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دور التوجو الريادي في تحسين أداء مصرف الخميج التجاري
 -بحث تطبيقي-

((The role of the orientation of entrepreneurship in improving the performance of Gulf
))Commercial Bank / Applied Research

الباحث  /حسام حمدان شونة

م.د عمي موات صييود السوداني
المستخمص:

يهدف البحث الى التعرف على دور التوجه الريادي في تحسيين ادا صريرف اليلييل التجياري صجتصي البحيث وعليى
صسييتو ى اعبعيياد الصتصبلييه بي ي االتوجييه اعبتاييارا توجييه اعسييتبا)يا توجييه العييدااي وصيين ي ي ل اس يييتيدام ص يييا

ا بطا) ي

األدا الصتيوا ن بصوروراتهييا اعربعييها و)ييد ايتبيير ثيييا البحييث فييي ال طيياي الصريرفي الع ار)ييي األثلييي صصييب ب ي يييا صرييرف
اليليل التجاري ا وطبق البحث على عيو صاوو صن ا 14صدير وصورف صو عين في صسيتويا
صييدير )سييما صييدير فييري ا واسييتيدم البحييث اعسييتباو لدا لجص ي البياوييا
بالصرييرف عيو ي البحييثا و)ييد سييعى البحييث عيتبييار عييدد صيين ال ر يييا
الصتغي ار

ا ويلك صن اجل لإلجاب عن التساؤع

ث ييي لبع يياد وصتي ي ييطلبا

والصعلوصييا

دداريي

صيتل ي اصيديرا

وبعييا الت ييارير السييووي اليار ي

الصتعل ي بع )ييا

اعرتبيياط والت ي بير بييين ثييي

الصتعل بصشال البحيث وثيي اصيا الص ر ييود بالتوج ي ييه الرييادي ؟ وصيا

تطبي ي ي ييه ف ييي صر ييرف اليل يييل التج يياري ؟ا ص ييا طبيعي ي األدا الصر ييرفي ؟ وص ييا ث ييي الصؤش ي ي ي ي ي ي ار

وجاحه ؟ا ثل صررف اليليل التجاري عيوه البحيث لدييه توجيه رييادي ي ودثيا دليى

الصستيدص في ي ييي )ياسي ي ي ييه و صتييطلبا

تح يق األدا األف ل؟اصا ثي ي ييو ت بير التوج ي ي ييه الريادي ف ييي لدا صررف اليليل التجاري .
و)د تورل البحث دلى صجصوع صن اعستوتاجا

اان لثصها .دن ثواك توجه ريادي فيي صريرف اليلييل التجياري صجتصي

البحث وان ثيا التوجه يعود صردود دلى اثتصام ثيه الصرارف بابعاد الصتصبلي االتوجيه اعبتايارا توجيه اعسيتبا)يا توجيه

العدااي ا ف

عن وجود ت بير ايجابي للتوجه الرييادي بابعياد اليب ث فيي لدا صريرف اليلييل التجياري ا واييلك تبيين

دن التوجه الريادي )ادر على تح يق لصريرف اليلييل التجياري صين يي ل تحسيين ادا ثيا بشيال صباشير لو ريير صباشيرا
ولرهير وتياال التحلييل الوري ي االصعيدل العيام عبعياد التوجيه الرييادي لصريرف اليلييل التجياري )يو تبويي عالييه ل ي ار
صتغي ار
لدااها

البحيث صصيا يعويي اسيتيعا

الصريرف اليى اثصيي التوجيه الرييادي بابعياد صصيا ييوعا

واستوادا دلى صا تورل دليه البحث صن وتاال ف د و ع

صجصوع صن التورييا

بشيال ايجيابي فيي تحسيين

ايان صين لثصهياا يياد اثتصيام صريرف

اليليييل التجيياري صجتصي البحييث بالتوجييه الريييادي لصييا لييه تي بير صباشيير فييي تحسييين لدا الصرييرف ووجيياح دعصالييها
توريييف ددار الصرييرف الصبحوب ي ألبعيياد التوجييه الريييادي الصتصبلي

ييرور

اتوجييه اعبتاييار ا توجييه اعسييتبا)ي ا توجييه العييدااي

فييي ثيييه

بوريير تااصليي اابيير صيين ت عيلهييا بشييال ص ييرد فييي تع يي فييرث وجاحهيياا تواحييداث الص يييد صيين التغيي ار والتطييو ار
اعبعييادا ييرور )يييام ددار الصر ييارف باعفيياد صيين الع )ييا اعيجابي ي عيين طري ييق اععييداد لليط ييط الصسييت بلي وتحديييد
األثييداف الطويل ي األصييد التييي يوبغييي تح ي هييا صيين ي ي ل اسييتغ ل ال ييرث الصتاح ي دصاصهييا واسييتغ ل دصااوياتهييا الدايلي ي
واوعاا

يلك على لدا ثا الصررفي.

الكممات المفتاحية :التوجه الرياديا لدا صررف اليليل التجاري ا بطا) األدا الصتوا ن.
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Abstract:
The research aims to identify the role of the leading trend in improving the
performance of Gulf Commercial Bank research community and the levels of dimensions
of B (trend innovation, go proactive, directed aggressive) and through the use of scale
(Balanced Scorecard) Bmnzawradtha the four, has tested this research in the banking sector
Iraqi civil represented by (Gulf commercial Bank) And applied research on a sample of
(41), director and employee distributors in different administrative levels (manager,
department manager, branch manager), and use the search questionnaire tool to collect data,
information, and some of the annual reports of the bank's research sample, has sought
research to test a number of hypotheses concerning relations link and influence of these
variables, in order to answer questions related to the problem of Find it (what is an
orientation leadership? what are the dimensions and requirements applied in the Gulf
commercial Bank? what is the nature banking performance? what are the indicators used to
measure it, and the requirements of his success?, Do Gulf commercial Bank research
sample has directed a pilot led to achieve the best performance? what is the impact of the
leading trend in the performance of Gulf commercial Bank).
The research has come to a set of conclusions was the most important. There is a pioneering
approach in the Gulf Commercial Bank research community and that this trend is due
refunded to the attention of these banks dimensions of (trend innovation, go proactive, went
hostile), as well as having a positive influence to head the leading three dimensions in the
Gulf Commercial Bank's performance, as well as showing that oriented leadership capable
of achieving commercial bank Gulf through the improvement of their performance, either
directly or indirectly, and showed the results of descriptive analysis (general rate) to keep
the trend leading commercial bank Gulf force that builds high paragraphs Find variables
implying the absorption of the bank to the importance of orientation leading dimensions,
which is reflected in positive in improving its performance Based on the findings of the
research results has developed a set of recommendations was the most important, increase
the interest of Gulf Commercial Bank research community to go pioneering because of its
direct impact on improving the performance of the bank and the success of its
implementation, the need to hire the bank managing the surveyed dimensions oriented
leadership of b (directed innovation , directed proactive, went hostile) look complementary
more than activated individually to enhance their chances of success, and bring about more
changes and developments in these dimensions, the need for the bank management to
benefit from positive relations through the preparation of future plans and determine the
long-term goals to be achieved through exploit the opportunities available to them and
exploiting the internal potential and its impact on the banking performance .
Key words: the orientation of entrepreneurship, performance of Gulf Commercial Bank,
Balanced Score.
:المقدمة
اععصيال اوويه يعبير

صورصيا

وفهيم بياي التيي تعصيل بهيا

الع ) بتطوير صوتجيا

ورربيا

لربح توجه الريادي صن الص اثيم اعداري الصهص يا

اععصالا وصحاول التعرف على حاجيا

عن فهم وا)عي لصا يدور في اسواق صورصا

وايييلك التعييرف عل ييى حاجيياتهم الحاليييه والصسييت بليه وصحاول ي التعييرف علييى ال ييرث والصييياطر التييي توط ييوي عليهييا صصييا
فيي تح ييق

يساعدثا صن استشراف الصست بل واععداد له بريار صجصوع صن البداال اعستراتيجي التي تساعد الصورص

اععصيال يعبير عين الاي يي التيي سييتم بواسيطتها

 دن ص هيوم التوجيه التوجيه الرييادي لصورصيا. لثدافها الحاليه والصست بلي
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دلى تعريم العوارر اعيجابي
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الحاري فييي البياييه التييي تتصيي بالديواصيايييه وايييلك ان التوجييه الريييادي يسييعى

التي تصتلاها الصورصيه و ت لييل العوارير يا

األبعياد السيلبي والصحبطي لعصلها.و)يد ايتبير

ثيا البحث في صررف اليليل ا و)د وتواول البحث التوجه الريادي والصاون صن ا التوجه اعبتاار ا التوجه اعسيتبا)ي ا
التوجه الصياطر واليي اعتبر دبعادا للصتغير األول وثو ا التوجه الريادي وبهيا الصبحث يتم اعجابه على التساؤل في
الصشييال األولييى دصييا الصبحييث البيياوي سيييتم التطييرق فيييه دلييى ا ص هييوم ولثصيييه األدا الصرييارف التجاري ي – صييدايل ت ييييم

األدا الصرييارف التجاريييه – صييديل بطا) ي األدا الصت يوا ن وان صورييو ار
الصتصبل ي ب ي ي ا الصورييور الصييالي ا صورييور ال بيياان ا صورييور العصليييا
للصتغير الباوي وثو ا األدا
فييي الجاوي

بطا)يي األدا الصت يوا ن ا  BSCاعربعييه

الدايلييي ا صورييور الييتعلم والوص ييو اعتبيير دبعييادا

وبهييا الصبحيث سييتم اعجابيه عليى الصشيال الباويي ا اصيا بيا)ي التسياؤع

ييتم اعجابيه عوهيا

العصلييي اليييي ت ييصن بي ث صباحييث ا تويياول الصبحييث األول التحليييل اعحرييااي لعيوييه البحييث فييي حييين

الصبحييث البيياوي تحليييل ع )ييا

اعرتبيياط بييين صتغي ي ار

ايتبار وتحليل الت بير بين صتغي ار

البحث ا فيصا

.

ييم

البحييث لصرييرف اليليييل التجيياري ا و)ييد ت ييصن الصبحييث البالييث

م ال رل الراب اعستوتاجا

والتورييا

التي تورل اليهيا الباحيث

المبحث األول  /منيجية البحث

المحور األول  :منيجية البحث

أوال" -مشككمة البحكت :ا  . Research Problemتسيعى الصرييارف العرا)يي الييوم دلييى تح ييق اعدا اعف يل فييي
دعصالها صين يي ل وجيود صوتجاتهيا لتيتصان صين الح يار عليى حريتها وصو)عهيا فيي السيوق الصحليي والتوياف
العالصي ولعل العاصل الحرج في ثيا التواف

ثو لدااها اصا دن التوجه الريادي ألرحا

دو ار صهصا" في توجيه ثيا األدا و تح يق صستويا
في التساؤع

ال رار فيي تليك الصريارف يلعي

لدا جيد  .وصن ثيا الصوطليق ييرا الباحيث دن صشياله الد ارسي تتراي

اعتيه :

 -1صا الص رييود بالتوجي ييه الريادي ؟ وصا ثي لبعاد وصت ييطلبا
 -2صا طبيع األدا الصررفي ؟ وصا ثي الصؤشي ي ي ي ي ار

فيي األسيواق

تطبي ي ييه في صررف اليليل التجاري ؟

الصستيدص في ي ييي )ياسي ي ي ييه و صتييطلبا

وجاحه ؟

 -3ثل صررف اليليل التجاري عيوه البحث لديه توجه ريادي ي ودثا دلى تح يق األدا األف ل؟
 -4صا ثي ي ييو ت بير التوج ي ي ييه الريادي ف ييي لدا صررف اليليل التجاري ؟

 -5صا طبيع ع ) اعرتباط بين التوجه الريادي بابعاد الب ث ولدا صررف اليليل التجاري ؟

ثانيا" :أىمية البحث ا Research Importanceيسعى البحث دلى لرويا الجياوبين العلصيي والعصليي ويليك صين يي ل

صايلي :

 -1تواول البحث بالورف والتحليل الع ) واألبر بين صتغي ار صهصي وجيدير بالبحيث دي ليم ييتم جصي ثييه الصتغيي ار

فيي

دي دراس ساب ه وثي ا التوجه اعستراتيجي ولدا الصرارف .
 -2التعرف عليى لثصييه اليدور الييي يلعبيه الصتغيير األول بابعياد ا توجيه اعبتايار– توجيه اعسيتبا)ي – توجيه اليطيور
فييي الت ي بير علييى الصتغييير البيياوي والصتصبييل ب ياألدا وابعيياد ا ي صيين االصورييور الصييالي ا صورييور ال بيياان ا صورييور
العصليا

الدايلي ا صورور التعلم والوصو صن ي ل تح يق األدا الجيد لصورصيا

على الصوافسين صن ي ل وجاح دعصالها.
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 -3تسييهم الد ارسي فييي دبييار دافي صرييرف اليليييل التجيياري فييي تحسييين ادااي برييور صسييتصر وايييلك فييي تشييييث وا)ي
و)ييد ار

التييي يصتلاهييا الصرييرف واسييتعداده لتطييوير لدااييه والتعييرف علييى وا) ي اععصييال التييي ي ييوم بهييا ورف ي صسييتوا

الا ا

وال اعليها وايلك تساعد الصررف في التيلث صن اععصال التي عتريف )يصه له صن ي ل استيدام التوجيه

الريادي .

ثالثا :أىداف البحثا  . Research Objectivesتبوى األثيداف الد ارسيه الحالييه فيي

يو تحدييد صشيالتها ولثصيتيها

دي يهييدف البحييث دلييى تصاييين صرييرف اليليييل التجيياري صيين تع يي )درتييه علييى تح يييق الوجيياح فييي لدااييها ويلييك صيين يي ل

اآلتي.

 -1يه ييدف البحييث دلييى و ي دط ييار ورييري للتوجييه االريييادي بابعيياد ال ييب ث ا توجييه اعبتا ييارا توجييه اعسييتبا)يا توج ييه
الصياطر

اععصال.

لصورصا

 -2تراي اعثتصام دلى لثصيه ت يم األدا في صررف اليليل التجاري وفق صديل بطا)ا
 -3تشييث وت سير طبيع ع )ا
وعلى صستوا األبعاد.

األدا الصتوا ن

اعرتبياط والتي بير بيين التوجيه الرييادي ولدا صريرف اليلييل التجياري صجتصي البحيث

 -4تحديد لثصيه ال بعد صن دبعاد التوجه الريادي وليهصا لابر ت بي ار في لدا صررف اليليل التجاري.
رابعاً :نموذج البحث ( .)Research Model

الشكل ( )1نموذج البحث
المنظور المالي

التوجه الريادي

منظور الزبون

توجه االبتكار

األداء

توجه االستباقي

منظور العملياث الذاخليت

منظور التعلم والنم

توجه المخاطرة
عالقة تأثير

خامساً :فرضيات البحث ا . Research Hypothesisتستود الدراس دلى فر يتين رايستين ثصا:
 .1ال ر ي ي ييي الرايس ي ي ي األولي ي ييى :توجي ي ييد ع ) ي ي ي ارتبي ي يياط يا

دعل ي ي ي صعووي ي ي ي بي ي ييين التوجي ي ييه الريي ي ييادي واألدا بابعي ي يياده

ا صن ا الصوطور الصاليا صوطور ال بونا صورور العصليا
وتت ري صوها ال ر يا

ال رعي اآلتي :
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توجييد ع ) ي ارتب يياط يا

دعلي ي صعووي ي بييين توج ييه اعبتا ييار واألدا بابعيياده اي ي صيين ا الصوطييور الص يياليا

صوطور ال بونا صورور العصليا
 -توجييد ع ) ي ارتبيياط يا

الدايليها صورور التعلم والوصو .

دعل ي صعووي ي بييين التوجهاعسييتبا)ي واألدا بابعيياده ا ي صيين ا الصوطييور الصيياليا

صوطور ال بونا صورور العصليا
 -توجييد ع ) ي ارتب يياط يا

السنة0227/م

الدايليها صورور التعلم والوصو .

دعل ي صعووي ي بييين توج ييه الصييياطر واألدا بابعيياده ايي صيين ا الصوطييور الص يياليا

صوطور ال بونا صورور العصليا

الدايليها صورور التعلم والوصو .

 -1ال ر يي الرايسي الباويي :ا يوجيد تي بير يو دعلي صعوويي لتطبييق التوجييه الريييادي فييي تحسيين األدا بابعيياد اي صيين ا
الصوطور الصاليا صوطور ال بونا صورور العصليا
وتت ري صوها ال ر يا

الدايليها صورور التعلم والوصو .

ال رعي اآلتي :

أ -يوجد ت بير يو دعل صعووي لتطبيق توجه اعبتاار في تحسين ادا صررف اليليل التجاري.

ب -يوجد ت بير يو دعل صعووي لتطبيق توجه اعستبا)ي في تحسين ادا صررف اليليل التجاري.
ت -يوجد ت بير يو دعل صعووي لتطبيق توجه اليطور في تحسين ادا صررف اليليل التجاري.

المبحث الثاني  /االطار النظري
المحور األول  :التوجو الريادي.

أوال :مفيوم التوجو الريادي .

يعد توجيه الرييادي ص هوصيا لرييار دسيتراتيجي الصورصي ا تواطيار ص ييد للتح ييق فيي لوشيطه والصشياري الصورصي ا
والابييير صيين الد ارسييا سييلط ال ييو علييى دور التوجييه الريييادي فييي تع يي الييداف واعلت ي ام الييوري ي وال ييياد ف ي عيين

تح يييق الوجيياح التوريصيييا . Zulkifli and Rosli,2013:264اصييا دن الصورصييا

ال اراييد ثييي التييي تعصييل فييي صجييال

اعبتاار والتجديد في سوق الصوتل وتاون صشاريعها صح وف بالصياطر دلى حد صا صن اجل التورل دلى استبا)ي اعبتايار
وال و بالصوافس ا فهي ترسم اعتجاثا
الحالي لو الصوتجا

الصوتجا

والعصليا

والسلوايا

الجديد ا. Gil,2013:6_7

التي ت ود الصورص للديول دليى األسيواق الجدييد سيوا صي

و)د لشار ا Fatoki,2014:26دلى دن لوشطه التوجه الريياديا لسي ر دليى تويوي صوتجيا

وييدصا

صورصيا

اع عصييال وتوييوي لسيوا)ها ا فهييو ييرتبط ايجابيييا بالوتيياال رييير صلصوسي صبييل الصعرفي وتوصيي الصهييا ار  .دصييا ا Arshed,et
 al.,2013;47_48ف يد اعتبير التوجيه الرييادي رياثر توريصيي يعاي
اعستبا)ي والعدواوي صن اجل تغيير الصشهد التوافسي لرالحها.

ال يدر اعداريي لصورصيا

وو يح ) Avlonitis and Salavou,2007:566دن التوجيه الرييادي لصورصيا

اععصيال فيي الصبيياد ار

اععصيال ي حير صين يي ل

الصشيياري الجديييد ا اووييه يييوفر دطييا ار ص يييدا للبحييث عيين ال ييرث الجديييد ا وان ص صييح التوجييه الريييادي يرهيير صيين ي ي ل
اعيت فا
يعا ي

في الصوتل.
ولربح

عصييل صورصييا

الع ) بين األدا والتوجه الريادي صن الصوا ي الرايس في األدبييا
اععصييال فييي اي يي يلييق )يصييه ص يياف

ويرتاي ص هوصييه علييى اعوشييطه اعستاشييافي ا واعسييتغ ل

لل رث الحالي والصست بلي ا. Freiling and Schelhowe,2014;174
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فيي الحسيبان عويد اسيتغ ل ال يرث وتطيوير الصوتجيا ا

اععص ييال الت ييي تتبو ييى ص ه ييوم التوج ييه الري ييادي يا ييون لدااه ييا لف ييل ص يين الت ييي يا ييون توجهه ييا لاب يير تح ر يياا

. Gil,2013:6
والجدول ا 10يو ح بعا الص اثيم التي حددثا الاتا

والباحبون حول ص هوم التوجه الريادي.

جدول ( )1مفيوم التوجو الريادي
ت

المفيوم

الكاتب او الباحث

1

 Chen,etal.,2011:703يشككير إلككل عمميككة الصككيااة االسككتراتيجو والممارسككات واالسككاليب التككي

3

 Dhaafri and Yusoff,2013:74بأنككو طرائككو وممارسككات وعمميككات اتخككاذ القك اررات التككي تسككتعمميا ا دارة

3

 Otache and ahmood ,2015 :عمل انو السكمو الريكادي الكذي تتبعكو منظمكات ا عمكال والكذي يكنعكس

تعتمد عمييا المنظمة في تنظيم االنشطو الريادية.
العميا في المنظمة وتحويميا إلل كيان ريادي .

 408عمل االستراتيجيات والعمميات الداخمية ليا.

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمل المصادر السابقة المشارة إلييا في الجدول.

و بوا على صا ت دم يرا الباحث دن ص هوم التوجه الريادي:
يتصبل باعوشطه التي تعا

)يدر صورصيا

األسيواق الجديييد وتطييوير الصوتجييا

اععصيال فيي اي يي البحيث واسيتغ ل ال يرث الحاليي والصسيت بلي واليديول فيي

الحاليي اوسييجاصا صي حاجييا

ورربييا

ال بيياان صصييا يييؤدي دلييى تح يييق األدا األف ييل

ص اروه ص الصوافسين .
ثانيا" -إبعاد التوجو الريادي:
لشار ا

صن ا Zulkifli and Rosli,2013:265دن دبعاد التوجه الريادي تتصبل بي ا اعست لي ا

اعستبا)ي ا اعبتاارا العدواوي ا التوافسي ا الصياطر والتي تشال لساسا لال عصلي توريم لعصل صورصا

اععصال.

وو ح ا Geenhuizen,et al.دلى دن األيي باعبعاد لليصسه التي يار على لوها صجصوع صن السلوايا
تعا

التوجه الريادي ا. Fatoki,2014:126

وايلك ورف التوجه الريادي ب وه العصلي التي تؤدي دلى اعديال الجديد ورسص

 -1اعبتاار :اليي يشير دلى صيل صورصا
دلى يلق صوتجا

ويدصا

لها يص

اععصال للصشارا في دعم األفاار الجديد والعصليا

التي

دبعاد وثي:

اعبداعي التي )يد تيؤدي

جديد .

 -2الصياطر  :تشير دلى صيول صورصا

اععصال في صشاري يا

 -3اعستبا)ي  :ثي العصلي لعستبا)ه في بوا اعحتياجا
جديد وع صا

صياطر عالي

اZulkifli and Rosli,2013:265

الصست بلي صن ي ل البحث عين ال يرث الجدييد التيي تتعليق

تجاري ليرا في ردار الصوافس الجديد .

بيط العصليا الحالي تواديال صوتجا
-4العدواوي التوافسي  :عرفها ا Lumpkin and Dessصيل صورصا

اععصال في الطعن بشال صابف وصباشير اتجياه

الصوافسين صن اجل الت وق في السوق.

-5اعسييت لي  :تعوييي الصبييادر لل يييام بعصييل صسييت ل صيين )بييل فييرد او صجصوعييه اف يراد فييي طييرح رؤي ي لو فايير تييؤدي دلييى
تشجي اعبتاار و ياد ال در التوافسي وفعالي صورصا

اععصال وتع يي اليديول فيي الصشياري الجدييد ا Madhoushi,

. et al.,2011:310

961

اجمللد  9العـدد 02

السنة0227/م

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

واشار اي صين ا Lumpkin and Dessبيان التوجيه الرييادي يعيد صسياثم ابيير فيي تح ييق الوجياح لصورصيا

اععصيال

واليي يت لف صن ب ث ابعاد وثي
-1اعبتاار  :ثو )در صورصا

اععصال في لدعم اعبداي واألفاار الجديد والتجار .

-2اعستبا)ي  :السعي في استغ ل ال رث تحسبا للطل
-3الصياطر  :ثو تاري
يترت

صوارد صورصا

في الصست بل واعحداث التي )د تغير بيا اععصال .

اععصال في الصشاري التي تحتوي على عوااد عالي ص وجود صياطر فيها )يد

عليها دصااوي ال شل عاليه. Mahmood and Hanafi,2013:83) .

وو ح ا صين ا Barringer and Ireland,2008:16دليى دن التوجيه الرييادي يعتبير صتغيير صسيتصر تبعيا" للتغيي ار
الحارل في العصل و)د ييتلف بإبعاده الصتصبله ب ي ااعبداعي ا ت بل الصياطرا اعستبا)ي .
د ي تتسي ييم الوشي يياطا
والصسييتويا

يا

العالصي ي ي صي يين اعبداعي ي ي واعسي ييتبا)ي

الري ييل بالتوجي ييه الريي ييادي بي يياألدا الجيي ييد وان الصسي ييتويا

ليييرا صترييل برييياد اععصييال

الصعتدلي صيين الصييياطر ت ييود حتصييا دلييى ييياد األوشييط اع)ترييادي ووشيياطا

للصوره ).(Morris and Kuratko,2002:46
وصن وجه ورر ا
الريادي لصورصا

صن ا Covin and Slevin,1988:218و) (Miller,1983:219ف ن التوجه

اععصال يرتبط بصدا اثتصاصا

لل يام باععصال الصح وف بالصياطر والصجا فا

وتوجيها

)يادا

العليا والاوادر اعداري الصت دص اليين يودفعون

وثيا يصبلابعد الصياطر ا وايلك العصل على دج ار التغي ار

في

صوتجاتها ويدصاتها صن ي ل اعبداي واعبتاار صن اجل تح يق األدا األف ل والحرول على صي توافسي وثيا يصبل

ابعد اعبداعي

والتواف

ب و ص صورصا

اععصال األيرا والصتصبل بي ابعد اعستبا)ي .

وبين ا Soininen,2013:25لن اعبعاد األساسي للتوجه الريادي رالبا صا تاون صترابط ص بع ها البعا
وثيا ي ود دلى توطيد ثيه اعبعاد و م بع ها البعا صصا يجعل ثيه اعبعاد عاص صشتراا واحدا.
المحور الثاني  :االداء
اوالً :مفيوم االداء ( )Concept Bank Performance
تشير األبحاث التي لجري

عن صورصا

اععصال دلى لن اعدا ال وي يصاوها صن تح يق الوجاح وان تربح

اابر توافسيه وربحيه ا . Shmailan,2015:1وتعوي الص األدا )  ( Performanceالتو يي ال علي لصراحل العصلا

وايلك صستوا الصها ار والجهود الصبيول في تو يي اععصال اجوديا. 83: 2008
وبين ا  shmailan,2016:1ثواك الابير صن األبحاث التي لجري

)د تورل

دلى دن صورصا

اععصال

يصان دن تربح لابر توافسيا ولابر ربحيه صن ي ل تراي ثا على اعدا  .ولشارا Armstrong,2006:7دن األدا
يشير دلى الوتاال الصتح

صن سلوايا

صورصا

الصهام ليلك فاوه يحتاج الص حره الصستصر لصدي

صن جواو

اععصال وثي عبار عن الجهد اليثوي والبدوي التي تطبق على جصي
وصيرجا

ثيه السلوك .و)د بينا Saxenaدن األدا ثو جاو

اعدار التي و عها ا Aubrey C.Danielsوالغرا الراي

اجل تح يق األثداف واعستجاب للتحديا

ثو تع ي الجود وت ليل التال ا ويلك صن

ا. Saxena,2010:27

وو ح ا Chompukumدن عصلي ددار األدا تعد ) ي صهص صوي فت ار
الص يد صن اعثتصام بسب

ارت اي الصوافس في البيا التجاري وايلك لوحر دن صورصا

طويل صن ال صن وصؤي ار ااتسب
اععصال التي تستيدم براصل ددار

اععصال

األدا تاون لابر ربحي ولابر ارت اعا في تدف اتها الو دي صن ي ل تحسين األدا الصالي تواوتاجي صورصا
اععصال التي ع ت عل يلك ا . Chompukum,2012:3وو ح
وارت اي صبيعاتها ص اروه ص صورصا
ا Smither,2019:12يصان للصرارف ان تح ق الصي التوافسيه والوجاح في اعصالها صن ي ل اثتصاصها بادااها
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برور صستصر وتو يي صراحل عصليه ادار اعدا الصتصبله بي اتيطيط اعدا ا وتو يي اعدا ا وت ييم اعدا ا وصراجعه اعدا ا
وتجديد اعدا

.

وبين البو ياد ا 168 :2012دن اعدار الصررفي تعيش في بيا ديواصياي سصتها التجديد والبحث عن
الص ي د صن اعبداي في يلق سلعها ويدصاتهاا ليا تجد الصورصا
األسالي

و سها دصام تحديا

اعداري الت ليدي واعتصاد ص اثيم دداري حديب تصاوها صن التعاصل ص التحديا

لتح يق األدا اعف ل.

ت را عليها اعستغوا عن
التي تواجهها والتغل

عليها

وفيصا يتعلق بالوشاط الصررفي يرتبط األدا ص يلق )يصه ص اف ا وثي الوسب الصبلى بين التااليف وال وااد
و)د لدا يلك دلى ياد الصياطرا وباعتي لربح اعرتباط بين األدا والصياطر صتر بطبيعتها عبر الورام الصررفيا
واألدا ثو الحال التي تتسم بال ار ار
صورصا

التشريعي واعست رار والررد والتحوط والتوسيق ا. Apatachioae,2015:36

وبيين ا Haan,2012:3الييى دن الصريارف التجاريي تسيتجي للتغيي ار فيي األدا تواعيياد الهيايل الصيياليا وان
اععصال التي تشهد اوي ا ا في األدا ت وم بتو يي عدد صن التيدابير لت يليل ثييا اعوي ياا صيب بيي األريول

لو در ق الصراو لو تسريح العصال والصور ين.
وعلى الررم صن ابر الدراسا

والبحوث التي تواول

صو وي األدا دع اوه لم يتم التورل دلى

ص هوم األدا اووه ص هوم واس وصحتوياته صتجدد ويتغير بتغير صورصا
والجدول ا 2يو ح ص هوم األدا استوادا دلى بعا ر ار الاتا

اعت اق عن

اععصال). (Armstrong, 2006: 7

الليين تواولوا صو وي األدا :

جدول ( )2مفيوم األداء
المفيوم

ت

الكاتب او الباحث

1

))David, 2001: 308

النتائج المتحققة التي يتوقع منيا إن تقابل األىداف المرسومة.

2

(المالكي)28 : 2005 ،

األىداف التي تسعل المنظمات إلل تحقيقيا  ،والتي تعكس قدرتيا في

3

( الداوي)218 :2010،

الفرو بين القيمة المقدمة لمسوو وبين القيم المستيمكة وىي التكاليف

الوصول الل ما تسعل إليو  ،والتي تتمثل في البقاء والتكيف والنمو.

لمختمف انشطة منظمات االعمال.
المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمل المصادر السابقة النشارة إلييا في الجدول.

ثانيا" :مدخل تقييم أداء المصارف التجارية وكيفية قياسو:
دن عصليي ت ييييم األدا لرييبح

الدراسا

ايترارييا علصيييا يحتيياج دلييى )واعييد و)يواوين ويسييتيدصها لشييياث لا ييا وتييدل

على دن ت ييم األدا رهر لول صر في الجيش األصرياي دبوا الحر العالصي األولى وليم يويل العوايي واعثتصيام

دع في ي ي ي ي ي ييي الب بيويي ي ي ي ي ي ييا

صي ي ي ي ي ي يين ثي ي ي ي ي ي يييا ال ي ي ي ي ي ي ييرن ولي ي ي ي ي ي ييم يري ي ي ي ي ي ييبح ايتراري ي ي ي ي ي ييا صسي ي ي ي ي ي ييت

دع صوي ي ي ي ي ي ييي صي ي ي ي ي ي ييد )ريبيي ي ي ي ي ي ي

ارديقا. 212: 2012
وبين ا Soltani and aslan,2013:626iدن عدم اعست رار البياي وتع يدثا و ياد الصوافس والتغير السري وتطوير
اعتراع

والتحول الراا اليي حرل في ددار الصعرف ا تصي عالصوا اليوم عن الع ود الصا ي  .وبالورر دلى الصوافس

الشديد وسرعه الصعلوصا

جعل

صورصا

اععصال تواجه تحديدا

الصورص في اي ي استيداصها ألرولها ا حر حاصل األسهم واعيرادا
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اععصالا ويتم استيدام الت ييم لغرا صرا)به الصورص لصوجوداتها

وو اتها ا. Hossan and Habab,2010:5
اصا اوه ع يصان دواار ح ي ت ييم األدا اليي يعد الصحاول اعداري الهاص في دي توريم ويار الصالي صبل
الصرارف وثواك العديد صن الص ايي

والصعايير الصرتبط ب دا وت ييم الصرارف ا والتي لها اب ر صترتب على دي وصويج

صو وعي اوان ت ييم األدا يستود على تحليل الوس

الصالي وص يلك تم اععتراف ب ثصي صعايير األدا الغير صاليه

وبين ا Mwangi,etal.,2014:75بعا الدراسا

األدا صن ي ل استيدام العااد على

ا. Zadeh and Tabriz,2014:199-200

اعتصد

في عصلي )يا

ح وق الصساثصينا العااد على األرولا الهاصش الربح اعجصالي .ولشارا Sartoriusبان عصلي ت ييم األدا تعتصد
على الصعلوصا

اليار بهم والصوارد واألوليا

و)د تستيدم صجصوعه واسع صن لوواي الت ييم ا والتي )د تشصل ي تي:

ل -ت ييم لدا العصلي  :ترا على لدا الصدي
صن اعساله يا

والصيرجا

والوتاال الصحتصل لغرا اعجابه على صجصوعه واسع

األثصي .

 -ت ييييم األبيير :تشييير دلييى الت ييصييا

د)ييه األبيير صيين الجهييد وصبييل ثيييه الت ييصييا

التييي تسييتيدم للصرا)بي و)يييا

تاييون

على صجصوعتين ا الع ج والسيطر .
 -تعلي ا

اليبر  :ويشصل ثيا التحليل على صوهجيي التجيار السياب التيي تسيتود صعرصهيا عليى اسيتعراا الوبيااق

والت ارير والت ييصا

والدراسا

للصا يها. Sartorius,2013:867

ثالثا" :أىمية تقييم أداء المصارف التجارية العراقية:
تشييير الد ارسييا

فييي ت ييييم األدا دن ت ييييم األدا ال ييردي للصييور ين وبشييال دوري بهييدف الت اييد صيين دن األدا
صيتل ي ي وان لثصي ي ي ت يي يييم األدا تتصبي ييل بي يياآلتي.

يسي ييير وفي ييق الصعي ييايير ولثي ييداف الصورص ي ي ويي ييتم اسي ييتيدام عي ييد ص ي ييايي

اال ط ا 43 :2011ا ا(Shaout and Yousif,2014:966ا ا. Uddin and Bristy,2014:362

ل-

يؤدي دلى تحسين األدا صن ي ل اعست اد صن ردود األفعال الصتارر والصحدد بعد عصليي تحدييد األدا ا وييتم
تحسين ورم ت ييم األدا صن ي ل ترحيح لوجه ال رور الصشترا .

 يع ييد لدا دس ييتراتيجي لتحسييين ال اعليي ي التوريصييي ورالب ييا صايسييتيدم ت ي يييم األدا لغييرا صراجع ييه األدا الح يياليوايييلك لرييبح لت ييييم األدا دور ابييير فييي دوشييا صورصييا

اععصييال الواجحي وان وجيياح دي صورصييه يعتصييد علييى

صدا لدا ال صورف.

-

ت ييم األدا ثو جاو

في الصورص .

فردي وصهيم جيدا للتطيوير اليوري ي الييي يوطيوي عليى اسيتعراا الصيورم ألدا العياصلين

ث -تعد صعايير ت ييم األدا األسا
ج -يعد عاصل راي

اليي ي ا

فيي تحسيين ووعيي صيدي

ت ييم األدا في عصلي التر)ي وال يادا

علي ادا صورصا

اععصال صن ي ل ص اروه األدا بالصعايير.

العصيل ويجعيل الصيور ين لابير صشياراه فيي لدا اععصيالا وييديل

وفي تطوير الصورص والصورف اوورام ت ييم األدا ييتلف وف يا لطبيعي

العصل دايل الصورص .

ح -تحديد صدا وجاح الصورصي يعيرف صين يي ل ت يييم لدااهيا ا دي و يع

الص ارو بين لدا الصورص في فتر صعيوه صن ال صن ص لدااها الحالي.
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رابعا"  :مدخل مقياس بطاقو األداء المتوازن. ) BALANCED SCORECARD( :
ان ال ييول الصي بور ي ييول ع يصايين ادار صييا عي ييا

وثيييا ال ييول يوطبييق علييى اعبتاييار بشييال ييياث وان صورصييا

اععصييال تحييث للعصييل الصتغييير والصسييتصر فييي صوتجاتهييا وعصلياتهييا وجصي ي الصعييارف الجديييد ا وان )يييا

الديواصياي تعد اابر تع دا صصا ااو
وان العديي ي ييد صي ي يين الد ارسي ي ييا

علييه فيي اوشيطتها البابتيها لييلك اريبح )ييا

التي ي ييي اتب ي ي ي

صبييل ثيييه العصلي ي

األدا صريدر )ليق اساسيي للصيديرينا

تهي ي ييدف الي ي ييى صوا)شي ي ييه وا)ت ي ي يراح الصسي ي يياال واعسي ي ييالي

الصصاوي ي ييه ل يي ي ييا

األدا

ا. Zizlavsky,2014:211
 .ليييلك فييان بطا)ييه األدا الصت يوا ن ا BSCثييي ادا التيطيييط اعسييتراتيجي التييي و ييعها (Kaplan and

) Norton,1992ارد فعل على افتراا ان صورصا

اععصال صوجود ف ط عر ا الصساثصين .وان ا BSCت وم وفق

اطار اعبعاد اعربعه ا دي يصبل ال بعد صجصوعه صيتل يه صين اريحا
صورور العصليا
بصبابه ص يا

الصريالح وثيي االصوريور الصياليا صوريور ال بيونا

الدايلي ا صورور التعلم والوصو ا . Gomes and Liddle,2009:355

ولشار ا Madsem and Stenheimان بطا)ه األدا الصتوا ن بيد العصيل بهيا صويي اابير صين عشيرون عاصيا

لي دا الصتعيدد اعبعيادا ويصاين ان تايون ا BSCلهيا لبيار صيتل يه وفيي بعيا اعحييان )يد تعر)يل اعبتايار

والي ييتعلم ويبي ييدو ان ابي ييار ا BSCتعتصي ييد بشي ييال ابيي يير علي ييى اي ي ي ي الت سي ييير وفهي ييم اعسي ييتعصال ا

and

Madsen

. Stenheim,2014:81
الليين تواولوا صو وي األدا :

والجدول ا 3يو ح ص هوم بطا) اعدا الصتوا ن استوادا دلى بعا ر ار الاتا
جدول ( )3مفيوم بطاقة األداء المتوازن
ت

الكاتب او الباحث

2

المفيوم

 Khatoon & Farooq , 2014إطار لقياس األداء والسماح لممديرين النظر إلل أداء إعماليم من
 :115منظورات األداء االربعو  0المالي ،العمالء ،العمميات الداخمية ،االبتكار
والتعمم.

 Rostami,etal.,2015:28وىي اداة لممساعدة في ادارة وتقييم األداء المؤسسي عمل نحو فعال ،

3

والتي تأخذ عدة إشكال بما في ذل

المختمفة لإلعمال.
3

الخيارات والعمميات التشغيمية

 Visalakshi & Kasilingam ,ىي اداة واسعو وشاممو لمتخطيط الجيد و تقييم األداء ومراقبو المنظمو
 2015:3حتل تتمكن من تحقيو اىدافيا االستراتيجية واداة فعالو تساعد عمل
موائمو انشطو العمل مع ىذه االستراتيجية .

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمل المصادر السابقة النشارة إلييا في الجدول.

ان سجل بطا)ه األدا الصتوا ن ثي اطار عصل يتاون صن اربعه عوارر صرتبطه وثي :
ل-

اليريطييه اعسييتراتيجي  /اسييا

ع )ه تابير.

بطا)ييه األدا الصت يوا ن ا والتييي ترييف اعثييداف اعسييتراتيجي فييي ) ييي – و-

 التدابير التي تستيدم لغرا تتب اعثداف. اعثداف الاصي التي يتم تحديدثا عتياي التدابير.968
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ث -ايتيار وتو يي الصباد ار
. Aslani,2013:627
وف ييي

اعستراتيجي لربط األدا باألثداف الاصي توادراك األثداف اعستراتيجي ا Soltani and

ييل صاتواج ييه الصر ييارف التجاريي ي ص يين صوافس ييه ش ييديد وتيج ييه تحري يير تج ييار الي ييدصا

اسييتراتيجيا
وشباا

اعوييدصاج فييي تاييت

اعوترو .

تبر اثصي استيدام ص يا

السنة0227/م

ا)ترييادي ابييير الحجييم وايييلك تطبيييق العصليييا
بطا)ه األدا الصتوا ن اص يا

الصر ييرفي واتجاثه ييا ال ييى

التشييغيلي صيين ي ي ل الحاس ي

اعلييي

ص ام لت ييم ادا الصرارف العرا)ي الصبحوبه ل سبا

اعتي .
ل-

ابعاد ص يا

اعساسيي للتوبيؤ بياألدا اعسيتراتيجي اصيا اوهيا ت ايم صي

بطا)يه األدا الصتيوا ن تغطيي اعحتياجيا

بعد الشرااه الصجتصعي والتوصي الصسيتداصها يسياعد ص ييا

بطا)يه األدا الصتيوا ن فيي الوريول اليى اافيه ال ايا

الصستهدفه.
 تطبيق بطا)ه األدا الصتوا ن يوفر صؤش ارصورصا

وا يح وصو يوعي ويصاين اعسيت اد صين وتااجهيا فيي تحسيين ادا

اععصال االعين ا. 309 :2015

 -يعييد لف ييل الصصارسييا

ل يييا

الصعتييرف بهييا فييي الرييواعا

رييح صورصييا

اععصييال ويصايين اسييتيداصه اي دا

دداري لترجصه لثداف الصورص واألثيداف اعسيتراتيجي دليى صجصوعيه شياصله صين الص يايي
اطا ار لورام )يا

ليادا ا والتيي تيوفر

ددار الصشاري ا. Goethert and Fisher,2003:1

ث -يصان استيداصها في تح يق التوا ن صابين صطاليي

الصسياثصين ولريحا

الصريالح اآلييرين ا Modsen and

. Stenheim,2014:84
ج -اصااويي ي ي اس ي ييتيداصها اور ي ييام ل ي ي ييا

الس ي يييطر وتو ي ي ييي رؤيي ي ي الصورص ي ييه واس ي ييتراتيجتها ووج ي يياح اععص ي ييال والتصيي ي ي

ا. Zizlavsky,2014:212
ح -تعطي رؤيا لعصق ولوس وطا)يا فيي )وتهيا تواصااويتهيا يي ل السيووا

لليصسيه عشير ال ادصي ا وتعيد لدا للوريف

والتوارل وتو يي اعستراتيجي ا. Kaplan,2010:3
ويو ح الجدول ا 4دبعاد ص يا

بطا)ه األدا الصتوا ن وصؤش ار

األدا الصرتبطه بها.

الجدول( )4ابعاد مقاييس بطاقو األداء المتوازن
االبعاد

االىداف
زيادة الربحيو

المنظور المالي

المؤشرات
معدل العائد عمل االصول ،معدل العائد عمل الوادئع،
معدل النمو في ا يرادات.

توفير السيولو

نسبو التداول ،نسبو القروض إلل الودائع.

تحقيو التوازن بين المخاطرة

معدل كفاية رأس المال.

استقطاب زبون جديد

معدل نمو الودائع ،معدل نمو القروض

حصو المصرف في السوو

معدل النمو في األصول أو المبيعات ،عدد الزبائن

والسيولو والربحيو
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منظور الزبون
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(العدد) ،النصيب في السوو). (%

منظور العمميات

الداخميو

والء الزبون

مؤشر والء الزبائن  ،متوسط مدة العالقة بالزبون .

رضا الزبون

نسبو شكاوي الزبائن ،نسبو الزيادة في الزبائن ،مؤشر

االرباح من الزبائن

نسبو ىامش الدخل إلل عدد الزبائن.

تطوير الخدمو المقدمو

نسبة تكاليف البحوث والتطوير.

ارتفاع مستوى جودة الخدمة

نسبة عدد العاممين إلل الخدمات المقدمة.

تقديم خدمات جديدة

نسبة الخدمات الجديدة ،نسبة ا يرادات من الخدمات

رضا الزبائن (،)%الزبائن المفقودون .

المقدمة.
منظور التعمم
والنمو

زيادة قدرات العاممين

نسبة تكاليف تدريب العاممين.

إنتاجية العاممين

إنتاجية الموظف من األرباح.

التطور التكنولوجي

نسبو تكاليف المعدات التكنولوجية الجديدة.

المصدر:العين،عالء محمد ممو ،)2015(،استخدام مقياس المتوازن لالداء لتقييم خدمات القطاع المصرفي السعودي
في ظل حوكمو األداء االستراتيجي بالتطبيو عمل البنو

االداريو،المجمد،42العدد.1

التجارية السعوديية،مجمو الدراسات ،العموم

خامسككا" :المقومككات الالزمككو لنجككاح تطبيككو مقيككاس بطاقككو األداء المت كوازن فككي تقيككيم وقيككاس أداء مصككرف الخمككيج

التجاري.
ل-

التو يي الااصل لوصويج بطا)ه األدا الصتوا ن في الصرارف:
الورييول الييى جصي ي الصسييتويا

ان التو يييي لوصييويج بطا)ييه األدا الصت يوا ن يتطل ي

اعداري ي وثيييا يييوفر لاييل فييرد

وجهي وريير صيين يي ل دور فييي تو يييي اسييتراتيجي الصورص ي صصييا يييؤدي الييى وجيياح ص يييا

بطا)ييه األدا وو ي

اعثداف الصست بلي ا. Zizlavsky,2014:215
 -توفير الصتطلبا

ال ص لوجاح بطا) األدا الصتوا ن:

دن الصبييادا الرايسي لوجيياح بطا)ي األدا الصتيوا ن التييي تعييد الوري ي اعسييتراتيجي التييي يييتم صيين ي لهييا التح يي

لعصل بطا) األدا الصتوا نا والتعبا والتغيير عبر السلط التو ييي ا والترجص اعستراتيجي دليى رييغ تو يييي ا
والتحام لجعل اعسيتراتيجي عصليي صسيتصر ا وصحيايا الصورصي حيول دسيتراتيجيتهاا واييلك صوااصي رؤيي الصورصي
لجصي الصستويا

اعداري صصا يجعل الصور ين على علم صن دستراتيجيتها ورؤيتها حول البراصل لوجاح اععصال

ا. Khatoon and Farooq,2014:110

 تو يي التدابير الرايس لبطا) األدا الصتوا ن والوفا بها :و ع

ا Radnor and Lovellبعا التدابير الرايس واليي يتعين الوفا بها صين اجيل الوجياح فيي تو ييي ل ي

ا BSCوصوها الحرول عليى اليدعم فيي اسيتيدام ا BSCاعيدم تجاثيل التجيار السياب ه عسيتيدام ا BSCا
الت ام ددار صورصا

اععصال في االش ار ا والتدري ا والتعلما و وح الرؤيا اعسيتراتيجي ا والوتياالا وربيط بطا)ي

األدا الصتوا ن ص الحواف ا الصوارد ال صه لتو يي الورام ا. Gomes and Liddle,2009:357

ث -توفير اورص لررد صعو)ا

تو يي بطا) األدا الصتوا ن ووجاحها:

971

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

اجمللد  9العـدد 02
اشييار العديييد صيين الد ارسييا

الييى ان صورصييا

اععصييال )ييد واجه ي

الصتي ي ي يوا ن وصو ي ي ييه د ارسي ي ي ي ا اJayakody,2007

الصشيياال فييي عصلي ي تو يييي بطا) ي

and

باعسييتجابا

والسييلوايا

اعدا

 GooneratneااAntonsen,2014

اا Modell,2012وثي ي يييه الصشي ي يياال عبي ي ييار عي ي يين بصجصوع ي ي ي صي ي يين ال
ل ف يراد والصجصوعييا
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ي ي ييايا اعجتصاعي ي ي ي والسياسي ي ييي الصتصبل ي ي ي

العيياصلين دايييل الصورص ي صبييل الص اوص ي وعييدم وجييود الصش يياراه

والت ويي التييي توشييا عوييدصا يييتم تطييوير البوييى التحتيي الت ويي لييدعم بطا)ي اعدا الصتيوا ن والص اثيصيي يا

بال هم والت سيرا. Madsen and Stenheim,2014:82

رييل

المبحث الثالث  /الجانب العممي.

المحور األول  :عرض وتحميل اراء العينة.

يسييعى الصبحييث الحييالي دلييى عييرا وتيياال الد ارس ي الصيداوي ي التييي لج ارثييا الباحييثا وتحليلهييا باسييتعصال لدوا

اعحرييا

الور ي والصتصبل ب ي ي ا الوسط الحسابيا واعوحراف الصعياريا وصعاصل اعيت ف .
لوع" :عرا وتاال الصحور لصررف اليليل التجاري وت سيرثا .
 -1الصتغييير األول:ا التوجييه الريييادي  .ح ييق ثيييا الصتغييير وسييط حسييابي ص ييداره ا 5,80وثييو اعلييي صيين الوسييط ال ر ييي
البييال ا 4بيياوحراف صعي يياري وصعاصييل ايييت ف بص ييدار ا 0,92و ا 0,14علييى الت يواليا وتشييير ثيييه الوتيج ي دلييى
تشت صوي ا واتساق ٍ
عال في دجابا دفراد العيو ا ويدل يلك على )و تبوي صررف اليليل التجاري لهيا الصتغير.

ويعرا الجدولا 5األوساط الحسابي واعوحرافا

الصعياري وصعاص

اعيت ف عبعاد الصتغير.

جدول ( )5األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ا جمالية.
المقاييس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختالف

النتيجة

التوجو االبتكار

6.32

1.02

0.19

اتفو تماما"

التوجو االستباقي

5.12

0.47

0.06

اتفو

التوجو المخاطرة

5.10

0.88

0.14

اتفو

المحاور

الجدول  :من إعداد الباحث باالعتماد عمل نتائج برنامج .spss
وفي لدواه شرح للصتغي ار

الور ي عبعاد صررف اليليل التجاري للصتغير األول .

ل : -توجيه اعبتايار .ح ييق ثييا البعييد وسيط حسييابي ص يداره ا 6.32وثييو اعليى صيين الوسيط ال ر ييي البيال ا 4بيياوحراف
صعياري وصعاصل ايت ف بص دار ا 1.02و ا 0.19على التواليا وتشير ثيه الوتيج دلى تشيت صيوي ا واتسياق ع ٍ
يال
في دجابا

دفراد العيو ا ويدل يلك على )و تبوي صررف اليليل التجاري .

 -توجييه اعسييتبا)ي :صيين ي ي ل الجييدول ا 5ح ييق ث يييا البعييد وسييط حس ييابي ص ييداره ا 5.12وثييو اعلييى صيين الوسييط

ال ر ي البال ا 4باوحراف صعياري وصعاصل ايت ف بص دار ا 0.47و ا 0.06على التواليا وتشير ثييه الوتيجي اليى
تشت صوي ا واتساق ٍ
عال في دجابا دفراد العيو ا ويدل يلك على )و تبوي صررف اليليل التجاري لهيا البعد .
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ج -توجه الصياطر  :صن ي ل الجدولا 5ح ق ثيا البعد وسط حسابي ص داره ا 5.11وثيو اعليى صين الوسيط ال ر يي
البيال ا 4بياوحراف صعييياري وصعاصيل اييت ف بص ييدار ا 0.88و ا 0.14عليى التيواليا وتشيير ثييه الوتيجي دليى تشييت

صوي ا واتساق ٍ
عال في اجابا
-2الصتغير الباوي :ااألدا

دفراد العيو ا ويدل يلك على )و تبوي صررف اليليل التجاري لهيا البعد .

.ح ق ثيا الصتغير وسط حسيابي ص يداره ا 6.32وثيو اعليي صين الوسيط الحسيابي البيال ا4
صييوي ا

بيياوحراف صعييياري وصعاصييل ايييت ف بص ييدار ا 0.76و ا 0.11علييى الت يواليا وتشييير ثيييه الوتيج ي دلييى تشييت
واتساق ٍ
عال فيي دجابيا دفيراد العيوي ا وييدل يليك عليى )يو تبويي الصريرف لهييا الصتغيير .ويعيرا الجيدول ا 6األوسياط
الصعياري وصعاص

الحسابي واعوحرافا

اعيت ف على صستوا دبعاد الصتغير لصررف اليليل التجاري.

جدول ()6األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف ا جمالية
المقاييس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختالف

النتيجة

المنظور المالي

6.22

1.30

0.15

اتفو تماماً

منظور الزبون

5.22

0.40

0.15

اتفو

منظور العماليات الداخمية

6.55

0.75

0.18

اتفو تماماً

منظور التعمم والنمو

5.85

0.55

0.18

اتفو

المحاور

الجدول :من إعداد الباحث باالعتماد عمل نتائج برنامج .spss
وفي لدواه شرح للصتغي ار

الور ي لإلبعاد صررف اليليل التجاري للصتغير الباوي ااألدا

ل -الصورور الصالي .صن ي ل الجدول ا 6ح ق ثيا البعد وسط حسابي ص داره ا 6.22وثو اعلى صين الوسيط ال ر يي
البيال ا 4بياوحراف صعييياري وصعاصيل اييت ف بص ييدار ا 1.30و ا 0.15عليى التيواليا وتشيير ثييه الوتيجي اليى تشييت
صوي ا واتساق ٍ
عال في دجابا دفراد العيو ا ويدل يلك على )و تبوي صررف اليليل لهيا البعد

 :صورور ال بون :صن ي ل الجدول ا 6ح ق ثيا البعد وسط حسابي ص داره ا 5.22وثيو اعليى صين الوسيط ال ر يي
البيال ا 4بياوحراف صعييياري وصعاصيل اييت ف بص ييدار ا 0.40و ا 0.15عليى التيواليا وتشيير ثييه الوتيجي دليى تشييت
صييوي ا واتسيياق عي ٍ
يال فييي دجابييا دفيراد العيوي ا ويييدل يلييك علييى )ييو تبوييي صرييرف اليليييل التجيياري لهيييا البعييد واصت اييه
ال در على توفير السل واليدصا يا الجود العالي توايرالها ب اعليه دلى ال باان وبارتياح وتاون يدصه ال باان شاصله
وصريح وايتيار ال باان الصربحين األصر اليي يؤدي دلى ياد ااتسا ال باان واعحت ار بهم.
 :الصورور العصليا

الدايلي  :صن ي ل الجدول ا 6ح ق ثيا البعد وسط حسابي ص داره ا 6.55وثو اعلي صن

الوسط ال ر ي البال ا 4باوحراف صعياري وصعاصل ايت ف بص دار ا 0.75و ا 0.18على التواليا وتشير ثيه
الوتيج الى تشت صوي ا واتساق ٍ
عال في دجابا دفراد العيو ا ويدل يلك على )و تبوي الصررف لهيا البعد.
ث :صورور التعلم والوصو :صن ي ل الجدول ا 6ح ق ثيا البعد وسط حسابي ص داره ا 5.85وثو اعلي صن الوسط
ال ر ي البال ا 4باوحراف صعياري وصعاصل ايت ف بص دار ا 0.55و ا 0.18على التواليا وتشير ثيه الوتيج الى
تشت صوي ا واتساق ٍ
عال في دجابا دفراد العيو ا ويدل يلك على )و تبوي صررف اليليل التجاري لهيا البعد.
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المحور الثاني  :تحميل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث لممصارف المبحوثو

 :1تحليل ع ) اعرتباط بين التوجه اعستراتيجي و األدا لصررف اليليل التجاري.
يت ح صن ي ل صعطيا
واألدا

الجدول ا 7وتاال )يم صعاصل اعرتباط بيرسون ااعرتباطيا

وبعياد اي صين االصوريور الصياليا صوريور ال بيونا صوريور العصلييا

اليليل التجاري وجا

وتاال تحليل ع )ا

البيتييه بيين التوجيه اعسيتراتيجي

الدايليي ا صوريور اليتعلم والوصيو لصرييرف

اعرتباط اصا ي تي:

جدول ( )7يبين االرتباطات البينية بين التوجو الريادي و إبعاد األداء.
منظور التعمم

منظور العمميات

منظور

المنظور

والنمو

الداخمية

الزبون

المالي

األداء

0.59

0.51

0.26

0.69

0.75

التوجو الريادي

0.69

0.62

0.31

0.79

0.86

توجو االبتكار

0.48

0.40

0.25

0.58

0.64

توجو االستباقي

0.51

0.67

0.29

0.57

0.58

توجو الخطورة

االرتباط

االرتباط

االرتباط

االرتباط

االرتباط

االرتباط

الجدول :إعداد الباحث باالعتماد عمل نتائج برنامج .spss

ل_ايتبار فر ي البحث الرايس األولى و التي توث على ا توجد ع ) ارتباط يو دعل صعووي بين التوجه الريادي

و األدا

وصا ت ري صوها صن فر يا

فرعي .

وصن ي ل الجدول ا 7يت ح صايلي:

 -1بل صعاصل اعرتباط بين التوجه الريادي دجصاع" واألدا دجصاع"ا 0.75وثيا يعوي وجود ارتباط بصسيتوا عياليا
لي ان التوجييه الريييادي لييه دور فاعييل فييي لدا صرييرف اليليييل التجيياريا بيوصييا بلي صعاصييل اعرتبيياط بييين التوجييه
الريادي دجصاع" وبعد الصورور الصاليا 0.69وثيا يعوي وجود ارتباط بصستوا عاليا صصا يشيير دليى دن التوجيه
الريييادي لييه دور فييي األدا الصييالي لصرييرف اليليييل .و بل ي صعاصييل اعرتبيياط بييين التوجييه الريييادي دجصيياع" وبعييد

صورور ال بون ا 0.26وثيا يعوي وجود ارتباط بصستوا صتوسطا صصا يشير دلى دن التوجيه الرييادي ليه دور فيي
اس

توادار ع )ا

ال بون ا وبل صعاصل اعرتباط بين التوجه الريادي دجصياع" وبعيد صوريور العصلييا

الدايليي

ا 0.51وثيا يعوي وجود ارتباط عاليا و بلي صعاصيل اعرتبياط بيين التوجيه الرييادي دجصياع وبعيد صوريور اليتعلم

والوصو ا 0.59وثيا يعوي وجود ارتباط عالي.

 -2بل صعاصل اعرتباط بين توجه اعبتاار دجصاع" واألدا دجصاع"ا 0.86وثييا يعويي وجيود ارتبياط بصسيتوا عياليا
لي ان توجييه اعبتاييار لييه دور فاعييل فييي لدا صرييرف اليليييل التجيياريا بيوصييا بل ي صعاصييل اعرتبيياط بييين توجييه
اعبتاار دجصاع" وبعد الصورور الصاليا 0.79وثيا يعوي وجود ارتبياط بصسيتوا عياليا صصيا يشيير دليى دن توجيه
اعبتاييار لييه دور فييي األدا الصييالي لصرييرف اليليييل .و بل ي صعاصييل اعرتبيياط بييين توجييه اعبتاييار دجصيياع" وبعييد

صورور ال بون ا 0.31وثيا يعوي وجود ارتباط بصستوا صتوسطا صصيا يشيير دليى دن توجيه اعبتايار ليه دور فيي
اس

توادار ع )ا

ال بون ا وبل صعاصل اعرتبياط بيين توجيه اعبتايار دجصياع" وبعيد صوريور العصلييا
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ا 0.62وثيا يعويي وجيود ارتبياط عياليا و بلي صعاصيل اعرتبياط بيين توجيه اعبتايار دجصياع وبعيد صوريور اليتعلم
والوصو ا 0.69وثيا يعوي وجود ارتباط عالي.
 -3بل ي صعاصييل اعرتب يياط بييين توجييه اعسييتبا)ي دجصيياع" واألدا دجصيياع"ا 0.64وثيييا يعوييي وج ييود ارتبيياط بصسييتوا
عاليا لي ان توجيه اعسيتبا)ي ليه دور فاعيل فيي لدا صريرف اليلييل التجياريا بيوصيا بلي صعاصيل اعرتبياط بيين
توجه اعستبا)ي دجصاع" وبعد الصورور الصاليا 0.68وثيا يعوي وجود ارتباط بصستوا عاليا صصا يشير دلى دن
توجه اعستبا)ي له دور في األدا الصالي لصررف اليليل .و بلي صعاصيل اعرتبياط بيين توجيه اعسيتبا)ي دجصياع"

وبعيد صوريور ال بيون ا 0.25وثييا يعويي وجيود ارتبياط بصسييتوا صتوسيطا صصيا يشيير دليى دن توجيه اعسيتبا)ي لييه
دور في اس

توادار ع )ا

ال بون ا وبل صعاصل اعرتباط بين توجه اعستبا)ي دجصاع" وبعد صورور العصلييا

الدايلي ي ا 0.40وثيييا يعوييي وجييود ارتبيياط صتوسييطا و بل ي صعاصييل اعرتبيياط بييين توجييه اعسييتبا)ي دجصيياع وبعييد

صورور التعلم والوصو ا 0.48وثيا يعوي وجود ارتباط صتوسط.

 -4بل صعاصل اعرتباط بين توجه اليطور دجصاع" واألدا دجصاع"ا 0.58وثيا يعويي وجيود ارتبياط بصسيتوا عياليا
لي ان توجييه اليطييور لييه دور فاعييل فييي لدا صرييرف اليليييل التجيياريا بيوصييا بل ي صعاصييل اعرتبيياط بييين توجييه
اليطور دجصاع" وبعد الصورور الصاليا 0.57وثيا يعوي وجود ارتباط بصسيتوا عياليا صصيا يشيير دليى دن توجيه
اليطييور لييه دور فييي األدا الصييالي لصرييرف اليليييل .و بل ي صعاصييل اعرتبيياط بييين توجييه اليطييور دجصيياع" وبعييد

صورور ال بون ا 0.29وثيا يعوي وجود ارتباط بصستوا صتوسطا صصيا يشيير دليى دن توجيه اليطيور ليه دور فيي
ال بون ا وبل صعاصل اعرتباط بيين توجيه اليطيور دجصياع" وبعيد صوريور العصلييا

اس توادار ع )ا
ا 0.67وثيا يعوي وجيود ارتبياط عياليا و بلي صعاصيل اعرتبياط بيين توجيه اليطيور دجصياع وبعيد صوريور اليتعلم
والوصو ا 0.51وثيا يعوي وجود ارتباط عالي.

وعليييه صصييا ت ييدم يصايين ال ييول ان ال ر ييي الرايسي اعولييى و التييي ص ادثييا ا توجييد ع )ي ارتبيياط يا
التوجييه الريييادي واألدا وابعيياده اي صيين ا الصورييور الصيياليا صورييور ال بييونا صورييور العصليييا
والوصو وصا ت ري صوها صن فر يا

فرعيه )د تح

الدايليي

دعلي صعوويي بييين

الدايليييها صورييور الييتعلم

.

المحور الثالث  :اختبار وتحميل عالقات التأثير بين متغيرات البحث لمصرف الخميج التجاري.

 -1ايتبيار ال ر يي الرايسي الباوييه  :الجييدولا 8يو يح وتياال ت يدير اعوحيدار اليطييي البسييط لت يدير ابير االتوجيه الريييادي
في تحسين األدا ا لغرا ايتبار ال ر ي الرايس الباوي .
الجدول ( )8قيم (  ) β , R² , P-Value , Fلنماذج االنحدار بين متغيرات البحث.
المتغير المستقل

F

P value

R²

β

المتغير التابع

التوجو الريادي

11,5

0.000

0,27

0,60

األداء

التوجو الريادي

12,3

0.000

0,25

0,45

المنظور المالي

التوجو الريادي

10,6

0.01

0.36

0.38

منظور الزبون

التوجو الريادي

8.20

0.000

0.40

0.36

منظور العمميات الداخمية

التوجو الريادي

6,10

0.002

0.46

0.49

منظور التعمم والنمو

الجدول :من إعداد الباحث باالعتماد عمل نتائج برنامج .spss
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وصن الجدول لع ه يت ح صايلي:
ل -دن )يصه Fالصحسوب )د بلغ

ا 11,5وثي اعلي صين ال يصي للجدولييه البالغي ا 4,19عويد صسيتوا صعوويي ا0,05

ثيييا يعوييي وجييود ع ) ي ت ي بير يا
والصتصبييل بيياألدا ا و)ييد ااو ي
بلغ ي

دعلييه صعووي ي للصتغييير الصسييت ل والصتصبييل بالتوجييه الريييادي فييي الصتغييير الصعتصييد

صعووي ي صعلصييه صعاصييل اعوحييدار تاص ي صعووي ي ويلييك صيين ي ي ل )يصييه  P-Valueالتييي

ا 0,00وث ييي ار ييغر صيين صس ييتوا صعوويي ي ا 0,05ا وتشييير وتيجي ي صعاص ييل الصيييل الح ييدي R²دل ييى دن التوج ييه

الريادي يؤبر بوسبها 0,27في الصتغير الصعتصدا دصا الوسيب الصتب يي فتعي ا دليى دسيهاصا
اعوحدارا بيوصا تبين )يصه بيتا ا βوالتي ااو

لييرا ريير دايليه لوصيويج

)يصتها ا 0,60بان دي تغير بالتوجه الريادي بوحد واحد سيؤبر في

الصتغير الصعتصد بوسبه ا. 0,60
 -دن )يصه Fالصحسوب )د بلغ

ا 12,3وثي اعلي صين ال يصي للجدولييه البالغي ا 4,19عويد صسيتوا صعوويي ا0,05

ثيييا يعوييي وجييود ع ) ي ت ي بير يا

دعلييه صعووي ي للصتغييير الصسييت ل والصتصبييل بالتوجييه الري ييادي فييي البعييد األول صيين

الصتغير الصعتصد والصتصبل بالصورور الصالي ا و)د ااوي
)يصي ييه  P-Valueالتي ييي بلغ ي ي

صعوويي صعلصيه صعاصيل اعوحيدار تاصي صعوويي ويليك صين يي ل

ا 0,00وثي ييي اري ييغر صي يين صسي ييتوا صعووي ي ي ا 0,05ا وتشي ييير وتيج ي ي صعاصي ييل الصيي ييل

الحدي R²دلى دن التوجه الريادي يؤبر بوسبها 0,25في الصوريور الصيالي ا دصيا الوسيب الصتب يي فتعي ا دليى دسيهاصا
ليييرا رييير دايلييه لوصييويج اعوحييدارا بيوصييا تبييين )يصييه بيتييا ا βوالتييي ااو ي

الريادي بوحد واحد سيؤبر في الصورور الصال بوسبه ا. 0,45
 -دن )يصه Fالصحسوب )د بلغ

ا 10,6وثي اعلي صين ال يصي للجدولييه البالغي ا 4,19عويد صسيتوا صعوويي ا0,05

ثيييا يعوييي وجييود ع ) ي ت ي بير يا

دعلييه صعووي ي للصتغييير الصسييت ل والصتصبييل بالتوجييه الريييادي فييي البعييد البيياوي صيين

الصتغير الصعتصد والصتصبل بالصورور ال بون ا و)د ااوي

)يصي ييه  P-Valueالتي ييي بلغ ي ي

)يصتهييا ا 0,45بييان دي تغييير بالتوجييه

صعوويي صعلصيه صعاصيل اعوحيدار تاصي صعوويي ويليك صين يي ل

ا 0,01وثي ييي اري ييغر صي يين صسي ييتوا صعووي ي ي ا 0,05ا وتشي ييير وتيج ي ي صعاصي ييل الصيي ييل

الحدي R²دلى دن التوجه الريادي يؤبر بوسبها 0,36في الصورور ال بون ا دصا الوسب الصتب ي فتعي ا دليى دسيهاصا
ليييرا رييير دايلييه لوصييويج اعوحييدارا بيوصييا تبييين )يصييه بيتييا ا βوالتييي ااو ي

)يصتهييا ا 0,38بييان دي تغييير بالتوجييه

الريادي بوحد واحد سيؤبر في الصورور ال بون بوسبه ا. 0,38

ث -دن )يصه Fالصحسوب )د بلغ

ا 8.20وثي اعلي صن ال يصي للجدولييه البالغي ا 4,19عويد صسيتوا صعوويي ا0,05

ثيييا يعوييي وجييود ع ) ي ت ي بير يا

دعلييه صعووي ي للصتغييير الصسييت ل والصتصبييل بالتوجييه الريييادي فييي البعييد البالييث صيين

الصتغير الصعتصد والصتصبل بالصورور العصليا
صيين يي ل )يصييه  P-Valueالتييي بلغي

الدايلي ا و)د ااو

صعوويي صعلصيه صعاصيل اعوحيدار تاصي صعوويي ويليك

ا 0,000وثييي ارييغر صيين صسييتوا صعووي ي ا 0,05ا وتشييير وتيجي صعاصييل

الصيييل الحييدي R²دلييى دن التوجييه الريييادي يييؤبر بوسييبها 0,40فييي الصورييور العصليييا

فتع ا دلى دسهاصا

الدايلي ي ا دصييا الوسييب الصتب ي ي

ليرا رير دايليه لوصيويج اعوحيدارا بيوصيا تبيين )يصيه بيتيا ا βوالتيي ااوي

دي تغير بالتوجه الريادي بوحد واحد سيؤبر في الصورور العصليا
ج -دن )يصه Fالصحسوب )د بلغ

)يصتهيا ا 0,36بيان

الدايلي بوسبه ا. 0,36

ا 6,10وثي اعلي صين ال يصي للجدولييه البالغي ا 4,19عويد صسيتوا صعوويي ا0,05

ثيييا يعوييي وجييود ع ) ي ت ي بير يا

دعلييه صعووي ي للصتغييير الصسييت ل والصتصبييل بالتوجييه الريييادي فييي البعييد ال ارب ي صيين

ي ل )يصه  P-Valueالتي بلغ

ا 0,002وثيي اريغر صين صسيتوا صعوويي ا 0,05ا وتشيير وتيجي صعاصيل الصييل

الصتغير الصعتصد والصتصبل بالصورور اليتعلم والوصيو ا و)يد ااوي

صعوويي صعلصيه صعاصيل اعوحيدار تاصي صعوويي ويليك صين

الحييدي R²دلييى دن التوجييه الريييادي يييؤبر بوسييبها 0,46فييي الصورييو الييتعلم والوصييو ا دصييا الوسييب الصتب ي ي فتع ي ا دلييى
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)يصتهييا ا 0,49بييان دي تغييير

بالتوجه الريادي بوحد واحد سيؤبر في الصورور التعلم والوصو بوسبه ا. 0,49
تم )بول ال ر ي الرايس والتي ااو

وصن ي ل الوتاال اع

فحواثا

ا يوجييد تي بير يو دعلي صعوويي لتطبيييق التوجييه اعسييتراتيجي فييي تحسييين األدا بابعيياد اي صيين ا الصورييور الصيياليا صورييور
الدايليها صورور التعلم والوصو .

ال بونا صورور العصليا

ثانيا" :اختبار وتحميل عالقات التأثير بين متغيرات البحث لممصرف أشور الدولي .

 -2ايتبار ال ر يا

ال رعي الصوبب صن ال ر ي الرايسي الباوي :

الجدولا 9يو ح وتاال ت دير اعوحدار اليطيي البسييط  .لغيرا ت يدير ابير ابعياد التوجيه الرييادي اي صين ا توجيه
اعبتاارا توجه اعستبا)يا توجه اليطور

في تحسين األدا .

الجدول ( )9قيم (  ) β , R² , P-Value , Fلنماذج االنحدار بين متغيرات البحث
المتغير المستقل

F

P value

R²

β

المتغير التابع

توجو االبتكار

6,1

0.00

0,41

0,56

األداء

توجو االستباقي

9.1

0.01

0.61

0.32

االداء

توجو الخطورة

5.1

0.02

0.22

0.21

االداء

الجدول :من إعداد الباحث باالعتماد عمل نتائج برنامج .spss

وصن الجدول لع ه يت ح صا يلي:
ل -دن )يصييه Fالصحسييوب )ييد بلغي
يعوي وجود ع ) ت بير يا

والصتصبييل بيياألدا ا و)ييد ااوي

ا 6,1وثييي اعلييي صيين ال يصي للجدوليييه البالغي ا 4,19عوييد صسييتوا صعوويي ا 0,05ثيييا

دعله صعووي للبعد اعول صن الصتغير الصست ل والصتصبل بالتوجه اعبتاار فيي الصتغيير الصعتصيد
صعوويي صعلصييه صعاصييل اعوحييدار تاصي صعوويي ويلييك صيين يي ل )يصييه  P-Valueالتييي بلغي

ا 0.00وثييي ارييغر صيين صسييتوا صعووي ي ا 0,05ا وتشييير وتيج ي صعاصييل الصيييل الحييدي R²دلييى لن توجييه اعبتاييار يييؤبر
بوسبها 0,41في الصتغير الصعتصدا دصا الوسب الصتب ي فتع ا دلى دسهاصا
)يصه بيتا ا βوالتيي ااوي

ا. 0,56

ليرا رير دايله لوصويج اعوحدارا بيوصا تبين

)يصتهيا ا 0,56بيان دي تغيير بالتوجيه اعبتايار بوحيد واحيد سييؤبر فيي الصتغيير الصعتصيد بوسيبه

 -دن )يصيه Fالصحسييوب )ييد بلغي

ا 9.1وثييي اعلييي صين ال يصي للجدوليييه البالغي ا 4,19عوييد صسييتوا صعوويي ا 0,05ثيييا

يعوييي وجييود ع ) ي ت ي بير يا

دعلييه صعووي ي للبعييد البيياوي صيين الصتغييير الصسييت ل والصتصبييل بالتوجييه اعسييتبا)ي فييي الصتغييير

الصعتصد والصتصبل باألدا ا و)د ااوي

بلغ

صعوويي صعلصيه صعاصيل اعوحيدار تاصي صعوويي ويليك صين يي ل )يصيه  P-Valueالتيي

ا 0.01وثي ارغر صن صستوا صعوويي ا 0,05ا وتشيير وتيجي صعاصيل الصييل الحيدي R²دليى لن التوجيه اعسيتبا)ي

يييؤبر بوسييبها 0,61فييي الصتغييير الصعتصييد ا دصييا الوسييب الصتب يي فتعي ا دلييى دسييهاصا
بيوصا تبين )يصه بيتا ا βوالتي ااو

ليييرا رييير دايلييه لوصييويج اعوحييدارا

)يصتها ا 0,32بيان دي تغيير بالتوجيه اعسيتراتيجي بوحيد واحيد سييؤبر فيي الصوريور

الصالي بوسبه ا. 0,32
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 -دن )يصيه Fالصحسييوب )يد بلغي

ا 5.1وثييي اعلييي صين ال يصي للجدوليييه البالغي ا 4,19عوييد صسييتوا صعوويي ا 0,05ثيييا

يعوي وجود ع ) ت بير يا

دعله صعووي للبعد البالث صن الصتغير الصست ل والصتصبل بالتوجه اليطور في الصتغير الصعتصد

والصتصبييل بيياألدا ا و)ييد ااوي

صعوويي صعلصييه صعاصييل اعوحييدار تاصي صعوويي ويلييك صيين يي ل )يصييه  P-Valueالتييي بلغي

ا 0.02وثي ارغر صن صستوا صعوويي ا 0,05ا وتشيير وتيجي صعاصيل الصييل الحيدي R²دليى لن التوجيه الصيياطر ييؤبر
بوسييبها 0,22فييي الصتغييير الصعتصييد ا دصييا الوسييب الصتب يي فتعي ا دلييى دسييهاصا
تبين )يصه بيتا ا βوالتي ااو

ليييرا رييير دايلييه لوصييويج اعوحييدارا بيوصييا

)يصتها ا 0,21بان دي تغير بالتوجه اعستراتيجي بوحد واحد سيؤبر في الصوريور الصيالي

بوسبه ا. 0,21
وصن ي ل الوتاال اع

تم )بول ال ر يا

ال رعيه الصوبب صن ال ر ي

الرايس الباوي والتي ااو

فحواثا

ل -يوجد ت بير يو دعل صعووي لتطبيق توجه اعبتاار في تحسين ادا صررف اليليل التجاري.

 يوجد ت بير يو دعل صعووي لتطبيق التوجه اعستبا)ي في تحسين ادا صررف اليليل التجاري. -يوجد ت بير يو دعل صعووي لتطبيق توجه الصياطر في تحسين ادا صررف اليليل التجاري.

المبحث الرابع  /االستنتاجات والتوصيات
 -1تورل

المحور الثاني  :االستنتاجات
الدراس دن ثواك توجه ريادي في صررف اليليل التجاري صجتص البحث وان ثيا التوجه يعود صردود دلى

اثتصام ثيه الصرارف بابعاد الصتصبل اتوجه اعبتاار ا توجه اعستبا)ي ا توجه العدااي .

 -2تورل

الدراس دلى دن التوجه الريادي بابعاد الب ث اتوجه اعبتاار ا توجه اعستبا)ي ا توجه العدااي له ت بير

ديجابي في لدا صررف اليليل التجاري صجتص البحث.

 -3رهر دن ثواك صستويا

جيد للوجاح اليي ح ها صررف اليليل التجاري صجتص البحث وان ثيه الصستويا

التي

رهر وتيج ل ثتصام الصررف بي ي ي ي ااعوتاج ا اعبتاار ا اعست لي االصياطر ااعستبا)يهاالعدواوي للتوافسه ا ال بون ا
الصوافس ا ددار )يصه ال باان والتي تشال لساسا" في تح يق الصي التوافسي وت وق صن ي ل الت وق في اعصالها.

 -4تورل

الدراس دن التوجه الريادي )ادر على تح يق الوجاح للصرارف الصبحوب صن ي ل تحسين ادا ثا بشال صباشر

لو رير صباشر.

 -5لرهر وتاال التحليل الور ي االصعدل العام عبعاد التوجه الريادي لصررف اليليل التجاري )و تبوي عاليه ل ار
صتغي ار

البحث صصا يعوي استيعا

الصررف الى اثصي التوجه الريادي بابعاد صصا يوعا

بشال ايجابي في تحسين

لدااها .
 -6لرهر وتاال التحليل اعحرااي لصتغي ار

البحث وجود ع ) ارتباط عالي بين التوجه الريادي ا بشال عام وادا

 -7لرهر وتاال التحليل اعحرااي لصتغي ار

البحث وجود ع ) ت بير عبعاد التوجه الرياديا بشال عام في ادا

صررف اليليل التجاري عيوه الصبحث.

صررف اليليل التجاري صصا ادا الى تحسين ادا الصررف.
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المحور الثاني  :التوصيات

ياد اثتصام صررف اليليل التجاري عيوه البحث بالتوجه الريادي بابعاد الب ث اتوجه اعبتاار ا توجه اعستبا)ي ا
توجه العدااي ويلك لت بيره الصباشر في لدا الصررف وتحسين دعصالها الحالي والصست بلي

 -2دشراك ارل

الصد ار العاصين وصد ار األ)سام وال روي للصرارف ولرحا

وتح يق الصي التوافسي .

اليبر في رسم التوجه الريادي لصررف

اليليل التجاري .
 -3على صررف اليليل التجاري التعصق لابر في اي يه استيدام وتبوي بطا) األدا الصتوا ن بصوروراتها اعربعه اووها
وراصا" شاص

وصتااص " ل يا

صحدث وع د صؤتص ار

و دو ار

ع ) ببطا) األدا الصتوا ن .
 -4ات ح صن اعستوتاجا

لدااها و تحديث لورصتها اعداريه والصحاسبي برور دوريه ص وجود ورام صعلوصا
تدريبيه لصور ي الصررف صن اجل تعري هم عليها واي يه تطبي ها تواعداد براصل يا

التي تورل دليها الباحث وجود ع ) ارتباط وع ) ت بير ايجابيه للتوجه الرياديابشال عام

في لدا صررف اليليل التجاري عيو الصبحث ادي يوري الباحث ب رور )يام ددار الصرارف باعفاد صن الع )ا

اعيجابي عن طريق اععداد لليطط الصست بلي وتحديد األثداف الطويل األصد التي يوبغي تح ي ها صن ي ل استغ ل
يلك على لدا ثا الصررفي.

ال رث الصتاح دصاصها واستغ ل دصااوياتها الدايلي واوعاا

 -5ات ح دن التوجه الريادي اان لبره صت اوتا" على لدا صررف اليليل التجاري اليلك يوري الباحث
ددار الصررف الصبحوب ألبعاد التوجه الريادي الصتصبل

رور توريف

اتوجه اعبتاار ا توجه اعستبا)ي ا توجه العدااي بورر

تااصلي اابر صن ت عيلها بشال ص رد في تع ي فرث وجاحهاا تواحداث الص يد صن التغي ار والتطو ار
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