تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح
احلامسة وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من
املصارف العراقية اخلاصة
أ.د .سؼذ ػٍٍ زّىد اٌؼٕضٌ /وٍُح االداسج وااللتصاد  /خاِؼح تغذاد
َ.َ .ػشان ػثىد ػُّش /وٍُح االداسج وااللتصاد

ادلستخهص

تناول البحث عوامل النجاح الحاسمة وعممية إدارة المخاطر بوصفيا متغيرين تفسيريين،

متغير مستجيبا ،وتبمورت المشكمة في ضوء حاجة المنظمات إلى
ا
واالستراتيجيات التنافسية العامة بوصفيا

رؤية أشمل الستيعاب مفيوم إدارة المخاطر لتعظيم االستراتيجيات التنافسية العامة ،وعمى ىذا األساس صيغت
المس ّخرة ألغراض تفسير العالقة بين
مشكمة البحث استفياماً لمفجوة المعرفية القائمة بين الطروحات الفكرية ُ

عوامل النجاح الحاسمة وعممية إدارة المخاطر.

ييدف البحث الى تحديد مدى االفادة من ادارة المخاطر في تعظيم مخرجات العممية االنتاجية

لممصارف العراقية الخاصة ،وتشخيص عوامل النجاح الحاسمة لعممية ادارة المخاطر ،واختبار البيئة العراقية
الحتضانيا .وأعتمد البحث عمى اسموب المسح التحميمي ،وتم استعمال اسموب البرمجة الخطية الختبار فرضية
البحث ،وتم جمع البيانات من خالل إجراء المقابالت المييكمة لـ ( (84مدي ارً من اإلدارات العميا والوسطى

واإلشرافية في ( )21مصرفاً عراقياً خاصاً.

توصل البحث الى امكانية عوامل النجاح الحاسمة وعممية إدارة المخاطر وتعظيم مخرجات العممية

االنتاجية المتمثمة باالستراتيجيات التنافسية العامة لممصارف العراقية الخاصة .وأُستنتج وجود عوامل النجاح

الحاسمة ،وعممية إدارة المخاطر في تقميل التغيرات غير االساسية في نشاطاتيا المصارف .وأوصى بضرورة

االستثمار بعوامل النجاح الحاسمة لتعظيم القيمة المضافة ،وأقترح إجراء دراسة لتأثير استراتيجيات معالجة

المخاطر عمى االداء االستراتيجي لمنظمات االعمال من خالل المقارنة بين المصارف الخاصة العراقية
واالقميمية والعالمية.

ادلصطهحاث انرئُسُت نهبحث /عوامل النجاح الحاسمة ،عممية إدارة المخاطر ،االستراتيجيات
التنافسية العامة  ،تشكيل المجال العام لممخاطر ،تحديد المخاطر  ،معالجة المخاطر  ،مصفوفة المخاطر.

* البحث مستل من اطروحة دكتوراه
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تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح احلامسة
وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة

ادلقذمت:

يم ّد المنظمات بالرؤية المستقبمية والقدرات اإلبداعية
برز الفكر االستراتيجي إلدارة المخاطر ل ُ
والحدسية لتحديد المخاطر ومعالجتيا ،من خالل الشراكات والتحالفات االستراتيجية مع المنظمات األخرى ،أو
من خالل التأمين عمى االعمال الخطرة لتحويميا الى اآلخرين ،أو إدارتيا في خضم السعي لمواجية التحديات

عندما تكون المنظمة قادرة عمى مواجية المخاطر وتحمل نتائجيا في ضوء عوامل النجاح الحاسمة وتأثيراتيا

المحتممة لتحقيق القيمة المضافة في منظمات االعمال ،وتييئة آليات رصينة لالست ارتيجيات التنافسية التي
تحقق أىداف منظمات األعمال.

ادلبحث االول /ادلذخم اننظرٌ نهبحث

يتناول ىذا المبحث تحديد مفيوم عوامل النجاح الحاسمة وعممية االدارة واالستراتيجيات التنافسية

العامة  ،كما ىي عند منظري اإلدارة االستراتيجية،

ً
أوال :ػىامم اننداذ احلامست

تعد عوامل النجاح الحاسمة ( )Critical Success Factors - CSFاسموباً تشخيصياً لتحديد

العوامل األكثر أىمية في تحقيق أىداف المنظمة ،وىي تمثل مجاالت االداء الرئيسة في المنظمة التي تسيم

في زيادة مستوى األداء وتحقيق النجاح لممنظمات.

 -1مفهىو ػىامم اننداذ احلامست

تُ ّع رف عوامل النجاح الحاسمة بانيا العوامل األكثر أىمية لنجاح اعمال المنظمة ( O'Brien,
 .)1995:54ويرى ( )John & Peter, 1997: 459فيي مجموعة العوامل التي تزيد من ادراك المديرين

لكل ما ىو ميم وأساسي لممنظمة .وأوضح ( )Heizer &Render,1999:45بأنيا النشاطات أو العوامل
التي تؤدي الى تحقيق الميزة التنافسية.

وعرفيا ( )Vihland, 2000: 2بأنيا مجاالت األداء العالي التي تقود المنظمة لتحقيق اىدافيا.

ويضع الباحثان تعريفاً لـ عوامل النجاح الحاسمة بأنيا( عدد محدود من العوامل التي ترتبط بطبيعة عمل
المنظمة وبيئتيا ،وينعكس تأثيرىا في فاعمية األداء ،وتسيم في مواجية التحديات وتعزيز موقع المنظمة

التنافسي ،وىي تختمف بحسب المنظمة والصناعة والقطاع والوقت ،وذلك تبعاً الختالف االستراتيجيات المنفذة
واالسواق والقوى التنافسية والظروف البيئية.

 -2أهمُت ػىمم اننداذ احلامست

تتزايد أىمية عوامل النجاح الحاسمة لممنظمات الستخداميا كوسيمة لمتصميم الفعال ألنظمة قياس األداء

والرقابة ،وقد تركزت اىميتيا في توضيح االىتمامات الرئيسة لإلدارة العميا وقيميا ،وتعمل عمى تحسين التوازن
بين االستراتيجيات والسياسات وانظمة التشغيل في حقيبة التطوير واالبداع ،كما تسيم في التحديد الدقيق
لحجم المعمومات التي يجب جمعيا من قبل المنظمة  ،وتعد محف ازً لتوجيو المنظمة لتركيز جيودىا لبناء

القدرات (.)Antonios, 2011: 45
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 -3خصائص ػىامم اننداذ احلامست

تتمخص خصائص عوامل النجاح الحاسمة بما يأتي)Linda, 2010: 9-11( :

أ -التسمسل اليرمي لعوامل النجاح الحاسمة :تتضمن عوامل النجاح الحاسمة اربع مستويات طبيعية ليرمية
ىذه العوامل التي تدعم االىداف العامة لممنظمة ،وىي عوامل النجاح الحاسمة عمى مستوى الصناعة،

المنظمة ،االقسام ،واالفراد ،توصف ىذه العوامل عمى مستوى الصناعة بتقاسميا بين جميع المنظمات داخل

الصناعة ،ويمكن ان تختمف ىذه عوامل النجاح الحاسمة من صناعة الى اخرى ومن منظمة الى اخرى ،ومن

وقت الى آخر ،ومن مدير الى آخر.

ب -تنوع عوامل النجاح الحاسمة  :ان تنوع وتعدد تصنيفات عوامل النجاح الحاسمة سواء عمى مستوى ىيكل

الصناعة أو االستراتيجية التنافسية أو البيئ ة الخارجية وتحديات المنظمة أو منظور االدارة ،وقد تشمل عوامل

النجاح الحاسمة لممنظمة بعضيا أو جميعيا.

ادة عوامل النجاح الحاسمة ) :(CSF Uniquenessمن االىمية التركيز العالي عمى عوامل النجاح
ج -فر ّ
الفريدة لممنظمة ،فميس كل عوامل النجاح الحاسمة فريدة لممنظمة أو لألقسام أو وحدات االعمال التشغيمية أو
االفراد الذين يرغبون بتطبيقيا.

د -ثبات عوامل النجاح الحاسمة عمى مرور الزمن ) :)CSF Stability Over Timeعمى الرغم من ثبات
عوامل النجاح الحاسمة الى حد ما مع مرور الزمن ،بما يم ّكن المنظمة من التخطيط االستراتيجي ،اال إنيا

تغيرىا عمى وفق ظيور
تتغير مثمما تتغير بيئة الصناعة ،وموقع المنظمة ضمن تغييرات الصناعة ،وقد يكون ّ
التيديدات أو الفرص.
 -4حتهُم ػىامم اننداذ احلامست نؼمهُت ادارة ادلخاطر

تختمف عوامل النجاح الحاسمة باختالف الصناعة والمنظمة واالعمال والمشاريع في المنظمة

الواحدة ،ويتطمب توافرىا لتكون إدارة المخاطر قادرة عمى تقميل المخاطر التي تواجو أعمال المنظمات

( )Pernille,2013:15( ;)Prapawadee,2009:14وكما يأتي:

أ -التزام االدارة العميا ودعميا )Support top Management and Commitment( :يرتبط دعم
االدارة العميا باتخاذ الق اررات الفاعمة إلدارة المخاطر والتفويض لألخذ بالتغيرات في عمميات االعمال ،وتكمن
الفوائد المرتبطة بتحسين عممية اتخاذ القرار إلدارة المخاطر باستجابة االدارة العميا لعمميات االعمال وااللتزام

بتقميل المخاطر.

ب -ثقافة المنظمة ) : (Organizational Cultureتؤثر ثقافة المنظمة عمى نجاح االدارة ومواجية
المخاطر من خالل دعميا ِلفرق العمل والتعاون والتنبؤ بالمخاطر ومعالجتيا وتطوير التعاون والعمل الجماعي
من خالل تقاسم المعرفة  ،إذ تتطمب ادارة المخاطر دمج العديد من الثقافات التي تجعل النظام متماسكاً في

االفتراضات والقيم التي تتبناىا جميع المنظمات المرتبطة بسمسمة القيمة.

دللة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد ( )38لسنة 1222

3
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ج -االتصاالت ) (Communicationإن االتصاالت تجعل من التنافس في البيئة الداخمية والخارجية
لممنظمة في أوضح صورة لمتخذ القرار ،وىي القادرة عمى وصف ونقل رسالة المنظمة واستراتيجياتيا الى
العاممين بدقة ووضوح (.)Aula&Siira,2010:127

تعد عامالً حاسما لنجاح المنظمات
د -الثقة ( :)Trustىي عرض األفراد لمسموك المنسجم مع التوقعات ،و ّ
إذ تسيم بتقاسم المخاطر وتقميميا وتحسين األداء (.)Hitt et al,2001:118

ه -الييكل التنظيمي :ترتبط ادارة المخاطر بمرونة ورشاقة اليياكل التنظيمية ( Fluidity of

 ،)Structuresإذ ان االستجابة بسرعة وبأساليب مختمفة في مواجية الظروف المتغيرة يتم من خالل اتباع
منيج مرن .

و -تدريب العاممين :تؤدي عممية التدريب والتطوير الى زيادة مخزون الميارات والمعرفة ،التي تؤدي الى
تطوير قابميات العاممين ،مما تسيم في زيادة االنتاجية وتخفيض الكمف وتقميل المخاطر ،مما يؤدي الى
تحقيق المنظمة لمقيمة المضافة (الشيخمي.)201 :1002 ،

ز -تكنولوجيا المعمومات ( :)Information Technologyتمثل تكنولوجيا المعمومات جانباً ميماً من
جوانب الموقف االستراتيجي الذي تواجو بو المنظمة المخاطر ومن خالليا تقوم بإدارة المخاطر التي تواجييا،

كما تشير إلى استعداد المنظمة وقدرتيا عمى تخصيص المزيد من الموارد لنتائج مشاريعيا التي يصعب التنبؤ

بيا (.)Bleeker,2012:6

ً
ثانُا :ػمهُت إدارة ادلخاطر

تعد إدارة المخاطر من المفاىيم الحديثة  ،بوصفيا تيتم بالحد من المخاطر والتقميل من حجم

الخسارة المتوقعة ،من خالل عممية إدارة المخاطر.

 .1مفهىو إدارة ادلخاطر

قبل الدخول في مفيوم إدارة المخاطر سنوضح أوالً مفيوم المخاطر ،فيي تعرف بأنيا حدث أو تأثير

ييدد النجاح في انجاز اعمال المنظمة من حيث الوقت أو الجودة ( .)Olufemi, 2013: 15وأوضح (أبو

بكر و السيفو )00 :1002 ،ان المخاطر ىي االنحراف السمبي غير المرغوب بو في النتائج التي يمكن ان

تحدث خالل مدة محددة ،أو االنحراف االيجابي الذي ال يمثل خط ارً .ويعرف الباحثان المخاطر بأنيا" أحداث
محتممة وغير متوقعة ترتبط بالالتأكد ،وتحمل في جوانبيا الضرر أو المنفعة ،وال يمكن التنبؤ الدقيق بنتائجيا،

وتتطمب اتخاذ قرار من خالل المعمومات القميمة المتوفرة لتقدير احتماالت حصوليا".

أما إدارة المخاطر فقد تعددت المقوالت التي وردت في مفيوميا باختالف مداخل واتجاىات الباحثين،

إذ عرفيا ( )Annoni et al .2006:2بانيا تطبيق السياسات واإلجراءات والمعايير المختمفة الي تتعمق
بكفاءة إدارة البيانات وتسميم المعمومات بشكل يسيم في المعالجة والسيطرة عمى المخاطر .وبين

( )Begum,2009:11ان إدارة المخاطر نشاط مستمر يغطي دورة حياة األعمال كاممة في مراحل التخطيط

والتنفيذ والرقابة ،وتيدف الى انجاز العمل في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة والسيطرة عمى المخاطر أو

تجنبيا.
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 .2ػمهُت إدارة ادلخاطر

تعد عممية إدارة المخاطر) (Risk Management Processعممية مستمرة في جميع المنظمات

لمواجية المخاطر  ،وتوصف بأنيا مجموعة من المعايير أو األطر لغرض مساعدة المنظمة بجعل إدارة

المخاطر جزءا ال يتج أز عن عمميات اإلدارة بيدف معالجة المخاطر ،واستخدام المعمومات كأساس التخاذ

الق اررات.

وأشار الباحثين( Gagandeep , 2012: (;)Ann,2010:12(; )Begum, 2009: 18

 )Purdy, 2010: 882) ;)Nam Cao, 2007: 19(;)Heinz, 2010: 82(;)26بأن عممية إدارة
المخاطر تتكون من سبعة مراحل تتصف بكونيا مراحل متكاممة ومندمجة ومستمرة فيما بينيا في الواقع

العممي .والشكل ( )2يوضح ذلك ،وىي كما يأتي:

شىً (ّٔ )1ىرج ػٍُّح اداسج اٌّخاغش ػًٍ وفك ( ) ISO 31000: 2009

تشكيل المجال العام للمخاطر

الرصد والمتابعــــــــة

تحديد المخاطر
تحليل المخاطر
تقييم المخاطر

االتصــــــــــاالت واالستشـــــــارات

تقدير

المخاطر

معالجة المخاطر

Source : Purdy, G.(2010)," ISO31000:2009 Setting a new Standard for Risk

أ-

Management", Risk Analysis Journal , Vol.30, No.6, pp.882.

مرحمة تشكيل المجال العام لممخاطر :تعد مرحمة تشكيل المجال العام لممخاطر ( Establishing the

 ) Context Stageالخطوة األولى في عممية إدارة المخاطر ،وىي تشير إلى جوانب البيئة والمخاطر وتنظيم

إدارة المخاطر التي يجري تطبيقيا ،وعادة ما يجري تشكيل المجال العام لممخاطر بوقت مبكر ،لتجنب إىدار
الوقت والموارد ،ومن الضروري أن تُقيم إدارة المخاطر مقدرات المنظمة وأىدافيا واستراتيجياتيا  ،فضال عن

توفير األدلة لمق اررات بدراسات أكثر تفصيال إلدارة المخاطر ،مما يسيل تحديد مجال المراحل المتبقية إلدارة

المخاطر( .)Begum, 2009: 18
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ب -مرحمة تحديد المخاطر :تمثل مرحمة تحديد المخاطر) (Identify the riskاكتشاف وتحديد المخاطر
المحتممة ،التي تحدث بشكل كبير والتي تحدث بشكل أقل ،وتحديد المخاطر التي ينبغي إدارتيا ،لتقديم قائمة

باألحداث التي سيكون ليا تأثير ىام عمى أداء المنظمة ،ومن الضروري النظر في األسباب والسيناريوىات

المحتممة (.)Gagandeep , 2012: 26

ج -مرحمة تحميل المخاطر :تيدف مرحمة تحميل المخاطر(  )Risk analysisإلى تحديد العوامل المؤدية

الى التأثير السمبي ،من أجل التعامل معيا لتحديد نتائجيا ( .)prapawadee, 2009: 10ويتضمن تحميل

المخاطر تقنيات كمية ونوعية (.)pernille,2013:17

د -مرحمة تقييم المخاطر :تعد ىذه المرحمة من أكثر الميام تك ار ارً ،وىي أساسية في العديد من القرارات ،
وتساعد اإلدارة في معالجة المخاطر ،اذ بعد ان يتم االنتياء من تحميل المخاطر يتم تقييميا

وقياسيا( .)Nam,2007: 20وينبغي النظر في تأثير المخاطر من خالل االعتماد عمى مصفوفة المخاطر
الموضحة بالشكل ( )1لتقدير مستوى المخاطر من خالل بعدين ىما تأثير المخاطر واحتمال حدوثيا

(.) Heniz-peter,2010:85

متوسط

متوسط

منخفض

متوسط

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

االحتمـــــــــــــــــال

عال

متوسط

منخفض

عالي

التأثيــــــــــــــــــــر

شكل( )1مصفوفة المخاطر
Source: Pernille Monstad, (2013)," unveiling and enablers of risk management
in interoperability efforts ", Master's thesis of economic and social sciences
deportment of information system, university of Agder in Norway, p:18
ه -مرحمة معالجة المخاطر :تحدد مرحمة معالجة المخاطر ) (Risk Treatmentاالستجابة لممخاطر
ومعالجتيا ،من خالل وضع اإلجراءات األفضل التي تحقق احتماالت النجاح األكبر ،وتتطمب ىذه المرحمة

وصف المخاطر ووصف األحداث المثيرة بالشكل الصحيح ،وأكد ( )ISO, 31000:2009ان الغرض من
عممية معالجة المخاطر ىو لتحديد المخاطر التي ينبغي معالجتيا التي يكون

مستواىا غير مقبول

( .) Pernill, 2013:18وتتم معالجة المخاطر من خالل عدة أىميا استراتيجية تقميل المخاطر ،استراتيجية
قبول المخاطر ،استراتيجية تحويل المخاطر ،واستراتيجية تجنب المخاطر.

و -مرحمة الرصد والمراجعة ( :)Monitoring and Reviewتتضمن ىذه المرحمة

تقييم جودة نظم

الرقابة والسيطرة بمرور الوقت ،والبراعة في الرقابة عمى االنشطة ،وتيدف مرحمة الرصد الى خمق الضبط

وتنظيم السيطرة عمى مخاطر البيئة المختمفة عمى المنظمات وابقائيا ضمن الحدود المقبولة والمحددة مسبقا،

وتيدف ىذه المرحمة الى تمكين المنظمة إلدارة أعماليا بكفاءة من خالل تطبيقات عممية إدارة المخاطر
(.)Ann, 2010: 11
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تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح احلامسة
وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة
ز -التواصل واالستشارة :تيدف مرحمة التواصل واالستشارة ) (Consultationالى تحديد من سيشارك في
جميع مراحل عممية إدارة المخاطر والعمل عمى جعل يدركون اساس اتخاذ الق اررات  ،وسبب تحديد االجراءات،

وفيم المتطمبات معايير إدارة المخاطر (.(Prapawadee, 2009: 9

 .3االسرتاتُدُاث انتنافسُت انؼامت

تعد االستراتيجية التنافسية عممية اتخاذ اجراءات ىجومية أو دفاعية التخاذ مواقع يمكن الدفاع عنيا

في صناعة معينة ،والتعامل بنجاح مع القوى التنافسية لتحقيق عائد مرتفع عمى االستثمار لممنظمة ،وان
أفضل استراتيجية تتبعيا المنظمة ىي بناء فريد يعكس ظروفيا الحالية.

أ -مفهىو االسرتاتُدُت انتنافسُت

تيتم االستراتيجية التنافسية بتحديد المنتجات التي يجب تطويرىا ،وتحديد مدى اسياميا في تحقيق

أىداف المنظمة ،وقيمة الزبون المضافة ،فضالً عن تحديد أساليب المنافسة ،وآليات العمل التي يجب ان تمتزم

من خالليا وحدات األعمال االستراتيجية بفمسفة المنظمة ،وفعالياتيا لتحقيق أىدافيا المنشودة(الالمي،

وتعرف االستراتيجية التنافسية بانيا مجموعة من االجراءات التي تسمح لممنظمة بخمق مواقع
ّ .)80 :1000
ىجومية أو دفاعية في صناعة معينة لتحقيق عائد متفوق عمى االستثمار (.)Andrew,1986 :1

ويرى ( )Charles &Careth, 2010: 76ان االستراتيجيات التنافسية تتطمب حشد وبناء الموارد

وبين
والقدرات في كفاءات متميزة ،لتحقيق الميزة التنافسية ومن ثم تحقيق دعم ربحية المنظمةّ .

) (Hill,1992:144أن االستراتيجية التنافسية ىي تمك العمميات التي تتضمن تحديد حاجات الزبائن وكيفية
إشباعيا ،وتحديد نوع الزبائن الذين تتم خدمتيم ،وتحديد المقدرات والكفاءات المتميزة التي يتم من خالليا

إشباع حاجات الزبائن.

ب -أنىاع االسرتاتُدُاث انتنافسُت

تسعى المنظمات من خالل االستراتيجيات التنافسية العامة الى اكتساب مزايا تنافسية تضمن ليا

التفوق وتحقيق العائد المطموب ،وتتكون االستراتيجية التنافسية من التوجيات والمبادرات التي تتخذىا

المنظمة لجذب الزبائن ،وتمبية توقعاتيم ومقاومة الضغوط التنافسية عمييا ،ولذلك تبدع المنظمات في صياغة

االستراتيجيات التنافسية الكفيمة بكسب رضا الزبائن .وتتنوع االستراتيجيات التنافسية التي أشــار الييا
( )Porterالى خمـس استراتيجيات وىـي (: )Colin, 2008:13
ً
(أوال) :اسرتاتُدُت قُادة انكهفت

تعد استراتيجية قيادة الكمفة ( )Cost Leadership Strategyاستراتيجية تنافسية منخفضة

عولون عمى السعر المنخفض ،وتيدف
الكمفة تستيدف السوق الواسع ،لجذب اكبر طيف من الزبائن الذين ُي ّ
المنظمة الى تحقيق التفوق عمى المنافسين ،من خالل إنتاج منتجات بكمف أقل من كمف المنافسين ،ويترتب

عمى اعتماد ىذه االستراتيجية ميزتين ىما تحقيق المنظمة سعر أقل من أسعار المنافسين مع تحقيقيا نفس
الربحية بسبب انخفاض الكمفة المرتبطة بيا ،وقدرتيا عمى تحمل المنافسة الحادة أفضل من المنافسين النخفاض

كمفيا،

وليذا

تحقق

المنظمات

(.)Wheelen&Hunger,2012:209

التي

دللة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد ( )38لسنة 1222

تتبع

ىذه

االستراتيجية

أرباح

تفوق

المعدل

المتوسط

7

تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح احلامسة
وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة
ويمكن تحقيق استراتيجية قيادة الكمفة عن طريق اسموبين أساسيين ىما االدارة الكفؤة لتكاليف

نشاطات سمسمة القيمة ،وتجديد سمسمة القيمة إل زالة النشاطات غير الضرورية من خالل ( Thompson et

)al,2008:139
ً
(ثانُا)  :اسرتاتُدُت انتماَز

إن استراتيجية التمايز ) (Differentiationىي قدرة المنظمة عمى توفير القيمة المتميزة والمتفوقة

لممشتري ،في ضوء جودة المنتج والمواصفات الخاصة التي يرغبيا أو خدمات ما بعد البيع ،وتستيدف ىذه

بتميز عالمتيا التجارية وتصميميا ،وتعد
االستراتيجية السوق الواسع ،وتتضمن إنتاج منتجات مدركة
ّ
استراتيجية

التمايز

قابمة

لمتنفيذ

لكسب

العائدات

فوق

في

المتوسط

أعمال

محددة

( .)Sadiq&Salem,2012:1464وتمثل استراتيجية التمايز توجياً تنافسياً جذاباً عندما تكون احتياجات

المشترين وتفضيالتيم متباينة بشكل كبير ،إذ ال يمكن لمنتج قياسي معين إشباعيا ،ويتطمب تنفيذ ىذه

االستراتيجية معرفة ما يعتبرهُ المشترون أساسياً ،وما يعتقدون أنو قيمة (.)Collins, 2008:15
ً
(ثانثا) :اسرتاتُدُت انكهفت االفضم

تحتل استراتيجية الكمفة األفضل ) (Best Cost Strategyمرك ازً وسطياً ،بين استراتيجيتي قيادة

الكمفة الكمية واستراتيجية التمايز من جية وبين استراتيجيتي التركيز عمى الكمفة المنخفضة والتركيز عمى

التمايز من جية أخرى ،وتعد مزيجاً متناسقاً يوازن بين التأكيد االستراتيجي عمى الكمفة المنخفضة والتأكيد

االس تراتيجي عمى التمايز ،بخصائص المنتج المطموبة التي تزود بالقيمة المرغوبة ،وتستيدف ىذه
االستراتيجية الزبائن الذين ييتمون بقيمة المنتجات ولكنيم يتحسسون من السعر المرتفع

(.)Thompson&Stricland,2003: 168
ً
(رابؼا) :اسرتاتُدُت انرتكُز ػهً انكهفت ادلنخفضت

تعد است ارتيجية التركيز عمى الكمفة المنخفضة استراتيجية تنافسية ذات كمفة منخفضة  ،تركز عمى

مجموعة معينة من المشترين أو عمى سوق جغرافية معينة كونيا تستيدف السوق الضيق ،من خالل تقميل

الكمف بإزالة نفقات االعالن والترويج والنفقات التي ال تؤثر في قيمة المنتج ())Yuhui & Ji Liu,2011:8

(.)Datta,2008: 8
ً
(خامسا) :اسرتاتُدُت انرتكُز ػهً انتماَز :إن المنظمة التي تنفذ استراتيجية التركيز عمى التمايز تركز
عمى إنتاج منتجات قميمة ومتميزة لقطاع معين من السوق تخدم فيو عدد محدود من الزبائن في السوق

الضيق،

لخدمة

الزبائن

الذين

(.)Charles&Gareth,2010:163
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تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح احلامسة
وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة

ادلبحث انثانٍ /منهدُت انبحث

يناقش البحث إثارات فمسفية بمدى قدرة المنظمات العراقية عمى استعمال عوامل نجاحيا الحاسمة

وعممية إدارة المخاطر لتعظيم مخرجاتيا وتحقيق القيمة المضافة.
ً
أوال :مشكهت انبحث

تنطمق مشكمة البحث من مدى إمكانية المصارف العراقية الخاصة من تعظيم االستراتيجيات التنافسية العامة
من خالل عوامل النجاح الحاسمة وعممية إدارة المخاطر ،والتي تثير عدداً من القضايا البحثية .وىى عمي

النحو اآلتي:

 .2ما ىي مفاىيم مصطمحي المخاطر ،وعوامل النجاح الحاسمة في الفكر التنظيمي؟

معنى محدداً في الفكر االستراتيجي بصفة خاصة؟ وما المقصود بعممية إدارة
.1ىل تمتمك إدارة المخاطر
ً
المخاطر؟ وكيف يمكن معالجة المخاطر التي تواجو المصارف الخاصة؟

 .3ىل تعتمد االستراتيجيات التنافسية لممصارف الخاصة عمى عوامل النجاح الحاسمة وادارة المخاطر التي

تواجييا ؟
ً
ثانُا :أهذاف انبحث

استرشاداً بجوانب مشكمة البحث ،يمكن تحديد األىداف التي يسعى الى تحقيقيا في اآلتي:

 .2تقييم واقع ادارة المخاطر وتحديد االستفادة منيا في صياغة االستراتيجيات التنافسية العامة.

 .1تشخيص عوامل النجاح الحاسمة لعممية ادارة المخاطر لممصارف الخاصة ،وعرض بعض التوصيات
لصياغة االستراتيجيات التنافسية

 .3اختبار مدى تعظيم عوامل النجاح الحاسمة وعممية ادارة المخاطر لالستراتيجيات التنافسية .
ً
ثانثا :أهمُت انبحث
يكتسب البحث أىميتو من خالل أىمية الموضوعات التي اىتم بمعالجتيا ،وىي كما يأتي:

أ -تبرز أىمية البحث في الضرورة الممحة إلدارة المخاطر لتقميل اآلثار السمبية لحاالت الالتأكد

ب -االسيام في تأشير السبل الكفيمة إلدارة المخاطر والتنبؤ بيا ،وتحديد المعالجات الالزمة.

ج -زيادة المعرفة بأساليب تعظيم المخرجات في ضوء عوامل النجاح وعممية إدارة المخاطر.
ً
رابؼا :منىرج انبحث ادلقرتذ وفرضُاته

يستمد نموذج البحث الموضح في الشكل (ُ )3بنية العالقات بين عوامل النجاح الحاسمة وعممية

إدارة المخاطر ،واالستراتيجيات التنافسية العامة .ويقوم النموذج عمى فرضية رئيسة مفادىا" تتعاظم

االستراتيجيات التنافسية العامة في إطار عوامل النجاح الحاسمة وعممية إدارة المخاطر في المصارف العراقية

الخاصة " .وتنبثق عنيا فرضيتان فرعيتان ىما:

أ -تسيم عوامل النجاح الحاسمة في تعظيم االستراتيجيات التنافسية في المصارف الخاصة.
ب -تسيم عممية إدارة المخاطر في تعظيم االستراتيجيات التنافسية في المصارف الخاصة.
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تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح احلامسة
وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة
عملية ادارة المخاطر

عوامل النجاح الحاسمة
اٌتضاَ ودػُ االداسج اٌؼٍُا

تشىًُ اٌّداي اٌؼاَ ٌٍّخاغش

اٌثمافح اٌتٕظُُّح

تسذَذ اٌّخاغش

اٌهُىً اٌتٕظٍُّ

تسًٍُ اٌّخاغش

االتصاالخ

تمُُُ اٌّخاغش

اٌثمح

ِؼاٌدح اٌّخاغش

اٌتذسَة

اٌّشالثح واٌّشاخؼح

تىٕىٌىخُا اٌّؼٍىِاخ

اٌتىاصً واالستشاسج
()1

االستراتيجيــات التنافسية العامة
استشاتُدُح لُادج
اٌىٍفح

استشاتُدُح اٌتّاَض

استشاتُدُح اٌىٍفح
االفعً

استشاتُدُح اٌتشوُض
ػًٍ اٌىٍفح
إٌّخفعح

استشاتُدُح
اٌتشوُض ػًٍ
اٌتّاَض

ً
سادسا :جمتمغ انبحث وػُنته

شكل ( )1نموذج البحث المقترح

اختار الباحثان المصارف العراقية الخاصة ،بحسب تاريخ تأسيسيا ،العاممة في مدينة بغداد حص ارً الختبار

الفرضيات ميدانيا في بيئة العمل بعد استبعاد مصرفي الوركاء والبصرة األىمي لوضعيما تحت وصاية البنك المركزي،
بوصفيا ميداناً لتطبيق البحث ،وان عدد المصارف العراقية الخاصة العاممة في بغداد حص ارً ( )12مصرف ،واعتمد
البحث الحالي ما نسبتو  %80منيا الختبار فرضياتو ،والتي بمغ عددىا ( )21مصرفاً خاصاَ .وتم جمع البيانات من

خالل المقابالت المييكمة لـ (  )33مدي ارً .وكما ىو موضح بالجدول (.)2

جدول ( )2المقابالت المييكمة في المصارف العراقية الخاصة

اٌتسٍسً

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اسُ اٌّصشف

سٕح تأسُس
اٌّصشف

اٌتداسٌ
تغذاد
اٌؼشالٍ االسالٍِ
اٌششق االوسػ
اٌّتسذ
االهٍٍ اٌؼشالٍ
االئتّاْ
اٌخٍُح اٌتداسٌ
اَالف االسالٍِ
اٌشّاي
وىسدستاْ اٌذوٌٍ
اٌىغٍٕ االسالٍِ
اٌّدّىع
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1992
1992
1993
1994
1994
1995
1999
2111
2111
2114
2115
2115

االداسج اٌؼٍُا
(اٌّذَش واٌّذَش
اٌّفىض)
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
16

االداساخ
اٌىسطً
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
17

اإلداساخ
االششافُح
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
15

ػذد
اٌّماتالخ
اٌّهُىٍح
5
6
4
5
4
3
4
4
4
3
3
3
48
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تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح احلامسة
وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة

ادلبحث انثانث /حتهُم انكفاءة االنتاخُت نهمصارف انؼراقُت اخلاصت

سيجري تحميل كفاءة انتاجية المصارف الخاصة من خالل استعمال اسموب البرمجة الخطية لتحديد

مؤشر كفاءة الخدمة المصرفية لممصارف العراقية الخاصة عينة البحث عمى تعظيم االستراتيجيات التنافسية
العامة من خالل عوامل النجاح الحاسمة وعممية إدارة المخاطر كيدف يسعى المصرف الى تحقيقو .وسيتم
تناول عرض وتحميل نتائج التحميل الوصفي لمتغيرات البحث ،وتحميل الكفاءة االنتاجية لممصارف العراقية

الخاصة.

ً
أوال :ػرض نتائح انتحهُم انىصفٍ دلتغرياث انبحث وحتهُهها

تتضمن ىذه الفقرة عرضاً احصائياً لنتائج متغيرات البحث مع تحميل وتفسير ىذه النتائج .واشتممت

عمى عرض المتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة المييكمة وانحرافاتيا المعيارية ومعامالت االختالف ،لتحديد

مستوى اإلجابة واالىمية النسبية .وقد اعتمدت استبانة البحث عمى مقياس ليكرت ثالثي المستوى ،إذ أُعطيت
اإلجابة نعم ( )3درجات ،وأما االجابة ( الى حد ما) فأُعطيت ( )1درجة ،بينما أُعطي ( )2لإلجابة كال ،وكان

الوسط الفرضي (.)1

بين الجدول ( )1االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف المتعمقة بوجيات
ُي ّ
نظر المديرين الذين تمت مقابمتيم ،بصدد متغيرات البحث .ويعكس الجدول المذكور أن المتغير المستقل

(عوامل النجاح الحاسمة) الذي حقق وسطاً حسابياً عالياً بمغت قيمتو( ( 1.33عكس مستواه العالي مقارنة

بالوسط الفرضي ( )1من أقصى وسط ( ،)3وأكده االنسجام العالي الذي أظيرهُ االنحراف المعياري والتشتت
القميل جداً في اجابات المديرين الذين تمت مقابمتيم.

أما المتغير المستقل (عممية إدارة المخاطر) فحقق أعمى سطاً حسابياً بمغت قيمتو ( )2.63مقارنة

بالمتغيرات االخرى ،عكس مستواه العالي ،وأكده االنسجام العالي الذي أظيرهُ والتشتت القميل جداً في اجابات
المديرين الذين تمت مقابمتيم الذي عكسو قيمة االنحراف المنخفضة التي بمغت ( )0.21ومعامل االختالف
الذي بمغت قيمتو((0.08

ابي مقارنة
أما المتغير المعتمد (صياغة االستراتيجيات التنافسية العامة) فقد حقق أقل وسط حس ً
بالمتغيرات االخرى بمغت قيمتو ( ،)1.24والذي أوضح المستوى المقبول ليذا المتغير ،وأكده االنسجام العالي
الذي أظيرهُ والتشتت المنخفض جداً في اجابات المديرين الذين تمت مقابمتيم ،الذي عكسو قيمة االنحراف
المنخفضة التي بمغت (، )0.10
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تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح احلامسة
وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة
جدول( )1األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لعوامل النجاح الحاسمة
اٌّتغُشا
خ
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9

x10
mm
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
RR
x21
x22
x23
x24
x25
x26
x27
x28
x29
x30
SS

وُ ػذد سٕىاخ خثشته فٍ اداسج اٌّخاغش؟( ألً ِٓ  3سٕىاخ)، 5-3 ِٓ (،اوثش ِٓ
)5
هً َؤثش ِداي ػٍّه فٍ خصائص ؤىع ولُّح وخىدج اٌخذِاخ اٌّصشفُح؟
هً تٍتضَ االداسج اٌؼٍُا تئداسج اٌّخاغش وتذػُ تخصُص اٌّىاسد
ِٓ هى اٌزٌ َّتٍه اٌسٍطح ٌٍتشوُض ػًٍ اداسج اٌّخاغش فٍ اٌّصشف ( ،إختش ِا
َٕاسة رٌه) ؟ (اٌّذَ ش اٌّفىض ِ ،ذَش اداسج اٌّخاغش ِ ،ذساء االلساَ )
تمىَ االداسج اٌؼٍُا تتسذَذ واظر ٌٍّسؤوٌُاخ
تٍتضَ االداسج اٌؼٍُا تاِتالن اٌّىظفُٓ ٌٍّهاساخ واٌخثشاخ
َذػُ اٌّصشف خطػ تطىَش اد اسج اٌّخاغش
ِا ِستىي زذود ثمح اٌّصشف تاٌّىظفُٓ وفُّا تُٕهُ
وُف تىىْ االتصاالخ فاػٍح فٍ ِصشفىُ ٌتمًٍُ اٌّخاغش؟ ِٓ خالي اَداد اٌّؼٍىِاخ
اٌىاظسح واٌدذَشج تاٌثمح .أو تطىَش اٌفهُ تُٓ االداسج واٌّىظفُٓ .أو اتصاالخ
ِٕتظّح تُٓ االداسج وااللساَ واٌشؼة .
هً تمىَ ِٕظىِح االتصاالخ تتطىَش اٌفهُ وتسمُك اٌتىاصً تُٓ االداسج واٌؼآٍُِ
واصساب اٌّصاٌر
اخّاٌٍ ػىاًِ إٌداذ اٌساسّح
َىثك اٌّصشف أدٌح وِؼاَُش اداسج اٌّخاغش وسُاساتها
تتُ اداسج اٌّخاغش وفك ِؼاَُش ِسذدج
َضود اٌّصشف تذوساخ تذسَثُح زىي اداسج اٌّخاغش ؟( دوسج وازذج سٕىَا ،دوسج وً
سٕتُٓ ،ال تىخذ دوساخ)
َتُ تسذَذ اٌّىظفُٓ اٌّشاسوُٓ فٍ وً ِشزٍح ِٓ ِشازً اداسج اٌّخاغش
تمُُّ (اٌّخاغش اٌتٍ تىاخه اٌّصشف) ٌتتُ اٌّىافمح ػًٍ إٌشاغاخ اٌدذَذج
َّتٍه اٌّصشف ػٍُّح ِتاتؼح وِشاخؼح ٌٍّخاغش
تتُ ِؼاٌدح اٌّخاغش اٌتٍ تىاخه اٌّصشف وفك استشاتُدُاخ اداسج اٌّخاغش
َمىَ اٌّصشف تاٌتآُِ ػًٍ اػّاٌه وِىخىداته
َمىَ اٌّصشف تئلاِح اٌتساٌفاخ ِغ ِصاسف اخشي أو اٌّشاسوح ِؼها
َستخذَ اٌّصشف ِستشاسَٓ داخٍُُٓ وخاسخُُٓ ٌتمذَُ اٌّشىسج
اخّاٌٍ ػٍُّح اداسج اٌّخاغش
َسؼً ِصشفىُ ٌٍتطىس واٌؼًّ ػًٍ ِستىي دوٌٍ؟
َؤوذ اٌّصشف ػًٍ اْ تىىْ اسؼاس خذِاته اٌّصشفُح ألً ِٓ خُّغ اٌّصاسف
االخشي
تىخذ سلاتح شذَذج ػًٍ وٍف االػالْ واٌذػاَح ٌإلتماء ػًٍ اٌخذِاخ اٌساٌُح وػذَ
تطىَشها ِٓ أخً ػذَ صَادج اٌىٍف ؟
َسؼً اٌّصشف تطىَش خذِاته اٌّصشفُح تاستّشاس ِٓ اخً تسمُك اٌتُّض تاٌتشوُض
ػًٍ اٌضتائٓ اٌزٌ َؼىٌىْ ػًٍ اٌسؼش إٌّخفط.
َسؼً اٌّصشف تطىَش خذِاته اٌّصشفُح تاستّشاس ٌتسمُك اٌتُّض تاٌتشوُض ػًٍ
اٌضتائٓ اٌزٌ َؼىٌىْ ػًٍ اٌخذِاخ اٌّتُّّضج وال َهتّىْ الستفاع االسؼاس
هً َهذف ِصشفىُ اًٌ تسمُك ِىلغ ِتُّّض فٍ اٌسىق اٌّصشفُح االلٍُُّح؟
َسؼً ِصشفٕا ٌثٕاء سّؼح ػاٌُح
َشوض اٌّصشف ػًٍ اٌضتائٓ اٌزَٓ َهتّىْ تاٌّىاصٔح تُٓ سؼش اٌخذِاخ وتُٓ تُّضها.
َشوض اٌّصشف ػًٍ ششَسح اٌضتائٓ اٌزَٓ َؼ ّىٌىْ ػًٍ اٌسؼش إٌّخفط
َشوض اٌّصشف ػًٍ ششَسح ِٓ اٌضتائٓ اٌزَٓ َؼ ّىٌىْ ػًٍ اٌخذِح اٌّتُّّضج

اٌىسػ
اٌسساتٍ
2.28

االٔسشاف
اٌّؼُاسٌ
0.74

2.72
2.48
2.52

0.54
0.59
0.51

2.48
2.56
2.68
2.56
2.68

0.51
0.51
0.48
0.51
0.48

2.56

0.51

2.55
2.72
2.76
2.76

0.22
0.46
0.44
0.44

2.64
2.68
2.60
2.68
2.80
2.32
2.36
2.63
2.04
1.68

0.49
0.48
0.50
0.48
0.41
0.80
0.64
0.12
0.61
0.48

2.76

0.44

1.72

0.46

2.72

0.46

1.96
2.76
2.96
1.52
1.64

0.54
0.52
0.20
0.51
0.57

اخّاٌٍ االستشاتُدُاخ اٌتٕافسُح اٌؼاِح

2.18

0.20

وصف اٌّتغُشاخ

ِؼاًِ
االختالف
0.32
0.20
0.24
0.20
0.21
0.20
0.18
0.20

0.18
0.20
0.086
0.17
0.16
0.16
0.19
0.18
0.19
0.18
0.15
0.35
0.27
0.045
0.30
0.28
0.16
0.27
0.17
0.27
0.19
0.07
0.34
0.35
0.091

المصدر :من اعداد الباحثان باالعتماد عمى برنامج Excel
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تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح احلامسة
وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة
ويظير المتغير التفسيري (عممية إدارة المخاطر) الذي جاء
ُي ّ
بين جدول( )3ترتيب متغيرات البحث ُ
بالمرتبة األولى في االىمية النسبية ،وجاء بالمرتبة الثانية المتغير التفسيري عواما النجاح الحاسمة ،أما
المرتبة الثالثة فاحتميا المتغير المستجيب االستراتيجيات التنافسية العامة ،وىذا يعود سببو الى استخدام
المديرين لمييكل المركزي وعدم تفويض الصالحيات مما أضعف ذلك المتغير التفسيري عوامل النجاح الحاسمة

لتأتي بالمرتبة الثانية .

جدول ( )3ترتيب متغيرات البحث الرئيسة عمى وفق معامل االختالف

اٌشِض
mm
RR
SS

اٌّتغُشاخ اٌشئُسح ٌٍثسث
ػىاًِ إٌداذ اٌساسّح
ػٍُّح إداسج اٌّخاغش
االستشاتُدُاخ اٌتٕافسُح اٌؼاِح

اٌىسػ
اٌسساتٍ
2.55
2.63
2.18

االٔسشاف
اٌّؼُاسٌ
0.22
0.12
0.20

ِؼاًِ
االختالف
0.086
0.045
0.091

تشتُة
اٌّتغُشاخ
2
1
3

المصدر :من اعداد الباحثان باالعتماد عمى برنامج Excel

والشكل ( )3يوضح ذلك عمى وفق معامالت اختالف ىذه المحاور استناداً الى المقابمة المييكمة.

0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000

0.091

0.086
0.045

عوامل النجاح الحاسمة

عملية إدارة المخاطر

االستراتيجيات التنافسية
العامة

شكل ( )3ترتيب االىمية النسبية لممتغيرات الرئيسة لمبحث عمى وفق معامل االختالف
المصدر :من اعداد الباحثان باالعتماد عمى برنامج Excel

ً
ثانُا :حتهُم انكفاءة االنتاخُت باستؼمال اسهىب انربجمت اخلطُت من خالل برنامح ( )DEAػهً
مستىي نهمصارف انؼراقُت اخلاصت

ُيستعرض في ىذه الفقرة تحميل الكفاءة االنتاجية ( كفاءة الخدمة المصرفية) لممصارف الخاصة،
باستعمال اسموب البرمجة الخطية من خالل برنامج تحميل مغمف البيانات (Data Envelopment
) ، Analysis Program-DEAعن طريق توظيف البيانات لعوامل النجاح الحاسمة وعممية ادارة

المخاطر كعوامل مستقمة ،واالستراتيجيات التنافسية كعامل معتمد ،إذ تُـعد االستراتيجيات التنافسية مخرجات
(منتجات المصارف الخاصة) ،وىي ىدف تسعى الى تعظيمو المصارف الخاصة ،وفي الوقت نفسو تحاول

المصارف توظيف عوامل النجاح وعممية ادارة المخاطر بأفضل طريقة ممكنة بوصفيا مدخالت العممية
االنتاجية لمخدمة المصرفية ،وعمى ىذا االساس تتكون دالة إنتاج الخدمة المصرفية كما يأتي :

)SS = F (mm , RR
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تعظيم االسرتاتيجيات التنافسية العامة يف إطار عوامل النجاح احلامسة
وعملية إدارة املخاطر  :حبث تطبيكي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة
حيث تمثل:

 : SSاالستراتيجيات التنافسية كمتغير تابع ( وىو اليدف الذي يسعى المصرف الى تعظيمو.

 :mmعوامل النجاح الحاسمة كمتغير مستقل يعتمد عميو المصرف في تحقيق اىدافو.

 : RRعممية ادارة المخاطر كمتغير مستقل وىي عنصر انتاجي يعتمد عميو في تحقيق اليدف.

إن استعمال اسموب البرمجة الخطية إليجاد مؤشر الكفاءة االنتاجية لعينة المصارف الخاصة التي يجب أن

تتصف بثالثة شروط أوليا أن تمارس أعماالً متماثمة وتتصف بالتجانس ،وأن تواجو نفس الظروف المحيطة،

وان تتشابو في انماط عمميا ). (Malhotra & Rashmi,2008:26

وان برنامج تحميل مغمف البيانات( )DEAشائع االستخدام في قياس كفاءة الخدمة المصرفية ،لذلك

يمكن تطبيقو بطريقة توجيو المخرجات ( )Output Oriented Methodالتي يكون اليدف االساس منيا
تعظيم المخرجات اإلنتاجية في ضوء ثبات حجم المدخالت المتاحة ،وطريقة توجيو المدخالت ( Input

 )Oriented Methodالتي يكون اليدف االساس منيا استعمال أقل ما يمكن من المدخالت المتاحة
لمحصول عمى المخرجات االنتاجية نفسيا). (Dang,2011:2

وييدف برنامج تحميل مغمف البيانات( )DEAإلى تحقيق أعمى قيمة ،تتحقق عندما تكون النسبة

المئوية لمكفاءة االنتاجية

( ،)%200وعندىا يكون (مستوى الكفاءة = ) 2من خالل مجموعة أوزان

المخرجات ( ،)urومجموعة أوزان المدخالت ( ،)viوكما يأتي ):(Mikulas,2010:150

حيث إن:

) : Urمجموعة االوزان لممخرجات  : Vi.مجموعة االوزان لممدخالت .

 : Yrمخرجات المصرف .
 : Xiمدخالت المصرف.

ويمكن لممصرف ان يحقق كفاءة مثالية اذا حصل عمى مستوى كفاءة ( ، )2الذي يعني التطابق

التام بين أداء المصرف الفعمي وأداء المصرف المستيدف .اما اذا حقق المصرف مستوى كفاءة اقل من()2

فيذا يشير الى ان المصرف يعاني من حالة كفاءة منقوصة ،أي غير كفوء نسبيا الى المصارف المناظرة ،
ويعني ذلك وجود ىدر بمقدار النسبة بين مستوى الكفاءة المتحققة وبين الكفاءة المثالية ،ويتم َحل برنامج
( )DEAمن خالل تحويل النموذج إلى برنامج خطي وايجاد القيمة المثمى لـمجموعة أوزان المخرجات (،)ur

ولمجموعة أوزان المدخالت ( ،)viمن خالل استخدام أساليب البرمجة الخطية القياسية .والجدول ( )8يوضح
كفاءة الخدمة االنتاجية لممصارف العراقية الخاصة عينة البحث.
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جدول( )8كفاءة الخدمة المصرفية عمى وفق البرمجة الخطية من خالل برنامج ( )DEA
خ

اسُ اٌّصشف

1
2

اٌّصشف اٌتداسٌ اٌؼشالٍ
اٌّصشف االهٍٍ اٌؼشالٍ

اٌىفاءج
االٔتاخُح
%96.3
%89.3

ٔسثح اٌهذس اٌتمشَثُح فٍ
اٌّذخالخ
%4
%11

3

اٌّصشف اٌؼشالٍ االسالٍِ

%88.2

%12

4

ِصشف وىسدستاْ اٌذوٌٍ

%86.4

%14

5

اٌّصشف اٌىغٍٕ االسالٍِ

%85.5

%16

6

اٌّصشف اٌخٍُح اٌتداسٌ

%84.6

%17

7

ِصشف اَالف االسالٍِ

%82.6

%18

8

ِصشف االئتّاْ اٌؼشالٍ

%81.7

%21

9

اٌّصشف اٌّتسذ

%78.3

%22

11

ِصشف اٌششق االوسػ

%76.1

%24

11

ِصشف تغذاد

%74.3

%27

12

ِصشف اٌشّاي اٌذوٌٍ

%74.7

%28

المصدر  :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى نتائج برنامج تحميل معمف البيانات()DEAاالصدار الثاني منو.
ُيظير الجدول ( )8مؤشرات كفاءة االنتاجية(كفاءة الخدمة المصرفية) لممصارف العراقية الخاصة عينة
البحث ،مرتبة تنازلياً حسب مؤشر كفاءة المصرف والنسبة المئوية لميدر في المدخالت .اذا نجد ما يأتي:
ويوضح الجدول( )8المذكور آنفاً كفاءة المصارف العراقية الخاصة االخرى ونسبة اليدر في

المدخالت  ،والذي يشير الى أن المصارف المدروسة استطاعت تعظيم االستراتيجيات التنافسية العامة مع ثبات
المدخالت المتمثمة بالمتغيرات التفسيرية.

وىذا يدل عمى ان المصارف الع ارقية الخاصة استطاعت تعظيم االستراتيجيات التنافسية من خالل

مدخالتيا المتمثمة بالمتغير التفسيري عوامل النجاح الحاسمة ،مما يقود الى قبول الفرضية الفرعية األولى

التي مفادىا( تسيم عوامل النجاح الحاسمة في تعظيم االستراتيجيات التنافسية العامة في المصارف العراقية
الخاصة).

كما ان المصارف العراقية الخاصة استطاعت تعظيم االستراتيجيات التنافسية من خالل مدخالتيا

المتمثمة بالمتغير التفسيري عممية إدارة المخاطر مما يقود الى قبول الفرضية الفرعية الثانية التي

مفادىا(تسيم عممية إدارة المخاطر في تعظيم االستراتيجيات التنافسية العامة في المصارف العراقية الخاصة.

وىذا يقود الى تحقق فريضة البحث الرئيسة ( تتعاظم االستراتيجيات التنافسية العامة من خالل عوامل النجاح
الحاسمة وعممية إدارة المخاطر في المصارف العراقية الخاصة).

دللة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد ( )38لسنة 1222

15
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خامتت انبحث

يستعرض نتائج تحميل الجانب الميداني في حقل عوامل النجاح الحاسمة وعممية إدارة المخاطر

لمباحثين في المصارف العراقية الخاصة
واالستراتيجيات التنافسية العامة ،فضالً عن نتائج المعايشة الميدانية
ّ
المدروسة.
ً
أوال :االستنتاخاث

 .1استطاعت المصارف الخاصة المدروسة من توظيف عوامل النجاح الحاسمة في إعداد جيد لعممية إدارة
المخاطر وتطويرىا وجعل مراحميا مندمجة في الواقع العممي لصياغة االستراتيجيات التنافسية التي تُعظّم
القيمة المضافة وتحقق أىداف المصرف.

 .2تمكنت المصارف العراقية الخاصة من توظيف عممية إدارة المخاطر بجميع مراحميا ،إذ وظفت مرحمة تحديد
المخاطر وتحميميا ووصفيا وتصنيف مصدرىا وتحديد أسبابيا وتأثيراتيا وما ينبغي إدارتو منيا ،وتقييميا

ومعالجتيا باستراتيجيات معالجة المخاطر لتعظيم صياغة االستراتيجية التنافسية التي تُم ّكن المصرف من

تحقيق اىدافو.

انتىصُاث

 .2ضرورة االستثمار بعوامل النجاح الحاسمة إلدارة المخاطر وادامة ىذه العوامل وتطويرىا لتعظيم القيمة

المضافة من خالل االستراتيجية التنافسية التي ينفذىا المصرف ،من خالل مشاركة االدارة العميا مع العاممين

بورش عمل واتخاذ التفويض منيج عمل وتقميل المركزية من خالل اعتماد اليياكل المرنة واالستفادة من التزام
لإلدارة العميا ودعميا إلدارة المخاطر ،وتشجيع المصارف العراقية الخاصة عمى بناء ىياكل تنظيمية مرنة،
لتسييل االتصاالت األفقية بدال من العمودية،

 .1تشجيع االستثمار بعممية إدارة المخاطر خصوصاً بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة ،ودمجيا مع مقدرات
إدارة المخاطر لزيادة خمق المبادرات اإلبداعية الجديدة ،وتقديم قيمة جديدة وعالية لمزبون والمصرف وربط

المصارف الخاصة مع البنك المركزي ،ضرورة استثمار المصارف الخاصة بتحديد المخاطر التي ينبغي إدارتيا

وتحديد أسبابيا وتأثيراتيا ومصادرىا،

ادلقرتحاث

.2إجراء دراسة لتأثير استراتيجيات معالجة المخاطر عمى االداء االستراتيجي من خالل المقارنة بين المصارف
الخاصة العراقية واالقميمية والعالمية.

 .1إنشاء مركز تخصصي إلدارة المخاطر يأخذ عمى عاتقو بمتابعة تطبيق معايير إدارة المخاطر في المنظمات
الخدمية والصناعية ،وييتم بأبحاث إدارة المخاطر.
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ادلصادر

، الطبعة العربية االولى، ادارة الخطر والتامين،)1002(  وليد اسماعيل،  و السيفو، عيد احمد، ابو بكر-2
. دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع: االردن- عمان

، دراسة حالة: ) دور ومكانة ادارة المخاطر في المؤسسة االقتصادية1021( عبدلي لطيفة-1
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Maximizing competitive strategies in the general framework of the
critical success factors and the risk management process: applied
research in a sample of Iraqi private banks
Abstract
Discussion dealt with the independent factors critical such us success
factors and the risk management process, and dependent factor of the general
competitive strategies, and began searching the dilemma of thought, as
crystallized his problem in the light of the need for organizations to philosophy
and deeper vision of a more comprehensive understanding of the concept of risk
management, assessment and management to maximize the competitive
strategies of public, and on this basis, Search queries formulated problem of the
gap between the knowledge-based intellectual propositions farcical for the
purposes of interpretation of the relationship between the critical success factors
and the risk management process, and likelihood maximize the output of the
production process.
And manifested aim of the research in determining the extent of benefit
from risk management to maximize the output of the production process of the
private Iraqi banks, and the diagnosis of the critical success factors for the risk
management process, and submit proposals that could contribute to clarifying
these modern concepts in the field of strategic thinking, and test the Iraqi
environment to incubate Search and rely on the analytical style of the survey,
was the use of a linear programming approach to test the hypothesis of the
research, data was collected through structured interviews for (48 (a director of
the upper and middle departments and operational in twelve private Iraqi banks
The research found the impact of the critical success factors and the risk
management process to maximize the general competitive strategies, being the
output of the production process of the Iraqi private banks. And conclude the
existence of the critical success factors for the risk management process, and the
existence of interest in the risk management process changes to reduce non-core
activities in the banks, and the protection of its resources. The recommended
research need to invest critical success factors for risk management and the need
for sustaining order to maximize the added value of strategic competitiveness
and encourage investment process of risk management, and propose to conduct a
study of the impact of strategies to address the risks to strategic performance of
the business organizations through the comparison between private banks Iraqi
and regional, and create a specialized center for risk management.

Key words: critical success factors, the risk management process, competitive
strategies general, the formation of the general area of risk, risk identification,
risk treatment, risk matrix.
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