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شكـر وتـقـدیـر 

 وَصلِّ اللهم على خاتم ،الحمد هللا ذي المن والفضل واإلحسان ، حمدًا یلیق بجالله وعظمته

 وكریم توفیقه، حسن ىوأخیرًا، علالرسل سیدنا محمد علیه أفضل الصالة وأتم التسلیم. وهللا الشكر أوًال 

وفرَّج ، عونه، وعلى ما منَّ وفتح به عليَّ من إنجاز لهذا البحث، بعد أن یّسر العسیر، وذّلل الصعب

الهم 

كما َأِدیُن بعظیم الفضل والشكر والعرفان بعد اهللا سبحانه وتعالى في إنجاز هذا البحث  

 باإلشراف حیث كان لتفضله المغربي،لمشرفي األستاذ الدكتور كامل محمد وٕاخراجه بالصورة المرجوة 

فلم یبخل بجهده أو نصائحه  على هذه الرسالة اكبر األثر في إثرائها بأفكاره النیرة، ومعلوماته القیمة،

  راً جزاه اهللا خي

وأتقدم بالشكر واالحترام والتقدیر للسادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرین على ما 

  الرسالة. وعلى ما أبدوه من مقترحات قیمة بما یثري المتواضعة،راءه رسالتي قبذلوه من جهد في 

 جامعتي الموقرة جامعة الشرق األوسط ممثلة بأعضاء إلىكما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان 

 المساعدة كل من قدم لي إلى وال یفوتوني أن أتوجه بالشكر والتقدیر ،الهیئة التدریسیة واإلداریة فیها

، فجزآهم اهللا عني خیرا.  العلمیة أسهم في إبداء النصح والمشورة في مسیرتي أو

واهللا ولي التوفیق. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

 

الباحث / شادي قصراوي 
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اإلهداء 

والدي العزیز 

أحمل أسمه  إلى من كلله اهللا بالهیبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من

بعد طول انتظار وستبقى  بكل افتخار .. أرجو من اهللا أن یمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها

 ..كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وٕالى األبد

 والدتي الحبیبة

الحیاة وسر  إلى مالكي في الحیاة .. إلى معنى الحب وٕالى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة

الحبایب  إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى  ..الوجود

 وأخواتي إخوتي

 ستمد عزتي وٕاصراريألّي من روحي وبهم إإلى من هم اقرب .. إلى ریاحین حیاتي 

  زوجتي الحبیبة

بوجودها أكتسب   إلى من..  أعتمد .. إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتياإلى من بها أكبر وعلیه

إلى من عرفت معها معنى الحیاة . .. قوة ومحبة ال حدود لها 

 أبنائي وبناتي

 حیاتي ومن أرى النور عندما ینظرون في عیوني غلي من وهبتهمأ  منإلى

 

 الباحث / شادي قصراوي
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الملخص باللغة العربیة 

أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي دراسة میدانیة الختبار الدور الوسیط 

في   نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني األعمال اإللكترونیة في البنك العربيالستخدام

مدینة عمان. 

إعداد 

شادي طارق قصراوي  

إشـــــراف  

كامل محمد المغربي أ.د.

الدراسة إلى التعرف على أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي دراسة هذه هدفت 

 نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني األعمال اإللكترونیة في الستخداممیدانیة الختبار الدور الوسیط 

 بناء استبانهالبنك العربي في مدینة عمان. ولغایات تحقیق أهداف الدراسة قام الباحث بتصمیم 

على الدراسات ذات العالقة لجمع البیانات من عینة الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من جمیع 

، أّما عّینة الدراسة  الفعلیة  في مدینة عمانمدیري الفروع ورؤساء األقسام العاملین في البنك العربي

) تم توزیعها على مدیري الفروع ونوابهم ورؤساء األقسام 128 من أصل(استبانه) 126بلغت (

.  من خالل إجراء مسح شاملالعاملین في فروع البنك العربي في مدینة عمان

 جملة من النتائج أهمها: كان مستوى األولویات التنافسیة واستخدام إلى وتوصلت الدراسة 

نظام تخطیط موارد المنظمة وتبني األعمال اإللكتروني في البنك العربي مرتفع من وجهة نظر 

 والمرونة والجودة التسلیم سرعة ثم األولى المرتبة في التكلفة أولویة جاءت  وقدعینة الدراسة.
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التكلفة والجودة والمرونة في استخدام یة  أولو لكل من وجود أثر ذو داللة إحصائیةبالتوالي كما تبین

 وجود أثر ذو داللة إحصائیة ، كما تبینلیس ألولویة سرعة التسلیمونظام تخطیط موارد المنظمة 

ألولویات الجودة وسرعة التسلیم في تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة، في حین أن المرونة 

 وجود أثر ذو داللة إحصائیة ، وقد بینت الدراسة أیضا النتائج التالیةیوجد لهما أي أثر والتكلفة ال

وجود أثر ذو داللة إحصائیة لتبني والستخدام نظام تخطیط موارد المنظمة في األداء المنظمي 

عدم وجود أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام  وتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في األداء المنظمي

وجود و  نظم تخطیط موارد المنظمة كمتغیر وسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي

جزئي لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في أثر األولویات التنافسیة في األداء وسیط دور 

وجود دور وسیط جزئیًا للتكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا والمنظمي 

األعمال اإللكترونیة في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي. 

تفعیل استخدام نظام بالبنك العربي  یوصي الباحث على ضرورة قیاموبناًء على النتائج  

 ، كما یوصي أیضاتخطیط موارد المنظمة لتعزیز أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي

 ضرورة تبني األعمال اإللكترونیة لتعزیز أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي للبنك العربي. ب
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Abstract 

The impact of competitive priorities on Business performance 
an empirical study to test the mediating of Enterprise 

Resource Planning system usage and  
E-Business adoption in Arab Bank in Amman City. 
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This study aimed to know the impact of competitive priorities on 

Organizational Performance: an empirical study to test the mediating role 

of the integration of enterprise resource planning system and e-business 

technology adoption at Arab Bank in Amman City. For the purpose of 

achieving the objectives of the study, the researcher design a questionnaire 

based on the relevant studies to collect data from the study sample. The 

study population consisted of all branch managers and department heads 

working at the Arab Bank in Amman City. The actual sample of the study 

is (126) questionnaires out of (128) were distributed to branches managers; 

deputies managers, heads of departments who work at the Arab Bank in 

Amman city  through a comprehensive survey. The study arrived to a set of 

results, the most important amongst are: competitive priorities level, use of 

resources planning system and adoption of e-business technology in the 



  س

 

Arab bank is high from the perspective of the study sample. The cost 

priority came first and then the speed of delivery, quality and flexibility 

respectively. There is significant statistical impact for   cost priority, quality 

and flexibility in the use of resource planning system but not for speed of 

delivery. There is significant statistical impact for quality and speed of 

delivery priorities on the adoption of e-business technology but not for 

flexibility and cost priorities. The results also showed there is significant 

statistical impact for enterprise resource planning system use and e-

business technology adoption on organizational performance. There is 

partial mediating role for e-business technology adoption in the impact of 

competitive priorities on organizational performance. There is partial 

mediating role for the integration of enterprise resource planning system 

use and e-business technology in the impact of competitive priorities on 

organizational performance. There is no mediating role for enterprise 

resource planning system use in the impact of competitive priorities on 

organizational performance. Based on the research results, the researcher 

recommends that the necessity for Arab bank to activate enterprise resource 

planning system to enhance the impact of competitive priorities on 

organizational performance. Arab bank must ensure the integration 

between enterprise resource planning system and e-business technology to 

achieve superior business performance.                                                      .                                                     
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): المقدمة1-1(   
 تنافس إستراتجیة لدیها یكون أن البد أنواعها اختالف على الشركات أن الواضح من بات   

 التأكد وجود وعدم المتغیرة البیئة ظروف ظل ففي. الحالیة العمل بیئة ظروف مع تتوافق دقیقة

 قاألسوا وفي ومنتجاتها خدماتها في المنافسة طریقة تحدید من الشركات أمام مفر ال أصبح البیئي

 أصبح علیها، الحصول في الزبائن یرغب التي المصرفیة الخدمات تنوع ظل ففي. فیها تتنافس التي

 البنوك على یفرض وهذا. الوقت بنفس الخدمات هذه كافة تلبیة التجاریة البنوك على الصعب من

 السابقة الدراسات وأشارت. للسوق لالستجابة ستستخدمها التي التنافسیة األولویات تحدید التجاریة

(Ward, 1998; Kathuria, 2000) مقاییس لألولویات التنافسیة هي: التكلفة أربعة  إلى 

المنخفضة، والجودة، ووقت التسلیم، والمرونة. 

 ورغبات حاجات لتلبیة المنظمة موارد واستخدام توزیع كیفیة تحدد التنافسیة فاألولویات

 التي التقلیدیة المعلومات نظم محل لیحل المنظمة موارد تخطیط نظام وجاء. المتنامیة الزبائن

 & Laframboise) . وأشار الباحثونالبنك أنشطة من نشاط كل عن جزئیة صورة تعطي

Reyes, 2005; Molla & Bhalla, 2006) إلى أن استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة 

یساعد الشركات على تحقیق میزة تنافسیة من خالل السرعة في تسلیم المنتجات والخدمات والمرونة 

في االستجابة لحاجات الزبائن، وٕادارة المعلومات بشكل كفؤ. ویمكن أن نستنتج من ذلك أن نظام 

تخطیط الموارد یمكن أن یؤدي إلى تحسین األداء المنظمي من خالل تحدید األولویات التنافسیة 

 التي یتبعها البنك.

 وعلیه فاألولویات التنافسیة التي یتبعها البنك تقوم بتحدید الكیفیة التي یستخدم فیها نظام 

والتي تتضمن(   Enterprise Resource Planning System(ERP)تخطیط موارد المنظمة
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إدارة المعلومات، للرقابة على المخزون، لتقلیل التكالیف، سرعة التسلیم). ولكي یتحقق التوافق بین 

األولویات التنافسیة ونظم تخطیط موارد المنظمة البد من ربط نظام تخطیط الموارد بتكنولوجیا 

 وأما نظام تخطیط موارد المنظمة فإن هدفه األساس هو أتمتته العملیات ،األعمال اإللكترونیة

الداخلیة للبنك وربط وحداته الوظیفیة مع بعضها البعض. إال أن هناك عملیات خارجیة تربط البنك 

بكافة زبائنه وشركائه والبد من ربطها مع العملیات الداخلیة لكي یتمكن البنك من االستجابة 

والتكیف مع حاجات ورغبات الزبائن وتلبیتها بالسرعة الممكنة وهذا هو جوهر تكنولوجیا األعمال 

اإللكترونیة. 

ألعمال اإللكترونیة هي تحقیق التكامل والتعاون مع  التكنولوجيوبما أن المهمة األساسیة 

الزبائن وشركاء األعمال، فالبد أن تؤدي إلى تحسین األداء المنظمي. واألداء المنظمي، كمفهوم 

واسع ومؤشر كلي لألداء، یمكن أن یتأثر زیادة أو نقصًا بعوامل عدیدة كاألولویات التنافسیة، ونظم 

تخطیط موارد المنظمة، وتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة، واستراتجیات األعمال المتبعة، والعنصر 

البشري، وٕادارة المعرفة والمعلومات المتاحة داخل البنك.... وغیرها. ومن هنا جاءت هذه الدراسة 

لتركز على أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي من خالل استخدام نظم تخطیط موارد 

 یعتبر احد المؤسسات القلیلة الذيالمنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في البنك العربي 

 التي تستخدم نظام تخطیط الموارد للمنظمة  ونظم األعمال االلكترونیة.

: وأسئلتها: مشكلة الدراسة 1 – 2)(
 ومحلیًا نتیجة لثورة تكنولوجیا وٕاقلیمیا فیه حدة المنافسة عالمیًا ازدادتفي الوقت الذي 

، والتغیر غیر المسبوق في حاجات ورغبات الزبائن و سلوك المنافسین دفع واالتصاالتالمعلومات 

بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي األردني إلى ضرورة تحدید أولویاتها التنافسیة لكي تتمكن من 
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 في حیرة بالنسبة ازالو الالبقاء وتحسین مركزها التنافسي وأداؤها التنظیمي. إَال أن مدیري البنوك 

بنوك قد اعتمدت ال إال أن بعض لتلك األولویات، و أثر تلك األولویات على األداء المنظمي للبنك 

 اعتمدت على الجودة بالتركیز على فئة محددة أخرى التكلفة المنخفضة ، وهناك بنوك أولویةعلى 

 إلى أدت  وفئة ثالثة من البنوك ركزت على سرعة تسلیم الخدمات المصرفیة وجمیعها ،من الزبائن

 هو كیف األسئلة الرئیسیة التي تحاول البنوك اإلجابة علیهانتائج ایجابیة في أداء المنظمة. إال أن 

 حسب األهمیة تبعًا للظروف التي تمر بها، وكیف یعاد ترتیب أولویاتهاتقوم هذه البنوك بترتیب 

وكیف یمكن أن تؤثر تلك األولویات على ، هذه األولویات في حال تغیرت الظروف البیئیة للمنظمة

تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة؟ هذه مجموعة قلیلة من تبني استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة و

 في القطاع المصرفي األردني ومنها بال شك ةالتساؤالت التي تدور في أذهان مدیري البنوك العامل

البنك العربي. 

 ولذلك، جاءت هذه الدراسة إللقاء مزید من الضوء على موضوع في غایة األهمیة هذه 

 أكثر من أي وقت مضى هو: كیف یمكن لألولویات التنافسیة في القطاع المصرفي أن تؤثر األیام

 الحدیثة؟ الذي ینعكس بشكل نهائي على األداء واالتصاالتعلى استخدم نظم تكنولوجیا المعلومات 

 Low) والتكلفة المنخفضة(Quality) األولویات التنافسیة المتمثلة بالجودة أنالمنظمي. ویبدو 

Cost) وسرعة التسلیم (Fast Delivery) والمرونة )Flexibility( صعب تحقیقها في الواقع ي

 .العملي في نفس الوقت 

هو أثر األولویات  ولذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل بسؤالها الرئیس الذي ینص على (ما

التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي؟) 
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 التالیة: األسئلةویتفرع عنه 

ما مستوى األولویات التنافسیة في البنك العربي،  واستخدام نظام تخطیط موارد المنظمة، وتبني  •

 تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة، واألداء المنظمي في البنك العربي؟

ما هو أثر األولویات التنافسیة في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في البنك العربي؟  •

ما هو أثر األولویات التنافسیة في تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في البنك العربي؟  •

ما هو أثر استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في األداء المنظمي في البنك العربي؟  •

ما هو أثر تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في األداء المنظمي في البنك العربي؟  •

 نظم تخطیط موارد المنظمة كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء استخدامما مدى دور  •

المنظمي في البنك العربي؟ 

ما مدى دور تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كوسیط  في أثر األولویات التنافسیة في األداء  •

المنظمي في البنك العربي؟ 

التكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال  ما مدى دور •

اإللكترونیة كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي؟ 

): أهداف الدراسة 1 – 3(
یتبلور هدف الدراسة الرئیس بـ: التعرف على أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي 

في البنك العربي؟ ویتفرع عنه األهداف الفرعیة التالیة: 

التعرف على مستوى األولویات التنافسیة في البنك العربي، واستخدام نظام تخطیط موارد  •

 المنظمة، وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة، واألداء المنظمي في البنك العربي.

التعرف على أثر األولویات التنافسیة في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في البنك العربي.  •
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التعرف على أثر األولویات التنافسیة في تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في البنك العربي.  •

التعرف على أثر استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في األداء المنظمي في البنك العربي.  •

التعرف على أثر تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في األداء المنظمي في البنك العربي.  •

 نظم تخطیط موارد المنظمة كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في استخدامالتعرف على دور  •

األداء المنظمي في البنك العربي. 

التعرف على دور تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في  •

األداء المنظمي في البنك العربي. 

التعرف على دور التكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال  •

  اإللكترونیة كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي.

: أهمیة الدراسة 1 – 4)(
یمكن تحدید جوانب أهمیة الدراسة الحالیة فیما یأتي: 

األهمیة العلمیة:  -1
 ربطت هذه الدراسة بین مجموعة من المتغیرات لم یتم ربطها من قبل الدراسات العربیة  -أ

واالجنبیة السابقة، (حسب علم الباحث) إذ إن معظم الدراسات السابقة، تناولت بالبحث، األولویات 

 ، ونظام إدارة التكالیف واألولویات التنافسیة) 2007،(الجاسميالتنافسیة ومبادئ الجودة الشاملة 

(یونس  التوافق االستراتجي بین استراتجیات المنظمة واألولویات التنافسیة)2010، (الشعباني

، و )2012 (السمان ووهاب،  ومتطلبات الصیانة الشاملة واألولویات التنافسیة،)2010 والنعمة،

، ونظم تخطیط الموارد وأمثلیه خلق )2013 (عبد الرحمن،جودة حیاة العمل واألولویات التنافسیة 

وأثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة مع نظم المعلومات ، ) 2011،أحمد وآخرون(القیمة 

، )2013(الزبن،  تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة والذكاء التنظیمي ،)2008(سلمان، المحاسبیة 
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ولكنها لم تجمع بین األولویات التنافسیة ونظم تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال 

 نموذج دراسة واحد.أُ اإللكترونیة واألداء المنظمي في 

 غالبیة الدراسات السابقة، تناولت جوانب مختلفة من الدراسة الحالیة في بیئات عمل مختلفة -ب 

سیاسیًا واجتماعیًا وثقافیًا، ولیس بالضرورة أن تكون نتائجها قابلة للتطبیق على البیئة األردنیة 

  ولذلك جاءت أهمیة هذه الدراسة من تطبیقها على البیئة األردنیة.،بشكل عام

 تناولت الدراسة الحالیة موضوع یعتبر حدیث نسبیًا، حیث تفتقر المكتبة العربیة لمثل هذا النوع -ج 

 من المواضیع على حد علم الباحث.

 بیئة العمل الحالیة تفرض على المنظمات على اختالف أنواعها، تحدید أولویاتها التنافسیة -د 

لنظم التكنولوجیة التي یمكنها من االستجابة للتغیرات الحاصلة في بیئة العمل لوكیفیة استخدامها 

مما یمكنها من البقاء والنجاح ولذلك، یصبح من الضرورة بحث أثر األولویات التنافسیة في األداء 

 المنظمي من خالل استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة.

األهمیة العملیة:  -2
 من المتوقع أن تفید النتائج التي تسفر عنها هذه الدراسة أصحاب القرار في البنك العربي في   - أ

تكنولوجیا األعمال تبني توضیح أثر األولویات التنافسیة في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة و

األداء المنظمي مما یشكل خارطة طریق مستقبلیة للبنك عند االستثمار في أي في اإللكترونیة 

 التي یتبعها البنك وتدعمها.  التنافسیةنظم تكنولوجیة جدیدة بحیث تتوافق مع األولویات 

كما یمكن لمدیري البنوك العاملة في القطاع المصرفي األردني من اإلفادة من نتائج هذه  - ب

الدراسة في التحقق من قوة العالقة بین األولویات التنافسیة المستخدمة في البنك والنظم التكنولوجیة 

 ومدى توافقها مع تلك األولویات. المستخدمة
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 ): فرضیات الدراسة1 – 5(
تم صیاغة الفرضیات اآلتیة بناًء على الدراسات السابقة التي تم تحدیدها من قبل الباحث، 

 ):11-ومن أنموذج الدراسة الوارد في الشكل (

  .H01الفرضیة الرئیسیة األولى 
ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي عند 

 ).α≥  (0.05مستوى داللة

 H02.الفرضیة الرئیسیة الثانیة 
ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في 

 ).α≥  (0.05البنك العربي عند مستوى داللة

  .H03الفرضیة الرئیسیة الثالثة 
ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في 

 ).α≥  (0.05البنك العربي عند مستوى داللة

 .H04الفرضیة الرئیسیة الرابعة 
ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في األداء المنظمي في البنك 

 ).α≥  (0.05عند مستوى داللة

  .H05الفرضیة الرئیسیة الخامسة 

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في األداء المنظمي في البنك 

 ).α≥  (0.05العربي عند مستوى داللة

 .H06الفرضیة الرئیسیة السادسة 

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة كوسیط في أثر األولویات 

 ).α≥  (0.05التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي عند مستوى داللة
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 .H07الفرضیة الرئیسیة السابعة 

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كوسیط في أثر األولویات 

 ).α≥  (0.05التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي عند مستوى داللة

 .H08 الفرضیة الرئیسیة الثامنة

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للتكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة و تبني تكنولوجیا 

األعمال اإللكترونیة كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي عند 

 ).α≥  (0.05مستوى داللة

): أنموذج الدراسة 1 – 6(
یتكون أنموذج الدراسة من ثالث أنواع من المتغیرات: المتغیر المستقل: األولویات 

التنافسیة المتمثلة بالجودة والتكلفة المنخفضة وسرعة التسلیم والمرونة. والمتغیرات الوسیطة: 

استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة. والمتغیر التابع: األداء 

.  (1-1)المنظمي مقاسًا بالحصة السوقیة والربحیة كما هو موضح في الشكل رقم
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 أنموذج الدراسة  (1-1)الشكل رقم     
 (من إعداد الباحث)   

 
النموذج من أعداد الباحث باالستناد على الدراسات السابقة ذات العالقة: فیما یتعلق باألولویات 

، واستخدام نظم تخطیط )Naqshbandi & Idris, 2012( دراسة على االعتمادالتنافسیة تم 

 (Chang, etal., 2008; Doll & Torkzadeh, 1998) موارد المنظمة باالعتماد على دراسة

 واألداء )Lin & Lee, 2005( وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة باالعتماد على دراسة

 Law and Ngai, 2007; Voola, etal., 2012)(المنظمي باالعتماد على دراسة 

 

استخدام نظم 
تخطیط موارد 

المنظمة 
 

تبني تكنولوجیا 
األعمال 

اإللكترونیة 
 

األداء 

 المنظمي
H01 

H03 

H02 

H05 

H07 

H06 

H08 

األولویات 

 التنافسیة

المتغیر التابع 
H04 

الجودة 

التكلفة 

المنخفضة 

سرعة 

التسلیم 

 

 

الحصة 

السوقیة 

الربحیة 

المتغیر الوسیط 

المتغیر المستقل 
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 حدود الدراسة ):1 – 7(
 تنقسم حدود الدراسة إلى: 

مساعد أو نائب ،  اقتصرت هذه الدراسة على بحث آراء جمیع المدیرین (مدیر فرعالحدود البشریة:

رئیس قسم) العاملین في فروع البنك العربي في مدینة عمان.  ، إدارة/مدیر وحدة، مدیر فرع

 یتوقع أن تستغرق هذه الدراسة فصلین دراسیان إلنجازها خالل العام الجامعي الحدود الزمنیة:

2015/2014. 

) 52 تم إجراء هذه الدراسة على فروع البنك العربي في مدینة عمان وعددها (الحدود المكانیة:

 فرعاً .

 ذات ، اعتمدت الدراسة الحالیة في تحدید متغیرات الدراسة على الدراسات السابقةالحدود العلمیة:

 قیاس العالقة بموضوع الدراسة من حیث المتغیرات والمقاییس المستخدمة. وقد اعتمدت في

 واستخدام نظم تخطیط موارد )Naqshbandi & Idris, 2012(األولویات التنافسیة على دراسة 

وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة ) Chang, etal., 2008(المنظمة باالعتماد على دراسة

 واألداء المنظمي باالعتماد على دراسة )Lin & Lee, 2005( باالعتماد على دراسة

 )(Law and Ngai, 2007; Voola, etal., 2012  

 : محددات الدراسة1 – 8)(

. اقتصرت هذه الدراسة على البنك العربي وفروعه في مدینة عمان، ولم تشمل جمیع فروع البنك 1

 العربي في بقیة محافظات المملكة أو حتى في بقیة الدول العربیة واألجنبیة.

. اعتمدت هذه الدراسة على اإلستبانة كأداة لجمع البیانات، وهي ال تخلو من التحیز وتعكس آراء 2

 المبحوثین في فترة توزیع اإلستبانة.
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. المتغیرات التي شملتها الدراسة هي األولویات التنافسیة، واستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة، 3

وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة، واألداء المنظمي. ولم تتطرق إلى متغیرات معدلة للعالقات 

المفترضة في أنموذج الدراسة كحجم البنك، وملكیة البنك، ومزودي نظم تخطیط موارد المنظمة، 

 واستراتجیات األعمال المستخدمة.

: التعریفات اإلجرائیة لمصطلحات الدراسة: 1 – 9)(
لكي یتمكن الباحث من تحقیق أهداف الدراسة، ال بد من تعریف متغیرات الدراسة تعریفًا 

 :ولغایات هذه الدراسة یمكن تعریف متغیراتها إجرائیًا وكما یأتي إجرائیًا للتمكن من قیاسها بدقة،

  : )Priorities) competitive األولویات التنافسیة
المنظمة في بناء مركزها التنافسي في السوق الذي ستخدمها ت التي اإلجراءاتمجموعة من تصف 

الستجابة للتغیرات الحاصلة في بیئة العمل. وتتألف من أربعة أبعاد: الجودة، والتكلفة یمكنها من ا

 المنخفضة، وسرعة التسلیم، والمرونة.

 );Phusavat & Kanchana, 2007; Ketchen, etal., 2008 2012 ،(أبو زید 

 :(Quality) الجودة 
 العمالء و موثوقیة رضا وعملیاتها بغیة زیادة أنشطتها تشیر إلى مدى تركیز المنظمة على تحسین 

 المنتجات التي تقدمها بحیث تكون أعلى  أوالجودة في الخدمات و المنتج 

 المنتجات التي تقدمها المنظمات المنافسة. أومن جودة الخدمات 

 ;Phusavat & Kanchana, 2007; Ketchen, etal., 2008) 2014 ،(أبو زید

  (Low Cost) : التكلفة المنخفضة
 العمل واستخدام المعدات إنتاجیة وتحسین اإلنتاجتشیر إلى قدرة المنظمة على ضبط تكالیف 

 خدمات تتصف بالتكلفة المنخفضة والمنافع أو الذي یمكنها من تقدیم منتجات األمربطریقة فعالة 
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 ;Thürer, etal., 2013; Phusavat & Kanchana, 2007 )العالیة مقارنة مع المنافسین

Ketchen, etal., 2008) 

  (Fast Delivery) : سرعة التسلیم

 تواریخ تحقیق الخدمات وأوتشیر إلى قدرة المنظمة على تخفیض الوقت المطلوب لتسلیم المنتجات 

قیة عالیة. والتسلیم بموث

 ) ;2014Thürer, etal., 2013 ، (ابو زید

  :)Flexibility( المرونة
تشیر إلى قدرة المنظمة على تعدیل منتجاتها وخدماتها لكي تفي بحاجات ورغبات الزبائن المختلفة 

من خالل  تعدیل تصمیم المنتجات والخدمات، والقدرة على العمل بربحیة من خالل تقدیم  

 ) ;2014Thürer, etal., 2013 ، زیدأبو( ت.مستویات مختلفة من المنتجات والخدما

    Enterprise Resource Planning System(ERP) : نظام تخطیط موارد المنظمة
هو عبارة عن برنامج حاسوبي متقدم یهدف إلى أتمتة أكبر جزء من عملیات المنظمة الداخلیة 

 المشتریات،  مثل (المالیة،)Subsystems(مجموعة من النظم الفرعیة  وتكاملها باستخدام

المستودعات، التصنیع وسلسلة التورید...) من خالل ربطها بقاعدة  إدارة الموارد البشریة، المبیعات،

 لحظة بلحظة وفي أي وقت المنظمةبیانات مركزیة تعطي المدیرین صورة كاملة عن أنشطة 

) 2014 (الذنیبات،.نكا

  Enterprise Resource Planning usage : المنظمة استخدام نظام تخطیط موارد

یشیر إلى مدة وكثافة وتكرار استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة من قبل العاملین في انجاز مهام 

 .)chang, 2008(عملهم الروتینیة وغیر الروتینیة 
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  E-business:تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة
 من تكوین عالقات ا لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي تمكنهالمنظمةیشیر إلى مدى تبني 

تمكنهم من إجراء أي معامالت  و  كأفراد وشركات وشركاء األعمال اآلخریناعمل متینة مع زبائنه

  بوقت وتكلفة وجهد قلیل.تجاریة

lin & lee, 2005) (

 Business performance :    األداء المنظمي

 أعلى من المنافسین المباشرین من حصة سوقیة، وربحیةعلى تحقیق  قدرة المنظمةیشیر إلى  

 ) 2014، خالل تقدیم منتجات وخدمات ذات جودة عالیة وتكلفة منخفضة.( ابو زید
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الفصل الثاني 
اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 المقدمة ):2-1(
 األولویات التنافسیة): 2-2(
 نظام تخطیط موارد المنظمة): 2-3(
 تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة): 2-4(
 ): األداء المنظمي2-5(
 البنك العربي ):2-6(
 ): العالقة بین متغیرات الدراسة2-7(
الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة  ):2-8(
 ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة ):2-9(

 

 

 

 

 

 

 



 -16-  

 

): المقدمة 2 – 1(
ن التغیرات والتطورات االقتصادیة والتكنولوجیة والسیاسیة والدیمغرافیة والتغیرات في إ

حاجات ورغبات الزبائن أدت إلى تغیر أولویات المنافسة لدى المنظمات عبر الزمن. فبعد أن كانت 

المنظمات تركز على تقدیم منتجات بأقل التكالیف، تزاید عدد المنافسین في كل قطاع من 

القطاعات التجاریة فأصبحت المنافسة السعریة في أوجها األمر الذي أدى إلى  ظهور الحاجة إلى 

تقدیم منتجات ذات خصائص فریدة عن بقیة المنتجات المتاحة في االسواق. ونتیجة لقیام المنافسین 

بتقلید وٕانتاج منتجات مشابهة للمنتجات الفریدة ظهرت الحاجة مرة أخرى للبحث أن أولویة تنافسیة 

جدیدة تمثلت بعنصر الزمن، فركز العدید من الشركات على تسلیم المنتجات في الوقت الذي یرغب 

 الزبون بالحصول علیها أو عند الطلب.

 والحقًا ظهرت المرونة كأولویة تنافسیة ففي ظل تنوع حاجات ورغبات العمالء ولكي تحقق 

المنظمة مركز تنافسي قوي البد لها من القدرة على تقدیم منتجات أو خدمات متنوعة تلبي حاجات 

ورغبات العمالء المختلفة. فضًال عن، أن التغیرات غیر المسبوقة وغیر المتنبأ بها في بیئة العمل 

تخلق درجة عالیة من التذبذب بالطلب األمر الذي یفرض أیضا على المنظمات أن تتمتع عملیات 

إنتاجها بمرونة عالیة لتقلیل الخسائر التي یمكن أن تنجم عن تصنیع منتجات ال تتوافق مع حاجات 

ورغبات العمالء الجدیدة. كل ذلك دفع بالمنظمات الحدیثة إلى التفكیر ملیًا بأولویاتها التنافسیة 

ووضعها أمام تحد كبیر في تحدید أي األولویات التنافسیة التي یمكن أن تتبعها المنظمة لبناء 

 مركز تنافسي قوي.
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  ): مفهوم األولویات التنافسیة2 -2 (
في ظل محدودیة الموارد المادیة والبشریة أصبح على الشركات تحدید أولویاتها التنافسیة 

لالستجابة للتغیرات الحاصلة في بیئة العمل المتمثلة بتنوع حاجات ورغبات الزبائن الحالیة 

والمستقبلیة. ففي األسواق التي تتمیز باالستقرار یكون من السهولة على الشركة االعتماد على 

إستراتجیة واحدة للمنافسة وغالبًا ما تكون التكلفة المنخفضة، لكن عندما تشتد حدة المنافسة على 

أساس السعر( المتمثل بتقدیم منتجات بأسعار منخفضة مقارنة مع المنافسین) أصبح من الضرورة 

على الشركات البحث عن أولویات تنافسیة أخرى لتمیز نفسها عن المنافسین المباشرین من خالل 

تقدیم منتجات ذات جودة عالیة وتسلیم المنتجات أو الخدمات في الوقت الذي یرغب الزبون 

بالحصول علیها أو من خالل تقدیم منتجات وخدمات متنوعة حسب حاجات ورغبات الزبون 

الشخصیة. وتصف األولویات التنافسیة الطریقة واإلجراءات التي تتبعها الشركات في بناء مركزها 

 ;kathuria, 2000)ن على أبعاد األولویات التنافسیة التنافسي. وهنالك شبه اتفاق بین الباحثي

huang, etal., 2010 ; chi, etal., 2009 ; Thürer, etal., 2013   kim, 2013; ; أبو زید، 

2014( .  

  ): أبعاد األولویات التنافسیة2-2-1(
فرضت ظروف البیئة الحالیة على المنظمات تبني مجموعة من األولویات لبناء قدرتها 

التنافسیة. وتفاوتت أبعاد األولویات التنافسیة عبر الزمن فبدأت بالتكلفة وانتهت بالمرونة والزالت 

التغیرات التي تحصل في بیئة العمل ربما تتطلب ابتكار أولویات تنافسیة جدیدة. فالدراسات السابقة 

األبعاد لألولویات  Kathuria) ,2000(تناولت أبعاد عدة لألولویات التنافسیة. فمثًال، حدد 

التنافسیة بأنها : التكلفة المنخفضة، والتسلیم ، والجودة، والمرونة. حیث أن األولویات التنافسیة 

تحدد الكیفیة التي سیتم فیها توزیع موارد المنظمة المختلفة والطریقة التي سیتم فیها القیام بعملیات 
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 اقترح التي Skinner) ,1974(األنشطة المختلفة. وتعود جذور األولویات التنافسیة إلى دراسة 

       فیها أن األولویات التنافسیة تتكون من التكلفة المنخفضة، والجودة، والتسلیم، والمرونة. وأكد 

 الرئیسیة المتمثلة  األربعة) على أن هناك شبه اتفاق بین الباحثین على األولویات 2010 (الشعباني،

التكلفة المنخفضة، والجودة ، والمرونة، وسرعة التسلیم ویمكن إضافة البعد البیئي كبعد خامس ب

لألولویات التنافسیة في ظل تزاید المطالبات بضرورة أن تكون المنتجات والخدمات المقدمة صدیقة 

للبیئة وال تخلق أي نوع من أنواع الضرر لتلك البیئة. 

التكلفة ب أن التوافق بین األولویات التنافسیة المتمثلة (Chi, etal., 2009) وأوضح

الجودة، سرعة التسلیم، والمرونة وخصائص بیئة العمل المتغیرة والمعقدة والمتذبذبة  المنخفضة،

 أن األولویات التنافسیة المتمثلة (Huang, etal., 2010)ضرورة لتحقیق التمیز التنافسي. فقد بین 

بـــــــــــالتكلفة، والمرونة، سرعة والتسلیم هي عبارة عن عوامل موقفیة تتنبأ بتبني التجارة اإللكترونیة. 

 أن األولویات التنافسیة في صناعة (Naqshbandi & Idris, 2012)وفي نفس السیاق، أوضح 

الخدمات یمكن أن تتكون من التكلفة المنخفضة، والجودة، والمرونة، والتسلیم، واإلبداعیة. وهذه 

األولویات التنافسیة تلعب دورًا مهمًا وتعتبر محددًا رئیسیًا لتبني نظم تكنولوجیا اإلنترنت. وفي هذه 

الدراسة سنركز على األولویات التي أتفق الباحثون علیها المتمثلة بالتكلفة المنخفضة، والجودة، 

والمرونة، وسرعة التسلیم. 

أولویة التكلفة المنخفضة: 
تعد التكلفة المنخفضة األولویة األولى لبناء مركز تنافسي في السوق، حیث تسعى 

المنظمات إلى أنتاج منتجات وبیعها بسعر أقل من المنافسین لتحقیق حصة سوقیة أكبر وبالتالي 

 أولویة التكلفة المنخفضة (Krajewski & Ritzman, 2001)الحصول على ربحیة أكبر. ویرى 
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، الموسوي(على أنها القدرة على أنتاج وتوزیع المنتجات والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وعرف 

) التكلفة المنخفضة على أنها قدرة المنظمة على أنتاج وتوزیع منتج أو خدمة بأقل النفقات 2008

) تقدیم 2010،  على المنافسین. في حین عرفها (الشعبانيتكلفيمما یسمح لها بتحقیق تفوق 

منتجات أو خدمات بأسعار أقل من المنافسین مما یؤدي إلى زیادة حصة الشركة في السوق، 

االهتمام نحو تخفیض جمیع عناصر الكلف من مواد ووالتنافس على أساس التكلفة یتطلب التركیز 

وأجور وتكالیف صناعیة وغیرها بهدف تخفیض تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج أو الخدمة.  

)  أن المنظمات التي تتمكن من السیطرة على تكالیفها وتجعلها 2008، الموسوي(وأوضح 

 نسبة مقارنة مع المنافسین في الصناعة تكون لها الید العلیا في السوق. ولكن أولویة أدنىفي 

تكفي خاصة في األسواق التي یتواجد فیها عدد من المنافسین، فالبد  التكلفة المنخفضة وحدها ال

) إلى أن المنظمات التي 2007،  الجاسمي( أولویات أخرى كالجودة للبقاء والنمو. ویشیرإتباعمن 

تركز على تخفیض التكالیف كأولویة تنافسیة تقوم بتحلیل هیكل الكلف وتحاول تخفیض كلف 

العمل المحتملة ولیست فقط كلفة العمل المباشر فالتكلفة المنخفضة تمنح میزة تنافسیة على المدى 

یمكن استمرارها في المدى الطویل ما لم ترافقها أولویات تنافسیة أخرى كالمرونة  القصیر ولكن ال

وسرعة التسلیم والجودة. 

أولویة الجودة: 
تعد الجودة األولویة الثانیة التي تلجأ إلیها المنظمات في حال تزایدت المنافسة السعریة إلى 

 األمر الذي یقود إلى اإلنتاج عن تكالیف األسعارحدود یصعب معها االستمرار عند انخفاض 

 التمایز التي تركز في جوهرها على إستراتجیة الجودة وتتداخل مع أولویةتراكم الخسائر. وترتبط 

 منها: أشكالتقدیم منتجات أو خدمات فریدة مقارنة مع المنافسین في السوق. ویأخذ التمیز عدة 
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). وتستخدم 2013 ، حمیدةأبو( النوعیة والتكنولوجیا وخدمات الزبائن التمیز في التصمیم و

 التمایز لتجنب المنافسة السعریة المباشرة مع المنافسین واستخدامها كوسیلة إستراتجیةالشركات 

 الجودة على (Krajewski & Ritzman, 2001)لخلق عائق دخول أمام المنافسین الجدد. ویرى 

 ،(الشعباني اأنها التصمیم ذو األداء العالي واتساق الجودة في الخدمات والمنتجات المقدمة، أم

) فعرفها على أنها جودة مخرجات الشركة كما یدركها الزبون وهي إحدى الوسائل الجاذبة 2010

للزبون لشراء منتجات وخدمات الشركة. فالشركات التي تستخدم الجودة كأولویة تنافسیة تبحث 

استباق یتم  من الحاالت العدیدبشكل مستمر عن مقابلة حاجات العمالء المتنامیة والمختلفة وفي 

 خلق حاجات جدیدة لدى العمالء كما هو الحال في سوق الهواتف الذكیة. وتلك الحاجات 

 أن البحث والتطویر والتصمیم والعالقات الوطیدة مع الموردین ,Porter) 1985 (  ویرى

األداة الوحیدة لتحقیق أولویة الجودة. فأولویة الجودة  و التمایزإستراتجیة الذي تقوم علیه األساسهي 

تحقق مجموعة من المنافع للعمالء والشركة على حد سواء كالحصول على منتجات مطابقة 

لتوقعاتهم ورغباتهم وحاجاتهم، تساعد العمالء على التفریق بین خصائص المنتج الذي یحصلون 

ن تقدیم منتجات أو خدمات ذات جودة یمكن إعلیه مقارنة بالمنتجات األخرى الموجودة في السوق، 

 لدى العمیل االطمئنانالشركة من زیادة حصتها السوقیة وبالتالي زیادة ربحیتها وتوفیر درجة من 

) الجودة إلى ثالثة أقسام: جودة 2008 ،الموسوي(. وقسم )2013،  حمیدةأبوعند استخدامه المنتج(

التصمیم، جودة المطابقة، وجودة الخدمة. جودة التصمیم تشیر إلى درجة مالئمة التصمیم مع 

 أما جودة المطابقة تتعلق بدرجة مطابقة المنتج بعد الصنع .المتطلبات التي یرغب العمیل بها

لمواصفات التصمیم. وتشیر جودة الخدمة إلى التوافق مع توقعات الزبائن ورغباتهم للمنفعة التي 
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) أبعاد الجودة في الخدمات بما 2007، الجاسمي (سیحصلون علیها من المنتج أو الخدمة. وقسم

یلي:  

 مقدار الوقت الذي یجب أن ینتظر فیه الزبون للحصول :(Time and Timeliness). الوقت 1

على الخدمة، وهل أنجزت الخدمة حسب الوقت المقرر. 

 یبحث عنه الزبون. شيءهل تم توفیر كل ): Completeness(. االكتمال 2

 كیف یعامل الزبائن من قبل العاملین. :(courtesy). اللطافة 3

هل أن نفس مستوى الخدمة یقدم لكل زبون وفي كل وقت. : (consistency). االنسجام 4

 هل من السهولة :(Accessibility and Convenience). سهولة الوصول والمالئمة 5

الحصول على الخدمة. 

 هل تنفذ الخدمة بشكل صحیح وفي كل وقت. :(accuracy). الدقة 6

 كیف تستجیب المنظمة للمواقف غیر المألوفة التي تحدث في  (responsiveness). االستجابة7

 بیئة العمل.

یكفي تقدیم المنتجات بجودة عالیة كأولویة تنافسیة، فالوقت الذي یرغب العمیل فیه أصبح ذو  وال

أهمیة كالجودة. 

أولویة سرعة التسلیم: 
     عدیدة ألولویة سرعة التسلیم كالوقت والسرعة والتسلیم والزمن والموثوقیةمرادفاتهناك 

 أهمیة المنافسة على السرعة في ازدادت أهمیة الوقت للزبون، ازدیاد). ومع 2010، (الشعباني

 أولویة أضافتسلیم المنتجات والخدمات في الوقت الذي یرغب به أو یطلبه الزبون. األمر الذي 

تقل في األهمیة عنها. فالعدید من المنظمات بدأت تتنافس  لویات السابقة والألوسرعة التسلیم ل
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. ویعتبر )2007، (البكري  الوقت المتمثل بسرعة التسلیم واالستجابة لطلب الزبونأساسعلى 

 في تسلیم المنتجات بوقت یقل عما یستطیع المنافسین المباشرین تقدیمه والسرعة بالوقت االهتمام

وقت االنتظار یشیر إلى أوال ): 2008، (الالمي وأخرون یعد أولویة تنافسیة  تقوم على ثالثة أبعاد

 دالمحد التسلیم في الوقت . ثانیاالوقت المستغرق من استالم الطلبات من الزبائن لحین تجهیزها

الذي یشیر إلى سعي المنظمة إلى تسلیم المنتجات وتقدیم الخدمات في الوقت المحدد والمتعاقد 

وقت التطویر الذي یشیر إلى الوقت المطلوب لتطویر وتصمیم منتج جدید. . ثالثا علیه مع الزبائن

فسرعة التسلیم  تشیر إلى الموثوقیة والسرعة في تسلیم المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة 

)Krajewski & Ritzman, 2001(الشعباني) على أنها قدرة 2010،  ، في حین عرفها  (

الشركة تخفیض الوقت المستغرق بین تطویر المنتج وتسلیمه بشكله النهائي للزبون. 

) سرعة التسلیم على أنها قدرة المنظمة على العمل بشكل أسرع و تسلیم 2008، الموسوي(ویرى

 أو الخدمة بالشكل الذي یرضي الزبون. وكلما كانت المنظمة لدیها القدرة على تسلیم المنتج

 تنافسي على المنافسین. تفوقمنتجاتها وخدماتها في الوقت الذي یحتاجها فیه الزبائن كلما حققت 

ولكن نتیجة لتباین حاجات ورغبات العمالء في المنتجات والخدمات التي یرغبون في الحصول 

علیها، فالبد من إضافة أولویة جدیدة تتمثل بالمرونة في تقدیم تلك المنتجات والخدمات. 

أولویة المرونة: 
المرونة ضرورة في ظل تنوع واختالف حاجات ورغبات العمالء. وعرف  أصبحت أولویة

) المرونة على أنها االستجابة السریعة التغییر في طلب الزبون فضًال عن رضا 2008، الموسوي(

الزبون في سرعة التسلیم من خالل تقلیص الوقت الالزم للتسلیم. وتزداد أهمیة المرونة كأولویة 

تنافسیة بتزاید طبیعة وحجم األسواق والثقافات التي تتعامل معها المنظمة. ففي األسواق المحلیة 
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ذات الثقافة الواحدة تكون الحاجة إلى المرونة أقل مقارنة مع األسواق العالمیة ذات الثقافات 

المتعددة. فالمرونة هي القدرة على تعدیل المنتجات والخدمات لتفي بحاجات ورغبات العمالء 

الفریدة من خالل تعدیل تصمیم المنتجات والخدمات، والقدرة على العمل بربحیة من خالل 

)  2010، في حین عرفها (الشعباني) (Krajewski & Ritzman, 2001نتاج مختلفةإمستویات 

على أنها قدرة الشركة على االنتقال من منتج إلى آخر ومن زبون إلى آخر بأقل تكلفة ووقت 

ممكنین. وبمجرد أن یتم اختیار األولویات التنافسیة المناسبة تصبح األساس للكثیر من قرارات 

  . (Yen & Sheu, 2004)البنیة التحتیة والقرارات الهیكلیة

والطاقة اإلنتاجیة، والعملیات،   فالقرارات الهیكلیة تشیر إلى مكان اآلالت اإلنتاجیة،

والتكامل. وهذه القرارات عادة ما تكون طویلة األمد وٕاستراتجیة في طبیعتها. بینما قرارات البنیة 

التحتیة تتعلق بمهارات القوى العاملة، ونظم المكافأة ، ونظم الرقابة والتخطیط، وقضایا الجودة، 

والهیكل التنظیمي. وهذه القرارات تكتیكیة في طبیعتها مقارنة بالقرارات الهیكلیة. وهذه األولویة 

 المرونة على أنها قدرة )2007(الجاسمي، تختلف من شركة ألخرى ومن صناعة ألخرى. ویرى 

 وتصمیم المنتج. اإلنتاج وحجم اإلنتاجالمنظمة على التأقلم مع التغیرات في مزیج 

ویمكن أن نستنتج من العرض السابق لألولویات التنافسیة، أن النظم التكنولوجیة التي 

یمكن أن تتبناها أي شركة تتوقف على األولویات التنافسیة التي حددتها الشركة لنفسها مسبقًا بناء 

على عوامل البیئة الداخلیة والخارجیة. ولذلك، فإن استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة وتبني 

تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة یتوقف على األولویات التنافسیة التي یمكن یستخدمها البنك. وهذا 

یعني أن درجة االستخدام والتبني تتغیر وفقًا لتغیر أهمیة األولویات التنافسیة بالنسبة للبنك. 

المرونة ربما تسعى المتالك حصة سوقیة  فالمنظمات التي تكون أولویتها التنافسیة سرعة التسلیم و
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وربحیة أكبر من المنافسین. وفي المقابل، المنظمات التي تسعى إلى خفض التكالیف لن یكون من 

أولویاتها االستثمار في التكنولوجیا الجدیدة والتي عادة ما تكون تكلفتها في البدایة عالیه جداً . 

 لذلك في ظل تزاید حدة المنافسة والتغیرات غیر المسبوقة في بیئة العمل البد من تحدید 

األولویات التنافسیة التي هي في األساس تنبع من اإلستراتجیة التنافسیة فإستراتیجیة اقل التكالیف 

تعكس أولویة التكلفة المنخفضة واالبتعاد عن االستثمارات طویلة األجل التي تتطلب مزید من 

األموال. أما في حال كانت اإلستراتیجیة المتبعة هي التمیز فان من أولویات الشركة أوال االستثمار 

في البحث والتطویر والتكنولوجیا لتحسین الجودة و سرعة التسلیم و المرونة. ولذلك جاءت هذه 

الدراسة للتعرف على كیف یمكن لألولویات التنافسیة أن تؤثر على استخدام األدوات التكنولوجیة 

الحدیثة كنظم تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة لتحقیق أداء منظمي 

متمیز. 

 Enterprise Resource Planning : نظام تخطیط موارد المنظمة2 – 3)(
System(ERP)   

حزم برمجیة متكاملة إلدارة عملیات المنظمة عن إن نظام تخطیط موارد المنظمة عبارة 

المختلفة من خالل تكامل جمیع عناصر األعمال المتضمنة لتخطیط اإلنتاج، المشتریات، 

 وعادة ما ، (Yen & Sheu, 2004) وخدمة العمالءوالمحاسبة،التصنیع، والمبیعات، والتوزیع، 

یتم بناء نظام تخطیط موارد المنظمة بناء على أفضل ممارسات األعمال، األمر الذي یؤدي إلى 

تغییر عملیات األعمال جزئیًا أو كلیًا لكي تتوافق مع أفضل الممارسات للقیام بعملیة معینة أو 

نشاط معین. وفي حال اقتناع الشركة بأنها تنفذ عملیات أعمالها وفقًا للممارسات التي تراها هي 

الفضلى البد من إعادة هندسة عملیات النظام لكي تتوافق مع عملیات األعمال المطبقة. 
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إن تنفیذ نظام تخطیط موارد المنظمة یؤثر على جوانب مختلفة لعملیات األعمال  لذلك ف

واألداء مقارنة بالنظم التقلیدیة السائدة. فنظام تخطیط موارد المنظمة هو نظام حاسوبي متقدم یتألف 

 األساسیة هو أتمتة عملیات همن نماذج عدیدة (كالمشتریات، والمحاسبة، واإلنتاج، والتسلیم) غایت

المنظمة في الدرجة األولى وٕاعطاء بیانات ذات جودة عالیة التخاذ قرارات ذات جودة عالیة 

بالدرجة الثانیة. فنظام تخطیط موارد المنظمة یؤثر على عملیات األعمال من خالل أعادة هیكلتها 

وفقًا ألفضل الممارسات التي یمكن تنفیذها لذلك النشاط. 

دي استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة إلى تحقق منافع عدیدة منها مشاركة ؤ كما ي

أفضل في المعلومات بین الوحدات الوظیفیة داخل الشركة، األمر الذي یؤدي إلى  تحسین جودة 

ما ینتج عنه كفاءة عالیة وسرعة في مالقرارات والتخطیط، وتحسین التنسیق بین الوحدات الوظیفیة 

. (Chang, etal., 2008)االستجابة لطلب الزبائن واستفساراتهم 

فوائد نظام تخطیط موارد المنظمة 
: بأنه كي تقوم الشركات بشكل عام والبنوك بشكل خاص (Law & Ngai, 2007) ویرى

بتبني واستخدام نظام تخطیط موارد المنظمة البد للنظام من تحقیق جملة من المنافع التي تفوق 

تكلفة تنفیذه . 

 بان استخدام  نظام تخطیط موارد المنظمة له فوائد قد (Ifinedo, etal., 2010)وقد حدد 

ن النظام یساعد على تكامل عملیات إ، ورتتمثل فیما یلي: یسمح بتكامل تدفق البیانات بشكل میس

األعمال المختلفة بین الوحدات الوظیفیة، ویدعم النظام مشاركة المعلومات على طول سلسلة 

التورید، ویساعد على تحقیق الكفاءة التشغیلیة، ویساعد المدیرین والمشرفین على مراقبة تدفق العمل 

.  علیة، واألداء التنظیميا كما یقوم النظام بزیادة مستوى اإلنتاجیة، والف،في الوقت الحقیقي
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وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي یحققها نظام تخطیط موارد المنظمة إال أن هناك نسب 

  فشل عالیة واجهت هذا النظام في العدید من الشركات، خاصة في الدول النامیة كاألردن

(Hawari & Heeks, 2010) األمر الذي دفع الباحثین والمدیرین على حد سواء للتعرف على ،

 ,Law & Ngai, 2007; Maditinos)أهم العوامل الحرجة التي تقود إلى نجاح أو فشل النظام

etal., 2012)   وحددت الدراسات عوامل متعددة یمكن أن تلعب دورا مهما في نجاح أو فشل 

 نظام تخطیط موارد المنظمة منها: مستوى قدرات تكنولوجیا المعلومات، فهم متطلبات المستخدم،

إدارة التغییر، خطة التنفیذ، إدارة المشروع، دعم اإلدارة العلیا، الضغوط الخارجیة، والثقة 

(schniederjans &Yadav, 2013). قسم كما (Awsi, 2013)  العوامل المؤثرة على نجاح

نظام تخطیط موارد المنظمة إلى عوامل البیئة الداخلیة المتمثلة بـــ( دعم اإلدارة العلیا، والدعم على 

مستوى المنظمة، وٕاعادة هندسة العملیات، وٕادارة المشروع الفعال، والثقافة التنظیمیة) وعوامل البیئة 

الخارجیة المتمثلة بـ(دعم موردي نظام تخطیط موارد المنظمة). 

في حین حاول بعض الباحثین التعرف على العالقة بین عوامل نجاح النظام على مستوى 

 أن هناك قلة في الدراسات التي تناولت نجاح نظم (Ifindo, etal., 2010)المنظمة ككل، وبین

تخطیط موارد المنظمة على مستوى المنظمات. األمر الذي یستدعى التعرف على أثر األولویات 

 للتأكد من تحقیق (Yen & Sheu, 2004) التنافسیة في استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة

 النظام للفوائد المرجوة منه.

 أن استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة یتأثر (Chang, etal., 2008)كما بین 

بمجموعة من العوامل الفردیة والتنظیمیة: فالعوامل الفردیة تتعلق بالنتائج المتوقعة قصیرة المدى، 

والنتائج المتوقعة طویلة المدى، والتأثیر. أما العوامل التنظیمیة تتعلق بالظروف المساعدة، والعوامل 
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 أن المنافع المدركة لنظام تخطیط (Awsi, 2013)االجتماعیة، والتعقید، والتوافق. في حین بین 

موارد المنظمة یمكن أن تقسم إلى: منافع البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات المدركة، والمنافع 

التشغیلیة المدركة، والمنافع اإلداریة المدركة، والمنافع التنظیمیة المدركة. 

  E-Business  تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة2 – 4): (
یرى الباحثون في هذا المجال أن التبني والتنفیذ الفعال لتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في 

الشركات على اختالف أنواعها یمكنها من تحقیق مجموعة من المزایا منها: تحسین عملیة اتخاذ 

القرار، وٕادارة معلومات الشركة بشكل أفضل، وتحسین وتقویة العالقة مع العمالء، واستغالل أمثل 

أن   (Hsu, 2013)أشار. وقد (Ang & Husain, 2012)للموارد، وخفض الكلف وزیادة الربحیة 

المنافع المحتملة الستخدام أي تقنیة للمعلومات لن تتحقق إال من خالل تكاملها مع النظم األخرى 

المتاحة في بیئة العمل، لذلك فإن المنافع المحتملة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة و نظام 

تخطیط موارد المنظمة كالتنسیق والتكامل في تبادل البیانات والمعلومات لن تتحقق ما لم یتم 

ربطهما معاً . وعلیه، فالتكامل بین تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة ونظم تخطیط موارد المنظمة 

یسهل من عملیات تبادل المعلومات بین المنظمات ویساعد على تسهیل عملیة التنسیق.  

 تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة على أنها التكنولوجیا المبنیة على (Hsu, 2013)وعرف 

اإلنترنت مثل الشبكات الخارجیة، واتصاالت تبادل البیانات اإللكترونیة، والمواقع اإللكترونیة والتي 

تربط شركتین أو أكثر إلجراء عملیات أعمال إلكترونیة كالبیع اإللكتروني، والشراء اإللكتروني، 

وتبادل المعلومات اإللكتروني مع الزبائن والموردین وشركاء األعمال اآلخرین. ونتیجة النخفاض 

تكالیف تنفیذ واستخدام تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة فهي تمكن من تكامل المعلومات الناجمة عن 

 على أنها عبارة (Turban, etal., 2010) وكما عرفها  نظم تخطیط موارد المنظمة بین الشركات.
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عن تكامل وترابط أعمال المنظمة مع بعضها البعض بما فیها المنتجات والخدمات واإلجراءات 

المستخدمة في العملیات من خالل شبكة اإلنترنت، بحیث تستطیع المنظمة من إدارة كافة أعمالها 

من خالل موقعها اإللكتروني.  

وتمكن  تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة المنظمة من ربط بیئتها الداخلیة والخارجیة معًا 

بغض النظر عن تباعد فروعها أو وحداتها جغرافیا، حیث تسمح تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة 

بربط كافة أصحاب المصالح من عمالء وعاملین وموردین ومالكین بإدارة المنظمة بشكل فعال 

  . (Lin & Lin, 2008)یمكنهم من متابعة شؤونها في الوقت الحقیقي 

فاألعمال اإللكترونیة تستند على تقنیة تكنولوجیا اإلنترنت والتي تتوزع بین الشبكات 

 بحیث یسمح التكامل بین الشبكتین في (extra-net) والشبكات الخارجیة (intra-net)الداخلیة 

(من خالل نظام تخطیط موارد المنظمة) و  خلق نوع من التنسیق في أنشطة المنظمة الداخلیة

أنشطتها الخارجیة المتمثلة بعالقتها بالموردین وشركاء األعمال اآلخرین(سلسلة التورید) من أجل 

 . (Tavana, 2012)تحسین أدائها وتحقیق المنافع المحتملة للمنظمة االفتراضیة 

مفهوم األعمال اإللكترونیة مفهوم واسع یتعدى الحدود  (Johnston, etal., 2007)ویعتبر

التقلیدیة للمنظمة لیشمل التنسیق بین كافة أنشطتها الداخلیة المتمثلة باإلنتاج والمخزون والموارد 

البشریة والمحاسبة لیتضمن أنشطتها الخارجیة المتمثلة بعالقتها مع الموردین والعمالء والمنافسین 

وأصحاب المصالح المختلفین.  

) ;2014Beheshti, etal., 2008;Ang & Husain, 2012 ،الذنیبات( الباحثین أشار

أن تكنولوجیا اإلعمال اإللكترونیة تمكن المنظمة من تحقیق مجموعة من الفوائد التي تتضمن 

تحسین العالقة مع شركاء العمل، تحقیق میزة تنافسیة، توفیر أداة إداریة قویة إلدارة سالسل 



 -29-  

 

  التورید، تحقیق التكاملیة بین النظم، والتغییر التنظیمي وتحسین اإلجراءات. كما اشار(الذنیبات،

) إال أن هناك تحدیات كبیرة تواجه المنظمات عند تبنیها لتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة  2014

التكالیف وكصعوبة المحافظة على أمن البیانات التي یتم تبادلها إلكترونیًا خاصة البیانات المالیة، 

المرتفعة لتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة مقارنة مع زیادة المخاطرة في الحصول على العوائد 

المتوقعة منها في ظل التغیرات البیئیة المتسارعة، وضعف البنیة التحتیة لالتصاالت والشبكات، 

حیث أن أي خلل في البنیة التحتیة سیؤثر سلبًا على أداء األعمال اإللكترونیة لمهامها.  

وهنالك العدید من تقنیات تكنولوجیا المعلومات التي یمكن أن تتبنها المنظمات فمنها ما 

یتعلق بضمان اتصال فعال مع البیئة الخارجیة للمنظمة ومنها ما یتعلق بتحقیق الكفاءة التشغیلیة 

 تقنیات تكنولوجیا األعمال (Blumenthal, 2011)في إدارة العملیات الداخلیة، فقد صنف 

اإللكترونیة إلى خمسة فئات وهي تقنیات البنیة التحتیة لالتصال، وتقنیات مشاركة البیانات، ونظم 

 سلسلة التورید، ونظم تخطیط موارد المنظمة، ونظم إدارة عالقات الزبائن.

: األداء المنظمي 2 – 5) (
تسعى الشركات على اختالف أنواعها إلى تحسین أدائها بشكل مستمر من خالل زیادة 

حصتها السوقیة وزیادة حجم المبیعات وزیادة العائد على االستثمار وزیادة العائد على األصول من 

خالل تقدیم منتجات وخدمات تفي بحاجات العمالء. ویعتبر األداء المنظمي هو حصیلة الجهد 

الكلي المبذول من قبل جمیع العاملین في المنظمة إدارة وعاملین في تنفیذ األنشطة والعملیات بأقل 

كمیة ممكنة من الموارد المستخدمة وبشكل یتجاوز توقعات العمالء. وكان التركیز في البدایة على 

المؤشرات المالیة لقیاس األداء إال أن هناك أنشطة وعملیات یمكن القیام بها اآلن لكن لن یظهر 

أثرها على المدى القصیر( خالل السنة المالیة) مما یشیر إلى القصور في استخدام المؤشرات 
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) فاألداء مفهوم واسع ومتطور بتطور 2010، المالیة كوسیلة وحیدة لقیاس األداء (عبدویان

المتغیرات التنظیمیة التي یتم بحثها، وسیبقى الشغل الشاغل لجمیع اإلدارات في الوقت الحاضر 

).  2010، والمستقبل (عبدویان

انه وعلى الرغم من الدراسات العدیدة التي تناولت موضوع  (Armstrong, 2006)ویرى 

یوجد اتفاق بین الباحثین على األبعاد التي تقیس األداء  األداء المنظمي وطرق قیاسه إال أنه ال

المنظمي. طالما أن األداء هو المؤشر الكلي الذي یحكم على نجاح أو فشل المنظمة.  

وتستخدم الشركات أدوات وطرق مختلفة للقیام بذلك خاصة فیما یتعلق بالتكنولوجیا الحدیثة 

التي تؤدي إلى زیادة كفاءة وسرعة الشركة في تنفیذ أنشطتها المختلفة. وركزت أحدث الدراسات 

على المؤشرات المالیة لقیاس األداء كالحصة السوقیة، والربحیة، والعائد على األصول، ومتوسط 

). 2014، أسعار البیع، وجودة المنتج، ورضا المستهلكین (أبو زید

 فالعدید من الدراسات التي أشارت بشكل مباشر إلى أثر نظم تخطیط موارد المنظمة في 

تحسین األداء المنظمي من خالل رفع كفاءة عملیات الشركة المختلفة وتحسین جودة القرارات من 

أشارت بعض الدراسات إلى أهمیة  خالل سرعة معالجة البیانات وبدقة متناهیة. وفي الوقت نفسه

تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في سرعة تدفق البیانات والمعلومات من المصادر الخارجیة الذي 

یساعد الشركة في الحصول على صورة أوضح للتغیرات الحاصلة في بیئة العمل واالستجابة لها 

في الوقت المناسب الذي یؤدي بدوره إلى تقلیل نسبة عدم التأكد في القرارات اإلستراتجیة المتعلقة 

ببیئة العمل الخارجیة. 

 ومن المهم وجود التوافق بین األولویات التنافسیة التي تستخدمها الشركة لالستجابة 

للتغیرات السوقیة والنظم التكنولوجیة التي تربط وحدات الشركة الوظیفیة مع بعضها البعض ومع 
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الشركات األخرى. وهذا التكامل بین األولویات التنافسیة والنظم التكنولوجیة المستخدمة یؤدي إلى 

تحسین األداء المنظمي.  

وهناك عدة مقاییس لألداء المنظمي منها المالي والغیر المالي وفي هذه الدراسة سیتم 

التركیز على المقاییس المالیة (الحصة السوقیة ، الربحیة ) بناء على تقییم المدیرین لتلك المؤشرات 

مقارنة بالبنوك المنافسة وذلك لصعوبة الحصول علیها كبیانات حقیقة من أفراد عینة الدراسة. 

: البنك العربي 2 – 6)(
 وهو یمتلك حالیًا أكبر 1930تأسس البنك العربي والذي یتخذ من عمان، األردن، مقرًا له في العام 

كما   بلد موزعة عبر خمس قارات30 فرع في 600شبكة مصرفیة عربیة عالمیة تضم ما یزید عن 

ویحظى البنك بحضور بارز في األسواق والمراكز المالیة الرئیسیة في العالم مثل لندن ودبي 

وسنغافورة وجینیف وباریس وفرانكفورت وسیدني والبحرین و یقدم البنك العربي مجموعة واسعة من 

المنتجات والخدمات المصرفیة وجدت لتلبیة احتیاجات األفراد والشركات وغیرها من المؤسسات 

المالیة العالمیة. و تشمل هذه الخدمات المصرفیة المجاالت التالیة: الخدمات المصرفیة لألفراد 

.                                                                                      www.arabbank.jo)( وخدمات الشركات والمؤسسات المالیة وأعمال الخزینة

 ومن بعض خدماته اإللكترونیة: 

بالتمتع بأقصى درجات المرونة واألمان في معامالته المصرفیة  - تمكن المستخدمعربي أون الین

والبقاء على تواصل دائم مع حساباته في أي وقت ومن أي مكان . 

من تحمیل تطبیق عربي موبایل على هاتفه الذكي وٕانجاز العدید  - تمكن المستخدمعربي موبایل 

 .من معامالته المصرفیة بمنتهى السهولة واألمان في أي وقت ومن أي مكان
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 تبقي المستخدم على تواصل دائم مع حساباته لدى البنك من خالل خدمة  :إكسبرس' SMS خدمة

 SMS ،باشتراكه بهذه الخدمة، سیتم إرسال رسائل نصیة قصیرة إلى هاتفه الخلوي  وإكسبرس

 .إلشعاره بالحركات التي تتم على حساباته

من خالل أجهزة الصراف اآللي المنتشرة لدى فروع البنك، في األسواق  :أجهزة الصراف اآللي

محطات الوقود، وعلى مدار الساعة یستطیع المستخدم الدخول إلى حساباته بهدف والتجاریة 

السحب النقدي، وٕایداع النقد والشیكات أو التعلیمات، ودفع الفواتیر، وتحویل النقد إلى حسابات في 

 البنك ، واالستفسار عن تفاصیل الحساب وغیره الكثیر

  العربیة و األجنبیة ): الدراسات السابقة(7-2
: الدراسات السابقة العربیة )2-7-1( 

) بعنوان "أثر العوامل الداخلیة والخارجیة على تطبیق األعمال 2009 ،أبو جاروردراسة (

 .اإللكترونیة لتحقیق المیزة التنافسیة في منظمات األعمال األردنیة"

هدفت إلى التعرف على تأثیر العوامل الداخلیة والخارجیة والمساندة لتحقیق المیزة التنافسیة 

في منظمات األعمال األردنیة الصغیرة ومتوسطة الحجم، وذلك من خالل قیاس توفر العوامل 

الداخلیة ( البنیة التحتیة، والرغبة في ممارسة األعمال االلكترونیة، وقدرة المنظمة على مواجهة 

المنافسة، وثقتها باألعمال االلكترونیة) والتعرف على توافر العوامل الخارجیة ( ثقة المستهلك 

باألعمال اإللكترونیة، والثقة بشركات االتصاالت التي توفر البنیة التحتیة لممارسة أنظمة األعمال 

اإللكترونیة، باإلضافة إلى تكلفة هذه الخدمات االلكترونیة وانتشارها، والتعرف على درجة توافر 

العوامل المساندة) 
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وقامت الباحثة باختیار عینة عشوائیة من منظمات األعمال المتوسطة والصغیرة تتألف من 

) منظمة قامت باختیارها بطریقة عشوائیة بسیطة. وبینت نتائج الدراسة ما یلي أن رغبة 650(

المنظمات في ممارسة األعمال االلكترونیة منخفضة وال تعتبرها من أولویات أهدافها، كما أن  

المنظمات األردنیة الصغیرة والمتوسطة ال تمتلك بنیة تحتیة لممارسة األعمال االلكترونیة، و 

ضعف ثقة المنظمات بشركات االتصاالت، وأن هناك عالقات قویة تؤثر تأثیرًا قویًا لتوافر العوامل 

الداخلیة والخارجیة والمساندة على تحقیق المیزة التنافسیة لمنظمات األعمال المتوسطة والصغیرة، 

وبینت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین توافر العوامل الداخلیة والخارجیة وزیادة 

الحصة السوقیة والتوسع واالنتشار وتطور صورة المنظمة الربحیة، وأن العوامل المساندة المتمثلة 

في خبرة المنظمة وتوافر كادر متخصص للتكنولوجیا والموجودات التكنولوجیة واألنظمة تسهم في 

تحقیق میزة تنافسیة للمنظمات. وأوصت الباحثة بضرورة تشجیع منظمات األعمال الصغیرة 

والمتوسطة على امتالك العوامل الداخلیة التي تمكنها من ممارسة األعمال االلكترونیة، وتوضیح 

 المزایا التي یمكن أن تحققها هذه المنظمات من خالل ممارسة األعمال االلكترونیة.

ترتبط هذه الدراسة بالدراسة الحالیة من خالل تركیزها على األعمال اإللكترونیة التي تقوم 

بدور وسیط بین األولویات التنافسیة واألداء المنظمي. 

) بعنوان "أثر فاعلیة  نظم المعلومات اإلداریة على أداء البنوك التجاریة 2010، عبدویاندراسة (

" األردنیة 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة على األداء من خالل 

الربحیة والحصة السوقیة للبنوك التجاریة األردنیة. حیث قام الباحث بتصمیم استبانه وتكونت عینة 

بینت النتائج أن مستوى تحقیق نظام   فردا من المدرین ونوابهم ومدیري اإلدارات.245الدراسة من 



 -34-  

 

المعلومات اإلداریة ألهداف البنوك التجاریة األردنیة و مدى مالئمة نظام المعلومات اإلداریة 

للمستویات اإلداریة و قدرة النظام على توفیر األمن للمعلومات في البنوك التجاریة األردنیة و 

ومدى االستجابة للمتغیرات المستجدة في بیئة البنوك التجاریة األردنیة ومستوى الربحیة والحصة 

السوقیة في البنوك جاءت جمیعها مرتفعة وانه یوجد اثر ذو داللة معنویة لفاعلیة نظم المعلومات 

اإلداریة مجتمعه ومنفردة على أداء البنوك التجاریة (الربحیة والحصة السوقیة ) مجتمعة ومنفردة 

بناء اإلطار النظري. في . وأفاد الباحث من هذه الدراسة ) α≥0.05(عند مستوى داللة 

) بعنوان "قیاس أثر تطبیق نظم تخطیط موارد المنشأة على العائد على 2011، بركاتدراسة (

" االستثمار في الشركات الصناعیة السعودیة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إذا ما كان هنالك تطبیق فعلي لنظم تخطیط الموارد في  

الشركات الصناعیة السعودیة، ثم تحدید أثر مستوى تطبیق نظم تخطیط الموارد على العائد على 

االستثمار للشركات الصناعیة المساهمة السعودیة. تم تصمیم وتوزیع استبانه على الشركات 

الصناعیة المدرج في البورصة السعودیة. وقد تم اختبار الفرضیات األربع الرئیسیة واألربع فرعیة 

إحصائیاً . حیث بینت النتائج أنه یوجد اثر لتطبیق نظم إدارة الموارد على العائد لالستثمار، 

وأوصت هذه الدراسة الشركات التي بدأت بتنفیذ نظم تخطیط الموارد بتعمیق التنفیذ من أجل تحسین 

 ترتبط هذه الدراسة بالدراسة الحالیة من حیث تركیزها على استخدام نظم تخطیط أدائها المالي.

موارد المنظمة الذي یؤدي إلى تحسین العائد على االستثمار الذي هو أحد مقاییس األداء 

 المنظمي.

أثر جودة خدمات ووظائف نظم األعمال االلكترونیة  ) بعنوان"2012، المحامید وآخروندراسة (

  في االستخدام الفعلي لتلك النظم"، دراسة میدانیة في البنوك العاملة في األردن".
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 إلى تقییم أثر جودة خدمات ووظائف نظم األعمال االلكترونیة (الملموسات هدفت

واالستجابة والتعاطف واألمان) والمتغیرات الدیمغرافیة كمتغیرات مستقلة واالستخدام  واالعتمادیة

الفعلي لتلك النظم كمتغیر تابع. ولتحقیق هذا الهدف، تم تطویر استبانه خاصة لجمع المعلومات 

 ) عامل في إدارات البنوك الرئیسیة العاملة في 650المالئمة، وزعت على عینة حكمیة مقدارها ( 

مدینة عمان. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إیجابي ذي داللة إحصائیة ألبعاد جودة نظم األعمال 

االلكترونیة والمتغیرات الدیمغرافیة في االستخدام الفعلي. إضافة إلى ذلك، وجود فروق ذات داللة 

إحصائیة في تقییم العاملین ألبعاد جودة نظم األعمال االلكترونیة واالستخدام الفعلي تعزى 

للمتغیرات الدیمغرافیة كالمستوى التعلیمي وعدد سنوات الخبرة في البنك، ولكن ال یوجد أي فروق 

تعزى لمتغیر الجنس.  

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بجودة نظم األعمال االلكترونیة كونها هي التي تقدم 

الوظائف والخدمات التي تساعد العاملین على إنجاز مهامهم الیومیة، وكذلك ضرورة دراسة أسباب 

ودوافع عدم استخدام نظم األعمال االلكترونیة من قبل العاملین، وأخیًرا ضرورة إجراء مزید من 

الدراسات للوقوف على العوامل التي تؤدي إلى اإلدراك اإلیجابي لجودة نظم األعمال االلكترونیة 

واالستخدام الفعلي لتلك النظم. وأفاد الباحث من هذه الدراسة في تحدید أهمیة تبني األعمال 

  االلكترونیة وجودتها  التي تمثل المتغیر الوسیط في هذه الدراسة وفي بناء اإلطار النظري.

) بعنوان " أثر االعتمادیة المدركة لنظم األعمال االلكترونیة في رضا 2012، المحامیددراسة (

 المستخدمین: دراسة میدانیة في شركات االتصاالت األردنیة".

هدفت الدراسة إلى تقییم أثر االعتمادیة المدركة لنظم األعمال االلكترونیة في رضا  

المستخدمین. ولتحقیق هذا الهدف، تم تصمیم استبانه خاصة لجمع المعلومات المالئمة، وزعت 
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) موظف من العاملین في إدارات شركات االتصاالت في مدینة 200على عینة حكمیة مقدارها (

عمان. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إیجابي ذي داللة إحصائیة لسهولة االستخدام المدركة، 

وجودة النظام، وجودة المعلومات في رضا المستخدمین. ومن المالحظ أنه لیس للفائدة المدركة 

 .والموثوقیة واألمان أي أثر واضح في رضا المستخدمین

قدمت الدراسة مجموعة من التوصیات العلمیة والعملیة أهمها: ضرورة اهتمام الشركات 

تطویرها لتكون سهلة االستخدام، وضرورة اهتمام الشركات  عند شراء نظم األعمال االلكترونیة أو

 وضرورة اهتمام الشركات بجودة معلومات نظم األعمال ،بجودة نظم األعمال االلكترونیة

االلكترونیة، والتأكد من مدى مالئمة المعلومات لحاجات المستخدمین لتنفیذ مهام عملهم بأقل درجة 

من عدم التأكد. وضرورة توفیر نظم أعمال الكترونیة ذات موثوقیة عالیة لضمان تقدیم خدمات 

فوریة للعمالء الخارجیین. ترتبط هذه الدراسة بالدراسة الحالیة من خالل تركیزها على اعتمادیة 

األعمال اإللكترونیة التي تلعب دور مهم في رضا المستخدمین. فرضا المستخدمین ،یقود إلى 

االستخدام الفعال للنظم التكنولوجیة في عملیات الشركة المختلفة وتحسین أداؤها. وأفاد الباحث من 

هذه الدراسة في تحدید أهمیة  اعتمادیة نظم األعمال االلكترونیة وفي بناء اإلطار النظري 

دراسة بعنوان متطلبات إقامة الصیانة المنتجة الشاملة ودورها  )2012، السمان و وهاب(أجرى 

 األسبقیات التنافسیة دراسة تطبیقیة في معمل اسمنت حمام العلیل في الموصل  قيحقفي ت

هدفت إلى تحدید دور متطلبات إقامة الصیانة المنتجة الشاملة في تحقیق األسبقیات 

التنافسیة المتمثلة بالكلفة والجودة و التسلیم والمرونة واإلبداع في معمل اسمنت حمام الغلیل  

اعتمد الباحث على أسلوب االستبانة كأداة رئیسة لجمع البیانات والمعلومات في الجانب العملي 

للدراسة فضال عن األدوات الفرعیة مثل المعامالت الشخصیة ومالحظات سیر العمل لتحقیق 
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أهداف الدراسة و فرضیاتها ثم وضع نموذج افتراضي یوضع طبیعة  العالقة بین التغیرات المستقلة 

التعلیم و التدریب، دعم و  مشاركة كافة العاملین، نظام المعلومات الصناعیة، (دعم اإلدارة العلیا،

 المرونة، التسلیم، الجودة، الكلفة،(في المتغیر التابع لألسبقیات التنافسیة  إسناد جمیع األقسام)

الدراسة في ترتیب أبعاد األسبقیات  وتوصلت الدراسة إلى وجود تباین في مجمل عمل) اإلبداع

وجود عالقة ارتباط  والتنافسیة تبعا لتركیز على متطلبات إقامة نظام الصیانة المنتجة الشاملة،

معنویة موجبة بین متطلبات الصناعة المنتجة الشاملة وأبعاد األسبقیات التنافسیة وأفاد الباحث من 

هذه الدراسة في تحدید أبعاد األولویات التنافسیة التي تمثل المتغیر المستقل في هذه الدراسة وفي 

بناء اإلطار النظري 

تخطیط موارد المنظمة على تمیز األداء نظم ) بعنوان " أثر فاعلیة 2012، الفاعوريدراسة (

 المؤسسي: دراسة تجریبیة في أمانة عمان الكبرى".

تخطیط موارد المنظمة على نظم الهدف الرئیسیة لهذه الدراسة هي الكشف عن تأثیر فعالیة 

تحقیق أداء مؤسسي متمیز في أمانة عمان الكبرى. وشملت عینة الدراسة الدائرة المالیة في أمانة 

عمان الكبرى من مستخدمي نظام تخطیط موارد المنظمة. وجرى إعداد استبانة وتوزیعها على عینة 

تخطیط موارد المنظمة نظم الدراسة وأهم نتائج هذه الدراسة إلى وجود عالقة إحصائیة بین فعالیة 

(جودة المعلومات، جودة النظام، ورضا المستخدم) وتأثیرها الموحد على تمیز أداء أمانة عمان 

هذه الدراسة بالدراسة الحالیة من خالل بیان دور نظم تخطیط موارد من  أفاد الباحث الكبرى.

المنظمة في تحقیق األداء المتمیز الذي یمثل أحد أركان الدراسة الحالیة.  

 التنافسیة األسبقیات) دراسة بعنوان جودة حیاة العمل وتأثیرها في 2013، عبد الرحمانأجرت (

دراسة استطالعیة ألراء عینة من العاملین عي معمل متین للحیاة المعدنیة لمحافظة دهوك  
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(ظروف العمل  هدف الدراسة إلى دراسة العالقة والتأثیر بین أبعاد جودة حیاة العمل

األجور والمكافئات، جماعة العمل وأسلوب الرئیس في األشراف  المعنویة، خصائص الوظیفة،

 التنافسیة المتمثلة بالجودة والمرونة والتسلیم في معمل متین واألسبقیاتوالمشاركة في القرارات) 

للمیاه المعدنیة لمحافظة دهوك 

واعتمدت الباحثة على االستبانة للحصول على البیانات ذات العالقة بتغیرات الدراسة من عینة 

الدراسة وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود وارتباط معنوي قوي بین جودة و حیاة العمل واألسبقیات 

التنافسیة كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة تأثیر معنویة لجودة حیاة العمل المتمثلة بظروف 

جماعة العمل وأسلوب الرئیس في األشراف في أسبقیة التسلیم وتوصلت النتائج  العمل المعنویة،

إلى وجود تأثیر معنوي لجماعة العمل في أسبقیة الجودة فضًال عن تأثیرها في أسبقیة المرونة و 

أشارت نتائج الدراسات لوجود تأثیر معنوي للمشاركة في القرارات في أسبقیة المرونة. وأفاد الباحث 

من هذه الدراسة في تحدید أبعاد األولویات التنافسیة التي تمثل المتغیر المستقل في هذه الدراسة 

وفي بناء اإلطار النظري 

بعنوان" دور متطلبات تخطیط موارد المنظمة في تعزیز اإلنتاجیة دراسة ) 2013،  (الجلیليدراسة

استطالعیة ال راء المدراء في الشركات العامة لصناعة األدویة والمستلزمات الطبیة-نینو" 

هدفت هذه الدراسة إلى تحدید دور متطلبات تخطیط موارد المنظمة في تعزیز إنتاجیة 

المنظمة من خالل دراسة استطالعیة آلراء المدراء في الشركات العامة لصناعة األدویة و 

المستلزمات الطبیة، وقد عمدت هذه الدراسة إلى تناول هذا الموضوع ضمن إطار شمولي في 

األثر بین نظام تخطیط موارد المنظمة و تعزیز إنتاجیة المنظمة، و قد  محاولة لبحث العالقة و

توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات منها: وجود عالقة ارتباط معنویة بین نظام تخطیط 
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وجود تأثیر معنوي لنظام تخطیط موارد المنظمة. ترتبط هذه وموارد المنظمة، و إنتاجیة المنظمة، 

الدراسة بالدراسة الحالیة من خالل تركیزها على دور نظم تخطیط موارد المنظمة في تحسین 

اإلنتاجیة وزیادة اإلنتاجیة تؤدي إلى تحسین األداء المنظمي. مما یؤكد على العالقة بین نظم 

 تخطیط موارد المنظمة واألداء المنظمي الذي یمثل أحد افتراضات الدراسة الحالیة.

 بعنوان أثر تطبیق تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في الذكاء التنظیمي. ) 2013،  (الزبندراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر األعمال اإللكترونیة في ذكاء شركات األدویة 

األردنیة العاملة في مدینة عمان. و لتحقیق هدف الدراسة قام الباحث بتطویر استبانه خاصة لجمع 

البیانات المالئمة، و تألف مجتمع الدراسة من جمیع مدیري ورؤساء األقسام العاملین في شركات 

% من 70 شركة، و تشكل ما نسبته 13والبالغ عددها  األدویة األردنیة العاملة في مدینة عمان،

رؤساء األقسام  حجم الصناعات الدوائیة في األردن، وتم توزیع االستبانة على مدیري اإلدارات، و

اعتمدت الدراسة مجموعة من األسالیب اإلحصائیة الختیار مصداقیة و موثوقیة البیانات 

التي تم جمعها من عینة الدراسة، و توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة: أن مستوى تطبیق شركات 

األدویة األردنیة العاملة في مدینة عمان لتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة هي بشكل عام مرتفع 

المستوى  من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة، كما تمتلك شركات األدویة األردنیة درجة ذكاء مرتفعة 

بشكل عام، وهناك أثر إیجابي ذو داللة إحصائیة. ترتبط هذه الدراسة بالدراسة الحالیة من خالل 

بیان أثر األعمال اإللكترونیة في الذكاء التنظیمي الذي یعتبر احد قواعد األداء التنظیمي 

العالقة السببیة بین األسبقیات التنافسیة وٕاستراتیجیة سلسلة ) بعنوان 2014، أبو زیددراسة (

التورید وأثرهما في األداء المؤسسي (دراسة تطبیقیة) 
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 هذه الدراسة إلى بحث األثر المباشر لألسبقیات التنافسیة في األداء المؤسسي، تهدف

واألثر غیر المباشر من خالل إستراتیجیة سلسلة التورید، ولتحقیق هذا الهدف، فقد تم قیاس 

األسبقیات التنافسیة من خالل أربعة أبعاد هي الجودة، والتسلیم، والمرونة، والتكلفة. كما تم قیاس 

إستراتیجیة سلسلة التورید من خالل إستراتیجیتي سلسلة التورید الرشیقة والمرنة. ولتحقیق هدف 

الدراسة تم تطویر استبانه لقیاس متغیرات الدراسة، وزعت على المصانع العاملة بقطاع الصناعات 

) تم 183) استبانه صالحة للتحلیل من أصل (123الغذائیة في األردن، حیث تم استرجاع (

الختبار فرضیات الدراسة. وقد  (Amos v16) توزیعها، واستخدم تحلیل المسار باستخدام برمجیة

أظهرت الدراسِة عددا من النتائج من أهمها: وجود أثر مباشر لألسبقیات التنافسیة في األداء 

المؤسسي جزئیا من خالل متغیر التسلیم. ووجود أثر مباشر إلستراتیجیة سلسلة التورید الرشیقة في 

األداء المؤسسي. كما بینت نتائج الدراسة وجود أثر مباشر لألسبقیات التنافسیة من جانب (الجودة، 

والتكلفة، والتسلیم) في إستراتیجیة سلسلة التورید الرشیقة، ومن جانب (المرونة، والتسلیم، والتكلفة) 

في إستراتیجیة سلسلة التورید المرنة. وأخیرا بینت نتائج الدراسة أن إستراتیجیة سلسلة التورید تتوسط 

جزئیا أثر األسبقیات التنافسیة في األداء المؤسسي. وفي ضوء هذه النتائج تم تقدیم مجموعة من 

التوصیات تدور معظمها حول أهمیة الموائمة بین إستراتیجیة األعمال واألسبقیات التنافسیة مع 

إستراتیجیة سلسلة التورید من جانب، والتنسیق بین أعضاء سلسلة التورید من خالل إیضاح 

العمل على تعزیز مستوى المرونة بالنسبة للشركات التي و األسبقیات التنافسیة بین أعضاء الفریق

تركز على إستراتیجیة سلسلة التورید المرنة من خالل التشارك في المعلومات و المعارف بین 

أعضاء سلسلة التورید وتوظیف تكنولوجیا المعلومات و تكنولوجیا اإلنتاج لیتسنى تحقیق درجة 
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عالیة من المرونة. ترتبط هذه الدراسة بالدراسة الحالیة من خالل بیان أثر األسبقیات التنافسیة على 

 األداء المؤسسي وبناء االطار النظري.

:الدراسات السابقة األجنبیة )2-7-2 (
 Aligning ERP implementation with     بعنوان(Yen & Sheu., 2004)  دراسة

competitive priorities of manufacturing firms: An exploratory study 

التحقیق في العالقة بین الممارسات لتنفیذ تخطیط موارد المؤسسات إلى  هذه الدراسة هدفت

 التنافسیة للشركة. وخلص الباحثان إلى أن العدید من اإلخفاقات وعادة ما تكون نتیجة واألولویات

 نظم تخطیط موارد المؤسسات تؤثر على أنلمشاكل األعمال بدال من الصعوبات التقنیة حیث 

لتخطیط لتنفیذ ل الحاجة إلى الشركة، والتنظیم، والثقافة. وقد اعترفت البحوث السابقة إستراتیجیة

 باستخدام ،تخطیط موارد المؤسسات على المستوى االستراتیجي ولكن لم تقدم مبادئ توجیهیة محددة

أسلوب دراسة الحالة. التي تنطوي على المالحظة المباشرة والمقابالت المنتظمة في خمس شركات 

صناعیة في الوالیات المتحدة و تایوان، وكانت النتائج بان تم تأكید نتائج  البحوث السابقة، وینبغي 

 التنافسیة للشركة المحددة وتم األولویات تنفیذ تخطیط موارد المؤسسات مع إستراتیجیةأن تتماشى  

اقترح مبادئ توجیهیة. باإلضافة إلى ذلك، تم تحدید اثنین من المتغیرات األخرى، والثقافة الوطنیة 

و الحكومة / سیاسات الشركات، كونها ذات أهمیة بالغة لتنفیذ تخطیط موارد المؤسسات في 

 نظم بین التوافق أهمیة على تأكیدها خالل من الحالیة بالدراسة الدراسة هذه ترتبط الشركات.

 التنافسیة واألولویات المنظمة موارد تخطیط

 Impact of organizational learning and  بعنوان:(Lin & lee., 2005)دراسة 

knowledge management factors on e-business adoption                       

التقنیة  الخبرة التدریب وإتاحة  (للتعلمدراسة تأثیر العوامل التنظیمیة  إلى الدراسة هدفت 

 تقاسم المعرفة) على المعرفة، تطبیق المعرفة،ومستوى المعرفة) وعملیات إدارة المعرفة اكتساب 
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 المدیرین التنفیذیین في تایوان. تكونت عینة الدراسة من  أنظمة األعمال اإللكترونیة. اعتمادمستوى

مستوى  بترتبط ارتباطا وثیقا أن العوامل التنظیمیة التعلم وعملیات إدارة المعرفة  النتائجأوضحتو

 أنظمة   مستوى تبني تقاسم المعرفة ال تؤثر تأثیرا كبیرا علىوأن اعتماد نظم األعمال اإللكترونیة 

 األعمال تبني نظمفهم العوامل التي تؤثر في  الباحث من هذه الدراسة في  وأفاد.التجارة اإللكترونیة

 . النظرياإلطار وفي بناء اإللكترونیة

 Understanding ERP system adoption″  بعنوان) (Chang, etal., 2008 دراسة 

from the user’s perspective″                                                                          
 الدراسة المساعدة على فهم العوامل التي تحدد النجاح في تنفیذ النظام من وجهة هدفت

نظر المستخدم حیث ستكون مفید في مساعدة المنظمات في إعداد موظفیها لمواجهة التحدیات 

الجدیدة وتعلم كیفیة االستفادة من هذه التكنولوجیا. ولتحلیل العوامل التي تؤثر على استخدام نظام 

. ویستند Triandisتخطیط موارد المؤسسات ، اقترح الباحث نموذج نظري المستمدة من اإلطار 

 على األبحاث السابقة التي توثق أهمیة العوامل االجتماعیة على اعتماد Triandisاستخدام إطار 

تظهر نتائج الدراسة أن وتم إجراء دراسة تجریبیة في هونغ كونغ لفهم عملیة التبني. والتكنولوجیا. 

 المحددات التي تؤثر على استخدام نظام تخطیط موارد المؤسسات. أهمالعوامل االجتماعیة هي 

بناء على النتائج التي توصل إلیها من خالل الدراسة أن العوامل االجتماعیة، والتوافق له عواقب و

على المدى القریب وهي عوامل هامة تؤثر بشكل جید على استخدام نظام تخطیط موارد 

 ومشاركة ،المؤسسات. فمن الواضح أنه من المهم خلق جو اجتماعي داعم لتشجیع استخدام النظام

 باإلضافة إلى ذلك، فوائد تخطیط موارد ،المستخدم النهائي في التنفیذ أمر بالغ األهمیة أیضا

 الباحث من هذه وأفاد  المستخدمین النهائیین.إلى تنقل أنالمؤسسات على إنتاجیة الفرد یجب 

 النظري اإلطار وفي بناء فهم العوامل التي تؤثر استخدام نظم تخطیط موارد المنظمةالدراسة في 
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 Alignment between business environment″ بعنوان (Chi, etal., 2009)دراسة

characteristics, competitive priorities, supply chain structures, and 

firm business performance                                                

 التنافسیة واألولویات األعمال بیئة خصائص بین العالقات تحلیل إلى  الدراسةهدفت

 بیانات لجمع كوسیلة االستبانة على الدراسة واعتمدت. المنظمي واألداء التورید سلسلة وهیاكل

 التورید سلسلة استجابة و المستخدمة اإلستراتجیة في اختالف وجود إلى الدراسة وتوصلت. الدراسة

 نتائج وعززت. المنخفض األداء ذات والشركات العالي األداء ذات الشركات بین العمل لبیئة

 سلسلة وهیاكل التنافسیة، واألولویات العمل، بیئة خصائص بین للتوافق أثر وجود من الدراسة

بیان العالقة بین  خالل من الحالیة بالدراسة الدراسة هذه  ترتبط.المنظمي األداء على التورید

 األولویات التنافسیة واألداء المنظمي.

 Do competitive priorities drive adoption of " بعنوانHuang), 2010 (دراسة

electronic commerce applications″                                                         

 اإللكترونیة التعرف على اثر األولویات التنافسیة في تبني تطبیقات التجارة إلىهدفت 

 تبني لتنفیذواختیار وجهات النظر المؤسسیة والموقفیة حیث اعتمدت الدراسة على نظریة أساسیة 

یة وجهت النظر الموقفیة ركزت فالنظریة الموق و تطبیقات التجارة االلكترونیة هما النظریة المؤسسیة

بینما وجهت النظر المؤسسیة ركزت على  على ثالث أولویات هي التكلفة ،المرونة ،التسلیم .

مراجعة تكنولوجیا المعلومات حیث قام الباحث بتنظیم نموذج الدراسة باستخدام  المنطقة الصناعیة،

ستبانة التي تم جمعها في تسع دول وثالث صناعات حیث إل معتمدا على بیانات ااالنحدارتحلیل 

 هذهأشار الباحثون على أن النظریة الموقفیة هي الشائعة في أدبیات الموضوع وثبت من نتائج 

 تبني تطبیقات التجارة إلىالدراسة أن هنالك دلیل محدود من حیث أن األولویات التنافسیة تعود 

تمتلك قدرة تفسیریة اكبر لتبني تطبیقات   وجهة النظر المؤسسیةأن في المقابل وجد اإللكترونیة
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اإللكترونیة. وقد أفاد الباحث من هذه الدراسة في بیان اثر األولویات التنافسیة في تبني  ةالتجار

 تكنولوجیا األعمال االلكترونیة وفي بناء اإلطار النظري .

 Factors Related To the Intended Use of "  بعنوان ,Garaca) 2011 (دراسة

ERP Systems ″                                                                                      

 إدارةهدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بین الفائدة المدركة من قبل المستخدمین لنظم 

 طالب وطالبة من طلبة األعمال، سنة ثالثة في 180تكونت عینة الدراسة من و الموارد المتصورة. 

 الموارد في المستقبل. وقد تم إدارةجامعة كرواتیة من الذین یحتمل أن یكونوا من مستخدمین نظم 

 المدركة االستخدامن سهولة إ موارد معتمد. تضمنت نتائج البحث إدارةتعریف الطالب على نظام 

للنظام مرتبطة بشكل مباشر وایجابي مع رضا الطالب في استخدام النظام حینما القلق من استخدام 

 الستخدام كان ایجابیا بالنسبة نالمستخدميالنظام من قبل المستخدمین تمثل بعالقة سلبیة. رضا 

 بیان الفائدة من استخدام نظام خالل من الحالیة بالدراسة الدراسة هذه  ترتبطالنظام مستقبلیاً .

 تخطیط الموارد.

 Beyond ERP implementation: The" بعنوان (Tsai, etal., 2011) دراسة

moderating effect of knowledge management on business 

performance″                                                                                           

 التحقق من مدى  العوامل التي تؤثر على أداء العملیات التجاریة إلىهدفت هذه الدراسة 

 الموارد في الشركة. وقد قسم الباحث العوامل المؤثرة في العملیات التجاریة بعد إدارةبعد تنفیذ نظام 

، الثاني صیانة البیانات. وجرى عمل مالنظا عاملین األول، صیانة إلى الموارد إدارةتنفیذ نظم 

 نتائج تضمنت .لالستعمال استبیان صالح 110 شركة في تایوان وجمع منها 600دراسة مسحیة ل

البحث بأن الصیانة التي تكون ما بعد تنفیذ نظام تخطیط الموارد كان لها تأثیر كبیر ومباشر على 

 من الحالیة بالدراسة الدراسة هذه ترتبط أداء عملیات األعمال وأن أثر صیانة البیانات كان ضعیفاً .



 -45-  

 

 افتراضات أحد یمثل الذي واألداء المنظمة موارد تخطیط نظم بین العالقة على تركیزها خالل

 .الحالیة الدراسة

 Application capability of e-business  بعنوان:(Wu, etal., 2011) دراسة 

success and organizational performance: Empirical evidence from 

China                                                                                                        

 ما قدرات التأثیر على قدرة الشركات على بناء األعمال األول سؤالین:تناول البحث 

 من حیث مستوى الشركات واألعمال تنظیمي، أداء أفضل والحصول على الناجحةاإللكترونیة 

التجاریة اإللكترونیة؟ ویقاس النجاح من خالل القدرة لخدمة التجارة اإللكترونیة و تكنولوجیا 

 إلىما إذا الطریقتین لقیاس األعمال اإللكترونیة تؤدي  الثاني .المعلومات و تمكین المیزة التعاونیة

نتیجة النجاح في تأثیرات مختلفة على األداء المنظمي ؟ وتقترح أن قدرة التطبیق للشركة لألعمال 

التجاریة اإللكترونیة التي تنطوي على تطویر النظم واستخدام النظم ترتبط بشكل إیجابي في نجاح 

الشامل لألعمال اإللكترونیة للشركة، وبذلك یكون له أثر إیجابي على األداء المنظمي.وكانت 

نتائجها أن كال تطویر النظم واستخدام النظم لها تأثیرات هامة وٕایجابیة على قدرة خدمات األعمال 

 یمكن أن ،تمكین تكنولوجیا المعلوماتواإللكترونیة، والتي بدورها تؤدي إلى زیادة المیزة التعاونیة 

تترجم هذه النتیجة إلى الدور الهام لقدرة التطبیق للشركة لألعمال التجاریة اإللكترونیة على نجاح 

األعمال التجاریة اإللكترونیة. ویستنتج من ذلك أن القدرة على تطبیق األعمال اإللكترونیة بمثابة 

واحدة من اآللیات الرئیسیة التي من خالل االستثمار في األعمال التجاریة اإللكترونیة یؤدي إلى 

 تركیزها خالل من الحالیة بالدراسة الدراسة هذه ترتبط زیادة نجاح األعمال التجاریة اإللكترونیة.

 .المنظمي األداء في اإللكترونیة األعمال  تكنولوجیادور على
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 Competitive priorities in بعنوان:   (Naqshbandi & Idris, 2012)دراسة

Malaysian service industry.                                                                     
 التنافسیة في صناعة الخدمات المالیزیة حیث األولویات التعرف على الدراسة إلىهدفت 

 مخازن  السریعة، المستشفیات،األغذیةاعتمدت الدراسة على تسع صناعات خدمات في مالیزیه (

حیث اعتمدت الدراسة على  الصیانة) الفنادق، المحاسبین، الخاصة، الكلیات البنوك، التجزئة،

 األولویاتلتحقیق هدف الدراسة قامت الدراسة بتصنیف وستبانة للحصول على البیانات المالئمة إلا

التسلیم وجدت  المرونة، التكلفة،  الجودة،أولویات أربعة إلىالتنافسیة في صناعة الخدمات المالیزیة 

 السریعة  األغذیة تبین أن صناعاتإذا التنافسیة تختلف بین الصناعات األولویات أنالدراسة 

 على الجودة أكثر،المستشفیات، مخازن التجزئة، البنوك ،الكلیات الخاصة و المحاسبین یركزون 

 التسلیم. علىبینما الفنادق والصیانة یركزون 

 والمنظمات ذات األداء المنخفض أن العالي المنظمات ذات األداء أن أیضاوجدت الدراسة 

 العالي والمنخفض على حد سواء األداء في الصناعات ذات األولى ة الجودة تحتل المرتبأولویة

 األولویات أبعاد الباحث من هذه الدراسة في تحدید وأفاد التسلیم والمرونة والتكلفة أولویةتتبعها 

 النظري اإلطارالتنافسیة التي تمثل المتغیر المستقل في هذه الدراسة وفي بناء 

 The Effect of ERP System"  بعنوان (Elragal & Al-Serafi, 2012)دراسة

Implementation on Business Performance: An Exploratory Case-

Study" 

 التعرف على أثر نظم تخطیط الموارد على أداء األعمال، وقد إلىهدفت هذه الدراسة 

كانت عینة الدراسة شركة من الشركات المتوسطة والصغیرة العالمیة والتي لها فرع كبیر في مصر 

تشیر . وقد تم اختیار هذا الفرع كعینة الدراسة نظرا لتطبیق الشركة نظام تخطیط الموارد بشكل فعال
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 من نظام تخطیط المرجوة واألهداف التابعة ألداء األعمال من الفوائد بأن الكثیر نتائج الدراسة

 وكما تضمنت نتائج الدراسة بأن هنالك بعض النتائج النظام،الموارد في الشركة تحققت بعد تنفیذ 

 بوجود عالقة النتائج وتلخصت والمتوقع. الموارد لم تتحقق بالشكل المطلوب إدارةالمرجوة من نظم 

 من الحالیة بالدراسة الدراسة هذه  ترتبطایجابیة بین أداء عملیات األعمال ونظم تخطیط الموارد.

  استیضاح اثر نظام تخطیط موارد المنظمة على األداء ألمنظمي.خالل

 Competitive priorities of small  ) بعنوان (Thürer, etal., 2013دراسة

manufacturers in Brazil                                                                         

 الدراسة دراسة حالة شركات التصنیع الصغیرة في البرازیل. تسعى هو الدراسة هذه هدف

إلى تحدید أولویات الشركات التنافسیة بناء على فرصها المتوقعة والتحدیات ومنهجها هو دراسة 

  األولویات أناستكشافیة على أساس شبه منظم مقابالت هاتفیة. أساسها أسئلة مفتوحة النتائج تؤكد 

أنها تدعم البحوث التي ، والتي تحرك الشركات الصغیرة هي التكلفة، والجودة، والمرونة والتسلیم

أجریت مؤخرا. الذي أكد أن هناك تحوال من حیث متابعة الشركات ألولویاتها التنافسیة. وبشكل 

أكثر تحدیدا، تم تحدید االبتكار كأولویة تنافسیة جدیدة مهمة، ولكن كان هناك القلیل من األدلة 

 من الحالیة بالدراسة الدراسة هذه ترتبطلدعم أولویات أخرى اقترحت مؤخرا مثل األمن واالستدامة. 

على استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا أهمیة تحدید األولویات التنافسیة وأثرها  خالل

 األعمال اإللكترونیة من قبل المستخدمین.

 A relational study of supply chain“بعنوان (Yusef, etal., 2014)  — دراسة  

agility, competitiveness and business performance in the oil and gas 

industry”                                                                                                   

 التنافسیة واألسبقیات سلسلة التورید المرنة إستراتیجیة بحث العالقة بین إلىهدفت الدراسة 

مدیرا لسلسلة التورید لدى الشركات العاملة في  )95و شملت الدراسة على ( و األداء المؤسسي.
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 سلسلة التورید إستراتیجیةوبینت نتائج الدراسة وجود عالقة بین  قطاع الصناعات النفطیة و الغاز.

 سلسلة التورید إستراتیجیةكما بینت نتائج الدراسة وجود عالقة بین  المرنة و األداء المؤسسي.

 التنافسیة التي األولویات عالقة فهم الباحث من هذه الدراسة في وأفاد التنافسیة األسبقیاتالمرنة و 

 . النظرياإلطاروفي بناء مع األداء المنظمي تمثل المتغیر المستقل 

: العالقة بین متغیرات الدراسة 2 – 8)(
وقد بینت الدراسات المتعدد أن هنالك عالقة قویة بین أبعاد األولویات التنافسیة (التكلفة المنخفضة، 

 وجزء أخر من التسلیم، المرونة) واألداء المنظمي (الحصة السوقیة والربحیة)،سرعة الجودة، 

 االدراسات قد بین أن هنالك عالقة بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجي

 واألداء المنظمي وهذا األثر الفعلي لألولویات التنافسیة واستخدام نظم تخطیط ةاألعمال اإللكتروني

 یعتمد على درجة التوافق بین األولویات ة األعمال اإللكترونياموارد المنظمة وتبني تكنولوجي

ویرى الباحث بان إدخال استخدام نظام  المستخدمة في المنظمة ةالتنافسیة والنظم التكنولوجي

األعمال االلكترونیة في مؤازرة األولویات التنافسیة یساعد تكنولوجیا تخطیط موارد المنظمة وتبني 

في تحسین األداء التنظیمي وبناء علیه أخذت هذه الدراسة بمحاولة استكشاف الدور الذي یقوم به 

ثر أاألعمال االلكترونیة كوسیط في تكنولوجیا تكامل استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة و تبني 

األولویات التنافسیة على األداء المنظمي .  

: ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة 2 – 9)(
 إن أهم ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة یمكن تلخیصه، كالتالي:

أنها الدراسة األولى من نوعها التي تبحث في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي من  •

 خالل بیان الدور الوسیط الستخدام نظام تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال



 -49-  

 

 اإللكترونیة في األردن بشكل عام، وفي البنك العربي بشكل خاص- على حد علم الباحث.

 ودینیًا لیس واجتماعیامعظم الدراسات السابقة التي تم إجرائها في بیئات مختلفة اقتصادیًا  •

بالضرورة أن تكون نتائجها قابلة للتطبیق على البیئة األردنیة بشكل عام وفي بیئة البنك العربي 

 بشكل خاص.

یوجد دراسة  غالبیة الدراسات السابقة تناولت بعد أو أكثر من إبعاد الدراسة الحالیة، لكن ال •

واحدة جمعت متغیرات الدراسة الحالیة في أنموذج واحد على الرغم من أهمیة األولویات 

التنافسیة في تحدید مجاالت االستثمار في النظم التكنولوجیة الحدیثة كنظام تخطیط الموارد 

 وانعكاسها على األداء المنظمي في بیئة العمل التي اإللكترونیةوتبني تكنولوجیا األعمال 

تتصف بالتغیر السریع وغیر المسبوق وعدم وجود التأكد البیئي ومحدودیة الموارد المتاحة- على 

 حد علم الباحث. 
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 مقدمة :)3-1(
سیعرض هذا الفصل تفاصیل المنهج المتبع النجاز هذه الدراسة. فضال عن التطرق إلى 

مجتمع الدراسة وعینتها، ووصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة، وأدوات الدراسة 

ومصادر الحصول على المعلومات، والمعالجات اإلحصائیة المستخدمة وكذلك اختبار صدق أداة 

 الدراسة وثباتها.

): منهج الدراسة 3- 2(
تعد هذه الدراسة وصفیة تحلیلیة، حیث إنها اعتمدت على أسلوب المنهج الوصفي 

التحلیلي، الذي یتضمن مسح لألدب النظري بالرجوع إلى المراجع والمصادر والدوریات العلمیة 

لبناء اإلطار النظري للدراسة ، والبحث المیداني ، للقیام بجمع البیانات والمعلومات لتحقیق أهداف 

الدراسة. 

): مجتمع الدراسة وعینتها  3 - 3(
ورؤساء األقسام العاملین في فروع البنك  المدیرینتكون مجتمع هذه الدراسة من جمیع 

ورؤساء األقسام العاملین في  المدیرینوتكونت عینة الدراسة من جمیع العربي في مدینة عمان. 

) فرعا. 52 حیث بلغ عدد الفروع (فروع البنك العربي في مدینة عمان من خالل إجراء مسح شامل.

واستهدفت هذه الفئات كعینة نظرًا العتقاد الباحث بأنه لدیهم معرفة كافیة عن موضوع الدراسة 

وقادرین على تعبئة استبانتها بموضوعیة ودقة عالیه. 

وحدة المعاینة ) 4 – 3(
ورؤساء األقسام العاملین في  المدیرینتمثلت وحدة المعاینة في الدراسة الحالیة من جمیع 

). 128 والبالغ عددهم (فروع البنك العربي في مدینة عمان
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%) 100) بنسبة (128) إستبانة على وحدة المعاینة، واسترجع منها (128وتم توزیع (

) استبانة لعدم 2وبعد فحص االستبانات لبیان مدى صالحیتها للتحلیل اإلحصائي، استبعد منها (

صالحیتها للتحلیل اإلحصائي وذلك بسبب عدم استكمالها لشروط التحلیل. وبهذا یصبح إجمالي 

%) من .98.43) استبانة بنسبة (126عدد االستبانات الصالحة لعملیة التحلیل اإلحصائي (

إجمالي عدد االستبانات المسترجعة. 

 ) المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة5 – 3(
) 6 – 3)، (5 – 3)، (4 – 3)، (3 – 3)، (2 – 3)، (1 – 3(توضح الجداول 

حسب الجنس، والعمر، والمؤهل التعلیمي، وعدد سنوات المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة (

كما یلي: ألفراد عینة الدراسة الخبرة، والمسمى الوظیفي) وفیما یلي عرض للمتغیرات الدیمغرافیة 

 )1 – 3(الجدول 
توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس 

 
توزعوا حسب متغیر الجنس كاآلتي: عینة الدراسة  أن أفراد )1 – 3( یوضح الجدول رقم إذ

) لإلناث، وهذا یشیر إلى أن حوالي ثلثي أفراد عینة الدراسة هم من %34.1) للذكور، و(65.9%(

الذكور. وهذه نتیجة متوقعة في المنظمات المصرفیة في البلدان العربیة والتي تعطي األولویة في 

 .تولي المراكز اإلداریة للذكور أكثر من اإلناث

 

النسبة المئویة(%) التكرار الفئة المتغیر 

الجنس 
 65.9 83ذكر 
 34.1 43أنثى 

 100.0 126المجموع 
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 )2 – 3(الجدول 
  توزیع أفراد العینة حسب متغیر العمر

 
 أن )2 – 3(وفیما یتعلق بمتغیر العمر فقد بینت النتائج المعروضة في  الجدول رقم 

) سنة و نسبة أفراد عینة 30-35%) من أفراد عینة الدراسة كانت أعمارهم (33.3النسبة األكبر (

%)، نسبة أفراد عینة الدراسة الذین  28.6) سنة فأكثر كانت (42الدراسة الذین تراوحت أعمارهم (

، نسبة أفراد عینة الدراسة الذین تراوحت أعمارهم )%22.2( سنة 36-41)تراوحت أعمارهم (

 وهذا یدل على أن البنك العربي یركز على توظیف فئة الشباب وبناء . %)15.9 ( سنة29-24)(

هذه الفئة لتكون هي القیادة المستقبلیة من أجل مواجهة التحدیات المستقبلیة التي یواجها البنك. 

 )3 – 3(الجدول 
 المؤهل العلميتوزیع أفراد العینة حسب متغیر 

النسبة المئویة% التكرار الفئة المتغیر 

 العمر

29-24 20 15.9 
35-30 42 33.3 
41-36 28 22.2 

 28.6 36 فأكثر 42

 100.0 126 المجموع

النسبة المئویة% التكرار المؤهل العلمي المتغیر 

المؤهل العلمي 

 0 0ثانویة عامة 
 4.0 5دبلوم 

 85.7 108بكالوریوس 
 10.3 13ماجستیر 
 0 0دكتوراه 

 100.0 126المجموع 
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) أن أفراد عینة الدراسة توزعوا حسب المؤهل العلمي كاآلتي: 3 – 3یشیر الجدول رقم (

%) للبكالوریوس، 85.7لدبلوم كلیة المجتمع، ونسبة ( %)4) الثانویة العامة، ونسبة(0%بنسبة (

ولین في مراكز القرار ئللدكتوراه . وهذا یدل على أن المس) %0(ماجستیر، ونسبة) %10.3(ونسبة

یركزون على حملة الشهادات الجامعیة وهي الفئة التي یعتمد علیها البنك في تنمیة وتطویر 

 الكفاءات القیادیة والمستقبلیة للبنك. 

) 4 – 3(الجدول 
 سنوات الخبرةتوزیع أفراد العینة حسب متغیر 

 
) %7.9 أن أفراد عینة الدراسة تراوحت خبراتهم بنسبة ()4 – 3(الحظ من الجدول رقم ي

 (11-15) %) من19 سنوات، ونسبة ()10 – 6 (%) من34.1) سنوات، ونسبة (5-1(من

 . فأكثر سنة (16)%) من38.9سنة، ونسبة (

انخفضت عن الفئة (11-15)  أن نسبة للفئة من )4 – 3(ویالحظ من الجدول رقم 

السابقة وهذا یدل على وجود فرص أكثر إغراءا لهذه الفئة في مؤسسات أخرى إال أن البنك یتمیز 

%). 38.9 فأكثر ( (16)بوجود كوادر ذو خبرة طویلة وعالیة حیث بلغت نسبة من لهم خبرة 

 

 

النسبة المئویة% التكرار عدد سنوات الخبرة المتغیر 

عدد سنوات 
الخبرة 

1 -5 10 7.9 
6 – 10 43 34.1 

11 -15 24 19 
 38.9 49 فأكثر 16

 100.0 126المجموع 
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 )5 – 3(الجدول 
 المسمى الوظیفيتوزیع أفراد العینة حسب متغیر 

 

 أن أفراد عینة الدراسة توزعوا حسب المسمى الوظیفي )5 – 3(نالحظ من الجدول رقم 

%) مساعد مدیر فرع، و 8.7%) نائب مدیر فرع، و(4.8%) مدیر فرع، و(34.9كاآلتي: (

وهذا یدل على أن عینة الدراسة التي %) رئیس قسم. 46.8 إدارة، و(/%) مدیر وحدة4.8(

استجابت لالستبانة تكونت من متخذي القرارات في المستویات المختلفة والتي تراوحت من مدیر 

 األعمال االلكترونیة ومنها افرع إلى رئیس قسم ومن هذه الفئة من وضع إستراتیجیة تبني تكنولوجي

 من یستخدم نظم تخطیط موارد للمنظمة.

 ) أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات6 – 3(
 للحصول على على مصدرین تم االعتماد التطبیقیة،ولتحقیق أهداف الدراسة النظریة منها و

 وهي: المعلومات،

 على ما أورده فیه االعتماد والذي تم السابقة، والدراسات النظري، اإلطار  الثانویة:دراالمص

 الحالیة. من مفاهیم ومضامین في موضوع الدراسة الباحثین

النسبة المئویة% التكرار  الفئةالمتغیر 

 المسمى الوظیفي

 34.9 44مدیر فرع 
 4.8 6نائب مدیر فرع 
 8.7 11مساعد مدیر فرع 

 4.8 6 إدارة /مدیر وحدة
 46.8 59رئیس قسم 

 100.0 126المجموع 
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 فیه على االستبانة التي تم إعدادها بناء على االعتماد الجانب التطبیقي، وتم ة:در األولياالمص

 في الموضوع. وقام الباحث بتصمیم وتطویر مفردات االستبانة، أجریتأحدث الدراسات التي 

 النظري المتعلق بموضوع الدراسة، بحیث تغطي جمیع متغیرات الدراسة األدب إلىباالستناد 

 قیاس جمیع فقرات االستبانة المتعلقة بالجزء الثاني والثالث والرابع والخامس  كاألتيوفرضیاتها. وتم

 كاألتي: Five Likert Scale وفقًا لمقیاس لیكرت الخماسي

 غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة بدائل اإلجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 
لیكرت ) فقرة بمقیاس 43وبهذا تكونت االستبانة ( أداه الدراسة ) وبشكلها النهائي من (

 Five Likert Scale الخماسي

:  2) أجزاء انظر الملحق رقم (االستبانة من خمسة حیث تكونت 

، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد كالجنس یتعلق بمجموعة من المتغیرات الدیمغرافیة الجزء األول:

،  والتي تساعد في وصف خصائص عینة الدراسة.  والمسمى الوظیفيسنوات الخبرة ، 

 التنافسیة المتمثلة باإلبعاد التالیة: التكلفة المنخفضة، تاألولویا تضمن مقیاس الجزء الثاني:

)، Naqshbandi & Idris, 2012والمرونة تم قیاسها بناء على دراسة(الجودة، سرعة التسلیم ، 

) اسئلة، وسرعة التسلیم 10) اسئلة، والجودة بـــــــ(3حیث تم قیاس أولویة التكلفة المنخفضة بــــــ (

. ) اسئلة4) اسئلة، والمرونة (4بـــــــ(

 سؤال) باالعتماد على 13 وقد تم قیاسه بــــــــ( استخدام نظم تخطیط موارد المنظمةالجزء الثالث: 

  .(Chang, etal., 2008; Doll & Torkzadeh, 1998)دراسة كل من 
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  اسئلة) بناء على دراسة5وتم قیاسه بــــــ( تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة  والجزء الرابع:

 (Lin & Lee, 2005). 

  اسئلة) بناء على دراسة كل من4 وتم قیاسه بــــــــــ(  األداء المنظميالجزء الخامس:

 )(Law & Ngai, 2007; Voola, etal., 2012 .

) المعالجة اإلحصائیة المستخدمة 7 – 3(
لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها لجاء الباحث إلى الرزمة اإلحصائیة للعلوم 

 Statistical Package for Social Science  SmartPLS 2.0 M3 )(SPSS)االجتماعیة (

  .Structural Equation Modeling (SEM)والذي یعتمد منهج 

 وقد قام الباحث من خالل البرامج اإلحصائیة السابقة بتطبیق األسالیب التالیة:

 اإلحصاء الوصفي، والمتضمنة:  أسالیب

مؤشرات القیاس المعتمدة بهدف تحدید Frequencies & Percent   التكرارات والنسبة المئویة •

 . لعینة الدراسةالدیمغرافیةفي الدراسة وتحلیل الخصائص 

   لتحدید مستوى استجابة أفراد عینة الدراسة عن متغیراتها. Meanالمتوسطات الحسابیة  •

 لقیاس درجة تباعد استجابات أفراد عینة الدراسة Standard deviationاالنحراف المعیاري  •

 عن وسطها الحسابي.

معادلة طول الفئة والتي تقضي بقیاس مستوى األهمیة لمتغیرات الدراسة، والذي تم احتسابه وفقا 

  للمعادلة التالیة.
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 وبناءا على ذلك یكون القرار لألهمیة على النحو التالي:

  فأقل2.33األهمیة المنخفضة من 

 .3.67 لغایة  – 2.34األهمیة المتوسطة من 

 .5 لغایة – 3.68األهمیة المرتفعة من 

، والمتضمنة:  االستداللي اإلحصاء أسالیب

 لقیاس ثبات أداة الدراسة (االستبانة) ومقدار االتساق  Cronbach Alphaمعامل كرونباخ الفا  •

 الداخلي لها ودرجة مصداقیة اإلجابات عن فقرات األسئلة.

واختبار التباین  )Variance inflation factor( (VIF) اختبار معامل تضخم التباین •

 بین )Multicollinearity( للتأكد من عدم وجود ارتباط عال )Tolerance(المسموح 

 المتغیرات المستقلة.

 –Kolmogorov و) Skewness and Kortusis(اختبار معامل االلتواء والتفرطح  •

Smirnov test (K–S test)   .ذلك للتأكد من أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي 

  الختبار العالقة بین متغیرات الدراسة.Pearsonمعامل االرتباط  •

الختبار أثر األولویات التنافسیة، واستخدام ) (Simple Regression البسیط االنحدارتحلیل  •

 نظم تخطیط موارد المنظمة، وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في األداء المنظمي.

 الختبار الدور الوسیط الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة Path Analysisتحلیل المسار  •
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 وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي

 الدراسة وثباتها  أداة) صدق 8 - 3(
 الصدق الظاهري(صدق المحتوى)  )أ

 بمجال البحث، واالختصاص من ذوي الخبرة من المحكمینتم عرض االستبانة على هیئة 

 انظر )9( وعددهم  في مجاالت العلوم اإلداریة والتربویة (القیاس والتقویم)االستبانةوتصمیم 

، حیث تم األخذ بالمقترحات، والتوصیات الواردة منهم حول مدى وضوح عباراتها )1(الملحق رقم 

انظر الملحق رقم  وتمثیلها لمتغیرات الدراسة، وجرى تعدیل بعض مفرداتها وفقًا آلرائهم ومقترحاتهم

 العینة المبحوثة وسهولة فهمها من قبل أفراد تها وذلك لزیادة درجة صدقي،(2)

 ب) ثبات أداة الدراسة 

ولمعرفة مدى ثبات أداة الدراسة قام الباحث باستخدام طریقة معادلة االتساق الداخلي 

  بأنها معامل الثبات الداخلي )α(ألفا  كما یمكن تفسیر معامل .)α(باستخدام اختبار كرونباخ ألفا 

 یبین )6 – 3(بین اإلجابات ویدل ارتفاع قیمتها على درجة ارتفاع معامل الثبات. والجدول رقم 

 نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة 

) 0.68 قیم الثبات لمتغیرات الدراسة الرئیسیة والتي تتراوح بین ()6 – 3(إذ یوضح الجدول 

حیث بلغت قیم كرونباخ ) لألولویات التنافسیة كحد أعلى 0.91للتكلفة المنخفضة كحد أدنى و (

)،  %70 وهي أعلى من النسبة (،(94 %).ألفا لجمیع متغیرات الدراسة في االستبانة بشكل عام

   .(Hair, etal., 2006)المقبولة عادة في البحوث والدراسات االجتماعیة 

 

 



 -60-  

 

 )6 – 3(الجدول 
معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقیاس كرونباخ ألفا ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) αمعامل الثبات(عدد الفقرات المحور ت 

 0.91 21األولویات التنافسیة  1
 0.68 3المنخفضة  التكلفة 1-1
 0.88 10الجودة  1-2
 0.79 4سرعة التسلیم  1-3
 0.85 4المرونة  1-4

 0.85 13استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة  2

 0.75 5األعمال اإللكترونیة  اتكنولوجيتبني  3
 0.81 4األداء المنظمي   4

 0.94 43االستبانه ككل  
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 الرابـع الفصـل
 تحلیل بیانات الدراسة واختبار الفرضیات

 

 ) المقدمة4-1(
) تحلیل بیانات الدراسة. 4-2(
) تحلیل مدى مالئمة البیانات الختبار فرضیات الدراسة. 4-3(
) اختبار فرضیات الدراسة. 4-4(
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 ) المقدمة:4-1( 
اإلجابة عن أسئلة الدراسة  یعرض هذا الفصل أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل 

وفحص فرضیاتها باستخدام أسالیب اإلحصاء الوصفي والتحلیلي، وذلك باستخدام الرزمة 

 Structural Equationوالذي یعتمد منهج  SmartPLS 2.0 M3 و (SPSS 17اإلحصائیة 

Modeling (SEM). ،ولوصف خصائص عینة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابیة 

المتعدد،  واالنحرافات المعیاریة، وكذلك تم استخدام اختبارات االنحدار البسیط، واختبارات االنحدار

 .الختبار فرضیات الدراسةواختبار المسار 

 .) تحلیل بیانات الدراسة4-2(
تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتعرف على استجابات أفراد عینة 

الدراسة عن أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي واختبار الدور الوسیط إلستخدام نظم 

األعمال اإللكترونیة، وفیما یلي عرض للتحلیل الوصفي  اتكنولوجيتخطیط موارد المنظمة وتبني 

 .لمتغیرات الدراسة اعتمادًا على استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

 ) األولویات التنافسیة4-2-1(
. وفیما یلي عرض لإلحصاء الوصفي المتعلق بالمفردات التي تقیس أبعاد األولویات التنافسیة

المنخفضة)   أن المتوسطات الحسابیة لفقرات بعد (التكلفة)1 – 4(یتضح من الجدول رقم 

)، وهو 4.43)، حیث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (4.36 و4.49تراوحت ما بین (

(تخفیض التكالیف ) وقد نصت الفقرة على ما یلي: 2من المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (

)، وبانحراف معیاري 4.49على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ ( التشغیلیة من خالل األتمتة)

) حیث 3 وفي المقابل، في المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (.)، وهي من المستوى المرتفع0.59(
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.  بمتوسط حسابي (تقلیل صافي التكلفة للخدمة المقدمة إلى العمالء)نصت الفقرة على ما یلي: 

)، وهي من المستوى المرتفع، وهذا یدل على أن تخفیض التكلفة 0.64) وبانحراف معیاري (4.36(

یمثل أولویة وأهمیة مرتفعة للبنك العربي لكي یتمكن من تقدیم خدمات مصرفیة منافسة وبسعر أقل 

 من البنوك المنافسة األخرى.

 )1 – 4(الجدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة عن فقرات بعد (التكلفة المنخفضة) 

فقرات بعد التكلفة المنخفضة ت 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

ترتیب 
أهمیة الفقرة 

مستوى  
األهمیة 

Q1 
تخفیض التكالیف التشغیلیة من 

خالل عملیة التحسین بشكل عام. 
 مرتفع 2 0.57 4.43

2Q 
تخفیض التكالیف التشغیلیة من 

خالل األتمتة. 
مرتفع  1 0.59 4.49

Q3 
تقلیل صافي التكلفة للخدمة 

المقدمة إلى العمالء. 
 مرتفع 3 0.64 4.36

مرتفع      0.6 4.43المتوسط الحسابي العام 

 
 أن المتوسطات الحسابیة لفقرات بعد (الجودة) تراوحت ما )2 – 4(یتضح من الجدول رقم 

)، وهو من المستوى 40.4)، حیث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (4.20 و4.51بین (

 على (تقدیم خدمات موثوق بها)) وقد نصت الفقرة على ما یلي: 5المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (

)، وهي من المستوى المرتفع 0.52)، وبانحراف معیاري (4.51أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (

(تسعى ) حیث نصت الفقرة على ما یلي: 13وفي المقابل، وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

)، 0.77) وبانحراف معیاري (4.20بمتوسط حسابي ( تكون ساعات العمل مالئمة ) ألن اإلدارة

وهي من المستوى المرتفع، وهذا یدل على أن الجودة تمثل أولویة ذات أهمیة للبنك العربي لكي 
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یتمكن من تقدیم خدمات مصرفیة تحقق رضا عمالئه، فهو یسعى إلى تقدیم خدمات مصرفیة  ذات 

موثوقیة عالیة  

 )2 – 4(الجدول 
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة عن فقرات بعد (الجودة) .

فقرات بعد الجودة ت 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

ترتیب 
أهمیة الفقرة 

مستوى  
األهمیة 

4 Q مرتفع 5 0.62 4.37 زیادة إنتاجیة الموظفین 

5Q مرتفع 1 0.52 4.51 تقدیم خدمات موثوق بها 

6Q 
زیادة معرفة ومهارات الموظفین 

 في التعامل مع العمالء
 مرتفع 4 0.60 4.40

7Q 
الحرص على الودیة وتعاون 

 موظفي خدمة العمالء
 مرتفع 4 0.64 4.40

8Q 
الحفاظ على جودة ثابتة وموثوقیة 

 للخدمات  المقدمة للعمالء
 مرتفع 3 0.64 4.44

9Q 
یساعد تحسین العملیات الداخلیة 
 في تحقیق جودة خدمات أفضل

 مرتفع 2 0.60 4.46

Q10 
االهتمام بتحسین المظهر 
 الخارجي لمراكز الخدمات

 مرتفع 4 0.67 4.40

11 Q 
االهتمام بمظهر الموظفین 

 العاملین
 مرتفع 4 0.66 4.40

12 Q 
الحرص على أن تكون مواقع 

 مراكز الخدمة مالئمة
 مرتفع 4 0.66 4.40

13 Q 
تسعى اإلدارة ألن تكون ساعات 

 العمل مالئمة
 مرتفع 6 0.77 4.20

مرتفع                0.64 4.40المتوسط الحسابي العام 
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 )3 – 4(الجدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة عن فقرات بعد (سرعه التسلیم) 

فقرات بعد سرعة التسلیم ت 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

ترتیب 
أهمیة الفقرة 

مستوى  
األهمیة 

14 Q 
التركیز على تقدیم  الخدمات 

 بسرعة
 مرتفع 3 0.65 4.49

15 Q 
الحرص على تقدیم الخدمات 

 بالوقت المحدد
 مرتفع 1 0.57 4.55

16 Q 
العمل على تخفیض وقت 

 االنتظار للعمالء
 مرتفع 2 0.64 4.52

17 Q مرتفع 4 0.84 4.14 التركیز على معرفة العمیل الدائم 

مرتفع                0.68 4.43المتوسط الحسابي العام 

  
 أن المتوسطات الحسابیة لفقرات بعد (سرعه التسلیم)  )3 – 4(  یتضح من الجدول رقم 

)، وهو 43.4)، حیث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (4.14 و4.55تراوحت ما بین (

(الحرص على ) وقد نصت الفقرة على ما یلي: 15من المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (

)، وبانحراف معیاري 4.55 على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (تقدیم الخدمات بالوقت المحدد)

) 17)، وهي من المستوى المرتفع، وفي المقابل وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (0.57(

) 4.14 بمتوسط حسابي ((التركیز على معرفة العمیل الدائم) حیث نصت الفقرة على ما یلي: 

)، وهي من المستوى المرتفع، وهذا یدل على أن سرعة تقدیم الخدمات 0.84وبانحراف معیاري (

 في الوقت المحدد تمثل أولویة تنافسیة لجمیع فروع البنك العربي.
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 )4 – 4(الجدول 
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة عن فقرات بعد (المرونة)

فقرات بعد المرونة ت 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

ترتیب أهمیة 
الفقرة 

مستوى 
األهمیة 

18 Q 
القدرة على تقدیم أنواع مختلفة 

 من الخدمات.
 مرتفع 1 0.62 4.45

19 Q 
القدرة على إحداث التغیرات 

 السریعة في تصمیم الخدمات.
 مرتفع 4 0.68 4.20

20 Q 
تقدم عدد كبیر ومتنوع من 

 المیزات للخدمات .
 مرتفع 3 0.60 4.32

21 Q مرتفع 2 0.67 4.39 تطویر وتقدیم خدمات مبتكرة 

مرتفع                 0.64 4.34المتوسط الحسابي العام 

  
أن المتوسطات الحسابیة لفقرات بعد المرونة تراوحت ما ) 4 – 4(یتضح من الجدول رقم 

)، وهو من المستوى 43.4)، حیث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (4.2 و 4.45( بین

القدرة على تقدیم انوع مختلفة () وقد نصت الفقرة على ما یلي: 18المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (

)، وهي 0.62)، وبانحراف معیاري (4.45. على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ ()من الخدمات

) حیث نصت الفقرة 19من المستوى المرتفع، وفي المقابل، وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

 بمتوسط حسابي )القدرة على إحداث التغیرات السریعة في تصمیم الخدمات(على ما یلي: 

)، وهي من المستوى المرتفع، وهذا یدل على أن المرونة تمثل 0.68) وبانحراف معیاري (4.20(

 أحدى األولویات التنافسیة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة.
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 )5 – 4(الجدول 
 )األولویات التنافسیة(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة عن أبعاد 

البعد ت 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

ترتیب 
أهمیة الفقرة 

مستوى 
األهمیة 

 مرتفع 1 0.6 4.43 التكلفة المنخفضة 1-3
 مرتفع 2 0.64 4.40 الجودة 4-13
 مرتفع 1 0.68 4.43 سرعة التسلیم 14-17
 مرتفع 3 0.64 4.34 المرونة 18-21

مرتفع                 0.64 4.40المتوسط الحسابي العام 

 
) أن المتوسطات الحسابیة ألبعاد األولویات التنافسیة  5-4یتضح من الجدول رقم (

)، حیث حازت األولویات التنافسیة بأبعادها المختلفة على متوسط  4.34و 4.43تراوحت ما بین (

التكلفة المنخفضة وبعد سرعة )، وهو من المستوى المرتفع، حیث حاز بعد 4.40حسابي إجمالي (

) على 0.68)، (0.60)، وبانحراف معیاري (4.43 على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (التسلیم

 بمتوسط المرونةفي المرتبة األخیرة جاء محور  التوالي، وهو من المستوى المرتفع وفي المقابل

 على أن أولویة یدل من المستوى المرتفع وهذا وهو)، 0.64) وبانحراف معیاري (4.34حسابي (

تخفیض التكلفة وسرعة تقدیم الخدمات في الوقت المحدد هما األولویتین الرئیستین التي یستخدمهما 

البنك العربي في المنافسة في تقدیم خدمات مصرفیة متمیزة.  

) استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة 4-2-2(

) أن المتوسطات الحسابیة لفقرات متغیر استخدام نظام تخطیط موارد 6-4یتضح من الجدول رقم (

)، حیث حاز المتغیر على متوسط حسابي إجمالي 3.66و 4.19المنظمة تراوحت ما بین (

) وقد نصت الفقرة على ما یلي: 27)، وهو من المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (4.01(
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 )6 – 4(جدول 
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة عن فقرات متغیر استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة

ت 
فقرات متغیر استخدام نظم تخطیط موارد 

المنظمة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

ترتیب 
أهمیة الفقرة 

مستوى  
األهمیة 

22 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح لحل مشاكل 

العمل 
 مرتفع 7 0.71 4.04

23 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح  لتحدید 

المنهج (الطریقة) األمثل للتعامل مع المشاكل 
 مرتفع 11 0.73 3.93

24 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح لجعل قراراتي 

 صریحة وواضحة
 مرتفع 4 0.74 4.12

25 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح لمساعدتي في 

تبریر قراراتي. 
 مرتفع 6 0.83 4.06

26 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح لتنسیق 

أنشطتي مع أنشطه اآلخرین. 
 مرتفع 8 0.74 4.01

27 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح لتبادل 

المعلومات مع اآلخرین في الوحدات الوظیفیة 
 األخرى.

 مرتفع 1 0.64 4.19

28 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح الستقبال 

 تقاریر العمل من العاملین
 مرتفع 2 0.59 4.17

29 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح إلرسال تقاریر 

 العمل لآلخرین
 مرتفع 3 0.68 4.14

30 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح للتعامل مع 

 العمالء
مرتفع  5 0.71 4.08

31 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح لمتابعه كیف 

تم خدمه العمالء 
 مرتفع 9 0.84 3.97

32 Q 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح بشكل مكثف 

جدا خالل ساعات العمل الیومي 
 مرتفع 10 0.93 3.94

33 Q 
أنا استخدم نظام المعلومات المتاح بشكل منتظم  

خالل ساعات العمل الیومي. 
متوسط  13 1.00 3.66

34 Q  .مرتفع 12 0.97 3.77أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح بشكل عام 

مرتفع  0.78 4.01المتوسط الحسابي العام 



 -69-  

 

(أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح لتبادل المعلومات مع اآلخرین في الوحدات الوظیفیة 

)، وهي من 0.64)، وبانحراف معیاري (4.19.على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (األخرى)

) حیث نصت الفقرة على 33المستوى المرتفع، وفي المقابل، وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

 بمتوسط ،(أنا استخدم نظام المعلومات المتاح بشكل منتظم خالل ساعات العمل الیومي)ما یلي: 

 على أن أفراد یدل)، وهي من المستوى المرتفع، وهذا 1.0) وبانحراف معیاري (3.66حسابي (

عینة الدراسة یستخدمون نظام تخطیط موارد المنظمة بشكل مكثف في تبادل المعلومات بین 

األقسام الوظیفیة المختلفة. 

األعمال اإللكترونیة  اتكنولوجي) تبني 4-2-3(
  ا تكنولوجي أن المتوسطات الحسابیة لفقرات متغیر تبني)7 – 4 (یتضح من الجدول رقم

) حیث حاز المتغیر على متوسط حسابي 3.96 و4.44األعمال اإللكترونیة تراوحت ما بین (

) وقد نصت الفقرة على ما 39)، وهو من المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (4.25إجمالي (

 على أعلى متوسط (تطورت إستراتجیة أعمال البنك نتیجة  لتبني األعمال اإللكترونیة)یلي: 

 )، وهي من المستوى المرتفع، وفي المقابل0.70)، وبانحراف معیاري (4.44حسابي حیث بلغ (

(لدى البنك نظام ) حیث نصت الفقرة على ما یلي: 37في المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

إلكتروني مع البنوك األخرى یساعد العاملین والعمالء على تنفیذ العملیات المصرفیة 

)، وهي من المستوى المرتفع، 1.01) وبانحراف معیاري (3.96، بمتوسط حسابي (اإللكترونیة)

وهذا یدل على أن البنك العربي یعتمد على تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في تنفیذ استراتجیاته لكي 

یتمكن من زیادة رضا عمالئه. 
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 )7 – 4(جدول 
  األعمال اإللكترونیة اتكنولوجي تبني  متغیرالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة عن فقرات

 ت
فقرات تبني تكنولوجیا األعمال 

اإللكترونیة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

ترتیب 
أهمیة الفقرة 

مستوى  
األهمیة 

35 Q 
إن الموقع اإللكتروني الذي أسسته 
منظمتي ال یعطي سوى المعلومات 

 المؤكدة واألساسیة عنها
 مرتفع 4 0.93 4.19

36 Q 

تمتلك منظمتي موقع إلكتروني 
مربوط بشبكة داخلیة ویحتوي على 

المعلومات الالزمة لتنفیذ مهام 
 األعمال الداخلیة.

 مرتفع 2 0.74 4.40

37 Q 

لدى البنك نظام إلكتروني مع 
البنوك األخرى  یساعد العاملین 

والعمالء على تنفیذ العملیات 
المصرفیة اإللكترونیة. 

مرتفع  5 1.01 3.96

38 Q 
یوجد لدى البنك نظام معلومات 
متكامل یحتوي على خصائص 
 متقدمة لدعم إستراتجیة األعمال.

 مرتفع 3 0.72 4.25

39 Q 
تطورت إستراتجیة أعمال البنك 

 نتیجة  لتبني األعمال اإللكترونیة
 مرتفع 1 0.70 4.44

مرتفع               0.82 4.25المتوسط الحسابي العام 

 
) األداء المنظمي 4-2-4 (

 أن المتوسطات الحسابیة لفقرات متغیر األداء المنظمي )8 – 4(یتضح من الجدول رقم 

)، وهو من 4.44)، حیث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي (4.34 و4.58تراوحت ما بین (

(إن ربحیه البنك أعلى ) وقد نصت الفقرة على ما یلي: 40المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (
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)، 0.64)، وبانحراف معیاري (4.58على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (من البنوك المنافسة)

) حیث نصت 43في المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم ( وهي من المستوى المرتفع، وفي المقابل

 بمتوسط (إن معدل االحتفاظ بالعمالء في البنك أعلى من البنوك المنافسة)الفقرة على ما یلي: 

البنك  على أن یدل)، وهي من المستوى المرتفع، وهذا 0.75) وبانحراف معیاري (4.34حسابي (

العربي قادر على تحقیق ربحیة أعلى من البنوك المنافسة من خالل زیادة معدل االحتفاظ 

بالعمالء. 

 )8 – 4(جدول 
  المنظمي األداء متغیر  فقراتعن المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

الفقرة ت 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

ترتیب 
أهمیة 
الفقرة 

مستوى 
األهمیة 

40 Q 
إن ربحیه  البنك أعلى من 

 البنوك المنافسة
 مرتفع 1 0.64 4.58

41 Q 
إن معدل نمو العملیات 

المصرفیة  في البنك  أعلى 
 من البنوك المنافسة

 مرتفع 2 0.69 4.50

42 Q 
إن الحصة السوقیة للبنك أعلى 

 من البنوك المنافسة
 مرتفع 3 0.75 4.35

43 Q 
إن معدل االحتفاظ بالعمالء 
في البنك  أعلى من البنوك 

 المنافسة
 مرتفع 4 0.75 4.34

مرتفع  0.71 4.44المتوسط الحسابي العام 
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 ) تحلیل مدى مالئمة البیانات الختبار فرضیات الدراسة.4-3(
 االنحدار تحلیالت تطبیق إلى الباحث یحتاج فرضیاتها وفحص الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 توفرها الواجب والمتطلبات الشروط بعض هناك ولكن، (Regression Analyses) المختلفة

: وهي االنحدار تحلیل إجراء وصحة سالمة من للتأكد

 (Normal Distribution)وجوب أن تكون البیانات موزعة توزیعًا طبیعیًا  -أ

  (Multicollinearity) بینھا متغیرات الدراسة وعدم التداخل فیما استقاللیة وجوب  -ب

 .) Correlations(وجوب عدم وجود ارتباط عال بین المتغیرات المستقلة  -ج

 Non-Parametricوفي حال عدم توفر هذه الشروط یجب استخدام االختبارات الالمعلمیة (

Testsوالتي هي أقل تشددًا فیما یتعلق بشروط التوزیع الطبیعي ( .

 (Test of Normality)) اختبار التوزیع الطبیعي 4-3-1(
 والتفرطح االلتواء فحص من كل الباحث أجرى طبیعیًا، توزیعاً  موزعة تالبیانا أن والختبار

(Skewness-Kurtosis) فحص وكذلك )Kolmogorov-Smirnov(  .

 )9 – 4(جدول 
 Skewness-Kurtosis  اختبار التوزیع الطبیعي للبیانات باستخدام فحص 

 Kurtosis Skewnessالمتغیر 

 0.30- -0.83التكلفة المنخفضة 
 0.63- 1.10الجودة 

 1.01- 1.33سرعة التسلیم 
 0.99- 1.94المرونة 

 0.13- 0.32استخدام نظام تخطیط الموارد 
 0.86- 0.99تبني األعمال اإللكترونیة 

 0.92- 0.63األداء المنظمي 
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 تتراوح )Kurtosis وقیم Skewness( قیم معظم أن )9 – 4( رقم الجدول خالل من ویظهر

 عند 2.58 ± بین یتراوح الذي الطبیعي للتوزیع المقبول المدى ضمن وهي )1.01- و1.94(بین

 طبیعیاً  توزیعاً  موزعة الدراسة متغیرات بیانات أن على یدل وهذا. (0.05≥) داللة مستوى

 (Hair, etal., 2006) 

 )10 – 4(جدول 
 Kolmogorov-Smirnov اختبار التوزیع الطبیعي للبیانات باستخدام فحص

 الداللة مستوى Sig المتغیر

* 0.001التكلفة المنخفضة 
 0.219الجودة 

* 0.004سرعة التسلیم 
* 0.003المرونة 

 0.497استخدام نظام تخطیط الموارد 
* 0.011تبني األعمال اإللكترونیة 

* 0.000األداء المنظمي 

 ) α≥0.05*ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (
 )Kolmogorov-Smirnov(  اعتمادًا على اختبار)10 – 4(كذلك یبین الجدول رقم 

 والمتغیر الوسیط، والمتغیر المستقل، المتغیر أبعاد لجمیع إحصائیة داللة ذات فورقات یوجد أنه

 متغیرات بیانات أن إلى یشیر وهذا .(α≤0.05) داللة مستوى عند الدراسة هذه في المشمولة التابع

 بیانات تشیر إلى أن )10 – 4( رقم الجدول في الواردة فالنتائج. طبیعیاً  موزعة عام بشكل الدراسة

  نظام تخطیط المواردمتغیر استخدام و ،الجودة بعد باستثناء الطبیعي التوزیع تتبع الدراسة متغیرات

 على اعتماداً  ولذلك،. طبیعیاً  توزیعاً  موزعة األخرى الدراسة ومتغیرات أبعاد جمیع بیانات ولكن

 هذه متغیرات بیانات  فإن)10 – 4( و)9 – 4( رقم الجدول في الواردین السابقین االختبارین نتائج

 .طبیعیاً  توزیعاً  موزعة بأنها تتصف الدراسة
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 (Multicollinearity) ) اختبار استقاللیة متغیرات الدراسة4-3-2(
 القیم على االعتماد تم البعض، بعضها مع تداخلها وعدم الدراسة متغیرات استقاللیة الختبار

 الدراسة متغیرات استقاللیة من وللتأكد .Variance Inflation Rateو Tolerance لـ اإلحصائیة

.  .Hair, etal) ,2006( 10 من أقل )VIF( وقیم 0.20 من أكبر  Toleranceقیم تكون أن یجب

 )11 – 4 (جدول
 (Multicollinearity) الدراسة متغیرات استقاللیة اختبار

 VIF Tolerance المتغیر

 0.70 1.43التكلفة المنخفضة 
 0.45 2.21الجودة 

 0.52 1.91سرعة التسلیم 
 0.64 1.56المرونة 

 0.45 2.20استخدام نظام تخطیط الموارد 
 0.61 1.64تبني األعمال اإللكترونیة 

 
 أن نالحظ ،)VIF( وقیم )Tolerance(  ) وتحدیدًا إلى قیم11-4وبالرجوع إلى الجدول رقم (

 متغیرات استقاللیة یؤكد وهذا المقبولة، الحدود ضمن كانت (Tolerance and VIF) قیم جمیع

. بعضاً  بعضها مع تداخلها وعدم الدراسة

 (Bivariate Pearson Correlation)اختبار معامل االرتباط ) 4-3-4(
 من للتأكد وذلك (Bivariate Pearson Correlation) االرتباط معامل اختبار تطبیق تم

 وذلك ،(Hair, etal., 2006) %80 عن یزید ال األخرى المتغیرات مع متغیر كل ارتباط درجة أن

 التفسیریة قدرتها على السلبي التأثیر وبالتالي المتغیرات أبعاد بین تداخل وجود عدم من للتحقق

 مع تداخلها وعدم المتغیرات استقاللیة من التأكد درجة من یعزز االختبار وهذا. التابع للمتغیر
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 Regression) المختلفة االنحدار الختبارات وجاهزیتها صالحیتها یؤكد وبالتالي بعضاً  بعضها

Analyses)   .

 )12 – 4 (جدول
 (Bivariate Pearson Correlation)اختبار معامل االرتباط 

 المتغیر
 التكلفة

 المنخفضة
 الجودة

 سرعة
 التسلیم

 المرونة

 استخدام
 نظام

 تخطیط
 الموارد

 تبني
 األعمال

 األلكترونیة

 األداء
 التنظیمي

التكلفة 
المنخفضة 

1.00       

      1.00 **0.47الجودة 

     1.00 **0.61 **0.42سرعة التسلیم 

    1.00 **0.51 **0.51 **0.34المرونة 

استخدام نظام 
تخطیط 
الموارد 

0.50** 0.64** 0.53** 0.51** 1.00   

تبني األعمال 
اإللكترونیة 

0.37** 0.52** 0.49** 0.33** 0.57** 1.00  

األداء 
التنظیمي 

0.32** 0.38** 0.38** 0.37** 0.36** 0.53** 1.00 

 (α≤0.01)ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  **

 المتغیرات مع متغیر كل ارتباط درجة أن نالحظ فإننا )12 – 4( رقم الجدول إلى وبالرجوع

 یشیر وهذا %).80( به المسموح األعلى الحد مستویات من أقل هي الدراسة في المشمولة األخرى

. االنحدار اختبارات إلجراء وصالحیتها الدراسة متغیرات بین عال ارتباط وجود عدم إلى
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 اآلن یمكن فإنه السابقة الثالث البیانات وصالحیة جاهزیة اختبارات نتائج على واعتماداً  

. فرضیاتها وفحص الدراسة أسئلة عن لإلجابة االنحدار تحلیالت اختبارات استخدام

  ) اختبار فرضیات الدراسة.4-4(
 H01 الفرضیة الرئیسیة األولى

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي  ال

  ).α ≥ (0.05عند مستوى داللة

 والجدول Multible Regression  المتعددوالختبار فرضیة الدراسة تم استخدام تحلیل االنحدار 

) یوضح ذلك. 13-4رقم (

 )13-4جدول (
 .ألثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي المتعدد االنحدار تحلیل نتائج

R 
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحدید

Adjusted 
R2 

(F)  
  مستوى الداللة*Sig   المحسوبة

0.48* 0.23 0.20 8.800 *0.000 

 التنافسیة األولویات
B  

 معامل االنحدار 
 الخطأ

 المعیاري
Beta 

 T قیمة
 المحسوبة

 مستوى
 T داللة

 0.10 1.67 0.16 0.15 .250التكلفة المنخفضة 

 0.26 1.14 0.13 0.06 0.07الجودة 

 0.18 1.34 0.14 0.11 0.15سرعة التسلیم 

 0.05 1.94 0.19 0.10 0.20المرونة 

األداء المنظمي المتغیر التابع: )، .α≥  (0.05*ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
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للمتغیرات المستقلة (التكلفة أن القدرة التفسیریة والتنبؤیة  )13-4( رقم یتضح من الجدول

 اعتمادًا على قیمة %20المنخفضة والجودة وسرعة التسلیم والمرونة ) في األداء المنظمي هي 

Adjusted R2 قیمة اإلحصائیة الأن . كما یتضح(F)بمستوى داللة إحصائیة 8.800 ( بلغت (

ولویات التنافسیة لأل إحصائیة داللة ذات أثر عالقة وجود إلى یشیر  مما).0.05 (أو یساويأقل 

  األثر من خالل بعدیتضح المستقل المتغیر ألبعاد) t (اختبار قیم وبمتابعة  األداء المنظمي.في

) t (قیمة بلغت حیث ،األداء المنظمي في إحصائیة داللة ذو أثرالمرونة الذي له 

 أي یتبین لمحیث  ،).α ≥ (0.05 داللة مستوى عند) 0.05( معنویة قیمة وهي ،)1.94(المحسوبة

 )0.18(،)0.26(،)0.10 (المحسوبة (t) قیمة بلغت فقد ،التكلفة والجودة وسرعة التسلیم ألبعاد أثر

). وبناًء على ذلك، یمكن رفض الفرضیة العدمیة 0.05 (من أكبر إحصائیة وبداللة التوالي على

 أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في األداء وجودوقبول الفرضیة البدیلة التي تنص 

  ).α ≥ (0.05المنظمي في البنك العربي عند مستوى داللة

  H02 الفرضیة الرئیسیة الثانیة

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في استخدام نظم تخطیط موارد  ال

).  α≥  (0.05داللة المنظمة في البنك العربي عند مستوى

 والجدول Multible Regression  المتعددوالختبار فرضیة الدراسة تم استخدام تحلیل االنحدار 

) یوضح ذلك. 14-4رقم (

للمتغیرات المستقلة  والتنبؤیة التفسیریة القدرة أن )14-4( رقم الجدول من یتضححیث 

 والجودة وسرعة التسلیم والمرونة) في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة هي  المنخفضة(التكلفة

) 29.14 (بلغت (F) اإلحصائیة قیمةال أن. كما یتضح Adjusted R2 اعتمادًا على قیمة 48%
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 أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات  وجودإلى یشیر  مما).0.05 (من أقل إحصائیة داللة بمستوى

 المستقل المتغیر ألبعاد) t (اختبار قیم  وبمتابعة,التنافسیة في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة

 لهم أثر ذو داللة إحصائیة في استخدام اللذینالتكلفة والجودة والمرونة   األثر من خالل بعدیتضح

) على 2.32)، (4.13)، (2.84) المحسوبة(tنظم تخطیط موارد المنظمة، حیث بلغت قیمة (

)، ولم یتبین α≥  (0.05) عند مستوى داللة 0.02)، (0.00)، (0.00التوالي، وهي قیمة معنویة(

). 0.05) وبداللة إحصائیة أكبر من (1.32 المحسوبة ((t)أي أثر لسرعة التسلیم، فقد بلغت قیمة 

أثر ذو داللة إحصائیة وعلیه نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على وجود 

 لألولویات التنافسیة في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في البنك العربي عند مستوى

 ). α ≥ (0.05داللة

 )14-4جدول (
 . ألثر أألولویات التنافسیة في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمةالمتعدد االنحدار تحلیل نتائج

R 
 االرتباط

R2 
معامل 
 التحدید

Adjusted 
R2 

(F) 
  مستوى الداللة*Sig المحسوبة

.70*0 .500 .480 29.14 *0.000 

 B التنافسیة األولویات
 الخطأ

 المعیاري
Beta 

 T قیمة
 المحسوبة

 مستوى
 T داللة

 0.00 2.84 0.21 0.33 0.95 المنخفضة التكلفة
 0.00 4.13 0.37 0.13 0.52 الجودة

 0.19 1.32 0.12 0.25 0.34 التسلیم سرعة
 0.02 2.32 0.18 0.23 0.53 المرونة

المتغیر التابع: استخدام نظم تخطیط موارد )،α ≥ (0.05*ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
  .المنظمة
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  H03 الفرضیة الرئیسیة الثالثة 
یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في تبني تكنولوجیا األعمال  ال

.  )α ≥ (0.05اإللكترونیة في البنك العربي عند مستوى داللة

 والجدول Multiple Regression  المتعددوالختبار فرضیة الدراسة تم استخدام تحلیل االنحدار 

) یوضح ذلك. 15-4رقم (

 )15-4جدول (
. ألولویات التنافسیة في تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیةا ألثر المتعدد االنحدار تحلیل نتائج

R 
 االرتباط

R2  
معامل 
التحدید 

Adjusted 
R2 

(F)  
 المحسوبة

  Sig* الداللةمستوى  

*0.57 0.33 0.30 14.50 *0.000 

 B األولویات التنافسیة
الخطأ 
 المعیاري

Beta 
 Tقیمة 

 المحسوبة
مستوى داللة 

T 

 0.21 1.26 0.11 0.18 0.23التكلفة المنخفضة 
 0.00 3.00 0.31 0.07 0.20الجودة 

 0.01 2.58 0.26 0.14 0.36سرعة التسلیم 
 0.99 0.01- 0.00 0.12 0.00المرونة 

المتغیر التابع: تبني تكنولوجیا األعمال ) α≥ 0.05(*ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
 اإللكترونیة.

للمتغیرات المستقلة أن القدرة التفسیریة والتنبؤیة  ) 15-4 ( رقم  یتضح من الجدول

المنخفضة، والجودة، وسرعة التسلیم، والمرونة) في تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة هي  (التكلفة

) 14.50 ( بلغت(F)قیمة اإلحصائیة الأن . كما یتضح Adjusted R2 اعتمادًا على قیمة 30%

). مما یشیر إلى وجود عالقة أثر ذات داللة لألولویات 0.05بمستوى داللة إحصائیة أقل من (

) ألبعاد المتغیر المستقل tوبمتابعة قیم اختبار (التنافسیة في تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة 
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یتضح األثر من خالل بعد الجودة وسرعة التسلیم  الذین لهما أثر ذو داللة إحصائیة في تبني 

) على التوالي، وهي 2.58)، (3) المحسوبة(tتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة ، حیث بلغت قیمة (

)، ولم یتبین أي أثر للتكلفة والمرونة α ≥0.05) عند مستوى داللة (0.01)، (0.00قیمة معنویة(

).  0.05وبداللة إحصائیة أكبر من () 0.01) ، (-1.26 المحسوبة ((t)فقد بلغت قیمة 

 أثر ذو داللة وعلیه، نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على وجود

إحصائیة لألولویات التنافسیة في تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في البنك العربي عند 

. )α ≥ (0.05مستوى داللة

  H04 الفرضیة الرئیسیة الرابعة

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في األداء المنظمي  ال 

 .)α ≥ (0.05في البنك عند مستوى داللة

 والجدول رقم Simple Regression البسیط االنحدار والختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل 

) یوضح ذلك. 4-16(

) 16-4جدول (
 ستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في األداء المنظمي.إنتائج تحلیل االنحدار البسیط ألثر 

R 
 االرتباط

R2  
معامل التحدید 

Adjusted 
R2 

(F)  
 المحسوبة

  Sig*  مستوى الداللة

0.36* 0.13 0.13 18.8 *0.000 

استخدام نظم تخطیط موارد 
 المنظمة

B  الخطأ
 المعیاري

Beta  قیمةT 
 المحسوبة 

مستوى 
 Tداللة 

0.13 .030 0.36 4.34 0.000 

 المنظمي األداء: التابع المتغیر، )α ≥ (0.05 داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات*

 ) أن القدرة التفسیریة والتنبؤیة لنظم تخطیط موارد المنظمة16-4رقم ( یتضح من الجدول
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. كما یتضح أن القیمة Adjusted R2 اعتمادًا على قیمة )%13(في األداء المنظمي هي 

). مما یشیر إلى وجود 0.05) بمستوى داللة إحصائیة أقل من (18.8 بلغت ((F)اإلحصائیة 

األداء المنظمي. وتشیر في ستخدام نظام تخطیط موارد المنظمة العالقة أثر ذات داللة إحصائیة 

 استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة في األداء المنظمي هو إیجابیا وتبلغ أثر أن إلى Betaقیمة 

أثر . وعلیه، ترفض الفرضیة العدمیة وتقبل البدیلة التي تنص على وجود )%36(قوة هذه العالقة 

ذو داللة إحصائیة الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في األداء المنظمي في البنك عند 

. )α ≥ (0.05مستوى داللة

 H05 الفرضیة الرئیسیة الخامسة

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في األداء المنظمي   ال

 .)α ≥ (0.05في البنك العربي عند مستوى داللة

والجدول رقم  Simple Regression البسیط االنحدار والختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل 

) یوضح ذلك. 4-17(

 )17-4( الجدول
تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في األداء المنظمي.  نتائج تحلیل االنحدار البسیط ألثر

R 
 االرتباط

R2  
معامل التحدید 

Adjusted 
R2 

(F)  
 المحسوبة

  Sig*  مستوى الداللة

0.53 *0.29 0.28 49.56 *0.000 

تبني تكنولوجیا األعمال 
 اإللكترونیة

B 
الخطأ 
 المعیاري

Beta 
 Tقیمة 

 المحسوبة
مستوى 

 Tداللة 

0.41 0.06 0.53 7.04 0.000 

 المنظمي األداء: التابع المتغیر  ،)α ≥ (0.05 داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات*
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 أن القدرة التفسیریة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة )17-4رقم ( یتضح من الجدول

 كما یتضح أن القیمة .Adjusted R2 اعتمادًا على قیمة %28في األداء المنظمي هي 

 وجود على یدل). مما 0.05) بمستوى داللة إحصائیة أقل من (49.56 بلغت ((F)اإلحصائیة 

وتشیر ، في األداء المنظمي عالقة أثر ذات داللة إحصائیة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة

في األداء المنظمي هو إیجابیا وتبلغ   إلى أن أثر تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیةBetaقیمة 

%. وعلیه، ترفض الفرضیة العدمیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على 53قوة هذه العالقة 

أثر ذو داللة إحصائیة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في األداء المنظمي في البنك وجود 

. )α ≥ (0.05العربي عند مستوى داللة

 H06الفرضیة الرئیسیة السادسة 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة كوسیط في أثر  ال

 ).α ≥ (0.05األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي عند مستوى داللة

 والختبار الفرضیة السادسة، تم االعتماد على فحص المسار الختبار األثر المباشر وغیر المباشر 

لألولویات التنافسیة في األداء من خالل استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة. ولتحقیق ذلك تم 

لبیان الدور الوسیط  Baron and Kenny (1986)إتباع الخطوات األربع الواردة في منهج 

الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي وكما یلي:  

: تحلیل العالقة بین المتغیر المستقل والتابع فقط.  أوالً 

ثانیاً : تحلیل العالقة بین المتغیر المستقل والمتغیر الوسیط.  

ثالثاً : تحلیل العالقة بین المتغیر الوسیط والمتغیر التابع.  

رابعاً : تحلیل العالقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع بوجود المتغیر الوسیط.  
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ویمكن اختصار المراحل األربعة السابقة بخطوتین باستخدام تحلیل المسار كما یلي:  

 (یجب أن یكون أوالً : تحلیل المسار بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع دون وجود المتغیر الوسیط

 ).α ≥ 0.05معامل المسار دالة إحصائیة عند مستوى داللة

 یجب أن یكون ( ثانیاً : تحلیل المسار بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع بوجود المتغیر الوسیط

 والشكل رقم  ،)α ≥ 0.05 معامل المسار غیر المباشر دالة إحصائیة عند مستوى داللة

 ) یوضحان التفاصیل.18-4( والجدول رقم )2-4) و(4-1(

 

 

 β =0.48  یساوي p1 ) أن معامل المسار لألثر المباشر1-4یتضح من الشكل رقم (

 T وهي أكبر من 5.94 المحسوبة =Tلألولویات التنافسیة في األداء المنظمي، حیث بلغت قیمة 

 .  α≥0.05 وهي معنویة عند مستوى داللة P =0.000، و 1.96 =الجدولیة

. كما یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في األداء المنظميوهذا یعني أنه 

  ، من التباین في األداء المنظمي.  R2=0.23أن األولویات التنافسیة قادرة على تفسیر ما مقداره 

والجدول ) 2-4 الشكل رقم ( یبینوعند دخول استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة كمتغیر وسیط،

  األثر المباشر واألثر غیر المباشر واألثر الكلي.)18-4(رقم 

 األولویات

 التنافسیة

 األداء المنظمي

R2=0.23 

 

β = 0.48; T=5.94; P=0.000 

 

P1 

) ) نتائج تحلیل المسار دون وجود المتغیر الوسیط ( استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة1-4الشكل رقم (
 األثر المباشر
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) 18-4( الجدول
 استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة)  (نتائج تحلیل المسار بوجود المتغیر الوسیط

 المسار
 مستوى الداللة P قیمة T معامل المسار

 األثر المباشر
Priorities -> Performance 0.41 2.90 0.004 

 األثر غیر المباشر 
Priorities -> ERP 0.74 16.49 0.000 

ERP -> Performance 0.09 0.67 0.51 

Priorities -> Performance 
 األثر الكلي األثر غیر المباشر األثر المباشر

0.41 0.0666 0.4766 
 

األولویات 

 التنافسیة

األداء 

المنظمي 

R2=0.23 

0.55 =R2 

β = 0.74; T=16.49; P=0.000 

 

β = 0.41; T=2.90; P=0.004 

 

β = 0.09; T=0.67; P=0.51 

 

P2 P3 

P1 

األثر غیر ) نتائج تحلیل المسار بوجود المتغیر الوسیط ( استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة) 2-4الشكل رقم (
 المباشر

 

استخدام نظم 

تخطیط موارد 

 المنظمة
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) أن معامل المسار المباشر بین 18-4) والجدول رقم (2-4ینضح من خالل الشكل رقم (

 وهي أكبر من 2.90  =المحسوبة T وقیمة β =0.41 األولویات التنافسیة واألداء المنظمي أصبح

 عند دخول المتغیر الوسیط . وهذا یشیر إلى وجود α≥ 0.05 عند مستوى T =1.96 الجدولیة 

أثر لألولویات التنافسیة في األداء المنظمي ولكن هذا األثر هو أقل من األثر المباشر قبل دخول 

). ولكي یكون هناك دور β=0.41 () وأصبحβ=0.48(المتغیر الوسیط إذا ما قارنا معامل المسار

وسیط البد أن تكون معامالت المسارات الغیر مباشرة لألولویات التنافسیة واستخدام نظم تخطیط 

. ویتضح من α≥ 0.05 موارد المنظمة، واألداء المنظمي، ذات داللة إحصائیة  عند مستوى داللة 

) أن مسار األولویات التنافسیة واستخدام نظم تخطیط 18-4) والجدول رقم (4-2الشكل رقم (

 ولكن مسار استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة P=0.000موارد المنظمة ذو داللة إحصائیة 

  α  ≥ 0.05  وهي أكبر من مستوى داللةP=0.51واألداء المنظمي لیس ذو داللة إحصائیة 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام  ال :قبل الفرضیة العدمیة التي تنص علىتوعلیه، 

نظم تخطیط موارد المنظمة كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك 

 ).α ≥ (0.05العربي عند مستوى داللة

 H07 الفرضیة الرئیسیة السابعة

 ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كوسیط في أثر 

 .)α ≥ (0.05األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي عند مستوى داللة

 والختبار الفرضیة السابعة، تم االعتماد على فحص المسار الختبار األثر المباشر وغیر المباشر 

 لألولویات التنافسیة في األداء المنظمي من خالل تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة. 

 ) یوضحان التفاصیل.19-4) والجدول رقم (4-4) و(3-4والشكل رقم (
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 β =0.48  یساوي p1 ) أن معامل المسار لألثر المباشر3-4یتضح من الشكل رقم (

 T وهي أكبر من 5.94 المحسوبة =Tلألولویات التنافسیة في األداء المنظمي، حیث بلغت قیمة 

 على وجودوهذا یدل  .α≥0.05 وهي معنویة عند مستوى داللة P=0.000 ، و1.96 =الجدولیة

أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في األداء المنظمي. كما أن األولویات التنافسیة قادرة 

  من التباین في األداء المنظمي.R2=0.23على تفسیر ما مقداره 

الشكل و) 19-4(الجدول رقم  یبینوعند دخول تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كمتغیر وسیط، 

   األثر المباشر واألثر غیر المباشر واألثر الكلي.)4-4رقم (

) 19-4( الجدول
 )ةتبني تكنولوجیا اإلعمال االلكتروني (نتائج تحلیل المسار بوجود المتغیر الوسیط 

 المسار
 مستوى الداللة P قیمة T معامل المسار

 األثر المباشر

Priorities -> Performance 0.19 2.05 0.041 

 األثر غیر المباشر 

Priorities -> E-Business 0.46 5.78 0.000 

E-Business -> Performance 0.59 10.06 0.000 

Priorities -> Performance 

 األثر الكلي األثر غیر المباشر األثر المباشر
0.19 0.2714 0.4614 

األولویات     
التنافسیة 

األداء 
 المنظمي

β = 0.48; T=5.94; P=0.000 

 

R2=0.23 

P1 

  ) تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة ) نتائج تحلیل المسار دون وجود المتغیر الوسیط (3-4الشكل رقم (
األثر المباشر 
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) أن معامل المسار المباشر بین 4-4الشكل رقم (و) 19-4یتضح من الجدول رقم (

 وهي أكبر 2.05  =المحسوبة T  وقیمة β =0.19 األولویات التنافسیة واألداء المنظمي أصبح

 ولكن إذا ما .α≥ 0.05  وهي أقل من مستوى  P=0.04وبمستوى داللة T =1.96 من الجدولیة 

قارنا معامل المسار المباشر قبل دخول المتغیر الوسیط وبعده نجد أن قیمة معامل المسار 

. وٕاذا ما نظرنا إلى معامالت المسار الغیر مباشرة ( β= 0.19لتصبح   β =0.48 أنخفضت من 

 ؛ وتبني t=10.06; p=0.000 β ;0.59=األولویات التنافسیه وتبني األعمال اإللكترونیة: 

 )   β =0.46; t=5.78; p=0.000تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة واألداء المنظمي: 

. ویمكن حساب األثر غیر α≥0.05نجد أنها ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 × 0.59المباشر( األولویات التنافسیة وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة واألداء المنظمي)= 

األولویات 

 التنافسیة

األداء 

 المنظمي

 اتكنولوجيتبني 

األعمال اإللكترونیة 

R2=0.35 

R2=0.36 

β = 0.59; T=10.06; P=0.000 

 

β = 0.46; T=5.78; P=0.000 

 

β = 0.19; T=2.05; P=0.041 

 

P2 P3 

P1 

األثر ) تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة ) نتائج تحلیل المسار بوجود المتغیر الوسیط (4-4الشكل رقم (
 غیر المباشر
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. ویمكن حساب األثر الكلي(المباشر+ غیر المباشر) لألولویات التنافسیة في 0.2714 = 0.46

 ومن خالل التحلیل . 0.19 )+ 0.59 × 0.46 =(0.4614: (P2×P3+P1)األداء المنظمي 

أعاله یتضح أنه بالرغم من أن معامل مسار األولویات التنافسیة في األداء المنظمي أصبح 

) إال أن األثر الكلي لألولویات P=0.0410.19 =β ; (ضعیف لكنه ما زال دال إحصائیاً 

). 0.4614التنافسیة في األداء المنظمي بوجود متغیر تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة بلغ (

ولمعرفة مقدار التباین الذي یحدثه األثر غیر المباشر(وجود المتغیر الوسیط في المعادلة)، البد من 

  p2*p3/ p2.p3+p1  الذي یساويVAF(Variance Accounted for)حساب 

% 80-20 وهذه العالقة تعّد عالقة وسیطة جزئیة حسب معیار (0.2741/0.4614=0.60

 . (Hair, etal., 2013)جزئیة) 

وجد أثر ذو داللة إحصائیة وعلیه، ترفض الفرضیة العدمیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على 

لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في 

 .)α≥  (0.05البنك العربي عند مستوى داللة

 H08الفرضیة الرئیسیة الثامنة 

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للتكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة و تبني 

تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك 

 .)α ≥ (0.05العربي عند مستوى داللة

 والختبار الفرضیة الثامنة، تم االعتماد على فحص المسار الختبار األثر المباشر وغیر 

المباشر لألولویات التنافسیة في األداء من خالل التكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة 

) 20-4( والجدول رقم )6-4( و )5-4وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة. والشكل رقم (
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  p1 ) أن معامل المسار لألثر المباشر5-4یتضح من الشكل رقم (. حیث یوضحان التفاصیل

 5.94 المحسوبة =Tلألولویات التنافسیة في األداء المنظمي، حیث بلغت قیمة  β =0.48 یساوي

 .α≥0.05 وهي معنویة عند مستوى داللة P=0.000  ، و1.96 = الجدولیةTوهي أكبر من 

وهذا یعني أنه یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في األداء المنظمي. كما أن 

  من التباین في األداء المنظمي.  R2=0.23األولویات التنافسیة قادرة على تفسیر ما مقداره 

 

 

 
وعند دخول تكامل استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة 

) یتضح أن قیمة معامل 20-4) والجدول رقم (6-4كمتغیر وسیط، كما یتضح من الشكل رقم (

لتصبح   β =0.48 المسار المباشر بین األولویات التنافسیة واألداء المنظمي قد انخفضت من

0.23 =β وغیر دالة إحصائیًا (t=1.84; p=0.067) 0.05عند مستوى داللة≤α. وٕاذا ما نظرنا 

 α≥0.05إلى معامالت المسار الغیر مباشرة نجد أن كال المسارین دال إحصائیًا عند مستوى داللة 

( األولویات التنافسیة والتكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال 

)، والتكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد β=0.75; t=13.85; p=0.000اإللكترونیة (

 (β =0.49; t=6.47 p=0.000) المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة واألداء المنظمي

األولویات 

 التنافسیة

األداء 

 المنظمي

β = 0.48; T=5.94; P=0.000 

 

R2=0.23 

P1 

لتكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة و تبني (ا) نتائج تحلیل المسار دون وجود 5-4الشكل رقم (
 األثر المباشر )تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كوسیط
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ویمكن حساب األثر غیر المباشر( األولویات التنافسیة وتكامل استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة 

. ویمكن حساب 0.49 × 0.75 = 0.3675 (P2×P3) = وتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة)

: (P2×P3+P1)األثر الكلي(المباشر + غیر المباشر) لألولویات التنافسیة في األداء المنظمي 

0.23)+ 0.49 × 0.75 =(0.5975  

 

 

أن األثر المباشر لألولویات التنافسیة في  )20-4(  رقمالجدولو ) 6-4ویتضح من الشكل رقم (

األداء المنظمي أصبح ضعیفًا بعد دخول التكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتبني 

 ) P=0.0670.23= β ; (تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة  كمتغیر وسیط وأصبح غیر دال إحصائیاً 

 المرونة

 سرعة
 التسلیم

 الجودة

 التكلفة

 األولویات
 التنافسیة

 التكامل

 األداء
 المنظمي

 األعمال تكنولوجیا
 اإللكترونیة

 تخطیط نظم استخدام
 المنظمة موارد

P1 

P2 P3 

R2=0.24 

R2=0.56 

R2=0.62 R2=0.92 

R2=0.43 

R2=0.83 

R2=0.54 

R2=0.68 

β = 0.91; T=42.20; P=0.000 

 

β = 0.79; T=19.15; P=0.000 

 

β = 0.96; T=107.88; P=0.000 

 

β = 0.75; T=13.85; P=0.000 

 

β = 0.65; T=9.80; P=0.000 

 

β = 0.23; T=1.84; P=0.067 

 

β = 0.73; T=11.93; P=0.000 

 

β = 0.82; T=12.50; P=0.000 

 

β = 0.49; T=6.47; P=0.000 

 

) نتائج تحلیل المسار بوجود (التكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة و تبني تكنولوجیا 6-4الشكل رقم (
 األثر غیر المباشراألعمال اإللكترونیة كوسیط ) 
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 )20-4( الجدول
نتائج تحلیل المسار للتكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة و تبني تكنولوجیا األعمال 

 كوسیط.اإللكترونیة 

 المسار
 مستوى الداللة P قیمة T معامل المسار

 األثر المباشر
Priorities -> Performance 0.23 1.84 0.067 

 األثر غیر المباشر 
Priorities -> Integration 0.75 13.85 0.000 

Integration -> Performance 0.49 6.47 0.000 

Priorities -> Performance 
 األثر الكلي األثر غیر المباشر األثر المباشر

0.23 0.3675 0.5975 
 

إال أن األثر الكلي لألولویات التنافسیة في األداء المنظمي بوجود التكامل بین استخدام نظم 

). ولمعرفة 0.5975تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كمتغیر وسیط بلغ (

مقدار التباین الذي یحدثه األثر غیر المباشر(وجود المتغیر الوسیط في المعادلة)، البد من حساب 

VAF(Variance Accounted for)=الذي یساوي  p2*p3/ p2.p3+p1  

% 80-20 وهذه العالقة تعّد عالقة وسیطة جزئیة حسب معیار (0.3675/0.5975=0.62

. (Hair et al.2013)جزئیة) 

وجود أثر ذو داللة قبل الفرضیة البدیلة التي تنص على ترفض الفرضیة العدمیة و ت وعلیه

 نظم تخطیط موارد المنظمة و تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة استخدامإحصائیة للتكامل بین 

كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي عند مستوى 

 )α≥  (0.05داللة
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 )21-4( الجدول
ملخص نتائج اختبار الفرضیات. 

النتیجة نص الفرضیة العدمیة  الفرضیة
 الرئیسیة الفرضیة

 H01األولى
ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في األداء المنظمي 

 .α≥  0.05في البنك العربي عند مستوى داللة
رفض  

 الفرضیة الرئیسیة
 H02الثانیة 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في استخدام نظم  ال
 .α≥  0.05تخطیط موارد المنظمة في البنك العربي عند مستوى داللة

رفض 

 الفرضیة الرئیسیة
 H03الثالثة 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لألولویات التنافسیة في تبني تكنولوجیا  ال
 .α≥  0.05األعمال اإللكترونیة في البنك العربي عند مستوى داللة

رفض  

الفرضیة الرئیسیة 
 H04الرابعة 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة  ال
 .α≥  0.05في األداء المنظمي في البنك عند مستوى داللة

رفض 

 الفرضیة الرئیسیة
 H05الخامسة 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في  ال
 .α≥  0.05األداء المنظمي في البنك العربي عند مستوى داللة

رفض 

الرئیسیة  الفرضیة
 H06السادسة 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة  ال
كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك 

 .α≥  0.05العربي عند مستوى داللة
قبول 

 الفرضیة الرئیسیة
 H07السابعة 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة  ال
كوسیط في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك 

 .α≥  0.05العربي عند مستوى داللة
رفض 

 الفرضیة الرئیسیة
 H08الثامنة 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للتكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد  ال
المنظمة و تبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة كوسیط في أثر 

األولویات التنافسیة في األداء المنظمي في البنك العربي عند مستوى 
 .α≥  0.05داللة

رفض 
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الفصل الخامس 
  النتائج والتوصیاتمناقشة

 
 

 مناقشة النتائج) 5-1(
 االستنتاجات) 5-2(
 التوصیات) 5-3(
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النتائج مناقشة ) 5-1 (
أدى تحلیل بیانات الدراسة التي تم الحصول علیها من خالل أداة الدراسة إلى جملة من النتائج 

واالستنتاجات الهامة والتي من الممكن والمتأمل أن تثري وتعزز األدبیات، والنظریات ذات العالقة 

بموضوع الدراسة. كما یأمل الباحث أن تقود نتائج هذه الدراسة إلى مجموعة من القرارات الهامة 

والمفصلیة للبنك العربي والبنوك األخرى العاملة في القطاع المصرفي األردني، ویورد الباحث من 

خالل النقاط التالیة أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة: 

إن حوالي ثلثي أفراد عینة الدراسة هم من الذكور. وهذه نتیجة متوقعة في المنظمات المصرفیة  .1

 في البلدان العربیة والتي تعطي األولویة في تولي المراكز اإلداریة للذكور أكثر من اإلناث.

 سنة. وهذا یدل 35إن نصف أفراد عینة الدراسة هم من فئة الشباب اللذین تقل أعمارهم عن  .2

على أن البنك العربي یركز على توظیف فئة الشباب وبناء هذه الفئة لتكون هي القیادة 

المستقبلیة من أجل مواجهة التحدیات المستقبلیة التي یواجها البنك. 

% من أفراد عینة الدراسة یحملون بكالوریوس فأكثر. وهذا یدل على أن 96إن حوالي  .3

المسؤولین في مراكز القرار یركزون على حملة الشهادات الجامعیة وهي الفئة التي یعتمد 

 علیها البنك في تنمیة وتطویر الكفاءات القیادیة والمستقبلیة للبنك. 

 انخفضت عن الفئة السابقة وهذا یدل (11-15)الفئة من یحمل خبرات بنكیة من أن نسبة  .4

على وجود فرص أكثر إغراءا لهذه الفئة في مؤسسات أخرى إال أن البنك یتمیز بوجود كوادر 

%). 38.9 فأكثر ( (16)ذو خبرة طویلة وعالیة حیث بلغت نسبة من لهم خبرة 

%) 47%) مدیر و(53إن أفراد عینة الدراسة توزعوا حسب مراكزهم الوظیفیة بشكل متقارب ( .5

رئیس قسم وهذا یدل على أن عینة الدراسة التي استجابت لالستبانة تكونت من متخذي 
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القرارات في المستویات المختلفة والتي تراوحت من مدیر فرع إلى رئیس قسم ومن هذه الفئة 

األعمال االلكترونیة ومنها من یستخدم نظام تخطیط  اتكنولوجيمن وضع إستراتیجیة تبني 

 موارد للمنظمة

 في البنك العربي جاءت بمستوى مرتفع من وجهة نظر أفراد عینة  المنخفضةن أولویة التكلفةإ .6

 الدراسة.

 ن أولویة الجودة في البنك جاءت بمستوى مرتفع من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة.إ .7

ن أولویة سرعة التسلیم في البنك العربي جاءت بمستوى مرتفع من وجهة نظر أفراد عینة إ .8

 الدراسة.

 ن أولویة المرونة في البنك العربي جاءت بمستوى مرتفع من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة.إ .9

 وترتبت األولویات التنافسیة في البنك العربي حسب أهمیتها إذ جاءت أولویة التكلفة  .10

. وجاءت هذه النتیجة  بالتوالي في المرتبة األولى ثم سرعة التسلیم والجودة والمرونةالمنخفضة

 ;Naqshbandi & Idris, 2012; Chi, etal., 2009)متفقة مع ما توصل إلیه كًال من

Kathuria, 2000)   إذ أكدت نتائج كال الدراستین على أن الشركات تستخدم مجموعة من

األولویات التنافسیة على عكس االعتقاد التقلیدي السائد بأن الشركة تعتمد على أولویة واحدة 

 محددة كالتكلفة مثالً .

ن استخدام نظام تخطیط موارد المنظمة في البنك العربي جاء بالمستوى المرتفع من وجهة إ .11

 ,Law & Ngai)نظر أفراد عینة الدراسة. واتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة كال من 

2007) 
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إن تبني األعمال اإللكترونیة في البنك العربي جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عینة  .12

الدراسة. وعلى الرغم من اختالف مجال التطبیق، جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع ما 

 ).2014(الذنیبات،  توصلت إلیه نتائج دراسة

إن األداء المنظمي للبنك العربي جاء بمستوى مرتفع من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة.  .13

وجود عالقة أثر ألولویة المرونة في األداء المنظمي من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة  .14

 التي أكدت على وجود أثر إیجابي )Chi, etal., 2009وجاءت هذه النتیجة متفقة مع دراسة (

 لألولویات التنافسیة في أداء األعمال.

 والجودة وسرعة التسلیم في األداء  المنخفضةال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة  ألولویات التكلفة .15

 ات كل منالمنظمي من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة. واختلفت هذه الدراسة مع نتائج دراس

)Chi, etal., 2009 (  التي أكدت على وجود أثر إیجابي لألولویات التنافسیة  المختلفة في

) التي أكدت نتائجها على وجود أثر مباشر 2014 ودراسة (أبو زید،  أداء األعمال.

 لألسبقیات التنافسیة في األداء المؤسسي.

 والجودة والمرونة في استخدام نظام  المنخفضةوجود أثر ذو داللة إحصائیة  ألولویات التكلفة .16

تخطیط موارد المنظمة لكن ال یوجد أثر ألولویة سرعة التسلیم من وجهة نظر أفراد عینة 

 التي أشارت إلى أن (Yen & Sheu, 2004)الدراسة. واتفقت هذه النتیجة مع نتائج 

 األولویات التنافسیة تؤثر على ممارسات تنفیذ نظام تخطیط موارد المنظمة.

وجود أثر ذو داللة إحصائیة ألولویات الجودة وسرعة التسلیم في تبني تكنولوجیا األعمال  .17

 ال یوجد لهما أي أثر في تبني تكنولوجیا  المنخفضةاإللكترونیة، في حین أن المرونة والتكلفة

 (Huang, etal., 2010)األعمال اإللكترونیة. وجاءت هذه النتیجة مشابهة لنتائج دراسة
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والتي أشارت إلى أن األولویات التنافسیة المتمثلة بـ التكلفة والمرونة وسرعة التسلیم تؤثر إیجابًا 

 في تبني التجارة اإللكترونیة.

وجود أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام نظام تخطیط موارد المنظمة في األداء المنظمي.  .18

التي أوضحت أن هناك ) Ifinedo, etal., 2010وجاءت هذه النتیجة متفقة مع نتائج دراسة (

أثر إیجابي لجودة نظام وخدمات تخطیط موارد المنظمة في تخفیض تكالیف المنظمة وزیادة 

 اإلنتاجیة وزیادة رضا العمالء وتحقیق میزة تنافسیة.

وجود أثر ذو داللة إحصائیة لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في األداء المنظمي. وجاءت  .19

التي أشارت إلى أن قدرة خدمة األعمال ) (Wu, etal., 2011هذه النتیجة متفقة مع دراسة 

اإللكترونیة و تمكین تكنولوجیا المعلومات للمیزة التعاونیة لهما أثر إیجابي في األداء 

 التي أشارت إلى أن Theodosiou & Katsikea )  ( 2012 , وكذلك مع دراسةالمنظمي.

الشركات التي تستخدم اإلنترنت بشكل مكثف یمكنها تنفیذ مجموعة واسعة من أنشطة سلسلة 

القیمة التي بدورها تؤثر على أداء األعمال اإللكترونیة واألداء المنظمي ككل. 

عدم وجود أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة كمتغیر وسیط في أثر  .20

األولویات التنافسیة في األداء المنظمي. وهذا النتیجة غیر متوقعة لكن ربما یعود السبب إلى 

عدم توافق نظام تخطیط موارد المنظمة مع النظم األخرى المستخدمة في البنك من جهة. ومن 

 (Chang, etal., 2008)جهة أخرى عدم توافق النظام مع قدرات المستخدمین 

 جزئي لتبني تكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في أثر األولویات التنافسیة في  وسیطوجود دور .21

 األداء المنظمي. 
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وجود دور وسیط جزئیًا للتكامل بین استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا األعمال  .22

اإللكترونیة في أثر األولویات التنافسیة في األداء المنظمي. وهذه النتیجة أكدت ما أشار إلیه 

(Hsu, 2013) من أن التكامل بین نظام تخطیط موارد المنظمة وتبني تكنولوجیا األعمال 

اإللكترونیة ضرورة لتحقیق مستوى أداء منظمي عال. 

 االستنتاجات) 5-2(
یعتمد البنك العربي على الكفاءات المؤهلة التي تمتلك مستویات  تعلیمیة وخبرات طویلة و  .1

 كافیة لمتابعة التطورات والتغیرات الحاصلة في بیئة العمل.

یعتمد البنك العربي على أكثر من أولویة في منافسته مع البنوك الداخلیة والخارجیة إال أنه  .2

 یعتمد بشكل خاص على أولویة التكلفة و أولویة سرعة التسلیم.

 األعمال ا حدیثة (كنظام تخطیط الموارد المنظمة وتكنولوجياإن تبني البنك لتكنولوجي .3

 االلكترونیة یساهم بتحقیق مستوى أداء عال.

إن التكامل بین نظم المعلومات الداخلیة والخارجیة في البنك العربي یساهم في تحقیق أداء  .4

 منظمي متمیز.

 یعزز من قدرته على تحقیق أولویاته ة األعمال االلكترونياإن تبني البنك العربي لتكنولوجي .5

 التنافسیة األمر الذي ینعكس على تحقیق أداء مرتفع.

یلعب نظام تخطیط موارد المنظمة دورا مهما في تعزیز قدرة البنك على تحقیق الكفاءة  .6

 التشغیلیة في عملیاته الداخلیة.
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التوصیات ) 5-4(
وبناء على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة یمكن تقدیم التوصیات التالیة: 

 لكي  األولویات هذه من مزیج في ظل ظروف البیئة المتغیرة، على البنك العربي استخدام .1

. األخرى بالبنوك مقارنة مصرفیة خدمات تقدیم من العربي البنك یتمكن

أن استخدام مزیج من األولویات التنافسیة یجب أن ال یكون من خالل التركیز على أولویة  .2

 معینة على سبیل المثال التكلفة على حساب الجودة.

ضرورة التوافق بین األولویات التنافسیة المتبعة من قبل البنك العربي والنظم التكنولوجیة  .3

 المستخدمة لضمان تحقیق مستوى مرتفع من األداء المنظمي.

 موارد تخطیط نظام استخدام تفعیل  من خاللالمنظمي ؤهأدا حسینت یستطیع البنك العربي  .4

 .المنظمة

نظام تخطیط موارد المنظمة مع تبني عال بین  تكامل مستوىالبنك العربي یجب أن یضمن  .5

 األعمال اإللكترونیة لضمان مستوى أداء منظمي مرتفع.

تبین أن استخدام البنك العربي لنظام تخطیط الموارد المنظمة كوسیط لم یكن له أثر في األداء  .6

 من ة أعماله االلكترونياالمنظمي ولذلك فعلى البنك العربي أن یقوم بدمج هذا النظام بتكنولوجي

 أجل رفع قدرة النظام كوسیط.

على الباحثین ضرورة التحقق من النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة في بنوك أخرى أو  .7

 ).اإلسالمیة( البنوك التجاریة أو  على مستوى القطاع المصرفي

على الباحثین محاولة تطبیق نموذج الدراسة في قطاعات أخرى كالتأمین والقطاع الصناعي  .8

  نموذج الدراسة مزید من الموثوقیة.إلعطاءوشركات الخدمات األخرى 
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( كنوع  الدراسات المستقبلیة مدعوة إلضافة أي متغیرات معدلة أو وسیط لنموذج الدراسة الحالیة .9

  المستخدمة، حجم البنك، نوع البنك).اإلستراتجیة

یمكن للدراسات المستقبلیة استخدام أدوات جمع بیانات غیر االستبانة كالمقابلة، كونها تعكس  .10

 آراء المبحوثین في لحظة توزیع االستبانة وهي لیست خالیة من التحیز.

على الباحثین في المستقبل التحقق من مقاییس المستخدمة لقیاس أولویة الجودة واستخدام نظام  .11

 تخطیط موارد المنظمة لعدم توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة علیهما طبیعیاً .
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 قائمه المراجع
 

 أوالً : المراجع العربیة
 ثانیاً : المراجع األجنبیة
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 أوالً : المراجع العربیة
). أثر العوامل الداخلیة والخارجیة على تطبیق األعمال 2009أبو جارور، سحر فالح، ( .1

 غیر دكتوراه(أطروحة اإللكترونیة لتحقیق المیزة التنافسیة في منظمات األعمال األردنیة: 
  جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، األردن.منشورة)،

 

 "أثر فاعلیة نظم تخطیط موارد المنظمة على تمیز األداء ).2013(مالیا ،أأبو حمیدة .2
 األردن، جامعة الشرق األوسط، عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة": يالمؤسس

 

لعالقة السببیة بین األسبقیات التنافسیة وٕاستراتیجیة سلسلة ا) 2014 (،خیر محمد ،زید أبو .3
 إدارة في األردنیةالمجلة ،التورید وأثرهما في األداء المؤسسي (دراسة تطبیقیة)

 644624-ص.ص:،العدد ، 10،المجلداألعمال
 

)،أثر استخدام برامجیات تخطیط موارد 2011احمد، علي محمد، منصور إبراهیم ووراد لینا،( .4
المجلة ، األردنیة) في تحقیق أمثلیة خلق القیمة في المنظمات الصناعیة (ERPالمشروع
 .21-1ص.ص: ، 1،العدد 7،المجلداألعمال إدارة في األردنیة

 

 على العائد على المنشأة) (قیاس أثر تطبیق نظام تخطیط موارد 2011 (عبدا هللابركات،  .5
االستثمار في الشركات الصناعیة السعودیة:دراسة تطبیقیة على الشركات الصناعیة المدرجة 

 المال الفكري في منظمات األعمال العربیة رأسالملتقى الدولي حول في بورصة السعودیة)،
 ، دیسمبر.17-1،ص.ص: 13،14في االقتصادیات الحدیثة ، 

 

 دار جهینة للنشر والتوزیع،عمان،االردن.،إستراتجیات التسویق2007) (ثامر، البكري  .6
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  األسبقیات في تحقیق وأثرها) مبادئ الجودة الشاملة 2007الجاسمي، باسم عباس( .7
 .71-37، ص.ص: 2،العدد9المجلد واالقتصادیة،اإلداریة للعلوم القادسیةمجلة التنافسیة،

 

) دور متطلبات نظام تخطیط موارد المنظمة في 2013الجلیلي ،االء حسیب عبدالهادي( .8
 المدراء في الشركة العامة لصناعة األدویة ألراءتعزیز اإلنتاجیة- دراسة استطالعیه 

-159، ص.ص: 113العدد ، 35،مجلدمجلة تنمیة الرافدینوالمستلزمات الطبیة-نینوى ،
177. 

 

مدى تبني المستشفیات السعودیة لتقنیات األعمال ) 2014 (معاذ یوسف، الذنیبات، .9
المجلة  االلكترونیة الفاعلة: دراسة تطبیقیه لعدد من المستشفیات العاملة في مكة المكرمة،

 .568-533ص.ص: ، 4،العدد 10،المجلداألعمال إدارة في األردنیة
 

: يالذكاء التنظیم اإللكترونیة في لتكنولوجیا األعما)،أثر تطبیق 2013الزبن، ثامر نواف ( .10
، جامعة الشرق رسالة ماجستیر غیر منشورةدراسة میدانیة في شركات األدویة األردنیة، 

 .األردن عمان،األردنیة األوسط
 

) أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة مع نظم المعلومات 2008سلمان،عامر محمد ( .11
،العدد السابع عشر، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیةالمحاسبیة لتعزیز سلسلة العرض،

 .274-251، ص.ص: أیار
 

 المنتجة الصیانة إقامة ) متطلبات2012السمان، ثائر أحمد سعدون  ووهاب، ریاض جمیل ،( .12
 مجلد ،109 العدد ملحق ،الرافدین تنمیة التنافسیة، األسبقیات تحقیق في ودورها الشاملة

 .28-9،ص.ص: 34
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). مبادئ إدارة الجودة الشاملة وأثرھا في تحدید األسبقیات 2008سنان كاظم الموسوي. ( .13
 ).1(1 الكـوفة, آدابالتنافسیة (دراسة تطبیقیة في معمل سمنت الكوفة الجدید). 

  

) ICMS دور معلومات نظام إدارة التكلفة المتكامل ()،2010الشعباني،صالح إبراهیم یونس( .14
مجلة جامعة في دعم األسبقیات التنافسیة داخل الشركات وٕاعادة رسم خارطة األداء والربحیة،

 .260-240،ص.ص 5،العدد3،مجلدواإلداریةاالنبار للعلوم االقتصادیة 
 

 التنافسیة دراسة األسبقیات في اھوتأثیر العمل حیاة ) جودة2013، ماجدة محسن(نعبد الرحم .15
مجلة .  وكھد لمحافظة المعدنیة متین للمیاه معمل في العاملین من عینة آلراء استطالعیة

 .56-37، ص.ص: 112، العدد 35، مجلد تنمیة الرافدین
 

). أثر فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة على أداء البنوك التجاریة 2010رافي( عبدویان، .16
 .األردن،عمان،األوسط، جامعة الشرق رسالة ماجستیر غیر منشورةاألردنیة: 

 

 "أثر فاعلیة نظم تخطیط موارد المنظمة على تمیز األداء ).2012(أسماء فاعوري،ال .17
 .األردن، جامعة الشرق األوسط، عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة": يالمؤسس

 

 والعملیات، دار وائل للطباعة ج إدارة اإلنتا)2008(الالمي،غسان والبیاتي،أمیرة  .18
 والنشر،عمان،األردن

 

 االلكترونیة في رضا األعمال المدركة لنظم االعتمادیة)، أثر 2012المحامید، اسعود محمد ( .19
، المجلد العلوم اإلداریة دراسات، األردنیةالمستخدمین: دراسة میدانیة في شركات االتصاالت 

 .181-162، ص.ص: 2، العدد39
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)، أثر جودة خدمات ووظائف 2012المحامید، اسعود محمد والسلیحات، نمر والعبادي، هیثم ( .20
نظم األعمال االلكترونیة في االستخدام الفعلي لتلك النظم: دراسة میدانیة في البنوك العاملة 

 .787-762، ص.ص: 4، العدد 8، المجلد المجلة األردنیة في إدارة األعمالفي األردن، 
 

التوافق االستراتیجي بین استراتیجیات  )،2010یونس، طارق شریف والنعمة،عادل ذاكر( .21
 جامعة االنبار للعلوم االقتصادیة مجلة . التنافسیةواألسبقیاتالمنظمة 
 .279-261ص.ص: ، 5،العدد3،مجلدواإلداریة
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قائمة المالحق 
 

 

  قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة): )1الملحق رقم (
 أداة الدراسة (االستبانة): )2الملحق رقم (
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 قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة): )1الملحق رقم (

مكان العمل التخصص اللقب العلمي واالسم الرقم 

الشرق األوسط جامعة عمال األإدارة   النعیميلمحمد عبد العاأ.د.  1

الشرق األوسط جامعة  أعمال الكترونیة اسعود المحامیدد.  2

الشرق األوسط جامعة  عمالاألإدارة  هیثم الزعبيد.  3

 جامعة فیالدلفیا عمالاألإدارة  د.سمیر العبادي 4

 جامعة فیالدلفیا عمالاألإدارة  أحمد المعانيد.  5

 الجامعة األردنیة عمالاألإدارة  د.سامر دحیات 6

 الجامعة األلمانیة محاسبة د.عمر المطارنة 7

 جامعة البتراء عمالاألإدارة  فیصل أبو الربد.  8

 جامعة الزیتونة عمالاألإدارة  د.محمود العبادي 9
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أداة الدراسة (االستبانة)  :)2(الملحق رقم 

األولویات التنافسیة في األداء المنظمي: اختبار الدور الوسیط الستخدام نظام تخطیط موارد أثر 

 .المنظمة وتبني األعمال اإللكترونیة

اخي الفاضل /اختي الفاضلة،،،،، 

 تحیة طیبة وبعد،،،،،،،،

األولویات التنافسیة في ( أثر  التعرف على إلى دراسة علمیة تهدف بإجراء حالیا یقوم الباحث

األداء المنظمي: اختبار الدور الوسیط الستخدام نظام تخطیط موارد المنظمة وتبني األعمال 

. وتتألف  كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في األعمال اإللكترونیةاإللكترونیة

هذه االستبانة من خمسة أجزاء رئیسیة: الجزء األول: یتعلق بالمتغیرات الدیمغرافیة, والجزء الثاني : 

 التنافسیة، والجزء الثالث: یتعلق باستخدام نظام تخطیط موارد المنظمة ، والجزء باألولویاتیتعلق 

الرابع: یقیس تبني األعمال اإللكترونیة. والجزء الخامس: یقیس األداء المنظمي من حیث الربحیة 

 أن إجاباتكم بصدق وموضوعیة تعتبر في غایة األهمیة لنجاح هذه الدراسة ،والحصة السوقیة

ونتائجها. ونود أن نؤكد لكم أن إجاباتكم سوف تعامل على أنها "سریة للغایة" ولغایات البحث 

العلمي فقط. ولذلك نرجو محاولة إجابة جمیع األسئلة. ولكن، إذا كنت غیر متأكد من إجابة 

معینة، أو تعتقد أنها سوف تكون مضللة، یرجى ترك السؤال دون إجابة محددة. 

شاكرین لكم حسن تعاونكم مسبقا 

 

الباحث                                                               

شادي طارق قصراوي 
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  العبارة المناسبة.أمام (×) إشارة وضع أرجو: المتغیرات الدیمغرافیه: األولالجزء 

 أنثى  �  ذكر                              �- الجنس :      1

  41-36 �   35- 30 �   29- 24 �- العمر: 2
 فأكثر 42 �            

 ماجستیر  � بكالوریوس     � دبلوم � ثانویة عامة�- المؤهل العلمي: 3
 دكتوراه �                    

                           15- 11 �      10 – 6 �       5- 1�- عدد سنوات الخبرة : 4
                                  فأكثر16   �                         

المسمى الوظیفي  -5

         إدارة /ة مدیر وحد� فرعمساعد مدیر  � فرع نائب مدیر �فرع  مدیر  �
 رئیس قسم           �
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الجزء الثاني: األولویات التنافسیة تم قیاسها بناء على دراسة وتتألف من التكلفة، والجودة، وسرعة التسلیم، 
 والمرونة.

  المنخفضةالتكلفة
 غیر موافق بشدة غیرموافق محاید موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 

Q1 
تخفیض التكالیف التشغیلیة من 

 خالل عملیة التحسین بشكل عام.
     

Q2 
تخفیض التكالیف التشغیلیة من 

 خالل األتمتة.
     

Q3 
تقلیل صافي التكلفة للخدمة 

 المقدمة إلى العمالء.
     

 الجودة
     
     

Q4 .زیادة إنتاجیة الموظفین      

Q5 .تقدیم خدمات موثوق بها      

Q6 
زیادة معرفة ومهارات الموظفین 

في التعامل مع العمالء من 
 أولویات البنك

     

Q7 
الودیة وتعاون الحرص على 

 موظفي خدمة العمالء.
     

Q8 
الحفاظ على جودة ثابتة وموثوقیة 

 للخدمات  المقدمة للعمالء.
     

Q9 
یساعد تحسین العملیات الداخلیة 

 .أفضلفي تحقیق جودة خدمات 
     

Q10 
االهتمام بتحسین المظهر الخارجي 

 لمراكز الخدمات .
     

Q11 
االهتمام بمظهر الموظفین 

 العاملین .
     

Q12 
الحرص على أن تكون مواقع 

 مراكز الخدمة مالئمة.
     

Q13 
 تكون ساعات ألن اإلدارةتسعى 

العمل مالئمة 
 

     



 -116-  

 

 سرعة التسلیم
 غیر موافق بشدة غیرموافق محاید موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 

Q14 
التركیز على تقدیم  الخدمات 

 بسرعة.
     

Q15 
الحرص على تقدیم الخدمات 

 بالوقت المحدد.
     

Q16 
العمل على تخفیض وقت االنتظار 

 للعمالء.
     

Q17 .التركیز على معرفة العمیل الدائم      

  المرونة

Q18 
 مختلفة من أنواعالقدرة على تقدیم 

 الخدمات.
     

Q19 
القدرة على إحداث التغیرات 

 السریعة في تصمیم الخدمات.
     

Q20 
تقدم عدد كبیر ومتنوع من المیزات 

 للخدمات .
     

Q21 .تطویر وتقدیم خدمات مبتكرة      

       
الجزء الثالث: استخدام نظام تخطیط موارد 

 المنظمة
 

/عقالنیه القرار/التكامل المشكلةحل 
 /التكامل العامودي/خدمه الزبوناألفقي

Q22 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح  

 لحل مشاكل العمل
     

Q23 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح  

) األمثل الطریقةلتحدید المنهج (
 للتعامل مع المشاكل.

     

Q24 

أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح  
 وواضحة صریحةلجعل قراراتي 
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Q25 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 

 لمساعدتي في تبریر قراراتي .
     

Q26 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 

لتنسیق أنشطتي مع أنشطه 
 .اآلخرین

     

Q27 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 

 في اآلخرینلتبادل المعلومات مع 
 الوحدات الوظیفیة األخرى.

     

Q28 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 

 تقاریر العمل من الستقبال
 العاملین

     

Q29 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 

 لآلخرین تقاریر العمل إلرسال
     

Q30 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 

 للتعامل مع العمالء
     

Q31 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 

 لمتابعه كیف تم خدمه العمالء
     

Q32 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 
بشكل مكثف جدا خالل ساعات 

 العمل الیومي.
     

Q33 
أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 

خالل ساعات العمل منتظم بشكل 
 الیومي.

     

Q34 

 
 

أنا أستخدم نظام المعلومات المتاح 
بشكل عام. 
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 األعمال اإللكترونیة الجزء الرابع: تبني
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Q35 
 أسستهإن الموقع اإللكتروني الذي 

منظمتي ال یعطي سوى المعلومات 
 المؤكدة واألساسیة عنها.

     

Q36 

تمتلك منظمتي موقع إلكتروني 
مربوط بشبكة داخلیة ویحتوي على 

المعلومات الالزمة لتنفیذ مهام 
 األعمال الداخلیة.

     

Q37 

لدى البنك نظام إلكتروني مع 
البنوك األخرى  یساعد العاملین 
والعمالء على تنفیذ العملیات 

 المصرفیة اإللكترونیة.

     

Q38 
یوجد لدى البنك نظام معلومات 
متكامل یحتوي على خصائص 

  األعمال.إستراتجیةمتقدمة لدعم 
     

Q39 
 أعمال البنك إستراتجیةتطورت 

  اإللكترونیة.األعمالنتیجة  لتبني 
     

الجزء الخامس األداء المنظمي: وسیقاس من 
 خالل  الربحیة والحصة السوقیة للبنك.

 

Q40 
إن ربحیه  البنك أعلى من البنوك 

 المنافسة
     

Q41 
  المصرفیةإن معدل نمو العملیات 

في البنك  أعلى من البنوك 
 المنافسة

     

Q42 
 للبنك أعلى السوقیة الحصةإن 

 المنافسةمن البنوك 
     

Q43 
إن معدل االحتفاظ بالعمالء في 

 المنافسةالبنك  أعلى من البنوك 
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