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ياسـ   ل  نيجةل  ب لل ي ملذ بل ف بلش الم شل   نشهد بأن العمل  المدلدف  لذ  لألط احة   ل     
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املناقشة واحلكم جلنة 
 

 ياسز شعباى احلسني الباحث:

واستخذاهه لتحذيذ أهن العواهل التحليل االحصائي هتعذد املتغرياث  عنوان األطروحة:

 ./دراست هيذاًيت/املصارفاملؤثزة يف فاعليت أداء 

 ونظم املعلىمات دكتىراه يف االحصاء الدرجة:
الذساسكككاخ العلُكككا تاكككاء علكككً لكككشاس رللكككم الثحككك  العلوكككٍ و شككك لد  اكككح ادلاالككككح واحل كككن  

 ج0هي السادوادلؤلفح ، 01/5/5102ادلاعمذج تراسَخ ادلرخز تا لسح اخلاهسح عكشج  /0254سلن/

 .سئُساً ..............................الذكرىس0 زلوذ مسري دسكضًلٍاألسرار 

 لب.جامعة ح  -كلية االقتصاد  -يف قسم اإلحصاء ونظم املعلوماتستاذ الرياضيات االقتصادية ا

 .....عضىاً.........ذ كثُح........................الذكرىس0 زلواألسرار 

 جامعة حلب.  -كلية االقتصاد  -يف قسم العلوم املالية واملصرفية ستاذ االحصاء الرياضيا

 .......عضىاً............الذكرىس0 زلوىد إتشاهُن.................األسرار 

 جامعة حلب.  -كلية االقتصاد  -اسبةسم احملاستاذ حماسبة التكاليف  يف ق

 هكشفاً....................الذكرىس0 عثذ الشمحي األمحذ العثُذ..........األسرار 

 جامعة حلب.  -كلية االقتصاد  -اإلحصاء ونظم املعلومات يف قسم معاجلة البيانات االحصائية استاذ 

 عضىاً.....................الذكرىس0 َاسش ادلىسً.................األسرار 

 جامعة حلب.  -كلية االقتصاد  -استاذ لغات احلاسب االلكرتوني يف قسم اإلحصاء ونظم املعلومات 

 وأجيزث. م 5102/ 4  / 01  بتاريخ الواقع الثالثاء  يوم رطزوحتًوقشج هذه األ
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مالمىتكنىىَكوعلَمىَةكَموالِحىالكتاَبىعلوَكىاللُهىوأنزَل
  ًاعظموىعلوَكىاللِهىفضُلىمىوكاَنتعّل

 

 العظيم اهللصدق 
 004ىوةىاآلىى-النداءدورةى

 

 

 تسن اهلل الشمحي الشحُن
 

 قل هل يستوي الذيي يعلووى والذيي ال يعلووى إمنا يتذكز أولوا األلباب  
 

 صذق اهلل العظُن
  9يت اآل  -سورة الزهز

 



  

 اإلهداء
 

 سيدنا وحبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلماس وضُائها...... إىل الشمحح ادلهذاج للعادلني..........إىل ًىس األتص 

جكذذٍ، أجكذادٌ،     ًإىل األسواح الطكاهشج الكال ال ذاسك    إىل هي غاتىا عاا جسذاً وتمُد أسواحهن ختاطشًا علً الذوام.. 

 ..سمحهن اهلل مجُعاً وأس اهن فسُح ا ااى...زلوذ حسىى  ششتك  الغايل،  أعواهٍ، اتي عوال ، أتااء عوىهال

إىل هي ستُاًٍ  وَشتُاًٍ اتاال.......إىل هي لذعائهوا الفضل  يف كل جناح....إىل هي دفعا الغايل والافكُم ألجلكم     

يف هككزا ادل ككاى... إىل  َاثككىعٍ السككعادج واحلاككاى والشاحككح واألهككاى...... إىل هككي ذعدككض ال لوككاخ عككي ذمككذَن   

 أطال اهلل يف عوشَهوا وأهذمها تالصحح والعافُح ..... والدّي العزيزين...... الك ش ذلوا.

إىل  حساح دًُاٌ .... إىل حثُثح الملة وسفُمح الذسب  ...إىل سهض احملثح والىفاء.... إىل  هي أدعى  ذلكا علكً الكذوام       

حفظهكا اهلل     زوجتي  الالليي لرضحُح والىفاء تالرىفُك والاداح ... إىل هي غاتد عين علً أهل اللماء........ إىل هثال ا

 هي كل ه شوه ... ووفمها إىل كل خري....ومجعين اهلل هبا يف ألشب ولد.........

إىل الربعن الصغريج  الال حشهد حااى والذَها ومل َرداوص عوشها تضك   أشكهش ......إىل هكي تشهَركها أسي الكذًُا  تك لىاى        

 .)ابنت  ليالس(إىل  فلزج كثذٌ وههدح فؤادٌ ولشج عُين....... مجُلح سغن ها َكىهبا هي سىاد.. 

إىل هي لامسىًٍ ركشَاخ الطفىلح....إىل هي فشحرهن فكشحال وحكض ن دهعكال....إىل هكي ذمامساكا سغُك  اخلثكض         

 وفمهن اهلل وأسعذهن....  أخوتي وأخواتيسىَح..إىل االثين عكش كىكثاً وكىكثح...

ال كشام...   آل الادكاس ششفىًٍ  تاسثهن الطُة .... وأهكذوًٍ ههدكح للثكهن...    إىل األصل الطُة ... إىل هي  

 ..........األخىج واألخىاخوكافح  ،عمي،ىخالتي

 إىل  هالرٌ األهي... إىل هي أحثين يف اهلل ..إىل هكي  شكدعين اجنكاص هكزا العوكل... إىل هكي  اكً يل. اخلكري... إىل هكي مل            

  .وأقاربي أصدقائي وزمالئي ومعارفيَثخل علٍ تكٍء ولى كاًد اترساهح ...إىل هي حضشًٍ الُىم...

إىل الككىطي  ا ككشَح أسضككاً وشككعثاً... إىل كككل هككي جلككاول ذضككوُذ ا ككشاح ... وذككزلُل الصككعاب.... تاُككح  ادلخلكك          

 سورية. تلذًا الغايل لىطاه... واحملة ألهله... إىل كل الكشفاء يف هزا الىطي............. إىل

...إىل تعلوٍ. إىل هي هن األجذس تالك ش والعشفاى ... إىل هي أدَي ذلن .إىل هي تذأ هزه ا لسح العلوُح وأ اها. 

ىىىىىىىىىىىىى.أساتذتي األفاضل..خريا جضاهن اهلل هي أعطىًٍ  علوهن تسخاء...إىل هي هن لذوذٍ وزلط إعداتٍ..

 البلحثع....أهديىثمرةىهذاىالجهدىالمتواض



  

 والتقدير ريكييشال
 

اؾذي خلق  ؽقش ذقي      ،هلل العلي القددر باؾشكر  فذه اؾكلمات إال أن أتوجه خطال قسعين وأـا أ

 .نعمة اؾعقش واهلداقةب أـعم علوناو ،وجعش ؿنه آقة

)ؿقن نقن     صلى اهلل عليده وسدلم حممد دودـاحوث ؼال  ؾقد أؿرـا اهلل عز وجش بأن ـشكر ؿن علمنا،

(،)رواه أبقو  ، ػإن مل جتدوا ؿا تكقاػكوه، ػقاوعوا ؾقه حمقى تقروا أـكقم ؽاػقأ وه       روػًا ػكاػكوهؾكم ؿع

ؽش ؿقن دقافم إ إ قاذ فقذه      وواػر االؿمنان إىل شكرتوجه جبزقش اؾأوػا ًا واعرتاػًا باجلموش ، واوو(

اذي أدقم باؾقذؽر إ ؽقش حقرخ أخطقه     وأخق    ،ؿنذ اؾلداقة األوىل وحمى ـهاقة اخلواتوم األرروحة

، فذا اؾعمقش  إلجنازؿا ؼدؿه ؾي ؿن ـصح وإرذاو على  العبيدالدكتىر عبد الزمحن األمحد اؾفاضش 

احلرق  على ؿصلوة ابنه، ػهزاه اهلل عين خق  اجلقزا  وأرقال اهلل إ    ؽان ؾي مبنابة األب  حوث

 تنقوح األرروحقة  إاؾذي دافم الدكتور محمود إبراهيم ، ؽما أتوجه بواػر اؾشكر واالؿمنان ؾألدماذ عمره

باؾشقكر اجلزققش ؾألدقماذ    ؽمقا أتوجقه أقضقًا    ػهزاه اهلل عين ؽش خ ،  وأغنافا مبالحظاته اؾقومة،

اؾيت زوووـي بها على ؿالحظاتهم اؾقومة والدكتور طه المرشد  ،والدكتور مروان ناعسة ،الدكتور ياسر الموسى

أن أذكر أدقماذي  ادلشقرػ     ال قفوتينؽما   ،ػهزافم اهلل خ  اجلزاأثنا  اؾقرا ة األوؾوة ؾألرروحة، 

على أبواب فذه ادلرحلة، اؾلذقن وضعاـي  الدكتور حسن حزوريالدكتور حسن قلندر وإ ؿرحلة ادلاجسم  

 رئييس وأعاياء لجنية الحكيمألداتذتي واؾعرػان اجلزقش أتوجه باؾشكر و ػلهما ؿين ؽش اؾشكر واؾمقدقر.

واالحقرتاذ، ؽمقا   ، ػلقهم ؿقين ؽقش اؾمققدقر     األرروحة واحلكم علوهقا على تكلدفم عنا  ؼرا ة  األكارم

إ ؼسم اإلحصا   أساتذتي، ؽما وأذكر وموظفين ا  ودكاترة  ونواب يدا  عمو ؾعماوة ؽلوة االؼمصاأتوجه باؾشكر 

ؾقي خقالل ػقرتة إعقداو      ًاعلى ادلساعدة وتقدقم اآلرا  اؾيت ؽاـق  ؿرذقد   وون ادمننا  وـظم ادلعلوؿات

علقى اؾرعاققة    األستاذ عبد اهلل مصرر  و للدكتور عماد املرعيؽما أتوجه باؾشكر اجلزقش  .رروحةاأل

 اؾذي ؼدؿافا ؾي رولة ػرتة إعداو األرروحة، ػلهما ؿين ؽش اؾمقدقر واالؿمنان.واالفمماذ 

األهيل واؾشكر ؽش اؾشقكر دلقن ذقهعين و نقى ؾقي اخلق ، ودقاعدـي، وحضقرـي اؾوقوذ ؿقن           

 ػلهم ؿين ؽش اؾمقدقر واالحرتاذ. ، والمعارف،واألقارب، واألصدقاء

 الباحث                                                                                                             
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 Single Linkage 66طريقة الترابط األحادي  2
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 مقدمة:  -1

تخييووو   ووو  اجوووي  التجوووي   اعوووتتج ل الاجووويال اااتيوووي     شن التطوووت ال الاتعوووي     ووو  
تلعووو  ز ووو ا هوووال الاسععووويل   هوووال التجوووي   تم  ووو  اات يجووويل  يتقهوووي  مووو   قووو نشووتم اسععووويل ايل ووو  

   وو  النشوويط اااتيووي   هياوي  ا ت ووي  ت   ت ا   موو  اخووتن  زنتا هووي  ا وا تمعوو  الايووي    الايوي  
الاختمفوو    تظيئفهووي  لمق ووي التوو  تعووتخ اهي  اآلل وويل اوون خوون ت وو    وو   جموو  التنا وو  اااتيووي      

انتقوووي   تتعوووي    ووو  كاوووي  تالعاووو   مووو  تاق ووو  زهووو ا هي اووون جهووو  تزهووو ا  الاجتاووو  اووون جهووو   ين ووو 
 .شل  تا ال العجا النق   الفيئضاال تا ال الاألاتا  تتتج ههي ان 

 عتاوو  ايل ووي القطي ويل الاشووكم  لناتيوي  الووتطن   وو  ز   مو  اختموو   م ووف  ونن نشوويط  نويم  
تالتو   انتقي  األاتا  ان اطيع آلخ   غ ض ااعت اي  تتاق و  الفويئض النقو    يت   ك      م  ت 
  .تاق قهي    ي  ايعيه  الت

  ي م و  ز امتنف ا تظيئفهي  عتا   شوك   ئ عو   مو  تاق   زه ا هي ت     شن نجيح الايي  
النظووي  الايوو     كاووي  عتاوو   موو  ال س وو  ال يا وو  لوول ا   الايوو     التوو  تعاوو   موو  ت وو  الخطووط 

الايوي   الا كا و   :ع    و   انهويتا اا   تت   تنف اهي لتن   التاتع  و  األخطويم  تلمايوي   زنوتا
ياووووو  الع التجي  ووووو  التووووو  تعت ووووو  اووووون اظووووويه  ااعوووووتقن  الع يعووووو  تاااتيوووووي   لمووووو ن   تالايوووووي  

الايوو    تخموو  النقووت   تالايووي    ا توو ط افهتاهووي ا ت يطووي  ت  قووي   افهووت  اائتاووين تالخييوو   التوو 
العقي  وو  التوو  تعنوو   تات وو  اشووي    امعووكين  تالايووي   الا ا  وو  التوو  تقوو   خوو ايتهي لعانئهووي  وو  

لتوو  تخووت  اطوويع الا ا وو  تخييوو  خ اوو  التات وو  ت تقوو    القوو تض  تهنوويي الايووي   اليووني    ا
 اووونل التات وووو  لمانشوووو ل اليووووني    تالتوووو   كووووتن هووو  هي تنا وووو  اليووووني   تا ووووي   اعوووويها  الاشووووي    

الع  ووو  اووون الايوووي   التووو  تخوووت  زن اليوووني     ووو  التنا ووو  اااتيوووي    لم تلووو    يم وووي   شلووو  
 ااتلهي ز  ي   ت الاختمف  ال نشط ال م  الاتتاج     ف تاأل تهي تط  ع  اجيال زخ ى تالي ت عي  لط  ع

 .الاهن    ك   تل 

ان التظيئ  الت  تقت   هي الايي    م  اختن  زنتا هي  تالخ ايل الت  تق اهي  شنطناي  
اتع    اماييئ التام    زعيل  اعتخ ا    ق  ت   ن  ت  هي  تزعيع     الا ي  اااتيي   ا

ز ام الايي   العيام     عت     ا ا   ي م  الاس       الاتغ  ال ل  اع  تتام   زه  العتاا  
  اع  العنا    ن اجات   الاتغ  ال شل  زعيل   التام   اماييئ  اتع   الاتغ  ال   عض تنيت  

 الاعتقم  ا  الاتغ   التي    لمتيت  شل  ز  ا العتاا  الاس        ي م   ز ام الايي  .
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 مشكمة البحث: -2

األيوووم   الاتغ ووو ال   اكووون تتجاووو    هووويالتووو   العتااووو  هووو  ووو  تا  ووو  ز اشوووكم  ال اوووا تتا ووو 
 يووعت   ااجي وو   موو   ن اشووكم  ال اووا تت كووا  وو  وون ت نوويم  م ووف   ي م وو  ز ام الايووي    وو  الاووس   

 التعيسال التيل  :
العتااوو    اجات وو  اوون  وو  الاووس     موو   ي م وو  ز ام الايووي  هوو   اكوون تجا وو  الاتغ وو ال  -1

  ام الاي   .    ي م   األ س   ا ا ت
العتاا  الت   اكن الايت   م هي ا تاي ا   مو  اجات و  الاتغ و ال الاوس     و  اي هت      -2

  ي م   ز ام الايي  .
الايوووت   م هوووي اووون خووون   وووغط اتغ ووو ال ال  اعوووو    اكووونيي ز ووو  لمعتااووو  التووو  هنوووهووو   -3

 األيم       ي م   ز ام الايي   العي ق .
هال  ا  عم ي   م   ان آ ي   نعكس ش جي ي  زت تالاتغ  ال ف هال العتاا اي تع  ا ا زن 

زت  شك   النق     امهي    تتظ   الا خ الأ ام ت   الق ي     ي م   ز ائهيالايي   ت س      
 تنا   اااتيي   .     جم  ال التأ     م     أخ   ت 

 :أهمية البحث -3
 تت كا زها   ال اا    النقيط التيل  :

 .    تاا    ي ي م   ز ام الاي   الاس    الاتغ  ال  تتين  اع     ااكين    .1

 الاتغ  ال ت ي م   ز ام الايي  .ت ل العنا    ن ت    ي  تاعي ال  نيم ناتاج  .2

ان زج   ع   الانيع   ق ا الالاتخيا   ه   ا   الايي   م ات اايلامعهي     تق    اا .3
 .نيجا  اي     ع يع 

 أهداف البحث: -4

  ه   ال اا شل  تاق   األه ا  التيل  :

 تأ   ا .ي هتتا    زك    ي م   ز ام الايي    العتاا  الاس      الاتغ  ال ت    اع  .1

العتااو  الاووس     وو  زهوو     و  تا  وو   ت  زعوويل   التام وو  امايويئ  اتعوو   الاتغ وو الش و اا  .2
  ع يعووو  تعاووو   مووو  تن ووو   عووو  ووو ام ا   الايووو      ا وووا تعوووي   اع  تهوووي ي م ووو  األ ام  

 .العم  يل ان خن  اتخيا الق ا ال العم ا 
 الاتغ  ال الاس        ي م   ز ام الايي  .عتاا  الت  تتجا     هي تفع   عمتي الاايتل   .3
عوتام   اتوت   اييئ  ش تاوي ا   مو  ال  ينويل الامناتاج الاا م  لم ال  ي    ش جي  الاعي ال .4

 ان  .زكينل تط  ق   زت ا  
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 فرضيات البحث: -5
  ه   هاا ال اا شل  التاق  ان يا  الف   يل التيل  :

 وو  التجووي   العووت   شاكين وو  تيوون   اجات وو  الاتغ وو ال الاووس     وو   ي م وو  ز ام الايوو    .1
 ان العتاا .ام م  اجات   

لم نووت  الا  جوو   ووان جينوو  الاتجووت ال اوون ا اان وو  الايوو   التجوووي   ز وو  اعنووت    تجوو  .2
 .خن  الفت   الا  تع    يح الااقق ت       ي م   ز ائف تالاتا م  األالع

لم نوووت  الا  جووو   وووان جينووو  الاطيل ووو  اووون ا اان ووو  الايووو   التجوووي   ز ووو  اعنوووت    تجووو  .3
 العت       ي م   ز ائف تالاتا م     األ  يح الااقق  خن  الفت   الا  تع .

ج يتهي الات عوووو  ز نوووويم العاوووو   وووو   ي م وووو  ز ام ز وووو  اعنووووت  لوووول ا   الايوووو     تاعووووت ات   تجوووو  .4
 الاي   التجي   العت    تالاتا م     ا  تف  م  تاق   ال  ا   الاي    .

 ام الايو   التجوي   العوت    ز ي م و   و   قتان ن تالتش  عيل الايو    ملز   اعنت    تج  .5
 .  ا   الاي    تاق   ال   ا  تف  م  تالاتا م  

 و   ام الايو   التجوي   العوت    تالاتا مو  ز ي م و   و   لم  ئو  الايو    ز   اعنوت    تج  .6
 .  ا  تاق   الا  تف  م  

 ام الايووو   التجوووي   ز ي م ووو   ووو   لتطوووت   تا تكوووي  الخ اووو  الايووو    ز ووو  اعنوووت    تجووو  .7
 .  ا  تاق   ال   ا  تف  م  العت    تالاتا م  

اااتيوي    و   ي م و  ز ام الايو   التجوي   جينو  اتغ  ال الاتعمقو   يلز   اعنت  لم  تج  .8
 العت    تالاتا م     ا  تف  م  تاق   ال  ا  .

ز وو  اعنوت  لماخوويط  الايو      وو   ي م و  ز ام الايوو   التجوي   العووت    تالاتا موو    تجو  .9
    ا  تف  م  تاق   ال  ا  .

 وو  ا  تووف اتا موو   ام الايوو   التجووي   العووت    تالز ي م وو   وو   م  وويلز وو  اعنووت    تجوو  .11
 .  ا  تاق   ال م  

 :مجتمع وعينة البحث -6

 ا   العيا  لماي   التجي   العت   ت  ت هي الانتش   ن اتظف  ام تكتن اجتا  ال اا ا   
 ا   ت  ت هي الانتش     ا ا  عته   ال اا جا   الاتظف ن    تمي ام   كي   ااي ظيل القط 

  التقين   الاتخيي     العمت  اااتيي    تالعمت  الايل   ان اام  شهي   الاعيه   عت    
 .الاطي ق  لات تع ال اا تالاي       يم ي   شل  اام  امجيا  الجياع    اختم  ااختييييل

 تتكتن ان اتظف  ام ا   العيا  لماي   التجي   العت   ت  ت هي الانتش       عينة البحثزاي 
 . قط الفئت ن األتل  تال ين   العت    ان ااي ظيلال عض 
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 منهجية البحث: -7

   اعو  تتا  و   اي  تعم     تالي التام م  الانهج التيف  هت البحث الات     المنهج  شن
لافهووووت  التام وووو  امايوووويئ  اتعوووو    وووت  التطوووو   كاووووي ز ام الايووووي     الاووووس     وووو   ي م وووو  عتااووو ال

   يووو  عوووت  الاتط  قيتهوووي  مووو  ال اكووون اعوووتخ ااهي  التووو  زهووو  األعووويل  الت ك وووا  مووو  ت   الاتغ ووو ال
 تتام وو  ااناوو ا تزها تهووي  وو  ال اووتا التط  ق وو  تال  اعوويل العام وو   تاوون زهاهووي: التام وو  العوويام  

 ي م وو  األ ام  شووك   ووي  ت ي م وو  األ ام الايوو     شووك  التع  وو   افهووت   ووت  تزعوويل   زخوو ى  كاووي 
الا اجو  تاأل   ويل التو    تالعتاا  الاس      هوي  يا تاوي   موخي   تتعم ط ال تم  م  الاتغ  ال 

التو  الايي   ت ي م   األ ام   هي  تان  َو  الق وي   يل  اعو  التط  ق و   مو  ال  ينويل تنيتلل ات تع 
  ياانيل لتاق و  هوال الغي و لنعت  ين الا     ان ايي  هي الاختي  تال  اع  التام م ت  الايت  

 تاات اح الامت  الانيع  . جل  النتيئتالي لمتيت  ش
 :حدود البحث -8

 تقع  ا ت  ال اا شل  اعا ن:

    العيام ن عض  تنيت  ال اا   شا التجي   العت   الا ت  الاكين   تتشا  ايل  الاي   - ز
 ان الفئت ن األتل  تال ين  . -  ن  ال اا -   التجي   العت  الاي

الشووه  ال وويان الشوه  العووي س تاتوو  نهي و    ا وو  توو ل اون لم  اعو  تالتوو  اا الاو ت  الااين وو   -  
التجوي    تنيتلل ال  اع    ينيل الاي    كاي تالي   اي  خ  ال  اع  الا  ان   2114لعي 

 و    اعووتف   تا تاو  ال ياوا 2112تلغي و   2113 وي  الفتو   الاان و  الااتو   اون العوت    و 
لماي   الاواكت   العنت  ا تا   م  التقي    ت     اي  خ  ال  اع  الا  ان   م  ااعتاي   

 .الفت   الا  تع   ف  نشيط تطت  خ    اي 

 :البحثمعوقات  -9

 ان زهاهي: تاجف ال ياا اجات   ان اليعت يل 
ااعووتاي ال  موو  التاوو ال ااايوويئ   التوو  توو  اخت ي هووي لوو خت  تاعووت  ا  يووعت    وو  تتا وو   - ز

   ال م .الع ن   ع   ظ ت  األاا  ال اهن   

    تجويت   عوض الا اوت  ن  اموس ااعوتاي   تخييو  الاوتظف ن  و  اعوتت يل اا ا   العم وي  -  
 ألع ي  غ   ا    .
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 :ثبحمصطمحات ال -10
ش كيل الت  تعع  لتاق   اسععيل تالاألنشط  الت  تا ا  اخ  الهت   ي    ن  األداء: - ز

 الت  ت  التخط ط لهي. زه ا هي

  ز ي كين نت هي    التيت  ال  زه ا هي الاعط  .اسعع  زت الش ك    ا    اله :فاعميةال -  

 تاا  تشت ي   اي   نهي  يف  زت الع ي ال الت  اجات   ان الاتغ  ال  ه    ي    ن :عواملال - ل
 .اع   يا  طناي  يتتجتا  عت      اا   تاا   نطم   م هي ا

 :بحثمتغيرات ال -12

 )األ  يح الااقق  خن  الفت   الا  تع (.    ي م   ز ام الايي المتغير التابع: .1

تهوو  اجت وو  ك  وو   اوون الاتغ وو ال تشووت ي   اووي   نهووي  يووف   :مجموعةةة المتغيةةرات المسةةتقمة .2
تت اخ  زا ينوي    اوي   يا   تتت ا ط ك  اجات   ان هال الاتغ  ال ا   ع هي ال عض  كاي

  تاوو  تجوويتا  وو  هي انهوويكوو   تالووي اعووتني ا  شلوو  ط  عوو  عوامةةلن تيوون فهي  وو    نهووي  ت اكوو
 ( اتغ  ا .40الو:)

 الدراسات السابقة: -13

اعتخ ا  ط  ق  الا ك يل األعيع      تام   الاسش ال الايل      عت    (1998)محمد كبية .1
  جياع  الامي 2  الع  38اجم  ام ا   العيا   اجم  , (ايل  تط  ق  : عت  األعه  الععت   )األعه 

 .ععت   ال  يض

التع    م  ت  ااعتفي   ان   اع  تتام   الاسش ال العيلا   لألعه  ه  ل ال  اع  شل       
تام   الا ك يل ط  ق  ا ى شاكين   تط     يم ي   شل    اختم  ط ائ  ا يس هال الاسش ال

  م  الاسش ال النت    الاعتخ ا     عت  األعه  الععت   . األعيع  
  تا   غيل    الاسش ال الايل   مركبة أساسيةن   التتي  شل  شاكي خميل ال  اع  شل  

 شاكين   ا تاي  الاسش  الاقت ح كاسش   ي  لعت  األعه  الععت   .  يم ي   شل 

اجم   اتا  ,نااج  ج ات  الا ي     عت     يعتخ ا  التام   العيام   (2002) حمادةعبد اهلل .2
 .31تالقينتن    الع   جياع  ام   عمعم  العمت  اااتيي   

تالاتغ  ال   م      ك    ان العتاا  التام   العيام  زعمت تط     ه  ل ال  اع  شل       
 نيم الناياج ال  ي    الاا م    ته   ز  ي  شل  اااتيي    تااجتاي    الاس       الت  يل

 لج ات  الا ي .
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  1999- 1960 ووو ن  ووويا    ووو  اووويانخفووويض اعووو   الت  ووويل  شوووك  ك تتيووومل ال  اعووو  شلووو  
شاكين ووو   نووويم ناوووياج   ي ووو   تا ووو  العناووو   ووو ن اعووو ال الت  ووويل العا  ووو  تالعتااووو   يم وووي   شلووو  

 اااتيي    تااجتاي   .
 ووو  اعيلجووو   :SPSSالتام ووو  اتعووو   الاتغ ووو ال تاعوووت اي  نظوووي  الوووو  (2002)محمةةةد بشةةةير ناصةةةر .3

 جياع   اش . كم   اااتيي   عيل  ايجعت       ات تع تط  ق     التام   اماييئ 
 مو  اجات و  اون الاتغ و ال  ط ائو  التام و  اتعو   الاتغ و ال تط  و  ه  ل ال  اع  شلو        

 موو   التام وو  العوويام تط  وو  ط  قوو  ت  اااتيووي    تااجتاي  وو  التوو  تووس    موو  الناووت العووكين 
 ا  زعتا  التجي   العيلا  .الاع ال األع ت    لعيئ ال خاع  زعه  ا  ج     ز

شاكين وو  التع  وو   وون اجاوو  العتااوو  اااتيووي    تااجتاي  وو  العووي ق  تتيوومل ال  اعوو  شلوو  
األك وو  تووأ   ا   موو   العامةةلن   كاووي تتيوومل ز  ووي  شلوو  زمةةركبتين أساسةةيتينالاووأختا   وو  ال  اعوو  شلوو  

   تااجتاي   .اع ال  يئ ال األعه  كين العيا  الاتعم   يلظ ت  اااتيي  
اعيلج  ال  ينيل العكين      القط  الع    العت   تنااجتهي  يعتخ ا    (2004) حمادةعبد اهلل .4

   جياع  ام .غ   انشت    كم   اااتيي ل  عيل   كتت ا  التام   اماييئ  الاتع   الاتغ  ال

    تااجتاي  وو  الاووس   تا  وو  زهو  الاسشوو ال الاا مو  لماتغ وو ال اااتيوي  هو  ل ال  اعوو  شلو 
 ا و  العناو   و ن اعو ال الت  ويل العا  و   ناوتاج   ي و  نويم   ش ي   شل     الت  يل تالخيت  

 ان جه  زخ ى. تاع ال الخيت   العا    ان جه  تالاسش ال اااتيي    تااجتاي   
  ااجتاي  و اااتيوي    ت  العوامةلش جوي   ن و  اسشو ال تا و  اجات و  إلة  خمصت الدراسةة 

ن اعوو ال الخيووت    وو  عووت    ا تفعوو  تالعناوو    نهووي ت وو ن اجات وو  العتااووو  كاووي تتيوومل شلوو  ز
 .   تمي الفت   انخفيض اع ال الت  يل   يم ي   شل   اااتيي    تااجتاي     كع 

 -ا  ا التام   الت -التام   اماييئ  اتع   الاتغ  ال ,(2007)عدنان غانمو  فريد الجاعوني .5
)   تتي   تتتا   األع   اخ  اله ك  اااتيي   ااجتاي      الاجتا (  اجم  جياع   اش  

 .2  الع  23لقينتن    الاجم المعمت  اااتيي    ت 
األعوو   اخوو   يون  التوو  توس    وو  تتا وو  تت تا  وو  العتااوو  تالاتغ و ال هو  ل ال  اعوو  شلو      

لقويم ال وتم شاتيوي  ي  تاجتاي  وي  ت  األعو  هوال تنتاو  شل وف ه ك  الاجتا   تتا    الاعتتى الوا  ا 
  م  زعيل   تتقن يل التام   اتع   الاتغ  ال.

زعووويل   التام ووو  اتعووو   الاتغ ووو ال  ووو   عووو  خطوووط  شاكين ووو  اعوووتخ ا  شلووو  تتيووومل ال  اعووو 
ت   وو  ال وو    الوو  تتا وو  التوو  تعووي    موو  تاق وو  الط ائوو   التتيوو  أل  وو شلوو    يم ووي    التنا وو 

 ت  ال .  يت   زك    ي م   الاجتا   م  اعتاق هي
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 نات الطن  تتجف لتا    اماييئ  التين   زعيل   اعتخ ا  ,(2011)باسل الشهابي .6

ايجعت   غ    عيل    ام ( جياع  – اااتيي  كم   طن   م  تط  ق   )ايل  ااختييييل
   جياع  ام .انشت    كم   اااتيي 

تط  قف  تآل   اعتخ ااف تش تط تزنتا ف التا  ا  التام    م  التع     شل ه  ل ال  اع
 التع  ز  ي   كاي ه   شل   تط  قف تآل   اعتخ ااف تش تط تزنتا ف العنقت   التام    م  تالتع  

 التخيي   الاتا  اع  ااختييييل شل  الطن   خت  ط  ق   م 
 . شوتائ ي   تتجهوي    كوين الا  تعو  ااختيييويل نات الطن  تتجف تتيمل ال  اع  شل  زن 

  و ن الت وي ن تجوينس  ت الفعمو  التااو  او  تالتا  وا  العنقوت   التام و  نتيئج تطي       يم ي   شل  

 .ا ا  م  اع  ك     ااختييي   الاتا 
   تا    ز  ا العتاا  الاس       اسش ال زععي  األعه   يعتخ ا  التام ,(2012)مهدي الكل .7

   اع  تط  ق    م   ت ي   اين(.( اماييئ  اتع   الاتغ  ال

العوع  لايو  العتااو  الاوس     و  زعوعي  األعوه   وان اجات ويل   ه  ل ال  اعو  شلو        
اوو ى زها وو  الق ووي   يعووتخ ا   تت  ووين تتا  وو  زك  هووي تووأ   ا   وو  زعووعي  ت تائوو  األعووه   وو  العووت 

  ش وي   الاتغ  ال    تا    العتاا  الاس        تائ  األعوه  زعيل   التام   اماييئ  اتع  
 نووويم ناوووتاج تام ووو  اتعووو   الاتغ ووو ال  ت ووول العناووو   ووو ن اسشووو ال عوووت  األت ا  الايل ووو   شلووو  

  .تالعتاا  الاس      هي
اي  الاتغ  ال األك   تأ   ا     الظيه   الا  تعو    يم وي   شاكين    خميل ال  اع  شل 

  نيم ناتاج تام   شاييئ  اتع    فع  عمتي الاتغ  ال. ين   شل  شاك
 :جديد في البحثال -14

  تان     م   ز ام الايي  اعظ  الاتغ  ال الاس        يل تنيتلف ا ني    ج    الشن 
 ه   ال نيم  )اقي     شتائ   غ   انظت  ( العا   م  تجا   هال الاتغ  ال     تاا  ام م  الع  

  ط تالتيت  شل  نتيئج  اكن ال نيم تالاك   م  زعيعهي.تالت ع
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 يقذيت 

مَََن   َََم  ،(Multivariate Statistical Analysis) متعلللدد المتغيلللراتاإلحصلللائي التحميلللل  د  َعَََيُ 
 ،المختمفَةعَن تطَور الظَوا ر قبل الباحثين بهدف الكشَف  منالمستخدمة األساليب اإلحصائية األدوات و 

بكافََة  رواعََ  مََن األدوات الرا عََة،  التحميََل ابحصََائ  بََرعتإذ يُ ، اومعرفََة ابسََباب الكامرََة وراه تطور ََ
 ،الطبيََََةو  ،والطبيعيََََة ،واب تماعيََََة ،ابقتصََََادية الظََََوا ر لمعرفََََة  سََََباب تطََََور هاماسََََتخدم اتيََََوالتََََ  

فَ   باحَث ي تو َب عمَ  ي، لَذا وات ا اتهَا المسَتلبمية ،طور َاالحمَول المراسَبة لتي َاد البحث إلومحاولة 
، وذلََك اهاتاسََتخدامو  ، رواعََ و  ،متعللدد المتغيللراتحصللائي التحميللل اإل التعََرف عمَ  تم َال تحميََل البيارََا

 . داه المصارف فاعمية والمتغيرات المؤثرة ف  ،دراسة   م العواملبهدف 
متعللدد  اإلحصللائي التحميلللالفلََرات اللادمََة عمََ  فََ  فََ   ََذا الصََدد إلََ   ررََا سََرتعرف  مرََو ينَ 

مَن حيَث واع  المختمفة ، والتعرف  يضًا عم   رالمفهوم واب ميةث من حي بش ه من التفصيل المتغيرات
 يمهََا و  ميََة كََل مرهََا باإلضََافة إلََ    ََداف كََل اسََموب وم ََابت اسََتخدام ، إذ  ن اسََتخدام  ََذ  امف

تهَدف إذ  ،ةوخاصة ف  الم ابت ابقتصادي مفيد  دا، يةت العممم ابمعظم الف  اليب ابحصائية األس
 ةسَاعدوالم ،مكشَف عَن مَواطن الخمَلل كمَا ذكررَا تحميل االحصائي متعدد المتغيلراتلمفة مختمال ساليبألا

 فََ  ضََوهإي ََاد حمََول لهََا ، ومََن ثََم والعمََل عمََ  تفسََير ا بشََكل عممََ  ومرطلََ  ،ابرحرافََاتلميََل فََ  ت
 .خمصةالرتائج المست
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 انًبحث األول

 

 أنواعهو اهيته م حصائي متعدد المتغيراتالتحميل اإل
 

 تًهٍذ 

يتكون من  ،(Multivariate Statistical Analysis) التحميل اإلحصائي متعدد المتغيرات إن  
ظا رة  و م موعة من عم   عدة قياسات إ راه يمكن استخدامها عرد ،إحصائيةساليب  طرائق و م موعة 

وخاصة  ،ابفراد م موعة منما يمكن استخدامها عم  ، كالظوا ر ابقتصادية  و اب تماعية  و العممية
 متعدد المتغيرات التحميل االحصائيوطرائق  ،، كما تطبق  ساليبوالتربوية ،ف  م ابت العموم السموكية

وف   ذا الصدد قد تصادفرا  حيارا بيارات من الصعب إي اد ، لظا رة معيرة مشتركةالبيارات عم  ال
ا عم  بعض األخطاه، األمر الذي يتطمب من  سموب إحصائ  مراسب لتحميمها، وذلك بسبب احتوائه

التحميل االحصائي متعدد وقواعد  ساليب  ،وتصحيح بعض األخطاه وفلًا ألسس ،الباحث تشذيب
وبسهولة رتي ة توفر البرم يات، والتلريات اإلحصائية  ،ا األمر ممكراً مثل  ذحيث  صبح  ،المتغيرات
، (Statistical Package for Social Sciences)  تماعيةكبررامج الحزمة اإلحصائية لمعموم اب ال ا زة

صدار معال ة البيارات، و  ف إذ تعتمد  ذ  البرامج ، (Spss)بررامج اسم والمعروف ب عم   المخر اتا 
مر الذي يوفر الوقت، وال هد عم  الباحث، باإلضافة إل  تكمفتها اللميمة سريع، األ الحاسب اآلل  بشكل
 .معال ةال ثراه  الت  قد تحدث وقمة األخطاه ،ليدوي دًا ملاررة بالعمل ا

 ،و  ميتَ  ،ريفَ اوتع ،متغيلراتحصائي متعلدد التحميل اإلالعن مفهَوم  ف   ذا المبحث رتحدثلذا 
 ومن َثم  المتخصصة والمرا ع العممية، الت   وردتها الدراسات  ،بعض المفا يمل التطرقمن خالل  و رواع 
 .ل ، وآلية، وشروط استخدام كل مرها بش ه من التفصيلعن  ساليب ، وطرائ رتحدثُ 
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 حصائي متعدد المتغيراتاإل مفهوم التحميل 1–1–1
 Multivariate Statistical) التحميلللل اإلحصلللائي متعلللدد المتغيلللراتفَََ ن ابسَََم،  يرُ ِشَََكمَََا يُ 

Analysis)، حميََل م موعََات تختصََة فََ  مالة اإلحصََائياألسََاليب و  الطرائََق شََتمل عمََ  م موعََة مََني
، الحاسَوبية تبالتلريَا مَؤخراً  تطَوير  م  تََ ألسَاليب مَن  َذ  ابعض الَ أكثر مَن متغيَرب تعمقالت  تالبيارات 

ن ديثَة، و حاسَوبية الحأل هَزة الغير متوفرة إب عَن طريَق احسابية للدرات  حتاجيها مر اً قسم ألن   اختيَار ا 
حصائي متعدد اإلالتحميل كما  ن ، 1ما يكون صعبا معيرة غالباف  ظا رة مشكمة حل األسموب المراسب ل

بأساليب  المختمفة يعمَل عمَ  وصَف وتحميَل الظَوا ر ذات المتغيَرات المتعَددة، فَ ذا كَان لَديرا  المتغيرات
 التحميلمشا دات  و مفردات تشترك فيما بيرها بم موعة من الخصائص والصفات بدر ات متبايرة، فَ ن 

والتعبيَر عرهَا مَن خَالل  كثَر المتغيَرات  و الظَا رة  مشَا داتيتراول دراسة  متعدد المتغيرات اإلحصائي
 .2اهالمتعملة بف  البيارات  تأثيراً عوامل ال

 طبيعَةعمَ   فَ  دراسَت  بكافَة  رواعَ  يعتمَد التحميل اإلحصائي متعدد المتغيرات  ن   كَر ُ ذِ  ال ديرُ  
 مََ  رََوع البيارََات المتََوفرة، مرََو ين إلََ   ن  المشََكمة  فََ  الظََا رة المدروسََة محََل الليََاس، كمََا يركََز ع

وحَل المشَكمة فَ   ،لتوصَيف حالتحميل اإلحصائ  المستخدم لحَل المشَكمة فَ  ظَا رة مَا ب يصَم  سموب
 .3والبيارات المتوفرة عرها ،ظا رة  خرى، وذلك بسبب ابختالف ف  طبيعة الظا رة

 دُ ِمَعتَ تَ  ميلل اإلحصلائي متعلدد المتغيلراتالتحوطرائَق   سَاليبالعديَد مَن  إل  ما سَبق فَ ن   إضافةً 
ن  ََذ  األسََاليبعمََ  رمََوذج إحتمََال  يطمََق عميََ  التوزيََع المعتََدل متعََدد المتغيََرات،  والطرائََق كثيََرة  ،وا 

فَ   ينُ َبَويُ  ،مع  الحصول عمَ  تصَريف لهَا يمكَن قبولَ  عمَ  رطَاق واسَع األمر الذي يصعبُ  ،ومختمفة
و سَاليب  َذا التحميَل إلَ  طرائَق  ،دامها، إذ يمكَن تصَريف طرائَقالم ابت المالئمَة بسَتخ  رفسالوقت 

 مَا  .4تدرس عالقَات تبعيَة فلَط بَين تمَك المتغيَراتتدرس عالقات تبعية متبادلة بين المتغيرات، وطرائق 
 ،السََموكيةم ََابت العمََوم  فََ  التحميللل اإلحصللائي متعللدد المتغيللراتتطبيلََات فلََد كارََت  غمََب  تاريخيََاً 

العمَََوم و  ،والفيزيَََاه ،الكيميَََاهمثَََل إلَََ  م َََابت  خَََرى  امتَََدت فيمَََا بعَََد م  ، ثَََُ، والرفسَََيةويَََةالعمَََوم التربو 
ََََ ََََةواللارور ،ةيوالهردسََََ ،ةال يولو ي ََََةي ََََةوا ،، واألعمََََال الت اري ََََوم الطبي ََََد مََََن  ،لعم ََََاه، والعدي ََََم األحي وعم

 .5الم ابت األخرى

                                                 
1

- Bryman, A, Futing T,(2003), ؼهىو االجتًبػٍت""يىسىػت ان , Dallas, Texas University, http://www.utdallas.edu, P1. 
2

- Sturt, M., (0228), ”A Geometric Approach to Principal Components Analysis”. The American tatistician, 

PP: 365 - 367. 
3
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إطََار عَََام  عبََارة عََن متعللدد المتغيللراتالتحميللل اإلحصللائي  :أن   القللول   نللانمك  ي  ذكََر   مَ دَ لَََممََا تَ  
تَََدرس  ميعهَََا فَََ  آليَََة عممهَََا عمَََ  عمَََم اإلحصَََاه، و  دُ ِمَََعتَ والطرائَََق، التَََ  تَ  ،لم موعَََة مَََن األسَََاليب
 تختمَفُ   ممة من المتغيرات، حيَثُ  هاواب تماعية، الت  تؤثر في ،وابقتصادية ،مختمف الظوا ر الطبيعية

 .لها لمظا رة المدروسةتراو  ، والطرائق، ف  آلية ذ  األساليب

 حصائي متعدد المتغيراتالتحميل اإلأهمية  2–1–1
 ،(Multivariate Statistical Analysis)التحميل اإلحصائي متعلدد المتغيلرات   مية  نُ كمُ تَ 

  ََم األدوات اإلحصََائية المسََتخدمة فََ  دراسََة، وتحميََل الظََوا ر الطبيعيََة، وابقتصََادية، مََن كورََ  فََ  
التََ  يصَعب تحميََل بياراتهََا، وتفسََير ات ا اتهََا بََالطرائق و  العمميََة عمََ  اخََتالف  رواعهََا،واب تماعيَة، و 

، بسبب كثرة، وتعدد المتغيرات الت  تؤثر فيها، باإلضَافة بخَتالف طبيعَة وابساليب ابحصائية البسيطة
 . ذ  المتغيرات

اللَدرة المختمفَة   ، و سَاليب لََطرائل ن  التحميلل اإلحصلائي متعلدد المتغيلراتمَن   ميَة  زيَدُ ما يَ إن  
مكارية تطبيلها عمَ   ، ذ  األساليب كثرةمعظم الظوا ر، وذلك بسبب  ات ا  عم  تحميل بيارَات  غمَب الوا 

الحصَول عمَ  رتَائج يمكَن ابعتمَاد عميهَا فَ   ، األمَر الَذي يسَهل معَ الظَوا ر المدروسَةالمتوفرة عن 
 .1تفسير سموك تمك الظوا ر عم  اختالف  رواعها

تعتبر  زهًا  امًا من طرائق البحَث العممَ ، األمَر  ن طرائل  و ساليب   ت   يضًا منكما تربع   مي
واب تماعيَََة  ،الَََذي  دى بسَََتخدامها عمَََ  رطَََاق واسَََع، وخاصَََة عرَََد دراسَََة مشَََاكل العمَََوم الطبيعيَََة

  .2والطبية
 ضمر  من  ساليب إحصَائيةتَ ما يَ بالتحميل اإلحصائي متعدد المتغيرات  : ن   اللولُ  رارمكِ يُ  قَ بمما سَ 

، وذلََك بهََدف الوقََوف واب تماعيََةِ  ابقتصََاديةِ  سََيما فََ  الم ََابتِ  مبََاحثين، ب صََبح ضََرورة حتميََة ل
، واأل َم مَن كَل عم  المشاكل الت  تعار  مرهَا الظَوا ر المدروسَة، سَواه  كارَت اقتصَادية  و ا تماعيَة

تحميَل البيارَات  غيَةَ  َذ  األسَاليب عمَ  تمَك الظَوا ر بُ  قِ ب كأداة مسَاعدة لتطبيَو الحاس استخدامُ  و  ذلكَ 
 لالظَوا ر محَالمشَكالت التَ  تعَار  مرهَا  فَ  حَلِ بشَكل فاعَل والحصول عم  الرتائج، التَ  قَد تسَا م 

 .  الدراسة
 

  

 

                                                 
1

- Bryman, A, Futing T,(2003), op cite, P: 2. 
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 .02ص ،وشرى  ديي، ترجوت عبد الورضي حاهد عزام، هرجع سبق ذكرٍ –. جوًسوى  ريتشارد  -
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 حصائي متعدد المتغيراتالتحميل اإلأنواع  3 –1–1

البعض مرها  رً ذكُ رَ  ،من األساليبِ  عةٍ م مو عم  اإلحصائ  متعدد المتغيرات  التحميلُ  لُ مِ شتَ يَ  
 :  من التفصيل لتطبيلها ف  دراسترا، و  عن البعض األخر بش هٍ  رتحدثُ لمتعريف بها فلط، و 

Discriminant Analysisالتحميل التمييزي  -أوالا 
1 

من  ساليب التحميل اإلحصائ  متعدد  ،(Discriminant Analysis) التمييزيلتحميل ا رُ بَ عتَ يُ 
غيرات الذي يهتم بفصل م موعات مختمفة من المفردات وتوزيعها عم  م موعات  ديدة، ويعتبر  ذا المت

 وذلك ،(K.Pearson) ابركميزي كارل بيرسونالعالم إل   التحميل استكشافيًا، ويعود الفضل ف  استخدام 
 ،األسموبطور  ذا ي الذ (،Fisher) اه العالم فيشر وف  الثالثيريات مر  الماض ، نعشريريات اللر ف  

، يزيمرها ف  عممية التم، بغية ابستفادة من خالل تر مة المسافة بين الم موعات إل  الشكل الخط 
 :2، ولهذا التحميل روعان  ماالخط  لفيشر التمييزيلهذا السبب يطمق عمي  ف  األدبيات بالتحميل 

 (Descriptive Discriminant Analysis)الوصف  التمييزي التحميلُ  .2

 .(DDA) ذا التحميل بوصف الفروق بين الم موعات، ويرمز ل  إختصارًا بَ:  هتمُ يَ 

 (Predictive Discriminant Analysis)التربؤي التمييزي التحميلُ  .0

سع   ذا الروع إل  تصريف الحابت إل  م موعتين  و  كثر، إعتمادًا عم  م موعة من يَ 
وتحميل ابرحدار  ،(MANOVA) عالقة بتحميل التباين المتعدد ، ولهذا الروعالمتغيرات المستلمة الخطية

(Regression Analysis،) والتحميل العرلودي(Cluster Analysis،) .الذي سرأت  عمي  بحلًا 

عتبر وضعها ف  م موعات، ويُ ثم الحابت المدروسة  تحميل عم  تلسيم األفراد  وال ذا  لُ عمَ يَ 
 حدار المو ست .صورة مبكرة لما بات يعرف باإلر

 روعين  ما: إل  التمييز معادلة ف  المتغيرات إدخال طريلة حيث من التمييزي التحميل مُ سِ كما يرلَ 
 (Enter independents together Discriminant Analysis)واحدة  خطوةب التمييزي التحميلُ  .1

دالَة  إي َاد من ثم  و  ،التحميل ف  واحدة دفعةها  ميعراج المتغيرات المستلمة إد عم  روعال ا ذ دُ مِ عتَ يَ 
 .التمييز دالة من مستلل متغير  ي استبعاد ررو  ف   ذا الصدد بعدمو  الملترحة، التمييز

التَأثير  مَن الرغم، بَالتمييَز دالَة فَ  المتغيَرات المسَتلمة كافَة اسَتخدام ف  حالة ا الروع ذ إل  أُ ُيم َ 
 .رات التابعةالمتغي ضعم  بع المتغيرات المستلمة بعضل فيضعال

 

                                                 
1 

 يوكي الرجوع إلى:التفاصيل  لوزيد هي  -

 .131-132، ص صهرجع سبق ذكرٍ، 2جالجضعي  خالد سعد،  -  

 .333ص ، وشرى  ديي، ترجوت عبد الورضي حاهد عزام، هرجع سبق ذكرٍ –جوًسوى  ريتشارد  -  

-Klecka, William R.,( 1987) "Discriminant Analysis" , Sage Publication, Beverly Hills, London, PP:52-54. 
2 

 ، ًقالً عي:132، صهرجع سبق ذكرٍ، 2ج، الجضعي  خالد سعد -

- Huberty, C.J, (1994), "Applied discriminant Analysis", New York: Wiley and Sons. 
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 (Stepwise Discriminant Analysis)الخطوات  ذو التمييزي التحميلُ  .2

 التمييَز فَ  سَا متُ  بحيَث ،المسَتلمة المتغيَرات  فضَل  َا اختيَار ذا الروع عمَ  طريلَة مفادُ  دُ مِ عتَ يَ 

 الَةد تكَوين فَ  سَتدخل التَ  المتغيَرات المسَتلمة عَدد تخفيضعمل  ذ  الطريلة عم  الم موعات، وت بين

 .خطوات عدة المتغيرات التمييزية عم  اختيار يتم التحميل  ذابمو ب و  التمييز،
 الثَار  المتغيَر ثَم   ، ومَنالم موعَات بَين ميَزيُ  مسَتلل متغيَر  فضَل باختيَارِ  األولَ  تَ طو خ  ُ بَدَ تَ 

مََن خطََوات  خطَوة كََل وفَ  ،الم موعََات تمييَزيََأت  فَ  المرتبََة الثاريَة مََن حيَث قدرتََ  عمََ   والَذي
 كافَة اختيَار يَتم حتَ  و كذا التمييز، عم  األخرى المتغيرات قدرة من يلمل يالمتغير الذ حذف يتملتحميل ا

 ذو التمييََزيالتحميََل  لمطرائََق اإلحصََائية التََ  يََتم اسََتخدامها لترفيََذ  مََا بالرسََبةِ  .المتغيََرات التمييزيََة

 فه : الخطوات
1) Wilks Lambda. 

2) Unexplained Variance. 

3) Mahalanobis Distance. 

4) Smallest F Ratio. 

5) Raos V. 

 التمييزيأهداف التحميل 

 :1يهدف التحميل التميزي إل  تحليق األ داف التالية 
 التابع. فئات المتغير بين التمييز ف  األفضل المستلمة تلممتغيرا الخطية التوليفات عم  إي اد العملُ  .2

 التابع. المتغير فئات بين ابختالف من قدر بأكبر ُتسا م الت  المستلمة تالمتغيرا تحديدُ  .0

 المستلمة. تلممتغيرا قيم عم  براه التابع المتغير فئات بين الحابت تلسيمُ  .3

 التلسيم بين فئات المتغير التابع. دقة تلييم .1

 المستلمة. تلممتغيرا بالرسبة الم موعات المختمفة بين دبلة إحصائية ذات فروق و ود مدى اختبار .3

 يزييالتمفتراضات التحميل ا

 عم   ممة من ابفتراضات من   مها: التمييزي التحميل يلومُ  
 المتغيرات المستلمة كمية، وتتوزع بشكل طبيع  عم  كافة فئات المتغير الروع .  ن تكونَ  .2

ت ارس كاًل من التباين والتغاير بين فئات المتغير الروع  تبعًا لليم المتغيرات المستلمة الكمية  .0
فعدم دبلة  ذا ابختبار تشير عم   لمكشف عن ذلك، (M Box's)ختبار حصرًا، ويستخدم ا

  و ود الت ارس.

عن العراصر بشكل عشوائ ، و ن تكون ممثمة لمم تمع الذي سحبت مر ، و ب  العيرةِ  اختيارُ  .3
 عشرين ضعفًا بالرسبة لممتغيرات.

   ذات المتغير.در ات  حد األفراد مستلمة ف  متغير ما عن در ات فرد آخر ف  ن تكونَ  .1

                                                 
1

 .228، صعواى، وائل للٌشر، دار SPSSحهٍم اإلحصبئً انًتقذو ببستخذاو تان(، 0228)جودة هحفوظ  -
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 التمييزيآلية التحميل 

، ف  عممية التلدير والتربؤ، من خالل استخدام متغير كم   و  كثر التمييزي التحميلُ  مُ خدَ ستَ يُ  
ة التمييزيوذلك لمتربؤ بالم موعة الت  يرتم  إليها الفرد، وتهدف  ذ  العممية إل  تحديد عدد الدوال 

(Discriminant Function،)  َة عم  عدد فئات المتغير الروع ، التمييزيتحديد عدد الدوال  دُ مِ عتَ وي
وذلك  ،(3)ة يساوي التمييزيف ن عدد الدوال  (4)فعم  سبيل المثال إذا كان عدد فئات المتغير الروع  

1وفلًا لممعادلة التالية: KDF 
 ً.: ػذد فئبث انًتغٍز اننىػKت، انتًٍٍزٌ: ػذد انذوال DF: حٍث  

عم  فاعمية  اً مؤشر  رُ عتبَ ، إذ يُ التمييزيذو   مية خاصة ف  التحميل  DFال ذر الكامن رُ بَ عتَ يُ  
 ن تكون  ةطيشر  ذر من  دول تحميل التباين ة بين الم موعات، ويتم استخراج  ذا الالتمييزيالدالة 
متغير الروع   و المتغير المستلل، وذلك عم  الرحو ة    المتغير التابع ف  الدراسة، والالتمييزيالدالة 
 التال :

      11
W

B
DF

SS

SS
 

 : يجًىع انًزبؼبث بٍن انًجًىػبث.BSSحيث: 

        WSS.يجًىع انًزبؼبث داخم انًجًىػبث : 

  عط  بالعالقة التالية:ألثر يُ فيد ف  قياس ح م االذي يُ  ما ابرتباط اللارور ،  

         21
1


 


 

 : قيمة الجذر الكامن.حيث: 
 Cluster Analysis العنقوديالتحميل  -ثانياا 

 من قبل 1939ف  عام كان  (Cluster Analysis) مصطمح التحميل العرلوديلم ااستخد  ولُ  
يسع  إل  تصريف المشا دات ف  م موعات، إذ  تحميلٌ  :" ُ عم   ر   ذا التحميل  فُ عرَ ويُ  ،(Tryon)العالم 

وذلك من خالل  ،(Dissimilarity) وعدم التشاب  (Similarity) يعتمد ف  ذلك عم  معامم  التشاب 
 ،ةاإلحصائٌ البٌاناتُتصنٌف بٌلاأس أهممنُ العنقودي التحلٌل دُ عُ ٌُ و، 1"حساب المشا دات بين المسافات

 ف  يستخدم حيثُ  ،(Multivariate Analysis ) المتغيرات متعدد تحميلإل  ال ميل ذا التحتم  ريو 

 روعان: ، ولهذا التحميلمت ارسة إل  م موعات (Cases) والحابت (Variables) المتغيرات تصريف

  (Nonhierarchical Cluster Analysis)العرلودي الال رم   التحميلُ  .1

 (Hierarchical Cluster Analysis)ي الهرم  العرلود التحميلُ  .2

                                                 
1 

 .، بالتصرف114، صهرجع سبق ذكرٍ، 2ج، لد سعدالجضعي  خا -
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  Nonhierarchical Cluster Analysis التحميل العرلودي الال رم  .1

فلط دون   و المشا دات عمم  عم  ت ميع المفردات )الحابت  ذا األسموب ف  آليةِ  دُ مِ عتَ يَ 
يتم تحديد العراقيد التحميل من  ف  عراقيد،  ي  ر  يختص بالحابت فلط، وتبعًا لهذا  الروع المتغيرات(

-K):الت  يرمز لها بَوفلًا لطريلة المتوسطات  ، وذلك قبل تلسيم المفردات إل  م موعاتبشكل مسبق

Means). 

Mac Queen العالم و مرو ين ف   ذا الصدد إل   ن  ول من استخدم  ذ  الطريلة 
 حيث، 1

 من   مها: شروطتلوم  ذ  الطريلة عم  م موعة 

i.  َالمسبلة بعدد العراقيد. ةُ فَ عرِ الم 

ii.  َالحابت فلط. يفُ صرِ ت 

iii. .ت ارس وحدة قياس المتغيرات 

iv.  َمستوى اللياس ف  المتغيرات فتريًا  و رسبيًا.  ن يكون 

v.  َرموذج الدراسة كافة المتغيرات الت  لها صمة بالظا رة المدروسة.  ن يتضمن 

تكون عم  قدر الخمل بالشروط، ف ذا  المعال ةَ   و  كثر، ف ن   واحدٍ  اإلخالل بشرطٍ   ما ف  حالةِ 
كان الخمل بالشرط األول والثار  والرابع، عرد ا يربغ  استخدام التحميل العرلودي الهرم  بدًب من 

بالشرط الثالث )عدم ت ارس وحدة اللياس ف  المتغيرات(،   ما إذا كان الخملُ ، ال رم عرلودي الالتحميل ال
 : 2من خالل العالقة التالية لشكل المعيارياإل   عردئذ ي ب تحويل المتغيرات

             12



j

jij

ij
S

Xx
ZOrScoreZ 

إذ  ن: 
pj

ni

,......,2,1

,......,2,1




 

 .jنهًتغٍز   iانًشبهذة  صفت قًٍت: ijx حيث:

 P: انتصنٍف داخم انًستقهت ثاانًتغٍز ػذد. 

n: انذراست يحم انظبهزة فً انًشبهذاث ػذد. 

jX: انًستقم نهًتغٍز انحسببً انىسط j . 

jS: انًستقم  نهًتغٍز انًؼٍبري االنحزافj .  

و خيرًا إن لم يتضمن الرموذج كافة المتغيرات األصمية المؤثرة ف  الظا رة المدروسة، عردئٍذ  
  ادة  مع البيارات حول تمك الظا رة، بما يكفل دخول تمك المتغيرات إل  الرموذج.ي ب إع

 

 

                                                 
1 

 .888ص وشرى  ديي، ترجوت عبد الورضي حاهد عزام، هرجع سبق ذكرٍ، –جوًسوى  ريتشارد   -
2

-  Romesburg,  Charles, (2004), "Cluster Analysis for Researchers". Wadsworth-Inc, USA , P 78. 
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، شريطة  ن ف  م موعة بمفرد ا  و مفردة إل  وضع كل حالة (،K-Means) ةُ يلَ رِ طَ  هدفُ تَ  
 :1تكون  قيمة الوسط الحساب  لمم موعة قريبًة من قيمة تمك المفردة، وذلك وفق الخطوات التالية

تعتبر خطوة تهيئة م موعة، و  Kوليكن عات و  ممالمن عدد المفردات المدروسة إل   لسيمُ ت .1
  ولية.

 ما يكون  قرب الحساب  وسطها يكون الت  الم موعات ف  المو ودة المفردات من مفردة كل وضعُ  .2

ال ديدة،  المفردة إليها  ضيفت الت  لمم موعة الحساب  الوسط حساب إعادة مثُ  لها )لممفردة(،
 .المفردة  ذ  مرها فلدت الت  لمم موعةب   يضًا وحسا

 .المجموعاتُبشكلُنهائً على المفردات توزٌع عملٌة تتوقف أن إلى السابقة الخطوة رُ اتكر .3

 األولية يمكررا الم موعات من  Kإل   المفردات  ميع بت زئة األول  الخطوة ف  ربد   ن من بدبً  .4

  الثارية. الخطوة بترفيذ رلوم ثم  ساس  المتوسطات كرلاط من  Kبتحديد البده

المستحسَن ومَن  ،(Centroid) م موعَات ذ  الطريلَة عمَ  المواقَع األوليَة لمراكَز ال  داهُ  دُ مِ عتَ يَ  
 ترفيذ  ذ  الطريلة عدة مرات مع اختالف المراكز ف  كل مرة عن المرات السابلة.

  Hierarchical Cluster Analysisالتحميل العرلودي الهرم  .2

 عم   سموب  الدمج والتلسيم، فف  الدمجف  آلية عمم  التحميل العرلودي الهرم  سموب   دُ مِ عتَ يَ    
(Agglomeration)   تكون المشا دة الواحدة مرفصمة عن بلية المشا دات األخرى، ومو ودة ف

حت  ، بشكل تدري  تشابهة مع بعضها الم الم موعات دمجتتم عممية  ذلك ثم بعدم موعة لوحد ا، 
 ،(Division) التلسيم ف   ما رصل ف  رهاية المطاف إل  وضع  ميع المشا دات ف  م موعة واحدة

إلى  في المرحمة األولى المجموعة قسمت   ثم واحدة، م موعةف  متوضعة تكون المشا دات  ميعها 
لتالي يبين ، والشكل اهكذا حتى نصل في النهاية إلى وضع كل مشاهدة في مجموعة واحدةو  مجموعتين،

  .بوضوح أسموبي الدمج والتقسيم

 
 أسهىبً انتحهٍم انؼنقىدي( 1) انشكم رقى

 انًصذر: إػذاد انببحث ببالػتًبد ػهى األدبٍبث اننظزٌت.

                                                 
1
 لى:يوكي الرجوع إلوزيد هي التفاصيل  - 

  -  Fielding ,Alan, (2007), "Cluster and classification techniques for the biosciences". Cambridge University 

      Press, P55. 

.888ص وشرى  ديي، ترجوت عبد الورضي حاهد عزام، هرجع سبق ذكرٍ، –جوًسوى  ريتشارد    -         
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يشترط المعرفة ب كال ما ، فمتطابلةوشروط  لكل من  سموب  الدمج والتلسيم آلية    ن  كرُ ذِ  ديرُ ال َ   
الداخمة ف   احتواه الرموذج عم  كافة متغيرات الدراسة كل مرهما تطمبيو المسبلة بعدد العراقيد، 

م أ إل  تحويل وف  حالة عدم الت ارس يُ  ت ارس وحدة قياس المتغيرات، انيشترط، كما التصريف
 .سابلةال (2-1)رقم كما  و موضح ف  العالقة البيارات إل  الشكل المعياري 

عم  م موعة من  حساب المسافات، إعتماداً هرم  عم  العرلودي ال التحميلُ  لُ عمَ يَ  حيثُ    
 :والت  يمكن إي از   مها بمايم  التشاب  ملاييسالطرائق، و 

Methodsالطرائق .1
1

 

   ُاألحادي  الترابط(Single Linkage):  ُسم  بطريلة ال ار اللريب، حيث تعتبر  ذ   و ما ت
تسمان بأكبر قدر ممكن من ين تالطريلة كل حالة م موعة مستلمة بحد ذاتها، وتبحث عن حالت

البحث عن حالة ثالثة لدم ها بهما، و كذا بالرسبة لبلية  مَ الليام بدم هما، ثُ  غيةَ بُ  التشاب 
بين الم موعات من خالل قياس المسافة  عدم التشابهوفلًا لهذ  الطريلة يتم حساب ، و الحابت

 ة الحساب تمك.والشكل التال  يوضح آليبين  قرب مشا دتين ف  كل م موعة، 

 
  Single Linkageانتزابط األحبدي طزٌقت ( 2) انشكم رقى  

 انًصذر: إػذاد انببحث ببالػتًبد ػهى األدبٍبث اننظزٌت.

 ثمة لهذ  الطريلة تعط  بالعالقة التالية:مَ المعادلة المُ  إن  

     22),,(,  BinyandAinyforyydMindSLink jtjtBA 
تماثمة، وتميل إل  درتها عم  إرشاه م موعات مُ  ذ  الطريلة غير شائعة ابستخدام، لعدم ق د  عَ تُ   

  .2ر م عر  الوقوع ف  خطر السمسمةاألمر الذي يَ  ،دمج الم موعات مع بعضها البعض

                                                 
1
 إلى:يوكي الرجوع لوزيد هي التفاصيل  - 

- Alvin C. Rencher, (2002), "Methods of Multivariate Analysis", Second Edition, A John Wiley & Sons, 

   Inc, Publication, Canada, Brigham Young University,PP:456-463. 

.180-182صص هرجع سبق ذكرٍ، ، 2ج،                           - الجضعي  خالد سعد 
2 

 ، ًقالً عي:134ص، بقاسالورجع ال ،2ج ،عي  خالد سعدالجض -

- Wilks, D. S.,(1995), "Statistical Methods in the Atmospheric Sciences". Academic Press, P467.  
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    ُالتام الترابط (Complete Linkage):  األول   ةال ار البعيد، وتختمف عن الطريل سم  بطريلةِ تُ و
تشاب  بين الحالة ال ديدة والحالتين األول  والثارية ف   رها تلوم بعممية دمج الحابت براهًا عم  ال

كما تعمل عم  تلميل عدم التشاب  داخل  معًا، وليس براهًا عم  التشاب  مع إحدا ما فلط،
الم موعة وليس عم  تشاب  حالة تمك من خالل اعتماد ا عم  التشاب  الكم  داخل  ،الم موعة

، وذلك عم  الرحو الذي حالتين ف  كل م موعة ديدة، وتعتمد عم  قياس المسافة بين  بعد 
 الشكل التال : وضح ُ يُ 

 
 Complete Linkage نتبوانتزابط اطزٌقت ( 3) انشكم رقى

 انًصذر: إػذاد انببحث ببالػتًبد ػهى األدبٍبث اننظزٌت.
 لهذ  الطريلة تعط  بالعالقة التالية: ثمةَ مَ المُ  المعادلةَ  إن  

     32),,(,  BinyandAinyforyydMaxdCLink jtjtBA 

   ُالمتوسط الترابط (Average Linkage) : ،عبارة عن طريلة وسط بين الطريلتين السابلتين   
الحالة الثالثة وفلًا ألعم  در ة من تشابهها مع متوسط الحالتين األول  والثارية،  عم  دمجِ  لُ عمَ وتَ 

مكرة، عم  ويتم قياس المسافة بمو ب  ذ  الطريلة وفلًا لمتوسط المسافة بين كافة األزواج المُ 
 الرحو الذي يوضح  الشكل التال :

 
 Average Linkage نًتىسطانتزابط اطزٌقت ( 4) انشكم رقى

 انًصذر: إػذاد انببحث ببالػتًبد ػهى األدبٍبث اننظزٌت.
 لهذ  الطريلة تعط  بالعالقة التالية: ثمةَ مَ المُ  المعادلةَ  إن  
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    ُمركزالمت الترابط(Centroid Linkage): ها  ذ  الطريلة وفلًا آللية الترابط المتوسط، إب  ر   تعمل
، يتم وفلًا لمحالة الوسط  ف  كل م موعةبين م موعتين ف   ن قياس المسافة عرها  تختمفُ 

 عم  الرحو الذي يوضح  الشكل التال :

 
 Centroid Linkage نًتًزكزانتزابط اطزٌقت ( 5) انشكم رقى

 ػهى األدبٍبث اننظزٌت. انًصذر: إػذاد انببحث ببالػتًبد
 لطريلة الترابط المتمركز تعط  بالعالقة التالية: ثمةَ مَ المُ  المعادلةَ  إن  

)52(,:),(B)(A,d
11

 


nB

i

i
B

nA

i

i
ABA

nB

y
y

nA

y
yyyd 

الترابط المركزي، وطريلة  طريلة لريبة منال  خرى لحساب المسافة كطريلة الوسيط قَ ائطر  راكَ  ُ و 
(Ward) َكل عرلود والمفردات المكورة ل . عم  حساب المسافة بين مركز دُ عتمِ ، الت  ت 
 Measuresمقاييسال .2

حابت مع بعضها البعض دمج ال ف  عممية فيدُ شا دة تُ الحابت المُ  بين التشاب در ة  معرفةَ   إن  
، مرو ين 1من التعرف عم    م الملاييس لحساب المسافة د  من   ل تكوين العراقيد، ومن  را كان ببُ 

 والعكس بالعكس. ،التشاب  بين الحابت قل   ةافرت المسبُ   كمما كَ بأر  

و   ال ذر التربيع  لم موع مربعات   :(Euclidean Distance )اإلقلٌدٌةُالبسٌطةُُالمسافةُ  .1
 الفروق بين الليم، ويتم حسابها وفق المعادلة التالية:

    )62(2

22

2

11  jijiij xxxxd 
   عبارة عن م موع مربعات الفروق و  :(Euclidean Distance )اإلقلٌدٌةُالمربعةُُالمسافةُ  .2

 بين الليم، و ذا الملياس شائع ابستخدام ويتم حساب المسافة في  من خالل المعادلة التالية:

    )72(
2

21, 21
 iixx xxd 

و   عبارة عن ملياس مسافة يعتمد عم  تعظيم م موع ُ:((Chebychevُتشٌبتشٌفُمسافةُ  .3
ُالرحو التال : الفروق المطمق بين الليم، ومعادلت  عم 

  )82(,Chebychev 21, 21
 iixx xxMaxd 

                                                 
1 

 .183ذكرٍ، ص ، هرجع سبق2جالجضعي  خالد سعد،  -
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 Principal Components Analysisتحميل المركبات األساسية  -ثالثاا 

طريلة إحصائية تسمح بتلميص عدد  و  (.P.C.A) التحميل بالمركبات األساسية  سموبَ  إن  
 K. Person  &H كان كاًل من: 1911 ف  سرة. من األبعادممكن  قل عدد   المتغيرات الكثيرة ال

.Hotelling نو  ،من  ول الباحثين الذين تراولوا  ذا الموضوع ، بد  سموب حديث العهداأل ااستعمال  ذ ا 
حيث ، كما  و الحال بالرسبة ألسموب التحميل العامم  والبرامج الحديثةابلكترور ،  مع ظهور الحاسب

 يكل تفسير سموب ب ذا األ مُ هتَ يَ  .سموب عم  ظوا ر متعددةاأل اكبير ف  تطبيق  ذشكل بو ساعدا 
الهدف   ي  ن   ،1قميمة من  ذ  المتغيراتخطية ات توليفباستخدام  األصميةالمتغيرات  التغاير ف و  التباين

مدى اختالفها و سباب  ذا ابختالف، تفسير البيارات و  تحميل ممركبات ابساسية العمل عم األساس  ل
من خالل  قل عدد ممكن  ،Data Reductionبصورة مختصرة  اتالبيارالمتغيرات و وكذلك التعامل مع 

من  م موعةلديرا   ن   بفرضِ ، 2التباينمن  قدر كبر  بدور اتفسر  ، والت الخطية توليفاتمن ال
N)  ...., 1, = j    p, ...., 1,(i = X ij المتغيرات     لم تمع ح مN  المتغيرات ف  من المشا دات لم موعة

  الصورة التالية:























pNnn

N

N

xxx

xxx

xxx

X

.....

:......::

.....

.....

21

22221

11211

 

ذا كارت مصفوفة التبايرات والتغايرات     n > p حيثُ  ، ف ن المشكمة تكمن ف  إي اد العالقات  و Sوا 
 .3التوليفات الخطية

X

X

X

aXaXaXay

aXaXaXay

aXaXaXay

ppppppp

pp

pp

/

2211

/

222221122

/

112211111

......

......

......









              (3-1) 

  :حيثُ 
  Piai

i
a .......,,2,1

i =) (yvar 
/

            (3-2) 

  Pkiak
i

a .....,,2,1,
ki =)y,(y cov

/
          (3-3) 

                                                 
1 

 .314ص، رجع سبق ذكرٍوشرى  ديي، ترجوت عبد الورضي حاهد عزام، ه –جوًسوى  ريتشارد   -
2 - Alvin C. Rencher, (2002), op cite, P:382. 

3
 يوكي الرجوع إلى:لوزيد هي التفاصيل  -

- Sturt, M., (0228), op cite, PP: 360-367.  
.380-382ص ص ، وشرى  ديي، ترجوت عبد الورضي حاهد عزام، هرجع سبق ذكرٍ –جوًسوى  ريتشارد   -         
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 Uncorrelated linear)تمك التوليفات الخطية غير المرتبطة    المركبات األساسية  كونُ وتَ 

combination) y1, y2,..... ,yp  ةكون المركبتومن ثم  كبر ما يمكن،  ت عل التباين المفسر الكم  الت 
العظم   تحلق الليمة الت التوليفة الخطية   يالتوليفة الخطية ذات  عم  تباين      األول ةاألساسي
 .  لمتباين

  var( )
/

1 1y a a  l                                              (3-4)      
                                                                                       

= 1 : ن ةَ طَ يرِ شَ 
1

/

1aa . 
 ي ذات  ،توليفة الخطية ذات التباين الذي يأت  ف  المرتبة الثاريةال   ة الثاري ةاألساسي ةكون المركبوت

ف   تباين المركبات األساسية األخرىو عم  من   األول ةاألساسي ةالتباين األقل من تباين المركب
 قيمة لمتباين.  كبر تحلق  الت التوليفة الخطية   يالبيارات، 

var( )
/

2 2 2y a a                                                (3-5)   

  ن: ةَ طَ يرِ شَ 
1 = 

2

/

2aa ,        cov
/ /

1 2 0a aX, X   

Xaiالتوليفة الخطية    (i) رقم ةُ األساسي ةُ المركب كونُ و كذا ت

تحلق الليمة العظم  لمتباين  الت  /
XYالعالقة الخطية  ي المتبل  aii

/
  لمتباين  كبر قيمةتحلق  الت . 

 i
i

aa=) (yvar i

/

                                   (3-6) 

  ن: ةَ طَ يرِ شَ 
l l

/

a a  =  1 

  0,cov  XaXa ki :من   ل           iK   

 نُ مكِ ويُ ، التباين المفسرمكن من  ستحوذ عم   كبر قدرحت  رحصل عم  عدد من التوليفات ت و كذا
  :ف ن    األول ةاألساسي ةبالرسبة لممركبفمثاًل  ،بغررجلتوصل إل   ذ  العالقات باستخدام فكرة مضروب 

            (3-7)              
 

 
1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

 



 

 

var( )
/

/ /

y a a

a a a a

-  

   =   -  

1

1

 

 :ف ن   زئيةِ ال ُ  ابشتلاقاتِ  وب  راهِ ،  األول ةِ األساسي ةِ ررج لممركبغمضروب ب    L1 حيثُ 
1

1

1 1 1

1

1

1

2 2 0

1 0
1










a
a a

a a

  

  



/

                        (3-8)    

 L - (S 11(a I = 0    ) 3-(9                                   : اآلت عم   رحصلُ  م  ومن ثَ 
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 = 1 : ن ةَ طَ يرِ شَ  (9-3) العالقةِ  إل  حلِ  ولموصولِ 
1

/

1aa  
 10)-3 (    0 = |IL - S| 1    

 المراظر ل والمت   الكامن  L1 (eigenvalue) التوصل إل  كل من ال ذر الكامن األول مكنُ يُ  مَ ن ث  وم
la(eigenvector)، بحيث  ن:الكامرة  و كذا بالرسبة لبلية ال ذور Lp > ....... > L3 > L2 > L1. 
ثوابت العالقة الخطية ال ديدة، مع  laامنالمت   الك يمثل، حيث كامراً  مت هاً كل  ذر مرها  رُ اظِ رَ ويُ 

، ف ن معظم التبايرات p وليكنعدد من التوليفات الخطية توصمرا لمالحظة  ر  عم  الرغم من 
 إذ ،(ة ساسي ةمركب m) mوالمشا دات تر ع إل  عدد  قل من التوليفات وليكن  وابختالفات بين البيارات

ير ع تفسير ا إل   ذا العدد الصغير من المركبات، ومن ثم يمكن ابستعاضة عن  ن معظم المعمومات 
p  متغير بعددm  يمكن التعامل مع م موعة من  بالتال مركبة  ساسية لتفسير الظا رة محل الدراسة، و

  . n x pبدب من n x mالمعمومات والبيارات ح مها 
سية صفة التغير والتروع لمعالقات بسا ن من صفات  سموب تحميل المركبات ا  ذكر ال دير 

 :1الخطية الرات ة إب  ر  يختص بخاصيتين و ما

L   tr = Str (2)

| L |   = | S |(1)
 

pp2211                                   يجًىع انتببٌنبث                                :حٍث     s + ..... + s + s = Str  
p21                               يجًىع انجذور انكبينت         L + .... + L + L = Ltr                                                                            

ي محدد مصفوفة التبايرات تساو قيمة  ، كما  ن  م موع ال ذور الكامرة ساوييرات يم موع التبا  ن    ي
تفسير  ، بهدفِ ة ساسي ة ة األ مية الرسبية لكل مركبمكن قياس در يُ  وبالتال محدد ال ذور الكامرة،  قيمة

وفق المعادلة  توفرة عرهاف  البيارات المخطأ ممكن  المدروسة بأقل مظا رةلسموك المتغيرات األصمية 
 :التالية

i

iRI
tr




                                                     (3-11)        

ََََمَ تُ  حيََََثُ   ميََََة الرسََََبيةاأل لُ ِث I  بََََين المشََََا دات باسََََتخدام المركبََََة  التبََََاين المفسََََر إ مََََال
األساسَََية RIi،  لعَََدد المتغيَََرات التبَََاين إ مَََال مَََن  %81 حَََوال  يالحَََظ فَََ   غمَََب األحيَََان  نإذ 

الكثير p  بالتَال  ، و الثالث األول  تتين األول  والثارية،  و المركبالمركبتين األساسيإل  ا إر اع يمكن
 بالمركبََات الََثالثلمتغيََرات مََن ا األصََم يمكََن ابستعاضََة عََن العََدد  وفلًََا لطريلََة المركبََات األساسََية

 المتغيرات األصمية.تمك بيارات المتوفرة عن لرلصان ف  ادون  المذكورة

                                                 
1

- Jackson, J.E., (0223), "Principal components and factor analysis: Part I - Principal Components", 

Journal of Quality Technology, PP: 201-213. 
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 انًبحث انثانً

 

 انتحـهٍم انعايـهًعذ اولى أسس

 
 تًهٍذ 

أسََََ ايتُلاتحايََََيُلتحدََََ   ُ تعََََ  ُُحََََ أُ(Factor Analysis)ُالتحليللللل العللللامليُرُ ب ََََعتُ يُ 
ََََََََََوُإ ك ميََََََََََ ُ دََََََََََ ُ    عََََََََََ ُُمُفكرتََََََََََ تقََََََََََُ لا تغيََََََََََرل  ُإ ُ ََََََََََتكتُ ََََََََََتُلا تغيََََََََََرل ُكثيََََََََََر عا ُ ا

pXXXX ..,,.........,, في َ ُبيماَ  ُ تعَ  ُفكَر ُ َتُثَمُتبسَيلُلاع قَ ُُ ُ  تُلاع ل يُقيب الا ُع  ُأ321ُ
فََََ ُأ ل َََيُلاقََََرتُلاعرَََريتُلاََََ  ُ رسُُ (Spearman)ُيرمانبسلللشللللارلز لابريلَََ م ُإاََََوُُهَََ لُلاتحايَََيُ

 َتُُالتحليل العلامليف ُلمتق يُلستخ لمُُا ير عُلافضيُُ  1ُلالرتب لُبيتُمت  جُع  ُأم لعُ تُلالختب رل 
حيثُأض  ُأبع  ُ  ي  ُا فاَ مُُ لاع اي ُلا ختاف  ُ لاتلبيق  ُلاعا ي ُإاوُ تلبيق  ُعامُلامفسُ لاتربي 

لاتَ ُبَيتُفياَ ُأتُلاع  َيُهَ ُسَبتُلالرتبَ لُبَيتُُ م 1904ُت ُلاتَ ُمرَره ُعَ مُ ف ُ رلسُالتحليل العاملي
 ُك َ ُأ ضَأُأتُ ع  َيُلالرتبَ لُبَيتُخاصعامل الوالُ العامل العامأ ُظ هرتيت ُ فرقُبيتُع  ايتُه  ُ

ُ.2بمظري ُلاع  ايتُر  تيب ُسع  ايتُخ ديتُيس   ُلادفر ُ  تُهم ُ  ء ُتس ي ُمظريأ ُ
 لالمترََ رُلا لسََعُابمََ لُلا عا  ََ  ُُ اََ لاح سََتُلآتكم ا  يََ ُلا عا  ََ   ُُ لاسََريعُا ََعُلاتلََ رُ
ل ُ  رهُلاف عَيُكححَ ُأسَ ايتُلاتحايَيُلتحدَ   ُ تعَ  ُلا تغيَُرُالتحليل العلامليُأخ ُ ف ُلاقرتُلاعرريت

ُ.3بد ر ُأكثرُ ق ُ ر  اي ُلابي م  قُ ع ا  ُل بس  ح ُااب حثيتُتل يرُلُر
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 
1
-Bryan F.J.Manly (1994), «Multivariate Statistical Methods ».  

سعْد، الٌشش  ، جاهعح الولكق اإلحصائٍت انًتعذدة انًتغٍزاثاألساس فً انطز (،2001عثذ الشدوي هذوذ أتْ عوَ )كتْس ذالتشجوح  -

 تصشف.الت 115العلوً ّالوطاتع، هكتثح الولك فِذ الْطٌٍح، الشٌاض، ص 
2

 ، هعِذ اإلداسج العاهح، هكتثح2(جSpssاإلحصاء بال يعاناة )انًفاهٍى يع انتطبٍماث باستخذاو بزنايح (،2005شاهل تِاء الذٌي ) فِوً هذوذ -

 .758فِذ الْطٌٍح، الشٌاض، ص الولك
3

 يمذيت حىل انتحهٍم اإلحصائً نهبٍاناث بطزٌمت انًكىناث األساسٍت وانتحهٍم انعايهً انتمابهً ياليح ينهدٍت(، 1998طٍْب هذوْد ) - 

ُ.123(، ص1(، العذد )20، هجلح جاهعح تششٌي للذساساخ ّالثذْث العلوٍح، سلسلح العلْم االلتصادٌح، الوجلذ )وطزائمٍت
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ُالتحليل العاملي والمفاهيم المتعلقة به 1–2–1

أمَ  ُ    عَ ُ َتُللسَ ايتُلتحدَ  ي ُلاتَ ُعاوُُ(Factor Analysis)ُالتحليل العامليُ ُ عرُ يُ 
تُ ُُ 1قَََ ُبظَََ هر ُ عيمَََ تاَََ  ُإاَََوُتخفَََيتُعَََ  ُلا تغيَََرل ُأ ُلابي مَََ  ُلا تعا هَََ لُلاتعريَََ ُقريَََتُ َََتُل 

مَََ عُ َََتُلرل َََقُلاتحايَََيُلتحدَََ   ُ تعَََ  ُلا تغيَََرل  ُ ُياَََ  ُأس سَََ  ُإاَََوُحمَََ  ُبُيقَََ يُلاتعريَََ ُلاَََ  
عاوُفحصُلرتب لُ    ع ُُق متد يمُي ُبحم  ك  ُ ي عر  2ُتعري ُلاايكيُلا  ُت ثا ُ دف ف ُلابي م  

حَ يُلاع قَ  ُبيماَ ُ َتُأ َيُلاخاَ صُإاَوُعَ  ُقايَيُ َتُلا تغيَرل ُُ تُلا تغيرل ُت ايَ ل ُاتقَ يمُتفسَير
تُأسََا تُُ 3 لاتََ ُي كََتُتسََ يتا ُب اع ل ََيُ غيََرُلا مظََ ر  يعتبََرُل تََ ل ل ُُ(F.A)ُالتحليللل العللامليهََ لُ ل 

فك ه ََََ ُيسََََعوُاتقريََََتُ دََََف ف ُلاتبََََ يتُُ لاََََ  ُ كرمََََ هُسََََ بق ُ ُ(P.C.A)ُلتحليللللل المتونللللات الرئيسللللية
أكثَرُتفدَي  ُ َتُلاتقريَتُلاَ  ُيعت َ ُُلاتحايَيُلاعَ  ا ُإتبَ ع َتُخَ يُأتُلاتقريتُلا عت  ُُ لاتغ ير ُإال

تُُ ُ،لا ك م  ُلار يسي عاوُ ه ُ  ىُ     ُلابي م  ُُلاتحاييُلاع  ا ُ ُي ل  ُلاب حثيتُا ىُ رلس أهمُ ل 
ُ.4لا قترحُلتحد   ُس ُاام   جُ  ُر  ت فر ُعتُلاظ هر ُلالا

ياَََ  ُالختبَََ رُلافَََر تُلتحدَََ  ي  ُ َََتُخَََ يُتح يَََيُلابي مَََ   ُ تقايَََيُُ لاتحايَََيُلاعَََ  اُإت
ح  ا ُت اي لُت رلءُتحاييُلالمح لرُعاياَ  ُ َتُأ َيُإثبَ  ُدَح ُلافَر تُأ ُمفياَ  ُك َ ُ ياَ  ُإاَوُ
لستكر  ُلالرتب لُبيتُلا تغيرل ُف ُلاظ لهرُلات ُتتسمُبتركيبتاَ ُلا عقَ   ُ لاع َيُعاَوُتفكيَلُلالرتبَ لُ

أتُااتحايَََيُلاعَََ  ا ُث ثَََ ُأهَََ ل ُأس سَََي ُُهَََ لُلادَََ  فَََ ُُ(Eyzanck) بَََيتُك َََ  5ُاَََلُلا تغيَََرل بََيتُت
ُسَتخرلجلإضَ ف ُإاَوُُلتحدَ  ي  ُبرهم ُلافَر تُ ُلاظ لهرُلا  ر س  ُ د ُ ه  ُتحقيقا  ُسعوُإاوي
ُ.6لاخ مُفر تُ تُلابي م  لا

 دَََ ُع قَََ  ُُلاع َََيُعاَََوُ ا لاعَََ  ُلاتحايَََي َََتُُ للس سَََيُلاغ يَََ ُ  البَََ ُ َََتُلترَََ ر ُإاَََوُأتُ
 تُلا تغيرل ُب الا ُع  ُقاييُ َتُلا قَ  يرُلاعرَ ل ي ُغيَرُلا رَ ه  ُلاتَ ُُربيتُع  ُكبيُ لاتب يتُلاتغ ير

ُإاَوبرَكيُأس سَ ُُاَ  يُلاقَ يُبَحتُ َ هرُهَ لُلاتحايَيُمَ ي كمك َ ُُ 7العوامللبُتَمُلالتفَ قُعاَوُتسَ يتا 
سَََا لُ  قَََ ُفَََ ُتفسَََيرُُأكثَََرُرَََ  اي إحدَََ   ُ جُم َََُ مَََ ءُبحثَََ  ُعَََتُبُلاكثيَََر ُلاعَََ  ُتقاَََيصُلا تغيَََرل 
ُ.لاظ لهرُلا  ر س 

                                                 
1 

 . 159، داس ّائل للٌشش، عواى، صSpss انتحهٍم اإلحصائً انًتمذو باستخذاو(، 2008جْدج  هذفْظ ) -
2 

 .309الثٍاى للطثاعح، عٍي شوس، ص ،دنٍم انباحثٍن فً انتحهٍم اإلحصائً االختٍار وانتفسٍز(، 2002سصق هللا عاٌذج ًخلح ) -
3 

 ًمالً عي: .471، صسثك ركشٍهشجع ، 2ج، الجضعً  خالذ سعذ -

Daniel, L.G, (1983), "Comparisons of exploratory and confirmatory factor analysis", Paper presented at the 

annual meeting of the Southwest Educational Research Association, Little Rock, ERIC Document Reproduction 

Service No. ED 314447, P2.  
4 

 تالتصشف.، 642ص، هشجع سثك ركشٍ ،تشجوح عثذ الوشضً داهذ عضام ،جًْسْى سٌتشاسد  ّششى دٌي -
5 

 .477، هشجع سثك ركشٍ، ص2ج، الجضعً  خالذ سعذ -
 6

ْى ، الوجلس األعلى  لشعاٌح الفٌبحث يمذو بنذوة انبحث انعهًً فً انًداالث االختًاعٍت فً انىطن انعزبً ،(1999)األًصاسي تذس هذوذ -

 .4ّاَداب ّالعلْم االجتواعٍح، ّصاسج التعلٍن العالً، الجوِْسٌح العشتٍح السْسٌح، ص
7 

 .641ص، تكاسالوشجع ال -
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ُ 1لسا تُلاتحاييُلاع  ا ُمتبعُلاخل ل ُلات اي ُ جُلاع مُ اات ديُإاوُ ع  ا ُلام ُ 

  لات ُتحخ ُلاركيُلات ا  بيتُلا تغيرل ُللداي  ُُلالرتب لُ ع    ُ دف ف لاحد يُعاوُأ ال  ُ

ُ
jirحٍث:

 (P=i,……,1,2)عذد انًتغٍزاث،  :i، Pو  jتًثم االرتباط بٍن انًتغٍزٌن  

nJ ,......,2,1
 ،

pn . 

ُ فَقُلالريقَ ُلاتَ ُأ  َ ه لام ت َ ُُ دف ف ُلالرتب لُبقيمُ غ ير ُاقي ا ُف ُقلر قيمُلايُلستب لث مي   ُ
بَ الُ َتُُ دَف ف ُلالرتبَ لُقلَر لا لحَ ُلادَحيأُفَ ُقي َ ُعاَوُ ضَعُع  ُ لات ُتُ Telling لاع ام

 .لاقيمُلا حس ب 

  اتيتلُعاوُ رح يتمُ ا ُأع   ُ دف ف ُلالرتب لُ  عحس تُ  ث اث   ُ

 ُ (T)ُت ايكُ تُأع   ُلا دف ف     عُكيُع   ُحس تُ .1

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُpi TTTT ,...,,...,, 21ُ
ُ يتمُ الُعاوُلامح ُلات ا ُحيث

ppjppppp

pj

pj

rrrrrT

rrrrrT

rrrrrT
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ُ

 ُ ُحيثُيتمُ الُ فقُلا ع  ا ُلات اي  TSت ايكُ ف ُأع   ُلا دف ف     عُكحس تُ .2

piT TTTTS  ......21ُُُ
   ه ُاع  يُلل يلات بع ُالاخ د ُب ا تغيرل ُللداي ُُ   لا ع قيمُحس تُُرلبع   

pi aaaa 111211 ....,,....,,ُُُُُُُُُُ 

 تلبيقُلاع ق ُلات اي    الُ تُخ يُُُُُُ

pi
S

T
a

T

i
i ,.....,2,11 ُ

                                                 
1

، أطشّدةح ونًذختها باستخذاو انتحهٍم اإلحصائً انًتعذد انًتغٍرزاثيعاندت انبٍاناث انسكانٍت فً انمطز انعزبً انسىري (، 2004)دوادج عثذهللا -

 .، تالتصشف51-49ص ص ،شْسج، إدصاء ّتشهجح، كلٍح االلتصاد، جاهعح دلةدكتْساٍ غٍش هٌ
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مقسمُ    عُلاع   ُلل يُف ُلا دَف ف ُعاَوُ َ رُ   َ عُُل يلُ  يا عقي  ُل ااحد يُعاوُ
 ُاك ف ُلا ع    .لل رُب امسب ُابقي ُلاقيمُ عُ رلع  ُلار  زُفمحديُعاوُلاقيمُُ ل للع   ُُ ُك ف 

T
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p

T

i
i

TT S

T
a

S
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a

S
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a

S

T
a  11

2
12

1
11 ,.......,,.......,, 

pi أتُقََََيمُلار ََََ زُلات ايََََ  ُإ  aaaa 111211  ُفيكََََ تُتََََ بعُ بعُلاع  ََََيُلل يت ثََََيُ عََََ    ُتََََُ,,....,,....
 ُلاع  يُلل يُه ُلا علوُب اع ق ُلات اي  

ُُ1112211111 .........  ppii XaXaXaXaFُُُ
ُ رحاتيت ُ يتمُ الُعاوُ اع  يُلاث م لاخ د ُب ا تغيرل ُلات بع ُاُلا ع    قيمُتُ حسخ  س   ُ

 ُ  اَلُأ ُ َ ُتسَ وُب دَف ف ُلابَ لق 1Rُحس تُ دَف ف ُلالرتبَ لُلا رحا ُلل او ُ -ُأ
بغي ُلاتخاصُ تُتحثيرُلاع  يُلل يُلا  ُتَمُلسَتخرل  ُفَ ُلاخلَ ل ُلاسَ بق  ُ يَتمُ

).(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاع ق ُلات اي  لستم  ل ُإاوُلُ الُ 111 kiki aarR  

pkiدٍج .........,,2,1, ُ
ُلات ا  ُلاركي لات ُتحخ ُُ 1R دف ف ُلالرتب لُلا  ي  ُإ ُيتمُلاحد يُعاوُُُ  
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ُايَتمُلاحدَ يُعاَولاخلَ تيتُلاث اثَ ُ لارلبعَ ُلاسَ بقتيتُُلاقيَ مُبتكَرلرلا رحا ُلاث مي  ُ -ُت
َََ م ُُ  miُهَََ   عَََ    ُلاع  َََيُلاث aaaa 222221 َََ ال، ,,...,,... لا ع  اَََ ُُكَََ تت  ب

 ُب اع ق ُلات اي  ُه ُلا عل   بعُلاع  يُلاث م ُلاخ د ُبت
ُُ2222221212 .........  ppii XaXaXaXaFُُُُ

 اخل ل ُلاس بق ُحتوُمستخاصُ  يعُلاع ل يُلا ركا ُام   جُلاتحاييُبُلاقي مف ُُلالست رلرس  س   ُ
عمَ   ُتدَبأُلاعم دَرُلا تبقيَ ُُ تعاقَ ُباَ لاحسَ ب  ُلالُلاخلَ ل ُُ تاَلاع  ا  ُ مت ق ُعَتُلاقيَ مُب

ُ بحيَثُي كَتُإه  ااَ ُ  تُأتُتَؤثرُعاَوُ َ هرُلام َ  جُ ا دف ف ُلالرتب لُدغير ُ  ل ُأ ُ ع    
 ر  ُتربعُلا تغيرُعاوُلاع  ي ُك  ُ يعبَرُعَتُ َ ىُُ يلاقُعايا aُ لا  يرُأتُعم درُلاع ل يُ

في ُف ُتح ي ُ ر  ُلالرتبَ لُبيما َ ُبحيَثُي كممَ ُ َتُإ رلجُلا تغيَرُضَ تُتلرتب لُلاع  يُب ا تغيرُُ 
 لاع  يُلا  لفقُا ُبركيُ قيق.
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عاَوُلارَكيُلاعَ مُيتمُلاحدَ يُ اخل ل ُلاس بق ُ  يعُلاحس ب  ُلا تعاق ُببع ُلالمتا ءُ تُُ ُُُ
ُ 1 لا ت ثيُب ا ع  ال ُلات ايام   جُلاتحاييُلاع  ا ُ
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هَ ُُبَحتُحَ ُلاخلَحُلاعرَ ل  أر رُف ُكثيرُ َتُلا رلسَ  ُق Maxwellُُأتإاوُ م هيتُف ُه لُلاد  ُ
 تغيَرل ُلا رلسَ ُللدَاي ُكَ  ُعب ر ُعتُت ايف  ُ تُأخل ءُلاقيَ سُ لاع ل َيُلاتَ ُترلفَقُكَيُ تغيَرُ َتُ

ُُ.2عاوُح ه
اتحايَََيُلاعَََ  ا ُيسَََعوُالسَََتخ صُلاع ل َََيُلمل قََََ  ُ َََتُسَََا تُلأتُل يُلاقَََي كَََتُُ َََ ُسَََبق 

ُبحيث ُُُلا تر با ُ لا ركا ُاتالُلاع ل يُلا تغيَرل ُللداي 
كثَََََرُتفسَََََيرل ُااتبَََََ يتُللُ ُ للكثَََََرُلرتب لَََََ  ُبَََََ ا تغيرل لاع  َََََيُهَََََ ُ 1Fُيكَََََ تُلاع  َََََيُلل يأتُ -ُأ

 ...... هك ل3Fُ اع  يُلاث اثفُ 2F م ياي ُلاع  يُلاث ُلا رترل

لا ترَ با ُتفسيرُلاع ل يُلمل ق  ُ تُع قتا ُب ا تغيرل ُللداي  ُإ ُأتُت  عُلا تغيَرل ُسا ا ُُ -ُت
 إاوُتفسيرُسا لُلاظ هر ُلا  ر س .ف ُع  يُ لح ُيؤ  ُ تُحيثُلاخد  صُ

ُ يََ  تعََ  ُلا تغيََرل ُبرََكيُكححََ ُأسََ ايتُلاتحايََيُلتحدََ   ُُحايََيُلاعََ  ا لاتُبلبيعََ ُ ُإلا ََ مُ ا
هََ لُلامََ عُُبيََ تاُ ُ  اََلدََا ُباََ لُللسََا تلا ل ُُلاعا يََ ُ دََلاح  لا فََ هيمُُ لاُلتتيََ تُبََبعتت  ََتُ

تُ ُ ُ  لضأُ ُ تُلاتحاييُبركيُ  ُه  ُ لا دلاح  ُلا تعاق ُبأهمُُل 

sFactorامل و العُ -1
3

 

تتض تُع  ل ُ تُلا تغيرل ُلا مظ ر ُُ(Latent Variables)ُرُ مظ ر ه ُعب ر ُعتُأبع  ُغي
ل ي(ُ فق  ُا ر  ُتربعا ُُ علا لا رتبل ُخلي   ُ تتح  ُلا تغيرل ُلا مظ ر ُف ُكيُبع ُ تُتالُللبع  ُ)

ُ ُ ق ُت ديُلاب حث تُإاوُث ث ُأم لعُ تُلاع ل يُه   في

i.  عُلا تغيرل ُللداي ُلاخ ضع ُااتحايي. رترل ُيت ل  ُف ُ  يُيلاع  يُلاع م ُ ه ُع 

ii.فقلُ د ُب تغيرل ُ عيم لا  ُي   ُف ُبعتُلالختب رل ُلاخلاع  يُ ُه ُز رع  يُلا. 

iii.  4أ ُ تغيرُآخر عُيختصُب تغيرُ لح ُفقلُ  تُلالرترللُُلاع  يُلاخ ص ُه ُلاع  يُلا. 

                                                 
 Brian Habing (2003), Exploratory Factor Analysis, University of South Carolina,P 2. -

 1
  

2 
 .642ص، ، هشجع سثك ركشٍتشجوح عثذ الوشضً داهذ عضام، جًْسْى سٌتشاسد  ّششى دٌي -

3
 :وكي الشجْع إلىلوضٌذ هي التفاصٍل ٌ -

 .473، هشجع سثك ركشٍ، ص2الجضعً   خالذ سعذ، ج  - 

 .759-758فِوً هذوذ شاهل تِاء الذٌي، هشجع سثك ركشٍ، ص ص  - 
4
- Robert Jacobs (2008), "Factor Analysis", Department of Brain & Cognitive Sciences, University of  

Rochester, NY 14627, USA, P 4. 
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 Factor Loading  تشبعات العوامل -2

ُُقُ لاُ ي ُُ ُأيض   ُلاتعايا  ُ تُ ربع ق لر ُلاع  ي  ُعاو ُلاتح يي ُ ع  ي ُأ  ُأمُ ُ ُ رُ عُ    ع  يُُ ا عاو
ُلاتب يتُلا فسرُف ُلا تغيرُ تُقبيُ ُمحديُعاوُمسب  ُلاقي   ُ بتربيعُه ه لرتب لُكيُ تغيرُب اع  ي 

ُحس با ُ تُلاع ق ُلات اي  ُُتُ  كُ  يُ  ُ)ح  يُلاع  ي(jiaُر زُاا ُبَ ُ يُ 1لاع  ي
)(var1 2

iij ea           ٍث  ح ie :خاص بانعايمi .)فمط )تباٌن انعايم انخاص 

  explain &FactorExtraction وتفسيرها استخالص العوامل -3

ُُلستخ ص ُُإتُ ُُ ُيلاع ل ي ُلاتب يت ُ ت ُق ر ُأكبر ُتفسر ُلات  ُلا تغيرل  ُلت ق ُعاو ُاظ هر ف 
  عرف ُلادف ُلاع   ُلات ُترترلُبا ُه هُُ ظ ُلا تغيرل ُلات ُاا ُأكبرُتربع  تُثمُ  حُ لا  ر س 
بقي ُلاع ل ي ُكيُ  ُسبقُبمفسُلآاي ُيتمُلستخرلجُُ لاع  يُلل ي ُلاقُعاي ُلسمُي  ُ ه ُُ لا تغيرل 

ُ.2ع ل يه هُلاُ تفسيرُسا لُلاظ هر ُلات ُتؤثرُفيا يس ع ُعاوُلستخ صُلاع ل يُ

 Correlation Matrix3مصفوفة االرتباط  -4

لا رلسَ ُللداي  ُ  تُخد  دا ُبحماَ ُُ ه ُعب ر ُعتُ   يُ ربعُلارَكيُيحت  ُعاوُ تغيرلُُُ
 دف ف ُ ربع  ُإض ف ُإاوُأما ُ دف ف ُلرتب ليَ  ُ  اَلُلماَ ُتحتَ  ُعاَوُعَ  ُ َتُ عَ    ُلالرتبَ لُ

ُ يعلوُع  ه ُب اَع ق ُلات اي 

2

)1( 


pp
Nُ

 :تًثم عذد يتغٍزاث انذراست األصهٍت.p      :حٍث  ُ

              Nعذد يعايالث االرتباط:. 

امُتكتُك الُيا حُُه هُلا دف ف ُأتُتك تُلا تغيرل ُلا لخا ُفيا ُ تغيرل ُرق ي  ُفإتُ ُلُ رُ رتُ تُ 
 .يرُغيرُلاك  ُبرقمُاا الا ُعاي  ُ  الُاتساييُع يا ُلاتحاييإاوُتض يتُلا تغ

 The Determinant Of Correlation Matrixمحدد مصفوفة االرتباط  -5

لاتبَ يتُلاكاَ  ُ  اَلُا  يَعُُإاَوعتُقي  ُيَتمُحسَ با ُ َتُخَ يُمسَب ُلاتبَ يتُلا فسَرُُ ه ُعب ُرُُ
 4ُلا تغيَرُببعضَا ُلاَبعتُ) ر  ُلارَي ع(ُلكي  ري ضي  ُ تُخ يُضرتُلرتُرُتُ حسُ  تغيرل ُلا رلس  ُ يُ 

  م هيتُبحالُتس   ُقي  ُه لُلا ح  ُلادفرُعم ُإ رلءُلاتحاييُلاع  ا .

 

                                                 
1 

 .473، هشجع سثك ركشٍ، ص2ج، الجضعً  خالذ سعذ -
2

 تتصشف. 162 -160، صركشٍ ثكجْدج  هذفْظ، هشجع س  - 
3

 :لوضٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الشجْع إلى - 

 .48، ص هشجع سثك ركشٍ(، 2004)هللادوادج عثذ - 

 .191، لثاء للطثاعح ّالٌشش، الماُشج، صSpssخذاوانتحهٍم اإلحصائً نهبٍاناث باست(، 2000غٌٍن  أدوذ الشفاعً ّ صثشي ًصش هذوْد ) - 
4 

 .762شاهل تِاء الذٌي، هشجع سثك ركشٍ، ص فِوً هذوذ -
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 Communality االشتراتيات  -6

مسَب ُلاتبَ يتُلا فسَرُلاتَ ُيرَترلُأ ُيسَامُُ اَ عاَوُأمُ ُ ُ تعَر درجة الشليوععايا ُأيض  ُُقُ لاُ يُ 
عََتُلريََقُُلارََي عُ ُ ر ََ ُ ُ ُلاع ل ََيُلاتََ ُيمت ََ ُإاياََ ُلا تغيََر ُ تقََ س ُأ ُ    عََُ يفياََ ُلا تغيََرُب اع  ََ

ُتربيعُ ع  يُلالرتب لُلا تع  ُبيتُلا تغيرُ بقي ُلا تغيرل ُ ي كتُلاتعبيرُعما ُب اع ق ُلات اي  


m

i
jiJ a2ُ

تُقي   ََ عُ ربعََ  ُترََبع  ُلا تغيََرل ُعاََوُلاع ل ََيُ اََ بحمُ أيضََ  ُُر ُ ع ََت ُُ لالرَََترلكي  ُ ََ ُ ُ ل 
 ُ ََ 11/ أتُقي تاََ ُ حدََ ر ُضََ تُلا  ََ يُلاتََ ا ُ ُالُتت ََ  زُلا لحََ ُلادََحيأُغ اب  ija /ُُلُز ل  ل  ُ
ُ.1ع  ُلاع ل يُقاييُ  ل ُأ ُكثيرُ  لُ ُأ ُأتُ ُلُ ح مُلاعيم ُدغيُرُفا لُيعم ُأتُ ُه هُلاقي  ُُعت
 Eigenvalueالجذر التامن  -7

تاََََلُُتبََََ يتُلا فسََََرُفَََ ُلا تغيََََرل ُ ََََتُقبَََيُلاع  ََََيُلاََََ  ُلرتبلَََ ُبََََ هَََ ُعبََََ ر ُعََََتُح َََمُلاُُ
َََََي ُُ ُ  لاتبَََََ يتُلا فسَََََرُفَََََ ُلا تغيَََََرُهَََََ ُ ربَََََعُ ع  َََََيُلرتبَََََ لُ اَََََلُلا تغيَََََرُب اع  َََََيُ لا تغيَََََرل  ُ ُ رُ ع 
لاتَََََََ ُتَََََََربلُ   َََََََ عُُ ع  اَََََََ لا   َََََََ عُقَََََََيمُلالرَََََََترلكي  ُأ ُ   َََََََ عُلا َََََََ  رُلاك  مَََََََ  ُُ ُ ُ عاَََََََوُأم َََََََ

ُ ُ لات ايُع ق لاتب يتُلاع  اي ُُتعلوُب اُمسب لا   رُلاك  م ُ عُ

العاهلٍحالتثاٌيًسثح
االستثاطًالتثاٌي

الكاهٌحالجزّس


ُ

تُ ُُ َََََ ُُ ل  َََََرل ُف َََََعُلا تغي لا َََََ رُلاكَََََ  تُاع  َََََيُ عَََََيتُ َََََ ُهَََََ ُإالُ   َََََ عُ ربعَََََ  ُترَََََبعُ  ي
ُكيُع  يُ ي كتُكت ب ُع قت ُب اركيُلات ا  

 2)( loadingُ

ُف ُتح ي ُع  ُلاع ل يKaiserُ  ُا عي رُ لبقُلاك  تُ    ع ُ تُلا حك  ُ)لا ع يير( ُاا  رُ ُُ
يتمُقب يُلاع  يُإ لُت   ز ُقي  ُ  رهُلاك  تُلا لح ُلادحيأ ُ يح  ُإ لُك م ُُلا قب ا ُف ُلاتحايي
ُ.2قي ت ُأقيُ تُلا لح 

ُ
                                                 

1 
 :لوضٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الشجْع إلى -

 .473- 474، هشجع سثك ركشٍ، ص ص2ج، الجضعً  خالذ سعذ -  

 .762شاهل تِاء الذٌي، هشجع سثك ركشٍ، ص فِوً هذوذ -  

 .162 -161، هشجع سثك ركشٍ، ص صظجْدج هذفْ -  

  -Bryan F.J.Manly, ( 1994),"Multivariate Statistical Methods".  

 .117-115، ص ص هشجع سثك ركشٍ تشجوح د. عثذ الشدوي هذوذ أتْ عوَ، -
2

 :لوضٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الشجْع إلى - 

 .475، هشجع سثك ركشٍ، ص2ج الجضعً  خالذ سعذ، -  

 .160هذفْظ، هشجع سثك ركشٍ، صجْدج   -  

ُ.763فِوً  هذوذ شاهل تِاء الذٌي، هشجع سثك ركشٍ، ص -    
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 Rotation1 التدوير -8

ُاَ  ُإالُأتُ  تُع اي ُت  يرُلا ح  رُتح يَيُلا دَف ف ُلل ايَ ُإاَوُ دَف ف ُ ك ف َ ُاُلاا  ُ ُإتُ ُ
لا دف ف ُلاث مي ُأكثرُ ض ح  ُ تُلل او ُ  الُ تُخ يُتعظيمُترَبع  ُُأتُ ه ُ   ُلتخت  ُبيما  ُ

لاتَََ  يرُيسَََعوُُلا تغيَََرل ُ ل ُلاتَََحثيرُلاقَََ   ُ تقايَََيُترَََبع  ُلا تغيَََرل ُ ل ُلاتَََحثيرُلاضَََعي  ُأ ُأتُ 
يُلا ستخادَ ُتفسَيرل ُ ملقيَ   ُ عمَ ُلاقيَ مُاتحقيقُق رُ عيتُ تُلالتس قُ لاثب   ُ تُأ َيُتفسَيرُلاع ل َ

َََوُ    عَََ ُ َََتُلاع ل َََيُلاتَََ ُتع َََيُعاَََوُتدَََمي ُ بَََإ رلءُتحايَََيُعَََ  ا ُعاَََوُلا تغيَََرل ُمحدَََيُعا
ََُلاتب يمََ  ُبرََكيُ سََتقيُ بع قََ ُ تع  ََ  ُبََيتُع  ََيُ آخََر ُحيََثُ  رسََمُأحََ ُلاعََ  ايتُعاََوُلا حََ رُُمُ تُ ي 

اتق ُه لتُلاع   تُف ُ بَ أُلتحَ لثي  ُ يرَك تُزل يَ ُللفق ُ لاع  يُلآخرُعاوُلا ح رُلاع     ُ ي
ُ  ُ ستق ت.اُ ق     ُلل رُلا  ُي يُعاوُأمُ 

ترََبع ُب اع  ََيُلل يُهََ ُإسََق ل ت ُعاََوُلا حََ رُللفقََ ُُاَ ىُترََبعُأحََ ُلا تغيََرل ُبعََ  ايتُفََإتُ 
تُ  عاَوُلاعَ  ايتُهَ ُمقلَ ُترَبعُلا تغيَرُُ تربع ُب اع  يُلاثَ م ُهَ ُإسَق ل ت ُعاَوُلا حَ رُلاع َ    ُ ل 

ُب ض حُتربعُلا تغيرُب اع ل ي ُبيتُ ي ُُ(6)لاتق لعُبع ُإسق لا ُعاوُ ح ر ُلتح لثي  ُ لاركيُرقمُ

ُ
 .يوضح تشبع المتغير بالعوامل قبل إجراء عملية التدوير (6)الشتل رقم

 باالعتماد على المراجع واألدبيات النظرية. المصدر: إعداد الباحث

 يرُعاَََََوُلاع ل َََََيُلا  ثاَََََ ُب ا حَََََ  رُ َََََعُلرَََََترللُثبَََََ  ُلامقلَََََ ُلاتَََََ ُت ثَََََيُعمَََََ ُإ َََََرلءُلاتَََََ 
عاََََوُلا حََََ  رُسََََتتغيرُع ََََ ُك مََََ ُعايََََ ُسََََ بق   ُ ب اتََََ ا ُفََََإتُترََََبعا ُعاََََوُا ُإحََََ لثي تُلا تغيََََرُفََََإتُ 

تُ  لاقيَََََ مُبع ايَََََ ُُلاعَََََ  ايتُسَََََيتغير ُ هَََََ لُيَََََؤ  ُإاَََََوُتغيَََََرُقي َََََ ُ ع  َََََيُلالرتبَََََ لُبَََََيتُلاعَََََ  ايت ُ ل 

                                                 
1 

 :لوضٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الشجْع إلى -

 .487 -475ص ، هشجع سثك ركشٍ، ص2جالجضعً  خالذ سعذ،  -  

  .161جْدج  هذفْظ، هشجع سثك ركشٍ، ص -  

 .691صثذ الوشضً داهذ عضام، هشجع سثك ركشٍ.ّششى   دٌي، تشجوح ع –جًْسْى  سٌتشاسد  -  

 .196، لثاء للطثاعح ّالٌشش، الماُشج، صSpss"انتحهٍم اإلحصائً نهبٍاناث باستخذاو"(، 2000) غٌٍن  أدوذ الشفاعً ّ صثشي ًصش هذوْد  -  

- Alvin C. Rencher, op cite, P: 435.  
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مُ لاتََََ  يرُالُ لاترََََبع  ُ ََََتُلاع  ََََيُلاضََََعي ُُ ََََ ُيع ََََيُعاََََوُإخََََرلجُ يغيََََرُ ََََتُخدََََ  صُلاع ل ََََي ُ ل 
إ ََََََرلءُع ايََََََ ُتُترََََََبعُلا تغيََََََرُب اعََََََ  ايتُبعََََََ ُيبََََََي ُُ(7) ل  رل اََََََ ُفََََََ ُلاع  ََََََيُلاقََََََ   ُ لارََََََكيُرقََََََمُ

ُلات  ير 

ُ
 .يوضح تشبع المتغير بالعوامل بعد إجراء عملية التدوير (7)الشتل رقم

 باالعتماد على المراجع واألدبيات النظرية. المصدر: إعداد الباحث

لز ل ُعاوُلاع  يُلاث م ُ لمخفتُعاوُلاع  يُُ تربعُلا تغيرُقُأتُ ُظُ  حُ  تُلاركيُلاس بقُمُ ُ
ُلل ي ُ هم لُم ع تُ تُلات  يرُه   

 Rotation Orthogonal التدوير المتعامد .1

ُأتُ ُت ُرُ فتُ ي ُُُُ ُلات  ير ُلام عُ ت ُ م ستُاام   جُلاع  ا ُحيثُلاع ل يُغيرُ رتُه ل ُ ه  بل  
لامسبي ُف ُلاتع  يُ ع  ُُه لُلام عُب ابس ل  ُ لاسا ا ُ ُيتلاتُأتُتك تُلاع ل يُلاع   ُ ستقا  ُ يت يزُ 

ُ تُلاسايُحس تُلاع ل يُلا تع    ُ رس ا .ُ ُ إ ُأمُ 
 Rotation Obliqueُالتدوير المائل .2

لاع ل يُُحتُ بيرُلا ح  ر ُبحيثُالُتبقوُع   ي  ُ يفترتُيع يُعاوُت ُ ُ ُ لالسمُإاوُأمُ ُيرُ رُ ي ُُُُ
ُلابعت ُلل رُلا  ُيم مُعم ُت لخيُلا تغيرل ُ عُبعضا ُف ُلا  ض عُلا لح  ُ  رتبل ُ عُبعضا 
ُه لُ ُ ه   ُلا تغيرل   ُبيت ُلالرتب ل ُا ال ُمتي   ُ ستقا  ُبع ل ي ُلاتب يت ُتفسير ُإ ك مي  ُع م  ب ات ا 

لات  يرُلا   يُُ تغيرُب الا ُأقيُع  ُ  كتُ تُلاع ل ي ُ لا  يرُ كرهُهم ُأتُ لات  يرُلاتعبيرُعتُكيُ
ُف ُلاتع  يُ عُلابي م  ُكبير ُلاح مُ تُلات  يرُلا تع   .ُُأكثرُفع اي ُ 

ُ
ُ
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 1مصطلحات أخرىُ -9

لاَ  ُُ (Covariance)ُالتغلاير ثَيُُفَ ُلاتحايَيُلاعَ  ا ُ فَ هيمُ  دَلاح  ُأخَرىُ ل امَ يقَ ُ
  ُ فق  ُااع ق ُلات اي  حس بُمُ ت ُيُ 

N

YYXX
Co yx







)()(

ُ
تُ ه    ُا ع  َيُلاتغ يرُ ؤررل ُُ ُ عُ يُ إ ُُُُُُُُُُ ه لُلا ع  يُيحخ ُقي   ُُاكر ُعتُلالرتب لُبيتُ تغيريت ُ ل 

لقترب ُقي ت ُ تُمقد ُقي ت ُأ ُُأ  ُإ لعاوُق  ُلالرتب ل ُُقي ت ُ اييُ ُزي   ُ تت   زُلا لح ُلادحيأ ُ
 تباين المتغيريد  فم ُأيض  ُ فا مُق ُُ   ُالا تغيريتُ ضعفي ُلاع ق ُبيتُ اييُعاوُلستق اُ لفاادفرُل

(Variable's Variance) ُُلات اي  ُع ق  لا  ُيعلوُب ا
 التباين الخاص. +التباين المشترك  =التباين التلي للمتغير 

ُأتُ  ُُ ب   ُلا تغير ُتب يت ُيفترتُبحت ُلاع  ا  ُتحخ ُلاتحايي ُلاس بق  ُلاع ق  ُفإت ُلا لح  يس   
ُالتباين المشترك. -1التباين الخاص =  1التباين المشترك + التباين الخاص =  لاركيُلات ا  ُ

هَ ُعبََ ر ُعَتُ ر ََ ُاكَيُ فََر  ُ َتُ فََر ل ُلاعيمَ ُإ ُيََتمُُ ُالللدرجات العامليللة فاََ مُأخيَرل ُهمَ لُُُ
 لمحرلفاَََ ُُلُ دَََفُرلاحسَََ ب ُُ سَََلا ُيكَََ تُ ُبحيَََثُ  ر َََ ُ عي ريَََ لايَََيُلاقَََيمُإاَََوُحسَََ با ُ َََتُخَََ ُيُتحُ 

لا ع  اَ ُُفَقُ ضرتُلا ر  ُلا عي ري ُاا تغيرُف ُقي  ُتربع ُبكَيُع  َيُُ لاقي مُب ُ  تُثمُلا عي ر ُ لح لُ 

                      لات اي  )()( ii loadingZScoresFactor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 :لوضٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الشجْع إلى  - 

 تصشف.الت، 475-474ص ، هشجع سثك ركشٍ، ص2ج، ً  خالذ سعذالجضع -  

 .765فِوً  هذوذ شاهل تِاء الذٌي، هشجع سثك ركشٍ، ص -  

 .490، هكتثح األًجلْ الوصشٌح، الماُشج،  ص"األسانٍب اإلحصائٍت فً انعهىو اننفسٍت وانتزبىٌت واالختًاعٍت" (،2000هشاد  صالح أدوذ ) -  
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 عامليل الالتحليأنواع وطرائق  2–2–1

أكثرُ تُلريق ُف ُلاتع  يُ َعُلابي مَ   ُك َ ُيحخَ ُأكثَرُُلاتحاييُلاع  ا ُيسالُ ُ تُ إُلاق يُ ُتُ  كُ يُ 
فَ ُُ ُ ب اتَ ا ُفَإتُاكَيُمَ عُآايَ ُ عيمَ  تُركي ُ  الُتبع  ُام عُلابي م  ُلا ت فر ُعتُلاظ هر ُلا  ر س 

تُااَََ لُتفسَََيرُلريقَََ ُ ختافَََ ُعَََتُلآخَََرُفَََ ُُ ُ لاتع  َََيُ َََعُلابي مَََ   سَََا لُلاظَََ لهرُ حَََيُلا رلسَََ  ُ ل 
ُ 1ُم ع تُه  م ع تُيتبعُك  ُ ما  ُ    ع ُ تُلالرل ق ُ ه لتُلالاتحاييُ

 Exploratory Factor Analysisالتحليل العاملي االستتشافي  .1

لستكرَ  ُلاع ل َيُلاقاياَ ُُولاتحاييُلاع  ا ُلالستكرَ ف ُفَ ُ رلسَت ُلاتحايايَ ُااظَ لهرُعاَُي عت    ُ 
  ُعتُبم ءُأكثرُر  اي ُاتفسيرُسا كا  ُ   جُلا تغيرل ُلا تر با ُ تُحيثُلادف ُلاع   ُف ُع  يُبحث

عاَََوُلامظريَََ  ُ لل اَََ ُلا سَََبق ُفي َََ ُيخَََصُعَََ  ُلاع ل َََي ُ آايَََ ُترَََبعا ُبَََ ا تغيرل  ُُ لحَََ  ُ الُيعت َََ ُ 
سََتتر ُاتفسََيرُلاتبََ يتُفََ ُت ضََيحي  ُلمََ ُيقََ مُبت ايََ ُلاع ل ََيُلا ُمت  ي  يعتبََرُهََ لُلاتحايََيُلريقََ ُلسََت

 ُاَ لُفقَ ُألاَقُعايَ ُلسَمُ سََتح ثُاامظريَ   ُ اَيسُف حدَ  ُااَ  ُحيَثُيع َيُعاََو2ُلا تغيَرل ُللدَاي 
ُلستكر  ُلاع ل يُلات ُي كتُأتُتم رجُض ما ُلا تغيرل ُللداي .

 ُتََ  يرُلاثََ م ُفاََُ لاتحايََيُلا ب رََر ُأ ََُ باََ لُلاتحايََيُما ََحُلحََ ُخيََ ريتُلل يُهََُلاقيََ مُ ُمََ ُ عُ 
لا حََ  رُلاََ  ُيسََتخ مُعمََ   ُتكََ تُلاع قََ ُ با ََ ُبََيتُلا تغيََرل ُ ََتُ اََ  ُ لاع ل ََيُ ََتُ اََ ُث ميََ  ُ
عم ه ُيع  ُه لُلاتحاييُالستكر  ُ تح ي ُلاع ل يُلا سَتتر ُ رلءُلاسَا لُلاَ  ُتتخَ هُلاظَ لهر ُ  َتُثَمُ

تُهَ لُلامَ عُرَ  عُلالسَتخ لم ُلاع يُعاوُتحاياا  ُ  رلستا ُ تُخ يُلا تغيرل ُللداي ُلا ك م ُا اَ  ُ ل 
ُ اكتُيع تُعاي ُلحت ل  ُعاوُبعتُ  لمتُلاقد رُ تُأه ا  

i. ُ ُ ف ُلاحد يُعاوُمت  جُ قيق .ُلادع ب 

ii. ُ ُ فََ ُتفسََيرُلامتََ  ج ُ  اََلُبسََبتُلعت   هََ ُعاََوُلالسََتمت ج ُ لفتقََ رُلا حاََيُإاََوُ عرفََ ُُلادََع ب
  سبق ُ أس سُق  .

iii. ُ ُُي َ ُ ُر يُلات ُيفرزه ُه لُلام عُ تُأ َيُتفسَيلالعت   ُعاوُلاحاُالُي كت ُسَا لُلاظَ لهر ُعم  َ  
 لاب حثُدع ب ُف ُتفسيرُلامت  ج.

 
                                                 

1
 :ٌوكي الشجْع إلى لوضٌذ هي التفاصٍل -

 تصشف.الت ،472- 471صص ، هشجع سثك ركشٍ، 2ج ،الجضعً  خالذ سعذ -    

 .768فِوً  هذوذ شاهل تِاء الذٌي، هشجع سثك ركشٍ، ص -    
2
- Brian D. Haig (2005), "Exploratory Factor Analysis", Theory Generation and Scientific Method, 

Lawrence  Erlbaum Associates, Inc, University of Canterbury, P 307. 
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 طرائق التحليل العاملي االستتشافي Methods Of Exploratory Factor Analysis 
لام ََ  جُُاحََيُ ُإاََوُلا دََ يُ ُلاعََ  ا ُلالستكرََ ف ُ    عََ ُ ََتُلالرل ََقُلاتََ ُتاََ  ُ ُااتحايََيُ ُإتُ 

 لريقَََ ُلاع ل َََيُللس سَََي ُمَََ لُ تلَََ يرُهَََ هُلالرل َََقُب اتَََ ريج ُفاُ ُمُ ت َََُاخَََ صُب اظَََ هر ُلا  ر سَََ  ُحيَََثُ ل

(Principal Factors)لا ك مََ  ُللس سَََي ُ همَََ لُلريقََ ر  ت ُي ُلاتَََ ُلسََتخ  ا ُسََب (Principal 

Components) ُاتحايَيُلاعَ  ا ُ ه ُ تُأكثرُلالرل قُلستخ ل   ُف ُلا قَ ُلاَرلهت ُب تضَ ف ُالريقَ ُل
ف ُلافقرل ُمق مُ ُُ (Image Factoring) ُ لريق ُلاتحاييُلاع  ا ُلاد ري ُ(Alpha Factoring)ُأاف 

  1بررحُبعتُلالرل قُب  ُيخ مُ رلستم ُبر ءُ تُلاتفدييُ ه لاق    ُ
Principal Components Methodُطريقة المرتبات األساسية  .1

  اَلُُ إ ُتاَ  ُإاَوُتخفَيتُلابي مَ  ، Hottellingيُلاعَ امُ ضَعا ُ َتُقبَُمُ ه هُلالريقَ ُتَ ُإتُ 
ب ختزليُلا تغيرل ُلاكثير ُُبع  ُقاييُ تُلاع ل ي ُ  الُاتفسيرُأكبرُق رُ  كتُ َتُلاتبَ يتُفَ ُ تغيَرل ُ
لا رلس ُللداي  ُحيثُتع يُه هُلالريق ُعاوُإي   ُتقريتُا دف ف ُلاتب يم  ُلاخ د  ُ  تُثَمُلاع َيُ

يُاا دف ف ُلالرتب لي  ُ تستخ مُه هُلالريق ُام    ُلا تغيَرل ُعاَوُرَكيُترلكيَتُخليَ ُعاوُإي   ُح
 ََتُلاع ل ََيُغيََرُلا رتبلََ  ُك ََ ُتفتََرتُأتُلالرََترلكي  ُفََ ُ دََف ف ُلالرتبََ لُتسََ   ُلا لحََ  ُأ ُأتُ
ُعم درُقلرُ دف ف ُلالرتب لُتس   ُلا لحَ ُلادَحيأ ُ تع َيُعاَوُلسَتخرلجُلاع ل َيُلاتَ ُتفسَرُأكبَر
قََ رُ  كََتُ ََتُلاتبََ يتُفََ ُلا تغيََرل ُللدََاي  ُإ ُيفسََرُلاع  ََيُلل يُأكبََرُقََ رُ ََتُلاتبََ يتُلاكاََ ُفََ ُ

 َتُلاتبَ يتُلاكاَ  80ُُ%لا تغيرل ُللداي ُياي ُلاع  يُلاث م ُف اث اث ُ هك لُحتوُيتمُتفسيرُأكثرُ َتُ
 ُ  اَلُااحدَ يُعاَوُعَ  ُ لاا  ُ تُلستخ لمُلريق ُلا ركب  ُللس سي ُه ُلختزليُ دَف ف ُلالرتبَ ل

ُأقيُ تُلاع ل يُغيرُلا رتبل .

ه هُلالريق ُقب ال ُا ىُلاب حثيت ُلما ُتتلاتُ قت  ُل ي  ُتت  مُحس ب تا  ُ ع مُلاق ر ُعاَوُُامُتاقُ 
إ َََرلءُحسَََ ب تا ُبرَََكيُيَََ    ُإالُأتُلمترَََ رُلاح سَََتُلالاكتر مَََ ُسَََ ع ُ برَََكيُكبيَََرُفَََ ُلاقيَََ مُباَََ هُ

ُأكثرُلستخ ل   ُ تُبقي ُلالرل ق.ُ ُ  عاا أُ ع ُلستخ لمُه هُلالريق ُسا ُ ا  ُأدبلاحس ب   ُلل رُل

                                                 
1 

 :لوضٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الشجْع إلى  -

 تصشف.الت، 770 -768صص فِوً  هذوذ شاهل تِاء الذٌي، هشجع سثك ركشٍ،   -

 .493هشاد  صالح أدوذ، هشجع سثك ركشٍ، ص  -

 شف.تصالت، 484-482صص ، هشجع سثك ركشٍ، 2ج،الجضعً  خالذ سعذ   -

- Wolfgang Hardle.Leopold Simar (2007),"Applied Multivariate Statistical Analysis", Second Edition         

     Berlin and   Louvain-la-Neuve.P: 261. 

- Jamie DeCoster (1998), "Overview of Factor Analysis", Department of Psychology, University of Alabama,  

   348 Gordon Palmer Hall, Box 870348, P 3. 
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 ََََتُلالرل ََََقُللخََََرىُفََََ ُ  ََََ يُلابحََََ ثُلارخدََََي ُ لابحََََ ثُُلالريقََََ ُأكثََََرُ قََََ ُ هََََ هُُ ُ ع ََََإ ُتُ 
ُلال ت  عي  ُ تحخ ُ دف ف ُلالرتب لُ فقُه هُلالريق ُلاركيُلات ا  
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َََ ُ تُ  َََوُلاقلَََرُُأُ ض  َََرُ مفسَََ ُعا َََ لُبَََيتُلا تغي َََ لُلاسَََ بق ُت  ضَََعُ ع  َََيُلالرتب  دَََف ف ُلالرتب
ُ.لار يس ُاا 

Principal Axis Factors Methodُطريقة المحاور األساسية  .2

للس سَي ُقَ ُتعلَ ُُلريقَ ُلاع ل َيُتُ إ ُأُ Rه هُلالريق ُعاَوُتحايَيُ دَف ف ُلالرتبَ لُُزُ ك ُرُ تُ 
تلبَقُعاَوُ َرحاتيتُلل اَوُحسَ تُلالرَترلكي  ُ  ضَعا ُُحيَثُ ا ؤرَرل ُلا  ر سَ  ُجُ ختاف ُعتُلمت  

تحايََيُلا دََف ف ُلالرتب ليََ ُاا دََ يُإاََوُلاع ل ََيُلا ََرل ُلسََتخرل ا ُ فََقُُمُ فََ ُقلََرُلا دََف ف  ُ  ََتُث ََ
ُررلُ عيت.

تخرلجُلاع ل يُ َتُلا تغيَرل ُلا تبع ُلات ُتعت  ُعايا ُلريق ُلا ح  رُللس سي ُف ُلسُلآاي ُ ُإتُ ُُُ
   ُلاخ  ُبيتُلالريقتيتُهَ ُ ضَعُتقَ يرُُترب ُلآاي ُلات ُتعت  ه ُلريق ُلا ك م  ُللس سي  ُإالُأتُ 

لا دَف ف ُا رترلكي  ُب ال ُ تُلا لح ُلادحيأُف ُقلرُ دف ف ُلالرتبَ ل ُلل َرُلاَ  ُيقاَيُ َتُرتبَ ُ
 ب ات ا ُيخفتُع  ُلاع ل يُلا ستخر  ُ لا فسر ُااتب يتُلا رترلُإاوُلاح ُلل مَو ُ تقَ يرُلالرَترلكي  ُ
 فق  ُااَ هُلالريقَ ُهَ ُ ضَعُأعاَوُلرتبَ لُبسَيلُفَ ُقلَرُلا دَف ف ُبعَ ُأخَ هُ َتُكَيُع َ  ُ ق بَيُ َتُ

ُ.أع  تا 
Alpha Factoring Methodُُألفاطريقة  .3

لا تغيَرل ُلا  ر سَ ُعبَ ر ُعَتُُبَرُأتُ عتُ تُ ظَيمُقي َ ُثبَ  ُلاع ل َي ُإ ُه هُلالريق ُعاوُتعُعت    ُ تُ 
عيمَ ُ ََتُ  ت ََعُلا تغيَرل ُلاكاََ  ُ تحََ  يُلات دََيُإاَوُلاع ل ََيُللكثََرُرَ  ال ُ تفسََيرل ُاسََا لُلاظََ لهرُ

اا تغيَرُُمربلع معاملل االرتبلاط المتعلددعتُلريقُعيم ُلا تغيرل ُتاَل ُ تسَتخ مُهَ هُلالريقَ ُُ لا  ر س
أ يُ ضع ُف ُقلرُلا دف ف  ُك َ ُتع َيُعاَوُتعَ ييُ عَ    ُلالرتبَ لُعاَوُللسَ سُلاق  َيُبَحتُُ ت

لا تغيرل ُلا  ر س ُ زءُ تُ  ت عُلا تغيرل  ُ تعَ ُهَ هُلالريقَ ُ عقَ  ُ ق رمَ  ُببقيَ ُلالَرق ُاَ لُتعتبَرُ
ُقايا ُلالستخ لم.
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Image Factoring Methodُالطريقة التخيلية  .4

 ربَعُ ع  َيُلالرتبَ لُلا تعَ  ُبَيتُُق ُعاوُتق يرُلرترلكي  ُلا تغير ُ  الُبحخَ ُ ه هُلالريُيُ ع ُ تُ 
ََََوُلامظريََََ ُلادََََ ري  ُ قََََ ُل رهََََ ُتسََََتم ُإ هََََ ُلريقََََ ُُلا تغيََََرُ لا تغيََََرل ُللخََََرى   ت ََََ تُلاعََََ امُا

(Guttman) ُُُثَمُ ضَع ُفَ ُقلَرُ دَف ف ُلالرتبَ لُالتباين المشترك للمتغير تع يُأيض  ُعاوُتقَ ير 
ََتعََ ييُ عََ    ُلالرتبََ ل ُ يُ ُرََريل  اََ ُتت دََيُاعََ  ُ ََتُلاع ل ََيُيسََ   ُعاََوُهََ هُلالريقََ ُفََ ُأمُ ُ تُ ع 

ع اي تاَ ُلاحسَ بي ُُمد ُع  ُلا تغيرل ُلا  ر س  ُ ه ُع  ُكبيرُب ا ق رم ُ عُ  ُه ُ لا ت ُك َ ُأتُ 
ُ  عق  ُلل رُلا  ُ عاا ُقايا ُلالستخ لم.

 tory Factor AnalysisConfirma يالتحليل العاملي التوتيد .2

عَ  ُلاع ل َيُ ع قتاَ ُبَ ا تغيرل ُُرَكيُ َ هر ُ َتُحيَثُ لاتحايَيُلات كيَ  ُعَتُسَ بق ُبُا ُ ختُ يُ 
ُ 1فَ ُلاحكَمُعاَوُسَا لُلاظَ لهرُلا  ر سَ أيضَ  ُُ  ُك َ ُيختاَ ُعمَ لاا  ُ لآايَ ُلا تبعَ ُفَ ُلاتحايَي

عََتُلريََقُُ  لُلاظََ لهرُلا  ر سََفََ ُحََيتُكََ تُلامََ عُلل يُيبحََثُعََتُبمََ ءُأكثََرُرََ  اي ُاتفسََيرُسََا
ُعيَ تُهَ لُلامَ عُيت فَوُحيَث ع مُلستم  هُإاوُلامظري  ُ لافر تُلا سبق  ُُ  تُثمُلاربل ُ ستمت جلال

اَوُلسَتخرلجُلاع َيُعُ فحَصُ لختبَ رُلامظريَ  ُلاق   َ  ُُو يمدَتُفَ ُتفسَيرهُعاَُ لام عُلل يُ م لقص
ُ  تفسيرُسَا لُلاظَ لهرُلا  ر سَُ م   ُيق مُبع اي ُتحاييلاب حثُعُ ُ ب ات ا ُفإتُ لاع ل يُ تُلا تغيرل 

ُ َتُخ ااَ ُلاب حَثُ ُيملاَقُ ُ  ملقيَُسُ  أسَُ ُ  سَبقُتُ ُ فَُرُ ُردَيم ُ ُإاَوُمظريَ ُ ُيسَتم ُ ُ ُ  فقُهَ لُلامَ عُفإم َ
ُ. لا د يُإاوُمت  جُدحيح ُي كتُلابم ءُعاوُأس سا ُبركيُدحيأُ ااقي مُبع اي ُلاتحايي

ََ ُبيم ََ ُيُ  ََ  هُعاََوُمظريََ  ُ العتُبََ اق  ُ ُهََ لُلامََ عُيتدََ ُ ُأتُ ُ (Gorsuch)ُقََ يُ يُ  لسََتخ لمُُيُ فض 
 & Kim)يضَي ُُك َ بعَ  ُُفَ ُلا  َ ال ُلاتَ ُاَمُيَتمُلستكرَ  ُأبع  هَ ُلاتحايَيُلاعَ  ا ُلالستكرَ ف 

Mueller)  ُه لُلام عُالُيقتدرُعاوُ ق رم ُع  ُلاع ل يُلا ستخر  ُب  ُتتضَ م ُلامظريَ  ُلاق   َ  ُُبحت
تح ي ُع  ُلا تغيرل ُلات ُيمل  ُعايا ُكيُتعبيرُآخرُلاقي مُب ت ُاير يُتربع  ُلا تغيرل ُأيض   ُببيُي

لاتحايَيُلات كيَ  ُيع َيُعاَوُتفسَيرُُ  مَ ُفَإتُ   2ع  ي ُ قي َ ُلرتبَ لُلا تغيَرُب اع  َيُلاَ  ُيمت َ ُإايَ (
  ُ لا رلسََ  ُلاسََ بق ُعََتُبميََ ُ تََ حُ ََتُلا عا  ََلاُام ََ  جُاابي مََ  ُلا تََ فر ُ فََقسََا لُلاظََ لهرُ بمََ ءُل

 تفسَََيرُلاسَََا لُلاَََ  ُتحخَََ هُلاظَََ هر ُُ  لسَََتمت جُلاع ل َََيُ َََتُلا تغيَََرل ُ لابي مَََ  ُلا َََرل ُلاقيَََ مُبتحايااَََ 
ُ.اسا لُتالُلاظ هر سايمُما ي ُإاوُتحاييُ تقييمُلااا د يُف ُلا  ر س ُ

ُ

ُ
                                                 

1
- Stanislav Kolenikov (2007), "Confirmatory Factor Analysis using cfa", University of Missouri, Columbia,  

P 1.  http://web.missouri.edu/ Kolenikovs/ stata/ cfa-sj- Kolenikov.pdf    
1

 . 472، هشجع سثك ركشٍ، ص2ج، الجضعً  خالذ سعذ -
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ُلتيتُأس سيتيت لُللسا تُيختا ُعتُس بق ُف ُمق ُه تُ  كتُلاق يُإي ُُبقُ سُ    ُ
عاََََوُدََََي غ ُفََََر تُلا رلسََََ ُبعََََ ُفحََََصُ عََََ    ُلالرتبََََ ل ُبيم ََََ ُفََََ ُلاتحايََََيُُ ََََيُ لاعُ  .1

 لالستكر ف ُفإتُلافر تُيتمُلستكر فا ُ تُخ يُع اي ُلاتحايي.

َََََ مُ لاقُ  .2 َََََ  يرُلا حَََََ  رُك َََََ ُهَََََ ُ"بُي َََََوُت َََََيُُلاحَََََ ي احَََََيُلا ب رَََََرُ  تُلاا َََََ ءُإا َََََ ُلاتحاي ف
 .1لالستكر ف "

 املي التوتيديطرائق التحليل الع Methods Of Confirmatory Factor Analysis  
لريق ُلا ربع  ُلادغرىُُم لُلريقت تُأس سيت تُتستخ   تُف ُلاتحاييُلاع  ا ُلات كي  ُه   هُ 

ُ لريق ُلت ك مي ُلاقد ىُ Unweighted & Generalized least squares))ُغيرُلا  ز م ُ لا ع   
ُ.(Raw)لريق ُرل ُب تض ف ُإاو Maximum Likelihoodُ)) )لاعظ و(

 Generalized least squaresُطريقة المربعات الصغرى المعممة .1

َََعتُ ت ُ    هَََ هُلالريقَََ ُعاَََوُتدَََغيرُ   َََ عُ ربعَََ  ُلافَََر قُبَََيتُ دَََف فت ُلالرتبَََ لُللدَََاي  ُُ ُ   
  لا ع ا ُأثم ءُلستخ صُلاع ل ي.

 Unweighted least squaresُغير الموزونةُطريقة المربعات الصغرى .2

هَََ هُلالريقَََ ُآايَََ ُ رَََ با ُت   َََ  ُالريقَََ ُلا ربعَََ  ُلادَََغرىُلا ع  َََ  ُ َََتُحيَََثُلريقَََ ُُجُ ماُ ت َََ   
 .ا ُتغفيُلاقيمُلاقلري ف ُأمُ ُتختا ُعتُلا ع   ُا لستخ صُلاع ل يُ تُلا تغيرل  ُإالُأمُ 

Maximum Likelihood Methodُ  طريقة اإلمتانية القصوى .3

َََتُ  ُلاعَََ امُهَََ ُ أ يُ َََتُلسَََتخ مُهَََ هُلالريقَََ ُالتلللرجيح األعظلللمبلريقَََ ُُيضَََ ُ هَََ هُلالريقَََ ُأُ وس 
أثم ءُلستخرلجُلاع ل يُعاوُتدغيرُ    عُ ربعَ  ُه هُلالريق ُُ ُ  ُ عتُ تُ إ ُُ 1922ف ُع مFisherُُفيرر

ُ.2اا د يُإاوُ الُملافر قُبيتُ دف فت ُلالرتب لُللداي ُ لا ع ا  ُ تستخ مُلاا غ ريت
أس سَ  ُإالُأماَ ُتَ فرُااب حَثُحسَ ب تا ُدَعب  ُ ُُ  َتُلالرل َقُللخَرىأكثرُ ق ُيق ُلالُره هُُ ُ عُ تُ 

ُ.3ف ُلاحكمُعاوُ  ىُ     ُلام   جُلا ستخ مُ عُلابي م  ُلا ت فر ُهإحد  ي  ُق ي  ُيس ع 
 ل  ك مي ُتع  اَ ُ َعُلابَرل جُلتحدَ  ي ُلا َ هز ُفَتأُلا  َ يُُ ه تل ُرُتُ لاسريعُااح سُمتر رُ لالُإتُ 

 َتُلادَعتُ َ ل ُلا دَ يُُكَ تُ لات ُ لرل قُ  تُلاا  ءُإاوُحيُلا ع  ال ُلا عق  ه هُلاأ  مُلستخ لمُ
ُإاوُركاا ُلاما   ُ خ د ُإ لُك م ُ تغيرل ُلا رلس ُللداي ُكثير ُلاع  .

ُ
                                                 

2
 .770هشجع سثك ركشٍ، ص فِوً  هذوذ شاهل تِاء الذٌي، -

2
- Pawel Lewicki & Thomas Hill, (2000), "Statistical Methods & Applications", P 314.    

http://www.statsoft.com/products/textbook.htm.     
3 

ُ.356ص ، المذسً للطثاعح ّالٌشش، الماُشج،صاء انًتمذو فً انعهىو اننفسٍت وانتزبىٌت واالختًاعٍتاإلح ،(2000عضخ عثذ الذوٍذ )  دسي  -
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Raw Methodُ راوطريقة  .4

ُ َََتُ اَََ  ُأعاَََوُ ع  َََيُلرتبَََ لُبَََيتُلا تغيَََرل ُلا  ر سَََ عاَََوُُحدَََ يُ ااهَََ هُلالريقَََ ُوُسَََعُ تُ 
ُ ت ل َ اتق يرُلاع ل يُف ُلا  ت عُعتُلريقُبي م  ُلاعيم  ُُا   ُك  ُت تُ ا ُث مي ُ لاع ل يُلام ت  

ُ.ه هُلالريق ُ ركا ُف ُتق يرُلالرترلكي  

ُومعايير التحليل العاملي شروط 3–2–1
لاَ  ُبَرُللسَ سُحيَثُتعت ُيَ  دف ف ُلالرتب للالاتحاييُلاع  ا ُتب أُبتركييُُلاع يُف ُآاي ُ ُإتُ 
بمََ ء ُعايََ ُكََ تُالبََ ُ ََتُ ُُ لاك فيََ  ا قََ ُبُهََ هُلا دََف ف ُع ت ََتُ أتُتُ  ََتُُ ُ كََ تُالب ََ  مََ ُ ُعايََ يََتمُلابمََ ءُ

 ُباَ  ُلختدَ رُلا تغيَرل ُلاكثيَر ُ ت  يعاَ ُفَ ُ ُ  ع ييرُتحَ  ُعَ  ُلاع ل َيُب قَ  عيم تقي ه ُبرر لُ
ي كَتُلابمَ ءُعاياَ ُ لاحكَمُ َتُُمتَ  جُدَحيح ُإاَوُ دَ يلابرَكيُيضَ تُااب حَثُُع  ُأقَيُ َتُلاع ل َي

ُ.خ اا 

 1الواجب توافرها لتطبيق التحليل العاملي شروطال 1–3–2–1
  اَلُُ بيرسَ ترَر لُ ع  َيُلالرتبَ لُلاخلَ ُ حققَ ُا دَف ف ُ عَ    ُلالرتبَ لُُأتُتكَ تُ ُي تُ  .1

ُحيَََثُ ي ُاا رلسَََ ااكرَََ ُعَََتُلاع قَََ  ُلاك  مَََ ُبَََيتُ   َََيُلاظَََ لهرُ لا ت ثاَََ ُبَََ ا تغيرل ُللدَََا
 ُك َ ُ)لا  َ ا (يرترلُفيا ُأتُيك تُ ست ىُلاقي سُبَيتُكَيُ تغيَريتُ َرتبليتُ َتُلا سَت ىُلافتر 

 . أتُتك تُلاع ق ُبيما  ُخلي  ُلستخ ل  ُاابي م  ُلاترتيبيُي كت

ل ُعََ مُثبََ  ُأيََ  ُ ََتُلا تغيََُرك ََ ُيرََترلُ ُ ت  مسََ ُ ُا تغيََريتالاتبََ يتُفََ ُلاع قََ ُلا  ثاََ ُُأتُيكََ تُ  .2
 . أتُتت زعُقيمُكيُ تغيرُت زيع  ُلبيعي ُ ُ ح يُقي  ُ عيم 

  فر  .ُ(30) أالُتقيُ فر لتا ُعتُُ   ثا ُاا  ت عُلا سح ب ُ م ُ ُ عر ل ي ُلاعيم ُأتُتك تُ  .3

فَإ لُُ R≠0ُ اادَفرُأ سَ  ي ُُيَ  ع    ُلالرتب للالاقي  ُلا لاق ُا ح  ُ دف ف ُُتك تُ الُأتُ .4
 .ر   تدبأُلا دف ف 0Rُُلادفرُس   ُقي  ُه لُلا ح  

 عم ي   ُ تتحققُ عم ي ُه لُلالختب رُعم   ُتك تُ دف ف ُ ع    ُُ(Bartlett)لختب رُُيك تُ ُأت .5
  .يلالرتب لُ ختاف ُعتُلا دف ف ُلا لح 

 

                                                 
1 

 :لوضٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الشجْع إلى -

 .277، داس األصذاب، الشٌاض، ص1تمنٍاث صنع انمزار)تطبٍماث حاسىبٍت(ج(، 2005الجضعً  خالذ سعذ )  -   

 تصشف.الت ،780-777ي، هشجع سثك ركشٍ، صفِوً  هذوذ شاهل تِاء الذٌ -   

 .125طٍْب  هذوْد، هشجع سثك ركشٍ، ص   -  

 .330سصق هللا  عاٌذج ًخلح، هشجع سثك ركشٍ، ص -  

 Rosie Comish (2005), "Mathematics Learning", Support Center, P:1. -       
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 ُت زيعَ  ُلبيعيَ  ُا  يَعُ تغيَرل ُلا رلسَ  ُ أتُتكَ تُقي َ ُلاعيمَ  ُلا سَح ب ُ  زعَُأتُتكَ تُ ُيرترلُ  .6
كبيَََر ُ لاخ ضَََع ُات زيَََعBartlettُُلا ختبَََرُلتحدَََ   ُلاتَََ ُمحدَََيُعاياَََ ُمتي َََ ُتلبيَََقُلختبَََ رُ

(
2) ُُ ُقي ََََ ُ سََََت ىُلا الاََََ ُأتُتكََََ تSigُُ ََََ دََََغير  ُبحيََََثُتكََََ تُقي تاََََ ُأدََََغرُ ََََتُلاقي

 .0≠ري ضي  ُأتُعم درُ ع    ُلالرتب لُبيتُأز لجُلا تغيرل ُلا   اي  ُ ه لُيعم ُ

لا قد  ُبَ الُأتُُ ُ (KMO)تعم ُت   زُلختب رتا ُ ُ كف ي ر  ُت  مسُلاعيم ُب اكف ي ُتتد ُ أتُ .7
ُلاقََيمُلا  ر ََ ُفََ Kaiserُهََ لُ يعتبََرُُ،(0.5)ُلاقي ََ ُلاتبََ يتُلا رََترلُفََ ُلا تغيََرل ُت ََ  زُمسََب ت

 عاوُ  ىُت  مسُلاعيم .ُم عي رُااحكُ(2)لا   يُرقمُ

 ( ويعايالث تىافك انعٍنتKMOنتعهٍك عهى لٍى يعايالث اختبار )( ا2اندذول رلى )
1
. 

 انمًٍت انتعهٍك
,90.0 يذهش MSAKMO 

,89.080.0 ٌستحك انتمذٌز MSAKMO 

,79.070.0 يتىسط اندىدة MSAKMO 

,69.060.0 ندىدةلهٍم ا MSAKMO 

,59.050.0 ردئ MSAKMO 

,50.0 يزفىض MSAKMO 

 ُف ََث  ُفََ ُهََ لُلارََحتمظََرُ ختافََ ُُإاََوُ  ََ  ُعََ  ُ  اََ  ُُيتُ مََ هُ  ُ ح ََمُلاعيمََ ُكبيََرل  ُُأتُيكََ تُ  .8
(Bryant & Yarnold)َََُُرىأضََع  ُعََ  ُلا تغيََرل ُكحََ ُأ مََو ُ يََُ/5/يحََ  لتُح ََمُلاعيمََ ُب
(Gorsuch)ُُُبغََََََتُلامظََََََرُعََََََتُعََََََ  ُلا تغيََََََرل  ُ يََََََرىُ/200/بََََََحالُيقََََََيُعََََََ  ُلاحََََََ ال ُعََََََت
(Hutcheson & Sofroniou )ُُمظرُلات ُأ  ُ  ا ُلا ُ/300 -150/أتُيترل حُع  ُلاح ال ُ  بيت

 ََتُعََ  ُ /51/أتُيكََ تُعََ  ُلاحََ ال ُأكثََرُبَََترََترلُ( Lawley & Maxwell)يََرىُ ََتُخ ااََ ُ
أكثَرُلامسَتُقبَ ال  ُ لا َ ير1:10ُُ ُ تعتبَرُمسَب  الُ عُبقيَ ُلالختبَ رل ُيتع رتُب  ُاللا تغيرل  ُ

الُت  َََ ُ عَََ ييرُاتح يَََ ُعَََ  ُلا تغيَََرل ُفَََ ُلاتحايَََيُلاعَََ  ا ُلات كيَََ   ُأ َََ ُفَََ ُلاتحايَََيُُ ُ  كَََرهُأم َََ
 يفضيُأتُيتض تُكيُع  يُث ث ُ تغيرل .ُ ُ بحمُ ُ(Thurstone) لاع  ا ُلالستكر ف ُي د ُلاع ام

ُ

ُ

ُ

                                                 
1

- Charles M. Friel Ph.D, (2007)," Factor Analysis", Criminal Justice Center, Sam Houston State Universit,P20  

     

 



34       التحليل العاملي وقواعد أسس                    ليل اإلحصائي متعدد المتغيرات           األسس النظرية للتح 

 

  

ُمعايير المتبعة لتحديد العواملال 2–3–2–1
ََعتُ ي ُُ خفََيتُعََ  ُلا تغيََرل ُت)لا حكََ  ( ُباََ  ُُ عََ ييرلاتحايََيُلاعََ  ا ُعاََوُ    عََ ُ ََتُلاُ ُ   

ُ 1 ُ أهمُه هُلا ع ييرلات ُستفض ُإايا ُلا رلس ُح ي ُع  ُلاع ل يللداي  ُ ت

ُُ  (Criterion  ) Scree PlotCattellُمعيار الرسم البياني .1

ََ ُاََ ل2ُم1966ُُعََ مفََ Cattellُُُلاعََ امُ هََ لُلا عيََ رُُأ  ََ ُ  فََ ُأيضََ  ُعََر ُيُ ر ُب سََ   ُك ََ ُع 
 هَ ُلا عيََ رُلاََ  ُ)يحََ  ُلاع ل ََيُلا ل ََتُلختي رهََ ُ ُ(Scree Plot)ب عيََ رُلارسََمُلابيََ م Spssُُبرمَ  جُ

فَََ ُُمُب محَََ لرُقَََ  تتسَََعاَََوُلارسَََمُلابيَََ م  ُإ ُيَََتمُإ رلجُلاع ل َََيُلاتَََ ُُبمَََ ءُ  3ُ ل  رل اَََ ُفَََ ُلام َََ  ج(
 ُ ُ تمحَ رُتَ ري يُلاع ل يُلاتَ  لستبع  ُلاع ل يُ ل ُلالمح لرُلار ي ُب ت  هُلا ح رُللفق  ُ ُأ ُلام   ج

ت ثييُُميتُب   ب ُ  ُ% 67ه لُلا عي رُدحيأُبمسب ُُبحتُ  Tamer& Leinُات ُأع ه ُ تؤك ُللبح ثُل
 ُ فَقُ َ ه ُ  ضَأُيَتمُت ثيااَ ُعاَوُلا حَ رُللفقَ أ َ ُلاع ل َيُفُلار ق ا  ح رُلالا   رُلاك  م ُعاوُ

ُ 4لاركيُلات ا ف ُ
 

ُ
 يوضح آلية إدراج المتغيرات في النموذج العاملي (8شتل رقم )ال

 باالعتماد على المراجع واألدبيات العلمية. (Spss)مستخدمًا  المصدر: إعداد الباحث
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 :لوضٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الشجْع إلى -

 .، تالتصشف485، صهشجع سثك ركشٍ، 2ج(، 2005الجضعً  خالذ سعذ )  -   

 تصشف.الت ،773-772صص فِوً  هذوذ شاهل تِاء الذٌي، هشجع سثك ركشٍ،  -   

       
2
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ُ  nCriterioMinimum Eigenvalueمعيار تحديد أقل جذر تامن  .2

ُ حلُُقُ لاُ يُ  ُأ  ُلاك  ت ُلا  ر ُ عي ر ُأيض   ُلاع امKaiserُُعاي  ُ حلُري ض ُلقترح  ُ ه   
(Guttman)ُُ ُ عُم1960ع م ُ تق رب  ُمت  ج ُ يعل  ُا   ُلاحس تُ فق   ُاسا ا  ُلالستخ لم ُر  ع ُ ه   

ادذ الصذٍخ الْ ≤لاع ل يُلا ستخر  ُع     ُ يمدأُه لُلا عي رُبإ رلجُلاع  يُلا  ُيك تُ  رهُلاك  تُ

 ُأ  ُإ لُمقد ُقي  ُلا  رُلاك  تُعتُلا لح ُلادحيأُعم ه ُيتمُح  ُلاع  يُ تُلام   جُلاع  ا  ُ
تُ ق ُ ُه لُلا عي رُتعزىُتبع  ُاع  ُ تغيرل ُلا رلس ُللداي .لامت  جُلات ُيعليا ُ ل 

ك تُأكثرُ ق ُي عي رُلا  رُلاك  تُُأتُ  ُ& Cattell & Jaserz ُ Lein Brownك  ُ تُُؤك ُ يُ 
 تغيرل  ُ يك تُ عت ال ُعم   ُيك تُع  ه ُبيت15ُُ -10عم   ُيترل حُع  ُلا تغيرل ُللداي ُاا رلس ُبيتُ

20-30ُُ ُ ت ُأكبر ُلاري ع ُ  ر   ُلا تغيرل ُلاَ%70 تغيرل   ُع   ُيت   ز ُعم    ُ ق  ُ أقي  تغيرل 40ُُ 
ُلاتحاييُلاع  ا ُلالستكر ف . ُ يفضيُلستخ لمُه لُلا عي رُ عُ%40  ر  ُلاري عُأقيُ تُ

ُ Joliffe Criterionُمعيار جولفي .3
ُقريتُ ُإتُ  ُلا عي ر ُُه ل ُ عي ر ُ ت ُلمُ Kaiser  ل  ُاقب يُُ ُ   ُلاك  ت ُلا  ر ُقي   ُعاو يعت  

إاوُ عيُلاع ل يُلا  ر  ُف ُلام   جُكثير ُلاع   ُإ ُيباغُع  ه ُضع Joliffeُُلاع  ي ُ يع  ُ عي رُ
ُ. ُاا لُيعتبرُم  رُلالستخ لمKaiserفق  ُا عي رلاع  ُلا ستخرجُُ 

ُيستبع ُأ ُع  يُإالُإ لُك تُ ُالJoliffe عي رُبيتُلا عي ريتُلا  ك ريت ُأتُ ُلاخ  ُ ُ   ُ ُإتُ 
هُلاك  تُأقيُ تُ رُ يستبع ُلاع  يُإ لُك تُ ُ Kaiserُ  ُف ُحيتُأتُ عي ر(0.7)ُرهُلاك  تُأقيُ ت  

ُلا لح ُلادحيأ.
 Number of Factors Extracted ستخزختعذد انعىايم انً يعٍار تحذٌذ .4

ُلا عي رُعاوُإبق ءُ ُ ُ ع ُ ي ُ    ُعاوُُه ل ُبركيُ سبقُلعت   ل  ُتح ي ه  ُلاع ل يُيتم ُ عيتُ ت ع  
يتمُُمُ لتل رُلامظر ُ لا رلس  ُلاس بق ُلات ُيت قعُ تُخ اا ُلاحد يُعاوُع  ُ عيتُ تُلاع ل ي ُثُ 

عم ُ ر  Kaiserُ لاع ل ي ُفإ لُتربع ُلاع ل يُلا ح   ُب ا تغيرل ُ فقُ عي رلامظرُإاوُتربع  ُتالُ
ُ ُ ق لره  ُحيما 0.03تربع ُتحققُلاع ل يُ عي رُ  ُام ُإ ل ُأ   ُتح ي ه  ُلا  ُتم  Kaiserُ يكتفوُب اع  

ل ُ عظمُ تغيُرُلات ُت م ُلستخرل ا ُتُه هُلاع ل يُ تُ  ي ُحتوُتغل ُلاع ل ييعم ه ُيت  تُإع   ُتعي
ُ.لا رلس ُللداي 

عاوُلل ا ُُ ُ  ُ عتُ ي ُُ ُ ي ل ُكبيرل ُعم ُلستخ ل  ُ عُلاتحاييُلاع  ا ُلات كي   ُلمُ يياقوُه لُلا عي رُتحُُ
 لامظري ُ لافر تُلا سبق .
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Explained Variance Criterionُُالتباين المفسر معيار  .5

لامسب ُلا رغ ب ُُ ُ  ُ حُ  ُإ ُتُ مسب ُ تُلاتب يتلات ُتفسرُأكبرُُلاع ل يُإ رلجُ ُعاوُلا عي ره لُُيُ ع ُ يُ 
للخَرىُأكثَرُ َتُُالُيبقَوُااع ل َيُبحيَثُ ُ لاتبَ يت َتُأكبرُمسَب ُيتمُإ رلجُلاع ل يُلات ُتفسرُإ ُ ُ سبق ُ 

ُ.(0.90-0.80)تترل حُبيتُُلل اوُأتُتفسرُمسب ُ تُلاتب يتُلاث ث ُعاوُلاع ل يُتُ   ُ ت ُي ُُك  ُ.20%
ُتتحَ  ُتبعَ  ُاعَ  ُ تغيَرل  فقُه لُلا عيَ رُف ُلام   جُلاع  ا ُُ لا ل تُإ رل اُلاع ل يُ ُ  ُ عُ ُإتُ 
ُ Cattell & Haccetianظ قَ ُالحَ ُ َتُ اَ ُأخَرىُ  ت سَلُ ر َ ُلارَي عُ َتُ اَ  ُللدَاي لا رلسَ ُ

 رََ ه   ُ  ت سََلُ ر ََ ُلارََي عُأكبََرُ ََت250ُُعََ  ُلا رََ ه ل ُأكبََرُ ََتُُإ لُكََ تُ ُ ُ أم ََُ 1982عََ مُفََ ُ
أتُتكََ تُلامسََب ُبََيتُعََ  ُُ ليرََُرُ اتح يََ ُلاع ل ََيُيعتبََرُدََحيح ُ Kaiserُلسََتخ لمُ عيََ رُُفََإتُ  60%ُ

ُ.%30 ع  ُلا تغيرل ُللداي ُأكبرُ تُُ لاع ل ي
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 لثالوبحث الثا

 

 الخطٍ  ًحذاراالأسلىب تحلُل 

 

 تتهيد 

ََيُ  أسََيبي ُُحََدأ(Multiple Linear Regression Analysis)نحللدار الخطلل  التتدللددتحميللل اإل ُدُ ع 
ةُىذاُاألسلو ُعلَ ُمُفكُرتقُوُو،ُ(Multivariate Statistical Analysis)حليلُاإلحصيئيُمتعددُابمتغيراتابت

nXXXوبََتكن،(Independent Variables)متغيََراتُابمسََتقللاسََتادامُمََيمُمةموعََلُمََنُاب ..,,........., 21ُ،
عَََددُ،ُوذبَََسُحسَََ Dependent Variablesُ))ابمتغيَََراتُابتيبعَََلمةموعَََلُأوُُتَََيب بلتنبَََقُبقَََيمُابمتغيَََرُاب

ُسل.اابدُرمحلُمتغيراتُابظيىرةُ

ُبرُ عتُ  ُابمتغيراتُابتيبعل،ُويُ يمُأثرُابمتغيراتُابمستقللُعلياستادامُأسلو ُاالنحدارُبتق"ُنُ مكُ كميُيُ 
الُ(Regression)انحَداركلمَلُُإنُ سوءُابحظُب،ُبكنُفيُىذاُابمةيلُأولُمنُكت ُ (F.Galton)ابعيبمُةيبتون

بمََََيُفييََََيُُ،ُعلََََ ُابظََََواىرُاالمتصََََيديل1"تعكََََسُأىميََََلُىََََذاُاألسََََلو ُومََََديُاتسََََيعوُوانت ََََيرُتطبيقيتََََو
وظَََواىرُابعلَََومُُ،علَََ ُااََتددُتعَََددىيُابظَََواىرُابطبيَََلُوظَََواىرُابعلَََومُاالةتميعيََلُُوُابمصََرفيلُوابميبيَََل

معظَمُاببَيحثينُعلَ ُىَذاُاألسَلو ُاإلحصَيئيُابيَيمُفَيُأالَ ُاألبحَيثُابتَيُُدُ مُ عتُ ابتطبيقيلُاألاري،ُإذُيُ 
ُابعدملُبينُابمتغيرات.ُوابتأثيرُُواألثرُورُُويدرسونُمنُادبييُابد

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 
1
 .469ص، ، هرجغ سثق ركرٍترجوح ػثذ الورضً حاهذ ػزام، جىًسىى رٌتشارد  وشرى دٌي -
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ُتتددد التتييرا   االنحدار الخطتحميل تفهوم وأهتية  1–3–1

أسََلو ُإحصََيئيُييََددُإبََ ُتقََديرُأنََو ُعلََ ُ(Regression Analysis)نحللدار تحميللل اإل ُدُ عََرُ ي ُُُ
،ُبحيثُيمكنُعنُطريقييُمعرفلُابتغيرُفيُأحَدُذاتُدالبلُابعدملُبينُمتغيرينُأوُأكثرُعل ُ كلُعدمل

ُيعمَل االنحلدارتحميلل  بنَيُبَأنُ ُيتضَ ُ ُىَذاُابتعريَدمَنُ،1ُبَيبمتغيراتُاألاَريُرهُ ابمتغيراتُعلَ ُأسَيسُتَأثُ 
و،ُأيُابتنبَقُبقيمَلُذبَسُابتَيُتَقثرُفيَُابمتغيراتمنُُمةموعلمتغيرُأارُأوُعل ُتقديرُميملُمتغيرُبدالبلُ

ُ.بنفسُابومتُيتبعييوابتيُُتقثرُفيو،ُابتيُابمتغيراتابمتغيرُاعتميدًاُعل ُ
لُتعبَََرُعَََنُابعدمَََلُبَََينُمعيدبَََلُرييضَََي"ُإيةَََيدُ وُ علَََ ُأن َََُعمومَََي االنحلللدارتحميلللل  دُ عَََرُ يُ كمَََيُُو

مََنُىََذاُ،2ُ"متغيََرين،ُتسََتعملُبلتنبََقُعََنُمََيمُسََيبقلُومََيمُمسََتقبليلُبيََذينُابمتغيََرينُحسََ ُابمعلََومُمنيمََي
ُةينبييياالنحدارُب كلوُابعيمُعبيرةُعنُمعيدبلُرييضيلُتضمُفيُأحدُُبأنُ ُ ابقولُابتعريدُابسيبقُنستطي ُ 

ُمََنُاََدلُابقَيمُواببيينََيتُابمعلومََلُعَنُابمتغيََرُابمسََتقل،ُوذبَسُإبََ ُميمتََوابمتغيَرُابتََيب ُابمََرادُابوصَولُ
ىََذينُابمتغيَرينُفََيُابميضََي،ُوابحصََولُُابثَينيُمََنُابمعيدبََل،ُبيََددُابتوصَلُبقََيمُةينََ ابمتوضَ ُفََيُاب

ُ.طرديًيُأوُعكسييًُُاآلارتغيراتُُفيُظلُتغيرُأحدىميُوتأثيرهُعل يميُعل ُتنبقاتُفيُابمستقبلُعن
ََعتُ ىََذاُويُ  سََتادمُعلََ ُنطََيقُواسََ ُفََيُاألسََيبي ُاإلحصََيئيلُابتََيُتمََنُأىََمُُتحليََلُاالنحََدارُرُ ب 

مكينيلُابتعبيرُُوُ ألنُ ُ،مةيالتُابعلمُوابمعرفلُكميُأوردنيُسيبقيًُُأال  يعملُعل ُإيةيدُابعدملُبينُابمتغيرُوا 
َََويُ أن،ُذجُاإلحصَََيئيلُابماتصَََلُبيَََذاُاب َََعنيَََيُكميًَََي،ُعَََنُطريَََقُابمعَََيدالتُابرييضَََيلُوابنمَََي تحليَََلُُدُ ع 

االنحدارُاباطيُابمتعددُامتدادًاُألسلو ُاالنحدارُاباطيُاببسَيط،ُابَذيُيعبَرُعَنُابعدمَلُبَينُمتغيَرين،ُ
ياتلََدُعنََوُبعََددُابمتغيََراتُابداالََلُفََيُابدراسََل،ُكمََيُياتلََدُعنََوُُوُ تََيب ،ُإالُأن ََُأحََدىميُمسََتقلُواألاََر
ُ.بآبيلُوأسلو ُابمعيبةل

َ يتضَمنُ،(Multiple Linear Regression)اإلنحَدارُاباطَيُمتعَددُابمتغيَراتُىنَيُأنُ ُكَرهُ ذُ ُديرُ ابة 
ُىَََذاُابةينَََ ُ(ابنَََوع ُييَََتمُ حيَََثُاألولُىَََوُابةينَََ ُابوصَََفي،ُُ،نُأثنَََيءُتحليَََلُاببيينَََيتُاإلحصَََيئيلةَََينبي

ل،ُوابمتغيَرُابتَيب ُمَنُةيَلُبدراسلُطرائقُتحليلُوتلايصُابعدملُاباطيلُبينُابمتغيراتُابمستقللُمنُةيَ
ََابثََينيُفيََوُاالسََتدالبي،ُإذُيُ ُ ابنََوع(ُأمََيُابةينََ ينيََل،ُث منصََبًيُعلََ ُطرائََقُاالسََتداللُفيََوُاالىتمََيمُُونُ ك 

علََ ُُذبََسُبيالعتمََيدُ و،ُومعََيبمُىََذاُابمةتمََ ُمََنُأةََلُمعرفََلُابعدمََيتُفََيُابمةتمََ ُاألصََليُ،اإلحصََيئي
ُتمثيًدُدميقَيًُُتلسُابعينلُمةتمعييُلُ مثُ لُأنُتُ طياببيينيتُابمستمدةُمنُابعينلُابمسحوبلُمنُذبسُابمةتم ُ ُر

ُ.3وواضحيًُ
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3
 .، تالتصرف640شاهل تهاء الذٌي، هرجغ سثق ركرٍ، ص فهوً هحوذ-
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ُ ُ نب ََت ُُ،(Multiple linear Regression)تحليََلُاالنحََدارُاباطََيُمتعََددُابمتغيََراتُأىميََلُ ُإذًاُفََ نُ 
لُفيُابمسيعدةُبيتايذُابةييتُصيحبلُابصَدحيلُعيتسيمُب كلُفُأيضًيُمنُكونوُأسلو ُوأداةُإحصيئيل،

ُلُاإلاتدالتُفيُابظيىرةُموض ُابدراسل.ُُمراراتُصحيحلُمنُ أنييُمعيبة
َََعتُ كمَََيُتُ  درةَََلُابوصَََولُإبَََ ُابقَََراراتُابصَََحيحلُبيسَََتادامُىَََذاُابنَََوعُمَََنُابتحليَََلُعلَََ ُدمَََلُُدُ م 

يَي،ُقثرةُفيابمتَوفرةُحَولُابظَيىرةُابمدروسَلُوابمتغيَراتُابمَُ،(Information & Data)ابمعلومَيتُواببيينَيت
ُتلسُاببيينيتُواألسلو ُاإلحصيئيُابمتب ُفيُابتحليل.ُدرةلُابتنيس ُبينُطبيعلبيإلضيفلُإب ُ

بقيلُاألسَيبي ُاإلحصَيئيلُاألاَري،ُالسَيميُمَنُحيَثُطريقَلُُناالنحدارُعتحليلُأسلو ُُاتلدُ ويُ 
تنيوبوُبلظيىرةُابمدروسل،ُابتيُتتميزُبيبسيوبلُوابوضوحُوابدملُفيُابوصولُإب ُابنتيئج،ُإالُأنُذبسُاألمرُ

ُابصََحي ُبدمََل،ُوفََيُابومََتُابمنيسََ ،ُبيإلضََيفلُإبََ ُميبليََلُتلََسُاببيينََيتُبلتحليََلُم ََروطُبتََوفرُاببيينََيت
ُطبقًيُبيذاُاألسلو .

،ُابتيُتظيرُبعضًَيُمَنُاألاريُبعضُاألسيبي ،ُم ُداالنحدارُابمتعدتحليلُأسلو ُوبديُمقيرنلُ
وةُابعدملُو دتييُبينُمثًد،ُابذيُييددُإب ُمعرفلُم(Correlation)ابنتيئجُابتيُيظيرىي،ُكأسلو ُاالرتبيط

ضَعيفلُأوُمعدومَل،ُكمَيُييَددُإبَ ُمعرفَلُأوُمويَل،ُأوُُابمتغيراتُابمدروسل،ُفيمَيُإذاُكينَتُعدمَلُتيمَل،
،ُفقطُدونُأنُيمتدُبمعرفلُابعدميتُابسببيلُبينُابمتغيَراتُابمدروسَلُنوعُابعدملُىلُىيُطريلُأمُعكسيل

علَ ُوةَودُعدمَلُسَببيلُبَينُُمنصَبيًُلُكينُاالىتميمُيستادمُفيُحيُ،(Regression)فيُحينُأنُاالنحدار
ُ.1ابمتغيراتُابمدروسل

ُأفضَلأيًيُكينُنوعوُُ،(Regression Analysis)أسلو ُتحليلُاالنحدارُنُ إُ نيُابقولُ نُ مكُ ي ُُسبقُ ُممي
اتييُبََينُابمتغيََراتُوصََييُابعدمَلُ ُعلََ ُنمذةََلُ عنَوُبقدرتََوُُزُ مي ََتُ ،ُإذُيُ (Correlation)مَنُأسََلو ُاالرتبََيط

،ُاألمََرُابََذيُابمسََتقللُابمتغيََراتُبدالبََلُمََيمُابمتغيََرُأوُبمعيدبََلُرييضََيل،ُيََتمُبموةبيََيُمعرفََلُميمََلُابتََيب 
ُ.ُبوام ُابظيىرةُابمدروسلُابمستقبليُطبلبيحثينُابقييمُبيبتنبقُوابتاطيُ ُ سمُ يُ 

 تتددد التتييرا الخط  النحدار النتوذج الايية الدئتة 2–3–1
َََدُ ُ،يُمتعَََددُابمتغيَََراتاباطَََُاالنحَََدارُ ُإنُ  ُاألاَََري،ُمَََنُحيَََثُ ُاألسَََيبي ُاإلحصَََيئيلُعَََنُياتل

ُىََََذاُاألسََََلو ُامتََََدادًاُألسََََلو ُتحليََََلُاالنحََََدارُاببسََََيط،ُإالُأنُ ُرُ ب ََََعتُ ابصََََيغلُابرييضََََيلُبمعيدبتََََو،ُإذُيُ 
ُبتحليلُاالنحدارُاببسيط.ابعملييتُابحسيبيلُبيذاُاألسلو ُأكثرُمنُابعملييتُابحسيبيلُ

                                                 
1
ُمُت ػلً دراست تطب -تحذَذ أبر الؼىاهل الوؤثرة فٍ هؤشراث أسؼار األسهن باستخذام التحلُل اإلحصائٍ هتؼذد الوتغُراث(، 2011)الكل ههذي - 

 ، تالتصرف، ًقالً ػي:74، كلٍح االقتصاد، جاهؼح حلة، ص ًظن هؼلىهاخ، أطروحح دكتىراٍ غٍر هٌشىرج، إحصاء وبىرصت ػواى

 .707ص هكتثح اإلشؼاع، اإلسكٌذرٌح، ،همذهت فٍ اإلحصاء الىصفٍ(، 1997)الخىاجح هصطفى  -
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ََي ُُكمََي تضََمنُدمََلُاالسََتداللُمََنُأةََلُُيابمتقدمََلُابتََمََنُاألسََيبي ُاإلحصََيئيلُُىََذاُاألسََلو ُدُ ع 
متغيَََراتُابيلُبَََينُتحسَََينُنتَََيئجُاببحَََثُعَََنُطريَََقُاالسَََتادامُاألمثَََلُبلبيينَََيتُفَََيُإيةَََيدُعدمَََيتُسَََبب

ُلظواىرُابمدروسل.األصليلُب
ُىَوُ،(Multiple Linear Regression)ابمتغيَراتُاالنحدارُاباطيُمتعددُبأنُ ًيُسيبقأوضحنيُكميُُو

مسََتقلينُعلََ ُاألمََلُمََ ُمتغيََرُتََيب ُُابعمََلُعلََ ُإيةََيدُمعيدبََلُرييضََيلُتعبََرُعََنُابعدمََلُبََينُمتغيََرين
 .بقيمُمستقبليلبتنبقُاتستعملُبتقديرُميمُسيبقلُُومعيدبلُىذاُابتحليلُُوُواحد،

ُويُ  ُابُبرعُ كمي ُمن ُابنوع ُىذا ُتحليل ُاُانحدارعن ُابتيب  Yُبمتغير ُابمتغيراتُُمةموعلعل  من
nXXXXابمستقلل .,..........,, 321

منُُ،ُبذاُفيوُيستادمُفيُابتنبقُبتغيراتُابمتغيرُابتيب ُابذيُيتأثرُبعددُ 
ُابمتغيراتُابمستقلل.ُ

0Bوثيبتُابنموذجُنحدارُاباطيُمتعددُابمتغيراتابمعيدبلُابتيُتعبرُعنُابنموذجُابعيمُبدُإنُ 

nBBBBومعيمدتو .,..........,, ُ 1تأاذُاب كلُابتيبي321
)31(..........22110  inn XBXBXBBY  

 الوتغُر التابغ.: Y:أى   حُث  

nXXXX .,..........,,  : الوتغُراث الوستملت.321

nBBBB .,..........,,  الٌوىرج. أو هؼاهالث :هؼالن321

   تتددد التتييرا خطنحدار الاإل  نتوذجتطبيق شروط  3–3–1
متعددُُاباطيُألسلو ُتحليلُاالنحدارُ،(General Linear Model)ابنموذجُاباطيُابعيمُفترض ُي ُُُ

ُ 2ُابمتغيراتُمةموعلُمنُاب روطُواالفتراضيت،ُمنُأىميي
يَََراتُفَََيُمةموعَََلُابمتغُ(تيب ُمَََنُابدرةَََلُاألوبَََ  دابَََلُاطيَََلYأنُيكَََونُابمتغيَََرُابتَََيب ُي َََترطُ  -1

nXXXXابمستقلل ..,,.........,, 321. 

)(0 مسََيويًيُبلصََفرُأيiابرييضََيُ(ابوسََطُابحسََيبي ،ُبلمتغيََرُابع ََوائيُابتومََ ُ ُأنُيكََونُ  -2 iE ُ
 ويعبرُعنُىذهُابايصيلُبيب كلُابمصفوفيُكمييلي 
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1
 .103ص هرجغ سثق ركرٍ،(، 1999)ػىض هٌصىر وآخروى - 
2
 ٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الرجىع إلى:لوز -

 .97ص الوصرٌح، القاهرج،ذار الطثؼح األولى، ال، الٌظرَت والتطبُك –االلتصاد المُاسٍ (، 3994)شىرتجً هجذي ال  -  

 .371صالطثؼح األولى، الوكتثح الؼصرٌح، الوٌصىرج، هصر، ، الٌظرَت والتطبُك بُيااللتصاد المُاسٍ (، 7007ػطىج هحوذ ) -  

 .154، دار األصحاب، الرٌاض ، ص 1تمٌُاث صٌغ المرار)تطبُماث حاسىبُت(ج(، 2005الجضؼً  خالذ سؼذ )  -  

 .641-647فهوً هحوذ شاهل تهاء الذٌي، هرجغ سثق ركرٍ، ص ص-  
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ثيبتًََََََيُومتمََََََيثًد،ُويعبََََََرُعََََََنُذبََََََسُرييضََََََيًيُبيبعدمََََََلُابتيبيََََََل iُُابمتغيََََََرُابع ََََََوائيُأنُيكََََََونُ  -3
22 )()(   ii EVar. 

بم ََََيىدةُبََََيبمتغيرُابع ََََوائيُبم ََََيىدةُأاََََري،ُويعبََََرُعََََنُذبََََسiُُابمتغيََََرُابع ََََوائيُأالُيََََرتبطُ  -4
)(0 عدملبيب jiE ب رطُأنji . 

مستقًدُعنُابمتغيراتُابمستقللُاألاريُابم كللُبلنموذج،ُويعبرُعنiُُابع وائيُابمتغيرُ ُأنُيكونُ  -5
)()(0يلي ُذبسُكمي 21  iiii XCovXCov . 

رًاُموزعًََََيُتوزيعًََََيُطبيعيًََََي،ُبمعنََََ ُأنُيكََََونُوسََََطوُابحسََََيبيُصََََفiابع ََََوائيُابمتغيََََرُ ُأنُيكََََونُ  -6
)nI2ُ،),0ومصفوفلُتبيينوُعدديلُأي  2

ni IN 
. 

 .0dfحريلُابمتغيراتُموةبل،ُأي ُُدرةيتُ ُأنُتكونُ  -7

 اباطي.ُغيراتُابمستقللُفيُم كللُاالرتبيطعدمُوموعُابمتُي ترطُ  -8

 .مُثيبتلابمستقللُع وائيل،ُوأنُتكونُذاتُميُابمتغيراتُ ُأالُتكونُ  -9

ُفََيُتغيََراتابابمسََتقللُةيمعََلُمينعَل،ُبمعنََ ُأنُتفسََرُأكبََرُنسَبلُممكنََلُمََنُُابمتغيََراتُ ُأنُتكَونُ  -11
 ابمتغيرُابتيب .

 ابدراسل.ُمتغيراتم ُعددُمنُحيثُابُ،كيفيلُومتنيسبلُابم يىداتُ ُأنُتكونُ  -11

 ريُفيُابعينل.،ُواستقدبيلُدرةيتُكلُم يىدةُعنُابم يىداتُاألاابعينلُ ُفيُااتييرُ ُابع وائيلُ  -12

بقََيمُابمتغيََرُابتََيب ُفََيُمةتمََ ُابدراسََلُعنََدُكََلُمسََتويُمََنُابمسََتوييتُُابطبيعََيابتوزيََ ُُي ََترطُ  -13
 ابممكنلُبلمتغيراتُابمستقللُمةتمعل.

تبَََيينُابمتغيَََراتُابتيبعَََلُفَََيُمةتمَََ ُابدراسَََلُعنَََدُكَََلُمسَََتويُمَََنُابمسَََتوييتُابممكنَََلُُتةَََينس ُ -14
 بلمتغيراتُابمستقللُمةتمعل.

ُوطُواالفتراضيتُابسيبقلُيمكنُأنُيأاذُابنموذجُاباطيُابعيمُابصيغلُابتيبيل اب ُرُفيُضوءُ 
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 تتددد التتييرا   االنحدار الخط تقدير تدئلم نتوذج 4–3–1

ُ 1طرائقُماتلفل،ُمنُأىميينموذجُاالنحدارُاباطيُابمتعددُب( (Parametersتقديرُمعيبمُمُ ت ُي ُُ

 بصغريُابعيديل.طريقلُابمربعيتُا .3

 ابايم.ُبيينيتبيستادامُابمصفوفيتُبل .7

 بيستادامُمصفوفلُمعيمدتُاالرتبيطُبينُابمتغيرات. .1

 بيستادامُاألاطيءُأوُاببوامي. .4

ُ،(Least Squares)طريقلُابمربعيتُابصغريُىيُابمستادملُبيذاُابغرضُأفضلُابطرائقُُإالُأنُ 
بأنُيكونُمةموعُمربعيتُُلير،ُحيثُتفترضُىذهُابطريقبسب ُسيوبلُعملييتييُابحسيبيلُودمتييُفيُابتقد

كلميُامتر ُمةموعُمربعيتُاباطأُمنُابصفر،ُُ"بمعن ُأارُنستطي ُابقولُبأنو يمكن،ُُميُصغراباطأُأ
،ُوبكنُاب كلُابعيمُبمعيدبلُنموذج2ُ"ف نُابمستقيمُابذيُيعبرُعنُىذهُابعدملُيكونُأكثرُدملُفيُتمثيليي

ُيبعدملُابتيبيل االنحدارُاباطيُتعط ُب

)34(ˆ  YYُ
وبتعويض

 BXYُ 35(فيُابعدملُابسيبقلُنةد(ˆ  XYُ
:أى   حُث  



Yالمُن الومذرة للوتغُر التابغ :Y. 

X:nXXXX .,..........,,  اث الوستملت.: الوتغُر321



B:


nBBBB .,..........,,  :هؼالن أو هؼاهالث ًوىرج االًحذار، وتسوً بومذراث الوربؼاث الصغري.321

ُُابحصولُ ُي ت مُ  ُابتعل  ُابمربعيتُابصغريبقديرات ُوذبسطريقل ُبَ ُ، ُميم بياتيير

B ُتةعلُُبحيث
 ابتيبي ُعبرُعنُذبسُبيب كلُ ويُ ُي،يمكن،ُأوُفيُأملُميملُبيُمةموعُمربعيتُاباطأُأصغرُمي

)36()(2   Min 

ˆ)37( ُأنُ ُةدُ ن ،ُابسيبقل5ُ-1منُابمعيدبلُرممُ(  BXYُ

يمكنُأملُميُمةموعُمربعيتُاباطأُتعملُعل ُتدنيلُ ُ،ُابتيطريقلُابمربعيتُابصغريُوبتطبيقُ ُ
)(2   َMinُُُ يليُ ُنةدُمي7-1(ابمعيدبلُعل ُ

 )ˆ()ˆ( BXYBXYُ

                                                 
1
 .368جاهؼح حلة، ص، هذٌرٌح الكتة والوطثىػاخ الجاهؼٍح، هٌشىراخ أساسُاث التٌبؤ اإلدارٌ،(7007الؼثٍذ  ػثذ الرحوي كٌجى كٌجى) -
2
 . 781، صاألردى، الطثؼح األولى، األكادٌوٍح للٌشر، هبادئ ػلن اإلحصاء والطرق اإلحصائُت(، 3998) فتح هللا سؼذ حسٍي-
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نةدُأيضًي ُومنوُ  )ˆ()ˆ( BXYBXY 

)38(ˆˆˆˆ  BXBXBXYYBXYYُ

BXYYBXبكنُبديني ُُ ˆˆ ُُعليوُتأاذُابعدملُابسيبقلُاب كلُابتيبي ،ُوبنيًء
)39(ˆˆˆ2  BXBXYBXYYُ

ُتصب ُابعدملُبيب كلُابتيبي B̂رةُبيبنسبلُبَ ابةزئيُبلعدملُاألايُاال تقيقُب ةراءُ ُ
)310(ˆ22

ˆ





BXXYX

B

ُ بكنُبدينيBXXYX ˆُ
)(1طرفيُابمعيدبلُاألايرةُبَ ُُوبضر ُ  XXُ ُنحصلُعل ُابتيبي

)311(ˆ)()( 11   BXXYXYXYXُ
IXXXX ُوبميُأنُ   1)(ُُ ف ن)312()( 1   YXXXBُ

ىيُابمعيدبلُاألسيسيل،ُابتيُتفيدُفيُإيةيدُتقديرُبمعيبمُابنموذجُابسيبقلُ(12-3)رممُابمعيدبلُُإنُ 
ُاباطيُابعيمُبطريقلُابمربعيتُابصغري.

 1ال  التحديدتتقدير تدئ 5–3–1
يئيلُابتَيُتسَتادمُمَنُأىَمُابمقَيييسُاإلحصَُ(Coefficient Of Determination)معيمَلُابتحديَدي ع َد ُ  

ُيوضََ ُنسََبلُابتبََيينُابمفسََرُفََيُابمتغيََرُابتََيب ،ُوابََذيُتقََوم ُابمتغيََراتُابمسََتقللُ بتفسََيرُاالنحََدار،ُحيََث 
ُ.Rدعبيرةُعنُمرب ُمعيملُاالرتبيطُابمتعدىو2Rُُيرمزُبوُبَ ،ُُوبتفسيرهُعنُطريقُاببيينيتُابايصلُبيي

ُأي SSTُإب ُمةموعُابمربعيتُابكليلSSRُُنسبلُمةموعُمربعيتُاالنحدارُ وُ بأنُ ُدُ رُ عُ كميُيُ ُ
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ُيُ ُعيملُ مُ ُإنُ ُ ُابسيبقل ُابعدمل ُفي ُابموض  ُأنُ ُيس ُقُ ابتحديد ُإال ُبلنموذج، ُابتفسيريل ىذاُُابنسبل
ُُبيستمرار،ُفيُتزايدهُابمعيملُيعينيُمنُمصورُيتمثلُ  كلميُازدادُعددُابمتغيراتُابمستقللُابدااللُفيُوذبس 

،ُوبلتالصُمنُابقصورُابذيُجابمتغيراتُالُتقثرُب كلُمعنويُفيُابنموذُىذهابنموذجُحت ُبوُكينتُ
ُابتحديدُ ُبمعيمل ُسمي ُابمعيمل ُىذا ُمن ُم تق ُأار ُمعيمل ُإب  ُاالحصيئيون ُبةأ ُابمعيمل ُىذا يعينيو

ُعط ُبيبعدملُابتيبيل  ،ُوابذيُيُ The Adjusted Coefficient Of Determination)عدلابم
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 لوزٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الرجىع إلى: - 1

 .644-641هحوذ شاهل تهاء الذٌي، هرجغ سثق ركرٍ، ص ص فهوً -   

 .78ص، الكل ههذي، هرجغ سثق ركرٍ -   

 .59هثادئ التٌثؤ اإلداري، هكتثح الولك فهذ، جاهؼح الولك سؼىد، الرٌاض، ص ،(2004الؼثٍذ  ػثذ الرحوي األحوذ) -   
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نُ أصغرُمنُمعيملُابتحديد،ُُوُعدلميملُمعيملُابتحديدُابمُندحظُأنُ ُابسيبقلُ ُابعدملُ ُبموة ُ ُ ُا 
ُ.2Rُابيددُمنُتصغيرُميمتوُىوُتدفيُابقصورُفيُابقيملُابمرتفعلُبمعيملُابتحديد

اسمُ،ُي طلقُعليوُ iبلمتغيرُابع وائيُةابعيئدايرُابمفسرةُ(ُابذيُيقيسُنسبلُابتبيينُعيملُ ابمُ ُأميُ
1)315(عيملُعدمُابتحديد،ُوتحس ُميمتوُمنُابعدملُابتيبيل ُم 22

 RRُ،ُمةموعُحيثُأن
ُمعيمليُابتحديدُوعدمُابتحديدُيسيويُابواحدُابصحي .

 االختبئرا  اإلحائيية لتدئلم نتوذج االنحدار الخط  تتددد التتييرا  6 –3–1
،ُىوُمنُابقييمُب ةراءُاالاتبيراتُاإلحصيئيلُبمعيبمُنموذجُاالنحدارُاباطيُابمتعددُيددُ اب إن   

ُابمقترحُأواإلحصيئيُإحصيئيًي،ُبيإلضيفلُإب ُإمكينيلُإدايبييُإب ُابنموذجُُابتأكدُمنُمعنويلُىذهُابمعيبم
،ابتيُتعبرُعنُ،ُوبلقييمُبياتبيرُمعنويلُمعيبمُابنموذجُحذدُابمتغيراتُابمعبرةُعنييُمنُذبسُابنموذج

وابذيُُابتيُت عتبرُتقديرُايرُمتحيزُبَ ،ُ̂عنُطريقُتبيينُابمقدرةُيتمُذبسُمعيبمُابمةتم ُابحقيقيل،ُ
ُبيبعدملُابتيبيل بدورهُُعط ي

)316()()ˆ( 12  XXCov ُ
ايرُمعلومل،ُاألمرُابذيُيتطل ُابقييم2ُُابمعلملُُأنُ ُنةدُ ابسيبقلُ(19-3)رممُابعدملُُدلُ منُاُ ُ

ُ 1بتقديرىيُوفقُابعدملُابتيبيل
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:ع هربؼاث األخطاء الؼشىائُت فٍ الٌوىرج.هجوى 

n :.ػذد الوشاهذاث 

k.ػذد الوتغُراث الوستملت : 

ُأةلُ   ُإحصيئيلُُومن ُبحسي ُميمل ُنقوم ُاباطي، ُاالنحدار ُبمعيمل ُاإلحصيئيل ُابمعنويل ااتبير
ُ 2منُادلُابعدملُابتيبيل(t)ااتبيرُ
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:أى   حُث  ُ k ......,,,,ˆ
321 ،kj .....,,3,2,1 

kػذد الوتغُراث :. 

j:هٍ ػٌاصر الومذراث̂. 

  .لُن الوؼاهالث الوختبرة: 

                                                 
 .317، هرجغ سثق ركرٍ، صػطىج هحوذ- 1

 .87، هرجغ سثق ركرٍ، صالكل ههذي- 2
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ُاالاتبيرُأنُ ُكرهُ ذُ ُديرُ ابةُ   ُابفروضُُ،ابسيبقل(t)إحصيئيل ُااتبيرات ُإةراء ُأةل ُمن تستادم
 اإلحصيئيلُبكلُمعلملُعل ُحدة،ُإذُتأاذُابفرضييتُاب كلُابتيبي ُ

00 وابتيُتنصُعل ُابفرضيلُاالبتدائيلُأوُفرضيلُابعدم  jH .ُ
01 تنصُعل ُابفرضيلُاببديللأميُ  jH .ُ

،ُثمُبعدُذبسُتتمُمقيرنلُميملُ(21-3)وفقُابعدملُرممُُ(t)تحديدُابفروض،ُيتمُحسي ُميملُُبعدُ ُ
ُدرةل،ُُو(1.15)دالبلُُستيودنتُعندُتوزي ُفيُةدولُلابمحسوبلُم ُميمتييُابةدوبيُ(t)إحصيئيلُاالاتبير

ُ.(n -k-1)حريلُودرةيتُُ(1.95)ثقلُ

وبينُميمتييُابةدوبيل،ُُ(t)حصيئيلُاالاتبيرإلإةراءُابمقيرنلُبينُابقيملُابمحسوبلُوبعدُُقُ بُ مميُسُ ُ
ُابةدوبيل.ُ(t)ابمحسوبلُأكبرُمنُميملُ(t)إذاُكينتُميمل0Hُفرضيلُابعدمُضرفبابقول ُُنُ مكُ يُ إذُ
 تتدددالذج االنحدار الخط  ئنتتشئكل القيئس الت  تدئن  تنهئ  أهم 7 –3–1

َََي ُُُ ،ُويعَََودُابمتعَََددبنمَََيذجُاالنحَََدارُاباطَََيُُم َََيكلُابقيَََيسُعنَََدُاسَََتاداموُ بعَََضُُاببيحَََثُ ُوُ واة 
ابواةَ ُتوفرىَيُُعَدمُتحقَقُةَزءُمَنُاب َروطمَنُأىميَيُُمةموعَلُمَنُاألسَبي ُبظيورُمثلُىذهُابم يكلُ

ُ 1،ُوأىمُىذهُابم يكلبتطبيقُأسلو ُتحليلُاالنحدار
 التتددد ط الخ )االزدواج(أواًل: تشكمة االرتبئط

  ََََ 2ُبيََََيُوةََََودُعدمََََلُارتبََََيطُمويََََلُومعنويََََلُبََََينُاثنََََينُأوُأكثََََرُمََََنُابمتغيََََراتُابتفسََََيريلُدُ ي قص 
ُعندُارتبيطُبعضظيرُتُ ، (Multicollinearity)االرتبيطُاباطيُابمتعددم كللُُ(ابمستقلل ،ُوبنيًءُعليوُف نُ 

اباطَأُفَيُُ،أسبي ُوةَودُاالرتبَيطُاباطَيُمُ ومنُأىُ،موييًُارتبيطًيُُم ُبعضييُابمتغيراتُابمستقللُأوُةمي 
ملََلُُوميََلُبعََضُابمتغيََراتُبلتغيََرُبََنفسُاالتةََيهُسََويًل،ُُوتوصََيدُابنمََوذجُوااتيََيرُابمتغيََراتُابمسََتقلل،ُ

عددُابم يىداتُابمدروسلُبيبمقيرنلُم ُعددُابمتغيراتُابمستقللُابمدرةلُفيُابنموذج،ُبيإلضيفلُالسَتادامُ

                                                 
 لوزٌذ هي التفاصٍل ٌوكي الرجىع إلى: - 1

 .685-677رجغ سثق ركرٍ، ص صهحوذ شاهل تهاء الذٌي، ه فهوً -   

 .54 -51ص  صالكل ههذي، هرجغ سثق ركرٍ،  -   

 .345، صٌىفٍح، جاهؼح الولٍح التجارجك، SPSSالتحلٍل اإلحصائً للوتغٍراخ الوتؼذدج تاستخذام ،(2010)أهٍي أساهح رتٍغ - 2
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اسََتادامُكََلُعنصََرُفرعََيُعلََ ُأنََوُمتغيََرُُومََنُث ََمُ ،ُعََدةُعنيصََرُفرعيََلاببََيحثينُبمتغيََراتُمركبََلُمََنُ
ََمََيُيُ كُ ُ.بذاتََوُمسََتقل اببََيحثونُبعََضُابم ََيكلُابتََيُمََدُتن ََأُنتيةََلُظيََورُاالرتبََيطُاباطََيُابمتعََددُُوُ واة 

منيََي ُعََدمُابقََدرةُعلََ ُابتوصََلُإبََ ُمقلََو ُمصََفوفلُاالرتبََيط،ُوذبََسُفََيُحََيلُكََينُاالرتبََيطُتيمًََيُبََينُ
وكبَََرُحةَََمُُابمسَََتقلل،ُبيإلضَََيفلُإبَََ ُعَََدمُثبَََيتُتقَََديرُمعَََيمدتُاالنحَََدارُمَََنُعينَََلُألاَََريُابمتغيَََرات

ُتُميمَََلُمعيمَََلاالرتبَََيطُابقَََويُبَََينُابمتغيَََراتُابمسَََتقلل،ُأيُإذاُتراوحَََُاألاطَََيءُبلمعَََيبمُابمقَََدرة،ُبسَََب ُ 
رُايَََرُعلَََ ُوةَََودُمثَََلُىَََذهُابم َََكللُفَََيُحَََيلُكينَََتُمعَََيمدتُاالنحَََداُدلُ ي سَََتُ .(0.8,1)بَََينُُنحَََداراال

ََََََيطُمََََََويُبََََََينُابمتغيََََََراتُابمسََََََتقللمعنويََََََل،ُبيإلضََََََيفلُبوةََََََودُاُر بتةََََََيوزُعيمََََََلُتضََََََامُُ،ُكمََََََيُأنُ تب
ُ.اباطيُابمتعددُطاالرتبيُم كللدبيلُواض ُعل ُوةودُُ(11)ابقيملُ(VIP)ابتبيين

اسََتبدالُُوزيََيدةُحةََمُابعينََل،ُُيطريقََلُمنيََمََنُم ََكللُاالرتبََيطُاباطََيُىنََيسُأكثََرُمََنُُالصُ بلََتُ ُُ
الُتعََينيُمََنُوةََودُىََذهُ ََريطلُأُ،أوُحََذفييُتسََببلُبحََدوثُىََذهُابم ََكللُبمتغيََراتُ ََبييلاتُابمُ ابمتغيََُر

ُ،ُبلتالصُمنُىذهُابم كلل.Factor Analysis ابم كلل،ُبيإلضيفلُإب ُاستادمُأسلو ُابتحليلُابعيملي
ُلألخطئءرتبئط الذات  ًئ: تشكمة اال ثئني
،ُوىيُعبيرةُعنُابفروقُبينُابقيمُابفعليلُ̂دُاباطأُابع وائيابقيمُابمقدرةُبحُ يياببواميُبأنُ ُدُ ت عرُ ُُ

YYأي ŶُوبَََينُابقَََيمُابمقَََدرةُبَََنفسُابمتغيَََرYُبلمتغيَََرُابتَََيب  ˆˆ ُبألاطَََيءُأوُ،ُأمَََيُاالرتبَََيطُابَََذاتي
ابقيمَلُابمقَدرةُبحَدُاباطَأُابع َوائيُفَيُفتَرةُزمنيَلُمعينَلُوابقيمَلُابمقَدرةُُ،ُفيو(Autocorrelation)اببوامي

َََلُتسَََبقيي،ُأيُأ َََنفسُابحَََدُفَََيُفتَََرةُزمني َََينُاببَََواميُمرتبطَََلُبعيمَََلُابَََزمنُُنُ ب َََذاتيُب َََيطُاب م َََكللُاالرتب
)( 1وابسدسلُابزمنيل،ُويمكنُابتعبيرُعنُىذهُابم كللُبيبعدملُابتيبيل 1 tt f ُ

ََذاتيُبََينُاببََواميُىََوم ََكللُوةََودُُأسََبي ُ ُمََنُأىََمُ ُإنُ ُُ توصََيدُابنمََوذجُُاباطََأُفََيُاالرتبََيطُاب
ابمقدرُمنُحيثُابصييالُابرييضيل،ُوعدمُإدايلُكيفلُابمتغيَراتُابمسَتقللُابمَقثرةُفَيُابمتغيَرُابتَيب ُإبَ ُ

ُابنموذجُابمقدر،ُبيإلضيفلُبوةودُاطأُمنتظمُفيُمييسُبعضُمتغيراتُابنموذج.
ُاالنحدارُُت ُ ترُ ي ُُُ ُمعيمدت ُفيعليل ُكعدم ُبعضُابم يكل، ُبألاطيء ُابذاتي ُاالرتبيط ُوةود عل 

بعدمُصدحيلُفتراتُابثقلُابمقدرة،ُوامتدسُاألاطيءُابمعييريلُبقيمُأصغرُمنُميمتييُابحقيقيل،ُبيإلضيفلُ
ُ ُابفروضُاإلحصيئيل ُااتبيرات ُتوزيعيت ُميبليل ُعلُ(F،)(t)وعدم ُاعتميدىي ُبسب  ُاألاطيءُبلتطبيق  

ُويُ  ُُنُ مكُ ابمعييريل، ُمثل ُوةود ُأىميياكت يد ُمن ُطرائق ُبعدة ُابم كلل ُابايصُُىذه ُاالنت ير  كل
ُ.(Durbin-Watson)بيألاطيء،ُتطبيقُااتبيرُديربنُواتسونُ

                                                 
 .393، هرجغ سثق ركرٍ، صالشىرتجً هجذي- 1
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فيُوةودُىذهُابم كلل،ُف ذاُكينُمعيبةلُاالرتبيطُابذاتيُبألاطيءُتتومدُعل ُابسب ُُلُ ريقُ أميُطُ ُُ
رييضيلُأاريُبتقديرُُيتمُتةري ُنميذجُمنُابنيحيلُابرييضيل،ُوصيدُابايطئُبلنموذجابتوةودىيُسب ُ

ُ ُأمي ُبينُابمتغيرات، ُكينُ ابعدمل ُابتيب ،ُُييسببُإذا ُفيُابمتغير ُابمقثرة إىميلُبعضُابمتغيراتُابمستقلل
ُعندىيُيتمُإدايلُىذهُابمتغيراتُإب ُابنموذجُابمدروس.

ُخطئءألثبئ  تبئين اعدم ًئ: تشكمة ثئلث
قَومُابفَروضُاألسيسَيلُابتَيُيُمنُأىَمُ،(Homoscedasticity)ثبيتُتبيينُحدُاباطأُابع وائيُدُ عُ ي ُُُ

طريقَََلُابمربعَََيتُابصَََغري،ُوذبَََسُبيَََددُابتوصَََلُبتقَََديرُصَََحي ُبمعَََيبمُنمَََوذجُُوعلييَََيُتحليَََلُابتبَََيينُ
ُ.االنحدارُاباطي

تُميمَلُابمتغيَراتُميمَيُكينَثيبَتُاطَأُمديُابتغيرُفيُميملُمتغيرُابُىذاُابفرضُإب ُأنُ ُيرُ  ُ إذُيُ 
ُىََذاُابفََرضُنواةََوُم ََكللُمفيدىََيُااََتددُابتبيينََيتُفََيُحََدُاباطََأُابع ََوائي،ُحيََثُ ُابمسََتقلل،ُوبََنقض

ابسب ُبوةودُىذهُابم كللُإب ُابوموعُباطأُمييسُابمتغيرُُودُ عُ ي ُُ.عليييُاسمُعدمُثبيتُتبيينُاببواميُقُ ي طلُ 
تبَيينُحَدُاباطَأُيَرتبطُُ،ُومنوُنةَدُبَأنُ ابييملُمنُابنموذجُابمقدرتقللُابمسابتيب ،ُحذدُبعضُابمتغيراتُ

ُ.بتغيراتُابمتغيرُأوُمةموعلُابمتغيراتُابمستقلل
ُعَََنُىَََذهُابم َََكللُعَََدمُابقَََدرةُعلَََ ُإةَََراءُ ُمُ نةُ ،ُوي َََتوصَََيدُابنمَََوذجُابرييضَََيُباطَََأُ ُبيإلضَََيفلُ 

لُتقََديرُاألاطََيءُابمعييريََل،ُوعََدمُثبََيتُااتبََيراتُابمعنويََلُوفتََراتُابثقََلُبمعََيبمُابنمََوذج،ُبسََب ُاسََتحيب
طريقَلُابرسَمُُأميُأىمُطرائقُابك دُعنُاالاتددُفيُتبيينُاألاطيءُىَيُاألاطيءُابمعييريلُبلمعيمدت.

اببييني،ُابتيُتستادمُ كلُانت يرُاألاطيءُابمعييريلُمَ ُأحَدُابمتغيَراتُابمسَتقللُبلك َدُعَنُعَدمُثبَيتُ
كوانََت،ُوااتبََيرُبََيراس،ُوأىََمُابطرائََقُابمقترحََلُ-،ُطريقََلُةوبدفلََدرمينسََيبابتبََيين،ُوطريقََلُمعيمََلُارتبََيطُ

ُطريقلُابمربعيتُابصغريُابمرةحل.ُبمعيبةلُاباللُابنيةمُعنُم كللُعدمُثبيتُابتبيينُىي
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الخاتوت 

ُتََوىميوُوأمفيومَمَنُحيَثُُحصَيئيُمتعَددُابمتغيََراتابتحليَلُاإلابتعَردُفَيُىَذاُابفصََلُعلَ ُُتَمُ 
ىََمُابتعََردُعلََ ُاعلََ ُأسََلوبيُابتصََنيدُاإلحصََيئي،ُومََنُث ََم ُُفََيُابمبحََثُاألولابتركيََزُُوتََمُ ُأنواعََو،ُو

مََنُُواألايََرُوابتََيُسنسََتادمُتطبيقيتيََيُفََيُابفصََلُابثيبََثُأسََيبي ُابتحليََلُاالحصََيئيُمتعََددُابمتغيََرات،
ُ.ُُىذهُابدراسل

بتفصَيل،ُحيَثُتَمُب َيءُمَنُاأسَلو ُابتحليَلُابعَيمليُابمبحثُابثينيُمنُىَذاُابفصَلُُنيولكميُتُ 
،ُبيإلضيفلُإب ُطرائقوُوابمعيييرُابتيُوابمفيىيمُابمتعلقلُبوُو روطوُوافتراضيتوطرقُإب ُتعريفوُون أتوُابت

االنحدارُاباطيُُيستادميي،ُأميُفيُابمبحثُابثيبثُواألايرُمنُىذاُابفصلُفقدُتم ُابتطرقُألسلو ُتحليل
،ُبيإلضَيفلُإبَ ُيبيَلُووابصَيغلُابعيمَلُبَُىَذاُاألسَلو ومُ،ُحيثُتم ُابتعَردُفيَوُعلَ ُمفيَمتعددُابمتغيرات

ُ.تلسُاالاتبيراتُتطبيقطيءُابقييسُابتيُمدُتحدثُأثنيءُوأاُ،،ُواالاتبيراتُاإلحصيئيلوعمل

داءُابمصرفي،ُوابتعردُعل ُاألداءُاألسسُابنظريلُبألابتعردُعل ُُمُ ت ُيُ سفُأميُفيُابفصلُابقيدم
بيإلضيفلُإب ُابتطرقُإب ُفيعليلُاألداءُابمصرفيُوابعواملُابمقثرةُفيييُ،ُويبيلُتحسينوُوأنواعوُومكونيتو

ُب يءُمنُابتفصيل.
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 مقادمة 

اقتصػػػ اي ت تنميػػ   ػػػ  ، و عمومػػ ً االقتصػػ اي ت الل لميػػػ  تنميػػػ    بيػػػ   ػػ  بشػػ ؿ   المصػػػ  ؼ   ـ  سػػي  ت    
إذ تمثػػؿ الشػػ ي ف ال  يسػػ  لتػػا ؽ ابمػػواؿ، وبنػػ ًأ ع يػػو  لػػا  صػػب   ااأ الن ػػ ـ  ، ً صػػصو خ الػػاوؿ الن ميػػ  

 ا قضػي  إسػت اتيةي ، بيػاؼ تل يػ   ل ليتػو و ، أتػو، ب لشػ ؿ الػذي يم ػف ملػو امتصػ  الم ل   ػ   ي ب ػ
شػ ؿ تال ييػ  ب ل  ػ المس ىم   مص   الن  ـ التوةب ع ى والت  ي ،واب م ت االقتص اي  ،الصام ت آث  

ف  ، و ابمثؿ  ، ػؿ مصػ ؼ ااأ و ،ػ أة   ع يػ  يلتمػا بشػ ؿ   يسػ  ع ػى ذلؾ تحليؽ     نة ح المص  ؼ ا 
وم اقبػػػ  تتبػػػ   ،التػػػ  تلمػػػؿ ع ػػػى وضػػػ  الخ ػػػ  ،اا ة المصػػػ  ي سػػػت اتيةي  لػػػإإللتمػػػا ع ػػػى ال  يػػػ  ا مػػػ  ي
 .وقوع ابخ  أل منل ً  ،ى تن،يذ

مف ىذا ال،صؿ     المبحث ابوؿ ت  ؽن ، حيثمبحثيفإلى  الا اس  الث ن  مف ىذه   ال،صؿ ـ  س  نل  ي   
 ؿ  ،  مػ  يتنػ و   ل ، أة، وال، ع يػ  الم تب   بولمص  ح ت او  ،يمو وآلي  تحسينويوتل وعن ص ه ابااأ م،يوـ

بياؼ االنتل ؿ ، تو  ع يم،يوـ المص  ؼ و ىميتي ، والت  ؽ لم ىي  ابااأ المص    و  والث ن  منالمبحث 
ـ  التحػػػاث ب لت،صػػػيؿ عػػػف مػػػف اللػػػ ـ إلػػػى الخػػػ   م اعػػػ ة لمنػػػ ىل وقواعػػػا البحػػػث الل مػػػ ،   ىػػػـ ومػػػف ث ػػػ

 .المص         ع ي  ابااأالمتغي ات الم ث ة 
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 المبحث األول
 

 األسس النظرية لألادا 
 

 همهياد 

 الت  تسلى ش   تم سس ت والابنش   الت  تحاث ااخؿ ال عف (Performance) ابااأ    لب  ي  
ىن ؾ ف لتحليؽ  ىاا ي ، وع ى ال غـ مف  ىمي  ابااأ         الم سس ت االقتص اي  والخامي  إال  

 .   تل ي، اختالؼ 

ف م ا ىذا  ،مف عاة مااخؿ ؿ موضوع ابااأ  ت  المة ؿ لا استوإف  االختالؼ    تن و   وا 
ىن ؾ مف ن   لو شمولي ، و  ين ؾ مف ن   إليو ن  ة ، إليو مف خاللي ن   االختالؼ يلوا ل  اوي  الت  ي  

ـ   إذخ ص ، مف  اوي    . تقي سو عف   يؽ الماخالت والمخ ة ت
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 األادا  وأهميهه ماهيمف 1–1–2

بنو ي تب  ب للايا مف الم، ىيـ ابخ ى ويستخاـ    اللايا ، الم،يوـ سي   ليست ابااأ ة          إف  
 م  ذ  ن  اختال ً   بي ًا    وةي ت الن    (Performance)ص    ابااأ م    ث    حيث ، 1مف المة الت

 مف  ، يؽ ، المص    ىذا استلم ؿ الوةي ت، و ىااؼ تب يف ت ؾ االختالؼ إلى ىذا ي ة و  الب حثيف، بيف

 م،يوـ ابااأ اعتب   إلى  خ    يؽ ذىب بينم  صي غ  الم،يوـ،     الةوانب ال مي  ع ى اعتما ال ت ب

ااأ م  مف  ىـ تل  يؼ اب .2االقتص اي  الةوانب عف  ضالً  ،واةتم عي  تن يمي  اً  بل ا يتضمف مص    
 الس وؾ نت ج  م  اب  اا، بو يلـو الذي النش   ىو   لس وؾ ،الس وؾ نت ج بأنو ع  و الذيو ة أ بو ني والس، 

 .3الس وؾ ذلؾ عف تمخضت الت  النت  ل  ي 
 وآلي  والبش ي ،  الم لي  ل موا ا الم سس  استخااـ ل ي،ي  انل  س" : نو ع ى ل ؼ ابااأي   م  و 

 ت، عؿ عب  ة عف ابااأ نالح   ف منوو  .4" ىاا ي  تحليؽ ع ى ق ا ة تةل ي  الت  ب لصو ة استغاللي 

 اإلاا ي  والم لي ، (Efficiency)ال ، أة   ي الموا ا ب      ش  لي  استخااـآلي   ىم  عنص يف  س سييف

م    ؿ" :،  م  يل ؼ ع ى  نو(Effectiveness)  ال، ع ي  ي االستخااـ ذلؾ ة اأ مف المحلل  والنت  ل
 تخ،يض يسيـ    مف  ااأ ذا ي وف ال إذ الت  ليؼ ملً ، وتخ،يض الليم  تل يـ    مف شأنو المس ىم 

 يضً   ؼ     ل  وي   .5" ً مل اليا يف تحليؽ    يسيـ مف  ااأ ذا ي وف ول ف  ل ،     الليم      و  ل  الت  ليؼ
ف مف الخام ت والمست،يايال ب  ف، و يف، المن م     إ ض أ  صح ب المص ل ،   لمس ىم ع ى  نو نة ح

 االستم ا ي  ع ى الم سس  قا ة" :ع ى  نو و        مف ع   ن ؾ  وى   .6"المن م ت والم سس ت ابخ ىو الملام ، 

ملي س  ابااأ :أف  التل يؼ بىذا  لن  مف تض   ي  . 7"المس ىميف واللم ؿ  ض  بيف محلل  التوا ف والبل أ
السوؽ،  واالستم ا     البل أ وىو بىاا ي  الت   وةات مف  ة ي ، سس تحليؽ الم   ماى ع ى ل ح ـ

إية ا ح ل  مف  ع ىقا ة ىذه الم سس   ـ  ث   ومف ،مم  س  نش  ي  ع ى   مؿ وةو     ؿ المن  س و 
 واللم ؿ. المس ىميف  ؿ مف التوا ف    تو ي  الم   آت بيف

 ب،لؿ اللي ـ بملنى ميم ، تن،يذ  و نش   إنة    و عمؿ تأاي  ":و  بأن   تل يؼ  خ  يلتب  ابااأ ن ؾ  ى  
 "المس  ة ابىااؼ إلى الوصوؿ ع ى يس عا
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4
 ، ّقالً عِ: 6: ، صرمرٓ ثقرجع ض(، 2011ٍثح  ش٘قً )ت٘رق  -

- Miller Kent & Bromiley Philip,(1990),"Strategic risk and corporate performance: an Analysis of 

alternative risk measures", Academy of Management Journal, Vol 33 No (4),  p: 759. 
5
- Philippe Lorino, (2003), "Methods et pratiques de la performance", edition d’organisation, 3edition, p:43. 

6
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ومنو  .1: المخ ة ت  و ابىااؼ الت  يسلى الن  ـ إلى تحليلي و  ؼ  ابااأ  يضً  ع ى  ن      م  ع   
ابااأ ىن  ي ب   لنى  خ   إف  ىذا الم،يوـ يبيف ابىااؼ وال  ا ؽ المتبل  لتحليؽ ت ؾ ابىااؼ، بم  إف  

 بيف ابىااؼ الم اا الوصوؿ إليي  مف ةي ، وآلي  تحليلي  عب  ابنش   المخت ،  مف ةي   خ ى.
ال ، أة واإلنت ةي ، و    لت، عؿ مةموع  عن ص    ل، ع ي ،عب  ة عف حصي  ابااأ ب   لت  ي  آخ  م،يوـ  ن ؾ  ى  
ىذا الم،يـو مف   ث  الم، ىيـ الت  تح ى ب للبوؿ     ب  لت    ، إذ ي  لب  عف ابااأ الم ل  وابااأ التشغيوي  

حصي   لت، عؿ  ابااأ نحف باو ن  نت،ؽ م  ىذا التل يؼ بنو يلتب و  .2لاى اإلاا ة اإلست اتيةي  الحايث 
   تحليؽ  ع ى قيم   ـ  سي  بم  ي  ، مف قبؿ اإلاا ة  ابىااؼ المخ    اللن ص  الم ون  لو    تحليؽ

ب إلض    إلى  نو يلب  ، ال ، أة وال، ع ي المستوى اب ضؿ مف حللً     ذلؾ قؿ ت  ،  بن،س الوقت، م  و 
 ب  يل المو    اللي ـ ب بعم ؿ  و   ن      ابااأ م،يـو ت خي  م فوي   .ابااأ الم ل  والتشغي   ل م سس عف 

يتضمف  بؿ  ل ،  االقتص ايىااؼ اب  ل  شمؿي ال" و   ن    م    ، وال ، أة ال،ل لي  بيف الةم   ي صحيح ،
 .يتصؼ ب لشمولي  و  وب لت ل   إن   .3خالقي  والبي ي   يضً "واب  االةتم عيابىااؼ 

مف ال ض  لاى ةمي   ح ل    قا ة الم سس  ع ى إية ا   ؿ  ث  م  ي   :ابااأ بأف  ةا ن التل  يؼ الس بل مف 
ت  ب  ، أة و  ع ي  ت عم ي  متال م  اللن ص  يلتب  م   .اب  اؼ المتل م   ملي  مف    اا وم سس ت

 و ااأ المي ـ المو    ع ى   مؿ وةو، ،ب بنش   تن،يذ ابعم ؿ باق ، واللي ـ    يتةسا، إذ بن،س الوقت
 الت  تـ  سمي  والتخ ي  لي  مف قبؿ اإلاا ة. ابىااؼ إلى    الوصوؿ المنشأةيس عا  بم 

 م سس  اقتص اي   و خامي  بي    ابس سي  الوسي    ونو (Performance) األادا   ىمي    ف   م  ت  
بااي ت  يو ه  منذ وت و  اين مي ي  مف الم،يـو ىذا بو يتصؼ لم و  اإلست اتيةي ،  ىاا ي  تحليؽ    ت غب

 ص لتي البملنى  نو  .شمولي  ثل    بنو" ي لا   ،الم سس ت    إاا ة  ب ى بأىمي  وحتى اآلف،  م  يح ى
الب حثيف    مة ؿ  قبؿ المت ايا مف االىتم ـ ين ؿابااأ   اؿ ال لذا ،4"الش،  ي  إلى  م ي بؿ اللي س ع ى

 .االقتص ا واإلاا ة
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 والعالقة بينها مكونات األادا  2–1–2

 ب بااأ تتمي  الت  الم سس   ف    ي ال ، أة وال، ع ي ، ىم  عنص يف  س سييف مف ابااأ ت وف  ي  
 وت،صيؿ بتح يؿ نلـو وع يو ،ش وني   تسييو  إاا ةال، ع ي     و عنص ي ال ، أة  بيف تةم  الت  ى   ؿال،ل

 و ؽ الت ل : الم،يوميف ابس سييف ىذيف
 Efficiency الكفا ة -أولا 

، ىذا الم،يوـ صي غ   و  الذي Pareto اإلي  ل  االقتص اي إلى ،ت  يخي ً  ال ، أة م،يـو لوا  ي  
إم    يو ،ل موا ا مم ف تخصي   ي  إف   Pareto ، وحسب(ب  يتو  مث يو)ب سـ  يل ؼ ب ت   والذي

 ال  سم ل  االقتص اي ال،      ال ، أة م،يـو  ؼأ، وقا ا تب  غي  تخصي   و  ؼأ تخصي 

 ح ةي ت ت بي   ةؿ مف المتو  ة،  المحاواة الموا ا تخصي      ي،ي  المتمث   االقتص اي  ب لمش   

 .1المتةااة اب  اا و غب ت

   عم ي   و ذات  ، أة متوس    ة ،وأي  م سس  تتصؼ بأن    ي ، و اس م،يوـ ال ، أة ع ـ و  إف  
ب لملنى الل ـ  ةالكفا   ف   إذ  و ق ي   ال ، أة بغض الن   عف الل  ع االقتص اي الذي تنتم  إليو.

 ع ى اللا ة ":ي ل ؼ  يضً  ع ى  ن  وت   .2يؼ"" إنة   اللمؿ بأقؿ م  يم ف مف الوقت والةيا والت  ل:تلن 
التل ي،يف   ف      الح  ن   .3ت  ، " ابقؿ النش   ىو ال ؼأ والنش   اإلم  ني ت، مف بل يؿ الم  وب ب للمؿ اللي ـ

 اًل منيم  ي    ع ى إنة   اللمؿ واللي ـ بم  ىو م  وب بأقؿ  ف إلى حا  بي ، إذ  ف   الس بليف متش بي
 قؿ قا   ـالياؼ المخ   لو ب ستخاا تحليؽ بملنى الوصوؿ إلى .بأقص   ت ة  مني  مم ن الت  ليؼ و 

 .المتحلل  النت  لو  المتو  ة تشي  إلى اللالق  بيف الموا اي  مم ف مف الموا ا المت ح ، وبيذا  إن  

لمال ـ مف والمن سب ويمنحو اللا  ا  ف يو   لو اللمؿ الم ض   م  ال ، أة ب لنسب  ل ل مؿ  تلن 
ف يش  ؾ    حؿ مش   و وخ ؽ     الت قي   م مو وتو ي  م  التحايا الواض  لالختص ص ت و الس    

م سس  ى  حصولو ع ى   ، أة الل مؿ     ي    ي ت ض    لن  مف التل يؼ الس بؽ ع ى  ف   .4ابة  المن سب
إلى ذلؾ السم ح ليذا الل مؿ  ابة  الذي يتن سب م  حةـ اللمؿ والمي ـ المو    إليو، ب إلض   

ت ح  ال، ص   م مو ل حصوؿ ع ى  ،اللسـ الذي يلمؿ  يو ب لمش        حؿ المش الت الت  تلت ض   وا 
    . تبلً  ل ةيا الذي يبذلو ىذا الل مؿ الت قي  المن سب 
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 ضرع٘د، اىَيرل جاٍعرح أت٘زٌرذ، ٗأحَرذ اىخٍرر عثرذ أحَرذ َرحذرج "،حيدٌ  ييدخم -انتحهٍهيً انجس يً االلتصيبد "(،2000فارٌراُ ) ٕراه  -

 .20-19ص: ص  اىرٌاع،
2 
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 اً " مةموع المل  ؼ اللم ي  الت  تضمف تمي  :ي ل ؼ ع ى  ن   ت   است اتيةي   ن    م  مف وةي
ال ، أة عب  ة عف ت ا ـ خب ات، ت اي     بوضوح ع ى  ف   تبيف  مف ىذا التل يؼ ي   .1   السوؽ" تن  سي ً 
 سوؽ المن  س .ي  إلى ضم ف الحصوؿ ع ى حص      الني 

ال شا    استخااـ الموا ا المت ح  ب لش ؿ الذي يحلؽ  ع ى  ":ي تل ي،ي  ع ى  ن   م ف   م  ي  
ليل    غبتيـ  ،ح ة ت و غب ت اب  اا الل م يف و    ال وح الملنوي  لاييـم اوا، وذلؾ بإشب ع 

 لماخالتي  الم سس  استخااـ ل ي،ي  مال م  ص،  ال ، أة  ف  الس بؽ ن ى  ف التل يؼ  م   .2وانا  عيـ ل لمؿ"
 عوامؿ جبم   اللي ـ  ي و شيا، علالن  استغالؿ ىن ؾ ي وف  ف ينبغ  حيث تي بمخ ة  مل  ن  الموا ا مف

ي اي ذلؾ إلى  ، واللمؿ ع ى إشب ع  غب ت الل م يف    الم سس ، بحيث  مم ن  ت  ،  بأقؿ اإلنت ج
 تح،ي ىـ و    ح ل  ال وح الملنوي  لاييـ، ل لي ـ بأعم ليـ ع ى   مؿ وةو.

     الت  ، إبل أ  ي  قؿ، ىو م  ن ي   ثي  ىو م  ع ى الحصوؿ" :ال ، أة تلن  : إف  اللوؿ   م ف  ي  و 
 المت ح  اإلنت ةي  الموا ا استخااـ ع ى يلتص  م،يوـ وى  اللصوى، حاواى     واب ب ح الاني  حاواى 

 3"والمخ ة ت الماخالت بيف واللالق  الت  ،  بلنص  ابولى ب لا ة  ي تب  و  ان    ي ل م سس ،

ىاؼ  يل ، وب ل،لؿ  إف  يت  بؽ م  ملنى ال ، أة الحل و  بن   ،إلى ىذا التل يؼ الب حث   ميؿ  ي   
منشأة ىو الحصوؿ ع ى   ب  ع  ا مم ف سواأ    ف إنت ةيً   و م ليً ، مف خالؿ استخااـ الم سس   و ال

  قؿ الت  ليؼ، بم  ي ،ؿ الحصوؿ ع ى  ع ى اللوا ا، بملنى تل يـ المخ ة ت وتل يؿ الماخالت. 
 :4 ، أة ىيـ الم،عنا التحاث عف ال ، أة يتوةب ع ين  التميي  بيف بلض 

فالماخالت ثب ت ش ي  المخ ة ت: تلن   ي اة المخ ة ت   ، أة   .1 اب ث   نش  الالش أ  و  ، وا 
 ،مف الماخالت  مي  محااةو لمف المخ ة ت ب ستخاامقا    ب  ذي يل   نش   الىو ال ، أة 

 . حااة مسبل ً   ،  متتلن  تحليؽ  قصى إنت ج بمثاًل   ، أة الت  ليؼ 

 ث     أشنش    و الوي وف ال ،المخ ة ت ثب تلماخالت: تلن  تخ،يض الماخالت م  ا  ، أة   .2
 ،قؿ م  يم ف  مخ ة ت المستيا  تحليؽ الل خام  وف  مي  الماخالت المستت ، أة عنام  

 .بأقؿ ت  ،  مم ن  لي  المخ    ، أة الت  ليؼ ى  تحليؽ  مي  اإلنت ج 
إية ا ح ل  مف يتـ  مف خاللي و  ،ف المستوى المخ   ل  ، أةع ىذه ال ، أة المث ى: تلب  ال ، أة   .3

  ، أة الت  ليؼ ىن  تلن   مف ةي  ث ني ، ةواتي و  مف ةي  التوا ف بيف  مي  المخ ة ت
 الحصوؿ ع ى  قصى إنت ج مم ف     ؿ ا ة  ةواة ع لي  و اقؿ ت  ، .   
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 Effectiveness الفاعمية أو الفعالية -ثانياا 

اا ة م اقب   اوات مف  ااة ي  ن   ع ى ال، ع ي  إلى اإلاا ة ع ـ    ثوفالب ح    ن   ي     مو  الم سس ، وا 
 وةوا إلى اإلش  ة المس  ة،  م  تةا  ابىااؼ تحليؽ ا ة  يل س ملي   ى  ال، ع ي   ف من  ؽ مف وىذا

المحلل      ي   ب حاب بمث ب  ال، ع ي  ا عتب  ت  لا الم،يوـ، ىذا م ىي  تحايا ح ولت  ثي ة إسي م ت
ي  لـ تحلؽ إةم ع حوؿ م سس ، وع ى ال غـ مف  ىميتي     الم سس ت ع ى اختالؼ  نواعي ، إال  ن  

 ن ى بأف   ونوم .1"ي  تحليؽ الياؼ المحاا ن  ع ى ال، ع ي   Barnard ع ؼ .تل يؼ المن م  ال،ل ل 
 الم سس تي . ةي  مف قبؿ اإلاا  ال، ع ي  تتمثؿ    اللا ة ع ى تحليؽ ابىااؼ، الت  تـ  سم

 ي   ؿي  الا ة  الت  يتـ عناى  تحليؽ  ىااؼ متلااة، ويل  بأن   ":ال، ع ي  Price ؼ  ل  ي    
 .الت  تـ تحليلي  ي  ا ة  الت  بؽ بيف ابىااؼ التن يمي  والنت  ل ن  ع ى   Hannan & Freemanمف
واب  ذات اللالق  الت  يم ف تحاياى ، والنت  ل ي  الض ن  ع ى لا ع   ى     Pennings &Goodman م 

 .التن يمي  الت  يم ف تلاي ى ،  و  ي اتي   مةموع  مف المل يي  بىااؼ متلااة
ماى صالحي   :"ي بأن   (Effectiveness) الفاعمية تل ؼ المن م  الل بي  ل ل وـ اإلاا ي  م  

  .2"اللن ص  المستخام  ل حصوؿ ع ى النت  ل الم  وب 
ال، ع ي  ى  ماى مواأم   مف التل يؼ الذي  و اتو المن م  الل بي  ل ل ـو اإلاا ي  بأف      ض  ت  ي  

 م  التل  يؼ الت  سبلت تل يؼ  .الم  وب تحليلي  المخ ة تالماخالت وقا تي     الوصوؿ إلى 
الم  وب تحليلي  مف ال، ع ي  ى  ا ة  الت  بؽ بيف ابىااؼ  ع ى  ف      المن م  الل بي   إني  ت ةم  

 مف قبؿ اإلاا ة ةي ، والنت  ل المتحلل  ع ى   ض الواق  مف ةي   خ ى، بملنى مل  ن  م ىو مخ   لو
  م  م  ىو  ل  .

" ماى مس ىم  ابااأ الذي يتـ اللي ـ بو    تحليؽ ىاؼ محاا موضوع :وتلب  ال، ع ي  عف م  
 ت،س  الت  المخ    وابىااؼ المحلل  النت  ل بيف ي النسب اللالق  ":عف  يض ً  لب ت  و  .3بش ؿ مسبؽ"

 ي ، 4الم  وب" ابااأ إلى ب لنسب  المحلؽ ابااأ بمل  ن   الصحي  ب لش ؿ ابىااؼ تحليؽ ع ى اللا ة
 .م  ابااأ الم  وب تحليلو  ل ي ً  ؽ  حل  مل  ن  ابااأ الذي ت  
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ملا تي  ع ى تحليؽ  ىاا ي ،  ين ؾ مف    ع ي  الم سس ت تتحاا بماى  يضً   ف    ى البلض  ي  
" قا ة المن م  ع ى تحليؽ  ىاا ي  وتلتما ىذه اللا ة والمل يي  :يل ؼ  ل لي   و   ع ي  المن م  بأني 

  .1"المستخام     قي سي  ع ى النموذج المستخاـ    ا اس  المن م ت
ى  الملا ة ع ى تحليؽ ابىااؼ ال، ع ي   بأف  ونحف باو ن  نميؿ إلى ىذا التل يؼ بنو يلتب  

المس  ة وآلي  قي سي ، وماى االعتم ا    تحليلي  ع ى النموذج الم بؽ ع ى ت ؾ الم سس ت ل وصوؿ 
 . ، ابم  الذي يت  بؽ م  الواق  حسب   ين المخ    إلى ت ؾ ابىااؼ

 العالقة بين الكفا ة والفاعمية -ثالثاا 

ت ػوف   لػا و   ف تحػؿ إحػااىم  محػؿ ابخػ ى،وال يةػ ،فيمتال م فيم،يوم ال، ع ي و ال ، أة  ب   لت  ت  
     ث  يػػ  تحلػػؽ  ىػػاا ي  ول ػػف بخسػػ  ة، وعػػاـ  ،ػػ أة المن مػػ  ي ػػ ن   ة، بملنػػىأالمن مػػ   ل لػػ  ول نيػػ  ليسػػت  ،ػػ

 .  ع يتي  عؿ س ب ً 

ة وأسػ   ،ػ مثاًل قػا ت ػوف الم س ال ، أة وال، ع ي  يت  مالف م  بلضيم  البلض. ع يو  إف   وبن أً  
ي  ليست  ل ل ،  م     ح ل  اللي ـ بإنتػ ج سػ ل   و تلػايـ خامػ  غيػ  م غوبػ  لػاى ةميػو  ال بػ  ف، إال  ن  

 م     ح ل  تحليؽ الم سس  بىاا ي  اوف الن   إلى  ،ةأ م  قا ت وف الم سس   ل ل ، إال  ني  ليست  ،
 حةـ الت  ليؼ الت  تتحم ي     سبيؿ تحليؽ ذلؾ.

 ي  ن   ع ى ال، ع ي  ت ل ؼ ينم بصحيح ،  ب  يل  ابعم ؿ  ااأ ي ال ، أة  م  ذ  ن  س بلً  بأن   ؼ  ت ل   

واللمؿ ع ى تل ي،ي ،  باق  الصحيح  وتحاياى  ابعم ؿ مل    مف لن  با ال لذا الصحيح ، ابعم ؿ  ااأ
ـ  ومف   اللي ـ بأاا ي  بش ؿ ةيا. ث

  ي .وب لت ل  ابااأصحيح ،  ب  يل  ابعم ؿ  ااأ ىم : وال ، أة ال، ع ي  لن  بأف      ض  ت  ي   ؽبمم  س  

 لذلؾ ب إلاا ة، ال ، أة وت تب  ب للي اة، ال، ع ي  ت تب  حيث وال،ل لي  يل   ابااأ، ال ، أة بيف الةم   ف  

 أة  م  ال ، محااة، واست اتيةي ت صحيح  و ىااؼ واضح    ي  ىن ؾ ي وف عنام  تتحلؽ ل، ع ي ا ف  إ 
 ومت بل  التن،يذ منلً  ل وقوع    ابخ  أ، ع ى ت ؾ الخ   و ق ب ٗضع ىيخطظ  ىن ؾ ي وف عنام   تتحلؽ

 ب لش ؿ الصحي ، يحللي  مف تةا ال وابىااؼ االست اتيةي ت ف  إ   ، أة يوةا وال   ع ي  ىن ؾ ي وف وعنام 

االست اتيةي ت  وضوح    باوف ول ف تنة  ابعم ؿ ف  إ  ، ، أة ووةوا   ع ي  وةوا عاـ ح ل  و  
 .ابىااؼو 

 

                                                 
1
 .84"، قطْطٍْح، ٍخثر عيٌ اجرَا  االذظاه ىيثحس ٗاىررجَح ، ص:فعبنٍخ انتنظٍى فً انًؤضطبد االلتصبدٌخ، "(2006)طاىح تِ ّ٘ار  - 
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    تتمثؿ ال ، أة الذي يبيف ة يً  بأف  ، 1(9)وال، ع ي  ب لش ؿ  قـ ال ، أة بيف اللالق  توضي  ف  م   ي  

ت  ،   بأقؿ الم سوم  )المخ ة ت(، ابىااؼ لتحليؽ)الماخالت(،  المت ح  والموا ا الوس  ؿ استغالؿ
ابىااؼ ل وصوؿ إلى  ت ؾتحليؽ     تتمثؿ   م  ال، ع ي    ضؿ  ااأ مم ف،وب لت ل  تحليؽ مم ن ، 

 .المستخام  اإلم  ني ت عف الن   المخ ة ت، بغض

 
 انعاللخ ثٍن انكفبءح وانفبعهٍخ( 9) انشكم رلى

ػػال ،ػػ أة ت    مػػ   ف   لػػى نسػػب  المخ ةػػ ت  "وضػػوحب ي   ش  إلػػى البلػػا االقتصػػ اي  ػػ  تحايػػا ابىػػااؼ وا 
 إذا   نػػتالت، إذ يتوةػػب ع ػػى الم سسػػ  تحليػػؽ ابىػػااؼ المحػػااة بػػ لموا ا المتػػو  ة، وبػػ ل ب  إلػػى المػػاخ

يت  ػػب إاا تيػػ  بشػػ ؿ اقتصػػ اي، بينمػػ  تشػػي  ال،ل ليػػ  إلػػى اللػػا ة ع ػػى  ػػإف ذلػػؾ محػػاواة المتػػو  ة مػػوا ا ال
، إذ يةػػػب يومنػػػو نةػػػا بػػػأف ال ،ػػػ أة تتة ػػػى بوضػػػوح  ػػػ  البلػػػا االقتصػػػ ا .2النةػػػ ح  ػػػ  تحليػػػؽ ابىػػػااؼ"

استخااـ  مي  محػااة مػف  الحصوؿ ع ى   ب  حةـ مم ف مف المخ ة ت )تل يـ المخ ة ت(، مف خالؿ  
 الماخالت )الموا ا المحاواة(.

تتحلػػؽ المل الػػ  السػػ بل  إال مػػف خػػالؿ وةػػوا إاا ة اقتصػػ اي  ن ةحػػ   و اليم ػػف  ف ن ػػإلػػى منػػوىيف  
ا المت حػ  والوسػ  ؿ المسػتخام   ػ  النشػ   االقتصػ اي  و تلمؿ ع ى إيةػ ا تولي،ػ  بػيف المػاخالت والمػوا  

اإلاا ي، بيػػاؼ تخ،ػػيض الت ػػ ليؼ والوصػػوؿ إلػػى  ااأ ةيػػا، ابمػػ  الػػذي يػػنةـ عنػػو الحصػػوؿ ع ػػى   بػػ  
 . الم غوب  قا  مم ف مف النت  ل

                                                 
1
 ، ّقالً عِ:10:، صرمرٓ ثق(، ٍرجع ض2011ت٘رقثح  ش٘قً )  -

-  Selmer C, (1998), Concevior le tableau de bord, Dunod, Paris, P:41.  
2
 .196(، ٍرجع ضثق رمرٓ، ص2006طاىح تِ ّ٘ار ) -
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سػػ ، الن ػػ  إلػػى ابااأ مػػف خػػالؿ ال ،ػػ أة وال، ع يػػ   ػػ  المسػػتوي ت المخت ،ػػ  بي م س ـ  إذا ت ػػ مػػ  
حػتـ ع ػى إاا ة ت ػؾ الم سسػػ  وضػ  النتيةػ  المحللػ  )سػواأ    نػػت   بػ ح  و اسػتحواذ حصػ  سػػوقي  ي   و   إن ػ

  ي  ف   .ةيػػاة...ال ( مػػف ةيػػ ، والمةيػػوا المبػػذوؿ  ػػ  سػػبيؿ الحصػػوؿ ع ػػى ت ػػؾ النتيةػػ  مػػف ةيػػ  ث نيػػ 
المخ   ليػ ، ب  يلػ  سػ يم   ابااأ و ؽ من و  ال ، أة وال، ع ي  يتحلؽ مف خالؿ الوصوؿ إلى ابىااؼ

 .1بوضوح ذلؾ ف  ي  ب  وبأقؿ الت  ليؼ وبأقص  ماة  مني  مم ن ، والش ؿ الت ل  ي  

 
 األداء ين ينظىر انكفبءح وانفبعهٍخ( 15) انشكم رلى

 بش ؿ   ما  لت  استم ا  الم سس  ونموى     السوؽ الذي تلمؿ  يو، ي    ف   ةا  الس بؽ ن   مف الش ؿ  
ا ح ل  مف التوا ف بيف ال ، أة وال، ع ي  لتحليؽ   ضؿ  ااأ مم ف، ويتحلؽ ذلؾ بتاني   س س  ع ى إية 

المواا ابولي ،........ والت نولوةي ، بملنى تحليؽ ال ، أة و اللمؿ، و ت  ،  الموا ا المت ح  مف   س الم ؿ، 
تحواذ ع ى   ب  حص  مف ةي ، اللمؿ ع ى تل يـ اإلنت ج، ةن  الم يا مف اب ب ح،........... واالس

    السوؽ، بملنى تحليؽ ال، ع ي  مف ةي  ث ني .
 
 
 
 

                                                 
1
 اىجسائر، ،ٍحَذ خضٍر تطنرج، جاٍعح عيً٘ اإلّطاٍّح"، ٍجيح اىيفهىو وتمٍٍى –األداء ثٍن انكفبءح وانفعبنٍخ (، "2001) ٍسٕ٘دج عثذ اىَيٍل -

 .88ص (،1اىعذد )
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 أنواع األادا  3 –1–2
تصػنيؼ ابااأ  أحػا الم شػػ ات المتل لػ  بػػ ل واى  االقتصػ اي ، يثيػ  إشػػ  لي  اختيػ   المليػػ    إف  

 و   بيػػ  ب بىػػااؼ،  إن ػػ م،يػـو ابااأ يػػ تب  إلػػى حػػا الػاقيؽ الػػذي يػػتـ بموةبػػو تحايػػا  نػػواع ابااأ، وبمػػ   ف  
وبلػػض ابىػػااؼ  بيلػػ  ومليػػ   يم ػػف اسػػتلم ؿ الملػػ يي  المتل لػػ  بتصػػنيؼ ابىػػااؼ  مليػػ   الشػػمولي ، 

الػذي قسػـ ابىػااؼ إلػى   يػ  وة  يػ  يم ػف تلسػيـ  معياار الماموليةالمااخؿ لتحايا  نواع ابااأ،  حسب 
 :1ابااأ إلى ابنواع الت لي 

 األادا  الكمي -أولا 
 ابااأ الذي يتةسا ب إلنة  ات الت  :و   ن   ع ى (Macro Performance)ابااأ ال    ل ؼ  ي  

ابن م  ال، عي  ل م سس     تحليلي ، وال يم ف لن   ف نل ي س ىمت ةمي  اللن ص  والو   ؼ  و 
أ تحليؽ ىذه اإلنة  ات إلى  ي عنص  اوف مس ىم  ب ق  اللن ص ، و   إ    ىذا النوع مف اباا

 ،المن  س و االستم ا ي ، و نست ي  الحايث عف ماى وآلي ت ب وغ الم سس   ىاا ي  اإلست اتيةي    لنمو، 
اا اتي  و  وعي  المخت ،  تلمؿ  لن  مف ىذا النوع بأف   تض   ي   وتحليؽ اب ب ح. الم سس  ب     م ون تي  وا 

ي  تت  مؿ م      لي ، وب لت ل   إن    ت   واحاة، بحيث ال يم ف  صؿ  ااأ  حا   وعي  عف ابااأ ال
   وعي  ل وصوؿ إلى تحليؽ  ىاا ي  الت  تنشاى  ع ى   مؿ وةو.

 األادا  الجزئي -ثانياا 

يتحلؽ ع ى مستوى ابن م   ابااأ الذي :و   ن   ع ى (Micro Performance) ىذا النوع   ؼ     ل  ي   
تخت ؼ تبلً  ل بيل  الملي   الذي يتـ اعتم اه  ثن أ  ال، عي  ل م سس ، إذ ينلسـ ىذا النوع إلى  نواع  خ ى

ابااأ الة    حسب الملي   الو ي،  إلى:  ااأ الو   ؼ الم لي   م  ىو  نلسـ  ي   .تلسيـ عن ص  الم سس 
الح ؿ    المص  ؼ،  ااأ و   ؼ اب  اا  م  ىو الح ؿ ب لنسب  إلاا ة الموا ا البش ي     مل ـ 

ى اختالؼ  نواعي ،  ااأ الو   ؼ التمويني   م  ىو الح ؿ    الم سس ت الم سس ت والش   ت ع 
الخامي  الت  تلنى بتلايـ التمويف الالـ  ل ةي ت الت  تستحلو، وىن ؾ  ااأ و   ؼ اإلنت ج الذي يلب  
عف ابااأ    الم سس ت والش   ت اإلنت ةي ، وتلييـ عمؿ خ و  اإلنت ج، وىن ؾ  يضً   ااأ و   ؼ 

  يلسـ ابااأ إلى ابنواع الت لي : معيار طبيعة األهاداف  م  حسب   يؽ.التسو 

 األادا  اإلقهصاادي واألادا  الجهماعي -أولا  

، وي ي     بأىااؼ اقتص اي     ب   ت  ىو الذي ي   :(Economy Performance)األادا  القهصاادي 
تسلى لتحليؽ ال،وا ض  الم سس ت ذات ال  ب  االقتص اي والم سس ت الم لي  بش ؿ خ  ، الت 
 يضً   أيتحلؽ ىذا اباا، و النلاي ، مف خالؿ تلايـ وتحسيف خام تي  الت  تلامي ، وابت    خام ت ةاياة

                                                 
1
 .، تاىرظرف89: ، صٍرجع ضثق رمرٓ(، 2001) ٍسٕ٘دج عثذ اىَيٍل  -
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   الم سس ت االقتص اي  الت  تحلؽ  وا ضي  عف   يؽ تل يـ حةـ اإلنت ج وتل يؿ مستوي ت استخااـ 
يت ا ؽ ابااأ االقتص اي بي م سس  م  ابااأ االةتم ع  لي ، حيث ي ى بلض المت ح ،  م   الموا ا

ع ى ابااأ االقتص اي  ل ،  اليم ف ل م سس   ف تحسف صو تي  ب العتم ا   و  الب حثيف    ىذا الصاا بأن  
 ابااأ االةتم ع  لو و نو الثليؿ ع ى صو ة الم سس     الخ  ج. بؿ إف  

   سل  الم سس ت ع ى اختالؼ  ؿ  ث  مت  ي   :(Social Performance)عياألادا  الجهما إف   
 نواعي     تحليؽ ابىااؼ االةتم عي ، والت  ت مثؿ    حليل  ابم  قيواًا م، وض  ع ى الم سس  ت تـ  

 تحليلي  بموةبي  ابخي ة تة ه مةتملي  الااخ   والخ  ة ، وبغض الن   عف  وني   ىاا ً   ـ قيواًا،  إف  
ابااأ االقتص اي يتالـ   بأف   نستنتل   نو  يةب  ف يت امف م  تحليؽ ابىااؼ ذات ال  ب  االقتص اي، وم  

ف   الم سس   و اإلاا ة الن ةح  ى  الت  تل ؼ  ي،ي  الوصوؿ إلى تحليؽ   ب   م  ن ي ه االةتم ع ، وا 
 مستوى مليف مف اباا يف ملً . 

 (Technology Performance)جياألادا  الهقني أو الهكنولو  -ثانياا 

ىو النوع الذي ي تب  ب بىااؼ ذات ال  ب  التلن  والت نولوة ، الت  يتـ التخ ي  ل وصوؿ إليي   
مف قبؿ إاا ة الم سس ،  أف ت غب الم سس     الحصوؿ ع ى تلني ت ت نولوةي  لت وي   اا ي  وتحسيف 

ستوى سوؽ المن  س  اإلنت ةي   و ع ى مستوى خام تي ، بياؼ السي  ة ع ى حص  سوقي ، سواأ ع ى م
  مف مب  ق  اال تم ف وغي ىو سوؽ المن  س  الخامي ،  تلايـ الخام ت المص  ي ، مثؿ الص اؼ اآلل ، 

 . ابخ ى الخام ت

 األادا  الثقافي والسياسي -ثالثاا 

وسل  بمح ول      ب   ت  الذي ي   ىو :(Communal Performance) لألادا  الثقافيب لنسب   
تتمي  عف بلي  الم سس ت  و  ل   الم سس  االقتص اي   و اإلاا ي   و الم لي ، لت ويف ثل    خ ص  بي 

التأثي  ع ى الس وؾ الثل    لمحي ي ، وذلؾ مف خالؿ   ض  نم   س و ي  ةاياة، تياؼ مف خاللي  
   ض نم  مليف مف الس وؾ ع ى محي ي  الااخ   والخ  ة .

 يو ابااأ الم تب  بمح ول  ابخي ة  ل م سس    (Political Performance) اسياألادا  السي م   
التأثي  ع ى ابن م  السي سي  ل حصوؿ ع ى امتي  ات لمص حتي ،  م  ىو الح ؿ ب لنسب  ل م سس ت الت  
تلمؿ ع ى تمويؿ الحمالت االنتخ بي  لم شح  المن صب السي سي ، و يضً  س وؾ الش   ت متلااة 

سي ت )الل ب ة ل ل  ات(، السيم  ت ؾ الت  يت    نش  ي     الاوؿ الن مي ، والت  ت ثؼ مف  اا ي  الةن
ل حصوؿ ع ى ق ا ات سي سي  مف شأني  تل ي  موقلي  االقتص اي والم ل ، مف خالؿ استغالؿ ث وات 

 ت ؾ الب ااف بغ  أ الل ا ات السي سي  الت  تـ اتخ ذى  لص لحي .
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ل ؼ الذي ي    و م  يسمى ب لماخؿ االست اتية  لا اس  ابااأار السهراهيجي المعي  م  حسب   
مف  النتية  الني  ي  ل مالأم  بيف االست اتيةي ت مف ةي  وعوامؿ البي   الااخ ي  ل من م  و  ابااأ ع ى  ن  

 :1 يلسـ ابااأ و لً  ليذا الملي   إلى، ةي   خ ى
 األادا  الهمغيمي -أولا 

: ىو ابااأ (Operational Performance)أ التشغي    و م  يسمى ب بااأ اللم ي ت اباا إف   
السل  لالستحواذ ع ى حص     سوؽ المن  س  اإلنت ةي  والمح     ع يي ، مف  مف خاللو   ـ  ت  الذي ي  

 خالؿ تلايـ   ضؿ الخام ت والمنتة ت ل ةميو  بأقؿ الت  ليؼ، واللمؿ ع ى  سب  ض  غ لبي  ةميو 
المتل م يف ع ى صليا تلايـ الخام ت الم لي  والمص  ي ، ويلب  ىذا النوع مف ابااأ عف ابااأ 

 التن يم  بم،يومو الواس .
 األادا  المالي  -ثانياا 

ابااأ    الم سس ت الم لي  والمص  ي ، ف ع :(Financial Performance) ىذا النوع ب ي ل 
ع ى نمو المبيل ت و ي اة   بش ؿ   يسىذا النوع  ا  م  لت  ، وي    يتضمف بش ؿ  و بأخ  ابااأ المص   حيث

ال بحي ، مف خالؿ تلايـ   ضؿ الخام ت ل  ب  ف ب لتوقيت المن سب، واللمؿ ع ى ت ويل وتسويؽ 
 المنتة ت، بياؼ  ي اة حةـ المبيل ت، وب لت ل   ي اة حةـ اإلي ااات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ، تاىرظرف.46: ص ٍرجع ضثق رمرٓ،(، 2009)عثذ اىخاىق  ط٘اف -
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 هاألادا  وآلية هحسينهقييم  4 –1–2
 اا يػػ  لمل  ػػ  المسػػتوى الػػذي حللتػػو  ػػ   تػػ ة  منيػػ  ملينػػ ، إذ  تليػػيـبع ػػى الػػاواـ  الم سسػػ ت   وـ  ل ػت   
   تحليؽ  ىاا ي ، حيث تتبػ   ػ   لم ي  ض و ي  ل ح ـ ع ى  ، أة و  ع ي  ت ؾ الم سس ت ؾ التلتب  

  وصػػوؿ إلػػى المسػػتوىل ابااأتحسػػيف ذلػػؾ آليػػ ت ملينػػ  بيػػاؼ تحليػػؽ ال ،ػػ أة وال، ع يػػ ، وب لتػػ ل  
 المنشوا.

 األادا هقييم ماهية  1 –4 –1–2
تليػػيـ  الػػبلض بػػأف  مػػف وةيػػ ت الن ػػ  المخت ،ػػ  تن ولػػت م،يػػـو تليػػيـ ابااأ  لػػا   ى  اللايػػا    ؾ  ن ػػى   

ح ل     س س   مت  م   مت اب   مف م احؿ اللم ي  اإلاا يػ  التػ  تبػا  بتحايػا ابىػااؼ ابااأ عب  ة عف" 
لػـ يػتـ وضػ  خ ػ  التػ   اإلاا يػ حليلي  نتية  استغالؿ المػوا ا المت حػ  ل وحػاة االقتصػ اي ،  و المأموؿ ت

 .1 و ب ن مل  من  محاا المل لـ يياؼ لتحليؽ ابىااؼ الموضوع  ملام ً 

وتلػػػايـ  اوات  ميػػػ  بيػػػاؼ  المل ومػػػ ت " عم يػػػ  ةمػػػ :و  ابااأ ع ػػػى  ن ػػػ تليػػػيـ يػػػؼ  ل   ت   ف  م  ػػػي   مػػػ  
ىػػذه اللم يػػ   ـ  ت  ت ػػ بملنػػى آخػػ  .2قبػػؿ اإلاا ة ل مت بلػػ  والم اقبػػ  وتحسػػيف ابااأ الم سسػػ ت " اسػػتخاامي  مػػف

ةمػػ  تلتمػػا  تليػػيـ ت ػػؾعم يػػ  ال إذًا  ػػإف   عػػف   يػػؽ اسػػتخااـ ملػػ ييس تخػػاـ بػػاو ى  تحليػػؽ ىػػذا الغػػ ض.
ـ  و المتل لػػػ  بػػػ بااأ  ػػػ  م سسػػػ  مػػػ ، المل ومػػػ ت  اا ة ت ػػػؾ الم سسػػػ  إل  ميػػػ  سػػػ ليب و تلػػػايـ بػػػ امل مػػػف ث ػػػ

  ااأ الل م يف.وم اقب  تن،يذ الخ   مت بل  ابااأ و  تلييـالستخاامي     

مةموعػػػ  مػػػف اإلةػػػ اأات التػػػ  تلػػػ  ف بيػػػ  النتػػػ  ل المحللػػػ  ل نشػػػ   بأىاا ػػػو  يضػػػً  بأن ػػػو :"  ؼ     ل ػػػي  و 
. ونحػف 3" يػ  ابااأ عالمل  ة بلصا بي ف ماى انسة ـ ت ػؾ النتػ  ل مػ  ابىػااؼ المحػااة لتلػاي  مسػتوى  

التليػيـ عم يػ  مل  نػ  بػيف مػ ىو مخ ػ  لتحليلػو مػف  ىػااؼ مػف بن و  يلتبػ  باو ن  نميؿ إلى ىذا التل يؼ 
 ةي  وبيف م تـ تن،يذه ع ى   ض الواق ، وذلؾ لمل    المستوى الحليل  لألااأ وماى   ع يتو.

 ال مي ،، و الحةـ حيث مف المستياؼ ابااأ  م ال،ل   ابااأ ات، ؽ ماى ع ى ابااأ تلييـ          ي  إذ 
 ماى ع ى ل ح ـ ابااأ تلييـ يتةو  ذلؾ. ، ومف ث ـ  الح ـ ع يواالستم ا ي و  الت  ، ،و  الةواة،و  الس ع ،و 

  بل ا  حا ي     م  .اللمؿ تصميـ يتضمني  الت  المواص، ت م  ع يو والل  ميف ابااأ عن ص  تن سؽ
 4.ب بااأ الل  ميف شخ  اب ع ى ابااأ تلييـ عم ي 

                                                 
1
، كهٍييييخ االلتصييييبد وانعهييييىو ا دارٌييييخ، "يفهييييىو وأضييييص لٍييييبش كفييييبءح األداء فييييً انىحييييداد ان ديٍييييخ (،"2012) إضررررَاعٍو ٍحَررررذ ٍررررذحد  -

 .، ترظرف1: ، صجاٍعح اىٍرٍ٘ك، إرتذ
2
، "وضييييروراد انت ٍٍيييير رلٍييييبش األداء انحكييييىيً ثييييٍن نًييييبذج انفكيييير انًعبصييييتراتٍجٍبد اضيييي (،"2009) اىنررررردي ٍحَررررذ ٍ٘ضررررى ٗرفٍقررررٔ  -

 .، ترظرف719: (، ص4اىعذد )(،49ٍعٖذ اإلدارج اىعاٍح، اىرٌاع، اىَجيذ )
3 

، ٍجيح  "دراضخ يٍدانٍخ نهًصرف انصنبعً انطىري تمىٌى أداء انًصبرف ثبضت داو أدواد انتحهٍم انًبنً "(،2005)زٌ٘د ىطٍف ٗآخرُٗ -

 .163(، ص4(، اىعذد )27ذشرٌِ ىيذراضاخ ٗاىثح٘ز اىعيٍَح، ضيطيح اىعيً٘ االقرظادٌح ٗاىقاٍّّ٘ح، اىَجيذ ) جاٍعح
4
- www.abahe.co.uk, Arab British Academy for Higher Education, (2011) تمٍٍى  األداء , 1ص . 

http://www.abahe.co.uk/
http://www.abahe.co.uk/
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عم ي ت تحايا ال ، أة وال، ع ي ، وعنام  تةتم  المل ييس    مةموع  " :و  قي س ابااأ بأن   ؼ     ي ل  و 
 .1"واحاة للي س ال ، أة وال، ع ي  لألنش   ع ى مستوى الم سس   تسمى ن  ـ قي س ابااأ

لتػػػ  تبػػػذلي  ىػػػذه  مػػػ  ىػػػو نتيةػػػ  ل ةيػػػوا ام سسػػػ   و من  ن مػػػ  قيػػػ س ابااأ  ػػػ   يػػػ    ت ػػػو    إف   
مل ػـ الم سسػ ت ميمػ   والت  تت  مؿ م  مخت ؼ ةوانب قي س ابااأ مػف  ةػؿ تحسػينو، إال  ف   الم سس 

الم ليػ  وغيػ  الم ليػ ، ملتمػاة  ػ  ذلػؾ  مػف الن حيػ   ف نوع النش   الذي تم  سو مت،ل  ع ى قيػ س ابااأ 
بػ  بػاو ى  مػف   ثػ  لت  ت ـ  اشتل قي  مف ب  ق  ابااأ المتوا ف، والتػ  ت   ع ى م ش ات ابااأ ال  يسي ، والت 

 :2الت ل  ىذه الم ش ات ب لةاوؿ   إيض ح   ف  م    اوات اللي س استلم اًل، وي  
 ( يؤشراد األداء انر ٍطٍخ2انجدول )

 أهداف األعًبل يؤشر األداء انر ٍطً

 العائاد عمى السهثمار -الربحية األادا  المالي 1
 الهوجه بالسوق -رضا الزبائن األادا  المهعمق بالزبائن 2
 جوادة المخرجات -هكمفة اإلنهاج -كفا ة وفاعمية العمميات األادا  المهعمق بالعمميات الاداخمية 3
 السهثمار في البهكار -قاعادة المعرفة -رضا العاممين الهعمم والنمو المهعمق باألادا  4
 :3 اا ي  وتلييمو بش ؿ او ي للاة  سب ب مف  ىمي  للي س   أ   ة  سس ت ت  الم   ذ  ه بأف   ي   ا  الة   

 و اأ تحليؽ ملاا  مف التلاـ والنة ح. السل   .1

 وةميو  المتل م يف ملي . ،ومت  ب ت  ب  ني  ،ح ة تتحايا ملا تي  ع ى ت بي   .2

 السل  لتحايا موا ف الخ ؿ إف وةا، واللمؿ ع ى تصحيحو. .3

 ف م موس    ابااأ الذي خ     لو.مل    ىؿ تـ تحليؽ تحس .4

 ػػ  تحايػػا ةوانػػب ابااأ اب ثػػ   ىميػػ ،  ؼ    ػػخت  ت  قػػا الم سسػػ ت   ػػ  ىػػذا الصػػاا إلػػى  ف   يف  وى  ن ػػم     
أ   لبلض    :4الت لي  الم ش ات   قي س ابااأ مف خالؿ   إلى ل ة 
 ابااأ الم ل  ممثاًل ب ل بحي ، وابااأ    السوؽ، و ض  اللمالأ. -1

 لم ي ت مف حيث ال ، أة، وال، ع ي ، والةواة. ااأ ال -2

نة   اللمؿ بمي  ة -3  .ابااأ الااخ   المتمثؿ بلا ة الل م يف ع ى اإلبااع وا 

 ىو الوقوؼ ع ى م ىو من،ذ، ومل  نتو بم  تلييـ  اا ي و اأ   ي  م سس  اا   بأف   ا  ة  ن   ؽ  ب  مم  س     
ت، لتحليؽ مستوى م غوب مف ال بحي  مف ، واللمؿ ع ى تحسيف موا ف الخ ؿ إف وةاىو مخ  

 مف ةي   خ ى.ملي  ةي ، وا  ض أ ةميو  المتل م يف 

                                                 
1
- Stevenson, Tomas (2004), "Performance Measurement at Dhl Solution", Lulea Tenaska, University, p:14. 

2
-Vuksic Bosilj & Others(2008)," Organizational Performance Measures for Business Process 

Measurement", Research Paper Presented to Tenth International Conference on Computer Modeling and 

Simulation, Cambridge, UK, P:97. 
3
- Stevenson, Tomas (2004), op cite, P 413.  

4
- Nicolas Lopez Carolina & Cerdan angle (2011), "Strategic Knowledge Measurement, Innovation and 

Performance", International  Journal of Information Measurement, Vol.31,Issue, p:502. 
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، وا ة  التن  سي  ،ي س ابااأ مف خالؿ: ةواة الس ل قتلييـ و خ   لا ق ـ باآل لض   م  الب     
 .1"واإلنت ةي  المتحلل ، وملاؿ نمو ال بحي 

ىػؿ  ،ليػ سيةب م اع ة التوقيت الذي سيتـ  يػو ال ابااألتلييـ عنا وض  مل ييس  ،ح ؿ     ي  ع ى 
 لم يػػ .ىػػذه ال يتوقػػؼ ع ػى اليػػاؼ مػف التليػػيـالمن سػػب إلةػ اأ لتوقيػت  ىػو  ػػ  ني يػ  الخ ػػ   ـ خالليػػ ،  

ع ػى مػف ةيػ ، و  حػوؿ ابااأ ال،ل ػ التػ  تػـ ةمليػ  المل ومػ ت  ابااأ ع ػى اقػ  تليػيـتتوقؼ   ع ي    م 
 .  2"مف ةي   خ ى ت المن سب   الوقلم ي  ت ؾ الإة اأ 

 آلية هحسين األادا  2 –4 –1–2

 الت  تواةو  ؿ  مشل  الحليليابسب ب  ىمنيةي  من م  ل تل ؼ ع " :و  ابااأ بأن   يف  حس  ت   ؼ  ل    ي  
تحسيف ابااأ يلتما ع ى  مف ىذا التل يؼ ن ى بأف  . 3"للالةي  ابااأ، والت، ي     التاخؿ المن سب

ب     عن ص ه،  أياؼ لل    ابسب ب الحليلي  الت  تلؼ ع  لً   م ـ تحسيف وت وي  اباام   ة ت سس 
الوصوؿ إلى مستوى  غي ومف ث ـ  اللمؿ ع ى إية ا الح وؿ المن سب  الت  مف شأني  تثبي  ت ؾ اللوا ؽ ب

 ع ؿ  مف ابااأ.
 ؿ الت  تل ن  مني  م سس  م ،   يل  من م  وش م   للالج المش  ":و  بأن   يضً   تل ي،و ف  م   وي  

وى  عم ي  من م  تبا  بمل  ن  الوض  الح ل  والوض  الم غوب لألااأ ال، اي والم سس  ومح ول  
 .تأثي  بي   اللمؿ ع ى ابااأ لمل      سب بتح يؿ اب او  ن  يأت وى   .4"تحايا ال،ةوة    ابااأ

صو   و االنح اؼ    ابااأ ال،ل   عف ع ى  س س عالج الل ابااأ    ة تحسيف وـ  ل  ت   م  
 . 5ابااأ المستياؼ والت  قا تلوا إلى  ي مف عن ص  ابااأ

ا خ ؿ مليف     حا م ون توابااأ  وب لت ل   إف    ؼ  ص  ت  ،  أف ي  وعن ص ه لف ي وف  ل اًل إذا وة 
مف ىن     بيف ال ، أة وال، ع ي .يل ن  مف مش  ؿ    التولي، و    ع يتو ضلي، ،  و  ن   ب ، أة متاني   و  ف  

و لً   ابااأليؽ مستوى مليف مف تتةو ليس  ل  إلى تح   ف البا لإاا ة الم سس تي  الن ةح  إال  ف  
ن  ل ال ، أة  مف ي ع لي ت تتل ؽ بمستو  إست اتيةي إلى تحليؽ  ىااؼ تلما م   خ   الت  تـ اعتم اى ، وا 

 . ااًأ  ل الً ، ابم  الذي يحلؽ باو ه وال، ع ي 

                                                 
1

- Mazzanti Massimiliano & Others (2006), " Organizational Innovations, human resources and firm  

Performance  The Emilia- Romagna food sector", The  Journal of Socio-Economics, Vol.35,Issue1, p:131. 
2
، ٍجيح جاٍعح ذشرٌِ "انرلبثخ ا ضتراتٍجٍخ و أثرهب عهى زٌبدح فعبنٍخ أداء انًنظًبد "(،2005)، ذرمَاُ حْاُ عثذ اىيطٍف عثذ اىيطٍف -

 ، ترظرف.136(، ص4(، اىعذد )27ىيذراضاخ ٗاىثح٘ز اىعيٍَح، ضيطيح اىعيً٘ االقرظادٌح ٗاىقاٍّّ٘ح، اىَجيذ )
3
 ميٍح اىرجارج، جاٍعح عٍِ شَص، ،"ورلخ عًم -دور انتدرٌت فً تحطٍن أداء انًىارد انجشرٌخ "(،2010)عثذ اىٕ٘اب عيً ٍحَذ  -

http://www.saaid.net ،17/3 /2014 ،3:45PM ،ترظرف.26ص ، 
4
، "أداء انًؤضطبد االلتصبدٌخ فً ظم انتنًٍخ انًطتدايخ فً تطىٌر وتحطٍن  االضتراتٍجًم دور انتحهٍ "(،2005) زاٌر ٗافٍح -

management_dz.net/post/2/08/2012.html-www.markting                                                                                       . 
5
، http://www.saaid.net ،17/3 /2014، خفً ينظًبد األعًبل انعصرٌ إدارح األداء انًتًٍس  نهًىارد انجشرٌخ(، 2010)مردي اىطٍذ أحَذ  -

3:45PM ،ترظرف.26ص ، 

http://www.markting-management_dz.net/post/2/08/2012.html
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 بف   ،ب ن  ة شمولي  تبا  مف الةذو ، وىذا  م  بايي عم ي  تحسيف ابااأ تت    م   ف  
ف  يةل ي  سل     مش   ل  لشو  الخ  ةيالمل لة   ، عم ي  مستم ةتحسيف ابااأ  "ت ي  مف ةايا. وا 

 .1"تو   مخ وف مي  ي محت ؼ    الم سس ي  يذا  إن  وب
مف  صغي ة تضـ عاااً اللمؿ وى  مةموع     ؽال،ل ل  لتحسيف ابااأ ى   ؽا ال    ىـ إحاى 

 ىااؼ ملين     وقت تحليؽ منيـ  ااأ ميم ت و  ي   بمخت ،  ول ني  مت  م  ،  تخصص تمف اب  اا 
تب اؿ الخب ات     اإل  اةىذه ال، ؽ ميم  . و 11 -5يت اوح عااىـ مف و  ،وىـ مس ولوف عف  اا يـ محاا

اتخ ذ الل ا ات واإلة اأات ، ب إلض    إلى وتلييمي  ت الال م ، ةم  المل وم ت وت ويف الباا ؿوالمي  ا
 حؿ المش الت، وتو ي  الوقت. ل ت  آ  ؽ  بي ة و المن سب ، 
ح ل  عاـ  بف   ، نس ً الح   عنا اختي     يؽ اللمؿ بحيث ي وف متة   ىذا الصاا  وىيف  ن  م  
 .ت  ل س بي نست اي ل وصوؿ إلى التة نس 

تل ؽ ب يو  ح ل  مف الت ىؿ    ابااأ عم ي  تتحسيف ابااأ  ف  بأ :وؿ  الل   ن ن  م   ؽ ي  ب  مم  س  
،  م  الم سس ت ، بسب ب عاياة مني  م  يتل ؽ ب لبي   الااخ ي  ل م سس  ومني  م  يتل ؽ ببي تي  الخ  ةي 

، ابم  الذي ي، ض ع ى إاا ة الم سس   يً   ً ال ، أة  و ال، ع ي   و   ييم  ملتل ؽ  يضً  بلصو     ت
تحايا ال،ةوة بيف ابااأ ب الذي تم  سو تش يؿ   ؽ عمؿ ذات خب ات واسل  ميمتي  اللي ـ النش    ف 

 قا  اإلم  ف. حةـ ىذه ال،ةوة تخ،يض)المستياؼ(، ومف ث ـ  ال،ل   وابااأ الواةب تحليلو 
  ً ةوى ي ل نو  صب  ش   ً ، و  سس ت لـ يلا  م ًا اختي  ي ً الم   ع ي ت وي  ابااأ و  تحسيف   إف  

ـ    ف  ذا    عاـ االنتث  ، ل  البل أ واالستم ا ي  و  ي إلم  ن ت وي  ابااأ مف     ىذا اللص  بلضي    االىتم 
 يستياؼ    ابس س ت ويف وتاعيـ اللا ات التن  سي .الذي ش مؿ ال    الالمن و  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 

 management_dz.net/post/2/08/2012.html-www.markting.                       .14، صٍرجع ضثق رمرٓ (،2005) زاٌر ٗافٍح -
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 المبحث الثاني
 

 فاعمية األداء المصرفياألسس النظرية ل
 

 تًهٍذ 

ـع ا ػعيا  ؽتحقيػ عمػ عػف دػدرة المصػرؼ  فاعمية األداء المصرفيتعبر  األىػداؼ المتتمةػة التػي تَػ
مػف  دؤاب، االعمػؿ الػحقيػؽ األربػاح مػف تػحؿ تحاػيف األداءددرتو عمػ  تتتمثؿ في التي مف دبؿ إدارتو، ا 

زيػادة مااجية احتياجاتو مػف جيػة ا االحةاظ عم  ماتاى معيف مف الايالة بيدؼ  لماليقاية مركزه اأجؿ ت
 ، امنػو كػاف دبػد مػفإلػ  أدنػ  الماػتايات تقميؿ التكاليؼربحيتو مف جية ثانية باإل افة إل  العمؿ عم  

 ؼ أاًد عمػ التعرؼ عم  فاعمية األداء المصرفي االعاامؿ المؤثرة فييا، الماصاؿ إل  ذلػؾ دبػد مػف التعػر 
ـع التالمتعمقػػة بيػػا تعػػاريؼ االمةػػاىيـاػػرد بعػػض ال المصػػارؼ مػػف تػػحؿِ  مةيػػاـِ  أىميتيػػا حػػدث عػػف ، امػػف ثَػػ

 عمػ  المنافاػة فػػي ادػػدرتيامػدى  فػػي الاػاؽ المصػرفية ةالمتداالػ يػةنقدةػػاا ض الكانيػا المحػرؾ األاااػي لم
النشػػاط  داػػتمرار ىامػػةا  أاااػػية ميػػةعمالمصػػارؼ  أداءإذ أفع مػػف تػػحؿ األداء الػػذ  تقػػاـ بػػو،  الاػػاؽ

  .مف جية أترى الماتمرة االتحديات التغيراتمااجية عم   ددرة تمؾ المصارؼا  مف جية المصرفي
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 وأهميتها مفهوم المصارف 1 – 2–2
اػي فػي نشػاطيا عمػ  دبػاؿ مف المؤااات المالية التي تعتمد بشكؿ أاا banksالمصارؼ  رُ بَ عتَ تُ 
د يممكػاف فرصػًا ااػتثمارية، ابػيف ًا بيف مف لدييـ أمػااًد فا  ػة ا قديـ اد تماف، اىي بيذا اايطتالادا ع ا 

مػػف د اف التقػػاء بػػيف مػػف يممػػؾ األمػػااؿ ا مػػف د يممػػؾ األمػػااؿ الديػػو فرصػػًا ااػػتثمارية، ابالتػػالي تصػػب  مكػػ
سجػػػاؿ ااػػػتحقاؽ دا ػػػع ا افيػػػؽ بػػػيف سجػػػاؿ ااػػػتحقاؽ الا يممػػػؾ األمػػػااؿ، باإل ػػػافة إلػػػ  كانيػػػا تاػػػاىـ فػػػي الت

ماليػػة  إلػػ  مؤااػػات ىػػذه المصػػارؼ تنتمػػيا ، يفالمػػالي اءطالااػػمػػارس نشػػاطيا تحػػت ااػػـ تُ إذ  .1اد تمػػاف
  الجياز المصرفي.متتمةة ُتشكؿ بدارىا ما يام  

ادتصػػادية متتصصػػة ماثػػاؽ بيػػا تعمػػؿ فػػي إدارة األمػػػااؿ  منشػػ ت :"ايػػأنع عمػػ  رؼ اؼ المصػػرِ ُعػػ
درا ػػًا أا بيعػػ "أمػػاكف التقػػاء عػػرض األمػػااؿ بالطمػػب عمييػػا. ىػػيًا أا شػػراًء، ابعبػػارة أتػػرى: حةظػػًا اار

2
كمػػا  .

ماليػػػة تقػػػدـ مجماعػػػة متناعػػػة ااااػػػعة مػػػف التػػػدمات الماليػػػة،  ات:"مؤااػػػبعػػػض اددتصػػػادييف ب نيا يػػػافَ رع عَ 
"تاصة اإلدراض، التافير، المدفاعات

3
. 

تعب ػة ية تاع  اراء تنايع مصادر التمايؿ ا مصرفكيانات يا:" عم  أنع  المصارؼ الشاممةُعِرفت كما  
عمػ  تقػػديـ  مػن  اد تمػاف المصػرفي لجميػع القطاعػات، كمػا تعمػؿُ تقػـا با أكبػر دػدر ممكػف مػف المػدترات، 

نجػدىا تجمػع مػػا بػيف اظػػا ؼ إذ دػد دتاػتند إلػػ  رصػيد مصػػرفي،  كافػة التػدمات المتناعػػة االمتجػددة التػػي
 . 4اداتثمار ااألعماؿ لمتتصصة امصارؼااظا ؼ المصارؼ االتقميدية  المصارؼ

مينػػة فيػػو  تُػػَزاَاؿُ  المكػػاف الػػذ الطاالػػة أا تعنػػي اإليطاليػػة األصػػؿ  Bancoكممػػة الجػػديُر ِذكػػُرُه بػػ فع 
، امػػف ىنػػا جػػاءت اظيةتػػا المصػػرؼ األاااػػيتاف: اىمػػا دبػػاؿ الادا ػػع ة ايػػتـ فيػػو تبػػادؿ النقػػد بالنقػػدالصػػراف

 .5"ـ بعمميات من  القراضبتافير مكاف أميف ليا، االقيا

عمػ   ؿُ عَمػعبارة عف مؤااػات ااػاطة ماليػة تَ  المصارؼ أفع  نرىالااردة أعحه المةاىيـ  مف تحؿِ 
القيػػاـ  ُمحتاجييػػا بيػػدؼإدرا ػػيا إلػػ   تعمػػؿ عمػػ  ـع ثُػػأفػػراد أا شػػركات ير بػػاف بادتارىػػا،  جمػػع األمػػااؿ مػػف
تاػػتطيع جميػػػع األطػػػراؼ  عمميػػة الااػػػاطة الاػػػابقة تػػػحؿِ مػػف  وُ ، إذ أنعػػػااػػػتثمارىا بغيػػة بمشػػاريع تنمايػػػة أا

ىػػي  :المصػػارؼ فػػافع  ستػػرَ  بتعبيػػرٍ  المكػػاف المنااػػب.اا ػػعيا فػػي اداػػتةادة مػػف األمػػااؿ التػػي تػػـ تجميعيػػا 
فػػي ىػػذه الحالػػة اػػاؽ  د  َعػػالمكػػاف التػػاازني الػػذ  تمتقػػي فيػػو الطمبػػات عمػػ  األمػػااؿ مػػع العػػرض عمييػػا، إذ تُ 

 األمااؿ. إدراض اادتراض لتمؾ
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 .3، عًاٌ، صعنهُشش ٔانتٕصٌ ٔائم داس ،انًعاصرة فً ادارة انبُىن التجاهاثا، (2003)سيضاٌ صٌاد ٔ جٕدج  يذفٕظ أدًذ  -
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االنقػػد  مػػف تػػحؿ   فػػي تحقيػػؽ اداػػتقرار اددتصػػاد ـُ اػػاىِ تُ  المصػػارؼَ  إلػػ  أفع بػػدارنا  يرُ ِشػػكمػػا نُ 
بالشػكؿ األمثػؿ لتدمػػة  مػف أجػؿ تاظيةيػاالةػاا ض النقديػة  بالتػالي زيػادةا  ،جمػع المػدترات الماليػة اتنميتيػا

 .عممية التنمية اددتصادية في المجتمع
ااألعمػاؿ اداػتثمارية  عمح يػال قػدمياالتػي ت التػدمات مػف تػحؿِ  banks  فالمصاار  أهمية   فُ كمُ تَ 
بتزايػػػد كافػػػة القطاعػػػات اددتصػػػادية بحاجتيػػػا مػػػف األمػػػااؿ  تقػػػاـ "تنةػػػذىا فػػػي المجػػػادت المتتمةػػػة، إذالتػػػي 

اذلػؾ ألجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ التنميػة اتحقيػؽ الرتػاء االنمػا  طلحاتمرار ب نشطتيا المعتادة افؽ مػاىا متطػ
 .1"ابالتالي تحايف ماتاى المعيشة في المجتمع ،يفددتصاديا

محرؾ أاااػي دترات المالية ا لتاظيؼ المىـ أداة أ ياىا أنع  أهمية المصارفمف  يدُ زِ يَ الذ   األمرُ 
تعمػػؿ ا  ًا اماليػػًا، ادتصػػاديبمػػد الناشػػطة فيػػو اادػػع العمػػ   يػػة، إذ ُتاػػاِعُد فػػي التعػػرؼِ دةػػاا ض النقداػػتثمار ال

تػافير اد تمػاف اتمػؽ ااػيمة لمتبػادؿ تتمثػؿ  "مػف تػحؿ:متتمؼ المجادت في  إدتصادياً  واادع يرتطا عم  
فػي ابشػكؿ فاعػؿ الماػاىمة  طيعُ اتَ بالحاابات الجارية اتحقيؽ عا د منااب عم  المدترات النقدية، كما تَ 

مػػف  ةمجماعػػ تػػافيرا  ،تجميػػع المػػدترات االعمػػؿ عمػػ  ااػػتثمارىا فػػي ىػػذه األاػػااؽب اذلػػؾ ،األاػػااؽ الماليػػة
 العمػػؿ عمػػ  تػػافيرماليػػة محػػددة ا  ىـ فػػي اداػػتثمار بػػ دااتٍ يػػدَ يتقعػػدـ ، باإل ػػافة لالبػػدا ؿ أمػػاـ الماػػتثمريف

ذا  رُ َبػعتَ يُ لمركػز ، األمػر الػذ  ا ؼالمصػر  مػف ِدبػؿ ة، مػف تػحؿ القيػاد المةرا ػألمااؿ المادعيف ةالحماي
 .2نعكس عم  اداتثمار ااداتتداـ االدتؿ ااإلنتاج"أف ذلؾ يإذ في اددتصاد الكمي،   أىمية تاصةً 

  أل ُممحةً   رارةً يا باَت ياتاالتااع في عمم المصارؼإحداث  :ب فع  القاؿُ  نانُ مكيُ مما ارَد اابقًا 
 ةالتاظيػؼ الكامػؿ لمةػاا ض النقديػ مػف تػحؿِ التنميػة اددتصػادية فػي دطاعاتػو المتتمةػة، تحقيؽ ل ؼُ يدُ يَ  بمدٍ 

مػدترات عمػ  ةػاا ض االذلؾ بتجميع ال تـُ يَ كما ، تحفي األتطاءا  اتثمار الصحيحةادناات داا عيا في 
ـع ا  ،شكؿ ادا ع متتمةة لمقيػاـ بااػتثمارىا مػف  يػالمػف يحتاج ياإدرا ػ، مػف تػحؿ بشػكؿ اػميـ تاظيةيامف َث

تقػديـ األربػاح، ا  اشػراًء لتحقيػؽ ىػامش مػفالمتػاجرة بػاألاراؽ الماليػة بيعػًا مؤااات، ا شركات ا ا أشتاص، 
العمؿ عم  تاجيو المػدترات االةػاا ض النقديػة مف كؿ ذلؾ  زبا ف ب دؿ التكاليؼ، اأىـلمالمناابة التدمات 

 ادتصػػػاديةٍ  المكانػػػة لحدتصػػػاد الػػػاطني لتحقيػػػؽ تنميػػػةٍ القطاعػػػات باتجػػػاه اداػػػتثمارات المنتجػػػة فػػػي متتمػػػؼ 
 .شاممةٍ 
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  .105- 104انًطهة، يشجع سثق ركشِ، ص انذًٍذ عثذعثذ  -
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 األداء المصرفي اهيةم  2– 2–2
جزٌء مف األداء المالي، ابالتالي فيا جزٌء مف  (Bank Performance)اَء المصرفياألد ُيَعدُ 

و َيتتُص ُيصَنُؼ ِ مَف األداء الجز ي ألنع ا  كما ،المصارؼدطاع اُيعِبُر عف األداء في  األداء اددتصاد 
اآللية التي  اُيمِثؿُ . في دطاع المصارؼ داف أف يمتَد ليشمؿ بقية القطاعات المكانة لحدتصاد الاطني

 كافَ كي تَ بالشكؿ األمثؿ  ، اسلية ااتغحليااالبشريةالمالية  اإلدارة المصرفية في التعامؿ مع مااردىا تنتيجيا
ـع التتطيط ليا بشكؿ مابؽ. تحقيؽ عم  دادرةً   أىدافيا التي َت

ددرتيا ُيَعِبُر عف  كماُمحددة، زمنية  تحقيؽ ىامش مف األرباح في فترةٍ  عف ددرة المصارؼ عم  ُيعَبرُ إذ 
ف مكِ يُ  ، بحيثُ مف جية ثانية يامالبرأس  ادرجة المتاطرة ربحيتيا مف جيةتحقيؽ المااءمة بيف عم  

 ية.المصرفاإلدارة أىداؼ ، التي تحقؽ بدارىا ر ابةنتا ج المالاصاؿ إل  ال

 ماارديادة ز ا  التكاليؼ المصرفية مف جية،اؿ يؤد  إل  تتةيض األداء المصرفي الةعّ  كما أفع 
في الااؽ  عم  حجـ النقاد بشكٍؿ إيجابي ىذه الزيادة تنعكسإذ  ،جية أترى مفالمصرؼ المالية 

لتكاليؼ مف ، حيث تشترط تتةيض اعممية متحزمةاألداء المصرفي  اُيُعد   .تدااليااارعة  المصرفية
  لادت.مف جية أترى، ابالتالي تتطمب كةاءة افاعمية بنةس ا جية، اتعظيـ الربحية

جميع األطراؼ المتعاممة معيا، مف مادعيف، في إر اء صرفية مدارة النجاح اإلأي ًا عف  رُ اُيعبِ 
مصارؼ امؤااات أترى، مف تحِؿ تقديـ التدمات المناابة في الادت الُمحدد، ا ، زبا فا مااىميف، ا 

 الافاء بالتزاماتيا تجاه دا نييا.ددرتيا عم  باإل افة إل  

عم  المنافاة في  رؼ اددرتواتاصيؼ حالة المص لمعرفةِ  ؼُ يدِ يَ  داء المصرفياألالبحث في إفع 
 المصرؼ نشاط داتمرار ا رارية أاااية المصرفية عممية المؤااات أداءُيعد "لذا الااؽ المصرفية، 

 فاتتحميؿ ادنحرادياـ اإلدارات المصرفية في  ، اذلؾ مف تحؿ1"الماتمرة االتحديات لمااجيتو التغيرات
 عف طريؽأي ًا  ذلؾَ  ـُ تِ يَ ا  .ُمحتممةعف الاداع في تاا ر دبتعاد ةيُد في االذ  يُ  امعرفة أابابيا، األمرُ 

الا ع المالي لممصرؼ احصتو الاادية، اكذلؾ إتباع أاماب  لمعرفةِ  ؼُ يدُ مجماعة مف المعايير تَ  ا ع
ـع مركز التحميؿ المالي لميزانيتو التتامية ا  مرنة لمااجية األتطاء المحتممة  طا ع تط ه المالي، امف َث

 الحداث.
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 مف الكثير تعثر العالـ فييا يشيد التي الحالية الةترة في تاصةً  أهميةً  المصرفي األداء بُ اِ كتَ يَ 
 عف الصادرة البيانات في اادتتحؼ التنادض تعثرىا ا عؼ أدا يا ابابىـ أأ مف كاف االتي مصارؼال

  .يقيالحق اأداءىا مصارؼال ىذه
 تحادت مف المصرفي القطاع يشيده لما اممحة  رارية عممية مصارؼال أداء تقييـ رُ بَ عتَ يُ  إذ

صححات، مصارؼ افاعمية ال كةاءة عم  أثر بمجماعة مف القاانيف االتشريعات، اما ليا مف تتمثؿ اار
  .1"األترى مصارؼال لمنافاة ت ىيميا امدى ،عمميا

 اأىدافيالمصارؼ لتحقيؽ تاتتدميا  يالت األاااية مف األدااتباعتباره  تهأهميَتكُمُف كما 
 المصرفية اإلدارةلدى  كبرى ب ىمية يحظ ا ، بمرانة كافية األداءىذا الناع مف  يتمتعحيث  ،اإلاتراتيجية

 اااياأل الدافع ؿُ ثِ مَ يُ المصرفي  األداء فافع  بناًء عميوا  ،مجاؿالباحثيف في ىذا ال دبؿ متزايد مفاىتماـ ا 
 تحقيؽ فييااعد عامًح ىامًا  د  عَ يُ كما  .مف عدـ اجاده الااؽ التي يعمؿ بيافي  المصرؼ اجادثبات إل

 .فييا المنافاةااداتمرار ب المصرفية البقاء في الااؽباألاااية، المتمثمة  وافىدأىـ أ

 عم  حٍد اااء يااماظةي المصرفية دارةاإل تنةيذ في مثؿُ تَ األداء المصرفي يَ  أفع  نرىمما َاَرَد 
في  صرؼالم ااعدُ يُ  بما االمياـ عم  أكمؿ اجو، متتمؼ األنشطةب القياـبددة، ا الماكمة إلييـ  ألعماؿل

 .إدارتوراميا االتتطيط ليا مف دبؿ  ـع التي تَ  األىداؼ تحقيؽ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .89:، صانًشجع انساتق، قشٌشً يذًذ جًٕعً -
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 األداء المصرفي يةعمفا 3 – 2–2
، (Effectiveness)ةاعميةمل العاـ مةياـالعف  راً كثي تتمؼُ د يالمصرفي  فاعمية األداءمةياـ إفع 

 تتصؼ، حيُث 1(درجة تحقيؽ األىداؼ )اتعني ألداءمةياـ امةيامًا محزمًا ل ةاعمية مةياـ ال تبرُيعإذ 
 .وإليتنتمي  بغض النظر عف القطاع الذ  ةاعميةأا دميمة ال فعالة في أدا يايا منش ة ب نع المؤااة أا ال

األرباح الماتيدفة ااألىداؼ األترى التػي ُتِطػَط ليػا تحقيؽ في تتمثؿ المصرفي  فاعمية األداء أما
 مف جية اأىػداؼ المقتر ػيفدارة حققة ممبية ألىداؼ اإلتكاف النتا ج المُ ، بحيث مف ِدبؿ اإلدارة المصرفية

جػػاد سليػػة ماػػاعدة عمػػ  إيتعتبػػر مػػف العاامػػؿ الالةاعميػػة المصػػرفية"  فع . كمػػا أمػػف جيػػة أتػػرى االُمقر ػػيف
المصػػرؼ،  بػداره إلػ  زيػادة ربحيػة، الػذ  يػػؤد  2المصػرفي" اد تمػاف فػػي زيػادة الػة تاػاعدااػاطة ماليػة فع

اتحقيػػػؽ أىػػػـ األىػػػداؼ التػػػي تاػػػع  إدارة المصػػػرؼ لتحقيقيػػػا مػػػف أجػػػؿ المنافاػػػة ااداػػػتمرار فػػػي الاػػػاؽ 
 المصرفية.

أف  تحااؿُ  ":يانع نافاية، لذا فاِ إفع المصارَؼ عم  اتتحفيا أنااعيا اأنشطتيا تعمؿ في ااؽ ت
تحصؿ عم  أكبر حصة ممكنة في ىذه الااؽ، عف طريؽ تقديميا ألف ؿ التدمات، اااتعماؿ األمااؿ 

 . 3"المتاحة لدييا أف ؿ ااتعماؿ لتحقيؽ ذلؾ

: فاعمية األداء المصرفي تعني ددرةمما ابؽ يمكف لنا القاؿ  عم  تحقيؽ اإلدارة المصرفية  أفع
مف األرباح اتقديـ التدمات إل  جميار المتعامميف ممكف تحقيؽ أكبر ددر  بمعن الماطرة،  األىداؼ

 اماتاى معيف مف الماارد المتاحة.بتكمةة محددة 

كبيػر فػي تحاػيف اداػتثمارات اكيةيػة  بشػكؿٍ  ىـُ المصػرفية ياػا ةاعميػةتقييـ ال " أفع بعُض كما يرى ال
الادت طمبات المادعيف ب ي اتتاذ درارات صحيحة مف ش نيا معالجةاإلدارة المصرفية ف يااعدُ ا  ،4تازيعيا"

تقػػػديـ فػػػي  ـُ اػػػيِ يُ ، ا ااألربػػػاح العاا ػػػدأعمػػػ  الػػػذ  يحقػػػؽ المصػػػرفي مػػػن  اد تمػػػاف العمػػػؿ عمػػػ  ا  المنااػػػب،
بشػػكؿ المصػػرفية حالػػة الاػػاؽ تحميػػؿ الاػػعر المنااػػب، ا لجميػػار المتعػػامميف بػػالجادة المر ابػػة ا  اتالتػػدم
 .اجراء درااة دديقة لممركز المالي لممقترضقياـ بال، ا اداع في التاا رلتحفي الدديؽ 

                                                 
1

 ، َقالً عٍ: 4: ِ، ص، يشجع سثق ركشتٕسقثح  شٕقً  -

-James L price; "Organizational Effectiveness, an inventory of propositions", Richard d Irwin, Inc, 

Homewood, Illinoisd, 1968, p:3. 
2
- Jonathan Adongo & others (2005)," Factors Influencing Efficiency in Namibia’s Banking Sector", The 

    Namibian Economic Policy Research Unit, Box 40710, Ausspannplatz, Windhoek, P:27. 
3

 ، تانتظشف.382:ص يشجع سثق ركشِ،، خانض طانخ -
4
-Patricia L.Tecles & Benjamin M. Tabak (2010)," Determinants of bank efficiency": The case of  Brazil, 

European Journal of Operational Research,P:4.                                                                                                                                         
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إتبػػػاع  تنميػػػة رأاػػػماؿ المصػػػرؼ، ادػػػدرة إدارتػػػو عمػػػ  عمػػػ أي ػػػًا العمػػػؿ  مػػػا اػػػبؽ إلػػػ  باإل ػػػافةِ 
ـع ا ػعيا االتتطػيط ليػا بشػكؿ ماػبؽ، ابمػا  ةمحددإاتراتيجية  مػع  يػتحءـُ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي َت

 كااد. تـ ا تمف  اد ، امراعاة الدارات التي يمر بيا اددتصادالاادع اددتص
تااجييػػا العديػػد مػػف ا مػػف األنظمػػة االقػػاانيف،  اػػاؽ المصػػارؼ تت ػػع لمجماعػػةٍ  فع إلػػ  أ اىيفَ َنػػمُ 

ًا اػمبيًة س سثػار عُكػتَ دػد  التيمتغيرات العاامؿ ا لعديد مف البا يا تت ثر، باإل افة إل  أنع الصعابات االتحديات
 .ياعم  فاعمية أدا  بيةً أا إيجا

ير " لحجػػـ المصػػرؼ تػػ ثفمػػثًح إفع  يفداء المصػػر فاعميػػة األكبيػػر فػػي  المتغيػػرات دارٌ  لػػبعضِ  أفع  إذ
اداػػتةادة مػػف الحجػػـ الكبيػػر لػػو االتااػػع فػػي إحػػداث  مػػف تػػحؿِ  .1أدا ػػو" كبيػػر عمػػ  ربحيتػػو اعمػػ  فاعميػػة

ر فػػي الاػػاؽ المصػػرفية، باإل ػػافة إلػػ  زيػػادة اداػػتحااذ عمػػ  حصػػة اػػادية أكبػػ الةػػراع المصػػرفية، بيػػدؼِ 
 حجـ المترجات )األرباح( بادعتماد عم  كميات ُمحددة مف المدتحت.

العمػؿ  الناجحة حتـ عم  اإلدارة المصرفيةفاعمية األداء المصرفي يفي ماتايات عالية  تحقيؽَ  إفع 
مػػف تػػحؿ الحصػػاؿ عمػػ   ـع راػػُمياتػػي تَػػاألىػػداؼ ال الاصػػاؿ إلػػ ا ، تيػػاربحيزيػػادة ا " تتةػػيض نةقاتيػػا عمػػ 

قيػػا مػػف تػػحؿ اداػػتةادة مػػف افػػارات الحجػػـ التػػي يمكػػف تحقيباإل ػػافة إلػػ  مػػف العاا ػػد،  فأكبػػر دػػدر ممكػػ
 .2بيا"ـ اداتثمارات التي تقا 

ىنػػػػاؾ مجماعػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف المتغيػػػػرات المػػػػؤثرة فػػػػي فاعميػػػػة األداء  إلػػػػ  مػػػػا اػػػػبؽ فػػػػافع  باإل ػػػػافةِ 
تاػػميط  نػػا نحػػااؿُ األتػػر يػػؤثر بشػػكٍؿ إيجػػابي، لػػذا فانع  بشػػكٍؿ اػػمبي، االػػبعُض  المصػػرفي، بعػػٌض منيػػا يػػؤثر

 ال اء عمييا جميعًا في الةقرة القادمة.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
- Peter M. Jackson &  Meryem Duygun Fethi (2000)," Evaluating the technical efficiency of Turkish      

commercial banks: An Application of DEA and To bit Analysis", University of Leicester, P:12.     

 
2
- Saibal Ghoshb & Das Abhiman (2009)," Financial deregulation and efficiency of the profit: 

anonparametric analysis of Indian banks", Journal of Economic and Business 61, P:510.   
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 فاعمية األداء المصرفي المؤثرة في عواملال 7 – 2–2

 ؽتحقيػػػػ عمػػػػ بقػػػػدرة المصػػػػرؼ المتمثمػػػػة  المصػػػػرفيفاعميػػػػة األداء عػػػػف  الاػػػػابقةِ  دثنا فػػػػي الةقػػػػرةِ َحػػػػتَ 
ـع ا ػػعيا بشػػكؿ ماػػبؽ، كاألىػػدا زيػػادة ، ا قايػػة مركػػزه المػػاليات ،أدا ػػوفاعميػػة حاػػيف قدرتػػو عمػػ  تؼ التػػي تَػػ

 .عالية الماتاىفاعمية أداء ، لماصاؿ إل  وتكاليةربحيتو، اتقميؿ 
إلػ  نتػا ج يمكػف مػف  تاصػؿمتيػدؼ ل، إد أف درااة العاامؿ التي تػؤثر فػي فاعميػة أداء المصػارؼ

عمػػ  النحػػا الػػذ  ياػػم  بالعمػػؿ عمػػ   "المػػؤثرة فػػي فاعميػػة األداء المصػػرفي عاامػػؿالأبػػرز تحليػػا تحديػػد 
 . 1تقميص أثارىا الامبية"ا  تعظيـ أثارىا اإليجابية

دراجيا في بحثنا درااتيا التركيز عم ب قاـُ المتغيرات التي نَ إفع   ىي: اار
 اإلدارة المصرفية .7

زالػة الاألداء ا  فاعميػة ىميػة تحاػيففػي إدراؾ أ جػداً  ـٌ ِيػمُ المصرفية اإلدارة  دارَ إفع  تعزيػز ا  اػمبياتار
تابعتيػػػا، ايمكػػػف ميجيات األداء ا الحػػػرص عمػػػ  تنةيػػػذ ااػػػترات دارة الناجحػػػةعمػػػ  اإل جػػػبُ ا تَ إذ يَ  .اتاإليجابيػػػ

 :2بالتطاات التالية اإلدارة المصرفية تمتيص دار
ـع ا حميؿُ التي تااجو العمؿ اتالمشكمة  يدُ حدِ تَ   - أ تحديد البدا ؿ الممكنة لتجااز لاادع بددة، امف َث

 .المشكمة افي النياية تطبيؽ البديؿ األف ؿ

 .داءتقييـ األ يةعممأثناء إجراء  ، دايماالمتتصصةمف اليي ات الحزمة المشارة  طمبُ  - ب

المدتحت تحديد باإل افة إل   تحقيقيا،لأالايات  اتحديدمجماعة مف األىداؼ  ا ع  - ج
 .ألىداؼاتمؾ لتحقيؽ ااتتداميا  ااجبال

 .بشكؿ دار األداء  قييـتإعادة العمؿ عم  ا مف دبؿ اإلدارة  مةتابعة الدا المُ  - د
 المصرفية والخطط االستراتيجيات .7

مف تحؿ ا ع اتطبيؽ ااتراتيجيات  ،التططعم  عممية تحديد  اتراتيجياتا  مةياـ ادنطَ يَ 
جراءات متطارة األنشطة  فيالعاامؿ المؤثرة ب التحكـ اإلدارة في فُ مكِ تُ  ،3اتطط ابرامج اأىداؼ اأنظمة اار

بيف  مف المااءمةِ  ناعٍ  اإلدارة إحداثَ  في محاالةِ  فُ كمُ اداتراتيجيات المصرفية تَ  فافع  نوُ امِ . مصرفيةال
األىداؼ  تحقيؽِ  إل  و، اصادً بِ  ابيف الظراؼ البي ية المحيطةِ  لممصرؼِ  المتاحةِ  ااإلمكاناتِ  المااردِ 

 .4المصرفي ةاعمية في األداءِ الكةاءة ا ال بدارىا ؽُ قِ حَ المصرفية التي تُ 
 

                                                 
1

 .90: ، صيشجع سثق ركشِ، يضْٕدج عثذ انًهٍك  -
2

                                     .www.markting-management_dz.net/post/2/08/2012.html .13، يشجع سثق ركشِ، صصاٌش ٔافٍح -
3

نهتًٍُح اإلداسٌح  انًؤتًش انذٔنً"، انحكىيً انمطاع فً األداء وتطىٌر لٍاش فً وانتًٍس انجىدة جىائس دور (،"2009) أدًذ حاًَ عهً تٍ عثٕد -

 .81:صيعٓذ اإلداسج انعايح، انًًهكح انعشتٍح انسعٕدٌح، 
4

                                           .، تانتظشف7، صقسى إداسج أعًال، جايعح تُٓا، "عُاصر إدارة األداء وانعىايم انًؤثرة عهٍها (،2010انكشدي يذًذ ) -
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 يةالمصرفالسمعة الثقة و  .3

ـ يُػػػأنع فيػػػو ا ـ ااثقػػػاف يُػػػأنع يعنػػػي  فيػػػذا مصػػػرؼإ  لػػػدى الزبػػػا ف بايػػػداع مػػػدتراتيـ النقديػػػة  ديػػػاـَ  إفع 
فع . يافػػي تمبيػػة تػػدماتيـ الماليػػة عنػػد نشػػا ِ  عميػػوِ  دافَ ِمػػعتَ يَ  يػػؤد   صػػرؼالم المتعػػامميف مػػعجميػػار زيػػادة  اار

عمػ  تمتػيف  العمػؿُ  الناجحػةِ  المصػرفيةِ  ، لذا عم  اإلدارةِ وفاعمية أدا ِ إل  زيادة ماارده المالية ابالتالي زيادة 
 . زبا نياالثقة مع 

   المصرفية الودائع .7

 الادا ػػعُ  د  َعػػتُ ، إذ أكبػػر دػػدر ممكػػف مػػف الادا ػػع جػػذبِ ب القيػػاـاداػػتراتيجيات المصػػرفية  مػػف أىػػـِ  إفع 
المصػػارؼ عمػػ  تنميتيػػا مػػف  ُص تحػػرِ  ا، لػػذمصػػادر التمايػػؿ فػػي المصػػارؼ " أىػػـِ أنااعيػػا مػػف حؼِ عمػ  اتػػت
مػػف ، اذلػػؾ الربحيػػةالمصػػرفي ازيػػادة  التااػػع فػػي العمػػؿِ  غيػػة، ب1"تنميػػة الػػاعي المصػػرفي ااإلدتػػار  تػػحؿِ 
 .إل  ماتاى عاٍؿ مف الةاعمية في األداء المصرفي لاصاؿِ أجِؿ ا

  صرفيةالم والقبوالت الكفاالت .7

 الاػػندات أا لػػدفعيا نيابػػةً  المصػػارؼ ل ػػمافِ  دبػػاؿُ اتعبػػر عػػف  ،تاػػم  أي ػػًا بػػالقبادت المصػػرفية
عنيػا زيػادة فػي مػاارد المصػرؼ، األمػر  ـُ نجُ َيػا  .2مػف مصػادر التمايػؿ القصػيرة األجػؿ د  َعػتُ ، إذ عف العميػؿ

 .المتطط ليا باحاألر  بتحقيؽِ  متمثمةِ الو، ا أدا ِ  فاعميةإيجابًا عم   ُس كِ نعَ الذ  يَ 
 والتسهيالت االئتمانية القروضمنح  .7

، االتػي متػاطرةً   األعمػا  اػيالةً  األدػؿا  األكثر ربحيةً  المصرفيةِ  مف األنشطةِ  القراضِ  تُ إيرادا د  عَ تُ 
القراض التي  اعُ نَ تَ تَ  ، حيثُ فاعمية األداء المصرفي زيادةِ لممصرؼ عاا د مالية عالية، تؤد  بدارىا ل تحقؽُ 

فع  .األجػػػؿِ  أا طايمػػػةُ  متااػػػطةُ أا ال القصػػػيرةُ  القػػػراُض  فينػػػاؾَ  ،رؼاالمصػػػمنحيػػػا ت الةاا ػػػد المترتبػػػة عمػػػ   اار
 . 3القرض امدتو ناعِ تبعًا ل ؼُ مِ تتَ القرض تَ 

 المصرفية نفقاتال .6

فػػػي  ـُ اػػػاىِ يػػػا تُ ، كمػػػا أنع ةِ قَػػػحقِ تَ المُ  اإليػػػراداتِ  حجػػػـِ عمػػػ   رُ ؤثِ تُػػػ المصػػػارؼُ  كبػػػدىاتَ التػػػي تَ  نةقػػػاتال إفع 
األمػر مبػررة،  ا يػرُ  إذا كانػت مرتةعػةً  ، اتاصػةً وأدا ِ  فاعميةِ مف  ؼُ  عِ ابالتالي تُ  .ض ربحية المصرؼتة

بمػػػػا يتنااػػػػب احجػػػػـ العمػػػػؿ  االنةقػػػػات عمػػػػ  اإلدارة المصػػػػرفية العمػػػػؿ عمػػػػ  تتطػػػػيط التكػػػػاليؼ ـُ تِ َحػػػػالػػػػذ  يُ 
فع  نجػػػاح اإلدارة المصػػػرفية فػػػي ى عمػػػ  مػػػد ؿُ دُ إلػػػ  الحػػػد األدنػػػ  َيػػػ نةقػػػاتتقميػػػؿ ال ااإليػػػرادات المتحققػػػة، اار

 .المصرفي األداء فاعميةِ إيجابًا عم   ُس كِ نعَ يَ  مماتتطيط التكاليؼ، 

                                                 
1 

 .233يشجع سثق ركشِ، صدُفً  عثذ انغفاس،  -
2 

 .237، يذٌشٌح انكتة ٔانًطثٕعاخ انجايعٍح، دهة، ص "اإلدارة انًانٍت ،"(2005) كُجٕ  كُجٕ -
3 

 .178ظاْش، يشجع سثق ركشِ، ص تطشط ياْش -



 67فاعمية األداء المصرفي  األسس النظرية ل                                  ألداء المصرفي    األسس النظرية ل

     

  

 المصرفية االستثمارات .6

المؤااػػات الماليػػة بعػػض  أنشػػطةِ فػػي  ـُ اػػاىِ تُ  اداػػتثمار، حيػػثُ  عمميػػات بمزاالػػةِ  المصػػارؼُ  اـُ قُػػتَ 
 ؽُ حِقػػلتػػي تُ ىػػذه المصػػارؼ اداػػتثمار فػػي المجػػادت ا ؿُ حػػااِ ، اتُ اربحيتيػػاإيراداتيػػا  االشػػركات، اذلػػؾ لزيػػادةِ 

، 1لمتاػػػايؽِ  االقابميػػػةِ  باألمػػػافِ  ؼُ ِصػػػتَ التػػػي تَ  الحكاميػػػةِ  كاداػػػتثمار فػػػي الاػػػنداتِ  باألمػػػافِ  عُ متَػػػتَ الربحيػػػة اتَ 
 عمييا. ـُ قدِ يا اداتثمارات التي تُ بِ  عُ متَ تَ التي تَ  مف المزايا اإليجابيةِ  ةيدةً اتَ مُ 
 األجنبية تالعمالبتجارة ال .6

، ابالتحديػػد مةػػةِ تتَ األجنبيػػة المُ  بػػالعمحتِ  ادتجػػارِ  مػػف تػػحؿِ  اإيراداتيػػ زيػػادةِ لالمصػػارؼ  بعػػُض  مَجػػ ُ تَ 
 ايػػ، فانع مؤااػػات ااػاطة ماليػة رُ َبػعتَ تُ رؼ االمصػ تػدااليا بشػكؿ كبيػػر، ابمػا أفع  ـُ تِ العمػحت الر ياػية التػي َيػػ

 التعامػػػؿ بالنقػػػدِ  ازامػػػًا عمييػػػلِ  كػػػافَ  ، لػػػذااالمؤااػػػات األجنبيػػػةالااػػػيط بػػػيف المؤااػػػات المحميػػػة  دارَ  بُ مَعػػػتَ 
  .2األجنبي ااإلتجار بو

 المصرفية نظمة والقوانيناأل  .77

الايااػة الماليػػة  فػػي تاجيػوِ  ىامػاً دارًا التػي يصػدرىا المصػػرؼ المركػز   االقػػاانيف التشػريعاتُ  بُ مَعػتَ 
اطي الااجػب " كميػة ادحتيػمػف حيػثُ  ،المصػارؼعمػ  عمػؿ  قػاانيفتػ ثير تمػؾ ال االنقدية لمدالة، مػف تػحؿِ 

و اديامُ  ،اد تماف االردابة عم  حجـِ  مقاصةِ ال بعممياتِ  المصرؼ المركز  دياـِ إل   باإل افةِ  ادحتةاظ بيا،
تِ الحاجػة دعنػ القػراض لممصػارؼ األتػرى أي ًا بمػن ِ  تبعػًا  ، اذلػؾَ ةٍ ةَػمِ تتَ مُ  اماليػةٍ  نقديػةٍ  لايااػاتٍ  اعػوُ بَ ، اار

تػرى ايااػة أُ  في مرحمةٍ  عُ بِ تَ يَ ايااة انكماشية ا  في مرحمةٍ  عُ بِ تَ التي تااجييا الدالة، إذ يَ  اددتصاديةِ  لمحالةِ 
 ي.داء المصرفاأل فاعميةعم   األثرِ  بيرُ لو كَ  ؾَ ؿ ذلِ ، كُ 3تااعية"

 الرقابة المصرفية .77

بع تنةيذ تَ تَ لِ  الردابيةُ  االجياتُ  يا اإلدارةُ مُ تدِ اتَ التي تَ  األدااتِ  مف أىـِ  المصرفيةُ  الردابةُ  رُ بَ ُتعتَ 
ـع ا عيا  كررُ تَ ، ادد تَ اف ربع انايةكُ تَ  بعض الحادتِ  فيالكف  اناياً  ـُ تِ ما تَ   الباً ا  "التطط التي َت

. الذيف حصماا عم  التدمةِ  األفرادِ  اعددُ  التدمةِ  اتاصيؿُ  عم  التكمةةِ  زُ ركِ تُ  الردابةَ فافع  ابالتالي .4"كثيراً 
 اتاياتٍ م ا عِ  ؿِ حَ مف تِ  يا، اذلؾَ ألىدافِ صارؼ الم يؽِ حقِ مف تَ  لمت كدِ  ظاـٌ ىي نِ  الردابةَ  فع أ نححظُ ا 

 . 5الماتيدفة أا مقارنة النتا ج المتحققة بالمعددتِ ، الةعمي األداءِ ب قارنتومُ  ـع اتيدؼ ثُ المُ  لألداءِ 
                                                 

1 
 تانتظشف.، 82، انجًعٍح انسعٕدٌح نهًذاسثح، انشٌاع، ص"األسىاق انًانٍتانُمىد وانبُىن و" (،2001) انضايم  ٌٕسف تٍ عثذ هللا ٔآخشٌٔ -

2
 تظشف.انت، 155، داس ٔائم نهُشش، عًاٌ، ص"انُمىد وانًصارف يذخم تحهٍهً وَظري ،"(  2008) دذاد  أكشو  ٔ ْزنٕل  يشٕٓس -
3

-299ص  ص ،يُشٕساخ كهٍح االقتظاد، جايعح دهة ،"بادئ التصادٌاث انُمىد وانًصارفي "،(2004) شايٍح أدًذ صٍْش ٔ دسٍٍ يظطفى -

 تانتظشف. ،303
4

، 3، صانًعٓذ انعانً نهذساساخ انُٕعٍح، يظش، "لٍاش األداء انًتىازٌ وفهسفت إدارة األداء فً انمطاع انحكىيً ،"(2008) يذًذ عثذ انشدٍى -

  www.dr-ama.com, 27/04/2014, 14:58تظشف.انت
5

 ، تانتظشف.130ص يشجع سثق ركشِ، ،شكًاٌ دُاٌ، تعثذ انهطٍف عثذ انهطٍف -
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   وازع الدينيال .77

يـ لػدى دتراتِ مُ  جميار المتعامميف عم  ا عِ  في إدباؿِ  رُ ؤثِ مف العاامؿ التي تُ اازع الديني ال عَتَبرُ يُ 
 .دينيةالشرا ع ال دة محرمة في بعضِ الةا  ، إذ أفع مف عدموِ  ىذا المصرؼ أا ذاؾ

ةػػاا ض النقديػػة ال عمػػ  حجػػـِ  رُ ؤثِ ُيػػ ذلػػؾَ  إاػػحمية فػػافع  فػػي بي ػػةٍ  مػػؿُ عَ التقميديػػة تَ رؼ االمصػػ ابمػػا أفع 
دييا لػػاد لػػ عَ ادَ َأف تُػػ ُض رِ ةتَػػااػػتثمار المبػػالت التػػي يَ  جػػراءَ  المتحققػػةِ  لربحيػػةِ عمػػ  ا رُ ؤثِ ممػػا ُيػػ ؛المادعػػة لػػدييا
 .أدا يا فاعميةِ ا  ،رؼاالمص عم  ربحيةِ  امبًا أا إيجاباً  ُس كِ نعَ ، األمر الذ  يَ الاازع الديني

 السرية المصرفية .73

نػت صػةتو الاظيةيػة فػي أيػًا كا   شػتصٍ ألَ  فُ مكِ يُ  المصارؼ،" اد المصرفية لقانافِ  الاريةُ  عُ ت َ تَ 
معمامة ألية اػمطة عامػة أا إداريػة أا د ػا ية تاصػة بحاػابات العمػحء إد  ةِ المصرؼ أف يكشؼ عف أيع 

بػػاذف تطػػي مػػف صػػاحب العحدػػة، اذلػػؾ حةاظػػًا عمػػ  ثقػػة العمػػحء بالمصػػرؼ، التػػي مػػف شػػ نيا تعزيػػز دار 
ااحػد أف تتبػادؿ  لقػانافِ  التا عةِ  ارؼِ لممص ؽُ حِ كما يَ  .1المصرؼ في جذب أكبر عدد ممكف مف العمحء"

األمثػػؿ لكػػف بشػػرط تحقيػػؽ طػػابع  المعمامػػات المتعمقػػة بحاػػابات عمح يػػا صػػيانة لتاظيػػؼ أمااليػػا بالشػػكؿِ 
 الطرفيف.  مصمحةَ  ؽُ قِ حَ الارية االكتماف األمر الذ  يُ 

 البيئة المصرفية .77

، فيذه رؼاصمؤثرة عم  نشاط الميا مجماعة العاامؿ أا المتغيرات الأنع  "البي ة عم  ؼُ عرَ تُ   
، ابالتالي متغير مف ىذه المتغيراتمع كؿ  2"عحدة تبادليةعبارة عف د تنشط في فراغ بؿ ىي  متغيراتال
  أا مثبطًا لةاعمية األداء المصرفي. حةزاً م كاف عامحً تدد بي ة ال فع اف
فع ا   درتباطيا المباشر  نظراً  صرفيلمء افي فاعمية األداؤثر ت بي يةال مجماعة العاامؿ االمتغيرات ار

الت ثير متبادؿ بيف كره ىنا ب فع ىذا ذِ  الجديرُ ا ، المنافايف..ا ، ادعيفالما العمحء، صارؼ كبتمؾ الم
 .متغيراتاتمؾ ال رؼاصالم
 الموقع الجغرافي لممصرف  .77

يػػػادة حجػػػـ ابالتػػػالي ز  ،المصػػػرؼ دارًا كبيػػػرًا فػػػي اجتػػػذاب أكبػػػر عػػػدد مػػػف المتعػػػامميف مادػػػعُ  بُ مَعػػػيَ 
حيػث تػزداد الادا ػع كممػا ازدادت الكثافػة الاػكانية  ،الادا ع، اذلؾ حاب المنطقة الجغرافية التي يعمؿ فييا

اأي ػػًا كممػػا كػػاف مادػػع المصػػرؼ دريبػػًا مػػف منشػػ ت األعمػػاؿ االشػػركات،  ،فػػي المادػػع الجغرافػػي لممصػػرؼ
يراداتو األمر الذ  ينعكس عم    أدا و اكةاءة عممو. فاعميةابالتالي تزداد ربحيتو اار

                                                 
1

 .تانتظشف 163-162صص دُفً  عثذ انغفاس، يشجع سثق ركشِ،   -
2

 .              htmlmanagement_dz.net/post/-www.markting.2/08/2012 ، تانتظشف.4-3، يشجع سثق ركشِ، ص ص صاٌش ٔافٍح -

http://www.markting-management_dz.net/post/2/08/2012.html


 66فاعمية األداء المصرفي  األسس النظرية ل                                  ألداء المصرفي    األسس النظرية ل

     

  

 المصرفحجم  .77

، حيػػث يمعػػب الحجػػـ دارًا اػػمبيًا مػػف لمصػػرؼ تػػ ثيرًا كبيػػرًا عمػػ  فاعميػػة األداء المصػػرفيا لحجػػـِ  إفع 
 ،تػػو اكةػػاءة افاعميػػة أدا ػػوتػػحؿ زيػػادة النةقػػات المترتبػػة جػػراء زيػػادة الحجػػـ، األمػػر الػػذ  يػػنعكس عمػػ  ربحي

مػف  يرىػا نتيجػة  فاعميػةأحيانػًا أكثػر  عػد  لمصػارؼ الكبيػرة الحجػـ تُ ا ابالتالي  عؼ المركػز المػالي، إد أفع 
  .االتي تزيد مف إيراداتيا اربحيتيا 1التدمات التي تقدميا

فع  حجػػـ المصػػرؼ اتعػػدد فراعػػو لػػو كبيػػر األثػػر فػػي اداػػتحااذ عمػػ  الحصػػة األكبػػر مػػف الزيػػادة  اار
بػر عػدد لةػراع فػي منػاطؽ متتمةػة ييػدؼ لجػذب أكالتااع في افتتػاح ا إذ أفع  .الزبا ف في الااؽ المصرفية

فاعميػة زيػادة بالتػالي ا  ،العاا ػدأكبػر  تحقيػؽالػذ  يػنجـ عنػو زيادة حجـ النشػاط  ـع ثَ مف ممكف مف الزبا ف، ا 
 .مزداج عم  األرباح المتحققة أثر أحياناً  ، أ  أف لحجـ المصرؼالمصرفي األداء

 ه في السوقِقدمو  المصرف عراقة .76

ة اااعة مف المتعامميف بحكـ عم  شريحه ريخ إحداث المصرؼ عامًح ر يايًا في ااتحااذتا رُ بَ ُيعتَ 
اػتحاذ ي وُ فػي أنعػمحدثػة مصارؼ الال يره مف تميز عف تير ياأل إذ أفع  .في الااؽ المصرفية ددمو اعرادتو
 عمػ العمػؿ  عريقػةرؼ الايتاجػب عمػ  إدارة المصػ نػوُ امِ ، جميػار المتعػامميفمػف  د بػ س بيػاعمػ  شػريحة 

زبا نيػا  اتشػجيع معيػا، شػريحة المتعػامميفالحةاظ عم   ذات الجادة العالية، بيدؼِ  ةجديدتدمات التقديـ ال
فيمػا  نعكس إيجابػًا عمػ  اداػتثمارات المصػرفية اربحيتيػايػ  ألمر الػذا .2اةاا ض النقدية لدييالعم  إيداع 

 .، ابالتالي زيادة فاعمية أداء تمؾ المصارؼبعد

 ة المصرفيةالخدم .76

ىػذه  . إفع ير ذلؾ في الااؽ المصرفية بشكؿ اا ػ ٍ مات المصرفية متعددة امتناعة، ايظإفع التد  
التػػدمات دػػد تطػػارت بشػػكؿ كبيػػر فػػي الةتػػرة األتيػػرة نتيجػػة التطػػار اادبتكػػار فػػي التدمػػة المقدمػػة، بيػػدؼ 

 . اكاب ر اىـ العمحء جذب
تحديػػد  "مػػف شػػ نو زيػػادة فاعميػػة األداء المصػػرفي، ابالتػػاليالتااػػع فػػي تقػػديـ التدمػػة المصػػرفية  إفع   

األىػػداؼ التػػي ت ػػمف إلدارة المصػػرؼ اصػػاليا إلػػ  تحقيػػؽ  ايتيػػا فػػي الربحيػػة المنشػػادة، داف اإلتػػحؿ 
  .3"بالتاازنات المتعمقة باألىداؼ األترى

 

                                                 
1
-Jonathan Adongo  & Mariama Deen-Swarray, op cite, PP:15- 16. 

2
يجهح تذٕث ، "اهى انًتغٍراث انًؤثرة فً كفاءة انًصارف انتجارٌت بانتطبٍك عهى انًصرف انتجاري انسىري "(،2011)أخشٌٔقهُذس دسٍ ٔ -

 .11، ص 76ذداالقتظادٌح، انعجايعح دهة، سهسهح انعهٕو 
3

 ، تانتظشف.381:ص يشجع سثق ركشِ،، خانض طانخ -
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   )االحتياطيات( السيولةاالحتفاظ ب .76

 ارؼ ا ػػػعؼ مركزىػػػاالمصػػػافاعميػػػة أداء عؼ كةػػػاءة " نقػػػص الاػػػيالة مؤشػػػرًا ىامػػػًا عمػػػ   ػػػ ُيَعػػػد  
ادحتةػػاظ ب رصػػدة نقديػػة داف ااػػتثمارىا  فع كمػػا أ .1"شػػير إلػػ  اجػػاد مشػػاكؿ ماليػػة صػػعبةيُ  حيػػث ،ةالماليػػ

 .رؼ إيرادات كاف مف الممكف الحصاؿ عمييا لاتـ ااتثمارىاايةات عم  المص

يالة شػكؿ اػعم   اادحتةاظ بجزء مف أصالي مج  لححتةاظ باألرصدة النقدية أاترؼ االمصإذ أفع 
؛ ممػا يقػاض 2مااجيػة اػحب الادا ػعبيػدؼ ، مف تحؿ ادحتياطيات ا يرىا مػف الحاػابات األتػرى نقدية

فاعميػة يػؤثر فػي   األمر الذمف حجـ النقاد الاا مة الماتثمرة ابقاءىا في تزا ف المصرؼ داف ااتثمار، 
  أدا يا بشكٍؿ امبي.

   المصرف رأس مال .77

إذ بزيػادة ، يػاتحقق التػي االربحيػة ارؼ،المصػافاعمية أداء ؤثر في كةاءة ي المصرفي رأس الماؿإفع 
زيػادة دد يكػاف لفي حادت أترى  وُ اإليرادات المتحققة مف جراء ااتثماره، إد أنع  تزدادالمصرفي  رأس الماؿ
يكػػاف لػػو أثػػرًا عكاػػيًا   يػػر ماػػتثمرةرأس المػػاؿ ف كبيػػرة مػػ، فاجػػاد كميػػات دارًا اػػمبياً المصػػرفي رأس المػػاؿ 

  .الربحية المصرفيةابالتالي عم  فاعمية األداء، عم  

الػذ   ، األمرُ 3"ماؿ كاؼٍ ناجـ عف عدـ اجاد رأس الالمالي  العارِ  رؼ" لتطرِ االمص تعرُض تكما 
 يعرض المصرؼ لتطر اإلفحس االتادؼ عف العمؿ.

 في السوقالمنافسة  .77

الصػناعة االةاعميػة اإلنتاجيػة فػي  " تحقيػؽ الكةػاءةفػيااعد امؿ اليامة التي تمف العا المنافاة  ُتَعد  
  .تؤثر المنافاة عم  أداء المصارؼ المصرفية، حيث

لممنافاػػة سثػػارًا اػػمبية بالغػػة ال ػػرر دػػد تػػؤد  إلػػ  حػػداث إنييػػارات مصػػرفية عمػػ  نطػػاؽ  كمػػا أفع 
الاداع في اآلثار الاػمبية لممنافاػة ما مف ش نو  ادبتعاد عف كؿ تاجب عم  اإلدارة المصرفية، لذا ي4اااع"

التػػي تططػػت ليػػا  ةاعميػػة، بقصػػد تحقيػػؽ األىػػداؼالاصػػاؿ لماػػتاى عػػاؿ مػػف ال أجػػؿ مػػفالعمػػؿ  ػػرارة ا 
 المصرفية. اإلدارة

 
 

                                                 
1 

 .102انشٌاع، ص يكتثح انذٌٕاٌ،، "انُمىد وانبُىن واألسىاق انًانٍت "(،2009) انذًٍذي عثذ انشدًٍ ٔ انخهف عثذ انشدًٍ -
2

 .141، داس انجايعح انجذٌذج، اإلسكُذسٌح، ص"إدارة انبُىن "(،2005) سهطاٌ  يذًذ -
3 

 .258ْشاو، يشجع سثق ركشِ، ص جثش -
4

 .83 ٔآخشٌٔ، يشجع سثق ركشِ، صانضايم  ٌٕسف تٍ عثذ هللا -
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 مراحل االقتصاديةال .77

 .المراحػػػؿ التػػػي يمػػػر بيػػػا اددتصػػػاد مػػػف المتغيػػػرات التػػػي تػػػؤثر فػػػي فاعميػػػة األداء المصػػػرفي رُ َبػػعتَ تُ 
االػذ  يعنػي انتةػاض القػاة  ،ارتةػاع فػي الماػتاى العػاـ لألاػعار :بالنابة لمت ػتـ، الػذ  ُيعػرؼ عمػ  أنػوف

، يػػػؤثر اػػػمبًا عمػػػ  القيمػػػة الشػػػرا ية لمعا ػػػد المتحقػػػؽ نتيجػػػة اداػػػتثمار المػػػالي، األمػػػر الػػػذ  الشػػػرا ية لمنقػػػاد
لمرحمتػػػي الكاػػػاد  أمػػػا بالناػػػبةِ  يمحػػػؽ  ػػػررًا بالمػػػدتريف االماػػػتثمريف عمػػػ  حػػػد اػػػااء.باإل ػػػافة إلػػػ  أنػػػو 

عػػادة تازيػػع " سثػػار ادتصػػادية ااجتماعيػػة اػػي ةفينػػتج عنيمػػا  اادنكمػػاش ، تتمثػػؿ فػػي نقػػص النػػاتج القػػامي اار
الثراة بيف الطبقػات ادجتماعيػة لصػال  ف ػة الػدا نيف، نتيجػة تػدىار األاػعار، اارتةػاع القػاة الشػرا ية لاحػدة 

فحس الم، األمر الذ  يؤد  إل  تعث1النقاد"  .صارؼر اار
 مخاطر الصيرفة االلكترونية .73

 لمصػارؼتااجػو اتحػديات جديػدة  نشػاءإلػ   أدى النما الكبيػر فػي أنشػطة الصػيرفة ادلكترانيػة إفع   
فػػػػي   ػػػػاء افتقػػػػار اإلدارة االعػػػػامميف بالمصػػػػارؼ إلػػػػ  التبػػػػرة الكافيػػػػة لمححقػػػػة التطػػػػارات المتاػػػػارعة فػػػػي 

  تصػػػػػاعد إمكانيػػػػػات ادحتيػػػػػاؿ االغػػػػػش عمػػػػػ  الشػػػػػبكات المةتاحػػػػػة تكنالاجيػػػػػا ادتصػػػػػادت، باإل ػػػػػافة إلػػػػػ
التقميدية االتي كاف يتـ مف تحليا عدـ ددرة اإلدارات المصرفية عم  تطبيؽ اإلجراءات كادنترنيت، نتيجة ل

متػػاطر دػػد تنشػػا عػػف الصػػيرفة ادلكترانيػػة امػػف أىػػـ المتػػاطر التػػي الت كػػد مػػف ىايػػة العميػػؿ اشػػرعيتو، 
 ،2المصػػرفية التقميديػػة اتاالمتػػاطر التػػي تػػؤثر عمػػ  العمميػػ ةقانانيػػالمتػػاطر االالاػػمعة  متػػاطرا  التشػػغيؿ

فع ا   .فاعمية األداء المصرفيب تر في  أاىذه المتاطر تؤثر بشكؿ ار
 المخاطر االئتمانية .77

لعديد مف التاييحت ا يايمقدتلألفراد االمؤااات، باإل افة ل القراض من المصارؼ ب اـُ قُ تَ 
 ،أىداؼ المصرؼ كافة بيف تاازفمف ال يجب إيجاد حالةاد تماف  من القياـ بعممية اعند  .اد تمانية

في تنةيذ التزاماتو التعاددية لزباف المقترض، احتماؿ فشؿ االمتاطر اد تمانية التي ُتشير إل  تجنب ل
لمتعثرة، تطر القراض اك" األترى المحتممةبعض المتاطر ، باإل افة ل3المتةؽ عمييا مع المصرؼ

أداء فاعمية  ، إذ تؤثر ىذه المتاطر في4تطر اعر الةا دة اتطر أاعار الصرؼ"ا تطر نقص الايالة، ا 
 إفحاو.المصرؼ االتي دد تؤد  إل  

 
                                                 

1 
 .، تانتظشف373شايٍح أدًذ صٍْش، يشجع سثق ركشِ، ص -

2
، سسانح "تنعٍُت يٍ انًصارف انتجارٌت انعرالٍ دراست تطبٍمٍت -خطر انسٍىنت فً عائذ تىظٍفاث األيىال انًصرفٍت  تأثٍر(،" 2005)انٍاط ياْش -

  .، تانتظشف48ٔاالقتظاد، جايعح انًٕطم، ص  اإلداسجياجستٍش، انعهٕو انًانٍح ٔانًظشفٍح، كهٍح 
3
- Bruce K. Billings, Richard M. Morton, (2002), The Relation Between SFAS No. 95 Cash Flows From 

Operations and Credit Risk, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. (2), No. (5),P789.  
4

، /4/عذدان ، جايعح ٔسقهح، يجهح انثادج،"حـانت انجسائر -دور انبُىن وفاعـهٍتها فً تًىٌم انُشاط اإللتصـادي "،(2006عثذ انهطٍف يظطفى ) -

 .77ص 
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 مخاطر التشغيل .77

مػف أىػـ أنػااع  د  َعػعمػ   ػبط مجريػات األمػار، يُ  المصػرفية اتالردابة اعدـ ددرة اإلدار  عؼَ  ُ  إفع 
حػداث تاػا ر ماليػة نتيجػة الادػاع  "، االتػي تػؤد  إلػ ذكارةدػد تقػع بيػا اإلدارات المػ متاطر التشغيؿ التي

في األتطاء االتػدليس االتػ تر فػي تنةيػذ القػرارات فػي الادػت المنااػب أا القيػاـ بتنةيػذ األعمػاؿ داف التقيػد 
مف داتو اي عؼ األمر الذ  يزعزع الثقة في المصرؼ ايقمؿ مف إيرا ،1"بالقااعد الناظمة لمعمؿ المصرفي

 . فاعمية أدا و
  تقمبات سعر الفائدة .77

نتيجػػػة دياميػػػا بػػػادراض الةػػػا ض المػػػادع لػػػدييا إلػػػ  احػػػدات اػػػعرًا تتقا ػػػاه المصػػػارؼ  إفع لمةا ػػػدةِ 
 ادا ع لةترات زمنية معينة.دفع فا دة لاحدات الةا ض لقاء إيداع األتيرة كما أنيا تقـا ب ،العجز

 الاعر الذ  يدفعو المقتر اف لقاء ااتتداميـ األمااؿ المقتر ة ":أنوعم  اعر الةا دة  ؼُ عرَ يُ إذ 
 .نابة م ايةو بنعبر عايُ  2لةترة زمنية معينة يتُةؽ عمييا"

افػػؽ مجماعػػة" عاامػػؿ مػػف أىميػػا: الاػػعر الاػػا د فػػي عمػػ  المبػػالت المادعػػة  ُيَحػػدُد اػػعر الةا ػػدةا 
درجػػػػة ا مػػػػدة القػػػػرض احجمػػػػو، ا مقتػػػػرض، المركػػػػز المػػػػالي لما المنافاػػػػة فػػػػي الاػػػػاؽ المصػػػػرفية، ا الاػػػػاؽ، 

دارًا ىامػػًا فػػي اددتصػػاد الػػاطني باعتبػػاره أداة نقديػػة  اػػعر الةا ػػدةِ  بُ مَعػػيَ كمػػا  .3اػػعر التصػػـ"ا المتػػاطرة، 
ـُ فػػي ااػػتقرار اػػعر الصػػرؼ،  عمػػ  المشػػاريع األكثػػر  راػػاعد فػػي تازيػػع األمػػااؿ المتاحػػة لحاػػتثمااتُتاػػِي

فػي بشػكٍؿ أا بػ تر ؤثر فػي ربحيػػة المصػارؼ امرداديتيػا، ابالتػالي يػؤثر . إذًا فاف اػعر الةا ػدة يػ4مردادًا"
 كةاءتيا افاعمية أدا يا.

 تقمبات سعر الصرف .76

عػػدد الاحػػدات مػػف العممػػة المحميػػة الحزمػػة لمحصػػاؿ عمػػ  احػػدة مػػف  ":والصػػرؼ ب نعػػ اػػعرُ  ؼُ عػػرَ يُ 
  .محميةتقايـ العممة األجنبية بالعممة الأ  بمعن   .5العممة األجنبية

فػي اػاؽ الصػػرؼ  الاطنيػة ديمػة العممػة ارتةػػاع جػذب رؤاس األمػااؿ األجنبيػة يػؤد  إلػ " أفع  كمػا
 ؛مقارنة بػالعمحت األجنبيػة. األمر الذ  يؤد  إل  تقاية العممة المحمية المتافرة لدى المصارؼ 6"األجنبي
 .ارؼ المالية امف ثعـَ عم  فاعمية أدا يامما ينعكس إيجابًا عم  محءة المص ؛األجنبية

                                                 
1

 .تظشفانت،  19 دُفً  عثذ انغفاس، يشجع سثق ركشِ، ص -
2
-William A. Allen, David G. Dickinson(2002)," Monetary Policy, Capital Flows and Exchange Rates: Essays in 

Honour of Maxwell Fry" , Rout ledge , London , p: 88. 

 . ، تانتظشف171، ص، داس انذايذ نهُشش، عًاٌ"انتًىٌم وإدارة انًؤسساث انًانٍت "،(2007) أدًذ عثذ انْٕاب ٌٕسف - 3
4

 .، تانتظشف17، ص1، يكتثح انًجتًع انعشتً نهُشش ٔانتٕصٌع، د"وجهاث َظر يصرفٍت "(،2006عقم يفهخ ) -
5

 ، تانتظشف.97ص انقاْشج، ، داس انفجش نهُشش ٔ انتٕصٌع، "يحاضراث فً االلتصاد انكهً "(،2006) انعشتً شاكش يذًذ -
6
-Q. Farooq Akram(2007) ,"What horizon for targeting inflation",Research Department, Norges Bank, p: 5. 
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 األوضاع السياسية .76

ـُ األا ػػػاع اا اداػػػتثمار فػػػي دالػػػة ياػػػادىا  عػػػفلتقمبػػػات الايااػػػية فػػػي" عػػػزاؼ الماػػػتثمريف ُتَاػػػاِى
االمشػػاكؿ التػػي يعػػاني منيػػا  لتقمبػػات الايااػػيةا إذ أفع  ،1"دت عػػدـ الت كػػد ا ػػبابية الماػػتقبؿالغمػػاض احػػا
 ا يترتب عمييـ مف ذمـ اماتحقات.مباداد  قتر يففي عدـ التزاـ الم اً كبير  اً دار البمد تمعب 

 عُ َ ػػػ، األمػػػر الػػػذ  يَ عمػػػ  اػػػحب أرصػػػدتيـ المادعػػػةالادا ػػػع أصػػػحاب  التقمبػػػاتتمػػػؾ كمػػػا ُتشػػػِجُع 
االتػػػراج مػػػف الاػػػػاؽ  فػػػي  ػػػا قة مااجيػػػة اػػػحب الادا ػػػع، ابالتػػػالي تعر ػػػو لتطػػػر اإلفػػػحس المصػػػرؼ
حجـ الادا ع  يزيد مفاداتثمارية ا  اداتقرار الايااي يقا  الةرص اعم  العكس مف ذلؾ فافع  .المصرفية

 .بالتالي الاصاؿ إل  فاعمية أداء عالية الماتاىا  ،التي يؤد  ااتثمارىا إل  زيادة اإليرادات
 مستوى النشاط االقتصادي .76

القيمػػة الاػػادية عػػف عػػف ماػػتاى النشػػاط اددتصػػاد " بالنػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي، اىػػا عبػػارة  رُ َبػػُيعَ   
 امنػو فػافع  .2 ية التي ينتجيا المجتمع في فترة زمنية معينة  البًا ما تكاف انة ااحدة"لمامع االتدمات النيا

اذلػؾ تبعػًا لماػمع  ،ىناؾ عحدػة تػ ثير متبادلػة بػيف النشػاط اددتصػاد  اربحيػة المصػارؼ زيػادًة أا نقصػاناً 
 ينعكس بداره عم  فاعمية أدا يا. مما ؛االتدمات التي تااىـ المصارؼ في تمايميا

 االقتصادية لمساهمة في التنميةا .37

التاػػػػييحت لمتتمػػػػؼ الةعاليػػػػات  يامػػػػف تػػػػحؿ تقػػػػديم فػػػػي التنميػػػػة اددتصػػػػاديةرؼ االمصػػػػ ـُ اىِ َاػػػػتُ 
االتارجيػة، اذلػؾ  رؼ في تمايؿ التجارتيف الداتميػةاىذه المااىمة عف دار المص رُ عبِ تُ  حيثُ اددتصادية، 
 بػذلؾ ـُ اػاىِ تُ يػا أنع كمػا . لماػاىمة الةعالػة فػي تطػط التنميػةا، إ ػافًة إلػ  الدالة اددتصادية تمبية لمتطمبات

تمػػؽ فػرص العمالػػة اتحاػيف ماػػتاى المعيشػة ابالتػػالي   إلػبتقػديـ القػػراض التػي تػػؤد   ادياميػػ "مػف تػحؿ
الاصػاؿ إلػ  ماػتاى جيػد مػف الكةػاءة االةاعميػة فػي عػف تمػؾ الماػاىمة  نجـُ يَ كما  .3تقدـ المجتمع ارتا و"

  المصرفية. تاإليرادازيادة الناجمة عف  تقاية المراكز المالية لممصارؼ ؿاألداء، مف تح
 الظروف االقتصادية .37

التػي  بي ػةة االظراؼ اددتصادية التي تعيش في ظميا الالايااي عَ ا ا األالمصارؼ بيت ثر نشاط 
فػػي راػػـ  راً إذ كممػػا تمتػع ادتصػػاد المنطقػػة باداػػتقرار كػػاف المصػرؼ أكثػػر تحػػر تعمػؿ فييػػا تمػػؾ المصػػارؼ، 

  فاعمية أدا و.اياااتو اداتثمارية ااد تمانية التي تؤثر ايجابيًا عم  
االدارات اددتصادية ذلؾ إذا كانت المنطقة اادعة تحت ت ثير التقمبات الماامية مف عكس عم  الا 

 .4فاعمية أدا وعم   أكثر تشددًا مما يؤثر ذلؾ امباً  اإلدارة المصرفية تكاف ايااات
                                                 

1
 .67ص  يظش، ، اتذاد انًظاسف انعشتٍح،"أفاق االستثًار فً انىطٍ انعربً "(،1992انُجاس سعٍذ ) -

2
- https://www.uop.edu.jo/Material,9/4/2014,PM3:25 . 

3
 .111، داس ٔائم نهُشش ٔانتٕصٌع، انطثعح األٔنى، عًاٌ، ص"ٍتإدارة انعًهٍاث انًصرفٍت انًحهٍت وانذون "(،2006عثذ هللا  خانذ أيٍٍ ٔسفٍقّ ) -
4

  .، تانتظشف50، ص يشجع سثق ركشِ(، 2005)انٍاط ياْش -
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 االقتصادية السياسة .37

، اذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ المػػالي االنقػػد  عمػػ  عمػؿ المصػػارؼ بشػقييا لمدالػػة الايااػػة اددتصػػادية رُ ؤثِ تُػ
 عمػػػ  المصػػػارؼ ُتطبػػػؽُ بتحقيػػؽ األىػػػداؼ اددتصػػػادية اادجتماعيػػػة عػػػف طريػػػؽ القػػػاانيف ااإلجػػػراءات التػػػي 

  الجياز المصرفي. المتافرة لدىلمردابة عم  حجـ النقاد 
في تحقيؽ االةاعمية مف الكةاءة  بماتاى عاؿٍ تتمتع الحكيمة " الايااة اددتصادية أفع  كما نناه إل 

أا  اداػػػتقرار اددتصػػػاد  احػػػؿ المشػػػاكؿ اددتصػػػادية لمدالػػػة، مػػػف تػػػحؿ الػػػتحكـ بػػػاألداات الماليػػػة زيػػػادةً 
 فاعمية أداء المصارؼ اكةاءة عمميا. في، األمر الذ  يؤثر 1نقصانًا"

 المصرفية العولمة .33

إلػػ  ظيػػار العالمػػة فػػي كافػػة  يػػاأدتكنالاجيػػا ادتصػػادت االشػػبكات فػػي القػػرف العشػػريف  ارَ َطػػإفع تَ 
ثػـ" ازدادت بشػكؿ  -المصػارؼامنيػا  -اتاصػة فػي مجػاؿ المػاؿ ااألعمػاؿ القطاعات االمجػادت المتتمةػة،

نشػ ت فػي كنةيػا، ممحاظ عند نما الشػركات العالميػة التػي بػدأت تااػع أنشػطتيا تػارج حػداد البمػداف التػي 
في تطاة منيا لجذب الةاا ض النقدية أينمػا كانػت فػي العػالـ، اكػاف الرتػاء اددتصػاد  أحػد العاامػؿ التػي 

  .2ااعدت عم  عالمة األعماؿ المصرفية الدالية"
فع ا  لماػػػػيطرة عمػػػػ  األاػػػػااؽ النقديػػػػة الداتميػػػػة  ؼُ يػػػػدِ ظيػػػػار الكيانػػػػات المصػػػػرفية ال ػػػػتمة كػػػػاف يَ ار

 لمعالمػةا  .3عديف ىمػا البعػد الجغرافػي االبعػد القطػاعي المػالي"المصرفية بُ  العالمةأتذت االتارجية، حيث" 
 . يا اكةاءة عمميافاعمية أدافي بشكؿ أا ب تر يؤثر  مما ؛مصارؼت ثير فاعؿ عم  ال

 المصرفيةالدعاية  .37

 مصػرؼ أا ذاؾ،ىذا التدااؿ ااـ  أفع  إذ ،االمتعامميف معي لجميار اتدماتي تقديـب رؼُ االمص اـُ قُ تَ 
إذا مػا ارتػبط  "لممصػرؼ، تاصػة ة يػر مباشػر  يشػكؿ دعايػةً المتعػامميف  جميػاربػيف  االتدمات التي يقدميا

ابالتػالي زيػادة المػاارد  .4ىذا اداـ بتقديـ تدمة نافعة االيدؼ مف ذلؾ اجتػذاب عػدد أكبػر مػف المتعػامميف"
  . وفاعمية أداي عم  عم  كةاءة عممو ابالتالؤثر المالية لممصرؼ األمر الذ  ي

 
 
 

                                                 
1

 .تانتظشف 343,334ص ص شايٍح أدًذ صٍْش، يشجع سثق ركشِ،  -
2
-John Thompson & Kent  Matthews(2005) ,The Economics Of Banking , John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, 

Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, P 7. 
3

 .16، صديشق ،(249االقتظادٌح، انعذد )، "خٍاراٌ أياو انًصارف انسىرٌت: انخصخصت أو االَذياج "(،2006) سعٍذ أسايح -
4

د انًصارف انخاصت ووظائف انًصرف انتجاري انذور انًستمبهً نهًصرف انتجاري انسىري بىجى ،(2002) انعًاس سضٕاٌ ٔآخشٌٔ -

 .168ص، (4(، انعذد )24يجهح جايعح تششٌٍ نهذساساخ ٔانثذٕث انعهًٍح، سهسهح انعهٕو االقتظادٌح، انًجهذ ) ،انحذٌث
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 تكنولوجيا االتصاالت  .37

العمػػؿ  فاعميػػة أداءالتكنالاجيػػا الحديثػػة فػػي العمػػؿ المصػػرفي لػػو دار كبيػػر فػػي" زيػػادة  ااػػتتداـَ  إفع 
افػي إنجػاز المعػػامحت المصػرفية ب دصػر فتػػرة زمنيػة ممكنػػة، اتاصػة ااػتتداـ الحاااػػيب اتقنيػة الصػػراؼ 

التكنالاجيػا  ااػتتداـَ  إد أفع .1"ةرؼ، اشػبكة تحايػؿ العمػحت الحاػمكياآللي، اشػبكات ادتصػاؿ مػع المصػا
لكػػي يػػتحءـ مػػع انتةػػاض عػػدد العػػامميف عمػػ  متتمػػؼ  ؛إجػػراء تغيػػرات فػػي شػػكؿ اليػػـر التنظيمػػي "بُ طمَػػتَ يَ 

  .2"اإلدارية الماتايات
ؤثر الاصػػػاؿ إلػػػ  ماػػػتاى معػػػيف مػػػف تقنيػػػة ادتصػػػادت لمحصػػػاؿ عمػػػ  معمامػػػات دديقػػػة، يػػػ فع إذ أ

تطبيػػػؽ ىػػػذه التقنيػػػة لػػػو دار كبيػػػر فػػػي اتتػػػاذ إدارة  فع أالمصػػػرفي، حيػػػث"  فاعميػػػة األداء فػػػيبشػػػكؿ مباشػػػر 
ـع  منيػػا، امعالجتيػػا اااػػتتحص النتػػا جالمتػػافرة ، مػػف تػػحؿ تحميػػؿ البيانػػات 3المصػػرؼ لمقػػرار الصػػحي " ثُػػ

 اتتاذ القرار المنااب.
 المصرفي أتمتة العمل .37

يػػػا إلػػػ  تطػػػار العمػػػؿ نحػػػػا أدّ  المصػػػرفي تمتػػػة العمػػػؿنظػػػـ المعمامػػػات ألب ا الحااػػػا  ااػػػتتداـَ  إفع    
عمػػػ  كشػػػؼ تةصػػػيمي ب رصػػػدتو االحصػػػاؿ  بددػػػة،أرصػػػدتو  معرفػػػةاألف ػػػؿ، فقػػػد بػػػات بامكػػػاف كػػػؿ مػػػادع 

في جذب المزيد مف جميار المتعامميف مع  الذ  يااعداألمر  .تحؿ لحظات داف جيد أا تكمةةالمادعة 
في زيادة األمااؿ المادعة لدييا، ابالتالي زيادة المرداد الناتج  ـُ ااىِ ايُ . ه الطريقةالمصارؼ التي تعمؿ بيذ
 جيػدةتحقيػؽ ماػتايات بالتػالي ا  المصػارؼ ربحيةمما ينجـ عنو زيادة  ؛دات العجزعف إعادة إدرا يا لاح

 مف الكةاءة االةاعمية في األداء.
 رضا العمالء .36

فكػرة التاجػو بالعميػؿ، ااتتػاذ كافػة الااػا ؿ ااألاػاليب العمميػة تبني المصرفية  عم  اإلدارةِ  بُ اجَ تَ يَ 
االحػػػرص عمػػػ  تحديػػػد احتياجػػػاتيـ االتعػػػرؼ عمػػػييـ، االحػػػرص عمػػػ  تنميػػػة العحدػػػات  لتقػػػيـ ر ػػػا العمػػػحء

  .اذلؾ بيدؼ إدامة عحدات طيبة معيـ اجذبيـ لمتعامؿ مع المصرؼ ،4معيـ

ااػػتعداد لػػدفع اػػعر أعمػػ  مػػاداـ يمبػػي ر بػػاتيـ  العمػػحء الرا ػػيف عػػف أداء المصػػرؼ عمػػ  "إذ أفع 
ربحيػػة نعكس إيجابػػًا عمػػ  األمػػر الػػذ  يػػ ، ايقػػدـ ليػػـ التػػدمات المنااػػبة بالاػػعر المنااػػب،5ااحتياجػػاتيـ"
 ايؤد  إل  تقاية مركزه المالي ابالتالي تحايف كةاءتو افاعمية أدا و. المصرؼ

                                                 
1
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 .تانتظشف 257جثش ْشاو، يشجع سثق ركشِ، ص
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 .44، ص265، يجهح، انعذد"نكتروًَانتطبٍماث انعهًٍت نهعًم انًصرفً اإل "(،2002) اتذاد انًظاسف انعشتٍح -
3
-Jonathan Adongo  & Mariama Deen-Swarray, op cite , P:4.        
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 .23:ص، يشجع سثق ركشِ ،أدًذ حاًَ عهً تٍ عثٕد -
5

 .184ٌ، ص، داس ٔائم نهُشش ٔانتٕصٌع، انطثعح األٔنى، عًا"انتسىٌك انًصرفً بٍٍ انُظرٌت وانتطبٍك" (،2008أتٕ تاٌّ  طثاح يذًذ) -
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 الوعي المصرفي لدى الجمهور .36

اد األفػػراد االقطاعػػات اددتصػػادية عمػػ  إيػػداع أرصػػدتيـ النقديػػة فػػي المصػػارؼ، " اعتيػػ:وُ ب نعػػ ؼُ عػػرَ يُ 
. بمعنػػػ  إدػػػداـ األفػػػراد االشػػػركات عمػػػ  1ااعتمػػػادىـ عمػػػ  الشػػػيكات المصػػػرفية فػػػي معػػػامحتيـ اددتصػػػادية"

ا ػػػػع الاػػػػيالة المتػػػػافرة لػػػػدييـ لػػػػدى المصػػػػارؼ ااعتمػػػػادىـ عمػػػػ  الشػػػػيكات المصػػػػرفية إلتمػػػػاـ صػػػػةقاتيـ 
 اددتصادية االمالية. امعامحتيـ

الادا ػػع اػػتزداد بشػػكؿ اا ػػ  لػػدى  الػػاعي المصػػرفي فػػي المجتمػػع، فػػافع  كممػػا ازدادَ  وُ االمححػػظ أنعػػ
المصػػارؼ، اكػػذلؾ اػػػتزداد الاػػيالة الحا ػػرة فػػػي المصػػارؼ، األمػػػر الػػذ  يشػػجع عمػػػ  ااػػتثمار الةػػػا ض 

 .كةاءة االةاعميةى عاؿ مف الالنقد  المادع مف دبؿ الجميار في المصارؼ، ابالتالي تحقيؽ ماتا 
 ؤهلالمالكادر المصرفي  .36

، مف تحؿ إتبػاع تحقيؽ أىدافيالارؼ لمصاصاؿ افي  ميماً عامًح  المصرفي المؤىؿ الكادرُ  َعد  يُ 
فػػي كافػػة  امتتصػػصمؤىػػؿ مصػػرفي كػػادر ًا عمػػ  مػػادذلػػؾ إعت، ا ربحيتيػػاتيػػدؼ لزيػػادة  ايااػػاتٍ  اإدارتيػػ

فػػػي التتصػػػص ، ا كالتتصػػػص فػػػي التاػػػايؽ لجػػػذب الادا ػػػعمصػػػرفي،" التػػػي يتطمبيػػػا العمػػػؿ ال المجػػػادت
، االتتصػػص فػػي اإلدارة الماليػػة 2التحميػػؿ المػػالي لمعمػػؿ عمػػ  تحميػػؿ الا ػػع المػػالي لمعميػػؿ بشػػكؿ دديػػؽ"

 .المصرفية ياااتراتيجياتراـ مف أجؿ رؼ االتتطيط التحقيؽ أىداؼ المص

ـع ا ي فاعميػػة أداء المصػػػارؼ، فػػؤثر تػػػمكػػف أف يُ  كػػؿ ذلػػؾ بيػػػدؼ تجنػػب الادػػاع فػػػي أتطػػاء مػػف ثَػػػ
 .ةالمالي اإ عاؼ مركزى

 داءاألوالقدرة عمى  ضا الوظيفيالر  .77

المػػاظةيف عػػدـ نجػػاح األاػػاليب اإلداريػػة التػػي تػػربط بػػيف معػػددت  أداءِ  فػػي المػػؤثرةِ  مػػف العاامػػؿِ    
لتقيػيـ أداء تميػز اجػاد نظػاـ ميتطمػب األمػر الػذ  ، لماد  االمعنػا  الػذ  يحصػماف عميػواألداء االمرداد ا

األداء الماظػػػػؼ المجتيػػػػد ذا المػػػػاظةيف ليػػػػتـ التمييػػػػز الةعمػػػػي بػػػػيف الماظػػػػؼ المجتيػػػػد ذا األداء العػػػػالي ا 
  .3المتااط االماظؼ  ير المنتج

دػػدرة الماظػػؼ عمػػ   فػػي ة ػػا الػػاظيةي مػػف العاامػػؿ األاااػػية المػػؤثر  بػػة فػػي العمػػؿ االر الر  كمػػا أفع   
  تر عم  ربحية المصرؼ، ابالتالي عم  فاعمية أدا و.مما ينعكس بشكؿ أا ب  ؛اإلنجاز
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 :انخاتًت 

التعػرؼ فػي المبحػث األاؿ  ـع تَػ تحدثنا في ىذا الةصؿ عف األاس النظرية لألداء المصرفي، حيػثُ 
مكانػػػات األداء اعناصػػػره عمػػػ  عناصػػػر األداء اأنااعػػػو، داػػػيما تعػػػاريؼ األداء اأىميتػػػو، باإل ػػػافة إلػػػ  

ءة االةاعميػػة االعحدػػة المتبادلػػة بينيمػػا، اأنااعػػو مػػف أكثػػر مػػف اجيػػة نظػػر، ادػػد اتتتمنػػا المتمثمػػة فػػي الكةػػا
 المبحث األاؿ في تقييـ األداء اسلية تحاينو.

مةيػػـا المصػػارؼ مػػف تػػحؿ اػػرد بعػػض  أمػػا فػػي المبحػػث الثػػاني مػػف ىػػذا الةصػػؿ فقػػد تحػػدثنا عػػف
ـع التطػػرؽ ألىمالمتعمقػػة بيػػا التعػػاريؼ االمةػػاىيـ فػػي  يػػةنقدةػػاا ض اليتيػػا كانيػػا المحػػرؾ األاااػػي لم، امػػف ثَػػ
عػف كمػا تحػدثنا أي ػًا  مف حيث المةيػـا ااألىميػة.ماىية األداء المصرفي عف ، اتحدثنا الااؽ المصرفية

األتيػػرة مػػف ىػػذا ة، أمػػا فػػي الةقػػرة امةياميػػا بادعتمػػاد عمػػ  المراجػػع المتتصصػػفاعميػػة األداء المصػػرفي 
 صيؿ إل  المتغيرات التي تؤثر في فاعمية األداء المصرفي.بشيء مف التة تطردناالمبحث 

القيػػاـ بػػاجراء   ػػافة إلػػ المصػػارؼ عينػػة البحػػث، باإللتعػػرؼ فػػي الةصػػؿ القػػادـ عمػػ  اػػاؼ يػػتـ ا
تػػي تػػـ الحصػػاؿ عمييػػا مػػف التقػػارير الاػػناية لممصػػرؼ التجػػار  الاػػار  الدرااػػة التطبيقيػػة عمػػ  البيانػػات ال

اء الدرااػػػة الميدانيػػػة عمػػػ  المتغيػػػرات المػػػؤثرة فػػػي فاعميػػػة األداء المصػػػرفي، جر ابػػػالقيػػػاـ ، ثػػػـ عينػػػة البحػػػث
 .عم  ما يتافر مف بياناتة مناابااليب ادحصا ية الاتطبيؽ األ
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(الدراستين التطبيقية والميدانيةالجانب العممي):ال ص  ال الث  

  
 جاري السوريتالرف التطورات المالية لممصتحمي  المبحث األو :  -

 .لتاريخيا هتطور و  لمصرف التجاري السورينشأة ا .1

 خال  فترة الدراسة التطورات الماليةتحمي   .2

 اختبار فرضيات الجانب التطبيقي .3

 

 ال اني: التحمي  اإلحصائي الستمارة البحثالمبحث  -

 منيجية البحث. .1

 البحث.وعينة مجتمع  .2

 أداة البحث. .3

 التحمي  اإلحصائي. .4
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 مقدمة 

قسم المصارف في معظم دول العالم إلى مصارف عامة  وو كوومةة  ومصةارف ةاصة   إس تقسةم ت    
المصةةةارف الكوومةةةة  إلةةةى وةةةوعةن فةةةااول خةةةو المصةةةارف المتةصصةةة  فةةةي   ةةةا  مكةةةدد مةةةن الق اعةةةا  

التجارة  التي تتةصص بتموةةل التجةارتةن الداةةةة  والةارجةة     وما الوو  الثاوي فهو المصارفة اال تصاد
 .باإلضاف  إلى موح االئتمان المصرفي

ومةةا المصةةارف الةاصةة  فةةي العالةة  خةةي عبةةارر عةةن مصةةارف تجارةةة  إمةةا ون توةةون تقةةدةةة  وو ون   
سةورا لمصةرف التجةارا الاخةسا الصصةل إلةى المبكة  ااول مةن فةي  ت ةر   و وموة   توون مصارف إسالمة 

  وفةي وهاةة  خةسا المبكة  ووتقةل السةورة فةي السةو  والسا ةعد من و ةدم ووعةر  المصةارف   هوت ور ووشأت  
إلى الجاوة  العمةةي  ووتكةد  فةة  بالتصصةةل عةن وخةم الت ةورا  المالةة  لةبعال البوةود ةةالل الصتةرر الممتةدر 

لتكةةةل اإلكصةائي السةتمارر   وما المبك  الثاوي مةن خةسا الصصةل فةتضةمن ا2012وكتى عام 2003من عام
 البك  واةتبار الصروال اإلكصائة . 
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 و المبحث األ 
 

 التجاري السوريرف التطورات المالية لممص
 

 تمييد 

ر المصةارف وااوشة   التةي تقةوم بهةا عةن مسةتور الت ةور اال تصةادا عمومةاا والت ةور المةالي عب  ت
 عةى وج  الةصوص لةبةدان التي تعمل فةها.

ن     ودةا إلى التوسع في عةمي في مجال االتصاال  واإلوتروزةادر مستور الت ور التقوي وال وا 
إوشاء الصرو  المصرفة  الجدةدر  وما ودةا إلى التوسع في ووش   المصارف من ةالل زةادر العمةةا  التي 

 .توصسخا باإلضاف  إلى  درتها عةى تقدةم ةدما  جدةدر

المصرف التجارا السورا بشيء من التصصةل ووو  ةمثل  لمك  عن ءال بد من إع افةما ةةي و 
ضاف  إلى سل  التكد  عن مستور الدراس   وسب  اةتةاره باإل وجرة  عةةهاالبك  التي  عةو مجتمع و 

 .وت ور ورصدت  ةالل فترر الدراس   وشا 
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1لتاريخيا هوتطور مصرف التجاري السوري النشأة  1–1–3
 

 في وزارر  وتسجةة  ل الترةةص تم سورة  الجمهورة  العربة  ال في عامة  مصرفة   مؤسس و دم ةعد

 1967عةام فةي بداةة  سة تأسة وتةم 4/6/1959تةارة  /2755/ر ةم التجةارا الةارجةة  بالسةجل والتجارر اال تصاد

ف الشةر  التالةة )  مصةرف سةورة  والمهجةر  مصةرف ومةة   مصةر  ةمسة المصةارف ال ودمة  تةأمةم وتةجة 
تةن والتجةار  اال تصةادا الوشا  ةدم  العربي  مصرف الوكدر العربة   مصرف العالم العربي(  وسل  بهدف

 الداةةة  والةارجة .
   وبالتكدةةةد فةةيمصةةرف العةةالم العربةةي إلةةى المصةةرف التجةةارا السةةوراتةةم  تكوةةةل  1966فةةي عةةام

ادر عةةن وزةةةر اال تصةةاد والتجةةارر والتةةي / الصةة813مةةن القةةرار/ /5ر ةةم/وسلةة  بموجةة  المةةادر  1966/10/29
وون تةدم  بة   1/1/1967وص  عةى تسمة  مصرف العةالم العربةي بالمصةرف التجةارا السةورا اعتبةاراا مةن

 4/8/1977/ بتةةارة 1654صةةدر المرسةةوم التشةةرةعي ر ةةم/ 1977وفةةي عةةامالمصةةارف ااربعةة  السةةاب  سورخةةا  
والةةسا وةةةس  المصةةارف بموجبةة  شةةوةها   بةةة  السةةورة الةةةاص بمؤسسةةا  الق ةةا  العةةام فةةي الجمهورةةة  العر 

وسلةةة    المؤسسةةة  العامةةة  لةمصةةةرف التجةةةارا السةةةورااسةةةم  المصةةةرف التجةةةارا كةوهةةةا و ةةةة  عةةةةىالكةةةالي  
/ تةارة  18ت بةة  المرسةوم التشةرةعي ر ةم/ والتي تضمو  وةضةاا من المرسوم المسوور  /1ر م/استواداا لةمادر 

 التسمة  والتبعة .وسل  فةما ةتعة  ب 1974/ 2/ 15

لةعدةد من المراسةم والقواوةن كتى صةدور المرسةوم ر ةم التجارا السورا ةضع المصرف فةما بعد 
بعةد ون  موة  تبعةة  المصةرف لةوزةر المالةة  /1ر ةم/المعمول ب  كالةاا  كة  كدد  المادر  2006/ لعام 35/

 القواوةن السابق .وان تابعاا لوزةر اال تصاد والتجارر الةارجة  وف  المراسةم و 
 واسةع بكةةز سةتأثرووة  ةو / مةةار لةرر سورة  70روسمال المصرف بمبةغ / /2ر م/وما كدد  المادر 

 كس  المصرفي الوشا  من)% 70 - 50 بةن ت كص ون تتراوحو  سورة   في اإلجمالي المصرفي الوشا  من

ن  ربحال وو الموجودا  وو المال روس وو المةوة  كقو  في المتةس ارةالمع من خةسا المرسةوم  /3ر م/المادر    وا 
 كدد  المصادر المالة  لةمصرف والتي تمثة  بروسمال المصرف واالكتةا ةا  والودائع.

/ 35مةن المرسةوم التشةرةعي ر ةم/ /4ر ةم/ خدف المصرف التجارا السورا تم تكدةةده فةي المةادر إن  
والةارجة  والقةام بمةتةف ااعمال والةدما  وبما    ةهدف إلى تموةل التجارتةن الداةةة عةى وو   2006لعام

 ال ةتعارال مع القواوةن وااوظم  الوافسر.

                                                 
1

 :ًٌكن انزجوع إنىنًزٌد ين انحفاصٍم  - 

 .2005/ 5/ 1/ جارٌخ 34انًزسوو انحشزٌعً رقى / -

 (.2012-2003رٌز انسنوٌة نهًصزف انحجاري انسوري ين عاو )انحقا -

 www.cbs-bank.com.انًوقع انزسًً نهًصزف انحجاري انسوري عهى شبكة اإلنحزنث. -
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 والةارجةة  لداةةةة ا التجةارر عمةةةا  تموةةل عةةى السةورا التجةارا لةمصةرف الرئةسةي الوشةا  ةتروةز 
 فةي هاتقةدةم عةةى اعتةاد التةي ةال سةهالت ةةالل مةن اال تصةادة  الة ة   جهةاتو  مةع ةتصة  بمةاومةا وشةروا و 

 )التالة  المجاال 
 .االستثمارة  القروال .1

 .المدةو  الجارة  الكسابا  .2

 .السودا  كسم .3

 .والتصدةر لالستةراد المستودة  االعتمادا  .4

 .وواعهاا بمةتةف الوصاال  .5

 :التالة  المصرفة  ةةدما تقدةم  ل إلى باإلضاف 
 .ال ة  تك  الودائع .1

 .اجل ودائعال .2

 .التوفةر سابا ك .3

 رر.الصاد و الواردر  التكوةال .4

  .الشةوا تقاصالعمل بوظام و  والسةاكة  والمباع  المصد   الشةوا  .5

 .الكدةدة  الصوادة  تأجةر .6

  .واالئتماوي الجارا اهبووعة االلوترووي الدفع ب ا ا  .7
 سةاس  كدةثاا  سورة  إلى الوافدر الةاص  المصارف مع المصتوك  الموافس  بدء موس المصرف اعتمد

 تة  مع المباشرر المقارو  ةالل من وضةك ت ةمون والسا المصرفة  السو  في الرةادا ع مو  ةىع كافظ 

عادر المصرف دةوامةوة  إلى سل  ومرد المال روس وو الودائع وو اارباح كجم كة  من سواءا  المصارف  وا 

إلى القةام  خدافاا خسه تكقة  سبةل في المصرف عمد كة  والعالمة   المكةة  الت ورا  لمواوب  خةوةت 
 : ااعمال التالة ب

 .المصرف في لةعمل التكتة  البوة  ت وةر -1

 ا  ودوائر جدةدر.مدةرة إكدا  من ةالل التوظةمة  البوة  ت وةر -2

  .ااتمت  مزاةا من الجةدر واالستصادر اإلجراءا  وتبسة  الةدما  جودر تكسةن -3

  .سابق ال موتجا ال إلى باإلضاف  جدةدر وةدما  موتجا   رح -4
 المقبول  المةا رر روح من توبث  تكّمل سةاس  اعتمد المصرف التجارا السورا ن  بأ )القول ةمون

 اةهعم مكاور في المصرف  إدارر ر استم السب  لهساو  اارباح من  در اوبر بتكقة  المقترن الكجم سا 
 : باآلتي تتةةص والتي اإلستراتةجة 
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 .تمت تعمةم اا ةالل من المصرفي العمل تقوة  وت وةر تكدة  -1

 .الوقدة  بااورا  التعامل وتةصةف اإلجراءا  تبسة ل والصوترر اإللوترووي الدفع سةاس  ت وةر -2

 والمساخم  في تعمةم خسه التجرب . اإللوترووة  اإلدارر وموسج تكسةن في ارستمر اال -3

 .تةف المجاال في مة التةصصة  الدورا  إ ام  ةالل من العامةةن وصاءر رفع في االستمرار -4

 الدراسة فترةخال   اتتطور التحمي   2–1–3

 فتررةالل  صرف التجارا السوراالم كسابا اخم فةما ةةي وةقي الضوء عةى الت ورا  المالة   
مع   مالة سو بمالةةن الةةرا  السورة   ومقارو  كسا  ول  (2012-2003بةن عامي الممتدر  الدراس 
  رةر ا سو  مالة من  ا لكسابورصدر تة  افي  صالزةادر وو الوق ومكاول  توضةح اسبا  سابقتها

 مبةن ودواه) وما خوف   غةر المالة باإلضاف  إلى الت ر  لبعال الت ورا  
 موا  الخاصةاأل 1–2–1–3

والجدول روس المال المدفو  واالكتةا ةا  والهبا   لةمصرف عبارر عن  ااموال الةاص  إن 
 ()2012-2003في الصترر الممتدر بةن عامي  موال الةاص ااالتالي ةوضح ت ور كسا  

 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد األيىال انخبصخ(3انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 120,050 109,072 105,651 101,464 97,577 91,532 87,451 15,754 13,026 7,957 المبالغ

 10,978 3,421 4,187 3,887 6,045 4,081 71,697 2,728 5,069 -- التطور

 0.10 0.03 0.04 0.04 0.07 0.05 4.55 0.21 0.64 -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )

 2003 ةةةد بةةةةةغ فةةةي وهاةةةة  عةةةةام  مةةةةوال الةاصةةة ( ون رصةةةةد كسةةةا  اا3ةتضةةةح مةةةن الجةةةدول ر ةةةةم 
( 5,069  ةدرخا بزةةادر ( مةةةون لةةرر سةورة  13,026بةةغ لة 2004عةاموارتصةع فةي   ( مةةون لةرر سةورة 7,957 

و ةةةةد وجمةةةة  خةةةةسه الزةةةةةادر عةةةةن زةةةةةادر روس مةةةةال  (0.64وبوسةةةةب  بةعةةةة   2003مةةةةةةون لةةةةةرر سةةةةورة  عةةةةن عةةةةام
فةي تةة   السةووا  كة  واو  الزةةادر   في واف  سووا  الدراس  دتابع الرصةد ارتصاع  المعتا  ثم يالمصرف
 واالكتةةا ي الةةاص باإلضةاف  إلةى الهبةا  ا ي القةاووويمن اارباح مقابل االكتةعن اال ت اعا  واجم  

مسةةجالا ( مةةةةون لةةةرر سةةورة  87,451 رصةةةدهإس بةةةغ  2006الزةةةادر التةةي  ةةرو  فةةي عةةامباسةةتثواء  والتبرعةةا  
ةةةةةادر روس مةةةةال وجمةةةة  عةةةةن ز  (455% وبوسةةةب   ةةةةدرخا ( مةةةةةةون لةةةةةرر سةةةةورة 71,697  ةةةةدرخا  زةةةةادر مةكوظةةةة

( 120,050  ازداد رصةةةد كسةةا  اامةةوال الةاصةة  لةصةةل إلةةةى 2012فةةي عةةامو   المصةةرف وربعةة  وضةةعاف
  .(0.10 وسب بو  2011عن عام ( مةةون لةرر سورة 10,978 مةةون لةرر سورة  بزةادر  درخا
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الرتصا  سعر صرف العمةال  ااجوبةة  مقابةل الةةةرر السةورة  زةادر المةكوظ  تة  ال عزرتةمون ون 
موةوخةن إلةى ون متوسة  الزةةادر لوافة  سةووا    وتةجة  التضةةم الكاصةل إبةان اازمة  التةي تمةر فةهةا سةورة 

 .(0.637ةرر سورة  وبوسب  بةع  ل( مةةون 12,455الدراس   د بةغ 

كسةا  تعمةل عةةى توشةة  االسةتثمارا  المصةرفة  التةي تةؤدا فةي رصةةد خةسا الالكقةقة  إن الزةادر 
والشةول البةةاوي   ربةاحااو مةن ةةالل تكقةة  المزةةد مةن اإلةةرادا  عةة  ااداء المصرفي بدورخا إلى زةادر فا

 2003الممتةدر مةن عةامدراس  ةالل فترر ال بالمصرف موال الةاص ( ةوضح ت ور رصةد كسا  اا11ر م 
 .2012وكتى عام

 
 .2012_  2003( تطور رصيد حساب األموا  الخاصة بين عامي 11ك  رقم)الش

 (و.2012-2003) ين عبوإعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ 

 االحتياطيات 2–2–1–3
ن ( ووسب  مئوة  م%10المبالغ المتجمع  من سووا  سابق  وتةج  تكوةل  ةمثل خسا الكسا  

  وةتضمن وسل  ت بةقاا لةتعةةما  الصادرر عن مصرف سورة  المروزا بهسا الةصوص  اارباح المتكقق 
والجدول التالي ةوضح ت ور   كسا  االكتةا ةا  كسابةن خما) االكتةا ي القاوووي واالكتةا ي الةاص

 ()2012-2003في الصترر الممتدر بةن عامي  خسا الكسا رصةد 
 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد دزُبطُبداال(4انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 32,747 34,348 31,503 27,629 27,577 21,532 17,451 11,755 9,026 3,957 المبالغ

 1,601- 2,845 3,874 52 6,045 4,081 5,696 2,729 5,069 -- التطور

 0.05- 0.09 0.14 0.002 0.28 0.23 0.48 0.30 1.28 -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )

ارتصةةةع بشةةول تةةةدرةجي فةةةي معظةةةم  ةةةد  كتةا ةةةا اال( ون رصةةةةد كسةةةا  4ةتضةةح مةةةن الجةةةدول ر ةةم 
ن االرتصةةا  فةةي رصةةةد خةةسا ال  ت اعةةا  السةةووة  مةةن رصةةةد ااربةةاح كسةةا  وةةاجم عةةن االسةةووا  الدراسةة   وا 
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. 2006  2004فةةي عةةاميون خوةةا  زةةةادر مةكوظةة  فةةي رصةةةد خةةسا الكسةةا  المتكققةة   إال وووةةا  ةةد الكظوةةا 
( مةةةةون لةةةةرر 5,069  ةةةدرخابزةةةادر ( مةةةةةون لةةةرر سةةةورة  9,026 مبةعةةةاا  ةةدره 2004ي عةةامكةةة  بةةةةغ رصةةةده فةةة
( 17,451إلةةةى لةصةةل  ارتصةةع رصةةةةدهفقةةةد  2006  ومةةا فةةةي عةةام(1.28  وبوسةةب  بةعةةة 2003سةةورة  عةةن عةةةام 
وةعود سةب  االرتصةا    (0.48وبوسب  مئوة  بةع   ( مةةون لةرر سورة 5,696 بزةادر بةع مةةون لةرر سورة  

اوةصةةال  2012فةةي العةةام   ومةةا خةةسةن العةةامةن إلةةى زةةةادر االةةةرادا  واالربةةاح المتكققةة  فةهمةةاالمةكةةوظ فةةي 
( مةةون لةرر 1,601- بوقص  دره( مةةون لةرر سورة  32,747 لةستقر عود 2011عامالكسا  عن رصةد خسا 

ن الةةةوقص الكاصةةةل سةةةبب   .(0.05-بةعةةة  مئوةةةة  سةةةورة  وبوسةةةب   الظةةةروف الكالةةةة  التةةةي وبةةةد  الق ةةةا  وا 
زةةادر ومةا بةةغ متوسة  ال  المصرفي ةسةائر وبةةرر  اامةر الةسا اوعوةس بةدوره عةةى فاعةةة  ااداء المصةرفي

( 12والشةةول البةةةاوي ر ةةم  (  0.31( مةةةةون لةةةرر سةةورة  وبوسةةب  بةعةة  3,198السةةووة  لرصةةةد خةةسا الكسةةا  
 .2012وكتى عام 2003صترر الممتدر من عامالةالل  كتةا ةا االةوضح ت ور رصةد كسا  

 
 .2012_  2003( تطور رصيد االحتياطيات بين عامي 12الشك  رقم)

 (و.2012-2003) ين عبود عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ إعذاد انجبدش ثبالعزًب

 المصرفية الودائع 3–2–1–3

والجدول لتوفر السةول  المصرفة   تعد الودائع المصرفة  بواف  ووواعها إكدر المرتوزا  ااساسة  
 ()2012-2003في الصترر الممتدر بةن عامي ا  الودائع سالتالي ةوضح ت ور رصةد ك

 نىدائع خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُرادا (5انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 315,443 324,469 393,502 372,587 392,579 364,982 356,655 394,211 383,662 383,400 المبالغ

 9,026- 69,033- 20,915 19,992- 27,597 8,327 37,556- 10,549 262 -- التطور

 0.03- 0.17- 0.06 0.05- 0.08 0.02 0.10- 0.03 0.001 -- النسبة

 و.(2012-2003ثُن عبيٍ )إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ 

و دره  مبةعاا  2003في وهاة  عام كسا  الودائع  د بةغرصةد  ون( 5ر م الجدول ةتضح من 
 2006عاموارتصع بشول تدرةجي في العامةن التالةةن  إال وو  اوةصال في   ( مةةون لةرر سورة 383,400 
  2005عام ( مةةون لةرر سورة  عن 37,556- رهوقصاا  د سجالا م( مةةون لةرر سورة  356,655 عود ستقرلة
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كق  وان رصةد خسا الكسا  ةرتصع وفي ااعوام الال .(0.10-بةع  الوسب  المئوة  لةوقص الكاصل كة  
بوس  مقبول  ووعاا  زةادر اإلةداعا  تاررا والسكوبا  تاررا وةرر  وسل  بسب  بشول شب  دوراوةوةصال 

 (324,469 لةصل إلى ومع بدء اازم  في سورة  فقد اوةصال رصةد خسا الكسا   2011وما في العام ما 
 تابع 2012وفي العام   (0.17-ووسب  بةع   ةرر سورة مةةون ل (69,033- مةةون لةرر سورة  بوقص  دره

( مةةون لةرر سورة  315,443  كة  بةغ  زم  الراخو ظروف اااالوةصاال متأثراا برصةد خسا الكسا  
  مووخةن بأن  ةم  خسا الرصةد لم (0.03-بةع   مئوة  وسب بمةةون لةرر سورة  و  (9,026-بوقص  دره 

  .2006م تصل إلى خسا الر م موس العا
ةعزر لةسكوبا  المصاجئ  لةودائع  رسب  االوةصاال المتورر في ااعوام ااةةر عزر ةمون ون ة  

( ةوضح ت ور رصةد 13والشول البةاوي ر م وعاله  و ة  اإلةداعا  وتةج  الظروف الراخو  لةبةد وما وشروا 
 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  كسا  الودائع ةالل فترر ال

 
 .2012 _ 2003 يعام بينحساب الودائع تحت الطمب تطور رصيد ( 13الشك  رقم)

 (و.2012-2003) ين عبوانزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ  إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد

 القبوالت والك االت 4–2–1–3
 بول تعوي صرف و من الكسابا  الوظامة  في مةزاوة  المالقبوال  والوصاال   كسا ة عد  

وجم عن خسه العمةة  زةادر إةرادا  وورباح ةو   رف لضمان السودا  وو لدفعها وةاب  عن العمةلالمص
 رصةد خسا الكسا والجدول التالي ةوضح ت ور  ،ودائ المصرف؛ اامر السا ةؤثر إةجاباا في فاعةة  

 ()2012-2003 بةن عامي فترر الدراس  الممتدر ةالل
 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد انقجىالد وانكفبالد(6انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 87,186 67,778 75,018 78,086 67,707 72,242 72,678 82,448 83,350 74,879 المبالغ

 -- التطور
8,471 -902 -9,770 -436 -4,535 10,379 -3,068 -7,240 19,408 

 -- النسبة
0.11 -0.01 -0.11 -0.01 -0.06 0.15 -0.04 -0.10 0.29 

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )
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 2004بةةغ فةي وهاةة  عةامالمصةرفة   القبوال رصةد كسا  الوصاال  ( ون 6ةتضح من الجدول ر م 
ووسةب   2003( مةةةون لةةرر سةورة  عةن وهاةة  عةام8,471( مةةون لةرر سورة  بزةةادر  ةدرخا 83,350مبةعاا  دره 

ووةةان االوةصةةاال عبةةر تةةة   2008عةةاموكتةةى  2005عةةام موةةسإال ون الرصةةةد اوةصةةال (  0.11 مئوةةة  بةعةة 
بةان العقوبةا  التةي تعةرال لهةا المصةرف التجةارا السةورا إ  وةعةود سةب  االوةصةاال إلةى السووا  متصاوتةاا 

 2009فةةي عةةام   ثةةم ارتصةةع رصةةةده وزمةة  الكرةةةرا فةةي لبوةةان  واازمةة  المالةةة  العالمةةة  فةةي السةةووا  الالكقةة 
فةةةةي  مجةةةةدداا  الاوةصةةةةعةةةةاود الرصةةةةةد لالثةةةةم   ارتصةةةةع الرصةةةةةد بعةةةةد وربةةةةع سةةةةووا  مةةةةن االوةصةةةةاال المتتةةةةالي

ةةةون لةةةرر سةةورة  ( مة87,186لةبةةةغ  ارتصةةع الرصةةةد  2012عةةام  ومةةا فةةي لةةوصس السةةب  (2011 2010 يعةةام
ةشةةةر  خةةسا الكسةةا إن  االرتصةةا  فةةي رصةةةد  (.0.29 ( مةةةةون لةةةرر سةةورة  ووسةةب  بةعةة 19,408بزةةةادر  ةةدرخا 

  والجةدةر سوةره بةأن متوسة  الزةةادر عةةى بصاعةةة  إلى ون المصةرف ةقةوم بعمةةة  الةدفع بالوةابة  عةن العمةالء
رر سورة   وما ون متوس  الوسب  المئوة  لةزةادر مةةون لة (1,367 رصةد خسا الكسا  ولواف  السووا  بةع 

ةةالل فتةرر  الوصةاال  والقبةوال  المصةرفة ( ةوضةح ت ةور رصةةد 14والشةول البةةاوي ر ةم   (0.024 د بةعة  
 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ال

 
 .2012_  2003( رطىر رصُذ اننفقبد ثُن عبيٍ 14انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبود عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ إعذاد انجبدش ثبالعزًب

 الموجودات النقدية 5–2–1–3
تمثل الموجودا  الوقدة  وسب  معةو  من الودائع تك  ال ة  والودائع اآلجة  تكددخا إدارر  

فترر  ةالل سا الكسا رصةد خ  والجدول التالي ةوضح ت ور المصرف في ضوء القواوةن وااوظم  الوافسر
 ()2012-2003 بةن عامي الدراس  الممتدر

 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد انًىجىداد اننقذَخ(7انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 126,767 118,512 87,369 105,845 89,081 68,987 69,364 76,568 34,514 40,458 المبالغ

 8,255 31,143 18,476- 16,764 20,094 377- 7,204- 42,054 5,944- -- التطور

 0.07 0.36 0.17- 0.19 0.29 0.01- 0.09- 1.22 0.15- -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )
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مبةعةةةاا  ةةةدره  2003بةةةةغ فةةةي وهاةةةة  عةةةام الموجةةةودا  الوقدةةةة رصةةةةد ون ( 7ةتضةةةح مةةةن الجةةةدول ر ةةةم 
( مةةةةون لةةةرر سةةورة  34,514 لةصةةل إلةةى 2004عةةامفةةي الرصةةةد   ثةةم توةةا ص ( مةةةةون لةةةرر سةةورة 40,458 
بشةةول لرصةةةد ارتصةةع ا(  ثةةم 0.15-وبوسةةب  بةعةة   2003عةةن عةةام مةةةةون لةةةرر سةةورة   (5,944- وقص  ةةدرهبةة

مةةةةون لةةةرر  (42,054)زةةةادر  ةةدرخا مةةةةون لةةةرر سةةورة  ب (76,568لةصةةل إلةةى  2005وهاةةة  عةةام  مةكةةوظ فةةي
 سةة  متصاوتة   إال ووةة  عةةاودبو 2006،2007واوةصةةال فةي عةةامي  (1.22)بةعة  ةةد عالةة  جةةداا سةورة  وبوسةةب  

فةي ومةا   2010في عام (0.17- اوةصال بوسب  إلى كد ما  ثم وبوس  عالة  2008،2009في عامي االرتصا 
 .(0.36 الزةادر  بةع  وسبكة   2010عامعالة  جدا عن وسب  بارتصع الرصةد  2011العام

  لوةةةةل ( مةةةةةةون لةةةةةرر سةةةةورة   ومةةةةا بةةةةةغ متوسةةةة  الوسةةةةب9,59بةةةةةغ متوسةةةة  الزةةةةةادر لوافةةةة  السةةةةووا  
كتصةاظ المصةرف بوسةب  معةوة  مةن في رصةةد خةسا الكسةا  ةموةن ون ةعةزر الاالرتصا   إن   .(0.19السووا  

وسلةة  لمواجهةة  السةةكوبا  بهةةدف تمتةةةن عامةةل الثقةة  واامةةان بةةةن المصةةرف ي ةزائوةة   قدةةة  فةةالسةةةول  الو
وما   بها من  بل إدارر المصرف   باإلضاف  إلى التعةةر في سعر صرف العمال  الصعب  المكتصظوزبائو 

تةجةة  و المصاجئةة  لةودائةةع والكسةةابا ر و مسةةتمر سةةكوبا  الةاالوةصةةاال فةةي بعةةال السةةووا  ةموةةن ون ةعةةزر ل
دراسة  ةالل فترر ال الموجودا  الوقدة ( ةوضح ت ور رصةد 15والشول البةاوي ر م   اازم  المالة  العالمة 

 .2012-2003الممتدر من عام

 
 .2012_  2003ثُن عبيٍ  ( رطىر رصُذ انًىجىداد اننقذَخ15انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوجبرٌ انسىرٌ إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انز

 لدى المراسمين موجوداتال 6–2–1–3
تستةدم في تموةل  ةمثل خسا الكسا  التوظةصا  واارصدر المالة  الموجودر ةارج الق ر والتي 

  والجدول التالي ةوضح من العمال  ااجوبة متووع  خسا الكسا  عةى سة   وةكتوابعال المستوردا   
 ()2012-2003 بةن عامي فترر الدراس  الممتدر ةالل ودا  لدر المراسةةنلموجرصةد ات ور 

 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد نًىجىداد نذي انًراسهُندسبة ا (8انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 169,794 156,614 251,909 239,716 219,693 299,013 253,026 262,057 231,046 586,430 المبالغ

 13,180 95,295- 12,193 20,023 79,320- 45,987 9,031- 31,011 355,384- -- التطور

 0.08 0.37- 0.05 0.09 0.26- 0.18 0.03- 0.13 0.61- -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )
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بةةةغ فةةي  الموجةةودا  لةةدر المراسةةةةن فةةي الةةةارج  ةةدرصةةةد كسةةا  ( ون 8ر ةةم  ةتضةةح مةةن الجةةدول
( مةةةةون لةةةرر 355,384- جةةداا  ةةد بةةةغ وقص وبةةةر( مةةةةون لةةةرر سةةورة  بةة231,046مبةعةةاا  ةةدره  2004وهاةةة  عةةام

تةةةارر  باالرتصةةةا   ةةةةس رصةةةةد خةةةسا الكسةةةااثةةةم (  0.61- وبوسةةةب  مئوةةةة  بةعةةة  2003سةةةورة  عةةةن وهاةةةة  عةةةام
الكسةا  بةةغ    كتى وصل رصةدوعاله وما خو موضح في الجدولواالوةصاال تارر وةرر وبوس  متصاوت  

الوقصةان فةي رصةةد خةسا الكسةا    مووخةن إلى ون متوس  ( مةةون لةرر سورة 169,794 إلى 2012في عام
رصةد  وةصاالإن  ا .(0.08- د بةع   وبمتوس  وسب  مةةون لةرر سورة  (46,293- ةة  فترر الدراس   د بةغ 

التوظةصا  والموجودا  لدر المراسةةن ةمون ون ةعزر إلوةصاال وسب  التوظةةف واسةتثماره بشةول صةكةح  
وما ارتصاع  فةعود إلى زةادر توظةةف   اامر السا ةوجم عو  ةسائر تؤدا بدورخا إلى ضعف فاعةة  ااداء

ي مةتةف ووكاء العالم  وفةما ةةص زةادر رصةد خةسا الكسةا  الموجودا  الوقدة  لدر مراسةي المصرف ف
ومةةا ةعةةود  واالسةةتثمار فإوةة  ال ةعةةود إلةةى زةةةادر التوظةةةف 2011عةةن العةةام 2012فةةي العةةام فةةي خةةسا الكسةةا  وا 

الرتصا  سعر صرف العمال  ااجوبة  مقابل الةةرر السورة   والجدةر سوره ون معظم  ورصدر خةسا الكسةا  
( ةوضةةح ت ةةور رصةةةد 16والشةةول البةةةاوي ر ةةم   عةةةى سةةورة  ب  العقوبةةا  اال تصةةادة سةة ةةد تةةم تجمةةةدخا ب

 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ةالل فترر ال التوظةصا  لدر المراسةةنكسا  

 
 .2012_  2003ثُن عبيٍ  انًىجىداد نذي انًراسهُن( رطىر 16انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد ان

 مساىمة في خطط التنميةال 3-1-2-7
بشول مباشر عن مساخم  المصرف في دعم ة   التومة  اال تصادة   إن الكسا  السا ةعبر 

  ةارجة ةل التجارتةن الداةةة  والعن مساخم  المصرف في تمو    والسا ةعبر وةضاا الوقدة  خو التوظةصا 
 ()2012-2003 بةن عامي فترر الدراس  الممتدر ةالل كسا خسا الرصةد والجدول التالي ةوضح ت ور 

 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد انزىظُفبد اننقذَخ(9انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 318,297 342,642 389,535 387,520 438,599 272,700 196,966 153,988 128,512 121,351 المبالغ
 24,345- 46,893- 2,015 51,079- 165,899 75,734 42,978 25,476 7,161 -- التطور
 0.07- 0.12- 0.005 0.12- 0.61 0.38 0.28 0.20 0.06 -- النسبة

 (و.2012-2003سىرٌ ثُن عبيٍ )إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ ان
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مبةعةةةاا  ةةةدره  2003بةةةةغ فةةةي وهاةةةة  عةةةامرصةةةةد التوظةصةةةا  الوقدةةةة  ( ون 9ةتضةةةح مةةةن الجةةةدول ر ةةةم 
( مةةةون لةةرر 128,512 مبةعةاا  ةدره 2004( مةةون لةرر سورة  لةزداد بعد سل  وةبةغ فةي وهاةة  العةام121,351 

ابع الرصةةد ارتصاعة  بوسة  مةتةصة  كتةى وهاةة  تارتصع (  ثم 0.06وبوسب  بةع   (7,161بزةادر  درخا سورة  
( 387,520 سةةتقر عوةةدباالوةصةةاال بعةةد ةمةةس سةةووا  مةةن االرتصةةا  المتتةةالي لة هبةةدو رصةةةدكةةة   2009عةةام

ارتصةع  2010ومةا فةي عةام (.0.12-( مةةةون لةةرر سةورة  ووسةب  بةعة  51,079-بةوقص  ةدره مةةون لةرر سةورة  
ووسةةةةةب  مةةةةةةةون لةةةةةةرر سةةةةةورة  ( 2,015ون لةةةةةةرر سةةةةةورة  بزةةةةةةادر  ةةةةةدرخا ( مةةةةةةة389,535الرصةةةةةةد لةصةةةةةل إلةةةةةى 

لةسةةتقر فةةي متةةأثراا بظةةروف اازمةة  وةةةر عمةةةن مةةن الدراسةة  اوةصةةال الرصةةةد مجةةدداا . وفةةي (0.005بةعةة  
ووسةب   2011عةامعةن  ( مةةون لةرر سورة 24,345-( مةةون لةرر سورة  بوقص  دره 318,297 عود 2012عام

وسةةب  بةةةغ ( مةةةةون لةةةرر سةةورة  وب21,883متوسةة  الزةةةادر عةةةى رصةةةد خةةسا الكسةةا   ومةةا بةةةغ (.0.07- بةعةة 
( 2008-2003االرتصةةا  المسةةتمر لرصةةةد خةةسا الكسةةا  فةةي الصتةةرر الممتةةدر بةةةن عةةامي  إن  (  0.136 متوسة ها

مةا الةارجةة   وو  الداةةةة  لتسةهةال  الممووكة  لتموةةل التجةارتةنةعود إلى توسع وشا  المصةرف فةي تقةدةم ا
 ةةةدرر المصةةرف عةةةى تموةةةةل عمةةةةا  التجةةةارر عةةدم  اوةصاضةة  فةةي العةةةامةن ااةةةةرةن فةةةمون ون ةعةةةزر إلةةى
والشةةول البةةةاوي ر ةةم   هودر إلةةى اوةصةةاال رصةةةدممةةا الةارجةةة  بسةةب  العقوبةةا  المصروضةة  عةةةى سةةورة   

 .2012-2003يعام بةنالممتدر دراس  ةالل فترر ال التوظةصا  الوقدة ( ةوضح ت ور رصةد 17 

 
 .2012_  2003( رطىر رصُذ انزىظُفبد اننقذَخ ثُن عبيٍ 17انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوانسىرٌ  إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ

 حجم المصرف 8–2–1–3
. المتعامةةنن مشرةك   ووبر االستكواس عةىااثر الوبةر في إن  لكجم المصرف وتعدد فروع   

ن   و همإس ون  التوسع في افتتاح الصرو  ةهدف لجس  ووبر عدد ممون مو الجدول التالي ةوضح ت ور ا 
 ()2012-2003 بةن عامي فترر الدراس  الممتدر ةالل كجم المصرف التجارا السورا

 ثبنعشرادخالل فزرح انذراسخ دجى انًصرف (10انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 انعبو

عذد 

 انفروع

 71 70 69 62 57 56 65 66 62 62 انكهٍ

 71 70 69 62 57 56 55 53 51 51 انعبيهخ

 -- -- -- -- -- -- 9 12 10 10 قُذ انزأسُس
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 -- -- -- -- -- -- 1 1 1 1 انًغهقخ

 46 46 43 43 35 39 91 91 90 90 عذد انكىي

 38 36 33 29 28 10 6 -- -- -- عذد انًكبرت

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )

 2003عدد فرو  المصرف التجارا السورا  د بةغ في وهاة  عام( ون 10ةتضح من الجدول ر م 
( فرو   ةد 10 و قدم ةدماتها لةزبائنت( فرعا 51موها موزع  في جمةع مكافظا  الق ر  فرعاا  (62 

  ( وور صراف  تعمل في مةتةف المكافظا  السورة 90   باإلضاف  إلىواكد ةارج الةدم فر  التأسةس و 
 .2012( فرعاا في وهاة  عام71إلى ون استقر عود ثم وةس العدد بالتزاةد تارر وبالتوا ص تارر وةرر 

( وور 90كوالي  2003رتصع  إس بةغ عددخا في عاموما بالوسب  لوور الصراف  فقد اوةصض  وا
وور موتشرر في مةتةف مكافظا  الق ر  وما عدد موات  الةدم  فقد  (46عود  2012واستقر العدد في عام
 2012في عام (38وتزاةد العدد بالتدرة  لةصل إلى  2006بدو العمل بها في عام

تكواس عةى ووبر كص  من جمهور إن  التوسع المستمر في إكدا  الصرو  ةهدف إلى االس
  اامر السا ةوجم عو  زةادر فاعةة  ااداء المصرفي السةما الزةادر في اإلةداعا  الوقدة ؛ مما المتعامةةن

كجم المصرف عةى ( ةوضح ت ور 18والشول البةاوي ر م   ةزةد من اإلةرادا  المصرفة  وبالتالي ربكةتها
 .2012وكتى عام 2003تدر من عامالمم صتررالةالل صعةد إكدا  الصرو  

 
 .2012_  2003ثُن عبيٍ  دجى انًصرف( رطىر 18انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوانسىرٌ  إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ

 الكادر المصرفي ودرجة تخصصو 9–2–1–3

إس ةت ة  سل  وجود وادر   المصرف كقة  وخداففي توساسةاا ة َعدُّ الوادر  المصرفي عامالا  
الوادر د عدالجدول التالي ةوضح ت ور   و مجاال  العمل المصرفيفي واف   مؤخل ومتةصصمصرفي 

 ()2012-2003 بةن عامي فترر الدراس  الممتدر ةاللالمصرفي بمةتةف فئات  
 بِالفخالل فزرح انذراسخ ثانكبدر انًصرفٍ رعذاد  (11انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 4,275 4,300 4,228 4,256 4,275 4,202 4,303 4,422 4,221 4,187 العدد

 25- 72 28- 19- 73 101- 119- 201 34 -- التطور

 0.006- 0.02 0.006- 0.004- 0.02 0.02- 0.03- 0.05 0.01 -- النسبة

 (و.2012-2003) ين عبوانسىرٌ  د عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌإعذاد انجبدش ثبالعزًب
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 د  2003في وهاة  عامموظصي المصرف التجارا السورا عدد ( ون 11ةتضح من الجدول ر م  
ت ور العدد من عام اةر زةادرا ووقصاواا إلى ون استقر موظصاا موزعةن عةى ةمس فئا   و  (4,187 بةغ 
 )1موزعةن كس  الجوس والصئ  وف  الجدول التالي  2010عامفي موظصاا  (4,228 عود

 وانفئخ  َجُن عذد انكبدر انًصرفٍ دست انجنس (12انجذول رقى )
 ًجًىعان إنبس كىرر فئخان

 927 490 437 األونً

 1867 1271 596 انثبنُخ

 610 301 309 انثبنثخ

 150 --- 150 انراثعخ

 674 81 593 انخبيسخ

 4228 2143 2085 ىعانًجً

 و.2010نعبونهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ  رَر انسنىٌإعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزق
موزعةن  ( موظصاا 72( موظف بزةادر  درخا 4,300لةصل إلى  2011عامإال ون العدد  د ازداد في  

 )2كس  الجوس والصئ  وف  الجدول التالي
 ونىع االسزخذاو وانفئخ  انًصرفٍ دست انجنسَجُن عذد انكبدر  (13انجذول رقى )

 خئانف انًؤقزُن انذائًُن انعبيهُن
 1036 األونً 107 2004 ركىر

 1936 انثبنُخ 5 2184 إنبس

 541 انثبنثخ 112 2188 ٌانًجًىع اإل فراد
 

 انًجًىع انكهٍ
 787 انراثعخ وانخبيسخ - - - - - -

 2300 انًجًىع انكهٍ 2300
 و.2011نعبونهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ  رَر انسنىٌثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقإعذاد انجبدش 

موظصاا  (25( موظصاا بوقص  دره 4,275توا ص العدد مجدداا لةستقر عود  2012في عاموما  
 )3ةوضك  الجدول التالي موزعةن كس  الجوس والصئ  وف  ما

 ع االسزخذاو وانفئخونى َجُن عذد انكبدر انًصرفٍ دست انجنس (14انجذول رقى )
 خئانف انًؤقزُن انذائًُن انعبيهُن

 1042 األونً 123 1992 ركىر

 1918 انثبنُخ 10 2150 إنبس

 535 انثبنثخ 133 4142 ٌانًجًىع اإل فراد
 

 انًجًىع انكهٍ
 780 انراثعخ وانخبيسخ - - - - - -

 4275 انًجًىع انكهٍ 4275
 و.2012نعبونهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ  رَر انسنىٌانزقإعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد 

إن درج  تةصص الوادر المصرفي في المستوةا  اإلدارة  الثالث  ل  وبةر ااثر في تكسن  
ااداء المصرفي  إس ون الوادر المصرفي المؤخل بشول عةمي وعمةي  ادر عةى جس  الزبائن من ةالل 

التعامل مع الزبائن والقدرر عةى ابتوار الةدما   وبالتالي زةادر السةاس  التسوةقة  الواجك  والةبا   في 

                                                 
1

 ، بانحصزف.46، ص2010انحقزٌز انسنوي نهًصزف انحجاري انسوري نعاو - 
2

 .، بانحصزف40، ص2011انحقزٌز انسنوي نهًصزف انحجاري انسوري نعاو - 
3

 ، بانحصزف.38، ص2012انحقزٌز انسنوي نهًصزف انحجاري انسوري نعاو - 
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والشول البةاوي كجم الودائع لدر المصرف؛ اامر السا ةوعوس إةجاباا عةى فاعةة  ااداء المصرفي  
 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ةالل فترر ال يالمصرفعدد الوادر ( ةوضح ت ور 19ر م 

 
 .2012_  2003بين عامي  حجم الكادر المصرفيتطور  (19الشك  رقم)

 (و.2012-2003) ين عبوانسىرٌ  إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ

 حسابات الجاريةال 10–2–1–3

الودائع  جس  عدد ال بأس ب  منرف إمواوة  من اارصدر التي توفر لةمص كسا  الجاراال د  عَ ة   
الوقدة  ورصدتهم ةدم  فتح الكسا  الجارا وسل  إلةدا   لزبائو رف ةقدم المص  إس عام  وو الةاص ال

ن   و بسل  رغبونةو   السا وسكبها في ال فترر الدراس   ةاللالجدول التالي ةوضح ت ور خسا الرصةد ا 
 ()2012-2003 بةن عامي الممتدر

 اسخ ثًالَُن انهُرادخالل فزرح انذر انذسبثبد انجبرَخ(15انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 118,272 118,639 78,073 75,624 80,172 101,055 60,240 42,748 43,359 24,791 المبالغ

 367- 40,566 2,449 4,548- 20,883- 40,815 17,492 611- 18,568 -- التطور

 0.003- 0.52 0.03 0.06- 0.26- 0.68 0.41 0.01- 0.75 -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )

مبةعةةاا  ةةدره  2004 ةةد بةةةغ فةةي وهاةةة  عةةام الكسةةابا  الجارةةة رصةةةد ( ون 15ةتضةةح مةةن الجةةدول ر ةةم 
(  0.75وبوسةب  بةعة   2003( مةةون لةرر سةورة  عةن عةام18,568 زةادر  درخاب( مةةون لةرر سورة  43,359 

وسلة  تبعةاا لكجةم اإلةةداعا  الوقدةة    ةةة  الصتةرر المدروسة   وتزاةد من عام اةر بوسة  متصاوتة توا ص ثم 
رصةده في عةام  استقرمن خسا الكسا  من جه  وةرر  إلى ون في الكسا  الجارا من جه  والسكوبا  

صتةرر ال  وما بةغ متوس  الزةادر فةي رصةةد الكسةابا  الجارةة   ةةة  ةون لةرر سورة ( مة118,272 عود 2012
 س .مدرو سووا  الاللواف   (0.23 وسب  بةغ متوس هامةةون لةرر سورة   وب (10,387س  مبةعا  دره مدرو ال

ةمون ون ةعزر لإل بال عةى اإلةةدا  وفةتح في بعال السووا   رصةد خسا الكسا رتصا  في اال إن  
ومةا   ةهةا مةن الضةةا  والة ةرالكسابا  الجارة  من  بل الزبائن لةكصاظ عةى ورصدتهم الوقدة  والةوف عة
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العقوبةةةا  المسةةةتمرر لرصةةةةد خةةةسا الكسةةةا  وتةجةةة   ا بو ةسةةةكفقةةةد ةعةةةزر لفةةةي السةةةووا  ااةةةةرر االوةصةةةاال 
والةةةوف مةةةن  عةةدم الثقةةة و  2006واازمةة  المالةةةة  بعةةد عةةةام 2004اال تصةةادة  عةةةةى المصةةرف فةةةي بعةةد عةةةام 

ا  كسةةابال( ةوضةةح ت ةةور رصةةةد 00والشةةول البةةةاوي ر ةةم   الراخوةة  فةةي ظةةل اازمةة  اد سةةالتةةي الضةةبابة  
 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ةالل فترر ال الجارة 

 
 .2012_  2003( رطىر رصُذ انذسبثبد انجبرَخ ثُن عبيٍ 20انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوانزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ  إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد

 ست ماراتاال 11–2–1–3

المالة  والشروا   وما وتعبر عن االستثمارا  عن مساخم  المصرف في المؤسسا   ر  ب  عَ ت   
 فترر ةالل رصةد خسا الكسا   والجدول التالي ةوضح ت ور عةى الدول  اوتتا  المصرف بااسواد العام 

 ()2012-2003 بةن عامي الدراس  الممتدر
 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد االسزثًبراد انًصرفُخ(16انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 62,187 61,094 59,028 54,984 51,418 45,498 41,551 36,306 33,369 28,286 المبالغ

 1,093 2,066 4,044 3,566 5,920 3,947 5,245 2,937 5,083 -- التطور

 0.02 0.03 0.07 0.07 0.13 0.09 0.14 0.09 0.18 -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )

( 28,286مبةعةةاا  ةةدره  2003بةةةغ فةةي وهاةةة  عةةامرصةةةد االسةةتثمارا  ( ون 16ةتضةح مةةن الجةةدول ر ةةم 
 .2012في وهاة  عام( مةةون لةرر سورة  62,187 بالتدرة  من عام اةر وةبةغمةةون لةرر سورة  لةزداد 

( مةةةةةون لةةةةرر سةةةورة   وبوسةةةب  بةةةةغ 3,767ومةةةا بةةةةغ متوسةةة  الزةةةةادر لةسةةةووا  المدروسةةة  مبةعةةةاا  ةةةدره 
فةي الصتةةرر الممتةةدر بةةةن مةن عةةام اةةةر  كسةةا  االسةةتثمارا مر لرصةةد االرتصةةا  المسةةت إن  . (0.09متوسة ها 

الكتةا ةةةا  لودائةةع واالعامةة  عةةةى الدولةة  مقابةةل ا دزةةةادر االوتتةةا  بااسةةواةعةةود إلةةى  (2012-2003 عةةامي 
المسةةةةاخما   سلةةةة   باإلضةةةةاف  الوافةةةةسر نالقاوووةةةةة  والةاصةةةة  المقت عةةةة  مةةةةن ااربةةةةاح وفةةةة  ااوظمةةةة  والقةةةةواوة
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( ةوضةةةةح ت ةةةةور رصةةةةةد 21والشةةةةول البةةةةةاوي ر ةةةةم   ااةةةةةرر فةةةةي المصةةةةارف والمؤسسةةةةا  المالةةةةة الةارجةةةةة  
 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ةالل فترر ال ستثمارا اال

 
 .2012_  2003ثُن عبيٍ  سزثًبراد انًصرفُخ( رطىر رصُذ اال21انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَ

 الن قات 12–2–1–3

ةصصها اإلدارر المصرفة  إلوصا ها عةى الجاوبةن االستثمارا تعد الوصقا  من ااموال التي ت 
 متابع  كسن سةر العمل في المصرف من جه  والكصول عةى اإلةرادا  واارباح من جه لوالجارا  

 ()2012-2003 بةن عاميفترر الدراس   ةالل الوصقا رصةد ةوضح ت ور   والجدول التالي ثاوة 
 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد اننفقبد(17انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 12,450 10,801 8,809 10,379 12,042 11,421 13,298 23,442 32,651 36,170 المبالغ

 1,649 1,992 1,570- 1,663- 621 1,877- 10,144- 9,209- 3,519- -- تطورال

 0.15 0.23 0.15- 0.14- 0.05 0.14- 0.43- 0.28- 0.097- -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )

مبةعةةاا  2004بةةةغ فةةي وهاةة  عةةام  المصةرفة  كسةا  الوصقةةا د رصةةة( ون 17 ةتضةح مةةن الجةدول ر ةةم
ووسةةب   2003عةةام وهاةةة  ( مةةةةون لةةةرر سةةورة  عةةن 3,519-بةةوقص  ةةدره ( مةةةةون لةةةرر سةةورة  32,651 ةةدره  
 .2007كتى عامالرصةد اوةصاض   تابع(  ثم 0.097- بةع مئوة  

لةة  ةموةةن ون ةعةزر إلةى عةةدم إن  االوةصةاال فةي رصةةد خةةسا الكسةا  عةةى مةةدار ةمسة  وعةوام متتا
وجةةةود وصقةةةا  التأسةةةةس وةةةون المصةةةرف التجةةةارا السةةةورا تجةةةاوز خةةةسه المركةةةة  لقدمةةة  وعرا تةةة  فةةةي السةةةو  
المصةةةرفة  السةةةورة   باإلضةةةاف  إلةةةى الرشةةةد فةةةي اسةةةتةدام المةةةوارد المتاكةةة  وتوجةههةةةا فةةةي  وةةةوا  االسةةةتثمار 

ةمةةس سةةووا  مةةن االوةصةةاال المسةةتمر  فقةةد ارتصةةع رصةةةد خةةسا الكسةةا  بعةةد 2008عةةامفةةي    ومةةاالصةةكةك 
عةاد ثةم   (0.05  ةدرخا( مةةةون لةةرر سةورة  وبوسةب  621 بةع  زةادرب( مةةون لةرر سورة  12,042لةصل إلى 
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فةي  لتصةلمةن من الدراسة  فقةد ازداد  وصقةا  المصةرف اوةر عفي وما   2010-2009يفي عامةصال لةو
 ( مةةون لةرر سورة .12,450 إلى 2012وهاة  عام
( مةةةةون لةةةرر 2,636ةسةةووا  المدروسةة  مبةعةةاا  ةةدره بةةةغ متوسةة  التةصةةةال فةةي رصةةةد الوصقةةا  لمةةا و

مةن الدراسة  فةي رصةةد كسةا  الوصقةا  فةي وةةر عةامةن االرتصةا   إن   (.0.09سورة   وبوسب  بةغ متوسة ها 
  زمة  الراخوة وتةجة  اا ارتصةا  مةصةص الةدةون غةةر الموتجة  بسةب ةعود إلى ارتصا  المصارةف التشعةةة  

اامةر الةسا ةةؤثر فةي فاعةةة   ؛في بعال السووا  ةعود إلى االوةصاال عةى الصوائةد المدفوعة   إما اوةصاض
دراسة  ةةالل فتةرر ال الوصقةا ( ةوضةح ت ةور رصةةد 22والشةول البةةاوي ر ةم   ااداء المصرفي سةباا وو إةجاباا 

 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عام

 
 .2012_  2003رصُذ اننفقبد ثُن عبيٍ  ( رطىر22انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوإعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ 

  وائد الدائنةال 13–2–1–3

  تعد الصوائد الدائو  من الكسابا  التي تزةد من اإلةرادا  المصرفة  وبالتالي ربكة  المصرف 
 ()2012-2003 بةن عامي فترر الدراس  الممتدر ةالل صوائد الدائو رصةد الي ةوضح ت ور والجدول التال

  خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد فىائذ انذائنخان(18انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 10,032 15,044 21,719 27,321 35,201 35,719 36,829 27,533 15,944 11,224 المبالغ

 5,012- 6,675- 5,602- 7,880- 0.518- 1,110- 9,296 11,589 4,720 -- التطور

 0.33- 0.31- 0.20- 0.22- 0.01- 0.03- 0.34 0.73 0.42 -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )

مبةعةةاا  ةةدره  2004بةةةغ فةةي وهاةةة  عةةام صوائةةد الدائوةة رصةةةد كسةةا  ال( ون 18ةتضةةح مةةن الجةةدول ر ةةم 
ووسةةب  مئوةةة   2003( مةةةةون لةةةرر سةةورة  عةةن وهاةةة  عةةام4,720 زةةةادر  ةةدرخا( مةةةةون لةةةرر سةةورة  ب15,944 

( مةةةون لةةرر 36,829إلةى لةصةل  2006كتةى وهاةة  عةام بوس  عالةة  رتصاع ا تابع الرصةد(  ثم 0.42 بةع 
زةةةادر إلةةى  2006عةةام ىوكتةة 2003وةموةةن ون تعةةزر الزةةةادر المسةةتمرر لرصةةةد خةةسا الكسةةا  مةةن عةةام  سةةورة 



 106  التجاري السوريرف التطورات المالية لممص                      بيقية والميدانية()الدراستين التطالجانب العممي 

     

  

بةدو رصةةد كسةا  الصوائةد  2007فةي عةامومةا  موح التسهةال  االئتماوة  وزةادر وسب  الةدةون الموتجة  لةصوائةد.
( 10,032 لةصةةل إلةةىالصتةةرر المدروسةة  كتةةى وهاةةة  وبوسةة  مةتةصةة  مةةن عةةام إلةةى وةةةر  باالوةصةةاالالدائوةة  

( مةةةون 1,186ومةا بةةغ متوسة  الوقصةان فةي رصةةد خةسا الكسةا    2012فةي وهاةة  عةام مةةون لةةرر سةورة 
 2007صوائةد الدائوة  موةس العةامكسةا  ال وةصةاال فةي رصةةداال إن   (.0.37وبوسةب  بةةغ متوسة ها   لةةرر سةورة 
مةةوح تسةةهةال  ائتماوةةة  مباشةةرر  مصةةرف وعةةدم  درتةة  عةةةى الفاعةةةة  وداء لضةةعف ةعةةزر  2012وكتةةى العةةام

تو ص  عن سل  في وةر عامةن من الدراسة  وتةجة  ظةروف اازمة  الراخوة  التةي ولقة  بظاللهةا عةةى الوا ةع و 
والشةةول البةةةةاوي   جةة  لمثةةل خةةسه الصوائةةدزةةةادر وسةةب  الةةةدةون غةةةر الموتباإلضةةاف  إلةةى   اال تصةةادا والمةةالي

 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ةالل فترر ال صوائد الدائو الصةد ( ةوضح ت ور ر 23 ر م

 
 .2012_  2003( رطىر رصُذ انفىائذ انذائنخ ثُن عبيٍ 23انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوإعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ 

  وائد المدينةال 14–2–1–3
عد الصوائد المدةو  من الكسابا  التي تزةد الوصقا  المصرفة   وتمثل المبالغ التي تدفعها ت 

  والجدول التالي ةوضح ت ور المصارف لألشةاص وو الشروا   المودعةن( لقاء اإلةداعا  الوقدة  لدةها
 ()2012-2003 بةن عامي فترر الدراس  الممتدر ةالل رصةد الصوائد المدةو 

 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد ًذَنخفىائذ انان(19) انجذول رقى

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 5,923 5,215 5,653 6,662 7,681 7,253 11,580 11,499 11,323 16,654 المبالغ

 708 438- 1,009- 1,019- 428 4,327- 81 176 5,331- -- التطور

 0.14 0.08- 0.15- 0.13- 0.06 0.37- 0.007 0.01 0.32- -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )

مبةعةةاا  ةةدره  2004بةةةغ فةةي وهاةةة  عةةام المدةوة رصةةةد كسةةا  الصوائةةد ( ون 19 ةتضةح مةةن الجةةدول ر ةةم
مئوةةة  وسةةب  بو  2003( مةةةةون لةةةرر سةةورة  عةةن وهاةةة  عةةام5,331- وقص  ةةدرهبةة ( مةةةةون لةةةرر سةةورة 11,323 

بوس  ضةئةة  إال ووة  اوةصةال بشةول كةاد فةي عةام  رتصع الرصةدا 2005،2006يوما في عام(  0.32- بةع 
ثةةم   (0.37- وسةةب  بو  مةةةةون لةةةرر سةةورة  (4,327-وقص  ةةدره بةة ( مةةةةون لةةةرر سةةورة 7,253 لةصةةل إلةةى 2007
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 تةاررا وةةرر  ةةة  الصتةرر المتبقةة  مةن السةووا  المدروسة  إلةى ون وصةل واوةصاضة د ارتصاع  تاررا تابع الرصة
( 1,192وبةةةةغ متوسةةة  الوقصةةةان فةةةي رصةةةةد خةةةسا الكسةةةا   ( مةةةةةون لةةةةرر سةةةورة .5,923 إلةةةى 2012فةةةي عةةةام

  .(0.09وبوسب  بةغ متوس ها مةةون لةرر سورة   
  تتبعها إدارر المصةرفالتي ستراتةجة  اإلةعود إلى  دةو المإن  االوةصاال في رصةد كسا  الصوائد 

  ومةا الزةةادر بهةدف زةةادر فاعةةة  ووصةاءر ااداء كدودخا الدوةاوجعةها في تةصةال الوصقا  إلى هدف والتي ت
في رصةد خسا الكسا  فةةمون ون تعةزر إلةى ارتصةا  مةصةص الةدةون غةةر الموتجة  والتةي ةةتةزم المصةرف 

( ةوضح ت ور رصةد 24والشول البةاوي ر م   لمستكقةها في كةن ال ةستصةد موها بشيء بدفع الصوائد عةةها
 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ةالل فترر ال المدةو الصوائد 

 
 .2012_  2003( رطىر رصُذ انفىائذ انًذَنخ ثُن عبيٍ 24انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنى

 منح القروض والتسييالت االئتمانية 15–2–1–3
المصرفة   ااوثر ربكة ا  عمةةا من ال القروال  بما فةها موح  التسهةال  االئتماوة     ت َعدُّ إةرادا 

؛ اامر السا ةزةد من كةت د من ربزةتوبالتالي   واا ل سةول ا  والتي تكق   لةمصرف عوائد مالة  عالة 
فترر الدراس   ةاللرصةد موح التسهةال  االئتماوة  والقروال   والجدول التالي ةوضح ت ور ودائ فاعةة  
 ()2012-2003 بةن عامي الممتدر

 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد انزسهُالد االئزًبنُخ(20انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 290,222 319,895 381,059 378,909 434,297 286,697 208,655 164,833 139,355 132,800 المبالغ

 29,673- 61,164- 2,150 55,388- 147,600 78,042 43,822 25,478 6,555 -- التطور

 0.093- 0.161- 0.006 0.127- 0.515 0.374 0.266 0.183 0.049 -- النسبة

 (و.2012-2003اد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )إعذ

 2003بةةةغ فةةي وهاةةة  عةةام تسةةهةال  االئتماوةةة   ةةدالرصةةةد كسةةا  ( ون 20ةتضةةح مةةن الجةةدول ر ةةم 
تةى وهاةة  عةام درةجي وبوسة  مةتةصة  كثةم اسةتمر فةي االرتصةا  التة( مةةةون لةةرر سةورة  132,800 مبةعاا  دره

 2010  وفةةي عةةامعةةن العةةام الةةسا سةةبق  (0.127-بةعةة  مئوةةة  بوسةةب   2009عةةامإال ووةة  اوةصةةال فةةي   2008
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( مةةةةون لةةةرر 319,895لةسةةتقر عوةةد  2011فةةي عةةامثةةم اوةصةةال الرصةةةد   ةرتصةةع بشةةول  صةةةفعةةاد الرصةةةد ل
استمر رصةد خةسا الكسةا   2012(  وفي العام0.161- بةع  د مئوة  ( وبوسب  61,164-سورة  بوقص  دره 

متوسةةة  الزةةةةادر فةةةي رصةةةةد خةةةسا . موةةةوخةن إلةةةى ان ( مةةةةةون لةةةةرر سةةةورة 290,222باالوةصةةةاال لةسةةةتقر عوةةةد 
  .(0.11وبوسب  بةغ متوس ها ( مةةون لةرر سورة   17,491  د بةغ الكسا 

ةعةةةةود إلةةةةى خةةةةسا الكسةةةةا  وةاصةةةة  فةةةةي السةةةةووا  ااةةةةةةرر مةةةةن الدراسةةةة  إن  االوةصةةةةاال فةةةةي رصةةةةةد 
اوةصاال كص  الصوائد الدائو  وتو ف المصرف عن موح التسهةال  االئتماوة  المباشرر باإلضاف  إلى زةادر 
وسب  الدةون والقروال المتعثرر التي تؤدا بدورخا إلى ارتصا  كص  الصوائد المدةو  والتي تةصةال مةن وسةب  

صةدار الب ا ةا  االئتماوةة  الئتمةان اإلةرادا   وما االرتصا  في رصةد خسا الكسا  فةعود إلى زةادر موح ا وا 
والشةةةول البةةةةاوي   وارتصةةةا  كصةةة  الصوائةةةد الدائوةةة  عةةةةى القةةةروال التةةةي ةموكهةةةا المصةةةرفبمةتةةةةف الشةةةرائح 

 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ةالل فترر ال المدةو الصوائد ( ةوضح ت ور رصةد 02 ر م

 
 .2012_  2003ثُن عبيٍ  وينخ انقروضزسهُالد االئزًبنُخ ان( رطىر 25انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوإعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ 

 العامة ميزانيةال 16–2–1–3

سابا  خما الكسابا  العادة  الموجودا   إن المةزاوة  العام  لةمصرف تتألف من ووعةن من الك 
ن ارتصا  مجمو  المةزاوة  ل  وثر و   االعتمادا  والوصاال (ابا  الوظامة والكسالم الة (  بةر في وا 

  والجدول التالي ةوضح ت ور   اامر السا ةؤثر في فاعةة  ااداء المصرفيتكقة  اإلةرادا  واارباح
 )(2012-2003ةالل فترر الدراس  الممتدر بةن عامي  المةزاوة  العام  لةمصرف التجارا السورا

 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد انًُزانُخ انخزبيُخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ(21انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 122282858 المبالغ

 
1,250,539 1,296,924 1,292,695 1,359,266 1,372,794 869,789 869,084 743,764 746,118 

 2,354 125,320- 705- 503,005- 13,528 66,571 4,229- 46,385 21,681 -- رالتطو 

 0.003 0.14- 0.001- 0.36- 0.01 0.05 0.003- 0.04 0.018 -- النسبة

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )
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مبةعةةةةةةةاا  2004فةةةةةةةي وهاةةةةةةةة  عةةةةةةةام  ةةةةةةةد بةةةةةةةةغمجمةةةةةةةو  المةزاوةةةةةةةة  ( ون 21ةتضةةةةةةةح مةةةةةةةن الجةةةةةةةدول ر ةةةةةةةم 
وا بزةةادر  2003مةةون لةرر سورة  فةي وهاةة  العةام( 1,191,857 مةةون لةرر سورة  مقابل( 1,250,540و دره 
عةةةن   إن الزةةةةادر فةةةي الكسةةةابا  العادةةةة  واتجةةة  (0.018 مةةةةةون لةةةةرر سةةةورة  وبوسةةةب  بةعةةة ( 58,683  ةةةدرخا

التوظةصا  الوقدة  والكسابا  المدةو  ااةرر  االستثمارا  المالة   المصارف  1ا كسابالزةادر في ورصدر 
اامةةةوال المستقرضةةة  وكسةةةابا  دائوةةة  وةةةةرر  المتةصصةةة   كسةةةابا  اوتقالةةةة  وكسةةةابا  وةةةةرر  المةةةؤن  

 كسةابا واتجة  عةن الزةةادر فةي ورصةدر ومةا الزةةادر فةي الكسةابا  الوظامةة   االكتةا ا   اارباح الصةافة .
االعتمادا  المستودة  لالستةراد  الوصاال  والقبوال  والضماوا  االكتةا ة   تعهدا  التصةدةر  الكسةابا  

 .الوظامة  ااةرر
( مةةةون 46,385( مةةةون لةةرر سةورة  بزةةادر  ةدرخا 1,296,924بةةغ مجمةو  المةزاوةة   2005وفي عةام

عةن الزةةادر فةي  در في الكسابا  العادةة  واتجة الزةا إس ون  (0.04  وبوسب  بةع  2004عام نلةرر سورة  ع
التوظةصةةةةةا  الوقدةةةةةة    الموجةةةةةودا  بةةةةةالعمال  ااجوبةةةةةة  الجةةةةةاخزر  التوظةصةةةةةا  الوقدةةةةةة  )2كسةةةةةابا ورصةةةةةدر 

  الودائةةةةةع والكسةةةةةابا  الجارةةةةةة  الدائوةةةةة   االسةةةةةتثمارا  المالةةةةةة  والمسةةةةةاخما   والكسةةةةةابا  المدةوةةةةة  ااةةةةةةرر
  اامةةةةةةوال المستقرضةةةةة  وكسةةةةةةابا  دائوةةةةة  وةةةةةةةرر  ارف المتةصصةةةةة المصةةةةةة  االلتزامةةةةةا  تجةةةةةةاه المراسةةةةةةةن

 وون الزةةةةةادر فةةةةي الكسةةةةابا  الوظامةةةةة  واتجةةةة  عةةةةن الزةةةةةادر فةةةةي ورصةةةةدر الكسةةةةابا  التالةةةةة ) .االكتةا ةةةةةا 
فقةد اوةصةال مجمةو  المةزاوةة   2006امفةي وهاةة  عةومةا  تصدةر.التعهدا    االعتمادا  المستودة  لالستةراد

 بةةوقص  ةةد( مةةةةون لةةةرر سةةورة  1,292,695اروةة  مةةع العةةام السةةاب  إس بةةةغ مجموعهةةا العامةة  لةمصةةرف بالمق
  (.0.003-بةع  مئوة   د وبوسب  ( مةةون لةرر سورة   4,229- بةغ

 التوظةصةةا  الوقدةةة  )3إس ون الةةوقص فةةي الكسةةابا  العادةةة  وةةات  عةةن الةةوقص فةةي ورصةةدر كسةةابا 
صةةةارف المتةصصةةة   الودائةةةع والكسةةةابا  الجارةةةة  الدائوةةة   الم  الموجةةةودا  بةةةالعمال  ااجوبةةةة  الجةةةاخزر 

الةةوقص فةةي الكسةةابا  العادةةة  ومةةا . المةةؤن  االلتزامةةا  تجةةاه المراسةةةةن  كسةةابا  اوتقالةةة  وم الةةة  وةةةرر
والقبةةوال  والضةةماوا    الوصةةاال  االعتمةةادا  المسةةتودة  لةتصةةدةر وةةات  عةةن الةةوقص فةةي ورصةةدر كسةةابا )

 .الكسابا  الوظامة  ااةرر  صدةرتعهدا  الت  االكتةا ة 
( مةةةون 66,571( مةةةون لةةرر سةورة  بزةةادر  ةدرخا 1,359,266بةةغ مجمةو  المةزاوةة   2007وفي عةام

الزةادر في الكسابا  العادة  واتج  عن الزةادر في وواو   ( 0.05  وبوسب  بةع  2006عام نلةرر سورة  ع
الجةةاخزر   الموجةةودا  بةةالعمال  ااجوبةةة   التوظةصةةا  الوقدةةة  اامةةوال الوقدةةة   )4ورصةةدر الكسةةابا  التالةةة 

الودائةع والكسةابا  الجارةة  الدائوة   اامةوال   والكسابا  المدةو  ااةرر  االستثمارا  المالة  والمسةاخما 
                                                 

1
 ، بانحصزف.15-14، ص ص2004انحقزٌز انسنوي نهًصزف انحجاري انسوري نعاو - 
2

 ، بانحصزف.15-14، ص ص2005انحقزٌز انسنوي نهًصزف انحجاري انسوري نعاو - 
3

 ، بانحصزف.15-14، ص ص2006انحقزٌز انسنوي نهًصزف انحجاري انسوري نعاو - 
4

 ، بانحصزف.34-15، ص ص2007انحقزٌز انسنوي نهًصزف انحجاري انسوري نعاو - 
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ااربةةاح (    ةةا  عةةام  فةةر  تعةةدةل سةةعر صةةرف الدولةة   االكتةا ةةةا   المستقرضةة  وكسةةابا  دائوةة  وةةةرر
االعتمةادا   وما الزةادر فةي الكسةابا  الوظامةة  واتجة  عةن الزةةادر فةي ورصةدر الكسةابا  التالةة ) .التقوةمة 

الضةةةماوا    (بوالص سةةةودا  عمةةةةةا  التكصةةةةلاالعتمةةةادا  المسةةةتودة  لةتصةةةدةر    المسةةةتودة  لالسةةةتةراد
  .ااةررالكسابا  الوظامة    تصدةرالتعهدا    سودا  رخووا  عقارة ( بوالص بضائع   العةوة 

( مةةةون 13,528( مةةةون لةةرر سةورة  بزةةادر  ةدرخا 1,372,794بةةغ مجمةو  المةزاوةة   2008وفي عةام
زةادر في الزةادر في الكسابا  العادة  واتج  عن ال(  وواو  0.01  وبوسب  بةع  2007عام نلةرر سورة  ع

الودائةةع والكسةةابا  الجارةةة    سةةاخما   االسةةتثمارا  المالةةة  والماامةةوال الوقدةةة  الجةةاخزر )1كسةةابا ورصةةدر 
اامةوال المستقرضة  وكسةابا  سورة  المروزا  المةؤن  المصةارف المتةصصة    ساخم  مصرفمالدائو   

 . صافة اارباح ال  االكتةا ةا   دائو  وةرر

االعتمةادا  المسةتودة   كسابا )وقصان في ورصدر الكسابا  الوظامة  وات  عن الوقص في وما ال
 .الكسابا  الوظامة  ااةرر  الوصاال  والقبوال   االعتمادا  المستودة  لةتصدةر  ادلالستةر 

لةسةةتقر  2008مجمةةو  مةزاوةةة  المصةةرف عةةن مجموعهةةا فةةي وهاةةة  عةةام توةةا صفقةةد  2009عةةام فةةيو 
( مةةةةون لةةةرر 503,005-( مةةةةون لةةةرر سةةورة  بةةوقص وبةةةر إس بةعةة   ةمةة  الةةوقص مبةعةةاا و ةةدره 869,789عوةةد 
اسةتمر مجمةو  المةزاوةة  باالوةصةاال التةدرةجي عةن  2010وفي وهاة  عةام  (0.36-  وبوسب   د بةع  سورة 

  وبوسةةب   ةةد مةةةةون لةةةرر سةةورة  (705-مةةةةون لةةةرر سةةورة  بةةوقص  ةةدره  (869,084العةةام السةةاب  لةسةةتقر عوةةد 
لةرر سورة   بوقص ( مةةون 743,764لةستقر عود  2011في عام   ثم تابع المجمو  اوةصاض (0.001-بةع  
 (.0.14-  وبوسب  بةع  2010( مةةون لةرر سورة  عن عام125,320- دره 

مقاروةةةة   (2011-2010-2009ااعةةةةوام وةعةةةود السةةةةب  فةةةي التوةةةةا ص الوبةةةةةر لمةزاوةةةة  المصةةةةرف فةةةي 
الجارةةةة   اوةصةةةاال إجمةةةالي  وقةةةص فةةةي رصةةةةد الكسةةةابا  )2بةةةااعوام السةةةابق  إلةةةى جمةةةة  ومةةةور مةةةن وخمهةةةا

اوةصةةاال رصةةد الودائةةع   ارتصةا  وسةةب  العمةوال  والرسةةوم المدةوة   المتعثةةرر  ارتصةا  وسةةب  الةدةون التسةةةصا 
إن ااسةةبا  السةةابق  ود  إلةةى   اوةصةةاال وسةةب  الصوائةةد والرسةةوم الدائوةة   ضةةعف اإلةةةرادا  التشةةعةةة اجةةل  

 .اوةصاال ورباح المصرف؛ اامر السا ودر إلى ضعف في فاعةة  ااداء المصرفي

( مةةةون لةةرر 746,118فقد ارتصع مجمةو  المةزاوةة  العامة  لةمصةرف لةصةل إلةى  2012ما في العامو 
وةعةةود السةةب  فةةي  .(0.003  وبوسةةب  بةعةة  2011عةةن عةةام مةةةةون لةةةرر سةةورة  (2,354سةةورة  بزةةةادر  ةةدرخا 

 )3من وخمهاو  2011عن مقابالتها في مةزاوة  عام 2012عاماالرتصا  إلى الزةادر في ورصدر بعال كسابا  

                                                 
1

 ، بانحصزف.15ص، 2008انحقزٌز انسنوي نهًصزف انحجاري انسوري نعاو - 
2

 ، بانحصزف.30-24، ص ص(2011-2010-2009ألعواو)نهًصزف انحجاري انسوري ن ةرٌز انسنوٌاانحق - 
3

 ، بانحصزف.39، ص2012انسنوي نهًصزف انحجاري انسوري نعاوانحقزٌز  - 
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وقد وورصدر لدر بوو  مروزة   إةداعا  لدر مصارف ومؤسسا  مصرفة   االستثمار في شروا  كةةصة   
مجمةةو  المةزاوةةة  العامةة  لةمصةةرف التجةةارا ( ةوضةةح ت ةةور 02 الشةةول البةةةاوي ر ةةمإن موجةةودا  وةةةرر. 

 .2012وكتى عام 2003من عامدراس  ةالل فترر الالسورا 

 
 .2012_  2003ثُن عبيٍ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ًُزانُخ انعبيخ انر ( رطى26انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوإعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ 

 اإليرادات 17–2–1–3
ا  إس تهدف جمةع العمةةا  المصرفة  والةدم  ةرادا  من وخم الكسابا  لدر المصرفتعد اإل 

  والجدول التالي التي ةقدمها المصرف إلى تكقة  ووبر  در ممون من اإلةرادا  وبالتالي زةادر الربكة 
 ()2012-2003 بةن عامي فترر الدراس  الممتدر ةالل ةرادا رصةد اإلةوضح ت ور 

 خالل فزرح انذراسخ ثًالَُن انهُراد َراداداإل(22انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 20,239 26,965 33,079 33,827 48,660 41,496 38,521 40,474 362752 302977 المبالغ

 6,726- 6,114- 748- 14,833- 7,164 2,975 1,953- 3,722 5,775 -- التطور

 0.249- 0.185- 0.022- 0.305- 0.173 0.077 0.048- 0.101 0.186 -- النسبة

 (و.2012-2003جبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )إعذاد ان

مبةعةةةةةاا  2003بةةةةةةغ فةةةةةي وهاةةةةةة  عةةةةةام اإلةةةةةةرادا رصةةةةةةد كسةةةةةا  ( ون 22ةتضةةةةةح مةةةةةن الجةةةةةدول ر ةةةةةم 
مةةةةون لةةةرر  (40,474إلةةى لةصةةل  2005عةةام( مةةةةون لةةةرر سةةورة   ثةةم تةةابع ارتصاعةة  كتةةى وهاةةة  302977 ةةدره 
اوةصةةال الرصةةةد  2006فةةي العةةامو (  0.101( مةةةةون لةةةرر سةةورة  وبوسةةب  بةعةة  3,722زةةةادر  ةةدرخا ورة  بسةة
  2005عةةام( مةةةةون لةةةرر سةةورة  عةةن 1,953-  ةةدرهوقصةةاا مسةةجالا ( مةةةةون لةةةرر سةةورة  38,521 سةةتقر عوةةدلة
ثةةةم عةةةاد   ارتصةةةع رصةةةةد خةةةسا الكسةةةا  بوسةةة  متصاوتةةة  2008 2007يومةةةا فةةةي عةةةام .(0.048- بةعةةة وسةةةب  بو 

بوسةة  وبةةةرر إلةةى كةةد مةةا  لةسةةتقر فةةي وهاةةة  و  وهاةةة  الصتةةرر المدروسةة عةةام بعةةد وةةةر كتةةى  الرصةةةد لةةةوةصال
( مةةةون 1,193في رصةد خسا الكسا    متوس  الوقصو د بةغ  .( مةةون لةرر سورة 20,239 عود 2012عام

لكسةةا  وةاصةة  فةةي السةةووا  خةةسا اإن  االوةصةةاال فةةي رصةةةد  (.0.03وبوسةةب  بةةةغ متوسةة ها لةةةرر سةةورة   
اوةصةةةاال كصةةة  الصوائةةةد الدائوةةة  وتو ةةةف المصةةةرف عةةةن مةةةوح التسةةةهةال  ةعةةةود إلةةةى ااةةةةةرر مةةةن الدراسةةة  
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باإلضاف  إلى زةادر وسب  الدةون والقةروال المتعثةرر التةي  متأثراا باازم  المالة  العالمة   االئتماوة  المباشرر
؛ ممةا ةةوعوس سةةباا عةةةى   والتةةي تةصةال مةن وسةب  اإلةةةرادا تةؤدا بةدورخا إلةى ارتصةةا  كصة  الصوائةد المدةوة

عةود إلةى زةةادر مةوح بعةال السةووا  فإوة  ة وما االرتصةا  فةي رصةةد خةسا الكسةا  فةي فاعةة  وداء المصرف.
( 27والشةةةول البةةةةاوي ر ةةةم   االئتمةةةان وارتصةةةا  كصةةة  الصوائةةةد الدائوةةة  عةةةةى القةةةروال التةةةي ةموكهةةةا المصةةةرف

 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ةالل فترر ال المدةو  الصوائدةوضح ت ور رصةد 

 
 .2012_  2003ثُن عبيٍ  اإلَراداد( رطىر 27انشكم رقى)

 (و.2012-2003) ين عبوإعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ 

 الربحية 18–2–1–3

عةى وخم مؤشر  ةعد ا  المصارف  باإلضاف  إلى ون الربحمثل اارباح الهدف الرئةسي إلكدت 
  والجدول التالي ةوضح مدر وصاءر وفاعةة  المصرف في استةدام  لموارده المتوفرر بشول رشةد وعقالوي

 ()2012-2003 بةن عامي فترر الدراس  الممتدر ةالل اارباحرصةد ت ور 
 ثًالَُن انهُرادخالل فزرح انذراسخ  دسبة األرثبح (23انجذول رقى )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

 3,461 3,107 21,677 23,697 22,844 15,112 20,553 7,391 19,653 350 المبالغ

 354 18,570- 2,020- 853 7,732 5,441- 13,162 12,262- 19,303 -- التطور

 55.1 -- النسبة

 
-0.62 1.78 -0.26 0.51 0.04 -0.08 -0.85 0.11 

 (و.2012-2003إعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ ثُن عبيٍ )

( 19,653مبةعاا  دره  2004بةغ في وهاة  عام رباحاارصةد كسا  ( ون 23ر م  ةتضح من الجدول
وبوسةب  مئوةة   2003ن لةرر سورة  عن وهاة  عام( مةةو 19,303 وبةرر جداا  د بةع زةادر مةةون لةرر سورة  ب

مة  من ااسةبا  إلةى ون متأثراا بجوةس رصةد خسا الكسا  ةوةصال تاررا وةزداد تارر وةرر ثم (  55.1 بةع 
( مةةةون لةةرر 346فةي رصةةد خةسا الكسةا    متوسة  الزةةادرو ةد بةةغ   ( مةةون لةةرر سةورة 3,461 استقر عود
 .(6.2ا وبوسب  بةغ متوس هسورة   

الوةصةاال صةافي الةدةل الوةات  عةن ةمون ون ةعةزر  في سووا  معةو اارباح رصةد  وةصاالإن  ا
  باإلضةةةاف  إلةةةى زةةةةادر الوصقةةةا  العامةةة  لةمصةةةرف فةةةي سةةةووا  فةةةي بعةةةال السةةةووا  فوائةةةد القةةةروال الموتجةةة 
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ن و  .؛ ممةةا ةةةؤثر سةةةباا عةةةى فاعةةةة  وداء المصةةرفوةةةرر س ااسةةبا  رتصاعةة  فةةي سةةووا  وةةةرر ةعةةزر لعوةةاا 
من وخمها ارتصا  مةصص مةا ر  ص رصةد خسا الكسا وق  ت   وسبا  وةرر ما سب ةضاف إلى   السابق 

( ةوضةةح ت ةةور رصةةةد 08والشةةول البةةةاوي ر ةةم   المتعثةةرر وةاصةة  فةةي ظةةل اازمةة  الراخوةة تموةةةل الةةدةون 
 .2012وكتى عام 2003الممتدر من عامدراس  ةالل فترر ال رباحاا

 
 .2012_  2003ثُن عبيٍ األرثبح طىر انشكم رقى)( ر

 (و.2012-2003) ين عبوإعذاد انجبدش ثبالعزًبد عهً ثُبنبد انزقبرَر انسنىَخ نهًصرف انزجبرٌ انسىرٌ 

 الخاصة بالجانب التطبيقياختبار ال رضيات   3–1–3

  لةبوود المدرج  ضمن جاووثر معووا وجود عدم والتي توص عةى)  ااولىاةتبار الصرضة   -1
 الموجودا  من مةزاوة  المصرف في فاعةة  ودائ  والمتمثة  في ربكةت .

لةبوود المدرج  ضمن جاو  الموجودا  من مةزاوة   معرف  فةما إسا وان خوا  وثر معووال
ثر تة  او ةاس   ر المتعددفقد تم إجراء تكةةل االوكدا المصرف في فاعةة  ودائ  والمتمثة  في ربكةت  وم ال

 ي)وواو  الوتائ  عةى الوكو التال  في ربكة  المصرف المتعةرا 
  (انًزعذد نهجنىد انًذرجخ فٍ جبنت انًىجىداد يعنىَخ نًىرج االنذذاررذهُم انزجبَن )(: 24انجذول رقى )

نًىرج 

 االنذذار
يصذر 

 انزجبَن

يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انذرَخ

يزىسط 

 انًرثعبد
 Fقًُخ 

 انًعنىَخ
Sig. 

انذالنخ 

 اإلدصبئُخ

جبنت 

  انًىجىداد
 6.284E8 4 1.571E8 5.687 االنذذار

 

0.042 

 
 معنوي

 1.381E8 5 2.763E7 انخطأ

  7.666E8 9 انكهٍ

 لةبوود المدرج  في جاو  الموجودا بالرجو  إلى الجدول الساب  ةتضح لوا بأن الوموسج الممثل 
 معووا. (االستثمارا   الصوائد الدائو  والمتمثل في  من المةزاوة 

  وخسا ةدل عةى وجود وثر معووا (050.)من صعروخي و Sig(0.042)كة  بةع   ةم  
معووة   (25  وةبةن الجدول ر م ودائ فاعةة   وبالتالي في  ربكة  المصرف في ستثمارا  والصوائد الدائو الل
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كسف ون تم  عد من المةزاوة  ب لةبوود المدرج  في جاو  الموجودا المتعدد معالم وموسج االوكدار 
 .غةر المعووة   البوود(متعةرا ال

 زطجُقُخ األونً(: يعبنى نًىرج االنذذار انًزعهقخ ثبنفرضُخ ان25انجذول رقى)

 اننًىرج

 يعبيالد االنذذار

 غُر انًعُبرَخ

 يعبيالد االنذذار

 T انًعُبرَخ

 ثخىانًذس

Sig. 

 خَانًعنى

انذالنخ 

 اإلدصبئُخ
B Std.E Beta 

9862.22 22156.163- ()انثبثذ

7 

 غ/معنوي 0.075 2.247- --
 معنوي 0.022 3.279 1.856 0.428 1.405 االسزثًبراد

 معنويغ/ 0.112 1.926- 0.773- 0.115 0.222- ذسبثبد انجبرَخان
 غ/معنوي 0.063 2.003- 1.128- 0.144 0.342- انًىجىداد اننقذَخ

 معنوي 0.018 3.437 0.657 0.171 0.588 انفىائذ انذائنخ

التي ةكققها  وبالتالي اارباح  في االستثمارا  التي ةقوم بها المصرفب لالمتمث )متعةر ااولوثر ال 1-1
 .دائ وفاعةة  في 

دل عةى وخسا ة (050.)منصعر وخي و (0.022)اتساو  Sigةم   ( ون 25الجدول ر م  ةتضح من
فاعةة   الربكة  المتكقق   وبالتالي في في  المصرفة ا ةالستثمار لوثر معووا سو دالل  إكصائة  وجود 
وثر سو دالل  إكصائة  وجود عدم القائة ) ب صرضة الرفال ووبالتالي   %5عود مستور دالل المصرف وداء 

 .الربكة  المتكقق  في المصرفة   الستثمارال
وبالتالي ةؤثر في ربكة  المصرف التي ةكققها   فيبالكسابا  الجارة   لالمتمث )الثاوي متعةروثر ال 1-2

 .دائ فاعةة  و

دل عةى وخسا ة (050.)منوبر وخي و (0.112)اتساو  Sig ( ون  ةم 25الجدول ر م  ةتضح من
ربكة  المصرف المتكقق   وبالتالي عدم  في لةكسابا  الجارة وثر معووا سو دالل  إكصائة  وجود عدم 

 .%5عود مستور دالل  تأثر فاعةة  ودائ  
ربكة  المصرف التي ةكققها  وبالتالي ةؤثر في  فيبالموجودا  الوقدة   لالمتمث )ل الثا متعةروثر ال 1-3

 .دائ فاعةة  و

دل عةى وخسا ة (050.)منوبر وخي و (0.063)اتساو  Sigةم   ( ون 25الجدول ر م  ةتضح من
التالي عدم ربكة  المصرف المتكقق   وب في لةموجودا  الوقدة وثر معووا سو دالل  إكصائة  وجود عدم 

لةموجودا  وثر معووا وجود ب )القائة  صرضة الرفال ووبالتالي   %5عود مستور دالل  تأثر فاعةة  ودائ  
 فاعةة  وداء المصرف. الربكة  المتكقق   وبالتالي في في الوقدة 
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في ةؤثر ي   وبالتالالمصرفاارباح التي ةكققها  فيبالصوائد الدائو   لالمتمث )رابعال متعةروثر ال 1-4
 .دائ فاعةة  و

دل عةى وخسا ة (050.)منصعر وخي و (0.018)اتساو  Sigةم   ( ون 25الجدول ر م  ةتضح من
فاعةة  ودائ   ربكة  المصرف المتكقق   وبالتالي في في ةصوائد الدائو لوثر معووا سو دالل  إكصائة  وجود 

صوائد ةلوثر معووا سو دالل  إكصائة  وجود م عد) بقائة ال صرضة الرفال ووبالتالي   %5 عود مستور دالل 
 .فاعةة  وداء المصرف الربكة  المتكقق   وبالتالي في فيالدائو  

ةتضح لةباك  بأن خوا  متعةران ةؤثران بشول معووا في الربكة  وخما االستثمارا   مما سب     
وخما الكسابا  الجارة  والموجودا   هما وثر إال وو  غةر معووال نوالصوائد الدائو (  وما ون خوا  متعةرا

تمون الباك  من التوصل لمعادل   وما بقة  المتعةرا  فقد تم استبعادخا من الوموسج  وبواء عةة الوقدة (
والتي تأةس الشول المتعةرا  المدرج  في جاو  الموجودا  من المةزاوة  وموسج االوكدار المقدرر الةاص  ب

 )التالي
 

 
 

ضمن جاو  الم الة  لةبوود المدرج  وثر معووا وجود عدم والتي توص عةى)  الثاوة ضة  اةتبار الصر  -2
 .تكقة  اارباحمن مةزاوة  المصرف في فاعةة  ودائ  والمتمثة  في 

ضمن جاو  الم الة  من مةزاوة  المصرف لةبوود المدرج   معرف  فةما إسا وان خوا  وثر معووال
اثر تة    و ةاس ر المتعددفقد تم إجراء تكةةل االوكدا وم ال تكقة  اارباحفي فاعةة  ودائ  والمتمثة  في 
 ي)وواو  الوتائ  عةى الوكو التال المتعةرا  في ربكة  المصرف 
  انًزعذد نهجنىد انًذرجخ فٍ جبنت انًطبنُت (: يعنىَخ نًىرج االنذذار26انجذول رقى )

نًىرج 

 االنذذار
يصذر 

 انزجبَن

يجًىع 

 انًرثعبد

بد درج

 انذرَخ

يزىسط 

 انًرثعبد
 Fقًُخ 

 انًعنىَخ
Sig. 

انذالنخ 

 اإلدصبئُخ

جبنت 

 انًطبنُت

 5.738E8 1 5.738E8 23.81 االنذذار

 

0.001 

 
 معنوي

 1.928E8 8 2.410E7 انخطأ

  7.666E8 9 انزجبَن انكهٍ

الم الة  او  لةبوود المدرج  في جبالرجو  إلى الجدول الساب  ةتضح لوا بأن الوموسج الممثل 
  (050.)من صعروخي و Sig(0.001)كة  بةع   ةم   االكتةا ةا  معووا. والمتمثل في من المةزاوة 

  وةبةن الكتةا ةا  في ربكة  المصرف وبالتالي في فاعةة  ودائ وخسا ةدل عةى وجود وثر معووا ل
                                                 


 .ربحٍة انًصزف: انًحغٍز انحابع فً يعادنة االنحدار وانذي ًٌثم  - 

 . انذي ٌؤثز فً انًحغٍز (، واالسحثًارات) ًحغٍز انًسحقم األول: ان-  

 .ذي ٌؤثز فً انًحغٍزان(، وانفوائد اندائنةانثانً ) ًحغٍز انًسحقمان :-  

 



 116  التجاري السوريرف التطورات المالية لممص                      بيقية والميدانية()الدراستين التطالجانب العممي 

     

  

الم الة  االكتةا ةا  ي جاو  لةبوود المدرج  فالمتعدد ( معووة  معالم وموسج االوكدار 27الجدول ر م 
 غةر المعووة . (البوود المتعةرا   كسفون تم فق ( من المةزاوة  بعد 

 زطجُقُخ انثبنُخ(: يعبنى نًىرج االنذذار انًزعهقخ ثبنفرضُخ ان27انجذول رقى)

 اننًىرج

 يعبيالد االنذذار

 غُر انًعُبرَخ

 يعبيالد االنذذار

 T انًعُبرَخ

 ثخىانًذس

Sig. 

 خَانًعنى

انذالنخ 

 اإلدصبئُخ
B Std.E Beta 

3068.22 869.510 ()انثبثذ

6 

-- 0.283 0.784 -- 
 معنوي 0.001 4.880 0.865 0.191 0.932 االدزُبطُبد

ربكةت  التي ةكققها  وبالتالي في  فيباالكتةا ةا  التي ةقوم بها المصرف  لالمتمث )متعةروثر ال 2-1
 .دائ فاعةة  و

دل عةى وخسا ة (050.)منصعر وخي و (0.001)اتساو  Sig ( ون  ةم 27 م الجدول ر  ةتضح من
فاعةة  ودائ   وبالتالي في  ربكة  المصرف المتكقق  في لالكتةا ةا وثر معووا سو دالل  إكصائة  وجود 

الربكة   في لالكتةا ةا وثر معووا وجود القائة  بعدم  صرضة الرفال ووبالتالي  .%5عود مستور دالل  
 .فاعةة  وداء المصرف قق   وبالتالي فيالمتك

المتعةرا  المدرج  في جاو  التوصل لمعادل  وموسج االوكدار المقدرر الةاص  ب ا سب  ةموووامم   
 )والتي تأةس الشول التاليالم الة  االكتةا ةا  فق ( من المةزاوة  

 

 

وغةةره مةن  قول) بأن خسا التكةةةلةمون ال وكدار الة ي المتعدد السابق  تكةةل االةالل وتائ  من  
  بةدةالا عةن التكةةةل المةالي  وةاصة  فةي كالة  اسةتةدام الوسة  المالةة   لةسة التكالةةل اإلكصةائة  ااةةرر

وسلةةة  ان العال ةةة  بةةةةن تةةةة  الوسةةة  خةةةي عال ةةة  مالةةةة  ومكاسةةةبة  بكتةةة   ولوةةةن ةموةةةن اسةةةتةدام التكةةةةةل 
  ةال  ااةةرر ضةمن شةرو  تصرضةها  بةعة  البةاوةا لةتكةةاالكصائي والوس  المتعةقة  بة  ومومةل وداعةم 

الصقةةرر خةسه فةةي  مةن وتةائ  مةةا كصةةوا عةةةة و و بةعة  الظةاخرر المدروسةة   والمتعةةرا  ااصةةةة  المتعةقة  بهةا  
  ظر خسه. ةثب  وجه  الو

 

                                                 


 .ربحٍة انًصزف: انًحغٍز انحابع فً يعادنة االنحدار وانذي ًٌثم  - 

 . انذي ٌؤثز فً انًحغٍز (االححٍاطٍات)ًحغٍز انًسحقم : ان-  
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 ثانيالمبحث ال

 

 
 )الدراسة الميدانية( 

 

 تمييد 

عن التحميل اإلحصائي متعدد المتغيرات وذكرنا بعضًا من  األطروحةتحدثنا في الفصل األول من 
حول المتخصصة، وقد عرضنا شرحًا مفصاًل  العممية أنواعو بشكل نظري إستنادًا إلى الكتب والمراجع

 ،التحميل العاممي ة المتغيرات، والتي يأتي في مقدمتيا أسموبمجموعة من األساليب اإلحصائية متعدد
من أساليب التحميل اإلحصائي باعتبارىا المتعدد  االنحداروتحميل  ،تحميل المركبات األساسيةأسموب و 

متعددة المتغيرات والتي قمنا بتطبيقيا في دراستنا، وذلك بيدف تخفيض عدد متغيرات الدراسة األصمية 
عدد أقل من العوامل التي تسيم بدورىا في تفسير التباين المشترك لتمك المجموعة من وتجميعيا في 

 .عمى المتغير التابع، تمييدًا لدراسة أثرىا في مرحمة الحقة المتغيرات

في ىذا المبحث نطبق أساليب التحميل اإلحصائي متعدد المتغيرات المناسبة عمى بيانات الظاىرة 
 .استمارة البحث المعدة ليذا الغرضل عمييا من المدروسة، والتي تم الحصو 
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 مجتمع وعينة البحث 1–2–3

وفروعيا المنتشرة في دارة العامة لممصرف التجاري السوري ن موظفي اإلممجتمع البحث  كونيت
من  المصرف التجاري السوري، حيث يستيدف البحث جميع الموظفين في جميع المحافظات السورية

لمعاىد التقانية المتخصصة في العموم االقتصادية والعموم المالية والمصرفية، باإلضافة إلى حممة شيادة ا
الذي يساعدىم  عمميوذلك كونيم يتمتعون بالتخصص الحممة اإلجازة الجامعية بمختمف االختصاصات، 

وري المصرف التجاري الس وقد اختير، في اإلجابة عمى األسئمة المطروحة حول الظاىرة المدروسة
يضاف إلى ذلك تخصصو وممارسة أنشطتو  في السوق المصرفية، مجتمع لمبحث بسبب قدمو وعراقتوك

  في مختمف القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني.

من موظفي اإلدارة العامة لممصرف التجاري السوري وفروعيا المنتشرة في تتكون ف عينة البحثأما 
ذلك بسبب ظروف األزمة الراىنة و ن الفئتين األولى والثانية، محافظات)دمشق، حمب، الالذقية، حماة( م

موظف من  1(2922من جية، وتجاوز عدد موظفي المصرف التجاري السوري من الفئتين األولى والثانية)
وفق أسموب  المدروسل المجتمع يلتمث فراد الذين تم اختيارىمقد تم توزيع االستمارة عمى األجية أخرى، و 
 .العينة الميسرة

 & Hutcheson)الباحثانما أوصى بو  تم تحديد حجم العينة المطموبة ليذا البحث وفق

Sofroniou)2 عدد االستمارات التي تم  وبناء عميو فقد بمغ، (150-300حاالت بين)عدد ال عمى أن يكون
( 28قم)( يومًا والجدول ر 75استمارة واستغرقت فترة توزيع واسترداد االستمارات حوالي) (365توزيعيا)

 يوضح عدد االستمارات الموزعة والمستردة: 
 ػذد االعزًبساد انًٕصػخ ٔانًغزشدح ( ٚج28ٍٛاندذٔل سلى)

 عدد االستمارات المدينة
 الصالحة لمتحميؿ الممغاة النسبة المستردة الموزعة

 133 7 8775 142 162 دمشؽ

 72 6 9177 78 85 حمب

 49 6 7875 55 72 الالذقية

 39 4 86 43 52 حماة

 293 23 8675 316 365 المجموع

                                                 
1

 .88، ص:2102انتمشيش انسُىي نهًصشف انتجبسي انسىسي نعبو  - 

 .277، ص، يشجع سجك ركش0ِعي  خبنذ سعذ، جانجض  - 2
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نالحظ مما سبق أن عدد أفراد العينة التي استخدمت في التحميل واختبار فرضيات البحث 
، إذ تم المجوء إلييا وفق ما ىو متوفر ميسرة( استمارة، إذ يشكل ىذا العدد من االستمارات عينة 293ىو)

 بسبب الظروف الراىنة كما أشرنا سابقًا.
دخال بياناتيا إلى الحاس بعد  استمارة ( 23ب بعد استبعاد)و أن تم استعادة االستمارات، تم فرزىا وا 
( استمارة، واعتمد 293عمى)لمبيانات المتوفرة اقتصر التحميل اإلحصائي و  في البياناتنقص البسبب 

لمعموم  لحزمة اإلحصائيةابرنامج من  (18النسخة) عمىلالستمارة حث في التحميل اإلحصائي االب
 (.SPSS)االجتماعية

 أداة البحث 2–2–3

 بناء أداة البحث 1–2–2–3

تحقيق إحدى األدوات التي تساىم في  باعتبارىا في ىذا الجزء كأداة لمبحثاالستمارة تم اعتماد 
ينشر في  ، وذلك لعدم توفر المعمومات األساسية المرتبطة بالموضوع كبيانات منشورة باستثناء ماوأىداف
، إضافة إلى الجانب التطبيقي الخاص بيذا البحثير السنوية لممصرف والتي تم االعتماد عمييا في التقار 

المتكررة  صعوبة الحصول عمى المعمومات والبيانات عن طريق األدوات األخرى كالمقابالت الشخصية
 ، أوثانيةنتيجة الظروف الراىنة من جية وعدم تعاون اإلدارة في المصرف التجاري السوري من جية 

 :تم تصميم االستمارة اعتمادًا عمى بموجبوالمالحظة الشخصية، و الميدانية، أو قيام بالزيارات ال
تحميل اإلحصائي متعدد تناولت موضوع الوالمراجع العممية المتخصصة التي  الدراسات واألبحاث .0

 والمواضيع المتعمقة بو.المتغيرات 

المصارف وما يتعمق بيا من مفاىيم كـ: األداء تناولت ي والمراجع العممية الت الدراسات واألبحاث .2
 لو. ةوالعناصر المكون

 والتابعة. المتعمقة بمتغيرات البحث المستقمة السنوية لممصرف والتقارير الدراسات واألبحاث .8

 :عمى النحو التاليأقسام مرتبة  ثالثةمن البحث ستمارة تتألف ا
 والمتمثمة في: البحث عينةفراد الخصائص الديموغرافية أليتضمن األسئمة المتعمقة ب :القسـ األوؿ  .1

 (.حالي، العمل السنوات الخبرة، )الفئة العمرية، المؤىل العممي

ال تقاس إال عن طريق  المستقمة لمبحث والتييتألف من العبارات المتعمقة بالمتغيرات  :القسـ الثاني  .2
 :تيفق اآلرتبة و م يتكون ىذا القسم من سبعة محاورو ، االستمارة

باإلدارة المصرفية بالمتغيرات المتعمقة خاصة من العبارات ال ىذا المحور كونيت :لالمحور األو  (0
 .ات( عبار 9)المحور، حيث بمغ عدد عبارات ىذا واستراتيجياتيا المتبعة في العمل
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حيـث ، تتعمـق بـالقوانين والتشـريعاتالتـي بـالمتغيرات  خاصـةمـن العبـارات ال يتكـون :المحـور الثـاني (2
 .ات( عبار 5)المحوربمغ عدد عبارات ىذا 

وقد بمغ  التي تتعمق بالبيئة المصرفية،متغيرات الب الخاصةمن العبارات  كونيت :المحور الثالث  (8
 ( عبارات.5)المحورعدد عبارات ىذا 

التـــي تتعمــق بالتكنولوجيــا واالبتكــار فـــي متغيرات خاصــة بــالمـــن العبــارات ال كــونيت :المحــور الرابــع (4
 .ات( عبار 9)المحور، وقد بمغ عدد عبارات ىذا الخدمة المصرفية تطوير

وقد  تتعمق بالجوانب االقتصادية،التي متغيرات خاصة بالمن العبارات الكون يت :المحور الخامس (5
 ( عبارات.9)محوربمغ عدد عبارات ىذا ال

وقد  ،مصرفيةيتكون من العبارات الخاصة بالمتغيرات التي تتعمق بالمخاطر ال :سداسالمحور ال (6
 ( عبارات.6بمغ عدد عبارات ىذا المحور)

يتكون من العبارات الخاصة بالمتغيرات التي تتعمق بالرضا، وقد بمغ عدد عبارات  :بعاسالمحور ال (7
 ( عبارات.6ىذا المحور)

وقد بمغ عدد  ،)فاعمية األداء المصرفي( تابعال يتألف من العبارات المتعمقة بالمتغير :القسـ الثالث .3
 ( عبارات.6)قسمارات ىذا العب

، ويقابل كل تمثل متغيرات الدراسة األصمية ( عبارة،55):نياية متضمنًة لـالخرجت االستمارة في 
وقد تم التأكد من أن ، ارات وفقًا لمقياس ليكرت الخماسيعبارة من عباراتيا قائمة تحمل خمسة خي

ضمن كافة العناصر التي يجب أن ت، وأنيا تموجاالستمارة المعّدة ليذا البحث صالحة لقياس ما أعدت أل
ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من  جية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من جيةتدخل في التحميل من 

 يستخدميا وذلك من خالل:
 الصدؽ الظاىري 17

مدى صدقو  معرفةل في مجال االحصاء تم من خالل عرض االستبيان عمى عدد من المحكمين
عادة صياغة ألفي قياس ما وضع  جمو، وفي ضوء أراء المحكمين تم تعديل وحذف بعض العبارات وا 

ضافة عبارات األخر بعضيا  ، وخرجت االستمارة بصورتيا النيائية كما ىي موضحة في الممحق جديدةوا 
 (.0رقم)
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 Reliability  الوثوقية 27

ويقصد بثبات  Alpha Cronbachعمى عينة البحث باستخدام معامل  تم إجراء اختبار الثبات
االتساق الداخمي بين عباراتيا، ولثبات األداة جانبان األول ىو استقرار المقياس كأن يتم أداة القياس 

 .الحصول عمى نفس النتائج إذا قيس المتغير مرات متتالية

أما الجانب اآلخر لمثبات فيو الموضوعية أي أن يتم الحصول عمى ذات الدرجة بغض النظر 
تتراوح بين  Alpha Cronbachيطبق االختبار أو الذي قام بتصميمو، إن قيمة معامل  عن الشخص الذي

يوضح . 1"(1771( وحتى يتمتع المقياس بالثبات يجب أال يقل الحد األدنى لقيمة المعامل عن)1-0)
 لكل محور)قسم( من محاور االستمارة. Alpha Cronbach( نتائج التحميل لمعامل29الجدول رقم)

 انجحث ٔيحبٔسأللغبو  Alpha Cronbach(: يؼبيم 29لى)اندذٔل س

 انزشرٛت رمٛى انثجبد  ALPHAلًٛخ يؼبيم  انًحٕس

 انمغى انثبَٙ: يحبٔس انًزغٛشاد انًغزمهخ
0.9704 

 عبل

0 

 2 ػبل 0.832 اعزشارٛدٛبد اإلداسح انًصشفٛخ

 4 ػبل 0.801 انمٕاٍَٛ ٔانزششٚؼبد انًصشفٛخ

 8 ٕعػيز 0.706 انجٛئخ انًصشفٛخ

 3 ػبل 0.830 االثزكبس فٙ رطٕٚش انخذيخ

 1 ػبل 0.854 اندبَت االلزصبد٘

 5 يزٕعػ 27777 انًخبغش انًصشفٛخ

 6 يزٕعػ 27725 انشظب

 يحٕس انًزغٛش انزبثغانمغى انثبنث: 

 7 يزٕعػ 27723 فبػهٛخ األداء انًصشفٙ

 --- ػبل خذا 0.928 خًٛغ انًحبٔس

أقسام االستمارة و  لجميع محاورAlpha Cronbach أن قيمة معامل ( 29نالحظ من الجدول رقم)
( عند المحور المتعمق 0.854و) البيئة المصرفيةمتغيرات ب ( عند المحور المتعمق0.706تتراوح بين)

( مما يدل عمى 2772، أي أن قيم المعامل لجميع المحاور أكبر من)ذات الطبيعة االقتصاديةمتغيرات بال
تسم باالتساق الداخمي بين عباراتيا، كما أن قيمة المعامل الكمي لعبارات االستمارة قد أن أداة البحث ت

ًا، واألمر الذي يدل عمى درجة ثبات جيدة جدًا تتمتع بيا االستمارة جد( وىذه القيمة مرتفعة 0.928بمغ)
 وىي صالحة لقياس ما ُأعدت لو. 

 

                                                 
1

أطروحة ، استراتيجيات التعمـ المستمر وأثارىا في الوالء التنظيمي بالتطبيؽ عمى مستشفيات حمب الحكومية، (2100)عمر درة -
 .025ص حمب، كمية االقتصاد، حمب،األعمال، جامعة  إدارة دكتوراه غير منشورة، قسم
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 صدؽ أداة البحث 2–3–2–3
  :1س إلى عدة أنواع ىييقسم الباحثون صدق المقيا

 Content Validity  :صدؽ أو صالحية المحتوى 17

، وييدف إلى التأكد من مدى التوافق بين Face Validity وىو ما يطمق عميو أيضًا صدق الشكل
العبارات التي تحتوييا أداة القياس مع الموضوع الذي يتم دراستو، وىو يعتمد عمى الحكم والتقدير 

حثين وبناء عميو فقد تم عرض االستمارة عمى عدد من المحكمين والمتمثمين في الشخصي من قبل البا
 أعضاء الييئة التدريسية من كمية االقتصاد في جامعة حمب والمتخصصين في مجال اإلحصاء.

  Nomological Validity: الصدؽ النظري 27

حاث السابقة والمبادئ يعني مدى االعتماد في إعداد أداة القياس في الدراسة عمى النظريات واألب
 المتعارف عمييا في نفس المجال.

  Convergent Validity: الصدؽ التجميعي 37

ذاتو مع الدرجة اإلجمالية لممقياس، فكمما  ءيحدد درجة ترابط المفاىيم والعبارات التي تقيس الشي
دل ذلك عمى أن أداة زادت درجة االرتباط في المقياس لكافة المتغيرات أو العبارات المراد قياسيا كمما 

 القياس تحقق اليدف التي صممت من أجمو. 
بناًء عميو ولتحقيق صدق المحتوى وصدق التمايز والصدق النظري، استعان الباحث في إعداد 

لمناسبة وذلك تبعًا لطبيعة المقاييس بالدراسات السابقة، والمراجع النظرية مع القيام بإجراء التعديالت ا
الختبار صدق المقاييس إحصائيا فقد استخدم الباحث أسموب التحميل العاممي  النسبة، أما بالبحث

بغرض البحث عن والذي "ييدف إلى فحص البيانات   Exploratory Factor Analysisاالستكشافي 
عن مجموعة من المتغيرات، وبالتالي فيو أداة لتقميل البيانات مستخدمًا طريقة يكل الذي يعبر يال

العمودية بالنسبة  Varimax وطريقة التباين األقصى، Principal Componentاسية المكونات األس
لتدوير محاور مصفوفة االرتباط، واليدف من التدوير ىو إعادة توزيع تشبعات المتغيرات عمى العوامل 
حتى ال يستحوذ العامل األول أو العوامل األولى عمى أكبر قدر من التشبعات ويكون ذلك عمى حساب 

توفرت في نتائج  يمكن الحكم عمى الصدق التجميعي لممقياس المستخدم في حال، كما 2ية العوامل"بق
 التحميل العاممي ما يمي:

 

                                                 
1
- Hair F, et al, (1998), Multivariate Data Analysis, 5

th
 Ed, Prentice- Hall International, Inc, London, p117. 

2
 .097، داس لجبء نهطجبعخ وانُشش، انمبهشح ، صأعبنٛت انزحهٛم اإلحصبئٙ، (2111)غُيى، أحًذ انشفبعي وآخشوٌ -
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 : المفسر معيار نسبة التباين .1

اإلجمالي المفّسر لكل العوامل، وال يوجد حد أدنى يطبق دائمًا ليذه النسبة، ومع ذلك  نىو "التباي
           .1أو أكثر تكون مقبولة" %62عموم االجتماعية مثل االقتصاد أن نسبةيتفق الباحثون في مجال ال

  :الجذر الكامن .2

عامل  قيمتو لكل قلتال أب يشترطوالذي  .2"مجموع التباين الكمي المستخمص بواسطة العامل" ىو
 .أنو معنوي إحصائياً عمى  حكمال ناحتى يمكن الواحد الصحيح التدوير عنإجراء عممية قبل 

 : تشّبع العوامل .3

 لنظر إلى الجدولبا .عواملمعنوي لمتشّبع الالمعرفة في  مى حجم العينةيستند ىذا المصطمح ع
( مفردة، 293وبما أن حجم العينة في ىذا البحث يساوي)تشبع العوامل،  بين بوضوحتيأدناه  3(32)رقم

 .(2735)أكبر أو تساوي لوالمطمقة يمكن اعتباّر التشبع معنويًا ودااًل إحصائيًا إذا كانت القيمة حيث 
 يؼُٕٚخ انزشجغ ٔفمبً نحدى انؼُٛخ(: 32خذٔل سلى )

 ≤ حجـ العينة المناسب وزف العامؿ )بالقيـ المطمقة(
1.81 350 

2735 252 

1.41 211 

1.45 051 

1.51 021 
1.55 011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .840، ص ، يشجع سجك ركشِسصق هللا، عبيذح َخهخ -
2

-  Hair F, et al, op cite, p 134.  
3

 .848سصق هللا، عبيذح َخهخ، يشجع سجك ركشِ، ص  -
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 :التحميؿ اإلحصائي 4–2–3

 ا البحث من البنود التالية: يتألف التحميل اإلحصائي الستمارة ىذ
 لعينة البحث: ةالوصفيات اإلحصاء  1–4–2–3
 توزيع مفردات العينة حسب الفئة العمرية: - أ

( توزيع مفردات العينة حسب الفئة العمرية، وذلك من خالل التكرارات 80يوضح الجدول رقم)
 .المبينة أدناه والنسب المئوية

 انفئخ انؼًشٚخ حغت جحثان (: رٕصٚغ يفشداد ػُٛخ31اندذٔل سلى )

 انزكشاس انفئخ انؼًشٚخ
انُغجخ انًئٕٚخ 

 انفؼهٛخ

انُغجخ انًئٕٚخ 

 انزشاكًٛخ

عُخ 25ألم يٍ   6 2.0 2.0 

عُخ 35 - 26يٍ   74 25.3 27.3 

عُخ 45 - 36يٍ   87 29.7 57.0 

عُخ 55 - 46يٍ   92 31.4 88.4 

عُخ 55يٍ  أكثش  34 11.6 100 

 --- 100 293 انًدًٕع

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗئػ

( 25رىم تمامًا عن)اعمأقل تأصحاب الفئة األولى والذين ( أن نسبة 80يتضح من الجدول رقم)
وىي نسبة قميمة جدًا وتشير إلى أن المصرف ال يمتمك عناصر  ( من أفراد العينة%2سنة قد بمغت)

( سنة فقد 35-26تتراوح أعمارىم بين)اب الفئة الثانية والذين أصح، أما نسبة حديثي التوظيف
تراوح أعمارىم تأصحاب الفئة الثالثة والذين ، أما أي ما يزيد عمى ربع الحجم الكمي لمعينة( %25.3بمغت)
العينة ىم من  دمن أفرا %55وتشير ىاتين النسبتين إلى أن  ،(%29.7)نسبتيم فقد بمغت (45 - 36بين)
( فقد بمغت نسبتيم 55-46أما أصحاب الفئة الرابعة وىم من تتراوح أعمارىم بين) ،ةشابرية العمفئة الال

األمر الذي يشير إلى أن  ؛( ويأتي أصحاب ىذه الفئة من حيث الترتيب في المرتبة األولى31.4المئوية)
خيرة فقد بمغت أما أصحاب الفئة األ( من أفراد العينة يتمتعون بخبرة كافية في العمل، %32أكثر من)
 سنة، ويأتي أصحاب ىذه الفئة في المرتبة قبل األخيرة. 55( وىم من تجاوزت أعمارىم 11.6نسبتيم )

 توزع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمرية. ( يوضح29والشكل البياني رقم)

 
 خٚؼًشفئخ انرٕصع أفشاد انؼُٛخ حغت ان (29نشكم سلى)ا

 انذساعخ انًٛذاَٛخ ذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗئػ
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 توزيع مفردات العينة حسب المؤىؿ العممي: -ب

( توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي، وذلك من خالل التكرارات 32يوضح الجدول رقم )
 والنسب المئوية المبينة في الجدول التالي:
 نؼهًٙ(: رٕصٚغ أفشاد انؼُٛخ ٔفك انًإْم ا32اندذٔل سلى )

 انزكشاس انًإْم انؼهًٙ
انُغجخ انًئٕٚخ 

 انفؼهٛخ

انُغجخ انًئٕٚخ 

 انزشاكًٛخ

 1.0 1.0 3 دكزٕساِ

 3.8 2.7 8 يبخغزٛش

خبيؼٛخ ئخبصح  168 57.3 61.1 

يزخصص يؼٓذ  114 38.9 100 

 --- 100 293 انًدًٕع

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

يحتمون  في االقتصاد والحقوق اإلجازة الجامعيةن الجدول أعاله أن من يحممون شيادة يتضح م
ىذه أصحاب المرتبة األولى عند تصنيف أفراد العينة حسب المؤىل العممي، فقد بمغت نسبة 

المصرف يتطمب موظفين ذوي اختصاص أكاديمي يمكنيم من (، وىذا األمر طبيعي كون %57.3الفئة)
ة الواقع، وجاء في المرتبة الثانية حممة المعاىد التقانية المتخصصة كالتجاري واألعمال التحميل ودراس

، ويشكل (%38.9)من المعاىد المتخصصة األخرى حيث بمغت نسبتيم االدارية والمعيد المصرفي وغيرىا
عميمي يتمتع أصحاب ىذه الفئة بمستوى ت من الحجم الكمي لمعينة، حيث %42أصحاب ىذه الفئة مايقارب

 المصرفية الحديثة. يجيز ليم التعامل مع التقنيةمقبول 
ىذه النسبة قميمة جدا مقارنة و  ،(%2.7بمغت نسبتيم) شيادة الماجستير فقدأما بالنسبة لحممة 

أصحاب الفئة األخيرة فيم وقد جاء أصحاب ىذه الفئة في المرتبة الثالثة، أما  بنسب الفئتين السابقتين
ضعف التحصيل العممي العالي إلى اتين النسبتين وتشير ى، (%1)راه فقد بمغت نسبتيمحممة شيادة الدكتو 

 .توزع أفراد العينة حسب المؤىل العممي ( يوضح32والشكل البياني رقم) ،لدى موظفي المصرف

 
ًإْم انؼهًٙرٕصع أفشاد انؼُٛخ حغت ان (32انشكم سلى)  

 انذساعخ انًٛذاَٛخ زًبد ػهٗئػذاد انجبحث ثبالػ
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 الخبرة:سنوات توزيع أفراد العينة حسب  -ج

كل التي يمتمكيا  ينالقدم الوظيفيالخبرة و ( التالي توزيع أفراد العينة حسب 33يوضح الجدول رقم )
  ، وذلك من خالل التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث.المصرفي في العملعامل 

 انٕظٛفٛخ رٕصٚغ أفشاد ػُٛخ انجحث ٔفك انخجشح (:33اندذٔل سلى )

 انزكشاس انخجشح انٕظٛفٛخ
انُغجخ انًئٕٚخ 

 انفؼهٛخ

انُغجخ انًئٕٚخ 

 انزشاكًٛخ

 6.83 6.83 20 ألم يٍ خًظ عُٕاد

عُخ 12ئنٗ  5يٍ   52 17.75 24.58 

عُخ 15ئنٗ  11يٍ   61 20.82 45.4 

عُخ 22ئنٗ 16يٍ   86 29.35 74.75 

عُخ 25ئنٗ  21يٍ   42 14.33 89.08 

عُخ25أكثش يٍ   32 10.92 100.0 

 --- 100 293 انًدًٕع

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجحث ثبالػزًبد ػهٗ

ولذ جبء أصحبة  (%6.8)سنوات بمغت 5يشير الجدول السابق إلى أن نسبة من تقل خبرتيم عن

، أما نسبة من تتراوح خبرتيم خجشح انىظيفيخانعيُخ حست ان هزِ انفئخ في انًشتجخ األخيشح عُذ تصُيف أفشاد
من تتراوح خبرتيم أما صحبة هزِ انفئخ في انًشتجخ انثبنثخ، لذ جبء أو، %(17.7)سنة فقد بمغت (12-5)بين

(، ويأتي أصحاب ىذه الفئة في المرتبة الثانية، وأما من %20.8( سنة فقد بمغت)15-11الوظيفية بين)
(، حيث يأتي أصحاب ىذه الفئة في المرتبة %29.4( سنة فقد بمغت)22-16الوظيفية بين)تتراوح خبرتيم 

وتشير الفئتين السابقتين إلى أن أكثر  األولى عند تصنيف أفراد عينة البحث حسب متغير الخبرة،
 في مجال العمل المصرفي، أما من تتراوح خبرتيم طويمةمن أفراد عينة البحث يتمتعون بخبرة  (%50من)

عند تصنيف  (، ويأتي أصحاب ىذه الفئة في المرتبة الرابعة%14.3سنة فقد بمغت) (25-21الوظيفية بين)
سنة فقد  (25)أفراد عينة البحث حسب متغير الخبرة الوظيفية، أما نسبة من ازدادت خبرتيم الوظيفية عن

زمنية في العمل  (، مما سبق يتضح لنا بأن معظم أفراد عينة البحث يتمتعون بخبرة%10.9بمغت)
 توزع أفراد العينة حسب الخبرة الوظيفية. ( يوضح80والشكل رقم)المصرفي، 

 
انخجشح انٕظٛفٛخرٕصع أفشاد انؼُٛخ حغت  (31انشكم سلى)  

 انذساعخ انًٛذاَٛخ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ
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  العمؿ:نوع توزيع أفراد العينة حسب  -د
وذلك من ، لكل منيم حاليال نوع العمل حسب( التالي توزيع أفراد العينة 34دول رقم)يوضح الج

 خالل التكرارات والنسب المئوية المبينة في الجدول التالي:
 انحبنٙ (: رٕصٚغ أفشاد انؼُٛخ ٔفك َٕع انؼًم34اندذٔل سلى )

ٛخانُغجخ انًئٕٚخ انزشاكً انُغجخ انًئٕٚخ انفؼهٛخ انزكشاس انؼًم انحبنٙ  

 2.0 2.05 6 يذٚش

 4.1 2.05 6 يؼبٌٔ يذٚش

 8.2 4.1 12 يذٚش فشع

 14.0 5.8 17 يؼبٌٔ يذٚش فشع

 27.6 13.7 40 سئٛظ دائشح

 39.9 12.3 36 سئٛظ لغى

 67.2 27.3 80 سئٛظ شؼجخ

 100.0 32.8 96 غٛش رنك

 --- 100 293 انًدًٕع

 ئٙ نالعزجٛب7ٌَزبئح انزحهٛم اإلحصب ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

الذين شاركوا ومعاونييم اء في اإلدارة المركزية ر المدأن نسبة يتضح ( 34الجدول رقم) بالنظر إلى
أن المدراء في اإلدارة  مما يشير إلىالكمي لمعينة،  حجم( من ال%4.1)لم تتجاوز مارةفي ممئ االست

، وقد جاء أصحاب ىاتين الستمارةممئ ا لم يتجاوبوا في ومعاونييم المركزية لممصرف التجاري السوري
لفئتي مدراء الفروع الفئتين في المرتبة األخيرة عند تصنيف العينة وفق متغير العمل الحالي، أما بالنسبة 

لمستوى المأمول، أما بالنسبة لفئة رؤساء تبمغ ا( وىي نسبة قميمة لم %979ومعاونييم فقد بمغت نسبتيم)
صحاب ىذه الفئة في المرتبة الثالثة وىي نسبة مقبولة إلى حد ما، أما (، ويأتي أ%1377الدوائر فقد بمغت)

(، ويأتي أصحاب ىذه الفئة في المرتبة الرابعة، أما بالنسبة %12.3نسبة فئة رؤساء األقسام فقد بمغت)
، وىي نسبة جيدة يمكن االعتماد عمى أرائيا %(27.3لفئة رؤساء الشعب في المصرف وفروعو فقد بمغت)

اء عممية التحميل ويأتي أصحاب ىذه الفئة في المرتبة الثانية، أما فئة الموظفين العاديين فقد بمغت بعد إجر 
%( أي ما يعادل ثمث الحجم الكمي لمعينة، إذ يشكل أصحاب ىذه الفئة المستوى التشغيمي 32.8نسبتيم)

توزع  ( يوضح32رقم) والشكل ،حاب ىذه الفئة في المرتبة األولىفي اليرم الوظيفي لممصرف، وجاء اص
 أفراد العينة حسب الخبرة الوظيفية.

 
 رٕصع أفشاد انؼُٛخ حغت انخجشح انٕظٛفٛخ (32انشكم سلى)

 انذساعخ انًٛذاَٛخ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ
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السوري  لوظيفي لممصرف التجارييرم االالمستويات الوظيفية التي تمثل اخترنا في ىذا البحث 
الذي قمنا بإعداده والتحضير لو ، ألن موضوع البحث وفروعو التي تم اختيارىا لتمثيل المجتمع المدروس

فاعمية أداء مصرفيم والعوامل المؤثرة فييا سمبًا بإدارة المصرف وموظفييا في الفروع يتعمق بمدى معرفة 
تحقيق األرباح؛  يق اإليرادات وبالتالقدرتو عمى الوصول إلى األىداف المسطرة وتحقيوفي أو إيجابًا 

، األمر الذي يقوي المركز المالي لممصرف ويساعد إدارتو عمى مواجية معظم المخاطر المحتممة الحدوث
من األفراد الذين يمثمون المستويات  ميسرة نتيجة ظروف األزمة الراىنةاألمر الذي اقتضى سحب عينة 

الدوائر ومعاونييم ورؤساء  رة المركزية والفروع التي تم اختيارىاراء في اإلدا، كالمدالمختمفةالوظيفية 
، ألن ىؤالء األفراد ىم من المؤىل العممي المطموب والخبرة الوظيفية الكافيةممن يحممون  شعباألقسام والو 
، الالزمة بيذا الخصوص ويعممون عمى اتخاذ القرارات مستقبميةمصرفية  واستراتيجيات خططون لسياساتي

المتغيرات والمستجدات التي وكيفية التعامل مع  يمصرفالعمل البآلية  دراية الكاممةال من يمتمك وىم
باإلضافة إلى مقدرتيم عمى نقل الخبرة الوظيفية والتكنولوجية واالبتكار عمى صعيد تواجييم أثناء العمل، 

مع التطورات المتسارعة  تطوير الخدمة المصرفية لمعناصر المعينة حديثًا، بيدف التعامل باحترافية
 .السوق المصرفيةوالمنافسة المتزايدة في 
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 نتائج التحميؿ العاممي باستخداـ طريقة المركبات األساسية:  2–4–2–3

مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى نتـــائج صـــحيحة عـــن طريـــق أســـموب التحميـــل العـــاممي بطريقـــة المركبـــات 
فيمـا يخـص جميـع  ذا البحـث يجـب أن تتمتـع المقـاييس المسـتخدمةاألساسية الـذي تـم اعتمـاد تطبيقـو فـي ىـ

وىـو   Convergent Validityاألقسـام والمحـاور المتعمقـة بـالمتغيرات األصـمية لمدراسـة بالصـدق التجميعـي 
 ماذكرناه سابقًا، ولموصول إلى ذلك يجب أن تتحقق الشروط التالية:

 ىي:ط استخدام التحميل العاممي الرئيسية و و تحّقق شر  17

 .R≠0أٌ تكىٌ انميًخ انًطهمخ نًحذد يصفىفخ يعبيالد االستجبط غيش يسبويخ نهصفش  - أ

، لمداللـة عمـى كفايـة حجـم العينــة  Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)اجتيـاز اختبـار مقيـاس  - ب
 .1("2752) عمى نحو جيد، "عممًا أن الحد غير المقبول ىو أقل من

والتي تشترط أن تكون قيمة ىذا االختبار أقل من ، Bartlettالخزجبسدرجة المعنوية  أن تتحقق  - ت
ــــى وجــــود(2725) ــــين بعــــض المتغيــــرات، تكفــــي  ، لمداللــــة عم ــــة عمــــى األقــــل ب ارتباطــــات معنوي

 التحميل.ىذا النوع من الستخدام 

، أكبــر مــن حــد القبــول أن تكــون تشــبعات عبــارات المقيــاس عمــى كــل عامــل مــن العوامــل المســتخرجة 27
( مفـــردة،  كمــا يجـــب أن تكـــون كافـــة قـــيم 352( وأقـــل مـــن)252( لحجـــم عينـــة أكبـــر مــن)2735المناســب)

، تماشــيًا الصــحيحأكبــر مــن الواحــد جميــع العوامــل التــي تــم استخالصــيا التــدوير ول بعــدالجــذر الكــامن 
 وتحقيقًا لمعيار الجذر الكامن.

أكبـر  مجتمعـة صـياستخالتي تـم ابواسطة العوامل ال حصمنا عميوالذي  أن تكون  نسبة التباين المفسر 37
 .2("%62)من "الحد األدنى المقبول في البحوث االجتماعية
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 دارة المصرفية واستراتيجياتيامقياس محور اإلتبار اخ  1–2–4–2–3

ا المتبعة باإلدارة المصرفية واستراتيجياتيالمتعمقة صدق مقياس محور المتغيرات الختبار صالحية 
إذ يمكن ، البد لنا من معرفة عبارات ىذا المحور والتي تعبر عن المتغيرات األصمية لو، في العمل

 في الجدول التالي: ايإدراج
 انًزجؼخ فٙ انؼًم يحٕس اإلداسح انًصشفٛخ ٔاعزشارٛدٛبرٓب( انًًثم نؼجبساد 35اندذٔل سلى )

 ت
 

 المحور األوؿعبارات مقياس 
Q1  ة المصرفية بتحديد المشاكؿ وتحميؿ الواقع وتحديد البدائؿ والحموؿ الممكنة.َتقـو اإلدار 
Q2 .تقـو اإلدارة بالُمتابعة الدائمة وتعمؿ عمى تقييـ األداء بشكؿ دوري 
Q3  أولويات لتحقيقيا. وتحديداألىداؼ  وضعتعمؿ اإلدارة المصرفية عمى 
Q4  اميا لتحقيؽ أىدافياواجب استخدالمدخالت التحدد اإلدارة المصرفية. 

Q5 
وبػيف  مػف جيػة تقـو اإلدارة بإيجاد نوٍع مف التوافؽ بيف المػوارد واإلمكانػات المتاحػة لممصػرؼ

 .مف جية ثانية بوالظروؼ المحيطة 
Q6 .تطبؽ إدارة المصرؼ استراتيجيات وخطط وبرامج وأنظمة حديثة 
Q7 ور المتعامميف.تسعى اإلدارة المصرفية إلى تمتيف عامؿ الثقة مع جمي 
Q8 ةتستخدـ اإلدارة نظاـ الرقابة المصرفية لتتبع تنفيذ الخطط والوصوؿ إلى األىداؼ المخطط. 

Q9 
عمػػى التكمفػػة وتوصػػيؿ الخدمػػة وعػػدد تركػػز اإلدارة المصػػرفية أثنػػاء اسػػتخداميا لنظػػاـ الرقابػػة 

 .الخدمةتمؾ األفراد الذيف حصموا عمى 
 .ة المعدة لهذا البحثستماراال إعداد الباحث باالعتماد على

المتغيرات المتعمقة باإلدارة المصرفية واستراتيجياتيا أما نتائج التحميل العاممي الخاصة بمحور  
تشبع تمك المتغيرات مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقمة في ىذا المحور و و  المتبعة في العمل

 : ةتاليول الابالعوامل الممثمة ليا فيمكن إدراجيا بالجد
 أواًل: جدول مصفوفة االرتباط

يتضمن قيمة االحتمال األول يتضمن معامالت ارتباط بيرسون والثاني  نجزئييتكون من والذي 
ال تحتوي عمى بيدف التأكد من أن مصفوفة االرتباط  ىذا الجدول يستخدمو  لمعنوية معامل االرتباط،

 أو ضعيف جداً ، 2=أو معدوماً بالقيمة المطمقة،  1=ًا إرتباطًا تاممتغيرات ليا ارتباط مع متغيرات أخرى 
 .2792أي أكبر أو قوي جداً  بالقيمة المطمقة، 2725أي أقل من 

Correlation Matrix 
 انًزجؼخ فٙ انؼًم ًحٕس اإلداسح انًصشفٛخ ٔاعزشارٛدٛبرٓبن ًصفٕفخ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛشاد انًغزمهخ( انًًثم ن36اندذٔل سلى )

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

Correlation Q1 1.000 .392 .451 .418 .436 .201 .396 .264 .418 

Q2 .392 1.000 .228 .252 .376 .379 .350 .237 .142 

Q3 .451 .228 1.000 .515 .324 .041 .356 .206 .266 

Q4 .418 .252 .515 1.000 .579 .337 .452 .305 .421 

Q5 .436 .376 .324 .579 1.000 .696 .508 .271 .302 
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Q6 .201 .379 .041 .337 .696 1.000 .424 .263 .198 

Q7 .396 .350 .356 .452 .508 .424 1.000 .601 .410 

Q8 .264 .237 .206 .305 .271 .263 .601 1.000 .399 

Q9 .418 .142 .266 .421 .302 .198 .410 .399 1.000 

Sig. (1-tailed) 

 

  

Q1  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q2 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 

Q3 .000 .000  .000 .000 .245 .000 .000 .000 

Determinant1 

=0.033 

Q4 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

Q5 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

Q6 .000 .000 .245 .000 .000  .000 .000 .000 

Determinant2 

=0.099 

Q7 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

Q8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

Q9 .000 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

خرى وأقل من متغيرات امع ضعيف جدًا ا مارتباطي نبأن ىناك متغيرا يتضح من الجدول السابق
   .(Q2 ,Q6:)وىما من عممية التحميل امواستبعادى يما، األمر الذي يتطمب حذف2725

 ممحور األوللنتائج التحميل العاممي ثانيًا: جدول 
وتشبع  محور اإلدارة المصرفية واستراتيجياتياالعاممي لمقياس ( نتائج التحميل 37يبين الجدول رقم)  

 .تمك المتغيرات بالعوامل المدرجة ضمنيا
  محور اإلدارة المصرفية واستراتيجياتها (: َزبئح انزحهٛم انؼبيهٙ نًمٛبط37اندذٔل سلى)

 ػجبساد انًمٛبط

 نهًحٕس األٔل
 شجؼبد انؼٕايمر

يٓبو االداسح 

 انًصشفٛخ
اْذاف االداسح 

 انًصشفٛخ

Q1 0.697 -- 

Q2  ًحزف ثغجت االسرجبغ انعؼٛف خذا 

Q3 0.784 -- 

Q4 0.770 -- 

Q5 .6682 -- 

Q6 حزف ثغجت االسرجبغ انعؼٛف خذا 

Q7 -- 0.764 

Q8 -- 0.899 

Q9 -- .5952 
 17222 3.392 اندزس انكبيٍ لجم انزذٔٚش
 17992 2.401 اندزس انكبيٍ ثؼذ انزذٔٚش

 287457 34.307 انُغجخ انًئٕٚخ نهزجبٍٚ انًفغش
 627764 34.307 انُغجخ انًئٕٚخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ انًفغش

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

ع العبــارات المتعمقــة بمتغيــرات مــن جميــعــاممين يتضــح مــن الجــدول الســابق أّنــو قــد تــّم اســتخالص 
 :ين العاممين ىماىذو  اإلدارة المصرفية واستراتيجياتيا المتبعة في العمل
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حيــث  ،(عبــارات الخاصــة بيــذا المحــورمتغيــرات )التــم تحميــل ىــذا العامــل بــأكبر عــدد مــن ال: العامػػؿ األوؿ 
%( مــن التبــاين 34.307نســبتو)فســر ىــذا العامــل مــا و  ،(5، 4، 1،3)وىــي: متغيــراتبــأربع  ىــذا العامــل حمــل

 .باإلدارة المصرفية واستراتيجياتيا المتبعة في العملالخاصة بالمحور المتعمق  متغيراتالكمي لم
فسـر ىـذا العامـل مـا نسـبتو  وقـد (9، 8، 7)وىـي:  متغيـراتثالثـة بتـم تحميمـو قـد ف :أما بالنسبة لمعامػؿ الثػاني

 .صة بيذا المحورالخا متغيرات%( من التباين الكمي لم287457)
ذلك بسبب االرتباط ( كما أشرنا سابقًا، و 6,2)رقميمنوىين إلى أنو قد تم حذف واستبعاد المتغيرين 

 المنخفض جدًا مع متغيرات أخرى.
إلدارة المصــــرفية المنمــــوذج العــــاممي لمحــــور  ممــــا ســــبق نســــتطيع اســــتخراج المعــــادلتين الممثمتــــين 

 ا بالشكل التالي:ميمكن كتابتي ين خطيتينتمعادلعبارة عن  وىي واستراتيجياتيا المتبعة في العمل
 

 

بيــذا المحــور والتــي تعبــر عــن المعــادالت الســابقة  المســتخرجين والخاصــين ينامميمكــن تمثيــل العــو 
 ( التالي:33وفقًا الختبار سكري الذي أوجده العالم كاتيل بالشكل البياني رقم )

 
 ٔفك اخزجبس عكش٘ انشكبيٙ ًحٕس انًزؼهك ثبإلداسح انًصشفٛخ ٔاعزشارٛدٛبرٓب فٙ انؼًمانانؼٕايم انًمجٕنخ يٍ  (33شكم سلى )ان

 Spss7يخشخبد ثشَبيح  ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

 KMO and Bartlettاختبار ًا: جدول نتائج ثالث

يمكــــن القــــول إن المقــــاييس المســــتخدمة فــــي ىــــذا البحــــث فيمــــا يخــــص المحــــور أو القســــم المتعمــــق 
ــــــر  ــــــع جميعيــــــا بالصــــــدق التجميعــــــي  إلدارة المصــــــرفية واســــــتراتيجياتيا المتبعــــــة فــــــي العمــــــلاات بمتغي تتمت

Convergent Validity  :وذلك لألسباب التالية 
 ط استخدام التحميل العاممي الرئيسية وىي:و تحّقق شر  .0

وقـد  R≠0 أن تكون القيمة المطمقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتبـاط ال تسـاوي الصـفر - أ
األمــر  ،2722221وىــذه القيمــة أكبــر مــن  Determinant =0.099 بمغــت قيمــة المحــدد ىنــا

 .ين المتغيرات المستقمةبازدواج خطي الذي يشير إلى عدم وجود مشكمة 
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وىـو أكبـر مـن (  7842.)والـذي قيمتـو تسـاوي   Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقيـاس - ب
عممـًا أن كفاية حجم العينة عمى نحو جيد،  عمى (، وىذا يدلّ 2772المرغوب ) الحد األدنى

 (.2752الحد غير المقبول ىو أقل من )

أن  ، أي(2725وىـــي أقـــل مـــن ) (27222تســـاوي ) Bartlett درجـــة المعنويـــة الختبـــار - ت
ــــاط ليســــت مصــــفوفة الوحــــدة ــــغ محــــددىا مصــــفوفة االرتب ــــالي D=0.099 حيــــث بم يوجــــد ، وبالت

معنوية عمى األقل بين بعـض المتغيـرات، تكفـي السـتخدام أسـموب التحميـل العـاممي،  ارتباطات
 KMO and Bartlett7 ( يوضح نتائج اختبار38والجدول رقم )

 KMO and Bartlett( ٕٚظح َزبئح اخزجبس 38اندذٔل سلى )

 KMO .7842اخزجبس 

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square كب٘ رشثٛغ   6687465 

df خبد انحشٚخدس   21 

Sig 7انًؼُٕٚخ   27222 

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

ويـة، وأكبـر المسـتخرجين قاممين عمى كل عامل من الع )المتغيرات(تشبعات عبارات المقياس كانت .2
كمـا أن كافـة ( مفـردة. 352( وأقل من )252( لحجم عينة أكبر من )2735من حد القبول المناسب )

 معيار الجذر الكامن. فيي تحقققيم الجذر الكامن قبل التدوير ولكل العوامل أكبر من الواحد 

أكبـر مـن الحـد األدنـى ( وىـي 627764) ين المستخمصـينمماكانت نسبة التباين المفسـر بواسـطة العـ .8
كــل عامــل حيــث كانــت كافــة نســب التبــاين التــي يفســرىا  (،%62)المقبــول فــي البحــوث االجتماعيــة

 المطموبة في العموم االجتماعية.% 2725تفوق  حدىعمى 

 :القوانيف والتشريعاتاختبار صدؽ مقياس محور   2–2–4–2–3

، البد لنا من القوانين والتشريعاتبالمتعمقة صدق مقياس محور المتغيرات الختبار صالحية 
 في الجدول التالي: ايذ يمكن إدراجإمعرفة عبارات ىذا المحور والتي تعبر عن المتغيرات األصمية لو، 

 انمٕاٍَٛ ٔانزششٚؼبديحٕس ( انًًثم نؼجبساد 39اندذٔل سلى)

 ت
 

 المحور الثانيمقياس عبارات 
Q10  .تتقيد إدارة المصرؼ بتطبيؽ القوانيف الصادرة عف المصرؼ المركزي 
Q11 .لبعض القوانيف تأثير سمبي واضح عمى فاعمية أداء المصرؼ 
Q12  الديني. )الوازع(حجـ الفوائض النقدية المودعة لدى المصرؼ بالعامؿيتأثر 
Q13 .يحرص المصرؼ عمى تحقيؽ طابع السرية والكتماف أثناء تبادؿ المعمومات عف أحد الزبائف 
Q14 .تمعب السرية المصرفية دورًا كبيرًا في اجتذاب الزبائف 

 .لمعدة لهذا البحثاالستمارة ا إعداد الباحث باالعتماد علىجدول من ال
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ومصفوفة  المتغيرات المتعمقة بالقوانين والتشريعاتبمحور أما نتائج التحميل العاممي الخاصة  
االرتباط بين المتغيرات المستقمة في ىذا المحور وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا فيمكن إدراجيا 

 بالجداول التالية: 
 أواًل: جدول مصفوفة االرتباط

األول يتضمن معامالت ارتباط بيرسون والثاني يتضمن قيمة االحتمال  نلذي يتكون من جزئيوا
لمعنوية معامل االرتباط، ويستخدم ىذا الجدول بيدف التأكد من أن مصفوفة االرتباط ال تحتوي عمى 

و ضعيف جدًا ، أ2بالقيمة المطمقة، أو معدومًا= 1متغيرات ليا ارتباط مع متغيرات أخرى إرتباطًا تامًا =
 .2792بالقيمة المطمقة، أو قوي جدًا أي أكبر 2725أي أقل من 

 انمٕاٍَٛ ٔانزششٚؼبدًحٕس ن ًصفٕفخ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛشاد انًغزمهخ( انًًثم ن42اندذٔل سلى )

Correlation Matrix
a
 

Correlation 

--- Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

Q10 1.000 .543 .317 .445 .362 

Q11 .543 1.000 .659 .651 .554 

Q12 .317 .659 1.000 .669 .545 

Q13 .445 .651 .669 1.000 .740 

Q14 .362 .554 .545 .740 1.000 

Sig. (1-tailed) Q10 -- .000 .000 .000 .000 

Q11 .000 -- .000 .000 .000 

Q12 .000 .000 -- .000 .000 

Q13 .000 .000 .000 -- .000 

Q14 .000 .000 .000 .000 -- 

a. Determinant =0.080 
 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ 

( عدم وجود مشكمة ازدواج خطي بين المتغيرات 42مصفوفة االرتباط رقم)جدول يتضح من  
دراجيا في عممية التحميل مما يعني، المستقمة لمدراسة   .إبقاء كافة المتغيرات المستقمة وا 

 ممحور الثانيممي لثانيًا: جدول نتائج التحميل العا 
وتشبع تمك  القوانين والتشريعاتمحور العاممي لمقياس ( نتائج التحميل 41يبين الجدول رقم)

 المتغيرات بالعوامل المدرجة ضمنيا.
 انمٕاٍَٛ ٔانزششٚؼبدمحور  (: َزبئح انزحهٛم انؼبيهٙ نًمٛبط41اندذٔل سلى)

 عبارات المقياس
 لثانيلممحور ا

 رشجؼبد انؼٕايم

 اٍَٛ ٔانزششٚؼبد انًصشفٛخانمٕ

Q10 0.633 
Q11 0.855 
Q12 0.808 
Q13 0.888 
Q14 0.809 

 3.226 اندزس انكبيٍ لجم انزذٔٚش
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 3.226 اندزس انكبيٍ ثؼذ انزذٔٚش
 64.520 انُغجخ انًئٕٚخ نهزجبٍٚ انًفغش

 64.520 انُغجخ انًئٕٚخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ انًفغش

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ٗئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػه

من جميع العبارات المتعمقـة بمتغيـرات  عامل واحديتضح من الجدول السابق أّنو قد تّم استخالص 
الخاصة  %( من التباين الكمي لمعبارات64.520فسر ىذا العامل ما نسبتو)وقد ، القوانين والتشريعاتمحور 

 .القوانين والتشريعاتببالمحور المتعمق 
وىــي القــوانين والتشــريعات الممثمــة لمنمــوذج العــاممي لمحــور  لــةممــا ســبق نســتطيع اســتخراج المعاد

 خطية يمكن كتابتيا بالشكل التالي: عبارة عن معادلة
 

الســـابقة وفقـــًا  لـــةعـــن المعاد ذي يعبـــرمـــل المســـتخرج والخـــاص بيـــذا المحـــور والـــايمكـــن تمثيـــل العو 
 ( التالي:34يل بالشكل البياني رقم)الختبار سكري الذي أوجده العالم كات

 
 بنمٕاٍَٛ ٔانزششٚؼبد ٔفك اخزجبس عكش٘ انشكبيٙث( انؼٕايم انًمجٕنخ يٍ انًحٕس انًزؼهك 34شكم سلى )ان

 Spss7يخشخبد ثشَبيح  ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

 KMO and Bartlettًا: جدول نتائج اختبار ثالث 

القوانين ي ىذا البحث فيما يخص المحور المتعمق بمتغيرات يمكن القول إن المقاييس المستخدمة ف
 وذلك لألسباب التالية:  Convergent Validityتتمتع جميعيا بالصدق التجميعي  والتشريعات

 ط استخدام التحميل العاممي الرئيسية وىي:و تحّقق شر  .0

وقـد  R≠0أن تكون القيمة المطمقـة لمحـدد مصـفوفة معـامالت االرتبـاط ال تسـاوي الصـفر - أ
األمــر  ،2722221وىــذه القيمــة أكبــر مــن  ،Determinant =0.080بمغــت قيمــة المحــدد ىنــا

، وبالتـــالي ال ين المتغيـــرات المســـتقمةبـــالـــذي يشـــير إلـــى عـــدم وجـــود مشـــكمة ازدواج خطـــي 
 .مستقل داعي لحذف أي متغير
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وىــو أكبــر مــن (  7972.)والــذي قيمتــو تســاوي  Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقيــاس  - ب
عمـى كفايــة حجـم العينــة عمـى نحــو جيـد، "عممــًا  (، وىـذا يــدلّ 2772الحـد األدنـى المرغــوب )

 (.2752أن الحد غير المقبول ىو أقل من)

أن مصـفوفة  أي، (2725(، وىـي أقـل مـن)27222تسـاوي) Bartlett درجة المعنوية الختبار - ت
يوجد ارتباطات معنوية  ، وبالتاليD=0.080دة حيث بمغ محددىا االرتباط ليست مصفوفة الوح

( 42عمى األقل بين بعض المتغيرات، تكفي السـتخدام أسـموب التحميـل العـاممي، والجـدول رقـم)
 KMO and Bartlett7 يوضح نتائج اختبار

 KMO and Bartlett( ٕٚظح َزبئح اخزجبس 42اندذٔل سلى )

 KMO .7972اختبار 

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square كب٘ رشثٛغ   729.691 

Df  دسخبد انحشٚخ  10 

Sig 7انًؼُٕٚخ   0.000 

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

قويـــة، وأكبـــر مـــن حـــد القبـــول المناســـب  المســـتخرجعامـــل التشـــبعات عبـــارات المقيـــاس عمـــى  كانـــت .2
( مفـردة. كمـا أن قـيم الجـذر الكـامن قبـل التـدوير 352وأقل مـن) (252( لحجم عينة أكبر من)2735)
 .الصحيحأكبر من الواحد  بعدهو 

أكبـــر مـــن الحـــد األدنـــى ( وىـــي 64.520)كانـــت نســـبة التبـــاين المفســـر بواســـطة العامـــل المســـتخمص .8
عامـل ال ىـذاحيـث كانـت كافـة نسـب التبـاين التـي يفسـرىا  (،%62)المقبول في البحـوث االجتماعيـة

 المطموبة في العموم االجتماعية.% 2725تفوق

 اختبار صدؽ مقياس محور البيئة المصرفية:  3–2–4–2–3

، البد لنا من معرفة البيئة المصرفيةبالمتعمقة صدق مقياس محور المتغيرات الختبار صالحية 
 :في الجدول التالي ايإذ يمكن إدراجعبارات ىذا المحور والتي تعبر عن المتغيرات األصمية لو، 

 انجٛئخ انًصشفٛخيحٕس ( انًًثم نؼجبساد 43اندذٔل سلى )

 ت
 

 المحور الثالثعبارات المقياس 
Q1 .تمعب البيئة المصرفية دورًا محفزًا لفاعمية األداء في المصرؼ 
Q2 .فقداف شريحة كبيرة مف المتعامميف نتيجة تمركز الفروع أماكف قريبة مف بعضيا 
Q3  عػف منػاطؽ تمركػز الشػركات والمنشػلت والمعامػؿ يػؤثر سػمبًا فػي تمركز فروع المصػرؼ بعيػدًا

 فاعمية أدائو.
Q4  وقدمو في السوؽ. عراقتويستحوذ المصرؼ عمى شريحة كبيرة مف المتعامميف نتيجة 
Q5 .يقع المصرؼ أحيانا في اآلثار السمبية لممنافسة مع المصارؼ الخاصة 

 .دة لهذا البحثاالستمارة المع إعداد الباحث باالعتماد على
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ومصفوفة االرتباط  البيئة المصرفيةالمتغيرات المتعمقة بأما نتائج التحميل العاممي الخاصة بمحور  
بين المتغيرات المستقمة في ىذا المحور وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا فيمكن إدراجيا 

 بالجداول التالية:
 أواًل: جدول مصفوفة االرتباط 

األول يتضمن معامالت ارتباط بيرسون والثاني يتضمن قيمة االحتمال  نون من جزئيوالذي يتك
لمعنوية معامل االرتباط، ويستخدم ىذا الجدول بيدف التأكد من أن مصفوفة االرتباط ال تحتوي عمى 

جدًا ، أو ضعيف 2بالقيمة المطمقة، أو معدومًا= 1متغيرات ليا ارتباط مع متغيرات أخرى إرتباطًا تامًا =
 .2792بالقيمة المطمقة، أو قوي جدًا أي أكبر 2725أي أقل من 

 انًصشفٛخ خانجٛئًحٕس ن ًصفٕفخ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛشاد انًغزمهخ( انًًثم ن44اندذٔل سلى )

Correlation Matrix
a
 

Correlation 

--- Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 

Q15 1.000 .669 .623 .398 .584 

Q16 .669 1.000 .792 .286 .648 

Q17 .623 .792 1.000 .366 .633 

Q18 .398 .286 .366 1.000 .505 

Q19 .584 .648 .633 .505 1.000 

Sig. (1-tailed) Q15 -- .000 .000 .000 .000 

Q16 .000 -- .000 .000 .000 

Q17 .000 .000 -- .000 .000 

Q18 .000 .000 .000 -- .000 

Q19 .000 .000 .000 .000 -- 

Determinant = .071 

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

( عدم وجود مشكمة ازدواج خطي بين المتغيرات 44يتضح من جدول مصفوفة االرتباط رقم) 
دراجيا في عممية التحميل.  المستقمة لمدراسة، مما يعني إبقاء كافة المتغيرات المستقمة وا 

 ثالثممحور الي لثانيًا: جدول نتائج التحميل العامم
وتشبع تمك المتغيرات  بيئة المصرفيةالمحور العاممي لمقياس ( نتائج التحميل 45يبين الجدول رقم)
 بالعوامل المدرجة ضمنيا.

 انجٛئخ انًصشفٛخمحور  (: َزبئح انزحهٛم انؼبيهٙ نًمٛبط45اندذٔل سلى)

 عبارات المقياس
 لممحور الثالث

 رشجؼبد انؼٕايم

 ةلبيئة المصرفيا

Q15 0.824 

Q16 0.870 

Q17 0.869 

Q18 0.588 

Q19 .8432 

 3.246 اندزس انكبيٍ لجم انزذٔٚش
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 3.246 اندزس انكبيٍ ثؼذ انزذٔٚش
 64.913 انُغجخ انًئٕٚخ نهزجبٍٚ انًفغش

 64.913 انُغجخ انًئٕٚخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ انًفغش

 ٙ نالعزجٛب7ٌَزبئح انزحهٛم اإلحصبئ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

من جميع العبارات المتعمقـة بمتغيـرات  عامل واحديتضح من الجدول السابق أّنو قد تّم استخالص 
الخاصـة  %( مـن التبـاين الكمـي لمعبـارات64.913فسـر ىـذا العامـل مـا نسـبتو )وقـد ، البيئـة المصـرفيةمحور 

 .البيئة المصرفيةببالمحور المتعمق 
وىـي عبـارة البيئـة المصـرفية الممثمـة لمنمـوذج العـاممي لمحـور  لـةمما سبق نستطيع استخراج المعاد

 خطية يمكن كتابتيا بالشكل التالي: عن معادلة
 

الســـابقة وفقـــًا  لـــةعـــن المعاد ذي يعبـــرمـــل المســـتخرج والخـــاص بيـــذا المحـــور والـــايمكـــن تمثيـــل العو 
 ( التالي:35الختبار سكري الذي أوجده العالم كاتيل بالشكل البياني رقم )

 
 يٙ ٔفك اخزجبس عكش٘ انشكب جٛئخ انًصشفٛخ( انؼٕايم انًمجٕنخ يٍ انًحٕس انًزؼهك ثبن35شكم سلى )ان

 Spss7يخشخبد ثشَبيح  ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

 KMO and Bartlettًا: جدول نتائج اختبار ثالث

البيئـة متغيـرات يمكن القول إن المقاييس المستخدمة في ىـذا البحـث فيمـا يخـص المحـور المتعمـق ب
 وذلك لألسباب التالية:  Convergent Validityتتمتع جميعيا بالصدق التجميعي  المصرفية

 ط استخدام التحميل العاممي الرئيسية وىي:و تحّقق شر  .0

وقـد  R≠0 أن تكون القيمة المطمقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتبـاط ال تسـاوي الصـفر - أ
األمــر  ،2722221وىــذه القيمــة أكبــر مــن  Determinant =0.071 بمغــت قيمــة المحــدد ىنــا

، وبالتـــالي ال ين المتغيـــرات المســـتقمةبـــالـــذي يشـــير إلـــى عـــدم وجـــود مشـــكمة ازدواج خطـــي 
 .داعي لحذف أي متغير مستقل
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وىـو أكبـر مـن (  8052.)والـذي قيمتـو تسـاوي   Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقيـاس - ب
عممـًا أن  عمى كفاية حجم العينة عمى نحو جيـد، (، وىذا يدلّ 2772لحد األدنى المرغوب )ا

 (.2752الحد غير المقبول ىو أقل من )

أن مصفوفة  أي، (2725(، وىي أقل من )27222تساوي ) Bartlett درجة المعنوية الختبار - ت
ارتباطــات  جــديو  ، وبالتــاليD=0.071االرتبــاط ليســت مصــفوفة الوحــدة حيــث بمــغ محــددىا 

معنويــــة عمــــى األقــــل بــــين بعــــض المتغيــــرات، تكفــــي الســــتخدام أســــموب التحميــــل العــــاممي، 
 KMO and Bartlett7 ( يوضح نتائج اختبار46والجدول رقم )

 KMO and Bartlett( ٕٚظح َزبئح اخزجبس 46اندذٔل سلى )

 KMO .8052اخزجبس 

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square كب٘ رشثٛغ   7657328 

Df  دسخبد انحشٚخ  10 

Sig 7انًؼُٕٚخ   .0002 

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

قويـــة، وأكبـــر مـــن حـــد القبـــول المناســـب  المســـتخرجعامـــل التشـــبعات عبـــارات المقيـــاس عمـــى  كانـــت .2
ـــر مـــن )2735) ـــة أكب ـــيم الجـــ352( وأقـــل مـــن )252( لحجـــم عين ـــردة. كمـــا أن ق ـــل ( مف ذر الكـــامن قب

 .الصحيحأكبر من الواحد  بعدهالتدوير و 

أكبــر مــن الحــد األدنــى ( وىــي 64.913)كانــت نســبة التبــاين المفســر بواســطة العامــل المســتخمص  .8
عامـل ال ىـذاحيـث كانـت كافـة نسـب التبـاين التـي يفسـرىا  (،%62)المقبول في البحـوث االجتماعيـة

 .المطموبة في العموم االجتماعية% 2725تفوق 

 :في تطوير الخدمة المصرفيةبتكار االاختبار مقياس محور   4–2–4–2–3

، االبتكار في تطوير الخدمة المصرفيةبالمتعمقة صدق مقياس محور المتغيرات الختبار صالحية 
في  اييمكن إدراجوالتي البد لنا من معرفة عبارات ىذا المحور والتي تعبر عن المتغيرات األصمية لو، 

 لي:الجدول التا
 االثزكبس فٙ رطٕٚش انخذيخ انًصشفٛخيحٕس ( انًًثم نؼجبساد 47اندذٔل سلى )

 د

 
 يمٛبط انًحٕس انشاثغػجبساد 

Q1 7ئٌ نزؼذد انخذيخ انًصشفٛخ أثش ٔاظح فٙ فبػهٛخ أداء انًصشف 

Q2  7انٓذف يٍ رطٕٚش ٔاثزكبس انخذيخ ْٕ خزة اكجش ػذد انؼًالء ٔكغت سظبْى فمػ 

 Q3 ًخ انًصشفٛخ ػهٗ فبػهٛخ أداء يصشفكى ثشكم يجبشش7رإثش انؼٕن 

Q4 7رَطََٕس ركُٕنٕخٛب االرصبالد ٔانشجكبد ٚؼزجش انغجت انشئٛغٙ نظٕٓس انؼٕنًخ انًصشفٛخ ٌَّ  ئ

Q5 
ئٌ اسرجاابغ اعااى انًصااشف ثزمااذٚى خذيااخ َبفؼااخ ٚؼااذ دػبٚااخ نااّ ٔٚٓااذف نداازة أكجااش حصااخ يااٍ 

 خًٕٓس انًزؼبيه7ٍٛ
Q6  انكثٛش يٍ األيٕال ػهٗ انذػبٚخ انًصشفٛخ7ٚمٕو انًصشف ثاَفبق 
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Q7 7ئٌ اعزخذاو انزكُٕنٕخٛب فٙ انؼًم أدٖ ئنٗ رغٛشاد فٙ شكم انٓشو انٕظٛفٙ نهًصشف 

Q8 7ئٌ رطجٛك رمُٛخ األرًزخ فٙ انًصشف نّ دٔس كجٛش فٙ ارخبر اإلداسح نهمشاساد انصحٛحخ 

Q9 األرًزخ فٙ انؼًم انًصشفٙ أدد ئنٗ رطٕس انؼًم ٌَّ  َحٕ األفعم7 ئ

 .االستمارة المعدة لهذا البحث إعداد الباحث باالعتماد على
 االبتكار في تطوير الخدمة المصرفيةالمتغيرات المتعمقة بأما نتائج التحميل الخاصة بمحور  

ومصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقمة في ىذا المحور وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا 
 إدراجيا بالجداول التالية: فيمكن

 أواًل: جدول مصفوفة االرتباط
األول يتضمن معامالت ارتباط بيرسون والثاني يتضمن قيمة االحتمال  نوالذي يتكون من جزئي

لمعنوية معامل االرتباط، ويستخدم ىذا الجدول بيدف التأكد من أن مصفوفة االرتباط ال تحتوي عمى 
، أو ضعيف جدًا 2بالقيمة المطمقة، أو معدومًا= 1ت أخرى إرتباطًا تامًا =متغيرات ليا ارتباط مع متغيرا

 .2792بالقيمة المطمقة، أو قوي جدًا أي أكبر 2725أي أقل من 
 انًصشفٛخ فٙ رطٕٚش انخذيخ ساالثزكبًحٕس ن ًصفٕفخ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛشاد انًغزمهخ( انًًثم ن48اندذٔل سلى )

Correlation Matrix
a
 

Correlation 

--- Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 

Q20 1.000 .346 .366 .172 .211 .327 .442 .104 .046 

Q21 .346 1.000 .318 .258 .248 .456 .514 .230 .240 

Q22 .366 .318 1.000 .471 .349 .443 .332 .358 .332 

Q23 .172 .258 .471 1.000 .376 .458 .209 .438 .284 

Q24 .211 .248 .349 .376 1.000 .490 .289 .521 .594 

Q25 .327 .456 .443 .458 .490 1.000 .593 .444 .457 

Q26 .442 .514 .332 .209 .289 .593 1.000 .208 .227 

Q27 .104 .230 .358 .438 .521 .444 .208 1.000 .580 

Q28 .046 .240 .332 .284 .594 .457 .227 .580 1.000 

Sig. 

(1-tailed) 

Q20 -- .000 .000 .002 .000 .000 .000 .037 .215 

Q21 .000 -- .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q22 .000 .000 -- .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q23 .002 .000 .000 -- .000 .000 .000 .000 .000 

Q24 .000 .000 .000 .000 -- .000 .000 .000 .000 

Q25 .000 .000 .000 .000 .000 -- .000 .000 .000 

Determinant1 

= .042 
Q26 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -- .000 .000 

Q27 .037 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -- .000 

Q28 .215 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -- 

 Determinant2 = .059                           َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ                            
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المستقل  ( وجود مشكمة ازدواج خطي بين المتغير48يتضح من جدول مصفوفة االرتباط رقم) 
المتغير الذي يقمل من ستبعاد ا، مما يعني (28 ،27، 24 ،23)( والمتغيرات المستقمة ذوات األرقام22رقم)

 .التحميلونستبعده من عممية  (22نسبة التباين المفسر، وبالتالي نحذف المتغير رقم)
 لرابعممحور اثانيًا: جدول نتائج التحميل العاممي ل

المصرفية  االبتكار في تطوير الخدمةمحور العاممي لمقياس ( نتائج التحميل 49يبين الجدول رقم)
 تغيرات بالعوامل المدرجة ضمنيا.وتشبع تمك الم

 االثزكبس فٙ رطٕٚش انخذيخ انًصشفٛخمحور  (: َزبئح انزحهٛم انؼبيهٙ نًمٛبط49اندذٔل سلى)

 عبارات المقياس
 لممحور الرابع

 رشجؼبد انؼٕايم

دٔس انزكُٕنٕخٛب 

 ٔاألرًزخ
رطٕٚش انخذيخ 

 انًصشفٛخ

Q20  ًحزف ثغجت االسرجبغ انعؼٛف خذا 

Q21  0.797 

Q22 .482 -- 

Q23 .584 -- 

Q24 .776 -- 

Q25 -- .669 

Q26 -- .856 

Q27 .820 -- 

Q28 .801 -- 

 17216 3.711 اندزس انكبيٍ لجم انزذٔٚش
 27162 2.767 اندزس انكبيٍ ثؼذ انزذٔٚش

 277224 34.587 انُغجخ انًئٕٚخ نهزجبٍٚ انًفغش

 617591 34.587 انُغجخ انًئٕٚخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ انًفغش

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

مــن جميــع العبــارات المتعمقــة بمتغيــرات  عــاممينيتضــح مــن الجــدول الســابق أّنــو قــد تــّم اســتخالص 
 :ماىو  بتكار في تطوير الخدمة المصرفيةاال

  العامؿ األوؿ:
حيــث حمــل  ،الخاصــة بيــذا المحــور (عبــاراتلمتغيــرات )اتــم تحميــل ىــذا العامــل بــأكبر عــدد مــن ال

%( من التباين الكمـي 34.587فسر ىذا العامل ما نسبتو) وقد (28 ،27، 24 ،23 ،22)وىي:متغيرات  خمسةب
 .بتكار في تطوير الخدمة المصرفيةاالالخاصة بالمحور المتعمق التكنولوجيا و  لمعبارات

  :أما بالنسبة لمعامؿ الثاني
ـــو ب %( مـــن 277224فســـر ىـــذا العامـــل مـــا نســـبتو)، و (26 ،21،25)وىـــي: متغيـــراتثالثـــة فـــتم تحميم

 .الخاصة بيذا المحورمتغيرات األصمية التباين الكمي لم
االبتكـار فـي تطـوير الخدمـة الممثمـة لمنمـوذج العـاممي لمحـور  لـةمما سبق نستطيع استخراج المعاد

 شكل التالي:ا بالميمكن كتابتيتين خطي تينوىي عبارة عن معادلالمصرفية 
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 لتينعــــن المعــــاد مــــذان يعبــــرانبيــــذا المحــــور وال ينوالخاصــــ ينالمســــتخرج ينممايمكــــن تمثيــــل العــــو 
 ( التالي:36وفقًا الختبار سكري الذي أوجده العالم كاتيل بالشكل البياني رقم ) تينالسابق

 
 ٙ ٔفك اخزجبس عكش٘ انشكبيخ زطٕٚش انخذيخ انًصشفٛ( انؼٕايم انًمجٕنخ يٍ انًحٕس انًزؼهك ث36شكم سلى )ان

 Spss7يخشخبد ثشَبيح  ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

 KMO and Bartlettًا: جدول نتائج اختبار ثالث

االبتكـار فـي تطـوير محـور متغيـرات البحـث فيمـا يخـص يمكن القـول إن المقـاييس المسـتخدمة فـي 
 وذلك لألسباب التالية:  Convergent Validityتتمتع جميعيا بالصدق التجميعي الخدمة المصرفية

 ط استخدام التحميل العاممي الرئيسية وىي:و تحّقق شر  .0

وقـد  R≠0 أن تكون القيمة المطمقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تسـاوي الصـفر - أ
األمــر  ،2722221 وىــذه القيمــة أكبــر مــن Determinant =0.059 بمغــت قيمــة المحــدد ىنــا

، وبالتـــالي ال ين المتغيـــرات المســـتقمةبـــالـــذي يشـــير إلـــى عـــدم وجـــود مشـــكمة ازدواج خطـــي 
 .داعي لحذف أي متغير مستقل

وىو أكبر من الحد (  8252.)والذي قيمتو تساوي Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقياس - ب
عممـًا أن الحـد  ،عمى كفاية حجم العينـة عمـى نحـو جيـد (، وىذا يدلّ 2772األدنى المرغوب)

 (.2752غير المقبول ىو أقل من)

أي أن مصـفوفة ، (2725(، وىـي أقـل مـن)27222تسـاوي) Bartlett درجة المعنويـة الختبـار - ت
، وبالتــالي يوجــد ارتباطــات D=0.059 االرتبــاط ليســت مصــفوفة الوحــدة حيــث بمــغ محــددىا

، ميـــل العــــامميمعنويـــة عمـــى األقـــل بــــين بعـــض المتغيـــرات، تكفـــي الســــتخدام أســـموب التح
 KMO and Bartlett7 ( يوضح نتائج اختبار52والجدول رقم)
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 KMO and Bartlett( ٕٚظح َزبئح اخزجبس 52اندذٔل سلى)

 KMO .8252اختبار 

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square كب٘ رشثٛغ   818.804 

Df  دسخبد انحشٚخ  28 

Sig 7انًؼُٕٚخ   0.000 

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ػهٗئػذاد انجبحث ثبالػزًبد 

قويـــــة، وأكبـــــر مـــــن حـــــد القبـــــول  ينالمســـــتخرج ينعـــــاممالتشـــــبعات عبـــــارات المقيـــــاس عمـــــى  كانـــــت .2
( مفـردة. كمـا أن قـيم الجـذر الكـامن قبـل 352( وأقل من)252( لحجم عينة أكبر من)2735المناسب)
 .الصحيحأكبر من الواحد  بعدهالتدوير و 

أكبــر مــن الحــد األدنــى ( وىــي 617591)ينالمستخمصــ ينمفســر بواســطة العــاممكانــت نســبة التبــاين ال .8
كـــل  ىـــذاحيـــث كانــت كافـــة نســب التبـــاين التـــي يفســرىا  (،%62)المقبــول فـــي البحــوث االجتماعيـــة

  المطموبة في العموم االجتماعية.% 2725تفوق عامل عمى حدى

 :الجانب االقتصادياختبار مقياس محور   5–2–4–2–3
، البد لنا من معرفة الجانب االقتصاديبالمتعمقة صدق مقياس محور المتغيرات حية الختبار صال

 في الجدول التالي: ايويمكن إدراجعبارات ىذا المحور والتي تعبر عن المتغيرات األصمية لو، 
 اندبَت االلزصبد٘يحٕس ( انًًثم نؼجبساد 51اندذٔل سلى )

 ت
 

 المحور الخامسعبارات المقياس 
Q29 دبسح انؼًالد األخُجٛخ ٚضٚذ يٍ ئٚشاداد يصشفكى ثشكم يهحٕظ األيش انز٘ ٚإثش فٙ فبػهٛاخ ئٌ ر

 أدائ7ّ

Q30 7ٔخٕد حبنخ ساُْخ نهزعخى رإثش فٙ فبػهٛخ أداء يصشفكى ثشكم كجٛش 

Q31 7ًٚش انًصشف حبنٛبً ثًشحهخ يٍ انزؼثش َزٛدخ ػذو انمذسح ػهٗ عذاد انمشٔض 

Q32 ٕصٚغ األيٕال ػهٗ انًشبسٚغ األكثش سثحٛخ7ٚغبْى عؼش انفبئذح فٙ ر 

Q33 7ئٌ عٛبعخ انًصشف فٙ خزة سؤٔط األيٕال األخُجٛخ حبنٛبً ظؼٛفخ خذا 

Q34 7رمٕو ئداسح انًصشف ثاػطبء األٔنٕٚخ نًٕاخٓخ اٜثبس انغهجٛخ انزٙ رخهفٓب انًشاحم االلزصبدٚخ 

Q35 بد االلزصبدٚخ انًفشٔظخ7ٚؼبَٙ يصشفكى ثشكم ٔاظح يٍ انظشٔف انغٛبعٛخ ٔانؼمٕث 

Q36 7ٚؼبَٙ يصشفكى يٍ ظبئمخ يٕاخٓخ عحٕثبد انٕدائغ ثغجت انعغٕغ انغٛبعٛخ انخبسخٛخ 

Q37 7نًغزٕٖ انُشبغ االلزصبد٘ ٔرطٕسِ دٔس يإثش فٙ فبػهٛخ أداء انًصشف 

 .االستمارة المعدة لهذا البحث إعداد الباحث باالعتماد على
ومصفوفة االرتباط بين  لجانب االقتصادياالمتغيرات المتعمقة بحور أما نتائج التحميل الخاصة بم

المتغيرات المستقمة في ىذا المحور وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا فيمكن إدراجيا بالجداول 
 التالية:
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 أواًل: جدول مصفوفة االرتباط
اني يتضمن قيمة االحتمال األول يتضمن معامالت ارتباط بيرسون والث نوالذي يتكون من جزئي

لمعنوية معامل االرتباط، ويستخدم ىذا الجدول بيدف التأكد من أن مصفوفة االرتباط ال تحتوي عمى 
، أو ضعيف جدًا 2بالقيمة المطمقة، أو معدومًا= 1متغيرات ليا ارتباط مع متغيرات أخرى إرتباطًا تامًا =

 .2792ي أكبربالقيمة المطمقة، أو قوي جدًا أ 2725أي أقل من 
 اندبَت االلزصبدً٘حٕس ن ًصفٕفخ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛشاد انًغزمهخ( انًًثم ن52اندذٔل سلى )

Correlation Matrix
a
 

Correlation 

--- Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 

Q29 1.000 .493 .544 .393 .595 .360 .407 .475 .282 

Q30 .493 1.000 .324 .214 .447 .337 .369 .256 .210 

Q31 .544 .324 1.000 .469 .496 .422 .314 .405 .298 

Q32 .393 .214 .469 1.000 .568 .496 .325 .450 .431 

Q33 .595 .447 .496 .568 1.000 .489 .423 .507 .500 

Q34 .360 .337 .422 .496 .489 1.000 .348 .429 .449 

Q35 .407 .369 .314 .325 .423 .348 1.000 .320 .087 

Q36 .475 .256 .405 .450 .507 .429 .320 1.000 .396 

Q37 .282 .210 .298 .431 .500 .449 .087 .396 1.000 

Sig. (1-

tailed) 
Q29 -- .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q30 .000 --- .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q31 .000 .000 -- .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q32 .000 .000 .000 -- .000 .000 .000 .000 .000 

Q33 .000 .000 .000 .000 -- .000 .000 .000 .000 

Q34 .000 .000 .000 .000 .000 -- .000 .000 .000 

Determinant1 

= .037 

Q35 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -- .000 .068 

Q36 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -- .000 

Q37 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .068 .000 -- 

Determinant2 = .067        ٗ7 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛبٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػه  

يل يخفض من ( في التحم32أن إدراج المتغير رقم)( 52يتضح من جدول مصفوفة االرتباط رقم)
، األمر الذي يتطمب حذف ىذا المتغير (%62)المرغوب نسبة التباين المفسر ويجعميا أقل من الحد األدنى

  واستبعاده من التحميل.
 ممحور الخامسثانيًا: جدول نتائج التحميل العاممي ل

ب الجانالمتغيرات المتعمقة ب محور العاممي لمقياس( نتائج التحميل 53يبين الجدول رقم)
 .وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا االقتصادي

 اندبَت االلزصبد٘محور  (: َزبئح انزحهٛم انؼبيهٙ نًمٛبط53اندذٔل سلى)

 ػجبساد انًمٛبط

 نهًحٕس انخبيظ
 رشجؼبد انؼٕايم

 زغٛشادانًدٔس 

 االلزصبدٚخ
انًشاحم رأثٛش 

 االلزصبدٚخ

Q29 -- .713 
Q30 -- .718 
Q31 -- .515 
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Q32 ٍٚحزف ألَّ ٚخفط َغجخ انزجب 
Q33 .639 --  
Q34 .668 -- 
Q35 -- 0.744 
Q36 .645 -- 
Q37 .875 -- 

 17232 3.795 اندزس انكبيٍ لجم انزذٔٚش
 27386 2.441 اندزس انكبيٍ ثؼذ انزذٔٚش

 297823 30.513 انُغجخ انًئٕٚخ نهزجبٍٚ انًفغش
 627336 30.513 ًفغشانُغجخ انًئٕٚخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ ان

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

مــن جميــع العبــارات المتعمقــة بمتغيــرات  عــاممينيتضــح مــن الجــدول الســابق أّنــو قــد تــّم اســتخالص 
 :ماىو  الجانب االقتصادي

 ،33)اصــة بيــذا المحــور وىــي: الخ (عبــاراتمتغيــرات )البأربعــة مــن التــم تحميــل ىــذا العامــل  العامػػؿ األوؿ:

متغيـرات األصـمية الخاصـة %( مـن التبـاين الكمـي لم30.513فسر ىذا العامـل مـا نسـبتو ) وقد ،(37، 36 ،34
 .االقتصادي بالجانبلمحور المتعمق با

فسـر ، و (35، 31 ،29،32)وىـي:  (راتعبـاأربعة مغيرات أيضًا )تم تحميمو بقد ف :أما بالنسبة لمعامؿ الثاني
 .الخاصة بيذا المحورمتغيرات األصمية %( من التباين الكمي لم297823لعامل ما نسبتو )ىذا ا

وىــي الجانــب االقتصــادي الممثمــة لمنمــوذج العــاممي لمحــور  لــةممــا ســبق نســتطيع اســتخراج المعاد
 ا بالشكل التالي:ميمكن كتابتيتين خطي تينعبارة عن معادل

 

 

 لتينعــــن المعــــاد مــــذان يعبــــرانبيــــذا المحــــور وال ينخاصــــوال ينالمســــتخرج ينممايمكــــن تمثيــــل العــــو 
 ( التالي:37وفقًا الختبار سكري الذي أوجده العالم كاتيل بالشكل البياني رقم ) تينالسابق

 
 ٙٔفك اخزجبس عكش٘ انشكبي دبَت االلزصبد٘( انؼٕايم انًمجٕنخ يٍ انًحٕس انًزؼهك ثبن37شكم سلى )ان

 Spss7خبد ثشَبيح يخش ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ
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 KMO and Bartlettًا: جدول نتائج اختبار ثالث

الجانب يمكن القول إن المقاييس المستخدمة في ىذا البحث فيما يخص المحور المتعمق بمتغيرات 
 وذلك لألسباب التالية:  Convergent Validityتتمتع جميعيا بالصدق التجميعي  االقتصادي

 العاممي الرئيسية وىي:ط استخدام التحميل و تحّقق شر  .0

وقـد  R≠0 أن تكون القيمة المطمقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتبـاط ال تسـاوي الصـفر - أ
األمــر  ،2722221وىــذه القيمــة أكبــر مــن  Determinant =0.067 بمغــت قيمــة المحــدد ىنــا

 .ين المتغيرات المستقمةبالذي يشير إلى عدم وجود مشكمة ازدواج خطي 

وىــو أكبــر مــن (  8752.)والــذي قيمتــو تســاوي  Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقيـاس - ب
عمى كفاية حجـم العينـة عمـى نحـو جيـد، عممـًا أن  (، وىذا يدلّ 2772الحد األدنى المرغوب)

 (.2752الحد غير المقبول ىو أقل من)

أي أن مصـفوفة ، (2725أقـل مـن)(، وىـي 27222تسـاوي) Bartlett درجة المعنوية الختبار - ت
، وبالتالي يوجد ارتباطات معنوية D=0.067 االرتباط ليست مصفوفة الوحدة حيث بمغ محددىا

( 54، والجـدول رقـم)عمى األقل بين بعض المتغيرات، تكفي السـتخدام أسـموب التحميـل العـاممي
 KMO and Bartlett7 يوضح نتائج اختبار

 KMO and Bartlettزجبس ( ٕٚظح َزبئح اخ54اندذٔل سلى )

 KMO .8542اختبار 

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square كب٘ رشثٛغ   778.059 

Df  دسخبد انحشٚخ  28 

Sig 7انًؼُٕٚخ   0.000 

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

وأكبـــــر مـــــن حـــــد القبـــــول قويـــــة،  ينالمســـــتخرج ينعـــــاممالتشـــــبعات عبـــــارات المقيـــــاس عمـــــى  كانـــــت .2
( مفـردة. كمـا أن قـيم الجـذر الكـامن قبـل 352( وأقل من)252( لحجم عينة أكبر من)2735المناسب)
 .الصحيحأكبر من الواحد  بعدهالتدوير و 

أكبــر مــن الحــد األدنــى ( وىــي 627336)ينالمستخمصــ ينكانــت نســبة التبــاين المفســر بواســطة العــامم .8
كــل عامــل التبــاين التــي يفســرىا  ةحيــث كانــت كافــة نســب (،%62)المقبــول فــي البحــوث االجتماعيــة

 المطموبة في العموم االجتماعية.% 2725تفوق عمى حدى
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 المخاطر المصرفية:اختبار صدؽ مقياس محور   6–2–4–2–3

، البد لنا من المخاطر المصرفيةبالمتعمقة صدق مقياس محور المتغيرات الختبار صالحية 
 في الجدول التالي: ايويمكن إدراجمحور والتي تعبر عن المتغيرات األصمية لو، معرفة عبارات ىذا ال

 انًخبغش انًصشفٛخيحٕس ( انًًثم نؼجبساد 55اندذٔل سلى)

 ت
 

 ممحور السادسلعبارات المقياس 
Q38 إلػػى الخبػػرة بسػػبب افتقػػار بعػػض العػػامميف لديػػو  ةرؼ خطػػر الصػػيرفة االلكترونيػػلمصػػيواجػػو ا

 والمعمومات. تكنولوجيا االتصاالتمجاؿ الكافية في 
Q39  نترنيت.اإل  ةشبكعبر  حساباتواالحتياؿ عمى عمميات االختراؽ و تصاعد يعاني مصرفكـ مف 
Q40 .يعاني المصرؼ مف عدـ إيجاد حالة التوازف بيف كافة أىدافو 
Q41  خطاء التدليس والتأخر في تنفيذ القرارات.أيقع المصرؼ أحيانا في 
Q42 لمصرؼ أحيانًا بتنفيذ األعماؿ دوف التقيد بالقواعد والقوانيف الناظمة لمعمؿ المصرفي.يقوـ ا 
Q43 .إف تقمبات سعر الفائدة عمى القروض المصرفية تؤثر بشكؿ مباشر في ربحية المصرؼ 

 .االستمارة المعدة لهذا البحث إعداد الباحث باالعتماد على
ومصفوفة االرتباط بين  المصرفيةمخاطر الرات المتعمقة بالمتغيأما نتائج التحميل الخاصة بمحور 

 وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا فيمكن إدراجيا بالجداول التالية: ،المتغيرات المستقمة
 أواًل: جدول مصفوفة االرتباط

األول يتضمن معامالت ارتباط بيرسون والثاني يتضمن قيمة االحتمال  نوالذي يتكون من جزئي
لمعنوية معامل االرتباط، ويستخدم ىذا الجدول بيدف التأكد من أن مصفوفة االرتباط ال تحتوي عمى 

، أو ضعيف جدًا 2بالقيمة المطمقة، أو معدومًا= 1متغيرات ليا ارتباط مع متغيرات أخرى إرتباطًا تامًا =
 .2792بالقيمة المطمقة، أو قوي جدًا أي أكبر 2725أي أقل من 

 ًخبغش انًصشفٛخانًحٕس ن ًصفٕفخ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛشاد انًغزمهخ( انًًثم ن56اندذٔل سلى )
Correlation Matrix

a
 

Correlation 

---- Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 

Q38 1.000 .607 .653 .618 .664 .393 

Q39 .607 1.000 .552 .485 .488 .363 

Q40 .653 .552 1.000 .634 .676 .414 

Q41 .618 .485 .634 1.000 .734 .511 

Q42 .664 .488 .676 .734 1.000 .500 

Q43 .393 .363 .414 .511 .500 1.000 

Sig. (1-tailed) 

Q38 -- .000 .000 .000 .000 .000 

Q39 .000 -- .000 .000 .000 .000 

Q40 .000 .000 -- .000 .000 .000 

Q41 .000 .000 .000 -- .000 .000 

Q42 .000 .000 .000 .000 -- .000 

Q43 .000 .000 .000 .000 .000 -- 

Determinant = 0.044    َٗزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػه  
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( عدم وجود مشكمة ازدواج خطي بين المتغيرات 56يتضح من جدول مصفوفة االرتباط رقم)
دراجيا في عممية التحميل.المستقمة لمدراسة، مما يعني إ  بقاء كافة المتغيرات المستقمة وا 

 سادسممحور الثانيًا: جدول نتائج التحميل العاممي ل
المخاطر المتغيرات المتعمقة بالتحميل العاممي الخاصة بمحور ( نتائج 57يبين الجدول رقم)

 دول التالي:  وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا فيمكن إدراجيا بالج المصرفية
 انًخبغش انًصشفٛخمحور  (: َزبئح انزحهٛم انؼبيهٙ نًمٛبط57اندذٔل سلى)

 ػجبساد انًمٛبط

 نهًحٕس انغبدط

 رشجؼبد انؼٕايم

 انًخبغش انًصشفٛخ

Q38 0.835 

Q39 0.727 

Q40 0.834 

Q41 0.844 

Q42 0.864 

Q43 0.644 
 3.796 اندزس انكبيٍ لجم انزذٔٚش

 3.796 ثؼذ انزذٔٚشاندزس انكبيٍ 

 63.262 انُغجخ انًئٕٚخ نهزجبٍٚ انًفغش
 63.262 انُغجخ انًئٕٚخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ انًفغش

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

من جميع العبارات المتعمقـة بمتغيـرات  عامل واحديتضح من الجدول السابق أّنو قد تّم استخالص 
الخاصـة  ( من التباين الكمـي لمعبـارات%63.262فسر ىذا العامل ما نسبتو)وقد ، المصرفية المخاطرر محو 

الممثمـــة لمنمـــوذج العـــاممي  لـــةممـــا ســـبق نســـتطيع اســـتخراج المعاد .المصـــرفية المخـــاطرببـــالمحور المتعمـــق 
 الشكل التالي:تأخذ خطية  وىي عبارة عن معادلةالمصرفية  المخاطرلمحور 

 

الســـابقة وفقـــًا  لـــةعـــن المعاد ذي يعبـــرمـــل المســـتخرج والخـــاص بيـــذا المحـــور والـــاتمثيـــل العيمكـــن و 
 ( التالي:38بالشكل البياني رقم) ركاميالختبار سكري ال

 
 ٙ ٔفك اخزجبس عكش٘ انشكبي ًخبغش انًصشفٛخ( انؼٕايم انًمجٕنخ يٍ انًحٕس انًزؼهك ثبن38شكم سلى )ان

 Spss7بد ثشَبيح يخشخ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ
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 KMO and Bartlettًا: جدول نتائج اختبار ثالث

يمكـــن القـــول إن المقـــاييس المســـتخدمة فـــي ىـــذا البحـــث فيمـــا يخـــص المحـــور المتعمـــق بمتغيـــرات 
 وذلك لألسباب التالية:  Convergent Validityتتمتع جميعيا بالصدق التجميعي  المصرفيةالمخاطر 

 عاممي الرئيسية وىي:ط استخدام التحميل الو تحّقق شر  .0

وقـد  R≠0 أن تكون القيمة المطمقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتبـاط ال تسـاوي الصـفر - أ
األمــر  ،2722221وىــذه القيمــة أكبــر مــن  Determinant =0.044 بمغــت قيمــة المحــدد ىنــا

 .المتغيرات المستقمة ينبالذي يشير إلى عدم وجود مشكمة ازدواج خطي 

وىــو أكبــر مــن (  8812.)والــذي قيمتــو تســاوي  Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقيــاس - ب
عمى كفايـة حجـم العينـة عمـى نحـو جيـد، عممـًا أن  (، وىذا يدلّ 2772الحد األدنى المرغوب)

 (.2752الحد غير المقبول ىو أقل من)

أي أن مصـفوفة ، (2725ل مـن)(، وىـي أقـ27222تسـاوي) Bartlett درجـة المعنويـة الختبـار - ت
، وبالتــالي يوجــد ارتباطــات D=0.044 االرتبــاط ليســت مصــفوفة الوحــدة حيــث بمــغ محــددىا

تكفي الستخدام أسموب التحميل العاممي، والجدول  معنوية عمى األقل بين بعض المتغيرات
 KMO and Bartlett7 ( يوضح نتائج اختبار58رقم)

 KMO and Bartlettس ( ٕٚظح َزبئح اخزجب58اندذٔل سلى )

 KMO .8812اختبار 

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square كب٘ رشثٛغ   902.710 

Df  دسخبد انحشٚخ  15 

Sig 7انًؼُٕٚخ   0.000 

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

ن حـــد القبـــول المناســـب قويـــة، وأكبـــر مـــ المســـتخرجعامـــل التشـــبعات عبـــارات المقيـــاس عمـــى  كانـــت .2
( مفـردة. كمـا أن قـيم الجـذر الكـامن قبـل التـدوير 352( وأقل مـن)252( لحجم عينة أكبر من)2735)
 .الصحيحأكبر من الواحد  بعدهو 

أكبـــر مـــن الحـــد األدنـــى ( وىـــي 637262)كانـــت نســـبة التبـــاين المفســـر بواســـطة العامـــل المســـتخمص .8
تفــوق  فســرىا ىـذا العامــلبــاين التـي الت ةنــت نسـبحيـث كا (،%62)المقبـول فــي البحـوث االجتماعيــة

 المطموبة في العموم االجتماعية.% 2725
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 مقياس محور الرضا:اختبار صدؽ   7–2–4–2–3

، البد لنا من معرفة عبارات ىذا الرضابالمتعمقة صدق مقياس محور المتغيرات الختبار صالحية 
 في الجدول التالي: اين إدراجويمكالمحور والتي تعبر عن المتغيرات األصمية لو، 

 انشظبيحٕس ( انًًثم نؼجبساد 59اندذٔل سلى)

 ت
 

 المحور السابعمقياس عبارات 
Q44 .يتبنى مصرفكـ فكرة التوجو بالعميؿ والحرص عمى تمبية رغباتو 
Q45 .يقدـ المصرؼ خدماتو بسعر يناسب عمالئو 
Q46  كسب الرضا.يحرص المصرؼ عمى تنمية عالقاتو مع العمالء بيدؼ 
Q47 .إف ما يتقاضاه العامؿ يرتبط بمعدؿ األداء الذي يقـو بو 
Q48 .لرضا العامؿ والعميؿ دور كبير في قدرة المصرؼ عمى األداء 

Q49 .إف الرضا يدفع العمالء عمى دفع مبالغ أكثر في سبيؿ الحصوؿ عمى الخدمة المصرفية 
 .ة لهذا البحثاالستمارة المعد إعداد الباحث باالعتماد على

ومصفوفة االرتباط بين المتغيرات  الرضاالمتغيرات المتعمقة بأما نتائج التحميل الخاصة بمحور  
 المستقمة في ىذا المحور وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا فيمكن إدراجيا بالجداول التالية:

تضمن معامالت ارتباط بيرسون والثاني األول ي نوالذي يتكون من جزئي :جدول مصفوفة االرتباطأواًل: 
يتضمن قيمة االحتمال لمعنوية معامل االرتباط، ويستخدم ىذا الجدول بيدف التأكد من أن 

بالقيمة  1مصفوفة االرتباط ال تحتوي عمى متغيرات ليا ارتباط مع متغيرات أخرى إرتباطًا تامًا =
 .2792، أو قوي جدًا أي أكبر2725، أو ضعيف جدًا أي أقل من 2المطمقة، أو معدومًا=

ًصفٕفخ االسرجبغ( انًًثم ن62اندذٔل سلى )  Correlation Matrix
a

انشظب ًحٕسن ثٍٛ انًزغٛشاد انًغزمهخ   

Correlation 

 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 

Q44 1.000 .017 .019 -.011 -.067 -.039 

Q45 .017 1.000 .645 .457 .480 .370 

Q46 .019 .645 1.000 .555 .385 .399 

Q47 -.011 .457 .555 1.000 .489 .388 

Q48 -.067 .480 .385 .489 1.000 .768 

Q49 -.039 .370 .399 .388 .768 1.000 

Sig. (1-tailed) Q44 -- .386 .372 .427 .126 .253 

Q45 .386 -- .000 .000 .000 .000 

Q46 .372 .000 -- .000 .000 .000 

Determinant1 

= .104 
Q47 .427 .000 .000 -- .000 .000 

Q48 .126 .000 .000 .000 -- .000 

Q49 .253 .000 .000 .000 .000 -- 

Determinant2 = .267               َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ 

( 44خطي بين المتغير رقم) ازدواجكمة ىناك مش ( أن62يتضح من جدول مصفوفة االرتباط رقم)
( في التحميل يخفض من نسبة التباين المفسر 49إدراج المتغير رقم) ، كما أنالمستقمة وبقية المتغيرات

 ينالمتغير  ، األمر الذي يتطمب حذف ىذين(%62أقل من الحد األدنى المرغوب)وىي  (%5975)ويجعميا 
 من التحميل.  ماواستبعادى
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 ممحور السابعنتائج التحميل العاممي لثانيًا: جدول 
وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا الرضا أما نتائج التحميل العاممي الخاصة بمحور 

 فيمكن إدراجيا بالجدول التالي:  
 انشظبمحور  (: َزبئح انزحهٛم انؼبيهٙ نًمٛبط61اندذٔل سلى)

 ػجبساد انًمٛبط

 نهًحٕس انغبثغ

 رشجؼبد انؼٕايم

 انشظب

Q44 خطٙانصدٔاج حزف ثغجت اال  

Q45 .823 

Q46 .826 

Q47 .788 

Q48 .728 

Q49  رخفٛط َغجخ انزجبٍٚحزف ثغجت  
 2.510 اندزس انكبيٍ لجم انزذٔٚش
 2.510 اندزس انكبيٍ ثؼذ انزذٔٚش

 62.748 انُغجخ انًئٕٚخ نهزجبٍٚ انًفغش
 62.748 انُغجخ انًئٕٚخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ انًفغش

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

 (العبـــاراتالمتغيـــرات )مـــن جميــع  عامـــل واحــديتضــح مـــن الجــدول الســـابق أّنــو قـــد تـــّم اســتخالص 
فســر ىــذا  وقــد ،(48، 47 ،46 ،45)وىــي: بــاراتأربع عبــىــذا العامــل حيــث حمــل ، رضــاالالمتعمقــة بمتغيــرات 
 .رضابالالخاصة بالمحور المتعمق  متغيرات األصمية%( من التباين الكمي لم62.748العامل ما نسبتو)

وىـــي عبـــارة عـــن الرضـــا الممثمـــة لمنمـــوذج العـــاممي لمحـــور  لـــةممـــا ســـبق نســـتطيع اســـتخراج المعاد
 يمكن كتابتيا بالشكل التالي: ةخطي ةمعادل

 

وفقـــًا  ةالســـابق لـــةلمعادعـــن ا ذي يعبـــرمـــل المســـتخرج والخـــاص بيـــذا المحـــور والـــايمكـــن تمثيـــل العو 
 ( التالي:39الختبار سكري الذي أوجده العالم كاتيل بالشكل البياني رقم)

 
 ٙ ٔفك اخزجبس عكش٘ انشكبي بنشظب( انؼٕايم انًمجٕنخ يٍ انًحٕس انًزؼهك ث39شكم سلى )ان

 Spss7يخشخبد ثشَبيح  ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ
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  BartlettKMO andًا: جدول نتائج اختبار ثالث 

 الرضـايمكن القول إن المقاييس المستخدمة في ىذا البحث فيما يخص المحـور المتعمـق بمتغيـرات 
 وذلك لألسباب التالية:  Convergent Validityتتمتع جميعيا بالصدق التجميعي

 ط استخدام التحميل العاممي الرئيسية وىي:و تحّقق شر  .0

وقـد  R≠0 ت االرتباط ال تسـاوي الصـفرأن تكون القيمة المطمقة لمحدد مصفوفة معامال - أ
األمــر  ،2722221وىــذه القيمــة أكبــر مــن  Determinant =0.267 بمغــت قيمــة المحــدد ىنــا

 .المتغيرات المستقمةتجاوز مشكمة االزدواج الخطي الذي يشير إلى 

وىــو أكبــر مــن (  7222.)تســاويوالــذي قيمتــو   Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقيــاس - ب
عمى كفاية حجـم العينـة عمـى نحـو جيـد، عممـًا أن  (، وىذا يدلّ 2772الحد األدنى المرغوب)

 (.2752الحد غير المقبول ىو أقل من)

أي أن مصـفوفة ، (2725(، وىـي أقـل مـن)27222تسـاوي) Bartlett درجة المعنويـة الختبـار - ت
، وبالتــالي يوجــد ارتباطــات D=0.267 ىااالرتبــاط ليســت مصــفوفة الوحــدة حيــث بمــغ محــدد

، تكفــــي الســــتخدام أســــموب التحميــــل العــــاممي معنويــــة عمــــى األقــــل بــــين بعــــض المتغيــــرات
 KMO and Bartlett7 ( يوضح نتائج اختبار62والجدول رقم)

 KMO and Bartlett( ٕٚظح َزبئح اخزجبس 62اندذٔل سلى )

 KMO .7222اختبار 

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square كب٘ رشثٛغ   382.430 

Df  دسخبد انحشٚخ  6 

Sig 7انًؼُٕٚخ   0.000 

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

ــــــت .2 ــــــى  كان ــــــارات المقيــــــاس عم ــــــر مــــــن حــــــد القبــــــول  المســــــتخرجعامــــــل التشــــــبعات عب قويــــــة، وأكب
ة. كمـا أن قـيم الجـذر الكـامن قبـل ( مفـرد352( وأقل من)252( لحجم عينة أكبر من)2735المناسب)
 .الصحيحأكبر من الواحد  بعدهالتدوير و 

أكبـــر مـــن الحـــد األدنـــى ( وىـــي 62.748)كانـــت نســـبة التبـــاين المفســـر بواســـطة العامـــل المســـتخمص .8
 حيـث كانـت كافـة نسـب التبـاين التـي يفسـرىا ىـذا العامـل (،%62)المقبول في البحـوث االجتماعيـة

 عموم االجتماعية.المطموبة في ال% 2725تفوق

 :(األداء المصرفي فاعميةالقسـ الثالث)اختبار صدؽ مقياس   8–2–4–2–3

، البد لنا من فاعمية األداء المصرفيبالمتعمقة المتغيرات  قسمصدق مقياس الختبار صالحية 
 في الجدول التالي: ايويمكن إدراجوالتي تعبر عن المتغيرات األصمية لو،  قسممعرفة عبارات ىذا ال
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 فبػهٛخ األداء انًصشفٙ لغى( انًًثم نؼجبساد 63اندذٔل سلى)

 ت
 

 القسـ الثالثعبارات مقياس 
Q1 .لدى مصرفكـ آلية وساطة مالية تساعد في زيادة منح االئتماف المصرفي 
Q2 .يحقؽ المصرؼ األرباح مف خالؿ المنافسة في السوؽ المصرفية 

 Q3 بتكمفة محددة ومستوى معيف مف الموارد. يحقؽ مصرفكـ مستوى معيف مف اإليرادات 
Q4 .يحقؽ المصرؼ أعمى العوائد واألرباح مف خالؿ منحو لالئتماف 
Q5 .تمتمؾ إدارة المصرؼ تحميؿ كامؿ ودوري حوؿ حالة السوؽ 
Q6 .تخفض إدارة المصرؼ النفقات إلى حدودىا الدنيا وتزيد مف إيراداتيا ما أمكف 

 .االستمارة المعدة لهذا البحث لىإعداد الباحث باالعتماد ع
ومصفوفة االرتباط  فاعمية األداء المصرفيالمتغيرات المتعمقة بأما نتائج التحميل الخاصة بمحور  

 وتشبع تمك المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا فيمكن إدراجيا بالجداول التالية: قسمبين المتغيرات في ىذا ال
 جدول مصفوفة االرتباطأواًل: 

األول يتضمن معامالت ارتباط بيرسون والثاني يتضمن قيمة االحتمال  نيتكون من جزئي والذي
لمعنوية معامل االرتباط، ويستخدم ىذا الجدول بيدف التأكد من أن مصفوفة االرتباط ال تحتوي عمى 

عيف جدًا ، أو ض2بالقيمة المطمقة، أو معدومًا= 1متغيرات ليا ارتباط مع متغيرات أخرى إرتباطًا تامًا =
 .2792بالقيمة المطمقة، أو قوي جدًا أي أكبر 2725أي أقل من 

Correlation Matrix ًصفٕفخ االسرجبغ( انًًثم ن64اندذٔل سلى )
a

 نهمغى انثبنث فبػهٛخ األداء انًصشفٙ 
 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 

Correlation Q50 1.000 .459 .327 .446 .390 .327 

Q51 .459 1.000 .252 .399 .380 .427 

Q52 .327 .252 1.000 .567 .520 .234 

Q53 .446 .399 .567 1.000 .587 .617 

Q54 .390 .380 .520 .587 1.000 .585 

Q55 .327 .427 .234 .617 .585 1.000 

Sig. (1-tailed) 

 

 

Q50  .000 .000 .000 .000 .000 

Q51 .000  .000 .000 .000 .000 

Q52 .000 .000  .000 .000 .000 

Determinant = 

.108 

Q53 .000 .000 .000  .000 .000 

Q54 .000 .000 .000 .000  .000 

Q55 .000 .000 .000 .000 .000  

Determinant = .276                              َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗئ                     

( 52( أن ىناك مشكمة ازدواج خطي بين المتغير رقم)64يتضح من جدول مصفوفة االرتباط رقم)
( في التحميل يخفض من نسبة التباين المفسر ويجعميا 51، كما أن إدراج المتغير رقم)(55المتغير رقم)و 
 يرقم ينمن المتغير كاًل (، األمر الذي يتطمب حذف %62%( وىي أقل من الحد األدنى المرغوب)53737)
 واستبعادىما من التحميل.  (51،52)
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 قسم الثالثمثانيًا: جدول نتائج التحميل العاممي ل
وتشبع تمك  فاعمية األداء المصرفيالمتغيرات المتعمقة ب قسمأما نتائج التحميل العاممي الخاصة ب 

 المتغيرات بالعوامل الممثمة ليا فيمكن إدراجيا بالجدول التالي:  
 فبػهٛخ األداء انًصشفٙ قسم (: َزبئح انزحهٛم انؼبيهٙ نًمٛبط65ذٔل سلى)اند

 ػجبساد انًمٛبط

 نهمغى انثبنث
 رشجؼبد انؼٕايم

 فبػهٛخ االداء انًصشفٙ

Q50 0.649 

Q51 ٍٚحزف ألَّ ٚخفط َغجخ انزجب 

Q52 حزف ثغجت االسرجبغ انعؼٛف 

Q53 0.854 

Q54 0.824 

Q55 0.817 

 2.496 جم انزذٔٚشاندزس انكبيٍ ل

 2.496 اندزس انكبيٍ ثؼذ انزذٔٚش
 62.390 انُغجخ انًئٕٚخ نهزجبٍٚ انًفغش

 62.390 انُغجخ انًئٕٚخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ انًفغش

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

 (عبـــاراتمتغيـــرات )الال مـــن جميــع عامـــل واحــديتضــح مـــن الجــدول الســـابق أّنــو قـــد تـــّم اســتخالص 
 وقــد ،(55، 54 ،53 ،50)وىــي: ىــذا العامــل بأربعــة متغيــراتحيــث حمــل  فاعميــة األداء المصــرفيالمتعمقــة ب

فاعميـــة بالخاصــة بــالمحور المتعمــق متغيــرات %( مــن التبـــاين الكمــي لم62.390فســر ىــذا العامــل مــا نســبتو)
ـــةســـبق نســـتطيع اســـتخراج المعاد ا. ممـــالمصـــرفياألداء  ـــة لمنمـــوذج العـــاممي لمحـــور الم ل فاعميـــة األداء مثم

 يمكن كتابتيا بالشكل التالي: ةخطي ةوىي عبارة عن معادلالمصرفي 
 

وفقـــًا  ةالســـابق لـــةعـــن المعاد ذي يعبـــرمـــل المســـتخرج والخـــاص بيـــذا المحـــور والـــايمكـــن تمثيـــل العو 
 ( التالي:42الختبار سكري الذي أوجده العالم كاتيل بالشكل البياني رقم )

 
 ٙٔفك اخزجبس عكش٘ انشكبي فبػهٛخ األداء انًصشفٙث( انؼٕايم انًمجٕنخ يٍ انًحٕس انًزؼهك 42شكم سلى )ان

 Spss7يخشخبد ثشَبيح  ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ
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 KMO and Bartlettًا: جدول نتائج اختبار ثالث

فاعميـة عمـق بمتغيـرات يمكن القول إن المقاييس المستخدمة في ىذا البحث فيما يخص المحور المت
 وذلك لألسباب التالية:  Convergent Validityتتمتع جميعيا بالصدق التجميعي األداء المصرفي

 ط استخدام التحميل العاممي الرئيسية وىي:و تحّقق شر  .0

وقـد  R≠0 أن تكون القيمة المطمقة لمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تسـاوي الصـفر - أ
 .Determinant =0.276 بمغت قيمة المحدد ىنا

مــن كبــر وىــو أ(  7692.)والــذي قيمتــو تســاوي  Kaiser-Meyer- Olkin (KMO)مقيــاس - ب
عمـى كفايـة حجـم العينـة عمـى نحـو مقبـول نسـبيًا،  (، وىذا يـدلّ 2772الحد األدنى المرغوب)

 (.2752"عممًا أن الحد غير المقبول ىو أقل من)

يوجـــد  ، أي(2725(، وىـــي أقـــل مـــن)27222تســـاوي) Bartlett المعنويـــة الختبـــار درجـــة - ت
ارتباطات معنوية عمى األقل بين بعـض المتغيـرات، تكفـي السـتخدام أسـموب التحميـل العـاممي، 

 KMO and Bartlett7 ( يوضح نتائج اختبار66والجدول رقم)

 KMO and Bartlett( ٕٚظح َزبئح اخزجبس 66اندذٔل سلى )

 KMO 0.769ار اختب

 Bartlettاختبار 

Approx. Chi-Square كب٘ رشثٛغ   372.887 

Df  دسخبد انحشٚخ  6 

Sig 7انًؼُٕٚخ   0.000 

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ

قويـــــة، وأكبـــــر مـــــن حـــــد القبـــــول  المســـــتخرجين ينعـــــاممالتشـــــبعات عبـــــارات المقيـــــاس عمـــــى  كانـــــت .2
( مفـردة. كمـا أن قـيم الجـذر الكـامن قبـل 352( وأقل من)252( لحجم عينة أكبر من)2735المناسب)
 .الصحيحأكبر من الواحد  بعدهالتدوير و 

أكبر مـن الحـد األدنـى ( وىي %62.390)ينالمستخمص ينكانت نسبة التباين المفسر بواسطة العامم .8
 عامــلكــل اين التــي يفســرىا حيــث كانــت كافــة نســب التبــ (،%62)المقبــول فــي البحــوث االجتماعيــة

 المطموبة في العموم االجتماعية.% 2725تفوق  عمى حدة
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 اختبار الفرضيات: 3–4–2–3

تحميل التباين و (Regression)تم اختبار فرضيات البحث من خالل استخدام أسموب االنحدار
تخرجة من نتائج ذان ييدفان إلى اختبار مدى تأثير العوامل المسمال One Way ANOVA))األحادي

فاعمية األداء المصرفي والمتمثمة متغيرات مستقمة عمى المتغير التابع وىو التحميل العاممي باعتبارىا 
 (.2795، وذلك عند درجة ثقة)بتحقيق األرباح

ودرجة  ،N-K-1حرية  الجدولية عند درجة T المحسوبة مع قيمة Tمقارنة قيمة  من خالل تمي إذ
 Sig  عن طريق مقارنة قيمة يتم ذلك أيضاً أن  وأ، 1ض الفرض أو عدم رفضواإلقرار برفو  %95ثقة 

 .، وىو ما تم األخذ بو في دراستنا(%5تيا المقترحة وىي)المحسوبة مع قيم
 الفرضية الخاصة بالقسـ األوؿ مف االستمارة: اختبار 3-1–4–2–3
لة إحصائية بين إجابات عينة فروق ذات دال وجدتي تنص عمى أنو: ال ترئيسية الالاختبار الفرضية  -1

تحقيق في قدرتو عمى داء المصرف التجاري السوري، والمتمثمة أالبحث حول األسئمة المتعمقة بفاعمية 
 .تبعًا لمخصائص الديموغرافية لمعينةاألرباح 

 ةق جوىريو لمعرفة فيما إذا كان ىناك فر ( One Way ANOVA)تم إجراء تحميل التباين األحادي
داء المصرف التجاري أاألسئمة المتعمقة بفاعمية  حصائية بين إجابات عينة البحث حولداللة إ اتذ

  عينة البحث:التالية لخصائص موفقًا لتحقيق األرباح في قدرتو عمى السوري، والمتمثمة 

 حسب الفئة العمرية:  1-1
ابات أفراد إلج (One Way ANOVA)( التالي نتائج تحميل التباين األحادي67يبين الجدول رقم)

 .لكل منيم عينة البحث حسب الفئة العمرية
 (One Way ANOVA(: َزبئح رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘ )67اندذٔل سلى )

يدًٕع  

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد

 انًؼُٕٚخ Fلًٛخ 

Sig. 

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

 1.709 0.574 4 2.295 ثٍٛ انًدًٕػبد

 

0.148 

 

 معنوي غ/
 0.336 288 96.697 ًٕػبدداخم انًد

 -- 292 98.991 اإلخًبنٙ
 ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ

( وىي أكبر من مستوى المعنوية 0.148تساوي).Sig من الجدول السابق نالحظ أن قيمة المعنوية
في إجابات أفراد  داللة إحصائية ة ذاتق جوىريو (، األمر الذي يشير إلى عدم وجود فر %5المفروض)

في قدرتو عمى داء المصرف التجاري السوري، والمتمثمة أفاعمية األسئمة المتعمقة بعينة البحث حول 
 وفقًا لمتغير الفئة العمرية.تحقيق األرباح 

                                                 
1

 . 098-092ص: ، منشورات جامعة حمب ، صاإلحصاء التطبيقي(، 2118محمد وآخرون ) كبية  -
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 :المؤىؿ العمميحسب   1-2
ات أفراد عينة إلجاب (One Way ANOVA)( نتائج تحميل التباين األحادي68يبين الجدول رقم)

 .المؤىل العممي لكل منيمالبحث حسب 
 (One Way ANOVA(: َزبئح رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘ )68اندذٔل سلى )

يدًٕع  

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد

 انًؼُٕٚخ Fلًٛخ 

Sig. 

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

 0.408 0.139 3 0.418 ثٍٛ انًدًٕػبد

 

0.747 

 

 معنوي غ/
 0.341 289 98.574 ػبدداخم انًدًٕ

  292 98.991 اإلخًبنٙ

 ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ

( وىي أكبر من مستوى المعنوية 0.747تساوي).Sig من الجدول السابق نالحظ أن قيمة المعنوية
في إجابات أفراد  لة إحصائيةة ذات دالق جوىريو (، األمر الذي يشير إلى عدم وجود فر %5المفروض)

 .المؤىل العمميوفقًا لمتغير داء المصرف التجاري السوري، أفاعمية األسئمة المتعمقة بعينة البحث حول 
 :القدـ الوظيفيحسب   1-3

إلجابات أفراد عينة  (One Way ANOVA)( نتائج تحميل التباين األحادي69يبين الجدول رقم)
 .منيم القدم الوظيفي لكلالبحث حسب 

 (One Way ANOVA(: َزبئح رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘ )69اندذٔل سلى)

يدًٕع  

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد

 انًؼُٕٚخ Fلًٛخ 

Sig. 

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

 0.922 0.313 5 1.565 ثٍٛ انًدًٕػبد

 

0.467 

 

 معنوي غ/
 0.339 287 97.426 داخم انًدًٕػبد

  292 98.991 اإلخًبنٙ

 ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ

( وىي أكبر من مستوى المعنوية 0.467تساوي).Sig من الجدول السابق نالحظ أن قيمة المعنوية
في إجابات أفراد  ة ذات داللة إحصائيةق جوىريو (، األمر الذي يشير إلى عدم وجود فر %5المفروض)

 .القدم الوظيفيوفقًا لمتغير داء المصرف التجاري السوري، أفاعمية األسئمة المتعمقة بعينة البحث حول 
 :العمؿ الحاليحسب   1-4

إلجابات أفراد عينة  (One Way ANOVA)( نتائج تحميل التباين األحادي72يبين الجدول رقم)
 .العمل الحالي الذي يشغمو كل منيمالبحث حسب 

 (One Way ANOVAانزجبٍٚ األحبد٘ ) (: َزبئح رحهٛم72اندذٔل سلى)

يدًٕع  

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد

 انًؼُٕٚخ Fلًٛخ 

Sig. 

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

 0.230 7 1.612 ثٍٛ انًدًٕػبد
0.674 

 

0.694 

 

 معنوي غ/
 0.342 285 97.379 داخم انًدًٕػبد

  292 98.991 اإلخًبنٙ

 َزبئح انزحهٛم اإلحصبئٙ نالعزجٛب7ٌ ئػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ
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( وىي أكبر من مستوى المعنوية 0.694تساوي).Sig من الجدول السابق نالحظ أن قيمة المعنوية
في إجابات أفراد  ة ذات داللة إحصائيةق جوىريو (، األمر الذي يشير إلى عدم وجود فر %5المفروض)

 .العمل الحاليوفقًا لمتغير رف التجاري السوري، داء المصأفاعمية األسئمة المتعمقة بعينة البحث حول 
ذات داللة إحصائية بين إجابات جوىرية عدم وجود فروق ن خالل النتائج السابقة يتضح لنا م

 تحقيق األرباحفي قدرتو عمى داء المصرف التجاري السوري، والمتمثمة أفاعمية بعينة البحث فيما يتعمق 
مقابل رفض الفرضية  نستطيع رفض فرضية العدم ال ًء عميو فإننانا، وبجميعيا وفقًا لخصائص العينة

 .(%5البديمة عند مستوى معنوية)
 مف االستمارة خاصة بالقسـ الثانيال اتالفرضي اختبار 3-2–4–2–3

إلدارة المصرفية واستراتيجياتيا عامل الأثر معنوي وجود والتي تنص عمى:  األولىاختبار الفرضية  -1
ربحية تحقيق الفي قدرتو عمى داء المصرف التجاري السوري، والمتمثمة أفاعمية في  لعملا أثناءالمتبعة 
في  العمل أثناءإلدارة المصرفية واستراتيجياتيا المتبعة ل معرفة فيما إذا كان ىناك أثر معنويل .المصرفية
فقد تم إجراء تحميل  أم ال تحقيق األرباحفي قدرتو عمى داء المصرف التجاري السوري، والمتمثمة أفاعمية 

داء أفاعمية  االنحدار المتعدد لمعوامل التي تم التوصل إلييا باعتبارىا متغيرات مستقمة، وقياس أثرىا في
 ي:وكانت النتائج عمى النحو التال ،المصرف التجاري السوري

 شفٛخ ٔاعزشارٛدٛبرٓب انًزجؼخ فٙ انؼًميؼُٕٚخ ًَٕرج االَحذاس نًحٕس اإلداسح انًصخذٔل رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛٛ (: 71اندذٔل سلى )
يصذس  ًَٕرج االَحذاس

 انزجبٍٚ
 يدًٕع انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد
 Fلًٛخ 

 انًؼُٕٚخ

Sig. 

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

اإلداسح انًصشفٛخ 

ٔاعزشارٛدٛبرٓب 

 انًزجؼخ فٙ انؼًم
 15.318 84.033 2 168.065 االَحذاس

 

2.000 

 

 معنوي
 5.486 290 1590.894 انخطأ

  292 1758.959 انكهٙ

اإلدارة المصرفية واستراتيجياتيا بالرجوع إلى الجدول السابق يتضح لنا بأن النموذج الممثل لمحور 
، وىذا يدل عمى وجود (052.)وىي أصغر من Sig=(0.000)معنوي، حيث بمغت قيمة  المتبعة في العمل

( معنوية معالم 64، ويبين الجدول رقم)ياتيا المتبعة في العملواستراتيجأثر معنوي لإلدارة المصرفية 
 المصرفي. اإلدارة المصرفية واستراتيجياتيا المتبعة في العملنموذج االنحدار لمحور 

 (: يؼبنى ًَٕرج االَحذاس انًزؼهمخ ثبنفشظٛخ انثبَٛخ72اندذٔل سلى)

 انًُٕرج

 يؼبيالد االَحذاس

 غٛش انًؼٛبسٚخ

 يؼبيالد االَحذاس

 T انًؼٛبسٚخ

 ثخٕانًحغ

Sig. 

 خٚانًؼُٕ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ
B Std.E Beta 

 معنوي 0.000 9.197 -- 0.768 7.066 ()انثبثذ
يٓبو االداسح 

 انًصشفٛخ
 معنوي 0.000 4.061 0.300 0.093 0.378

أْذاف االداسح 

 انًصشفٛخ
 معنويغ/ 8532. 1852. 0142. 1072. 0202.
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  :أثر العامل األول 1-1

في فاعمية االداء  ميام االدارة المصرفيةلعامل وجود أثر معنوي ( 72الجدول رقم) يتضح من
نرفض الفرضية القائمة بعدم ، وبالتالي (052.)وىي أقل من Sig=(.0002)يمة ق المصرفي، حيث بمغت

مقابل  األرباح،مثمة في قدرتو عمى تحقيق األول في فاعمية األداء المصرفي والمت لمعاملأثر معنوي وجود 
فاعمية األداء  في لميام اإلدارة المصرفيةأثر معنوي ذو داللة إحصائية عدم رفض الفرضية القائمة: بوجود 

 .رباححقيق األتعمى  ة المصرففي قدر والمتمثمة  المصرفي

  :أثر العامل الثاني 1-2

في  المصرفية استراتيجيات اإلدارةلعامل جود أثر معنوي و عدم ( 72الجدول رقم) يتضح من
، وبالتالي نرفض الفرضية (052.)من كبروىي أ Sig=(.8532)يمة ق فاعمية االداء المصرفي، حيث بمغت
في فاعمية األداء المصرفي والمتمثمة في قدرتو عمى تحقيق  الثاني القائمة بوجود أثر معنوي لمعامل

ستراتيجيات اإلدارة الو داللة إحصائية أثر معنوي ذوجود عدم مقابل عدم رفض الفرضية القائمة: ب األرباح،
 .حقيق األرباحتعمى  ة المصرففي قدر والمتمثمة  فاعمية األداء المصرفي في المصرفية

اإلدارة المصرفية التوصل لمعادلة نموذج االنحدار المقدرة الخاصة بمحور يمكن  مما سبق 
 :والتي تأخذ الشكل التالي واستراتيجياتيا المتبعة في العمل

 

 

المصرفي فيمكن حذفو مـن النمـوذج  ليس لو تأثير معنوي عمى فاعمية األداء أن العامل الثانيبما  
 عندىا تأخذ معادلة االنحدار الشكل التالي:

 
 فيمكن اإلبقـاء عمـى العامـل الثـاني بفاعمية األداء أما إذا كان اليدف من التحميل االحصائي التنبؤ

دراجو في ال   .نموذجوا 
 

 

 

 

 

                                                 

 - .انًتغيش انتبثع في يعبدنخ االَحذاس وانزي يًثم فبعهيخ األداء انًصشفي : 

  .انزي يؤثش في انًتغيش األول ويًثم انًتغيش انًستمم ،)يهبو االداسح انًصشفيخ(: انعبيم األول- 

 .انزي يؤثش في انًتغيش انثبَي ويًثم انًتغيش انًستمم، )استشاتيجيبد االداسح انًصشفيخ(ثبَيانعبيم ان:  -
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فاعمية في  قوانين والتشريعات المصرفيةملأثر معنوي وجود والتي تنص عمى:  الثانيةاختبار الفرضية  -2
 .ربحية المصرفيةتحقيق الفي قدرتو عمى داء المصرف التجاري السوري، والمتمثمة أ

داء المصرف أفاعمية في  مقوانين والتشريعات المصرفيةل معرفة فيما إذا كان ىناك أثر معنويل
ثر األ، وقياس رفقد تم إجراء تحميل االنحدا أم ال تحقيق األرباحفي قدرتو عمى جاري السوري، والمتمثمة الت
 ي:وكانت النتائج عمى النحو التال ،داء المصرف التجاري السوريأفاعمية  في

 فٙ انؼًم انًصشفٛخٔانزششٚؼبد  مٕاٍَٛنايؼُٕٚخ ًَٕرج االَحذاس نًحٕس خذٔل رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛٛ (: 73اندذٔل سلى )
 يصذس انزجبٍٚ ًَٕرج االَحذاس

يدًٕع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد
 Fلًٛخ 

 انًؼُٕٚخ

Sig. 

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

 القوانين

ٔانزششٚؼبد 

  انًصشفٛخ
 0.023 138. 1 0.138 االَحذاس

 

0.880 

 

 معنويغ/
1758.82 انخطأ

1 
291 6.044 

1758.95 انكهٙ

9 
292   

 والتشريعات المصرفية قوانينبالرجوع إلى الجدول السابق يتضح لنا بأن النموذج الممثل لمحور ال
وجود أثر معنوي عدم ، وىذا يدل عمى (052.)من كبروىي أ Sig=(0.880)، حيث بمغت قيمة غير معنوي

( معنوية معالم 74، ويبين الجدول رقم)قوانين والتشريعات المصرفية في فاعمية األداء المصرفيلعامل ال
 .والتشريعات المصرفية قوانيننموذج االنحدار لمحور ال

 (: يؼبنى ًَٕرج االَحذاس انًزؼهمخ ثبنفشظٛخ انثبَٛخ74اندذٔل سلى)

 انًُٕرج

 يؼبيالد االَحذاس

 غٛش انًؼٛبسٚخ

 يؼبيالد االَحذاس

 T انًؼٛبسٚخ

 ثخٕانًحغ

Sig. 

 خٚانًؼُٕ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ
B Std.E Beta 

 -- 0.000 14.788 -- 0.747 11.045 ()انثبثذ
ٔانزششٚؼبد  انمٕاٍَٛ

 انًصشفٛخ
 معنويغ/ 0.880 0.151 0.009 0.055 0.008

عدم دل عمى وىذا ي (052.)من كبروىي أ Sig=(0.880)يمة ق( أن 74الجدول رقم) يتضح من
فاعمية األداء المصرفي،  في ةوالتشريعات المصرفي القوانينلعامل أثر معنوي ذو داللة إحصائية وجود 

أثر وجود رفض الفرضية القائمة بوبالتالي يتم  %،5حقيق األرباح عند مستوى تفي قدرتو عمى والمتمثمة 
حقيق تفي قدرتو عمى والمتمثمة  فاعمية األداء المصرفي في والتشريعات المصرفية القوانين عاملمعنوي ل
 .األرباح

والتشريعات  القوانينوذج االنحدار المقدرة الخاصة بمحور التوصل لمعادلة نم يمكن مما سبق
 :والتي تأخذ الشكل التالي المصرفية

 

 

        

                                                 


 اس وانزي يًثم فبعهيخ األداء انًصشفي.: انًتغيش انتبثع في يعبدنخ االَحذ - 

  .1Y(، ويًثم انًتغيش انًستمم انزي يؤثش في انًتغيشانمىاَيٍ وانتششيعبد انًصشفيخ) عبيم: -  
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داء المصرف أفاعمية في  لمبيئة المصرفيةأثر معنوي وجود والتي تنص عمى:  الثالثةاختبار الفرضية  -3
 .باحر تحقيق األفي قدرتو عمى التجاري السوري، والمتمثمة 

داء المصرف التجاري السوري، أفاعمية في  مبيئة المصرفيةل معرفة فيما إذا كان ىناك أثر معنويل
داء أفاعمية  ثر فياأل، وقياس رفقد تم إجراء تحميل االنحدا أم ال تحقيق األرباحفي قدرتو عمى والمتمثمة 

 ي:وكانت النتائج عمى النحو التال ،المصرف التجاري السوري
  انجٛئخ انًصشفٛخيؼُٕٚخ ًَٕرج االَحذاس نًحٕس خذٔل رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛٛ (: 75لى )اندذٔل س

 يصذس انزجبٍٚ ًَٕرج االَحذاس
يدًٕع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد
 Fلًٛخ 

 انًؼُٕٚخ

Sig. 

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

نجٛئخ ا

  انًصشفٛخ
 31.562 172.109 1 172.109 االَحذاس

 
0.000 

 

 معنوي
 5.453 291 1586.850 انخطأ

  292 1758.959 انكهٙ

معنوي، حيث  لبيئة المصرفيةبالرجوع إلى الجدول السابق يتضح لنا بأن النموذج الممثل لمحور ا
مبيئة المصرفية يدل عمى وجود أثر معنوي ل األمر الذي، (052.)من صغروىي أ Sig=(0.000)بمغت قيمة 

لبيئة ( معنوية معالم نموذج االنحدار لمحور ا76يبين الجدول رقم)، و في فاعمية األداء المصرفي
 .المصرفية

 نثخ(: يؼبنى ًَٕرج االَحذاس انًزؼهمخ ثبنفشظٛخ انثب76اندذٔل سلى)

 انًُٕرج

 يؼبيالد االَحذاس

 غٛش انًؼٛبسٚخ

 يؼبيالد االَحذاس

 T انًؼٛبسٚخ

 ثخٕانًحغ

Sig. 

 خٚانًؼُٕ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ
B Std.E Beta 

 معنوي 0.000 19.346 -- 0.808 15.630 ()انثبثذ
 معنوي 0.000 5.618- 0.313- 0.054 0.305- انجٛئخ انًصشفٛخ

دل عمى وىذا ي (052.)من صغروىي أ (0.000)يتساو  Sigيمة ق( أن 76الجدول رقم) يتضح من
في قدرتو  ةالمتمثم المصرفي فاعمية األداء في لبيئة المصرفيةالعامل أثر معنوي ذو داللة إحصائية وجود 
أثر معنوي وجود عدم بقائمة: ال فرضيةال رفضوبالتالي يتم  %،5حقيق األرباح عند مستوى داللة تعمى 

  .فاعمية األداء المصرف في لبيئة المصرفيةا عامللذو داللة إحصائية 
والتي  لمصرفيةلبيئة ااالتوصل لمعادلة نموذج االنحدار المقدرة الخاصة بمحور  يمكن مما سبق
 :تأخذ الشكل التالي

 
 

 

 

 

                                                 


 : انًتغيش انتبثع في يعبدنخ االَحذاس وانزي يًثم فبعهيخ األداء انًصشفي. - 

  .(، ويًثم انًتغيش انًستمم انزي يؤثش في انًتغيشجيئخ انًصشفيخان)عبيم : -  
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في  لتطوير وابتكار الخدمة المصرفيةأثر معنوي وجود والتي تنص عمى:  الرابعة اختبار الفرضية -4
 .رباحتحقيق األفي قدرتو عمى داء المصرف التجاري السوري، والمتمثمة أفاعمية 

داء المصرف أفاعمية في  لتطوير وابتكار الخدمة المصرفية كان ىناك أثر معنويمعرفة فيما إذا ل
ثر األ، وقياس رفقد تم إجراء تحميل االنحدا أم ال تحقيق األرباحفي قدرتو عمى التجاري السوري، والمتمثمة 

 ي:وكانت النتائج عمى النحو التال ،داء المصرف التجاري السوريأفاعمية  في
  انزطٕٚش ٔاثزكبس انخذيخ انًصشفٛخيؼُٕٚخ ًَٕرج االَحذاس نًحٕس  خذٔل رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛٛ(: 77اندذٔل سلى )

 مصدر التباين نموذج االنحدار
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المعنوية

Sig. 

الداللة 
 اإلحصائية

نزطٕٚش ا

ٔاثزكبس انخذيخ 

  انًصشفٛخ

 7.565 43.609 2 87.218 االنحدار

 

0.001 

 

 معنوي
 5.765 290 1671.740 الخطأ

1758.95 الكلي

9 

292  

لتطوير وابتكار الخدمة بالرجوع إلى الجدول السابق يتضح لنا بأن النموذج الممثل لمحور ا
، وىذا يدل عمى وجود أثر (052.)من صغروىي أ Sig=(0.001)، حيث بمغت قيمة معنوي المصرفية
( معنوية 78، ويبين الجدول رقم)بتكار الخدمة المصرفية في فاعمية األداء المصرفيمتطوير وامعنوي ل

 .لتطوير وابتكار الخدمة المصرفيةمعالم نموذج االنحدار لمحور ا
 شاثؼخ(: يؼبنى ًَٕرج االَحذاس انًزؼهمخ ثبنفشظٛخ ان78اندذٔل سلى)

 انًُٕرج

 يؼبيالد االَحذاس

 غٛش انًؼٛبسٚخ

 يؼبيالد االَحذاس

 T نًؼٛبسٚخا

 ثخٕانًحغ

Sig. 

 خٚانًؼُٕ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ
B Std.

E 

Beta 

 معنوي 0.000 11.866  0.712 8.446 ()انثبثذ
ٔأرًزخ انزكُٕنٕخٛب 

 انؼًم
 معنويغ/ 0.396 0.850 0.070 0.078 0.067

 معنوي 0.046 2.007 0.166 0.127 0.254 رطٕٚش انخذيخ 

  :أثر العامل األول 4-1
عدم دل عمى وىذا ي (052.)من كبروىي أ Sig=(.3962)يمة ق( أن 78الجدول رقم) منيتضح 

والمتمثمة فاعمية األداء المصرفي،  في التكنولوجيا وأتمتة العملعامل لأثر معنوي ذو داللة إحصائية وجود 
أثر معنوي الفرضية القائمة: بوجود  نرفضوبالتالي  ،%5عند مستوى داللة  حقيق األرباحتفي قدرتو عمى 

 .فاعمية األداء المصرفي فيمعامل األول لذو داللة إحصائية 
  :أثر العامل الثاني 4-2

أثر وجود دل عمى وىذا ي (052.)وىي أقل من Sig=(.0462)يمة ق( أن 78الجدول رقم) يتضح من
تو عمى في قدر والمتمثمة فاعمية األداء المصرفي،  فيتطوير الخدمة عامل لمعنوي ذو داللة إحصائية 

 عاملمأثر معنوي لوجود القائمة بعدم  فرضيةالوبالتالي يتم رفض ، %5عند مستوى داللة  حقيق األرباحت
 .فاعمية األداء المصرفي فيالثاني 
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لتطوير وابتكار الخدمة االتوصل لمعادلة نموذج االنحدار المقدرة الخاصة بمحور  يمكن مما سبق
 :والتي تأخذ الشكل التالي المصرفية

 

 

النموذج، فتصبح معادلة نموذج االنحدار المقدرة وبما أن العامل األول غير معنوي يتم حذفو من  
 عمى الشكل التالي:

 

داء أفاعمية في  لمجانب االقتصاديأثر معنوي وجود والتي تنص عمى:  الخامسةاختبار الفرضية  -5
 .رباحتحقيق األفي قدرتو عمى المصرف التجاري السوري، والمتمثمة 

داء المصرف التجاري أفاعمية في  مجانب االقتصاديل معرفة فيما إذا كان ىناك أثر معنويل
 ثر فياأل، وقياس رفقد تم إجراء تحميل االنحدا أم ال تحقيق األرباحفي قدرتو عمى السوري، والمتمثمة 

 ي:وكانت النتائج عمى النحو التال ،داء المصرف التجاري السوريأفاعمية 
  اندبَت االلزصبد٘يؼُٕٚخ ًَٕرج االَحذاس نًحٕس  خذٔل رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛٛ(: 79سلى ) اندذٔل

مصدر  نموذج االنحدار
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المعنوية

Sig. 

الداللة 
 اإلحصائية

اندبَت 

 االلزصبد٘

 9.893 56.171 2 112.343 االنحدار

 

0.000 

 

 معنوي
 5.678 290 1646.616 الخطأ

  292 1758.959 الكلي

 معنوي. لجانب االقتصاديبالرجوع إلى الجدول السابق يتضح لنا بأن النموذج الممثل لمحور ا
مجانب ، وىذا يدل عمى وجود أثر معنوي ل(052.)من صغروىي أ Sig=(0.000)حيث بمغت قيمة 

( معنوية معالم نموذج االنحدار لمحور 82ن الجدول رقم)، ويبياالقتصادي في فاعمية األداء المصرفي
 .لجانب االقتصاديا

 خبيغخ(: يؼبنى ًَٕرج االَحذاس انًزؼهمخ ثبنفشظٛخ ان82اندذٔل سلى)

 انًُٕرج

 يؼبيالد االَحذاس

 غٛش انًؼٛبسٚخ
 يؼبيالد االَحذاس

 T انًؼٛبسٚخ

 ثخٕانًحغ
Sig. 

 خٚانًؼُٕ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ
B Std.

E 

Beta 

 معنوي 0.000 7.963 --- 0.907 7.219 ()انثبثذ
دٔس انًزغٛشاد 

 االلزصبدٚخ
0.210 0.097 0.152 2.149 0.032 

 معنوي

رأثٛش انًشاحم 

 االلزصبدٚخ
0.177 0.097 0.130 1.832 0.068 

 معنويغ/

 

                                                 


 : انًتغيش انتبثع في يعبدنخ االَحذاس وانزي يًثم فبعهيخ األداء انًصشفي. - 

 . ًتغيش، ويًثم انًتغيش انًستمم انزي يؤثش في ان(انتكُىنىجيب واألتًتخ): انعبيم األول-  

 .ويًثم انًتغيش انًستمم انزي يؤثش في انًتغيش ،(تطىيش انخذيخ): انعبيم انثبَي -  
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  :أثر العامل األول 5-1

وجود دل عمى وىذا ي (052.)منصغر وىي أ Sig=(0.032يمة ق( أن 82الجدول رقم) يتضح من
في والمتمثمة فاعمية األداء المصرفي،  في بعض المتغيرات االقتصاديةلأثر معنوي ذو داللة إحصائية 

أثر معنوي وجود عدم القائمة: ب فرضيةالرفض نوبالتالي  ،%5عند مستوى داللة  حقيق األرباحتقدرتو عمى 
  .مصرفيفاعمية األداء ال فياالول  عاململذو داللة إحصائية 

 :أثر العامل الثاني 5-2

عدم دل عمى وىذا ي (052.)من كبروىي أ Sig=(.0682)يمة ق( أن 82الجدول رقم) يتضح من
في والمتمثمة فاعمية األداء المصرفي،  في مراحل االقتصاديةلعامل الأثر معنوي ذو داللة إحصائية وجود 

أثر معنوي ذو الفرضية القائمة: بوجود  نرفضوبالتالي  ،%5عند مستوى داللة  حقيق األرباحت قدرتو عمى
 .حقيق الربحيةتعمى  ة المصرففي قدر والمتمثمة  فاعمية األداء المصرفي فيمعامل األول لداللة إحصائية 

 تصاديلجانب االقاالتوصل لمعادلة نموذج االنحدار المقدرة الخاصة بمحور  يمكن مما سبق
 :والتي تأخذ الشكل التالي

 

 

غير معنوي يتم حذفو من النموذج، فتصبح معادلة نموذج االنحدار المقدرة أن العامل الثاني وبما  
 عمى الشكل التالي:

 

ء داأفاعمية في  ممخاطر المصرفيةلأثر معنوي وجود تنص عمى:  السادسة والتياختبار الفرضية  -6
 .رباحتحقيق األفي قدرتو عمى المصرف التجاري السوري، والمتمثمة 

داء المصرف التجاري أفاعمية في  ممخاطر المصرفيةل معرفة فيما إذا كان ىناك أثر معنويل
 ثر فياأل، وقياس رفقد تم إجراء تحميل االنحدا أم ال تحقيق األرباحفي قدرتو عمى السوري، والمتمثمة 

 ي:وكانت النتائج عمى النحو التال ،رف التجاري السوريداء المصأفاعمية 
  ًخبغش انًصشفٛخنايؼُٕٚخ ًَٕرج االَحذاس نًحٕس  خذٔل رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛٛ(: 81اندذٔل سلى )

 يصذس انزجبٍٚ ًَٕرج االَحذاس
يدًٕع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد
 Fلًٛخ 

 انًؼُٕٚخ

Sig. 

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

 ًخبغشان

  انًصشفٛخ
31.67 1 31.673 االَحذاس

3 

5.336 

 

0.022 

 

 معنوي
1727.28 انخطأ

6 

291 5.936 

1758.9 انزجبٍٚ انكهٙ

59 

292  

                                                 


 : انًتغيش انتبثع في يعبدنخ االَحذاس وانزي يًثم فبعهيخ األداء انًصشفي. - 

 . ويًثم انًتغيش انًستمم انزي يؤثش في انًتغيش، ()دوس انًتغيشاد االلتصبديخ: انعبيم األول-  

 .ويًثم انًتغيش انًستمم انزي يؤثش في انًتغيش، )تأثيش انًشاحم االلتصبديخ(: انعبيم انثبَي -  
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، معنوي مخاطر المصرفيةبالرجوع إلى الجدول السابق يتضح لنا بأن النموذج الممثل لمحور ال
مخاطر لعامل اوجود أثر معنوي ل ى، وىذا يدل عم(052.)من صغروىي أ Sig(0.022)حيث بمغت قيمة 

( معنوية معالم نموذج االنحدار لمحور 82، ويبين الجدول رقم)المصرفية في فاعمية األداء المصرفي
 .مخاطر المصرفيةال

 غبدعخ(: يؼبنى ًَٕرج االَحذاس انًزؼهمخ ثبنفشظٛخ ان82اندذٔل سلى)

 انًُٕرج

 يؼبيالد االَحذاس

 غٛش انًؼٛبسٚخ

 سيؼبيالد االَحذا

 T انًؼٛبسٚخ

 ثخٕانًحغ

Sig. 

 خٚانًؼُٕ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ
B Std.

E 

Beta 

12.88 ()انثبثذ

9 

0.76

4 

 معنوي 0.000 16.880 
0.04 0.101- انًخبغش انًصشفٛخ

4 

 معنوي 0.022 2.310- 0.134-

وجود دل عمى وىذا ي (052.)منصغر وىي أ Sig=(0.022) ( أن قيمة82الجدول رقم) يتضح من
في قدرتو والمتمثمة فاعمية األداء المصرفي،  في مخاطر المصرفيةاللعامل معنوي ذو داللة إحصائية  أثر

 عاملأثر معنوي لوجود القائمة بعدم  فرضيةال رفضنوبالتالي  ،%5حقيق األرباح عند مستوى داللة تعمى 
 .األرباح حقيقتفي قدرتو عمى والمتمثمة  فاعمية األداء المصرفي في مخاطر المصرفيةال

 مخاطر المصرفيةالالتوصل لمعادلة نموذج االنحدار المقدرة الخاصة بمحور  يمكن مما سبق
 :والتي تأخذ الشكل التالي

 

 

داء المصرف التجاري أفاعمية في  مرضالأثر معنوي وجود والتي تنص عمى:  سابعةالاختبار الفرضية  -7
 .ربحيةتحقيق الفي قدرتو عمى السوري، والمتمثمة 

داء المصرف التجاري السوري، والمتمثمة أفاعمية في مرضا ل معرفة فيما إذا كان ىناك أثر معنويل
داء المصرف أفاعمية  ثر فياأل، وقياس رفقد تم إجراء تحميل االنحدا أم ال تحقيق األرباحفي قدرتو عمى 
 ي:وكانت النتائج عمى النحو التال ،التجاري السوري

 شظب نايؼُٕٚخ ًَٕرج االَحذاس نًحٕس  خذٔل رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛٛ(: 83لى )اندذٔل س
 مصدر التباين نموذج االنحدار

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المعنوية

Sig. 

الداللة 
 اإلحصائية

 انشظب 

 0.160 0.966 1 0.966 االنحدار

 

0.690 

 

 معنويغ/
 6.041 291 1757.993 الخطأ

1758.95 التباين الكلي

9 

292  

 
 

                                                 


 : انًتغيش انتبثع في يعبدنخ االَحذاس وانزي يًثم فبعهيخ األداء انًصشفي. - 

  .(، ويًثم انًتغيش انًستمم انزي يؤثش في انًتغيشًخبطش انًصشفيخان: انعبيم األول )-  
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، حيث معنويغير رضا بالرجوع إلى الجدول السابق يتضح لنا بأن النموذج الممثل لمحور ال
رضا في لعامل اوجود أثر معنوي لعدم  ، وىذا يدل عمى(052.)من كبروىي أ Sig(0.690)بمغت قيمة 

 .رضاالوية معالم نموذج االنحدار لمحور معن ( التالي84، ويبين الجدول رقم)فاعمية األداء المصرفي
 غبثؼخ(: يؼبنى ًَٕرج االَحذاس انًزؼهمخ ثبنفشظٛخ ان84اندذٔل سلى)

 انًُٕرج

 يؼبيالد االَحذاس

 غٛش انًؼٛبسٚخ

 يؼبيالد االَحذاس

 انًؼٛبسٚخ
T 

 ثخٕانًحغ

Sig. 

 خٚانًؼُٕ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ
B Std.E Beta 

 يؼُٕ٘ 0.000 13.676 - 840. 11.487 ()انثبثذ
 يؼُٕ٘ؽ/ 0.690 0.400- 0.023- 0.063 0.025- ػبيم انشظب

عدم دل عمى وىذا ي (052.)من كبروىي أ Sig=(0.690)يمة ق( أن 84الجدول رقم) يتضح من
في قدرتو عمى والمتمثمة فاعمية األداء المصرفي،  في الرضالعامل أثر معنوي ذو داللة إحصائية وجود 

 الرضا عاملأثر معنوي لوجود القائمة ب فرضيةال رفضنوبالتالي  ،%5عند مستوى داللة  ححقيق األربات
 .حقيق األرباحتفي قدرتو عمى والمتمثمة  فاعمية األداء المصرفي في

الموظفين والعمالء  رضاالتوصل لمعادلة نموذج االنحدار المقدرة الخاصة بمحور  يمكن مما سبق
 :والتي تأخذ الشكل التالي

 

 
 

                                                 


 : انًتغيش انتبثع في يعبدنخ االَحذاس وانزي يًثم فبعهيخ األداء انًصشفي. - 

 . انزي يؤثش في انًتغيش (، ويًثم انًتغيش انًستممانشضب في األداءدوس : انعبيم األول )-  

   



 761والتوصيات ئجتاالن             أداء المصارفلمتغيرات واستخدامه لتحديد أهم العوامل المؤثرة في فاعلية تحليل االحصائي متعدد اال
                       

     

  

 والتوصيات ئجالنتا

 ئجالنتا
 عاار ،   كاان براساات ن ا تط  ة اال وا   بان االا نتاام   علاا  ، و ناام  انطالقاام  اان فىااباث ا   ااث 

 عل  ا شكل ا تم ي:ا تي توصل إ  يم ا  م ث ا نتم   
 :نتم   ا براسل ا تط  ة ل -فولً 

رة ا   تابة  ا ن وذ ك في ا فت ،عل  كمفل ا صعب وفنشطتو ا  ختلفل توسع ا  صرث في فع م و .1
 وانخفم  نشمطو إ   ا  بوب ا بن م في ظل األوضمع ا راىنل.، (2010-2003عم ي)

، وتوقفاو عان ذ اك فاي فخار في  عظم سنوات ا براسال  ةرو اعل   نح  عبم قبرة ا  صرث .2
 .عم  ن  ن ا براسل

فااي  ر لاال وت و اال نااوع ا  ساام  فااي  ر لاال  ا ز اامبة ا  ل وظاال علاا  ع ل اامت ساا   ا وبا ااع .3
 .ثمن ل

،  مإلضمفل إ   ا تج  ب ا ذي  شكل ص  ح ماستث مرىعبم و  مت ا نةب لنخفم  نس ل ا توظ فا .4
 تعرضت  و  س   ا عةو مت القتصمب ل عل  سور ل.

 لسااتث مرات ا  صاارف ل وا فوا ااب ا با ناال فااي فمعل اال فبا  ا  صاارثكاال  اان ا وجااوب فثاار  عنااوي  .5
 .ا تجمري ا سوري

ن ا  سااام مت ا جمر ااال وا  وجاااوبات ا نةب ااال فاااي فمعل ااال فبا   كااال  ااا عناااوي  عااابم وجاااوب فثااار .6
 .ا  صرث ا تجمري ا سوري

خاالل فتارة األر مح ا تي  ةةيم ا  صرث ا تجمري ا ساوري في  ال ت مط متوجوب فثر  عنوي   .7
 ا براسل.

  عضايم ستخبام األسم    ال صم  ل في  ع  ا براسمت ا تي تارت ط  تي راتيام اعبم جبوى  .8
 ت ط عل  م  ل و  مس  ل. عالقمت ذا

 :  بان لنتم   ا براسل ا  -ثمن مً 
ا براساال األصاال ل تكفااي لسااتخبام   تي اارات  عظاام اا ن إ صاام  ل  بل االذات  متوجااوب ارت مطاا .1

 اسلو  ا ت ل ل ا عم لي.
ال ت من ااال ا خمصااال  وا تاااي تع ااار عااان ا  علو ااامت براسااالإ كمن ااال ت ث ااال ا  تي ااارات األصااال ل  ل .2

 في عبب فقل  ن ا عوا ل. ا سوري صرث ا تجمري  م 
 تي ااارات ف  اام  واعت مرىاام، ا االعو فااي  لبراسااال صاال ل  تي اارات األا  تصاان ثتج  ااع و إ كمن اال  .3

 ا  تي ر ا تم ع في ىذه ا براسل.في  ستةلل وبراسل فثرىم 
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فك ر  ن ا  بوب ا بن م ا  س وح ا عوا ل  كمفل رات األصل ل  لبراسل عل  تش عمت ا  تي كمنت .4
 .(%66كل   ور تجموزت)  ا  فسر  ت م ن ا كليان نس ل فو  يم، 

  ول األس لل ا  تعلةل إجم مت ع نل ا   ث فيإ صم  ل  بل لوجوب فروق جوىر ل ذات عبم  .5
ت ة ااااق األر اااامح وفةااااًم علاااا  تااااو فااااي قبر  فمعل اااال فبا  ا  صاااارث ا تجاااامري ا سااااوري، وا  ت ثلاااال 

 %.5  لبلعنب  ستوى  ع نل ا   ث  ا ب  وغراف ل خصم صل 
فمعل اال األبا  ا  صاارفي،  فااي   صاارف لا  ياامم ا تااي تنفااذىم البارة عم اال ا  يفثاار  عنااو وجااوب  .6

 .%5 بل لت ة ق األر مح عنب  ستوى في قبرتو عل  وا  ت ثلل 
فمعل اال األبا   فااي وا تشاار عمت ا  صاارف ل لةااوان ن إ صاام  ل  بل االفثاار  عنااوي ذو وجااوب عاابم  .7

 .ا  صرفي
عناااب   صااارفيفمعل ااال األبا  ا  فاااي ل   ااال ا  صااارف ل إ صااام  ل  بل ااالفثااار  عناااوي ذو وجاااوب  .8

 .في فمعل ل األبا تؤثر  شكل قوي ، في فن  تي رات ا    ل ا  صرف ل %5 بل ل ستوى 
فمعل ااال  يفاااب ااال ا  صاارف ل وتطاااو ر ا خ ل تكاامرفثااار  عنااوي ذو بل ااال إ صااام  ل وجاااوب عاابم  .9

 .ا  صرفي األبا 

فمعل اااال األبا   فااااي ل  ع  ا  تي اااارات القتصاااامب اااافثاااار  عنااااوي ذو بل اااال إ صاااام  ل وجااااوب   .11
 .ا  صرفي

 .فمعل ل األبا  ا  صرفي في  خمطر ا  صرف لا  عم لوجوب فثر  عنوي ذو بل ل    .11

 .فمعل ل األبا  ا  صرفي  رضم فيعم ل افثر  عنوي  وجوب عبم ت  ن   .12

 توصياتال
 براسااال، وت ة ةااًم ألىااباث ا براساات ن ا تط  ة اال وا   بان اال ا تااي توصاالنم إ  ياامنتاام   ا انطالقااًم  اان 

 :  م  لي وصي ا  م ث 
األخطامر ا ع ل علا  وضاع  ارا   وخطاط تتنمسا  وواقاع األز ال ا راىنال،  يابث تجاموز كمفال  .1

 واألخطم  ا   ت لل ا  بوث.
ا فااوا     السااتفمبة  اان ث علاا  ا  نااوب ذات األى  اال األكثاارا ع اال علاا  توز ااع  ااوارب ا  صاار  .2

  م ف كن. وا ع ل عل  تةل ل ا يبر في ا نفةمت غ ر ا  ستث رة في  ع   نوب ا   زان ل،
نت جال ا عةو امت ا تاي  ا  ج ابة خامرج ا ةطارا سعي  رفع  م ل ا تج  ب عان ا توظ فامت ا نةب ال  .3

 وت و ليم إ   قنوات الستث مر ا  نمس ل. طم ت ا  صرث ا تجمري ا سوري إ من األز ل،
ت ل ااال ا   منااامت ا تاااي فاااي ع ل ااامت وا  ااارا   ال صااام  ل  ا ر مضااا ل  ااان ا تط  ةااامت الساااتفمبة .4

 ال تعمب عن ا سل  مت وتعز ز ال جم  مت.،  يبث برىم ا  صرث  لوقوث عل  ا واقع ص
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فثناام  رساام س مساال ا  صاارث وخمصاال فاااي  ا  صاارف ل وا خطااط العت اامب علاا  السااترات ج مت .5
و  ت ة ةيام،  مإلضامفل غا  ر  وضع األىباثوا ع ل عل  ، ا فترات ا  توسطل وا طو لل األجل

 ت عًم ألى  تيم.و و مت ت ب ب األإ   ا ع ل عل  
وانتيامً   ع ل ال  رسام ا خطال ابً   ان  ا خطاط، علا ا رقم ال  نظامم ا ع ل عل  تطاو ر وت اب ث .6

 تت ع ا تنف ذ وا تة  م ا بوري.
ا  صارف ل   ام  يام  ان بور  متإعطم  ا    ل ا  صارف ل األو و ال والىت امم فثنام  تنف اذ ا ع ل ا .7

  خططل.ت ة ق األر مح ا ك  ر في ا تأث ر عل  
  يابث ا  سامى ل فاي ،فاي ا  صارثا ع ال  وفت تاللستخبام ا تكنو وج ام فى  ل فكثر عطم  إ .8

 .ا ع ل ن وت رة ع  سر ا تو  ز مبة ا ع ل مت ا  صرف ل
ا ع ال و  ،ا تأك ب عل  بور ا سلطمت ا نةب ل في ك ح خطري ا تضخم وتةل امت ساعر ا صارث .9

 .وفثمره ا سل  لج مح ا تضخم  ل سمى ل في ك ح  تلك ا سلطمت ع قبر ا  ستطمع 

عطم ااو فو و اال خمصاال  .11  ياابث ت ف ااز ا  ااوظف ن فااي ا  ةاال ا ترك ااز علاا  ا رضاام ا ااوظ في واو
 ا  صرث.  م  خبم  صل ل ا  صرفي  لع ل 
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، ورقة عمل، صندوق النقد تحديث القطاع المالي والمصرفي في سورية(، 2003البساط ىشام) .6
 العربي بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، دمشق.

فعالية نظام تقييم أداء العاممين في المؤسسات االقتصادية  تقييم، (2007)بعجي سعاد .7
 وعموم االقتصادية العموم مة، رسالة ماجستير، إدارة األعمال، عموم تجارية، كمية، المسيالجزائرية
 بوضياف، الجزائر. محمد التجارية، جامعة والعموم التسيير

، كمية العموم االقتصادية وعموم التميز بين الكفاءة والفاعمية واألداء(، 2011بورقبة شوقي) .8
 .رالتسيير، جامعة فرحات عباس، اسطيف، الجزائ
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 دد المتغيرات )التحميل التجميعي(التحميل االحصائي متع(، 2001الجاعوني فريد وغانم عدنان) .9
، مجمة جامعة دمشق، دراسة تحديد مستويات الهيكل االقتصادي االجتماعي ألسر المجتمع

 .(2(، العدد )17)المجمد
ونمذجتها ي معالجة البيانات السكانية في القطر العربي السور (، 2004)حمادة عبداهلل .10

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، إحصاء وبرمجة، باستخدام التحميل اإلحصائي المتعدد المتغيرات
 كمية االقتصاد، جامعة حمب.

المعيد ، عموم التجارية، مجمة القييم كفاءة األداء في القطاع المصرفيت(، 2005)خالص صالب .11
 .الجزائر ،الوطني لمتجارة

ات التعمم المستمر وأثارها في الوالء التنظيمي بالتطبيق عمى استراتيجي، (2011)درة عمر .12
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم إدارة األعمال، جامعة حمب، مستشفيات حمب الحكومية

 كمية االقتصاد، حمب.
دور التحميل االستراتيجي في تطوير وتحسين أداء المؤسسات االقتصادية  (،2005زاير وافية) .13

 عمى الموقع: ،لمستدامةفي ظل التنمية ا
www.markting-management_dz.net/post/2/08/2012.html 

تقويم أداء المصارف باستخدام أدوات التحميل المالي دراسة (، 2005)زيود لطيف وآخرون .14
، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية، سمسمة ميدانية لممصرف الصناعي السوري

 (.4(، العدد )27ونية، المجمد )العموم االقتصادية والقان
االقتصادية، ، خياران أمام المصارف السورية: الخصخصة أو االندماج(، 2006)سعيد أسامة .15

 .دمشق ،(249العدد )
 المنظمات في بالنتائ  التسيير منه  وفق األداء قياس فعالية أساسيات (،2010شريفة رفاع) .16

مجمة الباحث، جامعة ورقمة،  العولمة، ظل في واالقتصاديات المؤسسات أداء ، مخبرالحكومية
 (.8الجزائر، العدد )

، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، األداء لمفهوم النظرية األسس تحميل(، 2010الداوي) الشيخ .17
 (.7الجزائر، العدد)

، نموذج مقترح لتحسين األداء التنظيمي في جامعة صنعاء(، 2009طواف عبد الخالق) .18
 رة، إدارة األعمال، كمية االقتصاد، جامعة حمب.أطروحة دكتوراه غير منشو 

مقدمة حول التحميل اإلحصائي لمبيانات بطريقة المكونات األساسية (، 1998طيوب محمود) .19
، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث وطرائقية والتحميل العاممي التقابمي مالمح منهجية
 (.1دد)(، الع20العممية، سمسمة العموم االقتصادية، المجمد)



 064مراجع ال                أداء المصارفتحميل االحصائي متعدد المتغيرات واستخدامه لتحديد أهم العوامل المؤثرة في فاعمية ال
                       

     

  

الرقابة اإلستراتيجية وأثرها عمى زيادة فعالية (، 2005، تركمان حنان)عبد المطيف عبد المطيف .20
، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية، سمسمة العموم االقتصادية أداء المنظمات

 (.4(، العدد)27والقانونية، المجمد)
حوالة  -االقتصاديفي تمويل النشاط  دور البنوك وفاعوميتها "،(2006عبد المطيف مصطفى) .21

 ./4/عددال ، جامعة ورقمة، مجمة الباحث،"الجزائر
، حالة الجزائر، أثر البيئة عمى أداء المؤسسات العمومية االقتصادية(، 2001عبد اهلل عمي) .22

 أطروحة دكتوراه، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة الجزائر.
، ورقة عمول -دور التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية (،2010)عبد الوىاب عمي محمد .23

 كمية التجارة، جامعة عين شمس.
الوووودور المسووووتقبمي لممصوووورف التجوووواري السوووووري بوجووووود (، 2002العمييييار رضييييوان وآخييييرون) .24

، مجمية جامعية تشيرين لمدراسيات والبحيوث المصارف الخاصة ووظائف المصرف التجواري الحوديث
 .(4(، العدد)24العممية، سمسمة العموم االقتصادية، المجمد )

دراسة حالة لمجموعة من  -قييم أداء المؤسسات المصرفيةت(، "2004)قريشي محمد جموعي  .25
 .(3العدد ) الجزائر، "، مجمة الباحث، جامعة ورقمة،البنوك الجزائرية

اهم المتغيرات المؤثرة في كفاءة المصارف التجارية بالتطبيق (، 2011)قمندر حسن وأخرون .26
 .76مجمة بحوث جامعة حمب، سمسمة العموم االقتصادية، العدد، عمى المصرف التجاري السوري

قسم إدارة أعمال، جامعة ، عناصر إدارة األداء والعوامل المؤثرة عميها (،2010الكردي محمد) .27
 ية.، المممكة العربية السعودبنيا

استراتيجيات قياس األداء الحكومي بين نماذج الفكر  (،2009الكردي محمد موسى ورفيقو) .28
 (.4(،العدد)49معيد اإلدارة العامة، الرياض، المجمد )المعاصر وضرورات التغيير، 

تحديد أبر العوامل المؤثرة في مؤشرات أسعار األسهم باستخدام التحميل (، 2011)الكل ميدي .29
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، دراسة تطبيقية عمى بورصة عمان -المتغيرات اإلحصائي متعدد

 إحصاء ونظم معمومات، كمية االقتصاد، جامعة حمب.
، قياس األداء المتوازن وفمسفة إدارة األداء في القطاع الحكومي ،(2008) محمد عبد الرحيم .30

 www.dr-ama.com, 27/04/2014, 14:58،المعيد العالي لمدراسات النوعية، مصر
إشوووكالية قيووواس األداء فوووي المؤسسوووات االقتصوووادية العموميوووة  (،2011مراقيييب عبيييد الحمييييد) .31

 .الجزائر ،الجزائرية
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، مجمة العموم مفهوم وتقييم –األداء بين الكفاءة والفعالية(، 2001مزىودة عبد المميك) .32
 .(1)محمد خضير بسكرة، الجزائر، العدداإلنسانية، جامعة 

، كمية الجزائر في والتقميدية اإلسالمية البنوك كفاءة قياس (،2011رفيقو)معراج و  ىواري .33
 وعموم االقتصادية التجارية العموم لمعيد األول الدولي العموم االقتصادية وعموم التسيير، الممتقى

 .بغرداية، الجزائر الجامعي التسيير، المركز
 التقارير -ثالثاا 

 .2003ي لعامالتقرير السنوي لممصرف التجاري السور  .1
 .2004التقرير السنوي لممصرف التجاري السوري لعام .2
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  جامعـة حمـب
 كمية االقتصـاد

 قسـم اإلحصاء ونظم المعمومات
 

 

 استمارة بحث ميداني
بعض في التجاري السوري وفروعه المنتشرة موجهة لمسادة الموظفين في المصرف 

      ة.السوري المحافظات
   

 .......في المصرف التجاري السوري األكارمالسادة والسيدات  
 تحية طيبة وبعد: 

 بعنوان:  اإلحصاء  في  دكتوراهاليل درجة لن أطروحةحث يقـوم بإعداد البا إن      
 ﴾ التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات واستخداماتو في تحديد أىم العوامل المؤثرة في فاعلية األداء المصرفي ﴿

ــاأ ســلباأ أ فاعليــة األداء المصــرفي ومــا األىميــة اســتائك أرائاــم فيمــا يتعلــل بالعوامــل المــؤثرة فــي  ، و إيجاب
فـــي المجتمـــا وإن األســـدلة الـــواردة فـــي ايســـتبانة لـــا  عمليـــة التنميـــة ايةتصـــادية األمـــر الـــكس يـــنعا  علـــ 

وأن كل ما يرد فـي ايسـتبانة مـا معلومـات سـيبق  سـرياأ، ولـا يسـم   تستخدم إي ألغراض البحث العلمي،
ـــات دةيقـــة م تمـــيا بالبحـــث العلمـــي، وأن ال ـــد  ىـــو لا ســـو  األحـــد ايطـــئك علي ـــ الحصـــول علـــ  بيان

ليتمانــوا مــا  فــي اإلدارات المصــرفيةوصــحيحة كــي نــتماا مــا تقــديم بعــأل ايةتراحــات ألصــحا  القــرار 
 فاعلية أدائ ا.في  تشخيص األوضاك المالية للمصار  ما خئل معرفة كافة العوامل المؤثرة

ــة و لــ كمــا  ا خــئل إجابــاتام  علــ  األســدلة مــ ويرجــو الباحــث مــنام التاــرم باســتيااء البيانــات المالوب
 .وإن تعاونام معنا ىو السبيل لتحقيل أىدا  البحث أدناه الواردة

 تعاونكم طيب شاكرين                                    
 

                                                         األستا  المشر                                                     الباحث          
                       الدكتور عبد الرحما األحمد العبيد                                      ياسر شعبان الحسيا    

Yass963@hotmail.com 

 

 

 

 

 



 181( 1الممحق رقم)          التحميل اإلحصائي متعدد المتغيرات واستخدامه لتحديد أهم العوامل المؤثرة في فاعمية أداء المصارف
                       

 

 

 

 ( في المربع المناسب √)القسم األول: نرجو وضع إشارة 

 

 

 

 

 
 

 

 : عايح تٛاَاخ

 .تنتمي إليها الفئة العمرية التي -1
  سنة. 52أقل تمامًا من 

  سنة. 43 -52من 
  سنة. 33 – 42من 
  سنة. 23 – 32من 

   سنة. 23أكبر تمامًا من 

 .المؤهل العممي -2

  معهد متخصص
  إجازة جامعية

  دبموم 
  ماجستير
  دكتوراه

 

 .سنوات الخبرة -3
  سنة. 52 – 61من   / سنوات.2أقل تمامًا من /

  سنة. 52 – 56من   سنوات. 62 – 2ن م
  سنة. 52أكثر تمامًا من   سنة. 62 – 66من 

 .العمل الحالي -4
  رئيس دائرة  مدير

  رئيس قسم  معاون مدير
  رئيس شعبة  مدير فرع

   غير ذلك  معاون مدير فرع
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 جابتك.ذي يتوافق مع إ( في المربع ال √ضع إشارة )نرجو و القسم الثاني:  

 حدد مدى توافقك مع كل من العبارات التالية:  -

تتعمووووق بوووواإلدارة المصوووورفية واسووووتراتيجياتها التووووي سووووئمة محووووور األ -1
 المتبعة في العمل:

غٛس 

يٕافق 

 تشدج

غٛس 

 قيٕاف
 يٕافق يحاٚد

يٕافق 

 تشدج

 5 4 3 2 1 انعثازج أٔ انعـــــــــــــــــــإال خ

انًشووا م ٔذحهٛووم انٕاتووي ٔذحدٚوود انثوودا م قووٕو اارازج انًفووسفٛح ترحدٚوود ذ   1

 ٔانحهٕل انًًكُح.
     

راتعح اندا ًح ٔذعًم عهٗ ذقٛٛى األراء تشكم رٔز٘. 2 ًُ       ذقٕو اارازج تان
      أٔنٕٚاخ نرحقٛقٓا. ٔذحدٚداألْداف  ٔضيذعًم اارازج انًفسفٛح عهٗ  3
      .أْدافٓارحقٛق ٕاجة اظرخدايٓا نانًدخالخ اناارازج انًفسفٛح ذحدر  4
ذقووٕو اارازج تاٚدووار َووٕال يووٍ انرٕافووق تووٍٛ انًووٕازر ٔاايكاَوواخ انًرا ووح  5

      .تّنهًفسف ٔتٍٛ انظسٔف انًحٛطح 
      ذطثق ئرازج انًفسف اظرساذٛدٛاخ ٔخطط ٔتسايج ٔأَظًح  دٚثح. 6
      ذععٗ اارازج انًفسفٛح ئنٗ ذًرٍٛ عايم انثقح يي جًٕٓز انًرعايهٍٛ. 7
ذعرخدو اارازج َظاو انستاتح انًفوسفٛح نررثوي ذُذٛور انخطوط ٔانٕإوٕل ئنوٗ  8

      األْداف انًخطط نٓا.
عهوووٗ انركهذوووح ذس وووص اارازج انًفوووسفٛح أسُووواء اظووورخدايٓا نُظووواو انستاتوووح  9

      .انخديحذهك ٔذٕإٛم انخديح ٔعدر األفسار انرٍٚ  فهٕا عهٗ 

 
غٛس  تشريعات:قوانين والالبتتعمق التي سئمة محور األ -2

يٕافق 

 تشدج

غٛس 

 قيٕاف
 يٕافق يحاٚد

يٕافق 

 تشدج

 5 4 3 2 1 انعثازج أٔ انعـــــــــــــــــــإال خ

       .ذرقٛد ئرازج انًفسف ترطثٛق انقٕاٍَٛ انفارزج عٍ انًفسف انًس ص٘ 1
      نثعض انقٕاٍَٛ ذأسٛس ظهثٙ ٔاضح عهٗ فاعهٛح أراء انًفسف. 2
      رأسس  دى انذٕا ض انُقدٚح انًٕرعح ندٖ انًفسف تانعايم اندُٚٙ.ٚ 3
ٚحوووسل انًفوووسف عهوووٗ ذحقٛوووق وووواتي انعوووسٚح ٔانكرًووواٌ أسُووواء ذثوووارل  4

 انًعهٕياخ عٍ أ د انصتا ٍ.
     

      ذهعة انعسٚح انًفسفٛح رٔزاً  ثٛساً فٙ اجرراب انصتا ٍ. 5
 

غٛس  ية:بالبيئة المصرف تتعمقالتي سئمة محور األ -3

يٕافق 

 تشدج

غٛس 

 قيٕاف
 يٕافق يحاٚد

يٕافق 

 تشدج

 5 4 3 2 1 انعثازج أٔ انعـــــــــــــــــــإال خ

ذهعوووة انثٛاوووح انًفوووسفٛح  انصتوووا ٍا انًوووٕرعٍٛا انًُافعوووٍٛ  رٔزاً يحذوووصاً  1

 نذاعهٛح األراء فٙ انًفسف.
     

يوا ٍ تسٚثوح يوٍ فقداٌ شسٚحح  ثٛسج يٍ انًرعايهٍٛ َرٛدح ذًس ص انذوسٔا أ 2

 تعضٓا.
     

ذًس ووص فووسٔا انًفووسف تعٛووداً عووٍ يُوواوق ذًس ووص انشووس اخ ٔانًُشوو خ  3

      ٔانًعايم ٚإسس ظهثاً فٙ فاعهٛح أرا ّ.
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ٚعرحٕذ انًفسف عهٗ شسٚحح  ثٛسج يٍ انًرعايهٍٛ َرٛدح عسافروّ ٔتديوّ  4

      فٙ انعٕق انًفسفٛح انعٕزٚح.
      .يي انًفازف انخاإح ٚقي انًفسف أ ٛاَا فٙ اٜساز انعهثٛح نهًُافعح 5

بالتكنولوجيا واالبتكار في تطووير الخدموة  تتعمقالتي سئمة محور األ -4
 المصرفية:

غٛس 

يٕافق 

 تشدج

غٛس 

 قيٕاف
 يٕافق يحاٚد

يٕافق 

 تشدج

 5 4 3 2 1 انعثازج أٔ انعـــــــــــــــــــإال خ

      ديح انًفسفٛح أسس ٔاضح فٙ فاعهٛح أراء انًفسف.ئٌ نرعدر انخ 1
انعًووالء ٔ عووة ا ثووس عوودر انٓوودف يووٍ ذطووٕٚس ٔاتركوواز انخديووح ْووٕ جوورب  2

 زضاْى فقط. 

 
     

      ذإسس انعٕنًح انًفسفٛح عهٗ فاعهٛح أراء يفسفكى تشكم يثاشس. 3
ٌَّ ذ ط ووٕز  ذكُٕنٕجٛووا االذفوواالخ ٔانشووثكاخ ٚعرثووس انعووثة انس  4 ٛعووٙ نظٓووٕز ئ

      انعٕنًح انًفسفٛح.
ئٌ ازذثاو اظى انًفسف ترقودٚى خديوح َافعوح ٚعود رعاٚوح نوّ ٔٚٓودف ندورب  5

      أ ثس  فح يٍ جًٕٓز انًرعايهٍٛ.
      ٚقٕو انًفسف تاَذاق انكثٛس يٍ األيٕال عهٗ اندعاٚح انًفسفٛح. 6
اخ فووٙ شووكم ئٌ اظوورخداو انركُٕنٕجٛووا فووٙ انعًووم انًفووسفٙ أرٖ ئنووٗ ذ ٛووس 7

      انٓسو انٕظٛذٙ نهًفسف.
ئٌ ذطثٛوووق ذقُٛوووح األذًروووح فوووٙ انًفوووسف نوووّ رٔز  ثٛوووس فوووٙ اذخووواذ ئرازج  8

      انًفسف نهقسازاخ انفحٛحح.
9  ٌَّ       ئنٗ ذطٕز انعًم َحٕ األفضم.األذًرح فٙ انعًم انًفسفٙ أرخ ئ

غٛس  :جانب االقتصاديبال تتعمقالتي سئمة محور األ -5

يٕافق 

 جتشد

غٛس 

 قيٕاف
 يٕافق يحاٚد

يٕافق 

 تشدج

 5 4 3 2 1 انعثازج أٔ انعـــــــــــــــــــإال خ

تشوكم يهحوٕظ األيوس ئٌ ذدازج انعًالخ األجُثٛح ٚصٚد يٍ ئٚساراخ يفوسفكى  1

      ٚإسس فٙ فاعهٛح أرا ّ.انر٘ 
      ٔجٕر  انح زاُْح نهرضخى ذإسس فٙ فاعهٛح أراء يفسفكى تشكم  ثٛس. 2
تًس هووح يووٍ انرعثووس َرٛدووح عوودو انقوودزج عهووٗ ظوودار  انٛوواً ًٚووس انًفووسف  3

 .  انقسٔض
     

      ٚعاْى ظعس انذا دج فٙ ذٕشٚي األيٕال عهٗ انًشازٚي األ ثس زتحٛح. 4
      ئٌ ظٛاظح انًفسف فٙ جرب زؤٔض األيٕال األجُثٛح  انٛاً ضعٛذح جدا. 5
ًٕاجٓح اٜساز انعهثٛح انروٙ ذخهذٓوا اعطاء األٔنٕٚح نذقٕو ئرازج انًفسف ت 6

 .االترفارٚح انًسا م
     

ٔانعقٕتواخ  حانظوسٔف انعٛاظوٛٚعاَٙ يفوسفكى تشوكم يثاشوس ٔٔاضوح يوٍ  7

 انًذسٔضح عهٗ ظٕزٚح.ااترفارٚح 
     

ٚعوواَٙ يفووسفكى يووٍ ضووا قح يٕاجٓووح ظووحٕتاخ انٕرا ووي تعووثة انضوو ٕو  8

 انعٛاظٛح انخازجٛح.
     

      االترفار٘ ٔذطٕزِ رٔز يإسس فٙ فاعهٛح أراء انًفسف. نًعرٕٖ انُشاو 9
 



 183( 1الممحق رقم)          التحميل اإلحصائي متعدد المتغيرات واستخدامه لتحديد أهم العوامل المؤثرة في فاعمية أداء المصارف
                       

 

 

 

غٛس  بالمخاطر المصرفية: تتعمقالتي سئمة محور األ -6

يٕافق 

 تشدج

غٛس 

 قيٕاف
 يٕافق يحاٚد

يٕافق 

 تشدج

 5 4 3 2 1 انعثازج أٔ انعـــــــــــــــــــإال خ

نعوايهٍٛ تعوثة افرقواز تعوض ا حسف خطوس انفوٛسفح االنكرسَٔٛونًفوٕٚاجّ ا 1

 ٔانًعهٕياخ. ذكُٕنٕجٛا االذفاالخيدال ئنٗ انخثسج انكافٛح فٙ ندّٚ 
     

عثوس   عواتاذّاال رٛال عهٗ عًهٛاخ االخرساق ٔذفاعد ٚعاَٙ يفسفكى يٍ  2

 َرسَٛد.اا حشثك
     

      .ٚعاَٙ انًفسف يٍ عدو ئٚدار  انح انرٕاشٌ تٍٛ  افح أْدافّ 3

      .ء انردنٛط ٔانرأخس فٙ ذُذٛر انقسازاخٚقي انًفسف أ ٛاَا فٙ خطا 4

ٚقوووٕو انًفوووسف أ ٛاَووواً ترُذٛووور األعًوووال رٌٔ انرقٛووود تانقٕاعووود ٔانقوووٕاٍَٛ  5

 انُاظًح نهعًم انًفسفٙ.
     

انًًُٕ ووح ٔانًقرسضووح  انًفووسفٛح ئٌ ذقهثوواخ ظووعس انذا وودج عهووٗ انقووسٔض 6

 زتحٛح انًفسف.فٙ ذإسس تشكم يثاشس 
     

غٛس  بالرضا: تتعمقتي السئمة محور األ -7

يٕافق 

 تشدج

غٛس 

 قيٕاف
 يٕافق يحاٚد

يٕافق 

 تشدج

 5 4 3 2 1 انعثازج أٔ انعـــــــــــــــــــإال خ

      .هثٛح زغثاذّٚرثُٗ يفسفكى فكسج انرٕجّ تانعًٛم ٔانحسل عهٗ ذ 1

      ٚقدو انًفسف خدياذّ تععس ُٚاظة عًال ّ. 2

      اذّ يي انعًالء تٓدف  عة انسضا.ٚحسل انًفسف عهٗ ذًُٛح عالت 3

      انر٘ ٚقٕو تّ.األراء  ٚسذثط تًعدلئٌ يا ٚرقاضاِ انعايم  4

       نسضا انعايم ٔانعًٛم رٔز  ثٛس فٙ تدزج انًفسف عهٗ األراء. 5

ئٌ انسضووا ٚوودفي انعًووالء عهووٗ رفووي يثوواني أ ثووس فووٙ ظووثٛم انحفووٕل عهووٗ  6

 انخديح انًفسفٛح.

     

 ( في المربع الذي يتوافق مع إجابتك. √لثالث:  نرجو وضع إشارة )القسم ا
 حدد مدى توافقك مع كل من العبارات التالية:  -

غٛس  : )المتغير التابع(عمية األداء المصرفيافب تتعمقالتي سئمة األ -1

يٕافق 

 تشدج

غٛس 

 قيٕاف
 يٕافق يحاٚد

يٕافق 

 تشدج

 5 4 3 2 1 انعثازج أٔ انعـــــــــــــــــــإال خ

      .عد فٙ شٚارج يُح اال رًاٌ ندٖ يفسفكى آنٛح ٔظاوح يانٛح ذعا 1

 فٙ انعٕق انًفسفٛح. انًُافعحيٍ خالل األزتاح ٚحقق انًفسف  2

 

     

      .تركهذح يحدرج يٍ انًٕازريعرٕٖ يعٍٛ يٍ ااٚساراخ  ٚحقق يفسفكى 3

      نال رًاٌ. ٚحقق انًفسف أعهٗ انعٕا د ٔاألزتاح يٍ خالل يُحّ 4

      ذًرهك ئرازج انًفسف ذحهٛم  ايم ٔرٔز٘  ٕل  انح انعٕق. 5

      د يٍ ئٚساراذٓاصٚذئرازج انًفسف انُذقاخ ئنٗ  دٔرْا اندَٛا ٔذخذض  6
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Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.832 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.801 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.706 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.830 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.854 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.725 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.723 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.928 55 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.777 6 

Factor Analysis 

 

Correlation Matrix
a 

 

a. Determinant = .033 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .785 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 986.336 

df 36 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

dime

nsio

n0 

1 3.905 43.393 43.393 2.180 

2 1.207 13.414 56.806 2.043 

3 1.011 11.230 68.036 1.901 

4 .816 9.064 77.100  

5 .673 7.481 84.581  

6 .467 5.191 89.772  

7 .373 4.144 93.916  

8 .332 3.691 97.608  

9 .215 2.392 100.000  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Rotation Sums of Squared 

Loadings 

% of Variance Cumulative % 

dime

nsio

n0 

1 24.220 24.220 

2 22.695 46.915 

3 21.121 68.036 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a 

 
Component 

1 2 3 

Q1   .703   

Q2 .611     

Q3   .856   

Q4  .643   

Q5 .796     

Q6 .892     

Q7 .408   .693 

Q8     .875 

Q9    .664 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
Factor Analysis 

Correlation Matrix
a 

 

a. Determinant = .080 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .797 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 729.691 

df 10 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

dimension0 

1 3.226 64.520 64.520 3.226 

2 .751 15.017 79.538  

3 .508 10.158 89.696  

4 .289 5.784 95.480  

5 .226 4.520 100.000  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of Squared 

Loadings 

% of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 64.520 64.520 

2   

3   

4   

5   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 
Component 

1 

Q10 .633 

Q11 .855 

Q12 .808 

Q13 .888 

Q14 .809 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

  Factor Analysis 
 

Correlation Matrix
a 

 

a. Determinant = .072 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .802 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 788.414 

df 10 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

dimension0 

1 3.238 64.761 64.761 3.238 

2 .802 16.040 80.802  

3 .419 8.382 89.184  

4 .354 7.088 96.272  

5 .186 3.728 100.000  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of Squared 

Loadings 

% of Variance Cumulative % 

dimension0 1 64.761 64.761 
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2   

3   

4   

5   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 
Component 

1 

Q15 .820 

Q16 .874 

Q17 .869 

Q18 .590 

Q19 .836 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Factor Analysis 

Correlation Matrix
a 

 

a. Determinant = .042 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .826 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 916.855 

df 36 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

dimension0 

1 3.883 43.144 43.144 3.883 43.144 

2 1.432 16.910 60.054 1.432 16.910 

3 .764 7.595E15 68.649   

4 .683 7.586 76.236   

5 .541 6.009 82.245   

6 .505 5.607 87.852   

7 .451 5.006 92.858   

8 .339 3.764 96.623   

9 .304 3.377 100.000   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 43.144 2.886 32.063 32.063 

2 60.054 2.429 27.990 60.054 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a 

 
Component 

1 2 

Q20   .762 

Q21   .709 

Q22 .469 .487 

Q23 .594   

Q24 .766   

Q25 .561 .594 

Q26   .803 

Q27 .821   

Q28 .820   

Factor Analysis 

Correlation Matrix
a 

 

a. Determinant = .037 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .875 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 946.613 

df 36 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

dimension0 

1 4.239 47.104 47.104 4.239 47.104 

2 1.086 13.067 60.171 1.086 13.067 

3 .736 8.173 67.344   

4 .694 7.707 75.051   

5 .604 6.708 81.759   

6 .522 5.801 87.560   

7 .436 4.842 92.402   

8 .371 4.125 96.527   

9 .313 3.473 100.000   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 
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Component Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 47.104 2.915 32.390 32.390 

2 60.171  27.781 60.171 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Rotated Component Matrix
a 

 
Component 

1 2 

Q29  .720 

Q30   .754 

Q31 .501 .495 

Q32 .742   

Q33 .649 .519 

Q34 .672   

Q35   .744 

Q36 .632   

Q37 .823   
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Factor Analysis 
 

Correlation Matrix
a
 

 

a. Determinant = .044 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .881 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 902.710 

df 15 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

dimension0 

1 3.796 63.262 63.262 3.796 

2 .716 11.926 75.188  

3 .557 9.283 84.471  

4 .348 5.807 90.279  

5 .329 5.492 95.770  

6 .254 4.230 100.000  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of Squared 

Loadings 

% of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 63.262 63.262 

2   

3   

4   

5   

6   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 
Component 

1 

Q38 .835 

Q39 .727 

Q40 .834 

Q41 .844 

Q42 .864 

Q43 .644 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 
Factor Analysis 

Correlation Matrix
a
 

 

a. Determinant = .104 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .688 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 655.822 

df 15 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

dimension0 

1 2.977 49.618 49.618 2.977 49.618 

2 1.038 17.307 66.925 1.038 17.307 

3 .878 14.630 81.555   

4 .549 9.153 90.708   

5 .370 6.159 96.867   

6 .188 3.133 100.000   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 49.618 2.966 49.438 49.438 

2 66.925 1.049 17.487 66.925 

3     

4     

5     

6     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

Q44   .889 

Q45 .777   

Q46  0.786 

Q47 .750   

Q48 .795   

Q49 .740   

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Factor Analysis 

Correlation Matrix
a
 

 

a. Determinant = .246 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .726 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 405.488 

df 15 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

dimension0 

1 2.630 43.837 43.837 2.630 43.837 

2 1.033 17.209 61.046 1.033 17.209 

3 .791 13.184 74.230   

4 .704 11.741 85.971   

5 .542 9.026 94.997   

6 .300 5.003 100.000   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 
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Component Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 43.837 2.448 40.801 40.801 

2 61.046 1.215 20.245 61.046 

3     

4     

5     

6     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

Q50 .643   

Q51 .828   

Q52 .827   

Q53 .647   

Q54  .560 

Q55   .912 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 
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Frequencies 

 

Statistics 

 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل العلمي العمر 

N Valid 293 293 293 293 

Missing 0 0 0 0 

Frequency Table 

 العمر

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  سنة 52أقل من  6 2.0 2.0 2.0 

سنة 52 الى 52من   74 25.3 25.3 27.3 

سنة 52الى  52من   87 29.7 29.7 57.0 

سنة 22الى  52من   92 31.4 31.4 88.4 

سنة 22اكثر من   34 11.6 11.6 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

 عدد سنوات الخبرة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6.8 6.8 6.8 20 خمس سنوات فما دون 

سنة 01إلى  2من   52 17.7 17.7 24.6 

سنة 02إلى  00من   61 20.8 20.8 45.4 

سنة 51إلى 02من   86 29.4 29.4 74.7 

سنة 52إلى  50من   42 14.3 14.3 89.1 

سنة52أكثر من   32 10.9 10.9 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

 العمل الحالي

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.0 2.0 2.0 6 مدير عام/مدير مديرية 

 4.1 2.0 2.0 6 معاون مدير

 8.2 4.1 4.1 12 مدير فرع

 14.0 5.8 5.8 17 معاون مدير فرع

 27.6 13.7 13.7 40 رئيس دائرة

 39.9 12.3 12.3 36 رئيس قسم

 67.2 27.3 27.3 80 رئيس شعبة

ذلك غير  96 32.8 32.8 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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 المؤهل العلمي

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 3 دكتوراه 

 3.8 2.7 2.7 8 ماجستير

 61.1 57.3 57.3 168 اجازة جامعية

 100.0 38.9 38.9 114 معهد

Total 293 100.0 100.0  

 
Oneway 

ANOVA 

Y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.295 4 .574 1.709 .148 

Within Groups 96.697 288 .336   

Total 98.991 292    

 

ANOVA 

Y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .418 3 .139 .408 .747 

Within Groups 98.574 289 .341   

Total 98.991 292    

 

ANOVA 

Y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.565 5 .313 .922 .467 

Within Groups 97.426 287 .339   

Total 98.991 292    

 

ANOVA 

Y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.612 7 .230 .674 .694 

Within Groups 97.379 285 .342   

Total 98.991 292    
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Regression 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.717 3 8.239 20.521 .000
a
 

Residual 116.029 289 .401   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), A3, A1, A2 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.287 .212  10.793 .000 

A1 .168 .057 .180 2.941 .004 

A2 .294 .057 .336 5.148 .000 

A3 -.065- .054 -.073- -1.197- .232 

a. Dependent Variable: Y 

Regression 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .074 1 .074 .154 .695
a
 

Residual 140.672 291 .483   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), B1 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.549 .215  16.534 .000 

B1 .025 .063 .023 .392 .695 

a. Dependent Variable: Y 

Regression 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .000 .991
a
 

Residual 140.747 291 .484   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), Q13 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .000 .991
a
 

Residual 140.747 291 .484   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), Q13 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.633 .167  21.691 .000 

Q13 -.001- .050 -.001- -.011- .991 

a. Dependent Variable: Y 

Regression 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.609 1 10.609 23.723 .000
a
 

Residual 130.138 291 .447   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), C1 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.760 .235  20.260 .000 

C1 -.309- .063 -.275- -4.871- .000 

a. Dependent Variable: Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.274 2 4.637 10.229 .000
a
 

Residual 131.472 290 .453   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), D2, D1 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.601 .232  11.232 .000 

D1 .093 .054 .105 1.744 .082 

D2 .207 .062 .202 3.352 .001 

a. Dependent Variable: Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.246 2 5.123 11.384 .000
a
 

Residual 130.501 290 .450   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), E2, E1 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.477 .249  9.939 .000 

E1 .167 .070 .156 2.388 .018 

E2 .154 .065 .155 2.372 .018 

a. Dependent Variable: Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.917 1 2.917 6.159 .014
a
 

Residual 137.830 291 .474   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), F 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.163 .218  19.114 .000 

F -.148- .059 -.144- -2.482- .014 

a. Dependent Variable: Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.539 2 1.769 3.740 .025
a
 

Residual 137.208 290 .473   
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Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), G2, G1 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.278 .269  12.174 .000 

G1 -.070- .056 -.076- -1.235- .218 

G2 .171 .063 .168 2.717 .007 

a. Dependent Variable: Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.274 2 4.637 10.229 .000
a
 

Residual 131.472 290 .453   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), D2, D1 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.601 .232  11.232 .000 

D1 .093 .054 .105 1.744 .082 

D2 .207 .062 .202 3.352 .001 

a. Dependent Variable: Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.246 2 5.123 11.384 .000
a
 

Residual 130.501 290 .450   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), E2, E1 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.477 .249  9.939 .000 
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E1 .167 .070 .156 2.388 .018 

E2 .154 .065 .155 2.372 .018 

a. Dependent Variable: Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.917 1 2.917 6.159 .014
a
 

Residual 137.830 291 .474   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), F 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.163 .218  19.114 .000 

F -.148- .059 -.144- -2.482- .014 

a. Dependent Variable: Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.539 2 1.769 3.740 .025
a
 

Residual 137.208 290 .473   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), G2, G1 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.278 .269  12.174 .000 

G1 -.070- .056 -.076- -1.235- .218 

G2 .171 .063 .168 2.717 .007 

a. Dependent Variable: Y 

Regression 

NOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.717 3 8.239 20.521 .000
a
 

Residual 116.029 289 .401   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), A3, A1, A2 
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NOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.717 3 8.239 20.521 .000
a
 

Residual 116.029 289 .401   

Total 140.747 292    

a. Predictors: (Constant), A3, A1, A2 

b. Dependent Variable: Y 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.287 .212  10.793 .000 

A1 .168 .057 .180 2.941 .004 

A2 .294 .057 .336 5.148 .000 

A3 -.065- .054 -.073- -1.197- .232 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .074 1 .074 .154 .695
a
 

Residual 140.672 291 .483   

Total 140.747 292    

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.549 .215  16.534 .000 

B1 .025 .063 .023 .392 .695 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.609 1 10.609 23.723 .000
a
 

Residual 130.138 291 .447   

Total 140.747 292    

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.760 .235  20.260 .000 

C1 -.309- .063 -.275- -4.871- .000 

 



 211( 2الملحق رقم)          التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات واستخدامه لتحديد أهم العوامل المؤثرة في فاعلية أداء المصارف
                       

 

 

 

Correlation Matrix
a
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

Correlation Q1 1.000 .392 .451 .418 .436 .201 .396 .264 .418 

Q2 .392 1.000 .228 .252 .376 .379 .350 .237 .142 

Q3 .451 .228 1.000 .515 .324 .041 .356 .206 .266 

Q4 .418 .252 .515 1.000 .579 .337 .452 .305 .421 

Q5 .436 .376 .324 .579 1.000 .696 .508 .271 .302 

Q6 .201 .379 .041 .337 .696 1.000 .424 .263 .198 

Q7 .396 .350 .356 .452 .508 .424 1.000 .601 .410 

Q8 .264 .237 .206 .305 .271 .263 .601 1.000 .399 

Q9 .418 .142 .266 .421 .302 .198 .410 .399 1.000 

Sig. (1-

tailed) 

Q1  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q2 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 

Q3 .000 .000  .000 .000 .245 .000 .000 .000 

Q4 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

Q5 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

Q6 .000 .000 .245 .000 .000  .000 .000 .000 

Q7 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

Q8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

Q9 .000 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

a. Determinant = .033 

Correlation Matrix
a
 

 Q1 Q4 Q5 Q7 Q8 Q9 Q3 

Correlation Q1 1.000 .418 .436 .396 .264 .418 .451 

Q4 .418 1.000 .579 .452 .305 .421 .515 

Q5 .436 .579 1.000 .508 .271 .302 .324 

Q7 .396 .452 .508 1.000 .601 .410 .356 

Q8 .264 .305 .271 .601 1.000 .399 .206 

Q9 .418 .421 .302 .410 .399 1.000 .266 

Q3 .451 .515 .324 .356 .206 .266 1.000 

Sig. (1-tailed) Q1  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q4 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

Q5 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

Q7 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

Q8 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

Q9 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

Q3 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

a. Determinant = .099 
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Total Variance Explained 

Compon

ent Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

dimension0 

1 3.392 48.454 48.454 3.392 48.454 48.454 2.401 34.307 34.307 

2 1.002 14.310 62.764 1.002 14.310 62.764 1.992 28.458 62.764 

3 .728 10.393 73.158       

4 .650 9.281 82.439       

5 .568 8.108 90.547       

6 .363 5.187 95.734       

7 .299 4.266 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

Q1 .697   

Q4 .770   

Q5 .668   

Q7 .367 .764 

Q8   .899 

Q9 .353 .595 

Q3 .784   

Correlation Matrix
a
 

 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

Correlation Q10 1.000 .543 .317 .445 .362 

Q11 .543 1.000 .659 .651 .554 

Q12 .317 .659 1.000 .669 .545 

Q13 .445 .651 .669 1.000 .740 

Q14 .362 .554 .545 .740 1.000 

Sig. (1-tailed) Q10  .000 .000 .000 .000 

Q11 .000  .000 .000 .000 

Q12 .000 .000  .000 .000 

Q13 .000 .000 .000  .000 

Q14 .000 .000 .000 .000  

a. Determinant = .080 
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Correlation Matrix
a
 

 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 

Correlation Q15 1.000 .669 .623 .398 .584 

Q16 .669 1.000 .792 .286 .648 

Q17 .623 .792 1.000 .366 .633 

Q18 .398 .286 .366 1.000 .505 

Q19 .584 .648 .633 .505 1.000 

Sig. (1-tailed) Q15  .000 .000 .000 .000 

Q16 .000  .000 .000 .000 

Q17 .000 .000  .000 .000 

Q18 .000 .000 .000  .000 

Q19 .000 .000 .000 .000  

a. Determinant = .071 

Correlation Matrix
a
 

 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 

Correlation Q21 1.000 .318 .258 .248 .456 .514 .230 .240 

Q22 .318 1.000 .471 .349 .443 .332 .358 .332 

Q23 .258 .471 1.000 .376 .458 .209 .438 .284 

Q24 .248 .349 .376 1.000 .490 .289 .521 .594 

Q25 .456 .443 .458 .490 1.000 .593 .444 .457 

Q26 .514 .332 .209 .289 .593 1.000 .208 .227 

Q27 .230 .358 .438 .521 .444 .208 1.000 .580 

Q28 .240 .332 .284 .594 .457 .227 .580 1.000 

Sig. (1-tailed) Q21  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q22 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q23 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

Q24 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

Q25 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

Q26 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

Q27 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

Q28 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

a. Determinant = .059 
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Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

dimension0 

1 3.711 46.387 46.387 3.711 46.387 46.387 2.767 34.587 34.587 

2 1.216 15.205 61.591 1.216 15.205 61.591 2.160 27.004 61.591 

3 .853 10.657 72.249       
4 .552 6.905 79.154       
5 .541 6.760 85.914       
6 .454 5.678 91.592       
7 .368 4.606 96.198       
8 .304 3.802 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

Q21   .797 

Q22 .482 .451 

Q23 .584   

Q24 .776   

Q25 .505 .669 

Q26   .856 

Q27 .820   

Q28 .801   

Correlation Matrix
a
 

 Q29 Q30 Q31 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 

Correlation Q29 1.000 .493 .544 .595 .360 .407 .475 .282 

Q30 .493 1.000 .324 .447 .337 .369 .256 .210 

Q31 .544 .324 1.000 .496 .422 .314 .405 .298 

Q33 .595 .447 .496 1.000 .489 .423 .507 .500 

Q34 .360 .337 .422 .489 1.000 .348 .429 .449 

Q35 .407 .369 .314 .423 .348 1.000 .320 .087 

Q36 .475 .256 .405 .507 .429 .320 1.000 .396 

Q37 .282 .210 .298 .500 .449 .087 .396 1.000 

Sig. (1-tailed) Q29  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q30 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Q31 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

Q33 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

Q34 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

Q35 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .068 

Q36 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

Q37 .000 .000 .000 .000 .000 .068 .000  
a. Determinant = .067 
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Total Variance Explained 

Compon

ent Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

dimension0 

1 3.795 47.439 47.439 3.795 47.439 47.439 2.441 30.513 30.513 

2 1.032 12.897 60.336 1.032 12.897 60.336 2.386 29.823 60.336 

3 .695 8.689 69.026       

4 .693 8.658 77.683       

5 .589 7.364 85.048       

6 .493 6.163 91.211       

7 .374 4.674 95.885       

8 .329 4.115 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

Q29 .383 .713 

Q30   .718 

Q31 .478 .515 

Q33 .639 .530 

Q34 .668   

Q35   .774 

Q36 .645   

Q37 .875   

 

Correlation Matrix
a
 

 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 

Correlation Q38 1.000 .607 .653 .618 .664 .393 

Q39 .607 1.000 .552 .485 .488 .363 

Q40 .653 .552 1.000 .634 .676 .414 

Q41 .618 .485 .634 1.000 .734 .511 

Q42 .664 .488 .676 .734 1.000 .500 

Q43 .393 .363 .414 .511 .500 1.000 

Sig. (1-tailed) Q38  .000 .000 .000 .000 .000 

Q39 .000  .000 .000 .000 .000 

Q40 .000 .000  .000 .000 .000 

Q41 .000 .000 .000  .000 .000 



 244( 2الملحق رقم)          التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات واستخدامه لتحديد أهم العوامل المؤثرة في فاعلية أداء المصارف
                       

 

 

 

Q42 .000 .000 .000 .000  .000 

Q43 .000 .000 .000 .000 .000  

a. Determinant = .044 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .881 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 902.710 

df 15 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 3.796 63.262 63.262 3.796 63.262 63.262 

2 .716 11.926 75.188    

3 .557 9.283 84.471    

4 .348 5.807 90.279    

5 .329 5.492 95.770    

6 .254 4.230 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Correlation Matrix
a
 

 Q45 Q46 Q47 Q48 Q44 

Correlation Q45 1.000 .645 .457 .480 .017 

Q46 .645 1.000 .555 .385 .019 

Q47 .457 .555 1.000 .489 -.011- 

Q48 .480 .385 .489 1.000 -.067- 

Q44 .017 .019 -.011- -.067- 1.000 

Sig. (1-tailed) Q45  .000 .000 .000 .386 

Q46 .000  .000 .000 .372 

Q47 .000 .000  .000 .427 

Q48 .000 .000 .000  .126 

Q44 .386 .372 .427 .126  

a. Determinant = .265 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .720 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 384.331 

df 10 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
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Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 2.510 62.748 62.748 2.510 62.748 62.748 

2 .648 16.205 78.953    

3 .535 13.365 92.317    

4 .307 7.683 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 

Q45 .823 

Q46 .826 

Q47 .788 

Q48 .728 

Correlation Matrix
a
 

 Q50 Q53 Q54 Q55 

Correlation Q50 1.000 .446 .390 .327 

Q53 .446 1.000 .587 .617 

Q54 .390 .587 1.000 .585 

Q55 .327 .617 .585 1.000 

Sig. (1-tailed) Q50  .000 .000 .000 

Q53 .000  .000 .000 

Q54 .000 .000  .000 

Q55 .000 .000 .000  

a. Determinant = .276 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .769 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 372.887 

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 2.496 62.390 62.390 2.496 62.390 62.390 

2 .716 17.891 80.282    

3 .424 10.596 90.878    

4 .365 9.122 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrix
a
 

 



Abstract 

 
The developments in the banking market in the recent changes at all levels, especially 

after the entry of technology and modern technology in the provision of services, and not to 

limit the work of any bank on the traditional services and specialization in the field without 

the other, necessitated the banking department to make changes in strategies and plans at all 

levels and all activities carried on by those banks, in line with developments in the banking 

market. 

All of these developments is that due to the economic conditions of each country, in 

addition to economic globalization acute in the banking market and competition, and the 

performance of banks affected by these developments more than the performance of other 

financial institutions, and changes, which summoned the management of these banks to 

follow the strategies and plans for a new input of computer technology Modern, relying on a 

cadre banking specialist, working on the introduction of new banking services with adequate 

quality and at the lowest costs, and attract the largest market share of the dealers, through the 

publication of advertisements for marketing and promotion of the services provided by the 

bank for clients with him, and expansion of a bank branches in places institutions gathered 

and businesses and commensurate with the geographical distribution of banks or bank 

branches, all with the aim of increasing the volume of deposits and liquidity and strengthen 

capital, to increase the effectiveness of banking performance and effective contribution to the 

economic development and gross national product of their countries, in order to achieve 

progress and boost the economy. 

 Of the foregoing and in order to give a clear picture about the reality of the Syrian 

public banks General (study population), Commercial Bank of Syria in particular (sample), 

and the impact on the effectiveness of performance variables surrounding it, had to be on the 

researcher to discuss a wide range of these variables exceeds the number of :( 40) variable, 

and the extent of their impact on the effectiveness of banking performance, and of the ability 

of the bank to achieve the objectives that have been planned in advance and that the most 

important achievement of the profits, and was relying to achieve that goal on the methods of 

multivariate statistical analysis, and in particular to determine whether these variables affect 

the effectiveness of banking performance and profitability of the bank clearly or that its effect 

is uncertain. 

The study also search the possibility of assembling these variables of different types 

and the large number in a small, unforeseeable number of factors through the analysis method 

of the World, which is one of multivariate statistical analysis methods, and then to apply the 

style of multi-linear regression on the factors that have been extracted or on average variables 

included in each factor, and the investigation of the above, this study included three chapters: 

Chapter I was titled: the theoretical foundations of statistical multivariate analysis, which 

included three sections are: 

Section I: Statistical Analysis multi-what it is and types of variables, and the second topic: the 

principles and rules of factor analysis, as for the third Study: it ensures simple and multiple 

linear regression analysis, both style. 

Chapter II titled: the theoretical foundations of the banking performance, which included 

two sections, namely: 

First topic: Performance and types of elements, while the second topic: the theoretical 

foundations of the effectiveness of banking performance. 

The third and final chapter: it was titled: the practical side and applied field study, has also 

included two sections, namely: 

First topic: financial developments for the banks of the research sample, the second topic: 

statistical analysis of the Search form, has included the following elements: 



The methodology used in the study, society, and the study sample and study tool 

Finally, statistical analysis, which included the results of stylistic factor analysis and 

regression analysis, as well as to test the hypotheses of the study and try to answer its 

questions. 

In the end, the study findings to the group results at the level of applied field studies 

including: 

1. The inability of the bank to grant direct credit facilities in most of the years of study, and he 

stopped in the last two years of the study as a result of the current crisis, which cast a shadow 

over the economic and financial conditions of fact, in addition to an increase in bad debt ratio. 

2. There is a clear impact of the current crisis through declining balances studied all accounts 

in the last two years of the study, which reflected negatively on the balance of profits, which 

in turn represents the effectiveness of banking performance. 

3. Low proportion of cash investments and not invested properly, in addition to the freeze, 

which was subjected to because of the economic sanctions on Syria, which resulted in losses 

in turn led to the weakness of the effectiveness of the Bank's performance. 

4. Possibility to compile the original variables to study factors, and considered as independent 

variables and study their impact on the dependent variable for this study. 

5. Possibility of representation of the original study and the variables that reflect the credit 

information private banking market in a smaller number of factors so that these factors be a 

linear combinations of the original variables studied. 

6. There were no statistically significant differences in the research sample answers to 

fundamental differences on the questions related to effective performance of the Commercial 

Bank of Syria, and of his ability to make a profit, according to the demographic 

characteristics of the sample at a level of significance of 5%. 

7. No significant effect of a statistical significance of the use of technology banking service to 

work in the effectiveness of the performance and profitability at the level of significance of 

5%. Which contributed to cause changes in the functional and administrative hierarchy of the 

bank as events new directorates and other cancellation, and examples of this technology is the 

use of ATMs, and the introduction of credit cards, and the use of lightning system and the 

international transfer. 

8. No significant effect statistically significant factor banking risks in the effectiveness of 

banking performance in the abstract level of 5%, and from it we find that the banking risks of 

negative effects on the ability of the bank to make a profit, is the most important risk of a lack 

of liquidity, credit risk, and the risk of non-performing loans, and the dangers of fraud.  

9. No significant impact to head the customer in the effectiveness of the banking performance 

of the bank's ability to make a profit, in the abstract level of 5%, that is to satisfy the customer 

and careful to meet his wishes clear impact on the profitability of the bank, by attracting a 

wide range of customers. 

Key words: 

  Effective performance, Banking strategies, Banking performance, The performance 

elements, Multivariate statistical analysis, Factor analysis, Multiple regression analysis, 

Eigenvalue. 
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