة، 

المجالت الخاصة والعامة، ومواقع اإلنترنت وهذه المعلومات كما هو واضح يمكن استخدامها و 
 بكل حرية لخدمة النظام المقترح.

من ناحية أخرى تعد المعلومات والبيانات المتوفرة ضمن مؤسسة اأَلعمال أهم أصل من 
ير قواعد العمل من ثم األصول الموجودة فيها. تفيد هذه المعلومات والبيانات والخبرات في تطو 

نتاجيتها، وذلك إذا  التميز عن بقية المنافسين بها. لذا فهي مصدر رئيس مفيد من رفع أدائها وا 
استغلت خبرات الموظفين أنفسهم، ومعلوماتهم، وعالقتهم بالزبائن والمزودين، إضافة للبيانات 

خدم المؤسسة نفسها، عن التي يمكن االستفادة منها في هذه العالقات بصورة صحيحة وفعالة ت
طريق جعل كل إجراء من إجراءات العمل المطلوب أكثر وضوحًا، وأقل تكلفة بحيث تنفذ بوقت 

 (2007أقل للوصول إلى الهدف المنشود. )حمامي، 
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 تمهيد 
لعملية التنمية وقائدها في يعد العنصر البشري أحد أهم المحركات األساسية والرئيسية  

مختلف القطاعات سواء أكان على المستوى اإلداري أم السياسي أم االقتصادي، فبدون العنصر 
ومن هنا يحتل موضوع تنمية رأس المال البشري ال يمكن إنجاز اأَلعمال في الحياة اليومية، 

ر االستثمار في رأس البشري أهمية خاصة في ظروف التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويعتب
المال البشري من مقومات تحقيق تنمية بشرية مستديمة، وهذا ما تؤكده نظريًا خالصة األدبيات 

 الحديثة المستندة إلى نظرية رأس المال البشري.
التميز مصدر تمتلكه منظمة دون األخرى، يمكن لهذا المصدر أن يكون تكنولوجيا 

ور المنافسين تقليدها، وقد أصبح مؤكدًا أن الرأسمال متميزة أو طريقة عمل ال يكون في مقد
البشري يمكن أن يشكل مصدر التميز في المنظمات. ويرى المفكرون أن أفضل استثمار هو 
االستثمار في المادة الرمادية في الدماغ البشري، وأن الهوة بين الدول النامية والمتقدمة هي 

التوظيف المثالي، كما أن المعركة االقتصادية بسبب تنظيم استخدام العقل البشري وتوظيفه 
القادمة بين الدول المتقدمة ستعتمد على التكنولوجيا والمعرفة، أي ستعتمد على القوة العقلية 

 (2013محل الميزات النسبية الناتجة عن المصادر الطبيعية والغنى الموروث. )بوخمخم، 
اآلراء، إذ هناك من يرى أن أما عن ظهور مصطلح رأس المال البشري فقد تباينت 

بداية االهتمام برأس المال البشري تعود إلى العصور القديمة، عصور )أفالطون(، )أرسطو(، 
و)أكونيس(. فقد نادى أفالطون بتقسيم العمل في نظرية )الدولة المثلى( بناء على اختالف 

في تطوير المعرفة المواهب الطبيعية من البشر، كما أن للحضارة اإلسالمية دورًا بارزًا 
اإلنسانية، فهناك آيات قرآنية، وأحاديث نبوية شريفة تأمر وتحث على طلب العلم، كما ميز 

بين المال والمعرفة وفضل المعرفة على المال  –رضي هللا عنه  –اإلمام علي بن اب طالب 
 (.26:2005)المالكي وعبيد، 

ام معادلة )دوجالس( هذا وتعرف مرحلة الخمسينات بمرحلة التشكيك في استخد
وتطويرها على يد عالم االقتصاد )سولو( في ضوء  (Y=A+L)االقتصادية الكالسيكية الشهيرة 

والتي تمثل  (Y)، حيث اكتشف أن 1960إلى  1950أبحاثه على االقتصاد األمريكي من عام 
الثاني من أكبر من كفة )رأس المال + العمل(، والتي يمثلها الشق  (GNP)كفة اإلنتاج القومي 

، ويعتبر هذا االكتشاف بمثابة الميالد الحقيقي لنظرية رأس المال البشري، (L+A)المعادلة 
ونجح )سولو( من خالل هذا االكتشاف توليد ونشر بحوث عالمية تفسر زيادة اإلنتاج بالتقدم 

الشكل وتطورت المعادلة إلى  )العامل المتبقي(التكنولوجي في ذلك الوقت وسميت نظريته باسم 



 33 

، وهي تعني أن كفة اإلنتاج القومي = رأس المال + العمل + التقدم (Y= A+ L+ E)التالي
 (.29:2009التكنولوجي )غنيمة، 

 أواًل: مفهوم تنمية رأس المال البشري
إن تنمية رأس المال البشري هي عبارة عن تعبئة للطاقات البشرية وبلورة إلمكاناتها 

والجسدية لزيادة قيمتها ورفع مكانتها، ليمكن استخدامها بصورة مبدعة المتعددة ولمواهبها العقلية 
 (.2014في طريق االستغالل األمثل لكافة الموارد االقتصادية )عرقوب، 

ومن خالل تحليل المقومات األساسية لمفهوم رأس المال البشري نالحظ أنها تدور حول 
اد في المجتمع قادرين على إحداث التطور بناء اإلنسان وتوفير الشروط الدائمة لضمان وجود أفر 

بصورة مستمرة لمسايرة تغيرات العصر، وهذا لن يتم إال من خالل استراتيجية تنموية لرأس المال 
البشري بحيث تعتمد الوسائل واألساليب العملية والفنية والتربوية الحديثة القادرة على خلق 

والقيم الحضارية بين السكان لرفع أكبر قدر  وتطوير المعرفة العلمية ونشر الخبرات والمعارف
ممكن منهم إلى قوى ذات مستوى أعلى في ضوء الوسائل والمهام التي نضطلع بها عملية تنمية 
رأس المال البشري كاستثمارات في اإلنسان تتوخى أهدافًا اقتصادية واجتماعية )علي أحمد، 

2010.) 
ضايا وأكثرها إلحاحًا باعتبارها العملية إن تنمية رأس المال البشري أضحت من أهم الق

الضرورية، لتحريك وصقل وصياغة وتنمية القدرات والكفاءات البشرية في جوانبها العلمية أو 
العملية والفنية والسلوكية، فهي وسيلة تعليمية تمد اإلنسان بمعارف أو معلومات أو مبادئ أو 

يضًا وسيلة فنية تمنحه خبرات إضافية فلسفات تزيد من طاقاته على العمل واالنتاج وهي أ
ومهارات ذاتية تعيد صقل قدراته العقلية ومهاراته اليدوية، إضافة إلى كونها وسلية سلوكية تعيد 

 (2013النظر في مسلكه الوظيفي واالجتماعي. )شابط، 

 ثانيًا: مفهوم رأس المال البشري
روز ما أصبح يعرف رجال االقتصاد في التسعينات من القرن الماضي، وبداية ب

 Gary)وغاري بيكر  (Schultz)باقتصاد المعرفة أول من اهتم بهذا المفهوم أمثال شولتز 
Becker) 1964. الباحث بيكر كان السباق إلى استخدام هذا المصطلح في كتاباته في سنة ،

ير مد (Leif Edvinsson)استخدم المفهوم الحقًا من قبل باحثين آخرين أمثال ليف أدفينسن 
الرأسمال الفكري في شركة التأمينات السويدية. تعتبر نقطة االنطالق الفعلي في دراسة الرأسمال 
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استاذ في جامعة نيويورك )بوخمخم،  (Baruch Lev)البشري في أعمال الباحث باروش ليف 
2013.) 

هذا ويعد رأس المال البشري من المفاهيم المهمة التي بدأت المنظمات االهتمام بها، 
قد أثرى الباحثون في العلوم اإلدارية هذا المفهوم بالبحث والدراسة، وأوردوا الكثير من التعاريف و 

لتحديد مفهومه، وقد اختلفت هذه التعاريف من حيث النظر إلى رأس المال البشري، فبعضهم 
اعتبره جزءًا من عمل المنظمة، وآخرون ينظرون إليه بأنه يتضمن مجموعة مكونات ترتبط 

نسان، ومجموعة ثالثة ترى بأنه يتضمن ما يمتلكه األفراد من تعليم وخبرة ومهارة، فيما اعتبره باإل
 (.43: 2008بعضهم بأنه يرتبط مباشرة بالعمل )جرادات، 

أن رأس المال البشري ... هو  2013كما ويعتبر تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 
 في.النواة الصلبة نسبيًا لرأس المال المعر 

ويعرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي رأس المال البشري بأنه كل ما يزيد من إنتاجية 
العمال والموظفين من خالل المهارات المعرفية والتقنية التي يكتسبونها أي من خالل العلم 
والخبرة. ومن الواضح أن رأس المال البشري يختلف عن رأس المال المادي من ناحية أساسية 

غير مادي بطبيعته، أي ليس له مثل اآلالت والمعدات واألبنية عرضًا وارتفاعًا وكثافًة،  هي أنه
فال يمكن قياسه ماديًا مثلها، على الرغم من الدور الكبير لرأس المال البشري في زيادة اإلنتاج 
االقتصادي من سلع وخدمات. مثاًل يمكن اعتبار المعرفة المتخصصة التي اكتسبها الطبيب أو 

 (.2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الجراح أو المهندس أو المحامي )
أما منظمة األمم المتحدة للطفولة فتعرف الرأس مال البشري بأنه " المخزون الذي 
تمتلكه دولة ما من السكان األصحاء، المتعلمين األكفاء والمنتجين، والذي يعد عاماًل رئيسيًا في 

 ,Becker)ث النمو االقتصادي وتعزيز التنمية البشرية. ويرى بيكرتقدير إمكانياتها من حي

أن رأس المال البشرى مماثل " للوسائل المادية لإلنتاج " مثل المصانع واآلالت   (1964
ويستطيع الفرد االستثمار في رأس المال البشرى )من خالل التعليم والتدريب والرعاية الطبية(. 

لى نسبة العائد من رأس المال البشري المتوفر. وعلى هذا، وتعتمد المخرجات بشكل جزئي ع
فإن رأس المال البشرى هو بمثابة وسيلة لإلنتاج تتمخض عنها مخرجات إضافية عند زيادة 
االستثمار فيها. ويتميز رأس المال البشرى باالستقرار وليس بالتحول مثل األرض والعمل ورأس 

 المال المادي.
( بأنه مجموعة الخبرات والمعارف والطاقات والحماس 2007وقد عرفه )الطنبور، 

واإلبداع والصفات التي يمتلكها العاملون في المنظمة ويستثمرونها في العمل وأن مفهوم رأس 
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المال البشري يقصد به عمليات اإلنفاق على عملية إعداد البشر ألداء الوظائف من خالل 
وعقليًا ومهاريًا من طفولته حتى بلوغ سن العمل المجاالت التي تسهم في بناء اإلنسان بدنيًا 

بأنه  (Peters, 2008:3)وتشمل اإلنفاق على الصحة والتغذية والتدريب والتعليم. فيما يرى 
مجموعة المهارات الشخصية والقدرات والخبرات والمعرفة التي يمتلكها الفرد والتي يكتسبها خالل 

من خالل مجموعة من الوسائل التعليمية، تجارب الوقت ويتم الحصول على رأس المال البشري 
( بأنه "كفاءة جماعية للمنظمة وظيفته وضع 16:2006الحياة، التدريب. ووصفه )النجار، 

أفضل الحلول للزبائن من خالل معرفة يمتلكها األفراد العاملين، وهذا يعني بأنه يشمل جميع 
يًا". ومن جهة أخرى يعرف كل من األفراد الذين ينتمون إلى المنظمة ويعملون فيها يوم

( رأس المال البشري على أنه مجموعة القدرات والخبرات والمهارات 2003)المفرجي وصالح، 
البشرية المتباينة في مستوى أدائها، العاملة في المنظمة حاليًا أو التي ستهيأ للعمل مستقباًل، أو 

أو الغياب الالإرادي، والتي ينطبق  المعطلة منها بسبب حوادث أو إصابات العمل أو اإلجازات
 عليها الحد األدنى من موصفات الوظيفة وتقع عليها مسؤولية تنفيذ األهداف العامة للمؤسسة. 

ومن التعاريف السابقة يمكننا أن نستنتج أن رأس المال البشري يتكون من جزأين 
دات الجسمية والعقلية أساسيين هما: جزء فطري وجزء مكتسب؛ الجزء الفطري يعبر عن االستعدا

الفطرية التي تولد مع الفرد، أما الجزء المكتسب فهو الجزء األهم في رأس المال البشري فيعبر 
عن مجمل المعارف والكفاءات والمؤهالت والقدرات الجسمانية والخبرات والتجارب المكتسبة 

 (.2015)يوسف، 
لين الذين يتميزون بمجموعة أما من وجهة نظر الباحث، يمثل رأس المال البشري العام

نتاج  من الكفاءات والمهارات والخبرات القادرة على إدخال التعديالت أو التغييرات الجوهرية وا 
األفكار الجديدة واألساليب المتطورة على كل شيء في المنظمات بفضل التحسين واالبتكار 

ة قادرة على التميز عالميًا المتواصل، والعقول المدبرة التي تتمتع بمعرفة واسعة تجعل المنظم
 من خالل االستجابة لمتطلبات الزبائن واقتناص الفرص المناسبة التي تتيحها التقنه.

 ثالثًا: أهمية رأس المال البشري
والتكنولوجيا وحركة المتغيرات  يعتقد الباحثون بأن من أهم نتائج ثورة المعلومات  

الحديثة تتجه نحو معالم موضوع جديد يهتم  العالمية، أن االتجاهات المعاصرة في اإلدارة
بالموجودات البشرية أكثر من الموجودات المادية. إذ اصبحت تمثل النسبة األكبر من أصولها، 
ألن اإلضافة والتعظيم في الموجودات المادية يأتي بفعل توافر الموجودات البشرية، وهذا 

 (3:2010، الموضوع بأبعاده الجديدة هو رأس المال البشري )نعمة
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سيكون العنصر الحاكم والفعال فيه هو  21وأكد علماء المستقبليات، أن القرن الـ   
اإلنسان المتعلم والقادر على أن يستمر متعلمًا ومتعدد المهارات وأن المعرفة قوة، ومن ثم فاألمة 

بقى في القوية هي األمة العارفة، أما األمة التي ستتخلف عن استثمار مواردها البشرية فست
خطر خصوصًا إذا علمنا أن السرعة التي تتغير بها التكنولوجيا تكاد تكون تقريبًا يومية )عبد 

 (.6:2011الصمد والعقون، 
وفي هذا الصدد يقول الحكيم الصيني "كيواه تزو" في القرن الخامس قبل الميالد: " إذا   

ذا كنت تخطط لعشر سنوات فازرع ذا كنت تخطط  كنت تخطط لسنة فاغرس بذرة، وا  شجرة، وا 
لمائة عام فعلم إنسانًا. ألنك عندما تزرع بذرة واحدة فإنك تحصد محصواًل واحدًا، وعندما تعلم 

 (.2009الناس تحصد مئة محصول" )بن صوشة، 
 ( فيما يلي:6:2005وتتجسد أهمية رأس المال البشري كما أشار اليها )المصبح، 

 ث يعد مصدرًا مهمًا من مصادر النمو المستدام.يسهم بشكل مباشر في التقدم التقني حي 
 .لن يؤدي هذا العنصر دوره دون تعليم، حيث يسهم التعليم في تراكم رأس المال البشري 
 لصحة، فقديؤثر رأس المال البشري على اإلنتاجية بشكل مباشر من خالل التأثير على ا    

  على مستويات الصحة الفردية والعامة.أثبتت الدراسات أن األمية والجهل يؤثران تأثيرًا فعاالً  
  يسهم بشكل مباشر في رفع معدالت النمو المستديم عن طريق زيادة الطاقة اإلنتاجية

 واالستثمارات في األصول الملموسة وغير الملموسة مثل االبتكار والتعليم والتدريب.
لغة لمفهوم رأس ( على أن االلتفات إلى األهمية البا56:2008وقد أكد )قصاص،         

المال البشري وتراكمه في نهضة المجتمع وتقدمه إلى إعطاء أولوية متقدمة للتنمية البشرية، كمًا 
وكيفًا وعمقًا. وفي ظل التقدم التقني الذي يقلل من قيمة الوظائف التي ال تحتاج إلى مهارات 

لى تغيير األهمية عالية، ويخلق في مقابل ذلك وظائف جديدة ترتكز على المعرفة، وتعمل ع
 النسبية لعوامل اإلنتاج يتطلب ذلك تنمية رأس المال البشري من حيث الكم وكيف.

( أن رأس المال البشري يمثل الثروة الحقيقية 2:2011في حين أوضحت )خديجة،   
للمنظمة وأهم عوامل اإلنتاج فيها، فالتركيز على هذا المورد والرفع من قدراته في اإلبداع 

ة في التجديد واالبتكار بطريقة تجعل هذه الشركة قادرة على تحسين األداء من جهة والمساهم
ومن جهة أخرى تكون قادرة على مواجهة التغيرات المحيطة وباألخص مواجهة الشركات 
المنافسة سواء الناشطة في نفس المجال أو المنتجة للسلع البديلة، فكالهما يشكل مصدر تهديد 

 حقيقي لمكانتها. 
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ويرى الباحث أن رأس المال البشري من أهم العناصر اإلنتاجية التي يمكن أن تساهم   
في تحقيق التنمية، من خالل إدارته لكل عوامل اإلنتاج، مما يساهم في تحسين اإلنتاجية وتقليل 
التكلفة. ويعتبر الرأسمال البشري العنصر الحيوي ضمن االستراتيجيات الحديثة، وهو يشير إلى 

لتكوين المستمر ومن خالل المعارف والمهارات والخبرات المتراكمة من خالل عمليات ا مجموعة
المهارات المكتسبة أثناء تأدية العمل. وأن رغبة المؤسسة في تقديم منتجات تلقى قبواًل في 
السوق بشكل مستمر يتطلب منها إلى جانب اإلنفاق على البحوث والتطوير، ضرورة توافر 

المؤسسات لمثل هذه  العنصر البشري القادر على اإلبداع، التجديد واالبتكار، وعليه فإن امتالك
 الميزة أصبح حتمية لتحقيق أهدافها المنشودة.

  
 رابعًا: مكونات رأس المال البشري

 يتضمن رأس المال البشري مكونات متعددة ومختلفة وهي كالتالي:
 :وتشمل األفراد القادرين على فرز، جمع وتفسير استخدام المعلومة المقبولة  معرفة العاملين

 -ستفادة منها. ويمكن التمييز بين نوعين من المعرفة هما: وذات القيمة، واال
التي يمكن تجسيدها عن طريق النصوص، الرسوم، الصور أو الرموز،  المعرفة الصريحة:  (1

ويقصد بها معرفة المنظمة التي تكون مخزنة في وسائل مادية مثل األرشيف، المعطيات، 
والنماذج والمستندات. ويمكن لألفراد اإلجراءات، المخططات ومعايير العمليات والتشغيل 

داخل المنظمة الوصول إليها واستخدامها وتقاسمها مع جميع العاملين من خالل الندوات، 
 ( 310:2005اللقاءات والكتب وغيرها )عيشاوي، 

: وهي ثمرة الخبرة الشخصية، ويمكن التعبير عنها بالمهارات الموجودة في المعرفة الضمنية (2
 عب نقلها أو تحويلها إلى اآلخرين.العقول والتي يص

ن المنظمات المعاصرة في سعيها ألن تكون منظمات متعلمة، ال بد لها أن تركز على إ  
كسابهم قدرًا من المرونة في التفكير والتعليم المستمر بما  التنمية المستمرة لقدرات العاملين وا 

نجاز النتائج المرغوبة للمنظمة. وال ينتشر بينهم الدافع والطموح البتكار نماذج وطرق حديثة إل
بد للمنظمات لكي تبقى منافسة وناجحة من أن تصبح )منظمات تعليمية( والتي تعرف بأنها 

 "منظمات تملك مهارة إبداع المعرفة واكتسابها وتفسيرها ونقلها واالحتفاظ بها"
  :ف متراكمة مكتسبة من ويقصد بها مستوى ما يتمتع به األفراد العاملون من معار خبرة العاملين

( إن هناك أسبابًا عديدة بحقل الخبرة 2004الوظيفة الحالية والوظائف السابقة. ويرى )المغربي، 
 ذات تأثير كبير على أداء الفرد في التنظيم وهي:

 تخفض الخبرة من التكلفة والوقت الذي يتعلق بالتدريب. (1
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في المنظمات األخرى التي عمل تعمل الخبرة كمؤشر اجتماعي، حيث يكون الفرد قد تعلم  (2
 فيها نوع السلوك المطلوب.

إن نوعية الخبرة التي حصل عليها الفرد مهمة ألغراض الترقية في المستقبل، فطول الفترة  (3
الزمنية التي خدمها الفرد ليست مبررًا قويًا لترقيته بقدر نوع العمل الذي مارسه الفرد طيلة 

 حياته.
  :رات التي ُتكتسب بالتمرين والتجربة في العمل. وتكمن القدرات وتمثل القدمهارة العاملين

 -بما يلي:  2004) اإلنسانية كما يرها )المغربي،
 القدرات العقلية والقدرة الكالمية )اللفظية( والرياضية وقدرة المنطق واإلبداع. (1
 القدرة الحركية. (2
 القدرة الميكانيكية. (3
 نظيم وتجميع الرموز في أوضاع جديدة ومختلفة.القدرة الخالقة وتشمل القدرة على تحريك وت (4

ن أهم مسؤوليات إدارة المنظمة هي التعرف إلى الفروقات في قدرات األفراد وتدريبهم حتى  وا 
 تنمو مهاراتهم إلى المستوى المطلوب ألداء العمل.

 ( إلى أنواع المهارات التي ينبغي توافرها في العاملين2004والصالحي،  يشير )الطراونة  
مهارة التقييم -مهارة التجديد -مهارة التحقيق -مهارة الدعم -مهارة التنسيق -وهي )مهارة التنفيذ 

مهارة اإلنهاء(. كما أكد الكاتبان على وجود عالقات ارتباط قوية وهامة بين -مهارة التركيز -
 تلك المهارات اإلبداعية، مما يدل على صعوبة فصل هذه المهارات عن بعضها البعض.

 يقصد بالمعنويات الحاالت النفسية والذهنية ألفراد المجموعة والتي تحكم  عنويات العاملين:م
سلوكهم وتصرفاتهم وتحدد رغبتهم في التعاون، فالمعنويات هي مصطلح عام يشير إلى محصلة 
المشاعر واالتجاهات والعواطف التي تحكم تصرفات األفراد، وتعكس مدى الرغبة واالستعداد 

ره العامل تجاه عمله ورؤسائه وزمالئه وتجاه أهداف المشروع بصفة عامة. وتعكس الذي يظه
المعنويات العالية حماس العاملين ومدى اهتمامهم الزائد بعملهم وحبهم لالبتكار وامتثالهم 
الطوعي أو االختياري للتعليمات واللوائح والرغبة االختيارية للتعاون مع اآلخرين، وربط أهدافهم 

بأهداف المنظمة، والوالء للمنظمة وإلدارته واإلشادة بها في المجتمع الخارجي  الشخصية
 (.47:2003والشعور بالفخر واالنتماء للمشروع )سالمة، 

هناك عالقة موجبة بين معنويات العاملين واإلنتاجية. فيمكن الوصول إلى أعلى مستوى   
لشعور باإلخالص والرضا عن العمل، من الكفاءة عندما يكون باإلمكان خلق جو من التعاون وا

يجاد عالقات طيبة بين الرؤساء والمرؤوسين، وبين اإلدارة والعاملين. وقد دلت األبحاث  وا 
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والدراسات أن األجور والمحفزات النقدية ليست هي الدوافع الوحيدة للعمل، بل إن الحوافز 
 المعنوية هي األكثر أهمية.

ذلك االستعداد الوجداني الذي يساعد العامل على  ويقصد بالروح المعنوية في العمل  
جادته، دون أن يعتريه مزيد من اإلجهاد والتعب، وهذا االستعداد في جوهره  زيادة اإلنتاج وا 

 (.Jamil, 2004)متعلق بشعور العامل نحو عمله ونحو رؤسائه ونحو منشأته 
 :ل جديدة بداًل من استخدام ويقصد به المقدرة على تقديم حلو  االبتكار والتجديد للعاملين

التقليدية بشكل مستمر، وهذا الجزء من رأس المال البشري ضروري وأساسي إلبداع األساليب 
( بأن 28:2000العاملين ولمقدرة المنظمة على التكيف مع المواقف الجديدة. ويرى )الصرن، 

دارته وأن المبتك االبتكار يتمثل ر هو الذي يترجم المعرفة في تقديم طريقة جديدة لتطوير العمل وا 
 إلى اختيارات جديدة.

 ويصنف االبتكار إلى أنواع متعددة هي:
 االبتكار الفني. (1)
 ابتكار السلعة. (2)
 ابتكار العملية. (3)
 االبتكار اإلداري. (4)

ومازال فهم عملية االبتكار ومراحلها محط خالف، ولكن يكاد يجمع الكثير على وجود أربع 
 (173:2000هي: )المعايطة، مراحل تمر بها عملية االبتكار و 

وعرفها بأنها:" مرحلة اإلعداد المعرفي والتفاعل معه "، ويتم في هذه المرحلة  مرحلة اإلعداد: -1
جمع المعلومات والبيانات عن المشكلة وتحديد المشكلة بدقة ودراسة الظروف المحيطة بها 

 وتسجيل المالحظات.
تيب األفكار، حيث يتحرر فيها العقل من ويتم في هذه المرحلة تنظيم وتر  مرحلة الحضانة: -2

كثير من الشوائب واألفكار التي ال صلة لها بالمشكلة، وهي تتضمن استيعابًا لكل المعلومات 
 والخبرات المكتسبة المالئمة التي تتعلق بالمشكلة، مع تقديم طروحات غير نهائية لحلها.

الحالة ال يمكن تحديدها مسبقًا،  وتسمى بلحظة اإللهام لحل المشكلة، وهذه مرحلة اإلشراق: -3
وتلعب الظروف المكانية والزمانية والبيئة المحيطة دورًا في تحريكها. ويفسرها المعايطة بأنها:" 

تحدث فيها الومضة أو الشرارة التي تؤدي إلى فكرة الحل والخروج من المأزق وهذه الحالة التي 
 ما في مكان ما لدى الفرد دون سابق إنذار".الحالة ال يمكن تحديدها مسبقًا فهي تحدث في وقت 
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: وفي هذه المرحلة يتم التأكيد والتحقيق والتقويم لما وصل اليه الفرد من حلول أو مرحلة التحقيق -4
وضع األفكار للمشكلة بحيث تخضع هذه األفكار لدراسة واختبار مدى صحتها لحل المشكلة 

ي االعتبار اختالف نوع التقييم باختالف المجال والتحقق من منطقية التفكير أو الحل مع األخذ ف
الذي يتم فيه االبتكار، فاالبتكار في الفن مثاًل يعتمد على بعض المعايير قد تختلف من فرد آلخر 
وهي المرحلة النهائية ومرحلة الحصول على اإلنتاج الجديد المختلف عماًل أو فكرًا ويتجلى فيها 

 األداء ملموسًا.
ألفكار وتحويلها إلى واقع عملي، ال بد من توفر رأس المال، وباألخص رأس وألجل تنفيذ ا  

المال البشري المتمثل بالقدرات والمهارات والخبرات، فضاًل عن الموارد المالية الضروريان لتحقيق 
الهدف المطلوب. هذا فضاًل عن توافر مجموعة عوامل أخرى تساعد على اإلبداع وتنميته وهي 

التفكير الجماعي والتفكير -عوامل الكم والكيف -عوامل التوسع -عوامل المرونة - )عوامل الطالقة
 التميز )اإلدراك والذاكرة(.-سياق اإلبداع -الفردي 

( إلى أربعة تصنيفات جديدة لفئات رأس المال 2008وفي هذا المجال أشار )فوزي،   
ن إطار عمل هذا المدخل البشري الذي قد يوجد في المنظمة اعتمادًا على بعدي التميز و  القيمة، وا 

يفيد في دراسة كيفية وجوب إدارة هذه األشكال من رأس المال البشري، لكي ترفع من مساهمتها 
  ( وهي:6-2للمنظمة، الموضحة في الشكل رقم )

 مصفوفة رأس المال البشري (6-2شكل رقم )

 (2008)فوزي،  إعداد الباحث، استنادًا إلى أفكارالمصدر: 
 
 

 
 عالي

 عالي  االستراتيجيةالقيمة  منخفض

 رأس المال البشري الثانوي رأس المال البشري اإللزامي

لمال البشري رأس ا

 الجوهري

 رأس المال البشري المميز

 

 المعرفة اإللزامية

 المعرفة الجوهرية
 

 المعرفة المميزة

 

 المعرفة الثانوية

1 

4 

3 

2 
 التميز
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 -وهي:  (BCGتفيدًا من فكرة نموذج مصفوفة )مس
 :وهم فئة العاملين الذين يتمتعون بالقابليات والمعارف والمهارات المتنوعة،  النجوم والعقول

من  %75التي يمكن توظيفها واستثمارها بشكل صحيح لصالح المنظمة، ويشكلون نسبة 
 إجمالي العاملين.

 دد الداخلين للمنظمة والمنقولين والمترقين إلى وظائف : وهم فئة العاملين الجالمتعلمون الجدد
جديدة ُأخرى والذين عادة ما يصل أداؤهم للمستوى المرغوب لها، بسبب ضعف مواقف 

 .%2.5االندماج والتكيف مع ثقافتها وبيئتها، ويحتلون نسبة 
 :مة بحيث ال وهم العاملون العاديون الذين يتمتعون بقوة انتمائهم للمنظ العاملون الطبيعيون

يمكن االستغناء عنهم بل يفترض أن يسعى المديرون لتحويلهم إلى نجوم المعة وعقول مدبرة 
 .%20لصالح إضافة القيمة االقتصادية لها، وحددوا بنسبة 

 وتشمل فئة العاملين أصحاب المشاكل في العمل والتأثير السلبي العاملون صعبي المراس :
نظمة تلك البرامج الناجحة لالستغناء عنهم بسرعة الرتفاع في اإلنتاجية، ويفضل ان تعد الم

 .%2.5كلفتهم المؤثرة في االستثمار، ويمثلون نسبة 
 

 خامسًا: مصادر رأس المال البشري
( بتحديد مصادر رأس المال 8:2006من خالل تعريف رأس المال البشري، قام )الحناوي، 

 البشري وهي:
ث يلعب التعليم والتعلم من خالل العمل أدوارًا ال تنفصل، حي التعليم والتعلم من خالل العمل: -1

كمصادر لرأس المال البشري، فمن ناحية ينبغي دائمًا استكمال ما يدرس بالمدرسة بالممارسة 
العملية حيث يحدث التعلم من خالل العمل أثره، ومن ناحية أخرى تتطور العملية التعليمية ذاتها 

ف الهامة التي قد تظهر بشكل مستقل أثناء التعلم من خالل باستيعاب كل المهارات والمعار 
العمل، وال ينبغي التقليل من أهمية هذا االستيعاب، فالحقيقة أن كثيرًا من المهارات الجديدة تنشأ 

دخالها في النهاية في النظام التعليمي.  في السوق قبل أن يتم تحليلها وتصنيفها وا 
رأس المال البشري سوى إضافات قليلة إلى دراسات الهجرة لم تقدم كتابات  الهجرة الداخلية: -2

التي تتميز بالثراء، وهي إضافات تتعلق بالسؤال القديم عما إذا كان المهاجرون يحققون كسبًا أم 
ال نتيجة للهجرة، وقد كان هذا السؤال الرئيس لكتاب رأس المال البشري، أما الحصيلة فلم تكن 

ن الهجرة وبين رأس المال البشري باعتباره المهارة والمعرفة بقيت عظيمة األثر، ألن العالقة بي
 غامضة إلى حٍد كبير.
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أحد المصادر التي ال يمكن تجاهلها هو المعدات الرأسمالية المتقدمة، ومثل  المصادر اأُلخرى: -3
هذه المعدات تلعب دور معمل دراسي إذ تنقل مزيدًا من المعرفة التكنولوجية إلى أولئك الذين 

ستخدمونها، ويعتبر هذا المصدر هامًا جدًا في الدول النامية متمثاًل في التكنولوجية المستوردة، ي
ذا استخدم بطريقة رشيدة فمن الممكن أن يصبح شديد الفعالية، ومن الممكن استخدامها  وا 

تقان المعرفة التكنولوجية المحلية، ويكون هذا المع مل كمعمل لتدريب التكنولوجيين المحليين وا 
 أكثر تطورًا كلما ارتفع مستوى المضمون العملي للتكنولوجيا المستوردة.

 

 سادسًا: خصائص رأس المال البشري
يتمتع األفراد الذين يمثلون رأس المال البشري للمنظمة بالقدرات والمهارات والمعارف   

، ويمكن أن يكونوا والخبرات العالية التي تميزهم عن غيرهم من األفراد العاملين في تلك المنظمة
في أي مستوى من مستويات الهيكل التنظيمي، من هذه الخصائص ما ذكره )الرشدان، 

83:2005:) 
 البشري ال يمكن فصله عن مالكه. لأن رأس الما 
 البشري ليس ُمنتجًا فقط للسلع والخدمات، بل يستهلكها أيضًا. لأن رأس الما 
 ات التي يتطلب إشباعها والتي ال توجد في البشري بعض األفضليات والحاج لأن لرأس الما

 المادي. لرأس الما
 البشري ال تتوقف فقط على النواحي التقنية، بل هناك البواعث  لأن إنتاجية العمل في رأس الما

 والدوافع والحوافز الفردية الذاتية والخارجية معًا.
 قبل وخاصة في حالة البشري كوقاية ضد األفكار وغموض المست لال يمكن استخدام رأس الما

 غياب َأنظمة التأمين االجتماعي وفي حالة األمراض والعلل أو العاهات الدائمة.
 البشري )باستثناء االختراعات المسجلة بأسماء أشخاص  لبوفاة اإلنسان، يتالشى رأس الما

إلى مواد  لالمادي الذي يمكن أن يحو لمعينين واستخدامها من بعدهم( على عكس رأس الما
 ية من جديد بعد أن يباع كنفايات أو خردة.أول

 :(، خصائص تميز رأس المال البشري وهي13:2007وأضافت )القريشي، 
 .يظهر رأس المال البشري في المستويات اإلدارية المختلفة وبنسب متباينة 
 .ليس بالضرورة ان يكون حاصال على شهادة أكاديمية 
 .يتميز بمهارات عالية وبخبرات متقدمة 
  بمستوى ذكاء عاٍل.يتسم 
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  الحصول على المهارات المتخصصة كموجود فكري، وأال تكون تلك المهارات سهلة النقل
 واالقتباس والتحويل. 

 البشري وهي: ل(، إلى خصائص ُأخرى لرأس الما2010وأشار )دهان، 
 البشري من جزأين: جزء فطري وجزء مكتسب. ليتكون رأس الما 
 البشري، ويمكن أن يصنف وفقها  لات األكثر أهمية في رأس الماالمعارف والكفاءات تعد المركب

 من حيث نوعية المعارف والمؤهالت والكفاءات إلى صنفين أساسيين هما:
رأس مال بشري عام: وهو الذي ينشأ من اكتساب المعارف والكفاءات العامة مثل معرفة  (1

 القراءة والكتابة والحساب.
من اكتساب معارف وكفاءات خاصة بوظيفة أو بشري خاص: وهو الذي ينشأ  لرأس ما (2

 بمهنة معينة، أو بمؤسسة بحد ذاتها.
  يتطور رأس المال البشري باالستعمال والخبرة في مجال العمل، أو عن طريق التكوين والتعليم

 بكل أنواعه.
 البشري للتقادم ويحتاج للتجديد. ليتعرض رأس الما 
 ه.البشري بالفرد الذي يكتسب ليختص رأس الما 
 البشري مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل. ليعتبر رأس الما 

باستعراض خصائص رأس المال البشري يرى الباحث، أن رأس المال البشري يتشابه مع         
رأس المال المادي في كونه استثمارًا، وتراكمًا، وسوقًا، وأن رأس المال البشري يحتاج لمصاريف 

ف والكفاءات وتحديثها(، ويختلف رأس المال البشري عن رأس صيانة واستهالك )تجديد المعار 
المال المادي في كونه خاصًا بالفرد، ال يمكن فصله عن صاحبه فهو يتجسد في أشخاص لديهم 

 االستعداد لحمله، وبالتالي ال يمكن نقل حقوق ملكية رأس المال البشري.
 

 سابعًا: نظريات االستثمار في رأس المال
( في الستينات Sholtezرأس مال البشري تمتد جذورها إلى أعمال شولتز )إن مفاهيم ال  

م والتي ارتبطت بمدلوالت التعليم، لتأتي 1999والتي حصل على إثرها على جائزة نوبل في عام 
( التي خاضت في مواضيع االستثمار في التدريب والتي حصل Puckerبعده أبحاث بيكر )

م، وقد دفع االهتمام بمفاهيم االستثمار البشري 1993عام بموجبها بدوره على جائزة نوبل ل
( إلى محاولة قياس التكلفة والمنفعة االقتصادية المترتبة على االستثمار في Munserمينسر )

( إلى إمكانية تقديم محفظة للموارد البشرية Oudyourneالتعليم والتدريب، وأشار أوديورن )
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ضع كيفية تطبيقها على رأس مال البشري )بركاتي، على غرار محفظة األوراق المالية، وو 
65:2010.) 

 وتنقسم نظريات االستثمار في رأس المال البشري إلى نظريات كالسيكية ونظريات حديثة.

 :النظريات الكالسيكية لالستثمار في رأس المال البشري 
لك الخاصة تنقسم هذه النظريات المفسرة لالستثمار في رأس المال البشري إلى نوعين: ت  

بالتعليم واألخرى المتعلقة بالتدريب، وهي تتمثل في إسهامات كل من شولتز وبيكر ومينسر 
 (.42:2007)مرايمي، 

 

 نظرية االستثمار في تعليم رأس المال البشري لـشولتز: (1
ركز شولتز اهتمامه على عملية التعليم باعتبارها انتشار الزم لتنمية الموارد البشرية ويعد شكال 

أشكال رأس المال لطالما أنه يحقق خدمة منتجة ذات قيمة اقتصادية. ولقد بنى شولتز  من
 مفهومه لرأس المال البشري على ثالث فروض أساسية، وهي:

  النمو االقتصادي الذي ال يمكن تفسيره بالزيادة في المدخالت المادية يرجع أساسًا إلى الزيادة
 .في المخزون المتراكم لرأس المال البشري

  يمكن تفسير االختالف في االيرادات وفقًا لالختالف في مقدار رأس مال البشري المستثمر في
 األفراد.

 .يمكن تحقيق العدالة في الدخل من خالل زيادة نسبة رأس المال البشري إلى رأس مال تقليدي 
 وقد حدد شولتز نوعين من الموارد التي تدخل في التعليم، وهي: 

 ة للفرد والتي كان يمكنه الحصول عليها لو أنه لم يلتحق بالتعليم.اإليرادات الضائع -
   الموارد الالزمة إلتمام عملية التعليم ذاتها كالمدارس وأجور المدرسين، لذا فإنه من الضروري  -
 دراسة كٍل من التكلفة واإليرادات المرتبطة بالتعليم.   

الظواهر مثل االختالف في مستوى أجور  ويمكن من خالل مفاهيم هذه النظرية تفسير عديد من
األفراد وهجرة العمالة، والزيادة في اإليرادات المحققة للفرد وأيضا تفسير النمو البطيء للدول 

 النامية.
 

 نظريات االستثمار في تدريب رأس المال البشري لكٍل من بيكر ومينسر: (2
ر في رأس المال البشري، ركز كلٌّ من بيكر ومينسر على عملية التدريب عند االستثما  

 مات كليهما كما يلي:وسنوضح إسها
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 إسهامات بيكر: 
ركز بيكر في أبحاثه على عوامل وأشكال االستثمار البشري من تعليم الهجرة والرعاية   

الصحية مع التركيز أكثر على عنصر التدريب في محاولته لتحليل الجانب االقتصادي والذي 
عام وتدريب متخصص، فاألول يفيد المنظمة المدربة كما يفيد قسمه إلى نوعين هما: تدريب 

باقي المنظمات، أما الثاني فيفيد المنظمة المدربة أكثر مما قد يفيد منظمات أخرى. كما تطرق 
 (.70:2004بيكر إلى عالقة معدل دوران العمل وتكلفة نوعية التدريب )حسن، 

 إسهامات مينسر: 
نموذج يهدف إلى تفسير االنحرافات في توزيع تجسدت إسهامات مينسر في بناء   

اإليرادات. وقد حدد مينسر ثالثة أهداف ينبغي تحقيقها من خالل األبحاث في مجال االستثمار 
 (245:2004البشري: )بوزيان، 

 تحديد حجم الموارد المتخصصة للتدريب. (1
 تحديد معدل العائد على االستثمار في التدريب. (2
تبة على تحديد التكلفة والعائد على التدريب في تفسير بعض تحديد مدى المنفعة المتر  (3

 خصائص سلوك األفراد.
وقد شمل مفهوم مينسر للتدريب إضافة لما سبق التدريب الرسمي والتعليم بالخبرة. وقد توصل 

 خالل دراسة أثر االستثمار في التدريب على دخل وسلوك األفراد إلى ما يلي: من
التعليمية كلما زادت احتماالت حصوله على مزيد من التدريب في كلما زادت مستويات الفرد  (1

 مجال العمل.
 كلما زاد معدل دوران العمل كلما زادت تكلفة االستثمار في التدريب. (2
كلما زاد االستثمار في التدريب خاصة المتخصصين كلما زادت احتماالت بقاء الفرد في  (3

 المنظمة واحتماالت استقرار العمالة.
 وديورن:إسهامات أ 

لقد استعان أوديورن بمفاهيم نظرية الرأس مال البشري لبناء مصفوفة الموارد البشرية        
كأداة للتحليل االستراتيجي واالقتصادي المصرفي، والقائمة على أساس أن المنظمة تهدف إلى 

ى عائد محاولة تجمع التوليفة المثلى من الموارد البشرية ذات الخصائص المتميزة لتحقيق أقص
ممكن من استثمارها في هذه الموارد، ومن ضمن الخصائص المتميزة التي تهدف المنظمة إلى 

  -( هي: 246:2004تجميعها في توليفة أصولها البشرية كما اشار إليها )بوزين 
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 .مستوى عاٍل من األداء وفقًا ألهداف المنظمة 
 .احتمال عاٍل للبقاء في المنظمة 
  المهارات والقدرات.مستوى عاٍل ومتنوع من 
 .احتمال عاٍل للنمو على المستوى الفردي 

 

 ( مصفوفة الموارد البشرية ألوديورن2-2جدول رقم )

 األداء المحتمل

 عالي منخفض األداء الفعلي

 المرحلة األولى: منخفض
 األفراد عديمي الفائدة للمنظمة

 المرحلة الثانية:
 األفراد الذين يشكلون مشكلة للمنظمة

 عالي
 المرحلة الثالثة:

األفراد الذين يقومون بجهد كبير في 
 العمل

 المرحلة الرابعة:
 المتفوقون

 :(2004)بوزين،  إعداد الباحث، استنادًا إلى أفكار المصدر 
  :النظريات الحديثة لالستثمار في رأس المال البشري 

اسات ميدانية، إن النظريات الحديثة حسب أراء االقتصاديين وخصوصًا الذين قاموا بدر   
كلها انتقدت ما توصل إليه الكتاب السابقون حول اإلنفاق على التعليم. وسنوضح بعض 

 اإلسهامات الحديثة كما يلي:
 :مساهمة فيشر (1

 م إلى ما يلي:1994( من خالل دراسته في عام Fisherتوصل فيشر )
  ة.إن االختالفات في مستويات الكسب المرتبطة بمستوى التعليم الشخصي كبير 
  يتأثر مستوى الكسب المرتبط مع المستوى التعليمي بعدة عوامل مثل المستوى االجتماعي

 والجنس والعرق...إلخ.
  ينبغي إضافة سن العامل ومدة العمل لتفسير جزء من االختالفات في مستوى الكسب، إذ إّن

ما زاد عمر االستثمار في التعليم طويل المدى ال يحقق مردوده إال بعد فترة من الزمن وكل
 اإلنسان قل اإلنفاق على التعليم.

 
 



 47 

 :مساهمة يورغنسون وغريليشيز (2
( بدراسة ميدانية عام Yorgenson & Grillichesقام يورغنسون وغريليشيز )  

م، وتوصال إلى أن العامل المتبقي ربما كان مرده عدم الدقة في القياس لمدخالت 1967
ن التأثير غير المباشر لتقد م المعرفة على التقدم االقتصادي ال وجود له، أي أنهم اإلنتاج، وا 

 يرفضون نظرية العامل المتبقي.
 إسهامات جينتس: (3

جاءت نظرية المواقف لـ )جينتس( والتي تنص على أن المدرسة تحسن من إنتاجية   
الفرد ال بما تقدمه من معرفة بل بما تنمي من سلوك ومواقف تحظى بتقدير المؤسسات 

تمثل هذه المواقف باالمتثال والطاعة والقبول بالعمل داخل مجموعة خاضعة للنظام اإلنتاجية وت
 التسلسلي حيث يجد كل فرد فيه مكانه.

وقد وجدت الدراسات بأن تأثير نفقات التعليم على النمو االقتصادي قليل جدًا وعلى   
جدًا حيث إّن الناتج  العكس من ذلك وجدت بأن أثر الناتج القومي على نفقات التعليم كان قوياً 

القومي يوزع على التعليم وعلى الصحة والدفاع.... إلخ، فكلما زاد الناتج القومي زاد اإلنفاق 
 على التعليم.

 

 ثامنًا: االنتقادات الموجهة لنظرية رأس المال البشري
 شاب القصور نظرية رأس المال البشري في عدد من الجوانب، منها:

 يست كذلك سواء من حيث المنافسة أو األجور المركبة.افتراض كمال السوق وهي ل -1
 افتراض أن التعليم يرفع اإلنتاجية. -2
عدم قدرة متغيرات رأس المال البشري )التعليم والتدريب( على تفسير متغيرات الدخل بشكل  -3

 مـُرٍض إال جزئيًا.
ف الــدخول حســب ومــن بــين االنتقــادات الموجهــة لنظريــة رأس المــال البشــري اخــتال 

العــرق والجــنس والخلفيـة العائليـة ومنصـب العمـل، كمـا لـوحظ اخـتالف النتـائج بـاختالف النمـاذج 
والبيانـات المسـتعملة ووجـود أهداف أخرى للتعليم غير اقتصادية مما دفع إلى بروز نظريات أو 

 (.6:2005، تفسيرات ُأخرى لفوارق األجر بين العـاملين )عدنان وديع

 نظرية المصفاة -1
تـرى هـذه النظريـة أن التعلـيم ال يرفـع اإلنتاجيـة بـل يكشـف عنهـا لـرب العمـل. إذن   

 (.120:2010فـالتعليم يلعـب دور المصفاة على بوابة سوق العمل أو داخله )زوير وداود، 
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 نظرية اإلشارة -2
ـذي تلقــاه الفــرد مجــرد إشــارة أوليــة عــن إنتاجيتــه تعتبــر هــذه النظريــة التعلــيم والتكــوين الـ  

المســتقبلية المحتملـة. إن اإلشـارات تمكـن رب العمـل مـن تحديـد األجـر قبـل معرفتـه اإلنتاجيـة، 
وقـد قـدمت النظريـة تفسـيرًا لمكافأة هذه اإلشارات ولكن لم تؤكد لنا دور التعليم في اإلنتاجية 

 (.7:2007)وديع، 

 نظرية التنافس على العمل وخط االنتظار -3
تـرى هــذه النظريـة أن اإلنتاجيــة ليسـت خاصــية الفـرد بــل خاصـية مكــان العمـل والتقنيــة،   

وأن التعلــيم يكشــف قــدرات المــتعلم علــى التكيــف والــتعلم ، كمــا تــرى أن رب العمــل مســتعد 
لين لديــه لشــغل اأَلعمال الالزمة له )السوق الداخلية(، وأن رب العمـل مسـتعد لـدفع لتأهيــل العــام

أجـر عـادل لحملـة المهـارات لالحتفـاظ بهـم )التكـوين الخـاص بالمؤسسـة( حيـث إّن العامـل يقبـل 
تفعة ال بالبقـاء فـي خـط االنتظـار )بطالـة( بغيـة الحصـول علـى عمل جيد ذي أجر ومزايا مر 

 (.121:2010تنخفض رغـم وجـود عـرض فـائض مـن الـراغبين فـي العمـل )زويـر وداود، 

 نظريات تجزؤ سوق العمل -4
إن التيار اآلخر المقابل لنظرية رأس المال البشري وتفرعاته في تفسير فوارق األجر بين   

ود عدة أسواق عمل العاملين هـو تيار "سوق العمل المجزأ" ويقوم على افتراض واختبار وج
 منفصلة:

 هناك دوران للعاملين في أطر القيادة.سوق عمل أولية مستقلة : 
 هناك ثبات نسبي غير إبداعي في أطر اإلدارة واإلنتاج.سوق عمل أولية تابعة : 
 هناك دوران في العمل األقل مهارة ألنها هامشية.سوق عمل ثانوية : 
ال ومـن ثـم خصـائص العـاملين المطلـوبين لشـغلها علـى افتـراض أن التقنيـة تحـدد اأَلعم  

وأن لكـل مـن أقسام السوق قواعده فـي األجـور والتعامـل والتكـوين وخصـائص العـاملين. وفـي 
نما الصراع الطبقي )عمال -تطـور جـذري عـرض أن سـبب التجزؤ في السوق ليس التقنية وا 

سـوق العمـل مـن أجـل االسـتغالل حيـث أن التقنيـة  أرباب العمل(، ورغبـة أربـاب العمـل بقسـمة
تعمـق تجـزؤ السـوق وال تخلـق ذلـك التجـزؤ، وقـد عرفـت النظريـة عـددًا مـن المشـكالت أهمهـا: 

 (.7:2007تعريـف األقسـام بدقـة فحـدودها غيـر منظـورة وتختلـف مـن مجتمـع آلخـر )وديع، 
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 عمال ورأس المال البشريتاسعًا: تطبيقات ذكاء األَ  
استطاعت الدول النامية تسخير إمكانياتها الستخدام التكنولوجيا الحديثة اقتداء بالدول   

المتقدمة، ولكن كيفية االستخدام، والطريقة لالستخدام، وهل استخدام هذه التكنولوجيا يعود 
لمتقدمة حول استثمار تلك بالفائدة على المؤسسة؟ هنا تظل الفجوة قائمة بين الدول النامية وا

 التكنولوجيا.
إن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتطلب أواًل كسر حاجز الخوف   

(، كما تتطلب وجود قناعة ومعرفة كافية بكيفية استغاللها االستغالل 16:2010)حجر، 
قوي في األسواق  األمثل. إن جميع المؤسسات بشتى قطاعاتها تسعى لالنفراد بمركز تنافسي

العالمية الجديدة، ولذلك لزم توضيح اإليجابيات التي تتميز بها بعض تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات في شتى المجاالت، فلعل من أهم التطبيقات في مجال تكنولوجيا المعلومات هي 

، ففي مجال تطبيقات ذكاء اأَلعمال، وهو ما تسمى أحيانًا باألدوات الذكية أو التطبيقات الذكية
اإلدارة يمكن أن يأخذ ذكاء اأَلعمال شكل دليل أو خريطة بيانات ذكية التي تسمح بتحديد نقاط 
الضعف في المنظمة وكذلك فرص التطوير من خالل أداة لمراقبة مستوى المخاطر واتخاذ 

 القرارات.

 :اإلطار العام لتكنولوجيا المعلومات 
ت مجموعة من المعطيات واإلجراءات والمعدات تشمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  

( كما Zanella & Ligie, 2005:15والبرامج التي تعمل جميعًا لتحقيق أهداف المنظمة )
( أن تكنولوجيا المعلومات تشمل مختلف االكتشافات 38:2009يرى )قندليجي والسامرائي، 

لمعلومات، من حيث جمعها والمستجدات واالختراعات التي تعاملت، وتتعامل مع شتى أنواع ا
وخزنها واسترجاعها، في الوقت المناسب، والطريقة المناسبة  وتحليلها وتنظيمها )توثيقها(

 والمتاحة. 
( تكنولوجيا المعلومات بأنها مجموعة من المواد والقدرات 174:2002يعرف )الصباغ،   

ساسية وهي: الحواسيب، التي تستخدم في خلق، وخزن، وبث المعلومات، ومكوناتها الثالثة األ
 وشبكات االتصال، والمعرفة الفنية.

لذلك تستثمر المنظمات في تكنولوجيا المعلومات، سعيًا منها في جمع وتحليل    
المعلومات على نحو أكبر، وخلق ومشاركة المعرفة التي ربما تكون مفيدة لتحسين األداء. 

 ,.STEFĂNESCU et al) عنصر هام من هذا االستثمار هو نظام ذكاء اأَلعمال

2009:46). 
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في الحقيقة، ال يمكن إغفال أهمية نظم المعلومات المختلفة في المنظمات وعلى وجه   
الخصوص المعلومات التي تقدمها تلك األَنظمة، ولعل من أهم هذه األَنظمة نظام معلومات 

يتعلق بالموظفين في  الموارد البشرية، وكما هو معروف أن نظام الموارد البشرية يختص بكل ما
منظمة ما، فهي تهتم بالجانب المالي واإلداري للموارد البشرية، أيضًا، الجانب الفكري للموارد 
البشرية والمتمثلة برأس المال البشري والذي يتضمن المعارف والخبرات والقدرات التي يمتلكها 

 (.320:2013الموظفون في مختلف المنظمات )الدعيس، 
د من التركيز على عنصر رأس المال البشري ومحاولة استخدام التقنيات هنا كان الب  

الحديثة إلدارته. ولعل أهم ما أفرزته تكنولوجيا المعلومات في مجال إدارة المعلومات والقدرة 
على التحكم في المعلومات المطلوبة من قبل المهتمين هي تطبيقات ذكاء اأَلعمال، فهي تساهم 

 ,Masse & Thibaut)وحماية المعلومات االقتصادية االستراتيجية )في جمع وتحليل ونشر 
2001:57 . 

 :أتمتة رأس المال البشري 
انتشرت تكنولوجيا المعلومات كوسيلة لدعم الشركات التجارية، الحكومية والمنظمات   

غير الهادفة للربح، ووصلت لخطوات متقدمة بشكل سريع جدًا نحو التشغيل اإللكتروني 
(Ballard, et al, 2006:11.) 
دارة المعلومات باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة    في مجال تشغيل وا 

نالت اهتمام كثير من المنظمات، على سبيل المثال، في القطاع المصرفي يمكن االستفادة من 
لى المهارات هذه التقنيات في مجال إدارة رأس المال البشري والذي يتمثل في معلومات تحتوي ع

والمعارف التي يمتلكها األفراد والتي تتحول إلى أصول تسمى رأس المال الهيكلي بمجرد حفظها 
 داخل المؤسسات المختلفة.

إن هذه المعلومات التي تمثل ما يمتلكه األفراد العاملون من مهارات ومعارف مكتسبة   
ة تحتاج إلى تجميع وترتيب كي من التعليم والتدريب وسنوات الخبرة داخل المنظمة المختلف

تساعد المهتمين بتلك المعلومات في الحصول على تقارير جاهزة تمكنهم من االطالع على ما 
تملكه الثروة البشرية داخل مؤسساتهم، كذلك من خالل جمع تلك البيانات يمكن معرفة احتياج 

أنه عند جمع بيانات كثيرة األفراد الموظفين للتأهيل في جوانب معينة. هذا يقودنا إلى حقيقة 
ومعالجتها تكون النتيجة معلومات كثيرة مرتبة تساعد في عملية اتخاذ القرارات، كما أنها تساعد 
في رفع القدرة التنافسية في هذا المجال، على هذا، فإن تطبيقات ذكاء اأَلعمال تقدم ضماناٍت 

 وحلواًل التخاذ قرارات أفضل.
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تخدام التكنولوجيا في جمع واستخدام فعال للمعلومات يساعد يشير ذكاء اأَلعمال إلى اس  
على تحسين فعالية المنظمة، كما أن نظام ذكاء اأَلعمال يعتبر مثاليًا حيث يعطي موظفي 
المنظمة وشركاءها ومطالبيها سهولة الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها على نحو فعال، 

 ,Khan & Quadri)لمعلومات مع اآلخرين والقدرة على تحليل وسهولة مشاركة هذه ا
2012). 

 :التقنيات الذكية المستخدمة في إدارة رأس المال البشري 
تستطيع اإلدارة تحقيق فائدة كبيرة من مزايا استخدام نظم ذكاء اأَلعمال مثل نظم   

ات، المعالجة التحليلية الفورية، والتنقيب عن البيانات، ومستودعات البيانات، متاجر البيان
دارة التقارير لدعم فعالية وكفاءة عملياتها الموجه  استخالص ونقل البيانات، االستعالم والتحليل وا 
لتخطيط وتنفيذ تدفقات المعلومات واألنشطة والقرارات في البيئة الداخلية والخارجية وبصورة 

تراتيجية خاصة إدارة رأس المال البشري وذلك من أجل ضمان تحقيق الميزة التنافسية واالس
 للمنظمة.

  :تكلفة تطبيقات َأنظمة ذكاء اأَلعمال 
تقوم معظم المؤسسات باستخدام جزٍء بسيٍط من َأنظمة ذكاء اأَلعمال، وعلى الرغم من   

ذلك فإن عددًا قلياًل منها فقط يملك َأنظمة ذكاء أعمال كاملة، ولعل تكلفة تلك التطبيقات قد 
لى تطبيق َأنظمة ذكاء اأَلعمال بشكل كامل وموسع في تكون سببًا رئيسًا في عدم القدرة ع

المؤسسة. حيث تشمل تكاليف نظام ذكاء اأَلعمال في المؤسسات التالي )الدعيس، 
324:2013 :)- 

 تكاليف األجزاء المادية: -1
االعتماد الكبير على أقراص صلبة ذات أحجام عالية، يمكن أن تقاس مستودعات         

تلك األقراص بالِترابيات، وتستخدم بعض المؤسسات البيتابايت )يساوي  البيانات المحملة على
تيرابايت( لبناء مستودعاتها من البيانات. باإلضافة إلى ذلك، أجهزة السيرفر الخاصة  1024

 بالشبكات لنقل البيانات تعمل وفق خاصية االنترنت واالكسترانت.
 تكلفة البرامج: -2

في إدارة رأس المال البشري توفير حزمة برمجية متكاملة  يجب على المؤسسات المعنية        
تتناسب مع جميع مراحل العمل على قواعد البيانات والتطبيقات المستخدمة حاليًا أو الحديثة 
التي ستزود نظام ذكاء اأَلعمال بالبيانات لمعالجتها فيما بعد، كما أنه يجب أن تتناسب مع 

لهدف الرئيس هنا هو الحصول على نموذج لحزمة من طبيعة االحتياج في المؤسسة، ولعل ا
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األدوات الذكية يدير البيانات الخاصة برأس المال البشري في المؤسسات المختلفة، لتزويد 
مكانية تطويرها من  المستخدمين بتقارير حول اإلمكانات البشرية الموجودة في كل مؤسسة وا 

 خالل تزويدها بالبرامج التدريبية المختلفة.
 ة التنفيذتكلف -3

تدفع تكاليف األجهزة المادية لمرة واحدة بينما تكاليف التنفيذ قد يستمر إنفاقها لوقت         
طويل، حيث تشمل التكاليف المدفوعة على التدريب للعاملين الحاليين والعاملين الجدد، كذلك 

 تكلفة الصيانة السنوية للنظام، وتكلفة الترقية للنظام.
 

 لبشري في ظل ذكاء اأَلعمال:إدارة رأس المال ا 
يهدف إدارة وتخطيط الموارد البشرية إلى تأمين العدد الالزم من العاملين بالمؤهالت         

والكفاءات المناسبة في الوقت والمكان المناسبين بما يخدم تحقيق أهداف المنظمة )جاكسون 
التفاصيل المطلوبة في ( ويمكن للقائمين على أعمال التخطيط جمع المعلومات و 65:2009وماثيز، 

ملف موجز مقتضب يلخص المعلومات الخاصة بقوة العمل ويحدد نقاط القوة والقصور الحالي 
 فيها.
وقد تتوفر تلك المعلومات من قواعد البيانات الموجودة في المنظمات والتي تعمل وفق   

 انيات بسيطة قدتصميم ال يرتقي إلى مستوى أدوات وتطبيقات ذكاء اأَلعمال، بمعنى توفر إمك
تساعد على عملية البحث عن المعلومات الخاصة برأس المال البشري بحيث تستغرق وقت كبير 
لتجميع المعلومات، ومن َأنظمة يدوية تقليدية تعتمد على السجالت والدفاتر كما هو الحال في 

 اغلب المنظمات في بالدنا العربية.
 

 تخطيط رأس المال البشري -
ط وسيله علمية وعملية مهمة تهدف إلى تنظيم الموارد واإلمكانات المادية إن التخطي        

والبشرية المتاحة لتحقيق الغايات التي تترجمها اأَلهداف باستقالل يحقق أَعلى مستوى من الجودة 
وباستخدام أمثل للكلفة والوقت وينطلق من استقراء الحاضر واستشراف المستقبل لتلبية االحتياجات 

 ية واالقتصادية.االجتماع
المؤسسات تعمد اليوم إلى إعداد خطط استراتيجية، وذلك سعيًا للحصول على القدرة   

التنافسية العالية، من خالل تطوير مهارات ومعارف وقدرات العاملين الحاليين في المؤسسة عن 
تعليمية،  طريق تحديد جوانب النقص وبعد ذلك تأهيلهم في تلك الجوانب سواء ببرامج تدريبية أو

كذلك إمكانية البحث عن موظفين جدد يمتلكون مهارات ومعارف وخبرات ليست موجودة في 
 (.2013المؤسسة )الدعيس، 
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 االستراتيجية لرأس المال البشري ( الخطة7-2شكل رقم )

 (2005 الكبيسي،)المصدر: 

ليل ( يعرض خطة استراتيجية يمكن من خاللها إجراء مقارنة وتح7-2الشكل رقم )  
للبيانات المتعلقة برأس المال البشري الحالي والجديد، وتعتبر هذه الخطة معلومات جاهزة في 
المنظمات التي تقوم بإعدادها بشكل يدوي أو عن طريق برامج وفق قواعد بيانات بسيطة، ولكن 

بشرية هل تستفيد منها في عملية إدارة رأس المال البشري ومعرفة االحتياجات لتأهيل الموارد ال
 بشكل فعال وكفء؟ 

إن قواعد البيانات المستخدمة في المؤسسات التقليدية ال تحتوي على أدوات أو تطبيقات   
 تكنولوجيا المعلومات الذكية التي تسمح في عملية المشاركة للبيانات والمعلومات المختلفة. 

عن إدارة بمعنى آخر، بعض المؤسسات قد تحتاج إلى جهة أخرى تكون هي المسئولة   
وتخطيط رأس المال البشري، وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية، ولكنها ليست مسئولة عن إدارة 

 رأس المال البشري للمؤسسة ككل. 
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 إدارة رأس المال البشري باستخدام التطبيقات الذكية لتكنولوجيا المعلومات:
ي تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال، من الممكن استثمار التطور الحاصل اليوم ف   

على وجه الخصوص في قواعد البيانات المتمثلة في تقنيات ذكاء اأَلعمال كما في الشكل رقم 
(. حيث يستعرض كيفية استخراج البيانات من مصادر مختلفة وتخزينها واسترجاعها 2-8)

ثالث خطوات  للتحليل. من الناحية الفنية، التطبيقات الذكية لتكنولوجيا المعلومات تعمل وفق
عملية رئيسية هي: تكامل البيانات )استخالص وتحميل ونقل البيانات(، وتخزين البيانات 

( وتعتبر الخطوة األكثر أهمية هي تكامل البيانات 8-2واستخدام البيانات كما في الشكل رقم )
(Stefanescu, Ciora, 46-54:2009.) 
مجموعة من األنشطة األولية التي تشمل الخطوة األولى تكامل البيانات حيث تشمل   

تعمل على استخراج البيانات من المصادر المتعددة وتحميلها ومن ثم نقلها إلى مستودع 
البيانات، الخطوة الثانية تتمثل بتخزين جميع البيانات بشكل مركزي في مستودع البيانات، بعد 

مستخدم النهائي بحسب نوع ذلك يتم تحويل البيانات إلى متجر البيانات لغرض وصولها إلى ال
المعلومات على سبيل المثال تقسيم رأس المال البشري بحسب المستوى الوظيفي، بحسب 
المؤهالت، بحسب الدورات التدريبية، والخطوة اأَلخيرة وتتمثل باستعراض المعلومات النهائية 

عة من األدوات الجاهزة الستخدامها من قبل المستخدمين، ويتم في هذه المرحلة استخدام مجمو 
التي تساهم في عملية البحث عن المعلومات المطلوبة من قبل المستخدمين مثل التنقيب على 
البيانات أيضًا هناك بعض األدوات المساعدة في هذه المرحلة التي تساعد في عمل المؤشرات 

 والمنبهات والتقارير.
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 ( نموذج إدارة رأس المال البشري في المنظمات8-2شكل )

Source: (Stefanescu, 2009) 
( يمكن تطبيق المراحل الثالث تكامل البيانات، 8-2من خالل النموذج في الشكل رقم )  

تخزين البيانات واستخدام البيانات لتجميع البيانات الخاصة برأس المال البشري، على سبيل 
ارد البشرية المعنية بتدريب وتأهيل المو  Central PCاالفتراض لدينا المنظمة المركزية 

لكل منظمة على التوالي، قبل البدء بالمرحلة األولى يتم  1.2.3والحواسيب  1.2.3والمنظمات 
( ، الحاسب 1في المنظمة ) PC1إدخال البيانات في قواعد البيانات الموجودة في الحاسب 

PC2 ( والحاسب 2في المنظمة )PC3 ( حيث يعتبر هذه المرحلة ضرورية 3في المنظمة ،)
اح عمل النموذج، ومن ثم يتم استخالص البيانات في المنظمة المركزية وتحميلها ونقلها إلى لنج

مستودع البيانات حيث يتم تخزينها بشكل مركزي، بعد ذلك يمكن الحصول على بيانات فرعية 
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في متاجر البيانات بعد نقلها من مستودع البيانات، وبعد ذلك يتم المعالجة وتحليل البيانات ومن 
م يتم استعراض البيانات باستخدام مجموعة من األدوات مثل التنقيب عن البيانات ولوحة ث

 المؤشرات والتقارير.
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  تمهيد 

مع ازدياد حجم التحديات التي تواجه متطلبات تنمية االقتصاد الفلسطيني، يظهر دور 
القطاع المصرفي شريكًا في إدارة االقتصاد والقيام بتمويل خطط التنمية االقتصادية، لذلك ال بد 

مكانات بشكل أفضل  ووضع وتنفيذ سياسات من استغالل كل ما أتيح لهذا القطاع من موارد وا 
(، لذلك فإن نجاح دور 3:2007نقدية ومصرفية هادفة تعزز دوره المنوط به )هاللي وشحادة، 

العملية المصرفية في التنمية يعتمد بدرجة كبيرة على إجراء إصالحات مصرفية ومالية وتشريعية 
يق المعايير وهيكلية شاملة، والتغلب على عناصر الضعف الذاتي في القطاع المصرفي وتطب

المصرفية الدولية بما يؤدي إلى تطوير العملية المصرفية ودعم دورها في تمويل وتنمية 
 (.2:2006االقتصاد الوطني )شاهين، 

تعـرض القطـاع المـصرفي الفلـسطيني كغيــره مـن القطاعـات االقتـصادية والمجتمعيـة 
سرية التـي اتبعتهـا سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي الفلــسطينية للعديـد مـن الـسياسات واإلجـراءات القـ

. وقد تمثل ذلك في سياسة إغالق 1967فـور احتاللهــا الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 
جميع فروع البنوك التي عملـت فـي األراضـي الفلـسطينية آنـذاك، وتـم اسـتبدالها بفـروع البنـوك 

ألساسية امتصاص مدخرات المواطنين ونقلها إلى إسـرائيل. وقـد اإلسـرائيلية التـي كانـت مهمتهـا ا
اسـتمرت تلـك الـسياسيات مـا يقـارب ثالثـة عقـود زمنيـة دون االهتمـام بمتطلبـات التنميـة 
االقتـصادية واالجتماعيـة فـي األراضـي الفلـسطينية حيث لم تقدم فروع البنوك اإلسرائيلية إال جزءا 

 (.2012ض لالقتصاد المحلي )رسالن، يسيرًا من القرو 

لذا فقد أضحى القطـاع المـصرفي الفلـسطيني فـي الوقـت الحـالي جـزءًا مهمـًا مـن القطـاع 
ن كـان  الخـاص الفلـسطيني، مـن خـالل تجميـع المـدخرات والودائـع المحليـة وتراكمهـا لديـه، وا 

ـصادية الحيويـة، بـسبب هـروب الجـزء األكبـر مـن يوجـه جـزءًا يسيرًا منهـا نحـو القطاعـات االقت
الودائـع واسـتثمارها فـي الخارج وما يترتب على ذلك من كبح إمكانية االستفادة منها لصالح 

 االقتصاد الفلسطيني.

 الفلسطيني المصرفي للقطاع التاريخي أوالً: التطور
هيكله  في بالضعف يةالبدا في الفلسطيني المصرفي للجهاز التاريخي التطور اتسم

االقتصاد  على تعاقب فلسطين، بها مرت التي السياسية والمتغيرات الظروف نتيجة ونشاطه
م  1917 عام في كان حيث 1948 عام قبل ما مراحل عدة المصرفي والقطاع الفلسطيني
 رفوالمتعا المعهود بالشكل المصارف تظهر لم الفترة تلك ففي العثمانية، الدولة لحكم خاضعاً 
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القطاع  تنشيط على عمل إذ البريطاني، االنتداب عهد بداية حتى كذلك اآلن، واستمرت عليه
، الذي أحدث تغييرات 1921-1922المصرفي فقد قام بإصدار " القانون المصرفي األول" في 

(. 2012جوهرية في القطاع المصرفي حيث لم يضع قيودًا على إنشاء مصارف جديدة )الفرا، 
 ستعراض ألهم مراحل تطور القطاع المصرفي:وفيما يلي ا

 1945-م1925: النظام المصرفي ما بين المرحلة األولى 
وهي بداية فترة االنتداب البريطاني على فلسطين وبعد إصدار القانون المصرفي، حيث   

 (3-2بدأت البنوك بفتح أبوابها والعمل كما هو موضح في الجدول رقم )
 (1945-1925الفترة ) خالل وفروعها البنوك عدد (3-2جدول رقم )

 1945 1944 1943 1941 1939 1938 1937 1935 1934 1930 1925 السنة

عدد المراكز 
 24 25 26 27 38 45 68 80 73 32 5 الرئيسية

 39 37 37 36 35 31 30 26 22 15 8 عدد الفروع
 الموسوعة الفلسطينية إعداد الباحث، استنادًا إلى :صدرالم

  م1994-م1967: النظام المصرفي الفلسطيني ما بين الثانيةالمرحلة 
م تم إغالق جميع البنوك 1967فبعد االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية في عام 

العاملة في االراضي الفلسطينية واستبدالها ببنوك إسرائيلية اقتصرت أعمالها على اإليداع 
االستثمارات للقطاعات الفلسطينية المختلفة، وذلك  والحواالت، ولم تقم بأي دور في عملية تمويل

من خالل سياسية االحتالل الممنهجة لجعل االقتصاد الفلسطيني تابعًا لالقتصاد اإلسرائيلي، لقد 
تركت الساحة المصرفية فارغة لتعمل بها البنوك اإلسرائيلية التي احتكرت السوق المصرفي في 

السماح لبنك فلسطين بإعادة مزاولة نشاطه في مدينة غزة  م تم1981تلك الفترة، ولكن في العام 
 م.1986فقط مع منعه من إعادة افتتاح فرعه في خانيونس حتى عام 

م تم السماح لبنك القاهرة عمان بمزاولة نشاطه في نابلس وانتشر بعد 1986في أواخر عام      
ترة أيضًا وجود مؤسسات (. لقد شهدت هذه الف18:2005ذلك في عدة مدن فلسطينية )بسيسو، 

مصرفية كبديل جزئي للمصارف )مع مراعاة الفوارق المختلفة( حيث يمكن تصنيف المؤسسات 
(، ومؤسسات NGOSالمصرفية في تلك الفترة إلى صنفين وهما مؤسسات غير هادفة للربح )

 هادفة للربح.
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 الفلسطينية : النظام المصرفي الفلسطيني في عهد السلطة الوطنيةالمرحلة الثالثة 
مع بداية العملية السلمية في المنطقة العربية في مطلع التسعينات، وانعقاد مؤتمر مدريد 

، وما ترتب عليه من توقيع وثيقة إعالن المبادئ )اوسلو( حول 1991للسالم في تشرين أول 
ياسة ، بدأت س1993ايلول  13ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية الموقع في واشنطن بتاريخ 

 1994مصرفية جديدة في المناطق الفلسطينية، كــان لقيــام الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية عــام 
دور مباشــر وأساســي فــي معــاودة القطــاع المــصرفي الفلــسطيني نــشاطه فــي االقتــصاد المحلــي، 

ها وألول مرة يتم تأسيس سلطة وشهد فترة تحول جذري مقارنة مع الفترات السابق ذكرها، حيث أن
( والتــي انيطت بها مهام البنك المركزي 184نقدية في فلسطين، بموجب مرسوم رئاسي رقم )

  المتعارف عليها باستثناء مهمة إصدار النقد الوطني.
التـي سـادت األراضـي الفلــسطينية بعـد قيـام الـسلطة -كمـا أن حالـة االسـتقرار النــسبي 

شكلت أيضًا البيئة المناسبة لتأسيس غالبية المـصارف العاملـة فـي -ة الفلسطينية الوطنيــ
فرعًا  258مصرفًا بما مجموعه  16األراضـي الفلـسطينية المحلية وغير المحلية التي بلغ عددها 

 مليون نسمة في فلسطين. 4.6ومكتبًا تقدم خدماتها للمواطنين البالغ تعدادهم 

 يةسلطة النقد الفلسطين 
هي مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان 
سالمة القطاع المصرفي ونمو االقتصاد المحلي بشكل متوازن. وهدفها األساسي المحافظة على 

 االستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو االقتصادي المستدام وذلك من خالل:
واإلشراف على المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة والصرافين التنظيم الفعال والشفاف،  -

 العاملين في فلسطين.
 اإلشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية. -
 رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق االستقرار النقدي. -

( الصادر 2سطينية رقم )وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفل        
، والذي حدد استقالليتها باإلضافة إلى قانون 1997عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 

. ومن أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها سلطة النقد 2010( لعام 9المصارف رقم )
 -ووجب تسليط الضوء عليها هي: 

 (.184سوم رئاسي رقم )م: تأسست سلطة النقد الفلسطينية بموجب مر 1994عام  -
 ( عن المجلس التشريعي الفلسطيني.2م: صدور قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم )1997عام  -
 م: صدور قانون مكافحة غسل األموال.2007عام  -
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 م: صدور مرسوم رئاسي بقانون ترخيص ومراقبة مهنة الصرافة.2008عام  -
 م: صدور قانون المصارف.2010عام  -
 رقم الحساب المصرفي الدولي )اآليبان(.م: إطالق 2013عام  -
 م: انشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.2013عام  -

أما على الصعيد الدولي فقد حصلت سلطة النقد الفلسطينية على جائزة أفضل فعالية تم 
تنظيمها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الوعي المالي لدى شريحة األطفال 

والتي تصدر عن المؤسسة المالية العالمية لتعزيز الوعي المالي لألطفال والشباب  والشباب،
 ومقرها أمستردام.

 

 ثانيًا: هيكلية القطاع المصرفي الفلسطيني
تعتبر المصارف التجارية واإلسالمية أهم مكونات القطاع المصرفي الفلسطيني ورأس 

ى سبعة بنوك وطنية، وعشرة بنوك وافدة، إذ هرمه سلطة النقد الفلسطينية، وهي تنقسم بدورها إل
يوجد سبعة مصارف أردنية، ومصرفان مصريان ومصرف أجنبي واحد. ويوضح الجدول رقم 

  ( البنوك المرخصة من سلطة النقد للعمل في فلسطين.2-4)
 2015( البنوك المرخصة حتى عام 4-2جدول رقم )

 المكاتبعدد الفروع و  سنة التأسيس في فلسطين اسم البنك #

 أواًل: المصارف الوطنية
 54 1960 بنك فلسطين م.ع.م 1
 13 1995 بنك االستثمار الفلسطيني 2
 7 1994 البنك التجاري الفلسطيني 3
 22 1995 بنك القدس 4
 9 2012 البنك الوطني 5
 10 1995 البنك اإلسالمي العربي 6
 16 1995 البنك اإلسالمي الفلسطيني 7

 رف الوافدةثانيًا: المصا
 26 1994 البنك العربي 1
 21 1986 بنك القاهرة عمان 2
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 المكاتبعدد الفروع و  سنة التأسيس في فلسطين اسم البنك #

 2 1995 البنك األردني الكويتي 3
 5 1995 البنك األهلي األردني 4
 16 1994 بنك األردن 5
 HSBC 1998 1بنك  6
 5 1994 البنك العقاري المصري العربي 7
 2 1995 بنك االتحاد 8
 12 1995 يلبنك اإلسكان للتجارة والتمو  9
 4 1994 البنك التجاري األردني 10

 موقع سلطة النقد الفلسطينية إعداد الباحث استنادًا إلى المصدر:
فرعًا ومكتبًا تقدم خدماتها للمواطنين البالغ  225وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن 

السكاني في مليون نسمة في فلسطين. ودون األخذ بعين االعتبار حجم النمو  4.6تعدادهم 
فلسطين، وتظهر هنا الحاجة إلى مضاعفة عدد فروع البنوك العاملة في فلسطين للوصول بها 

شخص. ونجد  10,000إلى المعيار العالمي والذي يقضي بتوفير فرع واحد على األقل لكل 
فرعًا ومكتبًا أي  54بأن بنك فلسطين يعتبر األكثر انتشارًا في فلسطين من خالل العمل ب 

من إجمالي البنوك في فلسطين عالوة على أجهزة الصراف اآللي الموزعة في مختلف  24%
 صرافًا آليًا. 112محافظات الوطن والبالغ عددها 

 

 ثانياً: لمحة تاريخية عن بنك فلسطين

في مدينة غزة كمؤسسة مالية تسعى للنهوض  1960تأسس بنك فلسطين في العام   
طين، وتمويل مختلف المشاريع، وتلبية االحتياجات المالية بمستوى الخدمات المصرفية في فلس

والمصرفية للشرائح االجتماعية واالقتصادية المختلفة. وباشر أعماله العاشر من شباط عام 
 150000جنيه مصري، ورأس مال مدفوع  500000م برأس مال مصرح به يقدر بــ 1961

مليون دوالر. واستمر  160ما قيمته  2014جنيه مصري، بينما بلغ رأس المال حتى نهاية عام 
م علي يد االحتالل اإلسرائيلي حين 1967البنك في عمله منذ تأسيسه إلى أن أغلق في عام 

 م.1981احتالله لقطاع غزة، واستمر اإلغالق حتى عام 
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ويعد بنك فلسطين من أكبر البنوك الوطنية، واألكثر انتشارًا من حيث عدد الفروع 
صراف آلي منتشر في مختلف  112فرعًا ومكتبًا، باإلضافة إلى  54وصلت والمكاتب التي 

موظف  1280محافظات الوطن. يمتلك البنك طاقمًا من الكوادر المؤهلة والتي بلغ عددها 
وموظفة يعملون على خدمة ما يزيد عن 

عميل من األفراد والشركات  698,297
والمؤسسات المختلفة. ويساهم بنك 

البناء والتنمية  فلسطين في عملية
ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتبني 
أفضل السياسات والممارسات العالمية 
بما يشمل متطلبات اإلفصاح والحوكمة 
الرشيدة والدقة والشفافية في كافة أعماله، 

من أرباحه السنوية  %5مخصصًا 
الصافية لبرامج المسؤولية االجتماعية. 

، وأصبح ثاني أكبر الشركات 2005البورصة الفلسطينية عام  وقد أدرج سهم البنك للتداول في
من القيمة السوقية للبورصة. ومن أبرز وأهم  %15المدرجة بقيمته السوقية التي تبلغ حوالي 

الشيكات –الودائع –التسهيالت –خدمة البطاقات -الخدمات التي يقدمها البنك )خدمة الحسابات 
 .)www.bop.ps(صناديق األمانات( -دمات الخزينة خ-الخدمات اإللكترونية -الحواالت –

أسس البنك شركة الوساطة لألوراق المالية، لتكون الذراع االستثماري  2007وفي عام 
لتسهيل عمليات الدفع اإللكتروني من خالل أكبر  Pal Payشركة  2011للبنك، كما افتتح عام 

نقطة  5000الذي يزيد عددها عن  Point of Saleك لنقاط البيع اإللكترونية شبكة يمتلكها البن
بيع موزعة على المحال التجارية والفنادق والمطاعم ومراكز االتصاالت والخدمات العامة 

)www.bop.ps(. 
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  :ملخص الفصل الثاني 
دراسة، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة محاور تناول هذا الفصل الجانب النظري لل

رئيسة وهي )َأنظمة ذكاء اأَلعمال، وتنمية رأس المال البشري، والقطاع المصرفي الفلسطيني(، 
من ثم اخذ الباحث في التدرج لتفصيل كل محور على حدة ذاكرًا للمفهوم العام واألهمية، كذلك 

لخصائص والنظريات واألخالقيات مدعمًا ذلك بالعديد من الفوائد والمكونات واألدوات، ومرورًا با
األشكال التوضيحية. كانت البداية بَأنظمة ذكاء اأَلعمال، ومن ثم تنمية رأس المال البشري 

 وصواًل للقطاع المصرفي الفلسطيني لينهي الباحث بذلك اإلطار النظري للدراسة.
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 تمهيد
 القت التي المواضيع من وتنمية رأس المال البشري ،اأَلعمالذكاء  َأنظمة موضوع يعتبر  

 على الجديدة المواضيع من يعتبر سةاالدر  هذه موضوع ولكن ،والدارسين الباحثين من اهتماما  
 لمحليةا ساتاالدر  أن الباحث وجد واالطالع البحث خالل ومن. والفلسطيني تحديدا   العربي المستوى
، فقد اشتملت على مواضيع اختصت بتنمية رأس المال الموضوع هذا مثل إلى تفتقر والعربية

في تنميتها وتطويرها. حيث ال يوجد أي دراسة  اأَلعمالذكاء  َأنظمةالبشري دون االلتفات لدور 
. ويبدو ذلك واضحا  من خالل عرض الباحث للدراسات اأَلعمالذكاء  َأنظمةمحلية تناولت موضوع 

ذكاء  مةَأنظلسابقة. وبالنظر إلى الدراسات األجنبية فقد نجد بأنها تناولت بإسهاب موضوع ا
 .اأَلعمال

وتنمية  اأَلعمالذكاء  َأنظمة مجال في أجريت التي ساتاالدر  من لعددتوضيح  يلي وفيما  
 وهي قدماألى إل األحدث من الزمني تسلسلها حسب ساتاالدر  ترتيب تم حيث ،رأس المال البشري

 -كالتالي:  جنبيةدراسات أَ و دراسات عربية  إلى مقسمة

 الدراسات العربيةأواًل: 
-البشري المال رأس تنمية في التعليم في االستثمار ( بعنوان "دور2015مسعوديدراسة ) (1

 الجزائر" لحالة تقييمية دراسة
هذه الدراسة إلى توضيح دور االستثمار في تنمية رأس المال البشري في الجزائر،  تهدف

 البشري، المال رأس في االستثمار ةداممست بشرية تنمية قيقتح مقوماتحيث تطرق الباحث إلى 
 واالجتماعية االقتصادية التنمية خدمة في اما  ه دورا   البشري المال رأس يلعب اإلطار ذاه وفي
 الثروات في النقص واجهةمل البشري المال رأس الدول بعض وتستخدمم، العال بلدان جميع في
 لتخصيص مالعال دول معظم دفع ما ذال. هالدو  ذهه همن تعاني أن كنيم ذيال والبشرية بيعيةالط

 البشري المال رأس خصائص لتحسين امجهبر  وتطوير، التعليم يكلةه إلعادة طائلة مالية مبالغ
  .واالجتماعية االقتصادية التنمية متطلبات مع وانسجاما   مالئمة أكثر وجعلها

 -وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: 
 مهما   أساسا   يعد وهو  الفكري، المال لرأس الفرعية كوناتمال مهأ  وه البشري المال رأس إن  -1

  .خرىاألأ  عرفيمال المال رأس كوناتمل
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 التنافسية سباق يف التنموية اناتهالر  أحد يعد البشرى المال لرأس يالنوع اإلعداد إن -2
 يوف االقتصادي اإلنتاج في تسهم التي اإلنتاجية، هقوت المجتمع الذي يمنح فهو .العالمية

 .خرىاألأ  اإلبداع التمجا وفى علوماتمال يوف عرفةمال
 .الثروة وزيادة الدخل ارتفاع ىإل مؤديال البشري المال رأس يخلق استثمارا   يعد التعليم إن  -3
 .االقتصادي النمو في مهتس التي البشري المال رأس تراكم عوامل مهأ  من عامل التعليم إن -4

 المال رأس في االستثمار تعزيز في الزكاة مساهمة( بعنوان "2014، وهبور بختياسة )در  (2
 "البشري

برز أهمية مساهمة الزكاة في استثمار المورد البشري، إذ يمثل تل ه الدراسةهذجاءت   
خرى وهي: رأس المال اإلنسان أحد أشكال رأس المال الذي تتوقف عليه أشكال رأس المال األأ 

االجتماعي، إذ ال يمكن لهذه األشكال أن تصل حد التوظيف األمثل دون  ورأس المالالمادي 
االهتمام بمستوى العنصر البشري وهذا بما يتمتع به من قدرة على التجديد واإلبداع واالختراع 

وحيدة االستثمار في المورد البشري هو الوسيلة الأن إلى . وقد أشارت الباحثتان طويربتكار والتواال
لتطوير اإلنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي يرفع من التنمية الشاملة، ومن أجل معالجة مشكلة كيف 

، وتفعيل القدرات الذهنية والذاتية للمجتمع، أصبح االهتمام االستراتيجي نجعل الفقير مزكيا  
للمؤسسات الزكوية، هو توجيه جزء من أموال الزكاة نحو االستثمار الزكوي، لما له من دور فعال 
في تفعيل مصارف الزكاة وتحسين المستوى المعيشي لها، وتدعيم االستثمار في المشاريع 

 .للمجتمعات اإلسالميةمن ترشيد وتطوير الفعالية االقتصادية اإلنتاجية، بما يزيد 

دور البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشري من وجهة ( بعنوان "2013دراسة )شابط،  (3
 الشق المدني بقطاع غزة"-دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية واألمن الوطني-نظر العاملين

البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشةةةةةري في هدفت الدراسةةةةةة إلى التعرف على دور 
الشق المدني في قطاع غزة، وتمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة  –وزارة الداخلية واألمن الوطني 

على السةةةةةةةةةةةؤال الرئيس رما دور البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشةةةةةةةةةةةري في وزارة الداخلية 
تكون مجتمع الدراسةةةةةةةةةة من موظفي وزارة الداخلية واألمن  الشةةةةةةةةةق المدنير، وقد –واألمن الوطني 

( 476(، وعددهم )31/12/2012وحتى  1/1/2009الشق المدني خالل الفترة من ) –الوطني 
( موظف 119موظفا  بمختلف مسةةةةةتوياتهم الوظيفية، وقد تم اختيار عينة عشةةةةةوائية طبقية بل ت )

 ( من مجتمع الدراسة.%25أي بنسبة )
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وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، وتم تصميم االستبانة 
لتحليل  SPSS(، وتم اسةةةةةةتخدام برنامج التحليل اإلحصةةةةةةائي فقرة 67كأداة لجمع البيانات بواقع )

 البيانات وتفسيرها.

 امجر الب بين قوية عالقة هناك ، أنأهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة خلصت وقد
 وت يير وخبرات معارف وزيادة وقدرات مهارات وتنمية الوطني واألمن الداخلية وزارة في التدريبية
 لعمليةل العليا اإلدارة قبل من مالي ودعم ومساندة اهتمام وهناك موظفيها، وقيم واتجاهات سلوك

 مراحل نفيذت على تعمل متخصص طاقم عليها يشرف مختصة دائرة وتوجد الوزارة، في التدريبية
 ومسمياتهم مريةالع فئاتهم بمختلف الجنسين كال من اهتمام وهناك مهني، بشكل التدريبية العملية

 على حاصلينال الموظفين واهتمام التدريبية، البرامج في المشاركة في خدمتهم وسنوات الوظيفية
 .غيرهم من أكبر التدريبية البرامج في المشاركة في علمية شهادات
_  وطنيال واألمن الداخلية وزارة في التدريبية العملية تعزيز بضةةةةةةرورة الدراسةةةةةةةأوصةةةةةةت و 

 ،بالتدريب الخاص المالي المخصةةةةةص وزيادة العليا، اإلدارة اهتمام زيادة خالل من المدني الشةةةةةق
 األساليب دامواستخ العليا، الدراسات حملة من مختصين بموظفين والتطوير التدريب دائرة وتدعيم
 فروقهم فبمختل الوزارة موظفي جميع وتحفيز تشةةةةةةةةةةةةةةجيع على والعمل مراحلها، تنفيذ في العلمية
 .  فيالوظي بالمسار التدريب ربط خالل من وذلك التدريبية البرامج في بالمشاركة الفردية

 ريالبش المال رأس تدريب في االستثمار عائد ( بعنوان " قياس2013دراسة )بوحديد ويحياوي،  (4
 " المعرفة اقتصاد ظل في
 المال سأر  بتدري في االستثمار عائد اسقي ةكيفي على التعرف إلى هذه الدراسة تفهد  

 ةائريالجز  المنظمات إلحدى ةاسيدر  حالة إلى التطرق خالل من المعرفة اقتصاد ظل في البشري
 لمالا سأر  بتدري في االستثمار من العائد اسقي ويعد .بباتنة سااألور  مطاحن مؤسسة وهي

 والفوائد نافعالم دتحدي ةب ي اسهقي لصعوبة ا  نظر  نالباحثي قبل من دايمتز  اهتمام مجال البشري
 المنظمات ركزت ذلك،ل .البشري بالمورد المتعلقة تاالقرار  دوترشي التخاذ االستثمار هذا عن الناجمة
 دراسة ركزتهذه ال أن إال. بوالتدري مالتعلي على باالعتماد البشري المال سأر  في االستثمار على
 .بالتدري في االستثمار على

 -وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 
 ناصرع على باالعتماد البشري المال سرأ في االستثمار على المنظمات تركيز ضرورة 

 .زوالتحفي مالتعلي مثل بالتدريمع  متكاملة



 
69 

 يالبشر  المال سرأ في االستثمار عائد اسلقي بوأسالي نماذج قتطبي نحو التوجه. 
 فوائده الستخالص بالتدري بعد المحققة للنتائج المنظمات اسقي. 
 إلنتاجيةا تحسين الوقت، تخفيض مثل التدريب بعد يجابيةإ لنتائج المؤسسة تحقيق 

 .المؤسسة أداء نتحسي وبالتالي لليد العاملة األمثل واالست الل

دراسة  –بداع التقني وأثره على اإل اأَلعمالوان " ذكاء ( بعن2013، وآخروندراسة )ارتيمة  (5
 حالة لشركة أدوية الحكمة"

ب بمت يراته )مستودعات البيانات، التنقي اأَلعمالهدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر ذكاء 
كمة بداع التقني، وقد تم اختيار شركة أدوية الحالجة التحليلية المباشرة( على اإلعن البيانات، المع

ة دراسية، حيث تم تطوير استبانة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المكونة من لدراستها كحال
 بهدف تحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات. ا  ( موظف50)

 عمالاألَ حصائية لذكاء إداللة  لعدة نتائج كان أهمها وجود أثر ذيوقد توصلت الدراسة 
بداع التقني، ة التحليلية المباشرة( في اإلالمعالج بأبعاده )مستودعات البيانات، التنقيب عن البيانات،

أهم ما توصلت إليه الدراسة هو ضرورة اعتماد المنظمات على التكنولوجيا الحديثة في  وقد كان
لك ترسيخ ، وكذاأَلعماليا من الدقة العالية في إنجاز تطوير أعمالها لما تتميز به هذه التكنولوج

 مات والذي يحقق لها ميزة تنافسية في سوق العمل. بداع التقني لدى المنظمفهوم اإل

-اإللكترونية  التجارة فاعلية في ودوره اأَلعمال ( بعنوان " ذكاء2013دراسة )زكر ويوسف،  (6
 " نينوى محافظة في الطبية والمستلزمات األدوية لصناعة الحكماء لشركة مقترحة معمارية

الدراسة لتقديم معمارية مقترحة لشركة الحكماء لصناعة األدوية والمستلزمات  تهدف
الطبية، ول رض تحقيق ذلك فقد تم تحليل بيئة الشركة الداخلية والخارجية باالعتماد على قائمة 

تجارة قد تم توظيفها في حقل الفحص أعدت لهذا ال رض، ول رض التحقق من سريان المعمارية، ف
لكترونية وهو أحد أهم حقول نظم المعلومات، وقد اشتملت المعمارية مستودعات البيانات اإل

ة الفورية ، فضال  عن المعالجة التحليلياأَلعمالبوصفها من تقنيات الخزن المستخدمة في تطبيقات 
ما هوالتنقيب عن البيانات بوصفها من تقنيات تحليل البيانات، كذلك لوحات القياس والتقارير بوصف

من تقنيات عرض المعلومات. وتم االعتماد في البحث على المنهج التحليلي بوصفه المنهج 
ل يانسجاما  مع طبيعة الدراسة الحالية، على اعتبار أنه يعتمد على نحو كبير في تحل األكثر

مكانية تفعيل األدوات التقنية في هذا المجال.مضمون بيئة الشركة وموقعها اإل  لكتروني، وا 
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 -لقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان من أبرزها: و  
 المعالجةو  اناتالبي كمستودعات وتقنياتها اأَلعمال ذكاء تطبيقات الحكماء شركة اعتماد عدم  -1

 الشركة في نيالعامل األفراد معرفة في انخفاض كمني ذلك في السبب ولعل ة،يالفور  التحليلية
 .مسبقا   عهام التعامل للمستفيدين يتسن التي لم جهاتالتو  منفه بوص التطبيقات بهذه

 لذكاء ندةالمسا مجال البرمجيات في الحكماء لشركة التحتية البنية هزيةجا مستوى انخفاض -2
 أنشطة نجازإ على تعمل التي مع التقنيات التعامل نحو الشركة توجه اقتصار بسبب ،اأَلعمال
 .التقليدية الشركة

 نحو المعلومات على استرجاع على واالقتصار للسيطرة لوحات على الشركة اعتماد ابغي إن -3
 ة،يلحالا اقات العملسي ضمن التقنيات من النوع لهذا دينالمستفي حاجة عدم علىشر يؤ  كمي
 .لوحات السيطرة تقنيات استخدام ستلزمي اأَلعمال ذكاء تطبيقات اعتماد نأ نيح في

المعلومات في رأس المال البشري/ دراسة أثر تقانة ( بعنوان "2013دراسة )العبادي،  (7
 "ىمستلزمات الطبية في محافظة نينو استطالعية في الشركة العامة لصناعة األدوية وال

 دراسةوهي  ،البشري المال رأس يف المعلومات تقانة يرتأث دديتح إلى ت الدراسةسع
 اهتمام نوأوضحت أ .ينوىنية/ الطب والمستلزماتية األدو  لصناعة العامة لشركةل يةاستطالع

 حاجات يتلب منتجات ميتقد يةإمكاني ف هماس البشري المال ورأس المعلومات بتقانة الشركة إدارة
ي ف والبقاء المنافسة الشركات أمام الوقوف يةإمكان للشركة يتيح الوقت نفس يوف الزبائن، ورغبات

 عالقة يانوب المعلومات تقانة دراسة إلى ازدادت الحاجة فإن ذلك على واعتمادا   ،اأَلعمال عالم
 وتوصل ي.التنافس الشركة موقفتعزيز وذلك ل البشري المال رأس ينوب ينهماب يروالتأث االرتباط
كما  .البشري المال رأس يف المعلومات لتقانة يةمعنو  يروتأث ارتباط عالقة وجود إلى الباحث

ك هو المعلومات ومعالجتها، كذلوأوصت الدراسة بضرورة زيادة اهتمام الشركة قيد البحث بعنصر 
مر لرأس المال البشري من خالل توسيع العالقات مع الجامعات والمعاهد لتنظيم الدورات األ

ف د)تقانة المعلومات ورأس المال البشري( به والندوات والمؤتمرات العلمية في كال المجالين
 تحسينه باستمرار.

ن م دور الجامعات الفلسطينية في تنمية رأس المال البشري(: بعنوان "2013دراسة )صبح،  (8
 "وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 وجهة من البشري لالما سرأ تنمية في سطينيةالفل الجامعات دور زاإبر  إلى سةاالدر  دفته  
 سطينيةالفل الجامعات قدرة من تحد التي المعوقات الكشف عن كذلك التدريس، يئةه أعضاء نظر
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 عينةرات تقدي متوسطات بين قالفرو  عن والكشف البشري، لالما سأر  تنمية في غزة بمحافظات
 تار لمت ي ا  تبع البشري لالما سرأ تنمية في سطينيةالفل الجامعات به متقو  الذي دورلل سةاالدر 
 استبانة مةمستخد ي،التحليل الوصفي جالمنه الباحثة استخدمت سةاالدر  هدافأ  ولتحقيق .سةاالدر 

 .التدريس ئةيه أعضاء نظر ةوجه من البشري لالما سأر  تنمية في سطينيةالفل الجامعات دور لقياس
 البشري لالما سأر  بتنمية قةوالمتعل الخمسة المجاالت ىعل موزعة فقرة (62من ) تكونت وقد
 تدريس يئةه عضو( 268ن )م سةاالدر  عينة وتكونت. (ثقافيا  -علميا  -اجتماعيا  -سياسيا  -اقتصاديا  )

لبرامج ، وتم استخدام االعشوائية بالطريقة ااختياره مت حيث ياألصل المجتمع نم ،(26.6%) بنسبة
 حصائية لمعالجة تلك البيانات.اإل

 :من خالل دراستها ةإليه الباحثومن أهم ما توصلت 
التدريس  هيئة أعضاء نظر وجهة من البشريل الما رأس تنمية في الفلسطينية الجامعات دور جاء .1

 (. %66الكلية ) الدرجة بل ت حيث متوسطة بدرجة
 تنمية لمجا ةالثاني المرتبة في وجاء األولى، ثقافيا  المرتبة البشري لالما رأس تنمية لمجا احتل .2

 لثالثة، وفيا المرتبة علميا   البشري لالما رأس تنمية لمجا جاء بينما سياسيا ، البشري لالما رأس
 تنمية الخامس لالمجا جاء وأخيرا   اقتصاديا ، البشري لالما رأس تنمية لمجا جاء الرابعة المرتبة
 الخامسة واألخيرة. المرتبة ليحتل البشري اجتماعيا   لالما رأس

 غزة اتبمحافظ الفلسطينية به الجامعات متقو  الذي الدور لحو إحصائية داللة ذات قفرو توجد .3
 لكمية،ا مت ير إلى تعزى التدريس أعضاء هيئة نظر وجهة من البشري لالما رأس تنمية في

 رأس تنمية) بةة المتعلق الثاني لباستثناء المجا اإلنسانية، الكميات لصالح قالفرو هذه وكانت
 سياسيا (. البشري لالما

في تطوير بطاقة األداء  اأَلعمالتوظيف ذكاء بعنوان " (:2012)اغا والقصيمي،  دراسة (9
 رالمتوازنة
 األكاديميين من كبير باهتمام حظيت والتي الحديثة الحقول أحد دراسةال ههذ تتناول 
 إمكانية إطار في تناوله تم إذ ،اأَلعمال ذكاء سواء، وهو حد على والبرمجيات األبحاث وشركات

 .االستراتيجية اإلدارة أدوات أهم من بوصفها المتوازنة األداء بطاقة لتطوير منه الستفادةا
 وكذلك ومكوناته، ومعماريته، اأَلعمال ذكاء مفهوم على لوقوفل انحثاالب تجها ذلك، بناء  علىو 

 محدداتها أهم واستقصاء وعملياتها، ،هاتومنظور  المتوازنة األداء بطاقة مفهوم الخوض في
 التحليل على احثالب اعتمدوقد  لمعالجتها، اأَلعمال ذكاء يقدمها أن يمكن التي الحلول وتوضيح
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 األداء بطاقة الستخدام الحالي الواقع معالم وقد جسد .المطلوبة النتائج إلى للوصول النظري،
 .الواقع هذا تحسين في اأَلعمال ذكاء حلول من االستفادة إمكانية مدى على والتعرف المتوازنة

 -، أهمها: ستنتاجاتاال من مجموعةإلى  البحث وخلص 
 ،واألدوات والحلول، والعمليات، المنهجيات، من للعديد ا  إطار  بوصفه اأَلعمال ذكاء يعمل -1

 وبالتالي ق،للتطبي قابلة مضافة قيمة ذات معلومات توفير أجل من مجتمعة تعمل التي والتقانات
 .الذكاء نجازإ

 معينة، ارر ق لحاالت حلول أو راالقر  لمتخذ أجوبة توفير على يقتصر ال اأَلعمال ذكاء دور إن -2
 ال البة ياتالفرض واستطالع للطرح المناسبة األسئلة إيجاد على ر أيضا  االقر  متخذ يساعد وانما

 .األفعال األفعال إلى ردود من المنظمة تحول وبالتالي والسائدة،
 نم محددة مجموعة على وتركيزها المتوازنة األداء لبطاقة النظامية الطبيعة من الرغم على -3

 إال نظمة،الم ضمن واألهداف الوظيفية تاالمنظور  تنظيملوقابليتها  الرئيسة، األداء تامؤشر 
 ياسيق بشكل صياغتها خالل منها من الحد يمكن التي العيوب بعض من تعاني لتاز  ما أنها

 .تطويرها في اأَلعمال ذكاء على واالستناد وشمولي
 صولالح في سيساعد المتوازنة األداء بطاقة وتنفيذ تخطيط في اأَلعمال ذكاء توظيف إن  -4

 لتيا العالية القدرات خالل من المطلوبة، والجودة بالوقت المناسب المطلوبة البيانات على
 حزم خدامباست ها وتوحيدهاتنظيم على والقدرة للبيانات متنوعة مصادر مع للتعامل يملكها
 .البيانات تكامل

  ل في مجال التموي اأَلعمالتأثير نتائج تطبيق ذكاء ( بعنوان " 2012زويلف والحنيطي، دراسة ) (10
 " على ربحية المصارف اإلسالمية  

في  مالاأَلعالدراسة إلى معرفة تأثير عمليات التوريق كأحد نتائج تطبيق ذكاء  هدفت
مجال التمويل على ربحية المصارف اإلسالمية، وتتخذ من بنك دبي اإلسالمي نموذجا  لدارسة 
هذا التأثير. وتم االعتماد على التقارير المالية المنشورة للبنك من أجل تحديد ذلك، باستخدام أربعة 

ة في ائيمؤشرات مالية لقياس الربحية. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحص
تائج تطبيق ن جميع مؤشرات قياس الربحية لبنك دبي اإلسالمي تعزى للقيام بعمليات التوريق كأحد

ن معظم إن هناك تأثير واضح لهذه العمليات في ربحية البنك المذكور، إذ اك، حيث اأَلعمالذكاء 
الفترة المبحوثة بعد إصدار الصكوك كانت متأثرة باألزمة المالية العالمية. وقدمت الدراسة العديد 

 في المصارف اإلسالمية، وبناء اأَلعمالمن التوصيات كان أهمها ضرورة استخدام تقنيات ذكاء 
 .اأَلعمالعمليات التوريق على المعلومات المستمدة من نتائج تطبيقات ذكاء 
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 "في التسويق اأَلعمالإطار مقترح لتطبيق نظام ذكاء ( بعنوان "2012راسة )العريقي، د  (11
 وم،لمفها ذابه طةالمرتب طلحاتوالمص اأَلعمال ذكاء مفهوم تحديد إلى الدراسة هذه هدفت

 المكونات وتحديد خاص، بشكل والتسويق عموما   المنظمات يف اأَلعمال اءذك ةأهمي ةومعرف
 مجال في اأَلعمال ذكاء نظام قتطبي ةلكيفي رحمقت ارإط ووضع ،اأَلعمال اءذك املنظ األساسية

التسويق، وذلك في محاولة من الباحث للتأصيل النظري لموضوع حديث نسبيا  وخاصة على 
 البيئة العربية.

 ذكاءل ةرئيس واعأن ثالثة اكهن أنهمها بأ مجموعة من النتائج كان  ىإل الدراسة وخلصت
 اأَلعمال اءذك تطبيقاتن م العديد ناكوالتش يلي. وه ي،والتكتيك تراتيجي،االس: يه اأَلعمال

دار  روع،المش موارد تخطيط: لثم التسويق في المستخدمة دار  د،التوري لةسلس ةوا  . العميل قةالعة وا 
راسة صت الدأكما و  .التسويق مجال في اأَلعمال ذكاء نظام لتطبيق مقترح إطار صياغة وأخيرا  

معرفة في البلدان العربية، ل اأَلعمالبمزيد من الدراسات التجريبية التي تعكس تطبيقات ذكاء 
 .اأَلعمالمستوى ومعوقات التطبيق ألدوات ذكاء 

ة دراسةةة ميداني :واقع رأس المال البشةةري والميزة التنافسةةية"بعنوان  (2011دراسةةة )أبو دية،   (12
 "م من وجهة نظر الهيئة األكاديميةفظتي الخليل وبيت لحعلى الجامعات الفلسطينية بمحا

عات ميزة التنافسةةية في الجامهدفت الدراسةةة إلى التعرف على واقع رأس المال البشةةري وال  
طينيةةة في محةةافظتي الخليةةل وبيةةت لحم، وذلةةك من وجهةةة نظر الهيئةةة األكةةاديميةةة، وقةةد سةةةةةةةةةةةةةةالفل
المنهج الوصةةفي التحليلي للوصةةول إلى نتائج الدراسةةة، وتم اسةةتخدام االسةةتبانة  ةالباحث تسةةتخدما

كأداة لجمع البيانات، وقد تكون مجتمع الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة من جميع الموظفين األكاديميين اإلداريين في 
 وموظفة. ( موظفا  66محافظتي الخليل وبيت لحم والبالغ عددهم )الجامعات في 

من النتائج من أهمها: ارتفاع مسةةتوى كفاءة األكاديميين  وقد توصةةلت الدراسةةة إلى العديد
نجازات التي يقوم بها أعضةةةةةةةةةاء درة على مواكبة العمل، كما أن اإلفي الجامعات في أعمالهم، والق

الهيئة التدريسةةةةةية تسةةةةةاعدهم في رفع مسةةةةةتوى اإلبداع واالبتكار لديهم، وتوفر الجامعات ألعضةةةةةاء 
ى القيام بعملهم، وتحاول اسةةةةتقطاب أعضةةةةاء الهيئة التدريسةةةةية الهيئة التدريسةةةةية أدوات تسةةةةاعد عل

ذوي الكفةةةاءات وتهتم بتطوير مهةةةاراتهم وتنميةةةة كفةةةاءتهم المهنيةةةة، كمةةةا تهتم الجةةةامعةةةات بةةةالميزة 
ن المكتبات جيدة من الناحية التكنولوجية، ويتم اختيار طلبة الدراسةةةةةةةةةةةات العليا إالتنافسةةةةةةةةةةةية حيث 

البحث العلمي بما يخدم المجتمع، باإلضافة إلى بس علمية فعالة، وهناك اهتمام سوأ وفق معايير
 االعتماد والجودة. َأنظمة تطبيق
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وتمثلت التوصةةةةةيات في: ضةةةةةرورة زيادة رأس مالها البشةةةةةري، واالرتقاء بموقعها التنافسةةةةةي 
دام خعن طريق )أعضةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئة التدريس، واختيار الطلبة، وتوفير مكتبة كبيرة وجامعة، اسةةةةةةةةةةةةةةت

 التكنولوجيا، والبحث العلمي، اإلدارة الداخلية للجامعات(.

   لومات في تنمية رأس المال البشريدور تكنولوجيا المع( بعنوان " 2011، )الفتالوي دراسة  (13
 )اسيا سيل( محافظة كربالء "االتصاالت عينة في شركة  آلراءدراسة استطالعية   

رمجيات، جهزة والمعدات، البالمعلومات كمت ير مستقل )األبعاد تكنولوجيا أتناولت الدراسة 
االتصاالت، الموارد البشرية( والمت ير التابع رأس المال البشري )المعرفة، الخبرة، المهارة، 

يين من األخذ ار ا  من أجل تمكين اإلدلياالبتكارات(، وبناء  عليه اتخذ الباحث منهجا  وصفيا  تحلي
تمكين المنظمة من االستجابة ومواكبة الت يرات في مجال تكنولوجيا ل ،بعادبما تمليه هذه األ

 المعلومات. 
كما اعتمدت الدراسة على مجموعة من المؤشرات واالختبارات اإلحصائية ونتج عن ذلك  

 همها التأثير الملحوظ لتكنولوجيا المعلومات فيأ مجموعة من االستنتاجات النظرية والميدانية كان 
 لى تنمية رأس مالها البشري من خالل البرامج التدريبية.إبشري واتجاه المنظمات رأس المال ال

أما أهم التوصيات فقد كانت في ضرورة قيام الشركة المبحوثة بتحديد احتياجاتها من  
 الموارد البشرية ذات المهارة والخبرة العالية التي تنسجم وتتالءم مع متطلبات العمل في الشركة.

بشةري ودوره في االستثمار في رأس المال ال( بعنوان "2011لصمد والعقون، عبدا) دراسة  (14
 "تخفيةض البطةالةة

ن لتقليل من حدة البطالة، ملالبشري  في رأس المال دور االستثمار هذه الدراسة اوضحت        
ي دولة ف خالل التركيز على العالقة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل المحلية

ئة حملة فوهي الموجودة بين سوق الش ل وفئة خاصة من المجتمع توضح العالقة الجزائر، كما و 
هذه الفئة بالذات لما لها من دور كبير في المجتمع، ونظرا  تم تخصيصالشهادات العليا، وقد 

ما لديه من بباعتبارها رأس مال بشري يجب االستفادة منه و  المنفقة في تكوينها الباهظةللتكاليف 
 .مخزون علمي في األماكن المناسبة

ل كيفية االستفادة من رأس الما فيالتفكير ومن أهم ما نتج عن هذه الدراسة هو ضرورة         
مالءمة  ومدىوالتعليم العالي بشكل خاص  بشكل عام البشري من خالل االستثمار في التعليم
 ذلك التعليم مع متطلبات سوق العمل. 
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بعنوان: "واقع رأس المال البشةةةةةري في إطار المشةةةةةروعات  (2008 ،وأحمد )شةةةةةباتدراسةةةةةة   (15
 دراسة تطبيقية على شركة أبناء كاظم في قطاع غزة"  –الريادية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع رأس المال البشري في إطار المشروعات الريادية، 
مدينة غزة رشةةةةةةةةةةةةةةركة أبناء كاظمر، وقد بالتطبيق على إحدى المشةةةةةةةةةةةةةةروعات المتميزة والريادية في 

ن على ياستخدم الباحثان المقابلة كأداة في جمع البيانات، باإلضافة إلى المالحظة من قبل الباحث
 من مالك المشروع وجميع العاملين.نشاط الشركة وحصتها السوقية، وتكون مجتمع الدراسة 

وخلصةةت هذه الدراسةةة إلى: أنش الشةةركة تعتمد على الخبرات المنقولة والمتوارثة من األب 
يتم اختيار الموظفين وفق خصةةةةةائص معينة مثل )المرونة  المرطبات،مؤسةةةةةس الشةةةةةركة في إنتاج 

ز العامل بحيث ال يتجاو  العاملين،وتهتم بعمر  العمل،في التعامل مع الزبائن والتكيف مع واقع 
ب وتقوم بتدري غزة، للعادات بقطاع واسةةةةةةةةةةةةةتثناء المرأة من المشةةةةةةةةةةةةةاركة بالعمل نظرا   ت،العشةةةةةةةةةةةةةرينا

العاملين لفترات متفاوتة لتمكنهم من القيام بالمهام في حال االشةةةةةةةةةةةةةةتراك بعملية اإلنتاج أو التوزيع 
 على الزبائن.

 ةضةةرورة إعداد نظام أجور مناسةةب، وتفعيل نظام الحوافز الماديوتمثلت التوصةةيات في: 
والمعنوية في الشركة، واالستمرار بتنمية مهارات وكفاءة العاملين بشكل مستمر لما لذلك من أثر 

عداد دورات مستمرة في مجال فن التعامل مع الجمهور.  ايجابي على سلوكهم واتجاهاتهم، وا 
 

 ًا: الدراسات األجنبيةثاني

بعنوان  (Muhammad, Jamaludin, Zeeshan & Waqas, 2014)دراسة  (1

"Business Intelligence as a Knowledge Management Tool in 

Providing Financial Consultancy Services " 

إلدارة  كأداة اأَلعماللبلورة الطريقة التي يمكن أن يساعد فيها ذكاء  ت هذه الدراسةهدف  
الماليين في تقديم خدمات مهنية احترافية للقطاع المالي. حيث يمكن أن  المعرفة لالستشاريين

ميزة تنافسية لالستشاريين إذا كانوا قادرين على توظيف واست الل  اأَلعمالذكاء  َأنظمةتمثل 
مثل مستودع البيانات، وعملية التنقيب عن البيانات، المعالجة التحليلية  اأَلعمالأدوات ذكاء 

رين على ن إلى أن االستشاريين قادل وكتابة البيانات. وأشار الباحثاة قراءة وتحويالمتصلة، وعملي
لتحليل البيانات التنظيمية مثل بيانات المنشآت والعمليات التجارية  اأَلعمالذكاء  َأنظمةاستخدام 

 للمؤسسة المالية، من خالل تحليل البينات التنظيمية. كذلك وتتمكن المؤسسة المالية من تحقيق
انتقال وتنسيق أفضل للكفاءات الوظيفية وذلك ليس لمساندة استراتيجيات البيع والتسويق وتطوير 
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أفضل لبرنامج خدمات الزبائن فقط، بل أيضا  للتقليل من حجم المخاطر من خالل تطوير إجراءات 
استطاعة ب إدارة المخاطر األكثر تناسبا . باختصار، من خالل امتالك هذه الميزة التنافسية، سيكون

 االستشاري الصمود في السوق الذي يعتبر في حالة ت ير دائم.
تلعب دورها كأداة إلدارة المعرفة ولتوفير  اأَلعمالذكاء  َأنظمةوتوصلت الدراسة إلى أن   

الفائدة للقطاع المالي والذي يتصف دائما  في السوق بسرعة الت ير وبحجم هائل من البيانات. 
دورا  في استخالص األنماط الخفية والمعلومات القيمة من شبكة االنترنت  مالاأَلعحيث يلعب ذكاء 

 عمالهم بشكل أفضل.أ نجاز إومصادر البيانات الخارجية التي تساعد االستشاريين في 

 The Impact of Business Intelligence" بعنوان (Mohammad, 2012) دراسة (2

and Decision Support on the Quality of Decision Making An 

Empirical Study on Five Stars Hotels in Amman Capital " 

ونظم دعم القرار على جودة  اأَلعمالهدفت هذه الدراسة إلى محاولة معرفة أثر ذكاء   
و غير مباشرة، وتمت الدراسة على الفنادق من فئة خمس نجوم أصناعة القرار بطريقة مباشرة 

خذت عينات الدراسة من اإلدارة الوسطى والعليا، أهاشمية االردنية )عمان(، و في عاصمة المملكة ال
دام وقد تم تحليل النتائج باستخ ،كأداة للدراسة ستبانةاستخدام اال، وتم ا  ( موظف150بلغ عددها )

 ساليب احصائية مختلفة.أ
ها من خالل تقديم على اتخاذ القرار اأَلعماللدور ذكاء  ا  واضح ا  هناك أثر  وخلصت الدراسة بأن

 لتقارير تحتوي على معلومات ذات جودة عالية تسرع في عملية اتخاذ القرار.

 :Human capital development"بعنوان  (Aluko & Aluko, 2012)دراسة  (3
Nigeria's greast challenge"  

 ريالبش لالما سأر  تخطيط حول كيف يتم والمجادالت الحجج فحص إلى سةاالدر  دفته        
الدراسة  واشتملت .العالمي االقتصاد في والعشرين الحادي القرن في التنافسية مميزةلل ا  مصدر ليكون 

ة قت العالوضحأعلى تعريف رأس المال البشري والتنمية المستدامة في رأس المال البشري، كذلك 
 بين تنمية القدرات والتنمية البشرية وربط ما سبق ذكره بالواقع النيجيري.

 -الدراسة:  إليها توصلت التي النتائج أهم ومن
 لتلبية ةعالي جودة ذا يكون أن ويجب واالستدامة، التطور في كبير بشكل هميس ليمالتع أن 

 السوق للمهارات العالية. بطل
 ر وجهات التمويل واإلشراف على مراكز التطوي المعنية الحكومية تااإلدار  بين التنسيق ضعف

 والتدريب والتعليم.
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 The effect ofبعنوان "( Elena, Theofanis, Thanasis, 2011) دراسة (4

information technology and human capital on economic growth  " 
 ورد معرفة لىإ وهدفت المتقدمة ةالصناعي البلدان نيب كمقارنة الدراسة هذه أجربت  

 البلدان تلك في ةنتاجياإل ادةيز  في ثرهماأو  البشري المال رأس على المعلومات تكنولوجيا استخدام
 الدراسة خلصتو ( 2004-1980) نبي الممتدة المدة الدراسة وتضمنت االقتصادي النمو قوتحقي
 جودو  لىإ وتوصلت البشري المال ورأس المعلومات اتكنولوجي نبي ةخطي عالقة أن هناك إلى

 مكونات يف اختالف وجود ضا  أي واستنتجتكذلك  ،ةواالنتاجي البشري المال رأس نبي ةخطي عالقة
 مع تناسبي بشكل روالتطوي بالتدري برامج توضع نأ جبوي خرآو  بلد نيب البشري المال رأس

 المهارةب العمال دتزوي علىمستمر  بشكل والعمل المعني البلد في البشري المال رأس مكونات
هم  نيمالمتعل العمال نأ ووجدت ثةالحدي االتكنولوجي استخدام على نادريق كونواي نأو  المطلوبة

 .غيرهم من المهارة كتسابا على قدرة كثراأل

 Business Intelligence and Its Use for " بعنوان( Kapoor, 2010) دراسة (5

Human Resource Management"  
 افسيةالتن القدرة تحقيق في الحاسمة األدوار كأحد اأَلعمال ذكاء دور الدراسة هذه تناولت        
 تعتبر الذي قتالو  في اليوم، نشهده الذي التنافسية شديد االقتصاد في المنافسين على للت لب
 ماتيةمعلو  َأنظمة قاعدة تطوير على قادرة اأَلعمال ذكاء منهجية تستخدم التي التجارية اأَلعمال

 بدأت حين وفي ثقة، وأكثر أسرع بشكل التجارية القرارات واتخاذ لألعمال مفيدة رؤى تحقق ذكية
 وحققت أعمالها ضمن من المجاالت من العديد في اأَلعمال ذكاء استخدام المؤسسات من العديد

 تدرس لدراسةا فهذه. البشرية الموارد إدارة مجال في الجهد هذا من دتستف لم أنها إال كبيرة، مكاسب
 المدمجة للبيانات التحليلية والسمات اأَلعمال ذكاء في للبحث اأَلعمال ذكاء في الرائدة الشركات

 ربعةأ لىع يشتمل نهأ على اأَلعمال لذكاء ينظر حين في. لديهم البشرية الموارد إدارة وحدات في
 رعيف ونظام أعمال أداء متقدمة، تحليالت البيانات، إدارة: كالتالي وهي مترابطة فرعية َأنظمة

 البيانات قواعد في البيانات تخزين عملية البيانات إلدارة الفرعي النظام يعالج. المعلومات لتوصيل
 .البينات ومجمعات البينات ومستودعات

 التجارية لألعمال المساعدة تقديم على يعمل اأَلعمال ذكاء أن إلى الدراسة هذه وخلصت
 اأَلعمال تقوم التنظيمية، والت يرات التكنولوجي التطور فبسبب التنافس، على قدرة أكثر لتصبح
 باستمرار ت يرت التجارية اأَلعمال بيئة أن وبسبب للقلق مثير بمعدل البيانات وتخزين بجمع التجارية

 أَلعمالا ذكاء فإن ولذلك. متزايد بشكل معقدة مسألة المؤسسات داخل القرارات اتخاذ عملية صبحتأ
 .ثقة أكثر معلوماتية قاعدة على وقائمة أسرع بشكل تجارية قرارات اتخاذ على المؤسسات يساعد
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 Human capital a source of competitiveبعنوان " ( Memon, 2009)دراسة  (6

advantage: Ideas for strategic leadership ر 
حاولت هذه الدراسة عرض بعض األفكار المبتكرة للقيادة التنظيمية من خالل عرض 

ة وصيانته واستدامته، انطالقا  من قاعدبعض النماذج الفريدة للحصول على رأس المال البشري 
مفادها أن رأس المال البشري هو جزء ال يتجزأ من أي منظمة. وال رض من هذه النماذج هو 
توضيح أن رأس المال البشري يعتبر من أهم المصادر للميزة التنافسية في عصرنا الحالي، وذلك 

 زة التنافسية.لتحقيق المي ا  وهام ا  حيوي ا  في ضوء مدخل الموارد، الذي يعتبر العنصر البشري عنصر 
ويعتقد بأن المنظمات إذا عرفت كيف يسهم رأس مالها البشري في نجاحها فإن هذا يساعد 
بشكل كبير في إدارتها وتقييمها بفعالية، وأن تنمية رأس المال البشري هو التحدي األعظم لقادة 

ائج كان ة. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتالمنظمات في تشكيل االستراتيجيات التنافسية للمنظم
من أبرزها أن التكنولوجيا، العولمة وزيادة المنافسة بين المنظمات قد عملت على ت يير النماذج 

 وصت به الدراسة.أالمؤدية للميزة التنافسية في عصر المعرفة الحالي وكان ذلك ما 

 Critical Success Factors of Business( بعنوان "Naveen 2009)دراسة  (7

Intelligence Implementation " 
 اأَلعمال ذكاء نظام لتطبيق الحرجة النجاح عوامل أهم معرفة محاولة سةار دال هذه تناولت

 هذه وتحليل اأَلعمال ذكاء نظام تنفيذ مجال في المتخصصين من البيانات جمع خالل من
 مجموعة إلى الباحث وتوصل. اأَلعمال ذكاء لتنفيذ الحرجة العوامل أهم إلى للوصول اإلجابات

 نظر وجهة من األولوية حسب المرتبة اأَلعمال ذكاء لتطبيق الحرجة النجاح عوامل من
 -يلي:  وكما المبحوثة المنظمةي ف المتخصصين

 .واألهداف الرؤية وضوح .1
 .والرعاية بالدعم اإلدارة التزام .2
 .العليا اإلدارة مشاركة .3
 .المعلومات وتكنولوجيا اأَلعمال مجتمع بين التفاعل .4
 .اأَلعمال ذكاء مفهوم عبر المعلومات وكمةح .5
 .النهائيين المستفيدين مشاركة .6

اح وتحديد عوامل النج بقياس المتعلقة الكمية البحوث من المزيد بإجراء الدراسة وأوصت
 يتلا تائجللن المت يرات من المزيد وبإدخال ،في المنظمات اأَلعمالالحرجة لتطبيق نظم ذكاء 

 .الباحث اإليه توصل
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 A business process  " بعنوان(  Tan, Shen, Xu, Zhou & Li, 2008) دراسة (8

intelligence system for enterprise process performance management" 

 عمالاألَ هذه الدراسة منهجية باإلضافة إلى مجموعة من المفاهيم نحو عمليات ذكاء  قدمت  
، بما يشمل نماذج قياسية مستندة إلى اإلدارة الفعالة ةباستخدام تقييم أداء العمليات الديناميكي

 ليم األداء للعمليات الديناميكية للشركات، حيث تدعم النماذج القياسية المقترحة تحلييومنهجية تق
عمليات تدفقات في داخل شركات التصنيع، بما يشمل تدفق النشاط، وتدفق المعلومات،  ست

ي غاية رباح، والتي تعتبر عناصر فتكاليف، والتدفق النقدي وتدفق األوتدفق الموارد، وتدفق ال
األهمية بالنسبة لمديري الشركات للتحكم بجودة تنفيذ العمليات والكشف عن المشكالت وجوانب 

من  من أجل إحداث التحسينات. وتستخدم منهجية تقييم أداء العمليات المقترحة كال  القصور 
، وقد تم ةالوقت، والجودة، والخدمة، والتكلفة، والسرعة، والكفاءة واألهمية كسبعة معايير تقييمي

يات تدفق عمل الشركات الديناميكية، وتحليل لستتطبيق نظام نموذج أولي داعم لنموذج عمليات 
ؤ لعمليات األداء من أجل التحقق من صدقية المنهجية المقترحة. وخلصت الدراسة بصورة وتنب

نحو عمليات إدارة األداء،  اأَلعمالالمنهجية لعمليات ذكاء  ممنهجية إلى مجموعة من المفاهي
 والتي تدعم إعادة هيكلة أعمال الشركات والتحليل والتنبؤ بعمليات التدفقات في الشركات. 

 Business Intelligence: A Way to Get inبعنوان "  (Westling, 2008)دراسة  (9

Control of Your Data " 
 سةراالد استعرضت فقد وعمليا ، نظريا   اأَلعمال ذكاء حقل ت طية إلى سةاالدر  هذه هدفت

 كما للمنظمة، يقدمها أن يمكن التي والفوائد وهيكلته، ،اأَلعمال ذكاء مفهوم النظري اشقه في
 والنقل، االستخالص،) البيانات تكامل تقنية عمل آلية واستعرضت البيانات، مستودع تقنية فصلت

 الخاصة البرمجيات شركات لمنتجات مقارنة النظري إطارها ضمن سةاالدر  والتحميل(. كما تناولت
 لبناء رائقط عدة راحاقت كذلك التقارير، وتوليد البيانات، وتكامل البيانات، مستودعات بتقنية

 أيضا   وركزت كما ،ارالقر  لمتخذ تقارير تقديم على قادرة كلفةتال منخفضة أعمال ذكاء تطبيقات
قسم إلى ف سةاالدر  من العمليشق ال أما .اأَلعمال ذكاء في التنبؤية الخوارزميات دمج كيفية على

 الطرق على باالعتماد الكلفة منخفض أعمال ذكاء نظام بناء محورين، المحور األول فتناول
 الديناميكية، التقارير توليد كيفية استعرض فقد الثانيالمحور  أما النظري، الجانب في المقترحة
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 النجاح يمكن هأن إلى سةاالدر  وتوصلت .المقترحة التطبيقات في التنبؤية الخوارزميات تنفيذ وسبل
 مستودعات تقنية على باالعتماد منخفضة كلفة وذات فعالة أعمال ذكاء تطبيقات بناء في

 نظم بناء في سةاالدر  نتائج بتطبيق سةاالدر  وأوصت. التقارير وتوليد البيانات، وتكامل البيانات،
 ذكاء أعمال بسيطة ومنخفضة الكلفة وتتسم بالكفاءة.
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 السابقةالدراسات ملخص : ثالثاً 
انت موضوع الدراسة الحالية سواء  كببعد استعراض العديد من الدراسات السابقة والمتعلقة 

عربية أو أجنبية، قام الباحث بتلخيص الدراسات السابقة عن طريق عرضها في جداول توضح 
صاحب الدراسة وتاريخها، كذلك المت يرات التي تناولتها الدراسة وتقسيمها كما هو مبين في 

 -الجداول التالية: 
 اأَلعمالذكاء  َأنظمة (1-3جدول )

 الدراسات العربيةأواًل: 
 المتغيرات الي تم دراستها السنة صاحب الدراسة #
 رالتقني االبداع على وأثره اأَلعمال ذكاءر 2013 ارتيمة وآخرون 1
 راإللكترونية التجارة فاعلية في ودوره اأَلعمال ذكاءر 2013 زكر ويوسف 2
 رةالمتوازن األداء بطاقة تطوير في اأَلعمال ذكاء توظيفر 2012 اغا والقصيمي 3

 زويلف والحنطي 4
 على لالتموي مجال في اأَلعمال ذكاء تطبيق نتائج تأثيرر  2012

 ر اإلسالمية المصارف ربحية
 رالتسويق في اأَلعمال ذكاء نظام لتطبيق مقترح إطارر  2011 العريفي 5

 ثانيًا: الدراسات األجنبية

 دراستهاالمتغيرات الي تم  السنة صاحب الدراسة #

6 
Muhammad, 

et al. 

 

2014 

" Business Intelligence as a Knowledge 

Management Tool in Providing Financial 

Consultancy Services " 

7 Mohammad 2012 

"The Impact of Business Intelligence and 

Decision Support on the Quality of 

Decision Making" 

8 Kapoor 2010 
" Business Intelligence and Its Use for 

Human Resource Management"      

9 Naveen 2009 
" Critical Success Factors of Business 

Intelligence Implementation" 

10 Tan, et al. 2008 

" A business process intelligence system 

for enterprise process performance 

management" 

11 Westling 2008 
" Business Intelligence: A Way to Get in 

Control of Your Data  "  
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 تنمية رأس المال البشري( 2-3جدول)

 أواًل: الدراسات العربية

 المتغيرات الي تم دراستها السنة صاحب الدراسة #
 ري"البش المال رأس تنمية في التعليم في االستثمار دورر 2015 مسعودي 1

 وبختي هبور 2
 المال رأس في االستثمار تعزيز في الزكاة مساهمةر 2014

 رالبشري
 ر البشري المال رأس في المعلومات تقانة أثرر  2013 العبادي 3

 شابط 4
 نم البشري المال رأس تنمية في التدريبية البرامج دورر 2013

 " العاملين نظر وجهة

 ويحياوي بوحديد 5
 يف البشري المال رأس تدريب في االستثمار عائد قياسر  2013

  "المعرفة اقتصاد ظل

 صبح 6
 ريالبش المال رأس تنمية في الفلسطينية الجامعات دورر  2013

 رالتدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من
 رالتنافسية الميزةو البشري المال رأس واقعر 2011 دية أبو 7
 ريالبشر  المال رأس تنمية في المعلومات تكنولوجيا دورر  2011 الفتالوي 8

 عبدالصمد 9
 والعقون

 تخفيةض في ودوره البشةري المال رأس في االستثمارر 2011
 رالبطةالةة

 رالريادية المشروعات إطار في البشري المال رأس واقعر 2008 شبات 10

 ثانيًا: الدراسات األجنبية
 الي تم دراستهاالمتغيرات  السنة صاحب الدراسة #

11 Aluko & 

Aluko 

2011 "Human capital development: Nigeria's 

greast challenge" 

12 Memon 
2009 " Human capital a source of competitive 

advantage: Ideas for strategic leadership" 

13 Elena, et al.   
2006 " The effect of information technology and 

human capital on economic growth" 
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 التعليق على الدراسات السابقة :اً رابع
من خالل استعراض الدراسات السابقة للتعرف على الجوانب البحثية المتعلقة بموضوع 

 وقد أجنبية( 9و) عربية دراسة( 15) منها سابقة، دراسة (24) الباحث استعرض الدراسة الحالية
 تلك من الباحث استفاد حيث األحدث، إلى األقدم من زمني ترتيب وفق الدراسات هذه عرضت
 الباحث إليها توصل التي النتائج تفسير وفي الحالية، للدراسة النظري اإلطار إثراء في الدراسات

 :النتائج تلك أهم يلي وفيما الحالية، دراسته خالل من

 بشكل عام، وبشكل اأَلعمالذكاء  َأنظمةأنه ال يوجد دراسات محلية سابقة تناولت الحديث عن  (1
في تنمية رأس المال  اأَلعمالذكاء  َأنظمةخاص ال يوجد دراسات سابقة تظهر أثر استخدام 

 ومت يرات رأس المال البشري. ولكن اأَلعمالذكاء  َأنظمةالبشري، وتوضح العالقة بين مت يرات 
 بالنظر للدراسات السابقة المتعلقة بتنمية رأس المال البشري نجدها ولكن بنسبة قليلة جدا .

ومجاالت  اأَلعمالذكاء  َأنظمةأن الدراسات العربية أدركت متأخرا  مدى أهمية البحث في   (2
 لبشري في المؤسسات، حيث بدأتوتطويرها ومعرفة أثرها في تنمية رأس المال ا ااستخداماته

عقد وركزت عليه بالدراسة والتحليل خالل ال اأَلعمالذكاء  َأنظمةالدراسات البحثية العربية بتناول 
الماضي فقط، في حين أن الدراسات األجنبية قد بدأت مبكرا  بالبحث والدراسة في هذا المصطلح 

دراك أهمية استثماره لتحقيق أفضل ن الدول النتائج. ولعل السبب في ذلك أ بدراسته وتحليله وا 
ال ربية والباحثين األجانب قد أدركوا مبكرا  أهمية المعرفة والمعلومات في ظل العولمة وثورة 
المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وأثرها على اقتصاديات دول العالم والمنظمات في فضاء ال تحده 

تبر ف باالقتصاد القائم على أساس المعرفة، وتعأي حدود حتى أصبح العالم يعيش في اقتصاد يعر 
المعلومة والمعرفة فيه سبب نجاح األفراد والمنظمات بل المجتمع كله. وتتفق الدراسة الحالية مع 

 في تنمية رأس المال اأَلعمالذكاء  َأنظمةالدراسات العربية من معرفة دور  ما ذهبت إليه بعض
 البشري.

أهمية تنمية رأس المال البشري، خصوصا  في ظل األسواق المفتوحة ركزت الدراسات العربية على   (3
والتي زادت من حجم المنافسة التي بات يعيشها العالم بسبب الثورة التكنولوجية المعلوماتية باعتبارها 

 من أهم مت يرات العصر الحالي ودراسة دورها في تنمية رأس المال البشري.
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  الدراسات السابقةما يميز الدراسة الحالية عن 

 تعتبر حيث: جهات عدة من والحداثة باألصالة المحلية الدراسات من غيرها عن الدراسة هذه تتميز (1
 تناولت التي – الباحث إطالع حسب – فلسطين في نوعها من األولى الدراسة هي الدراسة هذه

 التفصيل. من وبشيء اأَلعمال ذكاء َأنظمة موضوع
اجة  من أكثر القطاعات ح أن القطاع المصرفي باعتبار بنك فلسطين على الدراسة هذه قيتطب (2

في ظل الثورة المعلوماتية والتنافسية العالمية ولحاجته الماسة لتوفر  اأَلعمالذكاء  نظمةألَ 
 سعت لتيا واألجنبية العربية الدراسات من للكثير خالفا   وهذا المعلومات بالسرعة والدقة الممكنة،

 على قطاع الصناعة والتأمين والخدمات. فقط ذلك لتطبيق
وتنمية  اأَلعمال ذكاء َأنظمةتنفيذ الدراسة وفق منهجية وصفية تحليلية تدرس عالقة بين مت يرين ) (3

رأس المال البشري(، وهذا يعطي مؤشرات قيمية كمية ويؤدي إلى الوصول إلى توصيات حقيقية 
 وخصوصا  لبنك فلسطين.

 
 الثالث ملخص الفصل  

 عمالاألَ ذكاء  َأنظمةالتي تناولت الحديث عن تناول هذا الفصل مجموعة من الدراسات واألبحاث 
بعدما قام بتقسيمها إلى دراسات  دراسة( 24) الباحث استعرضو  وعن تنمية رأس المال البشري،

 الدراسات أن الواضح من وكان أجنبيةدراسات ( 9)و عربية دراسة( 15) منها ،عربية وأجنبية
 يبترت وفق الدراسات هذه عرضت وقد .اأَلعمال ذكاء َأنظمة عن لحديثل لم تتطرق المحلية
. وخلص الباحث في نهاية الفصل لمجوعة من المالحظات األحدث إلى األقدم من زمني

 والتعليقات.
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 راءاتــة واإلجــالطريق

 

 الدراسة يةمنهج 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 أداة الدراسة 

 ةصدق وثبات االستبان 

 خصائص وسمات عينة الدراسة 

 لجات اإلحصائيةالمعا 
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  تمهيد
جراءاتها محورا  تعتبر منهجي يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من  ا  رئيس ة الدراسة وا 

وعن طريقها يتتم الحوتوع ع تل البيانتام المط وبتة  جتراء التح يتع ا حوتائي ل تووتع  الدراسة،
وبالتتالي تحقت   الدراستة،رها في ضوء أدبيام الدراسة المتع قة بموضوع إلل النتائج التي يتم تفسي

 األهداف التي تسعل إلل تحقيقها. 
فتتي  الباحتت مفوتتال  لرجتتراءام التتتي اتبعهتتا يتنتتاوع هتت ا الفوتتع ووتتفا  وبنتتاء ع تتل  لتت  

 تنفي  الدراسة، ومن  لت  تعريتف متنهج الدراستة، وووتف مجتمتا الدراستة، وتحديتد عينتة الدراستة،
عداد أداة الدراسة (، والتأكتد متن وتد ها وتباتهتا، وبيتان إجتراءام الدراستة، واألستاليب االستتبانة) وا 

  ا حوائية التي استخدمم في معالجة النتائج، وفيما ي ي ووف له ه ا جراءام.
 

 الدراسة يةمنهجأواًل: 
والتت    ي تتي التحالمتتنهج الووتتفي باستتتخدام   تتام الباحتت متتن أجتتع تحقيتت  أهتتداف الدراستتة   
ودورها في تنميةة رأ   اأَلعمالذكاء  َأنظمة) ووف الظاهرة موضوع الدراسة اللهحاوع من خي

وتح يتتع بياناتهتتا وبيتتان العال تتة بتتين مكوناتهتتا ( المةةال الريةةر  فةةي اللمةةاي الملةةرفي ال  سةةميني
شكاع التح يتع وهو أحد أ تحدتها،واآلراء التي تطرح حولها والعم يام التي تتضمنها واآلتار التي 

والتفسير الع مي المنظم لووف ظاهرة أو مشك ة محددة وتوويرها كميا  عن طري  جما بيانام 
خضاعها ل دراسام الد يقة.   ومع ومام مقننة عن الظاهرة أو المشك ة وتونيفها وتح ي ها وا 

 ملادر الدراسة 
 نوعين أساسيين من البيانام: ع لاعتمدم الدراسة 

بالبح  في الجانب الميداني بتوزيا استبيانام لدراستة بعتم مفتردام  و ل  ة:الريانات األولي-1
ومتتتن تتتتم تفريحهتتتا وتح ي هتتتا  الدراستتتة،الدراستتتة وحوتتتر وتجميتتتا المع ومتتتام الالزمتتتة فتتتي موضتتتوع 

 ا حوتائي SPSS (Statistical Package For Social Science) برنتامج:باستتخدام 
ستتبة بهتتدف الووتتوع لتتدالالم  ام  يمتتة وم شتترام تتتدعم واستتتخدام االختبتتارام ا حوتتائية المنا

 موضوع الدراسة.
المتع قتتة تتب والتدوريام والمنشتورام الخاوتة و الك الباحتت  بمراجعتة تام لقتد  الريانةات الاانويةة:-2

فةةي تنميةةة رأ  المةةال الريةةر  فةةي اللمةةاي  اأَلعمةةالذكةةاء  َأنظمةةة دوروهتتو  الدراستتة بموضتتوع
 ع تلو لت  متن أجتع التعترف  ع متي،اء موضتوع الدراستة بشتكع ف إتتر بهد ،ال  سمينيالملرفي 
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تجدام وكتت ل  أختت  توتتور عتتن  ختتر المستت الدراستتام،األستتو والطتتر  الع ميتتة الستت يمة فتتي كتابتتة 
 .الدراسة بعد التي حدتم

 
 مجتمع الدراسةًا: ااني

ع تتتل  وبنتتاء   الباحتت ،مجتمتتا الدراستتة يعتترف بأنتته جميتتا مفتتتردام الظتتاهرة التتتي يدرستتها  
 ة الدراسة وأهدافها فان المجتما المستهدف يتكون من متوظفي بنت  ف ستطين فتي  طتاع  تزة مشك
 .(1-4، كما هو موضح في الجدوع ر م )موظف 479والبالغ عددهم  ،م2015ل عام 

 ( مجتمع الدراسة1-4جدول رقم )

 عدد الموظفين المسمى الوظيفي #

 1 مدير عام 1
 1 نائب مدير عام 2
 5 اممساعد مدير ع 3
 20 رؤساء الدوائر 4
 8 مدراء الفروع 5
 4 مدراء المكاتب 6
 8 عدد المراقبين 7
 432 عدد الموظفين 8

 479 المجموع
 

 عينة الدراسةاالاًا: 

 العينة االستمالعية:
و د تم  ،الستبانةالود  والتبام لاستبانة الختبار  30 عينة استطالعية حجمها تم توزيا

 يع النهائي.استبعادهم من التح 
  :العينة ال ع ية

بعد التأكد  استبانة (230)حي  تم توزيا ، نة العشوائية الطبقيةالعي  ام الباح  باستخدام طريقة
، و د تم استبعاد (%93.9)استبانة بنسبة  (216)من ود  وتبام االستبانة، و د تم استرداد 

استبانة  (213)ح العدد النهائي استبيانام لعدم جدية ا جابة من  بع المبحوتين، ليوب (3)
  والحه ل تح يع.
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 :التالية تم حساب حجم العينة من المعادلةوقد 
2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حي :
Z  : القيمة المعيارية المقاب ة لمستوى داللة مع وم )متال :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 
mمتال : : الخطأ الهامش( 0.05ي: وُيعّبر عنه بالعالمة العشرية) 

 يتم تلحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

n  =  الُمَعّدع
1 

nN

N n
        (2) 

 تمال حجم المجتمع Nحيث 
 د أن حجم العينة يساو :( نج1باستخدام المعادلة )

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n  

 :( يساو 2ّدع باستخدام المعادلة )فإن حجم العينة الُمعَ ،  = 479N حي  أن مجتما الدراسة

n 213 =  الُمَعّدع
1384479

479384





  

 

 .ل األ عع  213وب ل  فإن حجم العينة المناسب في ه ه الحالة يساو  

 
 الدراسةأداة رارعًا: 

بعتد االطتالع ع تتل الدراستام الستتابقة المتع قتة بمشتتك ة الدراستة واستتتطالع رأ  عينتة متتن 
 ببنتتتاءالباحتتت   تتتام عتتتن طريتتت  المقتتتابالم الشخوتتتية  ام الطتتتابا  يتتتر الرستتتمي المتخووتتتين 

 وف  الخطوام اآلتية: االستبانة
 .نةاالستباالرئيسية التي شم تها  بعاداألتحديد  -
 .بعدويا ة الفقرام التي تقا تحم كع  -

( يوضتتتح 1)فقتتترة والم حتتت  ر تتتم  (52)فتتتي وتتتورتها األوليتتتة والتتتتي شتتتم م  االستتتتبانةإعتتتداد  -
 في وورتها األولية. ا ستبانة

 .ملجما البيانا امالءمته ار مدىانة ع ي المشرف من أجع اختبعرم ا ستب -

 تعديع ا ستبانة بشكع أولي حسب ما يراه المشرف. -
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وتكنولوجيتتتتا  المختوتتتتين بتتتتالع وم ا داريتتتتة،متتتتن المحكمتتتتين ( 13ع تتتتل ) ا ستتتتتبانةعتتتترم   -
 جامعتةاألزهتر، و  جامعتةو  ا ستالمية،الجامعتة  بعضهم أعضاء هيئتة تتدريو فتي المع ومام

 ( يبين أعضاء لجنة التحكيم.3والم ح  ر م )القدو المفتوحة، 

تعديع وويا ة بعم الفقترام ح ف و وبعد إجراء التعديالم التي أوول بها المحكمون تم  -
مقستتتتمة إلتتتتل مجتتتتالين ( فقتتتترة 52بعتتتتد وتتتتيا تها النهائيتتتتة ) ا ستتتتتبانةو تتتتد ب تتتتغ عتتتتدد فقتتتترام 

 تالتتةع تل  ةموزعت( فقترة 23( يشتتمع ع تل )اأَلعمتاع كتاء  َأنظمتةرئيسيين، المجاع األوع )
، (البشتتتر المتتاع  رأو) المجتتتاع التتتاني تمتتتعموزعتتة ع تتتل خمستتة أبعتتاد فقتترة ( 29، و)أبعتتاد

كبيتترة جتتدا ، كبيتترة، متوستتطة، ) خماستتيحيتت  أعطتتل لكتتع فقتترة وزن متتدرم وفتت  ستت م متتتدرم 
 اأَلعمةالذكةاء  َأنظمةةمعرفة ل (1،  2،  3 ،4، 5( أعطيم األوزان التالية )  ي ة،   ي ة جدا  

بتت ل  تنحوتتر  ودورهةةا فةةي تنميةةة رأ  المةةال الريةةر  فةةي اللمةةاي الملةةرفي ال  سةةميني
 ، اأَلعمتتتتاع كتتتتاء  َأنظمتتتتة مجتتتتاعل( درجتتتتة 115، 23ينتتتتة الدراستتتتة متتتتا بتتتتين )درجتتتتام أفتتتتراد ع

 لقتتتتد اعتمتتتتدم الدراستتتتة خمستتتتة مستتتتتويام تتتتتمو ، رأو المتتتتاع البشتتتتر  مجتتتتاع( ل145، 29و)
ع تتتل خمستتتتة  مقستتتوما   (المتتتدى األدنتتتل –تحديتتتدها وفقتتتا  ل معادلتتتة التاليتتتة: )المتتتدى األع تتتتل 

 هي:( المستويام و 2-4ويوضح الجدوع ر م ) 0.80= 5÷(1-5) مستويام

 المستويات المعتمدة في الدراسة (2-4جدول رقم )
 الموافقةدرجة  الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

 جداً  ق ي ة فأقل %36 1.80 – 1.00من 

 ق ي ة %52- %36أكثر من  2.60 – 1.81من 

 متوسمة %68- %52أكثر من  3.40 – 2.61من 

 كريرة %84- %68أكثر من  4.20 – 3.41من 

 كريرة جداً  %100- %84أكثر من  5.00 – 4.21من 

و تتتد تتتتم تقستتتيم  ل دراستتتة،جميتتتا أفتتتراد العينتتتة لجمتتتا البيانتتتام الالزمتتتة  ع تتتلتوزيتتتا ا ستتتتبانة  -
 االاة أقسام كالتالي: إلل االستبانة

 الخوائص العامة لمجتما وعينة الدراسة. ع ليحتو   اللسم األول:
 كتتتاء  َأنظمتتتة تتنتتتاوعتالتتتتة أبعتتتاد  ل( فقتتترة موزعتتتة ع تتت23يتكتتتون متتتن ) اللسةةةم الاةةةاني:

(، و تتتد تتتتم الحوتتتوع ع تتتل ت تتت  الفقتتترام متتتن 3-4كمتتتا هتتتو موضتتتح فتتتي الجتتتدوع ر تتتم ) اأَلعمتتتاع
 (Ahmad, 2012( ودراسة )2012موادر مخت فة، كان أهمها دراسة )ارتيمة و خرون، 
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 اأَلعمالذكاء  َأنظمةأرعاد  (3-4جدول رقم )
  الرعد 
 8 الجة التح ي ية ال وريةالمع 1
 7 اأَلعمالإدارة أداء  2
 8 الذكاء التنافسي 3

 23 اأَلعمالذكاء  َأنظمةالدرجة الك ية السترانة  

 رأو الماع البشتر تتناوع  أبعادخمسة  ع ل( فقرة موزعة 29يتكون من ) اللسم الاالث:
فقتتترام متتتن موتتتادر ، و تتتد تتتتم الحوتتتوع ع تتتل ت تتت  ال(4-4كمتتتا هتتتو موضتتتح فتتتي الجتتتدوع ر تتتم )
 (2011مخت فة، كان أهمها دراسة )شعبان، 

 تنمية رأ  المال الرير أرعاد  (4-4جدول رقم )
  الرعد 
 6 معرفة العام ين 1
 4 خررة العام ين 2
 5 مهارة العام ين 3
 7 التدريب 4
 7 روح االرتكار والتجديد 5

 29 الدرجة الك ية لرأ  المال الرير   

 

 ق أدوات الدراسة:إجراءات تمري
 إعداد األداة بوورتها النهائية. -1
حوع الباح  ع ل كتاب موجه من الجامعتة ا ستالميةل لتستهيع مهمتة الباحت  فتي توزيتا  -2

 يوضح  ل . (4ر م )االستبانام ع ل موظفي بن  ف سطين في محافظام  زة وم ح  
انة أوليتةل ل تأكتتد ( استتب30بعتد حوتوع الباحت  ع تتل التوجيهتام والتستهيالم،  تام بتوزيتتا ) -3

 من ود  االستبيانة وتباتها.
( استتتتبانة 216( استتتتبانة واستتتترد )230بعتتتد إجتتتراء الوتتتد  والتبتتتام  تتتام الباحتتت  بتوزيتتتا ) -4

( استتبانة وتالحه 213ليوتبح العتدد النهتائي ) ( استبيانام لعتدم جديتة ا جابتة3واستبعاد )
 ل تح يع.

لبيانتام حستب األوتوع ومعالجتهتا إحوتائيا ، تم تر يم وترميتز أداة الدراستة، كمتا تتم توزيتا ا -5
 من خالع جهاز الحاسوب ل حووع ع ل نتائج الدراسة.
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 حلائية المستخدمة في الدراسةاألساليب اإلخامسًا: 

ا حوتتائي وتتتم  (SPSS)لقتتد  تتام الباحتت  بتفريتتغ وتح يتتع ا ستتتبانة متتن ختتالع برنتتامج 
 استخدام األساليب ا حوائية التالية:

 لمتوسطام الحسابية والنسب المئوية.التكرارام وا -1
 ".Pearson يجاد ود  االتسا  الداخ ي لالستبانة تم استخدام معامع ارتباط بيرسون " -2
 يجتتاد معامتتع تبتتام االستتتبانة تتتم استتتخدام معامتتع ارتبتتاط ستتبيرمان بتتروان ل تجزئتتة النوتتفية  -3

 ع ارتباط ألفا كرونباخ.المتساوية، ومعادلة جتمان ل تجزئة النوفية  ير المتساوية، ومعام
 ل فرو  بين متوسطام عينتين مستق تين. T.Testاختبار  -4
 تح يع التباين األحاد  ل فرو  بين متوسطام تال  عينام فأكتر. -5
 اختبار االنحدار المتعدد. -6
 اختبار شيفيه ل فرو  المتعددة متنل المتوسطام ل عينام. -7
 

 االسترانة وارات لدقًا: سساد
 لدق االسترانة  (1

 فقرام ا ستبانة و ل  ل تأكد من ود ة كالتالي: بتقنينالباح  م  ا
 أواًل: لدق المحكمين:

 جتتتتتتامعيينالستتتتتتات ة األمتتتتتتن ( 13)فتتتتتتي وتتتتتتورتها األوليتتتتتتة ع تتتتتتل  ا ستتتتتتتبانةتتتتتتتم عتتتتتترم  
ممتن يعم تون فتي الجامعتام الف ستطينية فتي  (3كمتا هتو موضتح فتي الم حت  ر تم ) المتخووين

، ومتتتدى ا ستتتتبانة رائهتتتم ومالحظتتتاتهم حتتتوع مناستتتبة فقتتترام محافظتتتام  تتتزة، حيتتت   تتتاموا بإبتتتداء 
الستتتبانة، وكتت ل  وضتتوح وتتيا اتها ال حويتتة، وفتتي ضتتوء ا أبعتتادمتتن  بعتتدانتمتتاء الفقتترام إلتتل كتتع 

 .ت   اآلراء تم استبعاد بعم الفقرام وتعديع بعضها اآلخر
 

 اانيًا: لدق االتساق الداخ ي:
ع تتتتل عينتتتتة  ا ستتتتتبانةستتتتتبانة بتطبيتتتت  جتتتترى التحقتتتت  متتتتن وتتتتد  االتستتتتا  التتتتداخ ي لال 

متن  بعتد، وتم حساب معامع ارتباط بيرسون بين درجام كع ا  موظف( 30استطالعية مكونة من )
االستتتبانة والدرجتتة الك يتتة لالستتتبانة وكتت ل  تتتم حستتاب معامتتع ارتبتتاط بيرستتون بتتين كتتع فقتترة  أبعتتاد

و لتت  باستتتخدام البرنتتامج ا حوتتائي  التت   تنتمتتي إليتته بعتتدمتتن فقتترام االستتتبانة والدرجتتة الك يتتة ل 
(SPSS.) .وفيما ي ي بيان لنتائج ود  االتسا  الداخ ي حسب المجاع 
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 اأَلعمالذكاء  َأنظمةالمجال األول: 
 ( ال وريةالمعالجة التح ي ية األول: ) الرعدمعامل ارترام كل فلرة من فلرات : (5-4الجدول )

 رعدل الدرجة الك ية  مع
 مستوى الداللة الرتباطمعامل ا الفقرة م

 0.01دالة عند  **0.825 .البيانام وتح يع جما في ل مساعدة البيانام تح يع َأنظمة البن  يستخدم  .1

 0.01دالة عند  **0.768 .البيانام تح يع َأنظمة من ع يها نحوع التي المع ومام فهم يسهع  .2

3.  
تح يع  ةَأنظم نتيجة استخدام لفترام زمنية مخت فةتحوع ع ل تقارير 

 0.01دالة عند  **0.812 البيانام.

 0.01دالة عند  **0.730 (. نية) لحظية بمع ومام الموظفين البيانام تح يع َأنظمة تزود  .4

 0.01دالة عند  **0.663 تح يع البيانام بشكع د ي  وسريا. َأنظمةتونف البيانام باستخدام   .5

 0.01دالة عند  **0.724 .ية من التفويعمع ومام بدرجة عال تح يع البيانام َأنظمةزود تُ   .6

7.  
 المهيك ة  ير المع ومام لهيك ة البيانام تح يع أدوام البن  يستخدم
 0.01دالة عند  **0.633 .جمعها تم التي

8.  
 مجاع في اأَلعماع  كاء َأنظمة تطبي  في جهوده لزيادة البن  يحرص
 0.01دالة عند  **0.769 .اأَلعماع بيانام تح يع

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ولية عند درجة حرية )ر الجد
   0.361 ( =0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

والدرجتة الك يتة  البعتدمعامالم االرتباط بين كتع فقترة متن فقترام  الساب  أنالجدوع  يبين
 (،0.825-0.633رتبتاط بتين )معتامالم االوتراوحتم (، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللتة )

 واد ة لما وضعم لقياسه. البعدوب ل  تعتبر فقرام 

 رعدل الدرجة الك ية  ( معاأَلعمالإدارة أداء الااني: ) الرعدمعامل ارترام كل فلرة من فلرات : (6-4الجدول )

معامل  ال لرة م
 االرترام

مستوى 
 الداللة

 0.01دالة عند  **0.735 .اأَلعماع استراتيجية تنفي  في مهما   عامال   الناأعم في اأَلعماع  كاء َأنظمة استخدام أوبح  .1

 0.01دالة عند  **0.763 البن . بأداء المرتبطة األساسية األهداف لتحقي  كافية اأَلعماع  كاء َأنظمة إمكانيام تعد  .2

3.  
 الو م في التشحي ية المع ومام ع ل الحووع في هامة اأَلعماع  كاء َأنظمة تعد
 0.01دالة عند  **0.650 .لمط وبا

 0.01دالة عند  **0.569 .واحد عمع مكان في كّ ها مراحع العم ية إنجاز في اأَلعماع كاء  َأنظمة تسهم  .4

 0.01دالة عند  **0.753 .اأَلعماعتنفي   أتناء المرتكبة األخطاء اأَلعماع كاء  َأنظمة تخفم  .5

 0.01دالة عند  **0.745 .االبتكار عم ية ومساندة العم يام كفاءة البن  في المستخدمة اأَلعماع كاء  َأنظمة تزيد  .6

 0.01دالة عند  **0.791 والمع ومام. البيانام استرجاع في الد ة اأَلعماع كاء  َأنظمةتوفر   .7

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361 ( =0.05توى داللة )( وعند مس28ر الجدولية عند درجة حرية )

والدرجتة الك يتة  البعتدمعامالم االرتباط بين كتع فقترة متن فقترام  الساب  أنالجدوع  يبين
 (،0.791-0.569معتامالم االرتبتاط بتين )وتراوحتم (، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللتة )

 واد ة لما وضعم لقياسه. البعدوب ل  تعتبر فقرام 
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 رعدل الدرجة الك ية  ( معالتنافسيالذكاء الاالث: ) الرعدارترام كل فلرة من فلرات  معامل: (7-4الجدول )
 مستوى الداللة معامل االرترام ال لرة م

1.  
 في التنب  أدوام من العديد البن  في التنافسي ال كاء استخدام يتيح
 0.01دالة عند  **0.678 .العمع

2.  
 بدوره وه ا المنافسين تقييم ع ل التنفي يين يساعد ال كاء التنافسي المدراء

 0.01دالة عند  **0.727 التنافسية. المفاجآم يق ع

 0.01دالة عند  **0.790 .المستقب ية اأَلعماع بيئة عن واضحة بوورة البن  التنافسي ال كاء يزود  .3

4.  
يستخدمونها  التي فهم االستراتيجيام يساعد ال كاء التنافسي ع ل

 0.01دالة عند  **0.887 تنافسية.ال الميزة المنافسين لكسب

5.  
 عال ام في بالتحيرام يتنب وا أن التنفي يين ل مدراء التنافسي يسمح ال كاء

 0.01دالة عند  **0.743 .اأَلعماع

6.  
 يمكن التي الجديدة ُيْمكن ال كاء التنافسي من التعرف ع ل التكنولوجيام

 0.01دالة عند  **0.704 .البن  ع ل ت تر أن

7.  
 وفاعع مبكر بشكع في االستجابة البن  جاهزية من  كاء التنافسييعزز ال

 0.01دالة عند  **0.675 لألحدا .

 0.01دالة عند  **0.864 .المحتم ة من المنافسين التهديدام البن  من التنافسي يحمي ال كاء  .8

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361 ( =0.05( وعند مستوى داللة )28رجة حرية )ر الجدولية عند د

والدرجتة الك يتة لفقراتتته  البعتدمعتامالم االرتبتاط بتين كتع فقترة متن فقترام  الستاب  أنالجتدوع  يبتين
وبت ل   (،0.887-0.675معتامالم االرتبتاط بتين )وتراوحتم (، 0.01دالة عند مستوى داللة )

 واد ة لما وضعم لقياسه. البعدتعتبر فقرام 
 

معتتامالم االرتبتاط بتتين درجتتة  بحستتابالباحت   تتام  لألبعتتادل تحقت  متتن الوتتد  البنتائي و 
بالدرجتتة الك يتتة لالستتتبانة والجتتدوع  بعتتداألختترى وكتت ل  كتتع  واألبعتتاداالستتتبانة  أبعتتادمتتن  بعتتدكتتع 
 ( يوضح  ل .4-8)

 خرى األ واألرعاداالسترانة  أرعادمن  رعدمل وفة معامالت ارترام كل : (8-4الجدول )
 رالدرجة الك ية لالسترانة  رعدوكذلك كل 

 الرعد الاالث  الرعد الااني الرعد األول  المجموي 
     1.000 **0.890 المعالجة التح ي ية ال ورية :الرعد األول

   1.000 **0.597 **0.819 اأَلعمالأداء  الااني: إدارةالرعد 

 1.000 **0.602 **0.625 **0.864 الذكاء التنافسي :الرعد الاالث

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361 ( =0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

التتتبعم وبالدرجتتتة الك يتتتة  يبعضتتتهاتتتترتبط  بعتتتاداأليتضتتتح متتتن الجتتتدوع الستتتاب  أن جميتتتا 
( وهتت ا ي كتتد أن االستتتبانة تتمتتتا 0.01مستتتوى داللتتة )لالستتتبانة ارتباطتتا   و داللتتة إحوتتائية عنتتد 
 بدرجة عالية من التبام واالتسا  الداخ ي.
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 المجال الااني: رأ  المال الرير 
 ل رعدالدرجة الك ية  مع العام ين(معرفة األول: ) الرعدمعامل ارترام كل فلرة من فلرات : (9-4الجدول )

 مستوى الداللة معامل االرترام ال لرة م

 0.01دالة عند  **0.893 يتوفر لدى الموظفين المعارف الالزمة ألداء مهامهم بأفضع وجه 1

2 
يتشار  الموظفون في المعرفة من خالع ما يقدمه الموظفون القدامل من 

 خبرام الزمة ل موظفين الجدد
 0.01دالة عند  **0.860

3 
هامهم يشعر الموظفون بالحاجة ل بح  عن المعرفة الالزمة ألداء م

 بالشكع المط وب.
 0.01دالة عند  **0.812

4 
يمت   الموظفين المعرفة التامة والمحدتة باستمرار عن الخدمام التي 

 يقدمها البن .
 0.01دالة عند  **0.818

 0.01دالة عند  **0.908 .والمهنية األكاديمية الشهادام وحم ة المعارف  و  األفراد البن  يستقطب 5

6 
 برامج إلل الموظفين يمت كها التي المعارف تحويع إلل البن  إدارة تسعل
 .كف ة تنفي 

 0.01دالة عند  **0.856

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361 ( =0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

والدرجتة الك يتة  البعتدبين كتع فقترة متن فقترام معامالم االرتباط  الساب  أنالجدوع  يبين
 (،0.908-0.812معتامالم االرتبتاط بتين )وتراوحتم (، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللتة )

 واد ة لما وضعم لقياسه. البعدوب ل  تعتبر فقرام 
 

 

 رعدل الك ية  الدرجة مع العام ين(خررة الااني: ) الرعدمعامل ارترام كل فلرة من فلرات : (10-4الجدول )
 مستوى الداللة معامل االرترام ال لرة م

 0.01دالة عند  **0.660 يمت   الموظفون الخبرة العالية في مجاع أعمالهم المخووة لهم.  .1

 0.01دالة عند  **0.689 ي د  الموظفون مهامهم بأفضع ما يكون وبشكع تابم.  .2

3.  
معارف والخبرام يمت   البن  عدد كاف من الموظفين ال ين يمت كون ال

 الالزمة ألداء العمع بكفاءة.
 0.01دالة عند  **0.699

4.  
 متميزة ح وع تقديم في الموظفون يمت كها التي العم ية الخبرة تسهم

 .العمع في تواجههم التي ل مشكالم
 0.01دالة عند  **0.616

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361 ( =0.05( وعند مستوى داللة )28ة عند درجة حرية )ر الجدولي

والدرجتة الك يتة  البعتدمعامالم االرتباط بين كتع فقترة متن فقترام  الساب  أنالجدوع  يبين
 (،0.699-0.616معتامالم االرتبتاط بتين )وتراوحتم (، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللتة )

 لقياسه.واد ة لما وضعم  البعدوب ل  تعتبر فقرام 
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 رعدل الدرجة الك ية  ( معالعام ينمهارة الاالث: ) الرعدمعامل ارترام كل فلرة من فلرات : (11-4الجدول )
 مستوى الداللة معامل االرترام ال لرة م

1.  
توع مهارام الموظفين في البن  إلل المستوى ال   يتط به أداء 

 مهامهم بأفضع وجه.
 0.01دالة عند  **0.778

2.  
دارة الع يا ع ل التطوير والتع يم المستمر كأساو الكتساب تركز ا 

 المهارام العم ية المتنوعة.
 0.01دالة عند  **0.788

 0.01دالة عند  **0.770 يتجنب الموظفين الو وع في نفو األخطاء عند أداء أعمالهم.  .3

4.  
 في تساعد وبرمجية إدارية مهارام  و  موظفين بامتالكه البن  يتميز
 .مميز بشكع داءاأل تحقي 

 0.01دالة عند  **0.846

 0.01دالة عند  **0.882 .تكنولوجيا المع ومام استخدام مهارام البن  في األفراد يمت    .5

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361 ( =0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

والدرجتة الك يتة  البعتدمعامالم االرتباط بين كتع فقترة متن فقترام  الساب  أندوع الج يبين
 (،0.882-0.770معتامالم االرتبتاط بتين )وتراوحتم (، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللتة )

 واد ة لما وضعم لقياسه. البعدوب ل  تعتبر فقرام 
 

 رعدل الدرجة الك ية  ( معالتدريب: )ارعالر  الرعدمعامل ارترام كل فلرة من فلرات : (12-4الجدول )
 مستوى الداللة معامل االرترام ال لرة م

 0.01دالة عند  **0.733 .البن يوجد وحدة تدريب في   .1

 0.01دالة عند  **0.829 .مناسبة وتجهيزام تدريبيوجد وسائع   .2

 0.01دالة عند  **0.902 .التدريبيةيتم االستفادة من نتائج تقييم البرامج   .3

 0.01دالة عند  **0.810 .وتحسين األداءيساهم التدريب في رفا الجودة   .4

5.  
تضا إدارة البن  خطط لتدريب جميا الموظفين فيها وتنميتهم وف  برامج 

 محددة.
 0.01دالة عند  **0.830

 0.01دالة عند  **0.733 توضا برامج التدريب والتنمية في ضوء تحديد د ي  لالحتياجام التدريبية.  .6

 0.01دالة عند  **0.601 يشار  الموظف في وضا الخطة التدريبية لتطويره مهنيا  ووظيفيا .  .7

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361 ( =0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

والدرجتة الك يتة  البعتدفقترة متن فقترام  معامالم االرتباط بين كتع الساب  أنالجدوع  يبين
 (،0.902-0.601معتامالم االرتبتاط بتين )وتراوحتم (، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللتة )

 واد ة لما وضعم لقياسه. البعدوب ل  تعتبر فقرام 



 96 

  الخام  الرعدمعامل ارترام كل فلرة من فلرات : (13-4الجدول )
 رعدل الك ية  الدرجة ( معوالتجديدروح االرتكار )

معامل  ال لرة م
 االرترام

 مستوى الداللة

1.  
بداء  رائهم في المنا شام الجماعية  يتحمو الموظفون لطرح وا 

 واالجتماعام.
 0.01دالة عند  **0.863

 0.01دالة عند  **0.872 يسعل البن  إلل تحفيز الموظفين ع ل التطوير والتحيير بشكع مستمر.  .2

 0.01دالة عند  **0.808 دأ تفويم السط ة ل مستويام ا دارية األ ع.تعزز ا دارة الع يا مب  .3

 0.01دالة عند  **0.836 يعزز البن  الجهود لالحتفاظ بالموظفين  و  القدرام ا بداعية المتميزة.  .4

 0.01دالة عند  **0.868 ي تزم الموظفون بالمشاركة في األفكار الجديدة ل خدمام التي يقدمها البن .  .5

 0.01دالة عند  **0.689 .األداء وجماعية لرفامكافآم فردية  نح البن يم  .6

 0.01دالة عند  **0.740 .العمع وتطوير االبداع ع ل القدرة البن  في الموظفين لدى يتوفر  .7

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361 ( =0.05لة )( وعند مستوى دال28ر الجدولية عند درجة حرية )

والدرجتة الك يتة لفقراتتته  البعتدمعتامالم االرتبتاط بتين كتع فقترة متن فقترام  الستاب  أنالجتدوع  يبتين
وبت ل   ،(0.868-0.689معتامالم االرتبتاط بتين )وتراوحتم (، 0.01دالة عند مستوى داللة )

 واد ة لما وضعم لقياسه. البعدتعتبر فقرام 

معامالم االرتباط بين درجة كع  بحسابالباح   ام  بعادلألل تحق  من الود  البنائي 
-4بالدرجتة الك يتة لالستتبانة والجتدوع ) بعتداألخترى وكت ل  كتع  واألبعتاداالستتبانة  أبعادمن  بعد
 ( يوضح  ل .14

 األخرى واألرعاداالسترانة  أرعادمن  رعدمل وفة معامالت ارترام كل : (14-4الجدول )
 لك ية لالسترانة رالدرجة ا رعدوكذلك كل  

الرعد  الرعد الااني الرعد األول  المجموي 
 الاالث 

الرعد 
 الرارع 

الرعد 
 الخام  

         1.000 **0.886 الرعد األول معرفة العام ين

       1.000 **0.544 **0.753 الرعد الااني خررة العام ين

     1.000 **0.879 **0.689 **0.844 الرعد الاالث مهارة العام ين

   1.000 **0.710 **0.705 **0.596 **0.827 الرعد الرارع التدريب

 1.000 **0.466 **0.465 0.344 **0.719 **0.797 الرعد الخام  روح االرتكار والتجديد

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361 ( =0.05لة )( وعند مستوى دال28ر الجدولية عند درجة حرية )

التتتبعم وبالدرجتتتة الك يتتتة  يبعضتتتهاتتتترتبط  األبعتتتاديتضتتتح متتتن الجتتتدوع الستتتاب  أن جميتتتا 
( وهتت ا ي كتتد أن االستتتبانة تتمتتتا 0.01لالستتتبانة ارتباطتتا   و داللتتة إحوتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة )

 بدرجة عالية من التبام واالتسا  الداخ ي.
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 : Reliability االستبانة ثبات( 2
أفتتتراد العينتتتة ع تتتل خطتتتوام التأكتتتد متتتن تبتتتام ا ستتتتبانة و لتتت  بعتتتد تطبيقهتتتا  الباحتتت ى أجتتتر 

  .معامع ألفا كرونباخالتجزئة النوفية و  هماو  بطريقتيناالستطالعية 

 : Split-Half Coefficient مريلة التجزئة النل ية -1
ة النوتفية تم استخدام درجام العينة االستطالعية لحساب تبام االستبانة بطريقة التجزئ 

االستبانة وك ل  درجة النوف التاني من  أبعادمن  بعدحي  احتسبم درجة النوف األوع لكع 
التتدرجام و لتت  بحستتاب معامتتع االرتبتتاط بتتين النوتتفين تتتم جتترى تعتتديع الطتتوع باستتتخدام معادلتتة 

 ( يوضح  ل :15-4والجدوع )  (Spearman-Brown Coefficient)سبيرمان براون
 

 االسترانة  أرعادمن  رعدمعامالت االرترام رين نل ي كل  :(15-4الجدول )
 وكذلك االسترانة ككل قرل التعديل ومعامل الارات رعد التعديل

عدد  الرعد
 ال لرات

االرترام قرل 
 التعديل

معامل الارات 
 رعد التعديل

 0.820 0.695 8 المعالجة التح ي ية ال ورية :الرعد األول

 0.828 0.821 *7 اأَلعمال أداء الااني: إدارةالرعد 

 0.869 0.768 8 الذكاء التنافسي :الرعد الاالث

 0.863 0.867 *23 اأَلعمالذكاء  َأنظمةالدرجة الك ية السترانة 

 0.923 0.856 6 الرعد األول معرفة العام ين

 0.681 0.516 4 الرعد الااني خررة العام ين

 0.851 0.834 *5 الرعد الاالث مهارة العام ين

 0.768 0.756 *7 الرعد الرارع التدريب

 0.925 0.904 *7 الرعد الخام  روح االرتكار والتجديد

 0.883 0.882 *29 الدرجة الك ية لرأ  المال الرير  

 * تم استخدام معامع جتمان ألن النوفين  ير متساويين.
 اأَلعمةةةالذكةةةاء  نظمةةةةأَ الستتتتبانة ( 0.863يتضتتتح متتتن الجتتتدوع الستتتاب  أن معامتتتع التبتتتام الك تتتي )

 عاليتتتة متتتنهتتت ا يتتتدع ع تتتل أن االستتتتبانة تتمتتتتا بدرجتتتة و  ،رأو المتتتاع البشتتتر ( الستتتتبانة 0.883)
 التبام تطمئن الباح  إلل تطبيقها ع ل عينة الدراسة.
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 :أل ا مريلة كرونراخ -2
و لت   ألفتا، وهتي طريقتة كرونبتاخ طريقة أخرى متن طتر  حستاب التبتام الباح استخدم  
االستتبانة  أبعتادمتن  بعتدعامع تبام االستبانة، حيت  حوتع ع تل  يمتة معامتع ألفتا لكتع  يجاد م

 يوضح  ل : (16-4وك ل  لالستبانة ككع والجدوع )
 وكذلك لالسترانة ككلاالسترانة  أرعادمن  رعدأل ا لكل  كرونراخ معامالت: (16-4الجدول )

 الرعد
عدد 
 ال لرات

 كرونراخ معامل
 أل ا 

 0.882 8 المعالجة التح ي ية ال وريةاألول  :الرعد

 0.839 7 اأَلعمالأداء  الااني: إدارةالرعد 

 0.894 8 الذكاء التنافسي :الرعد الاالث

 0.932 23 اأَلعمالذكاء  َأنظمةالدرجة الك ية السترانة 

 0.921 6 الرعد األول معرفة العام ين

 0.589 4 الرعد الااني خررة العام ين

 0.866 5 مهارة العام ين الرعد الاالث

 0.869 7 الرعد الرارع التدريب

 0.912 7 الرعد الخام  روح االرتكار والتجديد

 0.951 29 الدرجة الك ية لرأ  المال الرير  

ذكةةةاء  َأنظمةةةةالستتتتبانة ( 0.932يتضتتتح متتتن الجتتتدوع الستتتاب  أن معامتتتع التبتتتام الك تتتي )
عاليتة هت ا يتدع ع تل أن االستتبانة تتمتتا بدرجتة و   ،رأو الماع البشتر ( الستبانة 0.951) اأَلعمال

 التبام تطمئن الباح  إلل تطبيقها ع ل عينة الدراسة. من
 اب تتتة ل توزيتتتا.  (2الم حتتت  )تكتتتون ا ستتتتبانة فتتتي وتتتورتها النهائيتتتة كمتتتا هتتتي فتتتي بتتت ل  و 

ع تتل تقتتتة تامتتة بوتتتحة  إستتتبانة الدراستتتة ممتتا يجع تتتهكتتون الباحتت   تتتد تأكتتد متتتن وتتد  وتبتتتام يو 
 ستبانة ووالحيتها لتح يع النتائج وا جابة ع ل أسئ ة الدراسة.ا 
 

 ًا: خلائص وسمات عينة الدراسةسارع
ستتتيتم التطتتتر  لخوتتتائص وستتتمام عينتتتة الدراستتتة حستتتب متتتا ورد فتتتي القستتتم األوع متتتن 

   -: والمرتبطة بالمتحيرام التاليةاالستبانة 
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 الجن   (1
الدراسة من "ال كور"، وأن  ( من عينة%74.65( أن )17-4يبين جدوع ر م )

( من عينة الدراسة من "ا نا ". وه ا يدع ع ل أن معظم أفراد عينة الدراسة هم 25.35%)
ال كور. وتتف  ه ه النسب ما إحوائيام الجهاز المركز  لرحواء الف سطيني بأن نسبة 

ب حم  عام فأكتر(  د 15مجموع ال كور ضمن سن ) منمشاركة ال كور في القوى العام ة 
( لنفو %19.4، فيما ب حم نسبة مشاركة ا نا  في القوى العام ة )2014( في عام 71.5%)

 (.23:2015الفترة )الجهاز المركز  لرحواء الف سطيني، التقرير السنو ، 
   توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجن  (17-4جدول رقم )

 النسرة المئوية العدد الجن 
 74.65 159 ذكر
 25.35 54 أناى

 100.00 213 المجموي
 العمر (2

 30من عينة الدراسة تراوحم أعمارهم )أ ع من  %30.52( أن 18-4يبين جدوع ر م )
 %21.13سنة(، و 40أ ع من -30من عينة الدراسة تراوحم أعمارهم من ) %40.38سنة(، و

تر(. سنة فأك 50) %7.98سنة(، و 50أ ع من -40من عينة الدراسة تراوحم أعمارهم من )
هم من  (%70.9سنة ) 40أ ع من  ويتضح من خالع النسب الموضحة أن معظم أفراد العينة

وه ا يدع ع ل أن بن  ف سطين يعتمد ع ل كادر شاب لشحع الوظائف بمخت ف الفئة الشابة، 
 .مستوياتها ا دارية

  العمر توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (18-4)جدول رقم 
 ئويةالنسرة الم العدد العمر

 30.52 65 سنة 30أقل من 
 40.38 86 سنة 40أقل من  - 30

 21.13 45 سنة 50أقل من  40-
 7.98 17 سنة فأكار 50

 100.00 213 المجموي

 المؤهل الع مي (3
من عينة الدراسة م ه هم الع مي )دب وم متوسط(،  %7.51( أن 19-4يبين جدوع ر م )

من عينة الدراسة م ه هم  %5.17مي )بكالوريوو(، ومن عينة الدراسة م ه هم الع  %87.32و
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ماجستير. وتشير ه ه النسب إلل أن النسبة الكبرى من عينة الدراسة هم حم ة الشهادة الجامعية 
)البكالوريوو(، وه ا م شر هام جدا  ع ل توفر عنور المعرفة مما  د يسهم في كفاءة العام ين في 

نجاز المهام المتع قة بوظا . وينسجم ما سياسام بن  ف سطين المتع قة بوجوب توفر مئفهمتابعة وا 
بمعدع ال يقع عن جيد لشحع الوظائف ا دارية فيها )نظام موظفي بن   لالشهادة الجامعية األول

 (. 2014ف سطين، 
  المؤهل الع مي وزيع أفراد عينة الدراسة حسبت (19-4جدول رقم )

 النسرة المئوية العدد المؤهل الع مي
 7.51 16 وم متوسمدر 

 87.32 186 ركالوريو 
 5.17 11 ماجستير
 100.00 213 المجموي

 

 التخلص الع مي (4
من عينة الدراسة تخووهم الع مي )محاسبة(،  %54.46( أن 20-4يبين جدوع ر م )

من عينة الدراسة  %6.57من عينة الدراسة تخووهم العم ي )إدارة أعماع(، وأن  %17.37وأن 
( من عينة الدراسة تخووهم العم ي )ع وم مالية %14.08عم ي )ا تواد(، وأن )تخووهم ال

 من عينة الدراسة تخووهم العم ي )تكنولوجيا المع ومام(، أما %6.58ومورفية(، وأن 
من عينة الدراسة أوحاب تخووام األخرى. وبالنظر إلل عدد الموظفين حم ة شهادة  0.94%

ر من عينة الدراسة حي  تب غ أكتر من نوف العينة، وه ا ينسجم المحاسبة فهي تشكع النسبة األكب
( من أوحاب تخوص %6.58كما أن وجود نسبة ) .ما متط بام ومعايير العمع في البن 

من خالع توظيف  ويظهر  ل  المجاع به ااهتمام إدارة البن   ليدع ع  ه اتكنولوجيا المع ومام، ف
 طا م عمع كبير  و خبرام عالية.

 التخلص الع مي  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب: (20-4رقم )جدول 
 النسرة المئوية العدد التخلص الع مي

 54.46 116 محاسرة
 17.37 37 إدارة أعمال

 6.57 14 اقتلاد
 14.08 30 ع وم مالية وملرفية
 6.58 14 تكنولوجيا المع ومات

 0.94 2 أخرى
 100.00 213 المجموي
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 الرنكمدة الخدمة في  (5
من عينة الدراسة مدة خدمتهم في البن  )أ ع  %29.11( أن 21-4يبين جدوع ر م )
أ ع من  – 5من عينة الدراسة مدة خدمتهم في البن  )من %15.49من خمو سنوام(، وأن 

من  أ ع-10من عينة الدراسة مدة خدمتهم في البن  )من  %28.64سنوام(، وأن  10
وه ا يدع سنة فأكتر(.  15عينة مدة خدمتهم في البن  )من أفراد ال %26.76سنة(، وأن 15

الحالية في البن ، حي  أن  موظائفهع ل أن أفراد العينة يمت كون خبرة مناسبة في مجاع 
سنوام  5الحالية هي ) موظائفهمن أفراد العينة كانم سنوام خبرتهم في مجاع  70.89%

بالمعارف والمهارام الالزمة ألداء العمع فأكتر(، وه ا م شر ع ل توفر عنور الخبرة وا لمام 
 بطريقة وحيحة لدى أفراد العينة.

 مدة الخدمة في الرنك توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (21-4جدول رقم )
 النسرة المئوية العدد مدة الخدمة في الرنك
 29.11 62 أقل من خم  سنوات

 15.49 33 سنوات10أقل من - 5من 
 28.64 61 سنة 15أقل من -10من 

 26.76 57 سنة فأكار 15
 100.00 213 المجموي

 
 

 المسمى الوظي ي (6
متن عينتة الدراستة المستمل التوظيفي لهتم )مستاعد  %1.41( أن 22-4يبين جدوع ر م )

 %3.76من عينة الدراستة المستمل والتوظيفي لهتم )رئتيو دائترة(، وأن  %2.35مدير عام(، وأن 
متتن عينتتتة الدراستتتة  %3.29لهتتتم )متتدير فرع(مكتتتتب(، وأن  متتن عينتتتة الدراستتة المستتتمل والتتوظيفي

متتن عينتتة الدراستتة المستتمل والتتوظيفي لهتتم  %36.62المستتمل والتتوظيفي لهتتم )مرا تتب فتترع( وأن 
متتن عينتتة الدراستتة المستتمل والتتوظيفي لهتتم )موظف(.وتنستتجم هتت ه  %52.58)رئتتيو  ستتم(، وأن 

نوتتتف أفتتتراد العينتتتة المستتتمل النستتتب متتتا الهيكتتتع التنظيمتتتي ل بنتتت ، حيتتت  يتضتتتح أن أكتتتتر متتتن 
التتوظيفي لهتتم )موظتتف ورئتتيو  ستتم(، وهتت ا ينستتجم متتا تعتتدد الوظتتائف ا داريتتة التتتي يتتتابا تنفتت  

ا داريتتتة الع يتتتا فإنهتتتا عتتتادة متتتا تمتتتتع نستتتبة أ تتتع مقارنتتتة  اأَلعمتتتاعمهامهتتتا ر ستتتاء األ ستتتام، أمتتتا 
  بالمسميام األخرى في البنو .
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 المسمى الوظي ي الدراسة حسبتوزيع أفراد عينة  (22-4جدول رقم )
 النسرة المئوية العدد المسمى الوظي ي
 1.41 3 مساعد مدير عام

 2.35 5 رئي  دائرة
 3.76 8 مدير فري/مكتب

 3.29 7 مراقب فري
 36.62 78 رئي  قسم

 52.58 112 موظف
 100.00 213 المجموي

 
 
 الرارع: م خص ال لل 

 ام حي  وا جراءام المتبعة في ه ه الدراسة،  تناوع ه ا الفوع الحدي  عن الطريقة 
حاوع من خاللها ووف الظاهرة موضوع وال   يباستخدام المنهج الووفي التح ي ي الباح  
كما  الدراسة،ه ه مجتما  ليكونواموظفين بن  ف سطين في  طاع  زة  اختيار فقد تمالدراسة، 

 د حو وا ع ل االستبانة بعد التأكد من  وموظفة، موظف 230وتم تحديد أفراد عينة الدراسة بت 
تباتها ومودا يتها. ك ل  تحديد الخوائص وسمام عينة الدراسة، واألدوام ا حوائية 

 .المستخدمة ل حووع ع ل نتائج الدراسة
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 حتليل البيانات واختبار الفرضيات
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 ومناقشتها نتائج الدراسةتفسير 

م الب حاااااض بتااااالد اسااااا ك  الخلا اااااة  ن لاااااا دااااا   ااااا   ا   باااااة  ااااا    اااااك ة الخلا اااااة قااااا  
نا ستلاد  بلز اس ك  اال سب اة السي سام السنلا  يلا ا  دا   ا   سح اا  ا،لاس ا   ب اخ  الستال  

القطةةاا المفةةرفت فةةت تنميةةة رأم المةةا  اليشةةر  فةةت ودورهةةا  اأَلعمةةا ذكةةا   َأنظمةةة  ااد خنل 
نقااااخ ساااام ي اااالاا الدت ل اااا ن ا حلاااا كاة ل با ااااا ن الدس دتااااة داااا  ا ااااسب اة الخلا ااااة   الفلسةةةةطينت

(  ل حلن    د اس ك  الخلا ة SPSSب  س خام بلا د  اللزم ا حل كاة ل خلا  ن اال سد  اة )
 الفل .لض   نسح ا    اي ه ا السي  اسم  

 اإلجاية عن السؤا  األو  من أسئلة الدراسة 
 ياسةةتادا  فلسةةطين ينةة  اهتمةةا  مسةةتو  مةةا"   ااد ااااا ال اااا  امن  داا    ااك ة الخلا ااة 

 "؟اأَلعما  ذكا  َأنظمة

 نا سب لالسكلالان نالدسن ط ن نالا ب الدكناة   ب  س خامالب حض ق م  نلإل  بة    ه ا الس  ا 
T-test   لا  الس لاة سنضحنال خان  
ذكا   َأنظمةأيعاد من  يعدالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسيت لك   (1-5)الجدو  

  ستيانةوكذل  ترتييها فت اال اأَلعما 

 اليعد  
مجموا 
االنحراف  المتوسط االستجايات

 المعيار 
الوزن 
   Tقيمة  النسيت

قيمة 
ةالمعنوي  

بالترتي  

 2 0.000 30.266 84.24 4.675 33.695 7177 المعالجة التحليلية الفورية :اليعد األو  1

 1 0.000 42.314 85.29 3.052 29.850 6358 اأَلعما أدا   الثانت: إدارةاليعد  2

 3 0.000 33.392 83.59 4.124 33.437 7122 الذكا  التنافست :اليعد الثالث 3

  0.000 38.353 84.33 10.648 96.981 20657 اأَلعما ذكا   َأنظمةالستيانة الدرجة الكلية  

  ني ا( اَم د   ك ا  َ اظدةد    )  بت خنبلفة   دة اسبا     النز  الا بي ل داع 
ال خنلاة نالسي  tنهي  كبل د  قادة  38.353الدح نبة الدط ،ة س  ني  t  نقادة (84.33%)

اي باا  اَم د   ك ا  َ اظدةسنال  خنان    دد  اخ    د0.05  نال،ادة  ق  د 1.98س  ني 
حل ن   د الدلسبة امنلد بنز   اَم د  (    يخالة  خاا 1-5ناسضح د  ال خن  ) .ا  طا 
(  س ي  لا الدت ل ة السح ا اة الفنلاة حل ن   د الدلسبة الث ااة بنز  ا بي %85.29ا بي )

 (.%83.59) الدلسبة الث لثة بنز  ا بيا ي حل ن   د (  س ي  لا ال ك ا السا 84.24%)
نالسي  كخن د    ل     د خل ة ( Mohammad, 2012) نسا  م س ا الاسا ة دع خلا ة

د    اي الفا خق  د ة ا نم اي الت لدة املخااة  د   اَم د   ك ا  اظدةامهداة الت لاة مَ 
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ة الد نلة د  البا ا ن غال الدت ل ة د    ن لا اي ظ  ن نخ الكدان  ة اظل  الاخ التااة
اي س داع س ا البا ا ن نساظاد    اَم د   ك ا  َ اظدةدل خل دستخخة ند س فة ااظ ل خنل 
 (2012)زويلف والحنيطت، نسسفق س ا الاسا ة دع خلا ة  ند  ثم سح ا    لس،خاد   بشك  دفاخ.

    د لبحاة الدل ل  حاض   لن دنااي د    الس اَم د  نالسي سا نلن سأثال سطباق  ك ا 
اي التد  الدللاي ا  هم بإا  خ ح ن  دللااة  كاة  اَم د   ك ا  َ اظدة   ا س خام  يلد

تخ ال ك ا السا ا ي ( ب  3ل ف،لة لقم )نب لاظل  السا ا اة.نس،خام الداس  ن الدبسكلة نسح،اق الدازة 
مخنان ال ك ا السا ا ي بشك   الباا ا،خ حل    د اق  نز  ا بي  نلت   لا لتخم ا س خام

 د دك  الدا  ة ال ك ا السا ا ي ا  بأ   (Sewlal, 2004)نه ا د   كخن   اه خلا ة  كبال
 لان الخلا ة ال اسنال  لا ب بب نلك  اي  انب االا،ا  حاض           د دازة سا ا اةحلنل

نال لخا م ث، اة ك ااة حن  نال سس خم ا س خام  خنان ال ك ا السا ا ي بشك  كبال ند حنظ 
  نه ا بخنله ااخي لتخم   هزاة الدا  ة ال س خام  خنان ال ك ا السا ا ي ال ك ا السا ا يدتلاة 

   د     الا ب   نال ناخ نالنالا ن الدسحخة نالا  .
 ذكةا  َأنظمةة ياسةتادا  فلسةطين ينة  اهتمةا  مسةتو درجةة ي الدست ،اة الاسا ك  نلسف اال  

 :الس لي ب لشك  الدنضحة مبت خ اال سب اة اآلساة ال خان  الب حض بإ خاخ مق  اأَلعما 

 المعالجة التحليلية الفورية :عد األو الي   -

المعالجة  يعدلوزن النسيت لك  فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وا (2-5جدو  )
 وكذل  ترتييها  التحليلية الفورية

رةرق  الفق لفقرةا  مجموا  
تاالستجايا  

 المتوسط
االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
 ل د   خة البا ا ن سح ا  َ اظدة الباا ا س خم

 2 0.000 24.780 86.76 0.788 4.338 924 .البا ا ن نسح ا   دع اي

2 
 د    ا   احل  السي الدت ند ن ا م ا   
 1 0.000 29.502 87.89 0.690 4.394 936 .لبا ا نا سح ا  َ اظدة

3 
اسا ة  لفسلان زدااة د س فةسحل    د س، لال 

 3 0.000 26.223 86.38 0.734 4.319 920 سح ا  البا ا ن. َ اظدة ا س خام

4 
 بدت ند ن الدنظفا  البا ا ن سح ا  َ اظدة سزنخ

 6 0.000 22.272 82.54 0.738 4.127 879 (.آااة) لحظاة

5 
سح ا  البا ا ن  َ اظدةسلا  البا ا ن ب  س خام 

 4 0.000 24.346 84.13 0.723 4.207 896 بشك  خقاق ن لاع.

6 
دت ند ن بخل ة  سح ا  البا ا ن َ اظدةزنخ س  

 8 0.000 20.332 81.69 0.778 4.085 870 .  لاة د  السفلا 
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رةرق  الفق لفقرةا  مجموا  
تاالستجايا  

 المتوسط
االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

7 
 ل اك ة البا ا ن سح ا   خنان الباا ا س خم
 7 0.000 18.972 81.88 0.842 4.094 872 . دت   سم السي الد اك ة غال نالدت ند 

8 
 َ اظدة سطباق اي   نخه لزا خة الباا احلا
 5 0.000 22.104 82.63 0.747 4.131 880 .اَم د   با ا ن سح ا  د    اي اَم د    ك ا

  0.000 30.266 84.24 4.675 33.695 7177 الدرجة الكلية لليعد 

 أن أعلى فقرة فت اليعد كانت:د  ال خن  ال  بق  حاسض
البا اا ن  سح اا  َ اظداة دا    ا   احل  السي الدت ند ن ا م الن   د" ا    ( نالسي2الف،لة )-

 (.%87.89" احس ن الدلسبة امنلد بنز  ا بي قخله )
 أن أدنى فقرة فت اليعد كانت:فيما و 

" دت نداا ن بخل ااة   لاااة داا  السفلااا  سح ااا  البا ااا ن َ اظدااةزنخ س ااالاان   ااد"  ( نالسااي6الف،االة )-
 (.%81.69احس ن الدلسبة ام الة بنز  ا بي قخله )

( س  ني ة الفنلاةاالدت ل ة السح ا ) البتخنبلفة   دة اسبا     النز  الا بي ل داع ا،لان 
نالسااي ال خنلاااة  tنهااي  كباال داا  قادااة  30.266الدح اانبة الدط ،ااة س اا ني  t  نقادااة (84.24%)

دخى  هداة الدت ل ة السح ا اة الفنلاة    دد  اخ    د0.05نال،ادة االحسد لاة  ق  د   1.98س  ني 
 ك ا  َ اظدةكأحخ امبت خ اللكا اة لدحنل  الدت ل ة السح ا اة الفنلاة بتخنل لا اتسبل  ب لا بة ل باا.

ة دا  قبا   االاخ التاااة   اد سانال   ن   هاا ا دناا،ا0.05خا  يحل كاً   اخ د سنى الخاللة  اَم د  
حاض   لن يلاد  (2013، ارتيمة وآارون) نسا  م ه ه الاسا ة دع د  قخدسه خلا ة ه ا الد   .

كا   ل ا ا البتاخ  نقاخ ن خاللة يحلا كاة ل دت ل اة السح ا ااة الدب شالة ااي ا باخان الس،ااي     قةن نخ 
لس،ااي  ن شا لن الخلا اة يلاد    الدسن اط الح ا بي اي ا باخان ا اَم د   بت خ  ك ا    قة با  قنى 

  اب آ ل د   ( نبأهداة ا باة دلسفتة. ناي4.23الت م لدسغال الدت ل ة السح ا اة الدب شلة قخ ب غ )
 سح ااا  البا ااا ن َ اظدااةزنخ س اا" نالسااي سشااال يلااد ( 13هاا ه الخلا ااة اشاا لن الاساا ك  يلااد    ا،االة لقاام )

( 6" قخ سسفق دع اس ك  الخال ة الح لاة حاض احس ن الف،لة لقام ) فلا دت ند ن بخل ة   لاة د  الس
 (.%81.69بنز  ا بي )   د الدلسبة ام الة

اسضح    الف،لان الدلسبطة ب دع نسح ا  البا ا ن نا د ا  نسلاااف    حلا ن   اد الانز  
شااك  ااانلي الا اابي ام  ااد  بااداا  حلاا ن الف،االان السااي سسحااخض  اا  اال ااساس   ن داا  البا ااا ن ب

نز  ا ابي اقا   نااي  لاا   اد  ناال اسف خة دا  البا اا ن غاال الد اك اة   لاة دا  السف لاا  نبخل ة
الدن اانخة اااي البااانا غااال دسطاانلة ب لشااك  الكاا اي نهااي  اَم داا   اشاا لة ناضااحة يلااد    اظاام  كاا ا

نس زاا ا  بشاك  بس دااع البا اا ن نسلاااف    الدلسبطاة اَم دا  سلكز   د الدلاح  امنلد دا   كا ا 
   دا  ب.
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 اأَلعما إدارة أدا   :اليعد الثانت -
إدارة أدا   يعدلوزن النسيت لك  فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وا: (3-5جدو  )

 وكذل  ترتييها  اأَلعما 

رةرق  الفق مجموا  الفقرة 
االنحراف  المتوسط االستجايات

 المعيار 
الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 

 اي اَم د    ك ا َ اظدة ا س خام  لبح
 ا سلاسا اة سافا  اي د د ً    د ً    د لا 
 .اَم د  

941 4.418 0.606 88.36 34.156 0.000 1 

2 

 ك ااة اَم د    ك ا َ اظدة يدك اا ن ستخ
 بأخاا الدلسبطة ام   اة امهخا  لسح،اق
 الباا.

898 4.216 0.622 84.32 28.523 0.000 4 

3 

 الحلن  اي ه دة اَم د    ك ا َ اظدة ستخ
 النقن اي السشغا اة الدت ند ن   د

 .الدط نب
933 4.380 0.550 87.61 36.607 0.000 2 

4 
دلاح   يا  ز اي اَم د   ك ا  َ اظدة س  م

 .ناحخ  د  دك   اي كّ    التد اة
892 4.188 0.601 83.76 28.860 0.000 7 

5 
 الدلسكبة ام ط ا اَم د   ك ا  َ اظدة س فد
 .اَم د  سافا    ثا ا

901 4.230 0.658 84.60 27.292 0.000 3 

6 
 الباا اي الد س خدة اَم د   ك ا  َ اظدة سزاخ
 .االبسك ل  د اة ند  اخة التد ا ن كف اة

896 4.207 0.625 84.13 28.158 0.000 6 

7 
 ا سل  ن اي الخقة اَم د  ا  ك  َ اظدةسنال 

 نالدت ند ن. البا ا ن
897 4.211 0.620 84.23 28.513 0.000 5 

  0.000 42.314 85.29 3.052 29.850 6358 الدرجة الكلية لليعد 

 أن أعلى فقرة فت اليعد كانت:اسضح د  ال خن  ال  بق 
 ااي د دا ً    د ً    د لا  اي  اَم د   ك ا َ اظدة ا س خام  لبح الن   د" ( نالسي1الف،لة )-

 (.%88.36" احس ن الدلسبة امنلد بنز  ا بي قخله ) اَم د   ا سلاسا اة سافا 
 أن أدنى فقرة فت اليعد كانت:فيما 
 اااي كّ  اا  دلاحاا  التد اااة يا اا ز اااي اَم داا   كاا ا  َ اظدااة س اا م الاان   ااد" ( نالسااي4الف،االة )-

 (.%83.76لة بنز  ا بي قخله )" احس ن الدلسبة ام اناحخ   د  دك  
( س اا ني اَم داا  يخالة  خاا ) البتااخنبلاافة   دااة اسبااا     الاانز  الا اابي ل داااع ا،االان  

ال خنلااة نالساي  tنهي  كبل دا  قاداة  42.314الدح نبة الدط ،ة س  ني  t  نقادة (85.29%)
 اَم داا  خالة  خاا دااخى  هداااة ي   دداا  اااخ    ااد0.05نال،ادااة االحسد لاااة  قاا  داا   1.98س اا ني 
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 كاا ا  َ اظدااةكأحااخ امبتاا خ اللكا اااة لدحاانل  اَم داا  يخالة  خاا  بتااخنلاا لا اتسباال  ب لا اابة ل باااا.
  ن   هااا ا دناا،ااة داا  قباا   ااالاخ التااااة   ااد 0.05خا  يحلاا كاً   اااخ د ااسنى الخاللااة  اَم داا  

الساي  كاخن  (Tan, et al., 2008)خلا اة  د  قخدسه نسا  م ه ه الاسا ة دع سنال ه ا الد   .
ااااي السح اااا  الااا ك كي ل تد اااا ن الس  لااااة نااااي  د ااااة  اَم دااا  يدك اااااة ا اااس خام يخالة  خاا    اااد

( نالساي 1) لقام ف،الةل . نب لاظل اي الدا   ن اللغالة ندسن طة الح م ي  خة هاخ ة التد ا ن 
د داً  ااي سافاا  ا اسلاسا اة  ااي   د لاا   ا د ً  اَم دا   كا ا  َ اظداة لبح ا اس خام الن   د" 

نهاا ا اااخ    ااد امهداااة الكبااالة نالناضااحة داا  ي  بااة  ااالاخ  احس اان الدلسبااة امنلاادا،ااخ "  اَم داا  
 .الت ا  ام   اةهخا  امسح،اق ن  ةاي سافا  ال طط اال سلاسا ا اَم د    ك ا اظدةمَ  التااة

 اَم داا   ااسلاسا اة لاااظم  كاا ا  ظ االن الاساا ك     الف،االان السااي سلكااز   ااد امهداااة اال
ن هداس ااا  ااااي الحلااان    اااد دت ندااا ن ند ااا هدس   ااااي س، اااا  ام طااا ا السافا ااااة حلااا ن   اااد 

 بااال  ل دت ندااا نحلااا ن الف،ااالان الدلسبطاااة بسك د ااااة الااااظم ندت ل س ااا   باادااا السلسااااب ام  اااد  
 الددسخة اي امق  م ند  اخس   ل بسك ل الدلاسب امق .التد ا ن 

اال ااسلاسا اة يال  ا اا  لاام ستطااي افاا   اَم داا    الف،االان  باالزن ال،ا  ااة بأهداااة اظاام  كاا ا كداا   
 خل ة امهداة لد  هدة الاظم اي سح،اق  هخا  الباا الدلسبطة ب مخاا. 

 
 الذكا  التنافست :اليعد الثالث -

الذكا   يعدة من فقرات لوزن النسيت لك  فقر التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وا (4-5جدو  )
 وكذل  ترتييها  التنافست

رق  
رةالفق  

مجموا  الفقرة
تاالستجايا  

 المتوسط
االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
 د  التخاخ الباا اي السا ا ي ال ك ا ا س خام اساح
 .التد  اي السابا  خنان

889 4.174 0.826 83.47 20.743 0.000 5 

2 
 س،اام   د السافا اا  ا   خ ال ك ا السا ا ي الدخلاا

 السا ا اة. الدف  آن ا،   بخنله نه ا الدا ا ا 
886 4.160 0.760 83.19 22.258 0.000 7 

3 
    ناضحة بلنلة الباا السا ا ي ال ك ا ازنخ
 .الد س،ب اة اَم د   باكة

879 4.127 0.678 82.54 24.239 0.000 8 

4 
 ا م اال سلاسا ا ن   خ ال ك ا السا ا ي   دا 
 السا ا اة. الدازة ا س خدنا   الدا ا ا  لك ب السي

893 4.192 0.684 83.85 25.454 0.000 3 

5 
 اسابانا    السافا اا  ل دخلاا السا ا ي ا دح ال ك ا

 .اَم د     ق ن اي ب لسغالان
891 4.183 0.693 83.66 24.910 0.000 4 
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رق  
رةالفق  

مجموا  الفقرة
تاالستجايا  

 المتوسط
االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

6 

ك  ال ك ا السا ا ي د  الستل    د ا د  
   د ساثل    ادك  السي ال خاخة السكانلن ا ن

 .الباا
889 4.174 0.668 83.47 25.647 0.000 5 

7 
اي  الباا   هزاة د  اتزز ال ك ا السا ا ي

 لألحخاض. نا    دبكل بشك  اال س  بة
900 4.225 0.656 84.51 27.269 0.000 1 

8 
 الس خاخان الباا د   يالسا ا احدي ال ك ا

 .الدحسد ة د  الدا ا ا 
895 4.202 0.688 84.04 25.499 0.000 2 

  0.000 33.392 83.59 4.124 33.437 7122 الدرجة الكلية لليعد 

 أن أعلى فقرة فت اليعد كانت: اسضح د  ال خن  ال  بق
 نا  ا  دبكال بشاك  ااي اال اس  بة البااا   هزااة دا  اتزز ال ك ا السا ا اي الن   د" ( نالسي7الف،لة )-

 (.%84.51" احس ن الدلسبة امنلد بنز  ا بي قخله ) لألحخاض
 وأن أدنى فقرة فت اليعد كانت:

"  الد اس،ب اة اَم دا   باكاة  ا  ناضاحة بلانلة البااا السا ا اي الا ك ا اازنخ الن   اد" ( نالسي3الف،لة )-
 .(%82.54احس ن الدلسبة ام الة بنز  ا بي قخله )

( س ااا ني الااا ك ا السا ا اااي) البتاااخنبلااافة   داااة اسباااا     الااانز  الا ااابي ل دااااع ا،ااالان 
ال خنلااة نالساي  tنهي  كبل دا  قاداة  33.392الدح نبة الدط ،ة س  ني  t  نقادة (83.59%)

داخى  هدااة ا اس خام  خاة الا ك ا    ددا  ااخ    اد0.05نال،ادة االحسد لااة  قا  دا   1.98س  ني 
 َ اظداةكأحاخ امبتا خ اللكا ااة لدحانل  الا ك ا السا ا اي بتاخنلا لا اتسبال  ا ابة ل بااا.السا ا ي ب ل

  ن   هااا ا دناا،ااة داا  قباا   ااالاخ التااااة 0.05خا  يحلاا كاً   اااخ د ااسنى الخاللااة  اَم داا   كاا ا 
 ( نالسااي الاان   ااد"7نباا لاظل يلااد اساا ك  الخلا ااة ا ااخ    الف،االة لقاام )   ااد ساانال هاا ا الد اا  .

" احس اان  لألحااخاض نا  اا  دبكاال بشااك  اااي اال ااس  بة الباااا   هزاااة داا  لاا ك ا السا ا ااياتاازز ا
الدلسبااة امنلااد ناشااال  لااا يلااد ا خلاا الناضااح داا  قباا   ااالاخ التااااة مهداااة الاا ك ا السا ا ااي. 

نالساي  كاخن اا ا    اد  (2012)حمةو  والعيةد ، خلا اة  دا   كاخن   ااه الاسا ة دع نسسفق ه ه
الدت لاالة. نباا لاظل  اَم داا  ا تبااه اااي باكااة   ك ا السا ا ااي نالااخنل ال اا م الاا ي ادكاا     هداااة الاا

 بلانلة البااا السا ا اي الا ك ا اازنخ ( نالساي الان   اد"3يلد اس ك  الخلا ة ا خ    الف،لة لقم )
" احس اان الدلسبااة ام ااالة نلتاا   لااا اسا ااة  ااخم اال ااس،لال الد ااس،ب اة  اَم داا   باكااة  اا  ناضااحة

ا   اد الساباا ب محاخاض ال ا  ي ناالقسل خي اي االلاضي الف  طاااة نالسي سحخ دا  د،اخلة الباا
 الد س،ب اة.
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 ظ ااالن الاسااا ك     الف،ااالان الدلسبطاااة باااخنل الااا ك ا السا ا اااي دااا  اال اااس  بة ل دسغاااالان 
  الدا ا اااابشاااك  ا  ااا  ند ااا  خة البااااا ااااي الحد ااااة دااا  الدا ا اااا  نساااناال ا ااام ال اااسلاسا ا ن 

ح زن   د امنزا  الا باة ام  د  بااد  ح زن الف،لان الدلسبطة ب لف م الش د  ل باكاة السا ا ااة 
نس،اام الدا ا ا  نالسابا ب لد س،ب  السا ا ي ندخى سأثال السكانلن ا  الدس،خدة   د د س،ب  البااا 

   امنزا  الا باة امق .
 

 اإلجاية عن السؤا  الثانت من أسئلة الدراسة 
مةا مسةتو  اهتمةا  ينة  فلسةطين فةت تنميةة "   اد اا ال اا  الث اي دا    اك ة الخلا اة ا

 "؟اليشر رأم الما  
ق م الب حض ب  س خام السكلالان نالدسن ط ن نالا ب الدكناة   نلإل  بة    ه ا الس  ا 

  لا  سنضح ةالس لان  انال خ
تنمية رأم أيعاد من  يعدية والوزن النسيت لك  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيار  (5-5)الجدو  

  ستيانةوكذل  ترتييها فت اال الما  اليشر 

 اليعد  
مجموا 
االنحراف  المتوسط االستجايات

 المعيار 
الوزن 
   Tقيمة  النسيت

قيمة 
 الترتيب المعنوية

 4 0.000 23.442 80.78 3.882 24.235 5162 اليعد األو  معرفة العاملين 1

 3 0.000 25.613 82.23 2.533 16.446 3503 د الثانت ايرة العامليناليع 2

 2 0.000 27.323 83.92 3.195 20.981 4469 اليعد الثالث مهارة العاملين 3

 1 0.000 29.186 87.04 4.733 30.465 6489 اليعد الرايع التدريب 4

 5 0.000 17.545 79.61 5.710 27.864 5935 اليعد الاامم روح االيتكار والتجديد 5

  0.000 27.789 82.75 17.326 119.991 25558 الدرجة الكلية لرأم الما  اليشر   

حلااااا    اااااد الدلسباااااة امنلاااااد بااااانز  ا ااااابي التةةةةةدريب (    23اسضاااااح دااااا  ال اااااخن  )
(  س اد %83.92حل ن   د الدلسبة الث اااة بانز  ا ابي ) مهارة العاملين لا  س د(  87.04%)

 معرفةة العةةاملينس اد  لاا  ( %82.23حلا    اد الدلسباة الث لثااة بانز  ا ابي ) ايةرة العةاملين لاا 
حلا    اد  روح االيتكةار والتجديةدس اد  لاا  ( %80.78بنز  ا ابي ) اللابتةحل    د الدلسبة 

 د  الخل اة الك ااة ل  اسب اة حلا ن   اد نز  ا ابي  ( %79.61بنز  ا بي ) ال  د ةالدلسبة 
(82.75%.) 

( نهي %82.75) الد    س  نيا     النز  الا بي ل داع ا،لان نبلفة   دة اسب
نهي  كبل د  قادة  27.789الدح نبة الدط ،ة س  ني  t كبل د  النز  الا بي الدح اخ  نقادة 

t  دد  اخ    د سنال دسط ب ن 0.05نال،ادة االحسد لاة  ق  د   1.98ال خنلاة نالسي س  ني  
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ا . ناسضح د      سح ا   بت خ ل   الد   البشلي بأ  ل   الد   البشلي لخى باا ا  ط
بتخ السخلاب قخ حل    د    د نز  ا بي اي سشكا  ل   الد   البشلي الدسداز لخى الباا  

ا اه اي امهداة الا باة د  لة الت د ا  بنز  ا بي  %87.04حاض ب غ النز  الا بي ل  ا البتخ 
الد  لان التد اة اي ستزاز ادس ا الباا لل   الد   دد  ااكخ   د  هداة السخلاب ن  83.92%

السي  نضحن بسنال دسط ب ن ل    (2009)مسودة، البشلي. نسا  م س ا الاسا ة دع خلا ة 
. كد  سسفق ه ه %75الد   البشلي لخى شلك ن اللا   ن الخناكاة املخااة با بة دناا،ة ب غن 

بأ  الدسن ط الح  بي لف،لان س،اام ل    السي باان (Mazlan, 2005)الاسا ة دع خلا ة 
 5  د د،ا   لاكلن ال د  ي الدكن  د   3.36الد   البشلي لخى شلكة سا اكنم د لازا  ب غ 

خل  ن  دد  ا  م بشك  يا  بي   د  خاا الشلكة. كد  نسسفق اس ك  سح ا  ا،لان دحنل ل   
  د الخنل ام   ي لل   السي  كخن  (Memon et al., 2009) الد   البشلي دع خلا ة

الد   البشلي  ن لا د       لد بتد اماك ل الدبسكلة ل ،ا خة الساظاداة نس،خام بتد 
الاد  ج الفلاخة ل حلن    د ل   الد   البشلي  نلا اسه نا سخادسه  ااط قً  د  ق  خة دف خه  

البشلي اتسبل الدلخل    ل   الد   البشلي هن  زا ال اس ز  د   ي داظدة  ن   ل   الد   
اللكا ي ل دازة السا ا اة اي  للا  الح لي  ن لا اي ضنا دخ   الدنالخ  ال ي اتسبل التالل 

، )حمد البشلي  الل حاني نه م لسح،اق الدازة السا ا اة. كد  سا  م ه ه الاسا ة دع خلا ة 
 ة سسدث  اي ال  اب السي ك ان  حخ اس ك       الدازة السا ا اة ل دلل  ح لة الخلا (2005

الس،اي نالبشلي لخاه. حاض اسداز الباا    دا ا اه بسطنل السكانلن ا  الد س خدة   لة س ا 
الدست ،ة ب السل الن نالشبك ن  ناي ال  اب البشلي دسدثً  ب لكف اان الت لاة السي ادس ك   

)يريش، لي دع خلا ة  الاخه. كد  ناسفق النز  الا بي الدلسفع لف،لان د    ل   الد   البش
السي  كخن    التالل البشلي هن  هم دلخل ال س   الداظدة    غاله   ماه  (2005

امل  النحاخ الد لا نال، خل   د ادس ا الدت ل  السي سدث  الثلنة الح،ا،اة الداشكة ل ،ادة 
 ه  الت،  البشلي.نالدح،،ة ل دازة السا ا اة  اإاش ا الداظدة اي حخ  اسه  هن اكلة بشلاة  دلخل 

 سطنالادس ا دلكزًا دس للً  ل سخلاب ن بلز الاس ك    نخ باا ا  طا  نال ي كد  س  
الد س فة نالسي  د  الخنلان السخلاباة خاخلت،خ الت  كفاالاق سخلاب ب  ض اة يلد  الدنظفا  

ح د    حاض اك ب م التخاخ د  الد  لان نال بلان نه ا اسضسسا غم دع احسا   ن الدنظفا 
دنظفً   1280 ال ا  ال   خخهم يلد ا دنظفالا،خ ش لا     الاس ك  اي ال خن  ال  بق. 

 م. 2014      م  نسخلابي ات لاة نبلا د  يخالي 169اللة سخلاباة  اي  2835اي 
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درجة مستو  اهتما  ين  فلسطين فت تنمية رأم الما  ي الدست ،ة الاس ك  نلسف ال
 :الس لي ب لشك  الدنضحة مبت خ اال سب اة اآلساة ال خان  خاخالب حض بإ  ق م اليشر 

 معرفة العاملين :اليعد األو  -
معرفة  يعدلوزن النسيت لك  فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وا (6-5جدو  )

 وكذل  ترتييها العاملين

رةرق  الفق مجموا  الفقرة 
ف االنحرا المتوسط االستجايات

 المعيار 
الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
اسنال لخى الدنظفا  الدت ل  ال زدة مخاا 

 د  د م بأاض  ن ه
896 4.207 0.761 84.13 23.127 0.000 1 

2 

اسش لا الدنظفن  اي الدتلاة د      د  
ا،خده الدنظفن  ال،خادد د   بلان الزدة 

 ل دنظفا  ال خخ
884 4.150 0.822 83.00 20.426 0.000 2 

3 
اشتل الدنظفن  ب لح  ة ل بحض    الدتلاة 

 ال زدة مخاا د  د م ب لشك  الدط نب.
868 4.075 0.723 81.50 21.704 0.000 3 

4 
ادس ا الدنظفا  الدتلاة الس دة نالدحخثة 

 ب  سدلال    ال خد ن السي ا،خد   الباا.
848 3.981 0.783 79.62 18.293 0.000 4 

5 
 نحد ة الدت ل   ني امالاخ الباا ا س،طب
 .نالد ااة امك خاداة الش  خان

834 3.915 0.923 78.31 14.481 0.000 5 

6 
 السي الدت ل  سحنا  يلد الباا يخالة س تد
 .كفاة سافا  بلاد  يلد الدنظفا  ادس ك  

832 3.906 0.917 78.12 14.427 0.000 6 

  0.000 23.442 80.78 3.882 24.235 5162 الدرجة الكلية لليعد 

 اسضح د  ال خن  ال  بق 
 أن أعلى فقرة فت اليعد كانت:

 اسنال لخى الدنظفا  الدت ل  ال زدة مخاا د  د م بأاض  ن ه الن   د" ( نالسي1الف،لة )-
 (.%84.13" احس ن الدلسبة امنلد بنز  ا بي قخله )

 وأن أدنى فقرة فت اليعد كانت:
 الدنظفا  ادس ك   السي الدت ل  سحنا  يلد الباا يخالة س تد الن   د" ( نالسي6،لة )الف-
 (.%78.12" احس ن الدلسبة ام الة بنز  ا بي قخله ) كفاة سافا  بلاد  يلد

نبلفة   دة اسبا     النز  الا بي ل داع ا،لان د    )دتلاة الت د ا ( س  ني  
ال خنلاة نالسي  tنهي  كبل د  قادة  23.442،ة س  ني الدح نبة الدط  t(  نقادة 80.78%)

  دد  اخ    د  اه اسنال لخى دنظفي الباا 0.05نال،ادة االحسد لاة  ق  د   1.98س  ني 
الدتلاة ال زدة مخاا د  د م. نل لا اتسبل د    الدتلاة كأحخ امبت خ اللكا اة لدحنل ل   
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  ن   ها ا دناا،ة د  قب   الاخ التااة 0.05خاللة الد   البشلي خا  يحل كاً   اخ د سنى ال
السي ق دن بسحخاخ  (2008، )الشرفا  د سنال ه ا الد   . نسسفق ه ه الاسا ة دع خلا ة 

د سنى د    يخالة الدتلاة لخى الدل ل  الت د ة اي قط ن غزة  ن ضحن بأ  النز  الا بي 
لدتلاة لخى الدل ل  خا  يحل كاً   اخ ن   د    يخالة ا %76.11لد    يخالة الدتلاة ب غ 

 .0.05د سنى الخاللة 
السي  كخن   د ضلنلة االهسد م النا ع  (2008)عطية، كد  سا  م الاسا ة دع خلا ة 

ب لدتلاة ما   قنة ي ا لم س سغ  سلبح بخن  ا كخة  كد   كخن   د االهسد م ب لت د ا  ال ي 
الدسداز  ن لا د      الحلا   د دش لكة ادس كن  الدت ل  ال زدة لسح،اق امخاا 

الت د ا  اي اخنان نداسدلان سزاخ دت لا م. ن  د اللغم د  س ا الدناا،ة يال    ها ا ضت  
( الدست ،ة ب تي الباا اي سحنا  الدت ل  السي ادس ك   6اي اال س  بة   د الف،لة لقم )

ال  اب الدست ق بسحنا  الدت ل  السي الدنظفا  يلد بلاد  سافا  كفاة  نهن د  ا ستخي ستزاز 
 ادس ك   الدنظفا  يلد بلاد  كفاة دد  ا  م اي ادس ا ل   د   بشلي دسداز.

السي  (2007)حياينة، كد  سسفق الاس ك  الدست ،ة بد    الدتلاة اي الخلا ة الح لاة دع خلا ة 
بشلي نح نلن    سبا  ق دن بس  اط الضنا   د ) د   الدتلاة( كأ    لستلا  ل   الد   ال

دك اة نخنل الدتلاة اي الدا  ة نكا  س  هم ااس،   ناشل الدتلاة خا   الدا  ة    طلاق 
الست م )الدا   ن الدست دة( اي سطنال نسح ا   خاا الدنظفا   نب لس لي اي ياش ا قادة دض اة 

 سكن  ب   دازة سا ا اة ل  .
د سنا ن دا  بة د  الدتلاة ندش لكس   با   سبا  الاس ك     الف،لان الدلسبطة بسناال 

الت د ا  ن تا م لسطنال ال نااب الدتلااة  احس ن امنزا  الا باة ام  د  بااد  احس ن الف،لان 
الدلسبطة ب  لد م ب لدت ل  الدحخثة نا س،ط ب الباا لحد ة الش  خان الدا  بة ن تي الباا 

  .نزا  امق لسحنا  الدت ل  يلد بلاد  سافا  كفاة ام
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 ايرة العاملين :اليعد الثانت -
ايرة  يعدلوزن النسيت لك  فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وا (7-5جدو  )

 وكذل  ترتييها  العاملين

رةرق  الفق مجموا  الفقرة 
 المتوسط االستجايات

االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 

لمعنويةا  الترتيب 

1 
ادس ا الدنظفن  ال بلة الت لاة اي د      د ل م 

 الد للة ل م.
901 4.230 0.745 84.60 24.090 0.000 1 

2 
ااخي الدنظفن  د  د م بأاض  د  اكن  نبشك  

 ث بن.
883 4.146 0.709 82.91 23.589 0.000 2 

3 
ادس ا الباا  خخ ك   د  الدنظفا  ال ا  ادس كن  

 ل  نال بلان ال زدة مخاا التد  بكف اة.الدت 
848 3.981 0.921 79.62 15.545 0.000 4 

4 
 س،خام اي الدنظفن  ادس ك   السي التد اة ال بلة س  م
 .التد  اي سنا   م السي ل دشك ن دسدازة ح ن 

871 4.089 0.793 81.78 20.047 0.000 3 

  0.000 25.613 82.23 2.533 16.446 3503 الدرجة الكلية لليعد 

 اسضح د  ال خن  ال  بق 
 أن أعلى فقرة فت اليعد كانت:

" احس ان  ادس ا الدنظفن  ال بلة الت لاة اي د      د ل م الد للة ل م الن   د" ( نالسي1الف،لة )-
 (.%84.60الدلسبة امنلد بنز  ا بي قخله )
 وأن أدنى فقرة فت اليعد كانت:

ادس ااا الباااا  ااخخ كاا   داا  الداانظفا  الاا ا  ادس كاان  الدتاا ل     ااد"الاان  ( نالسااي3الف،االة )-
 (.%79.62نال بلان ال زدة مخاا التد  بكف اة " احس ن الدلسبة ام الة بنز  ا بي قخله )

نبلااافة   داااة اسبااااا     الااانز  الا اااابي ل دااااع ا،اااالان د ااا   ) باااالة التااا د ا ( س اااا ني 
ال خنلااة نالساي  tنهي  كبل دا  قاداة  25.613الدح نبة الدط ،ة س  ني  t(  نقادة 82.23%)

الباااا  ي  دداا  اااخ    ااد  اااه اساانال لااخى داانظف0.05نال،ادااة االحسد لاااة  قاا  داا   1.98س اا ني 
ال بلة الت لاة اي  خاا   د ل م. نل لا اتسبل د ا   ال بالة التد ااة كأحاخ امبتا خ اللكا ااة لدحانل 

  ن   هاااا ا دناا،اااة دااا  قبااا   اااالاخ 0.05ة ل   الدااا   البشااالي خا  يحلااا كاً   ااا  د اااسنى الخاللااا
التااة   د ه ا الد   . ناسضح    ها ا ا س  بة   لاة   د ه ا الد    د  قب   الاخ التاااة  
دداا  ااكااخ   ااد  هداااة ال باالة التد اااة السااي ادس ك اا  الدنظفاان  اااي س،ااخام ح اان  دسدااازة ل دشااك ن 

د  ال بلة التد اة السي اسح د ب ا  الدانظفا   السي سنا   م اي التد . نلت  ه ا الد سنى الت لي
التا د ا   ن سفالد   اا م ال،اا م بأ دا   دسان اة  عاي الباا   كخ يلد  ا  ا ن البااا الساي سشا 

نس س ا  ها ه الاسا اة داع الاسا اة الساي سنلا ن يلا ا  خلا اة دد  ا  م اي زا خة  بلس م التد اة. 
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لل  ح لة الخلا ة   د قا م التا د ا  بأ دا   السي  ش لن يلد  خم سلكاز الد (2008)عطية، 
دسان ااة داا    اا  زااا خة  باالاس م نلاا لا  نلاان س ااا الخلا ااة بأاااه اسط ااب    سكاان  هااا ا لااااة 

ااااي هااا ا ال  ااااب ن  اااق لن  دااا  الساااا ا  باااا  التااا د ا  نسحفاااازهم ل ا اااند بناقاااع  ا اااسلاسا اة
  ال باالة التد اااة سستاا لد دااع داا  الدلاال . كاا لا اااإ  اسا ااة الخلا ااة الح لاااة ااداا  است ااق بد اا 

الساي قا م  االاخ  اااة الخلا اة اا ا  بإ طا ا ال بالة التد ااة  (Bong, 2005)سنلا ن يلااه خلا اة 
دت داا      ااي اااي سح،اااق الا اا   ل داظداا ن  21داا  ضااد  ق كدااة سضاام  15ل تاا د ا  السلساااب 

  لاان ااي خنلاة ال ااخ  نهن سلساب دسخاي لت د  ال بلة. نلت  د  اف ال  لاا هان    ها ه الخلا اة
السي اسناال لخا    خخ كبال  خًا دد  ادس كن   بلان   لاة نداه ن دس،خدة  سحخاخًا اي د    
س،ااة الدت ند ن ناي اف  النقن دتخ    نلهم دسخااة  نب لس لي ال اشك   الل ال بلة التد ااة 

  حثا     التد  اي ال اخ. دشك ة ب لا بة لس ا الشلك ن ن لا ب بب سناله  بكثلة اي  نق الب
 
 مهارة العاملين :اليعد الثالث -

مهارة  يعدمن فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسيت لك  فقرة  (8-5جدو  )
 وكذل  ترتييها  العاملين

رةرق  الفق مجموا  الفقرة 
 المتوسط االستجايات

االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 

سل  د  لان الدنظفا  اي الباا يلد 
الد سنى ال ي اسط به  خاا د  د م بأاض  

 ن ه.
886 4.160 0.773 83.19 21.903 0.000 3 

2 

سلكز ا خالة الت ا    د السطنال نالست ام 
الد سدل كأ    الكس  ب الد  لان التد اة 

 الدسان ة.
882 4.141 0.868 82.82 19.179 0.000 4 

3 
اس اب الدنظفا  النقنن اي اف  ام ط ا 

  اخ  خاا   د ل م.
925 4.343 0.765 86.85 25.625 0.000 1 

4 

 د  لان  ني دنظفا  ب دس كه الباا اسداز
 بشك  امخاا سح،اق اي س   خ نبلد اة يخالاة
 .دداز

896 4.207 0.749 84.13 23.513 0.000 2 

5 
 ا س خام د  لان الباا اي امالاخ ادس ا

 .سكانلن ا  الدت ند ن
880 4.131 0.831 82.63 19.877 0.000 5 

  0.000 27.323 83.92 3.195 20.981 4469 الدرجة الكلية لليعد 
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 اسضح د  ال خن  ال  بق 
 أن أعلى فقرة فت اليعد كانت:

" احس اان  ا  اااخ  خاا   داا ل ماس اااب الداانظفا  النقاانن اااي افاا  ام طاا  الاان   ااد" ( نالسااي3الف،االة )-
 (.%86.85الدلسبة امنلد بنز  ا بي قخله )
 وأن أدنى فقرة فت اليعد كانت:

" احس اان  سكانلن ااا  الدت نداا ن ا ااس خام د اا لان الباااا اااي امااالاخ ادس ااا الاان   ااد" ( نالسااي5الف،االة )-
 (.%82.63الدلسبة ام الة بنز  ا بي قخله )

الت د ا ( س  ني د  لة الا بي ل داع ا،لان د    )نبلفة   دة اسبا     النز  
ال خنلاة نالسي  tنهي  كبل د  قادة  27.323الدح نبة الدط ،ة س  ني  t  نقادة (83.92%)

 اه اسنال لخى دنظفا  الباا   دد  اخ    د 0.05نال،ادة االحسد لاة  ق  د   1.98س  ني 
 كأحخا اتسبل د    الد  لان نال،خلان الد  لان ال زدة مخاا د  د م بأاض  شك . نل ل

  ن   ها ا 0.05امبت خ اللكا اة لدحنل ل   الد   البشلي خا  يحل كاً   اخ د سنى الخاللة 
دناا،ة د  قب   الاخ التااة   د ه ا الد   . ناسضح    ها ا ا س  بة   لاة د  قب   الاخ 

نظفا  النقنن اي اف  ام ط ا  اخ ( نالسي الن   د" اس اب الد3)التااة   د الف،لة لقم 
(  ا ا   اي امهداة الف،لة لقم %86.85قخله )  خاا   د ل م " احس ن الدلسبة امنلد بنز  ا بي

 اي س   خ نبلد اة يخالاة د  لان  ني دنظفا  ب دس كه الباا اسدازا   د "نالسي سا( 4)
  د  هداة سناال الد  لان (  دد  ااكخ %84.13) ا بيبنز   "دداز بشك  امخاا سح،اق

نال،خلان اي سشكا  ل   الد   البشلي الدسداز ل باا. نسا  م ه ه الاسا ة دع د   ش لن يلاه 
بأ   كثل التناد  الدحفزة ل تالل البشلي الدتلاي سسدث  اي الادن  (2004)يحضة، خلا ة 

ا  ز الد  م  بااد   الش لي ناال س، لاة الد خاة اي آ ل  الدك اآن ن  االسشغا اة نا 
امنلنا ن. ناي دنضع آ ل  ش لن اف  الخلا ة يلد  هداة اال سثد ل اي ل   الد   البشلي 

ااه  ااخي يلد  لاال سثد اي ظ  زا خة حخة الدا ا ة اسا ة لسحلال ن نلدة االقسل خ حاض    
د  ااخي يلد زا خة الكف اان البشلاة  نزا خة ا   اة نا   ة ا سلاسا ا ن ساداة الكف اان ب

خالة السغاال  اال سغ   ال اخ لد س   ال،خلان نالد  لان نا سثد له  اي  د اة ا بخان نالسطنال نا 
 للاع ال،خلة السا ا اة ل دا  ة.
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 التدريب :اليعد الرايع -
 التدريب يعدلوزن النسيت لك  فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وا (9-5جدو  )

 وكذل  ترتييها 

رةرق  الفق مجموا  الفقرة 
 المتوسط االستجايات

االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

 1 0.000 24.831 89.67 0.872 4.484 955 .البااان خ نحخة سخلاب اي  1

 2 0.000 27.977 88.92 0.754 4.446 947 .دا  بة نس  ازان سخلابان خ ن  ك   2

 5 0.000 22.319 87.14 0.887 4.357 928 .السخلاباةاسم اال سف خة د  اس ك  س،اام البلاد   3

4 
نسح ا  ا  هم السخلاب اي لاع ال نخة 

 .امخاا
938 4.404 0.787 88.08 26.035 0.000 3 

5 
سضع يخالة الباا  طط لسخلاب  داع 

 الدنظفا  اا   نساداس م ناق بلاد  دحخخة.
938 4.404 0.737 88.08 27.783 0.000 3 

6 
سنضع بلاد  السخلاب نالساداة اي ضنا سحخاخ 

 خقاق ل حسا   ن السخلاباة.
911 4.277 0.908 85.54 20.533 0.000 6 

7 
اش لا الدنظ  اي نضع ال طة السخلاباة 

 لسطناله د ااً  ننظافاً .
872 4.094 0.937 81.88 17.039 0.000 7 

  0.000 29.186 87.04 4.733 30.465 6489 لليعد الدرجة الكلية 

 اسضح د  ال خن  ال  بق 
 أن أعلى فقرة فت اليعد كانت:

" احس ن الدلسبة امنلد بانز  ا ابي قاخله  البااان خ نحخة سخلاب اي  الن   د" ( نالسي1الف،لة )-
(89.67%.) 

 وأن أدنى فقرة فت اليعد كانت:
" احس ان  لا الدنظ  اي نضع ال طة السخلاباة لسطناله د ااً  ننظافاا ً اش  الن   د" ( نالسي7الف،لة )-

 (.%81.88الدلسبة ام الة بنز  ا بي قخله )
نبلاااااافة   دااااااة اسبااااااا     الاااااانز  الا اااااابي ل داااااااع ا،اااااالان د اااااا   )السااااااخلاب( س اااااا ني  

ال خنلااة نالساي  tنهي  كبل دا  قاداة  29.186الدح نبة الدط ،ة س  ني  t(  نقادة 87.04%)
دداا  اااخ    ااد    هااا ا دناا،ااة داا  قباا   ااالاخ   0.05نال،ادااة االحسد لاااة  قاا  داا   1.98 اا ني س

التااااة   ااد ا،االان الد اا  . ناتاازن الب حااض  لااا يلااد دااخى اال ااسف خة الا س ااة  اا  االلسحاا ق اااي 
نسسفاااق هااا ه  دس للاااة.الاااخنلان السخلابااااة ااااي سطااانال الد ااا لان نال،اااخلان نن ااانخ نحاااخة ساااخلاب 

الااا ي  كاااخن   اااد ا ااا   الساااخلاب ااااي سطااانال  (2002)عةةةو ، دااا  قخدساااه خلا اااة الاسا اااة داااع 
حخاض سغاال احن اماضا  لاخى الدانظفا   نكا لا سسفاق داع خلا اة   (2000)اليفةة، الد  لان نا 

ال ي  كخ   د ضلنلة االهسد م ب لتالل البشلي اي خ م ال خد ن نسطنال الكف اان نالد ا لان 
 الش لاة.
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 االيتكار والتجديدروح  :اليعد الاامم -
روح  يعدلوزن النسيت لك  فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وا (10-5جدو  )

 وكذل  ترتييها  االيتكار والتجديد

رةرق  الفق مجموا  الفقرة 
االنحراف  المتوسط االستجايات

 المعيار 
الوزن 
 النسيت

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
بخاا آلاك م اي اس حد  الدنظفن  لطل  نا 

 الدا قش ن ال د  اة ناال سد   ن.
871 4.089 0.984 81.78 16.153 0.000 1 

2 
ا تد الباا يلد سحفاز الدنظفا    د 

 السطنال نالسغاال بشك  د سدل.
840 3.944 0.984 78.87 13.994 0.000 5 

3 
ة  طستزز ا خالة الت ا  دبخ  سفناد ال 

 ن ا خالاة امق .ل د سنا 
822 3.859 0.911 77.18 13.771 0.000 7 

4 
اتزز الباا ال  نخ ل حسف ظ ب لدنظفا   ني 

 ال،خلان ا بخا اة الدسدازة.
844 3.962 1.023 79.25 13.736 0.000 4 

5 
ا سزم الدنظفن  ب لدش لكة اي اماك ل ال خاخة 

 ل  خد ن السي ا،خد   الباا.
837 3.930 1.028 78.59 13.200 0.000 6 

6 
 ن د  اة للاعدك اآن الخاة  اداح الباا

 .امخاا
860 4.038 0.961 80.75 15.761 0.000 3 

7 
   د ال،خلة الباا اي الدنظفا  لخى اسنال
 .التد  نسطنال االبخان

861 4.042 0.887 80.85 17.158 0.000 2 

  0.000 17.545 79.61 5.710 27.864 5935 الدرجة الكلية لليعد 

 اسضح د  ال خن  ال  بق 
 أن أعلى فقرة فت اليعد كانت:

باخاا آلاك ام ااي الدا قشا ن ال د  ااة  نالساي( 1الف،لة )- الان   اد" ااسحد  الدنظفان  لطال  نا 
 (.%81.78ناال سد   ن " احس ن الدلسبة امنلد بنز  ا بي قخله )

 وأن أدنى فقرة فت اليعد كانت:
" ستااازز ا خالة الت اااا  دباااخ  سفاااناد ال ااا طة ل د اااسنا ن ا خالااااة  ااادالااان   ( نالساااي3الف،ااالة )-

 (.%77.18الدلسبة ام الة بنز  ا بي قخله ) امق  " احس ن
نبلااافة   داااة اسباااا     الااانز  الا ااابي ل دااااع ا،ااالان د ااا   )لن  االبسكااا ل نالس خااااخ( 

ال خنلاة  tقادة نهي  كبل د   17.545الدح نبة الدط ،ة س  ني  t(  نقادة %79.61س  ني )
  دد  اخ    د  اه اسنال لخى الت د ا  اي 0.05نال،ادة االحسد لاة  ق  د   1.98نالسي س  ني 

بااااا ا  اااطا  ال،اااخلة   اااد ا باااخان نسطااانال التدااا . نلااا لا اتسبااال د ااا   االبسكااا ل كأحاااخ امبتااا خ 
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   هااا ا دناا،ااة   ن 0.05اللكا اااة لدحاانل ل   الداا   البشاالي خا  يحلاا كاً   اااخ د ااسنى الخاللااة 
)مسةودة، داع دا  قخدساه خلا اسه د  قب   االاخ التاااة   اد سانال ها ا الد ا  . نسسفاق ها ه الاسا اة 

السااي  كااخن   ااد ضاالنلة دس بتااة الكااناخل الااا خلة اااي شاالك ن امخناااة املخااااة ن اا ب    (2009
ات ش  د ا ن االبسك ل نا بخان  نا،    نس  ا خه  بدش لاع ق ب ة نا س،ط ب   بد  ا  هم بسطنال نا 

ل سطباق  دد  ا   خ اي سكنا  ل   الد   البشلي دسدااز اح،اق الداازة السا ا ااة لس اا الشالك ن. 
دااا  س اااا الدناا،اااة   اااد سااانال دسط بااا ن االبسكااا ل ااااي الخلا اااة الح لااااة يال    هاااا ا ن  اااد الااالغم 

سفاااااناد ال ااااا طة  دباااااخ ستزااااااز ا خالة الت اااااا  الدست ،اااااة ب( 3 ف،ااااالة لقااااام )لضااااات  ااااااي اال اااااس  بة 
 نلتاااا   لااااا لا اااابة الد اااا طلة الت لاااااة اااااي د اااا   التداااا  الدلاااالاي ل د ااااسنا ن ا خالاااااة امقاااا  

نلتنبة سفناد د اسنا ن   لااة دا  اللا حا ن اظالًا ل طانلة الاسا ك  الدسلسباة   اد الس،لاال 
 . دد     م ا باً  اي ضت  النز  الا بي لبتخ لن  االبسك ل نالس خاخ. اا  

 
   ة على السؤا  الثالث من أسئلة الدراسةاإلجاي: 

 اأَلعمةا ذكةا   َأنظمةةمةا مةد  مسةاهمة "  :الخلا ة   د  ك ة د   الث لض ال اا ااا 
  " فت تنمية رأم الما  اليشر ؟

دت د  السب ط   س خام ق م الب حض ب اةالفلض بفحانلإل  بة    ه ا ال اا  ق م الب حض  
نانضح  اليشر . الما  رأم وتنمية اأَلعما  ذكا  َأنظمة دا استا يينالت قة بال ن   ا  خ 
 .  داع دسغالان الخلا ة ( دخى االلسب ط با 11-5ال خن  لقم )
 اليشر  الما  رأم وتنمية اأَلعما  ذكا  َأنظمة استادا  يينمعام  االرتياط  (11-5جدو )

المعالجة التحليلية  اليعد
 نظمةالدرجة الكلية ألَ  التنافست الذكا  اأَلعما إدارة أدا   الفورية

 اأَلعما ذكا  
 0.589** **0.482 **0.465 **0.613 معرفة العاملين

 0.621** **0.525 **0.458 **0.651 ايرة العاملين

 0.667** **0.563 **0.592 **0.637 مهارة العاملين

 0.675** **0.578 **0.501 **0.701 التدريب

 0.663** **0.522 **0.536 **0.700 روح االيتكار والتجديد

الدرجة الكلية لرأم الما  
 0.749** **0.618 **0.594 **0.772 اليشر 

 0.181( = 0.01( وعند مستوى داللة )211ر الجدولية عند درجة حرية )**
   0.138 ( =0.05( وعند مستوى داللة )211ر الجدولية عند درجة حرية )*  

 -ا ي  د   سضحا( 11-5نب لاظل ل  خان  لقم )
بدت د  السب ط  نساداة ل   الد   البشلي اَم د   ك ا  َ اظدةبا   السب طاهن نخ   قة  -

(0.749).  
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 اَم د   ك ا  َ اظدةبا  الدت ل ة السح ا اة الفنلاة كأحخ  خنان  السب طاهن نخ   قة  -
  .(0.772بدت د  السب ط ) نساداة ل   الد   البشلي

نساداة ل    اَم د   ك ا  َ اظدةكأحخ  خنان  اَم د  با  يخالة  خاا  هالسب طان نخ   قة  -
  .(0.594بدت د  السب ط ) الد   البشلي

نساداة ل    اَم د   ك ا  َ اظدةبا  ال ك ا السا ا ي كأحخ  خنان  السب طاهن نخ   قة  -
 .(0.618بدت د  السب ط ) الد   البشلي

(  نه ا اخ م بشك  دبخكي 0.01تاناة  ق  د   ن ا  ني ) داع الت ق ن دسح،،ة  اخ خل ة د
 َ اظدة ا س خام با  احل كاة خالله  ان   قة ن نخالفلضاة امنلد ل خلا ة نالسي ساا   د "

 "α≤0.05 اخ د سنى الخاللة  البشلي الد   ل   نساداة اَم د    ك ا
 
 الدسغال اَم د    ك ا َ اظدة  ثل سح ا ل لمتعددا االنحدار معام  ب  س خام نقخ ق م الب حض( 

سم اال سد خ   ن اال س  بي( )دسغال البشلي الد   ل   اي  بت خه الث ثة     السف الي( د 
 اال س  بي الدسغال اي الد س، ة الدسغالان دتاناة سأثال ا سب ل اي ( الدح نبةF  د قادة )

 اآلساة الدت خلة اي د ك باا د  خالاة   قة لا غة سم باا د  الفلضاة ضنا ناي
  

 
 وأيعادها فت رأم الما  اليشر  اأَلعما ذكا   َأنظمةتأثير  (12-5جدو )

 قيمة الداللة α B 2R F اأَلعما ذكا   َأنظمة
مستو  
 الداللة

اليعد األو  المعالجة 
 يوجد تأثير 0.000 403.327 %62 2.824 25.067 التحليلية الفورية

ت: إدارة أدا  اليعد الثان
 يوجد تأثير 0.000 136.977 %60 3.324 20.624 اأَلعما 

اليعد الثالث الذكا  
 يوجد تأثير 0.000 159.007 %63 2.573 34.004 التنافست

الدرجة الكلية الستيانة 
 يوجد تأثير 0.000 337.435 %76 1.206 3.183 اأَلعما ذكا   َأنظمة

  6.76= 0.01الجدولية يمستو  داللة  Fقيمة 
  (   12-5)  خن ال د  اسضح البشلي  الد   ل   اي المعالجة التحليلية الفورية سأثال سح ا 

 بد سنى (6.76) الب لغة ال خنلاة قادس   د   كبل ( نهي403.327ب غن ) " الدح نبةF" قادة
 " لفنلاةالدت ل ة السح ا اة ا "سأثال   ن نخ ااكخ د  نه ا  (0.01 ق  د   ن ا  ني ) دتاناة

 الث بن قادة د حظة ادك  البشلي ند      ال خن  الد   ل  " اال س  بي الدسغال ساداة اي
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 كأ  ن   حسد (25.067د،خاله ) البشلي الد   لل   ن نخاً  ها ا    اتاي ( نه ا25.067)
 البد،خ سغالاً       د سخ  ( ا يB=2.824لفلًا   د  قادة ) البا ا ن ا  ني نسح ا   دع بتخ
الدت ل ة السح ا اة الفنلاة  ااخي يلد سغاال اي ل   الد   البشلي د،خلاه  اي ناحخة نحخة

( ال ي اتخ د،ا  ً  نلفاً  ا س خم اي سف ال دخى ا كخة 2R(  د  قادة دت د  السحخاخ )2.824)
دت خلة االاحخال اي س،خال ال،ام  نسدث  ا بة االا ف د اي ام ط ا  اخ ا س خام دت خلة 

( د  السب ا  الح ل  اي %62( نه ا اتاي    د  د،خلاه )%62الاحخال ا،خ ك   د،خاله  )ا
( هن %38ل   الد   البشلي دف ل بفت  الدت ل ة السح ا اة الفنلاة ال ي خ   االادن ج  ن   )

سب ا  دف ل د  قب   ناد  لم سخ    ادن ج االاحخال  نهك ا ساكخ الاس ك    د ن نخ سأثال 
لة يحل كاة لبتخ الدت ل ة السح ا اة الفنلاة اي الدسغال اال س  بي ل   الد   البشلي  ان خال

ناي ضنا ه ه الاس ك  ادك  لا غة   قة خالاة با  الدت ل ة السح ا اة الفنلاة نل   الد   
 ب لبشلي ك السي 

 * المعالجة التحليلية الفورية0.62+25.067رأم الما  اليشر  =

بأ  ها ا  اإ  ه ه الاسا ة سخ م الفلضاة الفل اة امنلد ل فلضاة امنلد نب لس لي        
 اَم د   ك ا  َ اظدةبا  الدت ل ة السح ا اة الفنلاة كأحخ  بت خ    قة  ان خاللة يحل كاة

 نل   الد   البشلي.
  ادةق    ( 12-5)  خن ال د  اسضح  :البشلي الد   ل   اي اأَلعما إدارة أدا   سأثال سح ا 

"Fبد سنى ( 6.76الب لغة ) ال خنلاة قادس   د   كبل ( نهي136.977ب غن ) " الدح نبة 
 الدسغال ساداة اي " اَم د  يخالة  خاا  "سأثال   ن نخ ااكخ د  نه ا ( 0.000) دتاناة

 ( نه ا20.624الث بن ) قادة د حظة ادك  البشلي ند      ال خن  الد   ل  " اال س  بي
يخالة  خاا  بتخ كأ  ن   حسد (20.624د،خاله ) البشلي الد   لل   ن نخاً  ا اه    اتاي

 اي ناحخة نحخة بد،خال سغالاً       د سخ  ( ا يB=3.324لفلًا    د  قادة ) ا  ني اَم د  
(  د  قادة دت د  3.324 ااخي يلد سغاال اي ل   الد   البشلي د،خلاه ) اَم د  يخالة  خاا 
ال ي اتخ د،ا  ً  نلفاً  ا س خم اي سف ال دخى ا كخة دت خلة االاحخال اي س،خال ( 2Rالسحخاخ )

ال،ام  نسدث  ا بة االا ف د اي ام ط ا  اخ ا س خام دت خلة االاحخال ا،خ ك   د،خاله  
( د  السب ا  الح ل  اي ل   الد   البشلي دف ل %60( نه ا اتاي    د  د،خلاه )60%)

( هن سب ا  دف ل د  قب   ناد  لم %40ال ي خ   االادن ج  ن   ) د  اَم بفت  يخالة  خاا 
سخ    ادن ج االاحخال  نهك ا ساكخ الاس ك    د ن نخ سأثال  ان خاللة يحل كاة لبتخ يخالة  خاا 
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اي الدسغال اال س  بي ل   الد   البشلي ناي ضنا ه ه الاس ك  ادك  لا غة   قة  اَم د  
 نل   الد   ب لبشلي ك السي  اَم د  ا خالاة با  يخالة  خا

 اأَلعما * إدارة أدا  0.60+20.624رأم الما  اليشر  =

بأ  ها ا   قة  ل فلضاة امنلد سا ة سخ م الفلضاة الفل اة الث ااةنب لس لي اإ  ه ه الا        
   الد   كأحخ  بت خ َ اظدة  ك ا اَم د   نل يخالة  خاا ام د   با    ان خاللة يحل كاة

 البشلي.

  قادة    (12-5)  خن د  ال اسضحالبشلي   الد   ل   اي الذكا  التنافست سأثال سح ا "F "
 دتاناة بد سنى (6.76الب لغة ) ال خنلاة قادس   د   كبل ( نهي337.435ب غن ) الدح نبة

 ل  "  س  بياال الدسغال ساداة اي " ال ك ا السا ا ي "ا سأثال ل ن نخ ااكخ د  نه ا ( 0.000)
 ها ا    اتاي ( نه ا34.004الث بن ) قادة د حظة ادك  ند      ال خن  "البشلي الد  
  لفلاً  ل ك ا السا ا ي ا  نيا بتخ كأ  ن   حسد (34.004د،خاله ) البشلي الد   لل   ن نخاً 

ي  ااخي ال ك ا السا ا  اي ناحخة نحخة بد،خال سغالاً       د سخ  ( ا يB=2.573 د  قادة )
( ال ي اتخ 2R(  د  قادة دت د  السحخاخ )2.573يلد سغاال اي ل   الد   البشلي د،خلاه )

د،ا  ً  نلفاً  ا س خم اي سف ال دخى ا كخة دت خلة االاحخال اي س،خال ال،ام  نسدث  ا بة 
 ( نه ا اتاي   %63) االا ف د اي ام ط ا  اخ ا س خام دت خلة االاحخال ا،خ ك   د،خاله 

( د  السب ا  الح ل  اي ل   الد   البشلي دف ل بفت  ال ك ا السا ا ي ال ي %63) د  د،خلاه
( هن سب ا  دف ل د  قب   ناد  لم سخ    ادن ج االاحخال  نهك ا %37خ   االادن ج  ن   )

ساكخ الاس ك    د ن نخ سأثال  ان خاللة يحل كاة لبتخ ال ك ا السا ا ي اي الدسغال اال س  بي 
ل   الد   البشلي ناي ضنا ه ه الاس ك  ادك  لا غة   قة خالاة با  ال ك ا السا ا ي نل   

 الد   ب لبشلي ك السي 
  * الذكا  التنافست0.63+34.004رأم الما  اليشر  =

ل فلضاة امنلد بأ  ها ا   قة  الث لثةنب لس لي اإ  ه ه الاسا ة سخ م الفلضاة الفل اة 
 كأحخ  بت خ َ اظدة  ك ا اَم د   نل   الد   البشلي. ال ك ا السا ا يبا   يحل كاة ان خاللة 

 د  اسضح  البشلي الد   ل     د  اأَلعما ذكا   َأنظمةي د لي دسغال  لسحخاخ  ثل 
 قادس   د   كبل ( نهي337.435ب غن ) " الدح نبةF" قادة    (12-5) ال خن 
دسغال  "سأثال   ن نخ ااكخ د  نه ا ( 0.000) دتاناة بد سنى ( 6.76) الب لغة ال خنلاة
البشلي ند      ال خن   الد   ل  " اال س  بي الدسغال ساداة اي " اَم د   ك ا  َ اظدة



 123 

 البشلي د،خاله الد   لل   ن نخاً  ها ا    اتاي ( نه ا3.183) الث بن قادة د حظة ادك 
   د  قادة لفلاً  ا  ني   اَم د ك ا  َ اظدةدسغال  بتخ كأ  ن   حسد (3.183)
(B=1.206ا ي )  اَم د   ك ا  َ اظدةدسغال  اي ناحخة نحخة بد،خال سغالاً       د سخ 

( R2(  د  قادة دت د  السحخاخ )1.206 ااخي يلد سغاال اي ل   الد   البشلي د،خلاه )
ال ال،ام  ال ي اتخ د،ا  ً  نلفاً  ا س خم اي سف ال دخى ا كخة دت خلة االاحخال اي س،خ

 نسدث  ا بة االا ف د اي ام ط ا  اخ ا س خام دت خلة االاحخال ا،خ ك   د،خاله 
( د  السب ا  الح ل  اي ل   الد   البشلي دف ل %76) ( نه ا اتاي    د  د،خلاه76%)

( هن سب ا  دف ل د  %24ال ي خ   االادن ج  ن   ) اَم د   ك ا  َ اظدةبفت  دسغال 
    ادن ج االاحخال  نهك ا ساكخ الاس ك    د ن نخ سأثال  ان خاللة قب   ناد  لم سخ

اي الدسغال اال س  بي ل   الد   البشلي ناي  اَم د   ك ا  َ اظدةيحل كاة لبتخ دسغال 
نل   الد    اَم د   ك ا  َ اظدةضنا ه ه الاس ك  ادك  لا غة   قة خالاة با  دسغال 

 ب لبشلي ك السي 
 اأَلعما ذكا   َأنظمة* 0.76+3.183شر  =رأم الما  الي

بأ  ها ا  د  الضا ن الخلا ةامنلد  اللكا اةنب لس لي اإ  ه ه الاسا ة سخ م الفلضاة 
 .يحل كاة با  ا س خام َ اظدة  ك ا اَم د   نساداة ل   الد   البشلي   قة  ان خاللة
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 اإلجاية عن السؤا  الرايع من أسئلة الدراسة: 
ر اسةةتجايات الميحةةوثين فيمةةا يتعلةة  يمسةةتو  مةةا مةةد  تةةأث"    ااد اللابااعال اااا  ااااا 
وتنميةةة رأم المةةا  اليشةةر  يةةالمتميرات المرتيطةةة يالسةةمات  اأَلعمةةا ذكةةا   َأنظمةةةتةةوفر أدوات 

 " الشافية والوظيفية؟

السبا ا   سح اا    نب ن " T. test" ا سب لب  س خام ق م الب حض  ا ال اا نلإل  بة    ه 
   كد  هن دنضح اي ال خان  الس لاة One Way ANOVA امح خي

  أواًل: تحلي  الفروقات المرتيطة يالنوا
الدسن اط ن ناالاحلااا ن الدتا لااة نقاداة "ن" ل  اسب اة ستازى ( 13-5) ال خن انضح 

 لدسغال الانن
 النواالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستيانة تعز  لمتمير  (13-5جدو  )

االنحراف  المتوسط العدد النوا اليعد
 المعيار 

 مستو  الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

المعالجة  :األو 
 التحليلية الفورية

 1.573 4.444 33.987 159 ذكر
  

0.117 
  

غال خالة 
 5.248 32.833 54 أنثي يحل كا ً 

أدا   الثانت: إدارة
 اأَلعما 

 2.907 29.824 159 ذكر
0.212 

  
0.833 

  

غال خالة 
 3.474 29.926 54 أنثي يحل كا ً 

 3.968 33.855 159 ذكر الذكا  التنافست :الثالث
2.576 

  
0.011 

  

غال خالة 
 4.363 32.204 54 أنثي يحل كا ً 

الدرجة الكلية الستيانة 
 اأَلعما ذكا   َأنظمة

 10.197 97.667 159 ذكر
1.618 

  
0.107 

  

غال خالة 
 11.746 94.963 54 أنثي يحل كا ً 

 2.534 3.853 24.623 159 ذكر معرفة العاملين :األو 
  

0.012 
  

 0.05خالة  اخ 
 3.773 23.093 54 أنثي

 1.313 2.456 16.579 159 ذكر ايرة العاملين :الثانت
  

0.191 
  

غال خالة 
 2.736 16.056 54 أنثي يحل كا ً 

 3.651 2.974 21.434 159 ذكر مهارة العاملين :الثالث
  

0.000 
  

 0.01خالة  اخ 
 3.470 19.648 54 أنثي

 2.845 4.532 30.994 159 ذكر التدريب :الرايع
  

0.005 
  

 0.01خالة  اخ 
 5.007 28.907 54 أنثي

روح االيتكار  :الاامم
 والتجديد

 1.680 5.648 28.245 159 ذكر
  

0.094 
  

غال خالة 
 5.796 26.741 54 أنثي يحل كا ً 

الدرجة الكلية لرأم 
 الما  اليشر 

 16.900 121.874 159 ذكر
2.765 

  
0.006 

  
 0.01خالة  اخ 

 17.531 114.444 54 أنثي

 1.96( = 0.05( ن اخ د سنى خاللة )211قادة "ن" ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )
 2.58( = 0.01 سنى خاللة )( ن اخ د211قادة "ن" ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )
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اسضاااح دااا  ال اااخن  ال ااا بق    قاداااة "ن" الدح ااانبة اقااا  دااا  قاداااة "ن" ال خنلااااة ااااي 
دارة ذكا   الدرجةة الكليةة السةتيانة ، والةذكا  التنافسةت، و اأَلعمةا المعالجة التحليلية الفورية، وا 

    اد  اخم ن انخ االنق نها ا ااخوايرة العاملين، وروح االيتكار والتجديد  اأَلعما ذكا   َأنظمة
  ان خاللة يحل كاة ستزى لدسغال الانن.

اسضح د  ال خن  ال  بق    قادة "ن" الدح نبة  كبل دا  قاداة "ن" ال خنلااة ااي كد  
نها ا  الدرجة الكلية السةتيانة لةرأم المةا  اليشةر والتدريب، و  ،العاملينمهارة  ،العاملينمعرفة 

نب لسا لي    كل   اثد( نل،خ ك اان الفالنق للا لح الا كنلالانن )اخ    د ن نخ النق اي دسغال 
سن اخ االنق  ان  اإ  ه ه الاس ك  سخ م بشك   زكي الفلضاة اللكا اة الث ااة نالسي ساا   د "

با  دسن ط ن ا اس  ب ن الدبحانثا  حان  د اسنى  α≤0.05خاللة يحل كاة  اخ د سنى الخاللة 
 ل   الد   البشلي ستزى لدسغال الانن ) كل   اثد(".نساداة  اَم د   ك ا  َ اظدةسنال  خنان 

الاا كنل   ااد ا ااا ض اااي باااا ا  ااطا    ناتاازن الب حااض هاا ه الاسا ااة لسفاانق  ااخخ التاا د ا
بااد   خخ الدنظف ن ا ا ض   ( دنظ 952م )2014حاض ب غ  خخ الدنظفا  ال كنل اي ا  اة 

 (.2014)الس،لال ال اني لباا ا  طا    دنظفة (328)
سفق ه ه الا ب دع يحل كا ن ال   ز الدلكزي لإلحل ا الف  طااي بأ  ا بة نس

  م اأكثل( قخ ب غن  15دش لكة ال كنل اي ال،نى الت د ة د  د دنن ال كنل ضد     )
( %19.4  ااد  ب غن ا بة دش لكة ا ا ض اي ال،نى الت د ة )2014( اي   م 71.5%)

 (.2015 23الف  طااي  الس،لال ال اني  لاف  الفسلة )ال   ز الدلكزي لإلحل ا 
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 ثانيًا: تحلي  الفروقات المرتيطة يمتمير العمر
          ااااس خام   اااا نب سح ااااا  السباااا ا  امحاااا خيقاااا م الب حااااض ب اةالفلضاااا نلإل  بااااة  اااا  هاااا ه

One Way ANOVA. 
" ومستو  الداللة مفدر التياين ومجموا المريعات ودرجات الحرية ومتوسط المريعات وقيمة "ف (14-5جدو  )

 العمرتعز  لمتمير 

مجموا  مفدر التياين اليعد
 المريعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة "ف" المريعات

قيمة 
 الداللة

مستو  
 الداللة

المعالجة  :األو 
 التحليلية الفورية

 1.792 38.724 3 116.171 با  الد دن  ن

  
  

0.150 

  
  

غال خالة 
 يحل كا ً 

 21.612 209 4516.993 خا   الد دن  ن

  212 4633.164 الد دنن

أدا   الثانت: إدارة
 اأَلعما 

 1.713 15.798 3 47.395 با  الد دن  ن

  
  

0.165 

  
  

غال خالة 
 يحل كا ً 

 9.224 209 1927.797 خا   الد دن  ن

  212 1975.192 الد دنن

 الذكا  التنافست :الثالث
 0.683 11.664 3 34.993 با  الد دن  ن

  
  

0.564 

  
  

غال خالة 
 يحل كا ً 

 17.088 209 3571.401 خا   الد دن  ن

  212 3606.394 الد دنن

الدرجة الكلية الستيانة 
 اأَلعما ذكا   َأنظمة

 0.634 72.263 3 216.788 با  الد دن  ن

  
  

0.594 

  
  

غال خالة 
 يحل كا ً 

 113.967 209 23819.137 خا   الد دن  ن

   212 24035.925 الد دنن

 معرفة العاملين :األو 
 1.018 15.336 3 46.007 با  الد دن  ن

  
  

0.386 

  
  

غال خالة 
 يحل كا ً 

 15.063 209 3148.256 خا   الد دن  ن

   212 3194.263 الد دنن

 ايرة العاملين :الثانت

 4.186 25.706 3 77.118 با  الد دن  ن

  
  

0.007 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 6.141 209 1283.511 خا   الد دن  ن

   212 1360.629 الد دنن

 مهارة العاملين :لثالثا
 1.684 17.024 3 51.073 با  الد دن  ن

  
  

0.172 

  
  

غال خالة 
 يحل كا ً 

 10.109 209 2112.852 خا   الد دن  ن

   212 2163.925 الد دنن

 التدريب :الرايع
 3.863 83.162 3 249.487 با  الد دن  ن

  
  

0.010 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 21.529 209 4499.499 خا   الد دن  ن

   212 4748.986 الد دنن

روح االيتكار  :الاامم
 والتجديد

 1.491 48.270 3 144.810 با  الد دن  ن

  
  

0.218 

  
  

غال خالة 
 يحل كا ً 

 32.374 209 6766.241 خا   الد دن  ن

   212 6911.052 الد دنن

الدرجة الكلية لرأم الما  
 اليشر 

 2.291 675.471 3 2026.412 با  الد دن  ن

  
  

0.079 

  
  

غال خالة 
 يحل كا ً 

 294.811 209 61615.570 خا   الد دن  ن

   212 63641.981 الد دنن
 3.88= ( 0.01( ن اخ د سنى خاللة )209 3اخ خل ة حلاة )ال خنلاة    
  2.65( = 0.05ن اخ د سنى خاللة ) (209 3ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )  

دااا  قادااة " " ال خنلااااة  ااااخ  قااا    قاداااة " " الدح اانبة اسضااح دااا  ال ااخن  ال ااا بق  
ن ااخ ااالنق ال ساااه  ي   والتةةدريب ايةةرة العةةاملين ااخا  األيعةةاد،جميةةع ( اااي 0.05د ااسنى خاللااة )

 .التدل ان خاللة يحل كاة ستزى لدسغال 
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دااا  قاداااة " " ال خنلااااة  ااااخ د اااسنى خاللاااة كبااال    قاداااة " " الدح ااانبة اسضاااح  كدااا  
ن ااخ ااالنق  ان خاللااة يحلاا كاة ستاازى لدسغااال س ي  اااه  ،والتةةدريب ايةةرة العةةاملين( اااي 0.05)

 .العمر

سبااا ل شاااافاه البتاااخي نال اااخان  الس لااااة نلدتلااااة اس ااا ه الفااالنق قااا م الب حاااض ب  اااس خام ا 
 سنضح  لا 

 العمرتعز  لمتمير  ايرة العاملين شيفيه فتااتيار  (15-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 50 سنة 50أق  من - 40 سنة 40أق  من   30 سنة 30أق  من 

15.938 16.163 17.422 17.235 

 سنة 30أقل من 
15.938 

0 
   

 سنة 40أقل من  30-
16.163 

0.224 0 
  

 سنة 50أقل من  40-
17.422 

*1.484 1.259 0 
 

 سنة فأكثر 50
17.235 

1.297 1.073 0.187 0 

 0.01*خالة  اخ 
 اة  50 ق  د   – 40 اة ن 30امق  د  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

ناتزن الب حض ه ه  ام لى. ام د لنلم اسضح النق اي    اة 50 ق  د   – 40لل لح د  
 اي د    التد . 50 ق  د  -40الاسا ة لت د  ال بلة لخى  الاخ التااة د  

 العمرتعز  لمتمير  التدريب شيفيه فتااتيار  (16-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 50 سنة 50أق  من - 40 سنة 40أق  من   30 سنة 30أق  من 

29.492 30.488 32.333 29.118 

 سنة 30أقل من 
29.492 

0 
   

 سنة 40أقل من - 30
30.488 

0.996 0 
  

 سنة 50أقل من - 40
32.333 

*2.841 1.845 0 
 

 سنة فأكثر 50
29.118 

0.375 1.371 3.216 0 

 0.01*خالة  اخ  
 50 ق  د   – 40 اة ن 30اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  امق  د  

ناتزن الب حض  .نلم اسضح النق اي ام د ل ام لى  اة  50 ق  د   – 40 اة لل لح د  
خنلان سخلاباة بشك  التخاخ د  القخ حل نا   د  50 ق  د  -40 لا لكن  الدنظفا  د  

 30  ن لا   د     اكة الدنظفا  خن  الا اي الباا     د الس م التد اة  كبل د  غالهم
 . اة
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 ثالثًا: تحلي  الفروقات المرتيطة يمتمير المؤه  العلمت
          ااااس خام   اااا نب سح ااااا  السباااا ا  امحاااا خيقاااا م الب حااااض ب اةالفلضاااا هنلإل  بااااة  اااا  هاااا 

One Way ANOVA. 
مفدر التياين ومجموا المريعات ودرجات الحرية ومتوسط المريعات وقيمة "ف" ومستو  الداللة  (17-5جدو  )

 المؤه  العلمتتعز  لمتمير 

مجموا  مفدر التياين اليعد
 المريعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة "ف" تالمريعا

قيمة 
 الداللة

مستو  
 الداللة

المعالجة  :األو 
 التحليلية الفورية

 25.645 2 51.289 با  الد دن  ن
1.175 

 
0.311 

 

غال خالة 
 يحل كا ً 

 21.818 210 4581.875 خا   الد دن  ن

  212 4633.164 الد دنن

أدا   الثانت: إدارة
 اأَلعما 

 22.209 2 44.418 با  الد دن  ن
2.416 

 
0.092 

 

غال خالة 
 يحل كا ً 

 9.194 210 1930.775 خا   الد دن  ن

  212 1975.192 الد دنن

الذكا   :الثالث
 التنافست

 87.899 2 175.799 با  الد دن  ن
5.381 

 
0.005 

 
خالة  اخ 
0.01 

 16.336 210 3430.596 خا   الد دن  ن

  212 3606.394 الد دنن

لدرجة الكلية الستيانة ا
 اأَلعما ذكا   َأنظمة

 340.975 2 681.949 با  الد دن  ن

3.026 
 

0.051 
 

غال خالة 
 يحل كا ً 

23353.97 خا   الد دن  ن
6 

210 111.209 

24035.92 الد دنن
5 

212  

 معرفة العاملين :األو 
 9.716 2 19.433 با  الد دن  ن

0.643 
 

0.527 
 

غال خالة 
 كا ً يحل 

 15.118 210 3174.830 خا   الد دن  ن

  212 3194.263 الد دنن

 ايرة العاملين :الثانت

 40.406 2 80.813 با  الد دن  ن
6.630 

 
0.002 

 
خالة  اخ 
0.01 

 6.094 210 1279.816 خا   الد دن  ن

  212 1360.629 الد دنن

 مهارة العاملين :الثالث
 48.234 2 96.468 با  الد دن  ن

4.899 
 

0.008 
 

خالة  اخ 
0.01 

 9.845 210 2067.457 خا   الد دن  ن

  212 2163.925 الد دنن

 التدريب :الرايع
 84.734 2 169.469 با  الد دن  ن

3.886 
 

0.022 
 

خالة  اخ 
0.05 

 21.807 210 4579.517 خا   الد دن  ن

  212 4748.986 الد دنن

روح االيتكار  :لاامما
 والتجديد

 134.782 2 269.564 با  الد دن  ن
4.262 

 
0.015 

 
خالة  اخ 
0.05 

 31.626 210 6641.487 خا   الد دن  ن

  212 6911.052 الد دنن

الدرجة الكلية لرأم 
 الما  اليشر 

 1245.892 2 2491.784 با  الد دن  ن

4.279 
 

0.015 
 

خالة  اخ 
0.05 

61150.19   الد دن  نخا 
8 

210 291.191 

63641.98 الد دنن
1 

212  
 4.71= ( 0.01( ن اخ د سنى خاللة )210 2ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )  
  3.04( = 0.05ن اخ د سنى خاللة ) (210 2ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )  
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 خنلااااة ااااي دااا  قاداااة " " ال قااا    قاداااة " " الدح ااانبة اسضاااح دااا  ال اااخن  ال ااا بق  
دارة ذكا    اأَلعما ذكا   َأنظمةالدرجة الكلية الستيانة ، و اأَلعما المعالجة التحليلية الفورية، وا 

 .المؤه  العلمتن خ النق  ان خاللة يحل كاة ستزى لدسغال ال س ي  اه  العاملين،ومعرفة 

لاااة دااا  قاداااة " " ال خنلااااة  ااااخ د اااسنى خالكبااال    قاداااة " " الدح ااانبة اسضاااح  كدااا  
وايةةةرة العةةةاملين ومهةةةارة العةةةاملين والتةةةدريب وروح االيتكةةةار  ،التنافسةةةتالةةةذكا  ( ااااي 0.05)

ن ااخ ااالنق  ان خاللااة يحلاا كاة ستاازى س ي  اااه  والتجديةةد والدرجةةة الكليةةة لةةرأم المةةا  اليشةةر 
 .المؤه  العلمتلدسغال 

  الس لااااة نلدتلااااة اس ااا ه الفااالنق قااا م الب حاااض ب  اااس خام ا سبااا ل شاااافاه البتاااخي نال اااخان 
 سنضح  لا 

 المؤه  العلمتتعز  لمتمير  الذكا  التنافست شيفيه فتااتيار  (18-5جدو  )

 

 ماجستير يكالوريوم ديلو  متوسط

30.438 33.758 32.364 

 دبلوم متوسط
30.438 

0 
  

 بكالوريوس
33.758 

*3.321 0 
 

 ماجستير
32.364 

1.926 1.394 0 

 0.01*خالة  اخ 
لل لح  حد ة الخب نم الدسن ط نالبك لنلان ال  بق ن نخ النق با   اسضح د  ال خن 

 ام لى. اه ن  نلم اسضح النق اي الدحد ة البك لنلان 

 المؤه  العلمتتعز  لمتمير  ايرة العاملين شيفيه فتااتيار  (19-5جدو  )

 

 ماجستير يكالوريوم ديلو  متوسط

14.438 16.667 15.636 

 دبلوم متوسط
14.438 

0 
  

 بكالوريوس
16.667 

*2.229 0 
 

 ماجستير
15.636 

1.199 1.030 0 

 0.01*خالة  اخ 
لل لح  حد ة الخب نم الدسن ط نالبك لنلان اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى. اه ن  نلم اسضح النق اي الدحد ة البك لنلان 
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 المؤه  العلمتتمير تعز  لم مهارة العاملين شيفيه فتاتيار  (20-5جدو  )

 

 ماجستير يكالوريوم ديلو  متوسط

18.625 21.161 21.364 

 دبلوم متوسط
18.625 

0 
  

 بكالوريوس
21.161 

*2.536 0 
 

 ماجستير
21.364 

2.739 0.202 0 

 0.01*خالة  اخ 
لل لح  حد ة الخب نم الدسن ط نالبك لنلان اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى. اه ن  نلم اسضح النق اي الد لنلان حد ة البك

 المؤه  العلمتتعز  لمتمير  التدريب شيفيه فتااتيار  (21-5جدو  )

 

 ماجستير يكالوريوم ديلو  متوسط

27.563 30.785 29.273 

 دبلوم متوسط
27.563 

0 
  

 بكالوريوس
30.785 

*3.222 0 
 

 ماجستير
29.273 

1.710 1.512 0 

 0.01*خالة  اخ 
لل لح  حد ة الخب نم الدسن ط نالبك لنلان اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى. اه ن  نلم اسضح النق اي الدحد ة البك لنلان 

 المؤه  العلمتتعز  لمتمير  روح االيتكار والتجديد شيفيه فتاتيار ا (22-5جدو  )

 

 ماجستير يكالوريوم ديلو  متوسط

25.188 28.290 24.545 

 دبلوم متوسط
25.188 

0 
  

 بكالوريوس
28.290 

*3.103 0 
 

 ماجستير
24.545 

0.642 3.745 0 

 0.01*خالة  اخ 
لل لح  حد ة الخب نم الدسن ط نالبك لنلان اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى. اه ن  نلم اسضح النق اي الدحد ة البك لنلان 
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 المؤه  العلمتتعز  لمتمير  لرأم الما  اليشر الدرجة الكلية  تشيفيه فااتيار  (23-5جدو  )

 

 ماجستير يكالوريوم ديلو  متوسط

109.313 121.253 114.182 

 دبلوم متوسط
109.313 

0 
  

 بكالوريوس
121.253 

*11.940 0 
 

 ماجستير
114.182 

4.869 7.071 0 

 0.01*خالة  اخ 
لل لح  د ة الخب نم الدسن ط نالبك لنلان حاسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى. اه ن  نلم اسضح النق اي الدحد ة البك لنلان 
بتخ االط ن   د  داع الفلنق ن الدست ،ة بدسغال الداه  الت دي الدنضحة اي 
ال خان     ه ا حظ بأ  س ا الفلنق ن  دات   ك ان لل لح حد ة ش  خة البك لنلان   ناتزن 

 كثل د  ال  ح م التااة    نة   د    ا بأ  حد ة ش  خة البك لنلان  اشك ن  الب حض  ل
سفنق د  احل    اه حد ة ش  خة   ه  حد ة ش  خة البك لنلان ال بلان نالدت ل  السي اس ،

     الخلا ة. الخب نم الدسن ط



 132 

 

 رايعًا: تحلي  الفروقات المرتيطة يمتمير التافص العلمت
          ااااس خام   اااا نب سح ااااا  السباااا ا  امحاااا خيقاااا م الب حااااض ب اةالفلضاااا هاااا هنلإل  بااااة  اااا  

One Way ANOVA. 
مفدر التياين ومجموا المريعات ودرجات الحرية ومتوسط المريعات وقيمة "ف" ومستو  الداللة  (24-5جدو  )

 التافص العلمتتعز  لمتمير 

درجات  مجموا المريعات مفدر التياين اليعد
 الحرية

متوسط 
 قيمة "ف" مريعاتال

قيمة 
 الداللة

مستو  
 الداللة

المعالجة  :األو 
 التحليلية الفورية

 16.296 5 81.478 با  الد دن  ن
0.741 

 
0.593 

 

غال خالة 
 يحل كا ً 

 21.989 207 4551.686 خا   الد دن  ن

  212 4633.164 الد دنن

أدا   الثانت: إدارة
 اأَلعما 

 45.735 5 228.675 با  الد دن  ن
5.421 

 
0.000 

 
خالة  اخ 
0.01 

 8.437 207 1746.518 خا   الد دن  ن

  212 1975.192 الد دنن

الذكا   :الثالث
 التنافست

 70.400 5 352.000 با  الد دن  ن
4.478 

 
0.001 

 
خالة  اخ 
0.01 

 15.722 207 3254.395 خا   الد دن  ن

  212 3606.394 الد دنن

الدرجة الكلية الستيانة 
 اأَلعما ذكا   َأنظمة

 326.895 5 1634.473 با  الد دن  ن
3.021 

 
0.012 

 
خالة  اخ 
0.05 

 108.220 207 22401.452 خا   الد دن  ن

  212 24035.925 الد دنن

 معرفة العاملين :األو 
 30.121 5 150.607 با  الد دن  ن

2.049 
 

0.073 
 

غال خالة 
  كا ً يحل

 14.704 207 3043.656 خا   الد دن  ن

  212 3194.263 الد دنن

 ايرة العاملين :الثانت

 18.392 5 91.959 با  الد دن  ن
3.001 

 
0.012 

 
خالة  اخ 
0.05 

 6.129 207 1268.670 خا   الد دن  ن

  212 1360.629 الد دنن

 مهارة العاملين :الثالث
 66.514 5 332.570 نبا  الد دن  

7.518 
 

0.000 
 

خالة  اخ 
0.01 

 8.847 207 1831.355 خا   الد دن  ن

  212 2163.925 الد دنن

 التدريب :الرايع
 113.742 5 568.712 با  الد دن  ن

5.632 
 

0.000 
 

خالة  اخ 
0.01 

 20.195 207 4180.274 خا   الد دن  ن

  212 4748.986 الد دنن

روح االيتكار  :الاامم
 والتجديد

 61.872 5 309.359 با  الد دن  ن
1.940 

 
0.089 

 

غال خالة 
 يحل كا ً 

 31.892 207 6601.692 خا   الد دن  ن

  212 6911.052 الد دنن

الدرجة الكلية لرأم 
 الما  اليشر 

 5 5333.892 با  الد دن  ن
1066.77

8 3.787 
 

0.003 
 

خالة  اخ 
 281.682 207 58308.089 خا   الد دن  ن 0.01

  212 63641.981 الد دنن
 3.11= ( 0.01( ن اخ د سنى خاللة )207 5ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )  
  2.26( = 0.05ن اخ د سنى خاللة ) (207 5ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )  
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" " ال خنلااااة ااااي دااا  قاداااة  قااا    قاداااة " " الدح ااانبة اسضاااح دااا  ال اااخن  ال ااا بق  
ن اخ االنق ال س  ااهأ  و ، وروح االيتكةار والتجديةدالمعالجة التحليلية الفورية، ومعرفة العاملين، 

 .التافص العلمت ان خاللة يحل كاة ستزى لدسغال 

دااا  قاداااة " " ال خنلااااة  ااااخ د اااسنى خاللاااة كبااال    قاداااة " " الدح ااانبة اسضاااح  كدااا  
ذكةةةا   َأنظمةةةةالسةةةتيانة  الكليةةةةالدرجةةةة و ، التنافسةةةتذكا  الةةةو  اأَلعمةةةا إدارة أدا  ( ااااي 0.05)

 ي  ااه  وايرة العاملين ومهارة العاملين والتةدريب والدرجةة الكليةة لةرأم المةا  اليشةر  اأَلعما 
 .التافص العلمتن خ النق  ان خاللة يحل كاة ستزى لدسغال س

نال اااخان  الس لااااة نلدتلااااة اس ااا ه الفااالنق قااا م الب حاااض ب  اااس خام ا سبااا ل شاااافاه البتاااخي 
 سنضح  لا 

 التافص العلمتتعز  لمتمير  اأَلعما إدارة أدا   شيفيه فتااتيار  (25-5جدو  )

 

 اقتفاد إدارة أعما  محاسية
علوم مالية 
 ومصرفية

تكنولوجيا 
 المعلومات

 أخرى

29.862 31.108 29.286 27.800 31.500 29.000 

 محاسبة
29.862 

0 
     

 إدارة أعمال
31.108 

1.246 0 
    

 اقتصاد
29.286 

0.576 1.822 0 
   

 علوم مالية ومصرفية
27.800 

*2.062 *3.308 1.486 0 
  

 تكنولوجيا المعلومات
31.500 

1.638 0.392 2.214 *3.700 0 
 

 أخرى
29.000 

0.862 2.108 0.286 1.200 2.500 0 

 0.01*خالة  اخ 
لدح  بة نالت نم الد لاة س لا ااسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

نالت نم الد لاة نالدللااة لل لح يخالة  اَم د  نالدللااة لل لح الدح  بة  نبا  يخالة 
  نلم   نبا  الت نم الد لاة نالدللااة نسكانلن ا  الدت ند ن لل لح سكانلن ا  الدت ند ناَم د  

 ام لى. س لل ناسضح النق اي ال
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 التافص العلمتتعز  لمتمير  الذكا  التنافست فتشيفيه ااتيار  (26-5جدو  )

 

 اقتفاد إدارة أعما  محاسية
علوم مالية 
 ومصرفية

تكنولوجيا 
 المعلومات

 أخرى

33.690 34.486 32.000 30.867 35.714 32.000 

 محاسبة
33.690 

0 
     

 إدارة أعمال
34.486 

0.797 0 
    

 اقتصاد
32.000 

1.690 2.486 0 
   

 ة ومصرفيةعلوم مالي
30.867 

*2.823 *3.620 1.133 0 
  

 تكنولوجيا المعلومات
35.714 

2.025 1.228 3.714 *4.848 0 
 

 أخرى
32.000 

1.690 2.486 0.000 1.133 3.714 0 

 0.01*خالة  اخ 
س لا الدح  بة نالت نم الد لاة اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

نالت نم الد لاة نالدللااة لل لح يخالة  اَم د  يخالة  اة لل لح الدح  بة  نبا   نالدللا
  نلم   نبا  الت نم الد لاة نالدللااة نسكانلن ا  الدت ند ن لل لح سكانلن ا  الدت ند ناَم د  

 ام لى. س لل ناسضح النق اي ال
 التافص العلمتمير تعز  لمت اأَلعما ذكا   َأنظمةالدرجة الكلية الستيانة  شيفيه فتااتيار  (27-5جدو  )

 

 اقتفاد إدارة أعما  محاسية
علوم مالية 
 ومصرفية

تكنولوجيا 
 المعلومات

 أخرى

97.509 99.541 95.143 90.900 100.786 96.500 

 محاسبة
97.509 

0 
     

 إدارة أعمال
99.541 

2.032 0 
    

 اقتصاد
95.143 

2.366 4.398 0 
   

 علوم مالية ومصرفية
90.900 

*6.609 *8.641 *4.243 0 
  

 تكنولوجيا المعلومات
100.786 

3.277 1.245 5.643 *9.886 0 
 

 أخرى
96.500 

1.009 3.041 1.357 5.600 4.286 0 

 0.01*خالة  اخ 
س لا الدح  بة نالت نم الد لاة اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

د لاة نالدللااة لل لح يخالة نالت نم ال اَم د  نالدللااة لل لح الدح  بة  نبا  يخالة 
  نبا  االقسل خ نالت نم الد لاة الدللااة لل لح االقسل خ  نبا  الت نم الد لاة اَم د  

  نلم اسضح النق اي نالدللااة نسكانلن ا  الدت ند ن لل لح سكانلن ا  الدت ند ن
 ام لى. س لل نال
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 التافص العلمتمير تعز  لمت ايرة العاملين شيفيه فتااتيار  (28-5جدو  )

 

 اقتفاد إدارة أعما  محاسية
علوم مالية 
 ومصرفية

تكنولوجيا 
 المعلومات

 أخرى

24.414 24.649 24.714 22.800 23.429 30.000 

 محاسبة
24.414 

0 
     

 إدارة أعمال
24.649 

0.235 0 
    

 اقتصاد
24.714 

0.300 0.066 0 
   

 علوم مالية ومصرفية
22.800 

*1.614 *1.849 *1.914 0 
  

 تكنولوجيا المعلومات
23.429 

-0.985 1.220 1.286 0.629 0 
 

 أخرى
30.000 

5.586 5.351 5.286 7.200 6.571 0 

 0.01*خالة  اخ 
س لا الدح  بة نالت نم الد لاة اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

لاة نالدللااة لل لح يخالة نالت نم الد  اَم د  نالدللااة لل لح الدح  بة  نبا  يخالة 
نلم اسضح النق اي   نبا  االقسل خ نالت نم الد لاة الدللااة لل لح االقسل خ  اَم د  

 ام لى. س لل نال
 التافص العلمتتعز  لمتمير  ايرة العاملين شيفيه فتيوضح ااتيار  (29-5جدو  )

 

 اقتفاد إدارة أعما  محاسية
علوم مالية 
 ومصرفية

تكنولوجيا 
 معلوماتال

 أخرى

16.586 16.459 17.143 15.100 16.929 20.000 

 محاسبة
16.586 

0 
     

 إدارة أعمال
16.459 

0.127 0 
    

 اقتصاد
17.143 

0.557 0.683 0 
   

 علوم مالية ومصرفية
15.100 

*1.486 *1.359 *2.043 0 
  

 تكنولوجيا المعلومات
16.929 

0.342 0.469 0.214 *1.829 0 
 

 أخرى
20.000 

3.414 3.541 2.857 4.900 3.071 0 

 0.01*خالة  اخ 
س لا الدح  بة نالت نم الد لاة اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

نالت نم الد لاة نالدللااة لل لح يخالة  اَم د  نالدللااة لل لح الدح  بة  نبا  يخالة 
ل لح االقسل خ  نبا  الت نم الد لاة   نبا  االقسل خ نالت نم الد لاة الدللااة لاَم د  

  نلم اسضح النق اي نالدللااة نسكانلن ا  الدت ند ن لل لح سكانلن ا  الدت ند ن
 ام لى. س لل نال
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 التافص العلمتتعز  لمتمير  مهارة العاملين شيفيه فتااتيار  (30-5جدو  )

 

 اقتفاد إدارة أعما  محاسية
علوم مالية 
 ومصرفية

تكنولوجيا 
 معلوماتال

 أخرى

21.147 21.459 22.000 18.200 22.714 25.000 

 محاسبة
21.147 

0 
     

 إدارة أعمال
21.459 

0.313 0 
    

 اقتصاد
22.000 

0.853 0.541 0 
   

 علوم مالية ومصرفية
18.200 

*2.947 *3.259 *3.800 0 
  

 تكنولوجيا المعلومات
22.714 

1.568 1.255 0.714 *4.514 0 
 

 أخرى
25.000 

-3.853 3.541 3.000 6.800 2.286 0 

 0.01*خالة  اخ 
س لا الدح  بة نالت نم الد لاة اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

نالت نم الد لاة نالدللااة لل لح يخالة  اَم د  نالدللااة لل لح الدح  بة  نبا  يخالة 
لل لح االقسل خ  نبا  الت نم الد لاة   نبا  االقسل خ نالت نم الد لاة الدللااة اَم د  

  نلم اسضح النق اي نالدللااة نسكانلن ا  الدت ند ن لل لح سكانلن ا  الدت ند ن
 ام لى. س لل نال

 التافص العلمتتعز  لمتمير  التدريب شيفيه فتااتيار  (31-5جدو  )

 

 اقتفاد إدارة أعما  محاسية
علوم مالية 
 ومصرفية

تكنولوجيا 
 المعلومات

 أخرى

31.336 29.514 30.643 27.000 32.429 34.500 

 محاسبة
31.336 

0 
     

 إدارة أعمال
29.514 

1.823 0 
    

 اقتصاد
30.643 

0.693 1.129 0 
   

 علوم مالية ومصرفية
27.000 

*4.336 *2.514 *3.643 0 
  

 تكنولوجيا المعلومات
32.429 

1.092 2.915 1.786 *5.429 0 
 

 أخرى
34.500 

3.164 4.986 -3.857 7.500 2.071 0 

 0.01*خالة  اخ 
س لا الدح  بة نالت نم الد لاة اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

نالت نم الد لاة نالدللااة لل لح يخالة  اَم د  نالدللااة لل لح الدح  بة  نبا  يخالة 
قسل خ  نبا  الت نم الد لاة   نبا  االقسل خ نالت نم الد لاة الدللااة لل لح االاَم د  

  نلم اسضح النق اي نالدللااة نسكانلن ا  الدت ند ن لل لح سكانلن ا  الدت ند ن
 ام لى. س لل نال
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 التافص العلمتتعز  لمتمير  الدرجة الكلية لرأم الما  اليشر  شيفيه فتااتيار  (32-5جدو  )

 

 اقتفاد إدارة أعما  محاسية
علوم مالية 
 ومصرفية

ولوجيا تكن
 المعلومات

 أخرى

121.681 120.568 121.857 108.333 125.429 135.000 

 محاسبة
121.681 

0 
     

 إدارة أعمال
120.568 

1.113 0 
    

 اقتصاد
121.857 

0.176 1.290 0 
   

 علوم مالية ومصرفية
108.333 

*13.348 *12.234 *13.524 0 
  

 تكنولوجيا المعلومات
125.429 

3.748 4.861 3.571 *17.095 0 
 

 أخرى
135.000 

-13.319 14.432 13.143 26.667 9.571 0 

 0.01*خالة  اخ 
س لا الدح  بة نالت نم الد لاة اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

نالت نم الد لاة نالدللااة لل لح يخالة  اَم د  نالدللااة لل لح الدح  بة  نبا  يخالة 
ل خ نالت نم الد لاة الدللااة لل لح االقسل خ  نبا  الت نم الد لاة   نبا  االقساَم د  

  نلم اسضح النق اي نالدللااة نسكانلن ا  الدت ند ن لل لح سكانلن ا  الدت ند ن
 ام لى. س لل نال
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 اامسًا: تحلي  الفروقات المرتيطة يمتمير مدة الادمة فت الين 
         ااااس خام   اااا نب سح ااااا  السباااا ا  امحاااا خي قاااا م الب حااااض ب اةالفلضاااا نلإل  بااااة  اااا  هاااا ه

One Way ANOVA. 
مفدر التياين ومجموا المريعات ودرجات الحرية ومتوسط المريعات وقيمة "ف" ومستو  الداللة  (33-5جدو  )

 مدة الادمة فت الين تعز  لمتمير 
متوسط  درجات الحرية مجموا المريعات مفدر التياين اليعد

 قيمة "ف" المريعات
قيمة 
 الداللة

مستو  
 الداللة

األو  المعالجة 
 التحليلية الفورية

 4.655 96.729 3 290.187 با  الد دن  ن

  
  

0.004 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 20.780 209 4342.977 خا   الد دن  ن

   212 4633.164 الد دنن

أدا   الثانت: إدارة
 اأَلعما 

 4.470 39.699 3 119.098 با  الد دن  ن

  
  

0.005 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 8.881 209 1856.094 خا   الد دن  ن

   212 1975.192 الد دنن

الثالث الذكا  
 التنافست

 3.046 50.358 3 151.075 با  الد دن  ن

  
  

0.030 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 16.533 209 3455.320 خا   الد دن  ن

   212 3606.394 الد دنن

الدرجة الكلية الستيانة 
 اأَلعما ذكا   َأنظمة

 4.387 474.668 3 1424.004 با  الد دن  ن

  
  

0.005 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 108.191 209 22611.920 خا   الد دن  ن

   212 24035.925 الد دنن

 األو  معرفة العاملين
 3.373 49.172 3 147.516 با  الد دن  ن

  
  

0.019 

  
  

خالة  اخ 
0.05 

 14.578 209 3046.747 خا   الد دن  ن

   212 3194.263 الد دنن

 الثانت ايرة العاملين

 7.070 41.787 3 125.361 با  الد دن  ن

  
  

0.000 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 5.910 209 1235.268 خا   الد دن  ن

   212 1360.629 الد دنن

 لينالثالث مهارة العام
 6.206 59.000 3 176.999 با  الد دن  ن

  
  

0.000 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 9.507 209 1986.926 خا   الد دن  ن

   212 2163.925 الد دنن

 الرايع التدريب
 3.277 71.119 3 213.356 با  الد دن  ن

  
  

0.022 

  
  

خالة  اخ 
0.05 

 21.702 209 4535.630 خا   الد دن  ن

   212 4748.986 الد دنن

الاامم روح االيتكار 
 والتجديد

 6.289 190.730 3 572.190 با  الد دن  ن

  
  

0.000 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 30.329 209 6338.861 خا   الد دن  ن

   212 6911.052 الد دنن
الدرجة الكلية لرأم 
 الما  اليشر 

 6.024 1688.281 3 5064.843 با  الد دن  ن

  
  

0.001 

  
  

خالة  اخ 
0.01 

 280.273 209 58577.138 خا   الد دن  ن

   212 63641.981 الد دنن
 3.88= ( 0.01( ن اخ د سنى خاللة )209 3ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )  
  2.65( = 0.05ن اخ د سنى خاللة ) (209 3ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )  

داا  قادااة " " ال خنلاااة  اااخ كباال    قادااة " " الدح اانبة  اا بق  اسضااح داا  ال ااخن  ال
ن اخ االنق  ان خاللاة يحلا كاة ستازى لدسغاال س ي  ااه   جميع األيعاد( اي 0.05د سنى خاللة )

 .الايرة
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نلدتلااااة اس ااا ه الفااالنق قااا م الب حاااض ب  اااس خام ا سبااا ل شاااافاه البتاااخي نال اااخان  الس لااااة 
 سنضح  لا 

 الايرةتعز  لمتمير  المعالجة التحليلية الفورية يه فتشيفاتيار  (34-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  سنوات10من  أق - 5من  أق  من امم سنوات

33.290 33.152 32.639 35.579 

 أقل من خمس سنوات
33.290 

0 
   

 سنوات10من  أقل- 5من 
33.152 

0.139 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
32.639 

0.651 0.512 0 
 

 سنة فأكثر 15
35.579 

2.289 2.427 *2.940 0 

 0.01*خالة  اخ 
 اة نال بلة  15د    ق -10ال بلة د  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى.  بلان  نلم اسضح النق اي ال اة 15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  
 الايرةتعز  لمتمير  اأَلعما ا  إدارة أد شيفيه فتاتيار ا (35-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  سنوات10من  أق - 5من  أق  من امم سنوات

30.371 29.909 28.705 30.474 

 أقل من خمس سنوات
30.371 

0 
   

 سنوات10من  أقل- 5من 
29.909 

0.462 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
28.705 

*1.666 1.204 0 
 

 كثرسنة فأ 15
30.474 

0.103 0.565 *1.769 0 

 0.01*خالة  اخ 
 اة نال بلة  15د    ق -10ال بلة د  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى.  بلان  نلم اسضح النق اي ال اة 15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  
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 الايرة تعز  لمتمير الذكا  التنافست شيفيه فتااتيار  (36-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  سنوات10من  أق - 5من  أق  من امم سنوات

33.790 32.848 32.393 34.509 

 أقل من خمس سنوات
33.790 

0 
   

 سنوات10من  أقل- 5من 
32.848 

0.942 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
32.393 

1.397 0.455 0 
 

 سنة فأكثر 15
34.509 

0.718 1.660 *2.115 0 

 0.01*خالة  اخ 
 اة نال بلة  15د    ق -10ال بلة د  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى.  بلان  نلم اسضح النق اي ال اة 15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  
 الايرةمير تعز  لمت اأَلعما ذكا   َأنظمةالدرجة الكلية الستيانة  شيفيه فتاتيار ا (37-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  سنوات10من  أق - 5من  أق  من امم سنوات

97.452 95.909 93.738 100.561 

 أقل من خمس سنوات
97.452 0 

   
 سنوات10من  أقل- 5من 

95.909 1.543 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
93.738 *3.714 2.171 0 

 
 سنة فأكثر 15

100.561 3.110 4.652 *6.824 0 

 0.01*خالة  اخ 
 اة نال بلة  15د    ق -10ال بلة د  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى.  بلان  نلم اسضح النق اي ال اة 15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  
 الايرةتعز  لمتمير  معرفة العاملين شيفيه فتااتيار  (38-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  سنوات10من  أق - 5من  سنواتأق  من امم 

24.177 23.485 23.492 25.526 

 أقل من خمس سنوات
24.177 0 

   
 سنوات10من  أقل- 5من 

23.485 0.693 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
23.492 0.686 0.007 0 

 
 سنة فأكثر 15

25.526 1.349 2.041 *2.035 0 

 0.01*خالة  اخ 
 اة نال بلة  15د    ق -10ال بلة د  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى.  بلان  نلم اسضح النق اي ال اة 15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  
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 الايرةتعز  لمتمير  ايرة العاملين شيفيه فتاتيار ا (39-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  تسنوا10من  أق - 5من  أق  من امم سنوات

15.839 16.000 16.131 17.702 

 أقل من خمس سنوات
15.839 

0 
   

 سنوات10من  أقل- 5من 
16.000 

0.161 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
16.131 

0.292 0.131 0 
 

 سنة فأكثر 15
17.702 

*1.863 1.702 *1.571 0 

 0.01*خالة  اخ 
 انان نال بلة  10د    ق -5ال بلة د  ق ن نخ النق با  اسضح د  ال خن  ال  ب

 اة  15د    ق -10 اة  نبا  ال بلة د   15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  
  بلان  نلم اسضح النق اي ال اة 15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15د   امكثلال بلة ن 

 ام لى.
 الايرةتعز  لمتمير  لعاملينمهارة ا شيفيه فتااتيار  (40-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  سنوات10من  أق - 5من  أق  من امم سنوات

20.919 20.909 19.852 22.298 

 أقل من خمس سنوات
20.919 

0 
   

 سنوات10من  أقل- 5من 
20.909 

0.010 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
19.852 

1.067 1.057 0 
 

 سنة فأكثر 15
22.298 

1.379 1.389 *2.446 0 

 0.01*خالة  اخ 
ال بلة   اة 15د    ق -10با  ال بلة د  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق 

ام لى.  بلان  نلم اسضح النق اي ال اة 15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  
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 الايرةتعز  لمتمير  التدريب شيفيه فتاتيار ا (41-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  سنوات10من  أق - 5من  امم سنوات أق  من

30.097 28.970 30.246 31.965 

 أقل من خمس سنوات
30.097 

0 
   

 سنوات10من  أقل- 5من 
28.970 

1.127 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
30.246 

0.149 1.276 0 
 

 سنة فأكثر 15
31.965 

1.868 *2.995 1.719 0 

 0.01 اخ *خالة 
 انان نال بلة  10د    ق -5ال بلة د  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى.  بلاننلم اسضح النق اي ال اة   15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  

 الايرةتعز  لمتمير  روح االيتكار والتجديد شيفيه فتااتيار  (42-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  سنوات10من  ق أ- 5من  أق  من امم سنوات

28.145 26.455 26.131 30.228 

 أقل من خمس سنوات
28.145 

0 
   

 سنوات10من  أقل- 5من 
26.455 

1.691 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
26.131 

2.014 0.323 0 
 

 سنة فأكثر 15
30.228 

2.083 *3.774 *4.097 0 

 0.01*خالة  اخ 
 انان نال بلة  10د    ق -5ال بلة د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  اسضح د  

 اة  15د    ق -10 اة  نبا  ال بلة د   15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  
  بلان  نلم اسضح النق اي ال اة 15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15ال بلة امكثل د  

  ام لى.
 الايرةتعز  لمتمير  الدرجة الكلية لرأم الما  اليشر  ه فتشيفيااتيار  (43-5جدو  )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15من  أق -10من  سنوات10من  أق - 5من  أق  من امم سنوات

119.177 115.818 115.852 127.719 

 أقل من خمس سنوات
119.177 

0 
   

 سنوات10من  أقل- 5من 
115.818 

3.359 0 
  

 سنة 15من  أقل-10من 
115.852 

3.325 0.034 0 
 

 سنة فأكثر 15
127.719 

8.542 *11.901 *11.867 0 

 0.01*خالة  اخ 
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 انان نال بلة  10د    ق -5ال بلة د  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  
 اة  15د    ق -10 اة  نبا  ال بلة د   15 اة لل لح ال بلة امكثل د   15امكثل د  

  بلان  نلم اسضح النق اي ال اة 15اة لل لح ال بلة امكثل د    15ال بلة امكثل د  
 ام لى.

بتخ االط ن   د  داع الفلنق ن الدست ،ة بدسغال ال بلة الدنضحة اي ال خان     ه 
أكثل  نالى الب حض بأا   اسا ة  اة ا 15ا حظ بأ  س ا الفلنق ن  دات   ك ان لل لح 

نظفا  قخ   ضن الكثال اي د     د  الباا لسدس ا ب لا ه ه الفكة د  الد  داط،اة ن لا م
 .ب     د دنظفا  الفك ن ام لى سفنقسال بلان نالدت ل  السي 

 سادسًا: تحلي  الفروقات المرتيطة يمتمير المسمى الوظيفت
          ااااس خام   اااا نب سح ااااا  السباااا ا  امحاااا خيقاااا م الب حااااض ب اةالفلضاااا نلإل  بااااة  اااا  هاااا ه

One Way ANOVA. 
مفدر التياين ومجموا المريعات ودرجات الحرية ومتوسط المريعات وقيمة "ف" ومستو  الداللة  (44-5جدو  )

 المسمى الوظيفتتعز  لمتمير 
متوسط  درجات الحرية مجموا المريعات مفدر التياين اليعد

 قيمة "ف" المريعات
قيمة 
 الداللة

مستو  
 الداللة

المعالجة  :األو 
 ةالتحليلية الفوري

 69.859 5 349.295 با  الد دن  ن
3.376 

 
0.006 

 
خالة  اخ 
0.01 

 20.695 207 4283.869 خا   الد دن  ن

  212 4633.164 الد دنن

أدا   الثانت: إدارة
 اأَلعما 

 44.312 5 221.562 با  الد دن  ن
5.231 

 
0.000 

 
خالة  اخ 
0.01 

 8.472 207 1753.631 خا   الد دن  ن

  212 1975.192 الد دنن

 الذكا  التنافست :الثالث
 59.512 5 297.562 با  الد دن  ن

3.723 
 

0.003 
 

خالة  اخ 
0.01 

 15.985 207 3308.832 خا   الد دن  ن

  212 3606.394 الد دنن

الدرجة الكلية الستيانة 
 اأَلعما ذكا   َأنظمة

 460.979 5 2304.897 با  الد دن  ن
4.391 

 
0.001 

 
خالة  اخ 
0.01 

 104.981 207 21731.028 خا   الد دن  ن

  212 24035.925 الد دنن

 معرفة العاملين :األو 
 23.822 5 119.110 با  الد دن  ن

1.604 
 

0.161 
 

غال خالة 
 يحل كا ً 

 14.856 207 3075.153 خا   الد دن  ن

  212 3194.263 الد دنن

 ايرة العاملين :تالثان

 16.753 5 83.763 با  الد دن  ن
2.716 

 
0.021 

 
خالة  اخ 
0.05 

 6.168 207 1276.866 خا   الد دن  ن

  212 1360.629 الد دنن

 مهارة العاملين :الثالث
 13.585 5 67.923 با  الد دن  ن

1.342 
 

0.248 
 

غال خالة 
 يحل كا ً 

 10.126 207 2096.002 خا   الد دن  ن

  212 2163.925 الد دنن

 التدريب :الرايع
 38.184 5 190.920 با  الد دن  ن

1.734 
 

0.128 
 

غال خالة 
 يحل كا ً 

 22.020 207 4558.066 خا   الد دن  ن

  212 4748.986 الد دنن
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متوسط  درجات الحرية مجموا المريعات مفدر التياين اليعد
 قيمة "ف" المريعات

قيمة 
 الداللة

مستو  
 الداللة

روح االيتكار  :الاامم
 والتجديد

 101.295 5 506.477 با  الد دن  ن
3.274 

 
0.007 

 
خالة  اخ 
0.01 

 30.940 207 6404.575 خا   الد دن  ن

  212 6911.052 الد دنن

الدرجة الكلية لرأم 
 الما  اليشر 

 714.266 5 3571.331 با  الد دن  ن
2.461 

 
0.034 

 
خالة  اخ 
0.05 

 290.196 207 60070.650 خا   الد دن  ن

  212 63641.981 الد دنن
 3.11= ( 0.01( ن اخ د سنى خاللة )207 5 خنلاة  اخ خل ة حلاة )ال  
  2.26( = 0.05ن اخ د سنى خاللة ) (207 5ال خنلاة  اخ خل ة حلاة )  

دااا  قاداااة " " ال خنلااااة ااااي  قااا    قاداااة " " الدح ااانبة اسضاااح دااا  ال اااخن  ال ااا بق  
نق  ان خاللاة يحلا كاة ستازى ن اخ اال ال س  ااهأ  و ، ومهةارة العةاملين والتةدريب العاملين،معرفة 
 .المسمى الوظيفتلدسغال 

دااا  قاداااة " " ال خنلااااة  ااااخ د اااسنى خاللاااة كبااال    قاداااة " " الدح ااانبة اسضاااح  كدااا  
دارة أدا  و المعالجة التحليلية الفورية ( ااي 0.05)  الكليةةالدرجةة ، و التنافسةتالةذكا  و  اأَلعما ا 

والدرجةةة الكليةةة لةةرأم  وروح االيتكةةار والتجديةةد وايةةرة العةةاملين اأَلعمةةا ذكةةا   َأنظمةةةالسةةتيانة 
 .المسمى الوظيفتن خ النق  ان خاللة يحل كاة ستزى لدسغال س ي  اه  الما  اليشر 

نلدتلااااة اس ااا ه الفااالنق قااا م الب حاااض ب  اااس خام ا سبااا ل شاااافاه البتاااخي نال اااخان  الس لااااة 
 سنضح  لا 

 المسمى الوظيفتتعز  لمتمير  لفوريةالمعالجة التحليلية ا شيفيه فتااتيار  (45-5جدو  )

 

 موظف رئيس قسم مراقب فرع مدير فرا/مكتب رئيم دائرة مساعد مدير عا 

35.333 38.600 38.125 35.714 33.141 33.375 

 مساعد مدير عام
35.333 

0 
     

 رئيس دائرة
38.600 

3.267 0 
    

 مدير فرع/مكتب
38.125 

2.792 0.475 0 
   

 مراقب فرع
35.714 

0.381 2.886 2.411 0 
  

 رئيس قسم
33.141 

2.192 5.459 4.984 2.573 0 
 

 موظف
33.375 

1.958 *5.225 *4.750 2.339 0.234 0 

 0.01*خالة  اخ 
لكا  الخاكلة نالدنظ  نل،خ ك ان الفلنق اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

نلم اسضح النق اي ح دخال الفلن  لل لح لكا  الخاكلة  نبا  دخال الفلن نالدنظ  لل ل
 ام لى. د دا نال
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 المسمى الوظيفتتعز  لمتمير  اأَلعما إدارة أدا   شيفيه فتاتيار ا (46-5جدو  )

 

 موظف رئيس قسم مراقب فرع مدير فرا/مكتب رئيم دائرة مساعد مدير عا 

33.000 33.600 31.750 30.857 28.846 30.098 

 مساعد مدير عام
33.000 

0 
     

 رئيس دائرة
33.600 

0.600 0 
    

 مدير فرع/مكتب
31.750 

1.250 1.850 0 
   

 مراقب فرع
30.857 

2.143 2.743 0.893 0 
  

 رئيس قسم
28.846 

4.154 *4.754 2.904 2.011 0 
 

 موظف
30.098 

2.902 3.502 1.652 0.759 1.252 0 

 0.01*خالة  اخ 
لكا  الخاكلة نلكا  ال، م نل،خ ك ان ا  اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق ب

 ام لى. د دا ننلم اسضح النق اي الالفلنق لل لح لكا  الخاكلة  
 المسمى الوظيفتتعز  لمتمير  الذكا  التنافست شيفيه فتااتيار  (47-5جدو  )

 

 موظف رئيس قسم مراقب فرع مدير فرا/مكتب رئيم دائرة مساعد مدير عا 

36.667 37.400 35.000 36.857 32.397 33.571 

 مساعد مدير عام
36.667 

0 
     

 رئيس دائرة
37.400 

0.733 0 
    

 مدير فرع/مكتب
35.000 

1.667 2.400 0 
   

 مراقب فرع
36.857 

-0.190 0.543 1.857 0 
  

 رئيس قسم
32.397 

4.269 *5.003 2.603 4.460 0 
 

 موظف
33.571 

3.095 3.829 1.429 3.286 1.174 0 

 0.01خالة  اخ *
لكا  الخاكلة نلكا  ال، م نل،خ ك ان اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى. د دا ننلم اسضح النق اي الالفلنق لل لح لكا  الخاكلة  
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 المسمى الوظيفتتعز  لمتمير  اأَلعما ذكا   َأنظمةالدرجة الكلية الستيانة  شيفيه فتااتيار  (48-5جدو  )

 

 موظف رئيس قسم مراقب فرع مدير فرا/مكتب رئيم دائرة ر عا مساعد مدي

105.000 109.600 104.875 103.429 94.385 97.045 

 مساعد مدير عام
105.000 

0 
     

 رئيس دائرة
109.600 

4.600 0 
    

 مدير فرع/مكتب
104.875 

0.125 4.725 0 
   

 مراقب فرع
103.429 

1.571 6.171 1.446 0 
  

 رئيس قسم
94.385 

10.615 *15.215 10.490 9.044 0 
 

 موظف
97.045 

7.955 12.555 7.830 6.384 2.660 0 

 0.01*خالة  اخ 
لكا  الخاكلة نلكا  ال، م نل،خ ك ان اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق با  

 ام لى. د دا ننلم اسضح النق اي الالفلنق لل لح لكا  الخاكلة  
 المسمى الوظيفتتعز  لمتمير  العاملين ايرة ه فتشيفيااتيار  (49-5جدو  )

 

 موظف رئيس قسم مراقب فرع مدير فرا/مكتب رئيم دائرة مساعد مدير عا 

15.000 17.800 18.750 18.143 16.295 16.259 

 مساعد مدير عام
15.000 

0 
     

 رئيس دائرة
17.800 

2.800 0 
    

 مدير فرع/مكتب
18.750 

3.750 0.950 0 
   

 مراقب فرع
18.143 

3.143 0.343 0.607 0 
  

 رئيس قسم
16.295 

1.295 1.505 *2.455 1.848 0 
 

 موظف
16.259 

1.259 1.541 2.491 1.884 0.036 0 

 0.01*خالة  اخ 
با  دخال الفلن نلكا  ال، م لل لح دخال اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق 

 ام لى. د دا ننلم اسضح النق اي الالفلن  
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 المسمى الوظيفتلمتمير  تعز والتجديد روح االيتكار  شيفيه فتااتيار  (50-5جدو  )

 

 موظف رئيس قسم مراقب فرع مدير فرا/مكتب رئيم دائرة مساعد مدير عا 

26.333 32.000 33.375 30.429 26.615 28.036 

 مساعد مدير عام
26.333 

0 
     

 رئيس دائرة
32.000 

5.667 0 
    

 ع/مكتبمدير فر
33.375 

7.042 1.375 0 
   

 مراقب فرع
30.429 

4.095 1.571 2.946 0 
  

 رئيس قسم
26.615 

0.282 5.385 *6.760 3.813 0 
 

 موظف
28.036 

1.702 3.964 5.339 2.393 1.420 0 

 0.01*خالة  اخ 
با  دخال الفلن نلكا  ال، م لل لح دخال اسضح د  ال خن  ال  بق ن نخ النق 

 ام لى. د دا نم اسضح النق اي النلالفلن  
 المسمى الوظيفتتعز  لمتمير  الدرجة الكلية لرأم الما  اليشر  شيفيه فتااتيار  (51-5جدو  )

 

 موظف رئيس قسم مراقب فرع مدير فرا/مكتب رئيم دائرة مساعد مدير عا 

118.000 131.800 135.125 129.429 117.846 119.339 

 مساعد مدير عام
118.000 

0 
     

 رئيس دائرة
131.800 

13.800 0 
    

 مدير فرع/مكتب
135.125 

17.125 3.325 0 
   

 مراقب فرع
129.429 

11.429 2.371 5.696 0 
  

 رئيس قسم
117.846 

0.154 13.954 *17.279 11.582 0 
 

 موظف
119.339 

1.339 12.461 15.786 10.089 1.493 0 

 0.01*خالة  اخ 
با  دخال الفلن نلكا  ال، م لل لح دخال   بق ن نخ النق اسضح د  ال خن  ال

 ام لى. د دا ننلم اسضح النق اي الالفلن  
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 مد  تحق  فرضيات الدراسة 

 دخى سح،ق الضا ن الخلا ة ( ادك  ي د  52-5د      ال خن  لقم )
 ( مد  تحق  فرضيات الدراسة52-5جدو  )

 مد  التحق  الفرضية #
الفرضية 
ية الرئيس
 (1األولى )

  ك ا َ اظدة ا س خام با  خالله يحل كاة  ان   قة وجود
 اخ د سنى الخاللة  البشلي الد   ل   نساداة اَم د  

α≤0.05 

 تحققت

(1-1) 
  قة  ان خاللة يحل كاة با  الدت ل ة السح ا اة  توجد

الفنلاة كأحخ  خنان َ اظدة  ك ا اَم د   نساداة ل   الد   
 .α≤0.05خ د سنى الخاللة  ا البشلي

 تحققت

(1-2) 
  قة  ان خاللة يحل كاة با  يخالة  خاا اَم د   كأحخ  توجد

 خنان َ اظدة  ك ا اَم د   نساداة ل   الد   البشلي  اخ 
 .α≤0.05د سنى الخاللة 

 تحققت

(1-3) 
  قة  ان خاللة يحل كاة با  ال ك ا السا ا ي كأحخ  توجد

اَم د   نساداة ل   الد   البشلي  اخ   خنان َ اظدة  ك ا
 .α≤0.05د سنى الخاللة 

 تحققت

الفرضية 
الرئيسية 
 (2الثانية )

النق  ان خاللة يحل كاة  اخ د سنى الخاللة  توجد
α≤0.05  با  دسن ط ن ا س  ب ن الدبحنثا  حن  د سنى

سنال  خنان َ اظدة  ك ا اَم د   نساداة ل   الد   البشلي 
التدل  –ن الش لاة نالنظافاة ل دبحنثا  )الانن ستزى ل  د 

دخة ال خدة اي  –الس لا الت دي  –الداه  الت دي  –
 الد دد النظافي(. –الباا 

 تحققت

(2-1) 

اااااااالنق  ان خاللااااااة يحلاااااا كاة  ااااااااخ د ااااااسنى الخاللاااااااة  توجةةةةةةد
α≤0.05  با  دسن ط ن ا س  ب ن الدبحانثا  حان  د اسنى

نساداااة ل   الداا   البشاالي  ساانال  خنان َ اظدااة  كاا ا اَم داا  
  كل   اثد(.)الانن  لدسغالستزى 

 تحققت

الخاللاااااااة  د ااااااسنى  ااااااااخ يحلاااااا كاة خاللااااااة  ان اااااااالنق توجةةةةةةد (2-2)
α≤0.05  د اسنى حان  الدبحانثا  ا س  ب ن دسن ط ن با 

 تحققت
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 مد  التحق  الفرضية #
 البشاالي الداا   ل   نساداااة اَم داا    كاا ا َ اظدااة  خنان ساانال
 40 دا   قا -30 دا   ااة  30دا    قا ) التدال لدسغال ستزى
 .(اأكثل  اة 50  اة  50 د   ق  – 40  اة 

(2-3) 

 الخاللاااااااة د ااااااسنى  ااااااااخ يحلاااااا كاة خاللااااااة  ان اااااااالنق توجةةةةةةد
α≤0.05  د اسنى حان  الدبحانثا  ا س  ب ن دسن ط ن با 

 البشاالي الداا   ل   نساداااة اَم داا    كاا ا َ اظدااة  خنان ساانال
 بكاااا لنلان   دسن ااااط  خب اااانم) الت دااااي الداهاااا  لدسغااااال ستاااازى

 . اأ  د( د   سال

 تحققت

(2-4) 

 الخاللاااااااة د ااااااسنى  ااااااااخ يحلاااااا كاة خاللااااااة  ان اااااااالنق توجةةةةةةد
α≤0.05  د اسنى حان  الدبحانثا  ا س  ب ن دسن ط ن با 

 البشاالي الداا   ل   نساداااة اَم داا    كاا ا َ اظدااة  خنان ساانال
 د لاااااااة ن  اااااانم اقسلاااااا خ) الت دااااااي الس لااااااا لدسغااااااال ستاااااازى

 دح  اااااااابة  دت نداااااااا ن  سكانلن ااااااااا      داااااااا  يخالة ندلااااااالااة 
 .(  لى

 تحققت

(2-5) 

 الخاللاااااااة د ااااااسنى  ااااااااخ يحلاااااا كاة خاللااااااة  ان اااااااالنق توجةةةةةةد
α≤0.05  د اسنى حان  الدبحانثا  ا س  ب ن دسن ط ن با 

 البشاالي الداا   ل   نساداااة اَم داا    كاا ا َ اظدااة  خنان ساانال
  ااانان   داا  داا   قاا ) الباااا اااي ال خدااة دااخة لدسغااال ستاازى
 15  اااة  15 داا   قاا -10 داا   ااانان  10 داا   قاا -5 داا 
 .(اأكثل  اة

 تحققت

(2-6) 

 الخاللاااااااة د ااااااسنى  ااااااااخ يحلاااااا كاة خاللااااااة  ان اااااااالنق توجةةةةةةد
α≤0.05  د اسنى حان  الدبحانثا  ا س  ب ن دسن ط ن با 

 البشاالي الداا   ل   نساداااة اَم داا    كاا ا َ اظدااة  خنان ساانال
 د   خ   م  الدخ ا كب/دخال) النظافي الد دد لدسغال ستزى
 لكاا  االن  دلاقاب دكساب /الن داخال خاكالة  لكاا   ا م  داخال
 .(دنظ  ق م 

 تحققت
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 تمهيد
دور أنظمة ذكاء األعمال في  حول والميداني النظري بجانبيها سةار دال هذه استكمال بعد

 والتي النتائج من مجموعة تبلورت ،تنمية رأس المال البشري في القطاع المصرفي الفلسطيني
 وسيتم التوصيات، من مجموعة عرض سيتم النتائج تلك على وبناء .الفصل هذا في عرضها سيتم

 سواء المجال نفس في للباحثين انطالًقا لتكون المقترحة المستقبلية ساتار دال من مجموعة عرض
 .أخرى منظمة أي أو الجامعات في

 
 الدراسة نتائــج 

  يظهر وبوضوح مدى اهتمام بنك فلسطين باستخدام انظمة ذكاء األعمال من خالل استجابة
، (%85.29تبة األولى بوزن نسبي )حصلت على المر  إدارة أداء األعمالالمبحوثين، حيث أن 

أما الدرجة الكلية ، (%83.59على المرتبة الثالثة بوزن نسبي ) الذكاء التنافسيبينما حصل 
 (.%84.33لالستبانة حصلت على وزن نسبي )

  يظهر وبوضوح مدى اهتمام بنك فلسطين بتنمية رأس المال البشري من خالل استجابة
روح االبتكار (، %87.04حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي )التدريب أن المبحوثين، حيث 

(، أما الدرجة الكلية %79.61بوزن نسبي )واألخيرة حصل على المرتبة الخامسة  والتجديد
 (.%82.75لالستبانة حصلت على وزن نسبي )

 شريالب المال رأس وتنمية األعمال ذكاء أنظمة استخدام بين إحصائية دالله ذات عالقة توجد 
 .α≤0.05 الداللة مستوى عند

 اءذك أنظمة أدوات كأحد الفورية التحليلية المعالجة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 .α≤0.05 الداللة مستوى عند البشري المال رأس وتنمية األعمال

 األعمال ذكاء أنظمة أدوات كأحد األعمال أداء إدارة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 .α≤0.05 الداللة مستوى عند البشري المال رأس وتنمية

 نميةوت األعمال ذكاء أنظمة أدوات كأحد التنافسي الذكاء بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 .α≤0.05 الداللة مستوى عند البشري المال رأس

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 استجابات متوسطات بين 
 زىتع البشري المال رأس وتنمية األعمال ذكاء أنظمة أدوات توفر مستوى حول المبحوثين
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 لرأس بانةالست الكلية والدرجة والتدريب، العاملين، مهارة العاملين، معرفة الجنس في لمتغير
 .الذكور لصالح الفروق كانت ولقد، البشري المال

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 استجابات متوسطات بين 
 زىتع البشري المال رأس وتنمية األعمال ذكاء أنظمة أدوات توفر مستوى حول المبحوثين

 .والتدريب العاملين خبرة في، العمر لمتغير
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 استجابات متوسطات بين 

 زىتع البشري المال رأس وتنمية األعمال ذكاء أنظمة أدوات توفر مستوى حول المبحوثين
 وروح ريبوالتد العاملين ومهارة العاملين وخبرة التنافسي، الذكاء في العلمي المؤهل لمتغير
 .البشري المال لرأس الكلية والدرجة والتجديد االبتكار

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 استجابات متوسطات بين 
 زىتع البشري المال رأس وتنمية األعمال ذكاء أنظمة أدوات توفر مستوى حول المبحوثين

 ستبانةال الكلية والدرجة التنافسي، والذكاء األعمال أداء إدارة في العلمي التخصص لمتغير
 الالم لرأس الكلية والدرجة والتدريب العاملين ومهارة العاملين وخبرة األعمال ذكاء أنظمة
 .البشري

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 استجابات متوسطات بين 
 زىتع البشري المال رأس وتنمية األعمال ذكاء أنظمة أدوات توفر مستوى حول المبحوثين

 .البنك في الخدمة مدة لمتغير
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 استجابات متوسطات بين 

 زىتع البشري المال رأس وتنمية األعمال ذكاء أنظمة أدوات توفر مستوى حول المبحوثين
دارة الفورية التحليلية المعالجة في الوظيفي المسمى لمتغير  لتنافسي،ا والذكاء األعمال أداء وا 
 الدرجةو  والتجديد االبتكار وروح العاملين وخبرة األعمال ذكاء أنظمة الستبانة الكلية والدرجة
 .البشري المال لرأس الكلية
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 التوصيات 

 أواًل: التوصيات لبنك فلسطين

 لميزة التنافسية ا موجوداً استراتيجياً يمنح البنك االهتمام بإدارة واستثمار رأس المال البشري بوصفه
من خالل متغيراته المختلفة )المعرفة، المهارات، الخبرات، التدريب، االبتكار والتجديد( إذ أن 

 ت التي يتميز بها األفراد في العمل.رأس المال يتوقف على الخصائص والسما
 قدمهات التي المزايا همأ  حول مواردها البشرية لىإ رسالة توجيهل القيام بعمل حمالت توعوية 

 .البشري المال رأس تنمية في ودورها األعمال ذكاء نظمةأ
  األقل اإلدارية للمستويات الصالحيات تفويض مبدأل العليا اإلدارة زيتعز. 
 وتشجيع روح االبتكار والتجديد من خالل إتاحة الفرصة  البشرية للموارد الجيد األداء مكافأة

 رأس وتنمية هب المكلفين العمل واجبات تنفيذ في الجوهرية مقدراتهم استخدام كافةب للموظفين
 .البشري المال

 .تفعيل استخدام أداة الذكاء التنافسي بشكل أكبر مما هو عليه 
  واحد، والتركيز على زيادة عمل مكان في مراحل العمل إلنجاز اأَلعمالتسخير َأنظمة ذكاء 

 .االبتكار عملية ومساندة العمليات كفاءة
  والمهنية األكاديمية الشهادات وحملة والخبرات المعارف ذوياستقطاب. 
  اشراك الموظفين في تحديد حاجاتهم التدريبية لتطويرهم مهنيًا، ومشاركتهم في وضع وتحديد

 ة.المقترح امج التدريبيةالبر 
 في  جديد هو ما كلوحدة البحوث والدراسات تقوم بعمل دراسات ومتابعة  تأسيس على العمل

 بيئة العمل الداخلية والخارجية في مختلف المجاالت، والتي تساعد في اتخاذ القرارات.

 ثانيًا: التوصيات لسلطة النقد

  القطاع المصرفي للمساعدة في تنمية رأس ضرورة توسيع استخدام أنظمة ذكاء األعمال في
 المال البشري.

 .حث البنوك على تنمية مهارات الموظفين في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 لدى الوعي قلتعمي ونظم المعلومات البشرية الموارد مجال في ومختصين خبراء باستضافة قيامال 

 .لها لمستداما النجاح تحقيق في البشري المال رأس بأهمية كافة المستويات في والعاملين اإلدارة
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 تجارب المنظمات على االطالع خالل من البشري ماله رأس بتنمية هتماماال زيادة ضرورة 
جال م في المتخصصة األطر توفير عن فضال المجال، هذا في المتقدمة الدول في العالمية
 .األعمال ذكاء أنظمة استخدام

 لمعرفة تأثير استخدام أنظمة ذكاء األعمال في مجاالت  جزئياً  وأ كلياً  ةالحاليالدراسة  إجراء إعادة
جتمعنا م في تعميمها إمكانية ودراسةأخرى كتحقيق الميزة التنافسية وغيرها من المتغيرات 

 .الفلسطيني
 

 الدراسات المقترحة 
  رفي، دراسة المصواقع إدارة رأس المال البشري وأثره على تحقيق الميزة التنافسية في القطاع

 مقارنة على بنك فلسطين والبنك اإلسالمي الفلسطيني.
  المعوقات وأوجه القصور في تطبيق أدوات أنظمة ذكاء األعمال في الشركات وأثرها دراسة

 على تعزيز الميزة التنافسية.
  لشركات.لتقييم استراتيجيات االستثمار في رأس المال البشري ودورها في تحقيق األداء المتميز 
  مدى مساهمة أنظمة ذكاء األعمال في اتخاذ القرارات االستراتيجية، في جميع القطاعات

 االقتصادية في فلسطين. 
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 ، جامعة المسيلة، الجزائر."التنمية المستدامة

  ( .2006عبده، هاني محمد" .) إدارة رأس المال الفكري كمدخل لتنمية القدرات التنافسية
"، رسالة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال، جامعة قناة ميدانية لمنظمات األعمال: دارسة

 السويس.
  ( .2005العتيبي، صبحي جبر .)1، دار الحامد للنشر، طتطور الفكر واألساليب في اإلدارة ،

 عمان، األردن.
  ( 2009العربي، أشرف" .)والوضع النسبي-القياس –"، المفهوم رأس المال البشري في مصر ،"

 ، على الموقع:39مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 
http :www.arabicebook.com/items/item-display-preview 

  ( 2012العريقي، بسيم محمد .)مؤتمر، "إطار مقترح لتطبيق نظام ذكاء األعمال في التسويق 
، جامعة الحديثة في تكنولوجيا المعلوماتاالتجاهات ، 2012تكنولوجيا المعلومات الرقمية 

 الزرقاء، األردن.
  ،عمليات وقرارات االستراتيجي الذكاء بين العالقة أثر. "(2008) محمد هاشم بشرى العزاوي 

 ضاءوأع رؤساء من عينة آلراء تحليلية اختباريه دراسة النجاح االستراتيجي: في الخدمة
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 داد،بغ جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية اطروحة دكتوراه، ،"بغداد جامعة كليات من عدد مجالس
 .منشور غير بحث

  ( 2008عطية، لطيف عبد رضا .)دارة المعرفة: العالقة واآلثر دراسة -"رأس المال الفكري وا 
 (.10)3، جامعة القادسية، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، استطالعية"

  ،لدوليا الملتقى ،"للمنظمات التنافسية الميزة وتحسين المعرفة إدارة" .(2005) أحمد عيشاوي 
 .واالقتصاديات المؤسسات تسيير حول الثالث

  ،ألردنا ،عمان والتوزيع، لمنشر المسيرة دار التربوي، التخطيط: (2009) متولي محمد غنيمة. 
  دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية رأس المال " (. 2011. )نالفتالوي، علي عبد الحس

، ")اسيا سيل( محافظة كربالءاالتصاالت عينة في شركة  آلراءالبشري دراسة استطالعية 
 (.30)7، جامعة كربالء، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

  ( 2008فوزي، هاشم" .) :التقييم من خالل نظرية رأس المال البشري ومفهوم الكفاءات
، مجلة بحوث اقتصادية عربية، جامعة الكوفة، الكوفة، العراق، التشخيص أم التصميم؟"

 .44-43العددان 
  ،في وأثره البشري المال لرأس المالي "التقييم .(2007) حسين كاظم عبد خيرية القريشي 

 ماجستير، ةرسال ،الخاصة" المستشفيات في األطباء من لعينة دراسة تطبيقية المنشاة: ربحية
 .منشور غير بحث المستنصرية، الجامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية

  ( .2008قصاص، مهدي محمد .) بيئة استثمار رأس المال البشري دراسة ميدانية في قرية"
 "، المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة، جامعة جنوب الوادي، جمهورية مصر العربية.مصرية

  .المعلومات نظام فاعلية على األعمال ذكاء استخدام أثر"(.2012) القطاونة، عادل محمد 
. "مانع في بورصة أسهمها المدرجة والتأمين البنوك شركات على ميدانية المحاسبي دراسة

المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر، ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة، كلية االقتصاد 
 ة، األردن.والعلوم االدارية، جامعة الزيتون

   .تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها(. 2009)قندليجي، عامر ابراهيم والسامرائي، إيمان فاضل. 
 الوراق للنشر والتوزيع، عمان األردن.

  ( .2012السامرائي، عمار عصام .)واالبتكار االبداع لتحقيق أداة االعمال ذكاء تطبيقات 
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الدولي السنوي الحادي عشر، ذكاء األعمال واقتصاد المؤتمر العلمي . االعمال منظمات في
 المعرفة، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة الزيتونة، األردن.

  ( .2005الكبيسي، عامر خضير .)القاهرة المنظمة إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية .
 العربية للتنمية اإلدارية.

  والتوزيع، نشرلل صفاء دار ،العالي التعميم لمنظومة حديثةال اإلدارة (.2011) جواد ،لفتة 
 .1عمان، ط

  ،عيالجام في التعليم لالستثمار االقتصادي العائد" (.2005) أحمد وبن عبيد، هللا عبد المالكي 
 حوثبلا العربية الجمعية ،عربية اقتصادية بحوث مجلة ،"السعودية العربية المملكة في

 .العربية مصر وريةجمه رة،القاه االقتصادية،
   ( 2007مرايمي، محمد" .) إدارة الجودة الشاملة لمنظومة اكتساب المعرفة مدخل لتحقيق

"، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، التنمية االقتصادية في ظل العولمة
 جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر.

  ( .2015مسعودي، يوسف .) دور االستثمار في التعليم في تنمية رأس المال البشري "- 
" جامعة الجيالني بونعامة خميس مليانة، مجلة االقتصاد الجديد، دراسة تقييمية لحالة الجزائر

1(12.) 
  والنشر والتوزيع للطباعة الفكر دار، والتفوق الموهبة(. 2000. )البواليز خليل ،المعايطة، 

 عمان، األردن
  ،في والجماعة الفرد سلوك وأسس مفاهيم التنظيمي، السلوك .(2004) .كامل المغربي 

 .الفكر دار ، عمان،3 ط ،التنظيم
  ( .2003المفرجي، عادل حرحوش وصالح، أحمد علي " .) رأس المال الفكري طرق قياس

 .3"، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، صوأساليب المحافظة عليه
  ( .2011الميالي، حاكم أحسوني " .)البشري المال رأس استثمار في المعرفة إدارة دور 

علوم مجلة الغري لل الكوفة"، سمنت معمل في تطبيقية دراسة-االستراتيجي األداء لتحقيق
 (. 21)7، جامعة الكوفة، بغداد، العراق، االقتصادية
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  ،راسةد: التنظيمي التغيير في وأثره الفكري المال رأس . "(2006) .أحمد فاضل شهناز النجار 
 تصاد،واالق االدارة كلية ،غير منشورة ماجستير رسالة ،"التكنولوجية الجامعة في تطبيقية
 .بغداد، العراق المستنصرية، الجامعة

  ،دار الثالثة، الطبعة ،اداري منظور االدارية: المعلومات نظم( 2010) جمعة فايز النجار 
 .عمان والتوزيع، والنشر للطباعة حامد

  ( .2010هالل، محمد عبدالغني .)مركز تطوير األداء والتنمية للنشر والتوزيع.ذكاء األعمال ، 
  ( 2007هاللي وشحادة .)"مجلة اتحاد  "إصالح الجهاز المصرفي، بداية نحو الخصخصة

 .285المصارف العربية العدد:
  ( 2004يحضية، سماللي" .) لرأس المال الفكري والميزة التنافسية  ياالستراتيجالتيسير

"، مجلة العلوم اإلنسانية، الجزائر، جامعة محمد خيضر المستدامة للمؤسسة االقتصادية
 بسكرة، العدد السادس.

  ( .2015يوسف، مسعداوي " .)البشري المال رأس تنمية في التعليم في االستثمار دور-
 .(12)1، جامعة خميس مليانة، مجلة االقتصاد الجديد"، دراسة تقييمية لحالة الجزائر

  ،للحكومات مقترح نظام ،" األداء وادارة األعمال ذكاء تكامل" (.2011) نعمة. مصطفى يونس 
 صل،المو  جامعة واالقتصاد، االدارة كلية منشورة، غير رسالة ماجستير العراق، في المحلية
 .العراق

  وتطوير رأس المال البشري ودوره في تحقيـق الميزة بناء (. "2010) نغم حسينمة، عن
 (.16)5، جامعة الكوفة، بغداد، العراق، مجلة الغري للعلوم االقتصادية، "التنافسيـة

  ( 2005المصبح، عماد الدين أحمد" .) االستثمار عائد قياس-سورية  في البشري المال رأس 
 االقتصاد" دوة، نالسوري العربي القطر في االقتصادية العلوم جمعية، "البشري المال رأس في

 "شبابية رؤية- السوري
  ،مركز ،"مصر على وتطبيق نظري تأصيل: البشري المال رأس" (.2006) حمدي الحناوي 

 .العربية مصر وريةهجم اإلسكندرية، كتاب،لل اإلسكندرية
  اإلصدار الثاني.  –" الطبعة األولى علم المعلومات(. " 2002. )بالصباغ، عماد عبد الوها

 عمان مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع
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  ( .( إدارة الموارد البشرية. )م. فتوح، 2009جاكسون، ج. ا.، & ماثيز، ر. إTrans :حلب )
 شعاع للنشر والعلوم.

  ( ا2013الدعيس، فهد محمد" .) :ستخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة رأس المال البشري
، ألعمالل عشر ثانيالمؤتمر العلمي الدولي السنوي ال، منظمات العامة اليمنية"نموذج مقترح لل

 ، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة الزيتونة، األردن.رأس المال البشري في اقتصاد المعرفة
  مقدمة عمل ورقة "،المصرفي القطاع دور لتفعيل أساسية مرتكزات" (.2005) فؤاد ،بسيسو 

 التجارة، يةلك ،ةالمعاصر  والتحديات التنمية آفاق بين سطينلف في والتمويل االستثمار مؤتمر إلى
 .فمسطين ،غزة ،اإلسالمية الجامعة

  ( .2013بوحديد، ليلى ويحياوي، إلهام" .) البشري المال رأس تدريب في االستثمار عائد قياس 
المسيلة،  ، جامعةةيالتجار  والعلوم روالتسيي االقتصادية العلوم مجلة" المعرفة اقتصاد ظل في

 (.10، العدد)الجزائر
  ( .2003سالمة، انتصار محمد" .) همابين والعالقة الوظيفي والرضا المهني االنتماء مستوى 

"، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الفلسطينية الجامعات في التدريسية الهيئة لدى أعضاء
 الوطنية، نابلس، فلسطين. 

  األزمة المالية العالمية وآثارها على الجهاز المصرفي (. "2012محمد. ) رسالن، أحمد
 .2، العدد 14، المجلد 2012مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية ، "الفلسطيني

  ( .2012الفرا، مرام تيسير" .)االقتصادية التنمية تمويل في المصرفي القطاع دور 
رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، (" 2001-1995)الفلسطينية

 فلسطين.
  ( .2014عرقوب، خديجة" .)مجلة االقتصاد إسالمي منظور من البشري المال رأس ،"

 ، الجزائر.سكيكدة 1955 أوت 20 جامعة، 2014اإلسالمي العالمية، نوفمبر/
  ( 2010علي أحمد، نافز أيوب" .)العربي  الوطن في البشري المال لرأس التنموية األهمية

 ، هولندا.2010 يوليو عشر الرابع العدد"، مجلة العلوم اإلنسانية، فيه والتعليم التربية ودور
  ( .2013مارس،  9عبدالقادر، أحمد )األعمال ذكاء برمجيات عائدات نمو تتوقع "غارتنر 

 ws.comhttp://aitneمن  2015يناير،  12"، تم استرجاعها بتاريخ %11 بمعدل
  

http://aitnews.com/2013/03/09/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7/
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 (1ملحق رقم )
 االستبانة في صورتها األولية

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 اـــات العليـــــادة الدراســـعم

 ارةـــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــكلي

 الـــــــم إدارة األعمـــــــــــــقس

 إدارة المـــوارد البشـــريــــــة

 

 طلب تحكيم استبيان

 الدكتور/ ............................................    المحترم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
بيقي لدراستي بالجزء التطيشرفني أن أضع بين يديك هذا االستبيان كأداة لجمع البيانات المتعلقة 

ن ة الموارد البشرية، وهي بعنواإدار -استكمااًل لمتطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة األعمال
 – الفلسطيني مصرفيالأنظمة ذكاء األعمال ودورها في تنمية رأس المال البشري في القطاع "

وفير من علمكم ال الستفادةابإشراف الدكتور خالد دهليز حفظه هللا، ورغبة في  "،دراسة حالة
 المحدد للمجال هافقرات انتماء حيث من االستبانة بتحكيم التكرم من سيادتكم وخبرتكم الكبيرة أرجو

 يشكركمو  كما ،موتوصياتك مباقتراحاتك الباحث ويرحب هذا. العبارات وكذلك مدى صحة عدمه، أو
 .الدراسة التي ستثري والتوصيات االقتراحات هذه على

 جمع يف التكنولوجيا استخدام إلى يشير مصطلحعلى أنه "  أنظمة ذكاء األعمالويعرف الباحث 
 دقيقة معلومات استنتاجو  جاواستخر  ،في تحليل البيانات المقدمة لتساعد معالجتها إعادة ثم البيانات
 باستخدامو وغيرها من األشكال،  بيانيةوالمخططات ال تقاريرومختلفة كال متعددة بأشكال هالتقديم
 لتزويد ةالمطلوب ةدقوال بالسرعة المعرفة ضااستعر يساعد في  مما العرضفي  وسهلة ذكية طرق
ذ القرارات اتخا على تساعدهم ذكية معرفية بقيمة في مختلف المستويات اإلدارية العاملينكافة 

 الذكية بالكفاءة والسرعة الممكنة".
 التالي:وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 
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 "؟ة رأس المال البشري في القطاع المصرفي الفلسطينيدور أنظمة ذكاء األعمال في تنمي " ما
 أما فرضيات الدراسة فهي كالتالي:

 الرئيسية األولى:الفرضية  -

 يالبشر  المال رأس وتنمية اأَلعمال ذكاء َأنظمة استخدام بين إحصائية دالله ذات عالقة وجود
 α≤0.05عند مستوى الداللة 

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 المعالجة التحليلية الفورية كأحد أدوات َأنظمة ذكاء بين إحصائية عالقة ذات داللة  توجد

 .α≤0.05عند مستوى الداللة  وتنمية رأس المال البشري اأَلعمال
 ذكاء اأَلعمالإدارة أداء اأَلعمال كأحد أدوات َأنظمة بين إحصائية عالقة ذات داللة  توجد 

 .α≤0.05عند مستوى الداللة  وتنمية رأس المال البشري
 تنمية و  الذكاء التنافسي كأحد أدوات َأنظمة ذكاء اأَلعمالبين إحصائية عالقة ذات داللة  توجد

 .α≤0.05عند مستوى الداللة  رأس المال البشري
 

  انيةالث الرئيسية الفرضية -

بين متوسطات استجابات  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المبحوثين حول مستوى توفر أدوات َأنظمة ذكاء اأَلعمال وتنمية رأس المال البشري تعزى 

ص العلمي التخص –المؤهل العلمي  –العمر  –للسمات الشخصية والوظيفية للمبحوثين )النوع 
 المسمى الوظيفي(. –نك مدة الخدمة في الب –

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة  توجدα≤0.05  بين متوسااطات اسااتجابات

وتنمية رأس المال البشاااااري تعزى  اأَلعمالذكاء  َأنظمةالمبحوثين حول مساااااتوى توفر أدوات 
 .ذكر، أنثى()النوع  لمتغير

 الداللة  مساااتوى عند إحصاااائية داللة ذات فروق توجدα≤0.05 اساااتجابات متوساااطات بين 
 عزىت البشاااااااري المال رأس وتنمية اأَلعمال ذكاء َأنظمة أدوات توفر مساااااااتوى حول المبحوثين

 50 ساااانة، 50 من أقل – 40 ساااانة، 40 من أقل-30 من ،ساااانة 30 من أقل) العمر لمتغير
 .(فأكثر سنة

 الداللة مساااتوى عند إحصاااائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 اساااتجابات متوساااطات بين 
 عزىت البشاااااااري المال رأس وتنمية اأَلعمال ذكاء َأنظمة أدوات توفر مساااااااتوى حول المبحوثين

 .  (فأعلى ماجستير بكالوريوس، متوسط، دبلوم) العلمي المؤهل لمتغير
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 الداللة مساااتوى عند إحصاااائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 اساااتجابات متوساااطات بين 
 عزىت البشاااااااري المال رأس وتنمية اأَلعمال ذكاء َأنظمة أدوات توفر مساااااااتوى حول المبحوثين

 علومات،م تكنولوجيا أعمال، إدارة ومصرفية، مالية وعلوم اقتصاد) العلمي التخصص لمتغير
 .(أخرى محاسبة،

 الداللة مساااتوى عند إحصاااائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 اساااتجابات متوساااطات بين 
 عزىت البشاااااااري المال رأس وتنمية اأَلعمال ذكاء َأنظمة أدوات توفر مساااااااتوى حول المبحوثين

-10 من سنوات، 10 من أقل-5 من سنوات، خمس من أقل) البنك في الخدمة مدة لمتغير
 .(فأكثر سنة 15 سنة، 15 من أقل

 الداللة مساااتوى عند إحصاااائية داللة ذات فروق توجد α≤0.05 اساااتجابات متوساااطات بين 
 عزىت البشاااااااري المال رأس وتنمية اأَلعمال ذكاء َأنظمة أدوات توفر مساااااااتوى حول المبحوثين

 مدير دائرة، رئيس عام، مدير مساااااااااااااااعد عام، مدير نائب/مدير) الوظيفي المساااااااااااااامى لمتغير
 .(موظف قسم، رئيس فرع، مراقب مكتب،/فرع

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

                                                                                    
 الباحث:  

 محمد منير شبير
0595261010 
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 أواًل: البيانات الشخصية والوظيفية

 في المربع المناسب  ((ضع إشارة 
 الجنس -1

 ذكر                      أنثى     
 

 العمر -2
 سنة       40أقل من  – 30من             سنة              30أقل من    
 سنة فأكثر 50سنة                       50أقل من  -40   

 
 المؤهل العلمي -3

 ماجستير فأعلى   بكالوريوس          دبلوم متوسط    
 

 التخصص العلمي -4
 إدارة أعمال                                        اقتصاد وعلوم مالية ومصرفية   

 محاسبة                أخرى            تكنولوجيا معلومات              
 

 مدة الخدمة في البنك -5
 سنوات 10أقل من -5من     أقل من خمس سنوات 
 سنة فأكثر 15             سنة 15أقل من -10من  

 
 المسمى الوظيفي -6

    دائرة رئيس          عام مدير مساعد           عام ر/نائب مديرمدي 
 موظف             قسم رئيسفرع                مراقب       /مكتبفرع مدير 
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 ثانيًا: مجاالت الدراسة
 أمام ( لتطبيقات ذكاء األعمال يرجى وضع إشارة )  واستخدامك الوظيفية لمهامك ممارستك واقع من

 :التالية الفقرات من فقرة كل عن مدى رضاك عن تعبر التي الخانة

 المجال األول: أنظمة ذكاء األعمال

موافق  الفقرة م.
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

 البعد األول: المعالجة التحليلية الفورية

1 
معلومات  أنظمة تحليل البياناتتزود 

 .بدرجة عالية من التفصيل
     

2 
تقوم أنظمة تحليل البيانات بعرض 
 .المعلومات بطريقة واضحة يسهل فهمها

     

3 
 بتزويد أنظمة تحليل البياناتتقوم 

 )آنية(. المستخدم بمعلومات لحظية
     

4 
عن  تقارير أنظمة تحليل البيناتتوفر 

 .أداء المنظمة لفترات زمنية مختلفة
     

5 
 معلومات أنظمة تحليل البياناتتوفر 

 .فورية عن األداء الحالي للمنظمة
     

6 
 أنظمة تحليل البيانات البنك يستخدم

 البيانات وتحليل جمع في للمساعدة
 .بها التقارير الخاصة وتوليد

     

7 
 لىع القدرة أنظمة تحليل البيانات تزيد

 قيقد بشكل البيانات وترتيب تصنيف
 وسريع.

     

8 
 يقتطب في جهوده لزيادة البنك يخطط
 تحليل مجال في األعمال ذكاء أنظمة
 .األعمال بيانات
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9 
 لمفيدةا البيانات انتقاء على البنك يحرص

 .معالجتها قبل المفيدة غير من لها
     

10 
 اتالبيان تحليل أدوات المنظمة تستخدم
 تم يالت المهيكلة غير المعلومات لهيكلة
 .جمعها

     

 إدارة أداء األعمال الثاني:البعد 

1 
 إنجاز في أنظمة ذكاء األعمال تسهم

 .دواح عمل مكان في كّلها مراحل العملية
     

2 
 تخفيض في أنظمة ذكاء األعمال تسهم

 تنفيذ أثناء في المرتكبة األخطاء
 .األعمال

     

3 
 األعمال كافية ذكاء أنظمة إمكانيات تعد

 المرتبطة األساسية األهداف لتحقيق
 .أعمالنا بأداء

     

4 
 في األعمال هامة ذكاء تعد أنظمة
 يف التشغيلية على المعلومات الحصول

 المطلوب. الفعلي الوقت

     

5 
 الوصول ٌتمكن أنظمة ذكاء األعمال

قبل  من المناسب بالوقت للبيانات
 المنظمة. في العاملين األعضاء

     

6 
 أنظمة ذكاء األعمال المستخدمة تعمل
 العمليات كفاءة على زيادة البنك في

 .االبتكار عملية ومساندة

     

7 
 في الدقة توفر أنظمة ذكاء األعمال

 والمعلومات. البيانات استرجاع
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8 
 في األعمال ذكاء انظمة استخدام أصبح

 وتنفيذ خلق في مهماً  أعمالنا عامالً 
 .األعمال استراتيجية

     

9 
 ضمن بكفاءة األعمال ذكاء أنظمة تعمل
 المتعلقة الجوانب في األعمال حقل

 .واألهداف االستراتيجية بتخطيط

     

 البعد الثالث: الذكاء التنافسي

1 
 المنظمة ضد التنافسي يحمي الذكاء

 .للمنافسين المحتملة التهديدات
     

2 
 بصورة يزود الذكاء التنافسي المنظمة

 قبليةالمست األعمال بيئة عن نسبياً  واضحة
 المنظمة. ضمنها تعمل التي

     

3 
 يذيينالتنف يساعد الذكاء التنافسي المدراء

 إلى ترجمي بدوره وهذا المنافسين تقييم على
 أقل. تنافسية مفاجآت

     

4 
فهم  يساعد الذكاء التنافسي على

سين يستخدمونها المناف التي االستراتيجيات
 التنافسية. الميزة لكسب

     

5 
 يذيينالتنف للمدراء التنافسي يسمح الذكاء

 .ألعمالا عالقات في بالتغيرات يتنبؤوا أن
     

6 
 وجياتالتكنول عن ُيْعِلمنا الذكاء التنافسي

 على تؤثر أن يمكن التي الجديدة
 .المؤسسة

     

7 
 ستراتيجيةبا يساعد الذكاء التنافسي بالتنبؤ

 .المنافسين
     

8 
 يساعد الذكاء التنافسي في الكشف عن

 .المحتملين أو الجدد المنافسين
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9 
 نكالب جاهزية من يعزز الذكاء التنافسي

 حداثلأل وفاعل مبكر بشكل في االستجابة
 والفرص.

     

10 
 مةالذكاء التنافسي في المنظ استخدام يتيح

 .العمل في التنبؤ أدوات من العديد
     

 الثاني: تنمية رأس المال البشري المجال

 الفقرة
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 معرفة العاملينالبعد األول: 

1 
يتوفر لدى الموظفين المعرفة بالمهارات 
والمعارف الالزمة ألداء مهامهم بأفضل 

 وجه

     

2 
يتشارك الموظفون في المعرفة من خالل 

الموظفون القدامى من خبرات ما يقدمه 
 الزمة للموظفين الجدد

     

3 
ال يشعر الموظفون بالحاجة للبحث عن 
المعرفة الالزمة ألداء مهامهم بالشكل 

 المطلوب.

     

4 
يمتلك الموظفين المعرفة التامة والمحدثة 
باستمرار عن الخدمات التي يقدمها 

 البنك.

     

5 
 المعارف ذوي األفراد البنك يستقطب
 .والمهنية األكاديمية الشهادات وحملة
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6 
 المعارف تحويل إلى البنك إدارة تسعى
 نفيذت برامج إلى العاملين يمتلكها التي
 .كفؤة

     

 الثاني: خبرة العاملينالبعد 

1 
يمتلك الموظفون الخبرة العالية في مجال 

 أعمالهم المخصصة لهم.
     

2 
بأفضل ما يكون يؤدي الموظفون مهامهم 

 وبشكل ثابت.
     

3 
يمتلك البنك عدد كاف من الموظفين 
الذين يمتلكون المعارف والخبرات الالزمة 

 ألداء العمل بكفاءة.

     

4 
 يمتلكها التي العملية الخبرة تسهم

 متميزة حلول تقديم في الموظفون
 .العمل في تواجههم التي للمشكالت

     

 العاملينالثالث: مهارة البعد 

1 
جدارة ومؤهالت الموظفين في البنك 
تصل إلى المستوى الذي يتطلبه أداء 

 مهامهم بأفضل وجه.

     

2 
تركز اإلدارة العليا على التطوير والتعليم 
المستمر كأساس الكتساب المهارات 

 العملية المتنوعة.

     

3 
ال يتكرر وقوع الموظفين في نفس 

 األخطاء عند أداء أعمالهم.
     

4 
 ذوي عاملين بامتالكه البنك يتميز

 قيقتح في تساعد وبرمجية إدارية مهارات
 .مميز بشكل األداء
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5 
 تخداماس مهارات البنك في األفراد يمتلك

 .وبرمجياته الحاسوب
     

 الرابع: القيم والتدريبالبعد 

      .البنكيوجد وحدة تدريب في  1
      .بةمناس تدريبوتجهيزات يوجد وسائل  2

3 
يتم االستفادة من نتائج تقييم البرامج 

 .التدريبية
     

4 
سين وتحيساهم التدريب في رفع الجودة 

 .األداء
     

5 
تقوم إدارة البنك بوضع خطط لتدريب 
جميع العاملين فيها وتنميتهم وفق برامج 

 محددة.

     

6 
يتم وضع برامج التدريب والتنمية في 

 تحديد دقيق لالحتياجات التدريبية.ضوء 
     

7 
يشارك الموظف في وضع الخطة 

 التدريبية لتطويره مهنيًا ووظيفيًا.
     

 الخامس: روح االبتكار والتجديدالبعد 

1 
بداء آرائهم في  يتحمس الموظفون لطرح وا 

 المناقشات الجماعية واالجتماعات.
     

2 
لى عيسعى البنك إلى تحفيز العاملين 

 التطوير والتغيير بشكل مستمر.
     

3 
تميل اإلدارة العليا إلى األسلوب 
الالمركزي في اإلدارة وتعزز مبدأ تفويض 

 السطلة للمستويات اإلدارية األقل.

     

4 
يعمل البنك على تعزيز الجهود لالحتفاظ 
 بالعاملين ذوي القدرات اإلبداعية المتميزة.
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5 
ة وملتزمون بالمشاركالموظفون متحفزون 

في األفكار الجديدة للخدمات التي يقدمها 
 البنك.

     

6 
 وجماعية لرفعيتم منح مكافآت فردية 

 .األداء
     

7 
 على درةالق البنك في العاملين لدى يتوفر
 .العمل وتطوير االبداع
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 (2ملحق رقم )
 االستبانة في شكلها النهائي 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 اـــات العليـــــادة الدراســـعم
 ارةـــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــكلي
 الـــــــم إدارة األعمـــــــــــــقس

 إدارة المـــوارد البشـــريــــــة

 استبيــــان                     
 الزميالت الكريمات،،

 الزمالء الكرام،،

 وبركاته ،،،السالم عليكم ورحمة هللا 
أتوجه إليكم بفائق االحترام والتقدير، راجيًا حسن تعاونكم إلنجاح هذه الدراسة التي تتعلق 

 رفيمصالأنظمة ذكاء األعمال ودورها في تنمية رأس المال البشري في القطاع "بالتعرف على 
 "دراسة حالة –الفلسطيني 

إدارة الموارد البشرية -مالوذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في إدارة األع
من الجامعة اإلسالمية بغزة. آمل منكم الدعم والتعاون من خالل المشاركة في استكمال تعبئة 

مع العلم بأن المعلومات التي سنحصل عليها هي لغرض البحث العلمي  االستبانة وا عادتها إلينا.
 فقط، وسوف تحظ بالسرية التامة.

 جمع يف التكنولوجيا استخدام إلى يشير مصطلحعلى أنه "  مالأنظمة ذكاء األعويعرف الباحث 
 دقيقة معلومات استنتاجو  جاواستخر  ،في تحليل البيانات المقدمة لتساعد معالجتها إعادة ثم البيانات
 باستخدامو وغيرها من األشكال،  بيانيةوالمخططات ال تقاريرومختلفة كال متعددة بأشكال هالتقديم
 لتزويد ةالمطلوب ةدقوال بالسرعة المعرفة ضااستعر يساعد في  مما العرضفي  وسهلة ذكية طرق
ذ القرارات اتخا على تساعدهم ذكية معرفية بقيمة في مختلف المستويات اإلدارية العاملينكافة 

 الذكية بالكفاءة والسرعة الممكنة".
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

 الباحث:                                                                               
 محمد منير عودة شبير
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 أواًل: البيانات الشخصية والوظيفية

 في المربع المناسب  ((ضع إشارة 
 الجنس -1

 ذكر                      أنثى      
 

 العمر -2
 سنة       40أقل من  – 30من            سنة              30أقل من    
 سنة فأكثر 50سنة                       50أقل من  -40   

 
 المؤهل العلمي -3

 ماجستير          دكتوراه    بكالوريوس           بلوم متوسطد   
 

 التخصص العلمي -4
 محاسبة                      إدارة أعمال                    اقتصاد              
علوم مالية ومصرفية          تكنولوجيا المعلومات             

 أخرى.............
 

 مدة الخدمة في البنك -5
 سنوات 10أقل من -5من     أقل من خمس سنوات 
 سنة فأكثر 15             سنة 15أقل من -10من  

 
 المسمى الوظيفي -6

    دائرة رئيس          عام مدير مساعد           عام ر/نائب مديرمدي 
 موظف            قسم رئيس           فرع     مراقب           /مكتبفرع مدير 

 



 181 

 ثانيًا: مجاالت الدراسة
 ( أمام لتطبيقات ذكاء األعمال يرجى وضع إشارة )  واستخدامك الوظيفية لمهامك ممارستك واقع من

 :التالية الفقرات من فقرة كل عن مدى رضاك عن تعبر التي الخانة

 المجال األول: أنظمة ذكاء األعمال

 الفقرة م.
 موافق بدرجة

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

 البعد األول: المعالجة التحليلية الفورية
نتاج يشير  مفهوم المعالجة التحليلية الفورية إلى "القدرة على تحليل كمية كبيرة من البيانات وا 

 البيانات بأشكال متنوعة وصياغتها للرد على استعالمات المستخدم"

1 
 البيانات تحليل أنظمة البنك يستخدم

 .البيانات وتحليل جمع في للمساعدة
     

2 
 يهاعل نحصل التي المعلومات فهم يسهل
 .البيانات تحليل أنظمة من

     

3 
 ةلفترات زمنية مختلفتحصل على تقارير 

 أنظمة تحليل البيانات. نتيجة استخدام
     

4 
 الموظفين البيانات تحليل أنظمة تزود

 (.آنية) لحظية بمعلومات
     

5 
تصنف البيانات باستخدام أنظمة تحليل 

 البيانات بشكل دقيق وسريع.
     

6 
معلومات  أنظمة تحليل البياناتزود تُ 

 .بدرجة عالية من التفصيل
     

7 
 هيكلةل البيانات تحليل أدوات البنك يستخدم

 .اجمعه تم التي المهيكلة غير المعلومات
     

8 
 قتطبي في جهوده لزيادة البنك يحرص
 تحليل مجال في األعمال ذكاء أنظمة
 .األعمال بيانات
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 إدارة أداء األعمالالبعد الثاني: 
ويمكن تعريفه بأنه "اإلطار المفاهيمي المعبر عن تنظيم وتحليل منهجيات األعمال والعمليات 
والنظم ذات العالقة إلرشاد وتوجيه األداء العام للمنظمة، وهذا بدوره يقود لترجمة األهداف 

 وبلورتها في إطار خطط صالحة للتنفيذ"

1 
 في األعمال ذكاء انظمة استخدام أصبح
 جيةاستراتي تنفيذ في مهماً  عامالً  أعمالنا

 .األعمال

     

2 
 األعمال كافية ذكاء أنظمة إمكانيات تعد

 أداءب المرتبطة األساسية األهداف لتحقيق
 البنك.

     

3 
 في هامة األعمال ذكاء أنظمة تعد

 يف التشغيلية المعلومات على الحصول
 .المطلوب الوقت

     

4 
 إنجاز في أنظمة ذكاء األعمال تسهم

 .واحد عمل مكان في كّلها مراحل العملية
     

5 
 األخطاء أنظمة ذكاء األعمال تخفض
 .تنفيذ األعمال أثناء المرتكبة

     

6 
 في أنظمة ذكاء األعمال المستخدمة تزيد
 عملية ومساندة العمليات كفاءة البنك

 .االبتكار

     

7 
 في الدقة األعمالتوفر أنظمة ذكاء 

 والمعلومات. البيانات استرجاع
     

 البعد الثالث: الذكاء التنافسي
 توذا ومحددة، دقيقة، ذكائية لمعلومات وتحليل، ونشر أخالقي، جمع عملية"ويعرف بأنه 

 ال والمنافسيناألعم بيئة بتطبيقات يتعلق فيما وكافية ومتبصرة، مناسب، توقيت وذات صلة،
 "نفسها والمؤسسة

1 
 بنكال في التنافسي الذكاء استخدام يتيح

 .العمل في التنبؤ أدوات من العديد
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2 
 يينالتنفيذ يساعد الذكاء التنافسي المدراء

 لليق بدوره وهذا المنافسين تقييم على
 التنافسية. المفاجآت

     

3 
 اضحةو  بصورة البنك التنافسي الذكاء يزود
 .المستقبلية األعمال بيئة عن

     

4 
فهم  يساعد الذكاء التنافسي على

ين يستخدمونها المنافس التي االستراتيجيات
 التنافسية. الميزة لكسب

     

5 
 أن ذيينالتنفي للمدراء التنافسي يسمح الذكاء

 .األعمال عالقات في بالتغيرات يتنبؤوا
     

6 
ُيْمكن الذكاء التنافسي من التعرف على 

 ؤثرت أن يمكن التي الجديدة التكنولوجيات
 .البنك على

     

7 
في  البنك جاهزية من يعزز الذكاء التنافسي

 لألحداث. وفاعل مبكر بشكل االستجابة
     

8 
 يداتالتهد البنك من التنافسي يحمي الذكاء

 .المحتملة من المنافسين
     

 المجال الثاني: تنمية رأس المال البشري

 الفقرة م.
 موافق بدرجة

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة ةكبير  جداً 

 جداً 

 البعد األول: معرفة العاملين

1 
يتوفر لدى الموظفين المعارف الالزمة 

 ألداء مهامهم بأفضل وجه
     

2 
يتشارك الموظفون في المعرفة من خالل 
ما يقدمه الموظفون القدامى من خبرات 

 الزمة للموظفين الجدد
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3 
يشعر الموظفون بالحاجة للبحث عن 
المعرفة الالزمة ألداء مهامهم بالشكل 

 المطلوب.

     

4 
يمتلك الموظفين المعرفة التامة والمحدثة 
 باستمرار عن الخدمات التي يقدمها البنك.

     

5 
 حملةو  المعارف ذوي األفراد البنك يستقطب
 .والمهنية األكاديمية الشهادات

     

6 
 لتيا المعارف تحويل إلى البنك إدارة تسعى
 .فؤةك تنفيذ برامج إلى الموظفين يمتلكها

     

 البعد الثاني: خبرة العاملين

1 
يمتلك الموظفون الخبرة العالية في مجال 

 أعمالهم المخصصة لهم.
     

2 
يؤدي الموظفون مهامهم بأفضل ما يكون 

 وبشكل ثابت.
     

3 
ن الموظفين الذييمتلك البنك عدد كاف من 

يمتلكون المعارف والخبرات الالزمة ألداء 
 العمل بكفاءة.

     

4 
 لموظفونا يمتلكها التي العملية الخبرة تسهم
 تيال للمشكالت متميزة حلول تقديم في

 .العمل في تواجههم

     

 البعد الثالث: مهارة العاملين

1 
تصل مهارات الموظفين في البنك إلى 

يتطلبه أداء مهامهم بأفضل المستوى الذي 
 وجه.
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2 
تركز اإلدارة العليا على التطوير والتعليم 
المستمر كأساس الكتساب المهارات 

 العملية المتنوعة.

     

3 
يتجنب الموظفين الوقوع في نفس األخطاء 

 عند أداء أعمالهم.
     

4 
 هاراتم ذوي موظفين بامتالكه البنك يتميز
 اءاألد تحقيق في تساعد وبرمجية إدارية
 .مميز بشكل

     

5 
 داماستخ مهارات البنك في األفراد يمتلك

 .تكنولوجيا المعلومات
     

 البعد الرابع: التدريب

      .البنكيوجد وحدة تدريب في  1
      .مناسبة وتجهيزات تدريبيوجد وسائل  2

3 
يتم االستفادة من نتائج تقييم البرامج 

 .التدريبية
     

4 
ين وتحسيساهم التدريب في رفع الجودة 

 .األداء
     

5 
تضع إدارة البنك خطط لتدريب جميع 
 الموظفين فيها وتنميتهم وفق برامج محددة.

     

6 
توضع برامج التدريب والتنمية في ضوء 

 تحديد دقيق لالحتياجات التدريبية.
     

7 
يشارك الموظف في وضع الخطة التدريبية 

 لتطويره مهنيًا ووظيفيًا.
     

 البعد الخامس: روح االبتكار والتجديد

1 
بداء آرائهم في  يتحمس الموظفون لطرح وا 

 المناقشات الجماعية واالجتماعات.
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2 
يسعى البنك إلى تحفيز الموظفين على 

 التطوير والتغيير بشكل مستمر.
     

3 
تعزز اإلدارة العليا مبدأ تفويض السطلة 

 للمستويات اإلدارية األقل.
     

4 
يعزز البنك الجهود لالحتفاظ بالموظفين 

 ذوي القدرات اإلبداعية المتميزة.
     

5 
يلتزم الموظفون بالمشاركة في األفكار 

 الجديدة للخدمات التي يقدمها البنك.
     

6 
 عوجماعية لرفمكافآت فردية  يمنح البنك

 .األداء
     

7 
 على درةالق البنك في الموظفين لدى يتوفر
 .العمل وتطوير االبداع
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 (3ملحق رقم )
 قائمة المحكين
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