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 ملخص البحث

تناااوا البحااا اًاااراح مقترحاااح لتقبيااأل بقاقااات اندات المتااوا ا لتحساايت بيئااة اندات اإلسااتراتيجم لبناا  التنميااة واإل تماااا 

سايت بيئاة اندات اإلساتراتيجم لبنا  التنمياة الزراعم بهدف تقييم مدى الفا دة مت تقبيأل منهجية بقاقة اندات المتوا ا فم تح

واإل تماا الزراعم ، وذل  بعد اضافة محورى الذكات اإلصقناعم والعولمة كمحاور جديدة لبقاقة اندات المتوا ا ولتحقيأل 

 بقاقااة انداتال توجاد عققااة ذات داللاة احصاا ية بايت  مجموعه  مهن الوههرول لههه   م هاهاذا الهادف قاام الباحااا بق اتقا  

و تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي لبن  التنمية واإل تماا الزراعي. "  وإلختبار صقحية هذه الفروض تم اختبارها المتوا ا 

احصا يا علم مجتمع البحا والذى تمثل فم  عينه مات  العاامليت باالمركز الر يسام والققاعاات والفاروب التابعاة لاه  بجمياع 

)ادارة علياا و ادارة وساقم و ادارة تنفيذياة  ، وتام تقادير حجام العيناة مات خاقا معادلاة  المحافظات مت المستويات اإلدارية

أا بقاقاة اندات المتاوا ا تعتبار مات أهام انسااليب وإنت ى البحث إلى مجموع  من النتائج لههه   م ها  المعاينة العشوا ية. 

ة ـاغالبياإلساتراتيجم للمنظماات يق ام اساتراتيجيتها ، أاالمستخدمة فم تقييم اندات وتصميم نظاام  اامل لتحسايت بيئاة اندات 

العامليت بالبن  ليس لديهم الوعي الكافي بالبعد البيئي وما ينتج عت ذل  مت أضرار. وأا سياسات البن  فم حاجة الام اعاادة 

قبيقاات فيماا يخاص نظر فيما يخص كافة الجوانب البيئة ،  البن  يجب  أا يعمل علم وجه السارعه نحاو اساتخدام أحادث الت

انعماا البنكية  مت نظام وتقبيقاات الاذكات اإلصاقناعم ، البنا  يعمال فام معازا عات الساو  المحيقاه حتام لاو كوناه بنكاا 

متخصصا، العا د المادى والمزايا اإلضافية التم يحصل عليها العامليت ضعيفه ، استجابة البنا  للتقاوير والتحاديا وابتكاار 

 م ترجمة احتياجات وتوقعات العمقت الم أهداف للجودة .منتجات جديدة ضعيفه  وعد

المقالباة بتقاوير سياساة البنا  فيماا يخاص اهتماام  -طبقا للنتائج التى  سهورت عن ها الاراسهة ىواهى البحهث ب:هرور  

فاي اتخااذ القارار البن  بتدعيم  الفعاليات والمبادرات التي تخادم البيئاة ، أا تاولم اإلدارة  اإلهتماام بانظم الخبارة  للمسااعدة  

بقباوا أو رفاان ماانت اإل تماااا ،  أا تديياار اندارة ماات  سياساااتها مااع اإلهتمااام  بالكفاااتات المصاارفية القااادرة علاام مواجهااة 

تحديات العولمة المصرفية أكثر مع فتت مجاالت الترقية أمامهم ،  تقبيأل منهجية بقاقات اندات المتاوا ا ماع ربال الحاوافز 

 مليت فم انجاح مشاريع التحسيت والتقوير .بمقدار مساهمة العا

ABSTRACT 

The research dealt in a framework for application of the Balanced performance card in 

order to improve the strategic performance environment of Development and Agricultural 

Credit Bank in a way to assess the usefulness of application of the Balanced performance 

methodology in improving  the strategic performance environment of Development and 

Agricultural Credit Bank, and after adding two central points which are the artificial 

intelligence and the globalization as new central points for the balanced performance card in 

order to achieve this goal, the researcher derivates a group of hypothesis, the most important 

are as follow: 

  There are no statistical significant differences between the balanced performance card and 

the improving of the strategic performance environment of Development and Agricultural 

Credit Bank. For testing the validity of these hypothesis, it done statistically on the research 

community, which represents in a sample of workers in the principle office and sectors and its 

related branches in all  provinces on the administrative levels (senior management, mediate 
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management and executive management), the sample size estimated through an equation of 

the random sampling.The search concludes to a set of results, the most important are as 

follow.  The balanced performance card is considered one of the most important methods 

used in performance assessment and designing a comprehensive system in order to improve 

the strategic of the organizations environment with a suitable strategy, also the majority of 

bank employees did not have sufficient awareness of the environmental dimension and its 

consequential damage of it. Bank's policies is required to be reviewed in regard to all the 

environmental aspects, the bank must work quickly toward using of the modern applications 

and in respect to banking business including systems and applications of the artificial 

intelligence, where the bank works in isolation from the external market, even if the bank is a 

specialist in a certain type, the financial due and the additional benefits which obtained by 

workers are very weak, Bank response to development, modernization and innovation of new 

products are also weak with lacking of needs awareness and customers’ expectations to the 

quality goals.In accordance to the results of this study, it recommended the need 

to.Claiming development of Bank's policy in respect to the Bank's awareness of supporting 

activities and initiatives that may serve the environment; the administration should be 

interested in experienced systems in order to help decision making with accepting or rejecting 

the credit granting; the administration must change its policies in awareness of the banking 

qualifications that capable of facing and meeting of banking globalization challenges with 

more available fields of promotion; applying methodology of balanced performance card to 

link the incentives with the portion of workers participation in enhancing success of 

improvement and development projects. 

 اإلطار الهام للبحث القسم األول

   مقامة

يسااعم البحااا الاام و ضااع اًااارمقترح  لتقبيااأل بقاقااات اندات المتااوا ا لتحساايت بيئااة اندات اإلسااتراتيجم لبناا  التنميااة 

الزراعم وذل  بعد اضافة محورى الذكات اإلصقناعم والعولمة كمحاور جديده لبقاقة اندات المتوا ا وذل  فم ظل أناه ال 

 د عققه جوهرية بيت محاور بقاقة اندات المتوا ا وتحسيت بيئة اندات اإلستراتيجم لبن  التنمية واإل تماا الزراعم .توج
 

 مشكلة البحث 

استقر الفكار اإلدارى والمحاسابم علام أهمياة بقاقاة اندات المتاوا ا  بقعتبارهاا التقنياة انف ال لقياات وتقيايم وتحسايت  

فقل علام مش ارات اندات الماالم، بال تبخاذ بعايت اإلعتباار المش ارات غيار المالياة ، وتبسيساا علام  اندات كونها تعتمد ليس

 -الفوا د التم يمكت أا تعود علم المنظمات مت تقبيأل هذه المنهجية  يمكت بلورة مشكلة الدراسة فم التساؤالت اآلتية:

ات المتوا ا و تحسيت بيئة اندات اإلساتراتيجم هل يمكت وضع اًار يعمل علم ايجاد عققه بيت منهجية بقاقة اند .1

 لبن  التنمية واإل تماا الزراعم.

 هل يمكت اختبار هذا اإلًار مت خقا مجموعه مت المقاييس  .2
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   مية البحث 

 -ىستما البحث   ميت  من اإلعتبارات اآلتية   

 Artificialالااذكات اإلصااقناعم  انهميااة العلميااة: اضااافة محاااور جديااده لبقاقااة اندات المتااوا ا وهمااا محااورى -

intelligence ومحور العولمةGlobalization   عولمة السو " وهو محور يعبرعت" 

انهمية العملية: ترجع أهمية البحا مت الهدف الذى تسعم الدراساة الياه وهاو تحسايت بيئاة اندات اإلساتراتيجم لبنا   -

 التنمية واإل تماا الزراعم .
 

 :    ااف البحث

 ىسهى البحث إلى           

وضع اًار لتقبيأل بقاقاات اندات المتاوا ا لتحسايت بيئاة اندات اإلساتراتيجم لبنا  التنمياة الزراعام وذلا  بعاد اضاافة 

 محورى الذكات اإلصقناعم والعولمة كمحاور جديده لبقاقة اندات المتوا ا .
 

 فرول البحث  

 -إعتماالبحث فى تحقيق   اافة على       

 : ألولالورل ا

ال توجد عققة جوهرية ذات داللة احصا ية بايت محااور بقاقاة اندات المتاوا ا وتحسايت بيئاة اندات اإلساتراتيجم لبنا       

 التنمية واإل تماا الزراعم .
 

 من ج البحث  

يايم أهام لتحقيأل الهدف مت البحا واختبار الفروض تم استخدام المانهج العلمام اإلساتقرا م وذلا  عات ًرياأل دراساة وتق

الدراسات اإلدارياة والمحاسابية التام تناولات باالعرض والمناقشاة والتحليال ، منهجياة بقاقاات اندات المتاوا ا لتحسايت بيئاة 

 اندات اإلستراتيجم للمصارف .
 

  تنظيم البحث 

 لتحقيق   ااف البحث تم تقسيم  إلى عا   قسام على النحو التالى      

ًار العام للبحا، والذى يركز علم عرض لمشكلة البحاا،  وأهدافاه، وفروضاه، القسم انوا: يت مت عرضاح لإل -

  وحدوده، وكيفية تنظيمه وأهميته.

  القسم الثانم: يركز علم الدراسات السابقة المرتبقة بموضوب البحا. -

 القسم الثالا: يتناوا مدخل بقاقات اندات المتوا ا  . -

 اتات والفرضيات. تحليل النتا ج القسم الرابع :  مناقشة المنهجية و اإلجر -

 القسم الخامس : خقصة البحا ونتا جه وتوصياته -
 

 حاود البحث 

  تتمثه حاود البحث فيما ىلى      

يقتصاار البحااا علاام تناااوا أداه منهجيااة بقاقااة اندات المتااوا ا بهاادف تحساايت بيئااة اندات اإلسااتراتيجم لبناا  التنميااة     

 ت العامليت ببن  التنمية واإل تماا الزراعمواإل تماا الزراعم . وعينه م

 

 القسم الثانى

 الاراسات السابقة ذات الصلة

  والً  الاراسات األجنبية 
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  Lau& Sholihin,2005:  إست افت دراسة 
( 1)

   

 Behaviouralتحديد مدى رضا الموظفيت عت المقاييس التم تستخدم لتقييم أدا هم مت خقا مقارنة النتاا ج السالوكية   

Consequency   لكل مت المقاييس المالية والمقااييس غيار المالياة وبقاقاة اندات المتاوا ا، وفارض الدراساه  أا  منهجياة

 بقاقة اندات المتوا ا أكثر عدالة فم تقييم أدات الموظفيت مت  المقاييس المالية أو غير المالية منفردة ، 

 ما ىلي  وخلصت الاراسة إلى مجموعة من النتائج   م ا

اا المقاييس المالية تشثر بصورة سلبية علم رضا الموظفيت كونها ال تعكاس بعدالاة كيفياة أدا هام لوظاا فهم ، كماا أا  - أ
 المقاييس غير المالية ال توفر منفردة نتا ج منققية ندات الموظفيت.

 فم تقييم أدا هم.اا بقاقة اندات المتوا ا تشثر بصورة ايجابية علم رضا الموظفيت نتيجة لعدالتها  - ب
 

Abu Yahaya 2009إست افت دراسة  
( 2)

   

تحديااد الاادور الااذى تلعبااه بقاقااات اندات المتااوا ا فاام ظاال  التقااورات الحديثااة وظااروف المنافسااة الحااادة  فاام ققاااب      

ااا و مااع  يااادة المنافسااة التج اريااة أدت المصااارف سااوات فاام جااذب الودا ااع أو ماانت التسااهيقت المختلفااة للعمااقت، وخصوصح

 الحاجة الم تقوير وتحسيت اندات فم المصارف التجارية.

 وخلصت الاراسة إلى ضرور  تقييم األداء باستخاام بطاقة األداء المتوازن كما ىلي 

 تمكت الموظفيت فم المصارف مت فهم وربل انهداف اإلستراتيجية بمقاييس اندات. - أ

 مستهدفيت جدد ومواكبة المنافسة الحالية. هم أداة  املة تمكت مت رضا العمقت وكسب عمقت - ب
 

  Yansheng -2009ست افت دراسة  ا
( 3) 

  

تقبيأل منهجية بقاقة اندات المتوا ا فم المصارف والتم جاتت كترجماة إلساتراتيجيتها بتحدياد انهاداف اإلساتراتيجية      

ديات عدياادة تواجااة المصااارف فاام أدا هااا فاام بيئااة والمقاااييس الماليااة وغياار الماليااة لتحقيااأل اسااتراتيجيها، وأكااد أا هنااا  تحاا

 المنافسة.

 وخلصت الاراسة إلى  

وجااوب اسااتخدام منهجيااة بقاقااة اندات المتااوا ا التاام تقاايس اندات ماات خااقا المقاااييس الماليااة وغياار الماليااة لتقبيااأل 

 استراتيجيتها ورؤيتها مت خقا :

 تحديد  امل إلستراتيجية المصرف. - أ

 س اندات المستخدمة فم المصرف وتقوير انهداف اإلستراتيجية.تحديد  امل لمقايي - ب
 

 mpunniy -  2010إست افت دراسة   
( 4)  

توفير معيار موضوعم لتقييم مش ر القيات وانهداف اإلساتراتيجية للشاركة  

وضاوعية وذاتياة يمكات التي تستخدم مفاهيم بقاقة اندات المتوا ا حيا أا منهجياة بقاقاات اندات المتاوا ا تاوفر معاايير م

 اإلعتماد عليهاللتوصل الم نتا ج .

 

 وخلصت الاراسة إلى

أا  منهجية بقاقة اندات المتوا ا توفر معايير موضوعية وذاتياة يمكات اإلعتمااد عليهاا للتوصال الام نتاا ج تسااعد فام  

 توفير المعلومات وتحليل الموقف اإلستراتيجم 
 

                                                           
( 1  Lau, C.M and Sholihin M., Financial and Nonfinanancial Measures :how do they affect job satisfaction? The 

British Accounting review, NO.27,2005                                                                                                                   

( 2  Abu Yaahiya. Using Balanced Scordecard to asses performance of Bank , MBA Thesis , School of technology 

,2009  

( 3 Yansheng Zhang LONGYILI “ Studyon balanced scorecard of commercial bank in performance management 

system” proceeding of the 2009 international symposslumon web information systems p.r china , may 22-

24,2009 ,pp206-209 

( 4  Mpunniy. murail “ Balabced score for the balanced scorecard benchmarking tool “an international jourmal 

,2010vol ,15 Issue 4,PP420-443 
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 ثانياً  الاراسات الهربية 

 (  1 ) 2005فت دراسة  البتانونى,إست ا -1

استخدام مدخل نمذجة انعماا فم تفعيال دور بقاقاات اندات المتاوا ا فام قياات اندات مات خاقا دراساة ميدانياة علام      

عينة مت بنو  ققاب انعماا العام المصرية، حيا قامت الدراسة بقختبار المتديارات أبعااد بقاقاة اندات المتاوا ا المختلفاة 

وقد أ ارت نتا ج الدراسة الم تقبيأل بقاقة اندات المتوا ا  فام البناو  يسااعدها علام تحسايت قياات    علية قيات انداتوفا

 أدا ها اإلستراتيجم وتحقيأل أهدافها اإلستراتيجية.
 

2010- افت دراسة  محما  -2
 ( 2)

  

تها بتحويال اساتراتيجية المنظماة الام لداة مشاتركة الم اظهار أهمياة تقبياأل بقاقاة اندات المتاوا ا وبيااا أهمياة مسااهم     

                               يتعاماااال بهااااا جميااااع انفااااراد العااااامليت، ماااات خااااقا صااااياغة مقاااااييس اندات وفقااااا لمحاااااور بقاقااااة اندات المتااااوا ا 

 ومن   م النتائج التى تواه إلي ا 

حيااا تبخااذ فاام الحسااباا مقيااات اندات المااالم وغياار  تعااد بقاقااة اندات المتااوا ا اننسااب لقيااات أدات المصااارف - أ

 المالم.. و  أهمية بنات المصارف لخارًتها اإلستراتيجية وفقا لهيكل وبقاقة اندات المتوا ا.
 

 الاراسات السابقة خلصت باآلتى تقييم الاراسات السابقة 

إلعتمااد علام مجموعاة مات المقااييس المالياة أا بقاقة اندات المتوا ا تساعد فام تقيايم وادارة اندات اإلساتراتيجم با -

وغير المالية المرنة لتحقيأل انهداف اإلستراتيجبة للمنظمة وتوصيل اساتراتيجيتها لكافاة العاامليت فيهاا بهادف فعالياة 

أكادت بعان الدراساات الساابقة علام أهمياة بقاقاة اندات المتاوا ا فام تحسايت   اندات الكلم ودعم قدرتها التنافساية،

 ت المالم وادارة اندات بنجاح.اندا

ات ت أا تنظيم مقااييس اندات فام مجموعاة مات انبعااد فام بقاقاة اندات المتاوا ا ياشثر بشاكل ايجاابم علام رضاا  -

 الموظفيت كما أنه يشثر علم نحو معنوى فم حكم المدرات الذيت يقوموا بتقييم اندات .

تم يحتاجها كل بعد تتوقف بدرجة أساسية علم اساتراتيجية المنظماة اا عدد أبعاد بقاقة اندات المتوا ا والمقاييس ال -

 وحجمها وًبيعة نشاًها.

 امكانية تعديل بقاقة اندات المتوا ا  ومرونتها للتقبيأل فم المنظمات علم اختقف أنشقتها وأهدافها. -
 

 -موقف الاراسة الحالية من الاراسات السابقة 
 

بقاقااات اندات المتااوا ا لتحساايت بيئااة اندات اإلسااتراتيجم لبناا  التنميااة واإل تماااا  الهاادف اعااداد اًااار مقتاارح لتقبيااأل     

الزراعم وذل  لتحقيأل مجموعاة مات انهاداف تمثلات فام تقيايم مادى الفا ادة مات تقبياأل منهجياة بقاقاة اندات المتاوا ا بعاد 

ر جدياده لبقاقاة اندات المتاوا ا عرض وتحليل محاورها وذلا  بعاد اضاافة محاورى الاذكات اإلصاقناعم والعولماة كمحااو

وذلاا  فاام ظاال : عاادم وجااود عققااة جوهريااة ذات داللااة احصااا ية باايت محاااور بقاقااة اندات المتااوا ا وتحساايت بيئااة اندات 

اإلسااتراتيجم لبناا  التنميااة واإل تماااا الزراعاام .وبعااد اسااتعراض الدراسااات السااابقة تباايت أا معظاام البحااوث تناولاات أهميااة 

 ندات المتوا ا ولم تتقر  الم بعدى العولمه وتقبيقات الذكات اإلصقناعم.تقبيأل بقاقات ا

 القسم الثالث

  BSC Balanced Scorecardماخه بطاقات األداء المتوازن 

تسعم المنظمات دا ماح الم احداث تديير في سياستها بما يحقأل انتقالها مت الوضع القا م الم الوضع الذي تسعم أا تكاوا 

، وهذا اإلنتقاا يتقلب غالباح اتخاذ اجراتات ادارية. بعد مرحلة القياات والتقيايم، هاذا وتعتبار المقادرة علام قياات فيه مستقبقح 

 .وتقييم  يئاح احدى مش رات القدرة علم ادارته
 

  وال   ماخه بطاقة األداء المتوازن 

                                                           
ث العلمية، العدد انوا،   عقت محمد البتانونم "اًار مقترح لتفعيل استخدام القيات المتوا ا لألدات فم البنو  التجارية" مجله كليه التجارة للبحو1 )

.83، ص  2005كلية التجاره ، جامعة انسكندرية ،   

د والتجارة،   نبيل عبد المنعم محمد "اًار مقترح إلستخدام مدخل بقاقات القيات المتوا ا لتقييم اندات بالبنو  المصرية، المجلة العلمية لإلقتصا2 )

.48-1، ص ص2010ر، كلية التجارة، جامعة عيت  مس، العدد انوا يناي  
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يارى د.غريااب جباار غناام
1
ب الساوقي والعا ااد علاام اإلسااتثمار أا القياسااات الماليااة مثاال الاتحكم فاام المصاااريف والنصااي 

والربحية تعتبر تاريخية وأا القياسات الدير مالية مثل المقدرة القيادية واإلدارية واستراتيجية المنظمة والوضع الساوقي هاي 

 قياسات المستقبل.
 

 مو وم  بطاقة األداء المتوازن

وقاد عارف
2
 

 
(Norton & Kaplan – 2001) مجموعاة مات مقااييس اندات التاي تعقام  بقاقاة اندات المتاوا ا ببنهاا

المديريت صورة سريعة و املة عت أعماا المنظمة وتستخدم بقاقة اندات المتوا ا مقااييس مالياة توضات نتاا ج وتصارفات 

قد تم اتخاذها سابقا وتوا نهاا بمقااييس غيار مالياة، رضاات العماقت، العملياات التشاديلية الداخلياة، ابتكاار وتقاوير اننشاقة، 

 تعد هذه المقاييس محركا لألدات المالي المستقبلي.و
 

 -من  ذا التهرىف نستنتج ما ىلي  

 أا بقاقة اندات المتوا ا وسيلة لتقييم وادارة اندات اإلستراتيجي لتحسيت اندات الكلم للمنشبة. -1

ستثمار، ومعدا الربحية  تشتمل بقاقة اندات المتوا ا علم مجموعة مت المقاييس المالية مثل)معدا العا د علم اإل -2

 وغير المالية مثل )الجودة ،ارضات العميل  وتتسم هذه المقاييس بالمرونة لتسمت بقدخاا مقاييس جديدة.

تساعد بقاقة اندات المتوا ا علم تدعيم قدرات المصرف مت خقا المحاور المختلفة لتحسيت اندات المالي وغير  -3

 المالي للمصرف.
 

-ن  و  سلوب القياس المتواز
( 3)

 

 منهجية عامة واًار منسأل لكل جهود المنظمة لقيات اندات. .1

 يوفر لدة عامة ومشتركة لكل مديري المنظمة. .2

 يوفر قاعدة عامة لفهم نتا ج القيات ويقدم صورة كاملة للمنظمة، اضافة للصورة التفصيلية. .3

 يدقم كافة الجوانب المهمة لنجاح المنظمة  .4

 جية المنظمة وكيفية تحقيقها يعقي صورة واضحة عت استراتي .5
 

  سباب ظ ور  سلوب قياس األداء المتوازن

 Kaplan &Norton- 2001قد أوضت )  
( 4  

 ر يسييت هما: أا ظهور أسلوب بقاقة اندات المتوا ا يرجع الم سببيت 

 اإلفتقار الم أسلوب  امل يجمع بيت المقاييس المالية وغير المالية بصوره مترابقة ومتوا نة. -1

تحوا اإلدارة الم اإلعتماد علم انصوا غير الملموسة لتحقيأل مزايا تنافسية للمنظمة وماع هاذا التحاوا أصابحت   -2

المنظمات غير قادرة علم قيات أصولها بالشاكل المناساب نا ماا ال يمكات قياساه ال يمكات ادارتاه وبظهاور بقاقاة 

 اندات المتوا ا حلت هذه المشكلة.

 Yoshikawa, et alوي يف  -3
(5  

لما سبأل أا أهم انسباب التي أدت الم ظهور أسلوب قيات اندات المتوا ا هاو 

التديرات التي ًرأت علم بيئة انعماا الحديثة والتي مت أهمها قصر دورة حياة المنتج مما جعل مت اإلبتكار أهام 

 عوامل النجاح.

 
 

 فوائا تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن

                                                           
1 عة بورسعيد، د.غريب جبر"استخدام أسلوب اندات المتوا ا لتفعيل دور الرقابة الداخلية فم منشئات انعماا ، المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة،جام 

.55،ص2013العدد الثانم  

(  2) Kaplan & Norton, transforming the balanced scorecard form performance management, accounting Hori Zone, 

2001, Vol, 15, No. 1, pp. 87 – 104. 

 مرجع سبأل ذكره  3 )

 (  4) مرجع سبأل ذكره    

 (  5) Y oshikawa ,T., et  al, strategic Value Analysis : Orgganize Your Campany for , strategic Success , Prentice – 

Hall , INC , New York , [2002]، P.92 
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تها واسااتراتيجيتها ببهاادافها التشااديلية، اعااداد التقااارير بساارعة وفاعليااة و المتابعااة المسااتمرة رباال رؤيااة المنشاابه ورسااال

لإلنجاا ، تحساايت قاادرات المنظمااة ماات خاقا خلااأل انسااجام باايت الاادوا ر المختلفاة ، المرونااة فاام اإلسااتجابة السااريعة لفاارص 

 التحسيت ، التحديد الواضت للمسئوليات والمهام بيت فريأل العمل.
 

 ية تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن  م

 (Davis & Albright)تحسيت اندات المالم للمنظمات حياا أ اار 
( 1 

أناه مات خاقا التقبياأل العملام، وجاد أا تقبياأل 

BSC كمقيات لألدات قد مكت مت تحسيت اندات المالم، التدلب علم أهام عياوب المقااييس التقليدياة لاألدات
( 2 

، المسااعدة فام  

 استراتيجية المنظمة الم مجموعة مت انهداف ترجمة
( 3 

 .ربل العامليت باإلستراتيجية :
  

  (Michalska)فقد ذكر  -وىمكن تناول  بهاد بطاقة األداء المتوازن كما ىلى  
( 4 

  

 (Financial perspectiveالبها المالى )

المالية التقليدية مثال معادا النماو، الربحياة، والعا اد  يركز هذا البعد علم اندات التاريخم للمنظمة حيا  يتناوا المقاييس

 علم رأت الماا وهم مقاييس تعكس اندات المالم .
 

 Customer Perspectiveبها الهمالء 

الوصوا للعميل واإلحتفاظ به هو هدف ال يقل أهمية عت انهداف المالية وتحقيقه ياشدى الام  ياادة ربحياة المنظماة فاقا 

المقاييس التم تتعلاأل باالعمقت الحاالييت والمساتهدفيت مثال رضاا العماقت، النصايب فام الساو  ، القيماة مات هذا البعد يتناوا 

 وجهة نظر العميل.
 

 (Final Internal Processes perspective)بها الهمليات الااخلية 

 ج مالياااة مرضاااية يركاااز علااام العوامااال واإلجاااراتات الداخلياااة الهاماااة التااام تاااشدى الااام تحقياااأل رغباااات العماااقت ونتاااا

(Horengren)
 ( 5 

حيا يت مت مقاييس مثل الكفاتة، الفعالية التنظيمية، وتقويم العمليات الداخلية مت خقا متديرات مثال:   

 التزام العامل، الزمت، الجودة، معدا انخقات، اإلنحرافات.

 ( Growth and development perspective)بها النمو والتطوىر 

ظماة علام تقاوير ذاتهاا مات خاقا ابتكاارات جديادة  والاتعلم  مات التجاارب المختلفاة و اكتسااب معرفاة و  يمثل قدرة المن

يركز علم الجهود المبذولة مت المنظماة مات أجال التقاوير المساتمر فام أسااليب العمال وأدوات القياات وفام تقاديم منتجاات 

جديدة وتقوير الحالم.  
( 6 

 
 
 

 

 Environmental perspectiveالبها البيئى  

أداه   لقيات التبثير الذى تساببه المنظماة علام البيئاة المحيقاة ، حياا صاار هاذا القياات عاامق مات عوامال اساتمرارها  

وبقا ها أو انسحابها مت المجتمع
( 7 

    
 

  -ىرى الباحث إضافة بهاى 

 Globalization Perspectiveالهولمة 

                                                           
( 1  Davis ,S.& Albright , T., “ An investigation of the effect of balanced Scorecard implementation on financial 

performance” Management Accounting Research,., (2004)., VOL.15 

 مرجع سبأل ذكره   2 )

( 3  Kaplan , R., Norton , D., Using the balanced scorecard as a strategic management system “ , Harvard business 

review. ( Jan. / Feb.1996),  VOL. 7 

( 4  Michalska , J., , “ The usage of The B alanced Scorecard FOR The estimation of the enterprises effectiveness” 

Journal of Materials Processing Technology. (2005)., VOL. 162-163 

( 5  Horengren ,C.,(2003) “ Cost accounting a managerial emphasis”,(New York: Prentice hall) 

( 6  Figge,F.,  Hahn, T., Schaltegger,S.&Wanger M.,(2002), “ The Sustainability balanced scorecard – linking 

sustainability management to business starategy”, Business Strategy and the Enviroment ,vol.11.NO.2.  
( 7 

 مرجع سبأل ذكره 
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 The perspective of artificial intelligenceالذكاء اإلاطناعى  
  

 Globalization Perspectiveبها الهولمة 

    1 ) -يجب اإل ارة الم مقحظتيت جوهريتيت:

 أا العولمة هم نتاجا تاريخيا لعملية تقور اقتصادى استمر قرونا عديدة. -:األولى

 أا العولمة ظاهرة اقتصادية فرضتها المصالت اإلقتصادية  للدوا المتقدمة  -:الثانية
 

 وىجب توافر -الهولمة المالية 
( 2 

 -عا  نقاط لاخول مجال الهولمة و ى 

 توفر الرغبة فم علم توفير قاعدة بيانات ومعقيات تمثل بنية معلوماتية تحتية. .1

 توافر الرغبة فم العمل علم استيعاب التقنيات الحديثة مت قبل الدوا النامية والسعم لتقويرها ذاتيا. .2

 ا مجاا العولمة لدى النظام السياسم للدولة .توافر الرغبة فم دخو .3
 

 The perspective of artificial intelligenceبها الذكاء االاطناعى  

يعتبر الذكــات اإلصقناعي
( 3 

نظام داعم لألدات اإلساتراتيجي  ويمكات تعريفاه ببناه : "سالو  مات اآللاة واذا نفاذ اإلنسااا   

 هذا السلو  يسمم ذكات". 
 

 إلاطناعي ىمتاز بالمميزات التالية  الذكــاء ا
يكوا الذكات اإلصقناعي متوافراح دا ماح )ينتقل العاملوا وقد ينسوا المعلومات المتوفرة لديهم  ،سهولة اإل دواج والتنقال، 

يمكت توثيأل القرارات التام يتخاذها الاذكات اإلصاقناعي بساهولة، الاذكات اإلصاقناعي ينفاذ مهاماا معيناة بصاورة أسارب مات 

 إلنساا.ا
 

 التطبيقات التجارىة لهلم الذكاء اإلاطناعي  

 . والذى يهمنا نظام الخبرة كمجاا تقبيقي لعلم الذكات اإلصقناعم فم مجاا العلوم اإلدارية 
 

 Expert Systems Perspectiveتهرىف نظم الخبر  
تعددت تعريفات نظم الخبرة
( 4 

فيه تخزيت الخبرة بما يسامت للمساتخدم  فتعرف نظم الخبرة ببنها برنامج للحاسب انلم يتم

 أا يتعامل ويستفيد مت هذه الخبرة بقريقة تشابه تل  التم تحدث عند استشارة خبير للحصوا علم نتيجة مشابهة .

 خصائص نظم الخبر 

ت تتميز نظم الخبرة بعدة خصا ص وظيفية تتمثل فم القدرة علم حل المشاكل المعقدة بانفس الدرجاة أو بدرجاة أف ال ما

الخبيار البشارى ، يمكنهاا القيااام بمعالجاة المشااكل المعباار عنهاا فام صااورة رمزياة ،القادرة علاام معالجاة الفاروض المتعااددة 

والمتعارضة فم نفس الوقت، القدرة علم التعامل مع البيانات التم تحتوى أخقات أو تل  التم تتصف بعدم التبكد، يقادم نظاام 

يجة معينة أو أسباب توجيهه لسشاا معيت ،نظم الخبرة مرنة حيا تكوا قابلاة لإلضاافة الخبرة  تفسيرا نسباب توصله الم نت

 والتعديل وصقل المعرفة،تعمل نظم الخبرة كمستشار لمتخذ القرار ويظل متخذ القرار هو المسئوا عت اتخاذ قرار نها م .
 

 مزاىا نظم الخبر 
 تحقيأل الكفاتة والفعالية فم عملية اتخاذ القرار.  .1
 نية اإلحتفاظ بالخبرات النادرة وسهولة تداولها ونقلها .امكا .2
 امكانية اإلعتماد علم نظام الخبرة . .3

                                                           
( 1 

دراسة مقارنة مع اإل ارة الم التجربة المصرية، رسالة دكتوراة، غير منشورة،  –ياسر جاد سليماا عفيفم  "العولمة وآثارها علم عققات العمل  

 .2، ص2012كلية التجارة، جامعة عيت  مس، 
( 2 

ة اإلقتصاد، ها ل أبو ر يد أثر عولمة التقارير المالية فم تشجيع اإلستثمارات المحلية واإلجنبية ) دراسة ميدانية علم بيئة انعماا السورية، كلي 

 .37-34،صز2008جامعة حلب، 

( 3 
صاد والعلوم اإلدارية، جامعة كسق، جمهورية حست محمد أحمد محمد مختار "اإلدارة اإلستراتيجيه المفاهيم والنماذج" كلية اإلقت 

 385-349،ص. 2009السوداا،

،غيرمنشورة،ةلترشيدقراراتاإلئتمانفىالبنوكالمصرية"،رسالةدكتوراةالمحاسبيةإيمانأحمدأمينمجاهد"إستخدامنظمالخبر(4)
 .120،ص2000كليةالتجارة،جامعةاألزهر
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 تحقيأل مزايا تدريب العامليت ورفع كفاتتهم . .4
 سهولة استخدام نظم الخبرة دوا أا يكوا المستخدم خبير بعلوم الحاسب . .5

التصهني   –الشهئون الماليهة  –ر  فهى مجهاالت المحاسهبة وفيما ىلى األمثلة التالية توضح التطبيقات التجارىة لنظم الخبه

 وإدار  الهمليات .
 ج

 ( 1  والً    مثلة لتطبيقات نظم الخبر  فى المحاسبة )

 للتبكد مت عدم وجود مخالفات محاسبية. Auditorم التدقيأل المحاسبي العام انظ .1

 نية.التدقيأل المحاسبي لنظم معالجة البيانات اإللكترو EDP Auditorنظام  .2

 التخقيل للتدقيأل المحاسبي. Audit Plannerنظام  .3

 لتحليل المخاًر فم النظم المحاسبية الداخلية ARISCنظام خبرة  .4
 

 ثانيــاً    مثلة لتطبيقات نظم الخبر  فى الشئون المالية  
 ادارة بقاقة اإل تماا لتقديم المشورة لفسخ أو رفن ًلب اإلعتماد.  Authorizer Assistantنظام  .1
 لمراجعة وتقييم ًلبات القروض المقدمة للمصارف.  Lending Advisorنظام  .2
الياباااا ويخااتص بااالتخقيل المااالم لخلااأل حقيبااة اسااتثمارية   Best Mixأمريكااا ونظااام  Plan powerنظااام   .3

 للمستثمريت.
 منتجات.وهو المعنم بالتحليل المالم والتخقيل لتبميت الموارد المالية الق مة لتسويأل ال Fameنظام  .4

 

 الهولمة  و الذكاء اإلاطناعى   مبررات إضافة بهاى

  يرى الباحا أا أبعاد بقاقة اندات المتوا ا كما وضعها كابلت تقل كفاتتها بالتقور فام الحيااة اإلقتصاادية والتكنولوجياة

د علام تكنولوجياا المعلوماات لاذا حيا يتزايد اإلعتماد المتبادا بيت الدوا فم اإلقتصاد العالمم، باإلضافة الام تزاياد اإلعتماا

 .رأى الباحا أا اضافة البعديت يزيد كفاتة أبعاد بقاقة اندات المتوا ا باإلستفادة بميزاتهما
 

 القسم الراب  الاراسة المياانية

نا  تهدف الدراسة الميدانية الم وضع اًار مقتارح لتقبياأل بقاقاات اندات المتاوا ا لتحسايت بيئاة اندات اإلساتراتيجي لب

التنمية واال تماا الزراعي و سوف يتم ذل  مت خقا اختبار الفروض الخاصة بالدراسة للتحقأل مت مدى صحتها مات خاقا 

 عينة مت العامليت بالبن . و بنات علم ذل  سوف يتم تقسيم الدراسة الميدانية الم:

  وال    مناقشة المن جية و اإلجراءات .

 ورضيات.ثانيا  تحليه النتائج و مناقشة ال
 

  وال   مناقشة المن جية و اإلجراءات

 مقامة 

 ووصف  الدراسة منهج شرح و ،دانيـااالمي ثـااالبح تنفيذ في تبعتأ التي اإلجااراتات و للمنهجية فاًوصالقساام هذا ا يتناو 

  بها قام التي راتاتاإلجا و ، وثباتها صدقها وفحص ،  االساتبياا) للدراسة الرئيسية انداة دادـاواع ، ةـالدراس ةـوعين مجتمع

   من لقسم كون  ذا اويت ، وتًبيقها الدراسة أدوات تقنيا يـف ثـالباح

 الميدانية.   منهجية الدراسة   -1

 الميدانية.  وصف أداة الدراسة   -2

 الميدانية.  مجتمع وعينة الدراسة   -3

 االستبياا.  صد  وثبات   -4

 تبياا.  اختبار التو يع القبيعي لبيانات االس  -5

 متديرات الدراسة وكيفية قياسها -6
                                                           

المنظمةالعربيةللتنميةاإلدارية،–العدداألول–المجلةالسادسعشر–المجلةالعربيةلإلدارة–حسنالعبدالقادرد.عبداهللبن (1)
 .3-4.ص.1998
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 احصا يحا. واختباره متديرات البحا نموذج  -7
 

   من جية الاراسة المياانية 1

قام الباحا بتنفيذ مجموعاة مات اللقااتات ماع عيناة مات العاامليت بااإلدارة التنفيذياة بمساتوياتهم المختلفاة فاي  اكل دراساة 

بيئااة اندات اإلسااتراتيجي للبناا  ، وتاام  اارح مفهااوم وأبعاااد منهجيااة بقاقااة اندات  اسااتققعية للوقااوف علاام كيفيااة تحساايت

المتااوا ا لهاام. بعااد ذلاا  تاام توجيااه مجموعااه ماات انساائلة تتاايت للمستقصاام ماانهم أظهااار رؤيتااه ، وتمثاال نتيجااة الدراسااة 

 االستققعية السابقة مبرر إلقامة الدراسة الميدانية

و  وبحاوث كتاب مات(اندبياات فاي جاات ماا اساتقرات خاقا مات التحليلاي االساتقرا ي الباحاا أي اا علام المانهج وأعتماد

 الوصافي المانهج اعتمااد عات الدراساة الميدانياة. ف اقح  موضاوب ومواقاع انترنات  بشابا و ماشتمرات ودورياات دراساات

 دراسة الميدانية.احصا ية مناسبة الختبار الفرضيات الخاصة بال أساليب عدة الميداني علم الجانب في والتحليلي
 

 .  المياانيةوصف  دا  الدراسة  -2

أعتمااد الباحااا علاام بيانااات غياار كميااة وتتمثاال فااي اتباااب أساالوب البحااا الميااداني ماات خااقا قااوا م االسااتبياا المدعمااة 

 بالمقابقت الشخصية لتجميع البيانات الق مة للدراسة.
 

 إعااد قائمة االستقصاء 

 ى النحو التالي تم إعااد قائمة االستقصاء عل

اعداد استبياا أولم مت أجل استخدامه في جمع البيانات حيا أستخدم الباحا نظام انسئلة المدلقة وذل  لتحديد اإلجابات 

  Likertتكااوا سااهلة الترميااز ويمكاات الثقااة فيهااا بصااورة أكباار وسااهولة فهمهااا ماات قباال المبحااوثيت . وقااد أسااتخدم مقيااات )

درجات ثم موافأل ثم محايد ثم غير موافأل الم غيار موافاأل تماماا درجاة واحادة لتحدياد  5تماما  الخماسي المتدرج  مت موافأل

اجابات أفراد العينة ل ماا احداث تو يع ًبيعي للبيانات حتم تقبل تقبيأل انساليب اإلحصا ية عليها. تم عارض االساتبياا 

قيأل انهداف المرجاوة مناه، حياا أبادوا بعان علم مجموعة مت المحكميت المتخصصيت. للحكم علم مدى صقحيته في تح

النصا ت حيا تم تعديل. ثم عرض القا مة بصورتها النها ية علم بع هم للمرة الثانية، وقد أجماع المحكماوا علام اساتيفا ها 

للبياناااات الق ماااة، وصاااقحيتها لقساااتخدام إليجااااد اًاااار مقتااارح لتقبياااأل بقاقاااات اندات المتاااوا ا لتحسااايت بيئاااة اندات 

إلستراتيجي مت خقا اإلجابة عت تساؤالت الدراسة وتحقيأل أهدافها التي وضعت مت أجلهاا وباذل  تام التبكاد مات صاقحية ا

 قا مة الدراسة. 

 اجرات دراسة ميدانية أولية لقستبياا و تعديله ًبقا لما ظهر مت الدراسة. -

 لدراسة الميدانية.تو يع االستبياا في صيدته النها ية علم أفراد العينة لجمع بيانات ا -

وقا قسمت اإلستمار  إلى ثالثة  جزاء رئيسية , الجزء األول مجموعة من األسئلة الاىموجرافية التهي تحهاد المسهتوى 

التنظيمي و النوع  و المستوى التهليمي و التخصص الهلمي باإلضافة إلى عاد سنوات الخبر  في مجال الهمه. ثم األجزاء 

 -لية  الباقية على المحاور التا

 :BSCعبارات تتعلأل بببعاد  بقاقة اندات المتوا ا -

 عبارات تتعلأل بتحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي للبن  -

 المياانية.مجتم  وعينة الدراسة  -3

الدراسة  يتكوا مجتمع الدراساة مات العاامليت باالمركز الر يسام والققاعاات والفاروب التابعاة لاه  بجمياع  نهداف تحقيقحا

مت المستويات اإلدارية )ادارة عليا و ادارة وساقم و ادارة تنفيذياة  ، وتام تقادير حجام العيناة مات خاقا معادلاة المحافظات 

 المعاينة العشوا ية. 

    تقاىر عينة الاراسة -

 إستخام الباحث  سلوب المهاىنة الهشوائية الطبيهية لتحاىا عينة الاراسة كما ىلي      
 

  سلوب السحب الهشوائي الطبقي. تقاىر عينة الاراسة من خالل

n = z /2 * P * Q / d
2

 

n = 5.468   * 0.80*0.20 / (0.05)² = 350 
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 توزى  عينة الاراسة  

اسااتمارة اسااتبياا ، قساامت  350حيااا تاام تو يااع    Proportion Allocationاسااتخدم الباحااا أساالوب التخصاايص 

اساتمارة ادارة تنفيذياه  170%  و 34ساتمارة ادارة وساقم بمعادا )ا 120%  ، 17استمارة ادارة عليا بمعدا) 60كالتالم  

%ماات 96.28اسااتمارة   بمعاادا  337اسااتمارة اسااتبياا، و بالتااالي اإلسااتمارات المسااتلمة ) 13% ، لاام يااتم رد 49بمعاادا )

ة غيار المجاباة. اساتمارات اساتبياا لوجاود كثيار مات انسائلة الهاما 8اإلستمارات المو عة، وهي نسبة مرتفعة. وتم استبعاد 

 استمارة. . 329وبالتالي أصبت عدد اإلستمارات الصالحة للتحليل 
 

 اإلستبيان.  صدق وثبات  -4

معامل الثبات و الذي يساوى النسبة المئوية للجاذر التربيعاي لمعامال الصاد  ًريقة ألفا كرونباخ  لتقدير أستخدم الباحا 

 أمكت االعتماد علم نتا ج الدراسة وتعميمها علم المجتمع ، 60,0) قيمة ألفا  . فقذا  اد هذا المقيات عت 

 (1جاول رقم )

 .  لوا كرونباخ ىوضح مقاىيس الصاق و الثبات لمحاور اإلستبيان المختلوة  وفقا إلختبار

 رقام  محاور اإلستبيان

 الهبارات

 الثبات الصاق

 BSCالمتعلقة بببعاد بقاقة اندات المتوا اأوال: محور العبارات 

 84.97 0.722 5-1 البعد المالي -1

 84.14 0.708 10-6 بعد العمقت -2

 89.22 0.796 15-11 بعد العمليات الداخلية -3

 87.86 0.772 20-16 بعد النمو والتقوير واإلبداب -4

 79.50 0.632 25-21 البعد البيئي -5

 84.97 0.722 30-26 بعد تقبيقات الذكات اإلصقناعم -6

 85.97 0.739 35-31 عولمةبعد ال -7

 88.32 0.780 40-36 بعد مسانده اإلدارة العليا نسلوب الستة سيجما -8

 86.78 0.753 75-71 عبارات تتعلأل بتحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي للبن ثانيا: 

 91.43 0.836 75-1 اإلجمالي

% 83.6لمحااور اإلساتبياا المختلفاة بلدات )  الساابأل أا قيماة كال مات معااملي الصاد  و الثباات 1وضت جادوا رقام ) 

%  علم الترتيب وهم نسبة عالية مما يشكاد أمكانياة اإلعتمااد علام نتاا ج التحلايقت اإلحصاا ية و امكانياة تقبيقهاا 91.43و

 علم مجتمع الدراسة.
 

 

 متغيرات الاراسة وكيوية قياس ا - 6

 ي من خاللوتحسين بيئة األداء اإلستراتيج بطاقات األداء المتوازن 

 المتغيرات المستقلة  - 

العباارات المكوناة لكال مات محااور بقاقاات اندات المتااوا ا كمتديارات مساتقلة يساتخدم منهاا المتديارات ذات المساااهمة 

 % فبكثر  .60النسبية المرتفعة )
 

 المتغير التاب   -ب

للتعبيار عات التحسايت فاي بيئاة ات المتاوا ا بقاقاات انديقدر المتدير التابع مت متوسل قايم العباارات الخاصاة بمحاددات 

% فبكثر  و بداللاة احصاا ية 60و التي تتميز بقرتفاب قيم المتوسقات المعيارية لها و المساهمة النسبية )اندات اإلستراتيجي 

 مت خقا رأى فئات المستقصم منهم.
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 ثانيا  تحليه النتائج و مناقشة الورضيات 

 -مقامة  

برناامج )الحازم اإلحصاا ية باإلساتبياا  فقرات علم أجريت التي اإلحصا ية المعالجات نتا ج عرض المبحا هذا يتناوا 

اثار  دراساة   فاي منهاا لكال اإلحصاا ية الداللاة مادى وتحدياد و تفصايليا ومناقشتها كليا تحليلها   بعدspssللعلوم اإلجتماعية )

الفرضيات الخاصة بالدراساة عات  اختبار الم باإلضافةراتيجي ، في تحسيت بيئة اندات اإلستبقاقات اندات المتوا ا تقبيأل 

 )&   Snedecor, 1980)المناساابة لتحلياال نتااا ج اسااتمارات اإلسااتبياا ًبقااا لمااا ذكااره ًريااأل انساااليب اإلحصااا ية 

Cochran 
1
    هيو  

 

 األساليب اإلحصائية المستخامة - وال

" لفقاارات 3للفر  بيا متوسً العينة والمتوسً الحيادي " (On sample – T testللهينههة الواحهها  ) Tإختبههار  -1

وتقاادير الااو ا النساابي لعبااارات اإلستقصااات  لقيااات درجااة اإلسااتجابة اإليجابيااة أو الساالبية لعبااارات اإلسااتبياا المختلفااة 

  اإلستقصات لدى فئات المستقصم منهم.

Rوتقدير المساهمة النسبية )  ( Correlationتحليه اإلرتباط ) - 2
2

  بعناصر اإلستبياا في أقساامه المختلفاة  حياا يقاوم   

تحليل اإلرتباً بقستبعاد أثر التحيز الشخصي فاي اجاباات المستقصام مانهم و مات هناا يمكات اإلعتمااد علام نتاا ج تقادير 

 ة الخاصاةمعامل اإلرتباً و المساهمة النسبية بدرجة ثقاة مرتفعاة حياا ياتم تحدياد قاوة اإلرتبااً بايت المتديارات المساتقل

 و بيت المتدير التابع المعبر عت تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي لبن  التنمية واإل تماا الزراعي. ببقاقة اندات المتوا ا 

باايت التوصاال الاام نمااوذج للعققااة حيااا يااتم اجااراؤه بهاادف    (Stepwise regression)تحليههه اإلنحههاار المرحلههي  -3

)كمتديااار مسااتقل  و بااايت )المتدياار التاااابع  المعباار عااات تحساايت بيئاااة اندات ا ا بقاقاااة اندات المتااومحااددات كااال ماات 

 اإلستراتيجي لبن  التنمية واإل تماا الزراعي.
 

 ثانيا  فرول الاراسة المياانية

قسام البحااا فااروض الدراسااة ًبقااا لبناود اسااتمارة االستقصااات  وذلاا  لدراسااة العققاات التبثيريااة باايت محاااور االسااتبياا 

و ذلاا  ماات خااقا اسااتجابات فئااات ة و أثرهااا فااي تحساايت بيئااة اندات اإلسااتراتيجي لبناا  التنميااة واال تماااا الزراعااي المختلفاا

 المستقصم منهم الم.

العققاة بايت بقاقاة أهمياة : " ال توجد فرو  ذات داللة احصاا ية بايت اساتجابات فئاات المستقصام مانهم حاوا الورل األول

 اندات اإلستراتيجي لبن  التنمية واال تماا الزراعي "  في تحسيت بيئةاندات المتوا ا 

تحسايت بيئاة اندات  أهمياةال توجد فرو  ذات داللة احصاا ية بايت اساتجابات فئاات المستقصام مانهم حاوا  الورل الثاني "

 اإلستراتيجي لبن  التنمية واال تماا الزراعي "

و تحساايت بيئااة اندات اإلسااتراتيجي لبناا  بقاقااة اندات المتااوا ا "ال توجااد عققااة ذات داللااة احصااا ية باايت  الوههرل الثالههث 

 التنمية واال تماا الزراعي. "  

 

 عرل ومناقشة نتائج الاراسة - ثالثا

( و تقهاىر الههوزن النسههبي لهبههارات On sample – T testللهينههة الواحهها  ) Tنتهائج التحليههه الواههوي و إختبهار  

 سلبية عبارات اإلستقصاء لاى فئات المستقصى من م.اإلستقصاء لتقاىر درجة إىجابية  و 

لجب الباحا عند تصميم اساتمارة اإلساتبياا الام وضاع مجموعاة مات اإلختياارات )اساتجابات  لكال عنصار مات عناصار 

اإلستبياا لتقدير متوسل معياري و و ا نسبم معباريت عات ناوب اإلساتجابات لكال اختياار بناات علام رأى فئاات المستقصام 

  يااتم تحديااد أهاام اإلختيااارات ذات On sample – T testماات خااقا اسااتخدام اختبااار "ت"  للعينااة الواحاادة ) ماانهم . و

فئاات المستقصام  بايت اجمااب  ابه وجاود علام ذل  دا كلما  5) مت المعياري المتوسل اقترب فكلمااإلستجابات اإليجابية ، 

  به وجود علم ذل    دا1) مت الحسابي المتوسل اقترب كلما و ،ايجابية عالية في محتواه  المتدير ) ذل  أهمية منهم علم

 المتوسال الحساابي اقتارب و كلماا .ارتفاب درجة السالبية الدراسة ) محل غير هام علم الظاهرة المتدير أا هذا اجماب علم

و بناات علام  .محايادة  متوسل انهمية ) درجاة  المتدير ذل  اعتبار علم العينة أفراد بيت اجماب  بة وجود علم دا  3) مت

                                                           
11
 Snedecor, G.W. and Cochran, W.G. (1980) . Statistical methods. Oxford & J.BH Publishing com. 

7th. edition  
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فاي بااقي تحلايقت اإلساتبياا كمتديارات مساتقلة  وبناات ذل  سوف يتم استخدام المتديرات ذات اإلستجابات اإليجابياة العالياة 

علم ذل  فهذه المتديرات هي التاي ساوف يكاوا لهاا تابثير مبا ار مات خاقا رأى فئاات المستقصام مانهم علام تحسايت بيئاة 

 ن  التنمية واإل تماا الزراعي. و فيما يلي توضيت نتا ج هذا انسلوب : اندات اإلستراتيجي لب
 

 اختبار احة الورل األول 

 .BSC البها المالي لبطاقة األداء المتوازن للهينة الواحا  حول t( نتائج إختبار 2ىوضح جاول )

 توازنالبها المالي لبطاقة األداء الم للهينة الواحا  حول t(  نتائج إختبار 2جاول )

 الفقرة
المتوسل 

 المعياري

الخقب 

 المعياري

الو ا 

 النسبي
 المعنوية tقيمة 

انهمية 

 النسبية

يستخدم البن  أدوات مالية  -1

تساااااعد علاااام اإلسااااتدقا 

 انمثل لألصوا

4.12 0.052 82.43 21.59 0.000 2 

يتم توظيف السيولة بشكل   -2

فعاا بما يتناسب مع رؤياة 

 البن  ورسالته 

2.71 0.051 54.22 -5.69 0.000 3 

لااادى البنااا  القااادرة علااام  -3

 التكيف مع المخاًر

4.13 0.054 82.67 20.95 0.000 1 

يستقيع البن  التعامال ماع  -4

 المخاًر بكل أنواعها 

1.53 0.032 30.52 -46.59 0.000 4 

يسااااااتقيع البناااااا  عماااااال  -5

برنامج  مناي للتعامال ماع 

 المخاًر ببنواعها

1.47 0.030 29.48 -51.69 0.000 5 

  0.000 -9.01 55.87 0.023 2.79 اإلجمالي 

 و بوحص نتائج الجاول ىالحظ تباىن في درجات اإلستجابة لاى فئات المستقصى من م حول عبارات الجاول كاألتي  

 ( ي   بقيجابية عالية في محتواها في رأى فئات المستقصام مانهم حياا بلدات قايم الاو ا النساب3و1تميزت عبارتي

% مشكدة علم ارتفااب درجاة اإليجابياة فاي 1موجبة و معنوية علم مستوى داللة  ) ( t% و بقيم  60لها أعلم مت 

لادى  باإلضاافة الام يساتخدم البنا  أدوات مالياة تسااعد علام اإلساتدقا انمثال لألصاواالعبارات السابقة، و هي )

  كماا بلدات قايم 4.13و 4.12سقات المعيارية لهماا )  حيا بلدت قيم المتو البن  القدرة علم التكيف مع المخاًر

، 2و 1  علم الترتيب و قد حصلت هذه العباارات علام أهمياة نسابية رقام 82.67% و82.43الو ا النسبي لهما )

 . BSCبعاد مالية مشثرة  في بقاقة اندات المتوا امما يشكد علم أهميتها كب

 حياا بلدات 5و  4و 2ئات المستقصم منهم في الفقارات رقام )أوضحت النتا ج وجود استجابات سلبية بيت أرات ف  

% مشكادة علام ارتفااب 1ساالبة و معنوياة علام مساتوى داللاة  ) ( t% و بقايم  60قيم الاو ا النسابي لهاا أقال مات 

و  يتم توظيف السيولة بشكل  فعاا بما يتناسب مع رؤية البنا  ورساالتهدرجة السلبية في العبارات السابقة، و هي )

يسااتقيع البناا  عماال برنااامج  منااي للتعاماال مااع  باإلضااافة الاامتقيع البناا  التعاماال مااع المخاااًر بكاال أنواعهااا يساا

  نظرا لعدم موافقتهم علم محتوى العباارات ، حياا انخف ات قايم المتوساقات المعيارياة لهاا و المخاًر ببنواعها

%   علااام 29.48% و30.52% و54.22  كماااا بلدااات قااايم الاااو ا النسااابي لهاااا )1.47و  1.53و 2.71بلدااات  )

 الترتيب . 

 .وأكدت النتا ج عدم وجود فقرات ذات استجابة محايدة في محتواها في أرات فئات المستقصم منهم 

  ًوالو ا   ، و بلغ 2.79المعياري لها قد بلغ  )وبصفة عامة تو ت النتائج علم مستوى جميع الفقرات أا المتوس

  المحسوبة تساوي tة المًلقة )ـاااا% " والقيم60د " ـااااسبي المحايـااااالن و اـااااما الأقاااال %  وهو 55.87النسبي )

علم أا ا   مما يد0.000بمساتوى داللاة  )و  ، 1.98ساوي)ـاي تـاوالت  الجدولياة  tما قيمة) أكبر   وهي -9.01)
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يرجاع ذلا  وا ا لبقاقة اندات المتتحتاج الم مزيد مت االهتمام بدور البعد المالي أفراد عينة الدراسة آرات ة ـغالبي

 الم وجود تبايت في نوعية االستجابات للفقرات السابقة بما قد يسمت برفن الفرض الفرعي انوا.

 BSCلبقاقة اندات المتوا اللعينة الواحدة حوا بعد العمقت  t  نتا ج اختبار 3يوضت جدوا )

 

 اء المتوازنلبطاقة األدللهينة الواحا  حول بها الهمالء  t(  نتائج اختبار 3جاول )

 الفقرة
المتوسل 

 المعياري

الخقاااااااب 

 المعياري

الاااااااااااو ا 

 النسبي
 المعنوية tقيمة 

انهماااي

 ة النسبية

عماااااقت البنااااا  يتحااااادثوا عناااااه  -6

بقيجابياااااه ويوصاااااوا اآلخاااااريت 

 بالتعامل مع البن  

4.38 0.041 87.54 33.41 0.000 1 

تمتاااا  خااادمات البنااا  التاااي تقااادم  -7

 تهمللعمقت بالجودة وتشبع حاجا

4.28 0.039 85.59 33.00 0.000 2 

الريااده  تهادف سياساة البنا  الام -8 

والوصاااوا لشاااريحة كبياااره مااات 

 العمقت 

4.16 0.065 83.28 17.97 0.000 3 

تحقياااأل رضاااات العماااقت هااادف ال  -9

 يقل عت انهداف المالية

4.28 0.044 85.65 29.03 0.000 2 

الوقت المساتدر  لتقاديم الخدماة  -10

ياة والارد علام اإلستفسااارات البنك

 للعمقت يعتبر قياسي 

2.64 0.049 52.71 -7.49 0.000 4 

  0.000 39.60 78.95 0.024 3.95 اإلجمالي 
 

و بوحص نتائج الجاول ىالحظ  ن  ناك تباىن في درجات اإلستجابة لاى فئات المستقصى من م حول عبهارات الجهاول  

 كاألتي  

بقيجابية عالية في محتواها في رأى فئات المستقصم منهم حيا بلدت قيم الو ا النسبي   9و 8و 7و 6تميزت عبارات ) -

% مشكاادة علاام ارتفاااب درجااة اإليجابيااة فااي 1موجبااة و معنويااة علاام مسااتوى داللااة  ) ( t% و بقاايم  60لهااا أعلاام ماات 

تهدف سياسة البنا  و  ل مع البن عمقت البن  يتحدثوا عنه بقيجابيه ويوصوا اآلخريت بالتعامالعبارات السابقة، و هي )

  تحقيأل رضات العمقت هدف ال يقل عات انهاداف المالياة باإلضافة المالرياده والوصوا لشريحة كبيره مت العمقت  الم

% 87.54  كما بلدات قايم الاو ا النسابي لهاا )4.28و 4.16و 4.28و 4.38حيا بلدت قيمة المتوسقات المعيارية لها )

، مماا يشكاد علام 3الام1  علم الترتيب وقد حصلت العبارات علم أهمياة نسابية مات%85.65% و83.28% و85.59و

 .. BSCبعاد للعمقت مشثرة في بقاقة اندات المتوا اأهميتها كب

  حياا بلدات قيماة الاو ا 10أوضحت النتا ج وجود استجابات سلبية بايت أرات فئاات المستقصام مانهم فاي الفقارة رقام ) -

% مشكادة علام ارتفااب درجاة السالبية فاي 1ساالبة و معنوياة علام مساتوى داللاة  ) ( t% و بقايم  60النسبي لها أقل مت 

  نظرا لعادم الوقت المستدر  لتقديم الخدمة البنكية والرد علم اإلستفسارات للعمقت يعتبر قياسيالعبارة السابقة، و هي )

  كما بلدة قيمة الاو ا النسابي 2.64ري لها و بلغ)موافقتهم علم محتوى العبارات ، حيا انخف ت قيمة المتوسل المعيا

  .  %52.71لها)

 وأكدت النتا ج عدم وجود فقرات ذات استجابة محايدة في محتواها في أرات فئات المستقصم منهم . -

والو ا   ، و بلااااغ 3.95المعيااااري لهااااا قاااد بلااااغ  )وبصفة عامة تو ت النتائج علم مستوى جميع الفقرات أا المتوسً    -

  39.60  المحسوبة تساوي )tة المًلقة )ـا% " والقيم60د " ـاسبي المحايـو ا النـما الأعلم %  وهو 78.95نسبي )ال

آرات ة ـااعلم أا غالبيا   مما يد0.000بمسااتوى داللااة  )و  ، 1.98ساوي)ـااي تـااوالت  الجدوليااة  tما قيمة) أكباار وهي 

  BSCفي بقاقة اندات المتوا اكبحد انبعاد المشثرة  هنا  أهمية لبعد العمقت أفراد عينة الدراسة ترى أا 

 . BSCبعد العمليات الداخلية لبقاقة اندات المتوا ا للعينة الواحدة حوا t  نتا ج اختبار 4يوضت جدوا )

 بها الهمليات الااخلية لبطاقة األداء المتوازن للهينة الواحا  حول t(  نتائج إختبار 4جاول )
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 الوقر 
المتوسههههههههه  

 هياريالم

الخطهههههههههههههههه  

 المهياري
 المهنوىة tقيمة  الوزن النسبي

األ ميههههههههههة 

 النسبية

يعتباار متوساال الوقاات  -11

الاااااااااااق م إلتخااااااااااااذ 

 القرارات مناسب

1.63 0.034 32.52 -40.69 0.000 4 

يااااااااانخفن معااااااااادا   -12

 انخقات واإلنحرافات 

2.69 0.052 53.80 -5.98 0.000 3 

يعتباااار معاااادا التاااازام  -13

ه العااااااااامليت و جااااااااود

 أداؤهم مرتفع

4.43 0.038 88.63 37.57 0.000 1 

يعقااااااااااااام البنااااااااااااا   -14

الصقحيات للموظفيت 

فاااي الصاااف انماااامي 

إلنجااااااا  احتياجاااااااات 

 العمقت

2.83 0.045 56.60 -3.78 0.000 2 

يبخاااذ البنااا  توقعاااات  -15

العمقت وتقلعاتهم فاي 

اإلعتباااار عناااد وضاااع 

معايير تقديم الخادمات 

 المصرفية 

1.60 0.035 31.91 -40.58 0.000 5 

  0.000 -17.61 52.69 0.021 2.63 اإلجمالي 

 

و بوحص نتائج الجاول ىالحظ  ن  ناك تباىن في درجات االستجابة لاى فئات المستقصى مهن م حهول عبهارات الجهاول 

 كاألتي  

الاو ا النسابي لهاا   بقيجابية عالياة فاي محتواهاا فاي رأى فئاات المستقصام مانهم حياا بلدات قيماة 13تميزت عبارة ) -

% مشكدة علم ارتفاب درجاة اإليجابياة فاي العباارة 1موجبة و معنوية علم مستوى داللة  ) ( t% و بقيم  60أعلم مت 

  4.43  حياا بلدات قيماة المتوسال المعيااري لهاا )يعتبر معدا التزام العامليت و جوده أداؤهام مرتفاعالسابقة، و هي )

%  و قد حصلت هذه العبارة علم الفئة انولم مت انهمية النسابية للعباارات 88.63)كما بلدت قيمة الو ا النسبي لها 

 . العمليات الداخلية لبقاقة اندات المتوا االخاصة ببعد 

  حياا 15و 14و12و 11أوضحت النتا ج وجود استجابات سلبية بيت أرات فئاات المستقصام مانهم فاي الفقارات رقام ) -

% مشكادة علام ارتفااب 1ساالبة و معنوياة علام مساتوى داللاة  ) ( t% و بقايم  60ل مات بلدت قيم الو ا النسبي لها أق

يانخفن معادا  و يعتبار متوسال الوقات الاق م إلتخااذ القارارات مناسابدرجة السالبية فاي العباارات الساابقة، و هاي )

باإلضاافة  ت العماقتيعقم البن  الصقحيات للماوظفيت فاي الصاف انماامي إلنجاا  احتياجاا و انخقات واإلنحرافات

  نظاارا لعاادم يبخااذ البناا  توقعااات العمااقت وتقلعاااتهم فااي اإلعتبااار عنااد وضااع معااايير تقااديم الخاادمات المصاارفية الاام

 2.83و  2.69و  1.63مااوافقتهم علاام محتااوى العبااارات ، حيااا انخف اات قاايم المتوسااقات المعياريااة لهااا و بلداات  )

 %  علم الترتيب . 31.91% و56.60% و53.80% و  32.52  كما بلدت قيم الو ا النسبي لها )1.60و

 وأكدت النتا ج عدم وجود فقرات ذات استجابة محايدة في محتواها في أرات فئات المستقصم منهم. -

والو ا   ، و بلااغ 2.63المعياااري لهااا قااد بلااغ  )وبصفة عامة تو ت النتائج علم مستوى جميع الفقرات أا المتوسً       -

  المحسوبة تساوي tة المًلقة )ـااااا% " والقيم60د " ـاااااسبي المحايـاااااو ا النـاااااما الأعلااااام %  وهو 52.69النسبي )

علم أا ا   مما يد0.000بمسااتوى داللااة  )و  ، 1.98ساوي)ـااي تـااوالت  الجدوليااة  tما قيمة) أكباار   وهي -17.61)

و قاد .  لداخلياة لبقاقاة اندات المتاوا ابعاد العملياات ا تحتاج الم مزيد مت المعلومات حواة أفراد عينة الدراسة ـغالبي

 يرجع ذل  الم وجود تبايت في نوعية اإلستجابات للفقرات السابقة بما قد يسمت برفن الفرض الفرعي انوا.
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 . بعد النمو والتقوير واإلبداب و اإلبتكار لبقاقة اندات المتوا ا للعينة الواحدة حوا t  نتا ج اختبار 5يوضت جدوا )

 بها النمو والتطوىر واإلبااع و اإلبتكار لبطاقة األداء المتوازن للهينة الواحا  حول tنتائج إختبار  ( 5جاول )
 

 الفقرة

 

المتوسل 

 المعياري

الخقب 

 المعياري
 المعنوية tقيمة  الو ا النسبي

انهمية 

 النسبية

يهاادف البناا  الاام تقااديم  -16

 منتجات جديدة

4.52 0.038 90.40 40.48 0.000 1 

خقاااوً اإلتصااااا بااايت  -17

اإلدارة العليااااا والعااااامليت 

 جيده

1.62 0.037 32.34 -37.63 0.000 4 

ياااااااوفر البنااااااا  منااااااااخ  -18

تنظيماااي يسااامت للعاااامليت 

بقبتكااااار حلااااوا ابداعيااااه 

 للمشكقت 

2.77 0.055 55.44 -4.17 0.000 3 

يهدف البن  الام تقاوير  -19

 المنتجات الحالية 

4.13 0.055 82.55 20.56 0.000 2 

البيئااة التااي يعااي  فيهااا  -20

المبتكااااار  لهاااااا دور فاااااي 

 تشجيع اإلبتكار أو تعويقه

1.53 0.030 30.52 -48.91 0.000 5 

  0.000 -4.37 58.25 0.020 2.91 اإلجمالي 

 

و بوحص نتائج الجاول ىالحظ  ن  ناك تباىن في درجات اإلستجابة لاى فئات المستقصى مهن م حهول عبهارات الجهاول 

 ي  كاألت

  بقيجابية عالية في محتواهما في رأى فئات المستقصم منهم حيا بلدت قيم الو ا النسبي 19و  16تميزت عبارتي )  -

% مشكادة علام ارتفااب درجاة اإليجابياة فاي 1موجبة و معنوياة علام مساتوى داللاة  ) ( t% و بقيم  60لهما أعلم مت 

يهادف البنا  الام تقاوير المنتجاات  باإلضاافة الام منتجاات جديادةيهادف البنا  الام تقاديم العبارتيت السابقتيت، و هماا )

% 90.40  كماا بلدات قايم الاو ا النسابي لهماا )4.13و 4.52  حياا بلدات قيماة المتوساقات المعيارياة لهماا )الحالية

النماو للعبارات الخاصة ببعاد  2و  1%  علم الترتيب و قد حصلت هاتيت العبارتيت علم انهمية النسبية رقم 82.55و

 والتقوير واإلبداب و اإلبتكار لبقاقة اندات المتوا ا.

  حياا بلدات 20و 18و 17أوضحت النتا ج وجود استجابات سلبية بيت أرات فئات المستقصم منهم في الفقارات رقام ) -

رجاة % مشكادة علام ارتفااب د1ساالبة و معنوياة علام مساتوى داللاة  ) ( t% و بقيم  60قيم الو ا النسبي لها أقل مت 

ياوفر البنا  منااخ تنظيماي و  خقاوً اإلتصااا بايت اإلدارة العلياا والعاامليت جيادهالسلبية في العبارات السابقة، و هاي )

البيئااة التااي يعااي  فيهااا المبتكاار  لهااا دور فااي تشااجيع  باإلضااافة الااميساامت للعااامليت بقبتكااار حلااوا ابداعيااه للمشااكقت 

لم محتوى العبارات ، حيا انخف ت قيم المتوسقات المعيارية لهاا و بلدات    نظرا لعدم موافقتهم عاإلبتكار أو تعويقه

 %  علم الترتيب . 30.52% و55.44% و32.34  كما بلدت قيم الو ا النسبي لها )1.53و  2.77و  1.62)

 وأكدت النتا ج عدم وجود فقرات ذات استجابة محايدة في محتواها في أرات فئات المستقصم منهم . -

والو ا   ، و بلااغ 2.91المعياااري لهااا قااد بلااغ  )فة عامة تو ت النتائج علم مستوى جميع الفقرات أا المتوسً وبص      -

  -4.37  المحسوبة تساوي )tة المًلقة )ـا% " والقيم60د " ـاسبي المحايـاو ا النـما الأقل %  وهو 58.25النسبي )

ة أفراد ـاعلم أا غالبيا   مما يد0.000مساتوى داللاة  )بو  ، 1.98ساوي)ـاي تـاوالت  الجدولياة  tما قيمة) أكبر وهي 

و . بعد النمو والتقاوير واإلباداب و االبتكاار لبقاقاة اندات المتاوا اتحتاج الم مراجعة االهتمام بعناصر عينة الدراسة 

 وا.قد يرجع ذل  الم وجود تبايت في نوعية االستجابات للفقرات السابقة بما قد يسمت برفن الفرض الفرعي ان

 . BSCالبعد البيئي لبقاقة اندات المتوا ا للعينة الواحدة حوا t  نتا ج اختبار 6يوضت جدوا )

 



Journal of Environmental Studies and Researches (2016) 
 

 

30 

 

 البها البيئي لبطاقة األداء المتوازن للهينة الواحا  حول t(  نتائج اختبار 6جاول )

 الفقرة
المتوسل 

 المعياري
 المعنوية tقيمة  الو ا النسبي الخقب المعياري

انهمية 

 يةالنسب

يااااااوفر البناااااا  أدوات  -21

تر ااااااايد اساااااااتهق  

 القاقة والمياه

1.43 0.030 28.69 -52.25 0.000 5 

يسااااعم البناااا  لرفااااع  -22

مساااااااااااتوى حاااااااااااس 

العاااامليت بالمسااائولية 

 البيئية 

4.27 0.049 85.47 25.98 0.000 2 

ياادعم البناا  الفعاليااات  -23

والمبااااااادرات التااااااي 

 تخدم البيئة

4.38 0.041 87.66 33.52 0.000 1 

يقااااوم البناااا  بقعااااادة  -24

تاادوير المااوارد التااي 

 قام باإلستدنات عنها

1.69 0.038 33.80 -34.20 0.000 4 

ال يمااااااااااوا البناااااااااا   -25

المشاااااروعات التاااااي 

 ت ر بالبيئة 

2.65 0.045 52.95 -7.83 0.000 3 

  0.000 -5.75 57.71 0.020 2.89 اإلجمالي 

 

اىن في درجات االستجابة لاى فئات المستقصى مهن م حهول عبهارات الجهاول و بوحص نتائج الجاول ىالحظ  ن  ناك تب

 كاألتي  

  بقيجابيااة عاليااة فااي محتواهمااا فااي رأى فئااات المستقصاام ماانهم حيااا بلداات قاايم الااو ا 23و 22تمياازت عبااارتي ) -

درجااة % مشكاادة علاام ارتفاااب 1موجبااة و معنويااة علاام مسااتوى داللااة  ) ( t% و بقاايم  60النساابي لهمااا أعلاام ماات 

 باإلضاافة الام يساعم البنا  لرفاع مساتوى حاس العاامليت بالمسائولية البيئياةاإليجابية في العبارتيت السابقتيت، و هما )

  كماا 4.38و 4.27  حيا بلدت قيمة المتوساقات المعيارياة لهماا )يدعم البن  الفعاليات والمبادرات التي تخدم البيئة

%  علاام الترتيااب و قااد حصاالت هاااتيت العبااارتيت علاام انهميااة 87.66% و85.47بلداات قاايم الااو ا النساابي لهمااا )

 البيئي والتقوير واإلبداب و االبتكار لبقاقة اندات المتوا ا. للعبارات الخاصة بالبعد 2و  1النسبية رقم 

  حياا 25و  24و  21أوضحت النتا ج وجود اساتجابات سالبية بايت أرات فئاات المستقصام مانهم فاي الفقارات رقام ) -

% مشكادة علام ارتفااب 1سالبة و معنوية علام مساتوى داللاة  ) ( t% و بقيم  60ت قيم الو ا النسبي لها أقل مت بلد

يقاوم البنا  بقعاادة و  ياوفر البنا  أدوات تر ايد اساتهق  القاقاة والميااهدرجة السلبية في العبارات الساابقة، و هاي )

  نظارا لعادم ال يماوا البنا  المشاروعات التاي ت ار بالبيئاة باإلضاافة الام تدوير الماوارد التاي قاام باإلساتدنات عنهاا

  2.65و 1.69و 1.43موافقتهم علام محتاوى العباارات ، حياا انخف ات قايم المتوساقات المعيارياة لهاا و بلدات  )

 %  علم الترتيب .  52.95% و 33.80% و 28.69كما بلدت قيم الو ا النسبي لها )

 ستجابة محايدة في محتواها في أرات فئات المستقصم منهم.وأكدت النتا ج عدم وجود فقرات ذات ا -

الو ا   ، و بلااغ 2.89المعياااري لهااا قااد بلااغ  )وبصفة عامة تو ت النتائج علم مستوى جميع الفقرات أا المتوسً     -

-5.75  المحسوبة تساوي )tة المًلقة )ـا% " والقيم60د " ـسبي المحايـو ا النـما الأقل %  وهو 57.71النسبي )

ة ـااعلم أا غالبيا   مما يد0.000بمسااتوى داللااة  )و  ، 1.98ساوي)ـااي تـااوالت  الجدوليااة  tما قيمة) أكباار   وهي 

و قد يرجع ذل  الم وجود تبايت في نوعية . لبقاقة اندات المتوا اأفراد العينة ليس لديهم الوعي الكافي بالبعد البيئي 

 رفن الفرض الفرعي انوا.االستجابات للفقرات السابقة بما قد يسمت ب

 . BSCبعد تقبيقات الذكات اإلصقناعم لبقاقة اندات المتوا ا للعينة الواحدة حوا t  نتا ج اختبار 7يوضت جدوا )
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 BSCبها تطبيقات الذكاء اإلاطناعى لبطاقة األداء المتوازن للهينة الواحا  حول t(  نتائج اختبار 7جاول )

 الوقر 
المتوس  

 المهياري

ط  الخ

 المهياري
 المهنوىة tقيمة  الوزن النسبي

األ مية 

 النسبية

نظااااام الخبااااارة )بااااارامج  -26

الحاسااب اآللااي    تعتباار 

داعماااااااااااااة لاااااااااااااإلدارة 

 اإلستراتيجية 

4.30 0.038 86.02 34.30 0.000 2 

تتوافر نظم الخبرة دا ما   -27

 حيا يمكت نقل العامليت  

1.42 0.031 28.39 -50.40 0.000 4 

توثياااأل القااارارات  يساااهل -28

التي تتخاذها نظام الخبارة 

 بسهولة

4.28 0.044 85.65 29.03 0.000 3 

تعااااد نظاااام الخباااارة ماااات  -29

 أدوات دعم القرار الفعاا 

4.51 0.047 90.21 32.43 0.000 1 

تساااعد نظاام الخباارة  فااي  -30

اتخااااذ القااارار بقباااوا أو 

 رفن منت اإل تماا

4.28 0.053 85.53 24.22 0.000 3 

  0.000 40.05 75.16 0.019 3.76 جمالياإل

و بوحص نتائج الجاول ىالحظ  ن  ناك تباىن في درجات االستجابة لاى فئات المستقصى مهن م حهول عبهارات الجهاول 

 كاألتي  

  بقيجابيااة عاليااة فااي محتواهااا فااي رأى فئااات المستقصاام ماانهم حيااا بلداات قاايم 30و 29و 28و 26تمياازت عبااارات ) -

% مشكادة علام ارتفااب درجاة 1موجباة و معنوياة علام مساتوى داللاة  ) ( t% و بقايم  60ا أعلم مت الو ا النسبي له

يسهل  و نظم الخبرة )برامج الحاسب اآللي    تعتبر داعمة لإلدارة اإلستراتيجيةاإليجابية في العبارات السابقة، و هي )

تسااعد  باإلضاافة الاممت أدوات دعم القرار الفعااا  تعد نظم الخبرةو  توثيأل القرارات التي تتخذها نظم الخبرة بسهولة

و  4.30  حياا بلدات قيماة المتوساقات المعيارياة لهاا ) نظم الخبارة  فاي اتخااذ القارار بقباوا أو رفان مانت اال تمااا

  علاام %  85.53% و90.21% و 85.65% و86.02  كمااا بلداات قاايم الااو ا النساابي لهااا )4.28و 4.51 و 4.28

، مماا يشكاد علام أهميتهاا كعناصار ضارورية لبعاد 3و2و1هذه العبارات علم أهمياة نسابية رقام الترتيب و قد حصلت 

 . تقبيقات الذكات اإلصقناعم لبقاقة اندات المتوا ا

  حياا بلدات قيماة الاو ا  27أوضحت النتا ج وجود استجابات سلبية بيت أرات فئات المستقصم منهم في الفقرة رقام ) -

% مشكدة علم ارتفااب درجاة السالبية فاي 1سالبة و معنوية علم مستوى داللة  ) ( tبقيمة  % و 60النسبي لها أقل مت 

  نظارا لعادم ماوافقتهم علام محتاوى العباارة ، تتوافر نظم الخبرة دا ما حيا يمكت نقل العامليتالعبارة السابقة، و هي )

 %  . 28.39الو ا النسبي لها )  كما بلدت قيمة 1.42حيا انخف ت قيمة المتوسل المعيارية لها و بلدت  )

 وأكدت النتا ج عدم وجود فقرات ذات استجابة محايدة في محتواها في أرات فئات المستقصم منهم -

والو ا   ، و بلااغ 3.76المعياااري لهااا قااد بلااغ  )وبصفة عامة تو ت النتائج علم مستوى جميع الفقرات أا المتوسً     -

  المحسوبة تساوي tة المًلقة )ـااااا% " والقيم60د " ـاااااسبي المحايـاااااالنو ا ـاااااما الأعلااااام %  وهو 75.16النسبي )

علم أا ا   مما يد0.000بمساااتوى داللاااة  )و  ، 1.98ساوي)ـاااي تـاااوالت  الجدولياااة  tما قيمة) أكبااار   وهي 40.05)

اقاة اندات بعاد تقبيقاات الاذكات اإلصاقناعم لبقهناا  أهمياة لدالبياة عناصار أفراد عينة الدراسة ترى أا آرات ة ـغالبي

 . المتوا ا

 . BSCبعد العولمة لبقاقة اندات المتوا اللعينة الواحدة حوا  t  نتا ج اختبار 8يوضت جدوا )
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 بها الهولمة لبطاقة األداء المتوازنللهينة الواحا  حول  t(  نتائج إختبار 8جاول )

 الوقر 
المتوس  

 المهياري

الخط  

 المهياري

الوزن 

 النسبي
 وىةالمهن tقيمة 

األ مية 

 النسبية

تااشثر عولمااة الخاادمات  -31

المصاااااااااارفية علاااااااااام 

 استراتيجية البن 

2.74 0.047 54.77 -5.53 0.000 3 

يمتلاا  البناا  الكفاااتات  -32

المصرفية القادرة علام 

مواجهاااااااااة تحاااااااااديات 

 العولمة المصرفية 

4.07 0.044 81.46 24.66 0.000 2 

تعتبااار مقاااررات باااا ا  -33

 أحد أدوات العولمة

4.13 0.055 82.55 20.50 0.000 1 

يااااشثر انتشااااار البنااااو   -34

الدوليااااة بمصاااار علاااام 

 الحصة السوقية للبن 

2.73 0.044 54.65 -6.12 0.000 4 

يحاااارص البناااا  علاااام  -35

تحلياال البيئااة الخارجيااة 

قباااااااااااااااال وضااااااااااااااااع 

 اإلستراتيجية 

1.40 0.027 28.02 -59.08 0.000 5 

  0.500 0.68 60.29 0.022 3.01 اإلجمالي 

و بوحص نتائج الجاول ىالحظ  ن  ناك تباىن في درجات اإلستجابة لاى فئات المستقصى مهن م حهول عبهارات الجهاول 

 كاألتي  

  بقيجابية عالية في محتواهما في رأى فئات المستقصم منهم حيا بلدات قايم الاو ا النسابي 33و 32تميزت عبارتي ) -

% مشكادة علام ارتفااب درجاة اإليجابياة فاي 1وياة علام مساتوى داللاة موجبة و معن ) ( t% و بقيم  60لهما أعلم مت 

باإلضافة  يمتل  البن  الكفاتات المصرفية القادرة علم مواجهة تحديات العولمة المصرفيةالعبارتيت السابقتيت، و هما )

  كماا بلدات 4.13و  4.07  حيا بلدت قيمة المتوسقات المعيارياة لهماا )تعتبر مقررات با ا أحد أدوات العولمة الم

%  علم الترتياب، و قاد حصالت هااتيت العباارتيت علام أهمياة نسابية رقام 82.55% و81.46قيم الو ا النسبي لهما )

 العولمة لبقاقة اندات المتوا ا.، مما يشكد علم أهميتهما كعناصر ضرورية لبعد 2و1

  حياا بلدات 35و  34و 31الفقرات رقم )أوضحت النتا ج وجود استجابات سلبية بيت أرات فئات المستقصم منهم في  -

% مشكادة علام ارتفااب درجاة 1ساالبة و معنوياة علام مساتوى داللاة  ) ( t% و بقيم  60قيم الو ا النسبي لها أقل مت 

ياشثر انتشاار البناو   و تاشثر عولماة الخادمات المصارفية علام اساتراتيجية البنا السلبية في العبارات السابقة، و هاي )

يحاارص البناا  علاام تحلياال البيئااة الخارجيااة قباال وضااع  باإلضااافة الاام لاام الحصااة السااوقية للبناا الدوليااة بمصاار ع

  نظاارا لعاادم مااوافقتهم علاام محتااوى العبااارات ، حيااا انخف اات قاايم المتوسااقات المعياريااة لهااا و بلداات  اإلساتراتيجية

 علم الترتيب .  % 28.02% و54.65% و54.77  كما بلدت قيم الو ا النسبي لها ) 1.40و 2.73و 2.74)

 وأكدت النتا ج عدم وجود فقرات ذات استجابة محايدة في محتواها في أرات فئات المستقصم منهم . -

والو ا   ، و بلاااغ 3.01المعيااااري لهاااا قاااد بلاااغ  )وبصفة عامة تو ت النتائج علم مستوى جميع الفقرات أا المتوسً      -

ة المًلقة ـاالقيم% " اختقفا معنويا حياا بلدات 60د " ـي المحايسبـو ا النـال%  حيا ال يختلف عت 60.29النسبي )

(t( قيمة)   و هاي ال تختلااف معنويااا عاات  0.68  المحسوبة تساويt  ، ا   مما يد0.500بمسااتوى داللااة  )و  الجدوليااة

المتاوا ا، كماا بعاد العولماة لبقاقاة اندات  عند موقف المحايدة علم أهمية عناصرة أفراد عينة الدراسة ـعلم أا غالبي

تشكد النتا ج علم ضرورة اهتمام البن  بهذه العناصر لما لها مت دور فعاا فاي تحسايت بيئاة اندات االساتراتيجي داخال 

 . البن  
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  أنااة يمكاات نفاام الفاارض انوا "" ال توجااد فاارو  ذات داللااة   8-2ماات النتااا ج السااابقة )جااداوا ماات  و ىههرى الباحههث

فااي تحساايت بيئااة اندات العققااة باايت بقاقااة اندات المتااوا ا أهميااة المستقصاام ماانهم حااوا احصااا ية باايت اسااتجابات فئااات 

 اإلستراتيجي لبن  التنمية واال تماا الزراعي " . و يقبل الفرض البديل.
 

ذات االستجابات اإلىجابية المرتوهة من خالل ر ى فئات المستقصى من م على ( متغيرات الاراسة المستقلة 9جاول )

 .BSCبطاقة األداء المتوازن الخااة  بهادإجمالي عينة الاراسة  مستوى

 ( Xiالمتغيرات المستقلة )

1x- يستخدم البن  أدوات مالية تساعد علم اإلستدقا انمثل لألصوا 

3x- لدى البن  القدرة علم التكيف مع المخاًر 

6x-  البن  عمقت البن  يتحدثوا عنه بقيجابيه ويوصوا اآلخريت بالتعامل مع 

7x- تمتا  خدمات البن  التي تقدم للعمقت بالجودة وتشبع حاجاتهم 

 8x- الرياده والوصوا لشريحة كبيره مت العمقت  تهدف سياسة البن  الم 

9x- تحقيأل رضات العمقت هدف ال يقل عت انهداف المالية 

13x- يعتبر معدا التزام العامليت و جوده أداؤهم مرتفع 

16x-  الم تقديم منتجات جديدة يهدف البن 

19x-  يهدف البن  الم تقوير المنتجات الحالية 

22x-  يسعم البن  لرفع مستوى حس العامليت بالمسئولية البيئية 

23x- يدعم البن  الفعاليات والمبادرات التي تخدم البيئة 

26x-  نظم الخبرة )برامج الحاسب اآللي    تعتبر داعمة لإلدارة اإلستراتيجية 

28x- يسهل توثيأل القرارات التي تتخذها نظم الخبرة بسهولة 

29x-  تعد نظم الخبرة مت أدوات دعم القرار الفعاا 

30x- تساعد نظم الخبرة  في اتخاذ القرار بقبوا أو رفن منت اإل تماا 

32x-  يمتل  البن  الكفاتات المصرفية القادرة علم مواجهة تحديات العولمة المصرفية 

33x-  مقررات با ا أحد أدوات العولمةتعتبر 

 

ذات اإلستجابات اإلىجابية المرتوهة من خالل ( متغيرات الاراسة التابهة المكونة للمتغير التاب  الرئيسى 10جاول )

 .تحسين بيئة األداء اإلستراتيجي للبنكالخااة بمتغيرات ر ى فئات المستقصى من م على مستوى إجمالي عينة الاراسة 
 

 (yiالتابهة )المتغيرات 

72y-  مت أولويات اإلدارة اإلستراتيجية بالبن  تقوير معارف ومهارات وخبرات العامليت 

73y-  تحدد بدقه استراتيجية البن  اننشقة والعمليات التي تحتاج الم تحسيت وتقوير 

75y-  يااشدى التكاماال باايت منهجيااه بقاقااات اندات المتااوا ا والسااتة ساايجما الاام تحساايت بيئااة

 دات اإلستراتيجي في البن ان

 

( وتقهاىر المسها مة    (Stepwise Regression( و تحليهه االنحهاار Correlationنتهائج بتحليهه االرتبهاط ) -3

Rالنسبية ) 
2

 ) 

 اختبار الورل الثانى 
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مرحلي للتبكد مات الختبار هذه الفرضية لجات الباحا الم استخدام كل مت تحليل االرتباً باإلضافة الم تحليل االنحدار ال

و بيت تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي لبن  التنمية واال تمااا بقاقة اندات المتوا ا وجود عققة ذو داللة احصا ية بيت أبعاد 

 الزراعي

 تحليه اإلرتباط , و المسا مة النسبية   - 

ات التابثير مرتفاع انهمياة الناتجاة مات ذ بقاقاة اندات المتاوا ا    عققة اإلرتباً بيت محددات أبعااد 11يوضت جدوا )

للعينة الواحدة "كمتديرات مستقلة" و بيت تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي لبن  التنمياة واإل تمااا الزراعاي "  T-testاختبار 

 كمتدير تابع".  

داء اإلستراتيجي لبنك و بين تحسين بيئة األبطاقة األداء المتوازن ( عالقة اإلرتباط بين محادات  بهاد 11جاول رقم )

 التنمية واإلئتمان الزراعي.

 بطاقة األداء المتوازنمحادات  بهاد 

مهامه 

 اإلرتباط

(R) 

المسا مة 

 النسبية%

(R²) 

 

 المهنوىة

1x- 0000. 16.40 4050. يستخدم البن  أدوات مالية تساعد علم اإلستدقا انمثل لألصوا 

3x- 0000. 9.99 3160. خاًرلدى البن  القدرة علم التكيف مع الم 

6x-   0000. 19.27 4390. عمقت البن  يتحدثوا عنه بقيجابيه ويوصوا اآلخريت بالتعامل مع البن 

7x- 0140. 1.82 1350. تمتا  خدمات البن  التي تقدم للعمقت بالجودة وتشبع حاجاتهم 

 8x- 0000. 27.14 5210. ت الرياده والوصوا لشريحة كبيره مت العمق تهدف سياسة البن  الم 

9x- 0000. 15.92 3990. تحقيأل رضات العمقت هدف ال يقل عت انهداف المالية 

13x- 0000. 11.76 3430. يعتبر معدا التزام العامليت و جوده أداؤهم مرتفع 

16x- 0000. 5.02 2240. يهدف البن  الم تقديم منتجات جديدة 

19x- 0000. 13.99 3740. ت الحالية يهدف البن  الم تقوير المنتجا 

22x-  0000. 7.24 2690. يسعم البن  لرفع مستوى حس العامليت بالمسئولية البيئية 

23x- 0000. 19.98 4470. يدعم البن  الفعاليات والمبادرات التي تخدم البيئة 

26x-  0000. 13.91 3730. نظم الخبرة )برامج الحاسب اآللي    تعتبر داعمة لإلدارة اإلستراتيجية 

28x- 0000. 16.32 4040. يسهل توثيأل القرارات التي تتخذها نظم الخبرة بسهولة 

29x-  0000. 4.71 2170. تعد نظم الخبرة مت أدوات دعم القرار الفعاا 

30x- 0000. 5.81 2410. تساعد نظم الخبرة  في اتخاذ القرار بقبوا أو رفن منت اإل تماا 

32x-   0000. 5.02 2240. الكفاتات المصرفية القادرة علم مواجهة تحديات العولمة المصرفية يمتل  البن 

 0000. 14.29 3780. تعتبر مقررات با ا أحد أدوات العولمة -33
 

يساتخدم البنا  أدوات مالياة تسااعد علام  ( أا هنا  عققة ًردياة قوياة بايت كال مات يت ت  للباحا مت الجدوا السابأل 

مثل لألصوا و عمقت البن  يتحدثوا عنه بقيجابيه ويوصوا اآلخريت بالتعامل مع البن  و تهدف سياساة البنا  اإلستدقا ان

الرياده والوصوا لشريحة كبيره مت العمقت و تحقياأل رضاات العماقت هادف ال يقال عات انهاداف المالياة و يادعم البنا   الم

"كمتديارات  ) يسهل توثيأل القرارات التاي تتخاذها نظام الخبارة بساهولة  باإلضافة الم الفعاليات والمبادرات التي تخدم البيئة

مستقلة" و بيت تحسيت بيئاة اندات اإلساتراتيجي لبنا  التنمياة واإل تمااا الزراعاي " كمتديار تابع".حياا بلدات قايم معاامقت 



 .واخرون...  حما السهيا محما ب جت

 35 

% و 16.40لهااااااا )  و المساااااااهمة النساااااابية 4040.و  4470.و  3990.و  5210.و  4390.و  4050.اإلرتباااااااً لهااااااا  )

 و بداللااة احصااا ية عنااد مسااتوى معنويااة    علاام الترتيااب %16.32%و  19.98%و  15.92%و 27.14%و  19.27

. ويعنم ذل  أنه كلما كاا هنا  اهتمام بخفن التبثيرات السلبية لهذه المحاددات كلماا أدى ذلا  الام تحسايت بيئاة اندات 0.01

 راعي بنفس قيم المساهمات النسبية لها. اإلستراتيجي لبن  التنمية واإل تماا الز

% و بقيم أقل مت المتديرات الساابقة بايت كال 1بينما أظهرت النتا ج أي ا أا هنا  عققة ًردية و معنوية علم مستوى 

نظام الخبارة )بارامج و  يعتبر معدا التزام العامليت و جوده أداؤهام مرتفاع و يهادف البنا  الام تقاوير المنتجاات الحالياةمت )

  وبايت تحسايت  تعتبر مقاررات باا ا أحاد أدوات العولماةباإلضافة الم   لحاسب اآللي    تعتبر داعمة لإلدارة اإلستراتيجيةا

% و 11.76بيئاة اندات اإلسااتراتيجي لبناا  التنميااة واال تماااا الزراعااي حياا بلداات قاايم المساااهمة النساابية لهااذه المتدياارات )

ياب. أماا بااقي المحاددات فقاد جااتت بقايم مسااهمة نسابية منخف اة أقال ماات علام الترت%  14.29% و 13.91% و 13.99

10.% 
 

 تحليه االنحاار المرحلي  -ب

بايت محاددات المرحلي للتوصال الام نماوذج العققاة  المتعددرغم أهمية تحليل االرتباً فسوف يتم أي ا تحليل االنحدار 

ة الناتجة "كمتديرات مستقلة" و بايت تحسايت بيئاة اندات اإلساتراتيجي ذات التبثير المرتفع انهمي بقاقة اندات المتوا اأبعاد 

لبن  التنمية واال تماا الزراعي " كمتدير تابع" ، وذل  مت خقا تقدير قيم معامقت االنحادار و معامال االرتبااً المتعادد و 

رات الناتجاة ل اماا دقاة النماوذج . و معامقت االنحدار القياسي الجز ي باإلضافة الم اختبار اال دواج الخقام بايت المتديا

ذات اإلنحادار مرتفاع  بقاقة اندات المتوا ا  نتا ج تحليل االنحدار المرحلي لتحديد نموذج محددات أبعاد 12يوضت جدوا )

ل انهمية بالنسبة تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي لبن  التنمياة واإل تمااا الزراعاي. و بفحاص نتاا ج الجادوا يقحاظ أا تحليا

 ورد كماااإلنحدار المرحلي قد قام بقختيار أهم المتديرات المستقلة ًبقا نهمية تبثيرها علم تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي 

 كانتي: للبيانات  التشديل اإلليكترونم مخرجات في

 :المهنوي طبقا لترتيب   ميت ا في مهادلة اإلنحاار الت ثير ذات المتغيرات - 

8x- الرياده والوصوا لشريحة كبيره مت العمقت لبن  المتهدف سياسة ا 

19x- يهدف البن  الم تقوير المنتجات الحالية 

28x- يسهل توثيأل القرارات التي تتخذها نظم الخبرة بسهولة 

23x- يدعم البن  الفعاليات والمبادرات التي تخدم البيئة 

1x- لألصوا يستخدم البن  أدوات مالية تساعد علم اإلستدقا انمثل 

30x- تساعد نظم الخبرة  في اتخاذ القرار بقبوا أو رفن منت اإل تماا 

32x- يمتل  البن  الكفاتات المصرفية القادرة علم مواجهة تحديات العولمة المصرفية 

 م  إستبهاد كه من  

3x- لدى البن  القدرة علم التكيف مع المخاًر 

6x- اآلخريت بالتعامل مع البن   عمقت البن  يتحدثوا عنه بقيجابيه ويوصوا 

7x- تمتا  خدمات البن  التي تقدم للعمقت بالجودة وتشبع حاجاتهم 

9x- تحقيأل رضات العمقت هدف ال يقل عت انهداف المالية 

13x- يعتبر معدا التزام العامليت و جوده أداؤهم مرتفع 

16x- يهدف البن  الم تقديم منتجات جديدة 

22x- ستوى حس العامليت بالمسئولية البيئية يسعم البن  لرفع م 

26x-  نظم الخبرة )برامج الحاسب اآللي    تعتبر داعمة لإلدارة اإلستراتيجية 

29x-  تعد نظم الخبرة مت أدوات دعم القرار الفعاا 

 ةبر مقررات با ا أحد أدوات العولمتعت -33
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ذات اإلنحهاار مرتوه   بطاقهة األداء المتهوازنادات  بههاد (  نتائج تحليه اإلنحاار المرحلي لتحاىا نموذج محه12جاول )

 األ مية بالنسبة تحسين بيئة األداء اإلستراتيجي لبنك التنمية واإلئتمان الزراعي.

 

 المودىه#

مهامهههههه اإلنحهههههاار  مهامالت اإلنحاار

 القياسي الجزئي

 

 Tقيمة 

 

مهامه  VIFمهنوىة 

 اإلنحاار

الخط  

 القياسي

 -- 18.954 -- 0.069 1.310 ثابت المعادلة

8x- الريااده  تهادف سياساة البنا  الام

والوصااوا لشااريحة كبيااره ماات 

 العمقت

0.100 0.005 0.405 18.385 1.211 

19x-  يهااااادف البنااااا  الااااام تقاااااوير

 المنتجات الحالية

0.113 0.006 0.387 18.596 1.083 

28x-  يساااهل توثياااأل القااارارات التاااي

 تتخذها نظم الخبرة بسهولة

0.149 0.007 0.410 20.046 1.046 

23x-  يااااااااادعم البنااااااااا  الفعالياااااااااات

 والمبادرات التي تخدم البيئة

0.139 0.008 0.358 16.549 1.166 

1x-  يستخدم البن  أدوات مالية تساعد

 علم اإلستدقا انمثل لألصوا

0.079 0.006 0.258 12.263 1.105 

30x-  تساااعد نظاام الخباارة  فااي اتخاااذ

و رفااان مااانت القااارار بقباااوا أ

 اإل تماا

0.057 0.006 0.189 9.238 1.043 

32x-  يمتلااااااااا  البنااااااااا  الكفااااااااااتات

المصرفية القادرة علم مواجهة 

 تحديات العولمة المصرفية

0.065 0.007 0.178 8.739 1.032 

 (Y)  المتديرات رتبت ًبقا نهميتها النسبية. -= العامل التابع: تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي # 
 

 :اإلحصائي الورل المستقلة وإختبار المتغيرات مهامالت إنحاار   -ب

 تحسايت بيئاة اندات اإلساتراتيجيو  بقاقاة اندات المتاوا اأبعااد   أي اا أا العققاة بايت محاددات 12يت ت مات جادوا )

 0790.و 1390.و 1490.و   1130.و   1000.عققاااة ًردياااة و عالياااة المعنوياااة حياااا بلدااات قااايم معاااامقت اإلنحااادار )

الرياده والوصوا لشريحة كبيره  تهدف سياسة البن  المعلم الترتيب. كما لوحظ أا كل مت المتديريت )  0650.و 0570.و

قاد حصاق علاام أعلام قيمااة مات قاايم    يسااهل توثياأل القارارات التااي تتخاذها نظاام الخبارة بسااهولةباإلضااافة الام  مات العماقت

تحسيت بيئاة اندات مشكدا بذل  أنهما أقوى المتديرات تبثيرا في   4100.و 4050.) بلدتمعامقت االنحدار القياسي الجز ي 

 .اإلستراتيجي

و للتبكاااد مااات اساااتققلية متديااارات النماااوذج ماااع عااادم وجاااود ارتبااااً ذاتاااي فاااي حاااد الخقاااب بااايت المتديااارات المساااتقلة 

(Collinearity Statistics( قام الباحا بتقدير معامل ت اخم التباايت  VIF .  تشكاد عادم 12وقاد جااتت النتاا ج )جادوا  

" وهاو حاد المعنوياة ، ماا يشكاد علام 5نقال مات " VIFوجود ا دواج خقم بيت المتديرات المساتقلة ، حياا انخف ات قايم 

 .تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجيو  بقاقة اندات المتوا اأبعاد محددات صقحية العققة بيت 

بقاقاة اندات لمحددات أبعااد  لنموذج االنحدار المرحلي (ANOVA) نوية التبايت   نتا ج تحليل مع13و يوضت جدوا )

  و بداللة احصا ية علام مساتوى F   ( =310.77، حيا بلدت قيمة  تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجيالمشثرة علم  المتوا ا

 ترجع الم الصدفة.  % ، مما يشكد صد  نموذج اإلنحدار و أا تبثير المحددات المكونة له مشكد و ال 1
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بطاقة األداء لمحادات  بهاد  لنموذج اإلنحاار المرحلي (ANOVA)( نتائج تحليه مهنوىة التباىن 13جاول )

 .تحسين بيئة األداء اإلستراتيجيالمؤثر  على  المتوازن

 المهنوىة Fقيمة  متوس  المربهات درجات الحرىة مجموع المربهات مصادر التباىن

310.7 3.437 7 24.060 اإلنحاار

7 

0.000 

   0.011 321 3.550 الخط  التجرىبي

    328 27.610 الكلى
 

 ملخص النموذج   -ج

  أا تحليل اإلنحدار المرحلي قد قام بسبعة مراحل تم مات خقلهاا اختياار السابعة محاددات الساابقة 14يت ت مت جدوا )

  ، 0.000و بمستوى معنوياة بلاغ ) R Square  87.1التحديد ) و معامل R  0.933حيا بلغ معامل اإلرتباً المتعدد لها )

 .  تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجيمما يشكد معنوية عققة اإلنحدار بيت هذه المتديرات و 

 

تحسين بيئة األداء المؤثر  على  بطاقة األداء المتوازن بهاد (  ملخص نموذج اإلنحاار المرحلي لمحادات 14جاول )

 .اإلستراتيجي

 الخط  القياسي مهامه التحاىا المهال مهامه التحاىا مهامه اإلرتباط مراحه المودىه

1 0.521 0.272 0.269 0.247 

2 0.687 0.472 0.468 0.211 

3 0.784 0.615 0.611 0.180 

4 0.865 0.749 0.746 0.146 

5 0.900 0.810 0.807 0.127 

6 0.917 0.841 0.838 0.116 

7 0.933 0.871 0.869 0.105 

(Y)    تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي= الهامه التاب 
 

 :التالية النتائج إستخالص ىمكن ذلك على بناء

و  X23و   X28و  X19و   X8ات المساتقلة و المتديار   تحسايت بيئاة اندات اإلساتراتيجي) التاابع المتديار بايت العققاة -1

X1  وX30 وX32  ونسابة ،  0.933)اإلرتبااً المتعادد  بلدت قيمة معامل معنوية حيا و قوية عققة أظهرت وجود 

 أا الام يشاير المعنوياة مساتوى أا كما   ،87.1%) في هذه المتديرات السبعة بلغ التدير بسبب التابع المتدير في التدير

  .عالية المعنوية هذه العققة

تحسايت بيئاة اندات  المرتبقاة بقاقاة اندات المتاوا ااد أبعابايت  معناوي تابثير ذات عققاة وجاود تعناي الساابقة النتيجاة-2

 .النتيجة تعقم امكانية نفم الفرض الفرعي انوا وهذه .اإلستراتيجي

ال توجاد عققاة ذات داللاة " و بنات علم النتا ج السابقة يمكات نفام الفارض الفرعاي انوا المنبثاأل مات الفارض الساادت 

و بيت تحسايت بيئاة اندات اإلساتراتيجي لبنا  التنمياة واإل تمااا الزراعاي". و يقبال ا ا بقاقة اندات المتواحصا ية بيت أبعاد 

 الفرض البديل.

بقاقااة اندات ال توجااد عققااة ذات داللااة احصااا ية باايت أبعاااد " و بنااات علاام النتااا ج السااابقة يمكاات نفاام الفاارض الثاااني 

 ة واال تماا الزراعي". و يقبل الفرض البديل.و بيت تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجي لبن  التنميالمتوا ا 
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أناة أمكات تحدياد متديارات اإلًاار   بقاقات اندات المتاوا ا،و يقحظ مت نتا ج تحليل االنحدار المرحلي الخاصة بببعاد 

تاابثير تحساايت بيئاة اندات اإلسااتراتيجي لبنا  التنميااة واال تمااا الزراعاي و ذلاا  مات خااقا المتديارات ذات البهادف المقتارح 

    كما يلي : 15المبا ر و الموضحة بجدوا )

تحسهين بيئهة األداء اإلسهتراتيجي لبنهك التنميهة واالئتمهان الزراعهي و ذلهك مهن ب هاف (  متغيرات اإلطار المقترح 15جاول )

 ةبطاقههات األداء المتههوازن باإلضههافة إلههى محههاور من جيههة السههتخههالل المتغيههرات ذات التهه ثير المبااههر ألبهههاد 

 , و الناتجة من تحليه االنحاار المرحليماسيج

 (Yالهامه التاب  )  ( Xiالهوامه المستقلة ) 

 تقوير سياسة البن  بهدف الوصوا لشريحة كبيره مت العمقت -1

 العمل علم تقوير المنتجات الحالية للبن  -2

 سرعة توثيأل القرارات التي تتخذها نظم الخبرة بسهولة -3

 ت والمبادرات التي تخدم البيئةاهتمام البن  بتدعيم  الفعاليا -4

 استخدام البن  ندوات مالية تساعد علم االستدقا انمثل لألصوا -5

االهتمااام باانظم الخباارة  للمساااعدة  فااي اتخاااذ القاارار بقبااوا أو رفاان  -6

 منت اال تماا

العماال علاام االهتمااام  بالكفاااتات المصاارفية القااادرة علاام مواجهااة  -7

 تحديات العولمة المصرفية

 

 

 

بيئههههة األداء اإلسههههتراتيجي تحسههههين 

 لبنك التنمية واإلئتمان الزراعي

 

 القسم الخامس  وال  ملخص الاراسة

اختصاات البحااا بدراسااة اًااار مقتاارح لتقبيااأل بقاقااات اندات المتااوا ا لتحساايت بيئااة اندات اإلسااتراتيجي لبناا  التنميااة 

 ية:واإل تماا الزراعم وقد تم بلوره مشكلة الدراسة فم التساؤالت التال
 

 -ىمكن بلوره مشكلة الاراسة فى التساؤالت اآلتية 

 هل يساعد تقبيأل منهجية بقاقة اندات المتوا ا فم تحسيت بيئة اندات اإلستراتيجم لبن  التنمية و اإل تماا الزراعم ؟  .1
 

 وقا سهى البحث إلى تحقيق  اف  

يئة اندات اإلساتراتيجم لبنا  التنمياة واإل تمااا الزراعام وضع اًار  لتقبيأل  منهجية بقاقات اندات المتوا ا لتحسيت ب     

 .وذل  بعد اضافة محورى الذكات اإلصقناعم والعولمة كمحاور جديده لبقاقة اندات المتوا ا .
 

 وإعتمات الاراسة فى تحقيق ال اف على الورول التالية 

 قاقاة اندات المتاوا ا وتحسايت بيئاه اندات: ال توجاد عققاة جوهرياة ذات داللاة احصاا ية بايت محااور ب الوهرل األول

  اإلستراتيجم ببن  التنمية واإل تماا الزراعم .

 -وقا إست افت الاراسة ب قسام ا ما ىلى 

القساام انوا اإلًااار العااام للدراسااة ، القساام الثااانم الدراسااات السااابقة والثالااا اإلًااار النظاارى لمنهجيااة بقاقااات اندات 

 اسة الميدانية و الخامس الخقصة والنتا ج والتوصياتالمتوا ا  و الرابع الدر
 

 

 ثانيا نتائج الاراسة

  سورت الاراسة عن مجموعة من النتائج ىمكن عرض ا كالتالى 

 -وإنت ى البحث إلى مجموعة من النتائج كان إ م ا ،   

م نظاام  اامل لتحسايت بيئاة أا بقاقة اندات المتاوا ا تعتبار مات أهام انسااليب المساتخدمة فام تقيايم اندات وتصامي - أ

 اندات اإلستراتيجم للمنظمات يق م استراتيجيتها.
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 أا غالبية أفراد عينة الدراسة الواردة بقا مة اإلستقصات ترى أا  - ب

 سياسات البن  فيما يخص أستخدام أدوات مالية تساعد علم اإلستدقا انمثل لألصوا ليست جيده .1

 البن  ال يوظف السيوله التوظيف انمثل .2

 تعامل البن  مع المخاًر غير كفت .3

 سياسات البن  فيما يخص التعامل مع حاجات وًلبات العمقت وا باغ رغباتهم غير جيده .4

 المناخ التنظيمم وخقوً انتصاا وسياسات التقوير ليست بالكفاته المقلوبة  .5

أضارار. وأا سياساات البنا  فام أفراد البن  ليس لديهم الوعي الكافي بالبعد البيئاي وماا يناتج عات ذلا  مات ة ـغالبي .6

 حاجة الم اعادة نظر فيما يخص كافة الجوانب البيئة .

البن  يجب  أا يعمال علام وجاه السارعه نحاو اساتخدام أحادث التقبيقاات فيماا يخاص انعمااا البنكياة  مات نظام    .7

 وتقبيقات الذكات اإلصقناعم . 

تخصصاا لاذ وجاب علام ادارتاه اإلهتماام بدراساة البن  يعمل فم معزا عت الساو  المحيقاه حتام لاو كوناه بنكاا م .8

البيئااة الخارجيااه والعماال علاام تعااديل سياساااته فيمااا يخااص ضااروره تواجااد العمالااة القااادرة علاام مواجهااة تحااديات 

 العولمة مع تقبيأل كافة المعايير الدوليه ننظمة العمل .

 القرارات مركزية المشاركه والشفافية بيت جميع العامليت ضعيفه .9

 المادى والمزايا اإلضافية التم يحصل عليها العامليت ضعيفهالعا د  .10

 ًر  اختيار القياردات فم حاجة الم اعادة نظر وأا الثقة بيت اإلدارة والعامليت ضعيفه. .11

 ميزانية التدريب بالبن   ضعيفه  باإلضافة الم عدم اإلهتمام بالبحا عت اإلحتياجات التدريبية  .12

 قت أو أا تكوا خدمات البن  أف ل مت خدمات البنو  انخرى البن  ال يهتم  بقيات رضا العم .13

 وسا ل اإلتصاا بيت البن  والعمقت ما الت تحتاج الم اعادة نظر .  .14

استجابة البن  للتقوير والتحديا وابتكار منتجاات جديادة ضاعيفه  وعادم ترجماة احتياجاات وتوقعاات العماقت الام  .15

 أهداف للجودة .

 -عن ا الاراسة ىواى البحث ب:رور   طبقا للنتائج التى  سورت

 المقالبة بتقوير سياسة البن  بهدف الوصوا لشريحة كبيره مت العمقت . .1

 العمل علم تقوير المنتجات الحالية للبن  لتشبع رغبات العمقت الحالييت والعمقت الجدد . .2

سااعد العاامليت فام انجاا  مهاام العمل علم تقوير منظومة نظم المعلومات بحيا تحقأل  ا باب  ًلباات العماقت وت .3

 أعمالهم كما تقوم بتوثيأل القرارات التي تتخذها نظم الخبرة بسهولة

 المقالبة بتقوير سياسة البن  فيما يخص اهتمام البن  بتدعيم  الفعاليات والمبادرات التي تخدم البيئة . .4

 عد علم اإلستدقا انمثل لألصوا تساضروره تبنم البن  لسياسات جديدة مت  بنها استخدام البن  ندوات مالية  .5

 أا تولم اإلدارة  اإلهتمام بنظم الخبرة  للمساعدة  في اتخاذ القرار بقبوا أو رفن منت اإل تماا. .6

أا تديياار اندارة ماات  سياساااتها ليزيااد العماال علاام اإلهتمااام  بالكفاااتات المصاارفية القااادرة علاام مواجهااة تحااديات  .7

 مجاالت الترقية أمامهم . العولمة المصرفية أكثر مع فتت

يجب أا تحرص ادارة البن  علم أا تكوا جوده خدمات البن  أعلم مت جوده خدمات البنو  انخارى واا يظهار  .8

 ذل  فم سياساتها وقراراتها فيما يخص الموارد البشرية ونظم العمل وتكنولوجيا المعلومات

البحا والتقوير وأا تظهر نتاا ج ذلا  علام علم اإلدارة  أا تحرص علم تخصيص جزت مت مواردها نغراض  .9

 أرباح البن  .

أا تحاارص اإلدارة ماات خااقا بحااوث التسااويأل علاام اإلهتمااام بقيااات رضااا العمااقت ماات خااقا المقااابقت وبحااوث  .10

 استققب الرأي وغيرها .

 العمل علم اعداد وتدريب الكوادر المهنية لتقبيأل منهجية بقاقة اندات المتوا ا. .11
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يت علم تبنم منهجيات بقاقات اندات المتوا ا يجب ربل الحوافز بمقدار مسااهمةالعامليت فام انجااح لتحفيز العامل .12

 مشاريع التحسيت والتقوير المبنية علم أفكار الجودة والتحسيت فم المصارف.

 الزراعم اا العمل علم تقبيأل منهجية بقاقة اندات المتوا ا لتحسيت بيئة اندات اإلستراتيجم لبن  التنمية واإل تم .13

 -ىواى البحث بما ىلى 

 العمل علم اعداد وتدريب الكوادر المهنية لتقبيأل منهجية بقاقة اندات المتوا ا. .1

لتحفيز العامليت علم تبنم منهجيات بقاقات اندات المتوا ا يجب ربل الحوافز بمقدار مسااهمةالعامليت فام انجااح  .2

 مشاريع التحسيت والتقوير .
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