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 قدمة     م

التغـري الـ ي شـهدته بيصـة االعمـا  التنافسـية منــ  تسـعينات القـرن املنصـر  اصـبد  امـرا مفروضـا الميكــ  
جتنبــه، ومــ  اهــم التغــريات الــي تواجــه منظمــات االعمــا  يف الوقــت احلاضــر، اتســاع ظــاهرة العوملــة، ظهــور 

املتقدمــة، االســواق الناضــجة، االشــكا  اجلد ــدة امنــاط جد ــدة مــ  املنافســة، نظــم تكنولوجيــا املعلومــات 
للتحالفات االسرتاتيجية، املنتجات اال صـائية، وغـري ذلـك مـ  الظـواهر املعقـدة الـي دفعـت هـ ا النـوع مـ  

 املنظمات اىل البح  ع  اسالي  جد دة يف التصدي للتغريات السر عة.
الثــــن ســــنة املاضــــية حقــــال للبحــــ  و اجلــــد ر بالــــ كر، اصــــبحت االدارة االســــرتاتيجية علــــ  مــــدى الث

واملمارســة االدار ــة، وظهــرت خــال  فــرتة تطــور مســرية البحــوث االســرتاتيجية منــاذج واطــر مفاهيميــة متنوعــة 
وقد سـاعدت هـ ه النمـاذج علـ  هلـاح املنظمـات  ،تنافسية م  جان ،  ومكملة لبعضها م  جان  آخر
حمــدودة يف جمـا  هتيصـة منظمــات االعمـا  لالســتجابة  يف البيصـات املسـتقرة نســبيا، اال ان فاعليتهـا اصـبحت
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ملتطلبـــات البيصـــة املتغـــرية. بعبـــارة اخـــرى، عنـــدما تصـــبد التغـــريات البيصيـــة علـــ   ـــو مت ا ـــد غـــري معروفـــة، او 
الميك  حتد دها بوضوح، سر عة التحرك، ومتنوعة، فان االعتماد عل  املداخل التقليد ة لالسرتاتيجية  عـد 

رة، مما كان دافعا اىل ظهور توجهات وتطبيقات جد ـدة يف جمـا  االسـرتاتيجية هتـتم بـالرتكي  امرا بالغ اخلطو 
 املقدرات اجلوهر ة.عل  

املصار  التجار ـة اخلاصـة العراقيـة موضـوع الدراسـة احلاليـة، هـ  اليـو  بـأمس  وبناء عل  ما تقد ، فان
قتصـــاد ة والسياســـية واالجتماعيـــة الـــي ، وذلـــك للتحـــوالت االاملقـــدرات اجلوهر ـــة احلاجـــة اىل تبـــين مـــدخل

تشـــهدها البيصـــة العراقيـــة، ومـــا هلـــ ه التحـــوالت مـــ  انعكاســـات علـــ  البيصـــة التنافســـية علـــ  املســـتوى احمللـــ  
املـــوارد املصـــرفية الالزمـــة الـــي ميكـــ  مـــ  خالهلـــا  اذ هـــ  حاجـــة اىل تـــوفري والعـــامل  يف احلاضـــر واملســـتقبل.
 ا  ضم  هلا اعل  قدر ممك  م  العوائد.االرتقاء باخلدمة املصرفية ومب

وانطالقــا ممــا تقــد  ولتحقيــ  االهــدا  الــي  صــبوا اليهــا البحــ ، فقــد تضــم  اربعــة مباحــ ، تنــاو  
املبح  االو  االطار املفـاهيم ، يف حـن كـرس املبحـ  الثـاين ملنهجيـة البحـ ، واخـت  املبحـ  الثالـ  

 تنتاجات والتوصيات.باجلان  التطبيق ، وتضم  املبح  الراب  االس
 االطار المفاهيمي للبحث :المبحث االول

 املقدرات الجوهرية –اوال 
منـ  ان ظهــر امنــوذج املقــدرات اجلوهر ــة يف التســعينات مــ  القــرن املاضــ  كوســيلة او اداة لتحقيــ  امليــ ة 

عـ  موضـوع  التنافسية، اثـار اهتمـا  البـاحثن واملمارسـن علـ  حـد سـواء. ومنـ  ذلـك الوقـت كتـ  الكثـري
املقــدرات اجلوهر ــة، ونتيجــة ملــا  شــهده املوقــف التنافســ  احلــايل مــ  تغــريات كثــرية ومعقــدة ســب  احلــد   
عنها يف املبح  الساب ، وجدت الكثري م  املنظمات ان مداخل االسرتاتيجية التقليد ة اصبحت حمـدودة 

ية املنظمــة هبــد  تلبيــة متطلبــات البــاحثن اىل البحــ  عــ  مــداخل جد ــدة الســرتاتيج  الفاعليــة، ممــا دفــ
 البيصة التنافسية املتغرية.

 Industrialوم  ه ا املنطل ، فقد خض  مـدخل  امليـ ة التنافسـية املتمثلـن مبـدخل املنظمـة الصـناعية 
Organizational (I /O) واملـدخل املسـتند اىل املـوارد ،Resource – Based View (RBV)   العـادة

 تقييم. 
ار النظري ملدخل املقدرات اجلوهر ة هو امتداد للتطور احلاصل يف املفـاهيم واالدوات ذات ومبا ان االط
، بوصــــفهما مــــدخلن رئيســــن للميــــ ة التنافســــية ومكملــــن (RBV)ومــــدخل  (I /O)الصــــلة مبــــدخل 

لبعضـــهما، لـــ ا بـــات مـــ  اال يـــة مبكـــان اســـتعراض اهـــم االفكـــار االساســـية الـــي  ســـتند اليهـــا املـــدخلن 
 ور   قبل الولوج يف امنوذج املقدرات اجلوهر ة وكاآل :امل ك
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  Industrial / Organizationم    الم ظمة الص اع ة: -5
 عد ه ا املدخل م  مداخل علم االقتصاد و  تمثل حمور اهتمامه هبيكل االسواق، سـلوك املنظمـات، 

ق، كيفيـة عمـل املشـار   ضـم  نطـاق الفوائد االجتماعية، الكلف املرتبطـة باالشـكا  املتنوعـة هليكـل السـو 
، وان ( Teece ,1984:93-109هياكل السوق املتنوعة، ومدى تطاب  امليرجات مـ  مصـاحل اجلمهـور. )

واخلمســينات مــ   (Bain ,1956)يف الثالثينــات و (Mason ,1939)تطــو ر املــدخل املــ كور  عــود اىل 
وق  عتمد عل  خصائ  بيصة الصناعة الـي تتنـافس القرن املاض . اذ  رى الباحثان ان اداء املنظمة يف الس

يف  (I /O)(.  وان مســــا ة مــــدخل املنظمــــة الصــــناعية Shephard,2004:145)& Shephardفيهـــا 
 –الســلوك  –التحليــل التنافســ   رجــ  اىل واحــد مــ  ابــرز النمــاذج  الــي اســتند عليهــا وهــو منــوذج اهليكــل 

 (Mason & Bainللمنظمة الصناعية حس  رأي ) وضد االمنوذج التقليدي  (2)االداء وشكل 

 (2)شكل 
 (Mason & Bainاالمنوذج التقليدي للمنظمة الصناعية م  وجهة نظر)

Source: Porter M.E." The contributions of Industrial Organization to Strategic 
Management " , Academy of Management Review ,Vol.6, No 4 ,1981. p: 611 

 
وفقا لالمنـوذج املـ كور حـدد االداء بشـكل واسـ  ليتضـم  املعـىن االقتصـادي لـالداء االجتمـاع ، وهـو 
بــــ لك  تضــــم  مفــــاهيم متعــــددة منهــــا الرحيــــة والكفــــاءة.  ضــــا  اىل ذلــــك، اعتمــــاد االداء علــــ  ســــلوك 

ات والعالقـــــات املشـــــرت   والبـــــائعن يف مســـــائل مثـــــل املمارســـــات املعتمـــــدة يف حتد ـــــد االســـــعار، والسياســـــ
التنســيقية والتعاونيــة الســر ة والعلنيــة داخــل املنظمــة، والت امــات البحــ  والتطــو ر، واالعــالن واســرتاتيجيات 
خطــي االنتــاج واالســتثمار يف تســهيالت االنتــاج ومــا شــابه. مــ  جانــ  آخــر، فــان الســلوك  عتمــد بــدوره 

اخلصـــائ  مثـــا  ذلـــك، عـــدد علـــ  هيكـــل الســـوق، والـــ ي  تحـــدد مـــ  خـــال  جمموعـــة مـــ  الســـمات او 
وحجـــم انتشـــار املشـــرت   والبـــائعن، مســـتوى متـــا   املنـــت ، احلـــواج  الـــي تعيـــ  دخـــو  املنافســـن احملتملـــن، 
ودرجـــة التكامـــل العمـــودي، ونســـبة الكلـــف الثابتـــة اىل الكلـــف املتغـــرية املرتبطـــة بتكنولوجيـــا الصـــناعة. وان 

تغـــريات االساســـية. وفيمـــا  تعلـــ  بالطلـــ ، فـــان هـــ ه هيكـــل الســـوق والســـلوك  تـــأثران بعـــدد متنـــوع مـــ  امل
املتغــريات تتضــم  مرونــة الســعر، متاحيــة االحــال  او االســتبدا ، معــد  النمــو، الســمة الدور ــة واملومسيــة، 
طـــرق او اســـالي  الشـــراء املعتمـــدة، وامنـــاط او اســـالي  التســـو  . وخبصـــوص العـــرض، فـــان هنـــاك ظـــرو  

ثابتــة، )ملـواد االوليــة، وخصــائ  تكنولوجيـا الصــناعة، وعمليـات االنتــاج اخـرى تتعلــ  بطبيعـة الوصــو  اىل ا
(  عـرض الفقـرات 1)ومتانة املنت ، وكلـف التيـ    والشـح . وشـكل  (مرنة، تدف  مستمر، او دفعة.. ا 

 .(Caves,1980: 64-92)(Teece,1984:93-94االساسية لنموذج املنظمة الصناعية. )
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 (4 ك  )
 المنوذج املنظمة الصناعيةالفقرات االساسية 

Source: F.M Scherer "Industrial Market Structure & Economic performance " 
Chicago ,Rand McNally , 1980. P: 4  ي  ستند اليها االمنوذج امل كور م  وجهة النظر

 -االقتصاد ة تتمثل باال :
  (Teece ,1984:95)نقال ع  

االداء هـو مسـاعدة صـناع السياسـة  –السـلوك  –  وراء امنوذج اهليكـل وم  املالح،، كان اهلد  م 
العامــــة يف صــــناعة السياســــة االقتصــــاد ة للحكومــــة، وذلــــك مــــ  خــــال  الرتكيــــ  علــــ  اخلصــــائ  اهليكليــــة 
للصــناعة، اذ  ســتطي  السياســن مــ  خــال  االمنــوذج توقــ  الصــناعات الــي ميكــ  ان حتقــ  فيهــا املنظمــات 

بفوائــد اقتصـاد ة واجتماعيــة، ومــ  وجــود عــدد مـ  اخلصــائ  اهليكليــة للصــناعة الــي معـدالت عائــد تتســم 
ميك  ان تسهم يف تقليل املنافسـة داخـل الصـناعة، وانـه بامكـان صـانع  السياسـة العامـة وضـ  التشـر عات 

 واالصالحات الي ميك  ان حتق  مستوى م  املنافسة ميثل االفضل عل  املستوى االجتماع .
 اضات االساسية التان االفرت 

 (Barney,1986b:791-800) (Hitt et al ,2001: 21-23) (82 : 1118وجالب، رشيد )
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ان البيصــــة اخلارجيــــة وعلــــ  وجــــه اخلصــــوص البيصــــة اهليكليــــة للصــــناعة تتضــــم  جمموعــــة مــــ  احملــــددات  .2

 والضغوط يف ضوئها توض  االسرتاتيجيات، واالخرية ه  الي حتدد اداء املنظمة.
املنظمات الي تتنـافس يف صـناعة او قطـاع معـن  فـرتض ا ـا تسـيطر علـ  جمموعـة متماثلـة ان اغل   .1

 ومتجانسة م  املوارد، وتتب  اسرتاتيجيات متشاهبه يف ختصي  تلك املوارد.
ان املوارد املستيدمة يف تنفي  االسرتاتيجيات تكون قابلة لالنتقا  عرب املنظمات، وان ه ا النوع مـ   .7

اكتسابه او احلصو  عليه م  قبل املنظمـات الـي تفتقـر اليـه وهلـ ا السـب ، فـان التفـاوت املوارد ميك  
 يف امتالك ه ه املوارد بن املنظمات  ستمر عل  االمد القصري.

القرارات الي تتي  م  قبل ادارات املنظمات تتسم بالرشد والعقالنيـة مـ  اجـل حتقيـ  اكـرب قـدر مـ   .6
 العوائد.
فرتاضات املشار اليها، فان اخليـارات االسـرتاتيجية الـي تتيـ ها ادارة املنظمـة تتـأثر وم  منطل  اال     

اىل حــد بعيــد بقطــاع الصــناعة الــ ي تعمــل فيــه.وان قــدرة املنظمــة علــ  املنافســة ميكــ  تع   هــا عنــد اختيــار 
نظمـة لكيفيـة الصناعة الي ميك  ان حتق  هلا اكرب قدر ممك  م  العوائد.  ضـا  اىل ذلـك، مـدى تعلـم امل

 استيدا  املوارد املتاحة هلا يف تنفي  االسرتاتيجية الي تتالئم م  خصائ  الصناعة الي تعمل فيها.
  -:اال  (I /O)امنوذج وم  اهم االنتقادات الي تعرض هلا 

      (McDermott,2003:18) (Teece etal,1997:509-533) (Porter, 1981:613) 
يلــه لليصــائ  اهليكليــة علــ  مســتوى الصــناعة، واقرتاحــه لفكــرة ان املنظمــة، اعتمــاد االمنــوذج يف حتل .2

هــ  مبثابــة صــندوق اســود، وان امليــ ة التنافســية تكمــ  يف مســتوى الصــناعة. وهــ ا  عــين ان املنظمــة م 
تكرس االهتما  الالز  الكتشا  مصادر جد دة للقيمة، وه ا بدوره  قلل مـ  ا يـة االختالفـات او 

املنظمات، كما انه  غايل يف التاكيد علـ  ا يـة هيكـل الصـناعة ومتغـريات البيصـة الواسـعة   التفاوت بن
ــــــك، فقــــــد اشــــــرت بعــــــ  الدراســــــات  ــــــاح املنظمــــــة. ومــــــا  ؤكــــــد ذل ــــــة كمحــــــددات علــــــ  ارب امليداني

(Rumelt,1984)  م  التبا نـات يف معـدالت االربـاح  (%25-8)، ان هيكل الصناعة مسؤو  ع
الدراسات ا ضا ان االختالفات اخلاصة كانـت مسـؤولة عـ  التبـا   املتبقـ   عرب املنظمات وقد اشرت

 يف العوائد.
د علــ  الوضــ  الســاك  للمنافســة، أي انــه  ســتيد  اســلوبا عــابرا او  عتمــ Bain/mason ان امنــوذج .1

خاطفا يف حتليله للصناعة، لـ ا فانـه  همـل التغيـري احملتمـل الـ ي قـد حيـدث يف بيصـة الصـناعة.  ضـا  
ذلك  تركي  االمنوذج كثريا عل  ما ال ي  عل الصناعات يف وض  ج اب، بدال م  الرتكي  علـ   اىل

معرفــة ملــاذا بعــ  املنظمــات تكــون قــادرة اكثــر مــ  غريهــا علــ  اهلــاز مواقــ  متميــ ة او حتتــل املراتــ  
اط االو  يف الصــناعة. عــالوة علــ  ذلــك، انــه م  هــتم بتفســري ان بعــ  املنظمــات تســتطي  خلــ  امنــ

جد دة م  املي ة التنافسية، يف حن هناك منظمات اخرى تبدو قادرة فقي عل  اتبـاع املنظمـات الـي 
 حتتل موق  القيادة يف الصناعة.

وم  نقاط الضعف الي  تسم هبا االمنوذج امل كور ا ضا، انه حدد بع  مسـات هيكـل الصـناعة دون  .7
 اخلوض يف التفاصيل الفرعية هل ه السمات.

منــوذج بالكشــف عــ  عالقــات هيكــل الصــناعة بــاالداء، حــا وان م  كــ  هلــا وجــود يف كــل اهــتم اال .6
 الصناعة  او بعبارة اخرى، تفسر بع  التبا   يف االداء.
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م  ـــدرك االمنـــوذج بـــان اخليـــارات االســـرتاتيجية للمنظمـــة ميكـــ  ان  كـــون هلـــا تـــأثري مهـــم علـــ  هيكـــل  .5
ــــارات الصــــناعة، فضــــال عــــ  ان اداء املنظمــــة يف املا ــــ  اخلي ــــأثري عل ــــه ت ضــــ  هــــو اآلخــــر قــــد  كــــون ل

 االسرتاتيجية.
ان اخليــــــارات  املتضــــــمنة (Bain/masonان وجهــــــة نظــــــر ) (Porter) ــــــرى ونتيجــــــة لــــــ لك وكمــــــا   

االسرتاتيجية ليس هلا تأثري مهم عل  هيكل الصناعة الميك  االعتماد عليها، اذ اصبد واضحا ان للتغ  ـة 
ـــأثري علـــ  هيكـــل الســـوق. ممـــا (الســـرتاتيجيةا)الراجعـــة عـــ  ســـلوك املنظمـــة  اىل تعـــد ل  (Porter)دفـــ  ، ت

 ( 7)االمنوذج االصل  ليتضم  التغ  ة الراجعة وكما هو موضد يف شكل 
 
 

                           
 (7)شكل 

 Porterاالمنوذج املعد  للمنظمة الصناعية م  وجهة نظر 
Source: Porter M.E." The contributions of Industrial Organization to 

Strategic Management " , Academy of Management Review ,Vol.6, No. 4 

,1981. p:  

ويف حماولــــة الســــتيدا  االطــــار الفكــــري المنــــوذج املنظمــــة الصــــناعية يف تطــــو ر او بنــــاء نظر ــــة معيار ــــة 
البــاحثن يف جمــا  االدارة  فــان (Barney,1986c:792) (Porter,1980: 216)التنافســية لالســرتاتيجية 

االســـرتاتيجية قـــد قلبـــوا االهـــدا  االصـــلية للسياســـة رأســـا علـــ  عقـــ ، فبـــدال مـــ  البحـــ  عـــ  مســـاعدة 
صــانع  السياســة العامــة يف خفــ  عوائــد املنظمــة اىل مســتوى التنــافس التــا ، فــأ م حــاولوا تطــو ر منــاذج 

وائـــد اعلـــ  مــ  العوائـــد االقتصـــاد ة االعتياد ـــة، ميكــ  مـــ  خالهلـــا مســاعدة املنظمـــات يف احلصـــو  علــ  ع
وضـــم  اطـــار اهليكـــل، الســـلوك، واالداء. ان الرتكيـــ  املناســـ  للمنظمـــات الـــا تســـع  اىل احلصـــو  علـــ  
عوائد اعل  م  املعد  العا  للصناعة  تطل  منها تعد ل اخلصائ  اهليكلية للصناعة الي تعمل فيهـا مـ  

كــ ا  ســتل   االمــر مــ  هــ ه املنظمــات الســع  اىل خلــ  حــواج  دخــو  اجــل حتقيــ  مثــل هــ ه العوائــد. وه
عاليــة خلفــ  عــدد املنظمــات العاملــة يف الصــناعة الــي تعمــل فيهــا، وان تعمــل علــ  تقليــل مرونــة الطلــ ، 
ورفـــ  مســـتوى متـــا   منتجاهتـــا. اذ ان املنظمـــات الـــي تســـتطي  حتقيـــ  واحـــدة او اكثـــر مـــ  متطلبـــات ز ـــادة 

ســها يف مــأم  مــ  اصفــاض العوائــد وتتمتــ  بــاداء مــايل متميــ . ومــ  املالحــ، ان العمــل العوائــد، ســتجد نف
واملتمثـــل بقـــوى املنافســـة اخلمـــس املـــؤثرة يف الصـــناعة   عـــد امتـــداد منطقيـــا  (Porter,1980 )االبـــداع  لــــ 

 :Dess et al,2007( )99-1115:93 )السـام، (McDermott,2003:12-19) .(I /O)المنـوذج 
ـــــرى   ) 215 -224: 1118رشـــــيد وجـــــالب، ) (57-67 ان معرفـــــة املصـــــادر االساســـــية  ،Porterاذ  

للضغي التنافسـ  تـ ود املنظمـة بأسـاس برنـام  العمـل االسـرتاتيج . وان قـوى املنافسـة تسـلي الضـوء علـ  
 عناصــر القــوة والضــعف وموقــ  املنظمــة يف الصــناعة الــي تنتمــ  اليهــا، وتوضــد اجملــاالت الــي ميكــ  للتغيــري

اىل ذلك،ا ــا تســلي الضــوء علــ  املواقــ  الــي  االســرتاتيج  ان حيقــ  اقصــ  مــاميك  مــ  العوائــد.  ضــا 
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، ان لكـل صـناعة Porterمتتلك ا ية كبرية سواء كان ذلك بالنسبة للفرص او التهد دات. وقد اضـا  
لتنافســية. ومــ  هيكــل اساســ  او جمموعــة مــ  اخلصــائ  االقتصــاد ة والفنيــة والــي تشــكل حــاج ا للقــوى ا

اجــل ان  ضــ  االســرتاتيج  املنظمــة يف افضــل موقــ  ضــم  البيصــة الــي تعمــل فيهــا، فــان االمــر  ســتل   منــه 
اجــراء تقيــيم للبيصــة والقــوى اخلمــس املــؤثرة يف املنافســة، وهــ  هتد ــدات املنافســن اجلــدد، والقــوة التفاوضــية 

جــــات البد لــــة، وشــــدة املنافســــة بــــن املتنافســــن للمــــورد  ، والقــــوة التفاوضــــية للمشــــرت  ، وهتد ــــدات املنت
 احلالين. 
 Resource –Based View (RBV)الم    المس    الى الموا د:       -4

حفــ ت بعــ  البــاحثن يف جمــا   يف التطبيــ  (I/O)الصــناعية املشــاكل الــي واجهــت مــدخل املنظمــة 
الــرغم انــه مــ  املــداخل احلد ثــة، اال ان جــ وره االســرتاتيجية علــ  تطــو ر املــدخل املســتند اىل املــوارد. وعلــ  

 التأر ية تعود اىل االعما  املبكرة االصيلة جملموعة م  الباحثن م  ابرزهم 
(Schumpeter,1934,1950) (Selznick,1959) (Penrose ,1959) (Learned et al,1969).  

، ان الر اد ــــة و االبــــداع (، يف مقالتــــه املوســـومة اهلــــد  اخلـــالقSchumpeter 2951ووحســـ  رأي )
عنصران اساسيان يف هلاح االعمـا ، والتطـور االقتصـادي. واملنظمـة الـي تـرتبي بالر اد ـة مـ  خـال  اجلمـ  
بــن التكنولوجيــا، مــوارد االنتــاج والتنســي ، والقــدرات، باســتيدا  اســالي  جد ــدة تضــعف موقــف املنــافس 

 ((Zhang,1998:28 وحتف  منوها وقدرهتا عل  التجد د.
اصــيلة فيمــا  ــ  تطــور املــدخل املســتند اىل املــوارد.  مســا ات (Penrose,1959)كــ لك كانــت لـــ 

اعتــربت ان توســ  نشــاطات املنظمــة تقيــد يف االمــد البعيــد مبــا متلكــه مــ  مــوارد  (منــو املنظمــة)ففــ  نظر تهــا 
ظمــة تفــرض قيــودا علــ  منوهــا، ادار ــة داخليــة، منهــا علــ  ســبيل املثــا  املهــارات واخلــربات. ومبــا ان مــوارد املن

فــان االســتيدا  االمثــل للمــوارد، ولــيس امــتالك املــوارد نفســها، هــو الــ ي  عــل املنظمــة قــادرة علــ  حتقيــ  
( ذات الصـلة باملـدخل املـ كور، هـو Penrose)تضمنها عمـل املي ة التنافسية. اذ م  املفاهيم الرئيسية الي 
الوقــت احلاضـر اسـاس املقــدرة املميـ ة، وحســ  رأ هـا، ان عــد  عـد  جتـانس مــوارد املنظمـة، والــ ي  عـد يف 

جتــانس اخلــدمات املنتجــة او احملتملــة املتاحــة مــ  املــوارد هــ  الــي متــند اخلاصــية املتفــردة او املميــ ة للمنظمــة. 
(Pitelis ,2009:66-69)        

، (Distinctive Competence)(، او  مـ  طـرح مصـطلد املقـدرة املميـ ة Selznick, 1957 )و عـد 
لوصــف االعمــا  او النشــاطات الــي تؤد هــا املنظمــة بشــكل جيــد مقارنــة باملنافســن هلــا. اذ الحــ، ظهــور 
قـــدرات خاصـــة وقيـــود اثنـــاء تقـــد  املنظمـــات، وقـــد دمـــ  مفهـــو  املقـــدرات املميـــ ة الحقـــا ضـــم  االطـــار 

نقـاط القـوة )يمية الداخلية ، ال ي اكد عل  موائمة القدرات التنظ(SWOTالكالسيك  املتمثل بتحليل )
، مــــ  التهد ـــــدات والفــــرص البيصيــــة مـــــ  اجــــل تطــــو ر االســـــرتاتيجيات التنافســــية.  وقــــد وســـــ  (والضــــعف

(Andrew, 1971 عمـــل ،)Penrose    ليكـــون مـــدخال لصـــياغة االســـرتاتيجية، اذ افـــرتض ان صـــياغة
لــــ  مــــوارد وقــــدرات املنافســــن االســــرتاتيجية تبــــدأ مــــ  تقيــــيم مــــوارد وقــــدرات املنظمــــة، واذا متيــــ ت هــــ ه ع
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وتواءمــــــــــــت مــــــــــــ  الفــــــــــــرص البيصيــــــــــــة بشــــــــــــكل مناســــــــــــ ، فأ ــــــــــــا تشــــــــــــكل اســــــــــــاس امليــــــــــــ ة التنافســــــــــــية 
   (Zhang,1998:29للمنظمة.)

ــــت جلهــــود  ، وقــــد Penroseدور كبــــري يف تطــــو ر افكــــار   (Wernerfelt ,1984:171-180)وكان
، الـــ ي نشـــر يف جملـــة االدارة (املـــوارد مـــدخل املنظمـــة املســـتند اىل)جتســـدت هـــ ه اجلهـــود يف حثـــه املوســـو  

. وقــد تضــم  (RBV)والــ ي مــ  خاللــه اخــ  املــدخل املــ كور عنوانــه احلــايل  ،2986االســرتاتيجية عــا  
 ة:البح  املشار اليه االفرتاضات االتي

النظــر اىل املنظمــات يف ضــوء املــوارد الــي حوزهتــا،  قــود اىل تصــور  تلــف عــ  وجهــة النظــر التقليد ــة 
، وعل  وجه اخلصـوص بالنسـبة للمنظمـات الـي تتبـىن اسـرتاتيجية التنو ـ ، اذ  نظـر اليهـا (السوق –نت  )امل

 يف ضوء منظور آخر.
ميكــ  حتد ــد انــواع خمتلفــة مــ  املــوارد الــي تقــود اىل اربــاح عاليــة، وباملقارنــة مــ  حــواج  الــدخو  وفــ   

متوضــ  املــوارد ضــم  نطــاق املصــطلحات الفنيــة مــدخل املنظمــة الصــناعية، فــان هــ ه املــوارد تــرتبي حــواج  
 ملدخل املستند اىل املوارد.

تســتل   اســرتاتيجية املنظمــة الكبــرية اجــراء موازنــة مهمــة بــن اســتثمار املــوارد املوجــودة وبــن خلــ  مــوارد 
 اخرى جد دة.

نافسـة التامـة  ميك  النظر اىل االكتساب عل  انه شراء ح مة م  املوارد م  سوق التتوافر فيـه شـروط امل
واذا كــان االســاس الــ ي  قــو  عليــه الشــراء  تمثــل باحلصــو  علــ  مــوارد نــادرة مــ  هــ ا الســوق، مــ  بقــاء 

 االمور االخرى عل  ماه  عليه، ت داد فرص شراء املوارد باسعار رخيصة واحلصو  عل  عوائد اعل .
ريا لالخـــتال  الـــ ي ، ان املـــدخل املـــ كور  تضـــم  تفســـ(RBVمـــدخل املـــوارد )وحســـ  رأي انصـــار 

حيصل يف اداء املنظمات، وتوزع املوارد والقدرات الي ختل  القيمة بشكل غري متجانس بن املنظمـات وان 
 عد  التجانس ه ا  تيد احتمالية احلصو  عل  عوائد اعل  م  العوائد العاد ة.

، وهلــ ا الســب  ، ان املــوارد التنتقــل بشــكل كامــل عــرب املنظمــات(Barney,1991:101وحســ  رأي )
 (Mahoney&Pandian,1992:363-380فان عـد  التجـانس ميكـ  ان  سـتمر لفـرتة طو لـة. وقـد بـن )
(Peteraf,1993:179-191) (Rumelt,1984:167-186)عــد  جتــانس املــوارد قــد  نــت  عنــه انــواع  ، ان

ملوجــــودات غــــري حمــــددة مــــ  الفشــــل يف الســــوق مثــــل نــــدرة املــــوارد، القيــــود املفروضــــة علــــ  امليرجــــات او ا
امللموسة، والعناصر البشر ة اخلاصة. ومبا ان هناك مصادر خمتلفة لعد  جتانس املـوارد، فاملنظمـة قـد تسـتفاد 
م  انـواع الر ـ  امليتلفـة. ومبـا ان عـد  التجـانس  عـد ضـرورة لتوليـد الر ـوع، اال ان ذلـك ال عـد شـرطا كافيـا 

كـــ   ولـــد عـــد  التجـــانس ر ـــوع مســـتمرة ودائمـــة، فأنـــه لوجـــود او اســـتمرار االخـــتال  يف اداء املنظمـــة. ول
  فرتض ان  ستمر لفرتة طو لة نسبيا.

 وعل  العمو  ميك  امجا  االفرتاضات الي  ستند اليها ه ا املدخل باآل :
 (Mello,2002) (1118:85رشيد وجالب،)ع   نقال 
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راهتــــا االســــرتاتيجية ولــــيس تشــــكل مــــوارد املنظمــــة االســــاس الــــ ي تســــتند اليــــه املنظمــــة يف اختــــاذ قرا-2
 خصائ  البيصة اخلارجية.

 ميك  ان حتصل املنظمة عل  املي ة التنافسية ع  طر   االكتساب واملوارد التنظيمية القيمة. -1
 تستطي  املنظمة اختيار املوق  املتمي  واكتساب املوارد القيمة. -7
 ليس م  السهولة انتقا  املوارد. -6
 بكو ا مكلفة يف تقليدها وغري قابلة لالحال . تتمي  املوارد القيمة-5

مـدخل املسـتند اىل املـوارد  (Barney,1991:99-120) (Barney & Hesterly,2010:81وس  )وقد 
ليتضم  العالقة بن موارد املنظمة واملي ة التنافسية. حي  بن ان فهـم مصـادر امليـ ة التنافسـية  تطلـ  بنـاء 

ـــــافرتاض ان  ـــــدأ ب ـــــات وتتســـــم  ،(Heterogenousمتجانســـــة )مـــــوارد املنظمـــــة غـــــري امنـــــوذج نظـــــري  ب بالثب
(Imitable) رأ ـــه، ليســـت مجيـــ  مـــوارد املنظمـــة حتمـــل احتماليـــة توليـــد م ا ـــا تنافســـية مســـتدامة.  . وحســـ

وعنــد اخــ  هــ ا االحتمــا  بعــن االعتبــار،  فــرتض ان تتميــ  املــوارد املــ كورة خبمــس خصــائ  او شــروط 
ـــ   ة التنافســـية وهـــ  ان تكـــون املـــوارد قيمـــة، ونـــادرة، وصـــعبة التقليـــد، وغـــري قابلـــة نظر ـــة تشـــكل اســـاس املي

لالحـــال  او االســـتبدا  ومكملـــة. وتعـــد هـــ ه اخلصـــائ  كمؤشـــرات جتر بيـــة ملعرفـــة مـــدى جتـــانس، وثبـــات 
مـــوارد املنظمـــة، ومـــدى فائـــدهتا يف توليـــد امل ا ـــا التنافســـية. ويف ادنـــاه نســـتعرض با ـــاز اخلصـــائ  املـــ كورة 

 كاآل :و 
      Valuable Resourcesالموا د الق مة            -5

تصــبد مــوارد املنظمــة مصــدرا للميــ ة التنافســية عنــدما تكــون ذو قيمــة. وان امــتالك هــ ا النــوع مــ     
املــوارد  ســاعد علــ  صــياغة وتنفيــ  االســرتاتيجيات الــي حتســ  مــ  كفــاءة وفاعليــة املنظمــة. وحســ  حتليــل 

(SWOT)ن اداء املنظمـــة  توقـــف علـــ  اســـتيدا  اســـرتاتيجيات املنظمـــة يف اســـتغال  الفـــرص ، ان حتســـ
 وحتييد التهد دات البيصية.

مــــ  جانــــ  آخــــر، توجــــد خصــــائ  اخــــرى قــــد تؤهــــل مــــوارد املنظمــــة الن تكــــون مصــــدرا للميــــ ة    
. اال ان تـوافر التنافسية، وه  ان تكون نادرة، وصعبة التقليد، وغـري قابلـة لالحـال  او االسـتبدا  ومكملـة

هـــ ه اخلصـــائ  الميكـــ  ان  شـــكل مـــوردا مـــام  ســـتيد  يف اســـتغال  الفـــرص وحتييـــد التهد ـــدات البيصيـــة 
ا ضــا. وان اخلصــائ  املــ كورة  ــ  ان تكــون ذو قيمــة اذا ار ــد هلــا ان تكــون مــوردا  ؤشــر حالــة التكامــل 

النماذج البيصيـة تسـاعد علـ  حتد ـد خصـائ  بن النماذج البيصية، ومناذج املدخل املستند اىل املوارد. اذ ان 
املنظمــة الــي تســتغل الفــرص وحتيــد التهد ــدات،او بعبــارة اخــرى، حتــدد أي مــ  هــ ه اخلصــائ  ميكــ  ان 
تشكل موردا ذو قيمـة هلـا. يف حـن  ؤشـر مـدخل املسـتند اىل املـوارد اخلصـائ  االضـافية الـالز  توافرهـا يف 

 ون مصدرا للمي ة التنافسية املستدامة.ه ه املوارد فيما لو ار د هلا ان تك
            Rare Resourcesالموا د ال اد         -4

عنــدما تكــون املــوارد ذو القيمــة حــوزة عــدد كبــري مــ  املنظمــات املتنافســة التعــد مصــدرا لكــل مــ  امليــ ة 
يمــة تتمتــ  بــاملي ة التنافســية التنافســية، وامليــ ة التنافســية املســتدامة. واملنظمــة الــي تنفــ  اســرتاتيجية خلــ  الق
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عنــدما ال كــون بأســتطاعة عــدد كبــري مــ  املنظمــات املتنافســة الشــروع بتنفيــ  متــ ام  لــنفس االســرتاتيجية. 
وم  ه ا املنطل ، اذا كان لدى منظمة ما موردا ذو قيمة، وان هناك عدد كبري مـ  املنظمـات ميتلـك ذات 

علــ  اســتغال  املــورد املــ كور بــنفس الطر قــة او االســلوب،  املــورد، وان مجيــ  هــ ه املنظمــات لــد ها القــدرة
 فه  ب لك تنف  اسرتاتيجية عامة المتند أي م  ه ه املنظمات مي ة تنافسية.

وعنــــد تطبيــــ  نفــــس التحليــــل اخلــــاص ح مــــة مــــوارد املنظمــــة القيمــــة الــــي تســــتيد  يف صــــياغة وتنفيــــ  
ات  ســتل   تــوافر مــ    معــن مــ  املــوارد املاد ــة االســرتاتيجيات، مــ  مالحظــة ان تنفيــ  بعــ  االســرتاتيجي

والبشر ة والتنظيمية. فاذا كانت ه ه احل مة اخلاصة م  موارد املنظمة غري نادرة، عندئ  سيكون بأستطاعة 
عــــدد كبــــري مــــ  املنظمــــات املتنافســــة صــــياغة وتنفيــــ  االســــرتاتيجيات الــــي  ــــ  بصــــددها، علمــــا ان هــــ ه 

ا للمي ة التنافسية، حا وان كانـت تلـك املـوارد ذو قيمـة. وعلـ  العمـو  اذا  االسرتاتيجيات ل  تكون مصدر 
كان عدد املنظمات ال ي ميتلك موردا او ح مة م  املوارد القيمة اقل م  عـدد املنظمـات الـي هـ  حاجـة 

 حـوزت هـ ا اليها يف توليد د نامية تنافسية يف الصناعة الي تعمل فيها، فان ه ا املورد او ح مة املـوارد الـي
 العدد القليل م  املنظمات حيتمل ان  كون مصدرا للمي ة التنافسية.

 Imperfectlyالماااوا د صااا بة ال ق  ااا  او ال اااي يمكااا  تق  ااا ها ع اااى نحاااو ا ااار تاااام  -4

Imitable       
اه اذا تــوافر للمنظمــة مــوارد قيمــة ونــادرة، فــان هــ ه املــوارد متثــل نقطــة انطــالق التحــرك االو  بأجتــ      

حتقي  املي ة التنافسية. وهب ا اخلصوص، فان املوارد التنظيميـة القيمـة والنـادرة ميكـ  ان تكـون مصـدرا للميـ ة 
التنافسية ملنظمة ما يف حالة واحـدة فقـي، وذلـك عنـدما م  كـ  بأسـتطاعة املنظمـات املتنافسـة امـتالك او 

. مـ  جانـ  (Barney,1986b:656-665)(Barney,1986a:1231-1241احلصو  علـ  هـ ه املـوارد  )
 ر، قد  كون م  الصع  تقليد مورد منظمة ما، وذلك بسب  او جمموعة م  االسباب وه : آخ

 
ان قـــدرة املنظمـــة علـــ  احلصـــو  واســـتغال  بعـــ  املـــوارد  عتمـــد علـــ  الظـــرو  التأر يـــة الفر ـــدة  -أ

وقـ  معـن،  ظهـر فيمـا بعـد اخلاصة هبا، مثا  ذلـك املنظمـة الـي تضـ  او تسـتيد  تسـهيالت خاصـة يف م
ان املوقــ  ذو قيمــة اكــرب بكثــري مــ  القيمــة املتوقعــة منــه، وذلــك المتالكــه مــوردا  صــع  تقليــده.مثا  ذلــك 
املنظمة الي اعتادت عل  هتيصة ظرو  متفـردة للبـاحثن فيهـا مـ  اجـل خلـ  اواسـتغال  اكتشـافات علميـة 

 معينة قد حتصل عل  مورد  تمي  بصعوبة التقليد.
 تتسم العالقة بن املوارد اململوكة للمنظمة واملي ة التنافسية بالغموض السبم:   -ب

 شري الغموض السبم اىل صعوبة فهم العالقة بـن مـوارد منظمـة مـا وامليـ ة التنافسـية املتحققـة مـ  هـ ه 
لناجحــــة املــــوارد. ويف مثــــل هــــ ه احلالــــة،  صــــع  علــــ  املنظمــــات الــــي تســــع  اىل تقليــــد االســــرتاتيجيات ا

 & Reedتقليـدها . )للمنظمة امل كورة، لعد  قدرهتا عل  معرفة أي م  املوارد او الفعاليات الي  فـرتض 
Defillippi,1990:88-102) 
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التعقيـــد االجتمـــاع : والســـب  االخـــري الـــ ي  عـــل املـــورد صـــع  التقليـــد عنـــدما ميثـــل املـــورد  -ت   
رد  تجــاوز قــدرات املنظمــات املنافســة علــ  ادارتــه بشــكل ظــاهرة اجتماعيــة معقــدة. أي ان التعامــل مــ  املــو 

نظـــام . وخـــري مثـــا  علـــ  ذلك،العالقـــات الشيصـــية بـــن املـــد ر   يف املنظمـــة، الثقافـــة التنظيميـــة، مسعـــة 
 املنظمة وسي املورد   وغري ذلك.

       Non substitutabilityالقاب  ة لالحالة او االس ب اة   -3
صدرا للمي ة التنافسية املستدامة،  فرتض ان التوجد موارد ذو قيمة متكافصـة حا  كون مورد املنظمة م

مــ  الناحيــة االســرتاتيجية، ونــادرة او صــعبة التقليــد. مــ  جانــ  آخــر، ميكــ  ان  أخــ  االحــال  شــكلن، 
االو  قــد  كـــون مــ  الصـــعوبة بالنســبة للمنظمـــة ان تقلــد مـــوارد منظمــة اخـــرى بشــكل دقيـــ ، اال ا ــا قـــد 

احـــال  او اســـتيدا  مــوارد مشـــاهبة تســـتطي  مــ  خالهلـــا صـــياغة وتنفيــ  االســـرتاتيجيات نفســـها،  تســتطي 
مثــا  ذلــك تســتطي  املنظمــة املقلــدة تطــو ر فر ــ  االدارة العليــا بطر قــة متفــردة، وعلــ  الــرغم مــ  ان الفر ــ  

ســرتاتيجية قــد  كــون املــ كور  تلــف عــ  فر ــ  املنظمــة املنافســة يف جوانــ  عد ــدة، اال انــه مــ  الناحيــة اال
(.  و نجـ  الشـكل الثـاين مـ  االحـال  مـ  Pearce et al ,1987:658-675متكـافئ مـ  الفر ـ  اآلخـر)

ســبيل املثـا ، مـد روا منظمــة مـا لــد هم علـ   (Zucker,1977: 726-743خـال  التكـافئ االســرتاتيج  )
لقيــادة الكرزماتيــة للمنظمــة رف ــة واضــحة عــ  مســتقبل منظمــتهم، وهــ ه الرف ــا نامجــة عــ  خــربة ومهــارات ا

املــــ كورة. مــــ  جانــــ  آخــــر، يف منظمــــات اخــــرى، كــــ لك لــــدى مــــد ر ها رف ــــة واضــــحة عــــ  مســــتقبل 
منظمــــاهتم، اال ان هــــ ه الرف ــــة هــــ  حصــــيلة عمليــــات التيطــــيي االســــرتاتيج  املعتمــــدة مــــ  قبــــل ادارات 

ـــــرف تن ميكـــــ  اعتبار ـــــ ـــــا ميكـــــ  القـــــو  ان كـــــال ال ا متكـــــافصتن مـــــ  الناحيـــــة املنظمـــــات املـــــ كورة. مـــــ  هن
االسرتاتيجية، وبنـاء علـ  ذلـك، ميكـ  احـال  احـد ا حمـل االخـرى، ونتيجـة لـ لك، فـان مثـل هـ ه املـوارد 

 الميك  ان تكون مصدرا للمي ة التنافسية املستدامة. 
    Comlementary Resources & Capabilitiesالموا د والق  ات المكم ة   -1

نظمــة مليــ ة تنافســية تعتمــد علــ  ان تكــون مواردهــا ذات قيمــة ونــادرة وغــري قابلــة ان احتماليـة امــتالك امل
للتقليد واالحال . وم  اجل ان ندرك ه ه االحتمالية بشكل كامـل،  سـتل   االمـر تنظـيم املنظمـة بشـكل 
ا  عــل منهــا قــادرة علــ  اســتغال  املــوارد والقــدرات املتاحــة هلــا، و ــ  ان تكــون متكاملــة مــ  بعضــها ومبــ
 ضم  حتقي  افضل اداء مبتغ  منها. وهب ا اخلصوص، توجـد مكونـات عد ـدة ذات صـلة بعنصـر التنظـيم 

 وه : 
و قصد به وصف م   قو  مبهمة  :     Formal reporting structureالتقار ر الرمسية هيكل اعداد 

د يف اخلارطـــة التنظيميـــة اعـــداد التقـــار ر، وملـــ  توجـــه التقـــار ر يف املنظمـــة. ان هـــ ا االمـــر غالبـــا مـــا  تجســـ
 للمنظمة. 

: تشــري اىل نطـاق اآلليـات الرمسيـة وغــري   Management Control Systemانظمـة الرقابـة االدار ـة 
م  اسـرتاتيجيات املنظمـة. وتتضـم  الرقابـة االدار ـة  الرمسية هبد  التأكد م  ان  سلوكيات املدراء تنسجم

الـــي عـــ  طر قهـــا  طلـــ  االفـــراد يف اعلـــ  اهلـــر  التنظيمـــ  علـــ   الرمسيـــة املوازنـــة ونشـــاطات اعـــداد التقـــار ر
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تصرفات االفراد يف املستو ات الدنيا للهيكـل التنظيمـ . يف حـن تتضـم  الرقابـة االدار ـة غـري الرمسيـة ثقافـة 
 املنظمة، واستعداد االفراد العاملن ملراقبة سلوكيات بعضهم البع .

: تشـري اىل الطرائـ  املعتمـدة يف دفـ  اجـور االفـراد    Compensation Policiesالتعـو   سياسـات 
 حيف  العاملن  و التصر  بطرق معينة  العاملن يف املنظمة، وان ه ا النوع م  السياسات هو ال ي

ان املكونــات الســابقة لعنصــر التنظــيم غالبــا مــا طل  عليهــا اســم املــوارد والقــدرات املكملــة وذلــك لعــد  
تنافســية مبفردهــا. اال ان دمــ  هــ ا النــوع مــ  املــوارد مــ  املــوارد والقــدرات االخــرى  قــدرهتا علــ  توليــد ميــ ة

 ميك  املنظمة م  الوصو  اىل فهم لسبل حتقي  املي ة التنافسية.
السـنوات وما جتدر االشارة اليـه، ان املـدخل املسـتند اىل املـوارد قـد عـاىن مـ  حمـددات عد ـدة، وخـال  

 & Priem ) (McDermott,2003:26ة للمـدخل املـ كور مـ  ا هـا:)االخـرية ظهـرت انتقـادات خمتلفـ
Butler,2001: 22-40) 

امل كور اىل الرتكي  بدرجة كبرية عل  املوائمة بن موارد املنظمة والفرص البيصية املتاحة، وم   قود املدخل
كمـا هـو حـا  مـدخل  عر اهتماما كافيا لبناء موارد وقدرات جد دة خلل  واسـتثمار الفـرص يف املسـتقبل. و 

 املنظمة الصناعية، فانه  تجه  و االهتما  باملشاكل احلالية عل  حساب الفرص املستقلبية.
املغـــاالت يف الرتكيـــ  علـــ  حتليـــل البيصـــة الداخليـــة للمنظمـــة، وان مثـــل هـــ ا الرتكيـــ   ـــؤدي بالضـــرورة اىل 

 خلارجية.ا ا  معاجة املشاكل املرتبطة بالتغري السر   احلاصل يف البيصة ا
بتحد د اخلصائ  العامة للموارد الي تولد ر ـ  للمنظمـة، وال  هـتم كثـريا مبقارنـة املـوارد  (RBV هتم )

م  بعضها. اضـف اىل ذلـك، انـه م  ـ  عـ  التسـاف  حـو  ملـاذا بعـ  املـوارد غـري املتجانسـة تولـد قيمـة 
 للمنظمة، يف حن ان البع  االخر ال كون ك لك.

ــــ  املــــوارد والــــي تتميــــ  ا اىل (RBV فتقــــر ) ــــه  نصــــد املــــدراء باحلصــــو  عل لتطبيقــــات االدار ــــة، اذ ان
باخلصائ  اخلمس الي سب  االشارة اليها،والعمل علـ  تطـو ر املنظمـة بشـكل مناسـ ، اال انـه م  وضـد  

 كيف ميك  القيا  ب لك.
فرتاضـات االساسـية م  خال  استعراض االطر النظر ة لكال املدخلن، والوقو  عل  اهم اال         

لكــل منهمــا،  تضــد ان هنــاك أوجــه شــبه واخــتال  بينهمــا. وان اوجــه الشــبه متأتيــة مــ  اهتمامهــا بتحقيــ  
املي ة التنافسية. م  جان  آخر،  تلف املدخلن املشار اليهما م  حي  طبيعة توجه كل منهما يف جمـا  

وى التنــافس اخلمــس لبــورتر اســرتاتيجية املنظمــة  فســر مــدخل قــ ،فعلــ  ســبيل املثــا  حتقيــ  امليــ ة التنافســية.
مــ  خــال  املنتجــات الــي تصــنعها واالســواق الــي ختــدمها. اذ انــه  ركــ  علــ  تــأثري متغــريات البيصــة اخلارجيــة 
علــ  تطــو ر وتنميــة االســرتاتيجية، و قــرتح علــ  املنظمــة تقيــيم قــوى التنــافس املوجــودة يف بيصــة الصــناعة الــي 

شكل باعثا للفرص والتهد دات البيصيـة. وانطالقـا مـ  ذلـك، فـان االسـرتاتيجية الرئيسـية تعمل فيها، كو ا ت
للمنظمــة تتعــاط  مــ  مهمــة اختيــار الصــناعة املناســبة، ووضــ  املنظمــة ضــم  تلــك الصــناعة ووفقــا ملــا متليــه 

 عليها قوى التنافس اخلمس.
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ة اختيـار املوقـ  االسـرتاتيج  اخلـاص يف حن ان تبـين مـدخل املسـتند اىل املـوارد،  تطلـ  مـ  املنظمـ   
هبــا، وذلــك باالعتمــاد علــ  املــوارد والقــدرات الــي تتســم مبجموعــة مــ  اخلصــائ  وهــ  ان تكــون )قيمــة، 

، بـدال مـ  املنتجـات واخلـدمات الـي تشـت  مـ  هـ ه (نادرة، صعبة التقليد، وغري قابلة لالحـال  و مكملـة
رد والقــدرات جــ ور  شــت  منهــا خمتلــف انــواع املنتجــات مليتلــف املــوارد والقــدرات. بعبــارة اخــرى، تعــد املــوا

انـــواع االســـواق.  ضـــا  اىل ذلـــك، تركـــ  االســـرتاتيجية علـــ  رفـــ  قيمـــة املـــوارد والقـــدرات عـــرب العد ـــد مـــ  
 االسواق واملنتجات، بدال م  استهدا  منتجات حمددة السواق معينة.

اســـ  للمنظمـــة  تمثـــل يف حتقيـــ  امليـــ ة مـــ  جانـــ  آخـــر،  تفـــ  كـــال املـــدخلن علـــ  ان اهلـــد  االس
التنافســـية املســـتدامة. اال ا مـــا  تلفـــان حـــو  كيفيـــة اســـتدامة امليـــ ة التنافســـية. فعلـــ  ســـبيل املثـــا ، ووفقـــا 
ملــدخل قــوى التنــافس اخلمــس تــرتبي اســتدامة امليــ ة التنافســية بتحقيــ  عوائــد اعلــ  مــ  املتوســي يف االمــد 

اين، فــان اســتدامة امليــ ة التنافســية تــرتبي بفشــل املنافســن يف تقليــد املــوارد البعيــد. امــا بالنســبة للمــدخل الثــ
 املولدة للمي ة التنافسية

وباختصار،  تضـد مـ  أوجـه الشـبه واالخـتال  بـن املـدخلن املـ كور  ، ان البيصـة اخلارجيـة هـ  جمـا  
جما  تركيـ  املـدخل الثـاين. تركي  مدخل قوى التنافس اخلمس، يف حن ان البيصة الداخلية للمنظمة تعكس 

ومــــ  هــــ ا املنطلــــ ، فــــان االطــــر النظر ــــة اخلاصــــة هبمــــا مكملــــة لبعضــــها. او بعبــــارة اخــــرى، ان املــــدخلن 
 امل كور   ميثالن وجهن لعملة واحدة واملتمثلة باملي ة التنافسية.

 Core Competence Modelم    المق  ات الجوهرية:    -4
ملـــدخل املســـتند اىل املـــوارد كانـــت دافعـــا للعد ـــد مـــ  البـــاحثن يف جمـــا  االنتقـــادات الـــي وجهـــت اىل ا

االسرتاتيجية اىل تطـو ر املـدخل املـ كور، مـ  خـال  توحيـد وتكامـل االفكـار الـي  سـتند اليهـا مـ  املـدخل 
ـــالبيصـــ ، انطالقـــا مـــ  فكـــرة ان االدارة االســـرتاتيجية حاجـــة اىل ان هتـــتم بكـــال البيصتـــن الداخليـــة  ة واخلارجي

. ومـ  املالحـ،، ان هـ ا الـنمي مـ  التكامـل قـاد اىل (Priem & Butler , 2001: 22-40للمنظمـة، )
او مـا  سـم    Cometence – Based Model ظهور امنوذج جد د هو االمنوذج  املسـتند اىل املقـدرات 

 Prahalad & Hamelبامنوذج املقدرات اجلوهر ة. وان او  م  بلور االطار النظري لالمنوذج امل كور  ا )
, 1990 ,1994). 

وا يتـه بالنسـبة لنجـاح االسـرتاتيجية    Comptenceومما جتدر االشارة اليه، ان مصـطلد املقـدرة      
هـــو  (Distinctive Competenceم  كـــ  حـــد ثا، اذ ان او  مـــ  اســـتيد  مصـــطلد املقـــدرة املميـــ ة )

الشــارة اىل االشــياء الــي تنفــ  مــ  قبــل املنظمــة قبــل اكثــر مــ  مخســن عامــا ل (Selznick ,1957)العــام 
هــ ه الفكــرة، اذ بــن ان املقــدرة املميــ ة  (Andrews ,1969بشــكل افضــل مــ  املنافســن هلــا. وقــد وســ  )

للمنظمــة هــ  اكــرب مــ  ان تقــو  املنظمــة بعمــل مــا بشــكل جيــد، فهــ  تشــري اىل االســلوب املتفــرد الـــ ي 
 (Zhang ,1998:35)رد والقيم التنظيمية. تستطي  املنظمة م  خالله توحيد املوا
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وعلــ  الــرغم مــ  ان االمنــوذج املســتند اىل املقــدرات ظهــر اىل الوجــود خــال  العقــد   املنصــرمن، اال    
انـــه ال ـــ ا  هنـــاك غمـــوض او التبـــاس  ـــدور حـــو  املفـــاهيم الـــي  ســـتند اليهـــا واملتمثلـــة بـــاملوارد، القـــدرات، 

املصطلحات املرادفة هلا مثل املقدرات املمي ة، املقدرات التنظيميـة  وغريهـا. املقدرات، واملقدرات اجلوهر ة،و 
، (Andrews,1971)وم  بن هؤالء الباحثن ال    اسـتيدموا بعـ  هـ ه املصـطلحات بشـكل مـرتاد  

(Spanos & Pratacos ,2004) ،(Peteraf & Bergen ,2003) (Ray et al ,2004)  لـ ا بـات مـ .
و  املقــــدرات اجلوهر ــــة عــــ  بقيــــة املفــــاهيم املرتبطــــة بــــه، وعلــــ  وجــــه اخلصــــوص املــــوارد، اال يــــة متييــــ  مفهــــ

 :Ljunquist,2007)القـدرات، واملقـدرات وذلـك باالعتمـاد علـ  اخلصـائ  االساسـية لكـل واحـد منهـا 
. وانطالقــــا مــــ  ذلــــك، فانــــه البــــد مــــ  اســــتعراض اراء البــــاحثن حــــو  املفــــاهيم االساســــية المنــــوذج (394
ات اجلوهر ة قبل اخلوض يف االطار النظري لالمنوذج املـ كور واملتمثلـة باالفكـار الـي تضـمنتها احـاث املقدر 
(Parhaland & Hamel ,1990,1994): وغريهم م  الباحثن وكاال ، 

 مفهوم الموا د، الق  ات، المق  ات وب ض المصط حات المرادفة  
عل  ا ا أي شيئ  شـكل مصـدر قـوة او  (Resources)، املوارد (Wernerfelt ,1984: 172)عر  

، املـــوارد بســـرتاتيجية املنظمـــة، اذ  ـــرى ان (Barney ,1991:101ضـــعف ملنظمـــة معينـــة. يف حـــن  ربـــي )
مــوارد املنظمــة تتضــم  مجيــ  املوجــودات، القــدرات، العمليــات التنظيميــة، خصــائ  املنظمــة، املعلومــات، 

ملنظمة، والي متنحهـا القـدرة علـ  ادراك وتنفيـ  االسـرتاتيجيات الـي املعرفة... ا ، املسيطر عليها م  قبل ا
 حتس  م  كفائتها وفاعليتها. 

، فقـد عرفـا مـوارد املنظمـة علـ  ا ـا املوجـودات (Pearce & Robinson ,2003: 126)امـا        
دات الــي  كــون مــ  امللموســة وغــري امللموســة، والقــدرات التنظيميــة. وتشــري املوجــودات امللموســة اىل املوجــو 

يف بيــان املوازنــة العموميــة للمنظمــة، و تتضــم  تســهيالت  الســهولة حتد ــدها، وهــ  غالبــا مــاتكون موجــودة
ـــة، العقـــارات...ا  ـــة، املـــوارد املالي ـــارة اخـــرى تشـــري املوجـــودات امللموســـة اىل (االنتـــاج، املـــواد االولي . او بعب

ة يف ت و ــــد ال بــــائ  بالقيمــــة. يف حــــن  قصــــد بالقــــدرات الوســــائل املاد ــــة واملاليــــة الــــي تســــتيدمها املنظمــــ
الـــــي  (التنظيميـــــة املهـــــارات املتمثلـــــة بــــــ )القـــــدرة، طرائـــــ  دمـــــ  و توحيـــــد املوجـــــودات، النـــــاس، والعمليـــــات

 تستيدمها املنظمة يف حتو ل املدخالت اىل خمرجات.
ت امللموســة وغــري ، اىل ان املــوارد هــ  املوجــودا(Barney & Hesterly ,2006: 76)وقــد اشــار ا 

 امللموسة الي تسيطر عليها املنظمة، والي ميك  ان تستيدمها يف تصور وتنفي  االسرتاتيجية اخلاصة هبا. 
 & Tangable، فهـــــ  املوجـــــودات امللموســـــة وغـــــري امللموســـــة )(Capabilitiesامـــــا القـــــدرات )

Intangable Assets)املــوارد االخــرى الــي حتــت  متكــ  املنظمــة مــ  احلصــو  علــ  ميــ ة كاملــة مــ، الــي  
سيطرهتا. وه ا  عين ان القدرات مبفردها المتك  املنظمة م  تصور وتنفي  االسـرتاتيجيات اخلاصـة هبـا، بـل 
تساعدها عل  استيدا  املوارد االخرى يف تصور وتنفي  مثل ه ه االسرتاتيجيات، وخري مثا  عل  ذلك، 

والتعـاون بـن املـد ر  . علمـا ان البـاحثن قـد صـنفا املـوارد، القدرات الي تتضـم  مهـارات تسـو قية معينـة، 
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والقدرات ضم  ارب  فصات وهـ  املـوارد املاليـة، واملـوارد املاد ـة، واملـوارد البشـر ة، واملـوارد التنظيميـة. و تضـد 
 م  ه ا التصنيف ا ما م ميي ا بشكل واضد بن املوارد والقدرات. 

اىل املـوارد علـ  ا ـا موجـودات املنظمـة وهـ  علـ   (Hill & Jones ,2008: 77-79)حـن نظـر يف 
نــوعن مــوارد ملموســة ومــوارد غــري ملموســة. امــا القــدرات فتشــري اىل مهــارات املنظمــة يف تنســي  مواردهــا 
ووضــ  هــ ه املــوارد يف اجملــاالت املنتجــة. وتكمــ  املهــارات يف قواعــد وروتينــات واجــراءات املنظمــة . وعلــ  

درات هــ  حمصــلة اهليكــل التنظيمــ ، العمليــات، نظــم الرقابــة، ونظــم التعيــن املعتمــدة مــ  العمــو ، فــان القــ
قبل املنظمة. ومبا ان القدرات ه  موارد غري ملموسـة، فا ـا تتجسـد يف االسـلوب الـ ي  سـتيدمه االفـراد 

 يف التعامل والتعاون وصن  القرارات اكثر م  كو ا تكم  يف ذات االفراد.
القــوى الــي تســمد للمنظمــة بتمييــ   اىل (Distinctive Competencies )املميــ ة  وتشــري املقــدرات

منتجاهتا ع  منتجات املنافسـن و / او حتقيـ  كلـف اقـل مـ  كلـف املنافسـن. فعلـ  سـبيل املثـا ، املقـدرة 
وى للطــريان تكمــ  يف ادارة الشــركة املــ كورة لقــ (South West Airlines)الــي تتمتــ  هبــا شــركة املميــ ة 

العمل اخلاصة هبا، والي قادت اىل ز ـادة انتاجيـة العـاملن وحتقيـ  كلـف متدنيـة، علمـا ان املقـدرات املميـ ة 
 تنشأ م  مصدر   مكملن لبعضهما، و ا املوارد والقدرات.

علـ  ا ـا نشـاط تسـتطي    Competence املقـدرة  (Thompson etal ,2008: 100-102)وعـر  
، وتنـام  الرباعـة يف اهلـاز نشـاطا داخليـا. يـد. وهـ  حمصـلة اخلـربة والـتعلم الرتاكمـ املنظمة اهلـازه بشـكل ج

وتنشــأ مقــدرة املنظمــة مــ  خــال  اجلهــود املدروســة لتطــو ر القــدرة التنظيميــة لعمــل او تنفيــ  شــيئ مــا. وان 
فــاءة بعــ  املقــدرات  ــرتبي خبــربات ومهــارات حمــددة، مثــا  ذلــك، رقابــة امليــ ون يف الوقــت املناســ ، وك

التصني  منيفضة الكلفة، او اختيار مواق  ملتاجر جد دة. ان ه ا النوع م  املقدرات  نبث  م  الرباعـة يف 
جما  او وظيفة معينة، وتنف  مثل هـ ه املقـدرات يف قسـم او وحـدة تنظيميـة. يف حـن هنـاك نـوع آخـر مـ  

نوع م  املقدرات هو حمصـلة التعـاون بـن املقدرات  نشأ عرب اجملاالت الوظيفية. او بعبارة اخرى، ان ه ا ال
االفــراد مــ  ذوي اخلــربات املتنوعــة مــ  العــاملن يف وحــدات تنظيميــة خمتلفــة، مثــا  ذلــك مقــدرة املنظمــة يف 
جمــا  تطــو ر املنــت  تــأ  مــ  توحيــد جهــود االفــراد واجلماعــات مــ  اصــحاب اخلــربة يف البحــوث التســو قية، 

 واهلندسة وغري ذلك.تطو ر املنتجات اجلد دة، التصميم 
يف حــــن تشــــري املقــــدرة اجلوهر ــــة اىل الرباعــــة يف تنفيــــ  نشــــاط داخلــــ  حيتــــل ا يــــة خاصــــة بالنســــبة    

السرتاتيجية املنظمة وقدرهتا التنافسية. واملقدرة اجلوهر ة ذو قيمة اكـرب مـ  املقـدرة الرتباطهـا بتنفيـ  احـدى 
تها يف هلــاح املنظمــة يف الســوق.او بعبــارة اخــرى، قــدرة النشــاطات اجلوهر ــة الســرتاتيجية املنظمــة، و مســا 

املنظمــة علــ  تنفيــ  نشــاط تنافســ  مهــم بطر قــة افضــل مــ  تنفيــ  النشــاطات الداخليــة االخــرى. واملقــدرة 
اجلوهر ة ميكـ  ان تـرتبي يف أي جانـ  مـ  نشـاطات املنظمـة، مثـا  ذلـك اخلـربة يف جمـا  توحيـد التقنيـات 

كيـف خبصـوص ا ـاد وتشـغيل نظـم منيفضـة الكلفـة يف   –جات جد دة، ومعرفـة املتعددة خلل  عوائل ملنت
جمــا  ادارة سلســلة التجهيــ ، والقــدرة املتمثلــة بطــرح جيــل جد ــد مــ  املنتجــات يف الســوق، ومهــارات صــن  
منتجــات عاليــة اجلـــودة ومنيفضــة الكلفـــة، والقــدرة علـــ  اهلــاز طلبـــات ال بــون بدقـــة وســرعة ا . واجلـــد ر 
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لبا ماتستند املقدرات اجلوهر ة اىل املعرفة اذ ا ا تكم  يف راس املـا  الفكـري للمنظمـة.  ضـا  بال كر، غا
اىل ذلك، جتم  املقدرات اجلوهر ة عل  شكل توليفة م  املعرفة واخلـربة عـرب اقسـا  املنظمـة ولـيس يف منـت  

 قسم منفرد او جمموعة عمل معينة.
اىل النشاط ذو القيمـة التنافسـية الـ ي تنفـ ه   Distinctive Competenceاملمي ة وتشري املقدرة     

املنظمـــة بطر قـــة افضـــل مـــ  املنافســـن هلـــا. واملقـــدرة املميـــ ة تـــد  علـــ  امـــتالك املنظمـــة لرباعـــة اكـــرب مقارنـــة 
باملقـــدرة اجلوهر ـــة. او بعبـــارة اخـــرى، مســـتوى مـــ  الرباعـــة الميتلكـــه املنافســـن. مثـــا  ذلـــك، بـــ لت شـــركة 

Toyota  فبة عرب عدة عقود استطاعت م  خالهلـا خلـ  مقـدرة مميـ ة متثلـت بالكلفـة املنيفضـة، جهود د
واجلــودة العاليــة يف تصــني  احملركــات، ونظــا  االنتــاج الرشــي  الــ ي متيــ  بتفوقــه علــ  الــنظم املعتمــدة مــ  قبــل 

 املنافسن يف جما  صناعة السيارات. 
لــ  ا ــا موجــودات املنظمــة، وهــ  تشــكل ع املــوارد ( Wheelen et al, 2012: 138)وعــر       

اللبنات االساسية للمنظمة، وتتضم  ثالثة انواع مـ  املوجـودات وهـ  امللموسـة و البشـر ة وغـري امللموسـة. 
يف حــن تشــري القــدرات اىل قــدرة املنظمــة علــ  اســتغال  املــوارد الــي حوزهتــا، وتتضــم  عمليــات االعمــا ، 

عـــل بـــن املـــوارد مـــ  اجـــل حتو ـــل املـــدخالت اىل خمرجـــات. فعلـــ  ســـبيل والروتينـــات الـــي تـــد ر عمليـــة التفا
، تكنولوجيـا املعلومـات املثا ، القدرات التسو قية للمنظمة تعتمد علـ  التفاعـل بـن امليتصـن يف التسـو  

واملــوارد املاليــة. وتكمــ  القــدرات يف اجملــاالت الوظيفيــة، اذ ان هنــاك قــدرات تســو قية، وقــدرات تصــنيعية، 
، تكامـــــل وتنســـــي  القـــــدرات عـــــرب (Competencey)ات حـــــ  وتطـــــو ر..ا . و قصـــــد باملقـــــدرات وقـــــدر 

الوظائف. فعل  سبيل املثا ، املقدرات ذات الصلة بتطو ر املنت  يف احد اقسا  املنظمة، قد تكون حمصـلة 
النتاجيــة تكامــل ادارة قــدرات نظــم املعلومــات، القــدرات التســو قية، قــدرات البحــ  والتطــو ر، والقــدرات ا

، هـ  حصـيلة (Core Competences)ضم  ذلك القسـم مـ  املنظمـة. يف حـن  ان املقـدرات اجلوهر ـة 
التجم  الرتاكم  للقـدرات عـرب وحـدات واقسـا  املنظمـة. وتعـرب املقـدرات اجلوهر ـة عـ  قـدرة املنظمـة علـ  

قـدرة جوهر ـة، اذا جتــاوز القيـا  بعمـل مـا بشـكل متميـ . ومـ  هـ ا املنطلـ ، فـان تطـو ر منـت  جد ـد  عـد م
االمر كيــة  ( Fed Ex)حــدود القســم الــ ي قــا  مبثــل هــ ا العمــل. وخــري مثــا  علــ  ذلــك، متتلــك شــركة  

مقدرة جوهر ة مـ  خـال  تطبيـ  تكنولوجيـا املعلومـات يف مجيـ  العمليـات الـي تقـو  هبـا. واجلـد ر بالـ كر، 
املقـدرات اجلوهر ـة للمنافسـن عندئـ   طلـ  علـ   عندما تتفوق املقدرات اجلوهر ة اخلاصـة  مبنظمـة مـا علـ 

 ه ا النوع باملقدرات املمي ة.
 تضد م  خال  التعار ف املشار اليها اختال  اراء البـاحثن حـو  مفهـو  املقـدرات واملصـطلحات   

 املرتبطة هبا واملتمثلة باملوارد والقدرات.  ضا  اىل ذلك، وجود تداخل واضد بن ه ه املفاهيم. 
 وبناء عل  ماتقد  ميك  ان نستنت  ان املقدرات اجلوهر ة:     
  موجــودات معرفيــة تتســم بالتكامــل، وتســاعد املنظمــة يف احلصــو  علــ  عوائــد اعلــ  مــ  العوائــد

 االعتياد ة م  خال  تنسي  استيدا  املوارد امليتلفة للمنظمة.
 افسن.متند املنظمة قدرة ذو قيمة تنافسية الميك  مضاهاهتا م  قبل املن 
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 .تشكل االساس ال ي ترتك  عليه املي ة التنافسية للمنظمة 
 .تع ز املوق  التنافس  للمنظمة 
  .تسهم يف اضافة قيمة لل بون 

وعليــه  تعــر  الدراســة احلاليــة املقــدرات اجلوهر ــة علــ  ا ــا مــ    املهــارات والقــدرات الــي ختلــ  قيمــة 
 مد اذا مت فهمها وادارهتا بشكل مناس .متفردة يف السوق ومتند املنظمة متا   بعيد اال

 Core Competences Characteristics صائص المق  ات الجوهرية:  -3
اهم ما ميي  املقدرات اجلوهر ة ع  بقية املفاهيم املرادفة او املرتبطـة هبـا  تف  اغل  الباحثن عل  ان    

 ه  متتعها خبمس م  اخلصائ  وه : 
White,2004:247-248 ; Zhang ,1999: 106-111 Carpenter & 

Sanders,2009:82-83 ؛;Maier et al,2009:13 Morden,2007:434  

Barney & Hesterly,2010:81  
     Collectivenessال راكم ة  -5
مبا ان املقدرات اجلوهر ة متثل حالة م  التنزر او التعاون بن بع  نشاطات االعما  اخلاصة مبنظمـة  

اىل ان  (Grant ,1991)و  (( Prahalad & Hamel ,1990الباحثن ومـ  بيـنهم ري م  ما، ل ا بن الكث
جتعـــل مـــ  مقـــدرة املنظمـــة تتصـــف بالشـــمولية، تكـــون مفيـــدة يف جمـــا  االعمـــا . وان هـــ ه  الرتاكميـــة الـــي

املقــدرات يف ظـــرو  عد ـــدة متكـــ  املنظمــة مـــ  الـــدخو  اىل قطاعـــات ســوقية جد ـــدة او تقـــدمي منتجـــات 
 هب ا اخلصوص، هناك ثالث مسات قد تستيد  يف وصف خصيصة الرتاكمية وه : جد دة. و 

   Across –Productالم  ج  عبر  -أ
 فـــرتض ان متتلـــك املقـــدرات اجلوهر ـــة القـــدرة علـــ  تســـليم منتجـــات وخـــدمات متنوعـــة، واضـــافة قيمـــة 

امـــل املهـــارات للمنظمـــة مـــ  خـــال  تكامـــل موجـــودات ومهـــارات متعـــددة. فعلـــ  ســـبيل املثـــا ، نتيجـــة لتك
مـ  خـال  اسـتيدا  القـدرات الـي تتمتـ  هبـا   Canonاملصغرة، استطاعت شـركة البصر ة، وااللكرتونيات 

يف جما  البح  والتطو ر ان تؤسس لنجاحها يف جما  انتاج جمموعة منت  تبدأ بالناسيات اللي ر ة وصوال 
 اىل املعدات الي تعمل باالشعة السينية.

   Across – Function الوظ فةعبر  -ب
املقدرات اجلوهر ة    ان تشكل م  خال  تكامل جهود فـرق متعـددة علـ  مسـتوى نشـاطات او   

فعاليــات املنظمــة، اذ ان وجـــود املقــدرة  عــد امـــرا حامســا او ضــرور ا لنجـــاح او تفــوق العمليــات الوظائفيـــة. 
جلهــود املشــرتكة للبــاحثن نشــأت مــ  خــال  ا (Black & Decker)فعلــ  ســبيل املثــا ، ان قــدرة شــركة 

التقنن، ومهندس  تطـو ر املنـت ، علمـا ان هـ ا التكامـل قـد ميـ  وظيفيـة البحـ  والتطـو ر للشـركة املـ كورة 
 وسي املنافسن هلا.

   Across – Businessعبر االعماة  -ج
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ا عــرب كثــريا مــا تكــون املقــدرة عنصــرا اساســيا مــ  عناصــر عمليــة نشــاط االعمــا  عنــدما تتكامــل افقيــ   
اكـد بشـكل خـاص  (Prahalad & Hamel)اجملاالت الوظيفية للمنظمة. وان مفهو  املقدرات اجلوهر ـة لــ 

وحدات االعما  يف املنظمـات متعـددة النشـاطات او وحـدات االعمـا   عل  ا ية املقدرات العابرة حلدود
قــدرات  ــؤدي اىل حتقيــ  االســرتاتيجية. وهبــ ا اخلصــوص اكــد العد ــد مــ  البــاحثن ان وجــود مثــل هــ ه امل

 تكامل افضل لوحدات االعما  االسرتاتيجية.
         Uniquenessال فرد  -4
لقد اكدت مجي  مداخل االدارة املعاصرة عل  ان التفرد  عد خصيصـة بـارزة للمقـدرات اجلوهر ـة، اذ   

فسـية اخلاصـة هبـا، والنامجـة عـ  ميك  ان  كون اداة او وسيلة ملن  املنافسن م  جتر د املنظمة م  امليـ ة التنا
 امتالكها ملقدرة ما. ولتحقي  خاصية التفرد    توفر واحدة او اكثر م  السمات االتية:

    Rare in Marketال     في السوق  -أ
اذا تـوافر للمنظمـة واحــدة او اكثـر مـ  القــدرات البـارزة، تســتطي  املنظمـة ان تتمتـ  مبيــ ة تنافسـية مــ    

  Sonyسرتاتيجية خل  القيمة املستندة اىل ه ه القدرات. فعل  سـبيل املثـا ، قـدرة شـركة خال  تنفي ها ال
 يف جمــا  صــناعة االلكرتونيــات املصــغرة تعــد مــ  القــدرات النــادرة يف اســواق االلكرتونيــات العامليــة. لــ لك

دة طو لـــة مقارنـــة اســـتطاعت الشـــركة املـــ كورة ان حتمـــ  امليـــ ة التنافســـية الـــي تتمتـــ  هبـــا يف هـــ ا اجملـــا  ملـــ
 بالشركات املنافسة هلا. 

وم  املالح، حا تتحق  مسة الندرة، ال عين بالضرورة ان تكون هناك قدرة خاصة مملوكة م  قبل     
منظمـــة معينـــة، بـــل هنـــاك مـــ   عتقـــد ان النـــدرة قـــد تتحقـــ  مـــ  خـــال  اعتماد ـــة املســـار او اخلـــربة اخلاصـــة 

 ملها الطو ل.مبنظمة معينة واملكتسبة عرب تار خ ع
      Inimitabilityص وبة ال ق     -ب
وتشري اىل املدى ال ي الميك  تقليد موارد او قـدرات منظمـة مـا مـ  قبـل املنافسـن. فـاذا كـان املـورد   

او املقـدرة تتميـ  بصـعوبة التقليـد، فــان هـ ا النـوع مـ  املقـدرات ســيحق  قيمـة اضـافية للمنظمـة. ومـ  هــ ا 
املقـــدرة صـــعبة التقليـــد كلمـــا ســـاعد املنظمـــة علـــ  االحتفـــال يف التفـــوق.   واجلـــد ر املنطلـــ ، كلمـــا كانـــت 

بال كر، تنشأ صعوبة التقليد م  عد  توافر املعلومات الالزمة بشكل كامل، فاذا كانـت املعلومـات املتـوافرة 
مـــ  ان حتلـــدى املنافســـن حـــو  مقـــدرة معينـــة مشوشـــة او ناقصـــة، ففـــ  مثـــل هـــ ه احلالـــة تســـتطي  املقـــدرة 

اللوجسـتية جتسـدت يف عمليـة معقـدة  ((Wal-Martخصوصيتها لفـرتة اطـو . فعلـ  سـبيل املثـا ، مقـدرة 
االتصــــــــاالت عــــــــرب االقمــــــــار االصــــــــطناعية، انظمــــــــة الطلــــــــ  )مــــــــ  خــــــــال  توافــــــــ  عــــــــدد مــــــــ  االدوات 

لــك ، متت(K-Mart).  وعلــ  الــرغم مــ  ان املنــافس الرئيســ  للشــركة املــ كورة هــ  شــركة (االلكــرتوين..ا 
القـــدرة علـــ  اكتســـاب االدوات املـــ كورة، اال انـــه طاملـــا ان املقـــدرة املشـــار اليهـــا قـــد تطـــورت عـــرب االنشـــطة 

، فعليه فان الشركة املنافسة الزالت غـري قـادرة علـ  (K-Mart)الوظيفية بشكل غري منظور بالنسبة لشركة 
 ((Wal-Martحماكاة القدرة اللوجستية الي تتمت  هبا شركة  

    Non –Substitatabilityاالحالة او االس ب اة ع م  -ج
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 , Dierickx & Cool) عد االحال  او االستبدا  هتد د خطري لقيمة املقدرة اجلوهر ة، وكما اشار   
اىل ان وجـــود البـــدائل  عـــين ان املقـــدرة التســـتطي  االســـتمرار ملـــدة طو لـــة يف خلـــ  القيمـــة املميـــ ة  (1989

املهيمنـة   Xeroxبتحـدي املركـ  السـوق  لشـركة   Canon، عندما قامت شـركة لل بائ . فعل  سبيل املثا 
لشـبكة خـدمات واسـعة كانـت تشـكل  Xeroxيف سوق الناسيات متوسطة احلجم، اال ان امتالك شركة 

تطـــو ر مقـــدرة تصـــميم منـــت   Canon. ولكـــ  بعـــد ان اســـتطاعت شـــركة Canonعائقـــا كبـــريا امـــا  شـــركة 
 كورة قادرة عل  تقدمي منتجات ذات جودة عالية وخفضت احلاجة اىل اخلدمة، ممي ة، جعل م  الشركة امل

الشركة امل كورة لقـدرهتا يف خلـ   وم  ب فقدان Xeroxمما ادى اىل احلد م  فاعلية شبكة خدمات شركة 
 القيمة لل بون.

  Complementray Resources & Capabilitiesالموا د والق  ات المكم ة  -4
اىل ضــرورة تنظــيم املنظمــة لنفســها بشــكل  عــل منهــا قــادرة علــ  اســتغال  املــوارد والقــدرات تشــري      

املتاحـة هلـا، ومبـا  ضـم  حتقيـ  افضـل اداء مبتغـ  منهـا. و تضـم  عنصـر التنظـيم عـدد مـ  املكونـات وهــ  
غالبـا مـا طل  هيكل اعداد التقـار ر الرمسيـة ونظـم الرقابـة االدار ـة وسياسـات التعـو  ، وان هـ ه املكونـات 

عليهــا بــاملوارد والقــدرات املكملــة وذلــك لعــد  قــدرهتا علــ  توليــد ميــ ة تنافســية مبفردهــا، اال ان دجمهــا مــ  
 املوارد والقدرات االخرى ميك  املنظمة م  الوصو  اىل فهم افضل لسبل حتقي  املي ة التنافسية.

       Superiorityال فوق    -3
ة للمنظمـــة مـــ  خـــال  مســـا ته يف مـــند قيمـــة لل بـــون، وتشـــت  هـــ ه  فـــرتض ان  ضـــيف املـــورد قيمـــ   

القيمــة مــ  قــدرة املــورد علــ  مســاعدة املنظمــة علــ  اســتغال  الفــرص، او حتييــد هتد ــدات البيصــة اخلارجيــة.  
كــ لك تشــت  القيمــة مــ  قــدرة املنظمــة علــ  تلبيــة رغبــات ال بــائ  بطر قــة او اســلوب  تفــوق علــ  قــدرات 

 اجملا .املنافسن يف ه ا 
     Durabilityالثبات   -1
عندما  كـون تفـرد املقـدرة اجلوهر ـة سـر   الـ وا  عندئـ  تكـون امليـ ة التنافسـية قصـرية االجـل وذات     

قيمـــة حمـــدودة، والعكـــس هـــو الصـــحيد. وان مـــدة بقـــاء تفـــرد املقـــدرة غالبـــا مـــا  ـــرتبي بـــدورة حيـــاة املنـــت ، 
تمر التفــرد يف جمــا  صــناعة الكومبيــوتر فــرتة طو لــة مــ  الــ م  والتكنولوجيــا، وخــري مثــا  علــ  ذلــك، ال ســ

 لقصر دورة حياة املنت  والتكنولوجيا.
 Core Competences Dimensionsاب اد المق  ات الجوهرية:      -1 
م  عثـــر الباحــــ  علــــ  مقيــــاس او حــــ  اخـــت  بدراســــة ابعــــاد املقــــدرات اجلوهر ــــة، علمــــا ان ارآء    

ولت دراساهتم موضوع املقدرات اجلوهر ة تبا نت اىل حد كبري حو  االبعاد املـ كورة. اذ الباحثن ال    تنا
عل  املشـاركة يف ضم  تأطريهم المنوذج املقدرات اجلوهر ة  قد اكدا (Hamel & Prahalad ,1994)هلد 

درات ( جمموعــة مــ  االبعــاد وهــ  مقــZhang، 2998)الرف ــة، الــتعلم التنظيمــ ، والبعــد التكامل .وحــدد 
االدارة االســـرتاتيجية، مقــــدرات الــــتعلم التنظيمــــ ، املقــــدرات االدار ـــة، مقــــدرات االنتــــاج والصــــيانة. وذكــــر 
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(McDermott ,2003)   بعــد    ــا املقــدرات الوظيفيــة والبعــد التكــامل . وتنــاوWang & Yang 
 & Menor)حـن ركـ   املقـدرات التسـو قية، املقـدرات التكنولوجيـة، واملقـدرات التكامليـة. يف (( 2004,

Roth ,2008) تكنولوجيــــا  علــــ  اســــرتاتيجية تطــــو ر اخلــــدمات اجلد ــــدة، والرباعــــة التســــو قية، وخــــربة
اىل املشــاركة يف الرف ــة، والتعــاون، والتمكــن. وبنــاء علــ   (Agh et al ,2012)واخــريا تطــرق املعلومــات. 

 تقد  فقد اعتمدت الدراسة  احلالية االبعاد االتية: ما
 Shared Visionمشا كة في الر ية أ. ال

تعكس الرف ة صورة ماتر د ان تكون عليه املنظمة يف املسـتقبل، وارف ـة الفاعلـة هـ  حمصـلة قيـا  االدارة 
عـــدد واســـ  مـــ  العـــاملن يف صـــياغة وتطـــو ر الرف ـــة املســـتقبلية، ومـــ  خـــال  هـــ ه املشـــاركة العليـــا باشـــراك 

ـــــــد اآلراء امل ـــــــ  االهـــــــدا  االســـــــرتاتيجية تســـــــتطي  املنظمـــــــة تنســـــــي  وتوحي يتلفـــــــة للعـــــــاملن باجتـــــــاه حتقي
 (George ,1997:66للمنظمة.)

    Organizational Learningب. ال   م ال  ظ مي 
 ركــ  الــتعلم التنظيمــ  علــ  طبيعــة التغيــري املســتمر للمنظمــة، فكلمــا زادت قــدرة املنظمــة علــ  الــتعلم 

اســتيدا  املعرفــة النامجــة عــ  نشــاطات وفعاليــات الــتعلم زادت قــدرة العــاملن علــ  ادارة وخــ ن واســرتجاع و 
مــ  امليتلفـة. وعليـه فـان الـتعلم التنظيمـ   شـري اىل عمليـة الـتعلم الرتاكمـ  الـي حتـدث مـ  خـال  التعامـل 

وبن العاملن، وان قـدرات الـتعلم التنظيمـ  هـ  مبثابـة آليـات نظاميـة وفعاليـات تسـتيد  مـ  قبـل املنظمـة 
 (Ngwenga –Scoburgh,2009:20-21صو  عل  املعرفة ونشرها داخل املنظمة. )لتسهيل عملية احل

 Manufacturing & Developingج. صاا اعة وتطااوير ال اا مات المصاارف ة الج ياا   

New Financial Services 
تشري اىل العمليات والتطبيقات املبتكرة الي متك  املصر  مـ  تقـدمي خـدمات جد ـدة هبـد  التغلـ  

اكل النامجـــة عـــ  التغيـــري يف ظـــرو  الســـوق مـــ  جانـــ ، وضـــمان الرحيـــة واملوقـــ  التنافســـ  مـــ  علـــ  املشـــ
جان  آخر. وم  بن اخلدمات املطورة او املبتكرة يف جمـا  الصـناعة املصـرفية بطاقـات االئتمـان، الصـرا  

ض لل بـون مـ  قبـل اآليل، اخلدمات املصرفية ع  طر ـ  االنرتنـت واملوبا ـل او ا ـة تسـهيالت ائتمانيـة م تعـر 
   (Menor & Roth ,2008:269-270املصار  املنافسة.)

       Integrative Dimension د. الب   ال كام ي 
 شــري اىل اخلصــائ  الــي متكــ  املنظمــة مــ  احلصــو  علــ  املعلومــات مــ  املصــادر املتنوعــة وتوحيــدها 

مــ  جانــ ، وبــن العــاملن واملــوارد مــ  ونشــرها، و تضــم  جمموعــة معقــدة مــ  امنــاط التنســي  بــن العــاملن 
جانـــ  آخـــر. ومـــ  هـــ ا املنطلـــ ، فـــان البعـــد التكـــامل  للمقـــدرات اجلوهر ـــة  ركـــ  علـــ  تكامـــل وتوحيـــد 

 (Wang & Yang ,2004:252االنشطة الوظيفية واملعرفة الفنية والتنظيمية واخلربات والروتن التنظيم . )
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 الساد  عشر ال  د

 

 مات املتوازنة االداء املاصريف يف ضوء بطاقة العال -ثانيا

 مفهوم االداء المصرفي:    -5
 عــد االداء مــ  املفــاهيم االساســية بالنســبة ملنظمــات االعمــا  علــ  اخــتال  وطبيعــة املهــا  الــي تقــو  

ان النتائ  الـي تـتمي  عنـه ذات ا يـة بالغـة يف اسـتمرار ودميومـة املنظمـة، وقـد  رتتـ  عليهـا اثـار هبا، اذ 
مؤشرا مهمـا ميكـ  مـ  خاللـه قيـاس مـدى هلـاح املنظمـة يف اسـتغال  املـوارد املتاحـة مضرة هبا مما  عل منه 

. لــ ا فــان التعــر  علــ  االداء املصــريف واالملــا  (Hase , 2007:19-23)هلــا ومبــا  ضــم  حتقيــ  اهــدافها 
علـ  جبوانبه  تطل  تناو  مفهو  االداء بشكل عـا  كونـه ميثـل االطـار العـا  لصـورة سـري اعمـا  املنظمـات 

اخــتال  طبيعــة اجملــاالت الــي تعمــل فيهــا، وان النشــاط املصــريف مثــل بقيــة النشــاطات املنظميــة االخــرى مــا 
هو اال انعكاس لالطار امل كور.        ومما جتدر االشارة له، ان هناك عدد كبري م  الدراسـات واالحـاث 

يتصـن اىل امجـاع حـو  مفهـو  حمـدد لـه، تناولت مفهـو  االداء، اال ان واقـ  االمـر م  توصـل البـاحثن وامل
وغالبا ما  كم  اخلال  يف تنـوع اجتاهـاهتم واهـدافهم، وتعـدد واخـتال  املعـا ري املسـتيدمة مـ  قـبلهم يف 

. وعلــ  الــرغم مــ  تبــا   ارآء امليتصــن ((Vanktraman & Ramanujam ,1986:801دراســة االداء
كاس المكانية املنظمة يف حتقي  ما تصبوا اليـه مـ  اهـدا  حو  مفهو  االداء اال ا م  تفقون عل  انه انع

(Eccles ,1991:131)((  وعـر .Robbins & Wiersema,1995:272   االداء علـ  انـه قـدرة املنظمـة
(  ان االداء  عـرب عـ  النتـائ  الـي Wright et al ,1998: 259عل  اهلاز االهـدا  طو لـة االمـد. و ـرى )

(  فقـد عرفـوا االداء علـ  Verweire et al ,2004:20-21)ىل حتقيقهـا. امـا ترغ  املنظمـة فيهـا وتسـع  ا
(  Neely,2007:127انــه مســتوى اهلــاز املنظمــة يف جمــا  خلــ  القيمــة جلمهــور الســوق. . يف حــن عــر  )
 االداء عل  انه القيا  بعمل ما يف الوقت احلاضر تتمثل خمرجاته بقيمة تقاس غدا. 

اليهـــا يف اعـــاله، تناولـــت االداء مـــ  منظـــور النتـــائ  املتحققـــة، وقـــد اغفلـــت ان التعـــار ف املشـــار      
جوانــ  اخــرى مهمــة تــرتبي بعمليــات املنظمــة ونشــاطاهتا وطر قــة اســتيدامها للمــوارد واالمكانــات ومــدى 
فاعليتهـــا. أي بعبـــارة اخـــرى، م تأخـــ  بـــاملنظور الشـــامل او االســـرتاتيج  لـــالداء. ومـــ  بـــن التعـــار ف الـــي 

(  حيـ   ـرى ان االداء مـاهو اال Miller & Bromiely ,1990:757بـاملنظور املـ كور تعر ـف )اخـ ت 
املاد ة والبشر ة واسـتغال  هـ ه املـوارد بالشـكل الـ ي  عـل منهـا  تعبري ع  كيفية استيدا  املنظمة ملواردها

الداء هـو املؤشـر ان ا (771: 1111الشـماع ومحـود،)قادرة عل  حتقي  االهدا  الي تسع  اليها. و رى 
الرئيســ  يف اســتيدا  املــوارد البشــر ة واملاد ــة واملعلوماتيــة املتاحــة بالشــكل الــ ي حيقــ  اعلــ  الفوائــد فضــال 

 :Wheelen et al ,2012)ع  اشباع حاجات ورغبات االشياص العاملن ورف  روحهم املعنو ـة. و ـرى 
انعكـاس لكيفيــة اسـتيدا  املنظمـة ملواردهـا املاليــة (  ان االداء هـو النتيجـة النهائيـة لنشــاط املنظمـة وهـو 20

 والبشر ة لغرض حتقي  اهدافها.
 االداء املصــريف  (228: 1111احلســيين والــدوري، )ومــ  املنظــور االســرتاتيج  لــالداء، فقــد عــر     

بانــه النشــاط الشــمويل املســتمر الــ ي  عكــس هلــاح املصــر  واســتمرار ته وقدرتــه يف التكيــف مــ  البيصــة او 
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فشله وف  اسس ومعا ري حمـددة  ضـعها املصـر  وفقـا ملتطلبـات نشـاطه يف ضـوء االهـدا  طو لـة االمـد . 
االداء املصريف عل  انه   الوسائل الالزمـة وأوجـه النشـاط امليتلفـة واجلهـود  (1118:87وعر  )جودي، 

خلـدمات املصـرفية الـي حتقـ  املب ولة لقيا  املصـار  بـدورها، وتنفيـ  وظائفهـا يف ظـل البيصـة احمليطـة لتقـدمي ا
فقــد عــر  االداء املصــريف علــ  انــه  انعكــاس لكيفيــة   (Al- Hawary , 2011:39األهــدا  . امــا )

ان  اســتيدا  املصــر  للمــوارد املتاحــة لــه بشــكل ميكنــه مــ  حتقيــ  اهدافــه .  تضــد مــ  التعــار ف الســابقة
نظمة )املصر ( املتنوعة، و فرتض ان  تسم االداء هو انعكاس للنتائ  املتحققة م  عمليات ونشاطات امل

بالشـــمولية هبـــد  تشـــيي  قـــدرة املنظمـــة علـــ  التكيـــف للظـــرو  البيصيـــة واقتنـــاص الفـــرص مـــ  خـــال  
استغال  املوارد والقدرات املتاحة ومبا  فض  اىل معرفة قدرة املنظمة عل  بلوم االهدا  الي تسـع  اليهـا. 

دالـــة لكـــل االنشـــطة والفعاليـــات الـــي  قـــو  هبـــا  هـــوداء املصـــريف  اال فـــانومـــ  وجهـــة نظـــر الدراســـة احلاليـــة 
املصــر  والــ ي ميكــ  مــ  خاللــه تقيــيم قدرتــه علــ  اســتيدا  املــوارد والقــدرات املتاحــة ومبــا  ضــم  حتقيــ  

 اهدافه  .
     تق  م االداء المصرفي: -4

ا  بـه قيـاس مـدى النجـاح الـ ي  عد تقييم االداء م  العمليات املهمة الي هتد  املنظمة م  وراء القيـ
حققتــه يف اهلــاز خمتلــف االهــدا  الــي تســع  اليهــا. وقــد تبا نــت آراء البــاحثن حــو  مفهــو  تقيــيم االداء 
وذلــك الخــتال  ال او ــة الــي  نظــرون مــ  خالهلــا اىل املفهــو  املــ كور وهــو بــ لك ال تلــف عــ  املفــاهيم 

حثن اىل تقيـــيم االداء علـــ  انـــه، مقارنـــة االداء الفعلـــ  االدار ـــة االخـــرى. وعلـــ  العمـــو   نظـــر اغلـــ  البـــا
مبؤشـــرات ســـب  وان مت حتد ـــدها مـــ  قبـــل ادارة املنظمـــة هبـــد  اكتشـــا  اال رافـــات ومـــ  ب العمـــل علـــ  

 تصحيحها. 
تقيــيم االداء علــ  انــه   نظــا  تســتطي  املنظمــة مــ  خاللــه توجيــه  (Lebas ,1995:24و عــر  )     

 Horngren, et al)يــيم فيمــا اذا حققــت االهــدا  الــي تســع  اليهــا  . وعــر  عملياهتــا اليوميــة وتق
تقييم االداء عل  انه   احد مكونات نظم الرقابة االدار ة وحيتل ا ية خاصـة يف ربـي سـلوك  (45 :2002,

ان تقيــيم االداء   هــو حاصــل  (Lebas & Euske ,2007:127العــاملن باالهــدا  التنظيميــة  .و ــرى )
لعمليات الي تقود مـدراء املنظمـات اىل القيـا  باألفعـا  الالزمـة يف احلاضـر ومبـا  سـاعد علـ  ا ـاد جمموع ا

 منظمة تتسم بالقدرة عل  االهلاز يف املستقبل  . 
واجلــد ر باملالحظــة، ان تقيــيم االداء قــد  كــون ج ئيــا اذ  تنــاو  بعــ  اجلوانــ  ذات العالقــة بــبع     

و  هبا املنظمة حس  اال ية النسبية او مناط  الضعف وفقا ملا  تطلبـه اهلـد  االنشطة والفعاليات الي تق
، او اجـراء تقوميـا (Gurbanov ,2011: 30-31) (Mitchell ,et al ,2013: 6-16مـ  عمليـة التقيـيم  )

شامال لالداء وهـ ا ما ـدع  بـاالداء االسـرتاتيج ، وهـو ال قتصـر علـ  تقيـيم اداء نشـاط معـن دون غـريه، 
منا  غط  خمتلف اوجه نشـاط املنظمـة. آخـ ا بنظـر االعتبـار االسـرتاتيجية الكليـة للمنظمـة وارتبـاط عمليـة وا

 االداء باالهدا  املرسومة عل  خمتلف مستو ات املنظمة.
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وهنـــاك العد ـــد مـــ  البـــاحثن مـــ  تبـــىن املنظـــور االســـرتاتيج  يف تعر ـــف تقيـــيم االداء فعلـــ  ســـبيل     
:(  تقيــيم االداء علــ  انــه   مقيــاس  ســتيد  يف حتد ــد كفــاءة Neely et al,1995 95املثــا ، عــر  ):

وفاعليــة اســرتاتيجية االعمــا ، اذ انــه  وصــل املعلومــات املاليــة وغــري املاليــة الــي تــؤثر يف عمليــة اختــاذ القــرار 
مـــات فـــان تقيـــيم االداء  هـــو نظـــا  معلو  (Simons ,2000: 337والفعاليـــات االدار ـــة  . وبالنســـبة لــــ )

 ســـتيد  مـــ  قبـــل املـــدراء يف تعقـــ  تنفيـــ  االســـرتاتيجية مـــ  خـــال  مقارنـــة النتـــائ  الفعليـــة مـــ  االهـــدا  
اىل تقيــيم االداء  (Slizyte & Bakanauskiene ,2007:317)االسـرتاتيجية للمنظمـة  . يف حـن  نظـر 

فاعليــة قيــاس االداء علــ   علــ  انــه   مقارنــة املســتو ات الفعليــة مــ  املســتو ات املســتهدفة لــالداء، وتعتمــد
ادارة وحتســـن االداء هـــ ا  مـــدى عالقتـــه باســـرتاتيجية املنظمـــة، وتســـتيد  ادارة االداء معلومـــات التقيـــيم يف

 باالضافة اىل التأكد م  الفعاليات املنج ة  .        
ـــاء علـــ  ذلـــك،      ـــه  الدراســـة احلاليـــةعـــر  توبن ـــة حتليـــل لل تقيـــيم االداء املصـــريف علـــ  ان نتـــائ  عملي

ــــد  ــــاخلطي املعــــدة مســــبقا وحتد  ــــي  قــــو  هبــــا املصــــر  ومقارنتهــــا ب ــــات ال املتحققــــة عــــ  االنشــــطة والفعالي
 . اال رافات وتشيي  اسباهبا واختاذ االجراءات الالزمة للحد م  تأثريها او من  تكرارها يف املستقبل

 م ا   تق  م االداء المصرفي: - 4
عما   بدور نظم تقييم االداء خال  العقد   االخـري   مـ  القـرن ت ا د اهتما  ادارات منظمات اال   

املاضــ  وذلــك ال يــة هــ ه الــنظم يف تنفيــ  االســرتاتيجيات وصــن  القــرارات. لــ ا، ظهــرت احلاجــة اىل نظــم 
رقابيـــة اكثـــر فاعليـــة، ممـــا كـــان دافعـــا لتوجيـــه االنظـــار  ـــو املقـــا يس غـــري املاليـــة، بعـــد ان اصـــبد واضـــحا ان 

علــــ  املقــــا يس املاليــــة فقــــي ال عكــــس جممــــل جوانــــ  االداء الكلــــ  للمنظمــــة. اذ ان املقــــا يس االعتمــــاد 
املــ كورة تعــرب عــ  االداء املنجــ  يف املاضــ ، وان االعتمــاد عليهــا بشــكل كامــل  ضــعف مــ  قــدرة املنظمــة 

اصـبد اكثـر  عل  خل  القيمة يف االمد البعيد، السيما وان قدرهتا علـ  اسـتغال  املوجـودات غـري امللموسـة
ا يــة مــ  املوجــودات امللموســة. وان البحــ  عــ  ما ســم  بــنظم القيــاس املتــوازن قــاد اىل تطــور العد ــد مــ  

، منها عل  سبيل املثا ، املـداخل املاليـة، مـداخل الفاعليـة التنظيميـة، املـداخل مداخل تقييم االداء املصريف
. (م املتنافســة، مــدخل بطاقــة العالمــات املتوازنــةمــدخل اصــحاب املصــاحل، مــدخل القــي)املعاصــرة املتمثلــة بـــ 

ونتيجة العتماد البح  احلـايل علـ  امنـوذج بطاقـة العالمـات املتوازنـة كمـدخل يف تقيـيم االداء املصـريف لـ ا 
      فانه سيتقتصر عل  تناو  االمنوذج امل كور وكاآل :

     مفهوم بطاقة العالمات املتوازنة                          -أ 
حظـــ  مفهـــو  بطاقـــة العالمـــات املتوازنـــة بتعر فـــات كثـــرية مـــ  لـــدن الكتـــاب والبـــاحثن يف العلـــو       

خبصـوص  ( Kaplan & Nortonتسـتند اىل االفكـار الـي طرحهـا )االدار ـة واحملاسـبية،وه  علـ  العمـو  
جمموعــة مــ  املقــا يس الــي  االطــار النظــري للبطاقــة املــ كورة فعلــ  ســبيل املثــا ، كــان تعــر فهم هلــا علــ  ا ــا

تــ ود االدارة العليــا بنظــرة راســية وشــاملة عــ  اعمــا  املنظمــة، وتتضــم  مقــا يس ماليــة تقــيس النشــاطات 
والفعاليـــات املنجـــ ة، واخـــرى تشـــغيلية مكملـــة للمقـــا يس املاليـــة تـــرتبي برضـــا ال بـــون، العمليـــات الداخليـــة، 
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. وقــد تضــم  حــثهم (  Kaplan & Norton,1992:   71نشــاطات التحســ  واالبــداع يف املنظمــة  )
تعر ـف آخـر  ( Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System)املوسـو  

لبطاقة العالمات املتوازنة وال ي  ـن  علـ  ا ـا اداة متكـ  املنظمـة مـ  تعقـ  النتـائ  املاليـة ومـدى التقـد  
وجــودات غــري امللموســة الــي حتتــاج اليهــا املنظمــة يف املســتقبل  احلاصــل يف بنــاء القــدرات واحلصــو  علــ  امل

(Kaplan & Norton,1996:   75  ). 
ا ـا تقنيـة فاعلـة ميكـ  مـ  خالهلـا الوصـو  اىل تقـيم افضـل  (Tzeng et al ,2011:908)وبالنسـبة لــ 

الصـناع ،  هـ  اسـتجابة لعصـر جد ـد غـري العصـر ( Hirschel ,2012: 2)الداء املنظمـة. وحسـ  رأي 
وهو ما طل  عليه اليو  عصر املعلوماتية. وه  ب لك متثل اداة هتد  اىل املوازنـة بـن املقـا يس املاليـة وغـري 

علـ   (Kaskey ,2013: 22)املاليـة الـي هـ  مبثابـة موجهـات للنجـاح املـايل يف عصـر املعلومـات. وعرفهـا 
   يف قياس االداء الكل  للمنظمة. ا ا اداة ادار ة تتضم  مقا يس عامة واخرى فر دة تستيد

وم  خال  ما تقد   عر  الباح  بطاقة العالمات املتوازنة عل  ا ا نظـا  للرقابـة وتقيـيم االداء       
االسرتاتيج   م  بن املقا يس املالية واملقا يس غري املالية، الـي مـ  خالهلـا تـرتجم اسـرتاتيجية املنظمـة اىل 

 ياس.للق قابلةاهدا  حمددة و 
 منظورات بطاقة العالمات املتوازنة      -ب
اربعــة جمــاالت رئيســية تتمثــل بـــ باجملــا  املــايل، ال بــائ ، العمليــات  ( Kaplan & Norton)حــدد     

الداخليـــة، والـــتعلم والنمـــو، ميكـــ  للمنظمـــات الرتكيـــ  عليهـــا يف بنـــاء بطاقـــة العالمـــات املتوازنـــة، وان هـــ ه 
م  االهدا  واملقا يس والغا ات واملبادرات. ومـ  هـ ا املنطلـ ، فـان بطاقـة  عةاجملاالت تضم جمموعة متنو 

 العالمات املتوازنة تقد  صورة شاملة وواضحة ع  اداء املنظمات م  خال  املنظورات االربعة اآلتية:
 Financial Perspective    الم ظو  المالي    -5

صلة النهائية او النتائ  االقتصاد ة النامجـة عـ  النشـاطات  أخ  املنظور املايل بنظر االعتبار احمل        
الــي ســب  وان اهلــ ت مــ  قبــل املنظمــة، فهــو  ركــ  علــ  املقــا يس ذات العالقــة بالرحيــة والــي مــ  خالهلــا 
 ســتطي  املســا ن التحقــ  مــ  رحيــة اســتثماراهتم،اذ  طــرح التســاف  اال : للنجــاح ماليــا كيــف  ــ  ان 

و اجلد ر باملالحظة، ان املقا يس املالية متثـل االسـلوب  (Fernandez ,2002: 1ا ن ؟. )اما  املسنظهر 
التقليدي يف حتليل النجاح التنظيم . فبالنسبة للمنظمات الي تشكل فيها املوجودات امللموسة ج ءا كبـريا 

ظمــــات .  و ــــرى مــــ  قيمتهــــا الســــوقية، فــــان هــــ ه املقــــا يس تعــــد مالئمــــة لقيــــاس اداء هــــ ا النــــوع مــــ  املن
(Kaplan & Atkinson ,2000: 95 )  ان هـ ه املقـا يس تعكـس االداء املـايل الشـامل، فضـال عـ  متتعهـا

 التنبؤ بقدرة املنظمة عل  اال فاء بد و ا عل  االمد البعيد.  بامكانية
 Customer  Perspective     م ظو  الزبائ     -4

املتوازنـــة والـــ ي ميكـــ  مـــ  خاللـــه النظـــر اىل املنظمـــة  تمثـــل املنظـــور الثـــاين مـــ  بطاقـــة العالمـــات       
بال بــائ . لــ ا فــان تبــين هــ ا املنظــور  تطلــ  حتد ــد ال بــائ  وقطاعــات الســوق الــي ميكــ  ان تتنــافس فيهــا 
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املنظمة، وم  ب الوسائل الي تستيد  يف ت و د ال بائ  واالسـواق بالقيمـة. وانطالقـا مـ  ذلـك، فـان هنـاك 
مقـا يس معينــة تسـاعد يف االجابـة علــ  السـؤا  اآل : مـ  اجـل حتقيــ  رف تنـا كيـف  ــ  اد حاجـة اىل ا ـ

ان نبــدوا يف نظــر زبائننــا؟. وعليــه فــأن اختيــار هــ ا النــوع مــ  املقــا يس  عتمــد بالدرجــة االســاس علــ  نــوع 
 :Kaplan & Norton ,1992))ال بـون، والقيمـة املسـتهدفة الـي تسـع  املنظمـة ت و ـدها اىل هـ ا ال بـون.

73  
   Internal Business Perspectiveم ظو  ال م  ات ال ا   ة           -4

 ركــــ  هــــ ا املنظــــور علــــ  حتد ــــد العمليــــات الضــــرور ة الهلــــاز االهــــدا  الــــي تضــــمنها املنظــــور        
  رضـا السابقن، وم  هـ ا املنطلـ   سـتل   مـ  ادارة املنظمـات االجابـة علـ  السـؤا  اآل : مـ  اجـل حتقيـ

 Tuckerال بــــائ  واملســــا ن، مــــاه  العمليــــات واالنشــــطة الــــي  نبغــــ  ان نتفــــوق هبــــا ؟. وقــــد اشــــار )
، ان هد  منظور العمليات الداخلية  تجسد يف حتد د العمليات االساسـية والالزمـة لتجهيـ  (2006:11,

يف التاكــــد ان هــــ ه  ال بــــائ  باملنتجــــات او اخلــــدمات الــــي  رغبــــون فيهــــا، ومــــ  ب تطــــو ر مقــــا يس تســــاعد
العمليـــات تنجـــ  بشـــكل جيـــد، اذ هـــ  تســـاعد املـــد ر   يف الرتكيـــ  علـــ  العمليـــات الداخليـــة املهمـــة والـــي 

 متكنهم يف  ا ة االمر م  تلبية توقعات ال بائ . 
ان الرتكي  عل  العمليات الداخلية احلرجة متك   ( Kaplan & Norton)وحس  رأي        

القيمة املقرتحة لل بائ  يف قطاعات السوق املستهدفة وتلبية توقعات املسا ن يف املنظمات م  تسليم 
 (Davis ,2000:21حتقي  عوائد مالية عالية )

   Learning & Growth Perspectiveم ظو  ال   م وال مو   -3
ا هــو مطلــوب  تجســد املنظــور الرابــ  لبطاقــة العالمــات املتوازنــة يف النمــو والــتعلم، و ركــ  علــ  مــ       

لك  تتحق  اهدا  املنظورات الثالثة السابقة. وحتت هـ ا املنظـور  سـتل   مـ  ادارة املنظمـة االجابـة علـ  
اآل : م  اجل حتقي  رف تنا، كيف ميك  ان نستدمي قدراتنا م  خـال  التغيـري والتحسـن ؟. وهبـ ا السؤا  

منظور املـ كور  تمثـل يف التأكـد مـ  ان لل س ان الرتكي  الرئي  (McWhorter,2001:32اخلصوص  رى )
املنظمــة تســتطي  تطــو ر القــدرات اخلاصــة هبــا بصــورة متكنهــا مــ  اهلــاز االنشــطة والفعاليــات املهمــة. وعليــه 

التعلم والنمو املنظورات الثالثة االخرى باالجتاه الصـحيد، ومبـا  ـدعم التوجـه العـا    فرتض ان  وجه منظور
 للمنظمة 
ان بطاقة العالمات املتوازنة ه  مبثابة مدخل لقياس االداء االسرتاتيج ، صـممت  مما تقد   تضد    

ان بطاقـة و للجم  بـن املقـا يس املاليـة وغـري املاليـة الـي تـرتبي عوامـل النجـاح الرئيسـة باسـرتاتيجية املنظمـة. 
المـد واالهـدا  طو لـة العالمات املتوازنة تساعد مدراء املنظمـات علـ  املوازنـة بـن مقـا يس االداء قصـرية ا

االمـــد الـــي تـــرتبي بالرف ـــة والرســـالة والقـــيم اجلوهر ـــة الالزمـــة الهلـــاز االســـرتاتيجيات علـــ  مســـتوى وحـــدات 
 .نظا  لالدارة وليست جمرد نظا  قياسوه  ب لك متثل االعما  واملنظمة.
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 منهجية البحث :المبحث الثاني

واال يـة واالهـدا  واالمنـوذج الفرضـ  للبحـ   تناو  ه ا املبح  منهجيـة البحـ  متمثلـة باملشـكلة  
 وفرضيات البح  وجمتم  البح  وعينته وتوز   االستبانة واستالمها.

 مشكلة البحث -اوال
اكــد معظــم الكتــاب و البــاحثن يف جمــا  االدارة االســرتاتيجية علــ  ان التغيــريات الــي حــدثت يف      

علـــ  املشـــهد التنافســـ ، ومـــ  اهـــم تلـــك التغيـــريات التقـــد   العقـــد   املاضـــين كـــان هلـــا تـــأثري بـــالغ اال يـــة
التكنولــوج  الســر  ، املنافســة احلــادة، تغيــري حاجــات واذواق ال بــائ ، وعوملــة االســواق. وقــد احــدثت هــ ه 
التحـــوالت فـــرص وحتـــد ات كثـــرية ونتيجـــة لـــ لك، فقـــد ادركـــت غالبيـــة منظمـــات االعمـــا  ان الكثـــري مـــ  

  وان ســـاعدت علــــ  هلـــاح املنظمـــات العاملـــة يف البيصـــات املســـتقرة، الميكــــ  املفـــاهيم التقليد ـــة الـــي ســـب
االعتمــاد عليهــا يف ادارة التحــوالت اجلد ــدة الــي تشــهدها البيصــة التنافســية، ممــا كــان دافعــا لعــدد كبــري مــ  

وانطالقــا ممــا تقــد  ميكــ    ،مــدخل املقــدرات اجلوهر ــةالبــاحثن اىل البحــ  عــ  مــداخل جد ــدة مــ  بينهــا 
 -سيد مشكلة الدراسة م  خال  التسافالت االتية:جت

مــا مــدى تطبيــ  ادارات املصــار  ملفهــو  املقــدرات اجلوهر ــة وابعادهــا ؟ وهــل تســع   ــو تــوفري املــوارد 
 االساسية الي ميك  ان تساهم يف بناء املقدرات اجلوهر ة وتطو رها ؟. 
االداء املصــريف التقليد ــة املســتندة علــ  مــا مــدى اســتعداد ادارات املصــار  علــ  جتــاوز معــا ري قيــاس 

 البيانات التأر ية والتوجه  و تطبي  معا ري غري مالية يف قياس االداء املصريف؟.
 هل توجد عالقات ارتباط بن املقدرات اجلوهر ة واالداء املصريف ؟.
 هل توجد عالقات تأثري للمقدرات اجلوهر ة يف االداء املصريف ؟.

 راسةأهمية الد-:ثانيا
 -تتجسد ا ية الدراسة احلالية باال :      
تــربز ا يــة البحــ  مــ  خــال  تناولــه لقطــاع مهــم اال وهــو القطــاع املصــريف، اذ تكتســ  املصــار   -2

التجار ة ا ية كبرية مقارنة باملؤسسات املاليـة االخـرى، نظـرا لتعـدد وتنـوع اخلـدمات الـي تقـدمها للجمهـور 
مــ  مصــادر التمو ــل املتنوعــة، والعمــل علــ  اســتثمارها يف امليــاد   االســتثمار ة ودورهــا يف جــ ب االمــوا   

 .امليتلفة، وما ل لك م  اثر يف تنشيي عجلة التنمية االقتصاد ة يف اجملتم 
 املتغــري املــ كور  عــد مــ ، علمــا ان املقــدرات اجلوهر ــةقلــة الدراســات والبحــوث الــي تناولــت متغــري  -1

 .ا م  املواضي  احلد ثةو اطرها النظر ة يف العقد   املاضن، وم  ه ا املنطل  فه املوضوعات الي تبلورت
م  الدراسـات الـي ميكـ  ان تـوفر قاعـدة معلومـات مهمـة سـتكون مبثابـة دليـل  البح  احلايلعد   -7

ر اعمــل او مرشــد الدارات املصــار  املبحوثــة علــ  املســتوى التشــغيل  واالســرتاتيج  وذلــك لطبيعــة االطــ
 املعتمدة ودورها يف تطو ر االداء املصريف. البح وابعاد متغري  يفكر ال

 أه اف ال  اسة  -ثالثا:
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 تتجسد اهدا  الدراسة يف اال :
واالداء املصـريف هبـد  املسـا ة يف  املقـدرات اجلوهر ـةتوضيد اجلـد  الفكـري الـدائر حـو  مفـاهيم -2

، ومتيي هـــا عـــ  املفـــاهيم االخـــرى ذات البحـــ  احلـــد مـــ  حالـــة التـــداخل املوجـــودة ضـــم  مفـــاهيم متغـــريات
 .الصلة بأطرها الفكر ة

ـــأثري بـــن متغـــريات الدراســـة املتمثلـــة -1  باملقـــدرات اجلوهر ـــةتشـــيي  ودراســـة عالقـــات االرتبـــاط والت
 واالداء املصريف.

وض  توصيات للمصار  عينة الدراسة يف ضوء النتـائ  الـي سـيتم التوصـل اليهـا وصـياغة اآلليـات -7
الزمـــة لتنفيـــ  هـــ ه التوصـــيات، ومبـــا  ضـــم  االســـتفادة منهـــا يف تطـــو ر العمـــل املصـــريف يف اجملـــاالت الـــي ال

 .تضمنتها الدراسة
 انموذج الدراسة الفرضي -:رابعا

ويف ضــوء مشــكلة واهــدا   ،مت تصــميم امنــوذج الدراســة باالســتناد اىل االطــر الفكر ــة ملتغــريات الدراســة
تضـم   المنوذج خمططا للعالقـات بـن هـ ه املتغـريات واجتاهـات التـأثري فيهـا.وفرضيات الدراسة، اذ  سد ا

االمنـــوذج اربعـــة ابعـــاد للمقـــدرات اجلوهر ـــة وهـــ  املشـــاركة يف الرف ـــة،والتعلم التنظيمـــ ، و صـــناعة وتطـــو ر 
 اخلدمات املصرفية اجلد دة، والبعد التكامل  استنادا اىل آراء وتصنيفات عدة ا ها:

 Hamel & Prahalad,1994; 
Zhang,1998;McDermott,2003;Wang&Yang,2004;Menor& 

Roth,2008; Agh etal,2012      وفيمـا  تعلـ  مبتغـري االداء املصـريف فقـد اعتمـد الباحـ
( واملتضـمنة اربعـة منظـورات وهـ  املـايل وال بـائ  Kaplan & Norton)بطاقـة العالمـات املتوازنـة لــ 
  وضد خمطي الدراسة الفرض . (6)والنمو. وشكل  والعمليات الداخلية، والتعلم 
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 ع ى االسهم فرض ات البحه الرئ سة تمث  اال قام 
 م ط  ال  اسة الفرضي (3 ك )

 الفرضيات  - خامسا
 -تضمنت الدراسة الفرضيات التالية:

واالداء  X2 املقـدرات اجلوهر ـة:ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنو ة بن الفرض ة الرئ سة االولى
 -، و تفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:Yاملصريف 
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنو ة بن  املشاركة يف الرف ة و االداء املصريف بابعاده )املنظور  -2

 املايل،ومنظور ال بائ ، ومنظور العمليات الداخلية،  ومنظور التعلم والنمو(
)املنظـور ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنو ـة بـن  الـتعلم التنظيمـ  و االداء املصـريف بابعـاده  -1

 املايل، ومنظور ال بائ ، ومنظور العمليات الداخلية،  ومنظور التعلم والنمو(
ال توجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة معنو ـــة بـــن  صـــناعة وتطـــو ر اخلـــدمات املصـــرفية اجلد ـــدة و  -7

ر الــــتعلم االداء املصــــريف بابعــــاده )املنظــــور املــــايل، ومنظــــور ال بــــائ ، ومنظــــور العمليــــات الداخليــــة،  ومنظــــو 
 والنمو(
ال توجـد عالقـة ارتبــاط ذات داللـة معنو ـة بــن  البعـد التكـامل  و االداء املصــريف بابعـاده )املنظــور  -6

 املايل، ومنظور ال بائ ، ومنظور العمليات الداخلية،  ومنظور التعلم والنمو(
يف االداء  X2  اجلوهر ـةللمقـدرات داللـة معنو ـة  ات: ال توجـد عالقـة تـأثري ذالفرض ة الرئ سة الثان ة

 -، و تفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:Yاملصريف 
ال توجــد عالقــة تــأثري ذات داللــة معنو ــة للمشــاركة يف الرف ــة  يف  االداء املصــريف بابعــاده )املنظــور  -2

 املايل، ومنظور ال بائ ، ومنظور العمليات الداخلية،  ومنظور التعلم والنمو(
ة تـــأثري ذات داللـــة معنو ـــة للـــتعلم التنظيمـــ   يف  االداء املصـــريف بابعـــاده )املنظـــور ال توجـــد عالقـــ -1

 املايل، ومنظور ال بائ ، ومنظور العمليات الداخلية،  ومنظور التعلم والنمو(
ال توجــد عالقــة تــأثري ذات داللــة معنو ــة لصــناعة وتطــو ر اخلــدمات املصــرفية اجلد ــدة  يف  االداء  -7

 ه )املنظور املايل،ومنظور ال بائ ، ومنظور العمليات الداخلية، ومنظور التعلم والنمو(املصريف بابعاد
ال توجـــد عالقـــة تـــأثري ذات داللـــة معنو ـــة للبعـــد التكـــامل   يف  االداء املصـــريف بابعـــاده )املنظـــور  -6

 املايل، ومنظور ال بائ ، ومنظور العمليات الداخلية،  ومنظور التعلم والنمو(
 جتمع البحث وعينته م - دساسا

مت اختيـــار قطـــاع املصـــار  التجار ـــة اخلاصـــة العراقيـــة ميـــدانا للدراســـة  نظـــرا ال يـــة الـــدور الـــ ي       
 ضـــطل  بـــه هـــ ا النـــوع مـــ  املؤسســـات املاليـــة يف التنميـــة االقتصـــاد ة. وقـــد مت اختيـــار عينـــة مـــ  املصـــار  

 -1113)تحقــ  خــال  السلســلة ال منيـــة باعتمــاد اســاس علمــ  وهـــو متوســي حجــم الودائــ  املصـــرفية امل
، اذ  مت احتســـاب املتوســـي املـــ كور جملتمـــ  الدراســـة البـــالغ ســـبعة عشـــر مصـــر  خـــاص املدرجـــة (1122
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 تضـم  املصـار  التجار ـة اخلاصـة مرتبـة حسـ  متوسـي  (2ضم  سـوق العـراق لـالوراق املاليـة وجـدو  )
االوىل الـــي حققـــت اعلـــ  املتوســـطات كعينـــة حجـــم الودائـــ  املصـــرفية، وقـــد مت اختيـــار املصـــار  اخلمســـة 

مصـــر  دار الســـال  الـــ ي احتـــل التسلســـل الرابـــ  ضـــم  اجلـــدو  املـــ كور لـــرف  ادارة  واســـتبعدللدراسة،
 املصر  فكرة قبو  استبانة البح  وتوز عها عل  العاملن.

 
 (1122-1113)( تسلسل املصار  اخلاصة عل  وف  متوسي حجم الودائ  للفرتة 2جدو  )

 اسم املصر  ت
متوسي حجم الودائ  

 املصرفية
 د نار عراق 

 عدد العاملن سنة التأسيس
 1122عا  

 873 2991 545145668357 بغداد 2
الشرق االوسي العراق   1

 322 2997 675117424497 لالستثمار
 478 1116 626541115215 الشما  للتمو ل واالستثمار 7
 765 2998 133611118358 دار السال  لالستثمار 6
 616 2998 135518432311 االئتمان العراق  5
 749 2996 237533433843 املتحد لالستثمار 4
 751 1112 261475848679 املوصل للتنمية واالستثمار 3
 671 2997 216151553611 االستثمار العراق  8
 233 2999 214563699961 بابل 9
 511 2999 93342139977 اخللي  التجاري 21
 232 2991 83198524669 التجاري العراق  22
 2136 2999 84989288916 االقتصاد لالستثمار والتمو ل 21
 217 1115 31524712551 آشور الدويل لالستثمار 27
 284 1115 49969683435 املنصور االستثمار 26
 164 2995 69882939611 االهل  العراق  25
 37 1111 75861828471 االحتاد العراق  24
 115 2999 72313988745 سومر التجاري 23

 املصدر: م  اعداد الباح  استنادا اىل البيانات واحلسابات اخلتامية للمصار  امل كورة
 توزيع االستبانة واستالمها  - سابعا
 مـــ  االمـــور الـــي كانـــت حمـــي اهتمـــا  الباحـــ  عنـــد توز ـــ  اســـتمارة االســـتبانة توضـــيد املفـــاهيم الـــي   

تضــمنتها الفــراد عينــة الدراســة وعالقــة فقراهتــا بواقــ  النشــاط املصــريف، وقــد متثلــت امــرة اجلهــد الــ ي ب لــه 
الباحــ  يف هــ ا اجملــا  يف دقــة االجابــات، واتضــد ذلــك مــ  التقــارب الكبــري يف اجابــات افــراد العينــة عــ  
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علمـا ان نسـبة االجابـة قـد  فقرات االستبانة حي  انعكس ذلك عل  اال را  املعيـاري لتلـك االجابـات،
 عـدد االسـتمارات املوزعـة لكـل مصـر  ونسـبة االسـتجابة وكانـت (1)و وضد جدو    ((%211بلغت 

االستبانة املصدر الرئيس  للحصو  عل  البيانات ذات الصلة مبتغـريي الدراسـة و ـا املرونـة االسـرتاتيجية و 
 االداء املصريف. 

 عدد االستمارات املوزعة  (1)جدو  
 نسبة االستجابة عدد االستمارات املصار  عينة الدراسة ت
 11 بغداد 2

211% 

 11 الشرق االوسي العراق  لالستثمار 1
 11 الشما  للتمو ل واالستثمار 7
 11 االئتمان العراق  6
 11 املتحد لالستثمار 5

 211 اجملموع
 

 الجانب التطبيقي :المبحث الثالث

 قيا إختبار أداة امل -اوال
( االداة االساسـية جلمــ  بيانــات الدراسـة احلاليــة. والــي Questionnaireمتثـل اســتمارة االســتبيان )    

اتفـ  متامـاً(. وبسـب  اال يـة  -اىل-( اخلماسـ  مـ  )ال اتفـ  متامـاً Likertاعتمدت عل  مقيـاس ليكـرت )
فقــد تطلــ   ،(Empirical Approachالــي حتتلهــا اداة القيــاس يف اي دراســة تعتمــد املــنه  التجــر م  )

أســتعان الباحــ  مبجموعــة مــ  األســالي  وهــ  )الصــدق الظــاهري وقــد االمــر اجــراء إختبــار أداة املقيــاس 
 وصدق الثبات( للتأكد م  دقة وصحة البيانات الي مت احلصو  عليها، وكما هو موضد يف أدناه:

 Face Validity. الص ق الظاهري:5
عل  جمموعة خرباء م  ذوي اخلربة واإلختصـاص يف جمـا  إدارة األعمـا   لقد مت عرض مقياس الدراسة

(، ويف ضــؤ مالحظــات الســادة اخلــرباء جــرى إعــادة صــياغة بعــ  أســصلة املقيــاس لتصــبد 2)أنظــر امللحــ  
 أكثر دقة ووضوحاً للمستجيبن.

 :Instrument Reliability. ثبات المق ا  4
رفة مـدة اإلتسـاق الـداخل  لفقراتـه باسـتعما  معامـل كرونبـاخ مت قياس ثبات املقياس ع  طر   مع     

 ( أدناه.7، وكما هو موضد يف جدو  )Cronbach Alphaألفا 
 ( ثبات املقياس7جدو  )

عدد  البعد            املتغري الرئيس
 الفقرات

Cronbach 
Alpha   
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املقدرات 
 اجلوهر ة

 89. 3 املشاركة يف الرف ة
 83. 3 التعلم التنظيم 

صناعة وتطو ر اخلدمات املصرفية 
 91. 3 اجلد دة

 87. 3 البعد التكامل 

 األداء املصريف
 84. 3 املنظور املايل
 88. 3 منظور ال بائ 

 83. 3 منظور العمليات الداخلية
 82. 3 منظور التعلم والنمو

 .SPSS v.20املصدر: م  إعداد الباح  باإلستعانة بربنام  
( أعــاله، تشــري إىل إن معامــل  7(، فــإن نتــائ  جــدو  )Sekaran & Bougie ,2010لـــ) وفقــاً      

، وهــ ا  ــد  علــ  تــوافر اإلتســاق الــداخل  لفقراتــه 31كرونبــاخ ألفــا جلميــ  فقــرات املقيــاس هــ  أكــرب مــ .
 وك لك صالحيته إلجراء التحليالت اإلحصائية األخرى.

 إختبار فرضيات الدراسة -ثانيا
 ات عالقات االرتباط بن متغريات الدراسة:إختبار فرضي -أ

أعتمد الباح  يف إختبار الفرضيات اخلاصة بعالقات اإلرتباط بن متغريات الدراسة عل  معامـل      
( بـن Pearson، مصفوفة معـامالت االرتبـاط البسـيي )(6(. اذ  ظهرجدو  )Pearsonاالرتباط البسيي )

 متغريات الدراسة وابعادها. 
بل الدخو  يف اختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية، فانـه مـ  اال يـة اإلشـارة إىل بعـ  االمـور وق       

 ، إذ أنه أشار اىل ما  أ :(6الي أظهرها جدو  )
 ( 211حجم العينة.) 
 ( 1نوع االختبار-tailed.) 

قارنـة قيمـة .(، وال ي متت األشارة، اليها م  خـال  مSigمعنو ة معامل االرتباط ع  طر   امليتصر )
(t احملسوبة م  اجلدولية م  غري ان )ظهر قيمها ع  طر   وضـ  هلمتـن )**( علـ  معامـل االرتبـاط، ممـا ت

 ( احملسوبة اكرب م  اجلدولية. t عين ان قيمة )
ـــــاط يف ضـــــوء قاعـــــدة                ـــــ  مقـــــدار قـــــوة معامـــــل االرتب ـــــتم احلكـــــم عل ـــــه،   وممـــــا  ـــــدر اإلشـــــارة ل

(Cohen & Cohen, 1983: وكاآل ،) 
 .21و1عالقة االرتباط منيفضة: اذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل م  -
 .21و1-71و1عالقة االرتباط معتدلة: اذا كانت قيمة معامل االرتباط بن  -
 .71و1عالقة االرتباط قو ة: اذا كانت قيمة معامل االرتباط اعل  م   -

 رات اجلوهر ة واالداء املصريف( عالقات االرتباط بن متغريي املقد6جدو  )
Y4 Y3 Y2 Y1 Y  
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.471** 
.111 

211 

.437** 
.111 

211 

.458** 
.111 

211 

.452** 
.111 

211 

.441** 
.111 

211 

X2 pearson correlation  
      Sig(2-tailed) 

N 
.471** 
.111 

211 

.446** 
.111 

211 

.446** 
.111 

211 

.452** 
.111 

211 

.447** 
.111 

211 

X21 pearson correlation  
      (    Sig(2-tailed     

N 
.418** 
.111 

211 

.431** 
.111 

211 

.454** 
.111 

211 

.451** 
.111 

211 

.442** 
.111 

211 

X22 pearson correlation  
      Sig(2-tailed) 

N 
.413** 
.111 

211 

.452** 
.111 

211 

.471** 
.111 

211 

.475** 
.111 

211 

.479** 
.111 

211 

X23 pearson correlation  
      Sig(2-tailed) 

N 
.459** 
.111 

211 

.499** 
.111 

211 

.485** 
.111 

211 

.486** 
.111 

211 

.491** 
.111 

211 

X24 pearson correlation  
      Sig(2-tailed) 

N 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 SPSS v.20املصدر: نتائ  برنام  
ال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنو ــة بــن املقــدرات اجلوهر ــة و االداء الفرضاا ة الرئ سااة االولااى:

 املصريف،  و تفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية، و تفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
شاركة يف الرف ة و االداء املصريف بابعاده )املنظور ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنو ة بن  امل -2
 منظور التعلم والنمو(.و منظور العمليات الداخلية،  و منظور ال بائ ، و املايل، 

( r= 0.663, p  0.01( )2وجـود عالقـة ارتبـاط معنو ـة وموجبـة وقو ـة  )%  (6) بـن جـدو       
(. وتفيــد هــ ه النتيجــة بــأن املصــار  الــي Yاملصــريف )( ومتغــري األداء X21بــن بعــد املشــاركة يف الرف ــة )

 ـــ داد لـــد ها مســـتوى املشـــاركة يف الرف ـــة ســـو   ـــ داد فيهـــا مســـتوى األداء املصـــريف والعكـــس صـــحيد الن 
 (. 2العالقة االحصائية بن املتغري   كانت طرد ة )موجبة(. وه ا  ؤكد عد  صحة الفرضية الفرعية )

داللة معنو ـة بـن  الـتعلم التنظيمـ  و االداء املصـريف بابعـاده )املنظـور  ال توجد عالقة ارتباط ذات -1
 منظور التعلم والنمو(.و منظور العمليات الداخلية،  و منظور ال بائ ، و املايل، 
( بـن r= 0.661, p  0.01( )2وجـود عالقـة ارتبـاط معنو ـة وموجبـة وقو ـة  )%  (6) بن جدو    

(. وتفيــد هــ ه النتيجـــة بــأن املصــار  الــي  ـــ داد Yمتغـــري األداء املصــريف )( و X22بعــد الــتعلم التنظيمــ  )
لــد ها مســـتوى الـــتعلم التنظيمــ  ســـو   ـــ داد فيهــا مســـتوى األداء املصـــريف والعكــس صـــحيد الن العالقـــة 

 (. 1االحصائية بن املتغري   كانت طرد ة )موجبة(. وه ا  ؤكد عد  صحة الفرضية الفرعية )
ارتبـــاط ذات داللـــة معنو ـــة بـــن  صـــناعة وتطـــو ر اخلـــدمات املصـــرفية اجلد ـــدة و ال توجـــد عالقـــة  -4

منظــــور الــــتعلم و منظــــور العمليــــات الداخليــــة،  و منظــــور ال بــــائ ، و االداء املصــــريف بابعــــاده )املنظــــور املــــايل، 
 والنمو(.
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( بـن r= 0.639, p  0.01( )2وجود عالقة ارتباط معنو ة وموجبـة وقو ـة  )%  (6) بن جدو     
(. وتفيــد هــ ه النتيجــة Y( ومتغــري األداء املصــريف )X23بعــد صــناعة وتطــو ر اخلــدمات املصــرفية اجلد ــدة )

بـــأن املصـــار  الـــي  ـــ داد لـــد ها مســـتوى صـــناعة وتطـــو ر اخلـــدمات املصـــرفية اجلد ـــدة ســـو   ـــ داد فيهـــا 
كانت طرد ة )موجبـة(. وهـ ا مستوى األداء املصريف والعكس صحيد الن العالقة االحصائية بن املتغري    

 (. 7 ؤكد عد  صحة الفرضية الفرعية )
ال توجـد عالقـة ارتبــاط ذات داللـة معنو ـة بــن  البعـد التكـامل  و االداء املصــريف بابعـاده )املنظــور  -6
 منظور التعلم والنمو(.و منظور العمليات الداخلية،  و منظور ال بائ ، و املايل، 
( بـن r= 0.692, p  0.01( )2ارتباط معنو ة وموجبـة وقو ـة  )%  وجود عالقة (6) بن جدو     

(.  وتفيــد هــ ه النتيجــة بــأن املصــار  الــي  ــ داد لــد ها Y( ومتغــري األداء املصــريف )X24البعــد التكــامل  )
مستوى البعد التكامل  سو    داد فيها مستوى األداء املصـريف والعكـس صـحيد الن العالقـة االحصـائية 

 (. 6ري   كانت طرد ة )موجبة(. وه ا  ؤكد عد  صحة الفرضية الفرعية )بن املتغ
 معنو ــة داللــة ذات ارتبــاط عالقــة لوجــود وذلــك االوىل الرئيســة تــرف  الفرضــية ماتقــد  علــ  وبنــاء   
 .املقدرات اجلوهر ة واالداء املصريف بن موجبة
 إ  با  فرض ات عالقات ال  ث ر ب   م غ رات ال  اسة -ب

اعتمد الباح  يف اختبار فرضـيات عالقـات التـأثري بـن متغـريات الدراسـة وأبعادهـا علـ  النمـوذج      
 Structural Equationباســتيدا  معادلــة النم جــة اهليكليــة  Structural Modelاهليكلــ  الفرضــ  

Model (  مــ  خــال  اســتيدا  برنــامAMOS v.20 وهــو مــ  أدق الــربام  اإلحصــائية املســتيدمة يف )
تعـــد مـــ  االدوات االحصـــائية الـــي هلـــا القابليـــة علـــ   (SEM)ان معادلـــة النم جـــة اهليكليـــة ا اجملـــا . هـــ 

التعامــل مــ  اعــداد كبــرية مــ  املتغــريات املســتقلة واملعتمــدة وكــ لك هلــا القابليــة علــ  التعامــل مــ  املتغــريات 
عــة مــ  املتغــريات الــي ميكــ  غــري القابلــة للقيــاس الــي تتكــون بفعــل حممو  (Latent variables) الكامنــة 
املقــدرات  وهــو وعنــد الرجــوع إىل إمنــوذج البحــ  الفرضــ  نالحــ، أنــه  تكــون مــ  متغــري مســتقل  قياســها.

اجلوهر ة بابعادها )املشاركة يف الرف ـة، الـتعلم التنظيمـ ، صـناعة وتطـو ر اخلـدمات املصـرفية اجلد ـدة، البعـد 
الــ ي  تضــم  كــل مــ  )املنظــور املــايل، منظــور ال بــائ ، منظــور ،ومتغري تــاب  هــو األداء املصــريف التكــامل (

العمليات الداخلية، منظور التعلم والنمو(. و ستيد  النموذج اهليكل  للتأكـد مـ  مالءمـة منـوذج الدراسـة 
م  البيانات املستيدمة للعينة. و ـتم احلكـم علـ  مالءمـة النمـوذج اهليكلـ  مـ  خـال  مـا  عـر  مبؤشـرات 

 أدناه. (5)الي م  أ ها ما  ظهر يف جدو   جودة املطابقة
 
 القاعدة املؤشر ت
 7أقل م    dfودرجات احلر ة    2x( بن قيمRatioالنسبة ) 2
1 P-value  .15أكرب م  أو  ساوي 
 19أكرب م  أو  ساوي. Goodness of Fit Index (GFI  )حس  املطابقة  7
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6 
 مؤ ر جب  م وس  مربع ال ط  ال قريبي:

Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) 

 18أو.  15أقل م .

 مؤشرات جودة املطابقة (5)جدو  
 .Kline (2011( و )Schumacker & Lomax (2004 إعداد الباح  باإلعتماد عل  املصدر:
أعــاله، ال حتكــم علــ  صــحة فرضــيات البحــ  بــل  ــتم  (5)إن املؤشــرات الــي تظهــر يف جــدو        

تاكـــد مـــ  خـــال  املعـــامالت املوجـــودة علـــ  االســـهم ســـواء بـــن املتغـــريات املســـتقلة واملتغـــريات املعتمـــدة ال
)معــامالت بيتــا املعيار ــة(. وهــ ه التقنيــة االحصــائية هــ  اكثــر تطــوراً ودقــة مــ  حتليــل اال ــدار املتعــدد ال ــا 

بنــاءاً علــ  طبيعــة العالقــات بــن تأخــ  بنظــر اإلعتبــار مــدى مالءمــة البيانــات للنمــوذج الــ ي  ــتم افرتاضــه 
 متغريات الدراسة.

   الثان ة:الفرض ة الرئ سة 
ال توجــــد عالقــــة تــــأثري ذو داللــــة معنو ــــة للمقــــدرات اجلوهر ــــة يف االداء املصــــريف، و تفــــرع منهــــا      

 الفرضيات الفرعية اآلتية:
املصـــريف بابعـــاده )املنظـــور  داللـــة معنو ـــة للمشـــاركة يف الرف ـــة يف االداء اتال توجـــد عالقـــة تـــأثري ذ. 2
 منظور التعلم والنمو(. ومنظور العمليات الداخلية، و منظور ال بائ ، و املايل، 

 (.Y( يف األداء املصريف )X21(  ظهر أمنوذج التأثري لبعد املشاركة يف الرف ة )5شكل )

 AMOS v.20 برنام املصدر: نتائ  
رف ة يف األداء املصريف(  أمنوذج التأثري لبعد املشاركة يف ال5شكل )  

( أعــاله، وجــود حالــة مطابقــة جيــدة بــن البيانــات والعالقــات 5وكمــا  الحــ، مــ  خــال  شــكل )     
املفرتضــة للبحــ  إعتمـــاداً علــ  مؤشـــرات جــودة املطابقــة. اذ  الحـــ، أن قيمــة كـــاي ســكو ر اىل درجـــات 

( وبقيـة املؤشـرات RMSEAقيمـة )( وه ا  ق  ضم  متطلبات احلد املقبو . امـا 5احلر ة بلغت اقل م  )
 (.RMSEA=0.061, GFI=0.905, P-value=.054فه  مقبولة ا ضا )
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ومبـــا إن نتـــائ  إمنـــوذج تـــأثري بعـــد املشـــاركة يف الرف ـــة يف األداء املصـــريف هـــ  متوافقـــة مـــ  مؤشـــرات      
. الثانيــةرضــية الرئيســة الفرعيــة األوىل مــ  الف الفرضــية جــودة املطابقــة، لــ ا ميكــ  اإلعتمــاد عليهــا يف اختبــار

وقــد اظهــرت نتائجــه وجــود تــأثري معنــوي لبعــد املشــاركة يف الرف ــة يف األداء املصــريف وأبعــاده )املنظــور املــايل، 
( وتشــري فحــوى هــ ه 436منظــور الــتعلم والنمــو( مقــداره ).و منظور العمليــات الداخليــة، و منظــور ال بــائ ،و 

العــاملن يف صــياغة الرف ــة املســتقبلية تــتمك  مــ  حتســن أدائهــا النتيجــة اىل إن املصــار  الــي هتــتم مبشــاركة 
 املصريف بصورة إ ابية. 

( وه  تد  عل  إن بعد املشـاركة 65( قد بلغت ).2Rفضاًل ع  ذلك فإن قيمة معامل تفسري )     
غــريات مــ  التغيــريات الــي حتصــل يف االداء املصــريف والبــاق   عــود إىل مت %65يف الرف ــة  فســر مــا نســبته 

ـــة األوىل مـــ   ـــار الفرضـــية الفرعي مـــؤثرة أخـــرى. وجتـــدر اإلشـــارة كـــ لك إىل إن مجيـــ  تقـــد رات أمنـــوذج إختب
.  هـ  أكـرب مـ  C.Rوك لك قـيم  p<  112ه  تقد رات معنو ة حتت مستوى. الثانيةالفرضية الرئيسة 

 .أدناه(، وه ا ما  د  عل  رف  الفرضية الفرعية االوىليف ( 4)إنظر جدو  ) 94و2
 الثانية( معنو ة تقد رات أمنوذج إختبار الفرضية الفرعية األوىل م  الفرضية الرئيسة 4جدو  )

 
Variance S.E. C.R. P 

X21 .206 .045 4.593 *** 
R .152 .023 6.638 *** 
e1 .133 .020 6.627 *** 
e2 .028 .006 4.890 *** 
e3 .183 .027 6.838 *** 
e4 .128 .020 6.432 *** 
e5 .135 .020 6.605 *** 
e6 .036 .007 4.771 *** 
e7 .061 .011 5.716 *** 
e8 .006 .001 4.841 *** 
e9 .014 .003 5.337 *** 

e10 .005 .001 3.740 *** 
e11 .032 .005 6.580 *** 

 AMOS v.20املصدر: نتائ  برنام  
  يف االداء املصــريف بابعــاده )املنظــور املــايل، ال توجــد عالقــة تــأثري ذو داللــة معنو ــة للــتعلم التنظيمــ. 1

 منظور التعلم والنمو(. ومنظور العمليات الداخلية، و منظور ال بائ ، و 
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 (.Y( يف األداء املصريف )X22(  ظهر أمنوذج التأثري لبعد التعلم التنظيم  )4شكل )

 AMOS v.20 برنام املصدر: نتائ  
علم التنظيم  يف األداء املصريف(  أمنوذج التأثري لبعد الت4شكل )   
( أعاله، وجود حالة مطابقة جيدة بن البيانات والعالقات 4خال  شكل )وكما  الح، م  

املفرتضة للبح  إعتمادًا عل  مؤشرات جودة املطابقة. اذ  الح، أن قيمة كاي سكو ر اىل درجات 
( وبقية املؤشرات RMSEAاما قيمة )( وه ا  ق  ضم  متطلبات احلد املقبو . 5احلر ة بلغت اقل م  )
 (.RMSEA=0.054, GFI=0.907, P-value=.098فه  مقبولة ا ضا )

ومبــا إن نتــائ  إمنــوذج تــأثري بعــد الــتعلم التنظيمــ  يف األداء املصــريف  هــ  متوافقــة مــ  مؤشــرات جــودة 
. فلقـــد الثانيـــةة الرئيســـة الفرعيـــة الثانيـــة مـــ  الفرضـــي الفرضـــيةاملطابقـــة، لـــ ا ميكـــ  اإلعتمـــاد عليهـــا يف اختبار 

منظـور و أظهرت نتائجه وجود تأثري معنوي لبعد التعلم التنظيم  يف األداء املصـريف وأبعـاده )املنظـور املـايل، 
( و شـري فحـوى هـ ه النتيجـة 456منظـور الـتعلم والنمـو( مقـداره ).و منظور العمليـات الداخليـة، و ال بائ ، 

 يف التعلم التنظيم  تتمك  م  حتسن أدائها املصريف.  ا اىل إن املصار  الي  توافر لد ها إهتم
( وهـــ  تـــد  علـــ  إن بعـــد الـــتعلم 61( قـــد بلغـــت ).2Rفضـــاًل عـــ  ذلـــك فـــإن قيمـــة معامـــل تفســـري )

مــ  التغيــريات الــي حتصــل يف االداء املصــريف والبــاق   عــود إىل متغــريات  %61التنظيمــ   فســر مــا نســبته 
مـ  الفرضـية الرئيسـة  الثانيةمجي  تقد رات أمنوذج إختبار الفرضية الفرعية  مؤثرة أخرى. واجلد ر بال كر، إن

)إنظــر  94و2.  هــ  أكــرب مــ  C.Rوكــ لك قــيم  p<  112هــ  تقــد رات معنو ــة حتــت مســتوى. الثانيـة
 ( أدناه(، وه ا ما  د  عل  رف  الفرضية الفرعية الثانية.3جدو  )

 الثانيةرضية الفرعية الثانية م  الفرضية الرئيسة ( معنو ة تقد رات أمنوذج إختبار الف3جدو  )
 Variance S.E. C.R. P 

X22 .211 .042 5.058 *** 
R .160 .024 6.657 *** 
e1 .094 .015 6.416 *** 
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e2 .025 .005 4.737 *** 
e3 .172 .025 6.854 *** 
e4 .123 .019 6.451 *** 
e5 .133 .020 6.644 *** 
e6 .035 .007 4.878 *** 
e7 .061 .011 5.806 *** 
e8 .006 .001 4.837 *** 
e9 .014 .003 5.358 *** 

e10 .005 .001 3.718 *** 
e11 .032 .005 6.578 *** 

 AMOS v.20املصدر: نتائ  برنام  
ال توجد عالقة تأثري ذو داللة معنو ة صناعة وتطو ر اخلـدمات املصـرفية اجلد ـدة يف االداء املصـريف . 7

 منظور التعلم والنمو(.و منظور العمليات الداخلية،  و منظور ال بائ ، و ابعاده )املنظور املايل، ب
( يف األداء X23(  ظهر أمنوذج التأثري لبعد صناعة وتطو ر اخلدمات املصرفية اجلد دة )3شكل )
 (.Yاملصريف )
 AMOS v.20املصدر: نتائ  برنام   

 ة وتطو ر اخلدمات املصرفية اجلد دة يف األداء املصريف(  أمنوذج التأثري لبعد صناع3شكل )
( أعــاله، وجــود حالــة مطابقــة جيــدة بــن البيانــات والعالقــات 3وكمــا  الحــ، مــ  خــال  شــكل )     

املفرتضــة للبحــ  إعتمـــاداً علــ  مؤشـــرات جــودة املطابقــة. اذ  الحـــ، أن قيمــة كـــاي ســكو ر اىل درجـــات 
( وبقيـة املؤشـرات RMSEAم  متطلبات احلد املقبو . امـا قيمـة )( وه ا  ق  ض5احلر ة بلغت اقل م  )
 (.RMSEA=0.054, GFI=0.906, P-value=.099فه  مقبولة ا ضا )

ومبا إن نتائ  إمنـوذج تـأثري بعـد صـناعة وتطـو ر اخلـدمات املصـرفية يف األداء املصـريف  هـ  متوافقـة      
الفرعية الثالثة مـ  الفرضـية الرئيسـة  الفرضيةا يف اختبار م  مؤشرات جودة املطابقة، ل ا ميك  اإلعتماد عليه

. وقــد اظهــرت نتائجــه وجــود تــأثري معنــوي لبعــد صــناعة وتطــو ر اخلــدمات املصــرفية يف األداء املصــريف الثانيــة
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ــــائ ، و وأبعــــاده )املنظــــور املــــايل،  ــــات الداخليــــة،و منظــــور ال ب ــــتعلم والنمــــو( مقــــداره و منظــــور العملي منظور ال
 فحــــوى هــــ ه النتيجــــة اىل إن املصــــار  الــــي  تــــوافر لــــد ها إهتمــــا  يف صــــناعة وتطــــو ر ( وتشــــري455).

 اخلدمات املصرفية تتمك  م  حتسن أدائها املصريف. 
( وهـ  تـد  علـ  إن بعـد صـناعة 67( قد بلغت ).2Rفضاًل ع  ذلك فإن قيمة معامل تفسري )     

مـــ  التغيـــريات الـــي حتصـــل يف االداء املصـــريف  %67وتطـــو ر اخلـــدمات املصـــرفية اجلد ـــدة  فســـر مـــا نســـبته 
والبــاق   عــود إىل متغــريات مــؤثرة أخــرى. و الحــ، ا ضــا إن مجيــ  تقــد رات أمنــوذج إختبــار الفرضــية الفرعيــة 

.  C.Rوكــ لك قـــيم  p<  112هــ  تقــد رات معنو ـــة حتــت مســـتوى. الثانيـــةالثالثــة مــ  الفرضـــية الرئيســة 
 .دناه(، وه ا ما  د  عل  رف  الفرضية الفرعية الثالثة( أ8)إنظر جدو  ) 94و2ه  أكرب م  

 الثانية( معنو ة تقد رات أمنوذج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة م  الفرضية الرئيسة8جدو  )
 Variance S.E. C.R. P 

X23 .227 .044 5.153 *** 
R .159 .024 6.664 *** 
e1 .094 .015 6.410 *** 
e2 .025 .005 4.706 *** 
e3 .174 .025 6.842 *** 
e4 .123 .019 6.455 *** 
e5 .134 .020 6.633 *** 
e6 .035 .007 4.901 *** 
e7 .061 .011 5.814 *** 
e8 .006 .001 4.835 *** 
e9 .014 .003 5.368 *** 

e10 .004 .001 3.701 *** 
e11 .032 .005 6.579 *** 

 AMOS v.20املصدر: نتائ  برنام  
 توجــد عالقــة تــأثري ذو داللــة معنو ــة للبعــد التكــامل  يف االداء املصــريف بابعــاده )املنظــور املــايل، ال. 6

 منظور التعلم والنمو(. ومنظور العمليات الداخلية، و منظور ال بائ ، و 
 (.Y( يف األداء املصريف )X24(  ظهر أمنوذج التأثري للبعد التكامل  )8شكل )
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 AMOS v.20املصدر: نتائ  برنام  

(  أمنوذج التأثري للبعد التكامل  يف األداء املصريف8شكل )  
( أعاله، وجود حالة مطابقة جيدة بن البيانات والعالقات 8وكما  الح، م  خال  شكل )     

املفرتضة للبح  إعتماداً عل  مؤشرات جودة املطابقة. اذ  الح، أن قيمة كاي سكو ر اىل درجات 
( وبقية املؤشرات RMSEA( وه ا  ق  ضم  متطلبات احلد املقبو . اما قيمة )5احلر ة بلغت اقل م  )

 (.RMSEA=0.041, GFI=0.924, P-value=.216فه  مقبولة ا ضا )
ومبـــا إن نتـــائ  إمنـــوذج تـــأثري البعـــد التكـــامل  يف األداء املصـــريف  هـــ  متوافقـــة مـــ  مؤشـــرات جـــودة      

 الثانية. الفرعية الرابعة م  الفرضية الرئيسة الفرضية تباراملطابقة، ل ا ميك  اإلعتماد عليها يف اخ
فلقـــد أظهـــرت نتائجـــه وجـــود تـــأثري معنـــوي للبعـــد التكـــامل  يف األداء املصـــريف وأبعـــاده )املنظـــور املـــايل، 

( و شـري فحـوى هـ ه 456منظـور الـتعلم والنمـو( مقـداره ).و منظور العمليات الداخليـة، و منظور ال بائ ، و 
 ن املصار  الي هتتم بالبعد التكامل  تتمك  م  حتسن أدائها املصريف. النتيجة اىل إ
( وهـــ  تـــد  علـــ  إن البعـــد 61( قـــد بلغـــت ).2Rفضـــاًل عـــ  ذلـــك فـــإن قيمـــة معامـــل تفســـري )     

مــ  التغيــريات الــي حتصــل يف االداء املصــريف والبــاق   عــود إىل متغــريات  %61التكــامل   فســر مــا نســبته 
م  الفرضـية الرئيسـة  الرابعةد ر بال كر، إن مجي  تقد رات أمنوذج إختبار الفرضية الفرعية مؤثرة أخرى. واجل

)إنظــر  94و2.  هــ  أكــرب مــ  C.Rوكــ لك قــيم  p<  112ه  تقــد رات معنو ــة حتــت مســتوى.الثانيــة
 ( أدناه(، وه ا ما  د  عل  رف  الفرضية الفرعية الرابعة.2جدو  )

 الثانيةذج إختبار الفرضية الفرعية الرابعة م  الفرضية الرئيسة ( معنو ة تقد رات أمنو 9جدو  )
 Variance S.E. C.R. P 

X24 .126 .024 5.235 *** 
R .162 .024 6.755 *** 
e1 .050 .007 6.721 *** 
e2 .020 .003 6.075 *** 
e3 .028 .004 6.448 *** 
e4 .023 .004 6.278 *** 
e5 .015 .003 5.664 *** 
e6 .015 .003 5.646 *** 
e7 .012 .002 5.336 *** 
e8 .006 .001 4.841 *** 
e9 .014 .003 5.358 *** 

e10 .005 .001 3.759 *** 
e11 .032 .005 6.568 *** 

 AMOS v.20املصدر: نتائ  برنام  
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د (  ظهر تأثري أبعا9وم  أجل تأكيد ما توصل اليه الباح  م  نتائ  يف أعاله، فإن شكل )   

 متغري املقدرات اجلوهر ة يف متغري األداء املصريف بصورة جمتمعة.
 AMOS v.20املصدر: نتائ  برنام   

(  أمنوذج التأثري ملتغري املقدرات اجلوهر ة يف األداء املصريف9شكل )  
( أعــاله، وجــود حالــة مطابقــة جيــدة بــن البيانــات والعالقــات 9وكمــا  الحــ، مــ  خــال  شــكل )     
للبحــ  إعتمـــاداً علــ  مؤشـــرات جــودة املطابقــة. اذ  الحـــ، أن قيمــة كـــاي ســكو ر اىل درجـــات  املفرتضــة

( وبقيـة املؤشـرات RMSEA( وه ا  ق  ضم  متطلبات احلد املقبو . امـا قيمـة )5احلر ة بلغت اقل م  )
 ( RMSEA=0.046, GFI=0.948, P-value=.239فه  مقبولة ا ضاً .)

ري متغــري املقــدرات اجلوهر ــة يف األداء املصــريف هــ  متوافقــة مــ  مؤشــرات ومبــا إن نتــائ  إمنــوذج تــأث     
. فلقــد أظهــرت نتائجــه وجــود الثانيــةجــودة املطابقــة، لــ ا ميكــ  اإلعتمــاد عليهــا يف اختبــار الفرضــية الرئيســة 

اعة صـــنو الــتعلم التنظيمـــ ، و تــأثري معنـــوي موجــ  ملتغـــري املقــدرات اجلوهر ـــة وأبعادهـــا )املشــاركة يف الرف ـــة، 
منظــور و البعــد التكــامل ( يف األداء املصــريف وأبعــاده )املنظــور املــايل، و وتطــو ر اخلــدمات املصــرفية اجلد ــدة، 

( و شـري فحـوى هـ ه النتيجـة 438منظـور الـتعلم والنمـو( مقـداره ).و منظور العمليـات الداخليـة، و ال بائ ، 
سن أدائهـا املصـريف بصـورة إ ابيـة. وكمـا اىل إن املصار  الي تتوافر لد ها مقدرات جوهر ة تتمك  م  حت

 (.21مبن يف جدو  )
 ( تأثري املقدرات اجلوهر ة يف األداء املصريف21جدو  )

Path   Regression S.E. C.R. P 

Y <--- X2 .678 .083 8.979 *** 

 AMOS v.20املصدر: نتائ  برنام  
( وهـــ  تـــد  علـــ  إن متغـــري 64.( قـــد بلغـــت )2Rفضـــاًل عـــ  ذلـــك فـــإن قيمـــة معامـــل تفســـري )     

مــ  التغيــريات الــي حتصــل يف االداء املصــريف والبــاق   عــود إىل  %64املقــدرات اجلوهر ــة  فســر مــا نســبته 
متغــــريات مــــؤثرة أخــــرى. وجتــــدر اإلشــــارة كــــ لك إىل إن مجيــــ  تقــــد رات أمنــــوذج إختبــــار الفرضــــية الرئيســــة 
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)إنظــر  94و2.  هــ  أكــرب مــ  C.Rك قــيم وكــ ل p<  112ه  تقــد رات معنو ــة حتــت مســتوى.الثانيــة
 .  الثانية( أدناه(، وه ا ما  د  عل  رف  ه ه الفرضية الرئيسة 22جدو  )
 
 

 الثانيةمعنو ة تقد رات أمنوذج إختبار الفرضية الرئيسة  (22)جدو 
 Variance S.E. C.R. P 

X
2 

.232 .033 6.937 *** 

R .150 .022 6.799 *** 
e1 .003 .001 3.405 *** 
e2 .004 .001 4.376 *** 
e3 .012 .002 6.248 *** 
e4 .007 .001 6.082 *** 
e5 .006 .001 4.828 *** 
e6 .014 .003 5.341 *** 
e7 .005 .001 3.783 *** 
e8 .032 .005 6.576 *** 

 AMOS v.20املصدر: نتائ  برنام  

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 ت:االستنتاجا -اوال
عـرض اهـم االسـتنتاجات الـي مت التوصـل اليهـا واملسـتنبطة مـ   ه الفقـرةم  خال  ه  البح ع   س  

 اىل االستنتاجات اآلتية: البح اجلان  النظري ونتائ  الدراسة امليدانية، وضم  ه ا االطار فقد توصل 
 االس   اجات ال ظرية  -أ
ملقــدرات واملتمثلــة با البحــ لنظــري ملتغــريات مــ  خــال  الدراســات والبحــوث الــي تناولــت االطــار ا  

 واالداء املصريف، ميك  ان نستيل  مجلة م  االستنتاجات وعل  وف  ه ه املتغريات وكاآل :اجلوهر ة 
تعد البيصة اخلارجية حس  مدخل املنظمة الصـناعية العامـل االسـاس يف حتد ـد اسـرتاتيجية املنظمـة، يف 

املوارد، ان عوامل النجاح احلامسة تكم  يف البيصة الداخلية املتمثلـة بـاملوارد حن  فرتض املدخل املستند اىل 
 والقدرات الي متتلكها املنظمة.

ال وز النظر اىل مدخل املنظمة الصناعية واملدخل املسـتند اىل املـوارد علـ  ا مـا متنافسـان، بـل ا مـا  
 ة، أي ا ما ميثالن وجهن لعملة واحدة.مكمالن لبعضهما م  حي  تفسري ا لظاهرة املي ة التنافسي
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 رك  مدخل املنظمة الصناعية واملدخل املستند اىل املوارد اىل حد بعيد عل  املواءمة بن موارد املنظمـة  
والفــرص البيصيــة احلاليــة وم  عــرا اهتمامــا كافيــا لبنــاء مــوارد وقــدرات جد ــدة خللــ  واســتغال  الفــرص الــي قــد 

 بل.تكون متاحة يف املستق
ان امنـــوذج املقـــدرات اجلوهر ـــة هـــو امتـــداد للتطـــور احلاصـــل يف املفـــاهيم واالدوات ذات الصـــلة مبـــدخل 
املنظمــــة الصــــناعية، واملــــدخل املســــتند اىل املــــوارد بوصــــفهما مــــدخلن رئيســــن للميــــ ة التنافســــية ومكملــــن 

 لبعضهما.
اة ملنـ  املنافسـن جتر ـد املنظمـة مـ  ان التفرد  عد صفة بارزة للمقدرات اجلوهر ـة، اذ ميكـ  ان  كـون اد

 املي ة التنافسية اخلاصة هبا والنامجة ع  امتالكها ملقدرة ما.
 االس   اجات الم  ان ة: -ب
 م  خال  النتائ  الي توصلت اليها الدراسة ميك  حتد د مجلة م  االستنتاجات:  
وذات داللـــة معنو ـــة بـــن كشـــفت املؤشـــرات االحصـــائية عـــ  وجـــود عالقـــة ارتبـــاط موجبـــة وقو ـــة   -2

 املقدرات اجلوهر ة واالداء املصريف وعل  النحو اآل :
تســتيد  املصــار  عينــة الدراســة املشــاركة يف الرف ــة لعالقتهــا بتنســي  وتوحيــد اآلراء امليتلفــة للعــاملن 

 ذات الصلة بتحد د االهدا  االسرتاتيجية لالداء املصريف.
نظيمـــ  لعالقتـــه اال ابيـــة بتحســـن االداء علـــ  مسســـتوى العـــاملن تتبـــىن املصـــار  املبحوثـــة الـــتعلم الت

 واالقسا  والفروع التابعة هلا.
هتتم املصار  عينة الدراسة بصناعة وتطو ر اخلدمات املصرفية اجلد دة لعالقتها اال ابية بتحقي  رضـا 

 ال بون وز ادة العوائد املالية.
قتــه اال ابيــة بتكامـل وتوحيــد نشــاطات وفعاليــات االداء تعتمـد املصــار  املبحوثــة البعـد التكــامل  لعال

 املصريف وا اد تطبيقات جد دة للمعار  واخلربات املوجودة.
اظهـــرت املؤشـــرات االحصـــائية وجـــود تـــأثري معنـــوي موجـــ  ملتغـــري املقـــدرات اجلوهر ـــة وابعـــاده يف  -1

ت جوهر ة تستطي  حتسن ادائهـا املصـريف االداء املصريف، مما  شري اىل ان املصار  الي تتوافر لد ها مقدرا
 بصورة ا ابية، وتع ز ه ه النتيجة ما توصلت اليه دراسات:

Henderson & Cockburn ,1994 ; Mc Dermott,2003 ; Wang ,et al ,2004 ; 
Srivastava ,2005 ; Agha  et al ,2012.  اذ تشــري اىل وجــود تــأثري ا ــاي وذات داللــة معنو ــة

 وهر ة يف اداء املنظمة.للمقدرات اجل
  التوصيات:-ثانيا 

 يف ضوء ما خلصت اليه الدراسة احلالية م  استنتاجات ميك  طرح جمموعة م  التوصيات  
زج اكرب عدد ممك  مـ  العـاملن يف صـياغة الرف ـة املسـتقبلية، كو ـا تعـد اداة مهمـة ميكـ  عـ  طر قهـا 

اذ غالبـا مـا  بـدي االفـراد العـاملن قبـوهلم ومسـا تهم يف ربي العاملن باالهـدا  االسـرتاتيجية للمصـر ، 
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الرف ــة املشــرتكة انطالقــا مــ  مــيلهم الفطــري  ــو االرتبــاط باالشــياء الــي تبــدوا اكــرب مــنهم. فضــال عــ  ان 
مشــــاركة العــــاملن يف صــــياغة الرف ــــة االســــرتاتيجية للمصــــر  تفضــــ  اىل تنســــي  وتوحيــــد اآلراء امليتلفــــة 

  الوصو  اىل وجهة نظر مجاعية تكون مبثابة قاسم مشرتك مليتلـف تصـورات وتوقعـات للعاملن ومبا  ضم
 العاملن يف املصر .

ز ادة االهتما  بنليات التعلم التنظيم  لتسهيل عملية احلصـو  علـ  املعرفـة وتوحيـدها ونشـرها داخـل  
  خــال  اقامــة النــدوات املصــر ، و تشــجي  العــاملن علــ  توليــد الــرفى واالفكــار الــي تتســم باالبــداع مــ

 واملؤمترات واملسابقات لالفكار امل كورة ومكافأة املبدعن.
قيــا  املصــار  املعنيــة برفــ  كفــاءة العمليــات الداخليــة لالجــراءات املتعلقــة بتقــدمي اخلــدمات املصــرفية  

فية، لعالقــة هــ ه املتنوعــة لل بــائ  منهــا علــ  ســبيل املثــا ، الدقــة، والســرعة و الســر ة يف اهلــاز اخلدمــة املصــر 
 االجراءات برضا ال بائ ، و تاثريها الكبري عل  العوائد املتحققة للمصر .

 عد رضا ال بون امـرا بـالغ اال يـة بالنسـبة للمنظمـات املعاصـرة السـيما يف ظـل التغـريات الـي تشـهدها  
االســتفادة مــ   بيصـة االعمــا  يف الوقـت احلاضــر. وهبـ ا اخلصــوص فــان االمـر  تطلــ  مـ  املصــار  اخلاصـة

ـــا املعلومـــات  التجـــارب العامليـــة يف جمـــا  العمـــل املصـــريف مـــ  حيـــ  اهلـــاز املعـــامالت باســـتيدا  تكنولوجي
 وما تطلبه ذلك م  اعداد كوادر مؤهلة وقادرة عل  تلبية رغبات ال بائ  وحاجاهتم يف ه ا اجملا .

رفية املهمـة، وذلـك ل  ـادة حـدة ان صناعة وتطو ر اخلدمات املصرفية اجلد ـدة تعـد مـ  النشـاطات املصـ
املنافســة علــ  املســتوى احمللــ  والعــامل  وتنــوع طلبــات ال بــائ  ورغبــاهتم وتطــور تكنولوجيــا املعلومــات، وهبــ ا 
اخلصوص فان املصار  التجار ة م تو  ه ا النوع م  اخلدمات املصرفية االهتما  الالز  منهـا علـ  سـبيل 

اآليل، واخلــدمات املصــرفية عــ  طر ــ  املوبا ــل واالنرتنــت، مــا تســتح  املثــا ، بطاقــات االئتمــان، والصــرا  
مــ  اهتمــا ، اذ مــا زا  اســتيدا  بطاقــات االئتمــان حمــدودا مقارنــة بــدور املصــار  يف هــ ا اجملــا  بالــدو  
اجملــاورة. كــ لك احلــا  بالنســبة للصــرا  اآليل، اذ مــا زا  اســتيدامه مقتصــرا علــ  الفــروع الرئيســة، وعــد  

 يدمات الي تقد  ع  طر   املوبا ل واالنرتنت. وفيما  تعل  ب لك توص  الدراسة باآل :وجود لل
اشراك العاملن يف املصـار  اخلاصـة بـدورات تدر بيـة مكثفـة داخـل العـراق وخارجـه يف جمـا  اسـتيدا  

ـــا املعلومـــات يف العمـــل املصـــريف، ومبـــا ميكـــ  املتـــدربن تقـــدمي اخلـــدمات املصـــرفي ـــدة ادوات تكنولوجي ة اجلد 
 بالشكل ال ي  لم رغبات ال بائ  وحاجاهتم.

التوســ  يف اســتيدا  الصــرا  اآليل مــ  خــال  نصــ  االجهــ ة املــ كورة يف املواقــ  الــي تتميــ  بالكثافــة 
السكانية وتوفر عنصر االمان، ومـ  بـن اهـم هـ ه املواقـ  املؤسسـات اجلامعيـة. علمـا ان مثـل هـ ا التوسـ  

مــ  اجلمهــور علــ  فــتد احلســابات وا ــداع االمــوا  لــدى املصــار  املــ كورة، ممــا ســو   شــج  نســبة كبــرية 
    د م  السيولة والعوائد الي قد تنجم ع  استثمار مثل ه ه السيولة.

الشــــروع يف تقــــدمي انــــواع معينــــة مــــ  اخلــــدمات املصــــرفية عــــ  طر ــــ  املوبا ــــل واالنرتنــــت مثــــل الرســــائل 
يف املراكـــ  التجار ــة، تســـو ة املــدفوعات عــ  طر ـــ  االنرتنــت وغـــري املصــرفية، خــدمات قبـــو  بطاقــة ال بــون 

ذلك، م  ضمان سر ة عالية يف اهلاز العمليات املصـرفية وتـأمن احلما ـة الالزمـة عـ  طر ـ  ا ـاد اطـر فنيـة 
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وتنظيميـــة تتســـم بالشـــفافية يف العمـــل املصـــريف، هـــ ا فضـــال عـــ  اقامـــة رقابـــة حمكمـــة علـــ  هـــ ا النـــوع مـــ  
 التعامالت.

قيـــا  املصـــار  التجار ـــة اخلاصـــة حمـــالت تســـو قية دور ـــة ل  ـــادة الـــوع  لـــدى العـــاملن يف املصـــار  
امل كورة ومجهور املـواطنن با يـة اخلـدمات املصـرفية املقدمـة عـرب القنـوات االلكرتونيـة واطالعهـم علـ  امل ا ـا 

 والفوائد الي ميك  ان حيصلوا عليها م  ه ه القنوات.
ار  التجار ـــة اخلاصـــة باســـتيدا  بطاقـــة العالمـــات املتوازنـــة يف االدارة وتقيـــيم االداء ضـــرورة قيـــا  املصـــ

وبالشـــكل الـــ ي  ـــؤدي اىل انســـجا  االهـــدا  املرســـومة مـــ  االســـرتاتيجية الـــي  تبناهـــا املصـــر  يف ظـــل 
 الظرو  والتطورات الي تشهدها البيصة التنافسية احلالية. وهب ا الصدد تقرتح الدراسة اآل :

يا  ادارة املصـار  املـ كورة بوضـ  معـا ري مسـتهدفة لكـل جمـاالت النشـاط املصـريف يف ضـوء املؤشـرات ق
الــي  ــتم اختيارهــا مــ  قبــل املعنــن يف االدارة املصــرفية. اذ ميكــ  االســتفادة مــ  هــ ه املعــا ري يف تقيــيم اداء 

انيـة تعـد ل وتطـو ر هـ ه املعـا ري املصر  ومعرفة وضعه التنافس  مقارنة باملصار  املنافسة، فضال ع  امك
 لتكون اكثر فاعلية يف تقييم االداء املصريف.

تـــ ليل الصـــعوبات الـــي تواجـــه عمليـــة تطبيـــ  بطاقـــة العالمـــات املتوازنـــة املتمثلـــة علـــ  االغلـــ  بقناعـــة 
يـــري العـــاملن با يـــة املؤشـــرات املاليـــة دون غريهـــا يف تقيـــيم النشـــاط املصـــريف مـــ  جهـــة، وعـــد  الرغبـــة يف تغ

السـلوكيات الـي ورثوهـا واعتـادوا علـ  ممارسـتها فـرتة طو لـة مـ  الـ م  مـ  جهـة ثانيـة. ممـا  تطلـ  مــ  ادارة 
املصار  امل كورة ز ادة وع  العـاملن با يـة تطبيـ  بطاقـة العالمـات املتوازنـة مـ  خـال  اشـراكهم بنـدوات 

 املالية الالزمة ل لك. وبرام  تدر   حو  كيفية تطبي  البطاقة امل كورة ورصد املبالغ
 المصادر
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