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منوذج هيكلي لقياس أثر التوجه الريادي على األداء املصريف املستدام
دراسة تطبيقية على القطاع املصريف املصري

1

د .بسمة محمدإدريس الحريري 2
كلية التجارة -جامعة بورسعيد

استهدف هذا البحث قياس أثر التوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل األداء
املرصيف املستدا م بأبعاده الثالثة (االستدامة البيئية ،االستدامة االجتامعية ،االستدامة األخالقية) يف القطاع املصـرف املصـري.
اعتمدت الباحثة عىل املنهج االستنباطي من خالل مراجعة البحوث السابقة ثم اشتقاق الفروض واختبارها إحصائيا باالعتامد
عىل بيانات الدراسة امليدانية ،وقد اعتمدت الباحثة عىل أسلوب العينة الطبقية العشوائية يف اختيار مفردات العينة ،وبلغت
عينة البحث ( )382مفردة ،وكان عدد القوائم الصحيحة ( )304قامئة بنسبة استجابة ( ،(%79.6وتم اختبار النموذج املقرتح
من خالل منوذج املعادالت الهيكلية ) (SEMمن خالل برنامج ).(AMOS V.24
وتوصلت النتائج إىل أن النموذج الهيكيل املقرتح للبحث الذي افرتض أن التوجه الريادي يؤثر ايجابياً عىل األداء املصـرف
املستدام مالئم بدرجة كبرية .ومن ثم دعم الفرض الرئيس للبحث والذي يشري إىل أن التوجه الريادي يؤثر بشكل إيجايب
عىل األداء املرصيف املستدام .كام توصل البحث من خالل تحليل املسار اىل وجود تأثري إيجايب لجميع أبعاد التوجه الريادي
(توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل األداء املصـريف املستدام بأبعاده الثالثة (االستدامة البيئية ،االستدامة
االجتامعية ،االستدامة األخالقية) ،فالتوجه الريادي يف البنوك له القدرة عىل دمج أدوات االستدامة لألداء املصـريف والتي
تتمثل يف االستدامة االجتامعية والبيئية واألخالقية .من خالل التطوير واالبتكار يف برامج تنمية املجتمع والدمج املايل
والتدريب والتعليم وبرامج الرعاية الصحية ،ودمج مامرسات االستدامة يف األداء املصـريف ،وأداء جميع العمليات بصورة
أخالقية من خالل اتباع مبادئ النزاهة والحيادية واملوثوقية والشفافية ،ليس فقط لحامية مصالح عمالئها ،ولكن أيضً ا
لإلسهام يف بناء نظام مرصيف مستدام.
الكلامت املفتاحية :التوجه الريادي ،توجه املبادرة ،توجه االبتكــار ،توجــه املخــاطرة ،األداء املصــريف املســتدام ،االســتدامة
البيئية ،االستدامة االجتامعية ،االستدامة األخالقية.

يشجع التوجه الريادي عىل تحفيز العاملني الكتساب املعرفة واملهارات الجديدة ،واستخدام املعرفة
املكتسب ة يف تحسني وتطوير األداء .كام أن رواد األعامل يتمتعون بقدرة عالية عىل تحمل املخاطر والقدرة
 1تم تقديم البحث يف  ،2020/5/13وتم قبوله للنرش يف .2020/6/15
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عىل االبتكار مام يعزز أداء األعامل .فقد أصبح االبتكار يف األداء أمرا ً رضوريًا لتحقيق التنمية املستدامة
(رؤية مرص)2030 ،؛ حيث تطمح مصـر الجديدة لتحقيق اقتصاد متوازن ومتنوع قائم عىل املعرفة
واالبتكار والعدالة واالندماج االجتامعي ومشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر فيه
االبتكارات لتحقيق التنمية املستدامة .ويعرف التوجه الريادي بأنه :االسرتاتيجية التي تساعد املؤسسات يف
تحديد الفرص الجديدة لتنفيذ األعامل وتحقيق األهداف التنظيمية بأفضل طرق ممكنة ،وبالتايل يتحسن
أداء األعامل ).)Arshad, et al., 2020
ومساهام رئيس ًيا يف ازدهار البالد؛ حيث
يعترب القطاع املرصيف إحدى الركائز األساسية يف النمو االقتصادي،
ً
حاسام يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ نظ ًرا لتأثريها عىل املجتمع والبيئةٍ ،فهذه
تلعب البنوك دو ًرا
ً
املؤسسات املالية تتصدى للتحديات االجتامعية والبيئية وتشارك يف العديد من املامرسات املستدامة .عىل
سبيل املثال ال الحرص :احرتام البنك الكامل للقيم االجتامعية ،واالشرتاك يف املشاريع ذات األثر االجتامعي،
واختيار العمالء الذين يلتزمون باملبادئ البيئية واالجتامعية ،ومراعاة البنك للقواعد واألخالقيات املهنية؛
حيث تعمل مثل هذه املامرسات عىل تعزيز األداء االجتامعي والبيئي واألخالقي للبنوك ،وأيضا تقديم
بعض البنوك صناديق ائتامن خرضاء ،واستخدام أنظمة موفرة للطاقة ،والذي بدوره ميكن أن يؤثر إيجابًا
عىل سمعة البنوك وأدائها املايل ،باإلضافة إىل االستجابات العاطفية والسلوكية للعمالء.
تتضمن األعامل املرصفية املستدامة تنفيذ األعامل املرصفية من خالل دمج االعتبارات البيئية واالجتامعية
واألخالقية يف اسرتاتيجية العمل وتعزيز التنمية املستدامة )(Nwagwu, 2020& Abor, 2019؛ حيث
تنخرط البنوك اآلن بشكل متزايد يف تحديد مامرساتها املصـرفية املستدامة ودمج األبعاد البيئية
واالجتامعية واألخالقية يف اسرتاتيجية أعاملها أكرث من أي وقت ميض .فأصبح تطوير املنظامت املستدامة
من خالل تحسني األداء البيئي واالجتامعي تحديا عامليا للرشكات يف جميع أنحاء العامل )،)Dubey, 2019
وأصبح للقطاع املرصيف دور حاسم يف تعزيز التنمية املستدامة؛ ألنه يعمل كوسيط يف تنمية االقتصاد
) .) Bendell, 2017حددت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية تعريف االستدامة بأنها التنمية التي تلبي
احتياجات الحارض دون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية احتياجاتهم ).(Holden, et al., 2017
ويعترب القطاع املرصيف املرصي إحدى الركائز األساسية يف تحقيق التنمية املستدامة يف مصـر حيث أسهم
القطاع املرصيف املرصي خالل الخمس سنوات األخرية ( )2019-2014بأكرث من ( )12مليار جنيه لدعم
التنمية املستدامة يف مرص يف مرشوعات التنمية والتكافل االجتامعي ،وقطاع التعليم ،ودعم املرشوعات
الصغرية ،ومرشوعات الطاقة الشمسية ،وغريها الكثري من املرشوعات؛ ذلك ليسهم يف تحقيق رؤية مرص يف
التنمية املستدامة ( .)2030وعىل الرغم من أهمية القطاع املرصيف ،فإن أداءه املستدام ما زال يف مراحله
األولية .وبالتايل فهناك حاجة إىل تنفيذ التوجه الريادي يف القطاع املرصيف؛ لضامن النمو عىل املدى الطويل
وتحقيق األداء املستدام بالبنوك.
يعترب التوجه الريادي للبنوك مبثابة اتجاه لتعزيز البقاء واالستمرارية ،فبقاء البنوك اليوم يعتمد عىل
املستوى الذي تندمج فيه مامرسات االستدامة يف أدائها املرصيف .فالتوجه الريادي يف البنوك له القدرة عىل
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تحويل الصناعة املرصفية لتصبح أساساً لالستدامة ،من خالل التطوير واالبتكار يف برامج تنمية املجتمع
والدمج املايل والتدريب والتعليم وبرامج الرعاية الصحية وغريها .وأخريا ً ،فإن تحقيق التنمية امل ُستدامة
الشاملة ملرص ( )2030أمر لن يتحقق إال باقتصاد ُمستدام قائم عىل االستدامة يف جميع املجاالت .وبناء
عىل ما سبق تناول البحث الحايل قياس تأثري التوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة ،توجه االبتكار،
توجه املخا طرة) عىل األداء املرصيف املستدام (االستدامة البيئية ،االستدامة االجتامعية ،االستدامة األخالقية)
وذلك بالتطبيق عىل القطاع املرصيف املرصي.

تقدم الباحثة يف هذه الجزئية عرضاً ألدبيات البحث متمثلة يف :التوجه الريادي بأبعاده الثالثة (التوجه
االبتكاري ،توجه املبادرة ،توجه املخاطرة) ،واألداء املرصيف املستدام بأبعاده (االستدامة البيئية ،االستدامة
االجتامعية ،االستدامة األخالقية) ،والعالقة بني التوجه الريادي واألداء املصـريف املستدام ،والعالقة بني
التوجه الريادي واالستدامة البيئية ،والعالقة بني التوجه الريادي واالستدامة االجتامعية ،والعالقة بني
التوجه الريادي واالستدامة األخالقية؛ متهيدا ً الشتقاق فروض البحث ،وذلك عىل النحو التايل:
التوجه الريادي هو القوة الدافعة التنظيمية لنشاط املبادرة للمنظامت ))Purnomo et al., 2019
ويعرفه ( )Nazar, et al., 2018باعتباره توج ًها للمنظمة نحو قبول اإلجراءات املختلفة واتخاذ القرارات
تجاه التوجه الريادي .فهو من بني االسرتاتيجيات األكرث انتشارا ً للنمو والبقاء للعديد من
املنظامت ) .(Gudmundson & Lechner, 2014فالتوجه الريادي مبثابة اتجاه لتعزيز البقاء
واالستمرارية ).)Feng, et al., 2020
ويري ) )Rahman, et al., 2016أن التوجه الريادي هو أحد التوجهات االسرتاتيجية لتطوير وابتكار
منتجات جديدة وخلق سلوك جديد لرشاء املستهلك؛ لخلق ميزة تنافسية يف السوق .وتم تعريفه أيضً ا عىل
أنه توجه اسرتاتيجي تستخدمه املنظمة للتكيف مع بيئة األعامل املتغرية ،وامتالك ميزة تنافسية مستدامة
عىل منافسيها يف السوق) .)Karacaoglu, et al., 2013فالتوجه الريادي هو مصدر للميزة التنافسية
) .)Mishra, 2017ويدعم املنظامت اإلبداعية للتنافس والحصول عىل أعىل العوائد).(Purnomo, 2019
التوجه الريادي هو قوة دافعة تشـرح كيف تتصـرف املنظمة يف ريادة األعامل ،فهو أحد التوجهات
االسرتاتيجية التي تصف حجم أنشطة ريادة األعامل التي تقوم بها املنظمة ).(Covin & Wales, 2012
ويعرف التوجيه الريادي أيضً ا بأنه التوجه الذي يعزز املعرفة يف املنظمة لالبتكار ،واالنخراط بشكل
استباقي يف الفرص الجديدة واملجازفة للقيام مبحاوالت ميكن أن تحقق عوائد عالية Covin and
) .) Lumpkin, 2011وينطوي التوجه الريادي عىل املامرسات وعمليات صنع القرار التي تعكس السلوك
الريادي؛ حيث حدد الباحثون توجه االبتكار واالستباقية واملخاطر كأساس للتوجه الريادي (Urban,
)2019
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وتتفق األبحاث يف هذا املجال بشكل عام عىل أن التوجه الريادي يعكس رغبة املنظمة يف االبتكار
واالستباقية واملجازفة من خالل تجربة منتجات وخدمات غري مؤكدة ) .)Covin & Miller, 2014وبناء
عىل ما سبق فالتوجه الريادي هو عامل نجاح مهم إلدارة األعامل يف العرص الحديث ،ويتميز مبجموعة من
الخصائص أهمها :توجه املبادرة ،وتوجه االبتكار ،وتوجه املخاطرة.

 1-1-2توجه املبادرة (االستباقية)
ميكن تعريفها عىل أنها :استعداد املنظمة وقدرتها عىل مواكبة التطورات الجديدة يف أقرب وقت ممكن،
والبحث عن فرص مختلفة إلدخال منتجات وخدمات جديدة؛ من أجل تحقيق رضا العمالء؛ لتكون أول
من يتنافس مع املنافسني ،بدالً من انتظار تطور جديد وتقليده ) . (Frank, et al, 2010ومن ناحية
أخرى ،فإن املؤسسات االستباقية هي املنظامت التي تعترب دامئًا الرائدة يف دخول أسواق جديدة ،أو تكون
أول املتابعني لتطوير وتحسني منتجات وخدمات جديدة ،وبالتايل تأخذ ميزة عن املنافسني (Cho & Lee
)2018
وعىل هذا فإن توجه املبادرة أو االستباقية يعكس استعداد املنظمة للمشاركة يف منتجات وخدمات
جديدة .فاملنظامت التي لديها توجه املبادرة متتلك مستويات متفوقة من األداء )،(Rauch, et al., 2009
وتعمل كقادة لجميع الرشكات األخرى ) .)Sharma & Dave, 2011فتوجه املبادرة (االستباقية) تعني
قدرة املنظمة عىل تحديد أو توقع فرص السوق ،وتنظيم املوارد الستغالل الفرص املحددة قبل أن يالحظ
املنافسون اآلخرون وجود هذه الفرص .واملنظمة االستباقية لديها القدرة عىل رؤية الفرص التي ال يرى فيها
اآلخرون شي ًئا؛ فيمكن أن تكون املنظمة استباقية من خالل توقع احتياجات السوق املحتملة واتخاذ
اإلجراءات ،يف شكل تقديم منتجات عالية الجودة؛ لتلبية احتياجات السوق (Otache & Mahmood,
)2015
ومن خالل ما سبق فاالستباقية هي :القدرة عىل اتخاذ قرارات اسرتاتيجية للسيطرة عىل السوق من خالل
اكتشاف فرص جديدة ،وتطوير وإطالق منتجات وخدمات جديدة يف السوق لخلق ميزة تنافسية.

 2-1-2التوجه االبتكاري
يعرف االبتكار بأنه :ميل املنظامت نحو تجربة األفكار الجديدة ،ودعم العمليات اإلبداعية التي تسبق
أعامل املنافسني ) .)Coulthard, 2007فمن خالل االبتكار واإلبداع ،تتمتع املنظامت مبيزة عىل املنافسني
) ،)Nazar, et al, 2018ويعترب االبتكار عنرصا ً مهام يف التوجه نحو السوق ،والذي يؤدي إىل تحسني األداء
) .)Arunachalam, et al, 2013فالبنوك التي متيل نحو أنشطة مبتكرة ،مثل :األفكار اإلبداعية وإعادة
تقييم الخدمة وإعادة تنشيط النظم أو العمليات الحالية من خالل املدخالت التكنولوجية املعززة ،لديها
(Forcadell, et al,.
فرصة أفضل للبقاء واستمرارية البنك .فاألداء االبتكاري يُحسن استدامة البنوك
)2019
يعكس بُعد االبتكار يف التوجه الريادي قدرة املنظمة عىل املشاركة يف األفكار الجديدة والعمليات اإلبداعية
التي قد تؤدي إىل خدمات ومنتجات أو عمليات تكنولوجية جديدة لتلبية متطلبات العمالء والسوق
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) (Nazar, et al., 2018وباإلضافة إىل ذلك يعترب االبتكار هو األساس األكرث أهمية لتوضيح روح املبادرة،
وحدده غالبية الباحثني باعتباره السمة األكرث أهمية من سامت التوجه الريادي (Sharma & Dave,
).2011; Morris, et al., 2010
وعالوة عىل ذلك ،فاالبتكار يشمل جميع األنشطة التنظيمية واإلدارية ،والعمليات التكنولوجية للشـركة
) .)Faiz, et al., 2015ويشري االبتكار إىل القدرة عىل تنفيذ األفكار اإلبداعية ،مثل :إنتاج منتجات جديدة،
وإحداث تطوير جديد للموردين واملواد الخام .فاالبتكار هو واحد من املكونات الرئيسة لريادة األعامل
التي تخلق القيم التي تريدها الرشكات أثناء إحداث تغيريات جديدة من خالل األفكار اإلبداعية & (Cho
) Lee, 2018فاملنظامت املبتكرة ترى األشياء بالطريقة التي يراها بها اآلخرون ،لكنها تفعل األشياء بشكل
مختلف؛ فاالبتكار هو القدرة عىل ترجمة األفكار اإلبداعية إىل يشء ملموس وفريد & (Otache
)Mahmood, 2015

 3-1-2توجه املخاطرة
تعترب املخاطرة سمة مهمة يف التوجه الريادي ))Osman, et al., 2011؛ فيعرف توجه املخاطرة بأنه:
الرغبة واالستعداد لتخصيص املوارد ومتابعة الفرص املتاحة يف السوق مع مقدار معقول من الخسائر؛
حيث إن توجه املخاطرة ال يتعلق باملخاطر الشديدة أو التي ال ميكن السيطرة عليها ،ولكنه يتعلق
باملخاطر املعتدلة واملحسوبة ) .(Otache & Mahmood, 2015وتوجه املخاطرة واالبتكار مرتبطان؛ وذلك
ألن االبتكار ينطوي عىل املخاطرة ،فكلام زاد ابتكار املنظمة ،زاد توجه املخاطرة ).(Morris. et al., 2010
فتوجه املخاطرة هو :مقدار الخطر الذي يرغب الفرد يف قبوله لتحقيق هدف ما & (Roszkowski
) Davey, 2010وباإلضافة إىل ذلك ،تعرفه املنظمة الدولية للتوحيد القيايس ( )ISoبأنه" :درجة املخاطر
التي يرغب الفرد يف قبولها نتيجة استثامر أقل مالءمة ،من أجل تحقيق نتيجة استثامرية أكرث مالءمة"
( .)Baker & Ricciardi, 2014وغال ًبا ما يتم استخدام توجه املخاطرة لوصف حالة عدم اليقني ،فتوجه
املخاطرة يتعلق بسلوك رائد األعامل من خالل حقيقة عدم اليقني ) .(Kraus, et al., 2012حيث ُميكِّن
توجه املخاطرة من التنفيذ الرسيع لألفكار وتجديد األعامل االسرتاتيجية وبقائها ).)Purnomo, 2019
شهد اعتامد وتنفيذ املامرسات املصـرفية املستدامة من قبل البنوك منوا ً هائالً يف السنوات األخرية
( )Krosinsky & Robins, 2012; Carè 2018ومع االتجاه املتزايد لدمج االستدامة يف األعامل املصـرفية
عىل الصعيد العاملي ،أصبح من الرضوري بالنسبة للصناعة املرصفية دمج االستدامة يف اسرتاتيجية األعامل
املرصفية الشاملة ) ،)Kumar& Prakash, 2019aوبالتايل أصبح اعتامد املامرسات املرصفية املستدامة أم ًرا
رضوريًا يف القطاع املرصيف ).(Weber, 2012
تعد إدارة املخاطر البيئية وتحقيق التنمية االجتامعية من األسباب الرئيسة للبنوك لدمج قضايا االستدامة
يف العمليات املرصفية ()Kumar & Prakash 2017; Weber & Feltmate, 2016؛ حيث يساعد اعتامد
املامرسات املرصفية املستدامة عىل تعزيز ثقافة االستثامر األخرض والتنمية االجتامعية واإلدارة البيئية
59

منوذج هيكيل لقياس أثر التوجه الريادي عىل األداء املرصيف .....د.بسمة محمدإدريس الحريري

وحامية مصالح جميع أصحاب املصلحة ) .)Raut, et al., 2017فهناك العديد من الفوائد من دمج
االستدامة يف األعامل املرصفية ،منها :تحسني الصورة الذهنية عن البنك ،وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة،
وزيادة ثقة أصحاب املصلحة ))Gwin & Libman, 2007؛ فالبنوك املستدامة أكرث كفاءة وإنتاجية
).(Shah, et al., 2019
تتمثل إحدى أكرث اسرتاتيجيات التنمية املستدامة شيو ًعا والتي تتبناها البنوك يف جميع أنحاء العامل ،يف
دمج االستدامة يف األعامل املصـرفية ،من خالل دمج االعتبارات البيئية واالجتامعية واألخالقية يف
االسرتاتيجية األساسية للبنك ) .)Scholtens, 2009; Hoepner & Wilson, 2010ويندرج مفهوم
الخدمات املرصفية االجتامعية والبيئية واألخالقية ضمن نطاق الخدمات املرصفية املستدامة؛ حيث تتكون
االستدامة يف األعامل املرصفية من ثالثة متغريات رئيسة ):(Kumar & Prakash, 2018
 الخدمات املرصفية االجتامعية (االستدامة االجتامعية) :تشمل العمل الخريي ،وبرنامج تنمية املجتمع منأجل التنمية االجتامعية.
 الخدمات املرصفية البيئية (االستدامة البيئية) :تشمل دمج نظام إدارة البيئة ،واالمتناع عن متويلالصناعات الخطرة بيئيا.
 الخدمات املرصفية األخالقية (االستدامة األخالقية) :تشمل دمج القيم التجارية واملامرسات األخالقية يفالعمليات املرصفية.
وبالتايل فاألداء املرصيف املستدام هو عبارة عن دمج القضايا البيئية واالجتامعية واألخالقية للخدمات
املرصفية من أجل تحقيق التنمية املستدامة.
بحثت العديد من الدراسات العالقة بني التوجه الريادي واألداء التنظيمي .وقام العديد من الباحثني
بتقييم العالقة بني التوجه الريادي واألداء التنظيمي يف مجال ريادة األعامل ،مثل أبحاث كل من:
;(Otache & Mahmood, 2015; Arief et al., 2013; zhang et al., 2012; Kaya et al., 2005
) .Davis, 2007وأظهرت جميع هذه األبحاث ارتباطًا إيجاب ًيا للتوجه الريادي مع األداء التنظيمي.
وأشارت العديد من األعامل البحثية إىل أهمية التوجه الريادي للمؤسسات وأكدت وجود عالقة إيجابية
بني التوجه الريادي واألداء املؤسسـي ( .)Otache & Mahmood, 2015وتوصل بحث (Cho & Lee,
) 2018إىل أن االستباقية (توجه املبادرة) تؤثر بشكل إيجايب عىل أداء األعامل املالية ،وباإلضافة إىل ذلك
توصل بحث ( )Covin & Miller, 2014إىل أن التوجه الريادي عنرص حاسم يف أداء الرشكات األسع منوا ً،
وأن جز ًءا كب ًريا من نجاحها يرجع إىل التوجه الريادي .يف حني توصل بحث ))Gabriel & Arbolo, 2015
إىل وجود عالقة بني املنظمة االستباقية (املبادرة) واستمرارية البنوك ،وتوصل أيضً ا إىل وجود عالقة بني
توجه املخاطرة واستمرارية البنك ،ومن جهه أخرى يرى ) (Liu & Huang, 2020أن هناك عالقة بني
االستباقية (توجه املبادرة) واالستدامة.
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باإلضافة إىل ما سبق فقد قام العديد من الباحثني بدراسة تأثري التوجه الريادي عىل أداء الرشكات ،مثل
أبحاث كل منHayat, et al., 2019; Dada & Watson, 2013; Mousa & wales, 2012; Frank, et :
) al. 2010; Wiklund, et al., 2005وأظهرت جميع هذه األبحاث وجود تأثري إيجايب للتوجه الريادي
عىل أداء الرشكات .يف حني اختلف معهم بحث ) )Purnomo, 2019والذي توصل إىل أن التوجه الريادي
مل يؤثر بشكل كبري عىل أداء الرشكة .ومن ناحية أخرى هناك دراسات بحثية للعالقة بني التوجه الريادي
واألداء املرصيف ،مثل أبحاث كل من(Nazar, et al., 2018; Zarei, et al., 2017; Faiz, et al., 2015; :
) Otache & Mahmood, 2015; Acar, et al., 2013والتي توصلت إىل أن هناك تأث ًريا للتوجه الريادي
عىل األداء املرصيف.
يف حني بحثت بعض الدراسات العالقة بني االبتكار واألداء املستدام مثل بحث (Karacaoglu, et al,.
) 2013والذي توصل لوجود تأثري لالبتكار كأحد متغريات التوجه الريادي عىل األداء املستدام ،وباإلضافة
إىل ذلك يرى كل من )Gabriel & Arbolo ,2015) :وجود عالقة بني االبتكار واستمرارية البنوك ،ومن
ناحية أخري يرى كل من )Yin, et al., 2019) :وجود عالقة بني االبتكار واألداء املستدام ،بينام توصل
بحث (  Ameer& Khan, (2020إىل وجود تأثري إيجايب للتوجه الريادي املستدام عىل األداء املستدام
بالرشكات؛ لذلك ميكن أن يكون للتوجه الريادي أثر عىل األداء املرصيف املستدام.
وبناء عىل األبحاث السابقة التي أكدت أن هناك تأث ًريا إيجاب ًيا للتوجه الريادي عىل كل من :األداء
التنظيمي وأداء الرشكات واألداء املرصيف ،فالبحث الحايل يفرتض أن هناك تأث ًريا للتوجه الريادي عىل األداء
املرصيف املستدام ،وهو ما ميثل الفجوة البحثية لهذا البحث ،فمع أنه يوجد العديد من األبحاث التي
تناولت التوجه الريادي مع األداء املرصيف ،إال أنها مل تتناول األداء املرصيف املستدام ،وهكذا تم بناء الفرضية
الرئيسة للبحث من خالل ربط التوجه الريادي باألداء املرصيف املستدام ،كالتايل:
الفرض الرئيس للبحث :يوجد تأثري إيجايب معنوي للتوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه االبتكار ،توجه
املبادرة ،توجه املخاطرة) عىل األداء املرصيف املستدام (االستدامة البيئية ،االستدامة
االجتامعية ،االستدامة األخالقية).
وهكذا تم التوصل إىل الهدف الرئيس للبحث ،وهو :تصميم منوذج هيكيل لقياس التأثري اإليجايب للتوجه
الريادي بأبعاده الثالثة (توجه االبتكار ،توجه املبادرة ،توجه املخاطرة) عىل األداء املرصيف املستدام بأبعاده
الثالثة (االستدامة البيئية ،االستدامة االجتامعية ،االستدامة األخالقية) .ويوضح الشكل التايل النموذج
املفاهيمي ،وهو ما ميثل النموذج املقرتح للبحث:
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شكل  :1منوذج البحث
املصدر :من إعداد الباحثة طبقًا ملتغريات البحث

وضع البنك الدويل معايري بيئية للمؤسسات املالية تهدف إىل تشجيعها عىل تبني مامرسات صديقة للبيئة
وتقلل من التأثري السلبي لنشاطها عىل البيئة .ففي أغسطس ( ،)2016قَدَّم إطا ًرا بيئ ًيا جديدًا يتضمن
"حامية األشخاص والبيئة" .وباإلضافة إىل ذلك توفر سلسلة ) (ISO 14001معايري لنظام بيئي فعال يعمل
كمعيار يتم من خالله تقييم املؤسسات وقياس تأثريها البيئي ،والكشف عن اآلثار البيئية الضارة الناتجة
عن عملياتها (.)Kumar& Prakash, 2019b
رشا
فيام أوضح بحث ) )Kumar & Prakash, 2018أن قضايا االستدامة البيئية للبنوك ترتبط ارتباطًا مبا ً
بعمليات التوجه التجاري ،مثل :الدمج املايل ومحو األمية املالية وكفاءة الطاقة ،يف حني يرى بحث
( )Forcadell, et al,. 2019أن توجه االبتكار قد يزيد من توافر التمويل للمشاريع الخرضاء ،من منظور
البعد البيئي .وتوصل بحث ) (Nizam, et al., 2019إىل وجود تأثري لالستدامة البيئية عىل أداء الرشكة
بشكل عام ،والبنوك بشكل خاص .ووفقاً لـ ( )Jan, et al., 2019فقد أوضح أن بقاء الرشكات اليوم يعتمد
عىل املستوى الذي تدمج فيه املنظامت مامرسات االستدامة البيئية يف تخطيطها االسرتاتيجي.
وتوصل بحث ) (Jiang, et al., 2018اىل وجود عالقة إيجابية بني التوجه الريادي املستدام واألداء البيئي.
يف حني توصل بحث ) (Kraus, et al, 2018إىل أن التوجه الريادي يؤدي إىل أداء بيئي أفضل من خالل
إنتاج منتجات مستدامة ،وتقليل الهدر ،والطاقة ،واملياه ،واستهالك املواد ،وحامية سالمة املوظفني
والعمالء .بينام توصل بحث ( (Ameer & Khan, 2020إىل وجود تأثري إيجايب للتوجه الريادي املستدام
عىل األداء البيئي .وبنا ًء عىل األبحاث السابقة ،ميكن أن يكون للتوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه

62

مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© – املجلد ( - )57العدد الثالث – يوليو 2020

املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) تأثري إيجايب عىل األداء املرصيف املستدام فيام يتعلق باالستدامة
البيئية ،لذلك ميكن اقرتاح الفروض التالية:
الفرض الفرعي األول :يوجد تأثري إيجايب معنوي لتوجه املبادرة عىل االستدامة البيئية.
الفرض الفرعي الثان :يوجد تأثري إيجايب معنوي لتوجه االبتكار عىل االستدامة البيئية.
الفرض الفرعي الثالث :يوجد تأثري إيجايب معنوي لتوجه املخاطرة عىل االستدامة البيئية.
أوضح ) (Kumar & Prakash, 2018أن االعتبارات االجتامعية للبنوك يف مبادرات التنمية االجتامعية
تتمثل يف جهود الشمول املايل ،ومحو األمية املالية ،وبرنامج الرعاية االجتامعية ،وما إىل ذلك .ويذكر بحث
) )Forcadell, et al,. 2019أن لتوجه االبتكار -كأحد أبعاد التوجه الريادي -القدرة عىل تحويل الصناعة
املرصفية لتحقيق االستدامة ،فقد تؤدي الخدمات املالية األكرث شفافية إىل التمكني املايل للعمالء ،وبالتايل
تصبح أساساً لالستدامة االجتامعية.
فيام أظهرت نتائج بحث ) )Kumar& Prakash, 2019aأن مؤرشات االستدامة االجتامعية مثل :برنامج
تنمية املجتمع والدمج املايل والتدريب والتعليم وبرامج الرعاية الصحية ،هي األكرث شيوعا من مؤرشات
اإلفصاح عن األداء املصـريف املستدام .والجدير بالذكر توصل بحث ) )Hernández & Rung, 2017إىل
وجود تأثري إيجايب لتوجه ريادة األعامل عىل املسؤولية االجتامعية ،يف حني فسـر بحث (Nizam, et al.,
) 2019وجود تأثري لالستدامة االجتامعية عىل أداء البنوك.
توصل بحث ( (Ameer & Khan, 2020إىل وجود تأثري إيجايب للتوجه الريادي املستدام عىل األداء
االجتامعي .يف حني توصل بحث ( )Hernández, et al, 2018إيل أن التوجيه الريادي يشجع املنظامت
عىل الترصف بطريقة مسؤولة اجتامعيا.
يساعد البعد االبتكاري للتوجيه الريادي عىل تطوير املنتجات والخدمات املستدامة التي تؤدي إىل تحسني
صحة وسالمة العمالء).)Mullens, 2018
وتأسيساً عىل ما سبق فمن املتوقع أن يكون للتوجه الريادي تأثري إيجايب عىل األداء املرصيف املستدام فيام
يتعلق باالستدامة االجتامعية ،لذلك ميكن اقرتاح الفروض التالية:
الفرض الفرعي الرابع :يوجد تأثري إيجايب معنوي لتوجه املبادرة عىل االستدامة االجتامعية.
الفرض الفرعي الخامس :يوجد تأثري إيجايب معنوي لتوجه االبتكار عىل االستدامة االجتامعية.
الفرض الفرعي السادس :يوجد تأثري إيجايب معنوي لتوجه املخاطرة عىل االستدامة االجتامعية.
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التوجه الريادي هو مجموعة من السلوكيات التي متتاز بخصائص املخاطرة واالبتكار واالستباقية
واالستقاللية والتنافسية ) (Pearce, et al., 2010والتي تؤدي إىل زيادة أداء املنظمة والحفاظ عىل مكانتها
يف السوق ) (Belas, et al., 2019وبالتايل االلتزام تجاه عمالئها مبجموعة من املامرسات األخالقية.
فاالعتبارات األخالقية للبنوك هي عبارة عن دمج قيم األعامل واملامرسات األخالقية يف العمليات املرصفية
) .)Kumar& Prakash, 2018ويُتوقع من البنوك إجراء عملياتها بشكل أخالقي من خالل اتباع مبادئ
النزاهة والحيادية واملوثوقية والشفافية واملسؤولية االجتامعية ،ليس فقط لحامية مصالح عمالئها ،ولكن
أيضً ا لإلسهام يف بناء نظام مصـريف سليم ومستقر ) .)Dogarawa, 2006فالخدمات املرصفية األخالقية
تشمل :دمج القيم التجارية واملامرسات األخالقية يف العمليات املرصفية.
يوجد العديد من األبحاث التي درست العالقة بني التوجه الريادي (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه
املخاطرة) وبني كل من :األداء املايل أو األداء املرصيف أو األداء املستدام .ففي حني توصل بحث & (Cho
) Lee, 2018إىل أن امليل إىل املخاطرة يؤثر إيجابا عىل أداء األعامل املالية ،يرى )(Liu & Huang, 2020
أن توجه املخاطر كأحد أبعاد التوجه الريادي أكرث فائدة لتقوية العالقة بني التوجه الريادي واالستدامة.
وباإلضافة إىل ذلك فقد ن ّوه ) (Leone & Belingheri, 2017إىل أهمية توجه االبتكار لألخالقيات
والتنمية املستدامة .فوفقا لبحث ) (Ferreira, et al., 2016يتضح أن استخدام الخرائط املعرفية االبتكارية
واملوقف االستباقي ذو صلة ومرتبط باتجاه األخالقيات يف األعامل املرصفية من حيث :عامل السمعة
والشفافية وحوكمة الرشكات وااللتزام تجاه العمالء ومعاملتهم العادلة .لذلك ميكن أن يكون للتوجه
الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) تأثري إيجايب عىل األداء املرصيف
املستدام فيام يتعلق باالستدامة األخالقية ،لذلك ميكن اقرتاح الفروض التالية:
الفرض الفرعي السابع :يوجد تأثري إيجايب معنوي لتوجه املبادرة عىل االستدامة األخالقية.
الفرض الفرعي الثامن :يوجد تأثري إيجايب معنوي لتوجه االبتكار عىل االستدامة األخالقية.
الفرض الفرعي التاسع :يوجد تأثري إيجايب معنوي لتوجه املخاطرة عىل االستدامة األخالقية.

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية ،من خالل االطالع عىل التقارير السنوية وتقارير االستدامة التي
تصدرها البنوك ،ومقابلة عينة ميرسة عددها ( )40مفردة من املديرين والعاملني بالبنوك الخاضعة
للدراسة يف محافظة بورسعيد واإلسامعلية والسويس؛ وذلك بهدف التأكد من تطبيق االستدامة ومدى
اتباع البنوك ملعايري املبادرة العاملية لتقارير االستدامة ( ،)GRIوبعد اطالع الباحثة عىل التقارير الخاصة
بجميع البنوك يف القطاع املرصيف املرصي ،واملقابالت التي قامت بها توصلت إىل النتائج التالية:
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 يتكون القطاع املرصيف املرصي من ( )38بنكاً ،يتألف من بنوك حكومية وبنوك خاصة ،ويعمليف القطاع املرصيف املرصي ( )115ألف موظف.
 يف القطاع املرصيف املرصي ،ال يزال اعتامد قواعد السلوك الدولية لالستدامة يف مرحلته الوليدة. القليل من البنوك تكشف عن تقارير االستدامة ،وتنرشها عىل مواقعها اإللكرتونية .وهذا يشري إىل أنإدارة البنوك ال تقدر أهمية مثل هذه األنشطة .فالكشف عن تقارير االستدامة نشاطً مهم للبنوك؛
حتى تضمن الشفافية املرصفية ،ولبناء الثقة العامة يف القطاع املرصيف.
 يلتزم عدد قليل من البنوك بدمج االستدامة االجتامعية والبيئية يف عملية االستثامر الخاصة بهم. القليل من البنوك تتبع معايري املبادرة العاملية لتقارير االستدامة ( ،)GRIوهم بنك مرص ،البنك األهيل،بنك اإلسكندرية ،بنك االمارات الوطني ،بنك عودة ،البنك التجاري الدويل ،بنك قطر الوطني ،بنك
الكويت الوطني.
 ويف ييل أهم مبادرات االستدامة يف ( )10بنوك يف القطاع املصـريف املصـري وهي البنوك التي تتبنيمعايري املبادرة العاملية لتقارير االستدامة ( )GRIومتتلك أكرب عدد من الفروع عىل مستوي جمهورية
مرص العربية ،وهي البنوك التي اختارتها الباحثة لتطبيق البحث عليها طبقاً ملعيار االستدامة بها،
ويتضمن الجدول عرض ألهم مبادرات االستدامة وعدد الفروع بها .من خالل االعتامد عىل تقرير
البنك املركزي ( ،)2019والتقارير السنوية للبنوك محل الدراسة عام ( ،)2019وتقارير االستدامة التي
تصدرها البنوك ،وتقرير أفضل ( )10بنوك يف املسئولية االجتامعية مبجلة بنوك اليوم ( ،)2019وتقرير
أفضل ( )10بنوك يف االستدامة البيئية والطاقة الشمسية مبجلة بنوك اليوم أكتوبر (.)2018
جدول  :1بنوك القطاع املرصيف املرصي التي تتبني مامرسات االستدامة
اسم البنك

 -1البنك األهيل

عدد
الفروع

449

أهم مبادرات االستدامــة يف البنــــــوك محل الدراسة
يف مجال االستدامة االجتامعية
دعم املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر.
يوجه البنك جان ًبا من أرباحه ملجاالت التنمية املجتمعية يف مجاالت التعليم والصحة
وتطوير العشوائيات ومكافحة الفقر وفك كرب الغارمني ،فبلغت مساهامت البنك
األهيل يف دعم قطاع التعليم ( )900مليون جنيه.
مساعدة ذوي القدرات الخاصة؛ حيث تم التربع بعدد من اآلالت الكاتبة بنظام برايل
ألصحاب اإلعاقات البرصية.
يف مجال االستدامة البيئية
توسع البنك يف متويل مرشوعات الطاقة الشمسية واملتجددة؛ حيث قام البنك بتوقيع
عقد مع جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر مببلغ ()400
مليون جنيه.
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يف مجال االستدامة األخالقية
يلتزم البنك بتقدير قيمة العمالء والوفاء بالتزاماته الرقابية والقانونية.
يلتزم البنك باملعايري األساسية للحوكمة والضوابط الداخلية للبنك للقضاء عىل حاالت
الفساد أو التدليس.

 -2بنك مرص

700

يف مجال االستدامة االجتامعية
احرتام البنك الكامل للقيم االجتامعية واالشرتاك يف املشاريع ذات التأثري االجتامعي.
يقوم البنك باملشاركة يف تحقيق االستدامة االجتامعية من خالل مؤسسته غري الهادفة
للربح.
دعم املرشوعات متناهية الصغر للقرى األكرث احتياجاً (التعاون مع مؤسسة مرص الخري،
وجمعية األورمان ،واملؤسسة املرصية للتنمية املتكاملة "النداء").
يف مجال االستدامة البيئية
يتابع البنك أي آثار ضارة عىل البيئة والتي تحدث كنتيجة مبارشة أو غري مبارشة ألي
من العمليات أو الخدمات أو املنتجات الخاصة بالبنك؛ فقد وضع البنك خطة للحد من
انبعاثات الكربون يف أماكن العمل من خالل خفض استهالك الطاقة ،إجراءات السالمة
ومكافحة الحرائق ،التدوير لتأمني التخلص السليم من النفايات بطريقة صديقة للبيئة،
الحد من استخدام الورق والتحول من بيئة عمل ورقية إىل بيئة عمل ال تعتمد عىل
الورق.
يف مجال االستدامة األخالقية
الحوكمة ،محاربة الفساد ،حامية حقوق العمالء ،واحرتام مصالح أصحاب املصلحة،
باإلضافة إىل االلتزام بسيادة القانون يف أي عملية صنع قرار وتطوير منوذج تشغييل
قوي للحوكمة.
التزام املديرين واملوظفني بالرسية املهنية.
إدارة مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.

 -3بنك القاهرة

225

يف مجال االستدامة االجتامعية
يوىل البنك اهتامماً كبريا ً مبساندة املرشوعات القومية وتطوير العشوائيات ودعم
الصحة والتعليم ،فقدم البنك ( )50منحة دراسية للطالب املتميزين مبدينة زويل ،ودعم
ذوي االحتياجات الخاصة.
يف مجال االستدامة البيئية
مساندة املرشوعات التنموية الكربى مبرص "محطات توليد الطاقة الشمسية" ،من خالل
توقيع البنك بروتوكول تعاون مع الرشكة العربية للطاقة املتجددة يف عمليات متويل
إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
يف مجال االستدامة األخالقية
يلتزم البنك بإطار شامل لحوكمة الرشكات يحمي مصالح أصحاب املصلحة ونزاهة
عالمتها التجارية ،ويلتزم البنك بالقوانني واملتطلبات التنظيمية يف السوق املرصية،
ويطبق البنك هياكل  Bdcأعىل معايري السلوك األخالقي يف مكان العمل.

 -4بنك قطر الوطني
األهيل QNB

227

يف مجال االستدامة االجتامعية
دعم عملية التنمية املجتمعية من خالل تقديم مبادرات فعالة ومبتكرة يف مجاالت:
تطوير العشوائيات ،دعم ومتويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،الرعاية الصحية،
الدعم االجتامعي لتطوير مستوى املعيشة للفئات األكرث احتياجاً ،تطوير التعليم
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وخاصة مدارس الوجه القبيل .باإلضافة إىل قيام البنك بإعداد ( )21فرعاً للتعامل مع
الصم وضعاف السمع بلغة اإلشارة.
يف مجال االستدامة البيئية
يوفر بنك قطر الوطني األهيل قرض "صديق للبيئة"؛ لتشجيع االستثامر يف مصادر
الطاقة النظيفة واملتجددة بسبب زيادة تكلفة الطاقة التقليدية والرغبة يف الحفاظ عىل
البيئة.
يف مجال االستدامة األخالقية
اهتامم مجلس اإلدارة بقواعد الحوكمة ،وإميانها بأنها ركيزة أساسية لنجاح استدامة
البنك.

 -5البنك التجاري
الدويل CIB

202

يف مجال االستدامة االجتامعية
أفضل بنك مسئول مجتمعيا يف الرشق األوسط.
الدعم املستمر للمبادرات القومية واملرشوعات االسرتاتيجية الكربى.
دعم ريادة األعامل يف مرص من خالل إطالق حاضنات األعامل يف مجال التكنولوجيا
املالية.
دعم املواهب الفنية املتميزة ،دعم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
يف مجال االستدامة البيئية
أعلن البنك عن إطالق قرض "الطاقة الشمسية".
يدعم البنك الجهود القومية لرتشيد استهالك الطاقة.
يف مجال االستدامة األخالقية
يتبنى بنك  CIBأعىل معايري لإلفصاح والشفافية يف ظل الحوكمة الرشيدة.
يلتزم البنك التجاري الدويل بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة إىل العمالء ،وهو ما
يتوافق مع املتطلبات الترشيعية والرقابية.

 -6بنك اإلسكندرية

176

يف مجال االستدامة االجتامعية
أفضل بنك للمسئولية االجتامعية يف الرشق األوسط وفقا ملجلة ""EUROMONEY
وهي من أبرز املجالت الدولية لتقييم أداء املؤسسات املالية مبختلف أنحاء العامل.
يقوم البنك مببادرات مستدامة لتنمية املجتمع ،مثل :التمويل االحتوايئ ،واالستثامرات
املسئولة اجتامعيا ،وبرامج التوعية املالية ،والشمول املايل ،والتمويل املستدام.
التزام البنك مببادئ االتفاق العاملي لألمم املتحدة الخاص بالتنمية املستدامة.
يف مجال االستدامة البيئية
إطالق مبادرات لتعزيز أكرب قدر من املسؤولية البيئية ،ودعم قطاع الطاقة املتجددة
من خالل متويل مصانع الغاز الحيوي باملشاركة مع صندوق التنمية.
وضع وتطوير سياسات واسرتاتيجيات إلدارة اآلثار البيئية واملخاطر الناتجة عن عمليات
االقراض.
التزام البنك منذ عام ( )2012مببادئ خط االستواء ) (Equator Principlesوالخاصة
بإدارة املخاطر البيئية فيام يتعلق بعمليات التمويل.
يف مجال االستدامة األخالقية
مراعاة البنك للقواعد واألخالقيات املهنية.
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املساواة :فالبنك ملتزم بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ،واحرتام االختالفات يف العرق
أو الجنس أو الدين أو اللغة.
التزام البنك بسياسات واضحة ومحددة ملكافحة الفساد وغسل األموال يف جميع
جوانب عمليات البنك.
يف مجال االستدامة االجتامعية
يركز البنك عىل االستثامر املجتمعي ،مثل :قضايا توظيف الشباب ومتكني املعاقني
وتوفري فرص التطوع للعاملني ومتكني املرأة وتحسني املعرفة املالية ،باإلضافة إىل العديد
من الرشاكات املؤسسية مع الجمعيات األهلية غري الهادفة للربح.

 -7بنك اإلمارات ديب
الوطني

65

 -8بنك املرصف
املتحد

54

 -9بنك عودة

54

يف مجال االستدامة االجتامعية
اإلسهام اإليجايب يف خدمة املجتمع يف العديد من املجاالت ،ومنها :دعم وتطوير الرعاية
الصحية والتعليم ،وطرح شهادات ألس الشهداء "شهادة أهالينا" ،وتخصيص برامج
متويل للشباب بأسعار فائدة مخفضة ،باإلضافة إىل نرش الثقافة املالية.
يف مجال االستدامة البيئية
متويل املرشوعات الصديقة للبيئة؛ لتحقيق التنمية املستدامة ،وتم إنشاء املقر الرئيس
للبنك وفقا للمعايري البيئية.
يف مجال االستدامة األخالقية
تطبيق أفضل معايري الحوكمة ،وااللتزام مببادئ الشفافية لجميع العمليات داخل البنك،
والتزام البنك مبعايري العمل األخالقية مبا يتوافق مع القوانني ومبادئ الحوكمة.

 -10بنك الكويت
الوطني

49

يف مجال االستدامة االجتامعية
إسهام البنك يف تحسني جودة الرعاية الصحية ،ومتكني الشباب وتعزيز التعليم ،باإلضافة

يف مجال االستدامة البيئية
قام البنك بإنشاء أجهزة رصاف آيل صديقة للبيئة ،باإلضافة اىل متويل مرشوعات الطاقة
املتجددة.
يف مجال االستدامة األخالقية
التزام البنك بالقوانني واللوائح التنظيمية ،واالمتثال ملا يتامىش مع أفضل املامرسات.
يف مجال االستدامة االجتامعية
إنشاء منظومة متكاملة للمسئولية املجتمعية تحت اسم "إيثار" تهدف إىل وضع منوذج
تكافل اجتامعي بني أفراد املجتمع.
اإلسهام يف املرشوعات القومية للنهوض باملجتمع ،مثل :مدينة زويل ،وبيت العائلة
لرتميم دور العبادة ،ودعم االقتصاد املرصي.
تقديم خدمة متميزة تتناسب مع ذوي القدرات الخاصة لتالئم احتياجاتهم ،باإلضافة
إىل إصدار أول كتيب بنيك بطريقة برايل.
يف مجال االستدامة البيئية
متويل مرشوعات صديقة للبيئة؛ حيث قام البنك بتمويل أول سيارة بالطاقة الكهربائية
ومزودة بخاصية العمل بالطاقة الشمسية؛ لتكون صديقة للبيئة.
يف مجال االستدامة األخالقية:
اتباع سياسات فعالة لإلفصاح والشفافية ،وااللتزام باملسئولية تجاه العمالء ،وحامية
حقوق املودعني ،وااللتزام بسياسات وقوانني مكافحة متويل اإلرهاب ومكافحة غسل
األموال.
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إىل العديد من اإلسهامات يف القضاء عىل الجوع والفقر.
يف مجال االستدامة البيئية
اتخاذ مجموعة من الخطوات ملعالجة مشاكل البيئة ،ومنها :ترشيد استهالك الطاقة
واملياه ،وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من كثافة ثان أكسيد الكربون،
وإدارة النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة ،باإلضافة إىل مراعاة أن تكون املبان
الخاصة بالبنك صديقة للبيئة ،متويل مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع تحويل
النفايات إىل طاقة.
قيام البنك باستهالك الطاقة واملياه بطريقة مسؤولة؛ لرتشيد استهالك املياه والطاقة.
يف مجال االستدامة األخالقية
االلتزام بالقيم األساسية للبنك ،وهي :النزاهة واملثابرة والرسية.

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتامد عىل مجموعة من التقارير ،كالتايل :تقرير البنك املركزي  ،2019التقارير السنوية
للبنوك عام  ،2019تقارير االستدامة التي تصدرها البنوك ،تقرير أفضل ( )10بنوك يف املسئولية االجتامعية مبجلة بنوك
اليوم العدد ) )35مايو  ،2019تقرير أفضل ( )10بنوك يف االستدامة البيئية والطاقة الشمسية مبجلة بنوك اليوم العدد ()28
أكتوبر .2018

يف ضوء ما تم عرضه يف الدراسة االستطالعية ،وبالنظر إىل الوضع الراهن للقطاع املرصيف املرصي ،يتضح أنه
مل يتم تطويره بشكل كامل باالعتامد عىل الخدمات املرصفية املستدامة لخلق بيئة مالمئة لتنفيذ األعامل
املرصفية املستدامة يف الصناعة املصـرفية ،فبالرغم من تطور وازدهار القطاع املرصيف املرصي ،إال أن
استدامة األداء املرصيف املرصي لتعزيز التنمية املستدامة يف بداية مراحله األولية ،ومع أن البنوك تبدو
مستجيبة لتلبية الحاجة إىل األداء املستدام من خالل مبادرات مختلفة ،مثل( :وصول الخدمات املالية إىل
املستبعدين من الخدمات املالية يف املجتمع ،والقروض الصغرية ومتناهية الصغر ،وبرنامج رفاهية املجتمع،
وااللتزام بالنواحي األخالقية ،والنواحي البيئية وما إىل ذلك) ،إال أن دمج االعتبارات البيئية واالجتامعية
واألخالقية يف اسرتاتيجية البنوك ،مثل( :تطوير منتجات وخدمات مستدامة ومبتكرة ،وإنشاء نظام أخالقي
ونظام إلدارة البيئة) تم تجاهله يف وضع السياسات ملعظم املنظامت املرصفية .وبعبارة أخري ميكن صياغة
مشكلة البحث يف التساؤل التايل :هل ميكن للتوجه الريادي أن يؤثر إيجابًا عىل األداء املرصيف املستدام؟

 .1تصميم وقياس منوذج هيكيل لقياس األثر اإليجايب للتوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة،
توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل األداء املصـريف املستدام بأبعاده الثالثة (االستدامة البيئية،
االستدامة االجتامعية ،االستدامة األخالقية).
 .2قياس تأثري التوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل
االستدامة البيئية للقطاع املرصيف املرصي.
 .3قياس تأثري التوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل
االستدامة االجتامعية للقطاع املرصيف املرصي.
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 .4قياس تأثري التوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل
االستدامة األخالقية للقطاع املرصيف املرصي.

يستمد البحث الحايل أهميته من كونه من البحوث القليلة التي تناولت األداء املرصيف املستدام يف مصـر،
كمحاولة علمية متامشية مع اهتامم الدولة لتطوير القطاع املرصيف املرصي وتنشيطه .فموضوع االستدامة
املرصفية من املوضوعات املهمة يف القطاع املصـريف ،نظرا لألهمية الكبرية التي تلقاها االستدامة املصـرفية
والتوجه الريادي يف البنوك عىل مستوى األعامل الدولية .حيث يعترب دمج االستدامة يف اسرتاتيجية البنوك
مهام للقطاع املصـريف من خالل الرتكيز عىل األداء البيئي واالجتامعي واألخالقي للبنوك.
محركًا ً
فاألداء املرصيف املستدام أحد املوضوعات املهمة للقطاع املرصيف املرصي ،وذلك من خالل املساعدة عىل
مواجهة التحديات املالية واالقتصادية التي تفرضها التغريات العاملية الحالية ،ومبا يساعد عىل تحسني
فعالية األداء املرصيف املرصي .وبالرغم من الكثري من األبحاث التي تناولت العالقة بني التوجه الريادي مع
كل من :األداء التنظيمي وأداء الرشكات واألداء املرصيف ،مثل(Hayat, et al., 2019; Nazar, et al., :
) 2018; Zarei, et al., 2017; Otache & Mahmood, 2015إال أنها مل تتناول التوجه الريادي مع األداء
املرصيف املستدام ،وهو ما ميثل األهمية العلمية لهذا البحث.
يعترب القطاع املرصيف املرصي من أهم القطاعات التي تسهم يف تحقيق التنمية املستدامة يف مصـر؛ حيث
ارتفعت نسبة مساهمة القطاع املصـريف املصـري يف االستدامة االجتامعية إىل ( )9.1مليار جنيه خالل
الخمس سنوات األخرية ( ،)2019-2014وبلغ إجاميل مساهامت القطاع املصـريف يف مشـروعات تنمية
املناطق الفقرية ( )2.5مليار جنيه ،وحصل قطاع الصحة عىل دعم قدره ( )2.2مليار جنيه ،وحصل التكافل
االجتامعي عىل مليار جنيه من دعم القطاع املرصيف املرصي يف االستدامة االجتامعية ،وحصل قطاع التعليم
عىل دعم من القطاع املرصيف املرصي قدره ( )923مليون جنيه ،وغريها من قطاعات تنمية املجتمع ،مثل:
دعم املرشوعات الصغرية دون مقابل ،ومتكني املرأة وتدريب الشباب ،فالقطاع املصـريف املصـري من أهم
القطاعات التي تدعم رؤية مرص ( )2030لتحقيق التنمية املستدامة.
ويف مجال االستدامة البيئية يقوم القطاع املرصيف املرصي بدعم التنمية املستدامة الخاصة بالبيئة من خالل
قيام البنك املركزي بإنشاء "مركز بيئي تنموي مستدام" يسهم يف تحقيق رؤية مصـر يف التنمية املستدامة
 ،2030بتكلفة تصل إىل حوايل ( )5.7مليون جنيه لعدد ( )11مشـروعا يدعم االستدامة البيئية ،فيشمل
املركز إنشاء محطة طاقة شمسية بتكلفة ( )750ألف جنيه ،ومرشوع إعادة تدوير املخلفات بتكلفة ()750
ألف جنيه ،وغريها الكثري من املرشوعات الصديقة للبيئة.
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وتعترب استدامة األداء املرصيف املرصي لتعزيز التنمية املستدامة يف بداية مراحله األولية ،ومع االتجاه
املتزايد لدمج االستدامة يف األعامل املرصفية عىل الصعيد العاملي ،أصبح من الضـروري بالنسبة للصناعة
املرصفية املرصية دمج االستدامة يف اسرتاتيجية األعامل املرصفية .وذلك يدفع األمر بقوة إىل إجراء بحث
حول القطاع املرصيف املرصي للرتكيز بشكل خاص عىل املامرسات املستدامة داخل قطاع البنوك الخاصة
والعامة .فمن املتوقع أن يقدم البحث ملتخذي القرار يف القطاع املرصيف املرصي نتائج علمية واقعية حول
استخدام التوجه الريادي لتحقيق استدامة األداء املصـريف ،مبا يعمل عىل تحسني أداء القطاع املرصيف
املرصي.

اعتمدت الباحثة عىل منهجني أساسني يف إعداد البحث ،وهام :املنهج االستقرايئ التحلييل؛ ملراجعة
الدراسات السابقة وتقارير االستدامة الخاصة بالبنوك محل الدراسة ،واملنهج االستنباطي؛ الشتقاق فروض
البحث.
تنطوي فروض البحث عىل نوعني من املتغريات :املتغري املستقل واملتمثل يف التوجه الريادي بأبعاده الثالثة
(توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) ،واملتغري التابع واملتمثل يف األداء املرصيف املستدام بأبعاده
الثالثة (االستدامة البيئية ،االستدامة االجتامعية ،االستدامة األخالقية) ،وفيام ييل عرض لكيفية قياس هذه
املتغريات.

 1-1-7املتغري املستقل :التوجه الريادي
تم قياس التوجه الريادي من خالل ثالثة أبعاد (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) ،بناء عىل
الدراسات ذات الصلة (Al‐Jinini, et al., 2019; Buli, 2017; Monteiro, et al., 2017; Lee & Sok,
) 2017يتكون املقياس من ( )13عبارة ،وينقسم إىل ثالثة متغريات فرعية ،كالتايل :متغري توجه املبادرة:
وتم قياسه من خالل ثالث عبارات ،ومتغري التوجه االبتكاري :وتم قياسه من خالل خمس عبارات ،ومتغري
توجه املخاطرة :وتم قياسه من خالل خمس عبارات .وتم استخدام مقياس ليكرت الخاميس لإلجابة عىل
هذه العبارات.

 2-1-7املتغري التابع :األداء املرصيف املستدام
تم قياس األداء املرصيف املستدام عىل أساس ثالثة أبعاد (االستدامة البيئية ،االستدامة االجتامعية ،االستدامة
األخالقية) باالعتامد عىل االستبيان الخاص ببحث ) .(Mohd, 2012ويتكون هذا املقياس من ( )18عبارة،
وينقسم إىل ثالثة متغريات فرعية كالتايل :متغري االستدامة االجتامعية :وتم قياسه من خالل خمس عبارات،
ومتغري االستدامة البيئية :وتم قياسه من خالل مثان عبارات ،ومتغري االستدامة األخالقية :وتم قياسه من
خالل خمس عبارات .وتم استخدام مقياس ليكرت الخاميس لإلجابة عىل هذ العبارات.
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يشمل عدد البنوك يف القطاع املرصيف املرصي (العامة والخاصة) ( )38بنكاً طبقا لبيانات الهيئة العامة
لالستعالمات مبرص ،يعمل بها ( )115ألف موظف ،وقامت الباحثة باختيار ( )10بنوك لتطبيق البحث
عليهم؛ نظ ًرا ألن هذه البنوك تتبني معايري املبادرة العاملية لتقارير االستدامة ( ،)GRIومتتلك أكرب عدد من
الفروع عىل مستوي جمهورية مرص العربية كام يف الجدول رقم ( ،)1باإلضافة اىل أن إجاميل عدد العاملني
يف هذه البنوك بلغ ( )75690موظفاً يف عام ( )2019بنسبة ( )%65.8من إجاميل العاملني يف القطاع
املرصيف املرصي والبالغ عددهم ( )115ألف موظف.
بناء عىل البيانات السابقة يتكون مجتمع البحث من ( )75690موظفًا طبقا لبيانات البنوك محل الدراسة
لعام ( .)2019ونظرا ً لصعوبة االعتامد عىل أسلوب الحرص الشامل ل ِك َرب حجم امل ُجتمع ،فقد اعتمدت
الباحثة عىل العينة الطبقية العشوائية يف اختيار مفردات العينة؛ وذلك ألن العينة الطبقية تعترب من أفضل
األساليب التي ميكن االعتامد عليها يف حالة تباين أعداد مجتمع البحث وتعدد طبقاته .وحيث أن مجتمع
البحث ينقسم إىل عرشة بنوك مختلفة من حيث أعداد العاملني بها ،فقد تم توزيع العينة ( )382مفردة
عىل تلك البنوك حسب نسبة العاملني بكل بنك (طريقة النسبة والتناسب)؛ ثم تم اختيار العينة املحددة
من كل بنك بشكل عشوايئ ،وتم تحديد حجم العينة من خالل امل ُعادلة التالية (اإلمام:)2008 ،
م )ز ( 2 𝜎 ∗ 2
ن=
م )𝛼(  + 2ز 2 𝜎 ∗ 2

حيث إن:
ن= حجم العينة ،م= حجم املجتمع،
ز= الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى املعنوية وهي ( )1.96عند مستوى (،)0.05
 =االنحراف املعياري ( = ،)0.5مستوى املعنوية (.)0.05
وبالتعويض يف املعادلة السابقة نجد أن:
ن=

𝟎𝟗𝟔𝟓𝟕 )𝟔𝟗𝟐 (𝟎.𝟓) 𝟐 (𝟏.
𝟎𝟗𝟔𝟓𝟕 )𝟓𝟎𝟐 (𝟎.𝟓)∗ 𝟐 (𝟏.𝟗𝟔)+ 𝟐 (𝟎.

=  382مفردة

وفيام ييل قامئة بأسامء البنوك املمثلة يف العينة وعدد العاملني من كل بنك ،وهام بالرتتيب من األكرب إىل
األصغر من حيث عدد العاملني كالتايل:
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جدول  :2حجم عينة العاملني املمثلة ملجتمع الدراسة
نسبة كل بنك من
عدد العاملني
اسم البنك
م
العينة
%26.21
19839
البنك األهيل
1
%23.78
18000
بنك مرص
2
%10.47
7925
بنك القاهرة
3
%9.27
7014
بنك عودة
4
%8.99
6810
البنك التجاري الدويل CIB
5
%8.97
6791
بنك قطر الوطني
6
%5.95
4500
بنك اإلسكندرية
7
%2.25
1700
املرصف املتحد
8
%2.13
1611
بنك الكويت الوطني
9
%1.98
1500
بنك اإلمارات ديب الوطني
10
%100
75690
االجاميل
املصدر :التقارير واملواقع الرسمية للبنوك محل الدراسة عن العام املايل (.)2019

عدد املفردات املطلوبة
من كل بنك
100
91
40
35
34
34
23
9
8
8
382

ومن خالل ما سبق بلغ حجم العينة ( )382مفردة من العاملني يف البنوك محل الدراسة ،وتم جمع
البيانات من خالل املقابالت الشخصية مع املديرين واملوظفني بالبنوك محل الدراسة ،وقد تلقت الباحثة
( )304استامرة صحيحة وصالحة للتحليل ،بنسبة استجابة (.(%79.6
اقترص البحث عىل مديري وموظفي البنوك املوضحة يف الجدول السابق ،وهي أهم البنوك التي تتبنى
معايري املبادرة العاملية لتقارير االستدامة ( ،)GRIوتصدر تقارير خاصة باستدامة األداء املرصيف ،واقترصت
عملية جمع البيانات عىل الفروع الرئيسة للبنوك الخاضعة للدراسة ببورسعيد واإلسامعيلية والسويس ،وتم
جمع البيانات خالل الفرتة بني سبتمرب ( )2019وحتى يناير (.)2020

اعتمدت الباحثة عىل بعض األساليب اإلحصائية يف تحليل بيانات البحث ،تتمثل يف اآليت:
 التحليل العاميل التوكيدي الكيل ) :(Pooled CFAتم استخدامه للتحقق من صحة منوذج القياسللنموذج املقرتح لجميع متغريات البحث يف وقت واحد.
 تحليل صدق وثبات منوذج البحث :من خالل صدق التقارب باستخدام معامل الثبات البنايئ )،(CRومتوسط التباين املستخرج ) ،)AVEوصدق التاميز باستخدام تحليل صدق التاميز باستخدام معيار
).)Fornell-Larcker
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 تحليل املسار ) :(Path Analysisالختبار تأثري املتغريات املستقلة الفرعية للتوجه الريادي (توجهاملبادرة ،وتوجه االبتكار ،وتوجه املخاطرة) عىل املتغريات التابعة الفرعية لألداء املصـريف املستدام
(االستدامة البيئية ،واالستدامة االجتامعية ،واالستدامة األخالقية).
 منوذج املعادالت الهيكلية ) :(SEMالختبار النموذج النظري املقرتح للبحث؛ لقياس تأثري التوجهالريادي عىل األداء املرصيف املستدام.

تعرض الباحثة يف هذه الجزئية نتائج البحث امليدان :بد ًءا من خصائص املستجيبني ،ييل ذلك تقييم منوذج
القياس ،واختبار التحليل العاميل التوكيدي الكيل للبحث ،واختبار فروض البحث ،وأخ ًريا اختبار النموذج
الهيكيل املقرتح للبحث.
جدول  :3البيانات الدميوغرافية لع ّينة الدراسة
املتغريات

وصف العينة

عام
ملكية البنك
خاص
مدير البنك
املستوى اإلداري والوظيفي
مدير إدارة
نائب مدير
موظف
مؤهل متوسط وفوق متوسط
املستوى التعليمي
بكالوريوس
ماجستري
دكتوراه
أقل من  5سنوات
عدد سنوات الخربة
من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات
من  10سنوات إىل أقل من  15سنة
 15سنة فأكرث
املصدر :من إعداد الباحثة بناء عىل بيانات التحليل اإلحصايئ

التكرارات

النسبة %

234
70
21
46
43
194
9
184
68
43
73
80
39
112

77
23
7
15
14
64
2.9
60.5
22.3
14.3
24.1
26.3
12.8
36.8

يوضح الجدول السابق البيانات الدميوغرافية للمستجيبني والبالغ عددهم ( ،)304فكانت نسبة املستجيبني
للعاملني يف البنوك العامة ( ،(%77بينام بلغت ( (%23يف البنوك الخاصة .وكانت النسبة األعىل يف املستوى
اإلداري والوظيفي لفئة املوظفني؛ حيث بلغت ( ،)%64وغالبية املستجيبني بالنسبة للمستوى التعليمي
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كانت لفئة الحاصلني عىل درجة البكالوريوس بنسبة ( ،)%60.5أما بالنسبة لسنوات الخربة كشف التحليل
أن النسبة األعىل كانت لفئة مستوى خربة ( )15سنة فأكرث بنسبة ( )%36.8تليها فئة مستوى خربة أقل من
خمس سنوات بنسبة (.)%23
تم استخدام التحليل العاميل التوكيدي  CFAلبيان اتساق متغريات البحث واختبار مدى صالحية منوذج
القياس ( ،)Hair et al., 2010وقد تم التحليل بواسطة برنامج ) (AMOS V.24إلجراء التحليل العاميل
التوكيدي  CFAباإلضافة إىل حساب مقاييس صدق التقارب وصدق التاميز مبساعدة برنامج EXCEL
V.2019؛ حيث تجاوزت عبارات مناذج القياس قيم معامالت التحميل  Items Loadingاملستوى متميز،
إذ كانت جميعها أكرب من أو تساوي ( ، )0.50بينام حققت جميع متغريات البحث قيم معامل الثبات
البنايئ  )CR( Composite Reliabilityأعىل من ( ، )0.70ومتوسط التباين املستخرج Average
) Variance Extracted (AVEأكرب من ( )0.50حيث جاءت جميعها أعىل من الحد األدىن طبقا لـ
( .)Hair et al., 2017وقد اعتمدت الباحثة عىل مجموعة من مؤرشات املطابقة التي تم االعتامد عليها يف
عملية التقييم ،وفيام ييل بيان بداللة املطابقة اإلحصائية لتلك املؤرشات.
جدول  :4مؤرشات جودة مطابقة منوذج القياس
املؤرش
النسبة ما بني قيم مربع كاي ودرجات الحرية
CMIDF
قيمة  Pللنموذج ()P - Value
مؤرش املطابقة املقارن CFI
مؤرش املطابقة املعياري NFI
مؤرش حسن املطابقة GFI
مؤرش تاكر – لويس TLI
الجذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب ()RMSEA
املصدر)kaim et al., 2015( :

جودة املؤرش (العتبات)
أقل من  3جيد ،أقل من  5مقبول
أكرب من 0.05
أكرب من  0.90ممتاز
أكرب من  0.90ممتاز
أكرب من  0.90ممتاز
أكرب من  0.90ممتاز
أقل من  0.08ممتاز

يتكون منوذج البحث من مقياسني ،املقياس األول :التوجه الريادي ،واخترب هذا املقياس العالقة بني ()13
عبارة ،وانقسم إىل ثالثة متغريات "بناءات" فرعية ،كالتايل :توجه املبادرة\االستباقية :وتم قياسه من خالل
ثالث عبارات ،والتوجه االبتكاري :وتم قياسه من خالل خمس عبارات ،وتوجه املخاطرة :وتم قياسه من
خالل خمس عبارات .واملقياس الثان :األداء املرصيف املستدام ،واخترب هذا املقياس العالقة بني ( )18عبارة،
وانقسم إىل ثالثة متغريات "بناءات" فرعية كالتايل( :االستدامة االجتامعية ،واالستدامة البيئية ،واالستدامة
األخالقية) ،ويوضح الشكل التايل التحليل العاميل التوكيدي الكيل لنموذج البحث ومعامالت التحميل
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لجميع عبارات املقياس ،والتي توضح تشبع كل عبارة للمقياس املرتبطة به ،وأيضا معامل ارتباط كل بناء
فرعي مبتغري القياس الذي يتفرع منه.

شكل  :2التحليل العاميل التوكيدي الكيل لنموذج الدراسة
املصدر :من إعداد الباحثة يف ضوء بيانات مخرجات التحليل اإلحصايئ بواسطة برنامج .AMOS V.24
جدول  :5مؤرشات املطابقة الخاصة بالتحليل العاميل التوكيدي الكيل لنموذج الدراسة
م املؤرش
 1مؤرش حسن املطابقة )(GFI
 2مستوي الداللة )(P
 3مؤرش التطابق املقارن )(CFI
 4مؤرش املطابقة املعياري )(NFI
 5مؤرش لوكر – لويس )(TLI
 6الجذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب مؤرش رميس )(RMSEA
 7النسبة بني قيم مربع كا 2ودرجات الحرية
 8مربع كا(Chi- square) 2
 9درجات الحرية ()DF
املصدر :من إعداد الباحثة وفقا لنتائج التحليل اإلحصايئ.

جودة املطابقة
0.902
0.000
0.979
0.937
0.976
0.038
1.454
535.037
368

تدل مؤرشات جودة مطابقة النموذج إىل أن منوذج القياس قد حقق العتبات املعيارية املطلوبة طبقاً لـ
()Kaim, et al, 2015؛ حيث تخطت املؤرشات التالية العتبة املطلوبة ،وهي( :أكرب من )0.90؛ حيث بلغ
مؤرش حسن املطابقة ( ،)0.902ومؤرش التطابق املقارن ( ،)0.979ومؤرش املطابقة املعياري (،)0.937
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ومؤرش توكر لويس ( ،)0.976كام أن النسبة ما بني قيم مربع كاي ودرجات الحرية ( )1.45وهي قيمة
جيدة للغاية؛ حيث إن العتبة الجيدة أقل من ( ،)3.00وأيضا بلغ الجذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب
راميس ( )0.038وهي قيمة ممتازة؛ حيث إنها تحقق جودة ممتاز عندما تكون أقل من ( ،)0.08وهو ما
يدل عىل جودة املقياس وأنه مطابق للبيانات امليدانية وأن العبارات تقيس ما أعدت من أجله.
جدول  :6نتائج التحليل العاميل التوكيدي ملقياس الدراسة
املتغري /العبارات
Items/Variable
توجه املبادرة (االستباقية)
EO1
EO2
EO3
توجه االبتكار
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
توجه املخاطرة
EO9
EO10
EO11
EO12
EO13
االستدامة البيئية
SBP1
SBP2
SBP3
SBP4
SBP5
SBP6
SBP7
SBP8
االستدامة االجتامعية
SBP9
SBP10
SBP11
SBP12
SBP13
االستدامة األخالقية

معامالت التحميل
Items Loading

الثبات البنايئ
Composite
)Reliability (CR
0.887

متوسط التباين املستخرج
Average Variance
)Extracted (AVE
0.724

0.882
0.845
0.824
0.923

0.750

0.835
0.875
0.876
0.878
0.680
0.895

0.630

0.787
0.799
0.836
0.783
0.762
0.947

0.690

0.835
0.830
0.789
0.839
0.850
0.847
0.860
0.792
0.900

0.645

0.763
0.817
0.733
0.838
0.857
0.914
77
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0.835
SBP14
0.844
SBP15
0.805
SBP16
0.808
SBP17
0.830
SBP18
املصدر :من إعداد الباحثة يف ضوء بيانات مخرجات التحليل اإلحصايئ بواسطة برنامج ).(AMOS V.24

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت التحميل املعيارية تعدت القيمة املقبولة ( ،)0.50وقد أشار
( )Awang, 2015إىل حذف عبارات النموذج التي أقل من ( )0.70إذا كانت مؤرشات مطابقة النموذج مل
تحقق العتبات املعيارية املطلوبة لجودة النموذج ،وبالتايل مل يتم حذف أي عبارات نظ ًرا لكون معامالت
التحميل املعيارية تعدت ( ،)0.50كام أن مؤرشات جودة املطابقة حققت الجودة املطلوبة ،وتراوحت
معايري التحميل املعيارية بني ( )0.824و( )0.882ملقياس توجه املبادرة ،بينام تراوحت معايري التحميل
املعيارية بني ( )0.680و( )0.876ملقياس توجه االبتكار ،فيام تراوحت معايري التحميل املعيارية بني
( )0.762و( )0.836ملقياس توجه املخاطرة .وتراوحت معايري التحميل املعيارية بني ( )0.789و()0.860
ملقياس االستدامة البيئية ،بينام تراوحت معايري التحميل املعيارية بني ( )0.733و( )0.857ملقياس
االستدامة االجتامعية ،فيام تراوحت معايري التحميل املعيارية بني ( )0.805و( )0.844ملقياس االستدامة
األخالقية.
كام تبني أن قيم معامالت الثبات البنايئ ( )CRلنموذج القياس حققت جميعها املستوى املطلوب أعىل من
( ،)0.70حيث تراوحت القيم بني ( )0.887و ( ،)0.947وهو ما يدل عىل الثقة والثبات يف هذه االستجابات
وتحقق صدق التقارب ملقياس البحث ،وأيضً ا جميع معامالت متوسط التباين املستخرج ( )AVEتخطت
( ،)0.50حيث تراوحت القيم بني ( )0.630و ( )0.750وهو ما يدل عىل أن عبارات كل بناء من بناءات
املقياس الثالثة تعرب عن املقياس ،وهو ما يؤكد عىل تحقق صدق التقارب للمقياس ككل.
إضافة إىل ذلك ،يوضح الشكل رقم ( )3أن معامالت االرتباط بني املتغري املستقل "التوجه الريادي" مع
أبعاده الفرعية جميعها جاءت قوية؛ حيث يرتبط التوجه الريادي مع توجه املبادرة مبعامل ارتباط قيمته
( )0.82والتوجه الريادي مع توجه االبتكار مبعامل ارتباط قيمته ( )0.83والتوجه باملخاطرة مع التوجه
الريادي مبعامل ارتباط قيمته ( ،)0.79وهي جمي ًعا معامالت ارتباط موجبة وقوية وتعرب عن ارتباط
املقاييس الفرعية باملقياس الرئيس ،وتدعم صدق التقارب والتاميز .كام أن معامالت االرتباط املتغري التابع
"األداء املرصيف املستدام" مع أبعاده الفرعية جميعها جاءت قوية؛ حيث ترتبط االستدامة البيئية مع األداء
املرصيف املستدام مبعامل ارتباط قيمته ( )0.84واالستدامة االجتامعية مع األداء املرصيف املستدام مبعامل
ارتباط قيمته ( )0.76واالستدامة األخالقية مع األداء املرصيف املستدام مبعامل ارتباط قيمته ( ،)0.83وهي
جمي ًعا معامالت ارتباط موجبة وقوية وتعرب عن ارتباط املقاييس الفرعية باملقياس الرئيس وتدعم صدق
التقارب والتاميز.
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جدول  :7تحليل صدق التاميز باستخدام مصفوفة االرتباط والجذر الرتبيعي لقيم معامالت التباين املفرس ()AVE
املتغريات
الكامنة
()0.851
توجه املبادرة
()0.866
**0.762
توجه االبتكار
()0.794
**0.745
**0.766
توجه املخاطرة
()0.831
**0.616
**0.539
**0.596
االستدامة البيئية
()0.803
**0.755
**0.677
**0.663
االستدامة االجتامعية **0.690
()0.825
**0.779
**0.743
**0.604
**0.591
**0.651
االستدامة األخالقية
ملحوظة ** :يشري إىل مستوى معنوية  ،0.01متثل القيم بني قوسني الجذر الرتبيعي لـ (متوسط التباين املستخرج .)AVE
املصدر :من إعداد الباحثة يف ضوء بيانات مخرجات التحليل اإلحصايئ بواسطة برنامج .AMOS V.24
توجه
املبادرة

توجه
االبتكار

توجه
املخاطرة

االستدامة
البيئية

االستدامة
االجتامعية

االستدامة
األخالقية

يظهر صدق التاميز إىل أي مدى يختلف املقياس الفرعي عن املقاييس الفرعية األخرى داخل النموذج
( ،)Hair, et al., 2010ولتقييم صدق التاميز ،توجد طريقتان شائعتان يف البحوث ،أوالً  :يجب أال يكون
االرتباط بني البناءات الفرعية للمقياس مرتف ًعا؛ حيث أشار ( )Awang, 2015إىل أنه ال ينبغي أن تزيد قوة
معامل االرتباط بني البناءات عن ()0.85؛ حيث تراوحت جميع االرتباطات بني البناءات الفرعية لنموذج
القياس بني ( )0.539و( ،)0.779مام يعني أن األدوات املختلفة املستخدمة لقياس البناءات املختلفة ال
يجب أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأدوات ذات خصائص قابلة للمقارنة ولكنها مميزة (.)Trochim, 2006
وثان ًيا :يجب أن تكون قيمة الجذر الرتبيعي ملتوسط التباين املستخرج  AVEأكرب من معامالت االرتباطات
بني البناءات الفرعية للنموذج .وكام هو موضح بالجدول أعاله أن قيم الجذر الرتبيعي ملتوسط التباين
املستخرج  AVEاملوضوعة بني األقواس جميعها أكرب من معامالت االرتباط بني البناءات الفرعية للنموذج
يف الصفوف واألعمدة ،الذي يشري إىل أن البناء مرتبط بقوة مبؤرشاته أكرث من ارتباطه بالبناءات األخرى يف
منوذج القياس .مام يدل عىل صحة التاميز لجميع بناءات البحث.
تم اختبار تأثري املتغريات املستقلة عىل املتغريات التابعة من خالل معامالت املسار املعيارية بأسلوب
تحليل املسار من خالل برنامج ) ،)AMOS V.24ويوضح الشكل رقم ( )3معامالت املسار لتأثري املتغريات
املستقلة عىل املتغريات التابعة ،كام يوضح الجدول رقم ( )8نتائج اختبار فروض البحث وبيان معنوية
تأثري معامالت املسار .ويوضح الشكل رقم ( )4النموذج الهيكيل للبحث لتأثري املتغري املستقل بأبعاده
الفرعية عىل املتغري التابع بأبعاده الفرعية.
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شكل  :3اختبار تحليل املسار الختبار تأثري املتغريات الفرعية املستقلة عىل املتغريات الفرعية التابعة
املصدر :من إعداد الباحثة يف ضوء بيانات مخرجات التحليل االحصايئ بواسطة برنامج ))AMOS V.24

أوضحت مؤرشات جودة مطابقة منوذج تحليل املسار أن مؤرش حسن املطابقة ( ،)0.978ومؤرش التطابق
املقارن ( ،)0.983ومؤرش املطابقة املعياري ( ،)0.982ومؤرش توكر لويس ( ،)0.984كام أن النسبة ما بني
قيم مربع كاي ودرجات الحرية ( )1.85وهي قيمة جيدة للغاية؛ حيث إن العتبة الجيدة أقل من (،)3.00
وأيضا بلغ الجذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب راميس ( )0.028وهي قيمة ممتازة؛ حيث إنها تحقق
جودة ممتاز عندما تكون أقل من ( .)0.08وفيام ييل تحليل املسار الختبار تأثري املتغريات الفرعية املستقلة
(توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل املتغريات الفرعية التابعة (االستدامة البيئية ،االستدامة
االجتامعية ،االستدامة األخالقية).
جدول  :8اختبار تحليل املسار الختبار تأثري املتغريات الفرعية املستقلة عىل املتغريات الفرعية التابعة
الفروض
الفرعية
***
توجه املبادرة  <--االستدامة البيئية
H1
***
توجه االبتكار <--االستدامة البيئية
H2
0.004
توجه املخاطرة  <--االستدامة البيئية
H3
***
توجه املبادرة  <--االستدامة االجتامعية
H4
0.002
توجه االبتكار <--االستدامة االجتامعية
H5
0.003
توجه املخاطرة  <--االستدامة االجتامعية
H6
***
توجه املبادرة  <--االستدامة األخالقية
H7
***
توجه االبتكار <--االستدامة األخالقية
H8
0.002
توجه املخاطرة  <--االستدامة األخالقية
H9
ملحوظة :تشري *** إىل مستوى معنوية أقل من 0.001
املصدر :من إعداد الباحثة يف ضوء بيانات مخرجات التحليل اإلحصايئ بواسطة برنامج .AMOS V.24
العالقات الهيكلية

معامل
املسار
0.849
0.655
0.637
0.484
0.248
0.555
0.927
0.467
0.880
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النسبة
الخطأ
املعياري الحرجة
4.458
0.862
3.782
0.452
2.85
0.699
4.425
0.646
3.168
0.335
2.973
0.524
4.426
0.895
3.294
0.465
3.165
0.73

املعنوية

النتيجة
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
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يوضح الجدول السابق نتائج اختبارات الفروض الفرعية للبحث ،حيث يرشح معامل املسار املعياري β
األهمية النسبية لتأثري املتغريات الفرعية للتوجه الريادي عىل املتغريات الفرعية لألداء املصـريف املستدام،
حيث إن جميع العالقات املتوقعة إيجابية بطبيعتها ،والعوامل الثالثة للتوجه الريادي قد تؤثر معنويًا عىل
العوامل الثالثة لألداء املرصيف املستدام من خالل القيم املختلفة ملعامالت املسار ( ،)βوبالتايل اإلسهام
بأوزان مختلفة للتباين يف األداء املرصيف املستدام.
أوضحت النتائج أن أهم تأثري جاء لتوجه املبادرة ( ،)β=0.927; p<0.001والتي لها تأثري كبري عىل
االستدامة األخالقية .ومن ثم دعم الفرض السابع  H7الذي ينص عىل أن توجه املبادرة يؤثر بشكل إيجايب
عىل االستدامة األخالقية .ييل ذلك ،دعم الفرض التاسع  H9وهو ثان أهم عامل يف النموذج ،والذي يشري
إىل أن توجه املخاطرة يؤثر بشكل إيجايب عىل االستدامة األخالقية ( .)β=0.880; p=0.002كام أن هناك
دعام للفرض األول  H1والذي يشري إىل أن توجه املبادرة يؤثر بشكل إيجايب عىل االستدامة البيئية
ً
( .)β=0.862; p<0.001وأيضً ا تم دعم الفرض الثان  H2والذي يشري إىل أن توجه االبتكار يؤثر بشكل
إيجايب عىل االستدامة البيئية ( .)β=0.655; p<0.001كام دعمت النتائج الفرض الثالث  H3للبحث والذي
يقرتح أن توجه املخاطرة يؤثر بشكل إيجايب عىل االستدامة البيئية ( .)β=0.637; p=0.004كذلك تم دعم
الفرض السادس  H6والذي يشري إىل أن توجه املخاطرة يؤثر بشكل إيجايب عىل االستدامة االجتامعية
( .)β=0.555; p=0.003ييل ذلك ،دعم الفرض الرابع  H4والذي يشري إىل أن توجه املبادرة يؤثر بشكل
إيجايب عىل االستدامة االجتامعية ( .)β=0.484; p<0.001كام تم دعم الفرض الثامن  H8والذي يشري إىل
أن توجه االبتكار يؤثر بشكل إيجايب عىل االستدامة األخالقية ( .)β=0.467; p<0.001وأيضً ا تم دعم
الفرض الخامس  H5والذي يشري إىل أن توجه االبتكار يؤثر بشكل إيجايب عىل االستدامة االجتامعية
( .)β=0.248; p=0.002وبالتايل تتوافق تقديرات معامالت املسار مع التوقعات؛ ألن العالقة معنوية
وتسري يف االتجاه املتوقع.

شكل  :4النموذج الهيكيل للبحث
املصدر :من إعداد الباحثة يف ضوء بيانات مخرجات التحليل اإلحصايئ بواسطة برنامج ).(AMOS V.24
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تدل مؤرشات جودة مطابقة النموذج الهيكيل للبحث عىل أن منوذج القياس قد حقق العتبات املعيارية
املطلوبة طبقًا لـ ()Kaim, et al, 2015؛ حيث تخطت املؤرشات التالية العتبة املطلوبة ،وهي( :أكرب من
)0.90؛ حيث بلغ مؤرش حسن املطابقة ( ،)0.966ومؤرش التطابق املقارن ( ،)0.997ومؤرش املطابقة
املعياري ( ،)0.993ومؤرش توكر لويس ( ،)0.994كام أن النسبة ما بني قيم مربع كاي ودرجات الحرية
( )1.581وهي قيمة جيدة للغاية؛ حيث إن العتبة الجيدة أقل من ( ،)3.00وأيضا بلغ الجذر الرتبيعي
ملتوسط خطأ االقرتاب راميس ( )0.043وهي قيمة ممتازة؛ حيث إنها تحقق جودة ممتاز عندما تكون أقل
من ( .)0.08وهو ما يدل عىل جودة املقياس ،وأنه مطابق للبيانات امليدانية ،وأن العبارات تقيس ما أعدت
من أجله.
يوضح الجدول التايل نتائج اختبار الفرض الرئيس للبحث؛ حيث يرشح معامل املسار املعياري  βاألهمية
النسبية لتأثري التوجه الريادي عىل األداء املرصيف املستدام ،وأوضحت النتائج دعم الفرض الرئيس للبحث،
والذي يشري إىل أن التوجه الريادي يؤثر بشكل إيجايب عىل األداء املرصيف املستدام ).)β=0.833; p<0.001
جدول  :9اختبار الفرض الرئيس للدراسة
النسبة
الخطأ
معامل
الفرض
املعنوية
العالقة الهيكلية
الحرجة
املعياري
املسار
الرئيس
التوجه الريادي  <--األداء املصـريف
***
15.189
0.049
0.833
املستدام
ملحوظة :تشري *** إىل مستوى معنوية أقل من 0.001
املصدر :من إعداد الباحثة يف ضوء بيانات مخرجات التحليل االحصايئ بواسطة برنامج AMOS V.24

النتيجة
معنوي

وتم إجراء اختبار مدى مالءمة النموذج الهيكيل؛ بهدف إمكانية االعتامد عليه ككل ،وذلك من خالل
املعادلة التالية:
متثل ( )GOFمدى مالءمة النموذج الهيكيل ،بينام ) (R2هو مربع االرتباط املتعدد للمتغريات التابعة،
بينام ( )AVEهو متوسط التباين املستخرج للمتغريات املستقلة.
 = √0.757 × 0.758 = 0.758ــــــــــ ـــــــ √= GOF
𝐸𝑉𝐴 × 𝑅 2

وقد أشار ( )Wetzels et al., 2009إىل النموذج الهيكيل؛ بحيث إذا كانت داللة مالءمة النموذج أقل من
( )0.01فهو غري مالئم ،بينام إذا كانت درجة املالءمة أكرب من ( )0.63فهو مالئم بدرجة كبرية ،وبناء عىل
ذلك فإن النموذج الهيكيل للبحث  -والذي افرتض أن التوجه الريادي يؤثر ايجابًا عىل األداء املرصيف
املستدام -يكون مالمئًا بدرجة كبرية.
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استهدف هذا البحث اختبار تأثري التوجه الريادي "توجه املبادرة" و"توجه االبتكار" و"توجه املخاطرة" عىل
األداء املرصيف املستدام "االستدامة البيئية" و"االستدامة االجتامعية" و"االستدامة األخالقية" .وتشري النتائج
بعد إجراء منوذج املعادالت الهيكلية  SEMإىل دعم تسعة فروض فرعية إحصائيًا ودعم الفرض الرئيس
للبحث.
توصلت النتائج إىل وجود تأثري إيجايب معنوي للتوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة ،توجه
االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل األداء املصـريف املستدام بأبعاده الثالثة (االستدامة البيئية ،االستدامة
االجتامعية ،االستدامة األخالقية) ،وهو ما ميثل الفرض الرئيس للبحث ،فالتوجه الريادي للبنوك هو أحد
التوجهات االسرتاتيجية لتحقيق األداء املرصيف املستدام وتحقيق مزايا تنافسية مستدامة ،وبالتايل فهو عامل
نجاح مهم يف األداء املصـريف .وهو ما يتفق مع أبحاث كل من(Faiz, et al., 2015; Otache & :
) Mahmood, 2015; Zarei, et al., 2017; Nazar, et al., 2018حيث توصلوا إىل أن هناك تأث ًريا للتوجه
الريادي عىل األداء املرصيف .ويتفق أيضاً مع كل من )Liu & Huang, 2020) :جزئيًا يف أن هناك عالقة بني
توجه املبادرة واالستدامة ،وبحث ) )Gabriel & Arbolo, 2015جزئ ًيا أيضً ا يف وجود عالقة بني االبتكار
واستمرارية البنوك ،وبحث ) (Yin, et al., 2019يف وجود عالقة بني االبتكار واألداء املستدام ،وبحث
) (Ameer & Khan, 2020الذي توصل ايل ان التوجه الريادي املستدام يؤثر بشكل إيجايب عىل األبعاد
الثالثة لألداء املستدام للمنظامت .يف حني توصل البحث الحايل إىل أن للتوجه الريادي (توجه املبادرة،
توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) تأث ًريا إيجابيًا معنويًا عىل األداء املرصيف املستدام . .وهو ما يعني أن التوجه
الريادي يسمح للبنوك بتحديد واغتنام فرص السوق الجديدة ملعالجة املشاكل البيئية واالجتامعية
واألخالقية ،ويقلل من تأثري العواقب الضارة ،وهذا بدوره يحسن من أدائهم البيئي واالجتامعي واألخالقي.
وتوصلت نتائج البحث أيضً ا إىل وجود تأثري إيجايب معنوي للتوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة،
توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل االستدامة البيئية ،وتتفق هذه النتائج مع بحث (Ameer& Khan,
) 2020الذي توصل إىل وجود تأثري إيجايب للتوجه الريادي املستدام عىل األداء البيئي ،وبحث &Kumar
) )Prakash, 2018يف أن عمليات التوجه الريادي ترتبط بقضايا االستدامة البيئية للبنوك ،وبحث
( )Forcadell, et al,. 2019الذي توصل إىل أن توجه االبتكار قد يزيد من توافر التمويل للمشاريع
الخرضاء ،من منظور البعد البيئي .وبحث ) (Nizam, et al., 2019الذي توصل إىل وجود عالقة بني
االستدامة البيئية وأداء البنوك .وباإلضافة اىل ذلك توصل بحث ) (Jiang, et al., 2018اىل وجود عالقة
إيجابية بني التوجه الريادي املستدام واألداء البيئي .وتوصل بحث ) (Kraus, et al, 2018إىل أن التوجه
الريادي يؤدي إىل أداء بيئي أفضل .يف حني توصل البحث الحايل إىل وجود تأثري إيجايب معنوي ألبعاد
التوجه الريادي (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل االستدامة البيئية ،فالتوجه الريادي
للبنوك مبثابة اتجاه لتعزيز البقاء واالستمرارية ،وبقاء البنوك اليوم يعتمد عىل املستوى الذي تندمج فيه
مامرسات االستدامة البيئية يف تخطيطها االسرتاتيجي.
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وتوصلت نتائج البحث أيضً ا إىل أن للتوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه
املخاطرة) تأث ًريا إيجاب ًيا عىل األداء املرصيف املستدام فيام يتعلق باالستدامة االجتامعية ،وتتفق هذه النتائج
مع بحث ( (Ameer & Khan, 2020الذي توصل إىل وجود تأثري إيجايب للتوجه الريادي املستدام عىل
األداء االجتامعي ،وبحث ) )Hernández & Rung, 2017يف وجود تأثري إيجايب لتوجه ريادة األعامل عىل
املسؤولية االجتامعية ،وبحث ) (Nizam, et al., 2019يف وجود عالقة بني االستدامة االجتامعية وأداء
البنوك .يف حني توصل البحث الحايل إىل وجود تأثري إيجايب معنوي للتوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه
املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل االستدامة االجتامعية .فالتوجه الريادي يف البنوك له القدرة
عىل تحويل الصناعة املرصفية لتصبح أساساً لالستدامة االجتامعية ،من خالل التطوير واالبتكار يف برامج
تنمية املجتمع والدمج املايل والتدريب والتعليم وبرامج الرعاية الصحية وغريها.
وتوصلت نتائج البحث أيضً ا إىل وجود تأثري إيجايب معنوي للتوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة،
توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل األداء املرصيف املستدام فيام يتعلق باالستدامة األخالقية ،ويتفق بحث
) )Leone & Belingheri, 2017مع النتيجة السابقة جزئيا يف وجود عالقة بني توجه االبتكار واألخالقيات
والتنمية املستدامة ،وكذلك بحث ) (Ferreira, et al., 2016يف أن التوجه الريادي بالبنوك ذو صلة
ومرتبط باتجاه األخالقيات يف األعامل املرصفية .يف حني توصل البحث الحايل إىل وجود تأثري إيجايب معنوي
للتوجه الريادي بأبعاده الثالثة (توجه املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل االستدامة األخالقية.
فيتوقع من البنوك التي تتبني معايري التوجه الريادي إجراء عملياتها بشكل أخالقي من خالل اتباع مبادئ
النزاهة والحيادية واملوثوقية والشفافية واملسؤولية االجتامعية ،ليس فقط لحامية مصالح عمالئها ،ولكن
أيضً ا لإلسهام يف بناء نظام مرصيف مستدام؛ فالخدمات املرصفية األخالقية تشمل دمج القيم التجارية
واملامرسات األخالقية يف العمليات املرصفية.

نتائج هذا البحث لها آثار نظرية هامة ،فبالرغم من العديد من األبحاث التي تناولت التوجه الريادي مع
األداء املرصيف ،إال أنها مل تتناول األداء املرصيف املستدام ،والبحث الحايل يبحث تأثري التوجه الريادي (توجه
املبادرة ،توجه االبتكار ،توجه املخاطرة) عىل األداء املصـريف املستدام (االستدامة البيئية ،االستدامة
فهام أوضح للعالقة بني التوجه الريادي واألداء املصـريف املستدام.
االجتامعية ،االستدامة األخالقية) ،ويوفر ً
وبناء عىل نتائج هذا البحث ،تم التوصل إىل أنه يوجد تأثري إيجايب للتوجه الريادي عىل األداء املصـريف
املستدام ،فالتوجه الريادي يف القطاع املصـريف له دور يف تحقيق االستدامة املصـرفية من خالل األداء
االبتكاري والتطوير واألفكار اإلبداعية ،فالبنوك التي لديها أنشطة مبتكرة ،لديها فرصة أفضل للبقاء
واالستمرارية ،ومن ثم تحسني أداء االستدامة.
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باإلضافة اىل ما سبق ،فإن نتائج هذا البحث لها آثار تطبيقية ذات أهمية عملية؛ حيث تؤكد نتائج هذا
البحث عىل أهمية أنشطة التوجه الريادي داخل القطاع املرصيف .وهذا يعني أن البنوك يجب أن تكون
ريادية يف أنشطتها وعملياتها .وتشري النتائج إىل أن البنوك يجب أن تتصـرف بطريقة ريادية من أجل
تحقيق األداء املرصيف املستدام ،فالتوجه الريادي يف البنوك أحد التوجهات املهمة لتحقيق األداء املرصيف
املستدام ،وعامل نجاح مهم يف األداء املرصيف املستدام.
بناء عىل نتائج البحث ميكن للباحثة توجيه الخطة التنفيذية للتوصيات لبنوك القطاع املصـريف املرصي
واملوضحة يف جدول (:)10
جدول  :10الخطة التنفيذية لتوصيات البحث
وقت التنفيذ
ودورية
التنفيذ

مضمون التوصية

النتائج املتوقعة
عند تنفيذ التوصية

آليات تنفيذ التوصية

الجهة املسئولة
عن التنفيذ

رضورة تحديد واستغالل
الفرص الجديدة باستمرار،
وخلق قيم جديدة باستمرار.

زيادة القدرة
التنافسية للبنك،
وتحسني األداء الخاص
بالبنك .وأن يصبح
البنك رائدًا يف القطاع
املرصيف.

جمع معلومات عن الفرص
الجديدة يف األسواق ،وكذلك
الفرص الجديدة التي تستغلها
البنوك املنافسة ،والعمل عىل
تطويرها.

إدارة البحوث
والتطوير بالبنك.

يجب أن يكون لدى البنوك
املعرفة التكنولوجية املبتكرة.

إيجاد فرص جديدة
وتحسني أداء البنك
وبناء قطاع مرصيف
ريادي.

تدريب الكوادر عىل أنشطة
مبتكرة ،مثل :األفكار اإلبداعية
وإعادة تقييم الخدمة وإعادة
تنشيط النظم ،أو العمليات
الحالية من خالل املدخالت
التكنولوجية املعززة.

إدارة البحوث
والتطوير بالبنك.

من  6 :3شهور
(سنويًا)

بناء قطاع مصـريف
استباقي ولديه فرصة
أفضل للبقاء
واالستمرارية.

توقع احتياجات السوق املحتملة
واتخاذ اإلجراءات يف شكل تقديم
منتجات عالية الجودة؛ لتلبية
احتياجات السوق.

مجلس إدارة
البنك ،وإدارة
البحوث
والتطوير بالبنك.

من 3 :1
سنوات
(سنويًا)

تحسني استدامة
البنوك ،ومن ثم
استدامة القطاع
املرصيف ككل.

ميكن تنفيذ ذلك من خالل
اعتامد قواعد السلوك العاملية
لالستدامة ،مثل GRI :ومبادئ
 UNGC EPsو  UNEP FIإلخ.
ميكن استخدامها كأدوات
توجيهية لدمج األعامل املرصفية
املستدامة حال غياب أي سياسة
تنظيمية خارجية بشأن األعامل
املصـرفية املستدامة.

مجلس إدارة
البنك والبنك
املركزي.

(سنويًا)

يجب أن تتمتع البنوك بروح
املبادرة اإلبداعية ألنشطة
األعامل التي لها رؤية طويلة
املدى ورؤية ثاقبة للتطوير
املستقبيل.
رضورة دمج تقارير االستدامة
يف اسرتاتيجية العمل الشاملة
واالنتقال إىل املستوى التايل من
التقارير غري املالية.
يجب عىل البنوك اعتامد
مدونة قواعد السلوك الدولية
بشأن االستدامة مثل اليونيب
 ،GRI ،FIمبادئ UNGC
ومبادئ خط االستواء.
رفع الوعي بأهداف االستدامة
بني املوظفني.

تحسني األداء املصـريف
املستدام ،وبناء قطاع
مرصيف مستدام.
تحسني جانب اإلطار
التنظيمي فيام يتعلق
باالستدامة يف القطاع
املرصيف املرصي.

من خالل نشـر املعلومات
والربامج التدريبية الخاصة باألداء
املصـريف املستدام.
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شهريًا

إدارات البنك
املختلفة.

من 3 :1
سنوات
(كل 3
سنوات)

إدارات البنك
املختلفة.

من 3 :1
سنوات
(كل  3شهور)
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يتعني عىل البنوك إنشاء نظام
خاص بها إلدارة املخاطر البيئية
وسياسة السلوك االجتامعي
لدمج االستدامة يف اسرتاتيجية
األعامل املرصفية.
رضوري أن تقوم البنوك بدمج
التنظيم الذايت الواعي؛ لتبني
وتعزيز الخدمات املصـرفية
املستدامة يف القطاع املصـريف
املرصي.
رضورة انتقال البنوك من مجرد
االمتثال ملتطلبات املسؤولية
االجتامعية اإللزامية إىل اعتامد
االستدامة املرصفية.

تحسني االستدامة
البيئية واالجتامعية يف
القطاع املرصيف.
بناء قطاع مصـريف
مستدام لديه بيئة
مالمئة لتنفيذ األعامل
املرصفية املستدامة يف
الصناعة املرصفية.
بناء نظام مصـريف
مستدام ،وامتالك
القطاع املصـريف
املرصي ألفضل
املامرسات املستدامة.

يجب عىل البنوك متكني
العمالء (أفراد ومؤسسات) من
استخدام أموالهم بطرق تفيد
الناس والبيئة ،وتعزيز التنمية
املستدامة.

تحسني االستدامة
البيئية واالجتامعية
واألخالقية.

عىل واضعي السياسات أن
يضعوا يف اعتبارهم تحفيز
البنوك واملؤسسات املالية
دعام للبيئة.
لتصبح أكرث ً

تحسني االستدامة
البيئية.

التجارية
القيم
دمج
واملامرسات األخالقية يف
العمليات املرصفية.

بناء نظام مصـريف
مستدام ،وتحسني
االستدامة األخالقية.

منح التخفيضات واملزايا
التمويلية لألنشطة الصديقة
للبيئة داخل املجتمعات.

مجلس إدارة
البنك ،وإدارات
البنك املختلفة.

(سنويًا)

من خالل قيام قادة البنوك
بنفوذهم يف القطاع املصـريف
لتبني سياسات ومامرسات
مصـرفية مستدامة.

مجلس إدارة
البنك ،وإدارات
البنك املختلفة.

من  6 :3شهور
(سنويًا)

من خالل االلتزام بقواعد السلوك
املستدامة عىل املستوى العاملي
يف الصناعة املصـرفية املرصية.

إدارة البحوث
والتطوير بالبنك.

(سنويًا)

من خالل مساعدة العمالء يف
اختيار بدائل استثامرية صديقة
للبيئة.

إدارات التخطيط
بالبنوك.

من خالل تدابري مثل :فرض
الضـرائب عىل املنتجات أو
الخدمات الضارة بيئيًا ،فرض
نسبة مئوية من املساحات
الخضـراء اإلجبارية يف متويل
مشـروعات التنمية.
من خالل اتباع مبادئ النزاهة
والحيادية واملوثوقية والشفافية
واملسؤولية االجتامعية.

من 3 :1
سنوات
(سنويًا)

إدارة الرقابة
امليدانية بالبنك
املركزي املرصي.

من 3 :1
سنوات
(كل  3شهور)

إدارة الرقابة
امليدانية بالبنك
املركزي املرصي.

(كل  3شهور)

املصدر :من إعداد الباحثة بناء عىل نتائج البحث

تلعب البنوك دورا ً حاسامً يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ نظ ًرا لتأثريها عىل املجتمع والبيئةٍ ،فهذه
املؤسسات املالية تتصدى للتحديات االجتامعية والبيئية وتشارك يف العديد من املامرسات املستدامة.
فاألداء املستدام للقطاع املرصيف من الركائز األساسية املهمة لالقتصاد والتقدم يف أي بلد ،إال أن القطاع
املرصيف املرصي مازال يف مراحله األولية لتطبيق االستدامة املصـرفية .والتوجه الريادي للبنوك هو أحد
التوجهات االسرتاتيجية لتحقيق األداء املرصيف املستدام وتحقيق مزايا تنافسية مستدامة ،وعامل نجاح مهم
يف األداء املرصيف املستدام .فالتوجه الريادي للبنوك مبثابة اتجاه لتعزيز البقاء واالستمرارية .فبدون توجه
املبادرة واالبتكار واملخاطرة يف القطاع املرصيف ،لن تكون البنوك جيدة يف تلبية متطلبات العمالء والسوق
من االستدامة.
يعتمد بقاء البنوك اليوم عىل املستوى الذي تندمج فيه مامرسات االستدامة يف تخطيطها االسرتاتيجي.
فالت وجه الريادي يف البنوك له القدرة عىل تحويل الصناعة املرصفية لتصبح أساساً لالستدامة ،ويتوقع من
البنوك التي تتبني معايري التوجه الريادي إجراء عملياتها بشكل مستدام اجتامع ًيا من خالل التطوير
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واالبتكار يف برامج تنمية املجتمع والدمج املايل والتدريب والتعليم وبرامج الرعاية الصحية وغريها.
وباإلضافة ايل ذلك فإن التوجه الريادي يؤدي إىل أداء بيئي مستدام من خالل تبني البنك مامرسات صديقة
للبيئة مثل :الحد من استخدام األوراق ،التخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة ،ترشيد استهالك
الطاقة واملياه ،ومتويل املرشوعات الصديقة للبيئة مثل :مرشوعات الطاقة الشمسية.
ويتوقع أيضً ا من البنوك التي تتبني معايري التوجه الريادي إجراء عملياتها بشكل مستدام أخالق ًيا من خالل
اتباع مبادئ النزاهة والحيادية واملوثوقية والشفافية واملسؤولية االجتامعية ،ليس فقط لحامية مصالح
عمالئها ،ولكن أيضً ا لإلسهام يف بناء نظام مرصيف مستدام؛ فالخدمات املرصفية األخالقية تشمل دمج القيم
التجارية واملامرسات األخالقية يف العمليات املرصفية .والبحث الحايل يصف التأثري اإليجايب للتوجه الريادي
عىل األداء املرصيف املستدام يف البنوك املرصية وتم التوصل اىل نتائج إيجابية.
تعترب استدامة األداء املرصيف يف بداية مراحله األولية ،ولذلك ميكن أن نبحث يف كيفية تحقيقها اىل ميزة
تنافسية مستدامة للمنظمة ،كام ميكن أن يتم توجيه االهتامم اىل دراسة التأثري اإليجايب الستدامة األداء
املرصيف عىل والء العمالء للبنك .إضافة اىل ذلك؛ يجب أن تأخذ البحوث املستقبلية بعني االعتبار العوامل
التي تؤثر عىل األداء املرصيف املستدام .ودراسة العديد من املتغريات الوسيطة مثل :االستثامر املوجه
والعمل الجامعي ،وقياس تأثريهام عىل العالقة بني التوجه الريادي واألداء املصـريف املستدام .كام ميكن
اختبار أثر املتغريات املعدلة يف العالقة بني التوجه الريادي واألداء املرصيف املستدام ،مثل سلوكيات العمل
املضادة لإلنتاجية.
إضافة اىل ما سبق ،ميكن إجراء دراسات مقارنة ملامرسات األداء املصـريف املستدام البيئية واالجتامعية
واألخالقية واالقتصادية بني البنوك العامة ،والبنوك الخاصة يف مرص .كام ميكن تطوير مقرتح لتقييم األداء
املرصيف املستدام يف مرص من حيث املامرسات البيئية واالجتامعية واألخالقية واالقتصادية .باإلضافة اىل
دراسة أثر التكنولوجيا املالية عىل استدامة األداء املصـريف املصـري .وأيضً ا دراسة العالقة بني مامرسات
االستدامة واألداء املايل للبنوك.

اإلمام ،وفقي ،)2008( .البحث العلمي – إعداد مرشوع البحث وكتابة التقرير النهايئ ،املكتبة العرصية
للنرش والتوزيع ،املنصورة ،الطبعة األوىل.
التقارير املالية السنوية للبنوك عام (.)2019/2018
تقارير االستدامة التي تصدرها البنوك (.)2014-2019
تقارير الهيئة العامة لالستعالمات مبرص.

87

بسمة محمدإدريس الحريري. د.....منوذج هيكيل لقياس أثر التوجه الريادي عىل األداء املرصيف

.2019 ) مايو35)  العدد، مجلة بنوك اليوم، بنوك يف املسئولية االجتامعية10 تقرير أفضل
.2018 ) أكتوبر28(  العدد، مجلة بنوك اليوم، بنوك يف االستدامة البيئية والطاقة الشمسية10 تقرير أفضل
.)2019( تقرير البنك املركزي
Abor, J. Y; Gyeke-Dako, A; Fiador, V. O; Agbloyor, E. K; Amidu, M., &
Mensah, L. (2019). Sustainable Banking. In Money and Banking
in Africa 311-331, Springer, Cham.
Acar, A. Z; Zehir, C; Özgenel, N., & Özşahin, M. (2013). The effects of
customer and entrepreneurial orientations on individual
service performance in banking sector. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 99, 526-535.
Al‐Jinini, D. K; Dahiyat, S. E., & Bontis, N. (2019). Intellectual capital,
entrepreneurial orientation, and technical innovation in small
and medium‐sized enterprises. Knowledge and Process
Management, 26(2), 69-85.
Ameer, F., & Khan, N. R. (2020). Manager’s Age, Sustainable
Entrepreneurial Orientation and Sustainable Performance: A
Conceptual Outlook. Sustainability, 12(8), 3196.
Arief, M; Thoyib, A; Sudiro, A., & Rohman, F. (2013). The effect of
entrepreneurial orientation on the firm performance through
strategic flexibility: A study on the SMEs cluster in Malang.
Journal of Management Research, 5(3), 44.
Arshad, M. Z; Meirun., T.; Javaidc, M; Alid, M; Arshade, M. H; Maneeratf,
C. (2020). The Importance of Learning Orientation and
Entrepreneurial
Orientation
on
SMEs
Performance,

International Journal of Disaster Recovery and Business
Continuity, 11, (1), 1220-1228.
Arunachalam, S; Ramaswami, N; Pol, H., & Walker, D. (2013).
Entrepreneurial orientation, innovation and firm performance:
Moderating role of marketing capabilities. In American
Marketing Association 24, 281-282.

88

2020  العدد الثالث – يوليو- )57( مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© – املجلد
Awang, Z. (2015). SEM made simple: A gentle approach to learning
Structural Equation Modeling. MPWS Rich Publication.
Baker, H. K., & Ricciardi, V. (2014). "Investor behavior: The psychology
of financial planning and investing". John Wiley & Sons.
Belas, J; Dvorsky, J; Kozubikova, L., & Cepel, M. (2019). Important
factors of SMES entrepreneurial orientation. Economic Studies,
28(3).
Bendell, J. (Ed.). (2017). Terms for endearment: Business, NGOs and
sustainable development. Routledge.
Buli, B. M. (2017). Entrepreneurial orientation, market orientation and
performance of SMEs in the manufacturing industry.
Management Research Review. 40 (3), 292-309.
Carè, R. (2018). Exploring the role of banks in sustainable development.
In Sustainable Banking 39-64. Palgrave Pivot, Chafm.
Cho, Y. H., & Lee, J. H. (2018). Entrepreneurial orientation,
entrepreneurial education and performance. Asia Pacific
Journal of Innovation and Entrepreneurship. 134–124 , )2(12 .
Covin, J. G., & Lumpkin, G. T. (2011). Entrepreneurial orientation theory
and research: Reflections on a needed construct.
Entrepreneurship theory and practice, 35(5), 855-872.
Covin, J. G., & Miller, D. (2014). International entrepreneurial
orientation: Conceptual considerations, research themes,
measurement issues, and future research directions.
Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), 11-44.
Covin, J. G., & Wales, W. J. (2012). The measurement of entrepreneurial
orientation. Entrepreneurship theory and practice, 36(4), 677702.
Coulthard, M. (2007). The role of entrepreneurial orientation on firm
performance and the potential influence of relational
dynamism. Journal of Global Business & Technology, 3(1).

89

بسمة محمدإدريس الحريري. د.....منوذج هيكيل لقياس أثر التوجه الريادي عىل األداء املرصيف
Dada, O., & Watson, A. (2013). Entrepreneurial orientation and the
franchise system: Organisational antecedents and performance
outcomes. European Journal of Marketing, 47(5/6), 790–812.
Davis, J. L. (2007). Firm-Level Entrepreneurship and Performance: An

Examination and Extension of Relationships and Measurements
of the entrepreneurial orientation (EO) Construct. Ph.D,
University of Texas at Arlington, Arlington.
Dogarawa, A. B. (2006). An examination of ethical dilemmas in the
nigerian banking sector. Available at SSRN 1621054.
Dubey, R; Gunasekaran, A; Childe, S. J; Papadopoulos, T.; Luo, Z.,
Wamba, S. F., & Roubaud, D. (2019). Can big data and predictive
analytics improve social and environmental sustainability?.
Technological Forecasting and Social Change, 144, 534-545.
Faiz, G. A; Ahmed, F. B., & Al-Swidi, A. K. (2015). The Mediating Effect of
Market
Orientation
on
the
Relationship
between
Entrepreneurial Orientation Dimensions and Organizational
Performance: A Study on Banks in Libya. Games Review, 1(2),
40-51.
Feng, C; Patel, P. C., & Xiang, K. (2020). The well-trodden path:
Complementing market and entrepreneurial orientation with a
strategic emphasis to influence IPO survival in the United
States. Journal of Business Research, 110, 370–385.
Ferreira, F. A., Jalali, M. S., & Ferreira, J. J. (2016). Experience-focused
thinking and cognitive mapping in ethical banking practices:
From practical intuition to theory. Journal of Business
Research, 69(11), 4953-4958.
Forcadell, F. J.; Aracil, E., & Úbeda, F. (2019). The Influence of
Innovation on Corporate Sustainability in the International
Banking Industry. Sustainability, 11(11), 3210.
Frank, H.; Kessler, A., & Fink, M. (2010). Entrepreneurial orientation
and business performance—A replication study. Schmalenbach
Business Review, 62(2), 175-198.

90

2020  العدد الثالث – يوليو- )57( مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© – املجلد
Gabriel, J. M. O., & Arbolo, K. G. (2015). Entrepreneurial orientation and
survivability of banks in Nigeria: The mediating role of human
capital management. In The European Business and

Management Conference 2015 Official Conference Proceedings.
Gudmundson S.V. and Lechner C. (2014). Entrepreneurial orientation,
firm strategy and small firm performance. International Small
Business Research, 32(1): 32-43.
Gwin, C., & Libman, M. L. (2007). Banking on sustainability: financing
environmental and social opportunities in emerging markets.
International Finance Corporation, World Bank Group.
Hair, J.F.; Black, W.C.; Rabin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate
Data Analysis (7th Ed). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017).
Advanced issues in partial least squares structural equation
modeling. saGe publications.
Hayat, A.; Latif, A.; Humayon, A. A.; Ahmed, M., & Azeem, M. (2019). The
Mediating Role of Entrepreneurial Leadership in the
Relationship between Entrepreneurial Orientation and Firm
Performance of ICTs SMEs. Journal of Multidisciplinary
Approaches in Science, 5(1), 16-23.
Hernández-Perlines, F., & Rung-Hoch, N. (2017). Sustainable
entrepreneurial orientation in family firms. Sustainability, 9(7),
1212.
Hernández-Perlines, F., & Ibarra Cisneros, M. A. (2018). The role of
environment in sustainable entrepreneurial orientation. The
case of family firms. Sustainability, 10(6), 2037.
Hoepner, A. G., & Wilson, J. O. (2012). 24 Social, environmental, ethical
and trust (SEET) issues in banking: an overview. Research
Handbook on International Banking and Governance, 427.
Holden, E.; Linnerud, K., & Banister, D. (2017). The imperatives of
sustainable development. Sustainable Development, 25(3),
213-226.

91

بسمة محمدإدريس الحريري. د.....منوذج هيكيل لقياس أثر التوجه الريادي عىل األداء املرصيف
Jan, A.; Marimuthu, M.; bin Mohd, M. P., & Isa, M. (2019). The nexus of
sustainability practices and financial performance: From the
perspective of Islamic banking. Journal of Cleaner Production,
228, 703-717.
Jiang, W.; Chai, H.; Shao, J., & Feng, T. (2018). Green entrepreneurial
orientation for enhancing firm performance: A dynamic
capability perspective. Journal of Cleaner Production, 198,
1311-1323.
Karacaoglu, K.; Bayrakdaroglu, A., & San, F. B. (2013). The impact of
corporate entrepreneurship on firms' financial performance:
Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms. International
Business Research, 6(1), 163-176.
Kraus, S.; Burtscher, J., & Vallaster, C. (2018). and Martin Angerer,
2018." Sustainable Entrepreneurship Orientation: A Reflection
on Status-Quo Research on Factors Facilitating Responsible
Managerial Practices. Sustainability, 10(2), 444.
Kaya, Nihat, & Seyrek, Ibrahim H. (2005). Performance impacts of
strategic orientations: Evidence from Turkish manufacturing
firms. Journal of American Academy of Business, 6(1), 68-71.
Kim, S.; Sturman, E., & Kim, E. S. (2015). Structural Equation Modeling:
Principles, Processes, and Practices. In The Palgrave Handbook
of Research Design in Business and Management, 153-172.
Palgrave Macmillan, New York.
Kraus, Sascha, Rigtering, JP Coen, Hughes, Mathew, & Hosman, Vincent.
(2012). Entrepreneurial orientation and the business
performance of SMEs: a quantitative study from the
Netherlands. Review of Managerial Science, 6(2), 161-182.
Krosinsky, C., & Robins, N. (Eds.). (2012). Sustainable investing: The art
of long-term performance. Routledge.
Kumar, K., & Prakash, A. (2017). A new model for Indian banking
industry towards environmentally sustainable development
practices. Al-Barkaat Journal of Finance & Management, 9(2),
146–160.

92

2020  العدد الثالث – يوليو- )57( مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© – املجلد
Kumar, K., & Prakash, A. (2018). Developing a framework for assessing
sustainable banking performance of the Indian banking sector.
Social Responsibility Journal. 15 (5), 689-709.
Kumar, K., & Prakash, A. (2019a). Examination of sustainability
reporting practices in Indian banking sector. Asian Journal of
Sustainability and Social Responsibility, 4(1), 2.
Kumar, K., & Prakash, A. (2019b). Managing sustainability in banking:
extent of sustainable banking adaptations of banking sector in
India. Environment, Development and Sustainability, 1-19.
Leone, M. I., & Belingheri, P. (2017). The relevance of Innovation for
Ethics, Responsibility and Sustainability.
Industry and
Innovation, 24(5) , 437-445
Liu, C. H. S., & Huang, C. E. (2020). Discovering differences in the
relationship among social entrepreneurial orientation,
extensions to market orientation and value co-creation–The
moderating role of social entrepreneurial self-efficacy. Journal
of Hospitality and Tourism Management, 42, 97-106.
Mishra, C. S. (2017). Entrepreneurial orientation. In Creating and
Sustaining Competitive Advantage, Entrepreneurship Research
Journal, 91-145. Palgrave Macmillan, Cham.
Mohd-Nor, S. (2012). Exploring CSR and Sustainable Development
Practices of Islamic Banks in Malaysia: An Empirical Analysis
(Doctoral dissertation, Durham University).
Monteiro, A. P.; Soares, A. M., & Rua, O. L. (2017). Entrepreneurial
orientation and export performance: the mediating effect of
organisational resources and dynamic capabilities. Journal for
International Business and Entrepreneurship Development,
10(1), 3-20.
Morris, M. H.; Kuratko, D. F., & Covin, J. G. (2010). Corporate
entrepreneurship & innovation. Canada: South-Western
Cengage Learning.

93

بسمة محمدإدريس الحريري. د.....منوذج هيكيل لقياس أثر التوجه الريادي عىل األداء املرصيف
Mousa, F. T., & Wales, W. (2012). Founder effectiveness in leveraging
entrepreneurial orientation. Management Decision, 50(2), 305324.
Mullens, D. (2018). Entrepreneurial orientation and sustainability
initiatives in family firms. Journal of global responsibility. 9,
160–178.
Nazar, N., Ramzai, S. R., Anjum, T., & Shahzad, I. A. (2018). Impact of
Entrepreneurial Orientation on Bank Performance in Pakistan.
Business Management and Strategy, 9(1), 290-309.
Nizam, E.; Ng, A.; Dewandaru, G.; Nagayev, R., & Nkoba, M. A. (2019).
The impact of social and environmental sustainability on
financial performance: A global analysis of the banking sector.
Journal of Multinational Financial Management, 49, 35-53.
Nwagwu, I. (2020). Driving sustainable banking in Nigeria through
responsible management education: The case of Lagos Business
School. The International Journal of Management Education,
18(1), 100332.
Osman, M. H. M.; Rashid, M. A.; Ahmad, F. S., & Rajput, A. (2011). Market
Orientation-A Missing Link to
Successful Women
Entrepreneurship in Developing Countries: A Conspectus of
Literature. International Journal of Academic Research, 3(4).
Otache, I., & Mahmood, R. (2015). Entrepreneurial orientation and
performance of Nigerian banks: The mediating effect of
teamwork. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(3), 406406.
Pearce, J. A.; Fritz, D. A., & Davis, P. S. (2010). Entrepreneurial
orientation and the performance of religious congregations as
predicted by rational choice theory. Entrepreneurship Theory
and practice, 34(1), 219-248.
Purnomo, B. R. (2019). Artistic orientation, financial literacy and
entrepreneurial performance. Journal of Enterprising
Communities: People and Places in the Global Economy, 13
(1/2), 105-128.

94

2020  العدد الثالث – يوليو- )57( مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© – املجلد
Purnomo, M.; Permana, E.; Qosasi, A.; Febrian, A. F., & Miftahuddin, A.
(2019). Entrepreneurial Orientation in Micro and Small
Enterprises of Traditional Food Centers in Bandung, West Java.
Binus Business Review, 10(3).
Rauch, A.; Wiklund, J.; Lumpkin G. T. and Frese M. (2009).
Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An
Assessment of Past Research and Suggestions for the Future.
Entrepreneurship Theory & Practice, 33(3): 58-72.
Raut, R.; Cheikhrouhou, N., & Kharat, M. (2017). Sustainability in the
banking industry: A strategic multicriterion analysis. Business
Strategy and the Environment, 26(4), 550–568.
Roszkowski, M. J., & Davey, G. (2010). Risk perception and risk
tolerance changes attributable to the 2008 economic crisis: A
subtle but critical difference . Journal of Financial Service
Professionals, 64(4), 42-53.
Scholtens, B. (2009). Corporate social responsibility in the international
banking industry. Journal of Business Ethics, 86(2), 159-175.
Shah, A. A.; Wu, D., & Korotkov, V. (2019). Are sustainable banks
efficient and productive? A data envelopment analysis and the
Malmquist productivity index analysis. Sustainability, 11(8),
2398.
Sharma,

A., & Dave, S. (2011). Entrepreneurial Orientation:
Performance Level. SCMS Journal of Indian Management, 8(4).

Sok, P.; Snell, L.; Lee, W. J. T., & Sok, K. M. (2017). Linking
entrepreneurial orientation and small service firm
performance: The moderated-mediation effects of marketing
resources and marketing capability. Journal of Service Theory
and Practice, 27(1), 231-250.
Trochim, W. M.; Cabrera, D. A.; Milstein, B.; Gallagher, R. S., & Leischow,
S. J. (2006). Practical challenges of systems thinking and
modeling in public health. American journal of public health,
96(3), 538-546.

95

بسمة محمدإدريس الحريري. د.....منوذج هيكيل لقياس أثر التوجه الريادي عىل األداء املرصيف
Urban, B. (2019). Impact investing and entrepreneurial orientation as
determinants of organisational performance. Journal of
Contemporary Management, 16(2), 135-153.
Wiklund, Johan and Dean Shepherd (2005), Entrepreneurial
Orientation and Small Business Performance: a Configurational
Approach, Journal of Business Venturing 20, 71-91.
Weber, O. (2012). Environmental credit risk management in banks and
financial service institutions. Business Strategy and the
Environment, 21(4), 248-263.
Weber, O., & Feltmate, B. (2016). Sustainable banking: Managing the
social and environmental impact of financial institutions.
University of Toronto Press.
Wetzels, M.; Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS

path modeling for assessing hierarchical construct models:
Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
Yin, X.; Chen, J., & Zhao, C. (2019). Double Screen Innovation: Building
sustainable core competence through knowledge management.
Sustainability, 11(16), 4266.
Zarei, M.; Alambeigi, A.; Zarei, B. & Karimi, P. (2017). The effects of
mergers and acquisitions (M&As) on bank performance and
entrepreneurial orientation (EO). In Iranian Entrepreneurship
361-375. Springer, Cham.
Zhang, Yanlong, & Zhang, Xiu'e. (2012). The effect of entrepreneurial
orientation on business performance: A role of network
capabilities in China. Journal of Chinese Entrepreneurship,
4(2), 132-142.

96

2020  العدد الثالث – يوليو- )57( مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© – املجلد

Abstract
This research aimed to measure the impact of the Entrepreneurial
Orientation with its three variables (Proactive Orientation, Innovation
Orientation, Risk Orientation) on Sustainable Banking Performance
(Environmental
sustainability,
social
sustainability,
ethical
sustainability) in the Egyptian Banking Sector. The researcher relied on
the deductive approach through reviewing previous research, then
deriving assumptions and statistically testing them based on field study
data, The researcher relied on the method of simple random sample,
the research sample reached (382) singles, and the number of valid lists
(304) list with a response rate of (79.6%), and the proposed model was
tested through the structural equations model (SEM) through a
program (AMOS V.24). The results concluded that the entrepreneurial
approach positively affects sustainable banking performance. The
research also found through a path analysis that there is a positive
impact of all variables of the entrepreneurial orientation (Proactive
Orientation, Innovation Orientation, Risk Orientation) on sustainable
banking performance with its three variables (environmental
sustainability, social sustainability, ethical sustainability). Sustainability
tools for banking performance, which are social, environmental and
ethical sustainability. Through development and innovation in
community development and financial inclusion programs, integrating
environmental sustainability practices into banking performance, and
performing all operations ethically by following the principles of
integrity, impartiality, reliability and transparency to contribute to
building a sustainable banking system.
Keywords: Entrepreneurial
Performance, Environmental
Ethical Sustainability.

Orientation, Sustainable Banking
Sustainability, Social Sustainability,
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