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 الخالصة

تحديد طبيعة االرتباط و التأثير بين الحاكميةة بأبعاهاةا االربعةة و اةل رالتركية  الهةى االاةداف    تهدف الدراسة إلى 

اصحاب المصالح (  واألهاء االستراتيجل المصرفل بأبعةاه  الممةةة و اةل واالفصاح و الشفافية   وكفاءة االهارة   

االستدامة ( بالتطبيق الهى الينة من المصارف التجاريةة والتعهم و النمو   والعمهيات الداخهية   ورالمالل   ال بائنل   

فةراه المةرثرين فةل قةرارات من اال امةتجيب (36)العراقية الماصة    و تم تصميم استمارة االستبيان وتوزيعها الهى 

( 30المصارف العراقية الماصة الينة البحث   و كانت االستبانات المةترجعة والصالحة لهتحهيل االحصةائل كانةتر

  و بعةةةد اجةةةراء االختبةةةارات  spss v.25اسةةةتبانة   تةةةم تحهيههةةةا باسةةةتعماال البرنةةةامد االحصةةةائل المت ةةةد  برنةةةامد 

منها ان انالة  الالقةة ارتبةاط و  تةأثير معنويةة بةين   جموالة من النتائد العمهيةاالحصائية الالزمة تم التوصل  الى م

(   و يوصةةل البحةةث بعةةده مةةن التوصةةيات 0.05ر واألهاء  المصةةرفل االسةةتراتيجل النةةد مةةةتو  معنويةةة  الحاكميةةة 

والمصةارف   ثمنها العمل الهى تطبيق الحاكمية  فل تح يق األهاء المصرفل االستراتيجل فل المصارف الينة البحة

االخر  لما لها من اثةار إيجابيةة فةل تح يةق األهاء المصةرفل  االسةتراتيجل  الة ا يمرةن المصةرف مةن الب ةاء  كبةر 

 وقت ممرن فل الةوق المالية و المصرفية.

 

الحاكميةةةة  بطاقةةةة االهاء المتةةةوازن دات االبعةةةاه الممةةةةة  االهاء المصةةةرفل االسةةةتراتيجل   :  الكلماااال المحتاحياااة

 المصارف التجارية العراقية الماصة

 

 

 

 

 

The Effect of Applying the Organization’s Governance in Achieving Strategic 
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Abstract 

The study aims to determine the nature of the relationship and influence between 

governance in its four dimensions, which are (focus on objectives, management 

efficiency, disclosure and transparency, stakeholders) and the banking strategic 

performance in its five dimensions, which are (financial, customer, internal operations, 

learning and growth, sustainability). Applying to a sample of private Iraqi commercial 

banks, the questionnaire was designed and distributed to (36) respondents from 

individuals who influence the decisions of private Iraqi banks, the research sample, and 

the retrieved and valid questionnaires for statistical analysis were (30) questionnaires, 

which were analyzed using the advanced statistical program spss v.25 program, and 

after conducting the necessary statistical tests, a set of practical results were reached, 

including that there is a significant correlation and effect between governance and 

strategic banking performance at the level of morality (0.05), and it is recommended to 

research a number of recommendations, including working on the application of 

Governance in achieving strategic banking performance in the research sample banks 
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and other banks because of its positive effects in achieving strategic banking 

performance, which can Exchange to stay as long as possible in the financial and 

banking market.  

 

Keywords : governance, The Five Dimensional Balanced Score Card, strategic 

banking performance, Iraqi private commercial banks 

 

 

 

  : المقدمة

االساسةةةية فةةةل  المهمةةةة و المو ةةةوالاتمةةةن ان اةةة ا المو ةةةو    

قةةةة و التةةةأثير بةةةين اد يبحةةةث الةةةن العال ابجةةةديات اهارة المصةةةارف

ابعةاه و  ربعةة منظمة و تطبيةق الياتةف فةل المصةرف البةر حاكمية ال

االفصةةةةاح و وكفةةةةاءة االهارة   واةةةةل رالتركيةةةة  الهةةةةى االاةةةةداف   

اصحاب المصالح( و بين االهاء المصرفل االستراتيجل والشفافية   

الةةتعهم و النمةةو   وال بةةائنل   ودو الممةةةة ابعةةاه و اةةل رالمةةالل   

تطبيق الهةةةةى الينةةةةة مةةةةن بةةةةال االسةةةةتدامة(ولعمهيةةةةات الداخهيةةةةة   وا

المصارف العراقية الماصة  و دل  باختيار الينة مرونة مةن ثمانيةة 

 ( استبانة الهى اصحاب ال رار فةل المصةرف 36ر مصارف بتوزيع

فرةرة حاكميةة جديةدا لةاهارة البةر طةرح  ااالمةر الة ا يعطةل توجهة

المصةةرف و اسةةتمدامها كةةأهاة رقابيةةة ألصةةحاب المصةةالح لمتابعةةة 

سةةتعماال بطاقةةة االهاء صةةرف لتح يةةق افدةةل اهاء البةةر ااالمةةاال الم

اسةةتراتيجية  مةةةت بهيةالممةةةة ابعةةاه التةةل لهةةا ر يةةة  االمتةةوازن د

تح يةةةق االهاء المصةةةرفل االسةةةتراتيجل  مةةةن ثةةةم  و لتحةةةةين العمةةةل 

   و يترون البحث الحالل من اربعة محاور رئيةة و ال : المطهوب

 

 ال البحث اءالمحور االول : منهجية و اجر

 االطار النظري للبحثالمحور الثاني  : 

 االطار العملي للبحثالمحور الثالث : 

     التوصيالالمحور الرابع : االستنتاجال و 

 

 المحور االول: منهجية و إجراءال البحث

ان البحةةث الحةةالل  يةةةعى الةةى االجابةةة الةةن   اوال: مشااكلة البحااث :

 التةا ال االساسل االتل:

هل يوجد دور للحاكمية  في االداء  المصرفي االساتراتيجي معبارا 

 عنه ببطاقة االداء المتوازن ؟

ان صياغة ااداف البحث تمت باالالتماه الهى ثانيا: اهداف البحث :

تحديد دور ابعاد لحاكمياة  فاي االداء   و كما يأتل :     اسئهة البحث

 المتوازن ؟المصرفي االستراتيجي معبرا عنه ببطاقة االداء 

 

 : تتمثل اامية البحث فل جانبين اما :ثالثا: اهمية البحث

 تتمثل فل االتل :االهمية النظرية :  -1

حةب ما توفر بقهة الدراسات التل تناولت الحاكمية  .أ

لةةةد  الباحةةةث مةةةن معهومةةةات فةةةل بيئةةةة المصةةةارف 

 العراقية  .

قهةةةة الدراسةةةات التةةةل تناولةةةت االهاء االسةةةتراتيجل  .ب

 منظور االستدامة فل المصارف.المصرفل  من 

ااميةةةة اةةة   البحةةةث فةةةل الةةةةعل الةةةى بيةةةان اثةةةر    .ج

الهةى  الحاكمية  في االداء  المصرفي االساتراتيجي

 الينة من المصارف التجارية العراقية الماصة .  

 تحتوا الهى الن اط االتية :االهمية التطبيقية:  -2

مةةةةاالدة المصةةةارف الينةةةة البحةةةث الهةةةى النهةةةو   . 

 االستفاهة من نتائد ا   البحث .بواقعها من خالال 

ت ةةةةديم م ترحةةةةات مهارة المصةةةةارف المبحوثةةةةة و  .ب

و ةةعها مو ةةع التنفيةة  لرةةر  االرت ةةاء بمةةةتو  

 االهاء وايصالف الى مةتو  التفوق ال ا يرمل اليف.

معرفةةة مةةد  ااتمةةا  المصةةارف الينةةة البحةةث ببعةةد  .ج

االسةةةتدامة وبجوانبةةةف البيئيةةةة واالجتمااليةةةة ومةةةد  

 المصارف.فل  ف بشرل افدل امرانية تطبي

 

ي د  الممطة  الفر ةل صةورة رابعا: المخطط الحرضي للدراسة : 

ا وكمةةا تعبةةر الةةن فرةةرة البحةةث و العالقةةة التةةل سةةوف يةةتم هراسةةته

 (.1مو ح فل الشرل ر
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 المخطط الحرضي للدراسةيوضح  ( 1) شكلال

 باحثيناالداه الالمصدر : 

 

ان فر ةةيات البحةةث اةةل  البةةارة الةةن  خامسااا: فرضاايال البحااث :

و ان البحةةث   لرنهةةا ممرنةةة االختبةةار   تممينةةات دكيةةة غيةةر مركةةدة

الحالل يترون من فر ية رئيةة واحدة  لالرتباط و اخر  لهتأثير   

 وال:  

توجةةد الالقةةة ارتبةةاط دات الهةةى رتةةن  فرضااية االرتباااط  :   -أ

 هاللة معنوية بين الحاكمية و االهاء المصرفل االستراتيجل( 

توجةةد الالقةةة تةةاثير دات هاللةةة تةةن  الهةةى رفرضااية التااأثير :   -ب

 معنوية بين الحاكمية و االهاء المصرفل االستراتيجل( 

 

اسةةتعمل البحةةث الحةةالل المةةنهد الوصةةفل سادسااا: ماانهب البحااث : 

التحهيهةةةل فةةةل اختبةةةار فر ةةةياتها مةةةن خةةةالال هراسةةةة التةةةأثير بةةةين 

 و جمع البيانات الماصة بعينة البحث.  المتريرات الرئيةية 

 

 سابعا: مقاييس استمارة استبيان البحث 

االتمةةةد البحةةةث الحةةةالل م يةةةال ليرةةةرت دا التةةةدرج المماسةةةل 

Five-point Likert  لتحديد مةتو  االستجابة لةد  االفةراه الينةة

  محايةةد   ويترةةون الم يةةال مةةن رال اتفةةق تمامةةا  ال اتفةةق  البحةةث 

اتفةةةق  اتفةةةق تمامةةةا(. ولرةةةر  قيةةةال متريةةةرات البحةةةث وابعاهاةةةا 

الفراليةةة تةةم تبنةةل مجموالةةة مةةن الم ةةايير التةةل تةةم اجةةراء تعةةديالت 

وكمةا مو ةح  ب وبيئةة العمةل العراقيةة وا افات الهيها لرةل تتناسة

 (.2(   ر1فل الجدولين ر

 

 

 مقاييس استمارة االستبيان للمتغير المستقل الحاكميةيبين ( 1جدول)

 المقاييس المعتمدة عدد الحقرال االبعاد

 3 التركيز على االهداف

[1[   ]2[   ]3[   ]4] 
 3 كحاءة االدارة

 3 الشحافيةاالفصاح و 

 3 اصحاب المصالح

 باالالتماه الهى الدراسات دات الصهة. باحثيناالداه الالمصدر : 
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 داء المصرفي االستراتيجيأللمقاييس استمارة استبيان للمتغير التابع يبين ( 2) جدول

 المقاييس المعتمدة عدد الحقرال االبعاد

 3 المالي

 

[5[   ]6[   ]7[   ]8[ ]9[  ]10] 

 

 3 الزبائن

 3 العمليال الداخلية

 3 التعلم والنمو

 3 االستدامة

 باالالتماه الهى الدراسات دات الصهة. باحثيناالداه الالمصدر : 

 

 ثامنا: عينة البحث

اد   ان العينة المةتهدفة فل البحث الحالية ال العينة ال صةدية 

قا  الباحث باالستعانة بآراء المرثرين فل قرار المصةارف العراقيةة 

(  واةةم المةةدراء المفو ةةون 3ر والمو ةةحة فةةل الجةدوال  الماصةة 

ام ووالمةتشةةةارون ومعةةةاون  ومةةةدراء الفةةةرو  واالقةةةةا  والشةةةعب

و كانةت ( اسةتبانة  36و تم توزيةع ر   ن اصحاب االقدميةووالموظف

 (30ر اةةةل المةةةةترهة والصةةةالحة لهتحهيةةةل االحصةةةائل االسةةةتبانات

 (.%83.33ر بنةبة ااستبيان

 

ان الجدوال االتل يو ح   تاسعا: نبذة عن المصارف عينة البحث :

عينةةة بنبةة ة ممتصةةرة الةةن المصةةارف التجاريةةة العراقيةةة الماصةةة 

 :(3وكما مو ح فل الجدوال رهراستنا الحالية 

 

 نبذة عن المصارف عينة البحثيبين ( 3) جدول

 تاريخ التأسيس اسم المصرف ل
 راس المال المصرح به

 (دينار عراقي )مليار
 عدد الموظحين عدد الحروع

 1032 41 250 1992 بغداد 1

 393 19 250 1993 الشرق االوسط العراقي 2

 291 21 250 1993 العراقياالستثمار  3

 438 22 300 1994 المتحد لالستثمار 4

 314 10 250 1995 االهلي العراقي 5

 263 13 250 1999 بابل 6

 317 24 300 1999 الخليب التجاري 7

 250 10 250 2005 المنصور لالستثمار 8

 [11]باالالتماه الهى  باحثيناالداه الالمصدر: 

 

 عاشرا : الحدود الزمانية والمكانية والعلمية : 

 المصةارف فةل المرانيةة الحةدوه تمثهةت :المرانيةة الحةدوه -1

فةل العةراق و المو ةحة فةل  والعامهةة الماصةة التجارية

 (.3الجدوالر

ان البحث الحالل او هراسة استطالالية   :الحدوهال مانية -2

اد تم  توزيع االسةتبانات الهةى المصةارف الينةة البحةث   

 ( .2/12/2021( الى ر21/10/2021لهفترة من  ر

الحةةدوه العهميةةة : ان هراسةةتنا الحاليةةة اسةةتمدمت بطاقةةة  -3

  ال بةائنو  األهاء المتوازن دات الممةة محاوررالمةالل 

االسةتدامة( كم يةال   التعهم و النمةو  العمهيات الداخهية و

 ل يال األهاء المصرفل االستراتيجل لهمترير التابع .

 

: تةم اسةتعماال االسةاليب  الحادي عشر: أساليب التحليال االحصاائي

 االحصائية االتية و ال: 
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 المتوس  الحةابل و االنحراف المعيارا. -1

 معامل ارتباط بيرسون. -2

 االنحدار المطل البةي . -3

 

 :للبحث النظري الثاني : االطار المحور

 :المطلب االول : الحاكمية

الحاكمية بشرل  ساسل ال كيف يدير النةال :اوال: محهوم الحاكمية

 نفةةةهم مةةن اجةةل تح يةةق  اةةدافهم العامةةة  وترةةون الحاكميةةة مطهوبةةة 

لرةن     [12] االندما ي رر مجموالة من النةال المةل شةلء مةا سةوي   

االزمةةات التةةل تعر ةةت لهةةا المنظمةةات فةةل وقةةت مبرةةر مةةن الةةا  

   هت الى موجف تهدف الى تنظيم حاكمية المنظمات والوقاية 2000

فةةل  (Goldin)إد  كةةد ،  [13]مةةن المشةةاكل المماثهةةة فةةل المةةةت بل 

ومةا الة ا يمرةن ان نفعهةف حيةاال دلة     كتابف " لمادا تفشل الحاكمية

Why Global Governance is failing and what we 

can do about it ?   الهةى ان المةةت بل سةيرون الرةر الما ةل

حيث سةنواجف فيةف مجموالةة جديةدة مةن التحةديات.  كبةر مةن قةدرتنا 

ل تع يةداا والممةاطر الهى إهارة ال دايا العالمية ولم نواكب النمو ف

ورغةةم تح يةةق المرسةةةات بعةة  النجةةاح فةةل ال ةةرن  الناتجةةة النهةةا

وترييفهةةا لمواجهةةةة التحةةةديات  اال انهةةةا االن غيةةر مالئمةةةةالعشةةرين 

وكمةةةا مو ةةةح فةةةل   [14] لجديةةةدة المهيةةةة حيويةةةة واسةةةعة النطةةةاقا

 (.4الجدوال ر

 

 محاهيم حاكمية المصرف بحسب اراء بعض الكتاب والباحثينيبين ( 4جدول )

 المحهوم المصدر

 التشاركل بين  صحاب المصالح الهى جميع المةتويات رقطا  الا   قطا  خاص  مجتمع مدنل  منظمات هولية(التفاالل  [15]

[16] 
مجموالة من ال واالد والحواف  التل بواسطتها ت و  امهارة بتوجيف ومراقبة المصرف وتشير الى طري ة توزيع الح وق 

 االخرين.والمةروليات بين امهارة والمةاامين و صحاب المصهحة 

[17] 
الوظيفة التشاركية لجميع  صحاب المصالح فل المصرف التل تدمن التركي  الهى األاداف من جانب المةاامين وك ل  

 كفاءة امهارة والعامهين من اجل خدمة ال بائن والمجتمع كرل

 االالتماه الهى الدراسات دات الصهةب باحثين: االداه الالمصدر 

 

 

( ان  اميةةةة Davila  2014يعت ةةةد رثانياااا: أهمياااة الحاكمياااة : 

الحاكمية الجيدة لهمنظمات تتمثل فل انها ترها الى سهولة الوصوال 

ما يعنل انمفا  تراليف رال الماال وخهق   الى  سواق رال الماال

 Lundkvist and). فةةل حةةين يةةر [18] قيمةةة االهةةى لهمنظمةةات

Persson  2015)  [19]ان  امية الحاكمية تتهم  فل كونها: 

وسةةةيهة لتح يةةةق الرفةةةاءة المدميةةةة مةةةن خةةةالال و ةةةع ال واالةةةد  -1

 والمباهئ التوجيهية لةهوكيات المصرف والعامهين.

اليةةة انشةةاء وإهارة  هوار ومةةةروليات جديةةدة هاخةةل المصةةرف  -2

واالفراه وتنةيق والدالم المشترك له   األهوار بين المنظمات 

األنشطة المدمية الهى سبيل المثاال الندما يتم تطةوير خدمةة او 

تعةةديهها او إالةةاهة اسةةتمدامها فةةل مجةةاال اخةةر انةةا يةةتم تحديةةد 

األهوار حوال من يمه  المدمةة ومةن ي ةو  بةءجراء التحةةينات 

 ومن ي و  بالدالم واالام من دل  من يُحده المدمات الجديدة. 

المةروليات التل تعد جوانب مهمة مةن قواالد تحديد األهوار و -3

الحاكميةةة الن المنظمةةات واالفةةراه يجةةب ان يعمهةةوا معةةا  وان 

 المصرف مع وجوه االن ةامات ال تعمل  د بعدها البع .

رغةةةم تبنةةةل اغهةةةب البةةةاحثين المبةةةاهئ  ثالثاااا: مباااادك الحاكمياااة :

المو ةةةةةوالة مةةةةةن قبةةةةةل منظمةةةةةة التعةةةةةاون والتنميةةةةةة االقتصةةةةةاهية 

(OECD)Organization for Economic Co-operation 

and Development  اال ان الباحةةث يجةةد ان انالةة  الةةد  إمرانيةةة

لتطبيةةق بعةة  المبةةاهئ التةةل جةةاءت بهةةا منظمةةة التعةةاون والتنميةةة 

وح وق المةاامين   منها الح وق المتةاوية لهمةاامين االقتصاهية 

الدة مةالرين م من المنظمات مجتمع البحث لديه قهيال اودل  الن الده

اد غالبا ما ترون ممهوكة لشم  واحد كما ان  مدخل التفاو  فةل 

حاكمية المصرف الة ا يعنةل ان المةةرولية تشةاركية بةين المةالرين 

   ل ا يتبنةى البحةث المبةاهئ االتيةة [1] و صحاب المصالح االخرين

واةةةل التركيةةة  الهةةةى   تتفةةةق مةةةع ااةةةداف البحةةةث وتةةةةا التها التةةةل

مهارة واالفصةةةةاح والشةةةةفافية وهور  صةةةةحاب األاةةةةداف وكفةةةةاءة ا

 : [2]  [4] المصالح
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 التركيز على االهداف   -1

وغالبةا   كل مصرف لديف مجموالة مةن ااةداف األهاء يريةد تح ي هةا

وتُحةده بواسةطة   ما ت ترن ا   األاداف باالسةتراتيجية المو ةوالة

ولعل الةبب األكبر فل فشل حاكمية المنظمةات اةو   قاهة المصرف

التركيةة  الهةةى ااةةداف االهاء فةةل االمةةد ال صةةير  والدةةر  مةةن هون 

ومةةةن اجةةةل    [20]اةةةواهة لهحصةةةوال الهةةةى األربةةةاح الربةةةع سةةةنوية 

يجةةب التركيةة  الهةةى   معالجةةة قصةةر النظةةر االسةةتراتيجل لهحاكميةةة

ل األاةةداف اد ان االسةةتثمار فةة  تح يةةق األاةةداف فةةل االمةةد الطويةةل

وا ا ما اثبتف   طويهة االمد دو  امية مرك ية فل العالقات امنةانية

وتعةةرف األاةةداف طويهةةة االمةةد بانهةةا    [21]العديةةد مةةن المنظةةرين 

المطةةة العامةةة لهعمةةل مةةع األاةةداف االسةةتراتيجية الهةةى مةةد  خمةةر 

 .[22] وتةعى لهتوفيق بين ر ية ورسالة المصرف  سنوات

 كحاءة اإلدارة -2

تمثةل فةل يمن التحةديات الرئيةةة فةل بيئةة االالمةاال اليةو   اواحدإن   

وان اةةة   ة  كفةةةاءة االهارة ومةةةةاامتها فةةةل تح يةةةق الفعاليةةةة العاليةةة

الصعوبات تتمثل فل الد  وجوه  نظمة فعالة لاهارة التل من شأنها 

   [23]تهبية احتياجات وتوقعات المصرف والعامهين الهى حد سواء

هارة المصةرف الهةى المةد  الطويةل يجةب الهةى فةل إ دل وم ابل   

امهارة  ةةةمان مةةة يد مةةةن المهةةةارات والمبةةةرات  اد ان المةةةدراء 

إلةى حاسةمة بالنةةبة  تعةد  ي ومون بالعديد من الوظائف التل كثيرا ما 

فان انال  فررة شةائعة واةل ان  األهاء  والندما يرون األهاء  عيفا

االهاء اد المةةةدراء تحةةةةين  إلةةةىاسةةةتبدالف سةةةترها   والمةةةدير  إقالةةةة

بمةةا فةةل  وإجراءاتهةةامةةةرولون الةةن صةةياغة اسةةتراتيجية المنظمةةات 

وتهبيةةةة وم ابهةةةة توقعةةةات   دلةةة  إجةةةراءات المةةةةرولية االجتمااليةةةة

 . [24]  صحاب المصهحة الرئيةيين

 اإلفصاح والشحافية  -3

نةف فةل الةا  إد إ  امفصاح والشفافية ليةت فررة جديدة فل الحاكميةة

بعنةوان "اشةعة الشةمر  م اال Louis D. Brandeis  كتب 1913

...  فدةةل مةةن المطهةةرات" اد يُبةةين فيةةف الحاجةةة الةةى قةةوانين جديةةدة 

تُجبةةر المنظمةةات بالرشةةف الةةن اربةةاحهم وخةةةائرام مةةن اجةةل منةةع 

   [25] . المةتثمرينالصف ات الةرية التل تمد  

امفصةةةاح والشةةةفافية مةةةن الميةةة ات المهمةةةة واالساسةةةية لحاكميةةةة و

المنظمةةات  وان ممارسةةة امفصةةاح بشةةرل جيةةد شةةرل مةةن اشةةراال 

الحاكميةةة الجيةةدة  دلةة  ألنةةف ربمةةا تحةةدش فةةل الةةةوق مشةةاكل اكثةةر 

خطورة وان المعهومات غير الوافية ناتجة الن مشرهة فل ممارسات 

يةةةةتم تع يةةةة  الشةةةفافية مةةةةن خةةةةالال تبةةةةاهال و   امفصةةةاح والشةةةةفافية

ودات الصةةهة بةةامهارة المعهومةةات الصةةحيحة والشةةامهة والمفهومةةة 

المتعه ة بالماليةة والةةوق واالاةداف البيئيةة والتحةديات التةل تواجةف 

اد ينبرل ان يدمن اطار حاكمية المصةرف الرشةف فةل   المصرف

الوقةةةت المناسةةةب وبدقةةةة الةةةن جميةةةع المةةةةائل الجواريةةةة المتعه ةةةة 

بالمصةةرف بمةةا فةةل دلةة  الو ةةع المةةالل واألهاء والمهريةةة وحاكميةةة 

 .[26] المصرف

 دور أصحاب المصالح  -4

انالةة  ت ايةةد واسةةع النطةةاق لهدراسةةات التةةل تتنةةاوال هور  صةةحاب 

المصالح فل التطوير وامهارة  تُشده ا   الدراسةات الهةى  ةرورة 

اشةةةراك ممتهةةةف األطةةةراف فةةةل نجةةةاح المصةةةرف ووفةةةق منظةةةور 

رف تُمثل مركة  شةبرة مةن العالقةات ان المصءف   صحاب المصالح

وان الحاكمية الجيدة تُةاالد    [27] الممتهفينمع  صحاب المصالح 

الهةةى  ةةمان ان المنظمةةات تأخةة  بعةةين االالتبةةار مصةةالح مجموالةةة 

وان   واسعة من  صحاب المصالح وك ل  المجتمةع الة ا تعمةل فيةف

امهارة مةرولة اما  المصرف والمةاامين مما يُةاالد الهى  ةمان 

لهمصةةرف  وال يُمرةةن  ان المنظمةةات تعمةةل لصةةالح المجتمةةع كرةةل

الن هالمهةم حاسةم فةل   النجاح مالم تحظى بدالم  صةحاب المصةالح

ويُعةةرف  صةةحاب المصةةالح الهةةى انهةةم  ا    [28]تح يةةق الفعاليةةة 

جماالةةة او فةةره يُمرةةن ان يةةرثر او يتةةأثر مةةن جةةراء تح يةةق ااةةداف 

وقد ظهرت  واخةر ال ةرن العشةرين وجهةة نظةر مفاهاةا   المصرف

ئةةرة  صةةحاب المصةةالح لتشةةمل انةةف يجةةب الهةةى المنظمةةات توسةةيع ها

ل بةةةائن المةةةةاامين العةةةامهين والةةةدائنين والمةةةورهين وا فدةةةال الةةةن

   [29].والمجتمع

 

 

 المطلب الثاني : االداء المصرفي االستراتيجي

 االستراتيجي المصرفي أوال: محهوم االداء 

 خ  مصطهح االهاء المصرفل االستراتيجل ااميةة كبيةرة فةل         

و دلة  الالتبةارين األوال:  نةف   االهبيات ال سيما االهب االستراتيجل

يمثةةل محةةورا اساسةةيا لهتنبةةر بنجةةاح  و فشةةل المنظمةةات فةةل تنفيةة  

و الثةةانل :  ن مو ةةو  االهاء    قراراتهةةا و خططهةةا االسةةتراتيجية

  تبةاين ااةداف المنظمةات  ت كثيرة مةن اامهةا وقياسف يواجف تحديا

و يعةرف االهاء: بأنةف   [30] االختالف فل مرشرات قياسةف من ثم  و

االستعماال الرفء و الفعاال لهمواره من قبل المصرف منجاز اادفف 

  الربحيةة و  الحصةة الةةوقية و  المتمثهة ب ياهة كةل مةن المبيعةات 

  الديناميريةة لعالمةاال اليةو  وفةل ظةل البيئةة  [31] تدف ات الن ديةةو

و مبترةرة   فأن العديد من المنظمات  خ ت تبحث الن طرق جديةدة 

لتح يق المي ة التنافةية والحفاظ الهيها و الب ةاء فةل الصةناالة اطةوال 

ل ل  اهركت اغهةب المنظمةات  ن اة ا الهةدف ال يمرةن   وقت ممرن

ا تح يق بل الهيه  تح ي ف من خالال تحةين المنتجات والمدمات ف   
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فهةةم  المةةق لالحتياجةةات والتوقعةةات والم ةةايير المدركةةة مةةن قبةةل 

نظةةةر الرتةةةاب   وجهةةةات  يو ةةةح  والجةةةدوال االتةةةل  [17] ال بةةةائن

فةةل  مو ةح   وكمةا  االسةتراتيجل  ايم االهاءمفةا  بشةأن  والبةاحثين

 :(5الجدوال ر

 

 االداء االستراتيجي بحسب رأي بعض الكتاب والباحثينمحاهيم يبين  ( 5) جدول

 المحهوم المصدر

 قدرة المنظمات الهى تح يق االاداف والرايات. [32]

[33] 
قدرة المصرف فل تمفي  كهف  نشطتها  و ال يمة الم درة لهمشترين م ارنة مع المنافةين  و 

 البدائل المنافةة.الندما يرون االقباال الهى شراء منتجات المصرف بشرل افدل من 

[34] 
البحث ما وراء المراسب التشريهية اد يرتب  بال دايا طويهة االجل مثل ال درة التنافةية وتطوير 

 المنتجات والدخوال إلى األسواق الجديدة.

 باالالتماه الهى الدراسات دات الصهة. باحثين: االداه ال المصدر 

 

( نجةد  ن انالة  اختالفةا فةل وجهةات 5ر ما وره فل الجدوالبحةب 

لة ا   نظر الرتاب والبةاحثين لمفهةو  االهاء المصةرفل االسةتراتيجل 

مفهةو  االهاء المصةرفل  االسةتراتيجل  ان  ن يحدهوويةتطيع الباحث

بأنف "قدرة المصةرف الهةى تح يةق النتةائد المةةتهدفة لهةا بمةا يةرها 

 ظم قيمتف فل المد  الطويل".إلى زياهة ر ا ال بون وتعا

 

        :المصرفي االستراتيجي  األداءثانيا : مقياس 

ان م ةةايير االهاء المصةةرفل االسةةتراتيجل ممتهفةةة و لرةةن البحةةث 

كم يةال  ةالممةةمحاور الالحالل االتمد بطاقة االهاء المتوازن دات 

مةن اامهةا التةل و دلة  لالالتبةارات   لعهاء المصرفل االستراتيجل

و كونهةةا تةةوازن بةةين الم ةةايير   انهةةا م يةةال لةةعهاء االسةةتراتيجل

الماليةةةة و غيةةةر الماليةةةة   واالتمةةةد البحةةةث الحةةةالل تعريةةةف كةةةابالن 

باالتباراما المرسةان لها واةو:"   ونورتون لبطاقة االهاء المتوازن

نظةةا  اهارا يهةةدف إلةةى مةةةاالدة المصةةرف الهةةى ترجمةةة تصةةوراا 

اف و ال ياسةةات االسةةتراتيجية وبرامجهةةا إلةةى مجموالةةة مةةن االاةةد

تةتند فعالية بطاقةة االهاء المتةوازن الهةى قةدرتها   [35] المترابطة 

واستراتيجية المصرف إلى مجموالة شةامهة مةن   الهى ترجمة مهمة

 و التل ال :  [7] محاور االهاء

 المحور المالي -1

يعةد المنظةور المةالل المنظةور الرئيةةةل مةن وجهةة نظةر اغهةةب      

هةةى الةةرغم مةةن اتفةةاق البةةاحثين الهةةى هالةةم الم ةةايير غيةةر البةةاحثين ال

 [16]لرن يعد المنظور المالل الهدف االساسةل لهمنظمةات   المالية 

والم ايير المالية  ينظر اليها الهى  نها مرشرات لتحديد االهاء من   

يأخ  ا ا المنظور باالتبار  النتيجة النهائية و  وجهة نظر المةاامين

لتح يةةق ر ةةا و توقعةةات المةةةاامين مةةن خةةالال ألنشةةطة المصةةرف 

ويتنةةاوال اةة ا المنظةةور لتح يةةق   زيةةاهة قيمةةة اسةةتثماراتها و ارباحهةةا

رف بالم ارنةة اااداف  و تحديد مةتو  االربةاح التةل تجنيهةا المصة

 .  [36]مع منافةيها

 

 محور الزبائن  -2

فمن مها  اهارة المصةرف  ن تةةعى   ا ا المنظور مهم لهراية       

واة ا لةف تةأثير كبيةر الهةى   تح يق االهةى هرجةة لر ةا ال بةائن  إلى

واالاتمةا  بهة ا البعةد ي يةد مةن قةدرة تنظةيم   اكتةاب ال بةائن الجةده

 مةةن ثةةم  االالمةةاال التجاريةةة واالحتفةةاظ بال بةةائن و ةةمان والئهةةم و

و ا ا المنظور يبةين تنظةيم   الحفاظ الهى حصتها الحالية فل الةوق

وكة ل  يبةين   التجاريةة مةن وجهةة نظةر زبةائن المصةرف  امالماال

 .[33] ر ية المصرف من وجهة نظر ال بائن

 محور العمليال الداخلية  -3

و   يرك  ا ا المنظور الهى العمهيات التشريهية فل المصةرف        

ويةةرتب  اةة ا   تح يةةق الت ةةد  المرسةةةل  مةةن ثةةم  و  كيفيةةة ال يةةا  بهةةا 

المنظور مع منظور ال بائن من خالال تنفية  العمهيةات الداخهيةة التةل 

و احتياجات ال بائن برفةاءة و فعاليةة ممةا   ترها إلى تح يق رغبات

يةةةنعرر اةةة ا الهةةةى وجهةةةة النظةةةر الماليةةةة لهمصةةةرف المتمثهةةةة فةةةل 

و ال يمةة   تح يةق الربحيةة بالنتيجةةالحصوال الهةى المةواره الماليةة و

 .[16] لهمةاامين المتوقعة

 محور التعلم والنمو  -4

المتمثهة فةل  يرك  ا ا المنظور الهى البنية التحتية لهمصرف         

 ل المةةاال البشةةرا و الهةةوائح التنظيميةةة و االجةةراءات العةةامهين و ر

و يمثةةل اةة ا   التةةل تعةةد احةةد الموجةةوهات غيةةر المهموسةةة لهمصةةرف

ر فةةل المهيةةة ةةةتميالمنظةةور فةةل تحديةةد كيةةف يمرةةن لهمصةةرف  ن 

و خهةةق قيمةةة االهةةى مةةن خةةالال التركيةة  الهةةى   التطةةوير و االبةةدا  

و انةاك الةدة م ةايير   ال درات هاخل المصةرف  تطوير الموظفين 
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  االحتفةاظ بةالموظفين و  منهةا : قيةال ر ةا المةوظفين   ت ال بهةا

و غيراا من الم ايير المتصهة برفةاءة   قيال و تدريب الموظفين و

 .[16]نظم المعهومات المةتعمهة فل المصرف 

 محور االستدامة  -5

ا افة المحور المامر االستدامة لبطاقةة االهاء المتةوازن تةم         

اال ةافة تأخة  ثالثةة   ( واة  Kaplan and Nortonر  بمواف ةة 

( همد الجوانب البيئية واالجتمااليةة فةل المحةاور االربعةة 1اشراال: 

السةةتدامة يأخةة  بنظةةر ل( ا ةةافة محةةور خةةامر 2  الت هيديةةة لهبطاقةةة

( صةةةةياغة  بطاقةةةةةة 3  االالتبةةةةار الجوانةةةةةب البيئيةةةةة واالجتمااليةةةةةة

وقةد تبنةى الةده مةن    [37] ممصصة لهجوانةب البيئيةة واالجتمااليةة

البةةاحثين إ ةةافة محةةور خةةاص باالسةةتدامة إلةةى المحةةاور األربعةةة 

   [38]األساسةةةية لتصةةةبح بطاقةةةة األهاء المتةةةوازن بممةةةةة محةةةاور

و ن الةةدليل الهةةى  اميةةة اسةةتعماال نهةةد  [40]   [17]   [5]   [39]

اد   يُمثل مو ةوالا  حةديثا  فةل اهبيةات امهارة  متوازن ل يال األهاء

ظةةةة متوازنةةةة مترامهةةةة مةةةن المحةةةاور تُةةةوفر ر   وا ةةةحة ن محفإ

ر التآزر( بين ممتهف جوانةب وتُحةن األهاء العا  من خالال التدا ب

 العمل.

 

 :الثالث: االطار العملي للبحث المحور

تمثهةةةت الينةةةة البحةةةث وف ةةةا : وصاااف مجتماااع المساااتجيبيناوال :  

مصارف فل الالستمارة االستبيان بالرواهر العهيا و الوسطى العامهة 

حةةب رالعنةوان بيو ةح وصةف الينةة المةةتجيبين الينة البحةث  و 

الةةوظيفل   الجةةنر   التمصةة   مةةةتو  التعهةةيم   سةةنوات المدمةةة 

و كةة ل  كةةون   فةةل ال طةةا ( التةةل تبةةين سةةياهة الةة كور الهةةى االنةةاش

النةبة االكبر من الموظفين ام دوا المدمة الجيدة و مةتو  التعهيم 

وكمةةا  م الينةةة جيةةدة لالسةةتجابة الةةن االسةةتبيانممةةا يجعههةة  العةةالل

 .(6مو ح فل الجدوال ر

 

 وصف عينة المستجيبينيبين نتائب  (6جدول )

 Spss v.25ببرنامد من تحهيل البيانات باحثينالمصدر: ال 

 التكرار التصنيف المتغير
النسبة 

 % المئوية
 النسبة المئوية% التكرار التصنيف المتغير

ي
يح

ظ
و
 ال

ن
وا

عن
ال

 

 13.33 4 مدير

يم
عل

لت
 ا
ى

و
ست

م
 

 40 12 دبلوم

 26.66 8 معاون مدير

 10 3 مدير حسابال 26.66 8 بكالوريوس

 13.33 4 محاسب اقدم

 16.66 5 محاسب
 20 6 ماجستير

 20 6 مالحظ

 13.33 4 دكتوراه
 100 30 المجموع

س
جن

ال
 

 100 30 المجموع 63.33 19 ذكر

 36.66 11 انثى

ي
رف

ص
لم

 ا
ع

طا
لق

 ا
ي

 ف
مة

خد
ال
ل 

وا
سن

 

1-5 6 20 

 13.33 4 10-6 100 30 المجموع

ص
ص

خ
لت

ا
 

 16.66 5 15-11 26.66 8 اداري

 26.66 8 20-16 53.33 16 محاسبي

 23.33 7 فأكثر-20 20 6 غير ذلك

 100 30 المجموع 100 30 المجموع
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بعةةد اجةةراء التوزيةةع اختبااار التوزيااع الطبيعااي و الموثوقيااة: ثانيااا: 

حةةةب ال االةةدة بالطبيعةةل   لمتريةةرات البحةةث  ظهةةرت نتائجهمةةا   و 

و االلتةواء   فأن قيم كةل مةن معامةل الةتفهطح   [41]ر اليها يش ُ التل 

( ترةةةون جميعهةةا  ةةمن الحةةدوه الم بولةةةة 7الظةةاارة فةةل الجةةدوالر

و ا ا يدال الهى   ( 1.96±التل تتراوح  من ر  لهتوزيع الطبيعل 

و المتريةر   ان بيانات البحث المتعه ة بالمترير المةةت ل رالحاكميةة( 

التابع راالهاء المصرفل االسةتراتيجل( مناسةبة ألجةراء االختبةارات 

 ية.االحصائ

  ولتحديد صالحية االسةتبيان و مالئمتةف و قياسةف لمتريةرات البحةث 

  ( 7استعمل معامل الفا كرو نباخ له ا الرر  و كمةا فةل الجةدوالر

اد اظهرت النتائد وجوه ثبات الاال لف رات م يال البحث لمتريرات 

وبالم ارنة   ( 0.80وبين0.78اد تراوحت نتائجهما  بين ر   البحث 

 .  [42]اوره  ما مع

(   0.70نبةةاخ يجةةب ان ترةةون اكبةةر مةةن ران قيمةةة معامةةل الفةةا كةةرو 

 (.7وكما مو ح فل الجدوال ر

 

 

 ((n=30نتائب اختبار التوزيع الطبيعي و الموثوقية  للمتغيرال البحث  يبين ( 7) جدول

 المتغير التابع المتغير المستقل

Cronbach's 

Alpha 
Kurtosis Skewness Item 

Cronbach's 

Alpha 
Kurtosis Skewness Item 

0.80 

1.118 -1.888- x11 

0.78 

1.594 -1.588- y11 

0.230 -0.808- x12 0.968 -1.102- y12 

0.833 -1.069- x13 0.414 -1.308- y13 

-0.834- -0.553- x21 0.305 -0.706- y21 

-0.063- -0.803- x22 0.901 -1.142- y22 

0.612 -1.067- x23 1.682 -0.816- y23 

1.521 -1.302- x31 0.101 -1.331- y31 

1.350 -0.051- x32 0.227 -1.285- y32 

0.414 -1.308- x33 0.321 -0.647- y33 

0.585 -1.177- x41 1.141 -1.209- y41 

-0.586- -0.442- x42 0.931 -1.396- y42 

1.348 -1.129- x43 .0550 -1.907- y43 

 

-.161- -.570- Y51 

-.164- -.828- Y52 

-.161- -.570- Y53 

 Spss v.25ببرنامد من تحهيل البيانات باحثينالمصدر: ال 

 

تشةير نتةائد التحليل االحصائي الوصاحي للمتغيارال البحاث :ثالثا : 

( الى مةتو  المترير المةت ل و التةابع مةن وجهةة  نظةر 8ر الجدوال

ن المتوسةةةة  العةةةةا  لهمتريةةةةر المةةةةةت ل و اةةةةو إاد   الينةةةةة البحةةةةث 

  (0.59نحراف المعيارا العا  او رو اال  ( 3.84رالحاكمية( او ر

و بمةةا ان    و يظهةةر اةة ا المرشةةر مةةد  اتةةةاق االجابةةات وتجانةةةها

فةةأن اةة ا   (3ر وسةة  الفر ةةل البةةال المتوسةة  العةةا  االهةةى مةةن المت
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و   يعنةةل ان اةة ا المتريةةر يعةةد متةةوافرا الهةةى وفةةق ر   المةةةتجيبين

الة ا كةان    (4.3ر اةو وس  بةين الف ةرات لهمتريةر المةةت لاكثر مت

نةا مةن ئالتل تن  الهى رنةتفيد مةن اخطا  (x21ر من نصيب الف رة

 اجل تحةين األهاء(. 

كةةة ل  ان المتوسةةة  العةةةا  لهمتريةةةر التةةةابع و اةةةو راالهاء المصةةةرفل 

و االنحةةةراف المعيةةةارا العةةةا  اةةةو   ( 3.80االسةةةتراتيجل( اةةةو ر

   و يظهةةر اةة ا المرشةةر مةةد  اتةةةاق االجابةةات وتجانةةةها  ( 0.43ر

فةأن   (3ر وبما ان المتوس  العا  االهى من المتوس  الفر ل البةال 

  د متةوافرا الهةى وفةق ر   المةةتجيبينا ا يعنل ان ا ا المترير يع

الة ا كةان    (3.95ر اةو توس  بين الف رات لهمترير التةابعو اكثر م

ترتفةع نةةبة المةوظفين التل تةن  الهةى ر  (2y4ر من نصيب الف رة

وكمةا مو ةح فةل (   ال ين يشرل وجةوهام قيمةة مدةافة لهمصةرف

 (.8الجدوال ر

 

 لمتغيرال البحثاالتحليل االحصائي الوصحي يبين نتائب (  8جدول )

Descriptive Statistics 

Mean 
Std. 

Deviation 
 Item االسئهة

 x11 المالرون يطالبون امهارة بتح يق األاداف طويهة االجل. 1.03 4.15

 x12 المالرون يطالبون بت ديم خدمات جديدة. 980. 3.35

 x13 المالرون يحف ون االبترار فل خدمة ال بائن 1.14 3.55

3.68 .680 x1 

 x21 نا من اجل تحةين األهاء.ئنةتفيد من اخطا 0.73 4.30

 x22 الندما يحدش خطأ فان االهارة تأخ  المةرولية بتصحيح الموقف. 1.19 3.80

 x23 زبائن(.تأخ  االهارة باالالتبار مصهحة اصحاب المصالح رمالرين الامهين   1.26 3.85

3.98 0.82 x2 

 x31 يتم امالالن الن ااداف المصرف. 1.08 3.85

 x32 يتم امالالن الن ال دايا المتعه ة بالعامهين مثل برامد التدريب وتنمية المواره البشرية. 930. 4.15

 x33 يتم االالالن الن النتائد المالية والتشريهية لهمصرف. 910. 3.75

3.91 .830 x3 

 x41 يتم احترا  ح وق  صحاب المصالح رالامهين  مورهين  زبائن( من قبل المصرف وفق ال انون. 1.21 4.0

 x42 اصحاب المصالح رالامهين  زبائن  مورهين( لديهم فرصة لهحصوال الهى تعوي  الند انتهاك ح وقهم. 970. 3.7

3.65 1.13 
بامهارة لهتعبير الن مماوفهم تجا  حرية اتصاال اصحاب المصالح رزبائن  الامهين  مورهين( 

 الممارسات غير االخالقية او غير ال انونية.
x43 

3.78 .900 x4 

3.84 .590 X 

 y11 المصرف يح ق ارباحا نتيجة ألالمالف الممتهفة. 1.14 3.85

 y12 يحاوال المصرف تمفي  تراليف المدمة باستمرار. 1.02 3.90

 y13 المالية لتح يق االاداف االستراتيجية لهمصرفيتم توفير المواره  0.91 3.75

3.83 0.89 y1 

 y21 نراقب منافةينا باستمرار لهبحث الن  فدل طري ة مر اء ال بائن. 1.12 3.75
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 y22 استراتيجيتنا لتح يق المي ة التنافةية ال فهم مادا يريد ال بون. 1.18 3.65

 y23 خدمات دات جوهة الالية.يشعر ال بائن بالر ا لحصولهم الهى  0.98 3.70

3.70 0.66 y2 

 y31 ي و  المصرف بت ييم مصاهر ال وة و الدعف وترشيد التراليف من خالال تحهيل المهياتف الداخهية. 0.97 3.90

 y32 تبنل سياسات تطويرية مةتمرة نحو العمهيات االبترارية و االبداالية فل تصميم المدمة المصرفية. 1.01 3.80

 y33 يمته  المصرف مرونة فل وسائل ت ديم المدمات و مةتجداتها و االستجابة لهمتريرات البيئية 0.99 3.65

3.78 0.64 y3 

 y41 نتبنى سياسات االحتفاظ بالموظفين الممي ين. 1.23 3.85

 y42 ترتفع نةبة الموظفين ال ين يشرل وجوهام قيمة مدافة لهمصرف. 0.83 3.95

 y43 المبرات بالشرل المطهوب بين الموظفين فل المصرف.يتم تباهال  0.89 3.95

3.92 0.64 y4 

 Y51 نتبنى سياسات وبرامد لتمويل المنظمات االاهية. 1.16 3.75

 Y52 يمته  المصرف معايير متفوقة فل معامهة المجتمع. 1.23 3.85

 Y53 والبيئية  فل المجتمع.نتبنى سياسات لدالم المجاالت الصحية والث افية والريا ية  1.16 3.75

3.78 0.46 Y5 

3.80 0.43 Y  

 Spss v.25ببرنامد من تحهيل البيانات باحثينالمصدر: ال

 

 رابعا : اختبار فرضيال البحث : 

توجةةد الالقةةة ارتبةةاط تةةن  الهةةى راختباار فرضااية االرتباااط  :  -أ

دات هاللةةةةةةة معنويةةةةةةة بةةةةةةين الحاكميةةةةةةة و االهاء المصةةةةةةرفل 

 االستراتيجل( 

 ( يتدح ان انال  الالقةة ارتبةاط9من خالال النتائد  من الجدوال ر

  يةةن الحاكميةةة و االهاء المصةةرفل االسةةتراتيجلموجةةوهة معنويةةة ب

وان اةة   العالقةةة اةةل الالقةةة معنويةةة بةةين   (0.77بهرةةت قيمتهةةا ر

  (0.05( التل ظهرت قيمتف اقل من قيمتهارpرات تبعا ل يمة رالمتري

وكمةا مو ةح فةل الجةدوال ومن انةا نةةتدال الهةى تح ةق الفر ةية   

 (.9ر

 

 نتائب اختبار فرضية االرتباط يبين (9جدول )

Correlations 

X 

Y 

 *Pearson Correlation .077 معامل االرتباط

 Sig. (2-tailed) 0.000 المعنوية

 N 30 العينة

 Spss v.25ببرنامد من تحهيل البيانات باحثينالمصدر: ال 

 

توجد الالقة تةأثير معنويةة تن  الهىر اختبار فرضية التأثير : -ب

 بين  بين الحاكمية و االهاء المصرفل االستراتيجل(.

( ان 10يتدةح مةةن النتةةائد المةتحصةةل الهيهةا مةةن متابعةةة الجةةدوال ر

   ية و االهاء المصةرفل االسةتراتيجل  بين الحاكمانال  تأثيرا معنويا  
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( المجدولةة تحةت f( لالختبار ال اكبةر مةن قيمةة رfف د كانت قيمة ر

سةجهت قيمةة اكبةر التةل ( tو كة ل  قيمةة ر  (0.05مةتو  معنوية ر

( 0.552وقد سجهت معامالت نمودج االنحدار قيمة رمن الجدولية   

اا ان ال يةةةاهة   (a( لمعامةةةل الفةةةا ر1.684و ر  (Bلمعامةةةل بيتةةةا ر

( 0.552بم دار مرة فل المترير المةةت ل تةرها الةى زيةاهة بم ةدار ر

 فل المترير التابع  وانا يمرن صياغة معاهلة االنحدار كاالتل : 

 

𝒚 = 𝒂 + 𝜷𝒙𝟏     … … … … … … … … … … . (𝟏) 

 

الحاكمية  = 𝟏. 𝟔𝟖𝟒 + 𝟎. … االهاء  المصرفل االستراتيجل 𝟓𝟓𝟐 . (𝟐) 

 

ظهةةر ان النمةةودج يمتهةة  قةةدرة   ومةةن متابعةةة قيمةةة معامةةل التفةةةير

الحاكميةة نفةةر إلةى واة ا يشةير   (0.591تفةيرية اد بهرت قيمتها ر

( من التباين الحاصل فل المترير المعتمد االهاء المصرفل %59.1ر

وكمةةا مو ةةح فةةل يجل  واةة ا يثبةةت قبةةوال الفر ي،،،ةة،ة   االسةةترات

 (.10الجدوال ر

 

 نتائب اختبار فرضية التأثير يبين( 10جدول )

 المتغيرال

Y 

 قيمة الحا

(a) 

 قيمة بيتا

(B) 
 (tالقيمة ) (fالقيمة )

 معامل التحسير

(2R) 

X 1.684 0.552 26.026 5.102 0.591 

 قيمة رf4.17( = 30( وهرجة حرية ر0.05( الجدولية بمةتو  معنوية ر 

 قيمة رt2.042( = 30( وهرجة حريةر0.05( الجدولية بمةتو  معنوية ر 

 Spss v.25ببرنامد من تحهيل البيانات باحثينالمصدر: ال 

 

 

 التوصيالالمحور الرابع : االستنتاجال و 

 االستنتاجالاوال : 

 ظهةرت نتةةائد امحصةةاء الوصةةفل وجةةوه قبةةوال لعينةةة البحةةث حةةوال 

الينةةة  متريةةرات البحةةث ومتف ةةة حةةوال وجةةوه متريةةرات البحةةث فةةل

 التحهيةل االحصةائل  لالرتبةاط وجةوه النتةائد بينةت البحث   و ك ل 

 المنظمة( و بةين المةت ل رحاكمية المترير معنوية بين الالقة ارتباط

االسةتراتيجل(   و و ةحت نتةةائد  المصةرفل التةابع راالهاء المتريةر

وجةوه تةاثير معنةوا  االختبار االحصائل لمعاهلة  لالنحةدار البةةي 

لهمتريةةر المةةةت ل رحاكميةةة المنظمةةة(  الهةةى المتريةةر التةةابع راالهاء 

 المصرفل االستراتيجل(.

 

 التوصيال ثانيا : 

األهاء المصةةةرفل العمةةل الهةةى تطبيةةق الحاكميةةة  فةةل تح يةةق  -1

االستراتيجل فةل المصةارف الينةة البحةث والمصةارف بشةرل 

لمةةةةا لهةةةةا مةةةةن اثةةةةار إيجابيةةةةة فةةةةل تح يةةةةق األهاء المصةةةةرفل  

ال ا يمرن المصرف من الب اء  كبر وقت ممرةن  االستراتيجل

 فل الةوق المالية والمصرفية.

إشةةاالة ث افةةة االسةةتدامة والةةتعهم والنمةةو فةةل الهيرةةل التنظيمةةل  -2

وحداتف واقةامها بالمصرف  وك ل  االاتما  بةاألهاء ممتهف ب

المةةةالل وال بةةةائنل والعمهيةةةات الداخهيةةةة ممةةةا ي ةةةوا الهيرةةةل 

تح يةةةق االاةةةداف التةةةل و ةةةعتها اهارة  مةةةن ثةةةم  التنظيمةةةل و

 المصرف. 

جانةةةةةب هالهةةةةةى المصةةةةةارف زيةةةةةاهة التمصيصةةةةةات الماليةةةةةة ل -3

مما يديف مي ة تنافةةية و مركة    الترنولوجل فل المصرف

  بين المصارف األخر   مع االاتما  بالجوانب األخةر  مت د

األهاء المصرفل االسةتراتيجل المتمثهةة بال بةائن و العمهيةات ك

االستدامة  اد يعد الجانب الترنولوجل وعهم والنمو تالداخهية وال

 فل نجاح العمل المصرفل. ا ساسي االالب

التةل  اهخاال محور االستدامة و التعهم والنمو فل االسةتراتيجية -4

يعةةداا المصةةرف لمةةا لهةةا مةةن اثةةر إيجةةابل فةةل ترسةةي  ر يةةة 

وااداف المصرف المتمثهة فل ر ا ال بائن و تح يق الربحية 

 و زياهة مةتو  التعهم لد  الراهر المصرفل.

تمرةةين و تةةدريب المةةوره البشةةرا يةةةاام فةةل إيجةةاه الالقةةات  -5

طيبة و مر ية فل البيئة الداخهية لهمصرف    و ك ل  يحةن 

و قةةةد يح ةةةق ر ةةةاام   مةةةع   سةةةمعة المصةةةرف امةةةا  زبائنةةةف
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االاتما  بالمحور المالل المتمثل ب يةاهة الرواتةب و المرافئةات 

 و الحواف  و نشر ث افة االستدامة الند العامهين.
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