احر االتذاع يف تقذيى اخلذياخ املصرفيح يف حتقيق امليزج

انتنافسيح نهًصارف ( دراسح تطثيقيح يف املصارف االههيح انعراقيح )
م.م .ايمان عبد الرضا محمد
معهد االدارة التقني
املستخهص
يهـدف هذا البحث إلى التعرف على مفهـوم اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية فضبلً عن مفهوم وأبعاد
الميزة التنافسية  .وتحديد وتحليل العـبلقة (عبلقة االرتباط واألثر) بيـن مفهوم اإلبداع في تقديم الخدمات
المصرفية وأبعاد الميزة التنافسية في المصارف عينة البحث  .وتضمـن مجـال البحث جميع المصارف األهلية
العراقية في مدينة بغداد فقط والبالغ عددها ( )02مصرفا  ،اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على عينـــة
عشوائية من خـبلل توزيع االستبانة علـى أفراد عينة البحـث وهم المدراء والزبائن والعاملين في تلك
المصارف  ،وقد تم توزيع ( )119استمارة استبانة استرجع منها ( )79استمارة صالحة للتحليل .
وتوصـل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمهـا وجود عبلقة ارتبااط ذات داللاة إحصاائية باين اإلباداع فاي
تقديم الخدمات المصرفية وأبعاد الميزة التنافسية في المصارف عينـة البحـث  .وأيضاـا وجاود عبلقاة تارثير ذات
داللة إحصائية بين اإلبداع ًفي تقديم الخدمات المصرفية وأبعاد الميزة التنافسية ً فاي المصاارف عيناـة البحاث .
كما تضمن البحث مجموعة ماـن التوصايات منهاـا  :زياادة االهتماـام مان قبال المادراء والعااملين فاي المصاارف
عينة البحث حـول العبلقة ( عبلقـة االرتباط واألثـر ) بيـن مفهوم اإلبداع فاي تقاديم الخادمات المصارفية وأبعاـاد
الميزة التنافسياـة  ،وضارورة زياـادة اهتماـام إدارات المصاارف عيناة البحاث بربعاـاد الميازة التنافسياـة والعماـل
على تحقيقها بكفـاءة مـن اجل تحقيق التفوق على منافسيها في أسواق المنافسة .
املصطهحاخ انرئيسيح نهثحج  /اإلبداع -الخدمات المصرفية -الزبائن -الميزة التنافسية .
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االقتصادية واإلدارية
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للمصارفى(ىدرادةىتطبوقوةىفيىالمصارفىاالهلوةىالعراقوةى)ى

املقذيح

ى

شهد القطاع المصرفي على المستوى العالمي تنافسا شديدا منقطع النظير وسيكون التميز للمصارف التاي
تمتلك اإلمكانات التي تتيح لهاا تقاديم خدماة بجاودة عالياةى وبساعر مناساع وتتمتاع بميازة تنافساية تميزهاا عان
المنافسين وتلبي حاجات الزبون ورغباته بتكلفة اقل وتنوع شاامل وبطريقاة ساهلة ومناسابة  ،ولعال مان ابارز
األسباع الرئيسية لذلك  ،هو التطور الحاصل في رؤية المنظمة إلى اإلبداع واالساتثمار فياه ألناه النشااط الاذ
يحقق قيمة مضافة  ،والن المنظمة التاي ال تطاور خادماتها ساتقوم المنظماات األخارى المنافساة لهاا باذلك مماا
يهادد تلااك الحصاة السااوقية  .وباذلك فاارن المنظماة الناجحااة الياوم هااي التاي تطااور خادماتها بااوتيرة أسارع ماان
المنظمات المنافسة أو أكثر قدرة منها على االستجابة لحاجات الزبائن أو في تقديم قيمة وخدمة أفضل لزبائنها
 ،وفي كل هذه الحاالت أصبح اإلبداع احد مقاييس األداء والميازة التنافساية للمنظماات مان اجال البقااء والنماو
واالستمرار في السوق .
وترتي أهمية الدراسة من واقاع البيئاة العراقياة التاي تواجاه المصاارف األهلياة فيهاا ضاغوطات وتحاديات
داخلية وخارجية من اجل مواكبة التطورات الحديثة  ،وبذلك أصبحت المصارف تتجه نحو اإلبداع في خادماتها
المصرفية وأسعارها وترويجها لعملياتها المصرفية من اجل تحقيق ميزة تنافسية تميزها عان غيرهاا فاي بيئاة
األعمال المصرفية وذلك مان خابلل الجاودة فاي الخادمات  ،وتحقياق رضاا الزباائن الاذ تحققاه مان جاراء هاذه
الميزة التنافسي ة للمصارف  .ولكون القطاع المصرفي يلعع دورا بارزا في خدماة االقتصااد الاوطني العراقاي ،
فقااد شااهد هااذا القطاااع تطااورا كبياارا فااي الساانوات األخياارة ماان حيااث الخاادمات التااي يقاادمها للزبااائن اسااتجابة
لمتطلبات النمو وتوقع زيادة فرص االستثمار فيه  ،إذ أصبحت المنافساة حاادة باين المصاارف العراقياة نفساها
وبين المصارف األجنبية من جهة  ،وباين المصاارف التجارياة والمؤسساات المالياة مان جهاة أخارى  ،فجمياع
هذه المصارف تقدم نفس الخدمات إال أنها تختلف في مستوى جودة الخدماة المقدماة للزباائن األمار الاذ دفاع
إدارات هذه المصارف للبحث عان طارق جديادة لئلباداع بهادف المحافظاة علاى الزباائن الحااليين وجاذع زباائن
جدد وتحقيق ميزة تنافسية .
وتاارتي هااذه الدراسااة لتساالط الضااوء علااى اثاار اإلبااداع فااي تقااديم الخاادمات المصاارفية فااي تحقيااق المياازة
التنافسية للمصارف العراقية األهلية  .إذ إن المبحث األول يتناول منهجية البحث  ،والمبحث الثاني يركاز علاى
الجانع النظر ويتضمن اإلباداع والميازة التنافساية  ،أماا المبحاث الثالاث يتعلاق بالجاناع العملاي  ،والمبحاث
الرابع يحدد أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها البحث .
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للمصارفى(ىدرادةىتطبوقوةىفيىالمصارفىاالهلوةىالعراقوةى)ى
ى

املثحج األول /ينهجيح انثحج

1ـ يشكهح انثحج :
إن المصارف هدفها تحقيق األرباح إضافة إلى تقديم خدمات إلى الزبائن  .ومن اجل أن تبقى وتنمو في
البيئة الخارجية والتي تشهد منافسة َحادة بين المصارف ال بد لها من إيجاد الوسائل والعمليات الضرورية
التي ُتمكنها من َتقديم خدمات جديدة وتطوير الخدمات الحالية لتلبية متطلبات الزبائن  .وهذا يعني لكي َيتمكن
المصرف من البقاء والنمو في أسواق المنافسة عليه إيجاد األساليع والعمليات الضرورية لتمكينه من َتقديم
كل ما هو جديد أو مميز من الخدمات ليحقق له التفوق على المنافسين  .على ضوء ذلك تنحصر مشكلة
البحث في الكشف عن والتعرف على مفهوم اإلبداع ومفهوم وأبعاد الميزة التنافسية  ،فضبل عن التعرف على
العبلقة ( عبلقة االرتباط واألثر ) بين اإلبداع وإبعاد الميزة التنافسية مما حفز ذلك الباحثة على تناول هذا
شكل عام فان هذا البحث ُيحاول اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
وب ٍ
الموضوع ِ ،
 .1هل هناك تصور واضح لدى ال ُمدراء والعاملين في المصارف عينة البحث عن مفهوم اإلبداع في تقديم
الخدمات المصرفية فضبلً عن مفهوم وأبعاد الميزة التنافسية ؟
 .0ما طبيعة العبلقة (عبلقة االرتباط واألثر) بين اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية وأبعاد الميزة التنافسية
في المصارف عينة البحث ؟

ى

2ـ أهًيح انثحج :
تنبع أهمي ة البحث من أهمية الموضوع الذ تتناوله والذ يهتم باإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية
وأثره في تحقيق الميزة التنافسية  ،لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة بدعم االقتصاد العراقي من خبلل
المصارف األهلية العراقية والتي من خبللها يتم دعم وتعزيز هذا االقتصاد  ،وكذلك من خبللها يتم تمويل
المشاريع الخدمية واإلنتاجية والفنية التي يحتاجها هذا االقتصاد  ،والمهم أن يتم ذلك من خبلل إبداعات
متميزة تجعله يتخطى العقبات والمعيقات في تقديم الخدمات للزبائن  ،ومن ناحية أخرى فرن هذه الدراسة
التطبيقية ستعزز وترفد المكتبة العراقية والعربية عن دراسة تطبيقية تهم الباحثين والمهتمين تتعلق بواقع
اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية في تحقيق الميزة التنافسية .
3ـ أهذاف انثحج :
يمكن تحديد أهم أهداف البحث كما يرتي :
 -1التعرف على مفهوم اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية فضبلً عن مفهوم وأبعاد الميزة التنافسية في
المصارف عينة البحث .
 -0تحديد وتحليل العبلقة (عبلقة االرتباط واألثر) بين مفهوم اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية وأبعاد
الميزة التنافسية في المصارف عينة البحث .
4ـ فرضياخ انثحج :
1ـ توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين اإلباداع فاي تقاديم الخادمات المصارفية وأبعااد الميازة التنافساية
في المصارف عينة البحث .
0ـ توجد عبلقة ترثير ذات داللة إحصائية بين اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية وأبعاد الميازة التنافساية فاي
المصارف عينة البحث.
5ـ أسهىب مجع انثياناخ:
اعتمدت الدراسة في جمع البيانات والمعلومات على مصدرين هما :
1ـا المصاادر العلميااة والمعرفياة  :تمثلاات باألدبياات والدراسااات الساابقة التااي تناولات موضااوع اإلباداع وإبعاااد
الميزة التنافسية مان كتاع ومجابلت متخصصاة ومحكماة  .باإلضاافة إلاى االساتعانة بالمعلوماات التاي يصادرها
دليل الشاركات المسااهمة للمصاارف العراقياة األهلياة المدرجاة فاي ساوق العاراق لاؤلوراق المالياة . 0210 ،
0ـ المصادر األولية  :وقد تمثلت باستمارة االستبيان ( ملحق  ) 1التي تم تصميمها لغار جماع البياناات مان
أفراد عينة الدراسة  ،وقد ترلفت االستبانة من ثبلثة أجزاء  ،يتعلق الجزء األول بالعوامل الشخصية والوظيفية
عان عينااة البحاث  ،أمااا الجاازء الثااني خاااص بمتغيارات اإلبااداع فااي تقاديم الخاادمات المصارفية  ،فيمااا اخااتص
الجازء الثالاث بمتغياارات إبعااد المياازة التنافساية  .وقااد تام اسااتخدام مقيااس ليكاارت الخماساي فااي تقيايم الجاازء
الثاني والثالث من االستمارة لسهولة وثبات نتائجه  ،فضبل عن موضوعية المقياس إلتاحة الفرصة أمام الفرد
لكي يعبر عن رأيه بالنسابة لكال متغيار مان المتغيارات فاي االساتبيان  .اعتماد البحاث علاى الحزماة اإلحصاائية
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للمصارفى(ىدرادةىتطبوقوةىفيىالمصارفىاالهلوةىالعراقوةى)ى

االجتماعيااة ( ) SPSSفااي معالجااة وتحلياال البيانااات  ،وانسااجاما مااع طبيعااة أهااداف هااذا البحااث فقااد
للعلااوم
ى
اسااتخدمت الباحث اة عاادد ماان األساااليع اإلحصااائية تتمثاال فااي معاماال ( ) Cronbach Alphaلقياااس ثبااات
االختبار  ،والتكرارات والنسع المئوية  ،ومعامل االرتباط واالنحدار المتعدد .

ى

6ـ جمتًع وعينح انثحج :
يتكون مجتمع البحث من جميع المصارف العراقية األهلية في مدينة بغداد فقط المسجلة في دليل الشركات
المساهمة للمصارف العراقية األهلية المدرجة في سوق العراق لؤلوراق المالية والبالغ عددها ( )02مصرفا ،
وقااد ارتاارت هااذه الدراسااة فااي اختيارهااا لهااذا القطاااع لعاادة أسااباع  .أولهااا إن هااذا القطاااع ماان أكثاار القطاعااات
المهتمة باإلبداع فاي تقاديم الخادمات المصارفية  ،وثانيهماا معرفاة موظفيهاا بالمصاطلحات والمفااهيم المتعلقاة
باإلبداع التي وردت في هذا البحث  .ويشمل مجتمع الدراسة المدراء والزبائن والموظفين أو العاملين في هاذه
المصارف  .عليه فرن تطبيق هاذه الدراساة فاي قطااع البناوك ساوف يجناع هاذه الدراساة التحياز فاي اإلجاباات
نظرا لمعرفتهم وخبرتهم العالية في التعامل مع المفاهيم المتعلقة باإلبداع  .أما عينة البحث فقد تم اختيار عينة
عشوائية بسيطة ممثلة بالمصارف العراقية األهلية حيث تم توزيع (  ) 119استبانة على أفراد عينة الدراساة
 ،ولضمان الدقة والسرعة في جمع البيانات فقاد تام توزياع االساتبانة شخصايا علاى األفاراد المشامولين ضامن
عينة البحث  .وبعد القياام بجماع االساتبيانات الموزعاة اساتطاعت الباحثاة أن تساترد (  ) 79اساتبانة وبنسابة
استرجاع ( )%48وهو مجموع االستمارات الخاضعة للتحليل .
7ـ االختثاراخ اخلاصح تأداج انذراسح ( االستثياٌ ):
1ـ صدق األداة (  :) Instrument Validityوتعني قدرة استبانة الدراسة على قياس المتغيارات والعوامال
التي صممت االساتبانة لقياساها  ،حياث تام مراعااة الشامولية وعادم االزدواجياة فاي االساتبانة  ،وقاد تام
عر االستبانة على خمسة من الخباراء المختصاين فاي كلياات ومعاهاد هيئاة التعلايم التقناي للتركاد مان
صدق األداة ( ملحق . ) 0
0ـ ثبات األداة ( :)Instrument Reliabilityويشير إلى مادى الحصاول علاى النتاائج نفساها لاو تام تكاـرار
الدراسااااة فااااـ ي ظااااروف مشااااابهة باسااااتخدام نفااااس األداة ( االسااااتبانة ) وتااااـم استخــااااـدام مقيااااـاس (
 ) Cronbach Alphaلتحديااد درجااة ثبااات األداة حيااث بلغاات نتيجااة االختبااار بالنساابة للجاازء الثاااني
الخاص بمتغيرات اإلبـداع فـي تقديم الخدمات المصرفيـة ( ) %78والجـزء الثالث (  )%70وهي نسبة
أعلى من الحد األدنى المقبول وهو (. )%:2
8ـ األسانية اإلحصائيح املستخذيح:
1ـ التكرارات والنسع المئوية لعر البيانات التي تعكس ال ُمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفاراد عيناة البحاث
.
 0ـ معامال االرتبااط لتحدياد طبيعاة عبلقاة االرتبااط باين متغيارات اإلباداع فاي تقاديم الخادمات المصارفية وأبعااد
الميزة التنافسية.
7ـ االنحدار ال ُمتعدد لتحديد الترثير المعنو لل ُمتغيرات ال ُمستقلة (اإلبداع في تقديم الخادمات المصارفية) فاي
ال ُمتغيرات ال ُمعتمدة (أبعاد الميازة التنافساية)  .وقاد اساتخدم البرناامج اإلحصاائي ( )SPSSلغار تحليال
بيانات البحث والتوصل إلى نتائج التحليل .
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للمصارفى(ىدرادةىتطبوقوةىفيىالمصارفىاالهلوةىالعراقوةى)ى
ى

املثحج انخاني /اإلتذاع وامليزج انتنافسيح

يتضامن هااذا المبحااث المفاااهيم الخاصااة باإلباداع  ،واألنااواع  ،والمتطلبااات  ،والمراحاال والعواماال المااؤثرة
على اإلبداع فضبل عن مفهوم وإبعاد الميزة التنافسية  .ى

أوال  :اإلتذاع

1ـ يفهىو اإلتذاع
إن ممارسة العاملين في المنظمات اإلدارية لئلبداع في أساليع أداء المهام يتطلاع إيجااد البيئاة اإلبداعياة
المبلئمااة  ،فاإلبااداع مشااتق ماان الفعاال أباادع الشاايء أ اختراعااه  ،وأباادعت الشاايء أ اسااتخرجته وأحدثتااه ،
واإلبداع يعني إيجاد شيء غير موجود  .وان معظم االنجازات العلمية والتكنولوجية التاي حققتهاا البشارية فاي
القرن العشرين هي نتاجات أفكار المبدعين  ،ومجتمعنا يعاي فاي عاالم ساريع التغييار تحيطاه تحاديات محلياة
وعالميااة لعاال ماان أهمهااا االنفجااار المعرفااي والتطااور التكنولااوجي واالنفتاااح علااى العااالم  ،كاال ذلااك يحتااا منااا
السرعة في تنمية عقليات مفكرة قادرة على حل المشكبلت .
من هذا المنطلق فرن هناك مجموعة عديدة من التعاريف الخاصة باإلبداع والتي صنفت تبعاا لوجهاة نظار
كل باحث فقد عرف (  ) Cortese , 2001 , 158اإلبداع برنه ( إيجاد طرائق جديدة فاي التفكيار والاتعلم تغيار
عملياات المنظماة ومخرجاتهاا ) .وعارف ( ) Zipple , 2001 , 411اإلباداع برناه ( كيفياة التفكيار بعيادا عان
السااياقات التقليديااة مااع استحضااار كاال أشااكال المغااامرة ماان تبنااي عمليااات التغيياار ودعمااه بمااا يحقااق تحااوالت
إبداعية في بيئة المنظمات وعملياتها فضبل عن مخرجاتها إلـى بيئتهاا )  .وتاـرى ( السارور ) 08 ، 0220 ،
برن اإلبـداع ( إنتا أفكار جديدة خارجاة عان المرلاـوف ) .وأكاـدت ( ساهيلة  ) 191 ، 0228 ،بارن ( اإلباداع
تطوير فكرة قديمة إليجاد فكرة جديادة مهماا كانات الفكارة صاغيرة يناتج عنهاا إنتاا متمياز غيار مارلوف يمكان
تطبيقه واستعماله ) .
يتضح مما تقدم برن مفاهيم اإلبداع تادور حاول نقطاة معيناة وهاي إن اإلباداع عملياة اكتشااف شايء جدياد
خار عن المرلوف وتقديمه لآلخرين .
كما أجمعت البحوث والدراسات العلمية على إن اإلبداع يتكون من خمسة عناصر رئيسية هـــي ( الضمور
: ) 01 ، 0227 ،
1ـ الطبلقة  :المقصود بها كمياة إنتاا كبيارة تفاوق المتوساط العاام ينتجهاا الشاخص فاي غضاون فتارة زمنياة
محددة  ،وقد تكون الطبلقة لفظية أو فكرية أو طبلقة تعبيرية .
0ـ المرونة  :تعني القدرة على االنتقال من موقف إلى آخر  ،والتعامل معها جميعا  ،وفي هذا اإلطاار يمكان أن
يبد الشخص نوعا من المرونة التلقائية  ،التي تعني القدرة على إعطاء استجابات متنوعة  ،والمروناة
التكيفيااة التااي يتصااف بهااا الفاارد  ،الااذ يسااتطيع التكيااف وتعااديل ساالوكياته بهاادف التوصاال إلااى حاال
المشكبلت التي تواجهه .
7ـ األصالة  :والمقصود بها قدرة الفرد على توليد أفكار جديدة .
8ـ القدرة على تحسس المشكبلت وإدراك طبيعتها .
9ـ الميل إلى إبراز التفاصيل واستنباطها بصورة مبدعة .
2ـ يفهىو اإلتذاع يف اخلذياخ املصرفيح
يمكن تعريف الخدمات المصرفية على إنها ( مجموعة األنشطة والفعاليات الخدمية التي يقادمها المصارف
لغاااااار تلبيااااااة حاجااااااات ورغبااااااات الزبااااااائن ) ( الصااااااميدعي ويوسااااااف  ، ) 082 ، 0229 ،وعاااااارف
(  ) Woodman & Griffin , 2003 , 312الخدمات المصرفية برنها ( إثارة وتحقيق الطلع الواقاع علاى
ا لخدمة وفي كسع الزبائن  ،وبناء الثقة وتقوياة العبلقاة معهام مان اجال ان ال تتعار المصاارف إلاى خساارة
الفرصة السوقية المتاحة أمامها  ،الن أ خلل في تقديم الخدمة سوف يؤثر سلبا علاى جودتهاا كاون الخادمات
أصبل غير ملموسة  ،وبالتالي فرن االتصال عالي جدا بين العامل البشر في تقديم الخدمات للزبائن ) .
ماان خاابلل التع ااريف السااابقة يمكاان مبلحظااة باارن الخاادمات المصاارفية تتكااون ماان مجموعااة ماان األنشااطة
والفعاليات المتنوعة والمتعددة والتي تتمثل في حزمة من الخدمات التي تقدمها البنوك لغر تقديمها للزباائن
بالشكل الذ يلبي لهم حاجاتهم ورغباتهم .

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية المجلد  17العدد97
اثرىاالبداعىفيىتقدومىالخدماتىالمصرفوةىفيىتحقوقىالموزة التنافدوة

562

للمصارفى(ىدرادةىتطبوقوةىفيىالمصارفىاالهلوةىالعراقوةى)ى

وعلىى ضوء ذلك فرن اإلبداع في الخدمات المصرفية يتمثل في قدرة المنظمة على تقديم خدمات جديادة
 ،أو تطاااوير خااادمات موجاااودة أصااابل بهااادف إشاااباع رغباااات وحاجاااات الزباااائن  ،وذلاااك مااان خااابلل اساااتخدام
التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات  ،فقد يكون اإلبداع في الخدمات المصرفية من خابلل تقاديم خادمات
إضافية في خدمة الصراف اآللاي كاإلياداع أو الساحع أو ىاالستفساار عان الرصايد  ،أو طلاع دفتار شايكات  ،أو
ماان خاابلل اسااتخدام البنااك لبلنترناات وإبااداع موقااع الكترونااي لااه يمكاان العماابلء علااى الاادخول علااى هااذا الموقااع
واالستفسار عن الرصيد  ،ومعرفة الوضع المالي للزبون من مختلف أنحاء العالم  ،وقد يكون اإلبداع أيضا في
أمور تتعلق بالبطاقات المصرفية سواء الشرائية أو الفيزا كارد وغيرها مما يجعل البناك يتمياز عان المنافساين
اآلخرين .
أمااا اإلبااداع فااي تطااوير الخاادمات الجدياادة فرنااه يعتباار ماان الضااروريات اإلسااتراتيجية التااي تحقااق للمنظمااة
الميزة التنافسية واالستمرار عن طريق توفير بع الفرص والمسااعدة علاى تقوياة مركاز المنظماة التنافساي
بالمقارنة مع المنافسين الرئيسايين فاي ساوق المنافساة  .وباذلك فقاد تكاون الخادمات الجديادة تتصاف باإلباداع
الحقيقي بحيث تكون فريدة،أو قد يتم إحبلل أو استبدال خدمات قائمة برخرى شبيهة بها .
3ـ أنىاع اإلتذاع
يمكن تقسيم اإلبداع إلى عدة أصناف تبعا لنوع المنتجات  ،ونوع المنظمة التي تبدع  ،والهدف من اإلبداع
 ،والزبائن المستهدفين من اإلبداع وفيما يلي عر لهذه األنواع :
أ ـ التصنيف طبقا لنوع المنتجات  :يمكن أن يكون اإلبداع طبقا لنوع المنتجات  ،إذ إن المنتج يمكن أن يكاون
سلعة أو خدمة أو منظمة أو شخص أو فكرة  .وان الهدف األساسي من اإلبداع يمكن أن يتارثر بدرجاة كبيارة
بنوع المنتج الذ ينصع عليه ( أبو جمعة . ) : ، 0227 ،
ع ـ التصنيف طبقا لنوع المنظمة  :يمثل التقدم التكنولوجي ضغوطا على المنظمة لتغير طرقها التقليدية التاي
تتبعها  ،وقد ال تتيح الفرص أمام تطبيق األفكار اإلبداعية  ،كما تتطلاع تفعيال التقنياات الحديثاة فاي المجااالت
العلمية وبما تهدف إلى تحسين منتجات وعمليات المنظمة او تطويرها لتحقياق تناافس شاديد ( Sibanda ,
. ) 2002 , 211
ـ التصنيف طبقا للهدف  :يمكن تقسيمها إلى إبداع بهدف حل مشكلة معينة تواجهها المنظمة  ،أو مواجهة
ظاهرة غير مرغوع فيها  ،تعاني منها المنظمة مثل تدهور حجم المبيعات  ،وقد يكون اإلبداع بهادف تحساين
األداء واالرتقاء به ،وبالتالي فرن اإلبداع في الحالة األولى يكون رد فعل بينما اإلبداع في الحالة الثانية مبادأة
وقد تجماع المنظماة باين الناوعين مان اإلباداع إذا كانات تتعامال فاي أكثار مان مناتج أو تقاوم باركثر مان نشااط
بعضها تواجه فيه مشاكل  ،بينما ترغاع فاي التحساين المساتمر فاي األداء فاي الابع اآلخار ( أباو جمعاة ،
. ) : ، 0227
د ـ التصنيف طبقا للزبون  :يمكن أن يتسم اإلبداع طبقاا للزباون المساتهدف والمساتهلكين النهاائيين إذ يعتماد
بدرجة كبيرة على إثارة الدوافع العاطفية غير الرشيدة أكثر من اعتماده على إثارة الدوافع العقبلنياة الرشايدة
 .حيث تحقق هذه الميزة التنافسية نتائج ايجابية للمنظمة والتي تتمثل في المحافظة على حصتها الساوقية أو
زياادة هاذه الحصاة فاي الساوق ،وزياادة مبيعاتهاا وأرباحهاا وإمكانياة أن تصال إلاى مركاز القياادة فاي الساوق
وكسع زبائن جدد والمحافظة على الزبائن الحاليين ( .) Craven & Piercy , 2003 , 201
4ـ يتطهثاخ اإلتذاع
لقد أصبحت حاجة المصارف لئلبداع أمرا مهما أل مصرف يسعى الحصول على تحقيق التمياز فاي األداء
 ،لذا يمكن إيجاز أهم متطلبات اإلبداع بما يلي :
أ ـ قناعااة اإلدارة العلياا للمنظمااة  :إن ماان أهاام متطلباات اإلبااداع هااو اقتنااع اإلدارة العليااا للمنظمااة بضاارورته
وأهميته  ،ودوره األساسي في المنافسة مع غيرها من المنظمات  ،وفي نجاحها وتحقياق أهادافها  .فاذذا
اقتنعت اإلدارة العليا باإلبداع سوف توجه جمياع اإلمكانياات البشارية والمادياة نحاو هاذا االتجااه  ،وتقادم
الدعم الكامل من اجل جعله جزء من رؤية المنظماة وإساتراتيجيتها  ،وكاذلك تاوفير الدراساات والبحاوث
عن أ جديد في بيئة األعمال حول اإلبداع وبالتالي محاولة االساتفادة مناه داخال المنظماة للوصاول إلاى
حالة اإلبداع لمنتجاتها وخدماتها ( . ) David & Joseph , 2005 , 90
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البيئة التنظيمية  :تعد المؤسسة نظاما مفتوحا يؤثر ويترثر بالبيئة التي تعمال فيهاا وتعتماد فاعليتهاا
ع ـ تهيئة ى
علااى ماادى التاارثير الااذ يحدثااه التفاعاال بااين الطاارفين ( معاابل وتوفيااق  . ) 71 ، 0227 ،تشااير البيئااة
التنظيمية للمنظمة برنها خصائص بيئة العمل داخل المنظمة حيث يمكان أن تساتخدم للتميياز باين منظماة
وغيرها من المنظمات األخرى  ،وتتكون مثال هاذه ىالبيئاة مان عادد مان العوامال أو العناصار مثال سايادة
روح العماال فااي شااكل فريااق داخاال المنظمااة  ،وكيفيااة اتخاااذ القاارارات  ،والهيكاال التنظيمااي للمنظمااة ،
والعبلقات داخل المنظمة  ،والوالء واالنتماء ونظام الحاوافز والمكافالت للعااملين داخال المنظماة ( نجام ،
. ) 8: ، 0227
ـ التنسايق والتكامال باين اإلدارات المهتماة باألنشاطة اإلبداعياة  :يتطلاع اإلباداع العمال علاى وجاود تنسايق
وتكامل بين اإلدارات التي تهتم باألنشطة اإلبداعية لكي تكون قادرة علاى إزالاة المعيقاات داخال المنظماة
وتهيئة المناخ المبلئم يعتبر متطلع أساساي لوجاود وسايادة التفكيار اإلباداعي  ،وتاؤثر العوامال اإلدارياة
والتنظيميااة علااى نجاااح اإلبااداع  ،وهااذه العواماال تتمثاال فااي المركزيااة داخاال المنظمااة وتقساايم العماال ،
والتنويع  ،وترمين ودعم اإلدارة العليا للتفكير واإلبداع ( . ) Jidit & Hairre , 2001 , 505
5ـ يراحم اإلتذاع
تتضمن مراحل اإلبداع سلسلة متصلة من األفكار المتعلقة بالمنتجات الجديدة التاي تلباي حاجاات الزباائن ،
ثم وضع طرق لتقييم األفكار والتي تتعلق بالمنتجات الجديدة وبعد ذلك اختيار األفكار اإلبداعية وهي كما يلاي (
 ( ، ) Craven & Piercy , 2003 , 254حريم : ) 99 ، 0227 ،
أ ـ تحليل حاجات ورغباات الزباائن  :الكثيار مان المنفاذين يرغباون بتحقياق رضاا الزباائن مان خابلل اساتخدام
التكنولوجيا باتجاه اإلبداع كرولوية في أعمالهم من اجل العمل على تلبية رغبات وحاجات الزبائن .
ع ـ توليد األفكار اإلبداعية  :وهي التي تبدأ من المنتجات والخدمات ثم األسعار والترويج والتوزيع  ،وإتاحة
المجال لطرح األفكار الجديدة بمختلف الطرق التشجيعية  ،وعدم التسرع برف أ فكرة أو مبادرة ما لم ياتم
التركد بشكل قطعي إنها غير مناسبة للتطبيق .
ـ الغربلة وتصفية األفكار اإلبداعية  :في هاذه المرحلاة يكاون هنااك أفكاار كثيارة حياث ياتم اساتبعاد األفكاار
التي ال تتناسع مع ما ترغع به المنظمة  ،واختيار األفكار المنطقية التاي تكاون أكثار واقعياة للتطبياق الفعلاي
لئلبداع والتي تتوافق مع مهمة المنظمة وأهدافها وقدراتها ومواردها .
د ـ تقياايم األفكااار اإلبداعيااة  :فااي هااذه المرحلااة يااتم تقياايم لؤلفكااار اإلبداعيااة فااي ضااوء عاادد ماان المعااايير أو
األسس  ،بحيث يمكن في نهاية المرحلة الحكم على ما إذا كانت هذه األفكار ذات جدوى وفائادة وياتم اساتبعاد
تلك األفكار غير المحببة  ،والتركيز فقط على األفكار األخرى ذات الفائدة للمنظمـة.
هـ ـ اختيار األفكار اإلبداعية  :في هاذه المرحلاة تاتم عملياة االختياار لئلباداع كفكارة لتحدياد ماا إذا كاان يمكان
تطبيقها من عدمه  ،أما اإلبداع الذ ال يصلح للتطبياق فرناه ياتم اساتبعاده نهائياا وياتم البقااء علاى اإلباداعات
األخرى التي تكون من الممكن تطبيقها ضمن قدرات وإمكانيات المنظمة .
و ـ تطبيق اإلبداع  :في هذه المرحلة يتم التطبيق الفعلي لئلبداع علاى ار الواقاع ويصابح شايء ملماوس ،
ويشعر ويلمس ه الزبون ويصبح مطبقا موضع التطبيق الفعلي مثل اإلبداع المتعلق بالصراف اآللي في البناوك
والذ يمكن استخدامه من قبل الزبائن .
ز ـ تقييم نتائج التطبيق الفعلي لئلبداع  :تتم فاي هاذه المرحلاة عملياة التقيايم النهائياة لنتاائج التطبياق الفعلاي
لئلبداع  ،والسماح بفترة زمنية كافياة لتطبيقاه لمعرفاة ردود فعال العمابلء  ،إذ ياتم تقيايم النتاائج التاي تترتاع
علاى هااذا اإلباداع والتااي قااد تكاون ايجابيااة أو ساالبية أو قاد تكااون خلطااا مان االثنااين بحيااث يمكان الحكاام علااى
اإلبداع ومعرفة نجاحاه  ،وكاذلك معرفاة ماا يارتبط بهاذه الخطاة مان التوصال إلاى عادد مان النتاائج المساتفادة
ساواء فيمااا يتساام بااالتطبيق أو بمااا يجاع تجنبااه أو عاادم عملااه  ،حتااى يمكان زيااادة احتمااال نجاااح اإلبااداع فااي
المنظمة  ،أو التقليل من احتمال فشله ومن ثم تصحيح أ انحرافات تنشر نتيجة التطبيق الفعلي لئلبداع .
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6ـ انعىايم ىاملؤحرج عهى اإلتذاع
إن أفضل المصارف هي تلك التي تكون لديها القدرة على اإلبداع وأفضل المدراء في المصارف هم أولئك
للمااوظفين فاي داخال مصاارفهم  ،وبناااء علاى ذلاك فااان
الاذين يمتلكاون القادرة علااى تحفياز المواهاع اإلبداعياة ى
العوامل المؤثرة في اإلبداع تتمثل بما يلي :
أ ـ مؤثرات مناخ العمل أو ثقافة المنظماة  :يعتبار منااخ العمال الساائد فاي المنظماات احاد الماؤثرات المحفازة
علااى توليااد األفكااار الجدياادة حيااث يتصااف هااذا المناااخ بزيااادة التفاعاال والحااوار بااين األفااراد  ،التعاااون
واالنسجام بينهم وبين اإلدارة  ،وإتاحة الفرصاة للنماو والتطاور وتحقياق الطموحاات الفردياة  ،وتساهيل
طرق وأساليع العمل بما يكفل االستفادة من الطاقات والقدرات الكامناة لادى األفاراد والعااملين بالمنظماة
من اجل تحقيق مصلحة المنظمة والفرد معا ( . ) Amabile , 2000 , 123
ع ـ مؤثرات العبلقاة المتبادلاة باين األفاراد والمادير األعلاى  :إن اإلدارة العلياا لهاا تارثير مباشار علاى اإلباداع
وذلك من خبلل تنمية قدرات األفراد وتشجيعها لهم للتوجه نحو اإلبداع وذلك من خبلل تميزها بالحافزياة
والمهارة القيادية وعبلقات العمل الفعالة  ،والقدرة علاى التفكيار المتجادد الاذ يبتعاد عان التقلياد وكاذلك
اهتمامهااا بتشااجيع المنافسااة بااين األفااراد للتوصاال الااى أفكااار جدياادة  ،كمااا إن اإلدارة العليااا إذا تبناات
إستراتيجية الباع المفتوح ودعم االتصاالت المباشرة بينها وبين األفراد يتايح تباادل المعلوماات المتعلقاة
بفعاليات المنظمة  ،والقدرة علاى مناقشاتها  ،والوصاول إلاى اقتراحاات وإباداع حلاول جديادة لمشااكلها (
 . ) Marinus , 2002 , :كما إن طبيعة العبلقة بين المدير واألفراد فاي مجاال العمال لهاا تارثير علاى
عملية اإلبداع ساواء كانات هاذه العبلقاات رسامية أو غيار رسامية تعبار عان تباادل محادود للعبلقاات باين
المدير واألفراد  ،أو قد تكون عبلقات متطورة تتصف بالثقة والشعور باالحترام المتبادل لتعبر عن تباادل
متطااور ماان العبلقااات بااين الماادير واألفااراد  ،وكااذلك فرنااه تساامح هااذه العبلقااة بذعطاااء درجااة أعلااى ماان
االستقبللية لؤلفراد وحرية أكثر في اتخاذ القرارات وبالتالي تدعم السلوك اإلبداعي لؤلفراد داخل المنظمة
وتشجعه ( .) Roorda , 2001 , 59
حانيا  :يفهىو وأتعاد امليزج انتنافسيح

1ـ يفهىو امليزج انتنافسيح
تشير الميزة التنافسية إلى خاصية معينة أو مجموعة خصائص تمتلكها المنظمة وتميزها عن غيرها مان
المنظمات بحيث تحقق لها موقفا قويا اتجاه مختلف األطراف  ،إذ أن التحاد الحقيقاي أل منظماة لايس إنتاا
أو تقديم المنتجاات بال القادرة علاى اإلشاباع المساتمر لحاجاات ورغباات الزباائن المتغيارة  .فقاد عرفات الميازة
التنافسية بكونها ( خاصية أو مجموعة خصائص تنفرد بهاا المنظماة وتمكنهاا مان االحتفااظ بهاا لفتارة زمنياة
طويلة نسبيا نتيجة صعوبة محاكاتها  ،وتحقق تلك الفترة المنفعة لها وتمكنها من التفوق على المنافسين فيماا
 . (Macuillin ,وعرفااااات أيضاااااا برنهاااااا
تقدماااااه مااااان منتجاااااات للزباااااائن ) )2001 , 81
(تميز المصرف على منافسيه بمركز فريد يتيح له تقدير منتج جديد أو أكثر برسلوع ناجح وربحية أفضل )
(مصطفى  . ) 81: ، 022: ،ويبين ( العلي  ) 82 ، 022: ،بان اإلدارة العليا في الشركة الصاناعية تعمال
علااى تحقيااق المياازة التنافسااية ماان خاابلل مااا تقدمااه العمليااات ويقصااد بااالميزة التنافسااية ( المقاادرة عاال تحقيااق
حاجاااات الزباااون أو القيماااة التاااي يتمناااى الزباااون الحصاااول عليهاااا مااان خااابلل ذلاااك المناااتج  .كماااا أنهاااا تعناااي
( مجموعااة ماان المهااارات والتقنيااات والمااوارد والقاادرات التااي تسااتطيع اإلدارة تنساايقها واسااتثمارها لتحقيااق
إنتااا قاايم ومنااافع للزبااائن أعلااى ممااا يحققااه المنافسااون وتركيااد حالااة ماان التميااز واالخااتبلف مااا بااين المنظمااة
ومنافسيها ) ( أيوع . ) 09 ، 0227 ،وينظار أيضاا إلاى الميازة التنافساية بكونهاا ( اساتغبلل المنظماة لنقااط
قوتهااا الداخليااة فااي أداء األنشااطة اإلداريااة واإلنتاجيااة الخاصاة بهااا بحيااث تحقااق قيمااة ال يسااتطيع المنافسااون
اآلخرون تحقيقها ) ( النجار . ) 18 ، 0221 ،
وترى الباحثة بان اإلدارة العليا يجع أن تحدد حاجات ورغبات الزبون وكيفياة إيصاالها إلاى الزباون عبار
سلسلة تجهيز وذلك من اجل مقابلة الزبون في تسليمه الخدمة في الوقت المناسع .
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ى
امليزج انتنافسيح
2ـ أتعاد
تعمل اإلدارة العليا في المصارف على تحقيق الميزة التنافسية للمصارف مان خابلل ماا تقدماه مان منتجاات
 ) 17، 0224بااان وظيفااة العمليااات تساااهم فااي تحقيااق
تحقااق حاجااات ورغبااات الزبااائن  .وياارى ( البلمااي  ،ى
الميزة التنافسية للمصرف من أهداف األداء المتمثلة باألسبقيات التنافسية التاي يساعى المصارف إلاى تحقيقهاا
والتاي تعكاس األداء الكلااي للعملياات  .وقاد تطاارق الكتااع فاي مجااال إدارة اإلنتاا والعملياات إلااى أبعااد المياازة
التنافسية  ،ومن خبلل استطبلع بع المصادر في هذا المجال تباين لناا إن هنااك نوعاا ً مان التطاابق باين آراء
عاادد ماان الكتاااع حااول األبعاااد األكثاار شاايوعا ً والتااي يعااد كاال واحاـد منهااا بمثابااة بعااداً أساساايا لتحقياـق المياازة
التنافسية للمصرف وتتمثـل هذ ِه األبعاد بالكلفـة والجودة والمرونـة والتسليم
(  ( ، ) Stevenson , 2007 , 4العازاو . ) Evans & Collier , 2007 , 127 ( ، ) 08 ، 022: ،
ونظراً ألهمية هذ ِه األبعاد في تحقيق ميزة تنافسية للمصرف فقد تم اعتمادها كربعاد فرعية للمتغير
المعتمد في البحث وال ُمتمثل بالميزة التنافسية .
أ ـ بعد الكلفة  :يؤكد (  ) Slack & etal , 2004 , 44بان الكلفة األقال هاي الهادف الرئيساي للمصاارف التاي
تسااعى لتحقيااق المياازة التنافسااية  ،ويشااير ( العاازاو  ) 08 ، 022: ،إلااى إن إدارة العمليااات تسااعى إلااى
تخفي كلف اإلنتا مقارنة بالمنافسين والوصول إلى أسعار تنافسية تعزز مان الميازة التنافساية للمنتجاات
فااي السااوق  .ويبااين ( البلمااي  ) 01 ، 0224 ،بااان هناااك جاازءاً ماان السااوق داخاال كاال صااناعة يشااتر
بالتحديد على أساس الكلفة الواطئة وللتنافس في تلك األسواق على الشركة أن تنتج برقل كلفة ممكنة .
ع ـ بعاد الجاودة  :يشاير(  ) Krajewsky & Ritzman , 2005 , 62إلاى إن الزباائن يرغباون بالمنتجاات
بالجودة التي تلبي الخصائص المطلوبة من قبلهم  ،فالشركات التي ال تقدم منتجاات بجاودة تلباي حاجاات
ورغبااااات الزبااااائن وتوقعاااااتهم ال تااااتمكن مااااـن البقاااااء والنجاااااح فااااي سااااوق المنافسااااـة  .ويوضااااـح
(  ) Atem & Yella , 2007 , 14باان الجاودة تعناي نظارة األفاراد المختلفاة أو النظارة المختلفاة
للشااركة مقاباال التوقعااات المختلفااة لؤلفااراد  ،إذ إن خصااائص المنااتج سااتقابل رضااـا الزب اـون  .ويااـرى
(  ) Davis & etal , 2003 , 33بان الجودة هاي جاودة المؤسساة أو الشاركة بهادف تحسياـن وتطاوير
العمليات واألداء  ،تقليل التكاليف  ،التحكم في الوقت  ،تحقيق رغبات الزبائن ومتطلبات السوق.
ـ بعااد المرونااة  :يبااين ( العلااي  ) 77 ، 022: ،بااان المرونااة أصاابحت الساابلح الفعااال فااي المنافسااة بااين
الشركات  ،إذ تتضمن المقدرة على تصنيع تشكيلة واسعة مان المنتجاات وتقاديم منتجاات جديادة بصاورة
مسااتمرة فض ابلً عاان الساارعة فااي تطااوير المنتجااات القائمااة باإلضااافة لبلسااتجابة ً إلااى حاجااات ورغبااات
الزبااون  .ويوضااح ( البلمااي  ) 09، 0224 ،بااان المرونااة الداخليااة للعمليااة تتضاامن ساارعة االسااتجابة
ألوقاات التساليم المطلوباة وتاوفير الوقات فاي عمليااات التغييار والتحاول والمحافظاة علاى اإلنتاا وتقااديم
المنتجات إلى الزبائن.
د ـ بعاد التساليم  :يوضاح (  ) Krajewsky & Ritzman , 2005 , 64باان هنااك ثبلثاة أسابقيات لبعاـد
التسليــم تتعامل بالوقت هي سرعة التسليم  ،التسليم بالوقت المحدد وسرعة التطوير  .وأضاف ( Slack
 ) & etal , 2004 , 64إن أداء العمل بسرعة يعني تخفي الوقت الذ يستغرقه عند استبلم طلباات
الزبائن للمنتجات وتسليمهم تلك المنتجاات بشاكل نهاائي  .ويشاير ( البلماي  ) 0: ، 0224 ،باان زياادة
أهمية الوقت للزبون أدت إلى زيادة المنافسة بين الشركات على أساس الوقت والتي غايتها السرعة فاي
تقديم منتجات جديدة وسرعة الدخول في األسواق .اتساقا ً ماع ماا تقادم نارى بارن أبعااد الميازة التنافساية
مجتمعااة تعتباار ماان الركااائز األساسااية فااي نجاااح المصاارف وتفوقااه ماان خاابلل تمكينااه ماان الوقااوف أمااام
المصارف المنافسة عان طرياق تقاديم خادمات بكلفاة اقال وبمواصافات تحقاق أو تفاوق متطلباات الزباائن
ومحاولااة التغيياار واالسااتجابة لحاجااات ومتطلبااات الزبااائن وهااذا يسااهم فااي تحقيااق المياازة التنافسااية
للمصرف في السوق .
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املثحج انخانج /اجلانة انعًهي

ى

ً
أوال :خصائص جمتًع انذراسح

ى

تم تصنيف مجتمع الدراسة وفقا لخمسة متغيرات هي :العمر  ،والجنس  ،والمؤهل العلمي ،
وسنوات الخبرة  ،والعنوان الوظيفي وفيما يلي توضيح لخصائص أفراد الدراسة في ضوء هذه
المتغيرات :
المتغير
الجنس
العمر

المؤهل العلمي

سنوات الخبرة

العنوان الوظيفي

جدول (  : ) 1توزيع أفراد الدراسة وفقا للمتغيرات الديموغرافية
التكرار
فئات المتغير
::
ذكر
71
أنثى
09
أقل من 72
88
82– 72
14
92 -82
12
 92سنة فركثر
2
دكتوراه
09
ماجستير
91
بكالوريوس
17
غير ذلك
12
 9سنة فرقل
10
 12 -:سنة
90
 19 -11سنة
07
 1:سنة فركثر
12
مدير عام
19
مساعد مدير عام
70
رئيس قسم
82
غير ذلك

النسبة %
%:4
%70
%0:
%89
%17
%12
ــ
%04
%90
%02
%12
%10
%98
%08
%12
%1:
%77
%81

يتضح من الجدول ( )1أن نسبة الذكور في عينة البحث قد بلغت (  ) %:4بينما بلغت نسبة اإلناث (
 ) %70من إجمالي أفراد العينة  .وبذلك نبلحظ إن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث من أفراد مجتمع
الدراسة العاملين في قطاع البنوك .
أما عن توزيع أفراد عينة الدراسة حسع العمر  ،فيشير الجدول ( )1إلى إن نسبة الذين تقع أعمارهم
في الفئة العمرية من  72إلى أقل من  82سنة هي (  ) %89من أعمار أفراد الدراسة  ،تليها الفئة العمرية
أقل من  72سنة وبنسبة (  ، ) %0:ويتضح من ذلك أن أعمار غالبية إدارات المصارف العاملة في
المصارف العراقية األهلية تزيد عن  72سنة حيث يشكلون بذلك ما نسبته ( . ) %98
ومن خبلل النتائج الموضحة في الجدول ( )1يتبين أيضا إن معظم أفراد عينة البحث يحملون درجة
البكالوريوس بنسبة بلغت ( ، )%90وان (  ) %04منهم يحملون درجة الماجستير  ،أما نسبة ( ) %02
يحملون درجة اقل من البكالوريوس  .مما سبق يتضح إن أفراد عينة البحث هي فئة متعلمة .
يتبين أيضا ً من الجدول ( )1إن الخبرة في العمل مهمة إلدارات المصارف العاملة في المصارف العراقية
األهلية وتتوافق مع الفئات العمرية والمؤهبلت العلمية ألفراد الدراسة  ،حيث أن نسبة (  ) %00قد خدموا
ما بين  9سنوات إلى  12سنوات في حين أن (  ) %94قد زادت خدمتهم عن  12سنوات .
وأخيرا يشير الجدول ( )1إلى إن العنوان الوظيفي ألفراد عينة البحث من فئة مدير عام بلغت نسبتهم (
 ) %12و ( )%1:هم مساعد مدير عام وان ما نسبته (  ) %77هم رؤوساء أقسام  ،أما المستويات
الوظيفية األخرى فقد بلغت ( ، )%81وهذا قد ينسجم مع الطبيعة الهرمية للهيكل التنظيمي حيث يقل عدد
الوظائف في المستويات العليا ويزداد في المستويات الدنيا .
حانيا  :اختثار فرضياخ انثحج:
ينصع هذا الجزء على اختبار فرضيات البحث وذلك باالعتماد على ما توصلنا إليه من نتائج تحليل بياناات
استمارة االستبيان.
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ى
انفرضيح األوىل  :توجاد عبلقاة ارتبااط ذات داللاة إحصاائية باين اإلباداع فاي تقاديم الخادمات المصارفية
-1
وأبعاد الميزة التنافسية في المصارف عينة البحث .
بهاادف التعاارف علااى طبيعااة واتجاااه عبلقااة االرتبا ىااط بااين اإلبااداع فااي تقااديم الخاادمات المصاارفية وأبعاااد
الميزة التنافسية على مستوى المصارف عينة البحث فقد تم استخدام معامل االرتبااط وتام إعاداد الجادول
( )0والذ يشير إلى وجود عبلقة ارتباط موجبة بين اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية وأبعاد الميازة
التنافسية  ،حيث بلغت قيمة المؤشر الكلي لمعامل االرتباط (  ) 2.411للمصارف قياد البحاث  ،ويظهار
من نتائج التحليل وجود عبلقة ارتباط معنوية بين اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية وبعد الكلفة حياث
بلغاات قيمااة معاماال االرتباااط ( . )2.928كمااا تشااير عبلقااات االرتباااط إلااى وجااود عبلقااة ارتباااط معنويااة
موجبة بين اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية وبعد الجودة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ()2.:08
 .وفيما يخص العبلقة بين اإلبداع في تقديم الخادمات المصارفية وبعاد المروناة تشاير نتاائج التحليال إلاى
وجود عبلقة ارتباط معنوية موجبة بين اإلبداع وبعد المرونة حيث بلغت قيمة معامل االرتبااط ()2.441
.
وبالنظااـر إلااى نتااائج جاادول (  ) 0يتضااح بااان بعااد المرونااة يمثاال أعلااى معاماال ارتباااط حيااث بلااغ
( ، )2.441وهذا يعني إن أفاراد عيناة البحاث مادركين تماماا بقادرة المصارف علاى االساتجابة الساريعة
للتغيرات المتعلقة بحجم طلبات الزبون  ،تـبلها بعد الجودة إذ بلاـغ معامال االرتباـاط (  ، ) 2.:08وهاذا
يعني وجود وعي وإدراك مان قبال المبحاوثين باان بعاد الجاودة والتاي تتضامن مجموعاة مان الخصاائص
والمواصفات تعد مطلبا لجميع المصارف وتشاكل عاامبل أساسايا لنجاحهاا لماا لهاا مان دور باين اساتغبلل
الموارد وتحقيق موقع تنافسي في السوق  .وأخيرا يحصل بعد الكلفة على معامل ارتباط ( )2.928وهو
اقل معامل ارتباط بالنسبة ألبعاد الميزة التنافسية األخرى  ،وهنا الباد مان ساعي المصارف لتحقياق ميازة
تنافسية من خبلل خف الكلف مقارنة بالمصارف األخرى .
جدول (  ) 0نتائج عبلقة االرتباط بين اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية وأبعاد الميزة التنافسية على
مستوى المصارف قيد الدراسة
أبعاد الميزة التنافسية
متغيرات اإلبداع في
تقديم الخدمات
المصرفية

المؤشر الكلي

بعد الكلفة

بعد الجودة

بعد المرونة

2.928

2.:08

2.441

a <= 0.05

2.411

N =97

2ـ انفرضيح انخانيح  :توجد عبلقة ترثير ذات داللة إحصائية بين اإلبداع في تقديم الخدمات المصارفية
وأبعاد الميزة التنافسية في المصارف عينة البحث .
من اجل التعرف على عبلقات الترثير بين اإلبداع فاي تقاديم الخادمات المصارفية وأبعااد الميازة
التنافسية في المصارف عينة البحث  ،وتم استخدام االنحدار المتعدد وتم إعداد الجدول ( )7والاذ
يشير إلى وجود ترثير معنو لئلبداع فاي تقاديم الخادمات المصارفية باعتبارهاا متغيارا مساتقبل فاي
أبعاد الميزة التنافسية باعتبارها متغيرا معتمدا .
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جدول ( )7نتائج ترثير اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية وأبعاد الميزة التنافسية
على مستوى المصارف عينة البحث
أبعاد الميزة التنافسية

متغيرات اإلبذاع في
تقذيم الخذمات
المصرفية

ى

الكلفة

الجودة

المرونة

2722

2725

2726

a <= 0.05

5
R
27222

الذاللة
اإلحصائية

27222

قيمة F
المحسوبة

الجذولية

22725

2722

N = 97

يوضااح الجاادول ( )7وجااود تاارثير معنااو لئلبااداع فااي تقااديم الخاادمات المصاارفية فااي أبعاااد المياازة
التنافسااية  ،وياادعم هااذا التاارثير قيمااة (  ) Fالمحسااوبة والبالغااة ( )87.90وهااي اكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة
والبالغاة (  ) 1.97عناد مساتوى الداللاة (  ، ) a <= 0.05وبلغات قيماة معامال التحدياـد)2.991( ) R ( 2
وهذا يعني إن ( )%99.1مـن االختبلفـات المفسرة ( التباين ) فاي أبعـاـاد الميازة التنافساية تعاود إلاى اإلباداع
في تقديم الخدمات المصرفية ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عليهاا أو إنهاا غيار داخلاة
في نموذ االنحدار أصبل .
ومن خبلل الجدول يتضح أيضا إن أعلى ترثير لئلبداع في أبعاد الميزة التنافسية يتركز ترتيبا في بعد
الجودة أوال بمقدار ( )2.90وبمساتوى معنوياة (  . ) 2.29وهاذا يادل علاى إن قارار تصاميم الخدماة وإعاادة
تصاميمها ياتم فاي حااالت عدياادة منهاا تحساين مساتوى خدماة الزبااون وجعلهاا متميازة باالجودة عان الخاادمات
المقدمة من قبل المنافسين.
ثم بعد ذلك يرتي ترثير اإلبداع في بعد الكلفة بالمرتبة الثانية وبمقدار ( )2.82وهي قيمة معنوية عناد
مستوى الداللة ( . )2.29وهذا قد يوضاح باان قارار تصاميم الخدماة وإعاادة تصاميمها ياتم فاي حااالت عديادة
منها السعي لتحقيق كلفة الخدمة المقدمة للزبون .
وقد جاء ترثير اإلباداع فاي بعاد المروناة بالمرتباة الثالثاة وبمقادار ( )2.7:وهاي قيماة معنوياة عناد
مستوى الداللة ( . )2.29وهذا قد يوضاح باان قارار تصاميم الخدماة وإعاادة تصاميمها ياتم فاي حااالت عديادة
منها التغيير واالستجابة لحاجات ومتطلبات الزبائن .
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املثحج انراتع /االستنتاجاخ وانتىصياخ

يتناول هذا المبحث عرضا ألبرز االستنتاجات والتوصيات التي جرى التوصل إليها فاي هاذا البحاث
ى
وهي كما يرتي :

أوال"  :االستنتاجاخ

على أثر ما هو موضح من مؤشرات في البحث تم التوصل إلى االستنتاجات التالية :
1ـ اتضح إن عينة البحث تمتلك انطباع جيد على أهمية دعم اإلبداع بالقدرات التي يتمتع بها الفرد ضامن بيئاة
مشاااجعة ومنااااخ إدار مناساااع  ،ويهاااتم بفكااارة أو عمااال جدياااد يتمياااز بالطبلقاااة والمروناااة واألصاااالة
والحساسية للمشكبلت وتنميتها وتطويرها حسع قدرات األفراد والجماعات .
0ـ اتضح بالنسبة للمنظمات المبحوثة والمتمثلة بالمصارف العراقية األهلية أنها تعمل في بيئة شديدة التنافس
التي تعمل بها هذه المصارف .
7ـ تبين من تحليل إجابات عينة البحث وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اإلباداع فاي تقاديم الخادمات
المصرفية وأبعاد الميزة التنافسية فاي المصاارف عيناة البحاث  ،وهاذا يعناي كلماا كاان هنااك إباداع فاي تقاديم
الخدمااة المقدمااة للزبااائن سااوف يااؤد ذلااك إلااى تحقيااق مياازة تنافسااية عاليااة للمصااارف تتمثاال بالكلفااة والجااودة
والمرونااة  ،وهااذه نتيجااة منطقيااة حيااث إن تحقيااق المياازة التنافسااية يجااع أن تااتم لمقابلااة اإلبااداع فااي تقااديم الخدمااة
المصاارفية  .وفااي ذلااك إشااارة إلااى أهميااة اإلبااداع إذ إن اعتماااده بالشااكل الصااحيح واالهتمااام بااه ماان قباال المنظمااات
المتمثلة بالمصارف عينة البحث يسهم إلى حد كبير في تحقيق التميز في مجال األسبقيات التنافسية المتمثلاة بالكلفاة
والجودة والمرونة .
8ـ تبين أيضا وجود عبلقاة تارثير ذات داللاة معنوياة باين اإلباداع فاي تقاديم الخادمات المصارفية وأبعااد الميازة
التنافسية في المصارف عينة البحث  ،حيث اتضح إن ترثير متغيارات اإلباداع علاى بعاد الجاودة أكثار مان
ترثيرها على بعد الكلفة والمرونة  .وقد يعود السابع فاي ذلاك باان المزاياا التنافساية تساتمد مقوماات تحقيقهاا
من مكونات الخدمات المقدمة من قبل المصارف إذ كلما امتلكت المنظماات المتمثلاة بالمصاارف عيناة البحاث اإلباداع
في تقديم الخدمات للزبائن كلما استطاعت من تحقيق مزايا تنافسية ضمن بيئة عملها .

حانيا"  :انتىصياخ

في ضوء االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي :
1ـ منح الحوافز المادية والمعنوية المناسبة للمبدعين بالعمل المصرفي  ،واستقطاع المبادعين للعمال بالقطااع
المصرفي وتغذية اإلدارات المختلفة بهؤالء المبدعين .
0ـ يجع إنشاء وحدات إدارية تعنى باإلبداع وترعاه وتنميه ضمن مناخ وبيئة تنظيمياة وهيكال تنظيماي يشاجع
االنتماء والوالء التنظيمي  ،مع إتباع نهج اإلدارة اإلنسانية بما يشجع اإلبداع وينميه .
7ـ زيادة االهتمام من قبل ال ُمدراء والعاملين في المصارف عينة البحث حاول العبلقاة االيجابياة وعبلقاة التارثير
بين اإلبداع في تقديم الخدمات المصرفية وأبعاد الميزة التنافسية .
8ـ يتطلع من المصارف عينة البحث تطاوير مهاارات ومعاارف وقادرات العااملين لاديها عان طرياق زجهام فاي
دورات َتدريبية في مجال اإلبداع والميزة التنافسية وكل ما هاو جدياد فاي هاذين ال َمجاالين وبالتعااون ماع
الجامعااات والمعاهااد العراقيااة  .وتركيااز الجهااود علااى الكااوادر اإلداريااة العاملااة وخاصااة الفئااات العمريااة
الشابة داخل المصارف من الذين انهاوا الدراساة ودخلاوا جدياداً إلاى العمال مماا يتوجاع علاى المصاارف
استحداث معاهد أو أقساام تادريع لرفاع كفااءة الماوظفين أو العااملين داخال المصاارف وبماا يعناي كساع
ثقتهم وتكوين قاعدة مريحة للمستقبل.
9ـ زيادة ا الهتمام بذجراء الدراساات الخاصاة برسااليع تطاوير األعماال بالمصاارف لماا لاذلك مان تارثير ايجاابي
على اإلبداع .
:ـ ضرورة زيادة اهتمام إدارات المصارف عينة البحث بربعاد الميزة التنافسية والعمل على تحقيقهاا بكفااءة
من اجل تحقيق التفوق على منافسيها في أسواق المنافسة .
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ى
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The impact of Innovation in offering the banking services
 ىin
achieving competitive advantage for banks
( An applied study in the
 ىIraqi private Banks )
Abstract
This research aims at recognizing the concept of Innovation in offering the
banking services as well as the concept and dimensions of competitive advantage
. And to identify and analyze the relationship ( correlation and impact ) between
the concept of Innovation in offering the banking services and the dimensions of
the competitive advantage under discussion . The research includes all Iraqi
private banks in Baghdad city only of the (20) banks . The researcher adopted ,
in this study , a random sample of the distribution of the questionnaire to
members of the research sample are managers , customers and employees in
these banks , and were distributed ( 115 ) form questionnaire , ( 97 ) form ware
restored which are suitable for analysis . The research found a group of
important results correlated and impact statistically significant between
Innovation in providing banking services and dimensions of competitive
advantage in the researched banks . The research has included a series of
recommendations including : managers and workers should be concerned in the
researched banks about the relationship (correlation and impact ) between the
concept of Innovation in offering the banking services and the dimensions of
competitive advantage , and departments should be concerned in the researched
banks with dimensions of competitive advantage and work to achieve them
efficiently in order to achieve superiority over its competitors in the market
competition .
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