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 ومن ثم معرفة،يهدف هذا البحث الى بيان أهمية كل من األدا التغغيل والمااررة المالية ف حياة المنظمات وأعمالها
 وسعيا ً لتحقيق النتائج المتوخاة من هذا البحث وبيان مدى قوة التأثير، عالقة التأثير لكل من المااررة المالية على األدا التغغيل
 وقد تمثل مجتمع. من أجل رصانة ودقة النتائج الت توصلنا أليها،  جرى األعتماد على المنهج التحليل،والعالقة مع بعضها البعض
 وقد، ومدرجة ف سوق بغداد لألوراق المالية،ً) مصرفا18(  وكانت،البحث بمجموعة من المصارف العاملة ف القطاع الااص
 وقد جرى بنا إنموذج أفتراض بغكل ماطط، تبلورت مغكلة البحث ف بيان تأثير المااررة المالية على األدا التغغيل
 وذلك من أجل بنا نظام، ليعكس صورة لملاص العالقة بين كال المتغيرين،توضيح والذي يعد أهم خطوة ف الدراسات العلمية
 وأستعمل ف قياس. مع مساعدته على توضيح العالقات بين كال المتغيريين بغكل يمكن تفسيره، محدد يعبر عن البحث وفرضياته
 ف حين قيست المااررة المالية من خالل حاصل ضرب أمكانية حدوثها ف،األدا التغغيل نسبة هامش الربح من المبيعات
 وأستعمالSPSS  فقد جرى أستعمال مجموعة من األدوات األحصائية من خالل برنامج، وألجل قياس متغيرات البحث،تأثيرها
 بغية الوصول الى، ألستاراج المؤشرات المالية ومعرفة ماهية األدا التغغيل للمصارف عينة البحثExcel 2010 برنامج
.المحصلة النهائية لها
 المخاطرة المالية، األداء التشغيلي:الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research aims to demonstrate the importance of both operational performance and
financial risk in the life of organizations and their business, and hence the relationship of the
impact of financial risk on operational performance. In order to achieve the results of this research
and to show the extent of the impact and relationship with each other, we relied on the analytical
method, in order to ensure the reliability and accuracy of the results we reached. The research
society was represented by a group of 18 banks operating in the private sector, and listed in the
Baghdad Stock Exchange, The problem of the study was formulated in a statement of the impact of
financial risk on operational performance. A virtual model was constructed in a descriptive format,
which is the most important step in the scientific studies, to reflect the picture of the summary of the
relationship between the two variables in order to construct a specific system that reflects the
research and its hypotheses. To clarify the relationships between the two variables in an
inexplicable manner. The measurement of the operating performance was used to measure the
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margin of sales, while the financial risk was measured by the probability of their occurrence. In
order to measure the variables of the research, a set of statistical tools was used through the Spss
program and Excel 2010 to extract financial indicators and knowledge of the banks research
sample, in order to reach the final outcome.
Keywords: Operational Performance, Financial Risk

المبحث األول :منهجية البحث
أوالً :فكرة البحث ومسوغاته

على الرغم من تزايد األهتمام بالموارد البغرية والتقنيات العلمية والتكنلوجية إال إن هنالك معضالت كبيرة قد نغأت ،من
بين تلك المعضالت مايتعلق بأسلوب األدا وكفا ته وكمية الماارر الت من الممكن التعرض لها ،كنتيجة ألتساع رقعة األعمال
وتزايد األستثمارات وحدة المنافسة بين المنظمات ،لذا أصبح األهتمام واضحا ً بالبحوث المتعلقة باألدا والماارر ،حيث شملت
العديد من الدراسات الحديثة ألستراتيجية األدا وكيفية التعامل مع الماارر ،ومن بين تلك الدراسات ما تناوله
) ،(Bowman,1980,1982,1984ف حين قام كل من ) )Fiegenbaum&Thomas,1985,1986بتقديم أستطالع عن
الماارر وعوائدها ،أذ رآى الباحثان أن هنالك مجموعة من الظروف تؤدي الى الماارر وأن تلك الماارر لها تأثير معين على
األدا  ،ولكن التحليالت عادة ما تربط بين التباين ف العائد مع متوسط العائد المحسوب ،بأستادام بيانات المدة الزمنية ذاتها ،مما
يجعل من الصعب جدا ً التفريق بين تأثير األدا على الماارر وتأثير الماارر على األدا  .ف حين بين كل من ))Singh,1986
و( (Woo, 1987أن تح ديد العالقات القائمة بين الماارر واألدا غير واضحة األسباب ،وأن أستادام نماذج السالسل الزمنية
يمكن أن يعط للعالقات هذه تفسيرا ً أكثر وضوحاً ،أذ قاموا بنمذجة تأثير األدا ف الماض على المااررة وآثر المااررة مع
األخذ بالعد األدا المستقبل  ،وتناول (  )Bromiley, 1991:38بدراسة كل ما يمكنه أن يحدد مقدار الماارر الت تتعهد وتستطيع
المنظمة مواجهتها ،وما مدى تأثير المااررة على األدا التغغيل ف المستقبل ،وبحسب Allen &Gale, 2000; Levine,
) )2006فأن دراسة المااررة واألدا ه ذات أهمية كبيرة ،كونها تؤثر بغكل كبير على القرارات الت تتعلق بالنمو االقتصادي
واالستقرار للمنظمات بصورة عامة والبنوك بصورة خاصة.
ثانياً :مشكلة البحث
صيغت مغكلة البحث أنسجاما ً مع فلسفته والمرتكزة على مبدأ الموضوعية فيه ومعرفة مدى قوة التأثير واألرتبار بين
متغيريه ،وبالتال إمكانية وضع الحلول المنطقية والترابط الواضح والصحيح فيما بينها ،)Thietart et al , 2001:38( .وه
كمايأت :
.1
.2
.3
.4
.5

ماهو االدا التغغيل  ،وماهيه الفلسفة الت يقوم عليها ؟ وبماذا يمكنه أن ياتلف عن المفهوم العام لألدا  ،ومايمكن أن
يميزه عن مفهوم النغار.
ما ربيعة دور االدا التغغيل ف المنظمات المعنية بالبحث؟
ماذا نعن بالماارر ؟ وماهية المااررة المالية ؟
كيف يمكن للمااررة المالية التأثير ف االدا التغغيل للمنظمات؟
مدى أمكانية إيجاد عالقة منطقية وفق منظور تحليل بين كل من االدا التغغيل والمااررة المالية؟

ثالثاً :أهداف البحث
يمكننا بيان أهداف البحث وفق مايل :
 .1المساهمة ف تقديم إرار فلسف يستند الى مجموعة من المفاهيم المعرفية والعملية ،من أجل إيجاد روابط ودالالت منطقية
للعالقة بين االدا التغغيل والمااررة المالية،
 .2معرفة ربيعة األدا التغغيل ف المنظمات عينة البحث.
 .3تغايص واقع المااررة المالية ف المنظمات عينة البحث ،وأمكانية الوقوف على مكامنها.
رابعاً :إنموذج البحث األفتراضي
وفق ما ذكر ف مغكلة البحث وأهدافها ،تم صياغة إنموذج أفتراض يجسد العالقاات باين متغياري البحاث ،حياث أعتمادنا
تصنيفات لباحثين وكتاب عدة بغية الوصول ألنموذج يادم واقع المصارف األهلية المبحوثة ومتوافقا ً مع بيااتها.
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المخاطرة المالية

األداء التشغيلي

(متغير تابع)

(متغير مستقل )

عالقة تأثير
شكل ( :)1األطار المفاهيمي للبحث

خامساً :مجتمع البحث والعينة المختارة منه
إن أي مغاكله قيااد الدراساة تكااون ضامن مجتمااع محاادد أو غيار محاادد ،لاذا علااى الباحااث ان تكاون لديااة دراياة كافيااة حااول
المجتمع المطلوب دراسته مان خاالل األلماام بجمياع جوانباه  ،وان هاذه المعرفاة ساتجعل لاه القادرة فا أختياار عيناة دقيقاة ،لغارض
دراستها وتحليلها وأستاالص المعلومات منها ،والذي يؤدي بدوره الى تعميم النتائج على المجتمع ألتاااذ القارارات الصاحيحة ،فا
هذه الفقرة سيتم توضيح مجتمع الدراسة وكيفية أختيار العينة منه.
أ.

مجتمع البحث

تمثل مجتمع البحث بــ  37مصرف اهل  ،إذ تضمن  7مصارف أسالمية و  24مصارف تجااري و  6مصاارف أجنبياة ،
ولكن هنالك فقط  22مصرف فقط يتم التداول بأسهمها ضمن سوق العراق لألوراق المالية.
ب .عينة البحث
إن أهم خطوة ف التحليل الكم ألي بحث هو األختيار العلم الدقيق للعينة ،إذ أن النتائج الت سوف تعمم للمجتماع تعتماد
بدقتها على األختيار الصحيح للعينة.
هنالك عدة أنواع من العينة ،العغوائية بأنواعها األربعة (البسايطة ،العمدياة ،المنتظماة و متعاددة المراحال) ،وكاذلك العيناة
العمدية ،ف هذا البحث وكون المجتمع محدد لذلك جرى أختيار  18مصرف أهل ف العاراق ،ويعاود السابب لهاذا االختياار الاى ان
هذه العينة من المصارف يتم تادوال أساهمها وبادون أنقطااع خاالل المادة مان  2014ولغاياة ( 2016التقريار السانوي لساوق العاراق
لألوراق المالية لألعوام  2014و  2015و ،)2016وتضمنت العينة المصارف التالية:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

المصرف التجاري العراقي
مصرف بغداد
المصرف الوطني االسالمي
مصرف الشرق االوسط العراقي االستثماري
مصرف االستثمار العراقي
المصرف االهلي العراقي
مصرف االئتمان العراقي
مصرف سومر التجاري
مصرف بابل

مصرف الخليج التجاري
مصرف الموصل للتنمية واالستثمار
مصرف االتحاد العراقي
مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية
مصرف اشور الدولي
مصرف المنصور لألستثمار
المصرف المتحد ألستثمار
مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار
مصرف ايالف األسالمي

ج .وصف متغيرات البحث وآلية حسابها كميا ً
كمااا وضااحنا سااابقا ً ،إن متغياارات البحااث تضاامنت متغياارين كميااين (متغياارات معتماادة) همااا هااامش الااربح التغااغيل ماان
المبيعات ويرمز له بالرمز  ، Y1والقدرة اإليرادية ويرمز له بالرمز  ، Y2وإن كال المتغيران يعبران عن األدا التغاغيل للمؤسساة.
إضافة الى متغير كم (مستقل) متمثل بمقدار المااررة المالية ويرمز لها بالرمز . X
سادسا ً :التعريفات األجرائية
جدول ( :)1يوضح التعريفات األجرائية لمتغيري البحث
المتغير
األداء
األداء التشغيلي

التعريف األجرائي
مدى القدرة على القيام بالعمل بصورة متقنة ومتميزة
يغير الى سلسلة من العمليات الت تسعى المنظمة من خاللها الى تحديد وبيان قدرتها على األستادام الكف والفعال
لمواردها المتاحة وتحقيق أهدافها بأتقان
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الخطر
المخاطرة
المخاطرة
المالية
هامش الربح
التشغيلي
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الضرر الذي يمكن أن نتعرض له بصورة مفاجاة ويكون بطبيعة الحال غير مرغوبا ً به ألنه يعود بنتائج سياة،
وجمعه أخطار
المجازفة وه ف الغالب إختيارية يكون الهدف من ورائها تحقيق هدف أو منفعة ما ،وجمعها مااررات
وه ف الغالب أعمال وقرارات تكون إرادية يقوم بها األشااص من أجل السع لتحقيق مكاسب مالية معينة تفوق
ما يمكن أن يتعرض له من ماارر
يعكس النغار األساس للمنظمة ،والذي يتضمن جميع العمليات الت قامت بها المنظمة وساهمت بالنغار األنتاج ،
من خالل ررح تكلفة السلع المباعة والمصروفات العمومية واإلدارية من المبيعات ،وقسمة النتيجة على المبيعات،
مع مراعاة أستثنا كل المصروفات الت ال تمثل األدا التغغيل الحقيق كتسوية الدعوى القضائية وما الى ذلك.

المبحث الثاني :الجانب النظري للبحث
أوالً :األداء التشغيلي

تعددت مفاهيم األدا بتعدد توجهات الباحثين والدارسين ف هذا المجال ،و لم يسـتطع علما اإلدارة الوصول إلى مفهوم
دقيق و شامل فلكل واحد وجهة نظر خاصة به.
األتقان

الهدف

المهارة

العمل

الضوابط
والتعليمات

األداء

شكل ( )2محتوى العمل الذي يؤدي الى األداء
المصدر :من إعداد الباحثة

وحيث أن األدا وقياسه من أهم األنغطة لإلدارة الحديثة للمنظمات ،لذا فأنه يجب أن يتم وفق أسس علمية ومنهجية مقنعة
والحقيقة أن األهتمام باألدا أصبح سمة للمنظمات الحديثة ،وفيما يل أستعراض لمفهوم األدا التغغيل :
جدول ( :)2مفهوم األداء
الباحث
Zahra & Pearce, 1989:298
Miller&Bromiley, 1990: 757
Robbins& Wiersema,1995:278
Kotler & Armstrong, 1999:45
Daft, 2003:12
Hyldelund, 2011: 52

المفهوم
محصلة من تفاعل العوامل الداخلية والاارجية وأستغاللها بالغكل الذي يحقق أهدافها
مقياس لمدى أستادام المنظمة لمواردها وكيفية أستغاللها بحيث تكون قادرة على أنجاز أهدافها.
قابلية المنظمة على تحقيق األهداف والغايات البعيدة اآلمد والت تُمكن المنظمة من البقا والنمو
والتكيف
محصلة ألنغطة المنظمة ،وما يتبعه من تحقق المنظمة من نقار القوة والضعف ف أدا ها من خالل
أختيار كل مرحلة من مراحلة ،من أجل السع لتحقيق التميز بين منافسيها
مدى كفا ة المنظمة ف تحقيق األهداف من خالل أستثمارها للموارد المتاحة
مزيج من األبعاد الت تحقق توازن ف تنفيذ األعمال

 .1أهمية األداء التشغيلي
ذكر كل من (Neely, (Radnor, et. al., 2007:393( (Lohman, et. al., 2004:270) )Toni, etal.,2001:57
( )( 1999التميم ( )74 :2006 ،حسين )118 :2008 ،مجموعة من النقار لبيان أهمية األدا التغغيل من أبرزها:
أ .يساعد على رسم الاطط األستراتيجية القصيرة والطويلة اآلمد
ب .تستطيع المنظمة قياس كفا ة وفاعلية أقسامها ووحداتها اإلدارية.
ج .إجرا التقييمات الذاتية لجميع األنغطة والعمليات ،وهذا بالتال يقودنا الى تحديد نقار القوة وتعزيزها ،ونقار
الضعف لمعالجتها والتقليل من تأثيرها.
د .المساهمة بغكل فعال ف بنا الاطط األستراتيجية ،فهذا يقود الى القدرة على التنبو والتحليل وفق كم من
المعلومات ،والت يمكن أن تُستقى من قاعدة البيانات الرئيسية.
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ه .إن تحسين األدا التغغيل وتطويره يكون متداخالً مع التعلم التنظيم  ،حيث أن التحسين والتطوير اليكونان إال
بوجود التعلم.
و .أعطا فرصة للمنظمة لمقارنة نفسها بنفسها ومع المنظمات األخرى ،وذلك من خالل ما تحصل عليه من نتائج
ألنغطة عملياتها.
ز .تمكين المنظمة من رقابة عملياتها وتقييمها ومن ثم تقويمها بما يادم خططها وأهدافها األستراتيجية.
 .2قياس األداء التشغيلي
يمكن تعريف مفهوم قياس األدا بأنه (أحدى التقنيات الت تهتم بجميع البيانات والمعلومات ،وفق أسس ومعايير محددة مسبقاً،
ومن ثم دراستها وتحليلها من أجل إيجاد العالقة وأعطا تفسير واضح للنتائج الت تم التوصل لها ،وبالتال معرفة نقار القوة
وتدعيمها ،ونقار الضعف من أجل معالجتها ،ووضع التوصيات الالزمة ف الوقت المناسب،)McGaughey, 2004: 334( .
ورأى ( (Slack,2004:640إن عملية قياس األدا التغغيل ه أشبه بعملية تأرير أنغطة عمليات األعمال من أجل معرفة مدى
أنجازها وتحقيقها لألهداف والت ومن وجهة نظرة تتمثل بــ (الجودة – السرعة – األعتمادية  -المرونة-الكلفة) ،وذلك من أجل
تحقيق رضا الزبون.
جدول ( :)3يوضح المقاييس الداخلية والخارجية لألداء التشغيلي
أبعاد األداء التشغيلي
الجودة
التسليم
الكلفة

المقاييس الداخلية لألداء التشغيلي
تكلفة تكرار العمل ،نسبة التوقفات ،فحص الجودة ،وتكلفة مراقبة
الجودة
الوقت الرئيس لألنتاج ،الدقة ف وضع قوائم الجرد ،مدى
الموثوقية بفترات األنتظار الداخلية
تكلفة الوحدة من التصنيع ،معدل دوران المازون ،الطاقة
المستادمة ،العائد

المقاييس الخارجية لألداء التشغيلي
المواصفات المتفق عليها للمنتج ،األدا
الوقت الرئيس للتسليم ،التسليم ف الوقت المحدد،
وتوافر المازون
سعر بيع المنتج ،وسعر السوق

نطاق المنتجات ،مجموع المنتجات ،المعروضة،
وقت األعداد والتهياة  /الكلفة ،المدة الثابتة لجدولة األنتاج ،مقدار
والقدرة على التعامل مع التغيرات ف حجم و
الطاقة التغغيلية
المرونة
مزيج المنتجات
Source: Hallgren, Mattias, 2007, "Manufacturing Strategy, Capabilities and Performance", Linköping
Studies in Science and Technology, Dissertations, No. 1108

وقد تباينت الدراسات السابقة ف كيفية قياس األدا التغغيل  ،فبينما تم قياسه بأعتباره متغير آحادي البعد كما ذكره
(  ،)Rahman,etal., 2010ف حين ذكره كتاب أخرين على أنه متغير متعدد األبعاد2011( )Liu, et.al., 2012( ،
 ) Souza,etal.,والذي حدد مقاييس األدا التغغيل بستة أبعاد تمثلت بــ (الجودة ،الكلفة ،األعتمادية ،الادمة ،المدى الزمن ،
المرونة) ،وهنالك (; ،)Wheelwright, 1978; Schmenner,1981ف حين هنالك من نظر اليه من خالل ثالث أبعاد رئيسية
(األنتاجية ،الربحية ،الكفا ة) )((Forza,etal.,2006الطويل )83 :2009،و ) )Schroeder,2003:26ف حين نظر كل من
))Mattias Hallgren, 2007) (Mukherjee,etal.,2000( )Jacobsa,etal.,2012: 679الى االدا التغغيل من حيث
أبعاده األربعة والت تضمنت الفعالية من حيث التكلفة ،والجودة ،والتسليم والمرونة.
ثانياً :المخاطرة المالية
يقال }إن عدم المااررة ينطوي على مااررة{  ،وقبل أن نبحر ف أعماق الماارر والمااررة المالية فأن علينا أن نفهم أن
لكل ش ْ ف الحياة هنالك وجهان أحدهما مفيد واألخر مضر ،وكذلك الحال مع الماارر فعلى الرغم من أنها ش بالتأكيد غير
مرغوب به ،فاليوجد كائن على وجه األرض يرغب ف التعرض للماارر مهما كانت ضايلة ،ولكن ف ذات الوقت علينا أن ندرك
أن تجنُبها على الدوام يؤدي بنا الى ماارر أكبر نتعرض لها بمرور الوقت ،فالتطور والتقدم نحو األفضل وأكتغاف المجهول
والقيام بالتجارب ف كافة مجاالت الحياة كــ ( الطب والهندسة والعلوم األجتماعية واألقتصادية  ...وغيرها) ،مما يساعد ف خدمة
وتقدم البغرية جميعها تنطوي على ماارر ،ما علينا القيام به هو فهم المااررة ومن ثم إيجاد الكيفية المناسبة إلدارتها ومحاولة
تطويعها للحد من آثارها السلبية واألستفادة منها جهد األمكان.
 .1المفهوم اللغوي واألصطالحي للمخاطرة المالية
أقترن مفهوم الماارره بمفاهيم عدة أبرزها الاطر والذي أقترن ايضا ً بمفهوم أخر إال وهو الجهل ،فكل ما هو غير معروف
وغير متوقع أو غير مؤكد فهو يمثل خطراً ،فالمااررة لغةً أشتقت من الفعل خارر .أما ف اللغة األنكليزية فأن كلمة Risk,
 Danger, Peril, Hazardجميعها تعطينا معنى الماارر والمااررة ،وف اللغة اليونانية القديمة فأن مصطلح الاطر جا من
الكلمة الالتينية  Risicareوأصلها  To dareوه تعن التحدي أوالمجازفة أو الجرأة واألقدام (Emblemsvag & Kjolstad,
) ،2002: 843وبحسب رأي ( )Pickett,2005: 54فأن المااررة وفق هذا المعنى ه حالة أختيارية وليست حالة مفروضة،
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ويؤيد هذا الرأي ما ذكره (الراوي )12 :2011،أذ يمكن أن تفسر المااررة على أنها حالة أختيارية وليست أجبارية يفرضها القدر،
) (Eichhorn, 2004:43وفيما يل أستعراض لمفهوم المااررة من مناظير متعددة:
جدول ( :)4يوضح مفهوم المخاطرة
الباحث
Brockingten,1993: 123
McMenamin, 1999:190
Dan,2001:42
Hamberg, 2004:110

M. Ndaw,etal.,2016:615

المفهوم
مدى التنبو بنتائج األعمال أذا كانت هنالك أحتماالت لحدوثها
الفرق بين ما تحصل عليه المنظمة من عائد نتيجة لنغارتها وبين ما كان متوقع الحصول عليه
حدث كامن وأحتمال حدوثه ضايل جداً ،ويبدو جليا ً ف أوقات األزمات ،والتاطيط له مكلف واألستعداد له دائم
تغير الى األحداث والحاالت الغير معلومة ومستقبل مجهول .كما اليانصيب الذي ينطوي على مستوى من
الماارر العالية ف حين أحتمال الفوز هو صغير جدا ً ومع ذلك ،يأخذ الناس بتلك الماارر العالية على أمل
الفوز بالجائزة الكبرى.
تلك األحداث المحتملة الت تحدث داخليا أو خارجيا والت من المحتمل أن تؤثر على تنفيذ االستراتيجية وتحقيق
األهداف التنظيمية

 .2أهمية المخاطرة المالية
تزايد األهتمام بإدارة المااررة المالية لجميع الغركات المالية منها وغير المالية خالل السنوات الماضية
( ،)Glaum,2000:373والسبب ف ذلك هو أن المااررة المالية ،على الرغم من أنها ليست أساسية لكفا ة الغركات غير
المالية ،إال أنها تؤثر ف عملياتها التجارية الى حد كبير ( .(Triantis, 2000:559وقد ذكر ( & (Bartram, Brown
 ، Waller, 2013مجموعة من األسباب الت قادت المنظمات الى األهتمام بمفهوم المااررة المالية ،والت يوضح الغكل ()3
أدناه بعضا ً منها.،
فباألضافة الى تنام المنافسة بين المنظمات ورغبتها ف المحافظة على مكانتها ،ومعدالت التغير السريع ف البياة
األقتصادية ،والت أصبحت سمة العصر وعصب الحياة ف البياة على أختالف أنواعها ومسمياتها المالية تكمن ف التالص من
الضائقات المالية وعدم تراكم األلتزامات الضريبية المتوقعة مما يضيف قيمة للمنظمة ،وهذا ما عززة كل من
(;(Allayannis&Weston, 2001

التغيرات المتسارعة
طبيعة األقتصاد وزيادة
التغيرات فية
تزايد حدة المنافسة
أسباب األهتمام بالمخاطرة
المالية

المعرفة
المحافظة على المنظمة
وعوائدها

الحوكمة

األداء المالي والتشغيلي

شكل ( :)3يمثل اسباب األهتمام بالمخاطرة المالية
Source: Bartram Söhnke M., 2016, "In Good Times and in Bad: Defined-Benefit Pensions and
Corporate Financial Policy" : https://ssrn.com/abstract=1031910

 .3المخاطرة والال تأكد
من المصطلحات الت ترافق مصطلح المااررة هو الالتأكد أو عدم اليقين ،والذي يستادمه البعض بالتبادل ف لغة الحياة
اليومية ،فالاطر يغير إلى مجموعة من النتائج الفريدة نظرا ً للقرارات الت يمكن أن تستند الى األحتماالت ،ف حين أن عدم
اليقين أو الالتأكد يعن أنه ليس من الممكن تماما ً تحديد النتائج أو حتى تعيين األحتماالت ،ولعل أسوأ أشكال عدم اليقين ه
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"المجاهيل الغير معروفة" ‘ ’unknown unknownsوالت
)(Pike&Neale,2009:160

تترتب عليها أحداث ونتائج لم نفكر بها نحن حتى.

جدول ( :)5يبين األختالف بين كل من المخاطرة والالتأكد
الالتأكد

المخاطرة
حدسية ذهنية
واقعية
عدم القدرة على معرفة أي نتيجة
فعلية
حالة ذاتية
منطقية
غير ممكن قياسها
من الممكن قياسها
أحداثها اليمكن التنبو بها
من الممكن التنبو بنتائجها
تقوم على المجهول والغير معروف
قائمة على أمكانية األحتماالت ف قراراتها
يعبر عنها وفق األجتهادات الغاصية
يعبر عنها وفق بيانات ودراسات وأستطالعات
غير قابلة للقياس ألنها حالة ذاتية
تحدد باألرقام والمقاييس األحصائية
المجازفة بها ربما يقود الى كوارث لعدم األستناد الى أشيا منطقية
من الممكن المجازفة بها ألحتمال الحصول على منافع معينة
مدروسة وإنما تعتمد على الابرة واألجتهاد الغاص
من أعداد الباحثة أستنادا ً الى (Davidsson, ( ، )Bingham,2008: 6( ، (Pike, et.al., 2006: 146) ، (Pike,etal.,2009:160
)Malz,2011:34) ،)2010: 224
*علما ً إن التمييز بين المخاطرة وعدم اليقين ليست حاسمة في الممارسة العملية ،والمصطلحين في كثير من األحيان متطابقين.

 .4قياس المخاطرة المالية
بد ا ً علينا أن نبين أن هنالك فرق بين قياس المااررة وبين إدارتها ،فبينما يعالج قياس المااررة حجم التعرض لها،
يرجع مفهوم إدارة المااررة الى العملية اإلجمالية الت تتبعها المنظمات المالية لتعريف أستراتيجية العمل ،ولتحديد الماارر
الت ستتعرض لها ،ومن ثم أعطا قيم لتلك الماارر ،وفهم ربيعتها من أجل مواجهتها والسيطرة عليهاCumming & ( .
( )Hirtle, 2001: 3خان وآخرون .)30 :2003 ،و ذكر ( )Mirazi,etal.,2004: 19إن الغرض األساس من قياس
المااررة هو من أجل معرفة الكلف والمنافع وبالتال محاولة إيجاد حالة من التوازن فيما بينها ويمكن تمثيلها وفق االصيغة
التالية.:
المخاطرة = إمكانية حدوثها * تأثيرها
ومن خالل هذه المعادلة يمكننا أن نقدر كمية االماارر الت من الممكن أن نتعرض لها .والغكل التال ( )4يبين مدى أمكانية
تقديرالماارر

H
المخاطر تتجاوز
حدود الخطر

المخاطر ضمن
حدود الخطر

M

األحتمالية

L

H

التأثير

M

L

شكل ( :)4تقدير الخطر باستخدم طريقة (اإلمكانية – التأثير)
(Mirazi&Markarov, 2004: 21). Operational risk
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يوضح الغكل ( )4أعاله أمكانية تقدير الماارر ،حيث كلما كان األحتمال عال والتأثير منافض كلما كانت الماارر ومدى
شدتها ضمن المحدود ومسيطر عليها ،ف حين كلما كان األحتمال منافض والتأثير عال كلما كانت الماارر ذات تأثير شديد
وموجع بالنسبة للمنظمة وخارج الحدود المسيطر عليها ،وهذا بدوره يؤدي الى خسائر جمة .ف حين ذكر كل من
()Kandasamy, 2008:7 ( )Nikolic etal., 2009: 596( ( Mehmood,2010:21 ()Charles,2012: 150
) )Fisher,2007: 153-155أن قياس وتقييم المااررة من الممكن أن يتم وفق أسلوبين:
 .1وصفي  :وهو بطبيعة الحال يستند الى الابرة والتجربة والرؤية الغاصية ف فهم المااررة ،يستادم هذا األسلوب ف
حال عدم أمكانية توفير البيانات الت يمكن من خاللها الوصول الى معلومات مفيدة ،أو لتلك األحداث الت يصعب تقديرها
باألرقام على سبيل المثال تلك األحداث الت تتعلق بالجوانب المعنوية والنفسية لألشااص.
 .2كمي :ويعد أكثر فهما ً ووضوحا ً حيث أنه يستند الى المعلومات المعززة باألرقام والحسابات الت تعط صورة أكثر
وضوحا ً ومنطقية ،بعيدا ً عن األجتهادات الغاصية والتقديرات ،لذا كان محل أهتمام الباحثين ف أفراز نماذج ونظريات
عدة ،ومجاالً خصبا ً للدمج بين العلوم الماتلفة اإلدارية والمالية واألحصا والفيزيا (Balabas, 2007: 205).
ويمكننا أن نقسم كلف الماارر الى خمسة أنواع رئيسية ه ( :البلقين وأخرون )32 :2004 ،و(موسى وأخرون:2012 ،
)26
 .1كلف السيطرة على الاسارة ( التحكم بالماارر)
 .2كلفة الفرصة البديلة
 .3الكلف المعنوية والنفسية
 .4كلف تمويل الاسائر ونعن بها ( الاسائر المادية المصاحبة للماارر)
 .5كلف الاسائر الفعلية والت تتحقق نتيجة وقوع الماارر
ومن المالحظ أن أسهل التكاليف قياسا ً ه الاسائر الفعلية ( المادية والملموسة) أي الظاهرة للعيان ،أما الاسائر المعنوية أو
تكاليف الفرص البديلة فه ف الغالب غير ظاهرة ،مما يؤدي الى صعوبة تقديرها وقياسها ،أما خسائر التحكم بالماارر فأنه يمكن
تقليصها وخفض تأثيرها عن رريق تدريب العاملين مثالً .ويمكننا قياس كلف المااررة وفق مايل ...
كلف المخاطرة = الخسارة المتوقعة  +كلف رأس المال
ونعن بــ" كلف رأس المال " ه تلك األموال الواجب توفرها من أجل تغطية الاسائر الغير متوقع حدوثها ،إن أخذ كلف
المااررة بالعد يساعد على أتااذ القرارات وخاصة تلك الت توازن بين الكلف والعائد للماارره واألموال الت تنفق من أجل
مواجهتها أو الحد منها )Rula, etal, 2001: 13-15).
 .5العالقة بين األداء التشغيلي والمخاطرة المالية
من الممكن أن نُعرف األدا التغغيل على أنه األدا الذي يغمل جميع األنغطة الفنية لألقسام الرئيسية ومراكز العمل للوحدات
األقتصادية والت تمثل المحور األساس لوجود تلك الوحدات ،وتُكمن أهمية األدا التغغيل ف أنه يمثل حجر الزاوية لنجاح أو فغل
أي فكرة لعمل أستثماري ،لذا ومن أجل الكغف عن األدا التغغيل لمنظمة ما فأنه يتوجب علينا األرتكاز على مايل :
 .1مدى قدرة اإلدارة على توليد األرباح ،وأمكانية المنافسة ف مجاالت أنغطتها التغغيلية.
 .2تحسين قدرة المستثمرين على أستنبار أدا الوحدة األقتصادية ،وأستقرا مستقبل أنغطتها.
مما يعن العمل على تدعيم الرصيد المعرف وتوفير المعلومات لمتاذي القرارات األستثمارية ،وخاصة فيما يتعلق
بالمعلومات المحاسبية للمنظمات.
وعلينا أن نعلم أن ما يتعلق باألدا ف أي مجال عمو ًما ،هو إن القواعد والمعتقدات الت تحكم أفعالنا وأفكارنا ه الت تحدد
حجم جهودنا وخياراتنا وتحدد ف النهاية النتائج الت نحققها .(Papazafeiropoulou, Spanaki, 2015: 14) .ولو جرى النظر
لقدرة المنظمات ومنها البنوك على تحسين أدا ها التغغيل والوفا بالتزاماتها قصيرة األجل وذلك من خالل أستادام األصول
األكثر سيولة ،وأكد كل من ) (Ross, Westerfield & Jordan ,2000; Gitman &Zutter, 2010على وجود مفاضلة
بين مبالغ السيولة العالية وتعظيم األدا بصورة عامة ،وستكون هذه المعضلة نتيجة لحقيقة أن القيم العالية المستادمة ف األصول
الجارية تميل إلى ذلك ،أضافة الى توليد تكاليف الصيانة ،وليس إضافة قيمة مباشرة للمنظمة وبالتال توليد األدا التغغيل  ،لتظهر
فيما بعد على السطح المعضلة بين السيولة واألدا بالنسبة للمديرين ،والت تكون من خالل عالقة سلبية بين كل منهما .وجا ت
دراسة كل من ) )Saunders &Schumacher,2000:818لتبين أهمية رقابة الماارر على األدا المال والتغغيل ودعمه.
ويرى ( ) Santomero, 1997أن الهدف من اإلدارة المالية بغكل عام هو زيادة عائد المساهمين ،من خالل األدا التغغيل
األفضل ،وهذا غالبا ً ما يتحقق أو يأت على حساب زيادة المااررة.
ويمكننا أن نارج بملاص مفاده أن المااررة المالية تؤثر ف األدا التغغيل للمنظمة مع األخذ بالعد عوامل ومتغيرات عدة
منها هامش الربحية المتحقق من المبيعات ،وربيعة األعمال الت تمارسها ،أضافة الى عوامل وفروق أخرى ربما تتفرد بها منظمة
عن المنظمات األخرى على الرغم من أن مجال أعمالها يكون متغابه ،ف حين من الممكن أن يؤثر األدا التغغيل ويزيد من
المااررة المالية وذلك تبعا ً للظروف الت تعيغها المنظمة والبياة الت تتواجد فيها ،فكلما كان األدا التغغيل للمنظمة منافضا ً فأنه
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بطبيعة الحال من الممكن أن يؤدي الى زيادة الماارر الغير مرغوب بها والت تحدق بأعمال المنظمة بصورة عامة  ،ف حين كلما
أرتفعت كفا ة األدا التغغيل فأنه من الممكن أن تنافض نسبة الماارر وأرتفاع نسبة المااررة المالية الت تعد ف كثير من
األحيان حالة مرغوبة تسعة المنظمة لها من أجل زيادة أرباحها وتوسيع أنغطتها.

المبحث الثالث :الجانب التطبيقي للبحث
 .1تساؤالت البحث على مستوى تأثير المخاطرة المالية على االداء التشغيلي و تأثير المخاطرة على القدرة االيرادية
إن تحليل ودراسة التساؤالت الرئيسة للبحث ومن ثم األتجاه الى أخرى فرعية ،يادم ف تحقيق األهداف للوقوف على أهم
المسببات للظواهر المدروسة ،وعلية فأن النتائج المستارجة لتأثير المااررة المالية على األدا التغغيل ف هذا البحث سوف
تعط تصورا ً دقيقا ً حول العالقة التبادلية بينهما ،واألت عرض لتساؤالت حول تأثير المااررة المالية على هامش الربح التغغيل
من المبيعات من جهه و تأثيرها على القدرة االيرادية من جهه أخرى:
تس اؤالت :آلية العالقة بين مقدار المااررة المالية وهامش الربح التغغيل من المبيعات من جهه وتأثيرها على القدرة االيرادية من
جهه أخرى.
أ .هل يؤثر مقدار المااررة على هامش الربح التغغيل من المبيعات بغكل إيجاب أم سلب ف المصارف االهلية ف
العراق؟
ب .هل يؤثر مقدار المااررة على القدرة اإليرادية بغكل إيجاب أم سلب ف المصارف األهلية ف العراق؟
 .2إنموذج البحث األفتراضي
إن أهم خطوة ف الدراسات العلمية هو بنا نموذج فرض بغكل ماطط توضيح يعكس صورة ملاصة للعالقة بين مجموعة
من المتغيرات ،إذ إن هذا الماطط يعمل على بنا نظام محدد ليُعبر عن الظاهرة قيد الدراسة ،وبصورة أخرى إن هذا الماطط
الفرض يعمل على توضيح العالقات بين المتغيرات بغكل يمكن تفسيرها .وعلية باالعتماد على الماطط المفاهيم للدراسة الذي
تم عرضة ف الفصل األول  ،سيتم بنا نماذج فرضية خاصة لكل حالة على وفق متغيراتها والمتغيرات التفاعلية لها لغرض
األجابة على التساؤالت السابقة وكما يل :
 النموذج الفرض لدراسة عالقة التأثير بين المااررة المالية وهامش الربح التغغيل من المبيعات ،عالقة التأثير بين
المااررة المالية والقدرة االيرادية وبنا فرضياتها.
يوضح هذا النموذج عالقة تأثر مقدار المااررة المالية على هامش الربح التغغيل من المبيعات والقدرة االيرادية ف
المصارف األهلية العراقية .وعلى ضو ما سبق يمكن وضع الفرضيات التالية:
ً
الفرضية األولى :إن مقدار المااررة المالية يكون ذو عالقة تأثير مباشرة ومعنوية إحصائيا على هامش الربح التغغيل من
المبيعات.
ً
الفرضية الثانية :إن مقدار المااررة المالية يكون ذو عالقة تأثير مباشرة ومعنوية إحصائيا على القدرة األيرادية من المبيعات.

ال رضية األولى
المخاطرة المالية

هامش الربح التشغيلي

(متغير ت سيري)

(متغير األستجابة)

ال رضية الثانية
المخاطرة المالية

القدرة االيرادية من المبيعات

(متغير ت سيري)

(متغير األستجابة)
شكل ( :)5يمثل الفرضية األولى والثانية

وفيما يل آلية حساب كل متغير من المتغيرات اآلنفة الذكر:
أ.

قياس متغيرات االداء التشغيلي

سوف نستعرض تعريف موجز لمتغيري األدا التغغيل وهما:
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هامش الربح التشغيلي  :يمكن أن يُعرف بصورة عامة وفق العلوم المالية والمحاسبية ،على أنه الفرق بين قيمة السلعة أو الادمة
المباعة ،وبين سعرها مضافا ً اليه التكاليف الت صرفت عليها ،أما هامش الربح التغغيل فهو يمثل مقياس لكفا ة المنظمة ف القيام
بعملياتها األساسية ،وهذا المعدل يعكس العالقة بين الربح التغغيل والمبيعات ،ويظهر العائد من النغار األساس قبل المصاريف
غير التغغيلية واإليرادات والضرائب قدرة المنظمة على تحقيق األرباح من أعمالها األساسية ،وبطبيعة الحال كلما أرتفع كلما كان
ذلك أفضل للمنظمة .
ويمكننا أن نحدد أفضل هامش ربح تغغي ل من خالل مقارنته بما سبق من نسب متحققة ف السنوات الماضية ،أو من
خالل حساب القيمة األقتصادية المضافة ،أو عن رريق حساب نقطة التعادل .إن هامش الربح التغغيل من المبيعات يتم حسابة من
خالل قسمة صاف الربح التغغيل الذي يتم أستاراجة ُ من فائض العمليات الجاري من كغف االرباح والاسائر على إيرادات
النغار الجاري (المبيعات) والذي يتم أستاراجةُ من مجموعة أيرادات النغار الجاري من كغف االرباح والاسائر وكما يل :
هامش الربح التشغيلي من المبيعات = صافي الربح التشغيلي /ايرادات النشاط الجاري (المبيعات)
القدرة األيرادية :ويقصد بها قدرة المنظمة على توليد األرباح خالل مدة زمنية محددة وتؤخذ هنا األرباح قبل خصم الفوائد منها ،
حيث يوضح هذا المعيار كيف تحقق المنظمة أرباحا ً من جرا أستادام مواردها المتاحة  ،بغض النظر عن مصادر تمويل هذه
الموارد ،وهو مايعبر عن كفا ة أستادام الموارد ف المنظمة ،ويمكن قياسه كما يأت :
القدرة االيرادية = صافي الربح التشغيلي  /مجموع الموجودات
وعلى سبيل المثال إذا كان مقدار المعيار المستهدف أو التاريا أو المرجع للمنظمة ( )%5وهو أكثر من هامش الربح المتحقق
للمنظمة ،فهذا يعن إما أن أسعار المنظمة منافضة نسبيا ً أو أن تكاليفها عالية نوعا ً ما ،أو األثنين معاً( .المحياوي)361 :2006 ،
ب .قياس متغير المخاطرة المالية
كما هو معروف ان المااررة المالية يمكن حسابها من خالل العالقة الاطية بين تاثير عائد السوق مع عائد السهم اي ان هنالك
عالقة تأثير لعائد السوق  Xعلى عائد السهم  Yوحسب نموذج االنحدار الاط البسيط التال :
𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 ,
𝑛𝑖 = 1 ,2 ,…,
حيث أن :
𝑖𝑌  :يمثل عائد السهم للغركة i
𝑖𝑋  :يمثل عائد السوق للغركة i
 : 𝛽1يمثل مقدار التغير باعائد السهم عندما يتغير عائد السوق وحدة واحدة
𝛼  :يمثل الحد الثايت  ،ويمثل قيمة عائد السهم عندما اليكون هنالك عائد سوق
𝑖𝜀  :يمثل الاطا العغوائ للنموذج
وبتقدير معادلة االنحدار الاط السابقة نحصل على :
𝑛𝑖 = 1 ,2 ,…,

𝑌̂𝑖 = 𝛼̂ + 𝛽̂1 𝑋𝑖 ,
Where:

)̅𝑋 ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅)(𝑋𝑖 −
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

= 𝛽̂1

̅𝑋 𝛼̂ = 𝑌̅ − 𝛽̂1
2
وعلية فان المااررة = )𝑋(𝑟𝑎𝑣 * ) (𝛽̂1
أي أن المااررة = أمكانية حدوثها * تأثيرها

 .3الوصف اإلحصائي لخصائص العينة
قبل البدا بأي تحليل إحصائ يجب على الباحث القيام بوصف إحصائ لاصائص العينة وباطوات علمية متسلسلة ابتدا ً من
اختبار التوزيع الطبيع للعنية ومن ثم حساب الوسط الحساب واالنحراف المعياري ومعامل االختالف واكبر واصغر قيمة وكذلك
المدى لكل متغير من متغيرات الدراسة اضافة الى حساب االرتبار بين المتغيرات.
وعلية فأن الاطوة األولى ه أختبار هل أن البيانات توزع توزيع ربيع أم ال من خالل استعمال اختبار Kolmogorov-
 Smirnovالالمعلم (المغهدان و عبودي )210 : 2009
والجدول رقم ( )6يمثل نتائج اختبار كون ان متغيرات البحث تتوزع توزيع ربيع من خالل الفرضية التالية:
المتغيرات تتوزع توزيع ربيع 𝐻0 :
10
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المتغيرات ال تتوزع توزيع ربيع
وباالعتماد على اختبار  Kolmogorov-Smirnovوتحت مستوى معنوية 0.05

𝐻1 :

جدول رقم ( )6نتائج اختبار Kolmogorov-Smirnov
المؤشرات االحصائية
المتغيرات
األداء
التشغيلي
المخاطرة

هامش الربح التشغيلي من المبيعات
القدرة األيرادية
مقدار المخاطرة

KolmogorovSmirnov

Asymp. Sig.
))2-tailed

النتيجة

1.186889
0.5610023
0.6273716

0.119
0.911
0.826

غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

اذ نالحظ ان جميع المتغيرات تتوزع توزيعا ً ربيعيا ً وذلك كون قيم  P-Vauleاكبر من  ، 0.05اي قبول فرضية العدم  𝐻0وهذا
يعن ان العينة قيد الدراسة تمثل المجتمع تمثيالً صحيحا ً ،الاطوة الثانية تتمثل بالوصف االحصائ لمتغيرات الدراسة وحسب
الجدول رقم ( .)7هذا الجدول يوضح نتائج الوصف اإلحصائ للمتغيرات على مستوى العينة الماتارة والذي يمكن من خالله
مالحظة ان هنالك تفاوت بين متوسط متغيري االدا التغغيل اذ ان متوسط نسبة هامش الربح التغغيل من المبيعات ()0.0374
منافض بالنسبة لمتوسط نسبة القدرة االيرادية ( )0.4643للمصارف االهلية ولكن بالمقابل نالحظ مقدار تجانس نسبة هامش
الربح التغغيل وذلك من خالل قيمة انحرافة المعياري ( )0.04126بالنسبة الى قيمة االنحراف المعياري للقدرة االيرادية
( )0.20599لجميع المصارف  ،وهذا ما اوضحة معامل االختالف اذ نالحظ ان نسبة هامش الربح التغغيل من المبيعات اكثر
تجانس واستقرار اذا بلغة قيمة معامل االختالف ( ، )0.43657وبالمقابل نالحظ ارتفاع قيمة معامل االختالف للقدرة االيرادية
للمصارف اذ بلغة قيمتة ( ) 11.03182وهذا دليل واضح لألختالف الكبير للقدرة االيرادية للمصارف االهلية العراقية .والغكل رقم
( )7والغكل رقم ( )8يوضحان مقدار هامش الربح والقدرة االيرادية لكل مصرف من مصارف العينة المدروسة.
جدول ( :)7وصف إحصائي للمتغيرات على مستوى العينة الكلية للمصارف األهلية
المؤشرات االحصائية
المتغيرات
األداء
التشغيلي
المخاطرة

هامش الربح التشغيلي من
المبيعات
القدرة األيرادية
مقدار المخاطرة

0.0374

0.04126

0.443657

0.1559

0.0053

0.1507

0.4643
0.0004

0.20599
0.00036

11.03182
0.95

0.8444
0.0012

0.0851
1.3E-6

0.7593
0.0011

0.900000000
0.800000000
0.700000000
0.600000000
0.500000000
0.400000000
0.300000000
0.200000000
0.100000000
0.000000000
مصرف سومر التجاري
مصرف بابل
مصرف الخليج التجاري
مصرف الموصل…
مصرف االتحاد العراقي
مصرف كوردستان…
مصرف اشور الدولي
مصرف المنصور…
المصرف المتحد…
مصرف دجلة…
مصرف ايالف…

المصرف التجاري…
مصرف بغداد
المصرف الوطني…
مصرف الشرق…
مصرف االستثمار…
المصرف االهلي…

هامش الربح

الوسط
الحسابي
Mean

األنحراف
المعياري
S.D

معامل
األختالف
C.V

أقصى
قيمة
Max

أدنى
قيمة
Min

المدى
Range

شكل ( :)7يمثل هامش الربح التشغيلي من المبيعات لجميع مصارف عينة الدراسة
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0.180000000
0.160000000
0.140000000
0.120000000
0.100000000
0.080000000
0.060000000
0.040000000
0.020000000
0.000000000

القدرة األيرادية
المصرف التجاري العراقي
مصرف بغداد
المصرف الوطني…
مصرف الشرق االوسط…
مصرف االستثمار العراقي
المصرف االهلي العراقي
مصرف االئتمان العراقي
مصرف سومر التجاري
مصرف بابل
مصرف الخليج التجاري
مصرف الموصل…
مصرف االتحاد العراقي
مصرف كوردستان…
مصرف اشور الدولي
مصرف المنصور…
المصرف المتحد ألستثمار
مصرف دجلة والفرات…
مصرف ايالف األسالمي

شكل ( :)8يمثل القدرة االيرادية لجميع مصارف عينة الدراسة
كذلك من الغكل رقم ( )9وفيما يتعلق بمقدار المااررة المالية نالحظ ان متوسط نسبة المااررة المالية منافظ جداً لجميع
المصارف االهلية ( )0.0004وبالمقابل انافاض قيمة االنحراف المعياري ( )0.00036ولكن عند النظر الى مقدار معامل
االختالف ( ) 0.95نستنتج من ذلك ان هنالك اختالف كبير بين المصارف من ناحية األتجاه المتبع ف مقدار المااررة المالية وكما
هو واضح بالغكل رقم ()9
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0

مقدار المخاطرة
مصرف…
المصرف المتحد…
مصرف دجلة…
مصرف ايالف…

مصرف بابل
مصرف الخليج…
مصرف…
مصرف االتحاد…
مصرف…

المصرف…
مصرف بغداد
المصرف…
مصرف الشرق…
مصرف…
المصرف االهلي…

شكل ( :)9يمثل مقدار المخاطرة المالية لجميع مصارف عينة الدراسة
واخيراً ،فأن النظرة االخير لوصف المتغيرات تمثل بعرض مصفوفة االرتبار بين متغيرات البحث ،وهذا ما تم تجسيدة ف الجدول
رقم ( )8الااص بمصفوفة االرتبار والمتمثل بمعامل ارتبار بيرسن  ،Pearson Correlationاذ يوضح هذا الجدول عدم وجود
مغكلة تعدد خط بين المتغيرات ،اذ بلغ اكبر ارتبار ( )0.671بين متغير هامش الربح التغغيل و القدرة االيرادية ،وبما ان الهدف
االساس لحساب مصفوفة االرتبار هو بيان هل هنالك تعدد خط  ،وال يعتبر مقياس للعالقة السببية بمفهوما الدقيق .
جدول رقم ( )8مصفوفة معامالت األرتباط بين متغيرات الدراسة
القدرة األيرادية
هامش الربح التشغيلي من المبيعات
المتغيرات
1
هامش الربح التشغيلي من المبيعات
1
**0.671
القدرة األيرادية
-0.019
0.198
مقدار المخاطرة

مقدار المخاطرة

1

Note: Correlation is significant at the 0.01 level (2-taile) ; ** p < 0.01

وبنظرة سريعة على معامالت االرتبار المحسوبة ف الجدول رقم (  ، )8نالحظ ان هنالك عالقة ارتبار رردية ضعيفة بين مقدار
المااررة وهامش الربح التغغيل من المبيعات يقابلها عالقة عكسية مع القدرة االريادية  ،كذلك نالحظ ان جميع معامالت االرتبار
المذكورة غير معنوية باستثنا معامل االرتبار بين هامش الربح التغغيل من المبيعات والقدرة االيرادية كان معنوي.
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ويعود سبب عدم معنوية معامالت االرتبار الى عدم وضوح العالقة الاطية بين متغيرات الدراسة ويعد ذلك بسب صغر حجم
العينة من جه والسلوك الغير موحد لمتغيرات البحث لجميع عينة الدراسة  ،لذلك يجب معالجتها من خالل استعمال اسلوب
التحويالت الرياضية للبيانات.
 .4التحويالت الرياضية لمشاهدات متغيرات العينة
ان الهدف الرئيس ف هذه الرسالة هو دراسة العالقة الاطية الت تربط بين المتغير المستقل والمتمثل بمقدار المااررة
المالية وتاثيرة على المتغيرين المعتمدين هامش الربح التغغيل من المبيعات والقدرة االيرادية ُكالًّ على حدة من خالل استعمل
نموذج االنحدار الاط ف ظل متغيرين تفاعليين هما نسبة ملكية اعضا مجلس االدارة من اسهم المصرف و نسبة استقاللية
اعضا مجلس االدارة ،ولكن من خالل الوصف االحصائ لوحظ ضعف هذه العالقة الاطية ،لذلك تتجة النظرية االحصائية الى
عمل تحويالت خطية على بيانات البحث للتوصل الى افضل عالقة خطية بين المتغيرات ،وباالعتماد على سلم توك (john
) Tukeyللتحويالت الرياضية ) ، (black,201:552حيث اقترح ف سلمة عدة تحويالت رياضية على كل من المتغير المعتمد
والمتغير المستقل معتمدا ً بذلك على الغكل االنتغاري للبيانات واختبار مربع كاي ،وبما ان توزيع البيانات هو توزيع ربيع ،
اضافة الى التحقق من الفروض األساسية للاطا العغوائ وجد انه هنالك مغكلة عدم تجانس تباين االخطا  ،وبعد معالجتها  ،فانه
نظريا ً افضل تحويل للبيانات هو التحويل اللوغارتم وهذا ما اثبته اختبار مربع كاي وبمستوى معنوية  0.05والغكل التال يمثل
هذه العالقة الاطية بعد اعتماد التحويل اللوغارتم للبيانات.

شكل ( :)10يمثل التحويل اللوغارتمي لمتغير هامش الربح التشغيلي والمخاطرة المالية

شكل ( :) 11يمثل التحويل اللوغارتمي لمتغير القدرة االيرادية والمخاطرة المالية
 .5تحليل نتائج دراسة عالقة التأثير بين المخاطرة المالية وهامش الربح التشغيلي من المبيعات.
كما أوضحنا سابقا ً ان الحالة االول تمثلة بهدفها الرئيس هو دراسة تاثير المااررة المالية (متغير مستقل)على هامش الربح
التغغيل من المبيعات (متغير معتمد) من خالل بنا نموذج انحدار خط لها وهو كما يل :
𝑌𝑖1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1 , 2 , … , 18
حيث أن :
 :𝑌𝑖1يمثل متغير هامش الربح التغغيل من المبيعات لـ  18مصرف اهل (متغير معتمد).
𝑖𝑋 :يمثل مقدار المااررة لـ  18مصرف أهل (متغير مستقل).
 :𝛽0الحد الثابت للنموذج.
 :𝛽1معامل االنحدار لمقدار تأثير المااررة المالية على هامش الربح عندما تتغير المااررة المالية وحدة واحدة.
𝑖𝜀 :الاطا العغوائ لنموذج االنحدار
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باالعتماد على نموذج االنحدار السابق والمتمثل بتاثير المتغير المستقل المااررة المالية على المتغير هامش الربح التغغيل وبعد
اجرا التحليل على البرنامج الجاهز  ، SPSSاذ كانت النتائج كما موضحة ف الجدول رقم ( )9التال :
جدول ( :)9يمثل نتائج اختبار الفرضية االولى
المؤشر
االحصائ
التفاصيل
ثابت االنحدار
المااررة المالية
معامل التفسير
𝑅2

حدود الثقة للمعلمة
𝛽

معامل
االنحدار
𝛽

اكبر قيمة

اصغر قيمة

الاطا
المعياري
S.D

إحصا ة
االختبار
|𝑡|

مستوى
المعنوية
P-Vaule

-0.803
0.989

0.254
1.105

-1.861
0.874

0.499
0.054

1.610
18.174

0.127
0.000

أحصا ت
االختبار
للنموذج
F

330.297

مستوى
المعنوية
للنموذج
P-Vaule

0.000

0.954

نالحظ من الجدول السابق معنوية نموذج االنحدار ف تفسير العالقة الاطية بين المااررة المالية وهامش الربح التغغيل من
المبيعات اذا بلغت قيمة معامل التحديد لنموذج االنحدار( )𝑅 2 = 0.954وان قيمة معامل االنحدار للمااررة المالية بلغت
 𝛽1 = 0.989وه قيمة موجبة و معنوية كون ان ( )𝑃 − 𝑉𝑎𝑢𝑙𝑒 = 0.000 < 0.05وهذا ما يتطابق مع تنبؤ الفرضية
االولى كون ان المااررة المالية لها تاثير ايجاب على هامش الربح التغغيل من المبيعات .ف السنوات االخيرة اتجه علما
االحصا الى اسلوب جديد ف تقدير معامالت االنحدار  ،والمتمثل بتقدير حدود الثقة الي معلمة  ،وحقيقة االمر ان هذا االسلوب
هو اكثر دقة وشمولية من تقدير نقطة واحدة أو قيمة واحدة فقط للمعلمة .ان تقدير حدود الثقة لمعامالت االنحدار يعطينى تصور
كامل عن قيمة هذه المعامالت لمجتمع الدراسة لجميع العينات الممكن اختيارها من مجتمع الدراسة  ،أي بصورة اكثر وضوحا ً أن
حدود الثقة تك ون اكثر دقة ف تحليل اي ظاهرة من الظواهر ونتائجها تعتبر تعميم لمجتمع الدراسة .لذلك عند العودة للجدول رقم
( )9نالحظ ان حدود الثقة  Confidence Intervalلمعامل االنحدار لمتغير المااررة المالية كان ، 0.874 ≤ 𝛽1 ≤ 1.105
وهذه القيمة تبين انه دائما ً تكون قيمة معامل االنحدار للمااررة المالية ذو عالقة رردية قوية ف تاثيرها على هامش الربح
التغغيل من المبيعات  ،أي بمعنى اخر أن المااررة المالية لها تأثير رردي وقوي على هامش الربح التغغيل من المبيعات ف
جميع المصارف األهلية ف العراق ويعتبر هذا اسناد قوي للفرضية االولى على مستوى مجتمع الدراسة  ،كذلك نالحظ ان قيمة
الحد الثابت  𝛽0 = −0.803وه غير معنوية ( ، )𝑃 − 𝑉𝑎𝑢𝑙𝑒 = 0.499 > 0.05اذ ان الحد الثابت ف النموذج يفسر ف
حالة انعدام المااررة المالية سيؤدي الى انافاض كبير ف هامش الربح التغغيل من المبيعات ويعتبر هذا اسناد اخر لصحة
الفرضية االولى.
 .6تحليل نتائج دراسة عالقة التأثير بين المخاطرة المالية والقدرة األيرادية.
كما أوضحنا سابقا ً ان الدرسة الثانية تمثلة بهدفها الرئيس هو دراسة تاثير المااررة المالية (متغير مستقل)على القدرة االيرادية
(متغير معتمد) من خالل بنا نموذج انحدار خط لها وهو كما يل :
, 𝑖 = 1 , 2 , … , 18

𝑖𝜀 𝑌𝑖2 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 +

حيث أن :
 :𝑌𝑖2يمثل متغير القدرة االيرادية لـ  18مصرف اهل (متغير معتمد).
𝑖𝑋 :يمثل مقدار المااررة لـ  18مصرف أهل (متغير مستقل).
 :𝛽0الحد الثابت للنموذج.
 :𝛽1معامل االنحدار لمقدار تأثير المااررة المالية على القدرة االيرادية عندما تتغير المااررة المالية وحدة واحدة.
𝑖𝜀 :الاطا العغوائ لنموذج االنحدار
باالعتماد على نموذج االنحدار السابق والمتمثل بتاثير المتغير المستقل المااررة المالية على المتغير القدرة االيرادية وبعد اجرا
التحليل على البرنامج الجاهز  ، SPSSاذ كانت النتائج كما موضحة ف الجدول رقم ( )10التال :
جدول ( :)10يمثل نتائج اختبار الفرضية الثانية
المؤشر
االحصائ
التفاصيل
ثابت االنحدار
المااررة المالية
معامل التفسير 𝑅 2

معامل
االنحدار
𝛽
-3.857
0.989
0.900

حدود الثقة للمعلمة
𝛽
اكبر قيمة

اصغر قيمة

الاطا
المعياري
S.D

إحصا ة
االختبار
|𝑡|

مستوى
المعنوية
P-Vaule

-1.982
1.164

-5.192
0.814

0.757
0.083

4.738
11.971

0.000
0.000

14

أحصا ت
االختبار
للنموذج
F

مستوى
المعنوية
للنموذج
P-Vaule

143.313

0.000
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نالحظ من الجدول السابق معنوية نموذج االنحدار ف تفسير العالقة الاطية بين المااررة الماليــــة والقدرة االيرادية اذا
بلغت قيمــة معامل التحديد لنموذج االنحدار ( )𝑅 2 = 0.900وان قيمة معامل االنحدار للمااررة المالية بلغت 𝛽1 = 0.989
وه قيمة موجبة و معنوية كون ان ( )𝑃 − 𝑉𝑎𝑢𝑙𝑒 = 0.000 < 0.05وهذا ما يتطابق مع تنبؤ الفرضية االولى للحالة
الدراسية الثانية كون ان المااررة المالية لها تاثير ايجاب على والقدرة االيرادية .أضافى الى ذلك من الجدول رقم ( )10نالحظ ان
حدود الثقة  Confidence Intervalلمعامل االنحدار لمتغير المااررة المالية كان  ، 0.814 ≤ 𝛽1 ≤ 1.164وهذه القيمة
تبين انه دائما ً تكون قيمة معامل االنحدار للمااررة المالية ذو عالقة رردية قوية ف تاثيرها على والقدرة االيرادية  ،أي بمعنى
اخر أن المااررة المالية لها تأثير رردي وقوي على والقدرة االيرادية ف جميع المصارف األهلية ف العراق ويعتبر هذا اسناد
قوي للفرضية االولى على مستوى مجتمع الدراسة  ،كذلك نالحظ ان قيمــة الحد الثابت  𝛽0 = −3.857وه معنوية اذ بلغة قيمة
 ، )𝑃 − 𝑉𝑎𝑢𝑙𝑒 = 4.738 < 0.05( P-vauleاذ ان الحد الثابت ف النموذج يفسر ف حالة انعدام المااررة المالية سيؤدي
الى انافاض كبير ف القدرة االيرادية ويعتبر هذا اسناد اخر لصحة الفرضية الثانية.

المبحث الرابع :األستنتاجات والتوصيات
حقق كل من متغيري البحث (األدا التغغيل  ،المااررة المالية) المعايير األساسية لها والااصة بالتحليل األحصائ  ،مما
ساعد ف التحقق من النتائج المرجوة منها ،وذلك يدل على إن األهداف المتوخاة كانت متوافقة بغكل كبير مع كل ما ورد ف هذا
البحث وفقراته ،وفيما يل أهم األستنتاجات :
 .1يمثل األدا محور األهتمام لقادة المنظمات على أختالف مسمياتها وتنوع أهداف أعمالها ،ألنه يعد حصيلة للتفاعل الغامل
لكل مفصل من مفاصل المنظمة ،فهو أشبه بمرآة تعكس صحة المنظمة ومكانتها ف سوق العمل ،لمدة زمنية معينة.
 .2تنال البياة الداخلية للمنظمات موضوع البحث أهمية أكبر من األهتمام بالبياة الاارجية ،وذلك بسبب صعوبة السيطرة
والتنبو بمتغيرات البياة الاارجية.
 .3هنالك أتفاق عام بين جميع المنظمات المبحوثة على ضرورة تحسين أدا ها التغغيل
 .4هنالك مجموعة من التهديدات الت تواجهها المنظمات ،والت يمكننا تمثيلها بالتغريعات الحكومية ،وضعف األستقرار
السياس  ،باألضافة الى التذبذب ف سياسات الدولة وقراراتها المالية.
 .5زيادة الضغور التنافسية ،وصعوبة تلبية أحتياجات األسواق المالية المحلية.
 .6أمكانية توافر القدرات على تبن تقنيات تكنلوجية حديثة على الرغم من ضعف األستقرار السياس وهغاشة الوضع
األقتصادي.
َ
 .7تستلزم العمليات األساسية لألدا التغغيل وجود موارد من أهمها المورد البغري ،ومن ثم الموارد األخرى ،المالية ،
المعلوماتية.
 .8على المنظمات أن تدرك وقبل كل ش أن للماارر وجهين وليس كما كان يعتقد ف السابق ،بأنها أحداث تسبب الاسارة
والدمار ،وأنما هنالك وجه أخر يتميز بالمنافع وزيادة القيمة ،وتنام الحاجة الى األسراع ف التطور واألبداع.
 .9ال ماارر تعد قوة ديناميكة تؤثر ف حياة األشااص والمنظمات على حد سوا  ،وه حالة مالزمة ليس من الممكن تجنبها
أو تجاهلها.
 .10من المالحظ أن النقود السائلة التنطوي على ماارر كبيرة وذلك بسبب عدم أنافاض قيمتها بغكل كبير ،وخاصة ف
الظروف األعتيادية ،ف حين أن األنواع األخرى مثل السندات واألسهم وما الى ذلك تنطوي على ماارر أكبر بسبب
أعتمادها على التقلبات ف البورصة واألقتصاد الدول بغكل عام.
وبنا ً على ما تم التوصل اليه من أستنتاجات وعلى مستوى متغيري البحث ،فأنه من الممكن أستكمالها وبما تقتضيه الضرورة
العلمية بجملة من التوصيات:
 .1على البنك المركزي إعادة النظر ف تأهيل القطاع المصرف والمصارف العاملة فيه ،من أجل تحسين جودة األعمال والحد
من حاالت التالعب والفساد.
 .2السع لتحسين جودة العالقة بين المدرا والعاملين ،ويعد هؤال حجر الزاوية األساس ف عمل المنظمات وتطوير أدا
أعمالها.
 .3األهتمام بوضع مقاييس حديثة وكفو ة ،من أجل الكغف عن التعامالت غير السليمة ،والت نلمسها ف واقعنا الحال
وبكثرة ،فه بالتال تساعد على سهولة وسرعة الوصول للقوائم المالية غير الدقيقة والكغف عنها وتقييم مدى مصداقيتها
وجودة األعتماد عليها والرجوع لها مستقبالً.
 .4الجانب األخالق للتعامالت المصرفية يكاد يكون من أرقى وأهم الجوانب لما يمثله من أنعكاس ألدا المصارف ،وتعزيز
لمكانتها وتوريد أواصر الثقة لدى اصحاب المصالح المتعاملين معها.
 .5على المنظمات إن تجري تقييما ً لعملياتها بص ورة عامة وإدا ه بصورة خاصة ،لما يمثله ذلك من تغذية راجعة تستطيع من
خاللها معرفة أنجازاتها ومدى تحقيقها ألهدافها.
 .6ضرورة التنبه الى العوامل البياية الداخلية ،لتحديد نقار القوة من أجل تعزيزها واألستفادة القصوى منها ،وتالف نقار
الضعف ومعالجتها.
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 .7ضرورة التنب ه الى البياة الاارجية ومجريات األحداث فيها وسرعة تواترها  ،من أجل مواكبتها وعدم حصول فجوة بين
سياستها الداخلية وقرارتها وبين المتغيرات ف بياتها الاارجية.
 .8السع لزيادة الوع المال والمصرف لجميع أصحاب المصالح ،مما يسهل عمل المصارف ويوفر الجهد والوقت ،واألهم
من ذلك يحد من أمكانية الغش والتالعب ،والتعرض للماارر المالية بغتى أنواعها.
 .9على الرغم من إن أهتمام البحث ونطاق عمل المنظمات المبحوثة يكاد يكون مال بحت ،إال إن المورد البغري يعد األساس
الذي اليمكن التغاض عنه ،فهو يمثل راقة فكرية وأبداعية ال حدود لها ،على المنظمات ،منحه األولوية ف األهتمام
والتميز.
 .10األستعانة بابرا خارجيين وداخليين ،من أجل بلورة األفكار والممارسات بصورة أكثر واقعية ومنطقية والوقوف على
مجريات األمور ف البياتين الداخلية والاارجية.
 .11تقديم دراسات من المدرا المعنيين ،من أجل معرفة العقبات الت تعيق األدا والماارر الت من الممكن أن تتعرض لها،
وعرض األفكار للبحث وتقديم الحلول المناسبة.
 .12أستثمار العالقة بين المااررة المالية واألدا التغغيل  ،وفق البياة الت تعمل فيها ومحاولة أستغالل الفرص الت تحقق
أفضل هامش ربح تغغيل لها ،وذلك يتطلب عمل دؤوب ومصدر مستمر للمعلومات من أجل أتااذ القرارات والتنبو بما
يمكن ان يكون على المديات القصيرة والطويلة.

المصادر

أوالً  :المصادر العربية
[ ]1الطويل ،أكرم أحمد ،الصفو ،رياض ضيا  ،السقا ،زياد هاشم" ،2009 ،عالقة األرتبار والتأثير بين عناصار إساتراتيجية
العمليات واألدا التغغيل -دراسة تحليلية ألرا المادرا فا الغاركة العاماة لصاناعة األدوياة فا نيناوى" ،مجلاة تكريات
للعلوم اإلدارية واألقتصادية ،المجلد  ،6العدد .2010 ،18
[ ]2التميم  ،نهضة عل عباس" ،العالقة بين مؤشرات الطاقة االنتاجية وتصميم المارجات واثرها ف ادا العملياات  -داساة
حالة ف شاركة دياالى العاماة للتجهيازات الكهربائياة" ،رساالة ماجساتير ،كلياة اإلدارة واالقتصااد ،الجامعاة المستنصارية،
.2006

ثانيا :المصادر األنكليزية
[1] Bromiley, Philip, 1991, "Testing a Causal Model of Corporate Risk Taking and
Performance", The Academy of Management Journal, Vol. 34, No. 1
[2] Tribó, Josep A.; Magalhaes, Romulo; and Gutiérrez, María; 2008, "Banks’ Ownership
Structure,
Risk
And
Performance",
Available
at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=1102390 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1102390.
[3] Obudho, Adrian Randiki, 2012, "The Relationship Between Financial Risk And Financial
Performance Of Insurance Companies In Kenya", Department of Finance Accounting,
School Of Business, University Of Nairobi.
[4] Daft, Richard L, 2003, Organization Theory and Design", 9th ed., South - Western College
Publishing, U.S.A .
[5] Daft, Richard L, 2001, "Organization Theory and Design" , 4th ed., Ohio: South Western
College PUB, USA .
][6
Evans, J.R, Production / Operations Management: Quality Performance and Value, 5th
ed., West Publishing Co., New York,1997
[7] Hallgren, Mattias, 2007, "Manufacturing Strategy, Capabilities and Performance",
Linköping Studies in Science and Technology, Dissertations, No. 1108.
[8] Slack, N., Chambers, S., Harland, C., Harrison, A., and Johnson, R., Operation
Management, 2nd ed., Pitman, Publishing Co., London, 1998
[9] Slack, N., Chambers, S., & Johnson, R., 2004, Operations Management, 4th ed., Financial
times, Prentice Hall, U.K.
[10] Liu, G., Shah, R., and Schroeder, R. G. 2012. "The Relationships Among Functional
Integration, Mass Customisation, and Firm Performance". International Journal of
Production Research, 50(3).

16

2019 / 44 العدد

مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

[11] Rahman, S., Laosirihongthong, T., and Sohal, A. S., 2010, "Impact of Lean Strategy on
Operational Performance: A Study of Thai Manufacturing Companies", Journal of
Manufacturing Technology Management, 21(7( .
[12] Schmenner, R. and Vollmann, T. 1994, ``Performance measures: gaps, false alarms and
the `usual suspects’’’, International Journal of Operations & Production Management, Vol.
14 No. 12
[13] Schroeder B, Roger G; Sohel Ahmada ,2003, "The impact of human resource
management practices on operational performance: recognizing country and industry
differences", Journal of Operations Management 21, 19–43.
[14] Mollah, Sabur and Hassan, M. Kabir and Farooque, Omar Al and Asma, Mobarek, "The
Governance, Risk-Taking, and Performance of Islamic Banks", 2016, Journal of Financial
Services Research, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2747786
[15] Robbinss, J. & Wiersema, M., 1995, "A Resource Based Approach to Multi Business
Firm: Empirical Analysis of Portfolio Interrelation Ships and Corporate Financial
Performance", Strategic Management Journal. Vol. 16, Issue 24.
[16] Miller, Kent D., & Bromoley, Philip, 1990, " Strategic Risk & Corporate Performance:
An Analysis of Alternative Risk Measurement", Journal of Academy of Management
Review, Vol. 30, No. 4
[17] Mehmood, Furhan, Rafique, Rajia, 2010, "Management of Operational Risks related to
Information Security in Financial Organizations", Master Thesis in IT Management.
Malardalen University, Sweden
[18] Jacobsa Mark A., & Morgan Swinkb, 2011, "Product Portfolio Architectural
Complexity and Operational Performance: Incorporating the Roles of Learning and Fixed
Assets", Journal of Operations Management, Vol. 29, Issues 7-8.
[19] Papazafeiropoulou, Anastasia, Spanaki, Konstantina, 2015, "Understanding
Governance, Risk and Compliance Information Systems (GRC IS): The Experts View",
Information Systems Frontier, Volume 18, Issue 6, pp 1251–1263.
[20] Gyusun Hwang, Sumin Han, Sungbum Jun, and Jinwoo Park, 2014, "Operational
Performance Metrics in Manufacturing Process: Based on SCOR Model and RFID
Technology", International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 5,
No. 1.
[21] Smith, C. W., R. M. Stulz. 1985. "The Determinants of Firms’ Hedging Policies",
Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 20, No. 04:391- 405.
[22] Stulz, R. 1990, "Managerial Discretion and Optimal Financial Policies", Journal of
Financial Economics, Vol. 26, No. 1, Pages 3-27.
[23] Smith, W. 1995, "Corporate Risk Management: Theory and Practice", The Journal of
Derivatives, 21-30
[24] Saunders, A. and Schumacher, L., 2000, "The Determinants of Bank Interest Rate
Margins: an International Study", Journal of International Money and Finance, Vol. 19, No.
6 : 813-832،
[25] Santomero, A.M., 1997, Commercial Bank Risk Management: an Analysis of the
Process, Wharton Financial Institutions Center, University of Pennsylvania.
[26] Assaf-Neto, A., 2003, Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas Editora.
[27] Allen, F., and Gale, D., 2000, Comparing Financial Systems. Cambridge, MA: MIT
Press.
[28] Laeven, L. Levine, R., 2009, Corporate Governance, Regulation, and Bank Risk Taking
Journal of Financial Economics, Elsevier, Vol. 93, No. 2, pages 259-275,
[29]
Hill, T., 1989, Manufacturing Strategy Text and Cases. McGraw-Hill/Irwin, 3rd Ed.
[30] Vickery, S.K., Droge, C., Markland, R.E., 1997, "Dimensions of Manufacturing
Strength in the Furniture Industry", Journal of Operations Management Vol. 15, No. 4,
317–330.
17

صبيحة قاسم؛ آمنه ياسين

دراسة العالقة بين األداء التشغيلي والمخاطرة المالية في المصارف األهلية في العراق

[31] Hayes, R.H., Wheelwright, S.C., 1984, Restoring Our Competitive Edge: Competing
through Manufacturing, New York, NY: John Wiley & Sons
[32] Neely, A., 1999, "The Performance Measurement Revolution, Why Now And What
Next?", International Journal of Operations and Production Management Vol. 19, No. 2.

18

