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المستخلص
استهدف البحث الذكاء المالي والذكاء الماالي لممحماب بوهااهما حاد ها الضااا ا المصاها
 وت تناوب المواوع من خالب اختبا جدل ة الصالقة با ن ماالهالا المحماب الماالي.في حضب التمو ب
وكااااء األسااوا المال ااة الناةاا ة (اال دن نموذجااا عباا اختبااا ثااالث ف ااا اات ةااا ا نتااا
الا ا ة األولى إلى وجود عالقة ذاا داللة إحها ة مصنو ة ب ن مالهالا المحمب المالي من جانب
 في ح ن ةا ا نتا الا اا ة الثان اة إلاى وجاود. وب نها وب ن كااء السو الناة ة من جانب آخ
ث ذي داللة إحها ة مصنو ة لمالهالا المحمب المالي عمى توف متطمبااا كاااء األساوا المال اة
الناة ةت ب نما الا ا ة الثالثة كدا نتا جها وجود ث ذي داللة إحها ة مصنو اة لماالهالا المحماب
. المالي في تحس ن كااء األسوا المال ة الناة ة في إطا متطمباا الكااء

 الااذكاء الماااليم المحلاال المااالي الااذكيم مااؤهالت المحلاال الماااليم كفاااءة السااوق:الكلمااات المفتاحيااة
المالية الناشئة
Abstract
The Research aims to Financial Intelligence and Financial Intelligent Analyst as one
of the most important contemporary issues in the field of finance. The subject search
through the test controversial relationship between the qualifications of a financial analyst
and efficiency of financial markets (Jordan Model), across testing three hypotheses. The
results of the first hypothesis indicated to the existence of significant relationship
statistically significant between the qualifications of a financial analyst in one side, and
between them and the efficiency of the emerging market on the other. While the findings of
second hypothesis confirmed the existence of significant effect of analyst qualifications to
provide the requirements of the emerging financial markets efficiency, and the third
hypothesis confirmed the findings of a significant effect of the qualifications of a financial
analyst in improving the efficiency of emerging financial markets, as part of the
requirements of the efficiency.
key words Financial Intelligence, Financial Intelligent Analyst, Financial Analyst
Qualifications, Emerging Financial Market Efficiency
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المقدمة
توهااف اله م ااة المص ف ااة المصاهاا لحضااب التمو ااب ب نهااا عماا وفاان وفك ا تتحضاا
مةااا كتها الااعمااة فااي ب ااة األعماااب ماان خااالب بناااء وحااداا لمااذكاء المااالي لتمك ا ن جم ا
الصااامم ن فااي المنظماااا المصاها ماان محاكااا اساات ات ج تها بالمصالجاااا ال قم ااة النةااطتها
وعمم اتهات من جانبت والضد عمى التصامب م الك الها ب من المصموماا والب اناا المتدفضاة
ماان قنااواا متصاادد لمحهااوب عمااى نتااا تحضا ق مااة ماااافة لمصمم اااا وتحساان ماان نتا جهااا
المال ااة ل نتاا منهااا المتصاااممون فااي السااو المال ااة فااي هااناعة الضا ا اا االسااتثما ةت وبمااا
صكاااث آثاااا ا إ جاب اااة عماااى كاااااء تمااا األساااوا ت مااان جاناااب اخااا  .و صاااد المحماااب الماااالي
الذكي Financial Intelligent Analystحد ه مكوناا هذه الوحداا الذك ة بوهاه ساماال
فك ااا منتجااا لمض مااة ماان خااالب بناااء الهااو األفاااب  Big Picturesلمة ا كة عب ا تحم ااب
األ قاااا المال اااة والمحاساااب ة .ولاااذل حتاااال المحماااب الماااالي الحهاااوب إلاااى مجموعاااة مااان
المالهالا المص ف ة والمهن ة والان ة التي تز د وتصزز من ذكاء اعماله .كاون هاذه الماالهالا
تةكب جدل ة قا مة في اهم تها وت ابطها م بصاها عند مما ستهات وإنها تصبا عان الضاد اا
هااي التااي تمثااب
الذهن ااة البا از مالما الاذكاء فااي تضااا المحمااب المااالي .ألن هااذه التضااا
مخ جاااا عمم ااة الااذكاء المااالي .وتاازداد حااد الجدل ااة لهااذه المااالهالا عنااد بطهااا بكااااء
األسوا المال ةت ألن الكااء تصتمد بةكب ساسي عمى االنصكاث الكامب والسا لممصمومااا
المنتجة لمض مة باألسصا السوق ة لمو قة المال ة .إن هذه الجدل اة با ن ماالهالا المحماب الماالي
وكااء السو المال ة اهبحا في الوقا الحااا مان األهم اة فاي تناولهاا فاي إطاا الاذكاء
المالي لألعماب .كون ان دو المحمب في األسوا المال ة تصاد وظ اتاه التضم د اة فاي عمم اة
تحم ب المصموماا إلى وس مة لمتاك باألفابت وعماى هاذا األسااث جااءا هم اة البحاث فاي
ث الماب األ دني بةكب خاص.
هذه الجدل ة باألسوا الناة ة بةكب عا وسو
أوال -منهجية البحث
مشكلة البحث وأهميته
توهف األسوا الناة ة بةكب عا ب نها سوا غ كاوء بالةاكب الااص ف ت نظا ا
لمحدود ااة عناها الةااااف ة واالفهاااع عاان المصموماااا ت عمااى الا غ ماان ا جا اءاا التااي
تتخذها تم األساوا بخهاوص تض ا ا فهااع ونةا المصمومااا الاا و ة لممساتثم ن
في الوقا المناسب لامان الض ا اا السام مة وكاااء الساو  .وتتاااق مةاكمة هاذه األساوا
نت جاااة لتباااا ن ا مكانااااا والضاااد اا لاااد الضاااا م ن بصمم اااة التحم اااب فاااي اساااتخدا األدواا
واالسال ب ومنهج ة التحم اب المناسابةت األما الاذي االدي إلاى تاااوا فاي موااوع ة عمم اة
التحم ااب ت والثضااة فااي تاس ا النتااا ت وانصكاسااها عمااى قااد المحمااب فااي اكتةاااف التسااص
الخاااطل لمو قااة المال ااةت هااذا إلااى جانااب محدود ااة تااواف المااالهالا المناساابة لااد المحمااب
المالي ودو ه التضم دي في ع ض نتا تحم ب المصموماا.
تاا مماا تضاد ن طب صاة المةاكمة ومصالمهااا تكمان فاي جدل اة الصالقاة با ن مااالهالا
المحمب المالي وكااء السو المال ة في إطا ماهو الاذكاء المااليت وعماى هاذا األسااث فاإن
مةكمة البحث في إطا ها الخاص تكمن في ع ض التساالالا التال ة:
 .هب ةت ط تواف مالهالا محدد لد المحمب تصزز من ذكا ه المالي.
ب .هب توف هذه المالهالا ز اد مان تمكا ن المحماب بإااااء هااة الثضاة بالنتاا وع ااها
بةكب ف وض ومتغ اا كم ة ونوع ة تب ز من خاللها مالم الذكاء المالي لممحمب.

الذكاء املايل بني جدلية مؤهالت احمللل وكفاءة األسواق املالية الناشئة...

[ ]01

ا .هااب تساااعد مااالهالا المحمااب المااالي عمااى ز اااد قد تااه فااي تنض ااة الضااوا المال ااة ماان
مالة اا التح ز لألداء وامان توف متطمباا السو الكاوء من المصموماا المال مة.
ث .هاااب تز اااد هاااذه الماااالهالا ذكااااء المحماااب الماااالي اوقد تاااه فاااي تحسااا ن كاااااء الساااو
واستض ا ها من خالب اكتةاف التسص الخاطل لمو قة المال ة في لحظة تدف المصمومة.
أهمية البحث
تكمن هم ة البحث با و تحا ز وتكث ف الجهود نحو الت ك از عماى هم اة ت ه اب المحماب
ث الماااب اال دنااي بةااكب
المااالي عمم ااا وعمم ااا فااي األسااوا الناة ا ة بةااكب عااا وسااو
خاااصت وتصز ااز عناها تطب ضاااا الااذكاء المااالي بهاادف تحسا ن دا ااه وااامان الاادو غ ا
التضم دي والاصاب لممحمب في تحس ن كااء هذه األسوا وتوف متطمباتها.
أهداف البحث
 .التص ف عمى تطب ضاا الذكاء المالي في منظماا األعماب المصاه .
ب .تحد د طب صة المالهالا التي تصزز من ذكاء المحمب المالي في األسوا الناة ة.
ا .توا طب صة الصالقاة الجدل اة با ن ماالهالا المحماب الماالي وكاااء االساوا الناةا ة فاي
إطا ماهاو الاذكاء الماالي .والتصا ف عماى دو المحماب الماالي الاذكي فاي األساوا غ ا
الكاوء .
فرضيات البحث
 .ال توجد عالقة ذاا داللة إحها ة مصنو ة ب ن مالهالا المحمب الماالي ومسااهمته بتاوف
متطمباا كااء األسوا الناة ة وتحس نها.
ب .ال وجد ث ذو داللة إحها ة مصنو ة لمالهالا المحمب المالي فاي تاوف متطمبااا كاااء
األسوا المال ة الناة ة.
ا .ال وجد ث ذو داللة إحها ة مصنو ة لمالهالا المحمب المالي في تحس ن كاااء األساوا
المال ة الناة ة في إطا متطمباا الكااء .
محددات البحث
ث الماب اال دني.
 .عد وجود ه اكب تنظ م ة وااحة لوحداا الذكاء المالي في سو
ب .عد وجود محمم ن مال ن مصتمد ن من قبب بو هة عمان لألو ا المال ة.
مجتمع البحث وعينته ووحدة المعاينة
تمثب مجتم البحث بة كاا الوساطة المال ة والمجاز من قبب ه اة األو ا المال اة
فاي األ دن والبااالع عاددها  011ةا كة وسااطة بحسااب ا حهااءاا المنةااو عماى موقا
اله ااة االلكت ونااي .وت ا سااحب ع نااة عةااوا ة تكونااا ماان  01ة ا كة وساااطة تةااكب نساابة
 %01من مجتم البحث .ما وحد المصا نة فتكونا من األف اد المسالول ن عن قسا تحم اب
المصمومااااا فاااي تمااا الةااا كاا ع ناااة البحاااث وةاااكما وحاااد المصا ناااة  01ماااا د موزعاااة
بالتساوي عمى الص نة .ما المبا اا فاي اخت اا مجتما البحاث وع نتاه فاتكمن فاي محادداا
البحث فاال عن المب اا اآلت ة:
 .تواف ا مكاناا الماد ة والمال ة وتصدد وتنوع الموا د البة ة الضا مة بصمم ة التحم ب.
ب .إمكان ة الوهوب والبحث عن المصمومة في مواقصها ومهاد ها المختماة.
مصادر جمع المعلومات والبيانات واألساليب اإلحصائية المستخدمة
بهاادف إغناااء الجانااب المص فااي لمبحااث ت ا االعتماااد عمااى الم اج ا الصمم ااة ماان كتااب
ودو اا سواء ذاا الصالقة بمواوع البحث و الض بة منه  .كما ت تهام اساتبانة مكوناة
من جزء ن األوب تصم بالجوانب الد موغ اف ة ألف اد وحد المصا نةت والجزء الثاني تكاون
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ماان مضطص ا ن األوب تصماا بااالمالهالا المتااواف و الواجااب تواف هااا لااد المحمااب المااالي
(و تااامن  01سااالاال ت والثاااني تصماا بالسااو الكاااوء ووسااا ب تحساا نها (و تااامن 00
سالاال  .ولغ ض امان واوع فض اا االستبانةت وانتما ها لممجاب الذي واصا اامنه تا
ع اها عمى مجموعة من الخب اء فاي حضاب المال اة والمحاسابة وإدا األعمااب مان الوساط
األكاااد مي وماان الصااامم ن فااي حضااب الماااب واالسااتثما الس ا ما فااي بو ه اة عمااان لااألو ا
المال ة .وقد حازا االستبانة عمى ثضة الخب اء حوب فض اتهاا .وتا توز ا االساتبانة ومتابصتهاا
م دان ا وبصد تدق ا جاباا وفحهاها تا إخاااع جم ا المةااهداا لالختباا  .وقاد اساتخد
ب ناااام  SPSSلمصالجاااة الب انااااا واختباااا الا اااا اا مااان خاااالب اساااتخدا المتوساااطاا
واالنحا اف المص ااا ي لمتصا ف عمااى اتجاااه ا جاباااا ومصامااب اال تباااط ب سااون واالنحاادا
المتصدد.
معيار تحديد االتجاه لدى عينة البحث
وفضا لتد ل المض اث المستخد فاي اساتبانة البحاث (مض ااث ل كا د الخماساي ت فاإن قا
المتوساطاا الحسااب ة التاي توهااما إل هاا الد اساة اعتمادا كمص ااا لتحد اد مساتو االتاااا
وةاادتهت ولكااب مجاااب ماان المجاااالا الخمسااة ال سااةت إذ قس ا المص ااا ( 5-0عمااى خمسااة
حدود متساو ة وكما موا في الجدوب :0
الجدوب 0
سم د جاا مض اث االتجاه جاباا الص نة
حدود المتوسط الحسابي
07.1 -0
0751 – 071
0701 – 07.1
.701 -07.1
5 -.701

االتجاه
ال اتا تماما
ال اتا
إلى حد ما
اتا
اتا بةد

ثبات أداة الدراسة واتساقها الداخلي
ج تطب االستبانة عمى ع ناة عةاوا ة مكوناه مان ( 01ماا د مان خاا ل ع ناة
الد اساةت ماان جااب التحضا ماان ثباااا دا الد اساةت ذ تا حساااب مصامااب الثباااا عاان ط ا
ساابوع ن ب ا ن التطب ا األوب والثاااني
االختبااا وإعاااد االختبااا ) (Test, Re-testوباااا
بهدف استخ ال مصامب ا تباط ب سون والذي بمع ( 1710لالستبانة في جم بصادهاا .كماا
ج استخ ال مصامب االتسا الاداخمي ألدا الد اساةت وفضاا جابااا ع ناة الد اساة والباالع
عاادده ( 01ت باالعتماااد عمااى اختبااا ك ونبااا -إلاااات إذ بمغااا ق متااه ( 171.0وهااي ق مااة
موجبة وم تاصة لتدب عمى ز اد في مهداق ة الب اناا وانصكاث النتا عمى مجتم البحث.
التعريفات االجرائية لمتغيرات البحث
 .المااالهالا المص ف ااة :وهااي المااالهالا المكتساابة مص ف ااا سااواء عاان ط ا الد اسااة او
الدو اا والب ام التد ب ة والتي تز د من ثضافة المحمب في حضب التمو ب.
ب .الماالهالا المهن اة :وهاي الماالهالا المكتساابة باالخب والمما ساة لمهناة التحم اب والتااي
تز د من قد ته عمى تطو خب اته المص ف ة في فه عمم ة التحم ب.
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ا .المالهالا الان ة :وهي ماالهالا تصكاث الخهاا ص غ ا الممموساة لاد المحماب وتبا ز
مالم ذكا ه.
ث .متطمباا الكااء  :وهي انصكاث لنتاجاا المحمب المالي في ق اء المصموماا المتدفضة إلاى
السو المال ة باستخدا تطب ضاا الذكاء المالي.
ل .كااء الساو المال اة :وتتمثاب بضاد المحماب الماالي عماى ت جماة نتاجااا عمم اة التحم اب
باألسصا السوق ة.
ثانيا -الدراسات السابقة
اطم الباحثان عمى الصد د من الد اساا في الب ة األ دن ة فم جدا ي د اسة تناولاا
مواوع الذكاء المالي لممحماب وتا ث ه عماى كاااء ساو االو ا المال اة ت باب ت كازا فاي
مصظمهااا حااوب اختبااا اا كااااء بو هااة عمااان والصوامااب المااالث فااي ق مااة السااه ودو
المصموماا المحاسب ة والتدف النضدي في اتخاذ الض ا ت ومن هذه الد اساا عمى سب ب المثااب
ال الحهاااااا (الاااااا اوي والنص ماااااايت  ( 0110بااااااو نهااااااا والاااااادبصيت ( 0110عباااااااث
ومحمدت( 0110الخال مةت ( 011.الخداش والصباديت ( 0115سال وخةا مةت . 011.
ما عمى هص د الب ة غ الص ب اة فضاد تناولاا الد اسااا ذكااء المحماب الماالي بهاو غ ا
مباة ت فضد كدا د اساة ( Berman & Knight, 2007عماى ن الاذكاء الماالي لمصاامم ن فاي
وحداا التحم ب حسن من داء الة كاا من خالب االساتخدا األفااب لمب انااا والمصمومااا
المتاحة .وتا ف د اسة كب من ( Maria, 2008و( Bray,2011ن اساتخدا منهااا ذكااء
األعماااب واأللااواع البها ة فااي عا ض وتحم ااب الب اناااا وإعاادادها ساااعد بالحهااوب عم اى
المصموماااا التااي تس اه فااي تحد ااد وسااا ب تصظ ا ال ا ب وب ااان مااد انصكاسااها عمااى سااصا
األسااه  .مااا د اسااة ( McInish, 2008فضااد كاادا نتا جهااا ن جااود تضااا المحمااب المااالي
تساه فااي اكتةاااف السااص الصااادب لمو قااة المال ااة وتساااعد المسااتثم ن الوهااوب إلااى فاااب
الض ا اا .و تا ما هاذه النت جاة د اساة ( Schutte & Unlu, 2009التاي كادا نتا جهاا ن
فاي ساص الساه ت وتحضا
توه اا المحمب المالي مكن ن تخاف من التضمبااا غ ا المبا
التخها ص الكافء لا ث المااب .كماا إن كاب مان د اساة ( Ezadinea et al.2011ود اساة
) (Sullivan, 2011كدا ن الذكاء المالي الصاطاي لممحمب الدي دو ا ح و ا في تحس ن داء
المحاظة االستثما ة والسو المال ة مصا .وإن السمة األساس ة لهذا الاذكاء تحضا مان خاالب
استخدا المحمب لمبد ه اا والتاك المصم بالمصموماا عند اتخاذ الض ا اا.
إن ه ما م ز هذه الد اسة عن الد اساا السابضة كونهاا األولاى فاي األ دن (بحساب
اطالع الباحث ن إذ كزا عمى الذكاء المالي وما تطمبه المحمب المالي الاذكي مان ماالهالا
مص ف ااة ومهن ااة وفن ااة تجصمااه قاااد ا عمااى مصالجااة الكا الها ااب ماان الب اناااا والمصموماااا بمااا
جصمها في متناوب متخذي الض ا في الوقا المناسبت وتكون مالث في تهو ب ق ا اته .
ثالثا -مفهوم الذكاء المالي وفلسفته
Financial Intelligence Concept and Philosophy

تستند فمساة الذكاء المالي إلى ن داء األعماب مكن ن تنجز بةكب فااب مان خاالب
الاه الج اد والوااا لمضاا ث النجااع الماالي وك ا اة ت ث هاا عماى األداء .فهاو ولاد ةاصو
باالنتماء وااللتزا لد الصامم ن بالةا كة والساصي إلاى تحض ا فااب النتاا  .لاذا فهاو إطاا
مااه مي لمحاكا است ات ج ة الة كة وع ض محتواهاا باأل قاا Picturing Strategy With
 . Bielsk, 2007( Numbersما ماهو الذكاء المالي ف نه تجسد بكونه وسا مة لمتاك ا Way
 of Thinkingاكث من كونه سمسة اج اءاا تصتمد لتحم ب داء الةا كة ) .(Spiech, 2005ان
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الااذكاء المااالي كماان فااي امااتال الضااا م ن بصمم ااة التحم ااب قااد اا فااي التاك ا تتاااو عمااى
المهاا اا المكتسابة وتساه فاي تحسا ن وز ااد المص فاة المال اة (Berman et al., 2006, 19-
) .21وبصبا خ إن الذكاء المالي وس مة الستناا االستجابة الصاطا ة لد المحماب جااد
حموب مبتك تصزز من عمم ة إدا داء الةا كةت و تطماب هاذا االساتناا اساتخداما لأل قاا
واألدواا المال ة عند التحم ب لامان هاناعة قا ا اا اساتثما ة سام مة .وباذل فاإن الاذكاء
المالي هدف إلى تمك ن األف اد من استخدا األ قا واألدواا المال ة عناد هاناعة الضا ا اا
ذاا الهمة ب داء الة كة والذي مكن ن تحض من خالب اآلتي )(Berman et al., 2006
 .0فه ا ساس ا اا التمو ااب  Understanding Foundation of Financeي فه ا المضااا ث
المال ااة األساس ا ة ماان خااالب ق ا اء ساام مة ومصمضااة لمضااوا المال ااة (الاادخبت الم زان ااة
الصموم ةت التدف النضدي باستخدا األدواا المص ف ة لصم وفك التمو ب.
 .0التصامااب م ا الضااوا المال ااة بب اعااة  Understanding the Artي التصامااب م ا األ قااا
المحاسب ة والمال ة بإتضان لموهوب إلى استنتاجاا تحاكي داء الة كة الحالي والمتوقا
وع اها باسموب مالث عمى المستا د من عمم ة التحم ب.
 .0فها التحم اب  Understanding Analysisي التحم اب المصما لممصمومااا والب انااا مان
خالب بط األ قا المال ة والمحاسب ة بصالقاا منطض ة دالة لاألداء و ساتااد منهاا التخااذ
فاب الض ا اا التي تخد هداف الة كة مان جانابت والمساتا د ن مان عمم اة التحم اب
من جانب آخ .
 ..فه الهو األفااب لمةا كة  Understanding the Big Pictureتاا الجم ا عماى ن
األ قاا المطمضااة التاي اها عنهاا فااي الضااوا المال اة وحاادها التصكاث هااو الةا كة
بةااكب كامااب .لااذا فااإن النتااا المال ااة ألعماااب الةا كة جااب ن تاها فااي سا ا وإطااا
عوامااب متصاادد (اقتهاااد ة وتكنولوج ااة والب ااة التنافسا ة والتةا ص ة وتغ ا احت اجاااا
الزبا ن بما تالث عمى ك ا ة تاس األ قا وما تخذ من ق ا اا.
وفي هذا الس ا تب ز هنا مالم الذكاء لممحماب الماالي فاي إدا داء الةا كة وك ا اة
محاكا است ات ج تها والتصب عنهاا ب قاا دالاة وباساموب ضنا و مكان المساتا د مان نتاجااا
المحمب في اتخاذ الض ا اا .لذل فإن الاه األفاب لهو الة كة فاي الواقا هاو نتاال لماا
طم عم ه بالذكاء المالي الجمصي لألعماب (انظ الةكب ق . 0
فهم أساسيات التمويل

تطبيقات الذكاء
المالي الجمعي

فهم التحليل

الصور األفضل للشركة

ةكب 0
تطب ضاا الذكاء المالي لألعماب
المصدر:إعداد وبته ف الباحث ن

فهم فن التمويل
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رابعا -المحلل المالي الذكي Financial Intelligent Analyst
وهاااف المحماااب الماااالي الاااذكي ب ناااه حاااد مكونااااا ث المااااب الاكااا ي دا داء
الة كة ( Bielski, 2007ومهد من مهاد ذكاء األعماب الذي صزز من الم ز التنافس ة
لممنظماا المصاه ومنت لمض مة ( اس نت  . 0100ي هو المحمب الذي متما الضاد عماى
اسااتخدا تطب ضاااا الااذكاء المااالي لاها وق اااث نجاااع األعماااب وتةااخ ص الظا وف المح طااة
بالة كةت وهو متم فن التصب عن الهو األفاب لألعماب في ااوء األ قاا الدالاة عان
الصمم اا واالنةطة ( . Penman,2004لذل إن وظ اة المحماب الماالي الاذكي ل ساا بالوظ ااة
التضم د ااةت بااب إنهااا تمثااب ال ااة متكاممااة دا داء الة ا كة ماان خااالب تضااد نتاجاااا قابمااة
لمتهد وتصازز مان ثضاة فا ص النجااع لممةا وعاا االساتثما ة باالتصب عنهاا بمالةا اا
تاها عاان الض ماة الماااافة لتما الاا ص ماان جاناابت و ن تكااون نتاجاتاه المال ااة ذاا تا ث
إ جااابي عمااى المسااتثم ن بةااكب س اه فااي تحض ا اسااتض ا السااو وتوازنااه (بته ا ف ماان
Chung & Jo,1996, Womack, 1996, Barber et al.,2001, Aitken et al., 2008, Schutt
 . & Unlu, 2009إن المحمب المالي الذكي هو الذي كون قااد ا عماى مواكباة التطاو اا فاي

ب ة الماب واألعماب لز اد قد اته وفاعم ته في الض اء المواوع ة لطب صة الب ة االقتهااد ة
الصامة ومتغ اتها و بطها بالظ وف المح طة بالة كة بمالة اا م ة لألداء قابماة لمض ااث
والتحض ا  .و هااف ( Spiech, 2005المحمااب المااالي بالخهااا ص اآلت ااة والتااي تب ا ز مصااال
ذكا ه في التحم ب وق اء األ قا وتجصمه محمال با زا .
 .0كتنااف المحمااب المااالي ةااصو بصااد اال ت اااع عنااد تحم ااب الضاااا ا غ ا الممموسااة .فهااو
حاوب ن حاز االستجابة الصاطا اة ال جااد مضاا ث مناسابة لهاا ومصبا عان هم تهاا فاي
الض ا .
 .0األخذ بمبد من األعماى إلاى األسااب فاي قااا ا التحم اب والبحاث لاامان الحهاوب عماى
نافااذ واسااصة ماان األعماااب لتحض ا الاه ا األفاااب لهااو الة ا كة و دا هااا .م ا بااط
األسباب بمهمة الة كة و هدافها.
 .0التاك ال ادي لمضا ث األداء المالي والتاك بها بوسا ب غ تضم د ة .مثال البحاث عان
وحداا تول د النضد ة في ظب الا ص والتهد داا والتصامب مصها بب اعة.
 ..الاه المنطضي لصمم ة التحم ب وطب صة تةاابكها .ي باط الصالقااا والمسابباا ما بصااها
لامان الوهوب إلى نتا ذاا ق مة ألداء الة كة وعمم اتها األساس ة.
 .5نظا المحماب الماالي الاذكي إلاى عمم اة إدا األداء ب نهاا عم ماة متكامماة عناد التض ا  .إذ
جب ن ا المحمب الذكي الس نا وهاا المحتممة والنماذل المناسبة لمواجهة الصواماب
الداخم ة والخا ج ة.
 ..البحث المساتم عان التغذ اة الم تجصاة لمزباا ن وتاااعالته  .ي البحاث عان االحت اجااا
المحتممة.
لموهوب إلى هو متكاممة تةخص عوامب ال اا عان
 ..إج اء االستطالعاا المتك
داء الة كة.
قم ة مصبا عنهاا بةاكب دق ا ب ساالة
 .1التمك ن و ضهد به هنا س عة الوهوب إلى نتا
موجز وبمغة وااحة تةخص الهو االست ات ج ة لمة كة .Picturing Strategy
إن هااذه الخهااا ص هااي عناه ا تمك ا ن لممحمااب المااالي الااذكي وتتبمااو بصااد اكتسااابه
مجموعة من المالهالا المص ف ة والمهن ة والان ة .و من مصهد المحمم ن الماال ن فاي م كاا
منذ عا  01.0ةهاد لهذا الغ ض تسمى ةاهاد المحماب الماالي المصتماد CFA) Chartered
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 Financial Analystت والحهوب عم ها (بصد اجت از اختبا ثالثي الم احاب تكساب المحماب
المالي السمصة المهن ةت وتصزز من مكانتاه االجتماع اة محم اا وعالم اا .وبصاد اطاالع البااحث ن
عمى تهم المنه المصتمد من قبب المصهد  www.cfainstitute.orgوجدا ن ب ام الةاهاد
تمن المحمب مالهالا مكن وهاها عمى وف اآلتي ( بته ف الباحث ن :
 .0الماااالهالا المص ف اااة وتةاااكب فاااي محهااامتها فهماااا واااااحا ألساسااا اا عمااا التمو اااب
والمحاسبة وتمكنه من:
 االلما بالصمو المال ة والمحاسب ة ومص فاة بالمبااد والاا وض المحاساب ة المساتخدمة
وتطو اتها.
 المص فاااة التامااااة بالجوانااااب االقتهاااااد ة والتخطاااا ط االقتهااااادي .وبطب صااااة النةاااااط
االقتهادي والتجا ي.
 االطااالع عمااى المصااا ف المتهاامة بااالضوان ن والمااوا ذاا الهاامة باااألو ا المال ااة
وإدا محافظها.
 الاه ا بةااكب واس ا ألوااااع الة ا كة الداخم ااة والخا ج ااة والتحااد اا والا ا ص التااي
تواجهها.
 االطااالع المسااتم عمااى التطااو اا الصمم ااة والمهن ااة فااي مجاااب عممااه عباا ةاابكة
االتهاب الدول ة التي تبط بها المحمبت لمواكبة التطاو اا المهن اة والبحاث عان كاب
ما هو جد د من تطب ضاا و سال ب تسه في التحم ب.
 المةا كة في ب ام تد ب ة وتطو ة باساتم ا لالطاالع عماى المساتجداا المتصمضاة
بتكنولوج ا المصموماا والحهوب عمى ةهاداا ت ه م ة من جهااا مختهاة فاي مجااب
التحم ب.
 .0المااالهالا المهن ااة والان ااة وتةااكب فااي محهاامتها فهمااا وااااحا لصمم ااة التحم ااب المااالي
والب اعة في محاكا األداء مما جصمه:
 قاد ا عمى التنبال واالستنتال فاي ااوء الظا وف الب اة الحال اة والمتوقصاة والمح طاة
تاه م ة تال الجهاا المساتا د مان نتاا
بالة كة وتضد المصط اا المال مة بتضا
التحم ب.
 متماا مهااا اا عال ااة ب سااال ب و دواا التحم ااب المااالي والضااد عمااى التصامااب ماا
عناه الضوا المال ة بما تالء و هداف متخذ الض ا .
 تمت ا بضااد عاااب ماان المسااالول ة تجاااه اآلخ ا ن وتجنااب مظاااه التح ااز لجهااة عمااى
حساب جهاا اخ .
 م ز بضد من الذكاء وس عة البد هة و كون وقاد ا عمى ا قنااع ومهاا التصاماب ما
مختمف المستو اا.
 ذو ةخه ة ماالث وتنااب ثضاة الزباا ن بااحت ا وتضاد  .و ن تهاف بالهادوء واابط
الناث والضد عمى التخمص من حاالا االستازاز.
 كتسب سموبا جذابا بالحد ث ولغة وااحة وه اغة بس طة وماهومة بالكتابة ال تضباب
الت و ب.
 متوااصا و تصامب وفضا لضواعد السمو االخالقي والمهني المحم ة والدول ة .
خامسا -دور المحلل المالي الذكي في األسواق الناشئة وتحسين كفاءتها
نالااا ف ا ا ة السااو الكاااوء اهتمااا الباااحث ن واألكاااد م ن بصااد ن قااد  Famaعممااه
ال ادي عا  01.1والمتصم بكااء السو المال ة ت وتوالا الصد د من الد اساا واألبحااث
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حوب هحة ف ا ة السو الكفء فضد انضسما ب ن مال د لهاا ومصاا ض الدعاءاتهاا الخاهاة
بصد قد المستثم ن عمى اكتساع السو من خالب تحض عوا د غ
) Modigliani, 2003, 117ألن السص في السو دا ما في حالة توازن و صكث الض مة الصادلاة
لممصموماااا باألسااصا السااوق ة (Higgins,
لمو قااة المال ااة نت جااة لالنصكاااث الكامااب والسا
) .(Brigham & Ehrhardt, 2011, 269-271) (Ross et al., 2005, 350) 2001, 169و ضهد
باالنصكاااث الكامااب لممصموماااا ن عمااو المتصااامم ن بالسااو سااتج بون لممصموماااا الجد ااد
ومن دون فواهب زمن ة با ن تحم مهاا والوهاوب إلاى نتاا تصكاث توقصااته ت ول مثاب الساص
ح نها حها مة انصكااث تها فاته وساموك اته تجااه تاسا المصموماة (Gitman, 2012, 277-
) .278إن البناء المص في لا ا ة السو الكفء جاءا بناء عمى افت اض وجاود الصد اد مان
المحمم ن المال ن الاذ ن تمتصاون بماالهالا تمانحه الضاد عماى عكاث المصمومااا باألساصا
السوق ة لمو قة المال ة .وبذل فهي تات ض ن جم المحمم ن الماال ن هاطاون عماى حافاة
واحد من الكااء والااعم ة في الوهوب إلى نتا متماثمة ال تسم باكتسااع الساو وتحض ا
عوا د غ طب ص ة .ولكن فاي واقا الحااب إن مساتو الاذكاء ا نسااني متاااوات وعماى هاذا
األسااث تاااوا المحمماون الماال ون فاي مساتو اا الاذكاءت ولان ضااوا عماى حافاة واحاد ماان
المالهالات مما اوف فا ص باالتاو والتم از فاي نتاجااته عناد إدا داء الةا كة .وعنادها
بما تةهد سو األو ا المال ة توه اا متصدد من المحتمب ن تت آثاا ا غ ا متجانساة
عمى األسصا وتاضد السو ف اا ة الكاااء  .وهناا ا تي دو المحماب الماالي الاذكي فاي تضاد
توها اا بة ا ن المصموماااا المتدفضااة إلااى الساو ب سااموب اناااباطي وبب اعااة عال ااة تصكااث
مها ته بالتصب عن محتو المصموماا .وبما ن األساوا الناةا ة بةاكب عاا توهاف ب نهاا
سوا غ كاوء ت نظا ا لمحدود اة عناها الةاااف ة واالفهااع عان المصمومااا .فاان دو
المح اـمب المال اـي الااذكي فااي تم ا األسااوا مكاان التصب ا عن اـه باااآلتيت وكمااا هااي مواااحة
بالةكب :0
 .0اكتةاف االستجاباا غ المنطض ة لممصموماة مان خاالب إعااد ق اءتهاا وتصاد ب المخااط
المحتممااة ماان اسااتخدامها وإعااداد توه ا اا ةاااافة وواقص ااة بهاادف الت ا ث عمااى ساامو
المستثم ن وابط ته فاته .
 .0التحض من مهاد المصمومة بوسا ب مناسبة من خالب ةبكة الصالقاا غ ال سم ة التي
تمت بها بهدف دع وإ جاز النتا التي توهب إل ها.
 .0إمكان ة تحد د االنةطة غ المنطض اة وخاهاة التاي تنطاوي عماى قااا ا غسا ب األماواب
في األسوا المال ة والتي تاا بالسامو المهناي واألخالقاي وتانصكث ب ثاا سامب ة عماى
سمو المستثم ن.
 ..إدا س ة المصموماا وعاد نةا ها إلاى ن تهاب متوافضاة تماماا ما خالق ااا عمم اة
التحم ااب المهن ااة والسااموك ة وبهاادف تضااد توه ا اا متصمضااة بهااناعة فاااب الض ا ا اا
االستثما ة.
 .5اكتةاف خاه ة المالءمة لممصمومة من خالب قد تاه عماى تنض اة الضاوا المال اة المنةاو
لمة كاا من مالة اا التح ز ألداء الة كة.
 ..التصامااب ماا ا ةاااعاا الداخمااة إلااى السااو بمهن ااة عال ااة لمحااد ماان ظااواه الساامو
االستثما ي البس ط لممتصامم ن في السو ت لتجنب مس لة اكتساع السو مان قباب طا اف
محدد من دون مب اقتهادي و مالي لممصمومة المةاعة.
طب ص ة & (Fabozzi
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 ..الحد من مظاه س اسة الضط لد المستثم ن في األسوا الناة ة مان خاالب توهاا ته
بة ن توق ا السو بالة اء و االحتااظ و الب لمو قة المال ة.

المعلومات
المتدفقة إلى
السوق
األرباحم معلومات
االقتصاد الكليم
معلومات عن أداء
الشركةم اإلشاعة

دور المحلل المالي الذكي
(تطبيقات الذكاء المالي الجمعي)

مساهمة المحلل المالي الذكي
(توفير متطلبات كفاءة السوق)

نتاجات التحليل
وصف مفاهيمي
للظاهرةم إعداد نوافذ
وتوصيات بدخول
السوق من عدمه
واستفسارات وتنبؤات
عن األسعار

تحسين كفاءة السوق الناشئة

الةكب 0
دو المحمب المالي الذكي في األسوا الناة ة
المصدر :إعداد الباحث ن

سادسا -تحليل العوامل الديموغرافية واتجاه إجابات العينة
 .1تحليل عدد من العوامل الديموغرافية لوحدة المعاينة
الغ اض البحث ت الت ك ز عمى المالهب الد اسي والتخهص وسنواا الخب
الهم تها في عكث دقة وموثوق ة ا جابة عمى محاو االستبانة والمتصمضة بمالهالا المحمب
المالي وعالقته بكااء األسوا الناة ة وتحس نها .ف ما تصم بالمالهب الد اسي اتا ن
الغالب ة من ف اد وحد المصا نة ال ضب مالهمه الصممي عن البكالو وثت ومن امنه اثنان
حاهالن عمى ةهاد المحاسب ا دا ي المهن ة بصد البكالو وثت وثالثة عمى ةهاد
المحمب المالي المصتمد .و صتب ذل مالة ا ول ا عمى قد ف اد وحد المصا نة في توه ف
دو المحمب المالي الذكي و هم ة مالهالته في توف متطمباا كااء األسوا الناة ة
والمساهمة في تحس نها (انظ الجدوب ق  . 0وقد احتب تخهص المال ة والمه ف ة نسبة
 %..من الص نةت ث المحاسبة  %01واالقتهاد بنسبة  %00وإدا األعماب واألخ
 %01لكب منهما .عمما ن سنواا الخب في الحضب المالي والمحاسبي والمص فة بةالون
األسوا المال ة ألف اد وحد المصا نة ال تضب عن سا سنواا وغالب تها ت كزا ب ن 05-00
سنة وبنسبة  %0.ث لممستو  01-.سنواا وبنسبة  %01ولممستو  01-0.سنة بنسبة
 %00واكث من  01سنة بنسبة %01ت ما لممستو قب من  5سنواا فكان بنسبة  %0ت
(انظ الجدوب ق . 0
تة هذه النسب من سنواا الخب لد ف اد وحد المصا نة إلى ن استجابتها
لمحاو االستبانة سوف تصزز االطم نان إلى هد ا جاباا من جانبت وإن ا جاباا
ستكون متجانسة نوعا ما لتصب عن ال ة متناسضة لدو المحمب المالي الذكي في األسوا
المال ة الناة ة من جانب اخ .
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الجدوب 0
المالهب الصممي ألف اد وحد المصا نة

الجدوب 0
سنواا الخب في الحضب المالي
والمحاسبي لوحد المصا نة

المؤهل الدراسي العدد النسبة المئوية
%.0 00
ماجست
%5. 0.
بكالو وث
%011 01
المجموع

النسبة
المئوية
%0
%01
%0.
%00
%01
%011

سلم سنوات
الخبرة
 5سنواا فاقب
 01-.سنواا
 05-00سنة
 01-0.سنة
 01سنة فاكث
المجموع

العدد
0
1
01
.
0
01

 .2تحليل اتجاه إجابات أفراد وحدة المعاينة حول محاور االستبانة
أ .تحليل اتجاه اإلجابات حول المؤهالت المعرفية للمحلل المالي الذكي:
صااا ض الجااادوب  .متوساااطاا ا جاباااة واالنحااا اف المص اااا ي لكاااب ساااالاب وعماااى
المسااتو الصااا لاجاباااا .ومنااه ظه ا ن ف ا اد وحااد المصا نااة تتا ا عمااى ا ا و تااوف
المااالهالا المص ف اة لااد المحمااب المااالي كونهااا تةااكب حااد مكوناااا تطب ضاااا الااذكاء المااالي
(انظ الةكب  - 0فه ساس اا التمو ب  .إن هذه الماالهالا تز اد مان الثضافاة المص ف اة لاد
المحمااب المااالي و بمااا تةااكب عااامال مساااعدا حاااز عناه ا الااذكاء المااالي لد ااه و ز ااد ماان
مها اا الصهف الذهني عند تحم اب المصمومااا المتدفضاة إلاى الساو المال اة وعكساها بةاكب
نتاجاا تخد المستا د ن من عم مة التحم ب.وقاد بماع المتوساط الصاا لاجابااا  07.11وهاي
تض ا ااامن ساام ( .701-07.1وبااانح اف مص ااا ي  .17000ي إن اتجاااه إجاباااا ف ا اد
وحد المصا نة عن هذه المالهالا هو (اتا .
نتا

الجدوب .
اتجاه إجاباا ف اد وحد المصا نة عن المالهالا المص ف ة لد المحمب المالي الذكي
اسئلة محور المؤهالت المعرفية
لااد المحمااب المااا باسااتخدا تطب ضاااا الحاسااوب فااي األمااو
المال ة والمحاسب ة
المحمب قاد عمى ت جماة ماااه المحاسابة االدا اة فاي عمم اة
تحم ب المصموماا
متمااا المحماااب تهاااو اا عااان األنظماااة المال اااة والمحاساااب ة
لمة كاا
المحمب مم ب دواا التنبوء المال ة
لااد المحمااب ت ه ااب عممااي مناسااب فااي مجاااب الصمااو المال ااة
والمحاسب ة
متم المحمب الضد عمى التجد د من خالب الب ام التد ب ة
لد المحمب اطالع بالجوانب االقتهاد ة الصامة
ساااتط المحماااب االطاااالع عماااى الماااوا والضاااوان ن المتهااامة
باالستثما بتااه مها
المتوسط العام

المتوسط

االنحراف
المعياري

3.73

.521

3.90

.403

3.73

.521

4.03

.414

3.93

.254

3.67

.547

3.37

.718

3.30

.702

3.708

.322

اتجاه
اإلجابة

اتفق

الراوي وابراهيم []06

ب .تحليل اتجاه اإلجابات حول المؤهالت المهنية للمحلل المالي الذكي:
صااا ض الجااادوب  5المتوساااط واالنحااا اف المص اااا ي جابااااا وحاااد المصا ناااة عااان
المالهالا المهن ة لاد المحماب الماالي .ومناه ظها ن المتوساط الصاا لاجاباة بماع 07.10
وبانح اف مص ا ي  17000و ض المتوسط الصا اامن مساتو ( .701-07.1الاذي ةا
إلى اتاا وحد المصا نة عمى ا و توظ ف المحمب المالي لمالهالته المص ف اة لتاوف فها
عم لممصموماا من خالب بطها بصالقاا منطض ة دالة وتاس بصم عمم اة التحم اب لاألداء.
لذا فإن هذه المالهالا تةاكب جازءا مان تطب ضااا الاذكاء الماالي وتحد ادا فها عمم اة التحم اب
(انظ الةكب . 0
ت .تحليل اتجاه اإلجابات حول المؤهالت الفنية للمحلل المالي الذكي:
وفااي إطااا تكامااب تطب ضاااا الااذكاء الماااليت صا ض الجاادوب  .نتااا إجاباااا األفا اد
عمى المالهالا الان ة لد المحماب الماالي .ومناه تاا ان االتجااه الصاا لاجاباة ضا اامن
مسااتو (اتا ا إذ بمااع المتوسااط الصااا  07.00وبااانح اف مص ااا ي 17001ت وهااو األعمااى
مضا نااة بااالمالهالا المص ف ااة والمهن ااة .وتا وحااد المصا نااة اا و تمتا المحمااب المااالي
بب اعة االسموب في عا ض نتاجاتاه مان عمم اة التحم اب و تاانن فاي اساتخدا دواا التحم اب
وبةكب امن محاكا واقص ة ألداء الة كة الحالي والمتوق  .ي التصاماب ما األ قاا المال اة
والمحاسااب ة بب اعااة وباسااموب فنااي مصب ا عاان قد اتااه فااي وهااف الهااو األفاااب ألداء
الة كة.

نتا

الجدوب 5
اتجاه إجاباا ف اد وحد المصا نة عن المالهالا المهن ة لد المحمب المالي الذكي
اسئلة محور المؤهالت المهنية

وظف المحمب خب اته الصمم ة في مجاب التنبال بالظ وف
االقتهاد ة الصامة
ستط المحمب توف مالة اا مال ة دق ضة غ متح ز عن
داء الة كة
تمكن المحمب بالتصامب م المصموماا غ المتكاممة لوا
استنتاجاا وااحة
صتمد المحمب قواعد السمو المهني عند بط نتا التحم ب
بظ وف الة كة
لد المحمب خب في إعداد تضا مناسبة لمختمف
المستا د ن منها
المحمب قاد عمى توظ ف دواا التنبال المناسبة لمتحم ب
المتوسط الصا

المتوسط

االنحراف
المعياري

3.33

.547

3.67

.479

3.57

.626

3.67

.547

3.87

.434

4.00
3.683

.525
.311

اتجاه
اإلجابة

اتا
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نتا
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الجدوب .
اتجاه إجاباا ف اد وحد المصا نة عن المالهالا الان ة لد المحمب المالي الذكي
أسئلة محور المؤهالت الفنية

المتوسط

االنحراف
المعياري

3.73

.583

3.57

.568

3.63

.556

3.90

.481

4.03

.669

تمت المحمب بإمكان ة التصامب بم ونة م مختمف دواا
التحم ب المناسبة
تمت المحمب بالاهاحة في إعداد التضا لت ج الدقة في
ع ض النتا
لد المحمب الضد عمى اخت ا المصمومة ذاا الهمة بصمم ة
التحم ب
تمكن المحمب من التصامب م المستجداا المال ة والمحاسب ة
سصى المحمب لبناء ةبكة من الصالقاا غ ال سم ة لمحهوب
عمى المصموماا
متم المحمب سموبا خطاب ا مالث ا في ع ض نتا التحم ب
المتوسط الصا

3.53

.681

3.733

.238

اتجاه
اإلجابة

اتا

ث .تحلياال اتجاااه اإلجابااات حااول ماادى مساااهمة المحلاال المااالي الااذكي فااي تااوفير متطلبااات
كفاءة السوق:
ص ض الجدوب  .نتاا إجابااا فا اد وحاد المصا ناة .ومناه ظها ن المتوساط الصاا
لاجابااة ضاا ااامن مسااتو (اتااا ت إذ بمااع  07.11وبااانح اف مص ااا ي 17.11ت وهااذه
النت جااة تالكااد ن المحمااب المااالي الااذكي ااالدي دو ا مهمااات وماان خااالب نتاجاتااه ماان عمم ااة
التحم ب (انظ الةكب  0ت في توف المصموماا الدق ضاة التاي تصكاث واقا األساصا وإ هاالها
إلى السو بتوق تاا مناسبة وع اها بممخهاا وااحة وةاافة.
نتا

الجدوب .
اتجاه إجاباا ف اد وحد المصا نة عن مد مساهمة المحمب المالي الذكي
بمتطمباا الكااء

أسئلة محور توفير متطلبات السوق الكفوء
لممحماااب الضاااد عماااى ا هااااب المصمومااااا بتوق تااااا
مناسبة إلى المستا د
تضد اا المحمم ن لمخاط السو متماثمة
سااتط المحمااب المااالي التصامااب م ا المصموماااا ذاا
الهمة باألسصا السوق ة
ضد المحماب تنباالاا دق ضاة عان األساصا تمنا تحض ا
عوا د غ طب ص ة
سااااصى المحمااااب إلااااى تااااوف عنهاااا الةااااااف ة فااااي
المصموماا المضدمة إلى المستا د
هاااات المحمااااب بتضااااد تضااااا تتناسااااب ومتطمباااااا
ا فهاع واالبالغ لممصموماا
المتوسط الصا

المتوسط

االنحراف
المعياري

3.23

.679

3.17

1.02

3.77

.504

3.53

.629

3.50

.630

3.73

.640

3.489

.499

اتجاه اإلجابة

اتا
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ج .تحلياال اتجاااه اإلجابااات حااول ماادى مساااهمة المحلاال المااالي الااذكي فااي كفاااءة السااوق
الناشئة:
الجاادوب  1ص ا ض إجاباااا ف ا اد وحااد المصا نااة عاان مااد مساااهمة المحمااب المااالي
الذكي في تحس ن كااء األسوا الناة ة .ومنه ظه ن متوساطها الصاا ضا اامن مساتو
(اتا ت إذ بمع المتوسط الصا لاجاباا  07501وباانح اف مص اا ي  . 17.1.وهاذه النتاا
فا اد
جاءا في إطا تكامب دو المحمب المالي الاذكي فاي األساوا المال اة الناةا ةت و ا
وحد المصا نة ن تطب ضاا الاذكاء الماالي الجمصاي مكان ن تانصكث بكاااء الساو المال اة إذ
تمكاان المحمااب المااالي ماان إب ا از مالم ا ذكا اه فااي ال اااد والتمك ا ن والتصامااب بس ا عة م ا
المصمومة والبحث المستم عن التغذ ة الم تجصة لنتاجاته من عمم ة التحم ب.
نتا

الجدوب 1
اتجاه إجاباا ف اد وحد المصا نة عن مد مساهمة المحمب المالي الذكي بكااء
السو الناة ة

أسئلة محور تحسين كفاءة السوق الناشئة
تاااب المحمااب المصموماااا الداخمااة إلااى السااو ماان
مهاد ها المختماة
تمتااا المحماااب بالضاااد عماااى االساااتجابة السااا صة
لتاس المصموماا وتحم مها
ستط المحمب كةف التح ز في مامون المصمومة
المتصمضة ب داء الة كة
تمتاااا المحمااااب بإمكان ااااة الاهااااب باااا ن ا ةاااااعة
والمصمومة المتصمضة ب داء الة كة
ست ةد المحمب ب اء وتوه اا كبا المحمم ن في
السو
ااتمكن المحمااب ماان الوهااوب إلااى المصمومااة بغااض
النظ عن اختالف قنواتها
المتوسط الصا

المتوسط

االنحراف
المعياري

3.87

.507

3.40

.621

3.57

.679

3.63

.556

3.20

.997

3.50

.572

3.528

.406

اتجاه اإلجابة

اتا

سابعا -تحليل نتائج اختبار فرضيات البحث
 -1تحليل نتائج اختبار فرضية البحث األولى
ب ا ن الجاادوب  1مهاااوفة مصااامالا اال تباااط ب سااون ب ا ن محاااو االس اتبانة .ومنااه
تا ن قاو مصاماب ا تبااط هاو با ن الماالهالا المهن اة والان اةت وبمغاا د جاة اال تبااط
( 1751وهااي موجبااة ومصنو ااة عنااد مسااتو دالل اة ( . 1710وتاادب هااذه الصالقااة عمااى ن
المحمب المالي كمما تمكان مان الاها المصما لصمم اة التحم اب حااز ذلا عواماب الاذكاء الماالي
لد ه وت جمة عمم اة التحم اب بنتاجااا واااحة ودق ضاة تصبا بهاد وموثوق اة عان الهاو
األفاااب لمةا كة .عممااا إن كم همااا ا تبط بصالقااة موجبااة ما هااذه المااالهالا بد جااة ا تباااط
( 1751لممالهالا المهن ةت وهي مصنو ة عند مستو داللة ( 1710ت و( 17.0لممالهالا
الان ة وهي مصنو ة عند مستو داللة ( . 1715كما ب ن الجدوب ن مالهالا المحماب الماالي
الذكي ت تبط بصالقاة ط د اة ما دو ه فاي تاوف متطمبااا كاااء الساو المال اة .وقاد بمغاا
قو د جة ا تباط م المالهالا المهن ة ( 175.وهي مصنو ة عند مساتو داللاة (1710
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ومب قو هذه الصالقاة صاز إلاى ن نتاجااا المحماب مان عمم اة التحم اب جاب ن تتاامن
فهمااا مصمضااا لطب صااة المصموماااا والب اناااا الداخمااة إلااى السااو ت وتضت ا ب ماان هااذه الصالقااة
المالهالا المص ف ة وبد جة ا تباط ( 1750وهي مصنو ة عند مساتو داللاة ( . 1710كماا
تبمو دو المحمب من خالب ه اغة نتاجاته بذكاءت إذ إن دو ه فاي تاوف متطمبااا الكاااء
اا تبط بمالهالته الان ةت إذ بمغا د جة اال تباط ب نهما ( 17.0وهاي ط د اة ومصنو اة
عند مستو داللة ( . 1715وفي واق الحاب إن مصنو ة الصالقة ب ن ماالهالا المحماب الماالي
ودو ه في توف متطمباا الكااء قد عزز مان عالقاة هاذه المتطمبااا بتحسا ن كاااء الساو
المال ة الناة ةت إذ بمغا د جة اال تباط ب نهماا ( 175.وهاي موجباة ومصنو اة عناد مساتو
داللااة ( . 1710وهااذا الاادو لممحمااب المااالي فااي تااوف متطمباااا الكااااء تتازامن مصااه هم ااة
الصالقة ب ن المالهالا الان ة وتحس ن الكااء ت وبمغا د جاة اال تبااط ( 1705وهاي موجباة
ومصنو اة عنااد مسااتو داللااة ( . 1715وبناااء عمااى مااا تضااد ت ا فض ف اا ة البحااث الصدم ااة
وتضبااب البد مااة لهااا وماادهااا (توجااد عالقااة ذاا داللااة إحهااا ة با ن مااالهالا المحمااب المااالي
ودو ه في توف متطمباا كااء السو المال ة الناة ة وتحس نها .
 .2تحليل نتائج اختبار فرضية البحث الثانية
ص ا ض الجاادوب  01نتااا تحم ااب االنحاادا المتصاادد الختبااا ف ا ا ة البحااث الثان ااة .ومنااه
تا ن هنا ث ا لمالهالا المحمب المالي (المص ف اة والمهن اة والان اة عماى دو المحماب
ال اذكي فااي تااوف متطمباااا الكااااء ت وإن األث ا مصنااوي عنااد مسااتو داللااة ( 1715ألن F
المحسوبة والبالغة ( 5701.كب مان المجدولاة ( . 0710وعم اه تا فض الا اا ة الصدم اة
وتضاادبب البد مااة لهااا وماادهااا ( وجااد ث ا ذو داللااة إحهااا ة لمااالهالا المحمااب المااالي عمااى
متطمباا كااء السو المال ة الناة ة عمما إن هذه المالهالا تاس ( 170.5مان متطمبااا
الكااء والتي حااوب المحماب الماالي ابا از مسااهمته مان خاالب توظ اف هاذه الماالهالا فاي
نتاجاتااه ماان عمم ااة التحم ااب .ي بصبااا خ ا إن نتااا الا ا ا ة تالكااد عمااى دو المحمااب
المالي في استخدا تطب ضاا الذكاء المالي من جب تضد نتاجااا واااحة ودق ضاة لممصمومااا
المتدفضة إلى السو .
الجدوب 1
مصامالا ا تباط ب سون ب ن محاو االستبانة وفضا جاباا ف اد وحد المصا نة

نتا

المعرفية المهنية

المحور
**.503
1
المعرفية
1
**.503
المهنية
**.593
**.431
الفنية
**.539
**.515
متطلبات الكفاءة
.156
.245
تحسين الكفاءة
 **.مصنوي عند مستو (1-tailed) 0.01

الفنية

متطلبات الكفاءة تحسين الكفاءة

**.431

**.515

.245

**.593

**.539

.156

*

*

1

.418

.347

*.418

1

**.574

*.347

**.574

1

* مصنوي عند مستو

(1-tailed) 0.01

الجدوب 01
اختبا ث مالهالا المحمب المالي عمى متطمباا كااء السو المال ة الناة ة

نتا
R

R2

170.5 17.0

Adj. R2

Durbin Watson

F Calculate

F Tabulate

Sig.

17010

07.0.

5701.

0710

1711.
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 .3تحليل نتائج اختبار فرضية البحث الثالثة
ت اختبا هذه الا ا ة عماى ما حمت نت األولاى تا اختباا ثا متطمبااا الكاااء عماى
دو المحمااب فااي تحس ا ن كااااء السااو الناة ا ة .و ظه ا ماان الجاادوب  00هنااا ث ا لهااذه
المتطمباات وهو مصنوي عند مساتو داللاة ( 1715أل ن  Fالمحساوبة والبالغاة (007.00
كب من المجدولة ( . .70.و ن هذه المتطمباا تاس ما نسبته  %0071مان عمم اة تحسا ن
الكااء لهاذه األساوا  .و ن هاذه النت جاة تاسا ن نتاجااا المحماب الماالي الاذكي تاالدي دو ا
مهمااا فااي اكتةاااف األسااصا الصادلااة فااي السااو المال ااة .مااا الم حمااة الثان ااة فضااد ت ا اختبااا
الا ا ة األساس ة والمتصمضة ب ث مالهالا المحمب المالي عماى تحسا ن كاااء الساو الناةا ة
في إطا متطمباا الكاااء  .ي إن متطمبااا الكاااء تاالدي دو الوسا ط فاي عمم اة االختباا
بوهااها انصكاساا لمااالهالا المحماب المااالي الااذكي .و ظها مان الجاادوب قا ( 00ن الضااو
التاس ة لممتغ اا المستضمة مجتمصة (المالهالا والمتطمبااا قاد عاززا مان دو المحماب
المااالي فااي تحس ا ن كااااء السااو الناةاا ةت إذ ا تااا مصامااب التحد ااد ماان ( %0071إلااى
( %.071وكانااا نت ج اة االختبااا مصنو ااة عنااد مسااتو داللااة ( 1715ألن  Fالمحسااوبة
والبالغة ( .7510كب من المجدولة (. 0710
وبااذل تاا فض الا ااا ة الصدم ااة وتضبااب البد ماااة لهااا وماادهااا ( وجااد ثاا ذو داللاااة
إحها ة لمالهالا المحمب الماالي عماى كاااء األساوا الناةا ة فاي إطاا متطمبااا الكاااء
وفااي واقاا الحاااب إن نتااا اختبااا الا ااا ة الثالثااة تالكااد دو المحمااب المااالي الااذكي فااي
األسااوا الناة ا ة (انظ ا الةااكب  0وهااذا الاادو تصاازز ماان خااالب تطب ضاااا الااذكاء المااالي
الجمصي (انظ الةكب . 0
نتا
R

الجدوب 00
اختبا ث متطمباا الكااء عمى تحس ن كااء السو المال ة الناة ة
R2

17001 175.

نتا

Adj. R2

Durbin Watson

F Calculate

F Tabulate

Sig.

17015

07...

007.00

.70.

17110

الجدوب 00
اختبا ث مالهالا المحمب المالي عمى كااء السو المال ة الناة ة في إطا متطمباا
الكااء
R

R2

17.01 17.5

Adj. R2

Durbin Watson

F Calculate

F Tabulate

Sig.

1700.

07..0

.7510

0710

1711.

ثامنا -االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 .0تةكب وحداا الذكاء المالي مصمما با زا في منظمااا األعمااب المصاها نظا ا لادو ها
الااعب في إدا األداء وتصز ز الا ص التنافس ة لممنظمة.
 .0صب ا المحمااب المااالي عاان مالهالت اه (المص ف ااة والمهن ااة والان ااة بط ضااة تب ا ز خاه ا ة
الااذكاء فااي مصالجااة الب اناااا وتاساا المصموماااا بةااكب ساااعد المسااتا د ن فااي اتخاااذ
الض ا اا المناسبة.
 .0ظهاا ا نتااا إجاباااا الص نااة وجااود اتاااا عااا بااا و تااوف المااالهالا المص ف ااة
والمهن ة والان ة .وقد كدا هذا االتجاه مصنو ة د جة اال تباط ب ن هذه المالهالا.
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 ..وجود عالقة ذاا داللة إحها ة ب ن ماالهالا المحماب الماالي ومتطمبااا كاااء الساو .
فضد احتما المالهالا المهن ة د جة ا تبااط قاو مان با ن الماالهالا األخا ت عمماا إن
هذه الماالهالا تاسا مانسابته ( 170.5مان هاذه المتطمبااا كماا اتاا ذلا مان نتاا
اختبا الا ا ة الثان ة.
 .5ظه ا ا نتااا اختبااا الا ا ا ة الثالثااة ن تااوف متطمباااا السااو الكاافء وحاادها غ ا
كاف ةت إذ إن لمالهالا المحمب المالي دو ا كب ا في تصز ز هذه المتطمباا بماا ساه فاي
تحس ن كااء السو  .بدل ب ن قد هذه المتطمباا في تاس كاااء الساو ا تاصاا مان
( 17001إلى (. 17.01
التوصيات
 .0ا و اهتما منظماا األعماب بإنةاء وحداا لمذكاء المالي تساه بةكب فاعب في
إدا األداء وتصز ز الا ص التنافس ة لممنظمة.
 .0عمى ه اا األو ا المال ة في األسوا الناة ة بةكب عا وفي اال دن بةكب خاص
ا و اعتماد محمم ن مال ن مصتمد ن لد ه الضد عمى تضد توه اا تتناسب
وظ وف السو واحت اجاته لممصموماا.
 .0ز اد اهتما المحمم ن المال ن بالموا والضوان ن المتصمضة باالستثما ومجاالا التنبال
بالظ وف االقتهاد ة وتضد المصموماا في األوقاا المناسبة بما صزز إمكان ة المستثم
في اتخاذ الض ا اا المال مة وبةكب ب ز خاه ة التاك ال ادي لد المحمب الذكي.
المصادر
أوال -المصادر باللغة العربية
 .0اس نت سصد غالب ( 0100الذكاء الجمصي لألعمابت بحث منةو بوقا المالتم الصممي
الدولي الحادي عة ت ذكاء األعماب واقتهاد المص فةت كم ة االقتهاد والصمو االدا ةت جامصة
الز تونة اال دن ةت عمانت اال دن  0.-00ن سان.
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