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المستخمص
ييدف البحث الى التعرف عمى دور تقنيات ذكاء األعمال في تحسين سمعة المنظمة في شركات االتصاالت
) استمارة عمى األفراد العاممين في120(  إذ وزعت،. زين العراق) في محافظة نينوى، كورك،القطاع الخاص (اسياسيل
 ومن أىم االستنتاجات التي،) واختبار فرضيات البحثSPSS(  وتم تحميل البيانات باستخدام برنامج،ىذه الشركات
توصل الييا البحث إدراك المنظمات المعاصرة ألىمية سمعة المنظمة كونيا ذات قيمة كبيرة تجعل المنظمة أكثر مرونة

 وقدم البحث توصيات منيا االىتمام بتقنيات ذكاء األعمال لكونيا،وقدرة عمى مواجية التحديات والمنافسين في بيئتيا
 وبما يساعد في تحسين عممية صنع، والتي تُسيل تبادل البيانات والمعمومات،تُشكل أحدى أسس نجاح المنظمات
.القرار

. تقنيات ذكاء األعمال، سمعة المنظمة، ذكاء األعمال:الكممات المفتاحية

Abstract
The research aim to identify the role of Business Intelligence Techniques in improving
the Organization's Reputation in the private sector communications companies (Asia cell,
Korek, Zain Iraq) in Nineveh Governorate , as it distributed (120) forms to individuals
working in these companies, and the data was analyzed using the program (SPSS) and
testing the research hypotheses, and one of the most important conclusions by the research
is the awareness of contemporary organizations of the importance of the organization's
reputation as being of great value that makes the organization more flexible and able to
meet the challenges and competitors in its environment, and the research made
recommendations including attention to business intelligence techniques as it constitutes
one of the foundations of the success of organizations, Which is touched Is the exchange of
data and information, in a way that helps in improving the decision making process.
Key words: Business Intelligence, Reputation of Organization, Business Intelligence
Techniques.
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المقدمة
إن االنفتاح والتطور المتسارع في بيئة المنظمات المعاصرة شكل تحديات كبيرة لكل منظمة تبحث عن التميز
وتحسين مركزىا التنافسي في السوق" ،مما يدفعيا الى اعتماد مناىج إدارية وتقنية تسمح ليا بمواكبة ىذه التغيرات كافة،
ومن أىميا وأحدثيا تقنيات ذكاء األعمال التي ليا أىمية كبيرة في تحسين أداء المنظمة وترشيد ق ارراتيا بصفة مستمرة
والتي تنعكس عمى سمعتيا ،لذلك تسعى المنظمات المعاصرة باختالف تخصصاتيا ونشاطاتيا الى تحسين وتقوية
سمعتيا في بيئة العمل من خالل تطوير وتحسين مستوى خدماتيا ،وان تكوين سمعة لممنظمة متميزة وجيدة عن
المنظمات االخرى أصبح ىدفاً محورياً تسعى جميع المنظمات المعاصرة لتحقيقو.

أوالً :مشكمة البحث

المحور األول :منهجية البحث

ُيمثل قطاع االتصاالت مرتك اًز أساسياً في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وقد تطور ىذا القطاع بفعل
التغيرات في البيئة ا لتنافسية وازدياد عدد المنافسين الذين يعممون عمى اقتناص الفرص المتاحة في السوق ،إذ فرضت
بيئة األعمال اليوم العديد من التحديات أمام نجاح شركات االتصاالت القطاع الخاص في محافظة نينوى في ظل

االزدياد المتواصل في استخدام تقنية المعمومات واالتصاالت .وفي ضوء ذلك ُيمكن التعبير عن مشكمة البحث
بالتساؤالت اآلتية:
 -1ىل تتوافر تقنيات ذكاء األعمال في الشركات المبحوثة ،والمتمثمة بالتساؤالت الفرعية اآلتية:


ىل تتوافر تقنيات مصادر البيانات في الشركات المبحوثة؟



ىل تتوافر تقنيات خزن البيانات في الشركات المبحوثة؟



ىل تتوافر تقنيات معالجة وتحميل البيانات في الشركات المبحوثة؟



ىل تتوافر تقنيات عرض المعمومات في الشركات المبحوثة؟

 -2ىل يمتمك أفراد عينة البحث إدراك حول أىمية عناصر سمعة المنظمة في الشركات المبحوثة؟
 -3ما طبيعة عالقة االرتباط بين ذكاء األعمال وسمعة المنظمة؟
 -4ىل يوجد تأثير لذكاء األعمال عمى سمعة المنظمة؟

ثانياً :أهمية البحث

يستمد البحث أىميتو من أىمية القطاع الذي طبقت فيو كونو من القطاعات الميمة والفاعمة في محافظة نينوى،

فضالً عن السعي الفعمي لمكشف عن تقنيات ذكاء األعمال واسياميا في تحسين سمعة المنظمة ،لذلك تعمل منظمات
األعمال المعاصرة عمى تبني تقنيات ذكاء األعمال تستطيع من خالليا تحسين سمعتيا لدى الزبائن.

ثالثاً :أهداف البحث

 -1التعرف عمى مدى استخدام تقنيات ذكاء األعمال في الشركات المبحوثة.
 -2التعرف عمى أىم عناصر سمعة المنظمة التي تؤثر في الشركات المبحوثة.
 -3التعرف عمى تأثير تقنيات ذكاء األعمال في سمعة المنظمة من خالل آراء المبحوثين.

رابعاً :مخطط البحث الفرضي
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ذكاء األعمال
خزن

مصادر البيانات

عرض

معالجة
وتحميل البيانات

البيانات

المعمومات

سمعة المنظمة
اإلبداع

المسؤولية

االجتماعية

جودة

الخدمة

االرتباط
التأثير

المصدر :إعداد الباحث باالستناد إلى (مصادر المتغيرات المستخدمة).
الشكل ()1

خامساً :فرضيات البحث

مخطط البحث الفرضي

اعتمد البحث عمى فرضيتين رئيسيتين وعمى النحو اآلتي:

الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ذكاء األعمال وسمعة المنظمة ،وتنبثق عن ىذه
الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

 -1ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تقنيات مصادر البيانات وسمعة المنظمة.
 -2ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تقنيات خزن البيانات وسمعة المنظمة.

 -3ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تقنيات معالجة وتحميل البيانات وسمعة المنظمة.
 -4ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تقنيات عرض المعمومات وسمعة المنظمة.
الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لذكاء األعمال في سمعة المنظمة ،وتنبثق عن ىذه الفرضية

الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

 -1ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتقنيات مصادر البيانات في سمعة المنظمة.
 -2ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتقنيات خزن البيانات في سمعة المنظمة.
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 -3ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتقنيات معالجة وتحميل البيانات في سمعة المنظمة.
 -4ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتقنيات عرض المعمومات في سمعة المنظمة.

سادساً :أساليب جمع البيانات

اعتمد البحث في تغطية اإلطار النظري بما تيسر من مصادر عممية عربية وأجنبية ذات صمة بموضوع البحث

وصوالً لبناء اإلطار العممي لمبحث ،إذ تم االعتماد عمى استمارة االستبانة بوصفيا أداة رئيسة في جمع البيانات

الميدانية ،إذ ُروعي في صياغتيا شموليا عمى متغيرات البحث المعتمدة وفرضياتيا باالستناد الى الجانب النظري،
ولغرض قياس صدق االستبانة وثباتيا وشموليتيا قام الباحث بعرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين(*).
الجدول ()1
وصف متغيرات البحث في االستبانة
المتغيرات

ت

الرئيسة

األول

معمومات عامة

الثاني

ذكاء األعمال

الثالث

سمعة المنظمة

المتغيرات الفرعية

تسمسل الفقرات

عدد الفقرات

مصادر القياس

1–3

3

الباحث

مصادر البيانات

X1 – X4

4

خزن البيانات

X5 – X8

4

X9 – X12

4

عرض المعمومات

X13 – X16

4

االبداع

Y1 – Y4

4

Y5 – Y8

4

Y9 – Y12

4

معمومات تخص
األفراد المبحوثين

معالجة وتحميل
البيانات

المسؤولية

االجتماعية
جودة الخدمة

في االستمارة

&(Azeroual
)Theel, 2018
(العزاوي)2115 ،
(شالش)2115 ،
(محمد)2019 ،
(ناصر وعبدالحسين،
)2018
)(Castle, 2017

المصدر :إعداد الباحث في ضوء استمارة االستبانة.

سابعاً :منهج البحث

يعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي في البحث الحالي ،فضالً عن وصف مجتمع وعينة البحث ،وكذلك

تحديد العالقة (االرتباط والتأثير) بين متغيرات البحث باستخدام برمجية .SPSS

*

"السادة المحكمين الستمارة االستبانة":


أ.د " .نوال يونس محمد/الكمية التقنية اإلدارية/الموصل/الجامعة التقنية الشمالية".



أ.د " .سمطان أحمد خميف /الكمية التقنية اإلدارية/الموصل/الجامعة التقنية الشمالية".



م.د" .رأفت عاصي حسين /الكمية التقنية اإلدارية/الموصل/الجامعة التقنية الشمالية".

659

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

اجمللد  21العـدد 12

السنة 1212/م

ثامناً :أساليب التحميل االحصائي

لغرض الوصول الى نتائج البحث والتحقق من صحة اختبار الفرضيات المطروحة ،تم االعتماد عمى مجموعة من

األدوات االحصائية والمتمثمة بالتك اررات والنسب المئوية ،والوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ومعامل االرتباط
البسيط وتحميل االنحدار لبيان مستويات التأثير.

تاسعاً :مجتمع البحث وعينته

تمثل مجتمع البحث بشركات االتصاالت المتنقمة والمتمثمة بشركة أسيا سيل وشركة كورك وشركة زين العراق ،إذ تم

اختيار عينة من األفراد العاممين فييا وتوزيع ( )120استمارة استبانة وبواقع ( )40استمارة لكل شركة من الشركات

المبحوثة ،ويوضح الجدول ( )2سمات األفراد المبحوثين في الشركات المبحوثة.
الجدول ()2

سمات األفراد المبحوثين في الشركات المبحوثة
المتغير
الجنس
المتغير

العمر

المتغير

المؤىل العممي

الفئة

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

89

%74

أنثى

31

%26

المجموع

120

%100

الفئة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  30سنة

38

%31

 40 – 30سنة

55

%46

 50 – 41سنة

20

%17

 – 51فأكثر

7

%6

المجموع

120

%100

الفئة

العدد

النسبة المئوية %

دبموم

44

%37

بكالوريوس

54

%45

دبموم عالي

17

%14

ماجستير

5

%4

دكتوراه

0

%0

المجموع

120

%100

المصدر :إعداد الباحث في ضوء استمارة االستبانة.

عاش ارً :حدود البحث

تمثمت حدود البحث مكانياً في شركات االتصاالت أسياسيل وكورك وزين العراق في محافظة نينوى ،اما حدود

البحث زمنياً فقد امتدت لممدة ( 2019/10/6لغاية  ،)2020/1/26اما الحدود البشرية فتمثمت بعينة لعدد من األفراد
العاممين فييا.
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المحور الثاني :االطار النظري لمبحث

ُيعرف ذكاء األعمال بأنوُ جميع اإلجراءات والتقنيات واألدوات والوسائل التي تساعد نظم دعم القرار المعتمدة عمى
تقنية المعمومات (مسمم .)158 :2015 ،ويرى (الشمري )94 :2017 ،بأنوُ عممية جمع البيانات من المصادر الداخمية
والخارجية بوصفيا تقانة مستندة إلى الحاسوب لتحديد بيانات األعمال وتحميميا بيدف استخالص المعمومات ذات الصمة

لتحسين اتخاذ الق اررات .ويشير(عفيفة )908 :2017 ،بأنو نظام معمومات يرتكز عمى مجموعة من التقنيات واألدوات
ويعرف ذكاء األعمال ) (Bach, et.al, 2018: 64منيج مركزي لنجاح إدارة
التي تدعم عممية صنع واتخاذ الق ارراتُ .
المنظمة في التعامل مع البيانات ذات الصمة باألعمال من أجل توفير الدعم لعممية صنع القرار .اما & (Roozitalab
ِ
بوصفو عممية منتظمة ومستمرة الستخدام األدوات الذكية في بيئة األعمال المحيطة بالمنظمة
)Sayadi, 2018: 43
والحصول عمى التسييالت الالزمة لصنع الق اررات اإلدارية .كما يرى (عباس )256 :2018 ،بأنو نظام متطور يحقق

االستفادة من القدرات التكنولوجية والتنظيمية لممعمومات والتطبيقات المتطورة في استخدام المعمومات ذات قيمة نوعية

عالية متعمقة بمجال العمل .وكذلك يرى (الحواجرة )418 :2018 ،مجموعة من األدوات والتقنيات التي تساعد عمى
تحويل كمية كبيرة من البيانات من مصادر متباينة الى معمومات ذات مغزى لدعم اتخاذ القرار وتحسين األداء
التنظيمي .ويشير (وادي وآخرون )229 :2019 ،مجموعة من األدوات والقدرات العقمية التي يستخدميا األفراد لمواكبة
ومواجية المواقف المتوقعة وغير المتوقعة ومحاولة حل المشكالت عن طريق التكيف مع البيئة المحيطة.

ويعرف ) (Bestman & Nwanyi, 2019: 3ذكاء األعمال بأنوُ األدوات التحميمية والعمميات التي تعمل عمى
ُ
تحويل البيانات إلى معمومات ومن ثم إلى معرفة وصوال إلى صنع الق اررات .اما(صويص وعابدين)183 :2019 ،
المنيج المتبع من قبل اإلدارة الذي يسمح لممنظمة بتحديد المعمومات المفيدة وذات الصمة بق ارراتيا.

مما تقدم يرى الباحث بأن ذكاء األعمال ىو مجموعة من التقنيات تتولى جمع البيانات من مصادرىا المختمفة

ومعالجتيا وتحميميا باستخدام األساليب المتطورة لعرض المعمومات المناسبة لتمكين المنظمة من تحسين عممية صنع
الق اررات بكفاءة وفاعمية.

ثانياً :تقنيات ذكاء األعمال

تعددت آراء الباحثين في تحديد تقنيات ذكاء األعمال كل بحسب وجية نظره وفكره ،إذ يتفق الباحث مع وجيات

نظر كل من )( (Azeroual & Theel, 2018العزاوي( )2015 ،شالش )2015 ،بوصفيا األكثر إنسجاماً مع
الدراسة الحالية ،لذلك ُيمكن توضيح تقنيات ذكاء األعمال عمى النحو اآلتي:
 -1تقنيات مصادر البيانات :إن البيانات المستخدمة في ذكاء األعمال تكون من مصادر متعددة ،كما ان مصدر
البيانات ىو المكان الذي تتواجد البيانات التي يتم استخداميا في المعالجة والتحميل والتي يتم جمعيا من مصادر داخمية
وخارجية عمى حد سواء ،وبعد جمع البيانات من مصادرىا الداخمية والخارجية تبرز الحاجة الى تقنية التحميل ىذه

البيانات الى مستودع البيانات من خالل عممية االستخالص والنقل والتحميل ) (ETLوىي اختصار (Extract-
) Transform- Loadلتحويل بيانات األعمال ذات الصيغ المختمفة الى صيغة البيانات التي يتطمبيا مستودع البيانات
(شالش .)52 :2015 ،وتستخدم نطاق واسع من مصادر البيانات ومن جيات داخمية وخارجية متعددة لتحقيق
األىداف .إذ ان اختيار مدخالت ذكاء األعمال يجب أن يبدأ بتحديد المخرجات المستيدفة ،وبذلك يمكن مراعاة نوع
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البيانات التي يجب تحميميا ،واالىتمام بتحديد مصادر البيانات من خالل ديمومة ىذه المصادر واستقرارىا (Dakic,
).2017: 10
 -2تقنيات خزن البيانات :تُعد من التقنيات الرئيسة التي تقوم بدمج وتراكم البيانات التي سبق الحصول عمييا بواسطة
تقنيات مصادر البيانات وتجييزىا لالستخدام من قبل الجيات المعنية (شبير .)22 :2102 ،كما تُعد تقنية مستودع
البيانات  Data Warehouseتقنية الخزن الرئيسة ووصفت عمى أنيا قاعدة بيانات كبيرة وضخمة يودع فييا البيانات
الواردة ،كما أنيا تكتسب أىمية كبيرة في العديد من تطبيقات األعمال ،وعمى نحو خاص في المنظمات الكبيرة ذات
الفروع الكثيرة والموزعة لما ليا من دور فعال في إدارة البيانات

).(Azeroual & Theel, 2018: 31

 -2تقنيات معالجة وتحميل البيانات :إن تقنيات معالجة وتحميل البيانات تتسم بأىمية كبيرة في ذكاء األعمال ،وذلك
لدورىا في إعادة تشكيل المعمومات وتقديميا لممستفيد بصيغ وطرائق مختمفة والتي قد تحمل مفيوم القيمة المضافة عمى

ويمكن تقسيم تقنيات معالجة وتحميل
المعمومات التي تم الحصول عمييا في مراحل سابقة (يوسف وزكرُ .)32 :2102 ،
البيانات الى قسمين:
أ -المعالجة التحميمية الفورية  : OLAPىي إختصار  On-line Analytical Processingتتميز بالقدرة عمى تحميل
كمية كبيرة من البيانات بأشكال متنوعة في مستودعات البيانات ،إذ تعتبر التقنية األكثر استخداماً لمتعامل مع حجم

البيانات الكبيرة ) .(Alaufi, 2016: 153ويتمثل دورىا بتوفير قدرات التحميل المباشر لمبيانات المطموبة لإلجابة عن

تساؤالت المستفيد ،فضالً عن امتالكيا خاصية مميزة لتحميل البيانات ثالثية األبعاد في إطار تنظيم البيانات وفق صيغة

ُيطمق عمييا مكعب البيانات  Data Cubeويتم من خالليا تزويد المستفيد بإمكانية انجاز مدى واسع من االستفسارات
وتوفير سرعة كبيرة في االستجابة ،وتسمح لممستفيد بتحميل البيانات من وجيات نظر وزوايا متعددة وبطريقة تفاعمية
(ميرخان وأخرون.)37 :2015 ،

ب -التنقيب عن البيانات  :Data Miningتستخدم تقنية التنقيب عن البيانات أدوات مختمفة في تحميل البيانات
إلكتشاف أشياء غير معروفة سابقاً وأنماط وعالقات صحيحة في مجاميع البيانات الكبيرة (العزاوي.)522 :2102 ،

وتعمل عمى تحميل كميات كبيرة الحجم من البيانات لمبحث عن العالقات وتمخيص البيانات في أشكال جديدة لتكون

مفيومة ومفيدة لممستفيد ،باإلضافة الى إجراء عممية استخالص واستنباط المعرفة من مصادر تخزينيا (Babu, et.al,
).2019: 774

 -4تقنيات عرض المعمومات :تُعد من التقنيات الميمة لنجاح نظم ذكاء اإلعمال من خالل إيصال المخرجات المتمثمة
بالمعمومات لممستفيد ،والقدرة عمى الوصول إلى التقارير والمراقبة المستمرة لألداء المنظمي عمى المستويات جميعيا ،وفقاً
لمدور الذي يشغمو المستفيد في المنظمة لموصول إلى التقارير بشكل مفصل أو ممخص (الشمري .)99 :2017 ،ويوجد

عدة أنواع من ىذه التقنيات وعمى النحو اآلتي:

أ -التقارير  :Reportingتُوصف بأنيا وثائق تحتوي عمى معمومات ُيمكن قراءتيا أو تصفحيا ،وتكون ىذه التقارير
بسيطة مثل جدول أو تكون معقدة مثل التقارير التي تعرض ممخصات يمكن التفاعل معيا لمحصول عمى التفصيل
المطموب (يوسف وزكر.)35 :2102 ،
ب -لوحة القياس  :Dash Boardىي إحدى التقنيات األساسية التي توفر عرض مرئي لممعمومات الميمة بطريقة
موحدة ومرتبة ،والتي تُمكن المديرين من قياس ومراقبة وادارة األنشطة والعمميات األساسية المطموبة لتحقيق أىدافيم
(الناصر.)92 :2012 ،
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ثالثاً :مفهوم سمعة المنظمة

إن سمعة المنظمة ىي االدراك الحسي إلجراءات المنظمة في الماضي وأفاقيا المستقبمية والتي تصف الصورة الكمية

لممنظمة بالمقارنة مع منافسييا (عثمان ومحمد .)125 :2015 ،ويشير ) (Lohmann, 2016: 3بأنيا تصور المنظمة
من قبل أصحاب المصالح والزبائن حول جودة منتجات المنظمة بالمقارنة مع المنافسين .ويرى (المغربي:2016 ،
 )150بأنيا الصورة الذىنية سواء ايجابية أو سمبية المتكونة لدى الزبائن عن المنظمة ،وىي أحد األصول غير الممموسة
لممنظمة .اما (سعيد وعباسُ )150 :2017 ،يعرفيا إدارة مجموعة من الخصائص والصفات الكمية لمخدمة التي تكون
ِ
من خالليا إدارة المنظمة قادرة عمى تحقيق رضا الزبون واشباع ر ِ
وحاجاتو .ويشير(ميدي وشمران)279 :2017 ،
غباتو
بأنيا حصيمة أساسية لنوع التفاعالت التي تحققيا المنظمة مع الزبائن أو األفراد في المجتمع وتظير عمى شكل مؤشرات
كالثقة ،واالحترام ،والوعي اتجاه المنظمة .ويرى ) (Castle, 2017: 38ىي الوضع االجتماعي لممنظمة خالل مدة
زمنية محددة وقدرتيا عمى تمبية متطمبات الجميور المتوقعة .ويرى (البغدادي وكحيط )104 :2018 ،عمى أنيا موجود

غير ممموس تُمثل تصورات أصحاب المصالح عن أفعال المنظمة عبر الزمن وتُسيم في تحقيق الميزة التنافسية
المستدامة .ويشير (محمد )267 :2019 ،بأنيا المصداقية واالحترام بين المنظمات المتنافسة واالعتبار العالي استنادًا

الى حكم اآلخرين عمى المنظمة .اما (دره وآخرون )29 :2018 ،بأنيا مجموعة من المعارف والعواطف التي تتشكل

ويعرفيا (محيميد)95 :2019 ،ىي إدارة المكانة البارزة لممنظمة
من قبل أفراد المجتمع المحمي حول المنظمة وأنشطتياُ .
والمعترف بيا عمى نطاق واسع لدى أصحاب المصالح ومدى تفوقيا عمى المنافسين من خالل قدرتيا عمى تقديم
منتجات جيدة ومقيمة إيجابياً لدى الزبون.

مما تقدم يرى الباحث بأن سمعة المنظمة ىي المنيج المتبع الذي ُيشكل صورة المنظمة من وجية نظر الزبائن
وبالشكل الذي يحقق الميزة التنافسية.

رابعاً :عناصر سمعة المنظمة

 -1االبداع :عممية تنظيمية جماعية ينتج عنيا اكتشاف اختراعات وأفكار متطورة وجديدة وفريدة تيدف الى تطوير
امكانيات وقدرات المنظمة واألفراد العاممين لموصول الى حالة التميز ،وال يتحقق االبداع من خالل السمع والخدمات

والعمميات المتجددة فقط ،بل يتحقق أيضاً من خالل الممارسات اإلدارية المبدعة (ناصر وعبدالحسين.)421 :2018 ،
كما ُيمثل األفكار والممارسات التي يقدميا المديرين واألفراد التي تيدف الى إيجاد عمميات إدارية وأساليب أكثر كفاءة
وفاعمية في إنجاز أىداف المنظمة المنشودة ،وان تكون أكثر خدمة لممجتمع ).(Vally, et.al, 2019: 72

 -2المسؤولية االجتماعية :تمثل فمسفة مجموعة من الممارسات إلدارة المنظمة والتي ليا التأثير االيجابي عمى جودة
منتجات المنظمة ،وتُعبر عن السموك والقيم الشخصية لممديرين والتي تكون بمثابة المعتقدات واالتجاىات التي تؤدي
لتكوين إطار لما يحممون من معمومات واعتماد السموك الذي ينتيجونو (الفتالوي .)32 :2017 ،وأنيا التزام المنظمة
اتجاه المجتمع الذي تعمل فيو ،فضالً عن التصرف األخالقي والمساىمة في حل القضايا االجتماعية واالقتصادية
والبيئية والعمل عمى تحسين الظروف المعيشية لألفراد والمجتمع ككل بشكل تفاعمي واستباقي

& (Azman

).Mustapha, 2018: 216
 -3جودة الخدمة :تسعى المنظمة الى تقديم خدمة تتميز بالجودة المطابقة لممواصفات وبما يحقق رضا الزبون الذي
ُيمثل الجزء األكثر أىمية في خطة االنتاج ،ويجب ان يكون ىدف الجودة تمبية حاجات الزبون الحالية والمستقبمية (عمير
وصالح الدين .)229 :2017 ،كما أنيا معيار لدرجة تطابق األداء الفعمي لمخدمة المقدمة من قبل المنظمة مع
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توقعات الزبون ،أو الفرق بين توقعات الزبون لمخدمة وادراكيم ليا ،فيي تعكس تقييم الزبون لدرجة تفوق المنظمة في
تقديم الخدمة) .(Alkheir, et.al, 2019: 63وان جودة الخدمة تمثل فمسفة إدارية تيدف الى تطوير العمميات
واألنشطة المتعمقة بموارد المنظمة وطرائق االنتاج وتقديم أفضل الخدمات بشكل مستمر(محيميد.)96 :2019 ،

المحور الثالث :اإلطار العممي لمبحث

أوالً :وصف متغيرات البحث وتشخيصها

 -1وصف متغير ذكاء األعمال (التقنيات)

أ -تقنيات مصادر البيانات :يتضح من الجدول ( )3ان اجابات األفراد المبحوثين حول ىذا المتغير من خالل مؤشر ِ
اتو

) (X1 – X4تميل باتجاه االتفاق بنسبة ( )%50.2كما بمغت نسبة عدم االتفاق ( )%26.8ونسبة المحايدين ()%23
إذ كان كموُ بوسط حسابي قدرهُ ( )3.27ومن أبرز المؤشرات التي عززت دور ىذا المتغير ىو المؤشر ) (X1الذي
ينص تسعى شركتنا الحصول عمى البيانات بأقل التكاليف وبوسط حسابي ) (3.37وانحراف معياري ( .)1.19واتساقاً
مع ما سبق يرى الباحث بأن الشركات المبحوثة تراعي جانب الكمفة عند الحصول عمى البيانات من مصادرىا الداخمية

والخارجية بحيث تكون أقل كمفة وبأعمى منفعة.

ب -تقنيات خزن البياناتُ :يالحظ من الجدول ( )3ان اجابات األفراد المبحوثين بخصوص ىذا المتغير من خالل
مؤشر ِ
اتو ) (X5 – X8تكون باتجاه االتفاق بنسبة ( )%45.8وبمغت نسبة عدم االتفاق ( )%29ونسبة المحايدين
( )%25.2من تمك االجابات وجاء كموُ بوسط حسابي ( )3.21ومن أبرز المؤشرات التي أسيمت في اغناء نسبة
االتفاق المؤشر ) (X8الذي ينص تُؤمن الحماية الالزمة لمبيانات المخزنة في شركتنا ،وقد جاء ذلك بوسط حسابي
( )3.43وانحراف معياري ( .)1.25لذلك يرى الباحث بأن الشركات المبحوثة تيتم بالجانب االمني لمبيانات المخزنة في
قاعدة البيانات أو مستودعات البيانات وال تسمح ألي شخص أو جية غير مخولة باالطالع أو استخدام تمك البيانات
المخزنة.
ج -تقنيات معالجة وتحميل البيانات :يشير الجدول ( )3ان اجابات األفراد المبحوثين بخصوص ىذا المتغير من خالل
مؤشر ِ
اتو ) (X9 – X12كانت نحو االتفاق بنسبة ( )%49.2وكانت نسبة عدم االتفاق ( )%26.65ونسبة المحايدين
( )%24.15وكان كموُ بوسط حسابي قدرهُ ( )3.24ومن المؤشرات التي أسيمت في تعزيز ىذا المتغير ىو المؤشر
) (X9الذي ينص تُحمل إدارة شركتنا البيانات المتعمقة بالزبائن بغية اتخاذ ق اررات أكثر فاعمية وبوسط حسابي ()3.38

وانحراف معياري ( .) 1.21إذ يرى الباحث بأن شركات االتصاالت المبحوثة تيتم بالبيانات المتعمقة بالزبائن أكثر من
غيرىا ،وتسعى لكسب الزبائن دائماً من خالل تقديم خدمات متميزة وجديدة تمبي حاجات ورغبات الزبائن وبالتالي زيادة

الحصة السوقية لمشركة.

د -عرض المعمومات :يتبين من معطيات الجدول ( )3ان اجابات األفراد المبحوثين حول ىذا المتغير من خالل
مؤشر ِ
اتو ) (X13 – X16كانت باتجاه االتفاق وبنسبة ( )%51.42من تمك االجابات ،وبمغت نسبة عدم االتفاق
( )%27.28ونسبة المحايدين ( )21.3وجاء كموُ بوسط حسابي قدرهُ ( )3.31ومن المؤشرات التي أسيمت في اغناء
نسبة االتفاق االيجابي ىو المؤشر( )X15الذي ينص تستخدم شركتنا التقارير المتنوعة لعرض المعمومات وبوسط
حسابي ( )3.46وانحراف معياري ( .)1.17ويرى الباحث بأن من أىم وسائل إيصال المعمومات إلدارة الشركة تكون
عمى شكل تقارير باختالف أنواعيا وبالشكل الذي ُيسيم في تعزيز عممية صنع القرار.
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الجدول ()3

التوزيعات التك اررية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ذكاء األعمال
المتغير

المؤشر

ت
%
ت
53 14.2 17
X1
مصادر
50 13.3 16
X2
البيانات
33 18.3 22
X3
28 18.3 22
X4
50.2
المؤشر الكلي
33 20.8 25
X5
خزن
33 15.0 18
X6
البيانات
33 13.3 16
X7
34 23.3 28
X8
45.8
المؤشر الكلي
35 20.8 25
X9
معالجة
39 11.7 14 X10
وتحميل
56 11.7 14 X11
38 12.5 15 X12
البيانات
49.2
المؤشر الكلي
32 20.0 24 X13
عرض
37 18.3 22 X14
المعمومات 54 15.8 19 X15
37 18.3 22 X16
51.42
المؤشر الكلي
المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج

%
44.2
41.7
27.5
23.3
27.5
27.5
27.5
28.3
29.2
32.5
46.7
31.7
26.7
30.8
45.0
30.8
الحاسبة

%
ت
15.0 18
20.0 24
28.3 34
28.3 34
23
25.0 30
25.0 30
25.0 30
25.8 31
25.2
25.0 30
27.5 33
15.8 19
28.3 34
24.15
17.5 21
23.3 28
17.5 21
26.7 32
21.3
االلكترونية.

ت
21
20
19
12
15
22
23
15
21
22
13
12
30
19
15
16

ت
%
11 17.5
10 16.7
12 15.8
24 10.0
26.8
17 12.5
17 18.3
18 19.2
12 12.5
29
9 17.5
12 18.3
18 10.8
21 10.0
26.65
13 25.0
14 15.8
11 12.5
13 13.3
27.28

 -2وصف متغير سمعة المنظمة (العناصر)

بشدة
%
9.2
8.3
10.0
20.0
14.2
14.2
15.0
10.0
7.5
10.0
15.0
17.5
10.8
11.7
9.2
10.8

الوسط الحسابي

أتفق بشدة

أتفق

محايد

ال أتفق

ال أتفق

االنحراف المعياري

التوزيعات التك اررية والنسب المئوية

3.37
3.35
3.28
3.10
3.27
3.28
3.11
3.05
3.43
3.21
3.38
3.18
3.29
3.12
3.24
3.20
3.28
3.46
3.33
3.31

1.19
1.15
1.22
1.36

أ -االبداع :تشير نتائج الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين ذات الصمة بالمتغير من خالل مؤشر ِ
اتو

1.31
1.27
1.26
1.25
1.21
1.16
1.25
1.27
1.31
1.26
1.17
1.23

– (Y1

) Y4كانت باتجاه االتفاق وبنسبة ( )%48.5وبمغت نسبة عدم االتفاق ( )%26.2ونسبة المحايدين ( )%25.3وجاء
كمو بوسط حسابي قدرهُ ( )3.27ومن المؤشرات التي أسيمت في اغناء نسبة االتفاق االيجابي ىو المؤشر ) (Y4الذي
ينص أشعر بالرغبة في تقديم اقتراحات وأساليب جديدة تساعد في تحسين أداء العمل والذي جاء بوسط حسابي )(3.53
وانحراف معياري ) .(1.44واتساقاً مع ما سبق يرى الباحث بأن األفراد العاممين في الشركات المبحوثة لدييم القدرة
االبداعية في تحسين أساليب العمل وبالشكل الذي ينعكس إيجاباً عمى سمعة الشركة.

ب -المسؤولية االجتماعيةُ :نالحظ من نتائج الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين المتعمقة بالمتغير من خالل
مؤشر ِ
اتو ) (Y5 – Y8كانت باتجاه االتفاق وبنسبة ( )%53في حين بمغت نسبة عدم االتفاق ( )%25.7ونسبة
المحايدين ( )%21.3من تمك االجابات ،وجاء كموُ بوسط حسابي قدرهُ ) (3.33ومن أبرز المؤشرات التي أسيمت في
تعزيز ىذا المتغير ىو المؤشر ) (Y5الذي ينص تقدم شركتنا خدمات تمبي حاجات المجتمع وبوسط حسابي )(3.55
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وانحراف معياري ) .(1.25مما تقدم يرى الباحث بأن الشركات المبحوثة تمبي حاجات المجتمع من خالل حل القضايا
االجتماعية واالقتصادية ومراعاة الظروف المعيشية ألفراد المجتمع.
ج -جودة الخدمة :يتضح من خالل الجدول ( )4ان اجابات األفراد المبحوثين بخصوص ىذا المتغير من خالل
مؤشر ِ
اتو ) (Y9 – Y12تميل باتجاه االتفاق بنسبة ( )%54.8كما بمغت نسبة عدم االتفاق ( )%26.45ونسبة
المحايدين ( )%18.75وجاء كموُ بوسط حسابي قدرهُ ) (3.34ومن أىم المؤشرات التي عززت ىذا المتغير ىو المؤشر
) (Y9الذي ينص تتولى اإلدارة العميا في شركتنا التخطيط لتحسين جودة الخدمة وبوسط حسابي ) (3.48وانحراف
معياري ) . (1.22ويرى الباحث بأن الشركات المبحوثة تسعى لتحقيق الميزة التنافسية وال يتحقق ذلك اال بتطوير
وتحسين جودة الخدمة المقدمة لمزبائن لمحفاظ عمى سمعتيا والعمل عمى استدامتيا.
الجدول ()4

التوزيعات التك اررية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير سمعة المنظمة
المتغير

المؤشر

االجتماعية
المؤشر
جودة
الخدمة
المؤشر

26
17
19
26
28
19
23
23

45.8
33.3
30.8
29.2
32.5
35.8
45.0
28.3

17
16
19
12
19
15
17
12

10.0
11.7
15.0
12.5
7.5
11.7
13.3
20.8

الحسابي

المسؤولية

ت
15
16
18
38

ت
%
33 12.5
33 13.3
41 15.0
39 31.7
48.5
55 21.7
40 14.2
37 15.8
35 21.7
53
39 23.3
43 15.8
54 19.2
34 19.2
54.8

%
27.5
27.5
34.2
32.5

%
ت
34.2 41
33.3 40
24.2 29
9.2
11
25.3
8.3
10
27.5 33
22.5 27
26.7 32
21.3
20.8 25
24.2 29
8.3
10
21.7 26
18.75

ت
18
17
13
12

ت
%
13 15.0
14 14.2
19 10.8
20 10.0
26.2
12 14.2
14 13.3
18 15.8
15 10.0
25.7
9
15.8
14 12.5
16 14.2
25 10.0
26.45

%
10.8
11.7
15.8
16.7

المعياري
الوسط

المؤشر

أتفق بشدة

أتفق

محايد

ال أتفق

ال أتفق بشدة

3.16
3.17
3.22
3.53
3.27
3.55
3.25
3.17
3.38
3.33
3.48
3.32
3.43
3.15
3.34

1.16
1.18
1.28
1.44
1.25
1.20
1.29
1.27
1.22
1.22
1.31
1.40

"المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية".

ثانياً :عرض وتحميل عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث

 -1عرض عالقة االرتباط بين ذكاء األعمال وسمعة المنظمة

حسب معطيات الجدول (ُ )5نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ذكاء األعمال وسمعة المنظمة ،إذ
بمغت قيمة معامل االرتباط ) (0.861عند مستوى معنوية ) (0.05وبيذه النتيجة سيتم رفض فرضية العدم (الفرضية
الرئيسة األولى) والتي تنص (ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ذكاء األعمال وسمعة المنظمة) وقبول
الفرضية البديمة.
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االنحراف

االبداع

Y1
Y2
Y3
Y4
الكمي
Y5
Y6
Y7
Y8
الكمي
Y9
Y10
Y11
Y12
الكمي

التوزيعات التك اررية والنسب المئوية
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الجدول ()5
عالقة االرتباط بين ذكاء األعمال وسمعة المنظمة عمى المستوى الكمي
المتغير المستقل

المتغير المعتمد

ذكاء األعمال
0.861

سمعة المنظمة

N= 120

P<=0.05
المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية.

 -2عرض عالقة االرتباط بين تقنيات ذكاء األعمال وسمعة المنظمة
يتضح من الجدول ( ) 6وجود عالقة ارتباط معنوية لكل تقنية من تقنيات ذكاء األعمال (مصادر البيانات ،خزن
البيانات ،معالجة وتحميل البيانات ،عرض المعمومات) مع متغير سمعة المنظمة ،إذ بمغت قيم االرتباط عمى التوالي

) (0.821) (0.757) (0.826) (0.797عند مستوى معنوية ) (0.05وبيذه النتيجة سيتم رفض جميع الفرضيات
الفرعية المنبثقة عن (الفرضية الرئيسة األولى) وقبول الفرضيات الفرعية البديمة.
الجدول ()6
عالقات االرتباط بين تقنيات ذكاء األعمال وسمعة المنظمة عمى المستوى الجزئي
المتغيرات

المستقمة

المتغير المعتمد

تقنيات ذكاء األعمال
مصادر البيانات

خزن البيانات

0.826
0.797
سمعة المنظمة
P<=0.05
المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية.

معالجة وتحميل البيانات عرض المعمومات
0.757

0.821
N= 120

 -3عرض تأثير ذكاء األعمال في سمعة المنظمة

توضح نتائج الجدول ( )7وجود تأثير ذو داللة معنوية لذكاء األعمال في سمعة المنظمة ،إذ بمغت قيمة )(F

المحسوبة ) (336.75وىي أكبر من قيمتيا الجدولية ) (3.920عند مستوى معنوية ) (0.05ودرجتي حرية )(1,118

فيما بمغت قيمة معامل التحديد ) (0.741) (R2وىذا يعني ان ذكاء األعمال قد أسيم وفسر ( )%74.1من االختالفات
الحاصمة في سمعة المنظمة ،ومن خالل متابعة معامالت ) (βواختبار ) (Tتبين ان قيمة ) (Tالمحسوبة بمغت

) (18.35وىي أكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ) (1.652عند مستوى معنوية ) (0.05وبيذه النتيجة سيتم رفض
فرضية العدم (الفرضية الرئيسة الثانية) والتي تنص (ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لذكاء األعمال في سمعة المنظمة)
وقبول الفرضية البديمة.
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الجدول ()7
تأثير ذكاء األعمال في سمعة المنظمة عمى المستوى الكمي
سمعة المنظمة

المتغير المعتمد

β

T
المحسوبة

الجدولية

18.35 0.904 0.366
ذكاء األعمال
P<=0.05
)df=(1,118
المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية.

1.652

المتغير المستقل

β1

β0

F

R2

المحسوبة

الجدولية

0.741

336.75

3.920
N= 120

 -4عرض تأثير تقنيات ذكاء األعمال في سمعة المنظمة
يتبين من نتائج الجدول ( )8وجود تأثيرات ذات داللة معنوية لبعض تقنيات ذكاء األعمال في سمعة المنظمة ،إذ بمغت

قيمة ) (Fالمحسوبة ) (87.67وىي أكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ) (3.920عند مستوى معنوية ) (0.05ودرجتي

حرية ) (1,118ويعزز ذلك قيمة معامل التحديد ) (R2البالغة ) (0.753وىذا يعني ان تقنيات ذكاء األعمال قد فسرت
( )%75.3من االختالفات الحاصمة في سمعة المنظمة .اما معامالت ) (βواختبار قيم ) (Tتبين ان تقنيات ذكاء
األعمال (مصادر البيانات ،خزن البيانات ،عرض المعمومات) ليا تأثير عمى سمعة المنظمة ،إذ بمغت قيميا عمى
التوالي ) (3.15) (3.06) (2.94وىي أكبر من قيميا الجدولية البالغة ) (1.652عند مستوى معنوية ) (0.05وأفرزت
النتائج ان قيمة ) (Tالمحسوبة لتقنيات (معالجة وتحميل البيانات) بمغت ) (0.09وىي أقل من قيمتيا الجدولية البالغة

) (1.652وبالتالي سيتم رفض جميع الفرضيات الفرعية المنبثقة عن (الفرضية الرئيسة الثانية) وقبول الفرضيات البديمة،
باستثناء الفرضية الخاصة ب ـ ـ ( تقنيات معالجة وتحميل البيانات) تُقبل فرضية العدم التي تنص (ال يوجد تأثير ذو داللة
معنوية لتقنيات معالجة وتحميل البيانات في سمعة المنظمة).
الجدول ()8

تأثير تقنيات ذكاء األعمال في سمعة المنظمة عمى المستوى الجزئي
المعتمد

المتغير

β

ذكاء

األعمال

T
β1

المحسوبة

مصادر البيانات

0.265

2.94

خزن البيانات

0.292

3.06

المتغيرات المستقمة

تقنيات

سمعة المنظمة

معالجة وتحميل
البيانات
عرض

β0

0.395

0.009
0.345

0.09

F
الجدولية

1.652

R2

0.753

المحسوبة الجدولية

87.67

3.920

3.15

المعمومات
P<=0.05
)df=(1,118
المصدر :إعداد الباحث باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية.
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المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات

 -1إن تقنيات ذكاء األعمال تعزز م ن سمعة المنظمة ،وذلك من خالل البيانات التي يتم جمعيا وخزنيا ومعالجتيا
وتحميميا وتوفير المعمومات الالزمة لصانعي القرار.
 -2العمل عمى تطوير ميارات األفراد العاممين من خالل دورات تدريبية في مجاالت تقنية المعمومات واالتصاالت

وأساليب اإلدارة المعاصرة.
 -3إد ارك المنظمات المعاصرة ألىمية سمعة المنظمة كونيا ذات قيمة كبيرة تجعل المنظمة أكثر مرونة وقدرة عمى
مواجية التحديات والمنافسين في بيئتيا.

 -4وجود عالقة ارتباط معنوية بين ذكاء األعمال وسمعة المنظمة في الشركات المبحوثة.

ثانياً :التوصيات

 -1توفير البنية التحتية الالزمة من حواسيب وبرمجيات التي تسيم من تعزيز أداء االعمال من خالل تطبيق ذكاء
األعمال.

 -2االىتمام بتقنيات ذكاء األعمال لكونيا تُشكل أحدى أسس نجاح المنظمات ،والتي تُسيل تبادل البيانات والمعمومات،
وبما يساعد في تحسين عممية صنع القرار.
 -3توفير المتطمبات الضرورية لتطوير الخدمات المقدمة باالعتماد عمى الوسائل التقنية المناسبة ،وبالتالي زيادة الكفاءة
في تقديم الخدمات التي تُسيم في تحسين سمعة المنظمة.
 -4تعزيز سمعة المنظمة المبحوثة من خالل تشجيع األفكار المبدعة لألفراد العاممين وتقديم الخدمات بجودة عالية.
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المصادر
 .1البغدادي ،عادل ىادي وكحيط ،أحمد عبدالحسن ،2018 ،دور الحاكمية في دعم سمعة المنظمة /دراسة
استطالعية في مطاعم الدرجة األولى والممتازة في محافظة النجف ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،المجمد ( ،)41العدد
( ،)116الجامعة المستنصرية ،العراق ،ص .115 – 102
 .2الحواجرة ،كامل محمد ،2018 ،الدور الوسيط لقدرات ذكاء األعمال بين الريادة التنظيمية والنجاح االستراتيجي في
الجامعات الحكومية االردنية ،المجمة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد ( ،)14العدد ( ،)3الجامعة االردنية،

االردن ،ص .444 – 413

العمانية
 .3دره ،عمر محمد والتيجاني ،محمد عثمان وحناوي ،سوزان الياس ،2018 ،المسؤولية المجتمعية لمجامعات ُ
الخاصة ودورىا في دعم السمعة التنظيمية /جامعة ظفار أنموذجاً ،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية والقانونية،

المجمد ( ،)2العدد ( ،)10جامعة ظفار ،سمطنة ُعمان ،ص .45 – 26
 .4سعيد ،ىديل كاظم وعباس ،زياد عمي ،2017 ،الشفافية وتأثيرىا في تحقيق السمعة التنظيمية /بحث تحميمي في
دوائر و ازرة االسكان واالعمار الممولة مركزياً ،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية ،المجمد ( ،)23العدد (،)99
جامعة بغداد ،العراق ،ص .165 – 143

 .5شبير ،محمد منير عودة ،2015 ،دور أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال البشري في القطاع المصرفي
الفمسطيني /دراسة حالة بنك فمسطين ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية /غزة ،فمسطين.

 .6شالش ،عمي جاسم ،2015 ،توظيف تقنيات ذكاء األعمال في تعزيز إدارة العالقة مع الزبون /دراسة حالة في
الشركة الوطنية لصناعات األثاث المنزلي في الموصل ،رسالة ماجستير ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .7الشمري ،ايياب فخري يوسف مصطفى ،2017 ،تدقيق المعرفة وفق منظومة وسائط اجتماعية مقترحة مستندة الى
متطمبات ذكاء األعمال /دراسة حالة في كمية التربية لمعموم االنسانية /جامعة كركوك ،أطروحة دكتوراه ،كمية االدارة

واالقتصاد ،جامعة الموصل.

 .8صويص ،محمد ابراىيم كامل وعابدين ،ابراىيم عبد سميم ،2019 ،دور نظم ذكاء األعمال في بناء البراعة
التنظيمية بالتطبيق عمى البنوك العاممة في فمسطين ،مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية،
المجمد ( ،)27العدد ( ،)1الجامعة االسالمية /غزة ،فمسطين ،ص .201 – 176

 .9عباس ،سامي أحمد ، 2018 ،ذكاء األعمال وأثره في تحديد الخيار االستراتيجي /دراسة استطالعية آلراء عينة من
العاممين في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية التابعة لو ازرة الصناعة في بغداد /العراق ،مجمة الدنانير ،العدد
( ،)12الجامعة العراقية ،العراق ،ص .279 – 249
 .10عثمان ،ايسل حمدي ومحمد ،بشرى ىاشم ،2015 ،تأثير المسؤولية االجتماعية في بناء وادارة سمعة المنظمات/
دراسة استطالعية تحميمية آلراء عينة من العاممين في مصرفي الرافدين والرشيد ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،المجمد

( ،)38العدد ( ،)102الجامعة المستنصرية ،العراق ،ص .138 – 114

 .11العزاوي ،فراس رحيم يونس ،2015 ،تأثير الدور التكاممي لنظام ذكاء األعمال وعمميات تحويل المعرفة في بناء
المنظمة المتعممة /بحث ميداني في شركة كورك لالتصاالت المتنقمة في مدينة بغداد ،مجمة العموم االقتصادية
واإلدارية ،المجمد ( ،)21العدد ( ،)86جامعة بغداد ،العراق ،ص .487 – 433
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 .12عفيفة ،عروف ، 2017 ،متطمبات اعتماد نظام ذكاء األعمال في البنوك الجزائرية /دراسة حالة بنوك والية
قسنطينة ،مجمة الواحات لمبحوث والدراسات ،المجمد ( ،)10العدد ( ،)1جامعة العربي بن مييدي أم البواقي،
الجزائر ،ص .928 – 899
 .13عمير ،عراك عبود وصالح الدين ،أحمد ضياء الدين ،2017 ،انعكاس إدارة عالقات الزبون في تعزيز سمعة
المنظمة /دراسة استطالعية لعينة من المصارف العراقية الخاصة في مدينة بغداد ،مجمة جامعة االنبار لمعموم

االقتصادية واإلدارية ،المجمد ( ،)9العدد ( ،)19جامعة االنبار ،العراق ،ص .250 – 213
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