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عن المجلة
جملة علمية دولية حمكمة تعنى بن�شر البحوث يف جماالت االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية،
وت�صدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.
تهدف املجلة �إىل �إتاحة الفر�صة للباحثني واملتخ�ص�صني لتحكيم ون�شر نتاجهم العلمي(عربي
اجنليزي) من بحوث ودرا�سات يف جمال االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية ،كما تهدف �إىل ن�شر
الوعي املعريف من خالل �إتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�شر الورقية
وااللكرتونية.

الرؤية
�أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�شر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ـ �إتاحة الفر�صة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والن�شر يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
ـ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�صالة
والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
ـ حتقيق عاملية ال�صريفة الإ�سالمية وفق الر�ؤية الع�صرية ب�ضوابطها ال�شرعية و�أخالقياتها
املهنية.
ً
ً
ـ ت�أ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجال وثائقيا للبحوث
والدرا�سات يف جمال ال�صناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com
http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئي�س التحرير
د .خالد بن �إبراهيم ال�سليطي

نائب رئي�س التحرير
د� .أ�سامة قي�س الدريعي

مدير التحرير
د .ف�ؤاد حميد الدليمي

فريق التحرير
حممد م�صلح الدين م�صعب(ماج�ستري)
حممد نفيل حمبوب(ماج�ستري)

الهيئة االستشارية
• د .خالد �إبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي
الثقايف(كتارا)(قطر).
• �أ.د .عائ�شة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة(قطر).
• �أ.د .يو�سف حممود ال�صديقي عميد كلية ال�شريعة
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر(قطر).
• �أ.د .عيا�ض بن نامي ال�سلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية(ال�سعودية).
• د .العيا�شي ال�صادق فداد باحث بق�سم االقت�صاد
الإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�صادي باملعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي
للتنمية جـدة(اجلزائر).
• �أ.د .علي حممد ال�صوا ع�ضو هيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية ببنك الأردن دبي الإ�سالمي(االردن).
• �أ.د .نظام حممد هندي عميد كلية الإدارة
واالقت�صاد ،جامعة قطر(قطر).
• د .خالد �شم�س عبدالقادر ـ �أ�ستاذ يف ق�سم املالية
واالقت�صاد بجامعة قطر(قطر).
• �أ.د� .صالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة
قطر(قطر).
• د .ع�صام خلف العنزي ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة الكويت(الكويت).

• د .ال�سيد عبد اللطيف ال�صيفي �أ�ستاذ م�شارك كلية
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر(م�صر).
• د .مراد بو�ضاية مدر�س منتدب بجامعة الكويت
بكليتي ال�شريعة واحلقوق(اجلزائر).
• د� .أ�سامة قي�س الدريعي الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي �شركة بيت امل�شورة(قطر).
• �أ.د .حممد ن�صران بن حممد عميد كلية الدرا�سات
الإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية(ماليزيا).
• �أ.د .عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�شارك يف ق�سم
الفقه و�أ�صوله يف كلية ال�شريعة والقانون جامعة ال�سلطان
ال�شريف علي الإ�سالمية ب ــرون ــاي(بروناي).
• د .ف�ؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت امل�شورة لال �ست�شارات املالية(العراق).
• د� .أحمد بن عبد العزيز ال�شرثي ا�ستاذ م�ساعد يف
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �إدارة الأعمال جامعة �سلمان بن
عبد العزيز ال�سعودية(ال�سعودية).
• د .وائل م�صطفى ح�سن حما�ضر جامعي(م�صر).
• د� .إبراهيم ح�سن حممد جمّال حما�ضر يف اجلامعة
الوطنية(اليمن).
• د .ب�شر حممد موفق لطفي كلية �إدارة الأعمال
جامعة اململكة(البحرين).

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن شركة بيت المشورة
لالستشارات المالية
توطئة:
�شركة بيت امل�شورة لال�ست�شارات املالية هي �شركة م�ساهمة قطرية غري ربحية ت�أ�س�ست عام 2007م،
وتعد الأوىل يف دولة قطر يف تقدمي اال�ست�شارات املالية ال�شرعية والرقابة والتدقيق للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ست�شارات الإدارية والتدريب والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول والأعمال الإبداعية �ضمن نطاق خدماتها لل�شركات والأفراد ،ولأجل رفع
م�ستوى الأداء ان�ضمت �شركة بيت امل�شورة لع�ضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي �شركة �أمريكية
تعترب ثاين �أكرب �شركة عاملية متخ�ص�صة يف اال�ست�شارات والتدقيق.
ومن �أجل مواكبة التطور ال�سريع يف قطاع التمويل الإ�سالمي عمدت �شركة بيت امل�شورة �إىل تقنني
�أعمال الهيئات ال�شرعية والتدقيق والرقابة متا�شي ًا مع التطور ال�سريع واالنت�شار الوا�سع لأعمال
التمويل الإ�سالمي يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل االهتمام باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف ن�شر
املفاهيم والقيم والأخالق املالية الإ�سالمية ،لتكون �شريك ًا حقيقي ًا يف جناح العمل امل�صريف الإ�سالمي.

ر�ؤيتنا:
�أن نكون �شركة رائدة عاملي ًا يف تقدمي اال�ست�شارات ال�شرعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف جمال
ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
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ر�سالتنا:
ن�شر املفاهيم والقواعد والأحكام املتعلقة بال�صناعة املالية الإ�سالمية ،ومتابعة تطبيقها ب�أعلى معايري
اجلودة والتميز من خالل الأ�ساليب العلمية احلديثة والعن�صر الب�شري امل�ؤهل.

قيمنا:
الأمانة امل�صداقية االحرتافية ال�شفافية روح الفريق ال�سرية.

�أهدافنا:
• ن�شر ثقافة ال�صناعة املالية الإ�سالمية داخل دولة قطر وخارجها.
• ا�ستحداث وتطوير منتجات مالية �إ�سالمية تواكب النمو يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية وتدعيم
و�ضعها التناف�سي.
• اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري لإعداد كوادر م�ؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال الهيئات اال�ست�شارية
والرقابة والتدقيق ال�شرعي.
• حتقيق ر�ضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
• التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات املالية حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا.
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مواصفات النشر
أوال :شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بن�شر املواد املتعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي باللغتني :العربية والإجنليزية� ،سواء �أكانت
بحوث �أ�صيلة� ،أم تقارير عن م�ؤمترات وندوات وور�ش عمل� ،أم عرو�ض لأطاريح علمية مما له �صلة مبجال
التخ�ص�ص.
ّ
ّ
2ـ تعنى املجلة بن�شر البحوث التي مل ي�سبق ن�شرها ،ب�أيّ و�سيلة من و�سائل الن�شر ،وال قدّمت للن�شر يف جملة
�أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف �آخر �صفحة بالبحث عند �إر�ساله للمجلة.
3ـ �أ�صول البحث التي ت�صل �إىل املجلة ال تر َد �سواء ن�شرت �أم مل تن�شر.
4ـ ال يجوز ن�شر البحث يف مكان �آخر بعد �إقرار ن�شره يف املجلة �إال بعد احل�صول على �إذن خطي بذلك من
رئي�س التحرير.
5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�شورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعرب عن ر�أي املجلة.
ثانيا :شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
1ـ ال تزيد عدد �صفحات البحث عن(� )30صفحة من القطع العادي( )A4مبا يف ذلك امللخ�صني :العربي
واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:
�أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)16(:وخط الهام�ش ،)12(:ونوع اخلطTraditional(:
.)Arabic

ب �أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)14(:والهام�ش ،)10(:ونوع اخلطTimes(:
.)New Roman

3ـ يرفق البحث مبلخ�صني باللغتني :العربية والإجنليزية ،على �أن ال يتجاوز كل واحد منهما( )300كلمة
بلغة ر�صينة ،ويت�ضمن كال امللخ�صني :تو�ضيح فكرة البحث واجلديد الذي �أتى به البحث يف بداية امللخ�ص.
4ـ يُق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظ ًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�شورة يف
املجلة ،على النحو الآتي:
�أ املقدمة وت�شمل :مو�ضوع البحث و�أهميته ،وم�شكلته ،وحدوده ،و�أهدافه ،ومنهجه ،والدرا�سات ال�سابقة(�إن
وجدت) ،وهيكلة البحث التف�صيلية.
ً
ب منت البحث ،وينبغي �أن يكون مق�سما �إىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.
ج احلر�ص على عر�ض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنب ًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة ،وتكون ملخ�صة و�شاملة للبحث مت�ضمنة لأهم(النتائج) و(التو�صيات).
هـ قائمة امل�صادر واملراجع واملالحق.
� 5ضرور التقيد بالقيم املو�ضوعية والأخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
16
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�أ �إت�سام البحث بالأ�صالة واجلدية و�سالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا.
ب البُعد عن التجريح للأ�شخا�ص والهيئات �أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج معاجلة البحث الق�ضايا املُعا�صرة والأقرب �إىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د مالزمة املو�ضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات ال�شخ�صية.
 6ح�سن ال�صياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
�أ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.
ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�صو�ص وال�شواهد(فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية :عنوان الكتاب،امل�ؤلف،
اجلزء وال�صفحة...الخ) ح�سب �أ�صول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�صلة� ،أما �إذا خال
املرجع من بيانات ،فتذكر االخت�صارات املتعارف عليه على النحو الآتي:
بدون مكان الن�شر(:د .م) .بدون ا�سـم النـا�شر(:د .ن).
بدون رقــم الطبـعة(:د .ط) .بدون تاريخ الن�شر(:د .ت).
د تو�ضع هوام�ش كل �صفحة �أ�سفلها ويكون ترقيم هوام�ش البحث مت�سل�س ًال من بداية البحث �إىل �آخره.
هـ تثبت م�صادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق ب�آخر البحث.
و �أما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:
ـ تدرج الر�سوم البيانية والأ�شكال التو�ضيحية يف الن�ص ،وتكون الر�سوم والأ�شكال باللونني الأبي�ض
والأ�سود وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال ،وتكتب �أ�سما�ؤها واملالحظات التو�ضيحية يف �أ�سفلها.
ـ تدرج اجلداول يف ال ّن�ص وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال وتكتب �أ�سما�ؤها يف �أعالها� ،أما املالحظات التو�ضيحية
فتكتب �أ�سفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ تر�سل الأبحاث �إلكرتوني ًا �إىل العناوين اخلا�صة مبوقع املجلة(.)info@mashurajournal.com

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�ص الأويل للبحث ،ومن ثم تقرر �أهليته للتحكيم� ،أو رف�ضه.
ـ ُت َّكم البحوث والدرا�سات املقدمة للن�شر يف املجلة من قِبل اثنني من املحكمني على الأقل.
ـ ُتعاد البحوث �إىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�ض التعديل �إن لزم.
ـ �إذ مت قبول البحث للن�شر ،ف� ّإن كافة حقوق الن�شر ت�ؤول للمجلة ،وال يجوز ن�شره ب�أيّ و�سيلة من و�سائل
الن�شر الورقية �أو الإلكرتونية� ،إ ّال ب�إذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.
ـ تن�شر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال �إجازتها من قبل املح ّكمني وتعترب بحوث ًا من�شورة من
حينه وحتال �إىل الدور بانتظار الطبع.
ـ �إذا مت ن�شر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�شر بحثه فيها.
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تقديم
ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني� ،سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد:
في�س ّر �أ�سرة «جملة بيت امل�شورة» �أن تعلن لقرائها الكرام عن �صدور عددها الرابع ،الذي
جاء ا�ستمرار ًا للنهج الذي انتهجته يف الأعداد ال�سابقة.
فال�شكر �أو ًال لله تبارك وتعاىل على توفيقه وامتنانه علينا يف جناح وانت�شار املجلة
لت�شهد �إقبال �شريحة كبرية من املتخ�ص�صني والباحثني واملتابعني ،ثم ال�شكر للهيئة
اال�ست�شارية وال�سادة املحكمني على ما بذلوه من جهود كبرية يف �سبيل تطوير ودعم
املجلة كي توا�صل م�سريتها وحتقق �أهدافها التي خطتها ،فهاهي ت�ضم يف عددها الرابع
جمموعة من البحوث العلمية املتخ�ص�صة التي مت اختيارها ومراجعتها وفق معايري
التحكيم املهنية واملعتمدة عاملي ًا ،لت�شمل جملة من املو�ضوعات املتميزة يف جماالت
متعددة تخدم ق�ضايا االقت�صاد واملالية الإ�سالمية املعا�صرة ،فاجلانب البحثي واملعريف
هو الرافد القوي لبناء ونه�ضة االقت�صاد واملال الإ�سالمي ،ونطمح مع �صدور كل عدد
�أن تكون جملة بيت امل�شورة منرب ًا وملتقى لطرح الأفكار اجلديدة والدرا�سات العلمية
التطبيقية وفق قواعد ومناهج البحث العلمي الر�صني.
ت�سعى جملة بيت امل�شورة وهي م�ؤ�س�سة غري ربحية �إىل حتقيق الريادة يف ن�شر البحوث
والدرا�سات املعرفية التخ�ص�صية ،من خالل التزامها جتاه ال�سادة القراء والباحثني،
وحر�صها على �إتاحة النتاج العلمي لكل م�ستفيد ومنتفع باملو�ضوعات املتعلقة باالقت�صاد
وال�صريفة الإ�سالمية.
ي�سرنا توا�صل القراء واملهتمني وتلقي اقرتاحاتهم التي تخدم املجلة وت�سهم يف ارتقائها
وتطويرها ،فال زلنا يف بداية امل�شوار وعلينا بذل املزيد ،و�إننا نرى ب�أن م�س�ؤولية امل�ضي
على الطريق ال�سليم لبلوغ الهدف النبيل تكاملية بني الباحثني والقراء و�أ�سرة التحرير،
لذا ن�أمل �أن نحظى مبزيد من التعاون والتفاعل لغر�ض حتقيق الأهداف املن�شودة،
�سائلني املوىل القدير �أن يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ضاه.

هيئة حترير املجلة
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إسهام نظم المعلومات االستراتيجية في تحقيق
وتعزيز تنافسية شركات التأمين اإلسالمية
بالتطبيق على شركة سالمة للتأمينات الجزائر

جامعة حممد بو�ضياف بامل�سيلة – اجلزائر

(�س ّلم البحث للن�شر يف 2016 /1 / 25م ،واعتمد للن�شر يف 2016 / 2/27م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل معرفة مدى م�ساهمة نظم املعلومات الإ�سرتاتيجية ،يف حتقيق وتعزيز
املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية وذلك بالتطبيق على �شركة �سالمة للت�أمينات
باجلزائر.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات الإ�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية
ت�ساهم يف دعم وتعزيز املزايا التناف�سية من خالل حتقيق اجلودة وزيادة الكفاءة وخلق الإبداع
وزيادة اال�ستجابة للعمالء.
الكلمات املفتاحية :املعلومات الإ�سرتاتيجية ،نظم املعلومات الإ�سرتاتيجية ،املزايا التناف�سية،
�شركات الت�أمني الإ�سالمية.
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د .ح�سان بوبعاية وعبد البا�سط مداح

م201٦  ابريل-  هـ١٤٣٧  جمادي الآخرة-) دولة قطر4( العدد

Summary

The purpose of this study was to examine the magnitude of the contribution
of information systems strategic in the achievement and strengthening the
competitive advantages within the insurance companies, Islamic, from an
application on a sample of agencies of insurance of the society «Salama «in
Algeria
This study has revealed that the strategic information systems used by
the insurance companies contribute to the strengthening of competitive
advantages, by the improvement of the quality, increasing skills, the promotion
of innovation and the realization of the capacity of listening to the customer.
Key words : strategic information, information systems, strategic competitive
advantages insurance companies Islamic.
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مقدمة:

الفر�ضية الرئي�سية:
ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني
الإ�سالمية باجلزائر.

الفر�ضيات الفرعية:
 1.1ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق اجلودة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية
باجلزائر.
 2.2ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف زيادة الكفاءة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية.
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ت�سعى �شركات الت�أمني الإ�سالمية �إىل حتقيق النجاح يف عملياتها و�أن�شطتها ،وكذلك تكافح
با�ستمرار لبناء مركز ا�سرتاتيجي تناف�سي متميز ،ي�ضمن لها البقاء والنمو وحت�سني الأداء ،يف
ظل البيئة التي تعمل فيها ،ولغر�ض حتقيق هذه الأهداف ،ف�إن الأمر يتطلب من هذه ال�شركات
�أن متتلك ر�ؤية بعيدة املدى ،و�أن ال تنظر �إىل جماالت حتقيق الربحية يف الوقت احلا�ضر فقط،
و�إمنا عليها �أن تفكر بعمق و�شمول ،بالكيفية التي �ستكون عليها الأن�شطة والأعمال خا�صة
يف جمال الأرباح امل�ستقبلية ،ولذلك ف�إن عملية التفكري امل�ستقبلي بال�شركة ،ودرا�سة وحتليل
املتغريات البيئية امل�ؤثرة يف عملياتها ،هي جوهر عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ،و�أن عملية
حتقيقها بطرق وت�صرفات عملية؛ �إمنا تتطلب الإدارة اال�سرتاتيجية ال غري.
واهتمام �شركات الت�أمني بالبيئة� ،سواء البيئة الداخلية �أو اخلارجية ،لن يكون �إال عن طريق جمع
كل املعطيات واملعلومات التي ت�ساعد على متابعة التحوالت التي حتدث يف هذه البيئة ،وهذا ما
يك�شف لها حقائق ،تنعك�س �إيجابا حول قدرة امل�ؤ�س�سة التناف�سية ،فهذه املعلومات هي الركيزة
الأ�سا�سية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية ،ومن ثم اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجيةحولها،
ولهذا ف�إن متخذ القرار اال�سرتاتيجي ،يجد نف�سه يف حاجة ما�سة للمعلومات اال�سرتاتيجية،
التي ت�سمح له باتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية منا�سبة ،هذا ما يجعل عملية جمع املعلومات تتم وفق
نظم معينة ،وهذه النظم هي نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،والتي ميكن ا�ستخدامها يف ك�سب
ودعم املزايا التناف�سية ل�شركات الت�أمني الإ�سالمية.
�إ�شكالية الدرا�سة :ميكن بلورة �إ�شكالية الدرا�سة يف الت�سا�ؤل اجلوهري الآتي:
ما مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجيةيف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات
الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر؟
فر�ضيات الدرا�سة :تقوم درا�ستنا على جمموعة من الفر�ضيات التي نقوم من خالل هذه الدرا�سة
على اختبار مدى �صحتها وهي:
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 3.3ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف خلق الإبداع يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية.
 4.4ت�سهم نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف زيادة اال�ستجابة للعمالء يف �شركات الت�أمني
الإ�سالمية.
حدود الدرا�سة :يجري مو�ضوع الدرا�سة يف �إطار جمموعة احلدود الآتية:
 1.1الرتكيز على املزايا التناف�سية ،وبيان مفهومها و�أهميتها و�أهم عنا�صرها.
 2.2الرتكيز على م�ساهمة نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية
يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية.
3.3يف درا�سة احلالة اخرتنا �شركة �سالمة للت�أمني باجلزائر لإ�سقاط الدرا�سة النظرية عليها،
ملعرفة مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية
لهذه ال�شركات.

�أهمية الدرا�سة:
 1.1تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �ضرورة �إظهار قدرة نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،على
تغطية حاجات طالبي وم�ستعملي املعلومات والت�أكيد على �إ�سهامها الفعال يف م�ساعدة
متخذي القرارات اال�سرتاتيجية على اتخاذ القرار الأن�سب لتحقيق وتعزيز املزايا
التناف�سية ،وكذا مواجهة التغريات البيئية امل�ستمرة ،والتطورات التكنولوجية ال�سريعة
والكبرية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية ،والتي ت�ؤثر يف عملها.
 2.2يعد هذا البحث �إ�سهام ًا علمي ًا يف بناء الإطار النظري لدور نظم املعلومات اال�سرتاتيجية،
ومدى �إ�سهام خمرجات هذه النظم يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات
الت�أمني الإ�سالمية.
 3.3ي�سهم هذا البحث يف زيادة االهتمام بالت�سيري اال�سرتاتيجي يف �شركات الت�أمني
الإ�سالمية باجلزائر ،و�إبراز �أهمية املزايا التناف�سية يف هذه ال�شركات ،ومدى �إ�سهام
نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف توفري املعلومات الالزمة لتحقيقها ودعمها.

�أهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة ب�صورة عامة �إىل الإجابة عن الإ�شكالية ،وكذا اختبار مدى �صحة الفر�ضيات،
فهي تهدف يف جانبها النظري �إىل التعريف باملزايا التناف�سية و�أهميتها وعنا�صرها ،بالإ�ضافة
�إىل التعريف بنظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،و�إ�سهامها يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية.
وتهدف يف جانبها التطبيقي �إىل حماولة معرفة مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف
حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني اجلزائرية بالتطبيق على �شركة �سالمة
للت�أمينات باجلزائر.

128

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

الدرا�سات ال�سابقة:

((( ف�ؤاد جنيب ال�شيخ ،فادي حممد بدر ،العالقة بني نظم املعلومات وامليزة التناف�سية يف قطاع الأدوية الأردين ،جملة الإدارة العامة ،جملد
 ،44العدد  ،03الأردن.2004 ،
((( عبد ال�ستار العلي و�إميل عقيل يوئيل ،منوذج تقييم �أنظمة املعلومات اال�سرتاتيجية ك�أداة تناف�سية يف امل�صارف ،جملة الإدارة العامة،
جمموعة  ،19جملد  ،38عدد .1998 ،02
((( ناديا حبيب �أيوب ،منوذج عام لنظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،جملة جامعة امللك �سعود للعلوم الإدارية ،املجلد ،8العدد ،1الريا�ض،
.1996
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1ــ درا�سة ف�ؤاد جنيب ال�شيخ وفادي حممد بدر( :)2004بعنوان العالقة بني نظم املعلومات
وامليزة التناف�سية يف قطاع الأدوية الأردين؛((( هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على م�ستوى
ا�ستخدام نظم املعلومات يف حتقيق امليزة التناف�سية ل�شركات الأدوية الأردنية والعالقة بني
املتطلبات التنظيمية والتقنية لنظم املعلومات وامليزة التناف�سية لهذه ال�شركات .كما حاولت
التعرف على الكفاءة الن�سبية ل�شركات الأدوية يف ا�ستخدام تقنية املعلومات ،وقد �أجريت الدرا�سة
على (� )12شركة من بني (� )14شركة م�سجلة يف االحتاد الأردين ملنتجي الأدوية ،ومن بني �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة هي �أن نظم املعلومات ت�ساهم يف حتقيق امليزة التناف�سية
ل�شركات الأدوية الأردنية ،وذلك من خالل ت�أثريها يف جودة املنتجات والأداء املايل وال�سيطرة
على الأ�سواق والإبداع والتطوير وكفاءة العمليات ،بالإ�ضافة �إىل �أن هناك عالقة �إيجابية هامة
بني املتطلبات التنظيمية والتقنية لنظم املعلومات وحتقيق امليزة التناف�سية لهذه ال�شركات،
وخل�صت هذه الدرا�سة �إىل عدد من االقرتاحات من بينها �ضرورة التعامل مع املعلومات ك�أحد
املوارد االقت�صادية الرئي�سية وا�ستغالل تكنولوجيا املعلومات يف معرفة احتياجات الزبائن
وحت�سني االت�صال مع املوردين ،وكذا توفري العمالة املدربة وامل�ؤهلة ال�ستخدام تقنية املعلومات
يف منظمات الأعمال الأردنية عامة والأدوية خا�صة.
2ــ درا�سة عبد ال�ستار العلي و�إميل عقيل يوئيل ( :)1998بعنوان منوذج تقييم �أنظمة
املعلومات اال�سرتاتيجية ك�أداة تناف�سية يف امل�صارف((( ،تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف على
م�ستوى ا�ستخدام �أنظمة املعلومات ك�أداة تناف�سية يف �أحد امل�صارف الأردنية بجوانبه املتعددة،
وكذلك الك�شف عن �أنظمة وتقنية املعلومات امل�ستخدمة يف هذا امل�صرف ،بالإ�ضافة �إىل قيا�س
مدى �إدراك عمالء امل�صرف لأنظمة املعلومات وت�أثريها على تعاملهم مع امل�صرف ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن �أنظمة املعلومات ت�ؤدي دور ًا ا�سرتاتيجيا ب�سبب التطور التكنولوجي املت�سارع
الذي ت�ستند �إليه املناف�سة يف القطاع امل�صريف ،وتو�صي هذه الدرا�سة باال�ستمرار يف تعزيز
ال�شبكة املوحدة و�أجهزة ال�صرف الآيل ،ملا لها من دور هام يف رفع درجة والء العمالء ،وبالتايل
رفع قدرة امل�صرف التناف�سية ،كما تو�صي بالعمل على �إدخال �أنظمة متطورة ،مثل البنك الناطق
وال�صرافة بالهاتف ،و�أنظمة التحويل الإلكرتوين للأموال ،وذلك لتقدمي خدمات متميزة للعمالء،
وا�ستخدام �أنظمة املعلومات للإدارة العليا مثل �أنظمة دعم القرار.
(((
3ــ درا�سة ناديا حبيب �أيوب (:)1996بعنوان منوذج عام لنظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على مو�ضوع نظام املعلومات اال�سرتاتيجي من خالل تقدمي
فكرة مب�سطة عن مفهوم هذا النظام و�أهميته ودوره يف احل�صول على املعلومات وا�ستخدامها
يف جمال دعم القرارات اخلا�صة بالإدارة اال�سرتاتيجية ،وتو�صلت هذه الدرا�سة النظرية �إىل
بع�ض النتائج من �أهمها �أن نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ي�ساعد الإدارة العليا يف �صياغة
اال�سرتاتيجية ،وتنفيذها والرقابة عليها ،بالإ�ضافة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ي�ساعد
يف اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية ذات كفاءة وفعالية ،كما �أو�صت هذه الدرا�سة بزيادة البحث يف
مثل هذه الدرا�سات نظري ًا وميدانيا لأهمية هذا النظام يف املنظمات.
4ــ درا�سة عماد ال�صباغ ( :)1999بعنوان نظام املعلومات اال�سرتاتيجي((( ،هدفت هذه الدرا�سة
�إىل ت�سليط ال�ضوء على مفهوم نظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،والدور اال�سرتاتيجي لنظم
املعلومات يف خمتلف املنظمات ،كما تعمل على تو�ضيح مفهوم الأطر النظرية لنظم املعلومات
اال�سرتاتيجية ،و�أهميتها يف عملية تطوير اال�سرتاتيجية التناف�سية للمنظمة وتنفيذها ،وتركز
الدرا�سة على التعريف بالتخطيط اال�سرتاتيجي لنظم املعلومات ومهامه وخطواته ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أن نظام املعلومات اال�سرتاتيجي ال يخطط ليكون ا�سرتاتيجيا ،ولكنه يتطور عرب
الزمن حتى ي�صبح كذلك ،ولذا يتوجب على املنظمات �ضرورة �أن تكون دقيقة وحذرة للغاية حني
تقوم بتحليل م�شروعات نظم املعلومات املقرتحة ،و�أال تختار لأغرا�ض التطوير �إال امل�شروعات
التي جتد �أنها جمدية �أكرث من غريها� ،أو التي حتتاجها املنظمة ب�صور �أكرث �إحلاحً ا.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،ف�إننا نالحظ �أن بع�ض هذه الدرا�سات ،تناولت �أثر
اجلانب التكنولوجي لنظم املعلومات� ،أو حماولة درا�سة واقع نظم املعلومات يف امل�ؤ�س�سات،
دون الرتكيز على �أثر ا�ستخدام نظم املعلومات ب�شكل مبا�شر يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية
يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية.
ويت�ضح من ذلك مدى االهتمام الذي �أواله الباحثون لنظم املعلومات وخ�صائ�ص النظم،
والعوامل التي ت�ؤثر فيها ،وهذا ما ي�ؤكد على مدى �أهمية هذا املو�ضوع ،ولذلك من ال�ضروري
االهتمام بوجود نظم معلومات يف امل�ؤ�س�سات ،ملا حتدثه من �آثار �إيجابية ،حيث �أنها ت�ؤدي
دور ًا مهما ًيف حتقيق الكفاءة والفعالية ،وتر�شيد القرارات ،وحتقيق املزايا التناف�سية يف هذه
امل�ؤ�س�سات.
ويت�ضح �أي�ضا �أن كل درا�سة انطلقت من م�شكلة رئي�سية خمتلفة عن الأخرى ،حاول خاللها كل
باحث الو�صول �إىل نتائج ،ويرجع ذلك الختالف االهتمامات التي كانت ميزة يف حد ذاتها،
لكونها �أمدت الباحث بالعديد من املعارف ،والأفكار املتنوعة ،حول مو�ضوع البحث.
واتفقت بع�ض الدرا�سات مع الدرا�سة احلالية يف مو�ضوعها وهو نظم املعلومات ،و�إن كانت
الدرا�سة احلالية تناولت دور نظم املعلومات من زاوية خمتلفة وهي حتقيق وتعزيز املزايا
التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل تناول نوع خمتلف من نظم املعلومات،
وهو نظام املعلومات اال�سرتاتيجية من جهة �أخرى ،كما �أن هذه الدرا�سة ،تركز على �شركات
(((عماد ال�صباغ ،نظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،جملة جامعة امللك �سعود ،للعلوم الإدارية املجلد ( ،)11العدد  ،02الريا�ض.1999 ،
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الت�أمني الإ�سالمية التي تن�شط يف بيئة خمتلفة وهي البيئة اجلزائرية.

املبحث الأول :ماهية املعلومات اال�سرتاتيجية
يعد تعريف املعلومات اال�سرتاتيجية اخلطوة الأوىل والأ�سا�سية لالنتقال �إىل تعريف نظام
املعلومات اال�سرتاتيجية.

املطلب الأول :تعريف املعلومات اال�سرتاتيجية

(((�سليم احل�سنية ،نظم املعلومات الإدارية (منا) ،م�ؤ�س�سة الوراق للن�شر والتوزيع ،عمان ،االردن ،ط� ،2006 ،3ص.32
(((علي ح�سني الزعبي ،نظم املعلومات اال�سرتاتيجية (مدخل ا�سرتاتيجي) ،دار وائل للطباعة والن�شر ،عمان� ،2005 ،ص .18
(((حممد عبد احل�سني الطائي ،نعمة عبا�س خ�ضري اخلفاجي ،نظم املعلومات اال�سرتاتيجية (منظور امليزة اال�سرتاتيجية) ،دار الثقافة،
عمان� ،2009 ،ص .38
(((�صالح حممد ديلفن ،دور القيادة وخمرجات نظام املعلومات اال�سرتاتيجي يف التميز املنظمي ،درا�سة ميدانية لعينة من منظمات حمافظة
�أربيل� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،كلية االقت�صاد والإدارة ،جامعة �صالح الدين� ،أربيل العراق� ،2009 ،ص .55
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هناك �صعوبة يف التعريف بني ما هو ا�سرتاتيجي ،وما هو غري ا�سرتاتيجي من املعلومات،
التي يتم �إتاحتها �إىل متخذي القرارات ،على النحو الذي يحتم اعتماد �أ�س�س �سليمة يف الف�صل
بني ال�صنفني من املعلومات ،ومن ثم حتديد مفهوم املعلومات اال�سرتاتيجية ،وبيان �أهم الأبعاد
واخل�صائ�ص التي تت�صف بها ،ومتيزها عن �أنواع املعلومات الأخرى.
تعرف املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ب�أنها :املعلومات التي ت�ساعد يف زيادة فهم و�إدراك الإدارة
ملتغريات التناف�س ،والعوامل امل�ؤثرة فيها بدقة فائقة ،وب�شكل �أ�سرع من املناف�سني ،وهي
لي�ست معلومات �إدارية عادية ،و�إمنا هي معلومات ومعارف متكن املدير من �إبعاد الأخطار عن
(((
امل�ؤ�س�سة ،واغتنام الفر�ص املتاحة.
وتعرف املعلومات اال�سرتاتيجية ب�أنها :تكون ذات توجه م�ستقبلي ،وم�شتملة على قدر معني
من الغمو�ض ،وهي ترتبط بتخطيط ال�سيا�سات لأجل الطويل ،والذي يكون من مهام الإدارة
(((
العليا.
كما �أن املعلومات اال�سرتاتيجية هي :املعلومات التي ترتبط بالقدرة على ا�ست�شراف م�ستقبل
امل�ؤ�س�سة ،والتي تنطوي على درجة عالية من حاالت عدم الت�أكد واملخاطرة ،التي ترتبط باخلطط
(((
بعيدة الأمد ،وهي تقع �ضمن اهتمامات الإدارة العليا للم�ؤ�س�سة.
وعرفت املعلومات اال�سرتاتيجية ب�أنها :معلومات تنب�ؤية م�ستقبلية ،ترتبط باخلطط طويلة
الأجل ،وتغطي الغمو�ض وعدم الت�أكد البيئي ،ولها �أهمية كبرية يف �صياغة ا�سرتاتيجيات
(((
امل�ؤ�س�سة ،وتنفيذها وتقييمها ،من �أجل حتقيق غايات امل�ؤ�س�سة.
وعرفت ب�أنها :تلك املعلومات التي تدعم الإدارة عند قيامها بالتخطيط اال�سرتاتيجي ،وت�سهيل
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مهمة حتديد الأهداف ،واختيار بدائل العمل املمكنة ،كما ي�شمل بع�ضها املعلومات املتعلقة بالبيئة
(((
الداخلية للم�ؤ�س�سة.
واعتربت املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ب�أنها :معلومات تلقي ال�ضوء على ما يدور يف بيئة امل�ؤ�س�سة
الداخلية واخلارجية� ،أثناء قيامها بن�شاط �صناعي �أو خدماتي ،من �أجل امل�ساعدة يف اتخاذ
(((1
القرارات اال�سرتاتيجية.
ومن خالل ما �سبق ميكن القول �إن املعلومات اال�سرتاتيجية هي عبارة عن خمرجات نظام
املعلومات اال�سرتاتيجية ،والتي ت�سهم ب�شكل فاعل يف عملية �صنع واتخاذ القرارات
اال�سرتاتيجية.

املطلب الثاين� :أهمية املعلومات اال�سرتاتيجية
للمعلومات اال�سرتاتيجية �أهمية بالغة خا�صة بالن�سبة للم�ؤ�س�سة التي تعمل يف بيئة م�ضطربة
و�سريعة التغري ،وهو ال�سبيل يف بنائها وازدهارها ومنوها ومتيزها ،لأنها تعد الأ�سا�س الذي
تعتمد عليه الإدارة العليا للم�ؤ�س�سة ،يف اتخاذ قراراتها اال�سرتاتيجية ،وبالتايل ت�سهيل حتقيق
(((1
الأهداف والغايات اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة.
وت�ستخدم املعلومات اال�سرتاتيجية ،لتحديد امل�شكالت التي تواجه املنظمة عن طريق م�سح
البيئة با�ستمرار ،للتعرف على التغريات التي حتدث فيها ،بهدف جتنب التهديدات� ،أو جتنب
�إ�ضاعة الفر�ص املتاحة �أمامها ،كما ت�ستخدم لتحديد اال�سرتاتيجيات املمكن اتباعها م�ستقب ًال
(((1
وحتديد النتائج املرغوب حتقيقها عند تطبيق واحد �أو �أكرث من تلك اال�سرتاتيجيات.
هذا ويختلف ا�ستخدام املعلومات اال�سرتاتيجية من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى ،واحتياج امل�ؤ�س�سة
للمعلومات اال�سرتاتيجية ،يرتبط بطبيعة ن�شاطها ،وهذا ينعك�س من خالل ما تتمتع به الإدارة
العليا من ر�ؤية ووجهة نظر ،كما ترتبط بنقاط القوة وال�ضعف يف امل�ؤ�س�سة ،ومبعايري النجاح
(((1
على م�ستوى امل�شاريع ،وباملعلومات عن املناف�سني وبالفر�ص والتهديدات البيئية.

(((نادية حبيب �أيوب ،منوذج عام لنظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،جملة جامعة امللك �سعود ،العلوم الإداري��ة ،عدد  ،1جملد ،8الريا�ض،
� ،1996ص .121
(((1كمال رويبح ،درا�سة عن مدى وعي م�س�ؤويل ال�شركات الكويتية نحو ا�ستخدام املعلومات اال�سرتاتيجية ،درا�سة ميدانية ،املجلة
العربية للعلوم الإدارية ،جملد ،11عدد� ،2004 ،2ص.03
(�((1سليمان �صادق درمان ،دور خ�صائ�ص املعلومات اال�سرتاتيجية يف �صنع قرارات املزيج الت�سويقي ،بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر  17جلمعية
املكتبات املتخ�ص�صة ،فرع اخلليج العربي ،م�سقط ،ى 8ـ  10مار�س � ،2011ص .07
(((1نادية حبيب �أيوب ،مرجع �سابق� ،ص .221
(((1علي ح�سني الزعبي ،مرجع �سابق� ،ص .20
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املطلب الثالث :فوائد املعلومات اال�سرتاتيجية
للمعلومات اال�سرتاتيجية عدة مزايا منها:

(((1

 1.1تغذية القرارات اال�سرتاتيجية مبعلومات دقيقة؛
 2.2حماكاة وتقليد امل�ؤ�س�سات املناف�سة الريادية؛
 3.3امل�ساعدة على معرفة احتياجات الزبائن وم�شاريع املناف�سني؛
 4.4حتديد الأ�سواق اجلديدة �أو حمتملة الدخول فيها؛
 5.5مواكبة التطورات ال�سريعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛
 6.6معرفة قوانني املنظمات التي ينت�سب �أو �سينت�سب �إليها البلد م�ستقب ًال؛
 7.7قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق النجاح والتفوق التناف�سي؛
 8.8تعطي املعلومات اال�سرتاتيجية حتذيرات تكتيكية عن امل�شكلة التي ميكن �أن حتدث.

الدور الذي ي�ؤديه نظام املعلومات اال�سرتاتيجية يف حياة امل�ؤ�س�سات ،ي�ستوجب التعرف على
هذا النظام ،من خالل درا�سة ماهية نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،ومكوناته ،وخ�صائ�صه.
املطلب الأول :تعريف نظام املعلومات اال�سرتاتيجية

هناك الكثري من الباحثني الذين تطرقوا �إىل تعريف نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،وكل ح�سب
وجهة نظره ،و�سنتناول �أهم هذه التعريفات فيما يلي:
نظام املعلومات اال�سرتاتيجية؛ هو ذلك النظام الذي �صمم خ�صي�صا مل�ساعدة امل�ؤ�س�سة ،يف
(((1
احل�صول على امليزة التناف�سية� ،أو مل�ساعدتها يف حتقيق موقع تناف�سي يف ال�سوق.
كما �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ هي النظم املعلوماتية التي تزود �إدارة امل�ؤ�س�سة باملعلومات
اال�سرتاتيجية( ،ال�شاملة ،اجلوهرية ،التنب�ؤية) ،عن املنتجات واخلدمات املناف�سة ،ومعلومات
عن البيئة التناف�سية ،من مناف�سني وعمالء وموردين وغريهم ،والتي ت�ساعد على و�ضع
(((1
اال�سرتاتيجية التناف�سية ،وبالتايل حتقيق امليزة اال�سرتاتيجية ،عن مناف�سيها يف ال�سوق.
وجند �أن كل من«جون�سن» و«كاريكو» و�ضعا تعريفا لنظام املعلومات اال�سرتاتيجية؛ على �أنه؛
نظام ميكن له �إيجاد �أ�ساليب تغيري قواعد اللعبة ،بحيث ي�صبح بالإمكان ا�ستخدام موارد نظام
(�((1سلمان �صادق درمان ،مرجع �سابق� ،ص .09
(((1غ�سان عي�سى العمري� ،سلوى �أم�ين ال�سمرائي ،نظم املعلومات اال�سرتاتيجية (مدخل ا�سرتاتيجي معا�صر) ،دار امل�سرية للن�شر
والتوزيع ،عمان� ،2008 ،ص .84
(�((1سليم احل�سنية ،نظم املعلومات الإدارية (منا) ،مرجع �سابق� ،ص .358
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املبحث الثاين :ماهية نظام املعلومات اال�سرتاتيجية
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املعلومات اال�سرتاتيجية ،ليتم الفوز باللعبة.
ويعرف نظام املعلومات اال�سرتاتيجية؛ على �أنه النظام الذي ي�ستطيع �أن يوفر للم�ؤ�س�سة،
خدمات ومنتجات تناف�سية ،حتقق لها تقدما ا�سرتاتيجيا على املناف�سني يف ال�سوق ،وهو
نظام يحفز االبتكار الإداري ،ويح�سن كفاءة العمليات ،ويبني موارد معلومات ا�سرتاتيجية
(((1
للم�ؤ�س�سة.
ولقد و�ضعت «نان�سي ووندر» مفهوما لنظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،من خالل ثالث خ�صائ�ص
(((1
هي:
�أ ـ نظام املعلومات اال�سرتاتيجية؛ يغري كثريا يف �أداء امل�ؤ�س�سة ،وذلك وفق م�ؤ�شر واحد �أو
�أكرث ،حيث يعد حجم الت�أثري �أحد املعايري يف التمييز بني نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،ونظم
املعلومات التقليدية� ،أي ما حتققه نظم املعلومات التقليدية من عائد ،ميكن للنظم اال�سرتاتيجية
�أن حتقق �أ�ضعاف ذلك.
ب ـ ي�سهم نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف حتقيق غايات و�أهداف امل�ؤ�س�سة اال�سرتاتيجية،
حيث يكون النظام ا�سرتاتيجيا� ،إذا كان هو �أحد املكونات اال�سرتاتيجية القليلة ذات الأهمية
الكربى ،يف م�س�ألة حتقيق �أهداف وغايات امل�ؤ�س�سة بنجاح.
ج ـ يعد النظام ا�سرتاتيجي ًا؛ �إذا �أ�سهم وب�شكل �أ�سا�سي بتغيري طريقة ال�شركة يف �إجناز
الن�شاطات� ،أو طريقة قيامها باملناف�سة� ،أو طريقة تعاملها مع العمالء واملوردين ،فالنظام الذي
يفتح قناة توزيع جديدة �أمام منتجات امل�ؤ�س�سة ،يعد نظاما ا�سرتاتيجيا.
ً
ومن خالل ما تقدم من وجهات نظر ،ميكن القول �إن نظام املعلومات ،يعد ا�سرتاتيجيا� ،إذا كانت
خمرجاته تعد ا�سرتاتيجية ،وت�ستند �إليها الإدارة العليا يف اتخاذ قراراتها ،املتعلقة باملناف�سة
مع امل�ؤ�س�سات الأخرى ،وبالتايل يتم الرتكيز على ت�شكيل اال�سرتاتيجية التناف�سية ،واملوقف
التناف�سي� ،سواء كان هناك تقدم حمقق �أو غري حمقق ،ودور نظم املعلومات اال�سرتاتيجية
يتمثل يف املحافظة على ذلك التقدم و�إدامته� ،أو دعم حتقيق تقدم تناف�سي ،والإ�سهام يف تقلي�ص
الفجوة التناف�سية بني امل�ؤ�س�سة وامل�ؤ�س�سات الأخرى ،ومن خالل جعل امل�ؤ�س�سة ،تلحق بركب
امل�ؤ�س�سات املناف�سة ،ويتم ذلك من خالل تزويد امل�ؤ�س�سة باملعلومات اال�سرتاتيجية ،التي يتطلبها
اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية املتعلقة باملناف�سة.
ونظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،يختلف عن باقي النظم التقليدية ،ب�أنه يتناول جوانب
ا�سرتاتيجية ،مثل الفر�ص والتهديدات يف البيئة اخلارجية (التناف�سية) ،وجوانب القوة
وال�ضعف يف البيئة الداخلية� ،أي �أنه ي�سهم �إ�سهاما جوهريا يف التحليل اال�سرتاتيجي ،الذي
ي�ساعد الإدارة العليا باتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق باملزايا التناف�سية.
(((1

(((1عمار عبد الوهاب ال�صباغ ،علم املعلومات ،مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان� ،1998 ،ص .153
(((1عماد ال�صباغ ،نظام املعلومات اال�سرتاتيجي ،جملة جامعة امللك �سعود ،للعلوم الإدارية العدد ،2املجلد ،11الريا�ض� ،1999،ص .208
(((1علي ح�سني الزعبي ،مرجع �سابق� ،ص .20
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املطلب الثاين :مكونات نظام املعلومات اال�سرتاتيجية

(((2املرجع نف�سه� ،ص .42
(((2املرجع نف�سه� ،ص  43ـ .45
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يتكون نظام املعلومات اال�سرتاتيجية من معلومات ا�سرتاتيجية خا�صة ،وتغطي البيئتني
اخلارجية (عامة وتناف�سية) والداخلية ،بحيث تعطي درجة ترابط وتكامل هذه املكونات للنظام
�صفة الفعالية ،على اعتبار �أن النظام ،ومن خالل تلك املخرجات املعلوماتية املتكاملة ،يحقق
الأهداف والغايات ،التي ي�سعى �إىل حتقيقها� ،أال وهي ا�ستخدامه ك�سالح ا�سرتاتيجي تناف�سي،
ومن خالل ت�أثريه يف البيئة الداخلية واخلارجية ،ف�ض ًال عن اعتباره هو �أي�ض ًا ميزة تناف�سية
لدى امل�ؤ�س�سة ،عندما يكون ذو فعالية ،من خالل املعلومات املتكاملة التي يزود بها امل�ؤ�س�سة.
و�إذا كان دور نظام املعلومات اال�سرتاتيجية هو احل�صول على املعلومات من البيئة اخلارجية
�أو البيئة الداخلية للم�ؤ�س�سة ،ومعاجلتها طبقا ملتطلبات اال�ستعمال ،وو�ضعها يف تقارير �أو
خزنها ،ال�سرتجاعها عندما تكون هناك حاجة �إليها ((2(،ف�إن �أداء املهام املتعلقة ب�إدارة املعلومات
(((2
داخل امل�ؤ�س�سة ،ال تخرج عن �إطار العمليات الأربع الآتية:
1ــ جمع البيانات :ويتم يف هذه العملية احل�صول على البيانات من م�صادرها املختلفة،
الر�سمية وغري الر�سمية ،مع مراعاة توفر خ�صائ�ص هامة كال�صحة ،الدقة ،ال�شمول ،املرونة،
وتنا�سب التكلفة مع القيمة ،يف تلك البيانات ،ويتم تزويد امل�ؤ�س�سة بالبيانات اخلا�صة
باالجتاهات امل�ستقبلية ،واالحتماالت اخلا�صة بالبيئة ،عن طريق ا�ستخدام و�سائل املراقبة
البيئية (التنب�ؤ والتحليل).
2ــ معاجلة البيانات :حيث يتم حتويل البيانات ،من هيئتها الأولية� ،إىل معلومات ا�سرتاتيجية،
ذات معنى وقيمة ،وهذه العملية يتم تق�سيمها �إىل ت�صنيف البيانات ،وتركيبها ،وتلخي�صها،
ومعاجلتها واختيارها ،ف�ض ًال عن ا�ستخراج النتائج ،حتى تكون جاهزة لال�ستخدام ،يف الوقت
املنا�سب من قبل امل�ستفيدين.
3ـــ تخزين املعلومات� :إن احلاجة للمعلومات ال تنتهي مبجرد ا�ستخدامها ملدة معينة ،وحيث
�إن هناك بع�ض املعلومات التي ال ت�ستخدم مبجرد ا�ستخراجها ،ف�إنه من املهم جد ًا تخزين تلك
املعلومات حلني ظهور احلاجة �إليها.
4ــ ا�سرتجاع املعلومات :وهي العملية اخلا�صة با�سرتجاع املعلومات التي مت تخزينها ،عند
ظهور احلاجة �إليها من قبل امل�ستفيدين ،ويجب مراعاة عامل التوقيت ،عند ا�سرتجاع املعلومات،
حتى ال تفقد املعلومات الفائدة املرجوة منها� ،إذا ت�أخرت عن توقيت احلاجة �إليها.
وامل�ؤ�س�سة التي تتلقى املعلومات وتقوم بتحليلها وتوزيعها� ،إىل مراكز القرار املنا�سبة ،وب�صورة
�أ�سرع من مناف�سيها ،ميكنها ذلك من حتقيق ميزة تناف�سية ،وخا�صة يف البيئات املتغرية ب�سرعة
وبا�ستمرار.
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املطلب الثالث :دور نظم املعلومات اال�سرتاتيجية

دور نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ال يقت�صر فقط على امل�ساعدة يف م�سح البيئة وال�سيطرة
على الأن�شطة الداخلية للم�ؤ�س�سة ،و�إمنا ميكن �أن يكون �سالح ًا ا�سرتاتيجي ًا ،ومثلما ميكن �أن
يكون نقطة قوة ،فهو �أي�ض ًا ميكن �أن يكون نقطة �ضعف يف امل�ؤ�س�سة ،وميكن لنظام املعلومات
(((2
اال�سرتاتيجية� ،أن يحقق ثالثة �أغرا�ض �أ�سا�سية هي:
 1ـ يوفر �إ�شارات حتذير مبكرة حلدوث امل�شكالت داخل وخارج امل�ؤ�س�سة ،حيث تكون هناك قاعدة
بيانات لنظام املعلومات اال�سرتاتيجية (جمع ،ت�صنيف ،معاجلة ،تخزين و�إعادتها لال�ستخدام
من طرف امل�ستفيد النهائي) وقاعدة البيانات هذه واملتمثلة ببنك املعلومات الر�سمية وم�صادر
البيانات غري الر�سمية التي من خالل ما تزود به امل�ؤ�س�سة من بيانات ا�سرتاتيجية حول البيئة
الداخلية واخلارجية ،ت�ساعد على القيام بعملية التحليل والتقييم اال�سرتاتيجي ،ف�ضال عن
م�ساعدة متخذي القرار على التنب�ؤ حيث ال يكفي التحليل لوحده ،وبنا ًء عليه ميكن ت�شخي�ص
نقاط القوة وال�ضعف يف البيئة الداخلية والفر�ص والتهديدات يف البيئة اخلارجية ،وهذا ال يتم
بال�صورة اال�سرتاتيجية �إال �إذا توفر نظام للمعلومات ي�ؤدي دوره بكفاءة وفعالية.
 2ـ يوفر نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،من خالل خمرجاته املعلومات اال�سرتاتيجية ال�ضرورية
للإدارة التخاذ القرارات اال�سرتاتيجية غري املربجمة ،حيث �إنه بعد القيام بعملية التحليل
اال�سرتاتيجي للبيئة (الداخلية واخلارجية) ميكن القيام بعملية التقييم للبيئة وو�ضع التقارير
عنها.
 3ـ ي�ساعد متخذي القرارات ـ على اختالف م�ستوياتهم ـ يف اتخاذ القرارات املربجمة ،حيث �إن
نظام املعلومات اال�سرتاتيجية ،ال ينح�صر مهمته يف تقدمي املعلومات اال�سرتاتيجية للإدارة
العليا فقط ،و�إمنا �أي�ضا ميكن �أن يقوم بتقدمي اخلدمات املعلوماتية� ،إىل جميع امل�ستويات
الإدارية ،التخاذ القرارات املربجمة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الهدف من وراء احل�صول على معلومات ا�سرتاتيجية ،تتعلق بنقاط
القوة وال�ضعف الداخلية ،ومن �أجل مقابلتها بالفر�ص والتهديدات اخلارجية ،وذلك لكي ت�ساعد
(((2
امل�ؤ�س�سة يف عملية �صنع القرار اال�سرتاتيجي ،واملتمثل يف ر�سم ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة.

(((2دافيد هنجر ،وتوما�س وهلني ،مرجع �سابق� ،ص .209

4ThEd, Saunders College Publishing, ,)((2(Higgins James M, Vincze Julian W, Strategic Management (Text And Cases
.71 p ,1989 ,USA
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املبحث الثالث :املزايا التناف�سية و�شركات التامني الإ�سالمية
يحظى مفهوم امليزة التناف�سية ،باهتمام كبري يف جمال الإدارة اال�سرتاتيجية ،فهي متثل
العن�صر اال�سرتاتيجي احلرج ،الذي يقدم فر�صة جوهرية لكي حتقق امل�ؤ�س�سة ربحية متوا�صلة،
باملقارنة مع مناف�سيها ،وح�سب بع�ض كتاب الإدارة ،ف�إن عملية الإدارة اال�سرتاتيجية� ،أ�صبحت
تعرف ب�أنها �إدارة امليزة التناف�سية ،وتعترب امليزة التناف�سية جوهر �أداء امل�ؤ�س�سة ،لأن النجاح
يف امل�ستقبل� ،سوف يعتمد على قدرة امل�ؤ�س�سات ،على �إيجاد مناذج جديدة للميزة التناف�سية،
ولأن امليزة التناف�سية مع مرور الزمن ت�صبح �ضرورة تناف�سية ،ولي�ست ميزة� ،إذا ما �أرادت
امل�ؤ�س�سة البقاء واال�ستمرار.
املطلب الأول :تعريف امليزة التناف�سية وخ�صائ�صها

.28 p ,.1985 ,((2(Michael Porter, Competitive Advantage creating and Sustaining Superior Performance, New York

( ((2علي ال�سلمي� ،إدارة املوارد الب�شرية اال�سرتاتيجية ،دار غريب للن�شر والطباعة ،القاهرة ،م�صر� ،2001 ،ص .104
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 1ـ تعريف امليزة التناف�سية :لقد تباينت تعريفات امليزة التناف�سية ،بني الكتاب والباحثني ،فمنهم
من ينظر �إىل امليزة التناف�سية ،من خالل الكفاءة والفاعلية ،لأداء امل�ؤ�س�سة لأن�شطتها ،مقارنة
باملناف�سني ،والبع�ض الآخر ركز على عن�صري القيمة والزمن يف تعريفه للميزة التناف�سية،
والكل ي�ؤكد على �ضرورة �أن تخلق امليزة التناف�سية قيمة للم�ؤ�س�سة ،ي�شعر بها الزبائن ،وعلى �أال
تكون م�ؤقتة ،ومنهم من انطلق يف تعريفه للميزة التناف�سية ،من حيث التكلفة ،فامل�ؤ�س�سة حتقق
امليزة التناف�سية ،من خالل تخفي�ض تكاليفها الكلية.
ويعد «مايكل بورتر» �أهم الباحثني يف جمال الإدارة اال�سرتاتيجية ،وحتليل امليزة التناف�سية
للم�ؤ�س�سات ،وهو يرى �أن امليزة التناف�سية ،تن�ش�أ �أ�سا�س ًا من القيمة ،التي ت�ستطيع م�ؤ�س�سة ما
�أن تخلقها لزبائنها ،بحيث ميكن �أن ت�أخذ �شكل �أ�سعار �أقل ،بالن�سبة لأ�سعار املناف�سني ،مبنافع
واع الزيادة ال�سعرية املفرو�ضة(،((2
مت�ساوية ،وبتقدمي منافع متفردة يف املنتج ،تعو�ض ب�شكل ٍ
�أي �أن امليزة التناف�سية ،تن�ش�أ مبجرد تو�صل امل�ؤ�س�سة �إىل اكت�شاف طرق جديدة� ،أكرث فعالية ،من
تلك امل�ستعملة من قبل املناف�سني ،حيث يكون مبقدورها ،جت�سيد هذا االكت�شاف ميداني ًا.
وتعرف امليزة التناف�سية ب�أنها :املهارة �أو التقنية �أو املورد املتميز ،الذي يتيح للم�ؤ�س�سة،
�إنتاج قيم ومنافع للعمالء ،تزيد عما يقدمه لهم املناف�سون ،وي�ؤكد متيزها واختالفها عن ه�ؤالء
املناف�سني ،من وجهة نظر العمالء ،الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز ،حيث يحقق لهم املزيد
(((2
من املنافع والقيم ،التي تتفوق على ما يقدمه لهم املناف�سون الآخرون.
كما تعرف ب�أنها :كل ما تخت�ص به امل�ؤ�س�سة ،دون غريها من امل�ؤ�س�سات ،وما يعطي قيمة م�ضافة
�إىل العمالء ،ب�شكل يزيد �أو يختلف عما يقدمه املناف�سون يف ال�سوق ،بحيث ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة،
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تقدمي جمموعة من املنافع �أكرث من املناف�سني� ،أو تقدمي نف�س املنافع ب�سعر �أقل.
كما تعرف امليزة التناف�سية ب�أنها :قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق حاجات امل�ستهلك� ،أو القيمة
التي يتمنى احل�صول عليها من املنتج ،مثل اجلودة العالية ،وبالتايل فهي ا�ستثمار ملجموعة
الأ�صول املالية والب�شرية والتكنولوجية ،بهدف �إنتاج قيمة للعمالء تلبي احتياجاتهم ،ويف
�سياق �آخر ينظر �إىل امليزة التناف�سية ،على �أنها جمموعة املهارات ،والتكنولوجيات ،والقدرات،
التي ت�ستطيع الإدارة تن�سيقها وا�ستثمارها ،بهدف �إنتاج قيم ومنافع للعمالء� ،أعلى مما يحققه
(((2
املناف�سون ،وت�أكيد حالة من التميز واالختالف ،فيما بني امل�ؤ�س�سة ومناف�سيها.
وت�شري امليزة التناف�سية� ،إىل املجاالت التي ميكن للم�ؤ�س�سة� ،أن تناف�س فيها غريها بطريقة
�أكرث فعالية ،وبهذا فهي متثل نقطة قوة ،تت�سم بها امل�ؤ�س�سة دون مناف�سيها ،يف �أحد �أن�شطتها
الإنتاجية� ،أو الت�سويقية� ،أو التمويلية� ،أو فيما يتعلق مبواردها وكفاءاتها الب�شرية ،فامليزة
التناف�سية ،تعتمد على نتائج فح�ص ،وحتليل ،كل من نقاط القوة وال�ضعف الداخلية� ،إ�ضافة �إىل
(((2
الفر�ص واملخاطر املحيطة وال�سائدة يف بيئة امل�ؤ�س�سة ،مقارنة مبناف�سيها.
وتعرف امليزة التناف�سية على �أنها؛ ذلك املفهوم اال�سرتاتيجي ،الذي يعك�س الو�ضع التناف�سي،
الن�سبي وامل�ستمر مل�ؤ�س�سة ما� ،إزاء مناف�سيها ،بحيث يتجلى يف �شكل تقدمي منتجات ذات
خ�صائ�ص متفردة ،يكون معها العميل م�ستعدا للدفع �أكرث� ،أو تقدمي منتجات ال تقل قيمة،
عن منتجات املناف�سني ،وب�أ�سعار �أقل ،وبهذا املعنى؛ يعترب تطوير امليزة التناف�سية ،هدفا
ا�سرتاتيجيا ،ت�سعى امل�ؤ�س�سة االقت�صادية �إىلحتقيقه ،من خالل الأداء املتميز ،للموارد الداخلية،
والكفاءات اال�سرتاتيجية ،ذات املعرفة الكامنة� ،ضمن خمتلف �أنظمة ،و�أن�شطة ،وا�سرتاتيجيات،
وعمليات امل�ؤ�س�سة ،مبا ي�ؤدي �إىل تخفي�ض التكاليف ،وحت�سني اجلودة ،وزيادة احل�صة
(((2
ال�سوقية ،وتعظيم الربحية على املدى الطويل.
من خالل التعاريف ال�سابقة ميكن القول ب�أن امل�ؤ�س�سة متتلك ميزة تناف�سية� ،إذا كانت لديها
القدرة على خلق قيمة لزبائنها ،من خالل تبني ا�سرتاتيجية تناف�سية ذكية وفعالة ،ت�ؤكد متيزها
واختالفها عن مناف�سيها ،ومتكنها من مواجهتهم ،وزيادة ح�صتها ال�سوقية ،وحتقيق �أرباح
ت�ضمن لها البقاء واال�ستمرار يف ال�سوق.
وبذلك ميكن �إبراز �أهمية امليزة التناف�سية يف العنا�صر الآتية:
ـ خلق قيمة للعمالء ،تلبي احتياجاتهم ،وت�ضمن والءهم ،وتدعم وحت�سن �سمعة ،و�صورة
(((2

( ((2طلعت �أ�سعد عبد احلميد ،الت�سويق الفعال (الأ�سا�سيات والتطبيق) ،م�ؤ�س�سة الإعالن املتحدة ،بالقاهرة ،ط ،09م�صر� ،1999 ،ص
.190
( ((2نبيل خليل مر�سي ،امليزة التناف�سية يف جمال الأعمال ،مركز الإ�سكندرية للكتاب ،م�صر� ،1998 ،ص .80
( ((2عبد احلميد عبد الفتاح املغربي ،الإدارة اال�سرتاتيجية (ملواجهة حتديات القرن  ،)21جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،م�صر،1999 ،
�ص .27
(� ((2سماليل يح�ضية ،الت�سيري اال�سرتاتيجي لر�أ�س امل��ال الفكري وامليزة التناف�سية امل�ستدامة للم�ؤ�س�سة االقت�صادية ،جملة العلوم
الإن�سانية ،جامعة حممد خي�ضر ،ب�سكرة ،اجلزائر� ،2004 ،ص .07
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( ((3حممود الرو�سان� ،أثر العالقة بني امليزة التناف�سية واخليار اال�سرتاتيجي على الأداء الت�صديري (درا�سة حتليلية لأداء عينة من
املديرين العاملني يف �شركات الأدوية االردنية)� ،أطروحة دكتوراه ،غري من�شورة ،جامعة بغداد ،العراق� ،1997 ،ص .36
( ((3مرجع نف�سه� ،ص .37
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امل�ؤ�س�سة ،يف �أذهانهم؛
ـ حتقيق التميز اال�سرتاتيجي عن املناف�سني ،يف ال�سلع واخلدمات املقدمة �إىل العمالء،
مع �إمكانية التميز يف املوارد ،والكفاءات ،واال�سرتاتيجيات املنتهجة ،يف ظل بيئة
�شديدة التناف�سية؛
ـ حتقيق �أكرب ح�صة �سوقية ممكنة للم�ؤ�س�سة ،وكذا ربحية عالية ،ت�ضمن البقاء،
واال�ستقرار يف ال�سوق.
2ــ خ�صائ�ص امليزة التناف�سية :عند احلديث عن خ�صائ�ص امليزة التناف�سية ،البد من الرتكيز
يف املقام الأول؛ على م�س�ألة دميومة وا�ستمرار امليزة التناف�سية ،فامليزة التناف�سية ،ال تنتهي
مبجرد قدرة املناف�سني على تقليدها� ،أو حماكاة ما ت�ستند �إليه هذه امليزة ،و�إذا ما �أرادت امل�ؤ�س�سة؛
�أن حتافظ على امليزة التناف�سية ،بجعلها �أكرث ا�ستمرارية ،يجب عليها �أن تبني ا�سرتاتيجيات،
(((3
جتعل عملية تقليد امليزة التناف�سية �شديدة ال�صعوبة ،ومرتفعة التكلفة بالن�سبة للمناف�سني.
(((3
وميكن تلخي�ص خ�صائ�ص امليزة التناف�سية يف العنا�صر الآتية:
ـ امليزة التناف�سية ن�سبية ولي�ست مطلقة ،وتتحقق باملقارنة مع املناف�سني.
ـ ت�ؤدي امليزة التناف�سية �إىل التفوق ،والأف�ضلية للم�ؤ�س�سة ،على امل�ؤ�س�سات املناف�سة؛
ـ تنبع امليزة التناف�سية ،من داخل امل�ؤ�س�سة ،وحتقق قيمة لها.
ـ تنعك�س امليزة التناف�سية ،يف كفاءة �أداء امل�ؤ�س�سة لأن�شطتها� ،أو يف قيمة ما تقدمه
للزبائن� ،أو كليهما.
ـ يجب �أن يكون للميزة التناف�سية ،دور يف الت�أثري يف الزبائن ،و�إدراكهم للأف�ضلية ،ملا
تقدمه امل�ؤ�س�سة من منتجات ،وحتفزهم لل�شراء منها.
ـ تتحقق امليزة التناف�سية ملدة طويلة ،وال تزول ب�سرعة ،عندما يتم تطويرها وجتديدها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امليزة التناف�سية ،قلما تتحقق من عمل ن�شاط حمدد ،فامل�ؤ�س�سة ال تتمتع
مبيزة تناف�سية م�ستدامة فقط ،كونها تتمتع بت�صميم جيد للمنتج� ،أو حتظى بقوة بيعيه فعالة
فقط ،ويف الواقع هذه الأنواع من امليزات التناف�سية ،ي�سهل تقليدها من طرف املناف�سني ،وامليزة
التناف�سية امل�ستدامة ،تت�أتى من منظومة من الن�شاطات ،املتكاملة مع بع�ضها بع�ض ًا ،ويحدث هذا
التكامل ،عندما ي�ؤدي �إجناز عمل �أو ن�شاط حمدد� ،إىل خلق ميزة يف �إجناز ن�شاطات �أخرى ،ذات
عالقة.
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املطلب الثاين :م�صادر امليزة التناف�سية و�أ�س�س بنائها

1ــ م�صادر امليزة التناف�سية :ميكن تق�سيم م�صادر امليزة التناف�سية� ،إىل م�صدرين �أ�سا�سيني
هما :التفكري اال�سرتاتيجي ،ومدخل املوارد ،ك�أ�سا�س لتحقيق امليزة التناف�سية.
�أ ـ التفكري اال�سرتاتيجي و�سيلة لبناء امليزة التناف�سية :بق�صد حتديد م�سارها ،وتفادي امل�ؤ�س�سة
لالرتباك الناجم عن مواجهة امل�شكالت بحيث تعمد امل�ؤ�س�سة �إىل التفكري يف �إيجاد حلول
لها ،واخلروج من الو�ضعيات احلرجة ،باال�ستعانة با�سرتاتيجيات معينة للتناف�س ،بهدف
حتقيق �أ�سبقية على مناف�سيها ،من خالل احليازة على ميزة� ،أو مزايا تناف�سية ،من خالل ثالث
(((3
ا�سرتاتيجيات �أ�سا�سية ،والتي يطلق عليها بورتر اال�سرتاتيجيات العامة للتناف�س.
• ا�سرتاتيجية قيادة التكلفة :تركز هذه اال�سرتاتيجية ،على �إنتاج منتجات منطية ،بتكلفة
منخف�ضة جد ًا للوحدة ،وتقدم للم�ستهلكني احل�سا�سني لل�سعر ،وتقليل التكلفة ،يكون مع املحافظة
على م�ستوى مقبول من اجلودة.
• ا�سرتاتيجية التمييز :تهدف هذه اال�سرتاتيجية ،لإنتاج �سلع وخدمات متميزة ،على م�ستوى
ال�صناعة ككل ،وتوجهها للم�ستهلكني غري احل�سا�سني ن�سبيا لل�سعر ،وبالتايل ف�إن العميل يقبل �أن
يدفع فيها �سعر ًا �أعلى من املعتاد.
• ا�سرتاتيجية الرتكيز :وتهدف هذه اال�سرتاتيجية� ،إىل �إنتاج �سلع وخدمات ت�شبع حاجات
جمموعات �صغرية من امل�ستهلكني ،حيث تركز امل�ؤ�س�سة يف هذه اال�سرتاتيجية ،على �شريحة
معينة من ال�سوق ،وحتاول تلبية طلباتهم ،وتهدف امل�ؤ�س�سة يف هذه احلالة؛ �إىل حتقيق التميز،
يف املنتجات� ،أو ال�سعر� ،أو كليهما.
ب ـ مدخل املوارد ك�أ�سا�س لبناء امليزة التناف�سية� :إذا كان امتالك ا�سرتاتيجية جيدة ،تدعم امليزة
التناف�سية يف امل�ؤ�س�سة ،ف�إنه البد من وجود املوارد ،والكفاءات العالية ،ل�ضمان النجاح ،لأن
املناف�سة مل تعد تقت�صر على و�ضع اال�سرتاتيجيات التناف�سية ،بل امتدت �إىل �ضرورة البحث
(((3
والتطوير ،ب�صفة دائمة وم�ستمرة ،باالعتماد على املوارد والكفاءات.
ويتطلب جت�سيد اال�سرتاتيجية ،املوارد والكفاءات ال�ضرورية لذلك ،ومن ثم ف�إن احليازة على
املوارد والكفاءات باجلودة املطلوبة ،وا�ستغاللها ا�ستغال ًال �أمثل ،ي�ؤمنان وب�شكل كبري جناح
اال�سرتاتيجية ،باعتبار حتول املناف�سة� ،إىل مناف�سة معتمدة على املوارد والكفاءات.
2ــ �أ�س�س بناء امليزة التناف�سية :وهي الأ�س�س العامة لبناء املزايا التناف�سية ،التي ميكن لأي
م�ؤ�س�سة �أن تتبناها ،بغ�ض النظر عن جمالها ال�صناعي� ،أو املنتجات واخلدمات ،التي تنتجها
(((3
وت�ؤديها ،وهذه الأ�س�س العامة هي:
.((3(Michael Porter, Competitive Advantage creating and Sustaining Superior Performance, OP - CIT, p183
(Ibid, p185. ((3

( ((3هل �شارلز ،جونز جاريث ،الإدارة اال�سرتاتيجية (مدخل متكامل) ،ترجمة رفاعي حممد رفاعي ،حممد �سيد �أحمد عبد املتعال ،دار
املريخ لن�شر ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية� ،2001 ،ص  196ـ .201
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�أــ الكفاءة املتميزة :امل�ؤ�س�سة �أداة لتحويل املدخالت �إىل خمرجات ،واملدخالت هي عوامل
�أ�سا�سية للإنتاج ،مثل العمالة ،واملوارد الطبيعية ،ور�أ�س املال ،والتنظيم ،واملهارة التكنولوجية،
�أما املخرجات فهي عبارة عن ال�سلع واخلدمات ،التي تنتجها امل�ؤ�س�سة ،و�إن �أب�سط قيا�س للكفاءة،
يتمثل يف مقدار املدخالت املطلوبة ،لإنتاج خمرجات معينة ،وذلك يعني �أن الكفاءة ،ت�ساوي
املخرجات على املدخالت ،وكلما كانت امل�ؤ�س�سة �أكرث كفاءة ،قل مقدار املدخالت املطلوبة ،لإنتاج
خمرجات معينة ،و�إن �أهم مكونات الكفاءة ،بالن�سبة لكثري من امل�ؤ�س�سات ،يتج�سد يف �إنتاجية
املوظف ،ذلك العن�صر الذي يقا�س عادة باملخرجات ،بالن�سبة لكل موظف ،مع �أخذ الثوابت يف
احل�سبان ،ف�إذا ما حققت امل�ؤ�س�سة ،م�ستوى عال من �إنتاجية املوظف ،يف جمال معني ،ف�سوف
حتقق امل�ستوى الأدنى ،من تكاليف الإنتاج ،مبعنى �آخر؛ �ستمتلك امل�ؤ�س�سة ،ميزة تناف�سية
مرتكزة على التكلفة.

ب ــ اجلودة :املنتجات �أو اخلدمات ذات اجلودة ،هي ال�سلع واخلدمات التي ميكن االعتماد عليها،
والثقة بها لإجناز الوظائف امل�صممة لأدائها ،وحتقيق امل�ؤ�س�سة مل�ستويات عالية ،من اجلودة يف
منتجاتها وخدماتها؛ �سيزيد من قيمة هذه املنتجات واخلدمات بالن�سبة لعمالئها ،و�سيمكنها من
فر�ض� ،سعر �أعلى ملنتجاتها ،مما ي�ؤدي لتحقيق ميزة تناف�سية للم�ؤ�س�سة ،بل ميكنها من البقاء
واال�ستمرار.
جــ الإبداع :وي�شري �إىل كل تقدم ،يطر�أ على منتجات� ،أو خدمات امل�ؤ�س�سة ،وهياكلها و�أ�ساليبها
الإدارية ،وا�سرتاتيجيتها ،مبعنى �أنه يتحقق من خالل تقدمي منتج جديد� ،أو العمل ب�أ�سلوب
جديد ،خمتلف عن املناف�سني ،ويعد التجديد �أحد الأ�س�س البنائية للميزة التناف�سية ،الذي ي�سمح
للم�ؤ�س�سة �أن تتميز ،وبالتايل تفر�ض �أ�سعار ًا عالي ًة� ،أو تخف�ض تكاليف �إنتاجها.
دــ اال�ستجابة حلاجات العميل :ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة �أن حتقق ميزة تناف�سية ،من خالل قدرتها
على تقدمي و�إنتاج �سلع وخدمات ،ت�شبع احتياجات عمالئها ،ب�شكل �أف�ضل من مناف�سيها ،وبالتايل
�سي�صبح هناك مواءمة ،ما بني هذه ال�سلع واخلدمات ،مع املطالب الفردية� ،أو اجلماعية ،وميكن
اعتبار اجلودة والتجديد ،جوانب مكملة لال�ستجابة حلاجات الزبون ،وحتقيق اال�ستجابة
املتفوقة للعمالء ،تتطلب ح�سا�سية عالية ،ومعرفة دقيقة بالعمالء �أو ًال ،ثم ثاني ًا الرتكيز على
االحتياجات ،التي ميكن �إدراكها ،بهدف حتقيق م�ستوى معني ،ي�صعب حتقيقه من قبل املناف�سني،
واالهتمام بالتنويع ،يف ت�شكيلة املنتجات واخلدمات ،التي تتكيف واحتياجات و�أذواق العمالء،
وال�سرعة يف ت�صميم املنتجات واخلدمات ،التي تلبي تطور احتياجات ،و�أذواق العمالء املتغرية،
و�إال �أ�صبح املنتج الذي تقدمه امل�ؤ�س�سة ،راكد ًا وغري مطلوب من العمالء.
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املطلب الثالث :نظام املعلومات كمورد ا�سرتاتيجي للميزة التناف�سية

حتى تتمكن امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهدافها ،يجب �أن تبني نظام ًا معلوماتي ًا ا�سرتاتيجي ًا ،ي�سمح لها
با�ستغالل الفر�ص ،ومواجهة التهديدات يف البيئة اخلارجية ،وا�ستغالل نقاط القوة ،ومواجهة
نقاط ال�ضعف ،يف البيئة الداخلية ،واحل�صول على مزايا تناف�سية ،تعزز بها مركزها التناف�سي
الريادي ،ولن يت�أتى ذلك� ،إال بتوفري املعلومة ذات اجلودة الالزمة ،ويف الوقت املنا�سب ـ والتي
ت�سمح باتخاذ القرارات الر�شيدة ،والتفاعل ب�أق�صى �سرعة ،مع تطورات وتغريات املحيط
الداخلي ،واخلارجي للم�ؤ�س�سة ،وحتى ندرك الدور الرئي�سي لنظام املعلومات ،يف تعزيز
املزايا التناف�سية� ،ستتناول الدرا�سة يف هذا املبحث بع�ض �إ�سهامات نظام املعلومات ،يف حتقيق
امليزة التناف�سية ،وكذا الت�أثري اال�سرتاتيجي لنظم املعلومات ،بالإ�ضافة للدور الرئي�سي لنظام
املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف حتقيق املزايا التناف�سية.
1ــ �إ�سهامات نظم املعلومات يف حتقيق امليزة التناف�سية :يعد �إن�شاء نظام معلومات ،حتدي ًا
كبري ًا �أمام امل�ؤ�س�سة ،خا�صة ال�صغرية منها ،غري �أن التمكن من و�ضع �أ�س�س ،لهذا النظام داخل
امل�ؤ�س�سة ،يقدم لها الكثري من الفوائد والإ�سهامات ،يف بناء ميزة تناف�سية قويةومنها الآتي:
�أــ اخت�صار وقت ت�سويق املنتج :يعد وقت الو�صول �إىل ال�سوق عامال حا�سما يف حتقيق املزايا
التناف�سية ،وبخا�صة عند طرح املنتجات اجلديدة ،وعلى العموم هناك ثالثة عوامل حا�سمة،
ت�ؤدي دور ًا كبري ًا يف حتديد ال�سرعة التي من خاللها ميكن طرح املنتج يف ال�سوق ،وهي:
ـ الوقت املطلوب لإجناز املهام ،مثل الت�صميم الهند�سي ،الت�صنيع وغريها؛
ـ الوقت امل�ستنفذ بني املهام املنجزة ،كما هو احلال بالن�سبة للت�صميم املعاد ،عندما يبقى
يف االنتظار عند مهند�سي الإنتاج ،حلني �إتاحة فر�صته يف الإنتاج؛
(((3
ـ الوقت امل�ستنفذ يف �إعادة العمل.
كما ي�شري خبري �آخر� ،أن التخفي�ض النموذجي ،يف الوقت ال�ضائع الكلي للإنتاج ،قد ي�صل
�إىل ( )%40وبنف�س االجتاه ي�ؤكد «لوندونو»� ،أن مهند�سي الت�صميم ،ي�ستنفذون ما مقداره
( %25ـ  )%30من وقتهم ،يف تداول املعلومات ،والبحث عنها وا�سرتجاعها ،((3(.ويخت�صر نظام
معلومات املنتج ،هذه الأوقات على نحو كلي على الأغلب� ،إذ يحتاج املهند�س امل�صمم فقط ،ملعرفة
موقع وجود الت�صاميم املعادة �أو معلومات �أخرى ،وهي جميع ًا تكون متاحة ومي�سرة� ،إىل جانب
ا�ستبعاد مقدار الوقت امل�ستنفذ ،من قبل امل�صمم حلل امل�شكالت التي من املحتمل �أنه قد مت حلها
(((3
�سابق ًا ،وخا�صة املعروفة منها.
( ((3حممد عبد احل�سني �آل فرج الطائي ،مدخل �إىل نظم املعلومات الإدارية ،دار وائل للطباعة والن�شر ،عمان ،الأردن� ،2005 ،ص.253

(36)Philippe Boumard, Jean André Benvenuté, Compétitivité et Systèmes d’information, Dunod, France, 1998, p16.
(37)Ibid, p17.
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ـ تقلي�ص خماطر الف�شل ،من خالل توزيع املخاطرة مع الآخرين ،وجعل املعلومات متاحة
للأفراد املنا�سبني ،ويف الوقت املنا�سب؛
ـ ت�شجيع الفريق املخت�ص بحل امل�شكلة ،من خالل ال�سماح لكل فرد ،بتن�شيط �أفكار الأفراد
الآخرين ،با�ستخدام ت�سهيالت نقل الأفكار ،بهدف جعل اجلميع ،على علم ب�أنهم يبحثون
(((3علي ح�سن الزعبي ،مرجع �سابق� ،ص.173
(((3حممد عبد احل�سني �آل فرج الطائي ،مرجع �سابق� ،ص.257
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على الرغم من �صعوبة الإثبات والربهان على حتقيق هذه الأرقام بطريقة �أو ب�أخرى� ،إال �أن
امل�ؤ�س�سة حتى ولو متكنت من تقلي�ص �أجزاء حمددة فقط ،يف هذا الوقت ،ف�إنه ميكنها حتقيق
�آثار مهمة يف ربحيتها ،ويف ح�صتها ال�سوقية ،وهو ما �أ�شار �إليه «داري�س» :عندما �أكد على
وجود عالقة قوية بني ربحية امل�ؤ�س�سة ومنو ح�صتها ال�سوقية ،وبني �سرعة و�صول منتجاتها
�إىل ال�سوق ،وعليه ت�سعى امل�ؤ�س�سات جاهدة �إىل تركز مواردها على تقلي�ص الوقت ال�ضائع يف
(((3
�إي�صال منتجاتها �إىل ال�سوق.
ب ــ حت�سني �إنتاجية الت�صميم :يتيح نظام معلومات املنتج ،الأدوات املالئمة ،على النحو
الذي يزيد من �إنتاجية املهند�سني� ،إذ �إن وجود هذا النظام ،يوفر الأدوات ال�صحيحة ،للو�صول
�إىل هذه املعلومات بفعالية ،وت�شري الدرا�سات يف كثري من امل�ؤ�س�سات� ،إىل �أن ن�سبة كبرية من
الت�صاميم اجلديدة ،تتكون �إما من الأجزاء احلالية� ،أو من الأجزاء احلالية بعد �إجراء تعديالت
ب�سيطة عليها.
كما يتيح نظام معلومات املنتج� ،إمكانية الإدارة الأف�ضل للتغيريات الهند�سية ،من خالل �إمكانية
�إعداد موديالت� ،أو مناذج متعددة ،لأي ت�صميم ،وخزنها يف قاعدة املعلومات ،الأمر الذي يعني
�أن �إعادة الت�صميم ،ميكن �أن حت�صل دون التخوف ،من �أن النماذج ال�سابقة مت حذفها �أو فقدانها،
ف�ض ًال عن تقلي�ص عدد التغيريات الكلية املطلوبة ،لت�صميم املنتج خالل دورة تطويره ،والأكرث
�أهمية �أن احلجم الأكرب من التغيريات ،يح�صل يف اخلطوات املبكرة للت�صميم ،عندما يكون
ت�أثري وقت وتكلفة التغيري منخف�ضة ،على الرغم من �أن جزء ًا �صغري ًافقط من تكلفة الإنتاج الكلية
ت�ستنفذ يف عملية الت�صميم ،ف�إن قرار الت�صميم الذي ي�صنع يف املرحلة املبكرة من دورة حياة
(((3
املنتج ،ي�شكل جزء ًا مهم ًا من تكلفة الإنتاج الكلية.
ج ــ اال�ستخدام الأمثل ملهارات الفريق الإبداعية :يكون امل�صممون عادة حذرين ،عندما
يقدمون على اختيار الطريقة املالئمة حلل امل�شكلة ،لأن ت�ضحيات الوقت يف البحث عن احللول
البديلة ،تكون عالية جدا� ،إذ �أن�إن املخاطر املرتتبة عن �صرف وقت �إ�ضايف ،يف الو�صول �إىل
طريقة ت�صميم جديدة ،قد ال تعمل على نحو �سليم تكون غري مقبولة ،وبنا ًء عليه؛ ف�إن نظام
معلومات املنتج ،يتيح املجال لتحقيق الإبداع ،يف املجاالت الثالثة الآتية:
ـ التوا�صلية جلميع الوثائق ،واختيار النتائج املتعلقة بالتغيري يف املنتج ،واختيار
عمليات �إعادة الت�صميم ،و�أي�ضا الأخطاء املحتملة للت�صميم؛
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يف ذات امل�شكلة.
دــ التحكم الأف�ضل بامل�شاريع :ي�ستلزم تطوير املنتجات اجلديدة خماطر عالية ،وا�ستثمارات
مهمة يف الأموال ،والوقت ،والتعقيد مع معدل ف�شل عال ،لذلك يجب على �شركة الت�أمني �أن تركز
على التحكم الأف�ضل مب�شاريع تطوير املنتجات� ،إذ يعود ال�سبب الأ�سا�سي لت�أخر �أغلب م�شاريع
تطوير املنتج لي�س �إىل �سوء التخطيط؛ و�إمنا كونها تقع خارج نطاق ال�سيطرة ،ب�سبب احلجم
الهائل من البيانات التي تتولد عن امل�شروع ،حيث ي�سهم نظام معلومات املنتج يف �إبقاء امل�شروع
�ضمن نطاق ال�سيطرة ،من خالل التدفق امل�ستمر للبيانات واملعلومات ،والتنفيذ االلكرتوين
للإجراءات ،على النحو الذي يجعل من امل�ستحيل �إهمال عملية اجلدولة �أو جتاهلها.
ه ـ �إدارة اجلودة ال�شاملة :يتيح النظام الفر�صة لتوفري م�ستلزمات �إدارة اجلودة ال�شاملة ،من
خالل اعتماد جمموعة مرتا�صة ،من العمليات التدقيقية لدورة تطوير املنتج� ،إذ ميكن �إر�ساء
العديد من القواعد والأ�س�س لإدارة اجلودة ال�شاملة ،ي�ضاف �إىل ذلك؛ �أن هناك �سبب جتاري
قوي ،يف ظل املناف�سة ال�شديدة ،ل�ضمان معايري اجلودة الدولية� ،إذ ميكن لهذا النظام حتقيق
ذلك ،من خالل اعتماد جملة من املعايري ،والتي تهدف ب�صفة عامة� ،إىل ا�ستبعاد واحد من �أهم
�أ�سباب زيادة ن�سب املنتجات املعيبة ،والتي تعد من �أهم هذه امل�شاكل ،التي تواجه امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية يف الوقت الراهن.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه؛ ب�إمكان نظام معلومات املنتج ،ت�شخي�ص الق�صور يف �إجراءات اجلودة،
والتي ال ترتقي �إىل م�ستوى املعايري الدولية ،ف�ض ًال عن �إمكانية املتابعة امل�ستمرة لتاريخ تطور
املنتج مو�ضح ًا �أ�سباب ح�صول التعديالت وفرتات ح�صولها ،واجلهات التي قامت ب�إجرائها
وتنفيذها.
املطلب الرابع� :شركات الت�أمني الإ�سالمية
1ــ تاريخ التامني اال�سالمي

لقد بد�أت �صناعة الت�أمني الإ�سالمي ب�أول �شركة ت�أمني �إ�سالمية يف ال�سودان وذلك يف عام (،)1979
ويبلغ ن�سبة منو قطاع الت�أمني املتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية «الت�أمني الإ�سالمي» ما بني
(� )%2٥،2٠سنويا بينما يبلغ منو قطاع الت�أمني التجاري ن�سبة ترتاوح ما بني (� )%٧،٦سنويا
ويعزى ذلك �إىل منو القطاع املايل الإ�سالمي بوجه عام ،وقد بلغ عدد �شركات الت�أمني الإ�سالمي
يف العامل العربي حالي ًا حوايل (� )114شركة وقرابة الـ(� )220شركة يف العامل ،ويعرف الت�أمني
الإ�سالمي ب�أنه من عقود التربع التي يق�صد بها �أ�صالة التعاون على تفتيت الأخطار واال�شرتاك
يف حتمل امل�س�ؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق �إ�سهام �أ�شخا�ص مببالغ نقدية تخ�ص�ص
لتعوي�ض من ي�صيبه ال�ضرر ،فجماعية الت�أمني التعاوين ال ي�ستهدفون جتارة وال ربح ًا من
�أموال غريهم و�إمنا يق�صدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على حتمل ال�ضرر ،كما �أن الت�أمني
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اال�سالمي يخلو من الربا بنوعيه ،فلي�ست عقود امل�ساهمني ربوية وال ي�ستغلون ما جمع من
(((4
الأق�ساط يف معامالت ربوية.
2ــ تعريف و�أهمية الت�أمني اال�سالمي:

3ــ الفرق بني الت�أمني الإ�سالمي والت�أمني التجاري:

�إن االعرتا�ض الرئي�س على �صيغة الت�أمني التجاري هي �إنها غرر وخماطرة ،ذلك �إن دفع امل�ست�أمن
مبلغ ًا من املال �إىل �شركة الت�أمني التجاري مقابل ال�ضمان يرتتب عليه الدخول يف عقد �شبيه
بعقود املي�سر والقمار ،فهو عقد احتمايل رمبا ح�صل يف النهاية على تعوي�ض ميثل �أ�ضعاف ما
دفع ورمبا دفع تلك الر�سوم ومل يح�صل على �شيء ،وهذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها يف
حديث ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم.
�أما يف الت�أمني اال�سالمي ،ف�إن العملية معتمدة على الت�أمني املتبادل بني امل�شرتكني وما يدفعه كل
فرد منهم هو تربع منه لهذه املحفظة التي يح�صل منها التعوي�ض ،فك�أنهم يجمعون خماطرهم
وكذلك �أموالهم بالتربع لكي ي�ست�أمن امل�شرتك منهم بالركون �إىل م�ساعدة �إخوانه يف حال وقوع
(((4
املكروه عليه.

(lang=ar&2=Itemid&27=http://www.yiic.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id ((4
20:19 a 2016/01/07 consultée le
(21:19 a 2016/01/07 http://www.islamifn.com/basic/insurance.htm, consultée le ((4
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يعترب الت�أمني الإ�سالمي خدمة �إنتاجية هامة ب�صفته حلقة من حلقات االقت�صاد املرتابطة التي
متنح احلماية جلميع عنا�صر الإنتاج ويحافظ على الو�ضع االقت�صادي للأ�سرة ب�شكل خا�ص
واملجتمع ب�شكل عام ،كما �أنه يدعم الثقة والطم�أنينة يف املجتمع والذين يعتربان من �أهم عوامل
ال�سمات التي يتميز بها
زيادة الإنتاج وا�ستمرارية احلياة االقت�صادية وا�ستقرارها ،ومن �أهم ِّ
االقت�صاد الراقي هو مدى التوافق والرتابط القائمني بني قطاع الت�أمني والقطاع امل�صريف وذلك
من خالل ال�سيا�سات والقوانني املو�ضوعة بهذا ال�ش�أن؛ وحتقيق ا�ستمرار تنمية روافد هذا
االقت�صاد ،زراع ًّيا وجتار ًّيا وثقاف ًّيا ،و�صو ًال �إىل اقت�صا ٍد متكامل.
ويعترب مبد�أ التكافل االجتماعي دعام ًة �أ�سا�سية من دعائم املجتمع الإ�سالمي ،ومفهوم التكافل
مع القوى الإن�سانية يف املجتمع بُغ َي َة املحافظة على
يف مو�ضوع الت�أمني الإ�سالمي قائم ًا على َج ِ
دفع الأ�ضرار عن البناء االجتماعي و�إقامته على �أ�س�س �سليمة ،ويحظى الت�أمني الإ�سالمي بقبول
فطري من جمهور املتعاملني مع �شركات الت�أمني الإ�سالمية امللتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
يف جميع تعامالتها.
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املبحث الرابع :منهجية و�إجراءات الدرا�سة امليدانية
�سيتناول هذا املحور املنهج العلمي امل�ستخدم يف الدرا�سة امليدانية ،والتعريف مبجتمع وعينة
الدرا�سة املختارة ،والأدوات البحثية امل�ستخدمة يف جمع البيانات.
املطلب الأول :املنهج العلمي امل�ستخدم يف الدرا�سة

ي�سعى من خالل الدرا�سة الو�صول �إىل قيا�س �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق
وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية ،بالتطبيق على �شركة �سالمة للت�أمينات
باجلزائر لذا مت اتباع املنهج الو�صفي التحليلي الذي يهدف �إىل توفري البيانات واحلقائق عن
امل�شكلة مو�ضوع البحث ،لتف�سريها والوقوف على دالالتها ،والو�صول �إىل املعرفة الدقيقة
والتف�صيلية لها ،وحتقيق ت�صور �أف�ضل و�أدق للظاهرة مو�ضوع الدرا�سة.
كما ا�ستخدم الباحثان لتحليل مو�ضوع الدرا�سة �أ�سلوب درا�سة احلالة ،من خالل تطبيق الدرا�سة
النظرية على �شركة �سالمة للت�أمينات النا�شطة يف اجلزائر ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ا�ستخدم الباحثان
م�صدرين �أ�سا�سيني للبيانات هما:
 1 .1امل�صادر الثانوية :وهذا ملعاجلة الإطار النظري للبحث؛ واملتمثلة �أ�سا�س ًا يف الكتب
باللغة العربية واللغة الأجنبية ذات العالقة ،وكذا الدوريات واملقاالت والتقارير،
والأبحاث والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة.
 2 .2امل�صادر الأولية :وملعاجلة اجلوانب التحليلية ملو�ضوع البحث ،جل�أ الباحثان �إىل
جمع البيانات الأولية من خالل ا�ستبانة ك�أداة رئي�سية للبحث� ،صممت خ�صي�ص ًا لهذا
الغر�ض ،ووزعت على الإداريني العاملني يف �شركة الت�أمني عينة الدرا�سة ،وقام الباحثان
بجمع وتفريغ وحتليل اال�ستبانة با�ستخدام برنامج  SPSSالإح�صائي (احلزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية).
املطلب الثاين :التعريف مبجتمع وعينة الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة من كل الإداريني العاملني يف فروع �شركة �سالمة للت�أمني النا�شطة يف
اجلزائر ،وهي �أحد الفروع التابعة لل�شركة العربية الإ�سالمية للت�أمني (�إياك) الإماراتية والتي
مقرها اململكة العربية ال�سعودية ،اعتمدت يف اجلزائر �سنة  2006بعد ا�ستحواذها على �شركة
الربكة والأمان للت�أمني و�إعادة الت�أمني ،توفر حاليا خدمات متعددة يف ال�سوق اجلزائرية،
وتتوفر على ( )150نقطة بيع (وكالة) على م�ستوى الرتاب اجلزائري ،و�أربعة مديريات جهوية،
وتنفرد بتقدمي خدمات الت�أمني التكافلي الإ�سالمي.
وتقدر ح�صتها ال�سوقية ( )%03من ال�سوق اجلزائرية للت�أمينات ،وتقدر ا�ستثماراتها ب)2.5( :
مليار دينار جزائري.
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ول�صعوبة حتديد عدد العاملني يف كل فروع ال�شركة يف اجلزائر بدقة ،اختار الباحثان عينة
ع�شوائية يف ( )10فروع خمتلفة ،واجلدول رقم ( :)1يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة مع عدد
ا�ستمارات اال�ستبانة املوزعة وامل�سرتجعة ون�سبتها املئوية.
جدول رقم :)01( :يو�ضح عينة الدرا�سة وعدد اال�ستمارات املوزعة وامل�سرتجعة
الرقم
01
02

فروع �شركة ت�أمني �سالمة
الفرع الأول
الفرع الثاين

04

الفرع الرابع

05

الفرع اخلام�س

06

الفرع ال�ساد�س

07

الفرع ال�سابع

08

الفرع الثامن

09

الفرع التا�سع

10

الفرع العا�شر
املجموع

العدد

10

10

00

الن�سبة %

16.13

16.13

00

العدد

06

06

00

الن�سبة %

09.38

09.38

00

العدد

08

07

01

الن�سبة %

12.90

11.29

01.61

العدد

06

05

01

الن�سبة %

09.38

08.06

01.61

العدد

10

09

01

الن�سبة%

16.13

14.51

01.61

العدد

06

06

00

الن�سبة%

09.38

09.38

00

العدد

04

04

00

الن�سبة%

06.45

06.45

00

العدد

04

03

01

الن�سبة%

06.45

04.84

01.61

العدد

04

04

00

الن�سبة%

06.45

06.45

00

العدد

04

02

02

الن�سبة%

06.45

03.22

03.22

العدد

62

56

06

الن�سبة%

100

90.32

09.38
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03

الفرع الثالث

املوزعة

امل�سرتجعة

ال�ضائعة
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نالحظ من خالل اجلدول �أعاله �أنه مت توزيع ( )62ا�ستمارة ا�ستبانة على �إداريني يف الفروع
الع�شرة ،ومت ا�سرتجاع  56ا�ستمارة بن�سبة ( ،)%90.32وبلغ عدد اال�ستمارات ال�ضائعة ()06
ا�ستمارات بن�سبة ( ،)%09.38يف حني مت ا�ستبعاد ا�ستمارتني لعدم اكتمال بياناتها وعدم
قابليتها للتحليل.
املطلب الثالث� :أداة الدرا�سة امليدانية

اعتمدت الدرا�سة على �أداة �أ�سا�سية وهي اال�ستبانة ،لتحقيق جمموعة من الأهداف من خالل
فقرات هذه اال�ستبانة ،فبالإ�ضافة �إىل الهدف الأ�سا�سي وهو حتليل مدى �إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر ،كما
هدفت الدرا�سة �أي�ضا �إىل ما يلي :التعرف على مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف
حتقيق اجلودة يف فروع �شركة الت�أمني عينة الدرا�سة.
ـ التعرف على مدى ا�ستخدام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف زيادة الكفاءة ،يف فروع
�شركة الت�أمني حمل الدرا�سة.
ـ التعرف على مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف خلق الإبداع يف فروع �شركة
الت�أمني عينة الدرا�سة.
ـ التعرف على مدى �إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ،يف زيادة اال�ستجابة للعمالء يف
�شركات فروع �شركة الت�أمني عينة الدرا�سة.
1ــ ت�صميم اال�ستبانة:

وفيما يخ�ص ت�صميم اال�ستبانة ،فقد مت من خالل جملة من الوثائق والدرا�سات ال�سابقة،
واجلانب النظري للبحث ،واعتمدنا يف ت�صميم اال�ستمارة ،على �سلم ليكرت خما�سي الأبعاد
كمقيا�س للإجابة عن فقرات اال�ستبانة ،املندرجة حتت �أربعة حماور �أ�سا�سية ،واجلدول رقم
( :)2يو�ضح �سلم ليكرت خما�سي الأبعاد ودرجات املقيا�س.
جدول رقم :)02( :درجات مقيا�س ليكرت اخلما�سي
اال�ستجابة

�أتفق متام ًا

�أتفق

حمايد

ال �أتفق

ال �أتفق متام ًا

الدرجة

05

04

03

02

01

ولتحديد طول كل بعد من �أبعاد مقيا�س ليكرت اخلما�سي امل�ستخدم يف حماور الدرا�سة ،مت
ح�ساب املدى ( 5ـ  ،)4= 1ثم تق�سيمه على �أبعاد املقيا�س اخلم�سة للح�صول على طول البعد
�أي ) ،)0.80= 5/4وبعد ذلك مت �إ�ضافة هذه القيمة� ،إىل �أقل قيمة يف املقيا�س ،وهي الواحد
ال�صحيح ،وذلك لتحديد احلد الأعلى للبعد الأول وهكذا ،كما يلي:
ـ ال �أتفق متام ًا :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)01.80 –01.00( :
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ـ ال �أتفق :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)02.60 – 01.80( :
ـ حمايد :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)03.40 – 02.60( :
ـ �أتفق :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)04.20 – 03.40( :
ـ �أتفق متام ًا :املتو�سط ينتمي �إىل املجال.)05.00 – 04.20( :
وقد مت تق�سيم ا�ستمارة اال�ستبانة �إىل جز�أين �أحدهما خ�ص�ص للبيانات ال�شخ�صية العامة لعينة
الدرا�سة ،وتتكون من �ست فقرات وهي ا�سم امل�ؤ�س�سة ،والوظيفة ،واجلن�س ،وال�سن ،وامل�ستوى
التعليمي ،وعدد �سنوات اخلربة� ،أما اجلزء الثاين :فيتناول حماور الدرا�سة الأ�سا�سية ،واملتعلقة
ب�إ�سهام نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني
الإ�سالمية باجلزائر ،ومت تق�سيمه �إىل �أربعة حماور ،كما يو�ضحه اجلدول رقم ( :)3والذي يبني
عنوان املحور ،و�أرقام الفقرات ،وعددها ،والن�سبة املئوية لكل حمور ،باملقارنة مع العدد الكلي
لفقرات اجلزء الثاين من اال�ستبانة.

الرقم

عنوان املحور

�أرقام الفقرات

عدد الفقرات

الن�سبة

01

اجلودة

05 - 01

05

22.73

02

الكفاءة

11 - 06

06

27.27

03

الإبداع

17 - 12

06

27.27

04

اال�ستجابة للعمالء

22 - 18

05

22.73

22 - 01

22

100

املجموع

امل�صدر :من �إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اال�ستبانة.

2ــ ثبات و�صدق �أداة الدرا�سة:

�أ� -إثبات اال�ستبانة :يق�صد بثبات ا�ستمارة اال�ستبانة �أنها تعطي نف�س النتيجة لو مت �إعادة
توزيع اال�ستبانة �أكرث من مرة ،حتت نف�س الظروف وال�شروط� ،أو بعبارة �أخرى� ،أن ثبات
اال�ستبانة يعني اال�ستقرار يف نتائج اال�ستبانة ،وعدم تغيريها ب�شكل كبري ،فيما لو مت �إعادة
توزيعها على �أفراد العينة عدة مرات ،خالل فرتات زمنية معينة ،وقد مت التحقق من ثبات
ا�ستبانة الدرا�سة ،من خالل معامل �ألفا كرونباخ ،واجلدول رقم ( :)04ميثل معامل �ألفا كرونباخ
لقيا�س ثبات اال�ستبانة.
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جدول رقم ( :)03يو�ضح توزيع فقرات اال�ستبانة على حماورها و�أرقاهما وعددها ون�سبتها
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اجلدول رقم :)04( :معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات �أداة الدرا�سة
الرقم

املحور

عدد العبارات

معامل �ألفا كارونباخ

ال�صدق

01

اجلودة

05

0.890

0.943

02

الكفاءة

06

0.854

0.924

03

الإبداع

06

0.881

0.938

04

اال�ستجابة للعمالء

05

0.898

0.947

22

0.926

0.962

جميع املحاور

.ال�صدق = اجلذر الرتبيعي ملعامل �ألفا كارونباخ
امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتمادا على بيانات اال�ستبانة وخمرجات برنامج .SPSS

يالحظ من خالل اجلدول رقم� :)04( :أن معامل �ألفا كرونباخ لكل حماور اال�ستبانة ترتاوح
بني ( )0.898 0.854وهي معامالت مرتفعة ،وكذلك معامل �ألفا جلميع حماور اال�ستبانة معا
بلغ ( )0.926وهذا يدل على �أن قيمة الثبات مرتفعة ،وكذلك قيمة ال�صدق والذي ميثل اجلذر
الرتبيعي ملعامل �ألفا كرونباخ ،وهو معدل مرتفع جلميع حماور اال�ستبانة حيث يرتاوح بني
(  0.924ـ  ) 0.947يف حني قيمة ال�صدق جلميع حماور اال�ستبانة بلغت ( )0.962وهي قيمة
عالية ،تدل على �أن �أداة الدرا�سة ذات ثبات كبري ،مما يجعلها �صاحلة لتحليل وتف�سري نتائج
الدرا�سة واختبار فر�ضياتها.
ب ــ �صدق اال�ستبانة :يق�صد ب�صدق �أداة الدرا�سة؛ �أن تقي�س فقرات اال�ستبانة ما و�ضعت
لقيا�سه ،وقام الباحثان بالت�أكد من �صدق اال�ستبانة من خالل :ال�صدق الظاهري للمقيا�س (�صدق
املحكمني) ،و�صدق االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة ،وال�صدق البنائي ملحاور املقيا�س.
ــ ال�صدق الظاهري للمقيا�س (�صدق املحكمني) :حيث قام الباحث بعر�ض �أداة الدرا�سة يف
�صورتها الأولية على جمموعة من املحكمني املخت�صني ،ت�ألفت من (� )06أع�ضاء من الهيئة
التدري�سية لكلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري بجامعة امل�سيلة باجلزائر ،وهم
متخ�ص�صون يف املحا�سبة ،والإدارة ،والإح�صاء ،والعلوم املالية وامل�صرفية ،وقد طلب الباحثان
من املحكمني� ،إبداء الر�أي يف مدى مالءمة العبارات ،لقيا�س ما و�ضعت لأجله ،ومدى و�ضوح
�صياغة العبارات ،ومدى منا�سبة كل عبارة للمحور الذي تنتمي �إليه ،هذا بالإ�ضافة �إىل اقرتاح ما
يرونه �ضروري ًا من تعديل �صياغة العبارات �أو حذفها� ،أو �إ�ضافة عبارات جديدة لأداة الدرا�سة،
وكذلك �إبداء الر�أي فيما يتعلق بالبيانات العامة لعينة الدرا�سة.
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ــ �صدق االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة :مت ح�ساب االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة
على عينة الدرا�سة اال�ستطالعية والبالغ عددها(  )30مفردة وذلك بح�ساب معامل االرتباط بني
كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له ،حيث نالحظ �أن معامالت االرتباط جلميع فقرات
املحاور الأربعة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث �إن القيمة االحتمالية ( )sigلكل
فقرة �أقل من ( ،)0.05وقيمة معامل االرتباط ( )Rاملح�سوبة �أكرب من قيمة معامل االرتباط ()R
اجلدولية ،والتي ت�ساوي  ،0.351وبذلك تعترب فقرات املحاور الثالثة �صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
ــ �صدق االت�ساق البنائي لأداة الدرا�سة :يعترب �صدق االت�ساق البنائي �أحد مقايي�س �صدق
�أداة الدرا�سة ،حيث يقي�س مدى حتقق الأهداف التي ت�سعى الأداة الو�صول �إليها ،ويبني
�صدق االت�ساق البنائي مدى ارتباط كل حمور من حماور �أداة الدرا�سة بالدرجة الكلية لفقرات
اال�ستبانة ،واجلدول رقم ( :)05يو�ضح ذلك.

العبارة

معامل االرتباط

القيمةsig

اجلودة

0.865

0.000

الكفاءة

0.720

0.000

الإبداع

0.849

0.000

اال�ستجابة للعمالء

0.873

0.000
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )05أن معامل االرتباط جلميع حماور �أداة الدرا�سة بالدرجة
الكلية لفقرات اال�ستبانة ،دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث �إن القيمة االحتمالية
( )sigلكل حمور �أقل من ( ،)0.05وقيمة معامل االرتباط ( )Rاملح�سوبة ،ترتاوح بني (0.720
 )0.873وجميعها �أكرب من قيمة معامل االرتباط ( )Rاجلدولية ،والتي ت�ساوي ( ،)0.351وبذلك
تعترب جميع حماور �أداة الدرا�سة� ،صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
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جدول رقم ( :)05يو�ضح �صدق االت�ساق البنائي لأداة الدرا�سة
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املبحث اخلام�س :حتليل النتائج واختبار الفر�ضيات
املطلب الأول :حتليل البيانات العامة لعينة الدرا�سة
 -1اجلن�س:
جدول رقم ( :)06يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب اجلن�س
اجلن�س

ذكر

�أنثى

املجموع

التكرار

37

17

54

الن�سبة %

68.52

31.48

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� :)06أن عدد الذكور بلغ ( )37فرد ًا بن�سبة ( ،)%68.52يف حني
بلغ عدد الإناث ( )17مفردة بن�سبة (� ،)%31.48أي �أن فئة الذكور هي الغالبة يف �شركة الت�أمني
�سالمة ،وهذا راجع اىل ا�سرتاتيجية التوظيف التي تتبعها ال�شركة.
 -2ال�سن:
جدول رقم ( :)07يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب ال�سن
الفئة العمرية

�أقل من 30

من 50-30

�أكرب من 50

املجموع

التكرار

26

22

06

54

الن�سبة %

48.15

40.74

11.11

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )07أن عدد �أفراد الفئة العمرية �أقل من (� )30سنة بلغ ()26
فرد ًا وبن�سبة ( ،)%48.15يف حني بلغ عدد الفئة العمرية من � 50–30سنة ( )22فرد ًا بن�سبة
( ،)%40.74وبلغ عدد �أفراد الفئة العمرية �أكرب من (� )50سنة (� )06أفراد بن�سبة (،)%11.11
وهذا ما يف�سر �أن اغلبية العاملني ب�شركة ال�سالمة من ال�شباب احلاملني لل�شهادات العلمية.
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 -3امل�ستوى التعليمي:
جدول رقم ( :)08يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب امل�ستوى التعليمي
امل�ستوى التعليمي

متو�سط

ثانوي

جامعي

املجموع

التكرار

00

02

52

54

الن�سبة %

00.00

03.70

96.30

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.

 -4اخلربة:
جدول رقم ( :)09يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب اخلربة
عدد ال�سنوات

�أقل من 05

من 10 -05

�أكرب من 10

املجموع

التكرار

17

25

12

54

الن�سبة %

31.48

46.30

22.22

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )09أن ن�سبة ( )%31.48ممن عدد �سنوات خربتهم �أقل من ()05
�سنوات ،ون�سبة ( )%46.30ممن ترتاوح عدد �سنوات خربتهم بني ( )05و(� )10سنوات ،يف
حني ()%22.22من تزيد �سنوات خربتهم عن (� )10سنوات ،ويف�سر هذا التوزيع حلداثة ال�شركة
يف اجلزائر فهي �أعتمد �سنة ( ،)2006لذا ف�إن غالبية املوظفني بها ممن تقل خربتهم عن 10
�سنوات.
 -5الوظيفة:
جدول رقم ( :)10يو�ضح توزيع مفردات العينة ح�سب الوظيفة
الوظيفة

مدير

نائب مدير

رئي�س م�صلحة

رئي�س ق�سم

�إداري

املجموع

التكرار

03

05

06

04

36

54

الن�سبة %

05.55

09.26

11.11

07.41

66.67

100

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة.
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )08أن الأغلبية ال�ساحقة من �أفراد العينة من حملة ال�شهادات
اجلامعية وعددهم( )52فرد ًا بن�سبة ( ،)%96.30يف حني بلغ عدد من هم دون امل�ستوى اجلامعي
فردان فقط بن�سبة ( )%03.70وهما مب�ستوى ثانوي.
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )10أن الإدارة الت�شغيلية املمثلة يف امل�سمى الوظيفي �إداري،
بلغت ن�سبة ( )%66.67وبلغت ن�سبة الإدارة الو�سطى ( )%18.52ممثلة يف امل�سمى الإداري
رئي�س م�صلحة ورئي�س ق�سم ،يف حني بلغت ن�سبة الإدارة العليا ممثلة يف امل�سمى الوظيفي مدير
ونائب مدير ()%14.81من عينة الدرا�سة.

املطلب الثاين :حتليل نتائج حماور الدرا�سة
1ــ نتائج حتليل فقرات املحور الأول :فيما يلي جدول يو�ضح نتائج حتليل فقرات املحور الأول
لأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار  tملجموعة
واحدة.
جدول رقم( :)11يو�ضح نتائج حتليل املحور الأول املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف حتقيق اجلودة يف �شركات الت�أمني
الرقم

العبارة

املتو�سط

االنحراف

اختبار t

Sig

الرتتيب

01

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
على حت�سني جودة املنتجات واخلدمات
املقدمة مبا يتوافق وحاجات ورغبات العمالء.

4.040

0.698

40.88

0.000

02

02

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف
ال�شركة على تخفي�ض تكلفة جودة املنتجات
واخلدمات املقدمة.

3.920

0.600

46.14

0.000

05

03

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
يف مواجهة التغريات املحتملة يف نوعية
املنتجات واخلدمات املقدمة.

3.960

0.668

41.86

0.000

04

04

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف
ال�شركة على حتديد مقايي�س جودة املنتجات
واخلدمات املقدمة للعمالء.

4.040

0.902

31.65

0.000

03

05

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
العاملني على تقدمي املنتجات واخلدمات
بال�شكل املطلوب.

4.180

0.660

44.74

0.000

01

4.040

0.524

53.94

0.000

/

جمموع املحور

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة وخمرجات برنامج .SPSS

يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )11أن درجة املوافقة على فقرات املحور الأول ،ترتاوح بني
( 3.920و ،)4.180وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون على جميع
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فقرات هذا املحور ،وبلغ املتو�سط العام للمحور  ،4.040بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ( )tجلميع
فقرات املحور الأول ترتاوح بني ( 31.65و )46.14وهي جميعها �أكرب من قيمة ( )tاجلدولية
واملقدرة ب( ،)1.675و�أن جميع فقرات املحور دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�إن القيمة االحتمالية  sigجلميع الفقرات �أقل من (.)0.05
كما �أن اختبار ( )tللمحور الأول بلغ ( )53.94وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا ما
يثبت �صحة الفر�ضية الفرعية الأوىل� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف حتقيق
اجلودة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.
2ــ نتائج حتليل فقرات املحور الثاين :فيما يلي جدول يو�ضح نتائج حتليل فقرات املحور
الثاين لأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار t
ملجموعة واحدة.

الرقم

العبارة

املتو�سط

االنحراف

اختبار
()t

Sig

الرتتيب

06

االهتمام بنظم املعلومات اال�سرتاتيجية ي�سهم
يف زيادة التن�سيق بني العمليات والوحدات
املختلفة وتكاملها داخل ال�شركة.

4.04

0.644

43.9

0.00

01

07

تعمل نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
على زيادة كفاءة العمليات وم�ساندة عملية
االبتكار.

3.89

0.822

33.1

0.00

05

08

متتاز نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
بالقدرة على �إجناز العمليات وتوفري معلومات
ا�سرتاتيجية لل�شركات والعمالء.

3.89

0.895

30.4

0.00

06

09

ت�سهم نظم املعلومات يف متييز منتجات
وخدمات ال�شركة املقدمة يف ال�سوق مقارنة مبا
يقدمه املناف�سون من ال�شركات االخرى.

3.93

0.689

39.9

0.00

04

10

ت�ساعد نظم املعلومات ال�شركة على تبني كل
الطرق والأ�ساليب واال�سرتاتيجيات الكفيلة
بتطوير كفاءة العمليات فيها.

3.95

0.675

41.0

0.00

03

11

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
على حتقيق اال�ستخدام االمثل ملوارد ال�شركة
املختلفة.

4.04

0.675

41.8

0.00

02

3.96

0.501

55.3

0.000

/

جمموع املحور

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة وخمرجات برنامج .SPSS

155

إسهام نظم المعلومات االستراتيجية في تحقيق وتعزيز تنافسية
شركات التأمين اإلسالمية بالتطبيق على شركة سالمة للتأمينات الجزائر

جدول رقم  :)12(:يو�ضح نتائج حتليل املحور الثاين املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف زيادة الكفاءة يف �شركات الت�أمني
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )12أن درجة املوافقة على فقرات املحور الثاين ،ترتاوح بني
( ،)4.040 3.898وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون على جميع
فقرات هذا املحور ،وبلغ املتو�سط العام للمحور ( ،)3.962بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ( )tجلميع
فقرات املحور الثاين ترتاوح بني ( 30.47و )43.91وهي جميعها �أكرب من ( )tاجلدولية
واملقدرة ب ( ،)1.675و�أن جميع فقرات املحور دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�إن القيمة االحتمالية ( )sigجلميع الفقرات �أقل من (.)0.05
كما �أن اختبار ( )tللمحور الثاين بلغ ( )55.31وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا ما
يثبت �صحة الفر�ضية الفرعية الثانية� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف زيادة
الكفاءة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر.
 3ـ نتائج حتليل فقرات املحور الثالث :فيما يلي جدول يو�ضح نتائج حتليل فقرات املحور الثالث
لأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار ( )tملجموعة
واحدة.
جدول رقم :)13(:يو�ضح نتائج حتليل املحور الثالث املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف خلق الإبداع يف �شركات الت�أمني
الرقم

العبارة

املتو�سط

االنحراف

اختبار ()t

sig

الرتتيب

12

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف
ال�شركة على ت�أمني فر�ص االبداع واملبادرة.

3.795

0.706

37.6

0.000

04

13

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
فيتطوير وتنويع املنتجات واخلدمات لتحقيق
حاجات ورغبات العمالء احلاليني واملحتملني.

3.836

0.656

40.9

0.000

02

14

ت�ساعد نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
على ت�سهيل عمليات البحث والتطوير.

3.612

0.811

31.1

0.000

06

15

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
يف �إزالة القيود و�إعادة الهيكلة التي ت�ساعد
يف التطوير والتغيري ملواكبة التغريات
البيئية.

3.653

0.751

34.0

0.000

05

16

تعد نظم املعلومات عامال م�ساعدا وفعاال
يف ابتكار حلول لكثري من امل�شكالت االدارية
يف ال�شركة.

3.898

0.742

36.7

0.000

01

17

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
يف تو�سيع �آفاق التحديث والتجديد
واالبتكار يف تقدمي املنتجات واخلدمات.

3.836

0.850

31.5

0.000

03

3.772

0.503

52.4

0.000

/

جمموع املحور

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة وخمرجات برنامج .SPSS

156

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

جدول رقم ( :)14يو�ضح نتائج حتليل املحور الرابع املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف زيادة اال�ستجابة للعمالء يف �شركات الت�أمني
الرقم

العبارة

املتو�سط

االنحراف

اختبار()t

Sig

الرتتيب

18

تتيح نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة
�سهولة الو�صول للعمالء ومن ثم �سرعة
اال�ستجابة لرغباتهم وتوقعاتهم.

4.265

0.700

42.6

0.000

02

19

ت�ساعد نظم املعلومات ال�شركة على فتح املجال
�أمام العمالء للتوا�صل معها وامل�شاركة يف حتديد
املنتجات واخلدمات املقدمة.

4.244

0.596

49.8

0.000

03

20

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة يف
مواجهة التغريات املحتملة يف نوعية املنتجات
واخلدمات املنا�سبة الحتياجاتهم.

4.142

0.764

37.9

0.000

05

21

22

ت�سهم نظم املعلومات يف ال�شركة يف تركيز
اهتمامها على حتقيق حاجات ورغبات العمالء
وجت�سيدها مبنتجات وخدمات متطورة ومتميزة
حتاكي توقعاتهم.

4.204

0.763

38.5

0.000

04

ت�سهم نظم املعلومات امل�ستخدمة يف ال�شركة يف
تخفي�ض الوقت الالزم حلل م�شكالت العمالء.

4.285

0.841

35.6

0.000

01

4.228

0.549

53.8

0.000

/

جمموع املحور

امل�صدر :من �إعداد الباحثني اعتماد ًا على بيانات اال�ستبانة وخمرجات برنامج .SPSS
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )12أن درجة املوافقة على فقرات املحور الثالث ترتاوح بني
( ،)3.898 3.612وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون على جميع
فقرات هذا املحور ،وبلغ املتو�سط العام للمحور( ،)3.772بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ( )tجلميع
فقرات املحور الثالث ترتاوح بني ( 31.14و )40.90وهي جميعها �أكرب من( )tاجلدولية
واملقدرة ب( ،)1.675و�أن جميع فقرات املحور دالة اح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�إن القيمة االحتمالية  sigجلميع الفقرات �أقل من (.)0.05
كما �أن اختبار ( )tللمحور الثالث بلغ ( )52.42وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا
ما يثبت �صحة الفر�ضية الفرعية الثالثة� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف خلق
الإبداع يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر.
 4ـ نتائج حتليل فقرات املحور الرابع :فيما يلي جدول يو�ضح نتائج حتليل فقرات املحور الرابع
لأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار ( )tملجموعة
واحدة.
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� )14أن درجة املوافقة على فقرات املحور الرابع ترتاوح بني
( ،)4.285 4.142وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق متام ًا� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون متام ًا
على جميع فقرات هذا املحور ،وبلغ املتو�سط العام للمحور  ،4.228بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ()t
جلميع فقرات املحور الرابع ترتاوح بني ( 35.64و )49.84وهي جميعها �أكرب من( )tاجلدولية
واملقدرة ب( ،)1.675و�أن جميع فقرات املحور دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�إن القيمة االحتمالية  sigجلميع الفقرات �أقل من(.)0.05
كما �أن اختبار ( )tللمحور الرابع بلغ ( )53.89وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا ما
يثبت �صحة الفر�ضية الفرعية الرابعة� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف زيادة
اال�ستجابة للعمالء يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر.
جدول رقم ( :)15يو�ضح نتائج حتليل جميع املحاور املتعلق ب�إ�سهام نظم املعلومات
اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني
الرقم

عنوان املحور

املتو�سط

االنحراف

اختبار ()t

sig

01

اجلودة

4.040

0.524

53.94

0.000

02

الكفاءة

3.962

0.501

55.31

0.000

03

الإبداع

3.772

0.503

52.48

0.000

04

اال�ستجابة للعمالء

4.228

0.549

53.89

0.000

3.984

0.403

69.79

0.000

جميع املحاور
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يالحظ من خالل اجلدول رقم (� :)15أن درجة املوافقة على جميع حمور الدرا�سة ،ترتاوح بني
( 3.772و ،)4.228وجميعها تنتمي �إىل جمال �أتفق� ،أي �أن امل�ستجوبني يوافقون على جميع
فقرات حماور الدرا�سة ،وبلغ املتو�سط العام  ،3.984بالإ�ضافة �إىل �أن اختبار ( )tجلميع
حماور الدرا�سة ترتاوح بني ( 52.48و )53.94وهي جميعها �أكرب من ( )tاجلدولية واملقدرة
ب( ،)1.675و�أن جميع حماور الدرا�سة دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  ،0.05حيث �إن القيمة
االحتمالية  sigجلميع الفقرات �أقل من(.)0.05
كما �أن اختبار ( )tملجموع املحاور بلغ  )69.79(:وهو �أكرب من ( )tاجلدولية ( ،)1.675وهذا ما
يثبت �صحة الفر�ضية الرئي�سية� ،أي �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ ت�سهم يف حتقيق وتعزيز
املزايا التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.

158

العدد ( )4دولة قطر -جمادي الآخرة  ١٤٣٧هـ  -ابريل 201٦م

اخلامتة:
تعد نظم املعلومات اال�سرتاتيجية؛ من النظم التي حتتل مكانة هامة على �ساحة �سل�سلة تطور
نظم املعلومات ،حيث تلعب دورا هاما و�أ�سا�سيا يف دعم الإدارة اال�سرتاتيجية ل�شركات الت�أمني
الإ�سالمية ،يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية،وعلى �أعلى م�ستوى من الكفاءة والفعالية� ،سوا ًء
كانت هذه الوظائف تتمثل يف القيام بالتخطيط اال�سرتاتيجي �أو اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية،
ومن هنا ف�إن الدور اال�سرتاتيجي لنظم املعلومات يتمثل يف توفري البيانات املالئمة عن الظروف
البيئية املختلفة التي حتيط ب�شركات الت�أمني ،و�أي�ضا يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف
تطوير اخلدمات والإمكانيات ،التي تعطي ل�شركات الت�أمني ميزة تناف�سية ا�سرتاتيجية ،تفوق
القوى التناف�سية التي تواجهها يف الأ�سواق املختلفة.

النتائج :تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:

االقرتاحات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،البد من تقدمي بع�ض االقرتاحات نوجزها يف ما ي�أتي:
�1.1ضرورة التعامل مع املعلومات على �أنها مورد ا�سرتاتيجي هام من بني املوارد املختلفة
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1.1مدخالت نظم املعلومات اال�سرتاتيجية تت�ضمن معلومات عن متغريات البيئة الداخلية
والبيئة اخلارجية ،مما يدل على �أنها ت�ؤثر يف �صنع واتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية،
من خالل ما توفره من معلومات ت�ساعد �شركات الت�أمني يف ت�شخي�ص نقاط القوة ونقاط
ال�ضعف الداخلية ،وحتديد الفر�ص والتهديدات يف البيئة التناف�سية.
2.2تتميز نظم املعلومات اال�سرتاتيجية بقدرة عالية يف عملية معاجلة وحتليل البيانات،
وتخزين املعلومات وا�سرتجاعها ،مما ينعك�س ايجابيا يف حتقيق وتعزيز املزايا
التناف�سية يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية باجلزائر.
3.3تعمل نظم املعلومات اال�سرتاتيجية على تقدمي املعلومات اال�سرتاتيجية ،التي تت�صف
بال�شمولية والتكامل ،واال�ستمرارية ،والو�ضوح والدقة الالزمة ،والتوقيت املنا�سب،
واملرونة� ،إىل الإدارة العليا حتى ميكنها من اختيار ا�سرتاتيجياتها التناف�سية.
4.4تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ت�سهم يف حتقيق اجلودة يف
�شركات الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.
5.5وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ت�سهم يف زيادة الكفاءة يف
�شركات الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.
6.6تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ت�سهم يف خلق الإبداع يف �شركات
الت�أمني الإ�سالمية اجلزائرية.
7.7تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات اال�سرتاتيجية ت�ساهم ت�سهم يف زيادة اال�ستجابة
للعمالء يف �شركات الت�أمني الإ�سالميةاجلزائرية.
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يف �شركات الت�أمني ،بل قد تعد �أهم املوارد يف �ضوء تكنولوجيا املعلومات ال�سائدة.
�2.2ضرورة توفري الأيدي العاملة امل�ؤهلة واملدربة على ا�ستخدام �أ�ساليب تكنولوجيا
املعلومات �ضمن الإدارات املختلفة يف �شركات الت�أمني الإ�سالمية ،وذلك من خالل توفري
برامج تدريبية حملية وخارجية ،من �أجل اال�ستغالل الأمثل لتكنولوجيا املعلومات.
�3.3ضرورة االهتمام بتنويع و�سائل جمع البيانات واملعلومات من البيئة املحيطة �سواء من
البيئة الداخلية �أو اخلارجية.
�4.4ضرورة قيام �شركات الت�أمني الإ�سالمية بتفعيل دور نظم املعلومات اال�سرتاتيجية،
يف التخطيط اال�سرتاتيجي واتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية ،واال�ستفادة الق�صوى من
خمرجات نظم املعلومات اال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز املزايا التناف�سية.
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