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عدد من المنظمات    في دور نظم المعلومات الحديثة في دعم الميزة التنافسية

 في العراق  الخاصةدراسة تطبيقية على عدد من المصارف |  المصرفية

 المنتفكي  غالي بتول عبدعلي       نجيب الحشيشة 

 كلية العلوم األقتصادية والتصرف                              كلية العلوم األقتصاد ية والتصرف                     

          nehachicha@gmail.com il.combattolabdali@gma       

 

 :المستخلص 

الى دور نظم المعلومات الحديث  في دعم الميزة التنافسةةةي  في عدد مل المنظمات  تهدف هذه الدراسةةة   

. (SPSS V25)تم أسةتددام الارنام  اححصةا ي   124اسةتمارة اسسةتايال المنون  مل   المصةرفي  ااعتمدت

ا اضةةاف    ، اسنحراف المعياري Fوادتاار  Tمعام ت ال انررنااخ اوادتاار  أوًس ، اسةةتددمنا تحليً  وصةة ياً  

( لوصةةف وتشةةديغ متتيرات الدراسةة . ثانيًا ، ادترنا  الى مجموع  مل اسشةةناو والمدااات التوضةةيحي   

( سدتاةار ع اةات اسرتاةاا. أديًرا ، ن وم   ANOVAا وتحليةو التاةايل    ANOVAتحليةو  معةامةو اسرتاةاا،  

اإجراء تحليو اسنحدار المتعدد، لتسةةليا الضةةوء على ع ا  اسثر دور نظم المعلومات الحديث  في دعم الميزة  

( وذلك  الميزة التنافسةةي   ( و نظم المعلومات الحديث   ارتااا معنوي ايل    التنافسةةي  . تنشةةف نتا جنا عل وجود

 ال يم  اسحتمالي .ادسل  ايم  معامو اسرتااا و

 ,خصائص الميزة التنافسية  الميزة التنافسية  المعوقات ,  ت المفتاحية : نظم المعلومات الحديثة ,الكلما  

 المقدمة -1

متاورة ترضي    تناع مشنل  الاحث مما يشهده العمو المصرفي اليوم مل منافس  وعمو دؤوب نحو ت ديم ددمات

( داصتنا مل عدم وضع اداري مالي  مناسب لها في أعمالها    رغاات الزاا ل وما تعاني  المصارف  الداصه 

الت  المصارفلموانا   يحتم على  الناير مما  تدرك حاجتها الى استددام اسساليب واسنظم     اور  أل  الداص  

ولعو  ا    اسداري  الحديث  في ادارتها سعمالها ويتم مل د و استددام نظم معلومات الحديث  ذات ن اءة وفاعلي 

اة المصارف الداص  مل عدم است رار الوضع اسداري والمالي المناسب لها في اعمالها لموانا  التاور  معان

ت ديم ددمات متاورة ترضى رغاات العم ء    مل منافسه اوي  وعمو الدؤوب نحو   الناير في العمو المصرفي

المالي  ونظم المعلومات اونذلك    . اراراتهما مصيري  االنسا  للمنظم   التي تعتار  لحديث   ضعف في ارارات 

المعلومات الحديث  ونظم  وجود تأثير فعاو للميزة التنافسي  على ن اءة ال رارات اسدارة المالي  ونظم    المصرفي  .

نظم المعلومات الحديث   ا الضوء على انموذج  إلى تسلية  تهدف الدراس     دعم ال رار في المنظم  المصرفي   .

ي تح يق الميزة التنافسي  ، ورفع مستوى جودة الددم  المصرفي  ، يتجسد الهدف اسساسي  وما الها  مل دور ف
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للاحث في دراس  انعناس منونات التمويو على مستويات الراحي  والسيول  وجانب اسمال للمصارف الداص   

المالي  ااع هذه المصارف  ضرورة تشديغ و  الن وء الذي يمثو ميزة تنافسي ،  واالتالي امناني  تح يق اسداء 

تنمل اهمي  الدراس  نونها مل اولى الدراسات التي تدرس الموضوع نذلك  اوتحديد الصعواات التي تواجهها  

نظم معلومات الحديث   لراا جاهزي  المنظمات المصرفي  لتننولوجيا المعلومات    دورمل د و اسعتماد على  

الميزة التنافسي  ا تاتي هذه الدراس  لتانى اعض الجوانب    ومدى تاثيرها على عملي   اتداذ ال رارات المالي  و

التاثير في الوات الذي اصاحت المعلومات  الحديث  احد اهم الموارد التي تستددمها المنظمات المصرفي  المحتمل   

   العامه والداص  ( في تتاع منافسيها ومعرف  رغاات عم  ها وتسويق مورديها وموانا  التتيرات المتسارع 

تا ى مل هذه الورا  هي على النحو التالي. ي دم ال سم الثاني مراجع  موجزة ل دايات    وما  في الاي   الدارجي  . 

  4ي دم ال سم    على منهجي  الاحث .   3ودعم الميزة التنافسي  . يرنز ال سم  حوو دور نظم المعلومات الحديث   

ن وم ااسا غ عل النتا   التجرياي  وتحليلها ..اديرا ا يدتتم ال سم    5في ال سم    اما الايانات واسحصا يات اسولي  .

 النتا   ويعاي اسثار المترتا  على ذلك .   6

( اعنةةةوال اسةةتددام نظةةم المعلومةةات اسداريةة  نةةةأداة 2007دراسةة   يؤ يةةو ،   الدراسااات السااابقة : -2

تنافسةةي  فةةي المصةةارف احردنيةة  دراسةة  حالةة  انةةك اسسةةتثمار العراةةي الةةوظي ي  توصةةلت هةةذه الدراسةة  

الةةى نتيجةة  ال اسةةتددام تننولوجيةةا المعلومةةات يحسةةل اسسةةاليب اسداريةة  ويسةةرع اتدةةاذ ال رار،ويةةوفر 

ى ال الجهةةد والواةةت ويسةةهو حةةو المشةةن ت ،ويزيةةد مةةل رضةةا الزاةةا ل ،نمةةا ويمنةةل اسشةةارة هنةةا ، الةة 

هةةذه الدراسةة  ادةةذت التحليةةو الم ةةارل اثنةةاء التعامةةو مةةع الايانةةات ،وذلةةك اهةةدف التوصةةو الةةى المرتنةةزات 

التةةي تسةةاب الرضةةا الةةوظي ي لةةدى العةةامليل فةةي ااةةاعي المصةةارف العةةام والدةةاغ دراسةة   النظةةاري 

دنيةة  . ( اعنةةوال ،نظةةم المعلومةةات واثرهةةا فةةي فاعليةة  ال ةةرارت فةةي المصةةارف التجاريةة  اسر1990،

هةةدفت الدراسةة  الةةى ايةةال مةةدى ن ةةاءة نظةةم المعلومةةات واثرهةةا علةةى ال ةةرارات فةةي المصةةارف التجاريةة  

اسردنيةة  نمةةا اهتمةةت اايةةال دور نظةةم المعلومةةات فةةي تح يةةق مسةةتويات افضةةو سداء هةةذه المؤسسةةات 

فاعليةة  وتحسةةيل نوعيةة  وسةةرع  الدةةدمات التةةي ت ةةدمها .هنالةةك ع اةة  ايجاايةة  اةةيل نظةةم المعلومةةات و

اتدةةاذ ال ةةرارات فةةةي المصةةارف التجاريةةة  اسردنيةة  اسال هةةةذه الع اةة  ليسةةةت ذات ع اةة  احصةةةا ي  . 

هينةةةو رأس Capital Structure, Risk and Asymmetric Informationعنوال الاحث 

اةةةةد تسةةةةعر ال ةةةةروض اصةةةةورة داا ةةةة  وهةةةةي الماو ، المداار والمعلومات غير المتماثل  مشنل  الاحث 

واو التيةةر المالةةوب سةةدادها وذلةةك عنةةدما ينةةول المسةةتثمريل الدةةارجيل غيةةر عةةالميل اشةةأل تمثةةو امةة 

ال  اهم النتا   ااستددام نموذج ميرتول لحساب ت لب احصوومداار المنظم . اساليب الاحث 

اإلد ةةاف فةةي التمويةةو الممتلةةك ت ةةود إلةةى استجةةاه نحةةو اساتةةراض، وذلةةك عنةةدما ينةةول اساتةةراض دةةالي 

ارة او ذا مدةةاارة  ولننةةه مسةةعر اصةةورة جيةةدة، ال المعلومةةات التيةةر متماثلةة  والرغاةة  فةةي مةةل المدةةا

اجتنةةاب سةةوء التسةةعير مةةل ااةةو المسةةتثمريل العةةالميل هةةو احةةد العوامةةو المهمةة  التةةي تشةةنو اةةرارات 

 الم ةةدرة انةةاء فةةي الرياديةة  الم ةةدرات ( عنةةوال الدراسةة   دور2011 جةةواد،  هينةةو رأس المةةاو.
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 عةةل نظةةري إاةةار ت ةةديم المسةةتدام ( .نةةال هةةدف الدراسةة  إلةةى التنافسةةي  الميةةزة علةةى وأثرهةةا الجوهريةة 

 العراايةة ، الاي ةة  فةةي الحديثةة  هةةذه الم ةةاهيم ادتاةةار ومحاولةة  الجوهريةة ، الم ةةدرات الرياديةة ، الم ةةدرات

نةة  مةةل المصةةارف مجةةاو الدراسةة  عي .المسةةتدام  التنافسةةي  الميةةزة انةةاء واةةيل وإيجةةاد الع اةة  اينهةةا

 (العرااي     العام  والداص 

 نظم المعلومات الحديثة   االلية االولى :

يعد م هوم نظم المعلومات الحديث  مل المصةةةالحات العلمي  الشةةةا ع  اسسةةةتددام في واتنا الحاضةةةر انذلك له 

وشةةانات استصةةاست وموارد مدلوست علمي  مدتل   احيث يتضةةمل مجموع  مل اسفراد والمعدات والارام   

الايةانةات والتي هي ت وم اتجميع وتشةةةةةتيةو وتدزيل وتوزيع المعلومةات ال زمة  ستدةاذ ال رارات اسدارية  

ول ةد اسةةةةةتدةدمةت نظم المعلومةات الحةديثة   .  (101-94ا2001دةو المنظمة   الهةاري  والتنسةةةةةيق الراةااة  دا

وغيرت النثير مل اسسةةاليب اسنتاج وت ديم الددمات  وتننولوجيتها في العمو المصةةرفي منذ اوا و السةةتينات ا  

المصةةةرفي  اول د تعددت اسةةةتددامات تننولوجيا المعلومات في المصةةةارف ا حيث اسةةةتددمت مثو   معالج   

تروني لألمواو منذ ن ا   صةةةةور الوثا ق    ونذلك اسةةةةتددمت تاادو الايانات اسلنتروني اونظم التحويو اسلن

معلومات الحديث    ينظر إلي نظم المعلومات الحديث   علي أنها عاارة عل "نظام يزود م هوم نظم ال  الشةةةةراء .

احفراد انةافة  الايةانةات والمعلومةات المتعل ة  اةأداء أنشةةةةةاة  المنظمة   وتوفر هةذه المعلومةات اةالنمية  والجودة  

 العصري  . والتنل   والتوايت المناسب وأما عل منونات نظام المعلومات اإلداري  في المنظمات 

 نظم المعلومات  الحديثة  والقدرة التنافسية للمنظمة    -:االلية الثانية  

ال اي ي  المنظمات تحتوي  هذه احيام على العديد مل احسةةةماء لنظم المعلومات الحديث   والتي تسةةةتددم         

 في اإلدارة الدنيا مجموع  مل  لدعم أنشةةا  المنظمات  في العديد مل المجاست والمياديل المتعددة ا فنرى مث ً 

نظم المعلومات نةةةةةةةةةةةةنظم معالج  الحرنات  والتي توفر لددارة الدنيا اوفرة مل المعلومات  الحديث  مل اجو 

صنع ال رارات الروتيني  أو المهينل   االشنو السليم ونلجح ا ونرى مث ً في اإلدارة الوساى مجموع  مل نظم  

اإلداري  ونظم دعم ال رارات  والتي نذلك توفر  لددارة الوسةةاى اوفرة نوعاً ما   المعلومات ننظم المعلومات

مل المعلومةات مل اجةو صةةةةةنع ال رارات شةةةةةاة  المهينلة  مل د و العمةو على تلديغ الايةانةات المعةالجة   

لةددارة   وتة ةةديةمةهةةا  الةحةرنةةات  مةعةةالةجةة   نةظةم  دة و  مةل  الةةدنةيةةا  اإلدارة  عةاةر  تةةأتةي  والةتةي   الةمةعةلةومةةات( 

 (2013ا. د.الزغاي  الوساى

 االلية الثالثة : مفهوم الميزة التنافسية  

ليس مل السهو تحديد تاريخ ظهور المنافس  اشنو دايق فهي موجودة منذ وجدت المنظمات ولحد اآلل واأساليب      

متااين  ومدتل   عار الوات ومل د و تص ح احدايات اسداري  ن حظ ال النتااات احولى حوو المنافس  تمثو ن ا   

ادرة المنظم  على دلق شيء   على ت ديم ايم  مت وا  للسوف لمدة اويل  مل الزمل .  هي ادرة المنظم   هوم الميزة التنافسي . اسنا ف لم 
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الميزة هي تاايق تننولوجيا المعلومات    مت رد ومدتلف عل ا ي  المنافسيل .هي استت و المنظم  لن اا ال وة الدادلي  حداء احنشا  الداص  اها .

 اشنو را د لترض الت دم التنافسي . 

 خصائص الميزة التنافسية:اهم عة : االلية الراب 

 أل تنول مستمرة ومستدام  امعنى أل تح ق المنظم   الساق على المدى الاويو وليس على المدى ال صير.   -1

إل الميزات التنافسةةي  تتسةةم االنسةةاي  م ارن  االمنافسةةيل أو م ارنتها في فترات زمني  مدتل   وهذه الصةة      - 2

 ( 2009مالق صعب التح يق.  التالاي   تجعو فهم الميزات في إاار 

أل تنول متجددة وفق معايات الاي   الدارجي  مل جه  وادرات وموارد المنظم  الدادلي  مل جه  أدرى.    -3

أل تنول مرن  امعنى يمنل إح و ميزات تنافسي  اأدرى اسهول  ويسر وفق إعتاارات التتيرات الحاصل  في -

د وادرات وجدارات المنظم  مل جه  أدرى. أل يتناسةب إسةتددام هذه الميزات  الاي   الدارجي  أو تاور موار

 التنافسي  مع احهداف والنتا   التي تريد المنظم   تح ي ها في المدييل ال صير والاعيد .

 المعاوقات ومشكالت التي تواجه استخدامات وتطبيقات نظم المعلومات الحديثة االلية الخامسة : 

تمثلت هذه المعواات الت ني  وال ني  في ضةعف انتشةار ت ني  نظم المعلومات واستصةاست الحديث  في النثير مل  

الةدوو العراية  ا فاعض هةذه الت نيةات ددلةت الى الةدوو العراية  في واةت متةادر نسةةةةةايةا م ةارنة  اةالةدوو الم ةدمة  ا 

مسةةةتمرة  ددمات وهناك حاج  ا  شةةةك الى توعي  نذلك اضةةةاف  الى ال  الوعي العام توفره هذه الت نيات مل ال

وال انتشار الحاساات الشدصي  افي هذا المجاو او في مجاو انتشار اسنترنيت  .  (  165ا  2002اذلك . احمد  

ا ال معظم الةدوو العراية  لم تتجةاوز المعةدست العةالمية  ا نةال هنةاك ت ةاوت وس تزاو تحتةاج الى اتدةاذ داوات  

ومل المشةن ت الر يسةي  التي    جو اللحاف ارنب الدوو المت دم  .هذه النسةب ا وذلك مل ا  سةريع  وجادة لزيادة

تواجه ال ااع المصةةةةرفي ا هو عدم اهتمام اعض المصةةةةارف العامل  في العراف ااثر نظم المعلومات الحديث   

اسةةةتددامها  واستصةةةاست على مسةةةتوى نجاا المصةةةارف في اداء اعمالها المصةةةرفي  المدتل   واالتالي عدم  

سغراض التسةةويق المصةةرفي ا اضةةاف  الى اسهتمام االتننولوجيا مل ااو اعض المصةةارف العرااي  ولنل مع 

مع ذلةك ارز دور ال عةاو الةذي يمنل ال تلعاةه منظمةات النظم    في ني ية  اسسةةةةةت ةادة مل مزايةاهةا .ضةةةةةعف  

اي  ا فال عدم اهتمام هذه والحاسةةةةوب واستصةةةةاست افي تشةةةةنيو مسةةةةتوى اسداء الددمي للمصةةةةارف العرا

المصةارف االمعلوماتي  واستصةاست واتأثيرها على حصةتها السةواي  سةلاا وعلى اسداء ال عاو لهذه المصةارف 

 من ردة ومجتمعي  وعلى موا ها التنافسي . 

 المنهجية   -3

نهةةة  التنةةةرارات والوسةةةا الحسةةةااي فةةةي هةةةذه الوراةةة  انسةةةتددم فةةةي الداةةةوة اسولةةةى نهةةة  اسولةةةى 

واسنحةةراف المعيةةاري ومعامةةو اسدةةت ف ونسةةةا  اسسةةتجاا  لتشةةديغ متتيةةرات الدراسةة  وااعادهةةةا . 

 فةةي الداةةوة الثانيةة  ا يةةتم اسةةتددام معامةةو اسرتاةةاا للتح ةةق ممةةا اذا نةةال اسرتاةةاا ايجاايةةا  ارديةةا ام



5 
 

اسحصةةةاءات الوصةةة ي  والديمترافيةةة  وال سةةةم اسدةةةر هةةةو اسحصةةةاء التحليلةةةي سسةةةتمارة  .عنسةةةيا ( 

اضةةاف  الةةى ذلةةك تةةم اسعتمةةاد علةةى تحليةةو ع اةةات  اتجاهةةات اجااةةات افةةراد العينةة . معرفةة  اسستايال اتيةة 

الميةةةزة التنافسةةةي  وشةةةمو الاحةةةث  دعةةةمنظةةةم المعلومةةةات الحديثةةة  فةةةي  دور اسرتاةةةاا واسثةةةر لدراسةةة  

سدتاةةار الثاةةات والصةةدف  اسةةتددام مجموعةة  مةةل اسسةةاليب اسحصةةا ي  مثةةو معةةام ت  ال ةةا نةةرو ناةةاخ

 Fوادتاةةةار tوادتاةةةار ,نحةةةدار الداةةةي واسرتاةةةاا ل سةةةتاان  المسةةةتددم  ونةةةذلك اسةةةتددام أسةةةلوب اس 

اضةةاف  الةةى مجموعةة  مةةل اسشةةناو والمدااةةات التوضةةيحي . ولتةةرض ادتيةةار ال رضةةيات وتحليلهةةا . 

ف ةةد اسةةتددمنا نةةوعيل مةةل  التحلةةي ت .حيةةث ال النةةوع اسوو يسةةتددم فيةةه اسوسةةاا الحسةةااي  واسهميةة  

انيةةة  .والجةةةزء الثةةةاني ادتاةةةار فرضةةةيات اسرتاةةةاا  النسةةةاي  والتنةةةرارات اضةةةاف  الةةةى اسشةةةناو الاي

 .SPSS vr . 25وفرضيات اسنحدار . ول د استددمنا الارنام  اسحصا ي 

 البيانات واالحصاء الوصفي . -4

اعتمدت الااحث  على المنه  الوص ي، إذ انه يعار عل الظاهرة اسجتماعي  المراد دراستها تعايراً نمياً وني ياً.  

الدراس فاستعانت  وظ ت  احثي  عديدة،  أساليب  النظري والميداني  الجانب  لتن يذ  المالوا   اياناتها    في تتاي  

الااحثه في الجانب النظري اما تيسر مل مراجع علمي  عراي  وأجناي   نتب، وم است، واحوث، ومؤتمرات،  

عل مراجع  العديد مل    ورسا و وأااريح، وشان  المعلومات  احنترنت( ذات صل  اموضوع الدراس ، فض ً 

، وتشديغ مشنل  الدراس  ، توضيح    المهتميل اهذا المجاو وصوًس إلى إاار علمي واضح لمعالج  الدراس . 

اوص ها أداة ر يس  في جمع الايانات إذ روعي في صياغتها شمولها على  االستبانة  اايع  الدراس  والهدف منها  

صياغتها االشنو الذي يددم أهداف الدراس  وفرضياتها ااسستناد إلى الجانب  متتيرات الدراس  المعتمدة ،  وتمت  

 النظري والرجوع إلى الدراسات الساا   . 

 النتائج التجريبية   -5

 اوال : وصف وتشخيص عينة الدراسة 

اسهليةة   الداصةة ( فةةي العةةراف وهةةي مصةةرف اتةةداد يتمثةةو مجتمةةع الدراسةة  اعشةةر مةةل المصةةارف 

العرااةةةي ومصةةةرف الشةةةرف اسوسةةةا العرااةةةي ل سةةةتثمار ومصةةةرف الورنةةةاء  ومصةةةرف اسسةةةتثمار 

ومصةةةرف سةةةومر  مصةةةرف اساتصةةةاد ل سةةةتثمار والتمويةةةو و مصةةةرف اااةةةوللتمويةةةو واسسةةةتثمارو 

التجةةاري ومصةةرف اس تمةةال العرااةةي ومصةةرف اشةةور الةةدولي ل سةةتثمار و اديةةرا  مصةةرف الاصةةرة 

موظةةف مةةل هةةذه المصةةارف. واةةد تةةم اسدةةذ انظةةر  124واةةد تةةم سةةحب عينةة  اوامهةةا  الةةدولي ل سةةتثمار

اسعتاةةار اسدت فةةات اةةيل افةةراد العينةة  مةةل حيةةث الجةةنس والمؤهةةو العلمةةي والعنةةوال الةةوظي ي وعةةدد 

سةةنوات الداةةرة وذلةةك مةةل اجةةو الحصةةوو علةةى معلومةةات وافيةة  عةةل موضةةوع الدراسةة  ونةةذلك التنةةوع 

 في اسجااات والذي يصب في مصلح  الدراس .

 األدوات اإلحصائية المستخدمة الدراسة -منهج واسلوب البحث  : ثانيا 
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الاحةةث تةةم اسةةتددام اسةةتمارة اسسةةتايال لتةةرض معرفةة  اجااةةات عينةة  الاحةةث عةةل محةةاور  هةةذا الاحةةثفةةي 

محةةةور الميةةةزة ودور نظةةةم المعلومةةةات الحديثةةة  محةةةور  -محةةةاور ر يسةةة  وهةةةي الا والتةةةي تضةةةمنت 

واةةد تضةةمل نةةو محةةور مةةل هةةذه المحةةاور مجموعةة  مةةل ال  ةةرات التةةي يناتةةي ال يجيةةب عليهةةا .  التنافسةةي 

افةةراد عينةة  الدراسةة . حيةةث تةةم اعتمةةاد معيةةار لينةةارد الدماسةةي فةةي توزيةةع اسجااةةات علةةى ف ةةرات 

اسسةةتاان  والتةةي تتةةدرج مةةل الموفةةق اشةةدة والةةذي يمثةةو الرضةةا النامةةو عةةل ال  ةةرة وغيةةر موافةةق اشةةدة 

( اسةةتمارة اسةةتايال اسةةتلمت منهةةا 150الةةرفض التةةام لل  ةةرة. تضةةمنت الدراسةة  توزيةةع  والةةذي ياةةيل 

عتمةةاد نةةوعيل مةةل ( اسةةتمارة اسةةتايال علةةى عينةة  مةةل اسشةةداغ المشةةموليل االدراسةة ا واةةد تةةم ا  124)

التحليةةو الوصةة ي  حيةةث تةةم تحليةةو الايانةةات الديموغرافيةة  سفةةراد العينةة  مثةةو الجةةنس  - التحليةةو وهمةةا 

 والمؤهةةو العلمةةي والوظي ةة  وسةةنوات الداةةرة ااسةةتددام التنةةرارات والنسةةب الم ويةة  واسشةةناو الايانيةة .

اتجاهةةات اجااةةات افةةراد العينةة  ونةةذلك تحليةةو  معرفةة  اسحصةةاء التحليلةةي  تةةم اسةةتددام هةةذا التحليةةو اتيةة و

التنافسةةي  وشةةمو   الميةةزة فةةي دعةةم  نظةةم المعلومةةات الحديثةة  دور ع اةةات اسرتاةةاا واسثةةر لدراسةة   

تحليةةو الصةةدف والثاةةات ااسةةتددام معةةام ت ا  الاحةةث اسةةتددام مجموعةة  مةةل اسسةةاليب اسحصةةا ي  مثةةو

اسةةةتددام أسةةةلوب اسنحةةةدار الداةةةي ا و اسةةةتددام أسةةةلوب اسرتاةةةاا الداةةةي الاسةةةياا  ال ةةةا نةةةرو ناةةةاخ

معرفةة  معنويةة   Fادتاةةارو tادتاةةار ا و لمعرفةة  الع اةةات السةةااي  وع اةةات اسثةةر اةةيل محةةاور الدراسةة 

 اضاف  الى مجموع  مل اسشناو والمدااات التوضيحي .ا  معام ت النموذج وادتاار ال رضيات

 التحليل الوصفي للبيانات -سابعا : اسلوب جمع البيانات  

االدراسةة ا ن ةةوم االتحليةةو الةةديموغرافي للايانةةات الوصةة ي  والتةةي تةةم جمعهةةا مةةل افةةراد العينةة  المشةةموليل 

وذلةةك مةةل  دةة و عمليةة  معالجةة  المعلومةةات التةةي تةةم الحصةةوو عليهةةا مةةل اسةةتمارة اسسةةتايال اعةةد ال تةةم 

جمعهةةا وتصةةني ها وتاوياهةةا اشةةنو اةةيم نميةة  حجةةو عملهةةا مةةع النظريةة  اسحصةةا ي  واعةةد ذلةةك تحليلهةةا 

منةةل ت سةةيمها واةةد حصةةلت الااحثةة  علةةى نتةةا   ي ( SPSS vr.25). ااسةةتددام الارنةةام  اسحصةةا ي

اسحصةةاءات الوصةة ي  والديمترافيةة  وال سةةم اسدةةر هةةو اسحصةةاء التحليلةةي سسةةتمارة اسسةةتايال  -الةةى 

اضةةاف  الةةى ذلةةك تةةم اسعتمةةاد علةةى تحليةةو ع اةةات اسرتاةةاا  اتجاهةةات اجااةةات افةةراد العينةة . معرفةة  اتيةة 

ي  وشةةةمو الاحةةةث اسةةةتددام الميةةةزة التنافسةةة دعةةةم  نظةةةم المعلومةةةات الحديثةةة  فةةةي دور واسثةةةر لدراسةةة   

سدتاةةار الثاةةات والصةةدف ل سةةتاان   مجموعةة  مةةل اسسةةاليب اسحصةةا ي  مثةةو معةةام ت  ال ةةا نةةرو ناةةاخ

اضةةاف  الةةى  Fوادتاةةار tوادتاةةار ,المسةةتددم  ونةةذلك اسةةتددام أسةةلوب اسنحةةدار الداةةي واسرتاةةاا 

وتحليلهةةا . ف ةةد اسةةتددمنا مجموعةة  مةةل اسشةةناو والمدااةةات التوضةةيحي . ولتةةرض ادتيةةار ال رضةةيات 

نةةةوعيل مةةةل  التحلةةةي ت .حيةةةث ال النةةةوع اسوو يسةةةتددم فيةةةه اسوسةةةاا الحسةةةااي  واسهميةةة  النسةةةاي  

والتنةةةرارات اضةةةاف  الةةةى اسشةةةناو الايانيةةة  .والجةةةزء الثةةةاني ادتاةةةار فرضةةةيات اسرتاةةةاا  وفرضةةةيات 

 .SPSS vr . 25اسنحدار . ول د استددمنا الارنام  اسحصا ي 
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 المؤهل العلمي   والنسب المئوية   التكرارية الجداول:  نات اًلديموغرافيةالبيا -1

( اذ يتبين ان استمارات االستبيان شملت  1قد تم تضمينها في الجدول )المؤهل العلمي الجداول التكرارية حسب  

  ( 55)  استمارات االستبيان% (, بينما شملت  33.9)  ن شهادة الدبلوم  وبنسبة مقدارهامن الذين يحملو  هاستمارا   42

من الذين   (16) %(, وشملت استمارات االستبيان44.4من الذين يحملون شهادة  البكالوريوس وبنسبة مقدارها )

من الذين يحملون  (6) %(, وكذلك شملت استمارات االستبيان 12.9)  يحملون شهادة الماجستير وبنسبة مقدارها

من الذين يحملون شهادات    (5)% ,  وكذلك شملت استمارات االستبيان  4.8شهاده الدكتوراه وبنسبة مقدارها   

%   , ويتضح ان التحصيل الدراسي البكالوريوس هي اكثر الفئات التي شملها    4.0اخرى  وبنسبة مقدارها   

 . %(44.4االستبيان بنسبة مئوية مقدارها)

 ( يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 1)جدول 

  المؤهل العلمي

 Frequency Percent الشهادة 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 33.9 33.9 33.9 42 دبلوم

 78.2 44.4 44.4 55 سبكالوريو

 91.1 12.9 12.9 16 ماجستير

 96.0 4.8 4.8 6 دكتوراه 

 100.0 4.0 4.0 5 اخرى

  %100 %100 124 الكلي

 

  التخصصالتكرارية حسب   الجدول -2

( قد بلغ  المحاسبة )اختصاص  اذ نالحظ ان الذين يحملون     التخصص ( يبين التكرارات ونسبها حسب 2لجدول )ا

( االستمارات لها  للذين  %48.4)( استمارة  وبنسبة مئوية  60عدد  االستمارات  بلغ عدد  بينما   ,   اختصاصهم ( 

االعمال() هيادارة  مئوية  32)  ,  وبنسبة  استمارة  يحملون.825.)(,  للذين  االستمارات  عدد  بلغ  بينما   )% 

بينما بلغ عدد االستمارات  19.4( استمارة  وبنسبة مئوية )24( هي )علوم مالية ومصرفية)  اختصاص   , )%

 . %( 5.6( استمارة  وبنسبة مئوية )8هي )ى  اختصاصات اخر للذين يحملون

 ( يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي 2جدول )

  التخصص العلمي

 Frequency Percent التخصص 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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 48.4 48.4 48.4 60 محاسبة 

 74.2 25.8 25.8 32 ادارة اعمال 

علوم مالية  

 ومصرفية 
24 19.4 19.4 93.5 

 100.0 6.5 6.5 8 اخرى

  %100 %100 124 الكلي

 :  الخبرة العملية التكرارية حسب  الجداول -3

  الخبرة  اذ نالحظ ان الفئة األولى وهي سنوات الخبرة العملية ( يبين التكرارات ونسبها حسب سنوات 3الجدول )

)5االقل من) االستمارات لها  بلغ عدد  قد  بينما بلغ عدد  %4.8)  ( استمارة وبنسبة مئوية مقدارها6(سنوات   ,)

(,  %12.1)  استمارة وبنسبة مئوية قدرها 15سنة  هي   (5- 10)  خبرتهم  االستمارات الموزعة  على من سنوات

  استمارة وبنسبة مئوية قدرها  (41)سنة هي    (10- 15) خبرتهم  وبلغ عدد االستمارات الموزعة على من سنوات  

الموزعة على من سنوات    (33.1%) االستمارات  استمارة    (62سنة هي )  (فأكثر  15من  )خبرتهم  وبلغ عدد 

 (.  %50.0) وبنسبة مئوية قدرها

 ( يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة 3جدول )

  الخبرة العلمية

 Frequency Percent سنوات الخبرة 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 4.8 4.8 4.8 6 سنوات 5اقل من 

 16.9 12.1 12.1 15 10-5من

 50.0 33.1 33.1 41 15الى  10من 

 100.0 50.0 50.0 62 سنة فاكثر  15من 

  %100 %100 124 الكلي

       الوظيفة الحاليةالجداول التكرارية حسب   -4

( اذ يتبين ان استمارات االستبيان شملت  4قد تم تضمينها في الجدول )  الوظي   الحالي التكرارية حسب  الجداول  

 %(, بينما شملت استمارات االستبيان8.1وبنسبة مقدارها )   وضيفة مدير فرع من الذين يحملون    استمارات   10

من    (50)  %(, وشملت استمارات االستبيان24.2وبنسبة مقدارها )وظيفة مدير ادارة  من الذين يحملون    (30)

من الذين    )34(%(, وكذلك شملت استمارات االستبيان  40.3وبنسبة مقدارها)وظيفة رئيس قسم  الذين يحملون  

 . % 27.4وبنسبة مقدارها  وظائف اخرى يحملون 

 ( يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب العنوان الوظيفي 4جدول )

  الوظيفة الحالية

 Frequency Percent  العنوان الوظيفي
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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 8.1 8.1 8.1 10 مدير فرع 

 32.3 24.2 24.2 30 مدير ادارة

 72.6 40.3 40.3 50 رئيس  قسم

 100.0 27.4 27.4 34 اخرى

  %100 %100 124 الكلي

      الجنسالجداول التكرارية حسب  - 5

التكرارية حسب   العين الوظي    الجداول  )  الجنس حفراد  الجدول  استمارات  5قد تم تضمينها في  يتبين ان  اذ   )

  %(, بينما شملت استمارات االستبيان 38.7وبنسبة مقدارها )الذكور  استمارات من الذين    48االستبيان شملت  

 ( 61.3وبنسبة مقدارها ) االناثمن  (76)

 توزيع افراد عينة الدراسة حسب العنوان الوظيفي ( يوضح 5جدول )

  الوظيفة الحالية

 Frequency Percent  الجنس
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 38.7 38.7 38.7 48 ذكور

 %100 61.3 61.3 76 اناث 

  %100 %100 124 الكلي

 

التكدددرارات الخاصدددة با جابدددات علدددى ( يتضدددمن 6لجددددول )  - الحدييدددةنظدددل المعلو دددات البعدددد اليددداني: 

الحديثددة(  مددن قبددل اصددحاص االختصدداص الددذين تددم ذكددرهم اعدداله . كددذلك تددم نظم المعلومددات اسددئلة البعددد)

حسدداص النسددبة المئويددة لكددل اجابددة مددن المقيدداس واألوسددار الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة واعلددى واقددل 

 البعد اضافة الى البعد بشكل عام وكما يلي:اجابة اضافة الى نسبة اهمية كل فقرة من فقرات 

 نظل المعلو ات الحديية التكرارات ونسبها إلجابات افراد العينة حول  (6)جدول                    

 

 الفقرة
 وافق 

 بشده
  حايد   وافق 

غير 

  وافق 

غير 

 وافق 

 بشدة

 المتوسط
انحراف 

  عياري

االهمية  

 النسبية

 الحديية  بالوضوحتمتاز نظل المعلو ات 
F 

29 58 13 22 2 

3.52 0.756 7 

% 
0.23 0.47 0.10 0.18 0.02 

المعلو ات الحديية  توفرة بشكل  رن بحيث يمكن 

 استخدا ها  ع االنواع المختلفة للقرارات بفعالية

F 
10 40 19 36 19 

3.58 0.749 16 

% 
0.08 0.32 0.15 0.29 0.15 

 دائرة نظل  علو ات  تخصصة يوجد في المصرف 
F 

15 29 62 13 5 2.29 0.908 19 
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% 
0.12 0.23 0.50 0.10 0.04 

تقدم نظل المعلو ات الحديية  الدعل لمراحل اتخاذ  

 القرار المالي 

F 
35 55 20 10 4 

3.54 0.750 6 

% 
0.28 0.44 0.16 0.08 0.03 

تعمل نظل المعلو ات الحديية على تخزين  

 المعلو ات وبيها الجراء التحاليل المالية

F 
33 57 22 9 3 

3.52 0.783 8 

% 
0.27 0.46 0.18 0.07 0.02 

تقوم نظل المعلو ات الحديية بمعالجة البيانات 

 بصفة دقيقة 

F 
27 46 31 15 5 

3.10 0.788 9 

% 
0.22 0.37 0.25 0.12 0.04 

استرجاع البيانات قدرة نظل المعلو ات الحديية  

 المالية اثناء فقدانها 

F 
19 33 42 26 4 

2.62 0.929 15 

% 
0.15 0.27 0.34 0.21 0.03 

يقدم النظام المعلو ات  الحديية باشكال ونماذج  

  تعددة 

F 
39 51 25 9 0 

3.56 0.742 5 

% 
0.31 0.41 0.20 0.07 0.00 

االدخال السريع  تمكننا نظل المعلو ات الحديية  ن 

 لبيانات المالية 

F 
40 62 18 3 1 

3.81 0.713 2 

% 
0.32 0.50 0.15 0.02 0.01 

تمكننا نظل المعلو ات الحديية   ن االدخال   

 البيانات والمعلو ات في اقل وقت  مكن

F 
35 66 17 4 2 

3.76 0.698 3 

% 
0.28 0.53 0.14 0.03 0.02 

 المعلو ات الحديية  تنوعة تكون تقارير نظل 
F 

42 64 14 3 1 

3.93 0.665 1 

% 
0.34 0.52 0.11 0.02 0.01 

تستخدم نظل المعلو ات الحديية  هيكل اساسي  

 للبيانات 

F 
36 57 20 10 1 

3.62 0.670 4 

% 
0.29 0.46 0.16 0.08 0.01 

هل تساعد نظل المعلو ات الحديية  المطبقة في 

التي تعمل بها على تحديد القرارات  المنظمة  

 االستراتيجية بفاعلية 

F 
22 43 30 21 8 

2.92 0.890 10 

% 
0.18 0.35 0.24 0.17 0.06 

المطبقة في   هل تساعد نظل المعلو ات  الحديية

المنظمة التي تعمل بها على تحديد المشكلة المراد  

 اتخاذ القرار بشانها بفاعلية عالية

F 
20 41 31 23 9 

2.82 0.897 11 

% 
0.16 0.33 0.25 0.19 0.07 

على  يساعد نظام المعلو ات الحديية  المستخدم

زيادة التنسيق بين العمليات والوحدات المختلفة  

 وتنوعها .

F 
19 38 32 24 11 

2.73 0.911 13 

% 
0.15 0.31 0.26 0.19 0.09 
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يساعد نظام المعلو ات  الحديية المستخدم على 

 تا ين فرص االبداع والمبادرة 

F 
17 42 44 14 7 

2.68 0.925 14 

% 
0.14 0.34 0.35 0.11 0.06 

يعزز نظام المعلو ات المستخدم  ن قدرة المنظمة  

 على الترويج لمنتجاتها . 

F 
12 34 26 33 19 

2.48 0.954 18 

% 
0.10 0.27 0.21 0.27 0.15 

هل يستفاد  ن انظمة الحاسوب نظل المعلو ات  

في المنظمة في تدريب وتطوير   الحديية  المطبقة

 العا لين

F 
14 34 38 31 7 

2.52 0.931 17 

% 
0.11 0.27 0.31 0.25 0.06 

هل تساعد نظل المعلو ات الحديية على ابداع  

 العا لين المتجددة في العمل . 

F 
18 44 42 15 5 

2.77 0.940 12 

% 
0.15 0.35 0.34 0.12 0.04 

  0.47 3.40       االنحراف المعياريالمتوسط العام + 

تمتاز نظم المعلومات الحديثة  بالوضوح( كان عند المقياس    (( ان اعلى تكرار للفقرة  6تشير النتائج في الجدول )

غير %( بينما اقل تكرار كان عند المقياس )47( وبنسبة مئوية مساوية الى)58( أذ  بلغ عدد التكرارات) وافق)

المعلومات  ) %(, بينما اعلى تكرار للفقرة2( وبنسبة مئوية مساوية الى)2)  حيث بلغ عدد التكرارات(   وافق بشدة

بفعالية للقرارات  المختلفة  االنواع  مع  استخدامها  يمكن  بحيث  مرن  بشكل  متوفرة  المقياس الحديثة  عند  كان   )  

 ( حايد)  ل تكرار كان عند المقياس( واق%32)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (40)  حيث بلغ عدد التكرارات  ( وافق)

التكرارات للفقرة15)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى19)  حيث بلغ عدد  يوجد في المصرف )   %(, واعلى تكرار 

وبنسبة مئوية مساوية    (62)  ( حيث بلغ عدد التكرارات حايد)  ( كان عند المقياسدائرة نظم معلومات متخصصة

المقي  )%50)  الى تكرار كان عند  بشدة)  اسواقل  التكرارات  (غير  وافق  بلغ عدد  وبنسبة مئوية    (5)  حيث 

( كان تقدم نظم المعلومات الحديثة  الدعم لمراحل اتخاذ القرار المالي (، واعلى تكرار للفقرة ) %4)  مساوية الى

المقياس    التكرارات   وافقعند  الى)  (55)  حيث بلغ عدد  عند  واقل تكرار كان    %(44وبنسبة مئوية مساوية 

  %(, واعلى تكرار للفقرة 3)  وبنسبة مئوية مساوية الى   (4)  ( حيث بلغ عدد التكراراتغير  وافق بشدة)  المقياس

 ( وافق)  كان عند المقياس   (تعمل نظم المعلومات الحديثة على تخزين المعلومات وبثها الجراء التحاليل المالية  )

غير  وافق )  واقل تكرار كان عند المقياس  (%46)  مساوية الىوبنسبة مئوية    ( 57)  حيث بلغ عدد التكرارات 

تقوم نظم المعلومات  واعلى تكرار للفقرة    %( .2)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى3)  ( حيث بلغ عدد التكراراتبشدة

  وبنسبة مئوية   (46)  حيث بلغ عدد التكرارات  ( وافق)  كان عند المقياس   الحديثة بمعالجة البيانات بصفة دقيقة

الى ( وبنسبة  5)  ( حيث بلغ عدد التكراراتشدةغير  وافق ب)  %( واقل تكرار كان عند المقياس37)  مساوية 

الى للفقرة  4)  مئوية مساوية  اثناء  %( . واعلى تكرار  المالية  البيانات  الحديثة  استرجاع  المعلومات  قدرة نظم 

%( واقل تكرار  34)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (42)  التكراراتحيث بلغ عدد    ( حايدكان عند المقياس)    فقدانها

المقياس   التكرارات  غير  وافق بشدة  كان عند  %(. واعلى  3)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى4)  حيث بلغ عدد 

حيث بلغ عدد    ( وافق)  كان عند المقياس    ونماذج متعددة  بأشكالتكرار للفقرة يقدم النظام المعلومات  الحديثة  
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( حيث بلغ  غير  وافق بشدة%( واقل تكرار كان عند المقياس )41) وبنسبة مئوية مساوية الى (51) راراتالتك

تمكننا نظم المعلومات الحديثة من %(. واعلى تكرار للفقرة  0)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى0)  عدد التكرارات

وبنسبة مئوية مساوية    (62)  حيث بلغ عدد التكرارات  ( وافق (كان عند المقياس     االدخال السريع لبيانات المالية

( وبنسبة مئوية مساوية  1)  ( حيث بلغ عدد التكراراتغير  وافق بشدة %( واقل تكرار كان عند المقياس )50الى)

علومات في اقل وقت تمكننا نظم المعلومات الحديثة  من االدخال  البيانات والم%(. واعلى تكرار للفقرة  1)  الى

( واقل تكرار %53)  وبنسبة مئوية مساوية الى (66)  حيث بلغ عدد التكرارات ( وافق (كان عند المقياس ممكن

(. واعلى  %2)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى2)  (  حيث بلغ عدد التكراراتغير  وافق بشدةكان عند المقياس )

  حيث بلغ عدد التكرارات   ( وافق)كان عند المقياس    المعلومات الحديثة متنوعةتكون تقارير نظم  تكرار للفقرة 

  حيث بلغ عدد التكرارات   غير  وافق بشدة  كان عند المقياس )  %( واقل تكرار52وبنسبة مئوية مساوية الى)  (64)

 كل اساسي للبيانات %(. واعلى تكرار للفقرة تستخدم نظم المعلومات الحديثة هي1)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى1)

%( واقل تكرار كان  46وبنسبة مئوية مساوية الى)    (57)  حيث بلغ عدد التكرارات   (وافق ) كان عند المقياس

%(. واعلى تكرار  1( وبنسبة مئوية مساوية الى)1)  (  حيث بلغ عدد التكرارات غير  وافق بشدةعند المقياس )

المطبقة في المنظمة التي تعمل بها على تحديد القرارات االستراتيجية  للفقرة هل تساعد نظم المعلومات الحديثة   

%( واقل تكرار  35وبنسبة مئوية مساوية الى)    (43)  حيث بلغ عدد التكرارات  ) وافق( بفاعلية كان عند المقياس

%(. واعلى  6)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى8)  (  حيث بلغ عدد التكراراتغير  وافق بشدةكان عند المقياس )

هل تساعد نظم المعلومات  الحديثة  المطبقة في المنظمة التي تعمل بها على تحديد المشكلة المراد  تكرار للفقرة  

القرار   المقياس     بفاعلية عالية   بشأنهااتخاذ  ) وافق (كان عند  التكرارات  وبنسبة مئوية    (41( حيث بلغ عدد 

( وبنسبة  9)  (  حيث بلغ عدد التكراراتغير  وافق بشدةقياس )%( واقل تكرار كان عند الم  33)  مساوية الى

يساعد نظام المعلومات الحديثة  المستخدم على زيادة التنسيق بين  واعلى تكرار للفقرة %(7) مئوية مساوية الى

وبنسبة    (38( و حيث بلغ عدد التكرارات ) وافق (كان عند المقياس     العمليات والوحدات المختلفة وتنوعها عالية

(  11)  (  حيث بلغ عدد التكراراتغير  وافق بشدة%( واقل تكرار كان عند المقياس )  31)  مئوية مساوية الى

المستخدم على تامين فرص  واعلى تكرار    %(.9)  وبنسبة مئوية مساوية الى الحديثة  المعلومات   يساعد نظام 

  35)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (44( و حيث بلغ عدد التكرارات ) حايد(  كان عند المقياس   االبداع والمبادرة

  ( وبنسبة مئوية مساوية الى 7)  بلغ عدد التكرارات( حيث  غير  وافق بشدة%( واقل تكرار كان عند المقياس )

تكرار  .  %(6) .واعلى  لمنتجاتها  الترويج  على  المنظمة  قدرة  من  المستخدم  المعلومات  نظام  عند  يعزز  كان 

التكرارات ) وافق (المقياس الى  (34( وحيث بلغ عدد  %( واقل تكرار كان عند    27)  وبنسبة مئوية مساوية 

هل  واعلى تكرار  .  %(10)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى12)  حيث بلغ عدد التكرارات(    وافق بشدةالمقياس )

كان عند   يستفاد من انظمة الحاسوص نظم المعلومات الحديثة  المطبقة في المنظمة في تدريب وتطوير العاملين

تكرار كان عند المقياس  %( واقل    31)  وبنسبة مئوية مساوية الى   (38ث بلغ عدد التكرارات )( حي حايد (المقياس

هل تساعد واعلى تكرار  .  (%6( وبنسبة مئوية مساوية الى)  7)  ( حيث بلغ عدد التكراراتبشدة  ق واف  غير)
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( حيث بلغ عدد التكرارات   حايد (كان عند المقياس نظم المعلومات الحديثة على ابداع العاملين المتجددة في العمل  

الى   (44) مساوية  مئوية  المقياس  35)  وبنسبة  عند  كان  تكرار  واقل  بلغ عدد بشدة  ق واف  غير)  %(  حيث   )

تكون وكذلك نالحظ من خالل  الجدول اعاله  ان الفقرة  العاشرة) .  %(4( وبنسبة مئوية مساوية الى)  5)  التكرارات

متنوعة الحديثة  المعلومات  نظم  )تقارير  بمتوسط  االهمية  ترتيب  ناحية  من  االولى  بالمرتبة  جاءت   )  3.93 

(  وكان اتجاه اجابات العينة المدروسة تتجه نحو االتفاق على هذه الفقرة  0.665وانحراف  معياري مقداره )  )

(  تمكننا نظم المعلومات الحديثة من االدخال السريع لبيانات المالية بمستوى اجابة مرتفع . وجاءت ثانيا الفقرة )

وكان اتجاه اجابات العينة    (0.713)راف معياري مقداره  وانح(  3.81)من ناحية ترتيب االهمية بوسط حسابي  

والشنو التالي يوضح اسهمي  النساي   لعاارات    المدروسة تتجه نحو االتفاق على هذه الفقرة وبمستوى مرتفع.

 نظم المعلومات الحديث  

المنظمة المصرفية  ان تخلقها  هي التي تنشأ اساسا من القيمة التي تستطيع  : التنافسية  الميزة  :البعد الرابع

  المنافسين بمنافع متساوية أو بتقديم منافع متفردة رلألسعا , اذ يمكن ان تكون بشكل اسعار اقل بالنسبة  عمالئهال

( من قبل  التنافسية الميزة ( يتضمن التكرارات الخاصة با جابات على اسئلة البعد)10الجدول )  في الخدمة .

الذين تم ذكرهم اعاله . كذلك تم حساص النسبة المئوية لكل اجابة من المقياس واألوسار  اصحاص االختصاص 

الحسابية واالنحرافات المعيارية واعلى واقل اجابة اضافة الى نسبة اهمية كل فقرة من فقرات البعد اضافة الى  

 البعد بشكل عام وكما يلي: 

 الميزة التنافسية  ول ( التكرارات ونسبها إلجابات افراد العينة ح7)جدول 

 الفقرة
 وافق 

 بشده
  حايد   وافق 

غير 

  وافق 

غير 

 وافق 

 بشدة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

االهمية  

 النسبية 

تتميز الخد ات المصرفية  بانخفاض اسعارها  

  قارنة بأسعار المنافسين.

F 7 20 44 43 10 
2.06 0.978 18 

% 0.06 0.16 0.35 0.35 0.08 

الكلفة المنخفضة للخد ات المصرفية  تشكل ان 

 احد االوليات  ن بين اهداف ادارة المالية . 

F 36 60 23 4 1 
3.65 0.711 3 

% 0.29 0.48 0.19 0.03 0.01 

تدعل االدارة المالية  انشطة البحث والتطوير التي  

 تسعى الى تقليل كلف خد اتها المصرفية . 

F 32 66 17 5 4 
3.67 0.702 2 

% 0.26 0.53 0.14 0.04 0.03 

تهتل االدارة المالية باستخدام التكنولوجيا الحديية 

 المتطورة لتقديل خد ات  صرفية اقل كلفة.

F 13 44 37 21 9 
2.65 0.888 9 

% 0.10 0.35 0.30 0.17 0.07 

تهتل ادارة المالية  باستخدام  واردها المتاحة  

 اقتصادية ورشيدة. بصورة 

F 11 34 48 17 14 
2.31 0.912 15 

% 0.09 0.27 0.39 0.14 0.11 

تهتل االدارة المالية  بسياسة تخفيض التكاليف كلما  

 ا كن ذلك. 

F 14 41 40 16 13 
2.57 0.875 11 

% 0.11 0.33 0.32 0.13 0.10 

لتقديل  تسعى ادارة المالية في المنظمة المصرفية   

خد ات عالية الجودة تتفوق بها على توقعات 

 عمالئها  الحاليين والمحتملين. 

F 15 33 53 14 9 

2.40 0.890 13 
% 0.12 0.27 0.43 0.11 0.07 

F 23 52 25 16 8 3.13 0.745 6 



14 
 

تهتل ادارة المالية  بتدريب العا لين في المنظمة  

المصرفية  لزيادة كفاءتهل  ن اجل تقديل خد اتها  

 كلفة.المصرفية باقل 

% 0.19 0.42 0.20 0.13 0.06 

تحرص ادارة المالية في المنظمة المصرفية  على  

تقديل خد ات  صرفية عالية الجودة تتفوق بها 

 على  نافسيها الحاليين والمحتملين. 

F 20 40 34 18 12 

2.76 0.856 8 
% 0.16 0.32 0.27 0.15 0.10 

تهتل ادارة المالية  بأجراء تحسينات  ستمرة على 

خد اتها المصرفية  لتتوافق ورغبة عمالئها   

 الحاليين والمحتملين. 

F 33 57 20 10 4 

3.52 0.714 5 
% 0.27 0.46 0.16 0.08 0.03 

تهتل ادارة المالية  باستخدام العديد  ن طرق 

عالية  الرقابة لضمان تقديل خد ات  صرفية  

 الجودة. 

F 24 48 31 14 7 

3.05 0.784 7 
% 0.19 0.39 0.25 0.11 0.06 

تهتل ادارة المالية في المنظمات المصرفية   

باستقطاب العا لين ذوي المؤهالت العلمية والفنية  

التي تسهل في تقديل خد ات  صرفية  ذات جودة  

 عالية تتفوق فيها على  نافسيها. 

F 10 44 40 28 2 

2.61 0.962 10 

% 0.08 0.35 0.32 0.23 0.02 

تهتل ادارة المالية  بالتواصل المستمر  ع عمالئها  

الحاليين والمحتملين لتتعرف على ارائهل 

 بخصوص جودة الخد ة المصرفية المقد ة. 

F 6 27 56 30 5 

2.09 0.970 17 
% 0.05 0.22 0.45 0.24 0.04 

المصرفية المقد ة في تكرار تسهل جودة الخد ة 

 عملية التعا ل  ع هذه المصارف .

F 38 52 20 9 5 
3.56 0.721 4 

% 0.31 0.42 0.16 0.07 0.04 

تمتلك ادارة المالية للمنظمة المصرفية  القدرة على 

استجابة السريعة للتغيرات المطلوبة في تصميل 

 الخد ة المقد ة لعمالئها .

F 10 32 32 30 20 

2.34 0.882 14 
% 0.08 0.26 0.26 0.24 0.16 

تهتل ادارة المالية في المنظمة المصرفية  با تالك  

عا ليها  هارات  تعددة تمكنها  ن اداء اكير  ن  

  همة لكسب رضا العمالء.

F 44 56 11 11 2 

3.86 0.690 1 
% 0.35 0.45 0.09 0.09 0.02 

المصارف القدرة على تلبية تمتلك ادارة المالية في 

 احتياجات عمالئها في الوقت المناسب.

F 4 29 23 47 21 
2.21 0.866 16 

% 0.03 0.23 0.19 0.38 0.17 

يمتاز العا لون في المنظمات المصرفية  بمهارة 

الحوار واالقناع واالستجابة لطلبات العمالء  لكسب  

 رضاهل. 

F 8 34 28 42 12 

2.42 0.840 12 
% 0.06 0.27 0.23 0.34 0.10 

  0.5834 2.8255       المتوسط العام + االنحراف المعياري 

 

تتميز الخدمات المصرفية  بانخفاض اسعارها مقارنة بأسعار  (( ان اعلى تكرار للفقرة  7تشير النتائج في الجدول )

( بينما اقل  %35)  وبنسبة مئوية مساوية الى(  44)  ( أذ بلغ عدد التكرارات حايدالمنافسين( كان عند المقياس )

%(, بينما  6)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى7)  ( حيث بلغ عدد التكراراتبشدة   وافقتكرار كان عند المقياس )

)ان الكلفة المنخفضة للخدمات المصرفية  تشكل احد االوليات من بين اهداف ادارة المالية(   اعلى تكرار للفقرة

( واقل تكرار كان  %48)  وبنسبة مئوية مساوية الى   (60)  حيث بلغ عدد التكرارات   ( وافق)  كان عند المقياس
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%(, واعلى تكرار  1)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى1) حيث بلغ عدد التكرارات  (غير  وافق بشدة)  عند المقياس

لتقديم خدمات    للفقرة المتطورة  الحديثة  التكنولوجيا  المالية باستخدام  اقل كلفة( كان عند )تهتم االدارة  مصرفية 

التكرارات وافقالمقياس) عدد  بلغ  حيث  الى  (66)  (  مساوية  مئوية  عند    )%53)  وبنسبة  كان  تكرار  واقل 

(، واعلى تكرار للفقرة  %3)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (4)  حيث بلغ عدد التكرارات  (غير  وافق بشدةالمقياس)

( حيث بلغ  حايدمواردها المتاحة بصورة اقتصادية ورشيدة( كان عند المقياس  ))تهتم ادارة المالية  باستخدام  

( حيث بلغ  وافق بشدة) واقل تكرار كان عند المقياس %(39) وبنسبة مئوية مساوية الى (48) عدد التكرارات

ة بسياسة تخفيض تهتم االدارة المالي(%(, واعلى تكرار للفقرة  9) بنسبة مئوية مساوية الى (11) عدد التكرارات

  وبنسبة مئوية مساوية الى   (41)  حيث بلغ عدد التكرارات  ( وافق)  كان عند المقياس   )التكاليف كلما امكن ذلك

( وبنسبة مئوية مساوية  13) ( واقل تكرار كان عند المقياس )غير موافق بشدة( حيث بلغ عدد التكرارات33%)

ادارة المالية في المنظمة المصرفية لتقديم خدمات عالية الجودة تتفوق  واعلى تكرار للفقرة )تسعى  %(.10الى) 

وبنسبة    ( 53)  حيث بلغ عدد التكرارات  ( حايد)  كان عند المقياس بها على توقعات عمالئها  الحاليين والمحتملين(.

( وبنسبة  9)  ات)غير موافق بشدة( حيث بلغ عدد التكرار  ( واقل تكرار كان عند المقياس%43)  مئوية مساوية الى

%(. واعلى تكرار للفقرة )تهتم ادارة المالية  بتدريب العاملين في المنظمة المصرفية  لزيادة  7)  مئوية مساوية الى

  ( 52)  حيث بلغ عدد التكرارات  ( وافق)  كفاءتهم من اجل تقديم خدماتها المصرفية باقل كلفة( كان عند المقياس

  تكرار كان عند المقياس )غير موافق بشدة( حيث بلغ عدد التكرارات ( واقل  % 42)  وبنسبة مئوية مساوية الى 

%(. واعلى تكرار للفقرة )تحرص ادارة المالية في المنظمة المصرفية  على  6)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى 8)

  (  وافق)  تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تتفوق بها على منافسيها الحاليين والمحتملين(  كان عند المقياس

( واقل تكرار كان عند المقياس )غير موافق  %32)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (40)  حيث بلغ عدد التكرارات

%(. واعلى تكرار للفقرة )تهتم ادارة المالية   10)    ( وبنسبة مئوية مساوية الى12)  بشدة(  حيث بلغ عدد التكرارات

لتتو المصرفية   خدماتها  على  مستمرة  تحسينات  عند بأجراء  كان  والمحتملين(  الحاليين  عمالئها  ورغبة  افق 

( واقل تكرار كان عند المقياس  %46)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (57)  حيث بلغ عدد التكرارات  () وافق المقياس

(.واعلى تكرار للفقرة )تهتم  %3)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى4)  ( حيث بلغ عدد التكراراتغير  وافق بشدة)

  كان عند المقياس   ( المالية  باستخدام العديد من ررق الرقابة لضمان تقديم خدمات مصرفية  عالية الجودةادارة  

( واقل تكرار كان عند المقياس )غير  %39) وبنسبة مئوية مساوية الى (48) حيث بلغ عدد التكرارات ( وافق(

(. واعلى تكرار للفقرة )تهتم ادارة  %6)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى7)  موافق بشدة(  حيث بلغ عدد التكرارات

المالية في المنظمات المصرفية  باستقطاص العاملين ذوي المؤهالت العلمية والفنية التي تسهم في تقديم خدمات  

  ( 44)  حيث بلغ عدد التكرارات  () وافق مصرفية ذات جودة عالية تتفوق فيها على منافسيها( كان عند المقياس

  %( واقل تكرار كان عند المقياس )غير موافق بشدة( حيث بلغ عدد التكرارات 35)  الى   وبنسبة مئوية مساوية 

%(. واعلى تكرار للفقرة )تهتم ادارة المالية  بالتواصل المستمر مع عمالئها 2)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى2)

كان المقدمة(  المصرفية  الخدمة  جودة  بخصوص  ارائهم  على  لتتعرف  والمحتملين  المقياس   الحاليين    عند 
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غير %( واقل تكرار كان عند المقياس )45)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (56)  (حيث بلغ عدد التكرارات حايد(

واعلى تكرار للفقرة )تسهم جودة   %(.4) ( وبنسبة مئوية مساوية الى5) ( حيث بلغ عدد التكرارات وافق بشدة

حيث بلغ عدد   ( وافق ((. كان عند المقياسالتعامل مع هذه المصارفار عملية  الخدمة المصرفية المقدمة في تكر

( واقل تكرار كان عند المقياس )غير موافق بشدة( حيث بلغ %42)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (52)  التكرارات

(. واعلى تكرار للفقرة )تمتلك ادارة المالية للمنظمة المصرفية  %4)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى5)  عدد التكرارات

 ) وافقالقدرة على استجابة السريعة للتغيرات المطلوبة في تصميم الخدمة المقدمة لعمالئها( كان عند المقياسين 

الى  ( 32حيث بلغ عدد التكرارات لكل منهما )  و حايد( ند  %( واقل تكرار كان ع  26)  وبنسبة مئوية مساوية 

%(. واعلى تكرار للفقرة  8)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى10)  ( حيث بلغ عدد التكرارات وافق بشدةالمقياس )

)تهتم ادارة المالية في المنظمة المصرفية  بامتالك عامليها مهارات متعددة تمكنها من اداء اكثر من مهمة لكسب  

%(    45)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (56حيث بلغ عدد التكرارات )  () وافقرضا العمالء( كان عند المقياسين  

  %(. 2)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى 2)  (  حيث بلغ عدد التكرارات وافق بشدةرواقل تكرار كان عند المقياس )غي

واعلى تكرار للفقرة )تمتلك ادارة المالية في المصارف القدرة على تلبية احتياجات عمالئها في الوقت المناسب..(  

%( واقل تكرار   38)  وبنسبة مئوية مساوية الى  (47حيث بلغ عدد التكرارات )   (قغير  واف)كان عند المقياسين  

واعلى تكرار   %(.  3)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى4)  ( حيث بلغ عدد التكراراتموافق بشدة كان عند المقياس )

لكسب   العمالء   لطلبات  واالستجابة  واالقناع  الحوار  بمهارة  المصرفية  المنظمات  في  العاملون  )يمتاز  للفقرة 

%(   34)  وبنسبة مئوية مساوية الى (42ث بلغ عدد التكرارات )حي ( وافق )غيررضاهم..( كان عند المقياسين 

  %(. 6)  ( وبنسبة مئوية مساوية الى8)  موافق بشدة(  حيث بلغ عدد التكرارات  واقل تكرار كان عند المقياس )غير

بامتالك عامليها  تهتم ادارة المالية في المنظمة المصرفية  )وكذلك نالحظ من خالل  الجدول اعاله  ان الفقرة   

العمالء اداء اكثر من مهمة لكسب رضا  بالمرتبة االولى من ناحية ترتيب  مهارات متعددة تمكنها من  ( جاءت 

وكان اتجاه اجابات العينة المدروسة تتجه نحو   0.690))وانحراف  معياري مقداره    (3.86)االهمية بمتوسط  

تدعم االدارة المالية  انشطة البحث والتطوير   (ت ثانيا الفقرة  االتفاق على هذه الفقرة بمستوى اجابة مرتفع . وجاء

وانحراف معياري  3.67من ناحية ترتيب االهمية بوسط حسابي  (التي تسعى الى تقليل كلف خدماتها المصرفية

 وكان اتجاه اجابات العينة المدروسة تتجه نحو االتفاق على هذه الفقرة وبمستوى مرتفع.   (0.702) مقداره

 ( 8ومل د و تحليو الايانات  للمتتيريل  اع ه تم التوصو الى النتا   ادناه مل د و الجدوو  

 و متغير الميزة التنافسية  ( يمثل قيمة االرتبار بين  نظم المعلومات8جدول رقم )

 الميزة التنافسية المعلومات الحديثةنظم  

نظم المعلومات  

 الحديثة 

Pearson Correlation 1 **.900 

Sig- . (2-tailed)  .000 

   

 الميزة التنافسية
Pearson Correlation **.900 1 

Sig- . (2-tailed) .000  
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

وهي ايم  اردي   وهي    0.90ن حظ مل الجدوو اع ه ال  ايم  معامو اسرتااا  ايل المحوريل اع ه  هي 

%  واالتالي يتم رفض فرضي   العدم  ويتم ااوو  1%  او  5وهي ااو مل مستوى دسل       (Sigمعنوي   

  نظم المعلومات الحديث  ال رضي  الاديل  . ونستنت  مل ذلك اوجود  ع ا  ارتااا اردي  ذات دسل  معنوي   ايل   

 .  والميزة التنافسي 

 :لتنافسيةاختبار اثر نظل المعلو ات  الحديية  على الميزة ا:  ثاليا

 وااعاد الميزة التنافسي .   نظم المعلومات  الحديث توجد ع اات اثر ذات دسل  معنوي  ايل ااعاد  

   ااعاد الميزة التنافسي   متتير مست و( على   نظم المعلومات الحديثةااعاد واد تم حساب دال  انحدار  

 تمد( وحصلنا على النتا   التالي   المتتير المع

 يميل قيل  عا ل التحديد و عا ل التحدي المصحح( 9جدول )

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.900 .81 .780 .39641 

a. Predictors: (Constant), 

ومعامو التحديد المصحح هو    0.81التت     (  R- Squareمل الجدوو اع ه  ن حظ ال ايم  معامو التحديد  

%   مل اسنحرافات النلي  اما  81وهذا يعني ال نموذج اسنحدار للميزة التنافسي  فد شرحت ما م دراه    0.78

 المتا ي  مل هذه النسا  فيتم شرحه مل ااو متتيرات ادرى غير مضمن  في هذا الدراس  . 

 (  aANOVAيميل نتائج جدول تحليل التباين  ) (10جدول )                                   

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 0.54 1 0.54 1.413 .006b 

Residual 6.118 16 .382   

Total 6.118 17    

a. Dependent Variable: التنافسية.الميزة 

b. Predictors: (Constant), حديية.نظل؟ علو اتت 

 

( وهي معنوية  413.1المحسوبة هي )  F(  نالحظ ان قيمة aANOVA( الذي يمثل تحليل التباين )10جدول رقم  

 معنوي.  النموذجوهذا دليل على ان  b.000 =Sig%( حيث ان5عند مستوى   معنوية  )

 و عنويتها   tقيمة  علمة االنحدار وقيمة (  يميل تقدير 11جدول )
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aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t- test Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.685 .060  6.352 .000 

نضل المعلو ات  

 الحديية 
. 0456 .009 900 . 175.648 .000 

Dependent Variable:  الميزة التنافسية 

والخاصة باختبار معنوية معلمة االنحدار ان   لقد اظهرت نتائج البرنامج االحصائي الموضحة في الجدول اعاله

% اي  1% و  5وهي معنوية عند مستوى داللة    75.648الخاص بها هي    tوقيمة اختبار    0456 .قيمتها كانت  

  على  اننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اي ان هناك تأثير ذو داللة معنوية احصائية لإلدارة المالية 

  75.648بمقدار    الميزة التنافسيةيؤدي الى ارتفاع    األدرة المالية, بمعنى اخر ان اي تغير بأبعاد  الميزة التنافسية

 0456 .ي الى ارتفاع ا دارة المالية  بمقدار يؤد

النتا     ال ا نرونااخ  نانت  تم    جميعها اريا  مل    لمعامو  التي  ال يم  الى ذلك نانت  ااضاف   الصحيح  الواحد 

  الثاات ا  على ال اسستايال يتميز  يما اينها في ال يم وهذا يدو  المستددم  مت ارا  ف  الحصوو والداص   اال  رات  

  هذه العين    تا   هذا اسستايال وتعميم النتا    ن على    عتماد  س الحق في ا   لمصدااي  في ال ياس وتعاي الااحثوا

 .المدروس المجتمع  هذا على

ادتاارات    • ( جمعيها نانت معنوي   0.05عند مستوى دسل     Z-skewness ,Z-kurtosisنتا   

الحق في استددام    على  مدى ال  العين  المدروس  تتاع التوزيع الاايعي مما يعاي الااحث وهذا يدو  

 . لدراس  اسثر اسنحدار نموذج  اسلوب  

  تماما   است اف   نحو  فيه  العين   اجااات  اتجاه   نال  عام  اشنو  (نظم المعلومات الحديث    ن حظ ال الاعد    •

 (.0.47   معياري وانحراف( 3.40   حسااي   واوسا مرت ع اجاا   وامستوى ال  رات  هذه على

  على  است افن حظ ال الاعد  تاور المعلومات الحديث   ( اشنو عام فنال اتجاه اجااات العين  فيه نحو  •

 (. 0.433( وانحراف معياري  2.93واوسا حسااي  مرت ع  اجاا  وامستوى  ال  رات هذه

العين  فيه نحو    • التنافسي  ( اشنو عام فنال اتجاه اجااات    هذه   على  تماما   است افنذلك الاعد  الميزة 

 ( 0.5834( وانحراف معياري  2.8255واوسا حسااي مرت ع  اجاا  وامستوى  ال  رة 

( وهي ايم  تدو على  0.90والميزة التنافسي    نانت     الحديث    ت ال ايم  اسرتااا ايل نظم المعلوما •

% اي انه يتم ااوو ال رضي  الاديل  ونستنت   1% و  5وجود ارتااا اردي ومعنوي تحت مستوى دسل   

    الجديدة  والميزة التنافسي   ت نظم المعلوماع ا  ارتااا ذات دسل  معنوي  ايل 
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تدو على وجود ارتااا  ( وهي ايم  0.92ث    نانت  ي ال ايم  اسرتااا ايل تاور نظم المعلومات الحد •

% اي انه يتم ااوو ال رضي  الاديل  ونستنت  ع ا  ارتااا  1% و  5اردي ومعنوي تحت مستوى دسل   

 تاور نظم المعلومات الحداث     ذات دسل  معنوي   

امعنى ادر ال اي  ارت اع   الميزة التنافسي   على  نظم المعلومات الحديث  هناك تاثير ذو دسل  معنوي   •

 .الميزة التنافسي يؤدي الى ارت اع  نظم المعلومات الحديث     في ا

ا امعنى ادر ال اي   الميزة التنافسي   على لتاور النظم المعلوماتي  الحديث  هناك تاثير ذو دسل  معنوي   •

   الميزة التنافسي  يؤدي الى ارت اع     التاور للنظم المعلومات  ارت اع في

 االستنتاجات 

تناولت في احثي هذا دور نظم المعلومات الحديث   في دعم الميزة التنافسي  في عدد مل المنظمات المصرفي   ،        

سحظت الااحث   في  لدغ  ومل د و الدراس  التي اجريتها في هذا الاحث حصلت على اعض اسستنتاجات التي تت

لعراف والتي تعد اسداة الر يسي  للجهات اسشرافي   ومل د و مراجعتها للتشريعات المنظم  للعمو المصرفي في ا 

على هذا ال ااع ،اانها س تزاو ااصرة وس توانب التاور المتسارع لموضوع نظم المعلومات الحديث  ،حيث اينت  

ال حجو ح ظ المعلومات الحديث   ومواجه  النم الها و مل المعلومات يتوجب ح ظها في مجموع  مل النظم    النتا   ،

، وتدتلف نظم المعلومات الحديث   اادت ف اايع  عمو المصرف او المنظم  . وال وظي   اسنظم  تناوي على  

الحديث   تعتار نظم لدعم ال رارات اسداري    تصميم النظام المالوب واسشراف على المارمجيل . ال نظم المعلومات 

العمو المستمر على تسدير نظم المعلومات الحديث   ومهام اسداري  التي تتعلق اها .  وهذه النظم يمنل تصني ها وفق ال

واداص  النظم الدايرة ،ونظم دعم ال رارات في مراحو عملي  صناع  واتداذ ال رارات اسستراتيجي  لتحديد الادا و  

هذه    ا اسنسب لتح يق اهداف المصارف ،وال يم  المتواع  لنو مل هذه الادا و في ظو المنافس  والتع يد الذي تعيشه

تسعى المصارف الداصه عين  الاحث إلى ت ديم ددماتها اأسرع وات ممنل إس أنها ت ت ر إلى انظم    والمصارف . 

تسعى المصارف الداصه عين     نذلكمنل واأدااء اليل .معلومات حديث   تساعدها على إنجاز عملها اأسرع وات م 

الاحث إلى ت ديم ددماتها اأسرع وات ممنل إس أنها ت ت ر إلى انظم  معلومات حديث   تساعدها على إنجاز عملها  

 اأسرع وات ممنل واأدااء اليل . 

تن يذ اعمالها على انمو وجه ،   اجراء دراس  لتحديد نظم المعلومات المالوا  التي تمننها ملنتحرى في هذا الاحث 

المصارف هذه  تمارسها  التي  والنشااات  اسعماو  لناف   شامو  تحليو  يتالب  و  وهذا  المصارف  ا  الااحث   توصي 

، وذلك مل د و   نظم المعلومات احنم   استثمار مدصصات مح ظ   الدراس  اضروة  الداص  اسهلي  موضوع 

اسجهزة وصيانتها وادامتها وتا فاعليتها الح اظ على  اتي  زيادة  اسزم   الايانات  ارمجياتها واواعد    وير وتحديث 

توفير ااعدة ايانات ومعلومات فعال  وحديث  ، إذ أّل نجاا اسداره المالي  في اتداذ اراراتها   يتواف على توفير  و

المناسب.  الوات  في  ومتاوره  حديث   الداص    تمنيل    المعلومات  للمصارف  المالي   نموذج  اسعتاإدارة  على  ماد 
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الدراس  والنتا   التي تم التوصو إليها في التحلي ت اإلحصا ي  نعامو أساسي في تعميق الوعي واإلدراك اأهمي   

 : المصااادر.نظم المعلومات الحديث   وهذا سيح ق اسستت و احمثو وال رار الرشيد في تاايق ارارات اسدارة المالي   
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 احوسا، السعودي . 
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