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امللخص:
هدفت الدراسة إىل التحقق من دور أنشطة االبتكار املالي يف حتقيق أبعاد التوجه الريادي ،لدى مكاتب الصريفة واحلواالت املالية يف
حمافظة دهوك  ،ومشل البحث ( )44من مديري تلك املكاتب ،واعتمد الباحث استمارة االستبانة أداة رئيسة جلمع بيانات اجلانب
امليداني ،ومت حللنا هذه البيانات باستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وكذلك معامل االرتباط بريسون وحتليل
االحندار اخلطي البسيط .توصل البحث وجود عالقة تأثري معنوية ألنشطة االبتكار املالي يف التوجه الريادي يف املكاتب املبحوثة،
أن أبعاد التوجه الريادي تؤثر بشكل كبري يف أنشطة االبتكار املالي ماعدا نشاط التمويل الذي مل تظهر مبعنوية العالقة التأثريية يف
أبعاد التوجه الريادي .خلص البحث إىل جمموعة من املقرتحات كان من أهمها ضرورة وتفعيل نشاط االبتكار املالي ملا له من
أهمية كبرية حبيث تزيد من قدرات وامكانيات هذه املكاتب يف التفوق على املنافسني يف استغالل الفرص واالستجابة لطلبات
املستثمرين وحتقيق االرباح وبالتالي حتقيق الريادة.
الكلمات الدالة :االبتكار املالي ،التوجه الريادي ،التمويل ،إدارة املخاطر ،السيولة ،اإلبداع ،االستباقية.
مكانة تنافسية عالية وحتقيق الريادة للمنظمة يف السوق أو القطاع
 .1املقدمة
املنتمي هلا.
يعد االبتكار املالي من اجملاالت اهلامة يف الوقت الراهن الذي يتميز
بناءاً على ما سبق فان البحث يتجه حنو دراسة االبتكار املالي ودوره
بتزايد سرعة إيقاع االبتكارات وظهور خدمات جديدة غري تقليدية،
يف حتقيق أبعاد التوجه الريادي لدى منظمات األعمال ذات النشاط
فالزبون مل يكتفِ حباجة معينة وال يرى اإلشباع من اخلدمة التقليدية،
املالي يف حمافظة دهوك ويف ضوء ذلك يتضمن البحث أربعة مباحث،
ويف ظل التغريات اليت تشهدها البيئة املالية من تزايد كبري يف
يتناول املبحث األول عرض ًا نظري ًا ملفهوم االبتكار املالي وأنشطته
املنافسة والتطور اهلائل يف التكنولوجيا والعمليات االبتكارية للخدمات
وكذلك التوجه الريادي وأبعاده ،ويتضمن املبحث الثاني منهجية
املالية أصبح من الضروري على املؤسسات املالية القيام بتقديم
البحث ،فيما يتناول املبحث الثالث وصف وتشخيص متغريات البحث
خدمات جديدة ومبتكرة إلرضاء الزبائن وتلبية رغباتهم ومواجهة
والتحقق من فرضيات البحث ،واختتم البحث باملبحث الرابع ذكرنا
املنافسة املتزايدة وذلك لضمان النجاح واالستمرارية ،عن طريق تنبى
فيه جمموعة من االستنتاجات واملقرتحات.
أساليب جديدة تتالئم وطبيعة املرحلة ،حيث يكون االبتكار والتجديد
احملور األساسي هلذه األساليب.
ومن جانب اَخر فإن التوجه الريادي يعد من احلقول املهمة يف
اقتصاديات الدول النامية واملتقدمة على حد سواء ،وهي من أهم
التوجهات اليت حتقق للمنظمة البقاء يف حلبة املنافسة ،لذلك ازداد
االهتمام مبوضوع الريادة يف السنوات األخرية بسبب التقدم
التكنولوجي والعوملة وزيادة توجه منظمات األعمال حنو كسب
الزبون يف سوق تشهدها املنافسة الشديدة وتسابق حاد بني منظمات
األعمال من خالل اعتماد طرق وأساليب عمل مبتكرة لتقديم اخلدمات
اجلديدة اليت مل تفكر فيها املنظمات املنافسة ،وذلك سعياً لتحقيق
889

 .2منهجية البحث

 .1.2مشكلة البحث:
تعود بوادر احلركة التجارية يف إقليم كوردستان إىل بداية األلفية
اجلديدة خاصة بعد عملية حترير العراق وزيادة الطلب على املنتجات
االجنبية اليت تستورد من خالل منفذ إبراهيم خليل احلدودي مع
تركيا ،ونتيجة للتوسع التجاري وزيادة املنافسة فإنه يتطلب اليوم
جهاز مصريف كفوء قائم على أساس تقديم خدمات بنكية مبتكرة
ملنظمات األعمال ،أذ اوصت (خليل )147 :2013 ،بضرورة أن
تقوم املصارف األهلية بتفعيل االبداعية والبحث عن احللول غري
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االعتيادية للمشاكل يف القطاع املصريف،ولكن يالحظ اخفاق القطاع
املصريف بتوفري خدمات بنكية تالئم البيئة احلالية ،وأشار (السندي،

ويف اجلانب امليداني يكتسب البحث أهميته من أهمية املؤسسات
املالية اليت تقدم اخلدمات املالية سواء أكانت على املستوى احمللي
أم الدولي ،وخاصة يف السنوات األخرية ليحل حمل املصارف

الطموح وهي حباجة إىل املنطلقات الفكرية االبداعية لتحسني أدائها،

التجارية ،لذلك فإن من الضروري دراسة األساليب والتقنيات
املستخدمة يف إدارة املخاطر وإدارة االسيولة وكذلك جمال التمويل،

 ) 107:2015إىل أن أداء املصارف التجارية هي دون مستوى

مما أفسح اجملال أمام شركات ومكاتب الصريفة واحلواالت املالية
األهلية للقيام بدور البنوك يف تقديم خدمات مالية.
إن جناح املنظمة ال سيما مكاتب الصريفة واحلواالت املالية يف بيئة
املنافسة يتطلب ابتكارات مالية لضمان البقاء يف صدارة املنافسني،
فالريادة أصبحت هدفاً طموحاً جلميع منظمات األعمال اليت تسعى
جاهدة إىل حتقيق أبعادها كحزمة واحدة جتعل من املنظمة سباقة يف
السوق أو القطاع املنتمي اليها.
ويف ضوء املعطيات املذكورة فإن املشكلة البحثية تتمثل بكيفية
حتريك االبتكارارت يف األدوات املالية حبيث حتقق اإلبداع يف اجملال
املالي ال سيما لدى عينة البحث املتمثل مبكاتب الصريفة واحلواالت
املالية ودورها يف حتقيق أبعاد التوجه الريادي وميكن عرض مشكلة
البحث من خالل التساؤالت التالية:

 .1هل تسعى املنظمات املبحوثة إىل تقديم ابتكارات مالية ؟

 .2ماهي األبعاد اليت تدل على أن املنظمات املبحوثة تسعى إىل
حتقيق التوجه الريادي؟

وإمكانية ابتكار أدوات جديدة لتلبية احلاجات والرغبات اليت تتناسب
مع التطورات التكنولوجية حبيث تضمن الريادة للمنظمة اليت
تتبناها.
 .3.2أهداف البحث:
يهدف البحث إىل حتقيق جمموعة من الغايات من خالل التعرف على
االبتكار املالي وأنشطتها ،ثم االملام بأبعاد التوجه الريادي وكاالَتي :
 .1التعرف على االبتكار املالي وأنشطته كاملخاطرة ،والسيولة،
والتمويل.
 .2الوقوف على مستويات التوجه الريادي وأبعاده يف املنظمات
املبحوثة.

.3اختبار عالقات االرتباط بني االبتكار املالي والتوجه الريادي يف
املنظمات املبحوثة.
 .4اختبار تأثري االبتكار املالي يف حتقيق أبعاد التوجه الريادي يف
املنظمات املبحوثة.

 .3هل تؤثر االبتكارات املالية يف حتقيق أبعاد التوجه الريادي عند
املنظمات املبحوثة ؟

 .4.2أمنوذج البحث وفرضياته:

 .2.2أهمية البحث:

تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث يف ضوء إطارها االنظري

تنبع أهمية البحث من املوضوع واليت يتمحور حول تقديم مفهوم
االبتكار يف اجملال املالي وهي بذلك إضافة علمية متواضعة يف احلقل
املالي من خالل تقديم إطار نظري عن أهم املساهمات املقدمة من

ومضامينها امليدانية تصميم أمنوذج فرضي ,حيث يظهر الشكل ()1
األمنوذج الفرضي للبحث.
ويفصح أمنوذج البحث عن فرضيتني رئيسيتني وعلى النحو االتي:

قبل الكتاب والباحثني الذين تناولوا املوضوع.
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الشكل ( :)1أمنوذج االفرتاضي للبحث
َتي:
ويفصح أمنوذج البحث عن أربعة فرضيات وعلى النحو اال
الفرضية األوىل :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني أنشطة

حدثت يف االَراء واألفكار اليت تقدمها أدبيات االدارة  .أما يف اجلانب
امليداني فقد أعتمد الباحث على استمارة االستبانة بوصفها أداة

االبتكار املالي (مؤشر كلي) وأبعاد التوجه الريادي للمكاتب
املبحوثة.

رئيسية جلمع البيانات ،وحلَل البيانات باإلعتماد على العديد من
األساليب اإلحصائية وهي النسب املئوية ،ومعامل االرتباط بريسون،

الفرضية الثانية :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني كل

ومعامل االحندار البسيط.

نشاط من أنشطة االبتكار املالي و التوجه الريادي للمكاتب املبحوثة.
الفرضية الثالثة :يوجد تأثري معنوي ألنشطة االبتكار املالي (مؤشر

 .6.2جمتمع البحث وعينته:

كلي) يف أبعاد التوجه الريادي على املستوى الكلي للمكاتب
املبحوثة.
الفرضية الرابعة :يوجد تأثري معنوي لكل نشاط من أنشطة االبتكار
املالي يف حتقيق ابعاد التوجه الريادي للمكاتب املبحوثة.

ميثل جمتمع البحث مديري مكاتب الصريفة واحلواالت املالية يف
حمافظة دهوك ،وقد جاء اختيار مكاتب الصريفة ميدان ًا للبحث ملا هلا
من دور كبري يف استثمار األموال ،وقد قام الباحث بتوزيع استمارة
االستبانة على جمموعة من مديري هذه املكاتب والبالغة عددهم
( )44مديرًا ،ويوضح اجلدول ( )1توزيع أفراد املبحوثني على وفق

 .5.2أدوات مجع البيانات والتحليل االحصائي:
اعتمد الباحث يف بناء اإلطار النظري على ما أوردته أدبيات املوضوع

خصائصهم الفردية.

احلديثة وذلك انسجاماً مع حداثة املوضوع والتغريات السريعة اليت
اجلدول ( :)1توزيع االفراد املبحوثني على وفق خصائصهم الفردية
ت
1

2
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اخلصائص

اجلنس

العمر

الفئات

العدد

%

ذكر

44

%100

انثى

0

%0

اجملموع

44

%100

أقل من  30سنة

5

%11

 45-30سنة

19

%43

أكثر من  45سنة

20

%46

اجملموع

44

%100

اعدادية فأقل

18

41

دبلوم فين

10

23
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3

4

بكالوريوس

16

36

اجملموع

44

%100

 5سنوات وأقل

9

%20

عدد سنوات

 15-5سنة

20

%46

اخلدمة يف

 15سنة فأكثر

15

%34

اجملموع

44

%100

التحصيل
الدراسي

الوظيفة

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج استمارة االستبيانة.
 .3اإلبتكار املالي والريادة
 .1.3مفهوم االبتكار واالبتكار املالي:

منصور )5-4 :2014 ،إىل االبتكار املالي بكونه عملية فكرية
منفردة تساهم يف إحداث نقلة نوعية يف اجملاالت املالية على

تعددت التعريفات اليت وردت عن مفهوم االبتكار ،فاالبتكار يف اللغة

املستويني الكلي واجلزئي ،جتمع بني املعرفة املتألقة والعمل اخلالق
القادر على تطبيق األفكار اجلديدة ،يقودها أشخاص متميزون حبيث
حيقق النفع للمجتمع ككل أو املنظمة اليت يعملون فيها ،من خالل

إصطالحاً فيعين :خلق أو انتاج شيء جديد ،على أن يكون أصيالً

إجياد احللول ملختلف املشكالت املالية من خالل اشباع احلاجات
القائمة واستغالل الفرص ،ويركز على العوامل اليت ساعدت بشكل

يعين املبادرة اىل الشيْ واالسراع إىل أي :اإلقدام على فعل يسبق به
صاحبه بقية الناس والتفكري االبتكاري إىل نتائج إبداعية .أما االبتكار
مالئماً للواقع وذا مضمون ،وحيل مشكلة من املشكالت وحيظى

مباشر على ظهور االبتكار املالي ،واملتمثلة بانتقال العامل إىل حالة
املخاطرة احلقيقية الناجتة عن أصحاب القرار والساسة واليت أدت إىل
حركة كبرية يف األسعار ،وقد نددت هذه البيئة غري املستقرة بضرورة

سلعة أوخدمة أو طريقة عمل معينة بغض النظر عن تطبيق هذه

التخلي عن األدوات التقليدية وانتهاج أدوات حديثة تتالئم واحتياجات
العصر ،فضالً عن عوامل غري مباشرة واملتمثلة بتزايد احتياجات

بالقبول االجتماعي (جدي .)25 :2015 ،وعرفها (نقماري،

 )4 :2013بأنها عملية خلق أو تقديم فكرة جديدة لغرض تطوير
الفكرة .ويرى (الغالي )6 :2014 ،أن املقصود باإلبتكار هو ليس
جمرد االختالف عن السائد ،بل البد أن يكون هذا االختالف متميز اىل
درجة حتقيقه ملستوى أفضل من الكفاءة والفاعلية وامليزة التنافسية
واملثالية ،وأن حتقق األداة أو االَلية التحويلية املبتكرة ماال تستطيع
االَليات واالدوات السائدة حتقيقه.
أما االبتكار املالي فهو من املفاهيم املعاصرة يف أدبيات املالية
ويتمحور حول املشتقات املالية والتغريات املتزامنة يف البنية التحتية
املالية الداعمة واملتمثلة بالوسطاء واألسواق املالية واليت ميكن أن
يؤدي إىل حتسني الكفاءة عن طريق املنتجات املشتقة (بوعكاز،
 .)12-11 :2011ويشري (قندوز )3 :2010 ،إىل االبتكار املالي
ضمن مفهوم اهلندسة املالية بأنه التصميم والتطوير والتنفيذ ألدوات
واَليات مالية مبتكرة ،والصياغة حللول إبداعية ملشاكل التمويل حبيث
يؤدي إىل ختفيض تكاليف املعامالت وتقديم خدمة حمسنة تؤدي يف
حمصلتها إىل سداد احلاجات اخلاصة جلميع املشاركني يف النظام
املالي  .ويتفق (غالي )5 :2014 ،مع ما طرحه قندوز خبصوص
تسمية االبتكار املالي ،ويركز على املضمون ويرى بأنها يتضمن
أدوات واّليات مبتكرة ،والصياغة حللول إبداعية ملشاكل التمويل .ويف
نفس السياق ترى (جدي )25 :2015 ،االبتكار املالي بأنه كل ما
هو جديد وغري معروف يف األساليب املالية أو االدوات أو املؤسسات
أو االوراق اليت تضع بدائل جديدة ملتخذي القرارات .ويتطرق (بن

املستثمرين وطاليب التمويل وحماولة االستفادة من النظام املالي
والتشريعات املالية فضالً عن زيادة املخاطر واحلاجة إىل إدارتها.
واستناداً ملا سبق ونظراً لوجود حالة من التنافس بني مكاتب
وشركات الصريفة واحلواالت املالية وألغراض البحث فإن االبتكار
املالي يتضمن تقديم أفكار جديدة ينتج عنها أدوات مالية جديدة حلل
املشكالت املالية لألفراد املستثمرين واملشاريع فضالً عن منظمات
األعمال الطالبني للتمويل والعارضني.
 .2.3أنشطة االبتكار املالي:
تعددت التسميات فيما خيص مضمون االبتكار املالي بني من أشار
إىل أنها أنشطة إبتكار مالي واَخرون وأشار إىل أنها أبعاد أو جماالت
االبتكار املالي ،إذ يرى (قندوز )2 :2010 ،أن االبتكار املالي هو
أدوات مبتكرة بعيدة عن ماهو سائد من األدوات وأشار إىل أنه يتضمن
ثالثة أنشطة وهي:
 .1ابتكار اَليات متويلية جديدة.
 .2ابتكار أدوات مالية جديدة.
 .3ابتكار حلول جديدة إلدارة التمويل.
ويرى بأن االَليات من شأنها ختفيض التكاليف اإلجرائية ألعمال قائمة
كالتبادل من خالل الشبكة العاملية والتجارة االلكرتونية ،وأن االبتكار
يتمحور حول إدارة السيولة والديون وإبتكار اسرتاتيجية جديدة إلدارة
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املخاطر أو أمناط جديدة إلعادة هيكلة منظمات األعمال للتغلب على
املشاكل القائمة أو إعداد صيغ متويلية ملشروعات معينة تالئم

طبقا لتفصيالت املستثمرين للمخاطر ،فضالً عن تعدد وتنوع
اسرتاتيجيات االستثمار وأدواتها خاصة املشتقات املالية ،وتطوير
األدوات الراجحة بني األسواق مما مكن من حتسني التكاليف وزيادة

مضمون أنشطة االبتكار ويضيف بعض اجملاالت إىل تلك األنشطة

العائد واالنفتاح على األسواق العاملية.
وضمن مضمون أنشطة االبتكار املالي فإن هناك مفهوم اهلندسة

الظروف احمليطة باملشروع .ويتفق (غالي )5 :2014 ،مع قندوز يف

واملتعلقة باعتماد التكنولوجيا من حيث نطاق االئتمان واعتمادها يف
جماالت التجارة اإلكرتونية فضالً عن تركيزه على ابتكار اسرتاتيجيات
جديدة إلدارة املخاطر وإعادة هيكلة منظمات األعمال للتغلب على
املشاكل القائمة.

ويف نفس السياق يتطرق (جدي )26-25 :2015 ،إىل االبتكار
املالي من خالل تصنيفها وضمن نطاق التصنيف يرى بأنه من

املالية ،وان كالهما متكامالن يتعتمد كل منها على االخر فاحلاجة
تدفع االبتكار واالبتكار املالي يعتمد على اخلربات واملهارات
واملهندسني املاليني لتوظيف النماذج ووضع االبتكارات موضع
التنفيذ ليتم طرحها يف صورة أدوات مالية (سعاد وعبدالسالم،
 .)123-122 :2016وقد أكد ()Merton, 1995: 70-71
و(جدي )27 :2015 ،على أن اهلندسة املالية هي وسيلة

املمكن حتويل االصول املالية إىل منتجات أكثر تطوراً وفق ًا
إلحتياجات النهائيني ضمن مدة معينة كإبداع أدوات إدارة احملافظ
الفردية واجلماعية ،وإجياد اليات لتسعري االدوات املالية ،إضافة إىل

تستخدمها مؤسسات وشركات اخلدمات املالية لتنفيذ االبتكار املالي
من أجل إجياد حلول أفضل املشاكل املالية اليت تواجه عمالءها.

تطوير التكنولوجيا الالزمة لتداول األدوات وتوفري مجيع املعلومات
ذات الصلة ويصنف االبتكار املالي إىل عدة أنواع وهي:

واستنادًا اىل ما سبق وبالتناسق مع املنهجية فان هدف البحث يفرض
ضرورة اعتماد األنشطة االبتكارية اليت جاءت به كل من (قندوز،

الكامنة أو متكن من حاملها من التحوط ضد خطر معني مثل عقود

وذلك ملعرفة ماهي أنشطة االبتكار املالي؟ ومدى مزاولتها لدى

مبادلة التعثر عند السداد .CDs

العينة؟ واستناداً إىل ما ورده الكتاب والباحثني يف هذا اجملال يف
ضوء فرضية البحث.

 .1ابتكارات تقليل املخاطر :وهي االبتكارات اليت تقلل من املخاطر

 .2ابتكارات تعزيز السيولة  :وهي ابتكارات هلا القدرة على توليد
سيولة األوراق املالية واألصول مثل األصول املورقة جتعل من
املمكن بيع القروض يف السوق الثانوية مما يوفر ملؤسسات االقراض
القدرة على تغيري حمفظتها.
 .3ابتكارات توليد األسهم  :هي أدوات متنح خصائص األسهم

 )2010و(غالي )2014 ،و(جدي )2015 ،من حيث املضمون

 .3.3مفهوم الريادة واملنظمة الريادية:
تعد الريادة إحدى أهم املصطلحات اليت هلا دالالت لغوية عديدة يف
اللغات املختلفة سواء أكانت اللغة العربية أم اللغات األخرى اليت تأتي
منها ،فالريادة يف اللغة األجنبية مشتقة من الكلمة الفرنسية

للموجودات ،أن طبيعة خدمة الديون فيها حمددة سلفاً ،كما حيدَد
معدل العائد ألصل مالي بناءاً على أداء اجلهة املصدرة مثل مبادلة
الديون باألسهم.

أما يف اللغة العربية فإن الريادة تعين تعهد الشيء أو طلبه (جالب

جزءاً من أقساط التأمني مقابل أن يتعهد البائع بتعويض املشرتي يف
حال حدوث خلل ما.

اكتسبت الريادة مفاهيم متغرية فتدرجت بني معاني حتقيق الربح
والتغيري واالبداع ،وتشكيل أحد عناصر اإلنتاج ،إىل مشوهلا جلميع

إلدارة املخاطر ،وتنويع فرص اإلقراض ،فضالً عن العمل على

عناصر العملية اإلنتاجية والتنموية اليت تكفل الدميومة واالستمرار
للمنظمات يف تقديم خدماتها ودعم االقتصاد الوطين (املري،

 .4ابتكارات التأمني  :مثل عقود  CDsحيث يدفع املشرتي للبائع

 .5ابتكارات إدارة األصول واخلصوم  :وذلك من خالل اعتماد اساليب
االبتكارات التمويلية من خالل اعتماد الرهون العقارية وأساليب
التوريق لبعض القروض.
ويؤكد (محيدان وبلعيد )24 :2016 ،أن االبتكار املالي يتضمن
األنشطة املتعلقة باتاحة أدوات االستثمار يف أسواق املال والذي يؤدي
إىل زيادة سيولة السوق ،وإتاحة مزيد من التمويل عن طريق جذب
مستثمرين جدد وتقديم فرص جديدة للمباحثني عن التمويل وإجياد
أدوات إدارة املخاطر واليت متكن من إعادة توزيع املخاطر املالية
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" "entrepreneurاليت سادت يف أثناء القرن السادس عشر واليت
تعين أن تكون ذكياً يف اختاذ القرارات أو البدئ باملشاريع اجلديدة،
واخرون.)19 :2016 ،

 .)17 :2013وترى (نسيمة )192 :2015 ،أنها البدء والتفرد يف
حتقيق قيمة مضافة من خالل ختصيص املال والوقت ،واجلهد،
واالستعداد لتحمل املخاطر الناجتة ،والتقليل من اخلسائر وذلك عن
طريق االنتباه ملتغريات البيئة واجتاهاتها وما تفرزه من فرص
وتهديدات مع القدرة على استشراق املستقبل واالستعداد الكايف
الغتنام فرصة ومواجهة تهديداته ملمارسة العمل وحتقيق النجاح.
ووصفها (جالب واخرون )34 :2016 ،بأنها عملية ديناميكية ترتكز
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على اإلبداع واالبتكار يف البحث عن الفرص واستكشافها واستثمارها
بصورة منهجية يف حماولة حنو التحسني والتغيري املستمر واالستفادة
من املوارد مبا حيقق التداؤب والتكيف واألداء املرغوب .وتشري إليها
(ادريس وأمحد )132 :2016 ،بأنها تتضمن عملية إنشاء شيء
جديد ذي قيمة ،وختصيص اجلهد والوقت املال الالزم للمشروع،
وحتمل املخاطرة املصاحبة واستقبال املكافئة الناجتة لتأمني تراكم
الثروة عن طريق تقويم االفراد الذين يتخذون املخاطر يف رؤوس
امواهلم وااللتزام بالتطبيق لكي يضيف قيمة إىل بعض املنتجات
واخلدمات.
وضمن مفاهيم الريادة هناك التوجه الريادي والذي تشري اىل توجه
املنظمة لتحقيق القيمة من خالل االبتكار واإلبداع وامليل حنو
االستقاللية باالعتماد على اسلوب فرق العمل املدارة ذاتياً ليتمكنوا
من استباق املنافسني يف توليد الفرص واستغالهلا باسلوب تنافسي

هجومي وضمن إطار الفلسفة األخالقية (داوده.)82 :2011 ،
فالريادة على مستوى املنظمة تتمحور حول رغبة املنظمة يف إجياد
أعمال إبداعية جديدة وحتمل املخاطرة املتعلقة باختيار منتج أو
خدمة جديدة أو دخول أسواق جديدة غري مؤكدة وأخذ زمام املبادرة
يف استثمار الفرص مبستوى أعلى من املنافسني (الزيادي:2013 ،
 .)36وترى(نسيمة )192 :2015 ،أن ريادة املنظمة ليس حكراً
على منشئ العمل اجلديد أو املبدع واملبتكر ملنتج جديد ،بل يقوم
بإدارة واستغالل خمتلف املوارد من القادة والعاملني يف املنظمات
الرائدة .وأشار(الزعيب )119 :2016 ،إىل أن الريادة املنظمات اليت
لديها القدرة على االبداع من خالل منتجات وخدمات جديدة أو طرق
جديدة يف اإلنتاج وأسواق جديدة ومناذج جديدة يف املنظمات واليت
تركز على االدارة االسرتاتيجية يف حتسني األداء.
ويتطرق (الباجوري )7-6 :2017 ،إىل مكانة الريادة على املستوى
احمللي والدولي ويرى أن أهميتها تكمن يف االَتي:
 .1استقاللية لعمل األفراد وعدم االعتماد على االَخرين.
 .2توفري فرص النمو وحتقيق االجنازات.
 .3املساهمة يف خدمة اجملتمع وتشجيع التصنيع ملقابلة السوق
احمللي واحتياجات التصدير.
 .4تقليل هجرة الكفاءات من خالل توفري فرص عمل مالئمة لرواد
األعمال.
 .5متثل عنصراً أساسياً يف حتقيق التنمية االقتصادية ملا تتيحه من
توسع وتطور يف األعمال يف كافة املشاريع سواء أكانت صناعية أم
جتارية أم خدمية مما يدفع عملية التنمية يف الدول حنو االزدهار.
يالحظ اتفاق أغلب الكتاب على ان املنظمة الريادية هي تلك املنظمة

أبعاد التوجه الريادي لدى منظمات عينة البحث على وفق ما جاءت به
منهجية البحث.
 .4.3أبعاد التوجه الريادي:
تعدد اَراء الكٌتاب والباحثني خبصوص أبعاد التوجه الريادي على وفق
توجهاتهم الفكرية والبحثية ،حيث يتفق كل من ( Fairoz et al,
 )2010: 34-64و( Weismeir-Sammer, 2011:
 )128-138على أن أبعاد التوجه الرياي تتضمن (االبداعية،

وتبين املخاطرة ،واالستباقية) .وأضاف (داوده)99-87 :2011 ،
بعد االستقاللية وأشار اليه بكونه فرق العمل املدارة ذاتيا ً.يف حني
أضاف (  )Agca et al, 2012: 15بعدين اَخرين إىل هذه األبعاد
الثالثة املارة وهي التجدد االسرتاتيجي ،واملشروع اجلديد .ويف دراسة
حديثة يؤكد (جالب واَخرون )101-100 :2016 ،بأن أبعاد
التوجه الريادي هي (االبداعية ،واملخاطرة  ،واالستباقية) ونظراً التفاق
أغلب الباحثني على هذه االبعاد الثالثة اعتمدناها يف هذا البحث مما
يتطلب تقديم قدر من التوضيح هلذه االبعاد وكاالتي:
 .1اإلبداعية :يعد اإلبداع عملية هادفة حنو التجديد والتغري والتطوير
والتطلع حنو مستقبل أفضل لعمل املنظمات ،هذه العناصر جتعل من
اإلبداع أساس ًا لتنمية طاقات وقدرات ومهارات العاملني واالهتمام بها
وصوالً إىل حتقيق أهداف املنظمة (الزعيب .)492 :2016 ،يف حني
يتصف (األخضر )31 :2016 ،اإلبداع بأنه عملية ليس هلا نهاية،
إذ ميكن أن يكون نطاقاً إضافياً حبيث يتضمن تغيريات طفيفة أو
جذرية تغيرياً كامالً أو هلدف عام اكتشاف الفرص .وتعرف (طق
وعبيد )39 :2016 ،االبداع بانها أفكار جديدة فعالة إلشباع
حاجات الزبائن وهو عملية جتديد وحتديث مستمرة تشمل كل
املنظمة ،وهو جزء من اسرتاتيجية األعمال للممارسات اليومية.
وعرف (جالب واخرون )104 :2016 ،يعد اإلبداعية بأنه ميثل
توليد اإلبداع ووضعه موضع التطبيق خلدمة األهداف املنشودة .ويرى
(خرياهلل )18 :2015 ،أن العملية االبداعية تتصف مبجموعة من
اخلصائص والصفات منها :
 .1القدرة على اكتشاف عالقات جديدة.
 .2القدرة على استنطاق تلك العالقات واإلفصاح منها.
 .3الربط بني العالقات اجلديدة والعالقات القدمية اليت سبق لغريه
اكتشافها.
 .4توظيف العالقات اجلديدة لتحقيق أهداف معينة.
 .5اإلحجام عن األخذ عن االَخرين إال بالقدر الذي خيدم وحيقق
اإلبداعية لديه.

اليت متتلك التوجه الريادي لذا يركز البحث على مستويات حتقيق
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 .2تبين املخاطرة ( :)Risk Takingميثل املخاطرة إىل رغبة
جهة ما بالتوجه حنو املشاريع اجلديدة اليت مل يسبق إليها أحد من

(عبداهلل )99 :2016 ،بأنها االسرتاتيجية اليت تتبناها املنظمات يف
البحث عن الفرص البيئية ،وتتطلب االستباقية الرتكيز على

قبل وهذا التوجه يكون مصحوباً بتخصيص املوارد املهمة إلجناز
تلك املشاريع واحلصول على العائد املطلوب (جالب واخرون،

املستقبل،فهي تتضمن االستجابة للتغيري لتحقيق األهداف
االسرتاتيجية للمنظمة.

 .)106-105 :2016ويشري (داوده )31 :2011 ،إىل هذا البعد
بأنه االستعداد ملواجهة عدم التأكد يف أخذ مسؤولية املستقبل،
ويوضح بأن حتمل املخاطرة احملسوبة واملعقولة يعد إحدى
اخلصائص املألوفة لدى االقادة الرياديني .ويبني (فرج:2014 ،

 )60احتمال وقوع حدث مستقبلي يتسبب يف إحداث خسارة أو ضرر
مادي أو معنوي ،أما عواقب اخلطر فقد تكون ضعيفة وحمتملة ،وقد
تكون معتربة تؤدي إىل دمار وخراب واملخاطرة تكون على مستوى

الفرد واملنظمة ،ففي جمال املنظمة حسب (الزعيب)40 :2016 ،
هي مدى قدرة أصحاب العمل على حتمل املخاطرة عند اختاذهم
للقرارات الضرورية مع ضرورة االنتباه إىل حجم هذه املخاطرة ،وكيف
ميكن اجياد احللول هلا .يف حني ترى (عبداهلل )99 :2016 ،بأنه
استعداد املنظمة لتحمل اختاذ القرار جبرأة ومسؤولية سواء أكان على
مستوى األفراد أم على مستوى اجلماعات ومواجهة التغريات البيئية
اليت حتدث ،ويف الظروف اليت تتسم بالالتأكد.
 .3االستباقية ( (Proactivenessتشري االستباقية إىل توقع
املنظمة إلحتياجات ورغبات املستقبل والتصرف على أساسها بقصد
احلصول على موطئ قدم يف السوق ميكن املنظمة من التميز يف عيون
زبائنها ،وبلوغ أهدافها املنشودة (جالب واَخرون.)107 :2016 ،
ويشري ( (AL Shubiri, 2010: 12إىل االستباقية بأنها درجة
استعداد املديرين يف االلتزام ذات املخاطرة العالية وحتديد املوارد
اليت ميكن أن تكلف خسائر كبرية أو اجملازفة يف اجلوانب غري معروفة
النتائج ،واالرتباط باملوجودات املكلفة أو االقرتاض بشكل مفرط،
وميثل اختاذ القرارات ذات الصلة باملشروعات واملنتجات والعمليات
اجلديدة يف ظل ظروف املخاطرة وعدم التأكد .فاملنظمة اليت تنوي
التوجه العاملي يتطلب االستباق يف دخول السوق العاملية قبل
االَخرين واالستفادة من مزايا الدخول املبكر (داوده.)91 :2011 ،
ويرى ( )Schillo, 2011: 22إن أخذ املخاطرة يتعلق بتوجه
مدير املنظمة يف البت يف املشاريع ذات املخاطرة العالية .وعرفها
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 .4وصف متغريات الدراسة وتشخيصها
يتضمن هذا املبحث وصف متغريات الدراسة وذلك عرب عرض البيانات
اليت تضمنتها استمارة االستبانة وحتليل االستجابات باستخدام
التحليالت اإلحصائية كالتوزيعات التكرارية والنسب املئوية واألوساط
احلسابية واالحنرافات املعيارية ولكل متغري من متغريات الدراسة
الرئيسة واملتمثلة باالبتكار املالي والتوجه الريادي بوصفها  ،فض ًال
عن املتغريات الفرعية وباالعتماد على مقياس  Likertاخلماسي
لقياس درجة اتفاق العينة على فقارت االستبانة وكاالتي :
 .1.4وصف انشطة االبتكار:
يتناول هذا احملور وصف أنشطة االبتكار واملتمثلة يف (االبتكار يف
جمال التمويل ،االبتكار يف إدارة املخاطر ،االبتكار يف السيولة) حبسب
النتائج املستخلصة من التحليل اإلحصائي وكما يلي:
وصف آراء عينة الدراسة جتاه االبتكار يف التمويل
-1
تشري النتائج الواردة يف اجلدول ( )2إىل أن إجابات املبحوثني وعلى
املستوى الكلي للمكاتب املبحوثة حول هذه االنشطة من خالل
مؤشراته ) (X4 -X1متيل باجتاه االتفاق وبنسبة )(%79.25
من تلك اإلجابات ،وبوسط حسابي مقداره ) (4.01واحنراف معياري
مقداره ) ،(0.909يف حني بلغت نسبة حمايد ( ،) %9.5أما نسبة
عدم االتفاق فقد بلغت نسبة ).(%10
أما على املستوى اجلزئي ملؤشرات قياس هذا البُعد فقد بلغ
املؤشرات ( ) X1أعلى قيمة بوسط حسابي ) ،)4.31وباحنراف
معياري ( )0.800مما يدل على أن املكاتب املبحوثة حتاول بشكل
مستمر اجياد مصادر جديدة لتمويل انشطتهم .أما اقل قيمة فقد
كانت للمؤشر ( )X2إذ بلغ الوسط احلسابي له ( ،)3.31وباحنراف
معياري ( ،)1.289مما يدل على أن املكاتب املبحوثة ال تهتم كثرياً
باالساليب التمويلة كالرهون والسندات العقارية.
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اجلدول ( :)2التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلبتكار يف جمال التمويل على املستوى الكلي ملكاتب عينة
الدراسة.
مقياس االستجابة
العامل

الرمز

التمويل

X1
X2
X3
X4

اتفق بشدة

حمايد

اتفق

ال اتفق بشدة

ال اتفق

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

20
9
13
24

46
20
30
54

20
14
26
13

46
32
59
30

3
7
3
4

6
16
7
9

1
10
2
3

2
23
4
7

0
4
0
0

0
9
0
0

املعدل

37. 5

اجملموع

9.75

41.75

79.25

9

9. 75

1

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

4.31
3.31
4.13
4.31

0.800
1.289
0.734
0.909

4.01

0.933
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املصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية ( .) SPSS
وأن أعلى نسبة اتفاق على املستوى اجلزئي ملؤشرات هذه العوامل
وصف آراء عينة الدراسة جتاه االبتكار يف إدارة
-2
املخاطر:
كانت للمؤشر ) (X8بوسط حسابي ) (4.31واحنراف معياري
تشري النتائج الواردة يف اجلدول ( )3إىل أن إجابات املبحوثني وعلى ) ،(1.073مما يدل على ان املكاتب املبحوثة تعتمد على
مستوى مجيع مكاتب عينة الدراسة حول هذا النشاط من خالل
مؤشراته ) (X9-X5متيل باجتاه االتفاق وبنسبة ) (%78.4من
تلك اإلجابات ،يف حني بلغت نسبة عدم االتفاق على مؤشرات هذا البعد

تكنولوجيا احلديثة للحصول على أحدث املعلومات وجتنب املخاطر.
وكان أقل املؤشرات على املستوى اجلزئي ممثلة باملؤشر ) (X7إذ
بلغ الوسط احلسابي ) (3.88وباحنراف معياري ) ،(0.920مما

نسبة )،(%5.4أما احملايدون فبلغت نسبتهم ( ,)%16.2وبوسط
حسابي مقداره ) (4.09واحنراف معياري مقداره ).(0.930

يعين أن املكاتب املبحوثة تعطي اهتماماً أقل نسبياً بتنويع
حمافظها االستثمارية.

اجلدول ( :)3التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلبتكار يف إدارة املخاطر على املستوى الكلي ملكاتب عينة
الدراسة.
مقياس االستجابة
العامل

الرمز

إدارة املخاطر

X5
X6
X7
X8
X9

اتفق بشدة

اتفق

ال اتفق

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

20
11
11
28
18

46
25
25
64
41
41

17
22
21
7
15

39
50
48
16
34
37.4

5
11
9
5
7

11
25
20
11
16
16.2

1
0
2
3
3

2
0
5
7
7
4

1
0
1
1
1

2
0
2
2
2
1.4

املعدل
اجملموع

حمايد

ال اتفق بشدة

78.4

16.2

الوسط
احلسابي
4.22
4.00
3.88
4.31
4.04
4.09

االحنراف
املعياري
0.911
0.715
0.920
1.073
1.033
0.930

5.4

املصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية ( .) SPSS
أما على املستوى اجلزئي فكانت أعلى مؤشرات هذه العوامل ممثلة
وصف آراء عينة الدراسة اجتاه االبتكار يف السيولة:
-3
تشري النتائج الواردة يف اجلدول ( )4إىل أن إجابات املبحوثني وعلى باملؤشر ( ) X12بوسط حسابي بلغ ( )4.20وباحنراف معياري
املستوى الكلي لعينة الدراسة حول االبتكار يف السيولة من خالل ( ،)0.794أي أن املكاتب عينة الدراسة تبحث وتسعى إلبتكار
مؤشراته ) (X13-X10إذ تبني أنها متيل باجتاه االتفاق بنسبة مصادر جديدة للسيولة عند احلاجة ،بينما كانت أدنى مؤشرات هذه
) (%81.25من تلك اإلجابات ،وبوسط حسابي مقداره )(4.06
واحنراف معياري قيمته ) ،(0.968يف حني بلغت نسبة اإلجابات
احملايدة ( ،)%10.25أما نسبة عدم االتفاق على مؤشرات هذا البُعد

العوامل للمؤشر ( ) X11بوسط حسابي بلغ ( )3.86وباحنراف
معياري ( ،(1.112ويشري ذلك إىل اخنفاض تركيز املكاتب املبحوثة
على التوقيتات يف التدفقات النقدية عند إدارة الديون.

فقد بلغت نسبة ) ،(% 8.25أي أن هناك نسبة اتفاق جيدة على
أغلب مؤشرات االبتكار يف السيولة.
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اجلدول ( :)4التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلبتكار يف السيولة على املستوى الكلي ملكاتب عينة الدراسة.
مقياس االستجابة
العامل

الرمز

السيولة

X10
X11
X12
X13

اتفق بشدة
%
36
30
39
43

ت
16
13
17
19

املعدل

اتفق
ت
19
20
21
18

37

اجملموع

حمايد
%
43
45
48
41

ال اتفق
%
14
14
9
4

ت
6
6
4
2

44.25

81.25

%
7
4
4
7

ت
3
2
2
3

10.25

احلسابي

املعياري

0
3
0
2

4.09
3.86
4.20
4.11

0.884
1.112
0.794
1.082

ت

5.5

10.25

ال اتفق بشدة

الوسط

االحنراف

%
0
7
0
4

4.06

2.75

0.968

8.25

املصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية ( .) SPSS

اجلدول ( :)5األهمية الرتتيبية ألنشطة االبتكار املالي

ت

االبتكار املالي

.1

السيولة

نسبة االتفاق
81.25

الوسط احلسابي
4.06

.2

التمويل

79.25

.3

ادارة املخاطر

78.4

4.01
4.09

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية()SPSS
وصف آراء عينة الدراسة اجتاه أبعاد التوجه

-4
الريادي :
تشري معطيات اجلدول ( )5إىل التوزيعات التكرارية واألوساط
احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات (X28-
 )X15اخلاصة بأبعاد التوجه الريادي ،إذ تشري النسب إىل أن
( )%71.06من األفراد املبحوثني متفقون على هذه العبارات،
مقابل ( )% 17.6غري متفقني مع عبارات هذا البعد و ()%11.33
حمايدون ،وجاء ذلك بوسط حسابي ( )3.81واحنراف معياري
(.)0.914

ويالحظ من اجلدول املذكور ان فقرة ( )X14حققت أعلى قيمة
بوسط حسابي (  )4.38واحنراف معياري ( )0.654وهذا يدل على
أن املكاتب عينة الدراسة تركز على االدوات املتطورة من أجل تقديم
اخلدمات املالية بشكل أفضل .أما اقل درجة اتفاق فقد كانت على
املؤشر ( )X20إذ بلغ الوسط احلسابي له ( )3.02وباحنراف
معياري ( )1.130واليت تبني أن املكاتب املبحوثة ليست لديهم
القناعة الكافية بأن املخاطرة احملسوبة هي اليت حتقق االرباح.

اجلدول ( :)6التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد التوجه الريادي على املستوى الكلي ملكاتب عينة الدراسة.
مقياس االستجابة
العامل

ابعاد
التوجه
الريادي

897

الرمز

X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27

اتفق

اتفق بشدة

ال اتفق

حمايد

ال اتفق بشدة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

21
16
14
10
23
9
5
7
3
10
18
13
7
9

48
36
32
23
53
21
11
16
7
23
41
30
16
21

19
22
21
25
15
19
10
20
15
26
17
18
21
24

43
50
48
57
34
43
22
46
34
59
39
41
48
55

4
6
9
7
4
4
13
9
11
8
2
12
13
5

9
14
20
16
9
9
30
20
25
18
4
27
30
11

0
0
0
2
2
7
13
6
11
0
3
1
1
5

0
0
0
4
4
16
30
14
25
0
7
2
2
11

0
0
0
0
0
5
3
2
4
0
4
0
2
1

0
0
0
0
0
11
7
4
9
0
9
0
4
2

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

4.38
4.22
4.11
3.97
4.34
3.45
3.02
3.54
3.04
4.04
3.95
3.97
3.68
3.79

0.654
0.677
0.722
0.762
0.833
1.302
1.130
1.066
1.119
0.645
1.256
0.820
0.934
0.978
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X28

6

املعدل

14
26.13

اجملموع

55
24
44.93

10

71.06

22
17.6

4

9
8.27

17.6

0

0
3.06

3.72
3.81

0.817
0.914

11.33

املصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية ( .) SPSS
ويشري اجلدول ( )7إىل أن هناك عالقة ارتباط إحصائية موجبة ذات
 .2.4حتليل عالقات االرتباط بني متغريات الدراسة:
يهدف هذا احملور إىل قياس واختبار معنوية عالقات االرتباط بني داللة معنوية بني املتغري املستقل (االبتكار املالي) واملتغري املعتمد
متغريات الدراسة ،واملتمثلة بوجود عالقة ارتباط معنوية بني االبتكار ( التوجه الريادي) ،إذ بلغ معامل االرتباط بينهما ( )0.635وهي
املالي كمتغري مستقل وابعاد التوجه الريادي كمتغري املعتمد عرب قيمة معنوية عند مستوى ( )0.01وهذا يشري إىل أنشطة االبتكار
استخدام معامل االرتباط ( )Pearson Correlationوعلى النحو املالي تقرتن مع التوجه الريادي لدى املكاتب املبحوثة بنسبة
اآلتي:
مقدارها ( .)63.5وبهذه النتيجة تقبل الفرضية الرئيسية األوىل اليت
عالقة االرتباط بني االبتكار املالي وأبعاد التوجه
-1
الريادي على املستوى الكلي ملكاتب عينة الدراسة:
تركز هذه الفقرة على اختبار الفرضية الرئيسية األوىل ،اليت تشري إىل
وجود عالقة ارتباط معنوية بني االبتكار املالي وأبعاد التوجه الريادي

تنص على أن هناك عالقة ارتباط معنوية بني االبتكار املالي وابعاد
التوجه الريادي على املستوى الكلي يف املكاتب املبحوثة.

يف املكاتب عينة الدراسة:
اجلدول ( :)7عالقة االرتباط املعنوية بني االبتكار املالي والتوجه الريادي (املؤشر الكلي) ملكاتب عينة الدراسة
املتغري املستقل

االبتكار املالي

املتغري املعتمد

التوجه الريادي

0.635

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الربجمة اإلحصائية ** .معنوي عند مستوى 0.01
 -2عالقة االرتباط بني كل نشاط من أنشطة االبتكار املالي قيمة معنوية عند مستوى ( ) 0.01وبذلك فإن هناك اقرتان وتالزم
والتوجه الريادي ملكاتب عينة الدراسة :
بنسبة تقارب ( )45بني املتغريين.
يشري اجلدول ( )8إىل وجود عالقات ارتباط بني كل نشاط من أنشطة يف حني أن أضعف عالقة كانت بني االبتكار يف التمويل والتوجه
االبتكار املالي والتوجه الريادي ،ويتضح من اجلدول املذكور أن الريادي ،فقد بلغت قيمة االرتباط ( )0.227على الرغم من تندي يف
أقوى عالقة ارتباط كانت بني االبتكار يف السيولة والتوجه الريادي إذ
بلغت قيمة االرتباط ( )0.513وهي قيمة معنوية عند مستوى
( )0.01وبذلك فإن العالقة طردية بنسبة تقارب ( )51بني
املتغريين مما يدل على وجود اقرتان بني االبتكار يف السيولة والتوجه
الريادي.
بينما تأتي االبتكار يف ادارة املخاطر باملرتبة الثانية من حيث قوة
العالقة بينها والتوجه الريادي ،إذ بلغت قيمة االرتباط ( )0.451وهي

هذه القيمة إال أنها معنوية عند مستوى ( ) 0.05مما يعين أن
املكاتب املبحوثة تتعامل مع االساليب التمويلية املبتكرة املقدمة
من قبل العمالء حلل املشاكل املالية للمستثمرين .وبهذه النتيجة
تقبل الفرضية الرئيسية الثانية اليت تنص على أن هناك عالقة ارتباط
معنوية بني كل نشاط من أنشطة االبتكار املالي والتوجه الريادي يف
املكاتب املبحوثة.

اجلدول ( :)8عالقات االرتباط بني كل نشاط من أنشطة االبتكار املالي والتوجه الريادي ملكاتب عينة الدراسة
املستقل
املعتمد
التوجه الريـــــــــادي

أنشطة االبتكار املالي
التمويل

إدارة املخاطر

السيولة

املؤشر الكلي

0.227

0.451

0.513

0.635

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الربجمة اإلحصائية (.)SPSS
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 .3.4حتليل عالقات التأثري بني متغريات الدراسة:
حناول يف هذا احملور قياس أثر املتغريات املستقلة يف املتغري التابع،
وقد استخدم الباحث هلذا الغرض أمنوذج االحندار اخلطي البسيط
واملتعدد كما يأتي:
 .1تأثري االبتكار املالي يف التوجه الريادي على املستوى
الكلي :
يتضح من معطيات اجلدول ( )9وجود تأثري معنوي ألنشطة االبتكار
املالي يف حتقيق التوجه الريادي وعلى املستوى الكلي عند مستوى
الداللة ( )0.05يفسر هذا التأثري جمتمعة ) (%40من التباين
(االختالف) يف التوجه الريادي ،و يدعم ذلك قيمة ( )Fاحملسوبة
البالغة ( )28.429وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ()073.4

عند درجيت حرية ( ,)42,1ويف ذلك إشارة أن التوجه الريادي يعتمد
على انشطة االبتكار املالي اليت متارسها ،كما يشري معامل التحديد
( )Beta1إىل أن التغري يف انشطة االبتكار املالي وحدة واحدة يقود
إىل تغري يف التوجه الريادي مبقدار( )0.635و يدعم ذلك قيمة ()T
احملسوبة البالغة ( )5.332وهي أكرب من قيمتها اجلدولية()1.682
عند مستوى معنوية ( ,)0.05وتعكس قيم ( )R2و( )Betaاألهمية
الكبرية لإلبتكار املالي ،مما يعين ان التوجه الريادي لدى املكاتب
املبحوثة تعتمد إى حد كبري على انشطة االبتكار املالي ،وبذلك ميكن
قبول الفرضية الثالثة اليت تنص على وجود تأثري معنوي ألنشطة
االبتكار املالي يف حتقيق ابعاد التوجه الريادي.

اجلدول ( :)9أثر االبتكار املالي يف أبعاد التوجه الريادي (املؤشر الكلي)
املتغري املعتمد

التوجه الريادي
Sig.

F

املتغري املستقل

B0

B1

R2

اجلدولية

احملسوبة

االبتكار املالي

0.615

0.635

0.404

4.073

28.429

قيمة  Tاحملسوبة = ) ( 5.332
قيمة  Fاجلدولية = 1.682
املصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية ( .) SPSS
)DF (42,1

 .2تأثري كل نشاط من أنشطة االبتكار املالي يف التوجه
الريادي ملكاتب عينة الدراسة:
يبني اجلدول ( )10إىل العالقة التاثريية ألنشطة االبتكار املالي يف
التوجه الريادي ويالحظأن السيولة جاءت باملرتبة االوىل يف حدة
تأثريها على التوجه الريادي ومبعامل التحديد ( )R2مقداره (
 )0.26مما يعين ان نشاط السيولة استطاعت أن تفسر ما نسبة
 %26من التغريات اليت طرأ على التوجه الريادي لدى املكاتب
املبحوثة ويعزز ذلك يف قيمة ( )Fاحملسوبية والبالغة () 15.06

0.000

P* ≤ 0.05

N =44

مستوى معنوية ) ،(0.05ويتضح من قيمة  B1أن تعزيز اجيابي
مبقدار وحدة واحدة أنشطة ابتكار يف إدارة املخاطر يؤدي إىل التغري يف
التوجه الريادي يف املكاتب املبحوثة مبقدار ) (0.45ويعزز ذلك قيمة
) (tاحملسوبة البالغة ) (3.278وهي أكرب من قيمة ) (tاجلدولية
عند درجيت حرية ).(42,1
ويالحظ أن أنشطة التمويل مل تظهر مبعنوية تأثريها يف التوجه
الريادي ،إذ يشري معامل )  (Rأن أنشطة االبتكار يف التمويل مل
تتمكن من حتديد نسبة تاثريها يف التوجه الريادي حبيث تكون معنوية
2

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية والبالغة ( )4.073عند مستوى معنوية
( ،)0.05ويالحظ من قيمة معامل ) )B1اليت بلغت ( ) 0.51بأن
أي تغري اجيابي مبقدار وحدة واحدة يف أنشطة االبتكار املالي يؤدي

فضالً عن املؤشرات االخرى اليت مل تظهر مبعنوية العالقة ويعزى
الباحث ذلك إىل أن أنشطة التمويل ال تعد بعداً ميكن االعتماد عليه يف
بيئة املكاتب املبحوثة لتحقيق التوجه الريادي ،وعلى من أهمية

اجلدولية عند مستوى معنوية ) (0.05ودرجيت احلرية (.)42,1

أنشطة التمويل ،اال إنه يف ضوء منهجية البحث وفرضياتها فانها ال
تعد نقطة قوة حبيث توجه املكاتب املبحوثة حنو الريادة.
وهذا يعين حتقيق الفرضية الرئيسية الرابعة اليت تنص على وجود

اىل تغيري نسيب يف التوجه الريادي كمتغري تابع مبقدار نصف درجة
ويؤكد ذلك معامل ) )Tاليت بلغت ( )3.875وهي أكرب من القيمة
ومن اجلدول املذكور يالحظ أن انشطة إدارة املخاطر استطاعت ان
تفسر ما مقداره  20%من التغريات اليت تطرأ على التوجه الريادي
لدى املكاتب املبحوثة مبقدار )  )0.45ويعزز ذلك قيمة )(F
احملسوبة اليت بلغت ( )10.74وهي أكرب من قيمتها اجلدولية عند
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اجلدول ( :)10أثر كل نشاط من أنشطة االبتكار املالي يف التوجه الريادي يف املكاتب عينة الدراسة
املتغري املعتمد

التوجه الريادي
B1
)(t

املتغريات املستقلة

B0

نشاط التمويل

0.193

نشاط إدارة املخاطر

0.382

نشاط السيولة

0.401

227.0
)1.511(
0.451
()3.278
0.513
)3.875(

)DF (42,1

R2

F
اجلدولية

احملسوبة

Sig.

0.052

4.073

2.284

0.138

0.204

4.073

10.748

0.002

0.263

4.073

15.016

0.000

P* ≤ 0.05
قيمة  Tاجلدولية = 1.68
املصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية ( .) SPSS
 .5االستنتاجات والتوصيات
ميثل هذا املبحث حصيلة ما متكنا من استنتاجه اعتماداً على نتائج
وصف متغريات الدراسة وتشخيصها وبيان طبيعة العالقة بينها،
ولذلك سيتضمن هذا املبحث حمورين هما:
 .1.5االستنتاجات:

 .1يستنتج من اَراء األفراد املبحوثني أن املكاتب املبحوثة تسعى
إىل الرتكيز على أنشطة االبتكار املالي من حيث أنشطة السيولة وإدارة
املخاطر.
 .2يالحظ من نتائج التحليل الوصفي بأن املكاتب املبحوثة تركز
بشكل مستمر على إجياد مصادر متويل جديدة ،ولكن يالحظ التدني
يف اهتمامهم بالرهون والسندات العقارية.

 .3أوضحت نتائج التحليل الوصفي حول االبتكار يف إدارة املخاطر أن
املكاتب املبحوثة تسعى إىل استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا
للحصول على املعلومات جتنباً للمخاطر.
.4بينت نتائج حتليل أفراد املبحوثني حول االبتكار يف السيولة أن
املكاتب املبحوثة تهتم بشكل كبري بابتكار مصادر جديدة لتوفري
السيولة عند احلاجة .ولكن يالحظ أن هناك ضعف ًا يف تركيزهم على
التوقيتات الزمنية يف التدفقات النقدية.
 .5أظهرت نتائج التحليل الوصفي حول مستويات أبعاد التوجه
الريادي أن املكاتب املبحوثة تركز على التجديد بشكل مستمر من
أجل تقديم خدمات جديدة ومتطورة وباملقابل فإن هناك تدني ًا نسبياً
يف القناعة عندهم بأن املخاطرة احملسوبة هي اليت حتقق األرباح.
 .6بينت نتائج التحليل اإلحصائي أن هناك عالقة ارتباط معنوية
قوية بني املتغري املستقل االبتكار املالي واملتغري املعتمد التوجه

N = 44

 .7كشفت نتائج التحليل اإلحصائي أن هناك حالة تالزم وترابط بني
كل نشاط من أنشطة االبتكار املالي والتوجه الريادي يف املكاتب
املبحوثة ،وهذا الرتابط يكون قوياً بني أنشطة االبتكار املالي والتوجه
الريادي ،فضالً عن أنشطة االبتكار يف إدارة املخاطر والتوجه الريادي،
يف حني يالحظ ضعف االقرتان بني االساليب التمويلية املبتكرة حلل
مشاكل املستثمرين املالية حبيث تعزز من ترابطها مع التوجه
الريادي.
 .8يستنتج من نتائج حتليل اإلحصائي وجود تأثري معنوي ألنشطة
االبتكار املالي يف التوجه الريادي يف املكاتب املبحوثة ،مما يعين أن
أبعاد التوجه الريادي تؤثر بشكل كبري يف أنشطة االبتكار املالي
وتعزز تلك املنظمات يف التوجه حنو الريادة.
 .2.5املقرتحات:
تأسيساً على ما تقدم من استنتاجات يعرض هذا احملور بعض
املقرتحات وعلى النحو االتي :
 .1ضرورة تركيز اهتمام مكاتب الصريفة واحلواالت املالية يف اإلقليم
باالبتكارات املالية من حيث التمويل ،واملخاطرة فضالً عن السيولة.
 .2ينبغي أن تقوم إدارة املكاتب املبحوثة بتنويع حمفظتهم املالية
واالستفادة من االستشارات املقدمة من اخلرباء للتوقعات املستقبلية
لألسواق املالية واستغالهلا من خالل إجياد أدوات مبتكرة إلدارة
املخاطر.
 .3الرتكيز على التوقيتات الزمنية من حيث التدفقات النقدية الداخلة
واخلارجة إلدارة الديون وتوظيف الوسائل التكنولوجية من حيث
الرباجميات والتقنيات احلديثة إلدارة السيولة حبيث تعزز من املوقف
الريادي لدى املكاتب املبحوثة.

الريادي يف املكاتب املبحوثة ،ويشري ذلك إىل أنه كلما اهتمت املكاتب
املبحوثة بأنشطة االبتكار املالي حتسن أداؤها وتوجهها حنو الريادة.
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 .4استغالل قوة تأثري أنشطة االبتكار يف السيولة واالبتكار يف إدارة
املخاطر وتوظيفها بشكل فعال باعتبارهما األنشطة ذات التأثري األكثر
يف حتقيق التوجه الريادي يف بيئة الدراسة.

داوده ،ره نج حممد نوري ،)2011(،القيادية الريادية وأخالقيات
العمل يف املنظمات الريادية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة دهوك
كلية االدارة واالقتصاد.

 .5تفعيل نشاط االبتكار يف التمويل حبيث ختدم التوجه العام

عبدالوهاب ،بوبعة ،)2012(،دور االبتكار املالي يف دعم امليزة

للمكاتب املبحوثة يف حتقيق التوجه الريادي واليت ميكن أن تزيد من

التنافسية للمؤسسة االقتصادية ،رسالة ماجستري ،جامعة

قدرات وإمكانيات هذه املكاتب يف التفوق على املنافسني بالتالي
التوجه الريادي.

منتوري ،كلية العلوم االقتصادية.

عبداحلي ،حممدعبداحلميد ،)2014(،استخدام تقنيات اهلندسة

التخصصية يف اجملال املالي واليت تساهم يف تعزيز قدرات التحليل

ااملالية يف إدارة املخاطر يف املصارف االسالمية ،اطروحة
دكتوراه ،جامعة حلب ،كلية االقتصاد.

 .6زيادة االهتمام باملوارد البشرية من خالل االهتمام بالدورات
واالبتكار يف األسواق املالية.

 .7يقرتح الباحث يف البحوث املستقبلية إجراء دراسة على البنوك
التجارية والتوسع يف حجم العينة فضالً عن البحث عن أدوات ابتكارية
تولدها املستقبل حبيث حتقق للمنظمة النجاح والريادة.
 .6قائمة املصادر
 .1.6املصادر باللغة العربية:
 .1.1.6الرسائل واألطاريح اجلامعية:

الزيادي ،صباح حسني شناوة ،)2013( ،دور املسؤولية االجتماعية
يف تعزيز العالقة بني التوجه الريادي واالداء اجلامعي ،رسالة
ماجستري ،جامعة القادسية ،كلية االدارة واالقتصاد.

عبداهلل ،دنيا أمحد ،)2016(،دور القيادات االبداعية والقدرات
اجلوهرية يف حتقيق التوجه الريادي ،رسالة ماجستري ،جامعة
السليمانية ،كلية االدارة واالقتصاد.

طق ،سليم وعبيد ،علي ،)2016(،دور احلوافز يف تفعيل االبداع
االداري لدى العاملني يف املؤسسات الصناعية ،رسالة
ماجستري ،جامعة العربي التبسي ،كلية العلوم االقتصادية.
نسيمة ،خدير ،)2015(،مساهمة أخالقيات القيادة االدارية يف ريادة
املنظمات االقتصادية اجلزائرية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة
أحممد بوقرة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية.
 .2.1.6اجملالت والدوريات:
ادريس ،جعفر عبداهلل موسى وأمحد ،أمحد عثمان ابراهيم،

االخضر ،خراز ،)2016(،دور االبداع يف اكتساب املؤسسة ميزة

( ،)2016دور ريادة األعمال يف احلد من مشكلة البطالة

املري ،ياسر سامل ،)2013(،ريادة األعمال الصغرية واملتوسطة

مبنطقة الطائف ،جملة أماباراك االمريكية العربية للعلوم
والتكنولوجيا ،اجمللد السابع ،العدد احلادي والعشرون ،ص

التنافسية ،رسالة ماجستري ،جامعة أبي بكر بلقايد.
ودورها يف احلد من البطالة يف اململكة العربية السعودية،
اطروحة دكتوراه ،جامعة نايف العربية للعلوم االجنبية ،كلية
الدراسات.
بوعكاز ،نوال ،)2011(،حدود اهلندسة املالية يف تفعيل
اسرتاتيجيات التغطية من املخاطر املالية يف ظل االزمة،
رسالة ماجستري ،جامعة فرحان عباس ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية.
جدي ،ساسية ،)2015(،دور اهلندسة املالية يف تطوير الصناعة
املالية االسالمية دراسة حالة ماليزيا والسودان ،رسالة
ماجستري،جامعة حممد خضر ،كلية العلوم التجارية
واالقتصادية.
محيدان ،تقي الدين ،وبلعيد ،لطفي ،)2016(،دور اهلندسة املالية
يف تطوير منتجات املصارف املالية االسالمية ،رسالة
ماجستري ،جامعة العربي التبسي ،كلية العلوم االقتصادية.

ص .142-125
الباجوري ،خالد عبدالوهاب ،)2017(،ريادة األعمال مفتاح التنمية
االقتصادية يف العامل العربي ،احتاد الغرف العربية ،دائرة
البحوث االقتصادية.
سعاد ،يوسفاوي ،وعبدالسالم ،خملويف ،)2017(،دور اهلندسة
املالية االسالمية يف ابتكار منتجات مالية اسالمية ،جملة
البشائر االقتصادية ،اجمللد الثالث ،العدد األول.
فرج ،شعبان ،)2014( ،العمليات املصرفية وإدارة املخاطر ،دروس
موجهة لطلبة املاجستري ،جامعة البويرة ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية.
 .3.1.6املؤمترات والندوات:

الغالي ،بن إبراهيم ،)2014( ،دور االبتكار املالي يف تطوير الصريفة
االسالمية ،حبث مقدم إىل املؤمتر الدولي حول منتجات
وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية ،جامعة فرحان عباس،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية.
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بن منصور ،موسى ،)2014( ،االبتكار املالي يف املؤسسات املالية
االسالمية بني االصالة والتقليد ،حبث مقدم إىل املؤمتر الدولي
حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية ،جامعة
فرحان عباس ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية.
حليمة ،بزاز ،)2009(،املشتقات املالية وخماطرها ،ملتقى
االقتصادي الدولي االول ،أزمة النظام املالي واملصريف
الدولي وبديل البنوك االسالمية.

نقماري ،سفيان ،)2013(،االبداع واالبتكار يف النظام املصريف
ودوره يف حتسي امليزة التنافسية للبنوك ،ملتقى االقتصادي
الدولي األول حول اقتصاديات املعرفة واالبداع ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية ،جامعة البليدة.

قندوز ،عبدالكريم أمحد ،)2010(،االزمة االقتصادية العاملية من
منظور االقتصاد االسالمي ،مؤمتركلية العلوم االدارية الدولي
الرابع ،جامعة كويت.
 .4.1.6الكتب:

الزعيب ،علي فالح مفلح ،)2016( ،ريادة األعمال صناعة القرن
احلادي والعشرين ،دار الكتاب اجلامعي ،الطبعة االوىل،
االمارات العربية املتحدة – اجلمهورية اللبنانية.
جالب ،احسان دهش وحسن ،فالح حسن وجنة ،طيبة فارس وسبيت،
يوسف موسى ،)2016(،قراءات يف الفكر الريادي ،الطبعة

االوىل ،دار املنهجية للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
خرياهلل ،مجال ،)2015(،االبداع االداري ،دار اسامة للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.
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ائمة بأمساء السادة احملكمني الستمارة االستبانة
ت

اللقب العلمي والشهادة

االســــم

التخصص العام

الكلية

اجلامعة

1

األستاذ املساعد الدكتور

أمحد سليمان الصفار

مالية عامة

االدارة واالقتصاد

زاخو

2

األستاذ املساعد الدكتور

هادي خليل إمساعيل

إدارة األعمال

اإلدارة واالقتصاد

دهوك

3

األستاذ املساعد الدكتور

حكمت رشيد سلطان

إدارة األعمال

اإلدارة واالقتصاد

دهوك

4

األستاذ املساعد الدكتور

سعد فاضل عباس

إدارة األعمال

اإلدارة واالقتصاد

دهوك

5

األستاذ املساعد الدكتور

ره نج حممد نوري

إدارة األعمال

االدارة واالقتصاد

زاخو

6

األستاذ املساعد الدكتور

ميهفان شريف يوسف

إدارة األعمال

اإلدارة واالقتصاد

زاخو
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة زاخـــــــــو
كلية االدارة واالقتصاد
قسم العلوم املالية واملصرفية
املوضوع /استمارة استبانة
حضرات السادة احملرتمون.....
حتية طيبة....
نضع بني أيديكم األستبانة اليت أعدت بوصفها جزءاً من متطلبات استكمال مشروع البحث بعنوان (دور االبتكار املالي يف حتقيق أبعاد
التوجه الريادي  :دراسة استطالعية آلراء عينة من مدراء مكاتب الصريفة واحلواالت املالية يف حمافظة دهوك) .وتعد هذه
االستمارة مقياساً يعتمد ألغراض البحث العلمي ،وان تفضلكم باإلجابة املناسبة ومبوضوعية تامة يسهم يف احلصول على نتائج دقيقة وصحيحة
مبا يعزز من حتقيق أهداف البحث ،علماً أن املعلومات كافة ستتسم بطابع السرية واألمانة العلمية.
مع وافر الشكر والتقدير
مالحظات عامة:
وقد أعتمد الباحث اسلوب املقابلة مع العينة وذلك لتوضيح فقرات االستبانة عند احلاجة مع مراعاة احليادية يف ذلك.

الباحث
دلشاد حبيب جبار
مدرس مساعد

أوالً /املعلومات اخلاصة باملستجيبني
 .1اجلنس( :

) ذكر ( .

 .2العمر ( :

) أنثى .

)  30سنة فأقل (

)  40 -31سنة (

)  40سنة فأكثر.

 .3التحصيل الدراسي  :إعدادية فأقل (

)،

).

 .4عدد سنوات العمل يف اجملال املالي( :

) ،دبلوم فين (

) أقل من  5سنوات (

بكالوريوس (

) 15 – 5سنوات

(

)  15فأكثر.

ثانياً /متغريات الدراسة
احملور األول /االبتكار املالي
ت

العبـــــــــــارة

اتفق بشدة

اتفق

غري متأكد

ال اتفق

ال

اتفق

بشدة

أ .االبتكار يف جمال التمويل
1

نسعى إىل اجياد أدوات جديدة لتمويل أنشطتنا
نتعامل مع أساليب متويلية مبتكرة املقدمة من قبل املتعاملني كالرهون والسندات

2

العقارية

3

حناول ابتكار أدوات مالية حلل املشاكل املالية للمستثمرين

4

نستخدم الوسائل االلكرتونية يف تسجيل وحتويل االموال
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ب .االبتكار يف إدارة املخاطر
5

حناول ابتكار أساليب جديدة إلدارة املخاطر املالية

6

نسعى إىل التنويع يف التمويل من خالل اعتماد مصادر متويلية متعددة

7

حناول تنويع احملفظة االستثمارية إلدارة املخاطر
نستخدم التكنولوجيا احلديثة للحصول على أحدث املعلومات عن االسعار جتنباً

8

للمخاطر

9

نعتمد االستشارات املقدمة من اخلرباء املختصني للتوقعات املستقبلية لألسواق

ت .االبتكار يف السيولة
10

نسعى للحصول على املعلومات عن احلركة النقدية لدى الزبائن

11

نركز على إدارة الديون من حيث التوقيتات يف التدفقات النقدية

12

حناول ابتكار مصادر جديدة لتوفري السيولة عند احلاجة

13

نعتمد الوسائل التكنولوجية املبتكرة إلدارة السيولة من حيث الرباجميات والتقنيات
احلديثة

احملور الثاني/أبعاد التوجه الريادي
ت

العبـــــــــــارة

أ .االبداع
1

نركز على التجديد من أجل تطوير اخلدمات املالية

2

نسعى إىل استخدام أحدث االبتكارات التكنولوجية املتوفرة يف اجملال املالي واحملاسيب

3

نركز على تقديم خدمات جديدة يف خمتلف الفروع التابعة لنا

4

نسعى إىل توظيف االبتكارات لتقديم اخلدمات املتميزة يف السوق

5

نسعى إىل االستفادة من أفكار واراء ذوي اخلربة يف جمال االبداع

ب .تبين املخاطرة
6

نتبنى املخاطرة يف تشغيل األموال إلستغالل الفرص االستثمارية

7

لدينا قناعة بأن املخاطرة احملسوبة هي اليت حتقق االرباح

8

منتلك اجلراة يف تنفيذ األفكار املتميزة
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9

خناطر يف استغالل الفرص ذات الرحبية العالية

10

نسعى إىل مشاركة ذوي اخلربة يف جمال إدارة املخاطر

ت .االستباقية
11

نستبق املنافسون يف البدء بعرض خدمات جديدة

12

إدارتنا تكون االوىل يف استغالل الفرص املالية

13

نعتمد االستباقية يف توظيف التقنيات احلديثة يف األنشطة قبل املنافسني

14

نبادر مبكراً يف اختاذ القرارت لألنشطة املالية

15

حناول أن تكون منظمتنا السباقة دائماً من خالل متابعة نشاط املنظمات املنافسة
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روليَ داهيَنانيَن دارايى ددةستظة ئينانا ئاراستةييَن ثيَشةنطييَ دا

:ثؤختة
 بو نظيَسينطةهيَن طهورين، َئارمانج ذظةكولينىَ دةستنيشانكرنا روىلَ ضاالكييَن داهيَنانيَن دارايى بو بدةستظةئينانا ئاراستةييَن ثيشةنطيى
 وظةكولةرى فورمةكا تايبةت، ) ذ ريَظةبةريَن ظان نظيَسينطاهان خبوظة طرتبوو44( َ ظةكولينى،َوظةطوهاستنةوةييَن دارايي ل ثاريَزطةها دهوكى
 داتا هاتينة شلوظةكرن بريَكا ناظةنديَن ذميَريارى والدانيَن،يا راثرسيىَ بكارئيناية وةك ئامريةك سةرةكى بو كومكرنا داتاييَن ثراكتيكى
.َثيظةرى وطريَدانا ثريسون وشلوظةكرنا كارتيَكرنى
.َ ثيَشربكى، ثارةيىَ بةردةست، دةستخستنا ثارةيى،َ ئاراستةييَن ثيَشةنطيي، داهيَنانا دارايى:ثةيظيَن سةرةكى

The Role of Financial Creative activities to achieve Entrepreneurial Orientation
dimensions
Abstract:
The research dealt with the subject of the activities of financial creative represented by the
activity of financing and management of risks and liquidity, the research also touched
Dimensions of the Entrepreneurial Orientation approach of innovation and risk taking and
proactive. The study aims to examine the role of financial creative to achieve the dimensions of
the Entrepreneurial Orientation, it has been selected exchange and Money transferring offices
(bureau) in Duhok province to conduct field side of the search, which included research (44) of
the leaders of these offices, and adopted the researchers questionnaire form after It has been
confirmed validity and reliability as a tool head for the collection of field data side, data were
analyzed using standard deviations and simple linear regression analysis of the Pearson
correlation coefficient.
Keywords: financial creative, Entrepreneurial Orientation, financing, Liquidity, proactiveness.
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