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 ملخص الدراسة :

استهدفت هذه الدراسة دراسة أثر البراعة التنظيمية بأبعابهااا ا اتسااتواإل تاتست( ااا   فاا     
اتستجابة لحاجة العميإل   تذلك بالتطبيق   –التجديد    –الجتدة    –تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها ا ال(فاءة  

قائمااة تالخاصة بمحافظة المنتفية، تلتحقيق هذا الهااد  تاام تصااميم   عل  العاملين بالبنتك التجارية العامة
، الستقصاء اراء العاملين بالبنتك  محإل الدراسة تتحليلها إحصائياً باستخدام البرناااما اتحصااائ  بياناست

SPSS  تقد أظهرت النتااائا تجااتد تااأثير ، مفردة  325تذلك باستخدام عينة ع تائية طبقية م(تنة من
اعة التنظيمية  ف  تحقيق الميزة التنافسااية ، (ماااأن البعااد ا تإل ماان أبعاااد المتوياار المسااتقإل ا معنتي للبر
يؤثر ب (إل أ(بر عل  ال(فاءة ثم التجديد ثم الجتدة ثم اتسااتجابة لحاجااة العميااإل ، أمااا بالنساابة    اتستواإل

أ(بر عل  بعد ال(فاءة ثم التجديد اتست( ا   فيؤثر ب (إل  اللبعد الثان  تا خير من أبعاد المتوير المستقإل  
 ثم الجتدة ثم اتستجابة لحاجة العميإل . 

Abstract: 

This study aimed to study the effect of Oganizational Ambidexterity with 
its aspects (exploitation and exploration) in achieving competitive advantage in 
its dimensions (efficiency - quality - innovation - responding to the customer's 
need) by applying to employees of public and private commercial banks in 
Menoufia Governorate, and to achieve this goal a questionnaire list was designed 
to survey the opinions of employees In the banks under study and analyzing 
them statistically using the SPSS statistical program, using a stratified random 
sample of 325 individuals, and the results showed a significant effect of 
Oganizational Ambidexterity in achieving competitive advantage, and the first 
dimension of the independent variable (exploitation) has a greater impact on 
efficiency, then renewal. Quality and response to the customer’s need. As for the 
second and last dimension of the independent variable dimensions (exploration), 
it has a greater impact on the dimension of efficiency, innovation, quality, and 
response to the customer’s need.  
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 مقدمة :

تمارس العديد  من المنظمات أن طتها ف  ظإل بيئة  ديدة التوير تالتعقيااد، تذلااك نتيجااة عتامااإل 
متعددة منها زيادة حاادة المنافسااة، تقصاار دترة حياااة العديااد ماان الساالل تالخاادمات، تالتناات  ال(بياار فاا  

تال ك أن هذا يتطلاا   ،حاجات ترغبات العماء، تالتطتر الهائإل ف  ت(نتلتجيا المعلتمات تاالتصاالت 
من المنظمات أن يتتافر لديها (افة مقتمات تعناصر القدرة عل  الت(ي  مل تلك المتوياارات البيئيااة غياار 
المتتقعة ، من أجإل أن ي(ت  لها البقاء تاالستمرار، تذلك من خاإل أن تبذإل المنظمة (ااإل مااا فاا  تسااعها 

تأ(د أيضا أنها علاا  علاام بفاارو النماات المحتملااة ، ليس فقط لتدعيم ميزانيتها العمتمية ، تل(ن يج  أن ت
التحرك لألمام من خالل ابتكار أفكار جديدة، أو  نتعانى المنظمات دائما من صراع مستمر بيتلتحقيق ذلك  

االحتفاظ باألساليب والطرق التقليدية ، ولتحقيق التوازن بين هذه التناقضات ظهر مفهوم البراعة التنظيميةةة 
 (Fiset,2009) . 

فتحقيق النجاح والبقاء فى األجل الطويل يتطلب أن تكون المنظمة بارعة وقادرة علةةى استكفةةا  
إمكانيات جديدة، واستغالل القدرات الحالية، فالوصول للبراعة ليس أمرا سهال ألنها تتضمن تحقيق أهدا  
 مختلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل االبتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار والفاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واالستكفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   

 .  (Nemanich& vera,2009)واالستغالل  

ويعتبر قطاع البنوك التجارية أحد القطاعات الهامة والحيوية والتى تواجه العديةةد مةةن التحةةديات، 
وتنةةوع المفةةكالت التنظيميةةة، وزيةةادة حةةدة المنافسةةة، والتغيةةرات المسةةتمرة فةةى احتياجةةات العمةةالء 

ن، فةةظ ظةةل الظةةرو  ومتطلباتهم،كما أن األساليب والطرق التقليديةةة فةةى أداء األعمةةال لةةم تعةةد مالئمةةة األ
والمتغيرات البيئية المعاصرة، وهذا يحتم على تلك البنوك ضرورة اإلستغالل واإلستكفا  بمةةا يحقةةق لهةةا 

 استراتيجيتها ويساعدها فى الحصول على الميزة التنافسية الخاصة بها .

نوك التجاريااة بمحافظااة أثر البراعة التنظيمية فى تحقيق الميزة التنافسية بااالب  الحالية  دراسةتتناول اللذا   

 المنوفية . 

 مصطلحات الدراسة:أوال :

 (:Organizational Ambidexterity مفهوم البراعة التنظيمية:) -1

تُعةةر   (Taylor&Helfat,2009 ;Andriopoulos&lewis,2009) وفقاَ لدراسةةة كةةل مةةن 
الل واإلستكفةةا  ، وكلةةك بأنها " قدرة المنظمة على التفوق فى تحقيق عنصةةرا اإلسةةتغالبراعة التنظيمية  

من خالل التفوق فى إستغالل الفرص الحالية ، لتمكين اإلبتكار التدريجى الةةذا يهةةتم بتعةةديل منةةت  موجةةود 
بالفعل ، واستكفا  الفرص الجديده لتعزيز اإلبتكار الجةةذرا ، الةةذا يهةةتم بتغيةةر جةةذرا وكامةةل لتصةةميم 

" القابليةةات تعنةةىالبراعةةة التنظيميةةة وضةةحأ أن ( فقةةد أ(Danzinger et al.,2011 دراسةةة أمةةا،  المنت 
 Moon et عرفهةةاو  التنظيمية إلستغالل الكفاءات المتاحة ، باإلضافة إلةةى استكفةةا  الفةةرص الجديةةده".

al.,2011) أنها " قدرة المنظمة على تحقيق الكفاءة فى إدارتها لمتطلبات األعمال ، فى نفس الوقأ الةةذا )
للبراعة على أنها "قدرة المنظمةةة ينظر( (Stubner et al.,2012بينما لبيئة ".تتكيف فيه مع التغيرات فى ا

على مواصلة األنفطة اإلستكفافية واألنفطة اإلستغاللية معا فى نفس الوقأ ، وكلةةك لتحقيةةق أقصةةى قةةدر 
بنجاح بأنها " قدرة المنظمة على إدارة اإلحتياجات المختلفة  إليها ((Li et al,2013 ، وأشارمن األرباح "

وتنفيذ اإلستراتيجيات المتناقضة ، حيث أن المنظمة تتوافر لها المهارة فةةى إسةةتغالل الكفةةاءات الموجةةودة ، 
 دراسةةة أمةةا واستكفا  الفرص الجديده فى وقأ واحد بمايمكنها من تحقيق النجاح على المدا الطويةةل ".  

Rodriguez et al.,2014)فةةرق العمةةل واألفةةراد علةةى ممارسةةة ( قد عرفأ البراعة بأنها "قدرة القةةادة و
، األنفةةطة اإلستكفةةافية واإلسةةتغاللية ، مةةع متابعةةة السةةلوك اإلسةةتغاللى واإلستكفةةافى فةةى وقةةأ واحةةد "

هى" القدرة علةةى خلةةق التةةوازن ، والقةةدرة علةةى التكيةةف والكفةةاءة ها( أن(Zaidi et al.,2014 ينظرإليهاو
فقةةد عرفةةوا  (Bonesso et al.,2014)أمةةا ، أ" والمرونةةة ، واإلسةةتغالل واإلستكفةةا  فةةى نفةةس الوقةة 
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البراعة بأنهةةا "قةةدرة المنظمةةة علةةى مواصةةلة الةةتعلم مةةن خةةالل مجمةةوعتين مةةن األنفةةطة همةةا   اسةةتغالل 
واستكفا  فةةرص جديةةده ، والةةتعلم مةةن خةةالل اسةةتغالل األنفةةطة ، مةةةل اإلختيةةار ،   الكفاءات الموجودة ،

الةةتعلم مةةن خةةالل األنفةةطة اإلستكفةةافية مةةةل ،البحةةث ، التنةةوع ،  واإلنتةةا، ، الكفةةاءة ، التنفيةةذ ، فةةى حةةين
( بأنهةةا القةةدرة علةةى إسةةتخدام 2016عرفهةةا لسةةليمان ، و ،المخةةاةرة ، التجريةةب ، المرونةةة ، اإلبتكةةار "

المهارات وتحقيق اإلبتكارات والسعى نحو تميز الفةةركات عةةن الفةةركات المنافسةةة مةةن خةةالل اإلسةةتغالل 
( فقةةد 2017أما ل السطوحى ،  ،لسعى نحو إكتفا  المهارات التى تحقق التميز التنافسىللموارد المتاحة وا

أنها " عملية تنظيمية تتكامل فيها كافة المستويات التنظيميةةة وتسةةعى للتنقيةةب المتتةةابع لألنفةةطة   أشار إليها  
لمةةوارد المتاحةةة للحفةةاظ الجديدة فى األسواق لتعظيم القيمة المستدامة للمنظمة ممزوجة باإلستغالل األمةل ل

 & Jingjing)  وعرفهةةا ،على جودة العمليات اليومية من خالل فرق عمل متكاملة مةةع بعضةةها الةةبع  
zhongwei,2018)   بأنها " قدرة المنظمة على أداء مختلةةف األعمةةال اإلسةةتراتيجية المتنافسةةة فةةى أ لةةب

 األحيان وبفكل واسع معا فى نفس الوقأ" .

احةون أن  "البراعة التنظيمية هى قدرة المنظمة على إستغالل اإلمكانيةةات ومماسبق يستخلص الب
واألسواق الحالية ، باإلضافة إلى البحث عةةن إمكانيةةات وفةةرص   الحالية ، وإشباع حاجات العمالء الحاليين

جديده ، وعمالء جدد ، ودخول أسةةواق جديةةده ، أا أن البراعةةة تهةةد  إلةةى تحسةةين المنتجةةات والخةةدمات 
 .ية ، باإلضافة إلى إدخال منتجات وعمليات جديدهالحال

 أبعاد البراعة التنظيمية : -2  

(، (He&Wong,2004) ، )Menguc&Auh,2008 مةةةل تناولةةأ العديةةد مةةن الدراسةةات   
( 2017( ، ل السةةطوحى ، 2016(، لعبةةا ، 2015( ، لالنجةةار،  2014( ، لالزهار ،  2011لالجبورا ،  

 اإلستغالل.  ،واالستكفا  اعدها تتضمن بُ البراعة التنظيمية على أن

أن هنةةاك اتفةةاق بةةين العديةةد مةةن البةةاحةين حةةول هةةذين   الحالية حيةةث  الدراسة  ماتعتمد عليه  وهذا  
  كما يلى ينبعدالُ  ينتعريف بكل بُعد من هذال  نعرضالبعدين للبراعة التنظيمية . وفيما يلى 

 ( :Explorationاإلستكشاف )البعد األول : •

 ريفات الباحثين لإلستكشاف وذلك على النحو التالى :تعددت تع

 ،( اإلستكفةةا  علةةى أنةةه " يفةةتمل علةةى أشةةياء لخةةرا مةةةل   البحةةث  (March,1991عر     
أن  (Jansen et al.,2009)ويةةرا ،    اإلبتكةةار" ،اإلكتفةةا   ،المرونةةة  ،التجريب  ،المخاةرة  ،التنوع 

أمةةا ،      عةةن الالمركزيةةة ، الةقافةةات  يةةر الةابتةةة "اإلستكفةةا  هةةو " البحةةث  والتجريةةب الةةذا ينةةت
Bodwell,2011) ، فقةةد عةةر  اإلستكفةةا  بأنةةه " عبةةارة عةةن البحةةث عةةن المعرفةةة ، بةةذل المجهةةود )

( (Hahn et al.,2013بينما أشةةار ،   التجريب ، اإلبتكار ، التغير الجذرا ، وخلق سلع وخدمات جديده "
( أن (Luo et al.,2013هةةذا وقةةد أوضةة  ،   راء المعرفةةة الجديةةده"إلى اإلستكفا  على أنةةه " السةةعى و

ويتميةةز اإلستكفةةا  " ، اإلستكفةةا  هةةو " البحةةث ، التجريةةب ، التفكيةةر المعقةةد ، المخةةاةرة ، اإلبتكةةار "
 بالتغير ، والمتابعة ، والمخاةرة "

يةةات وفةةرص مما سبق أن اإلستكفةةا  يعنةةى ....... " البحةةث عةةن إمكان  ويستخلص الباحةون     
 جديةةةده ، وعمةةةالء جةةةدد، ودخةةةول أسةةةواق جديةةةده ، مةةةن خةةةالل تغيةةةر جةةةذرا ، يعتمةةةد علةةةى إدخةةةال 

 منتجات وعمليات جديده ".
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 ( :( Explaitationاإلستغالل   البعد الثانى : •

 تعددت تعريفات الباحثين لإلستغالل وذلك على النحو اآلتى : 

يفتمل على أشياء مةل   اإلختيةةار ، اإلنتةةا، ، ( اإلستغالل بأنه "  (March,1991عر   فقد       
( (Jansen et al.,2008)وقد اتفةةق معةةه فةةى هةةذا المفهةةوم كةةل  مةةن ، الكفاءة ، اإلنتقاء ، التنفيذ ، اإلنجاز"

حيث عر  اإلستغالل بأنه " اإلنتقاء ، الكفاءة ، التحسين  الةةذا يةةنج  عةةن ةريةةق الحةةد مةةن اإلخةةتال  و 
بأنةةه " المعةةار  مةةن أجةةل التحسةةين المسةةتمر، التعةةديل،    ه( عرف(Bodwell,2011بينما  ،  زيادة الرقابة "

( إلةةى (Hahn et al.,2013أشةةار ، واإلنتقاء، والتغير التدريجى فى السلع الحالية والعمليةةات والخةةدمات "
( أن (Luo et al.,2013وقةةد أوضةة  ،  اإلستغالل علةةى أنةةه " اسةةتخدام المعرفةةة الموجةةودة بالفعةةل ا ن"

ستغالل هو " التوسع فى الكفةةاءات الموجةةودة ، التفكيةةر البسةةيي والتةةدريجى ، وأن اإلسةةتغالل يقلةةل مةةن اإل
             التغيير  ويركز على الكفاءة 

استغالل اإلمكانيات الحالية ، وإشةةباع  "اإلستغالل يعنى بُعد  مماسبق أن    ويستخلص الباحةون     
حاليةةة ، فهةةى تهةةد  إلةةى تحسةةين المنتجةةات والعمليةةات والخةةدمات حاجةةات العمةةالء الحةةاليين واألسةةواق ال

 الموجودة حاليا".

 (:(Competitive Advantage مفهوم الميزة التنافسية:-3 

،( الميزة التنافسية بأنها " تميز المنظمة ، وتحقيقها أسةةبقيات تنافسةةية ، 2015عر  لعسا  ،     
بأنها " قدرة المنظمة علةةظ توليةةد   إليها،(    2015ل عجع  ،ارأشكما  ،  والتى تعكس األداء الكلى للعمليات "  

خدمات، أو منتجات متميزة ، ومختلفة عن بقية المنافسيين ، وبفرة أساسظ أن يصعب احتوائه ، أو تقليةةده 
بأنها " تلك السمات والصفات التى تمتلكهةةا المنظمةةة بنةةاء ها،( فقد عرف2016سيد ،  ،أمالمن قبل المنافسين  

ها الواسعة ، والتى تبحث فى تفوقها عن  يرها من المنافسين فى الموارد ، واألسعار والخدمات على خبرات
، وكذلك امتالك المورد البفرا ، والكفاءات ، والمهارات والمعار  ، التى تسةةاعدها علةةى تحقيةةق التميةةز 

  والتفرد عن  يرها من المنافسين "

هةةى أا شةةي يميةةز المنظمةةة أو منتجاتهةةا بفةةكل   مماسبق يستخلص الباحةون أن الميةةزة التنافسةةية
إيجابى عن منافسيها ، كما أنها تتحقق عندما تكون المنظمة قادرة على إنجاز أنفطتها بتكلفةةة أقةةل وبفاعليةةة 
أفضل من المنافسين من خالل اإلستغالل األمةةةل لمواردهةةا، أو أن تسةةتخدم براعتهةةا وخبراتهةةا فةةى إنجةةاز 

 بر لعمالئها.أنفطتها بفكل يحقق قيمة أك

 أبعاد الميزة التنافسية:-4

   - لالكفةةاءة علةةى األبعةةاد التاليةةة للميةةزة التنافسةةية المتمةلةةة فيمةةا يلةةى  الحاليةةة الدراسةةةواعتمةةدت 
 إلى مايلى وكلك استنادا  .االستجابة لحاجة العميل(   –التجديد   –الجودة 

 ،ليسأ بفكل مجملفى هذه األبعاد وإن كانأ  تتفق أ لب الدراسات السابقة أن -

 تعتبر هذه األبعاد مالئمة لمجال تطبيق هذه الدراسة . -

كما تم اإلستعانة بالتحليل العاملى اإلستكفافى والتوكيدا للتأكد من مدا صدق وثبات هذه األبعاد  -

وتبين أنها كات معدل تحميل مرتفةةع لقيةةا  الميةةزة التنافسةةية وقةةد تةةم إرفةةاق التحليةةل فةةى الجةةزء 

 يب اإلحصائية .الخاص باألسال
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 (:2013)بخوش ،  :عد من هذه األبعاد كما يلىالتعريف الخاص بكل ب  يتم عرض  وفيما يلى  

 (:  Efficiencyالكفاءة )البعد األول:  •

المنظمة أداة لتحتيإل المدخات إل  مخرجااات ، تالماادخات هاا  عتامااإل أساسااية ل نتااا  مثااإل 
ارات الت(نتلتجية، بينما المخرجات ه  السلل تالخاادمات العمالة، ا رض، ترأس الماإل، تاتدارة، تالمه

الت  تنتجها المنظمة، تيتمثإل أبسط مقياس لل(فاءة ف  مقدار المدخات المطلتبة تنتا  مخرجات معينااة ، 
(ما تظهر ال(فاءة بالتحسين المستمر لتضل المنظمة ف  الستق، تتقديم أ(بر إ اابا  لتفضاايات المسااتهلك 

 ضمان رضائه تتالئه . تحاجاته ، تمن ثم

 ( : The Qualityالجودة )البعد الثانى : •

تعد الجتدة عامإل النجاح الحاسم لل(ثير من المنظمات تالمرت(ااز ا ساساا  لهااا ، لتحقيااق المياازة 
التنافسية ، حيث يسع  العميإل للحصتإل عل  السلل ذات جتدة ا عل  ، إعتماداً عل  المفاضلة بين السعر 

 تالجتدة 

لمنظمات إل  الفتز بطلبات العماء ، من خاإل تقديمها منتجات تحقق تتقعات العماااء تتسع  ا
 ف  (إٍل من الجانبين.

 (:Renewalالتجديد )البعد الثالث:  •

التجديد تيقصد به الجهتد المتضمنة تحتيإل المعار  إل  حلتإل فنية ف  صترة طرق إنتا  ، أت 
ة ، تيمثإل (إل   ء جديااد يتعلااق بطريقااة إدارة المنظمااة ، أت منتجات مادية ، أت إستها(ية ، أت إستثماري

المنتجات الت  تنتجها ، تي تمإل التجديد علاا  (ااإل تقاادم يطاارأ علاا  أنااتا  المنتجااات ، تعمليااات االنتااا  
 ،تنظم اتدارة ، تالهيا(إل التنظيمية ، تاتستراتيجيات الت  تعتمد عليها المنظمة .

 (:  Responding to the customer,s needالعميل )االستجابة لحاجات  البعد الرابع:  •

اتستجابة ه  اتستعداد الدائم لمقدم  الخدمة لخدمة عمائهم ، تعل  قدرتهم عل  أداء الخدمااة 
 لهم عند إحتياجهم اليها .

 البحوث و الدراسات السابقة : ثانيا:

 .البحوث والدراسات إلى ثالثة مجموعات تقد تم تقسيم تلك 

 األولى : الدراسات السابقة الخاصة بالبراعة التنظيمية:المجموعة 

وهى تمةل دراسة حالة مقارنةةة لفةةركتى ( Jingjing Du& Zhongwei chen,2018دراسة ل
(، وكلةةك ةبقةةا  ألحةةدث (Tesnet,Ali babaالتكنولوجيا الفائقة األكةر شهرة فةةى الصةةين ، وهمةةا شةةركتى 

إلى أن القيادة بالمنظمة تلعةةب دورا  أساسةةيا  فةةى مسةةتويات   توصلأ الدراسة، ومؤشرات اإلنترنأ السنوا  
يتم تطبيق البراعة الهيكلية وتحقيقها عن ةريةةق فصةةل الترتيبةةات اإلسةةتراتيجية فةةى مختلةةف ، كما  البراعة  

اإلدارات على المستوا التفغيلى ، أيضا يتم إنفاؤها نتيجة لنظام داعم وثقافة مؤيدة لذلك من قبل المنظمةةة 
َ   إدارة المواهةةبإلةةى أن    (2017دراسة ل السةةطوحى ،  لأ  ،وقد توص فةةى العالقةةة بةةين   تلعةةب دوراُ وسةةيطا

مكونةةات لوجةةود تةةأثير معنةةوا   ( توصةةلأ إلةةى2016دراسة لسةةليمان ،  ، كما أن  القيادة الخادمة والبراعة  
 .تحقيق البراعة التنظيمية على رأ  المال الفكرا 

 الميزة التنافسية : المجموعة الثانية :  الدراسات الخاصة ب

البعد الزمنى ،  ل( وجود أثر كو داللة إحصائية لجودة المعلومات2018دراسة لعبداللوش، أثبتأ  
دراسة لدر ةةام ، ، أما للزجا، ل ر(ة ا فريقية ل  ف  تحقيق الميزة التنافسية بعد المحتوا ، والبعد الفكلى
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إحصةةائية بةةين تطبيةةق أبعةةاد بطاقةةة األداء د عالقةةة ةرديةةة كات داللةةة ووجةة أسةةفرت نتائجهةةا عةةن ( 2018
وجود أثر كبير جدا  ومهم لتطبيق أبعاد بطاقةةة ، وكذلك المتوازن وتعزيز الميزة التنافسية للبنوك الفلسطينية 

 األداء المتوازن على تعزيز الميزة التنافسية للبنوك الفلسيطنية .

إيجابية بين القيام بعمليةةة التحليةةل   عالقةوجود    توصلأ إلى    (2018ل الحمدانى،أما نتائ  دراسة  
والميزة التنافسية فى مراكز الوزارات األردنيةةة لمواجهةةة الظةةرو  التنافسةةية المقبلةةة فةةى   SOWTالبيئى  

 . الوزارات األردنية

 المجموعة الثالثة: الدراسات التى تناولت أثر البراعة التنظيمية على تحقيق الميزة التنافسية: 

( تحليةةل مةةا إكا كةةان تةةأثير مرونةةة التصةةنيع علةةى Torres et al., 2014دراسةةة لتناولةةأ  
اإلستكفا  واالستغالل لبعدا البراعة التنظيمية( لدا الفةةركات يختلةةف بةةين الفةةركات التةةى تمتلةةك نظةةم 

أظهةةرت النتةةائ  أن الفةةركات ، وإدارة الجودة المعتمدة والفركات التى ال تمتلك نظةةم إدارة جةةودة معتمةةدة 
غل قدراتها الخاصة فى حين أن الفركات  ير المؤهلة تميل إلةةى إستكفةةا  معةةار  جديةةده ، المعتمدة تست

،بينما كما يبرر المؤلفون أهمية مرونة التصنيع لكل من الخيةةارات اإلسةةتراتيجية واإلستكفةةا  واإلسةةتغالل
يناميكيةةة تقديم إيضةةاح نظةةرا للعالقةةة بةةين القةةدرات الدقد سعأ إلى  ( Jurksiene et al.,2016دراسة ل

فضةةال عةةن إيضةةاح الةةدور الوسةةيي للبراعةةة التنظيميةةة فةةى  ،والبراعة التنظيمية والميزة التنافسية للفةةركة 
أن كةةال  مةةن القةةدرات الديناميكيةةة ، وقةةد وجةةدت  العالقة بين القدرات الديناميكية والميزة التنافسةةية للفةةركة  
أن المفاهيم الةالث السابقة تحتةةا، إلةةى عمليةةة ربةةي والبراعة التنظيمية ترتبي بالميزة التنافسية ، فضال  عن 

كما أن البراعة التنظيمية تلعب دورا  وسيطا  فى العالقة بين القدرات الديناميكية والميزة التنافسةةية ،  تطبيقى  
البراعةةة التنظيميةةة تمكةةن المنظمةةة مةةن  ( أوضحأ أن  وجةةودHerzallah et al.,2017دراسة ل .للفركة

سة داخل األسواق الناضجة مةةن خةةالل التكلفةةة ، الكفةةاءة ، واإلبتكةةار التةةدريجى ، بجانةةب القدرة على المناف
 .تطوير منتجات وخدمات جديدة لألسواق الناشئة من خالل التجربة ، السرعة ، والمرونة

علااى البراعااة التنظيميااة    أثاارومما سبق وبعد االطالع علااى البحااول والدراسااات التااى تناولاات  
 افسية يتضح لنا مايلى :التن  الميزةتحقيق  

 ظهور مفهوم جديد يسمى بالبراعة االستراتيجية .  -

 اقترحت بعض الدراسات البراعة التنظيمية (مصدر لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة .  -

(ما تبين تجتد عاقة بين البراعة التنظيمية تتحسين الفاعلية التنظيمية تأداء المنتجات الجديدة   -
 الميزة التنافسية للمنظمة .  تبالتال  تحقيق

 اآلليات االزمة لتحقيق البراعة التنظيمية .بعض الدراسات  (ما حددت   -

 انه عند تبن  المنظمة مفهتم البراعة ي(تن هذا مفيد تنافسيا لها ف  التقت الحاضر .  -

 أتضحت أهمية متضت  البراعة خصتصا ف  نظرية االدارة االبت(ارية .  -

 طيل البقاء البد أن يتتافر لديها ال(فاءة مل المرتنة االبراعة التنظيمية  .أن المنظمة حت  تست  -

إن المنظمة تستطيل أن تحسن أدائها عن طريق استواإل الميزة من النجاح المتحقق فاا  التضاال  -
 باالضافة ال  است( ا  الفرو الجديدة . ،الحال  
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فىىى البنىىوك   ة فى تحقيق الميزة التنافسيةلذا تسعى الدراسة الحالية لبحث أثر البراعة التنظيمي
 .التجارية المصرية

 الدراسة اإلستطالعية : ثالثا:

باجراء دراسة استطاعية بورض ت(تين ف(اارة مبدئيااة عاان   قام الباحثتنلتحديد م (لة الدراسة  
اد تحقيةةق التجارية محل الدراسة ألبعاد البراعة التنظيمية ، ومةةدا تةةوافر أبعةة مدى إدراك العاملين بالبنتك  

 الميزة التنافسية.

(* مفردة مةةن العةةاملين بةةالبنوك التجاريةةة 50وقد تم تطبيق هذه الدراسة اإلستطالعية على عدد ل
محل الدراسة على مختلف المستويات اإلدارية ، وكلك للوقو  على ةبيعة المفكلة وبما يساهم فى تكةةوين 

 . صورة واضحة لمفكلة الدراسة

 ل الدراسة اإلستطالعية إلى مجموعة من الظواهر المتمثلة فيما يلى:من خال الباحثون وتوصل  

تهتم البنااتك بتقااديم خاادمات جدياادة تمتطااترة لعمائهااا الحاااليين تا اابا  احتياجاااتهم باسااتمرار  •
 للحفاظ عليهم .

 تحرو البنتك عل  دختإل أستاق جديدة ت تقديم خدمات متطترة للحصتإل عل  عماء جدد. •

ك العاااملين بااالبنتك التجاريااة محااإل الدراسااة لمفهااتم البراعااة التنظيميااة (مااا تبااين عاادم ادرا •
 (مصطلح.

يسع  (إل بنك من البنتك محإل الدراسااة للحصااتإل علاا  المياازة التنافسااية الخاصااة بااه تيحاااتإل  •
 ب ت  الطرق الحفاظ عليها .

 (ما تحاارو البنااتك علاا  التجديااد المسااتمر سااتاء فاا  طريقااة ادارة البنااتك أت الخاادمات التاا  •
 تقدمها.

ايضا تحرو البنتك عل  تحديد احتياجات عمائها باستمرار تمحاتلااة إ ااباعها ب اا(إل أفضااإل  •
 من المنافسين. 

(ما تسع  البنتك ب (إل مستمر عل  تقديم خدمات ذات جااتدة مرتفعااة  تحقااق تتقعااات العماااء  •
 تمن ثم ضمان رضاءهم تتالئهم .

 مشكلة الدراسة :رابعا:  

من بحوث ودراسات سابقة، ونتائج الدراسة اإلستطالعية، يمكن    ونباحثوفقا لما اطلع عليه ال
 بلورة مشكلة الدراسة فى محاولة اإلجابة على التساؤالت التالية:

هإل يتجد تباين بين آراء العاملين بالبنتك التجاريةاالعامة تالخاصة  محإل الدراسة حااتإل تااتافر  •
 أبعاد البراعة التنظيمية؟

راء العاملين بالبنتك التجاريةاالعامة تالخاصة  محإل الدراسة حااتإل تااتافر هإل يتجد تباين بين آ •
 أبعاد الميزة التنافسية؟

هإل يتجد عاقة ارتباط معنااتى بااين (ااإٍل ماان البراعااة التنظيميااة تالمياازة التنافسااية فاا  البنااتك  •
 التجارية محإل الدراسة؟

افسااية بااالبنتك التجاريااة محااإل هإل يتجد أثر معنتى  بعاااد البراعااة التنظيميااة علاا  المياازة التن •
 الدراسة؟ 
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 أهمية الدراسة:  خامسا:  

 تستمد الدراسة أهميتها من عدة إعتبارات علمية تعملية من أهمها:

تلقاااء  يسااع  الباااحثينيعد متضت  البراعة التنظيمية من االتجاهات الحديثة ف  االدارة، تلااذلك   -1
زاإل ي تبها الومتض تالخاصة بمفاهيم البراعااة المزيد من الضتء عل  بعض المفاهيم الت  ال ي

 التنظيمية تالتعر  عل  مصادر ا(تسابها .

تساهم هذه الدراسة ف  تحديد طبيعة العاقة  بين البراعة التنظيمية تالميزة التنافسااية فاا  البنااتك   -2
 التجارية محإل الدراسة .

ثر ب اا(إل مبا اار فاا  تحقيااق المياازة محاتلة إلقاء الضتء عل  تحديد أهم أبعاااد البراعااة التاا  تااؤ  -3
 التنافسية ف  البنتك التجارية .

تماار بمرحلااة ماان التحااتالت  –تالبنتك التجارية ب (إل خاااو   –إن البنتك المصرية ب (إل عام    -4
 االقتصادية الدتلية الت  تؤثر عليها مما يجعإل دراسة البراعة التنظيمية لتلك البنتك أمرا حتميا.

للبنااتك فاا  دعاام البراعااة التنظيميااة   اتتقعااة ماان هااذه الدراسااة أحااد الضاارتريتمثإل النتائا المت  -5
 باعتبارها أحد االدتات الهامة تالرئيسية ف  متاجهة التحديات المرتبطة بالمنافسة بتلك البنتك.

محاتلة تقديم المساعدة للبنتك التجارية عل  تحقيق الميزة التنافسية تالتاا  تعااد ماان أهاام الوايااات   -6
 ع  إليها (إل البنتك ب (إل عام تالبنتك التجارية ب (إل خاو حت  تتفتق عل  منافسيها.الت  تس

 اهداف الدراسة:سادسا:  

 تسع  هذه الدراسة إل  تحقيق ا هدا  التالية :      

تحديد مدى التباين بين آراء العاملين بااالبنتك التجاريااة االعامااة تالخاصااة  محااإل الدراسااة حااتإل   -1
 اعة التنظيمية . تتافر أبعاد البر

تحديد مدى التباين بااين آراء العاااملين بااالبنتك التجاريةاالعامااة تالخاصااة  محااإل الدراسااة حااتإل   -2
 تتافر أبعاد الميزة التنافسية. 

تحديد طبيعااة تاتجاااه العاقااة بااين أبعاااد البراعااة التنظيميااة تأبعاااد المياازة التنافسااية فاا  البنااتك   -3
 التجارية محإل الدراسة.

 يد أثر أبعاد البراعة التنظيمية عل  (إل بعااد ماان أبعاااد المياازة التنافسااية فاا  البنااتك التجاريااة تحد  -4
 محإل الدراسة.

 فروض الدراسة:سابعا:

 ف  ضتء م (لة تاهدا  الدراسة تم صياغة الفرتض التالية:

اسااة يتجد اختا  معنتى بااين آراء العاااملين فاا  البنااتك التجاريةاالعامااة تالخاصااة  محااإل الدر  -1
 حتإل تتافر أبعاد البراعة التنظيمية.

يتجد اختا  معنتى بااين آراء العاااملين فاا  البنااتك التجاريةاالعامااة تالخاصااة  محااإل الدراسااة   -2
 حتإل تتافر أبعاد الميزة التنافسية.

يتجد عاقة ارتباط معنتى بين البراعة التنظيميااة تالمياازة التنافسااية فاا  البنااتك التجاريااة محااإل   -3
 . الدراسة

 يتجااد أثاار معنااتى  بعاااد البراعااة التنظيميااة علاا  أبعاااد المياازة التنافسااية فاا  البنااتك التجاريااة  -4
 وينقسم هذا الفرض الى الفروض الفرعية التالية: محإل الدراسة ،

 يتجد أثر معنتى لبعد االستواإل عل  ال(فاءة ف  البنتك التجارية محإل الدراسة. •
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 عل  الجتدة ف  البنتك التجارية محإل الدراسة.يتجد أثر معنتى لبعد االستواإل   •

 يتجد أثر معنتى لبعد االستواإل عل  التجديد ف  البنتك التجارية محإل الدراسة. •

 يتجااد أثاار معنااتى لبعااد االسااتواإل علاا  االسااتجابة لحاجااه العميااإل فاا  البنااتك التجاريااة  •
 محإل الدراسة.

 تك التجارية محإل الدراسة.يتجد أثر معنتى لبعد االست( ا  عل  ال(فاءة ف  البن •

 يتجد أثر معنتى لبعد االست( ا  عل  الجتدة ف  البنتك التجارية محإل الدراسة. •

 يتجد أثر معنتى لبعد االست( ا  عل  التجديد ف  البنتك التجارية محإل الدراسة. •

 يتجااد أثاار معنااتى لبعااد االست( ااا  علاا  االسااتجابة لحاجااه العميااإل فاا  البنااتك التجاريااة  •
 راسة .محإل الد

 اسلوب الدراسة :ثامنا:  

(ا من البيانات المطلتبة تمصادرها ، أدة جمل البيانات ، مجتمل تعينااة   تيتناتإل فيه الباحثتن 
 الدراسة ، ا سالي  االحصائية المستخدمة ف  تحليإل البيانات :

 عل  نتعين من البيانات هما:تم اتعتماد  البيانات المطلوبة ومصادرها:
تم الحصتإل عليها من خاإل االطا  عل  ال(ت  تالدتريات تالبحتث   ت الثانوية ومصدرها :البيانا  -أ  

 تالرسائإل العلمية المرتبطة ب(ا من البراعة التنظيمية تالميزة التنافسية. 
ومصدرها:   -ب االولية  من    البيانات  اتستقصاء  قائمة  من خاإل  تجميعها   تم  الت   البيانات  ف   تتتمثإل 

فال خطا العاملين  ات  صحة  مدى  اختبار  من  يم(ن  بما  تتحليلها  تتفريوها  الدراسة  محإل  التجارية  بنتك 
 من ثاثة أجزاء : تهذه القائمة تت(تن من التتصإل ال  النتائا. ينفرتض الدراسة تتحليلها بما يم(ن الباحث

 الجزء األول : مقياس )البراعة التنظيمية ( :  •

( و التى إعتمةةدت عليةةه (He &Wong,2004لى مقيا  ع داعتمباإلالتنظيمية قياس البراعة تم 
( و 2014( و لالزهةةار،2014( ولريةةاض،2011( و لالجبةةورا،(Menguc &Auh,2008دراسةةات 
 (.2017( ولالسطوحى ،2016( و لعبا ،2015لالنجار،

 ( عبارة تستخدم لقيا  بعدا البراعة التنظيمية وهى  14ويتكون المقيا  من ل

   بقائمة اتستقصاء .8-1من ا على العباراتبعد اإلستغالل ويفتمل   ▪

   بقائمة اتستقصاء .14-9بعد اتست( ا  تي تمإل عل  العبارات من ا ▪

 الجزء الثانى : مقياس )تحقيق الميزة التنافسية (:  •

( ، والةةذا 2001علةةى مقيةةا  لتفةةارلز،وجاريث،  البةةاحةون  الميزة التنافسية إعتمدلقياس تحقيق  
( عبةةارة تسةةتخدم 15ويتكةةون المقيةةا  مةةن ل  (.2016( ولأحمةةد ،  2013وش ،  إعتمدت عليةةه دراسةةة لبخةة 

 ته  : لقيا  أربع أبعاد للميزة التنافسية

   بقائمة اتستقصاء .19 -15بعد ال(فاءة تي تمإل عل  العبارات من ا ▪

   بقائمة اتستقصاء .23-20بعد الجتدة تي تمإل عل  العبارات من ا ▪

   بقائمة اتستقصاء .25-24ات من ا بعد التجديد تي تمإل عل  العبار ▪

   بقائمة اتستقصاء. 29-26بعد اتستجابة لحاجة العميإل تي تمإل عل  العبارات من ا ▪
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تتم إستخدام مقياس لي(رت الخماس  الدرجات تتاحة الفرصة  فراد عينة الدراسة للتعبير عاان 
ابةةة درجةةة محةةددة تتةةدر، مةةن ل يةةر فى قائمة اإلستقصاء ، حيث تم إعطةةاء كةةل إجآرائهم إزاء (إل عبارة  

 (.5( إلىل موافق تماما  = 1موافق تماما  =  

 غرافية :والجزء الثالث : البيانات الديم •

تهت مخصو لألسئلة العامة ، تي تمإل عل  البيانات ال خصية  فراد عينة الدراسة ا الناات  ، 
 العمر ، الحالة اتجتماعية ، المؤهإل العلم  ، مدة الخدمة  .

 ع وعينة الدراسة:مجتم

يتمثإل مجتمل الدراسة ف  جميل العاملين بالبنتك التجارية االعامة تالخاصة  بمحافظة المنتفيااة  
 عل  ثاث بنتك تجارية عامة ته  : الباحثتن ، تقد إعتمد

 بنك القاهرة. -3بنك مصر.       -2البنك ا هل  المصرى.    -1

 رية خاصة فقط )*( وهما :بأخذ ثالثة بنوك تجا  قام الباحثونوكذلك  

 البنك ا هل  القطرى. -3البنك التجارى الدتل  .   -2بنك ا س(ندرية.     -1

تقد تم إختيار ثاثة بنتك تجارية خاصة تفقاً لمعيار حجم التدائل تعدد الفاارت ، تتتمثااإل تحاادة 
نائاا  رئاايس –دارة المعاينة ف  جميل العاملتن ف  البنتك ف  (افة المسااتتيات اتداريااة ارئاايس مجلااس إ

ماادير  –ت(يااإل ماادير عااام    –مدير عام    –نائ  مدير منطقة    –مدير منطقه    –رئيس قطا     -مجلس إدارة
إدارى ممتاااز     –إدارى ممتاااز أ   –مصرف  ممتاز      –مصرف  ممتاز أ    –نائ  مدير فر     –فر   

اد العاااملين فاا  ا ماان  ، االفاار  –مل مراعاة إستبعاد ا  خاو القااائمين بخاادمات معاتنااة مثااإل االسااعاة  
 تينقسم مجتمل الدراسة ال  قسمين عل  النحت التال  :

    عامإل .1707مجتمل العاملين ف  البنتك التجارية العامة بمحافظة المنتفية تيبلغ ا -1

  عامااإل .. تماان ثاام فااان 421مجتمل العاملين ف  البنتك التجارية الخاصة بمحافظة المنتفيااة تيبلااغ ا  -2
   عامإل.2128  = ا 421+ 1707ال(ل  =االمجتمل 

   .108,و 1991تحديد حجم العينة عل  المعادلة التالية ا ابت العا,تم تقد  -

 إل   – 1× إل ا  2ن =  ي

 2د             

 حيث أن :

 % . 95ن : حجم العينة .       ي : الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة ثقة 

      % .50تحيث أن الخاصية غير معرتفة فقد تم افتراض أنها تساااتي    إل : نسبة تتافر الخاصة بالمجتمل
 % .0,05د : حدتد الخطا 

 أذن حجم العينة قبإل التصحيح = 

 مفردة 384=       0,5× 0,5× 2 1,96ا ن =  

 2 0,05ا               



 أثر البراعة التنظيمية في تحقيق الميزة التنافسية                                                                         د/ نوال محمود النادي صبح
 

 

(267 ) 
 م 2021 ريانالجزء األول   ي ( . 11)العدد  -( 7المجلد )                                               مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 مفردة 384تعند حسا  حجم العينة تفقا للمعادلة السابقة فإن : حجم العينة هت = 

 مفاااردة  يم(ااان حساااا  ن  المصااااححة 10000تحياااث أن مجتمااال البحاااث معلاااتم تأقااااإل مااان ا -
   .1991عل  النحت التال  ا أبت العا 

 ن المصححة  =                 ن

 ََ(َن + ا ن ÷ 1                              

 حيث أن : 

 تمل .: ترمز لحجم المجنَ       ن : ترمز لحجم العينة قبإل التصحيح .
 مفردة  325=               384       ححة =        أذن ن المص

   2128÷   384+ا1                             

تبحسا  حجم العينة تفقا لتلك المعادلة تبمعلتماتية حجم المجتمل فإن حجم العينة المصححة =  
( إسةةتمارة إستقصةةاء وكلةةك 400يع عدد لتوز م( مفردة ، وقد ت325عينة الدراسة لمفردة . إذن حجم  325

أسلوب التوزيع المتناسب ، وقد بلغأ  مااستخدتم  ، وقد    ينللتغلب على عدم تجاوب مجتمع البحث مع الباحة
(% 85,75( مفردة بنسبة إسةةتجابة ل325( قائمة ، عدد القوائم الصحيحة منها ل343عدد القوائم المستردة ل

 ت تنسبة اتستجابة.العينا حجم يوض  (1والجدول رقم ل

   1جدتإل رقم ا
 اعدد العاملين ف  البنتك التجارية االعامة تالخاصة   بمحافظة المنتفية تحجم العينات تنسبة اتستجابة  

 نوع

 البنك 

عدد العاملين   إسم البنك 

 مجتمع البحث 

 القوائم   عينة البحث 

 الموزعة 

القوائم  

 المستلمة 

القوائم  

 الصحيحة 

 نسبة 

 اإلإستجابة 

 وكبن

 القطاع 

 العام 

البنك األهلى  

 المصرى
732 118,53 

140 
137 137 97,85 % 

 % 93,22 103 110 118 106,39 657 بنك مصر

 % 72,22 44 52 72 51,49 318 بنك القاهرة 

 بنوك

القطاع  

 الخاص 

 % 83,33 22 25 30 14,57 90 بنك األسكندرية 

البنك التجارى  

 الدولى 
45 7,28 

10 
3 3 30% 

ألهلى  البنك ا

 القطرى
165 26,71 

30 
16 16 53,33 % 

 % 85,75 325 343 400 325 اإلجمالى 

 من بيانات سجات  ئتن العاملين ينالمصدر : من إعداد الباحث
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 توصيف عينة الدراسة :

   يتضح تتصي  العينة تفقاَ للخصائو الديمتغرافية. 2الجدتإل رقم ا
 

   2جدتإل رقم ا
 بعض الخصائو الديمتجرافية لعينة الدراسة  االتتزيل الت(رارى تالنسب  ل

 
 اإلجمالى  المتغيرات الديموجرافية 

 النسبة  العدد 

 النوع: 

 ذكر 

 أنثى

 

273 

52 

 

84% 

16% 

 العمر: 

 سنة. 30أقل من 

 سنة.  40أقل من -30من 

 سنة.  50أقل من  -40من 

 سنة فأكثر. 50

 

68 

121 

69 

67 

 

20,92 % 

37,23 % 

21,23 % 

20,61 % 

 جتماعية: الحالة اإل 

 أعزب.

 متزوج ويعول. 

 مطلق. 

 

22 

297 

6 

 

6,76 % 

91,38 % 

1,84 % 

 المؤهل العلمى: 

 جامعى. 

 فوق جامعى. 

 

237 

88 

 

72,92 % 

27,07 % 

 الخبرة. 

 سنوات.  5أقل من 

 سنوات.  10أقل من  -5من 

 سنة.  15أقل من  -10من 

 سنة فأكثر. 15

 

55 

112 

82 

76 

 

16,92 % 

34,46 % 

25,23 % 

23,38 % 

 إعتماداً عل  نتائا التحليإل اتحصائ   ينمن إعداد الباحث المصدر:

 :وفقا  ع عينة الدراسة كما يلييتوزه تم وبتحليل بيانات الجدول السابق نالحظ أن 

 %.16%، يليهاااتناث  بنسبة  84الوالبية اذ(تر بنسبة    النوع: -

أقااإل -40يليها اماان    %،37,23سنة بنسبة  40أقإل من  -30الوالبية من الفئة العمرية امن    العمر: -
 50% ، تأخيااراً اماان  20,92سنة  بنساابة    30%، ثم يليها اأقإل من  21,23سنة  بنسبة  50من  

 %.20,61سنة فأ(ثر  بنسبة  

%، 6,76%، يليهااأعز  بنساابة 91,38الوالبيااة امتاازت  تيعااتإل  بنساابة   الحالة اإلجتماعيىىة: -
 %.1,84تأخيراً 

 %.27,07%، ثم افتق جامع   بنسبة 72,92الوالب اجامع   بنسبة  المؤهل العلمى:  -

 15أقااإل ماان  -10%، يليهااا ماان ا34,46سنتات  بنساابة    10أقإل من  -5الوالبية من امن  الخبرة: -
ساانتات    5%، تأخيراًاأقإل ماان  23,38سنة فأ(ثر  بنسبة    15%، ثم يليها ا25,23سنة  بنسبة  

 %.16,92بنسبة  
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حية ا داة للتطبيااق يااتم التحقااق ماان للح(م علاا  ماادى صااا    صدق تثبات المقاييس المستخدمة:
صدق ا داة ف  استقصاء متضتعها تثبات نتائا االستجابة عن بنتدها. تفيما يل  التحقق من صاادق أداة 

 -الدراسة تثباتها:

 -: صدق األداة :)أ(

المقصتد بصدق ا داة هت أن تقيس ا داة ما تضعت لقياسه. تيعد صدق ا داة هت مؤ ر علاا  
 بيقها تالتأ(د من ثبات نتائجها، لذا يأت  حسابه ف  المرتبة ا تل  ثم يليه الثبات. البدء ف  تط

 -تللتحقق من صدق االستبانة متضل الدراسة اتبعت الباحثة الطرق التالية :

تم حسا  صدق االستبانة ف  البداية باسااتخدام الصاادق الظاااهري ماان خاااإل   الصدق الظاهري: -
المح(مااين ذتى االختصاااو تالخباارة فاا  مجاااإل البنااتك    عرض االستبانة علاا  مجمتعااة ماان

للقيام بتح(يمها. تبعد أن اطلل هؤالء المح(متن علاا  عنااتان الدراسااة، تتساااؤالتها، تأهاادافها، 
أبدتا آراءهم تماحظاتهم حااتإل فقاارات االسااتبانة ماان حيااث ماادى ماءمااة الفقاارات لمتضاات  

للدراسااةو ت(ااذلك ماان حيااث تاارابط (ااإل   الدراسة، تصدقها ف  ال(   عن المعلتمات المطلتبة
فقرة بالمحتر الت  تندر  تحته، تمدى تضتح الفقرة تسامة صياغتهاو ثاام تعااديإل الفقاارات أت 
حااذ  غياار المناساا  منهااا أت إضااافة مااا رأته مناسااباً منهااا، باتضااافة إلاا  النظاار فاا  تاادر  

 االستبانة، تغير ذلك مما رآه الخبراء مناسباً.

ين تؤ(د صاحية معظم ا سئلة لقياااس مااا تضااعت لقياسااه ، تأن تعليمااات تجاءت آراء المح(م
االختبااار تاضااحة ، تسااامة الصااياغة اللفظيااة  ساائلة االختبااار تمناساابتها للعينااة ، تيتضااح الجاادتإل 

 النسبة المئتية التفاق المح(مين عل  عناصر تح(يم مفردات االختبار  . 3رقما

   3جدتإل ا 
المح(مين عل  عناصر تح(يم استبانة لل(   عن أثر البراعة التنظيمية ف  تحقيق   االنسبة المئتية التفاق

 الميزة التنافسية 
 النسبة المئوية  عناصر التحكيم  م

 % 84.62 صالحية كل مفردة لقياس ما وضع لقياسه  1

 % 92.31 سالمة الصياغة ومناسبتها لمستوى العينة 2

 % 100 مدى وضوح تعليمات االستمارة.  3

    25إعتماداً عل  نتائا التحليإل اتحصائ  ا عدد المح(مين =  ينمصدر : من إعداد الباحثال

أن النسبة المئتية التفاق المح(مين عل  عناصر تح(يم مفااردات السابق    جدتإل  اليتضح من       
% ، تقد أ ار المح(متن إل  بعض المقترحات تمثلت فيما يلاا  100%،  84.62االختبار تتراتح بين ا

: تعديإل بعض ألفاظ عبارات ا بعاااد حتاا  يتناااف  منهااا الومااتض ، تأجرياات التعااديات التاا  أ ااار بهااا 
 المح(متن ، تأصبحت االستبانة صالحاً للتجربة المبدئية .

 صدق االتساق الداخلي :  ▪

تإل ابااين الجاادتبحسا  معامإل ارتباط درجة (إل بعد بالمجمت  ال(ل  لاسااتبانة ، ت  قام الباحثتن 
معامات الصدق الداخل  لعبارات الستبانة لل(   عن أثاار البراعااة التنظيميااة فاا     6 ،تا5،تا 4ارقم  

 تحقيق الميزة التنافسية . 
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  4جدتإل ا 
امصفتفة معامات االرتباط بين درجة (إل عبارة تالدرجة ال(لية الستبانة لل(   عن أثر البراعة 

     50= التنظيمية ف  تحقيق الميزة التنافسية. ان 
 الدرجة الكلية للبراعة  االستكشاف  االستغالل  المحور 

 **0,939 **0,679 1 االستغالل 

 **0,890 1  االستكشاف 

( ، ** دال عند   0.05* دال عند مستوى )0.273( = 0.05، )0.354( = 0.01مستوى المعنوية عند )

 التحليل اإلحصائى إعتماداً على نتائج  ينالمصدر : من إعداد الباحث ( 0.01مستوى )

يتض  من الجدول السابق أن جميع قةةيم معةةامالت االرتبةةاة دالةةة إحصةةائيا  عنةةد مسةةتوا معنويةةة 
 (  وبالتالظ فهظ مقبولة .0.05ل   (،0.01ل

   5 جدتإل ا
امصفتفة معامات االرتباط بين درجة (إل محتر تالدرجة ال(لية الستبانة لل(   عن أثر البراعة 

    50لميزة التنافسية. ان = التنظيمية ف  تحقيق ا
الدرجة الكلية  االستجابة  التجديد  الجودة  الكفاءة  المحور 

 للميزة 

 **0,909 **0,607 **0,864 **0,709 1 الكفاءة 

 **0,842 **0,482 **0,709 1  الجودة 

 **0,889 **0,611 1   التجديد 

االستجابة لحاجات  

 العميل 

   1 0,808** 

( عند  المعنوية  =  0.01مستوى   )0.354(  ،0.05  =  )0.273( مستوى  عند  دال   *0.05   ،  ) 

 إعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائى  ين( المصدر : من إعداد الباحث  0.01** دال عند مستوى ) 

يتض  من الجدول السابق أن جميع قةةيم معةةامالت االرتبةةاة دالةةة إحصةةائيا  عنةةد مسةةتوا معنويةةة 
 ( وبالتالظ فهظ مقبولة.0.01ل

   6 إل اجدت
مصفتفة معامات االرتباط بين درجة (إل عبارة تالدرجة ال(لية للمجاإل الت  تنتم  إليه الستبانة لل(   

   50عن أثر البراعة التنظيمية ف  تحقيق الميزة التنافسية ان = 
 معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة 

1 **0,532 11 *0,336 21 **0,619 

2 **0,435 12 **0,741 22 **0,678 

3 **0,479 13 **0,621 23 **0,622 

4 **0,656 14 **0,742 24 **0,639 

5 **0,592 15 **0,595 25 **0,661 

6 **0,694 16 **0,516 26 **0,630 

7 *0,333 17 **0,672 27 **0,688 

8 *0,337 18 **0,616 28 **0,777 

9 **0,654 19 **0,603 29 **0,688 

10 **0,779 20 **0,697  

( عند  المعنوية  =  0.01مستوى   )0.354(  ،0.05  =  )0.273  ( مستوى  عند  دال   *0.05   ،  ) 

 إعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائى  ينالمصدر : من إعداد الباحث  ( 0.01** دال عند مستوى ) 
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يتض  من الجدول السابق أن جميع قةةيم معةةامالت االرتبةةاة دالةةة إحصةةائيا  عنةةد مسةةتوا معنويةةة 
 ( وبالتالظ فهظ مقبولة .0.05ل( ، 0.01ل

 الثبات :)ب(

ويقصد به أن يعطظ المقيا  نفس النتائ  أو نتائ  متقاربة إكا أُعيد تطبيقه على نفس أفةةراد العينةةة 
بطريقة إحصائية مةةن  Reliabilityفظ فترتين مختلفتين وفظ نفس الظرو . وقد تم حساب ثبات االستبانة 

م الباحةةةة ةريقةةة ألفةةا دااسةةتختةةم ، كمةةا Internal Consistencyاخلظ خالل معامالت ارتباة االتساق الد
 .يوض  معامل الةبات لالستبانة(7رقمل( ، والجدول Cronbach's Alphaكرونباخ ل

   7جدتإل ا
 ثبات أداة الدراسة عن طريق معامإل ألفا (رتنباخ. 

 الميزة التنافسية  البراعة التنظيمية  المحور  م

معامل ألفا  

 كرونباخ 

 معامل الصدق  معامل ألفا كرونباخ  عامل الصدق م

 ----- ----- 0,863 0,745 االستغالل  1

 ----- ----- 0,890 0,793 االستكشاف  2

 0,900 0,810 ----- ----- الكفاءة  3

 0,857 0,736 ----- ----- الجودة  4

 0,861 0,741 ----- ----- التجديد  5

 0,847 0,719 ----- ----- االستجابة  6

 0,939 0,883 0,896 0,803 جميع عبارات االستبانة 

 إعتماداً عل  نتائا التحليإل اتحصائ  ينالمصدر : من إعداد الباحث

 (، 0,803يتضةة  مةةن الجةةدول السةةابق أن معامةةل ثبةةات مجمةةوع االسةةتبانة ككةةل مرتفعةةة ل و
 دق ( وهةةةةظ درجةةةةة ثبةةةةات عاليةةةةة ومقبولةةةةة إحصةةةةائيا ، كمةةةةا كانةةةةأ قةةةةيم معامةةةةل الصةةةة  0,883ل
( للبراعة التنظيمية والميزة التنافسية على الترتيةةب وهةةظ قةةيم مرتفعةةة وبالتةةالظ يمكةةن   0.939،    0.896ل  

 الوثوق فظ صحة النتائ  التظ تسفر عنها.

 :تاسعا : مناقشة وتفسير نتائج الدراسة

 ويتم ذلك من خالل اختبار فروض الدراسةكمايلى:

راء العاملين فى البنوك التجارية )العامىىة والخاصىىة( محىىل الفرض األول :" يوجد إختالف معنوى بين آ
 الدراسة نحو مدى إدراكهم ألبعاد البراعة التنظيمية .

تختبار هذا الفرض ، تم إستخدام التسط الحساااب  تاتنحاارا  المعيااارى آلراء عينااة الدراسااة 
وكلك إلختبار مدا وجود فروق ( (T.Testالبراعة التنظيمية ، وكذلك تم إستخدام إختبار حتإل تتافر أبعاد 
 العاملين  بعاد البراعة التنظيمية . معنوية فى إدراك
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    9جادتإل ا 
  بين متتسطات تقديرات عينة الدراسة لل(   عن مدى إدرا(هم  بعاد البراعة  t-testنتائا اختبارا 

 خاو  بالمحاتر تالدرجة ال(لية  –البنك اعام  التنظيمية الذي يعزى إل  نت 
 

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  المحور 

 المعياري

مستوى   قيمة "ت" 

 المعنوية 

 0,996 1,03 39,02 284 عام  االستغالل 

 

0,320 

 0,792 38,85 41 خاص  غير دالة 

 0,868 0,916 29,04 284 عام  االستكشاف 

 

0,386 

 0,628 29,17 41 خاص  غير دالة 

 اجمالي  

البراعة  

 التنظيمية 

 0,881 0,150 1,60 68,06 284 عام 

 1,12 68,02 41 خاص  غير دالة 

 2.60(= 01.، وعند مستوى ) 1.97=323وبدرجات حرية  (05.القيمة الجدولية عند مستوى معنوية )

 المصدر  من إعداد الباحةين فظ ضوء اإلعتماد على نتائ  التحليل اإلحصائى

( وأن 0,01ت(  ير دالة إحصائيا  عند مستوا لقيمة ل  أن  السابق  يتض الجدول    وبتحليل بيانات
 ،مدا إدراكهم ألبعاد البراعة التنظيميةةة  عن  فظ الدرجة الكلية للكفف  (68,06بلغ ل  العام  تقديرات  متوسي

ممةةا (  يةةر دالةةة 0,150(، وأن قيمة النسبة التائيةةة المحسةةوبة ل68,02ل  تقديرات الخاص  بينما بلغ متوسي  
مةةدا إدراكهةةم عةةن  للكفةةف  الدراسة  عينة  تقديرات  متوسطظ  بين  دالة إحصائيا  وجود فروق  عدم  يفير إلى  

 الفرعية  الكلية والمحاور بالدرجة (خاص – عاملالبنك   نوع حسبألبعاد البراعة التنظيمية 

وبناءا  على ماسبق يتم رفةة  الفةةرض األول مةةن فةةروض الدراسةةة والةةذا يةةنص علةةى " يوجةةد 
فى البنوك التجارية لالعامة والخاصة( محل الدراسة نحو مةةدا إدراكهةةم   إختال  معنوي بين لراء العاملين

ألبعاد البراعة التنظيمية" ، حيث تبةةين عةةدم وجةةود إخةةتال  معنةةوا بةةين لراء العةةاملين بةةالبنوك التجاريةةة 
لالعامة والخاصة ( بمحافظة المنوفية حول أبعاد البراعة التنظيمية ، . ويمكةةن تفسةةير عةةدم اإلخةةتال  بةةأن 

لعاملين بكل مةةن هةةذه البنةةوك التجاريةةة لالعامةةة والخاصةةة( علةةى وعةةى كامةةل بأهميةةة البراعةةة التنظيميةةة ا
، وتختلةةف هةةذه   لمواجهة المستقبل وضرورة الموازنة بين نفةةاةى اإلسةةتغالل واإلستكفةةا  فةةظ لن واحةةد

ين لراء العةةاملين ( واللتان توصلتا إلى عدم وجود إختال  ب2016( ولسليمان ،2014النتيجة مع لالزهار ،
تالخاصااة بالنساابة لبعااد اتسااتواإل ، بينمااا تجااد إخااتا  بااين آراء العاااملين فاا   بالبنوك التجارية العامة

 البنتك التجارية العامة تالخاصة حتإل بعد اتست( ا  . 

الفرض الثانى:" يوجد إختالف معنوي بين آراء العاملين فى البنوك التجارية محىىل الدراسىىة نحىىو مىىدى 
 راكهم ألبعاد الميزة التنافسية . إد

هذا الفرض تم إسةةتخدام الوسةةي الحسةةابى واإلنحةةرا  المعيةةارا  راء العةةاملين تتختبار         
( وكلك إلختبار مةةدا وجةةود فةةروق (T.Testحول توافر أبعاد الميزة التنافسية ، وكذلك تم إستخدام إختبار  

 ة التنافسية .معنوية فى إدراك العاملين ألبعاد تحقيق الميز
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    10جدتإل رقم ا
  بين متتسطات تقديرات عينة الدراسة لل(   عن مدى إدرا(هم  بعاد الميزة t-testنتائا اختبارا 

 خاو  بالمحاتر تالدرجة ال(لية  –التنافسية الذي يعزى إل  نت  البنك اعام 
 االنحراف  المتوسط  العدد  المجموعة  المحور 

 المعياري

 مستوى قيمة "ت" 

 لمعنوية ا

 0,370 0,839 23,95 284 عام  الكفاءة 

 

0,712 

 0,387 24,00 41 خاص  غير دالة 

 1,991 0,913 19,20 284 عام  الجودة 

 

0,047 

 0,860 18,90 41 خاص  دالة 

 0,762 0,467 9,82 284 عام  التجديد 

 

0,447 

 0,331 9,87 41 خاص  غير دالة 

 5,297 1,01 18,08 284 عام  االستجابة 

 

0,000 

 1,01 18,97 41 خاص  دالة 

 اجمالي  

الميزة  

 التنافسية 

 0,048 1,982 2,18 71,05 284 عام 

 1,54 71,75 41 خاص  دالة 

 2.60(=01.، وعند مستوى ) 1.97=323وبدرجات حرية  (05.القيمة الجدولية عند مستوى معنوية ) 

 ائ  التحليل اإلحصائىالمصدر  من إعداد الباحةين فظ ضوء اإلعتماد على نت

 تقديرات  ( وأن متوسي0,05قيمة لت( دالة إحصائيا  عند مستوال  أنالسابق    يتض  من الجدولو
 بينمةةا بلةةغ متوسةةي  الميزة التنافسةةية ، مدا إدراكهم ألبعاد  عن  فظ الدرجة الكلية للكفف  (71,05بلغ ل  العام

مما يفةةير إلةةى وجةةود فةةروق ( دالة  1,982بة ل(، وأن قيمة النسبة التائية المحسو71,75ل  تقديرات الخاص
 حسةةبمدا إدراكهم ألبعاد الميزة التنافسةةية عن    للكفف  الدراسة  عينة  تقديرات  متوسطظ  بين  دالة إحصائيا  

الجودة لصال  البنوك  الفرعية الكلية لصال  البنوك الخاصة ، والمحاور بالدرجةخاص(  –نوع البنك لعام 
البنوك الخاصة ، ماعدا بعدي الكفاءة والتجديد فتفةةير النتةةائ  إلةةى عةةدم وجةةود العامة ، واالستجابة لصال   

 فروق دالة بينهما.

وبناءا  على ماسبق يتم رف  جزئى للفرض الةانى من فروض الدراسة والذا ينص على" يوجد 
مياازة البنااتك التجاريااة محااإل الدراسااة نحاات ماادى إدرا(هاام  بعاااد ال  إختال  معنوي بين لراء العاملين فى

التنافسية"، حيااث تبااين عاادم تجااتد فاارتق دالااة معنتيااة بااين آراء العاااملين فاا  البنااتك التجاريااة العامااة 
تالخاصة بمحافظة المنتفية حتإل بعدى اال(فاءة تالتجديااد  ، تيفساار الباااحثتن عاادم اتخااتا  بااين آراء 

ال(فاءة تالجتدة  قااد يرجاال إلاا  العاملين بالبنتك التجارية العامة تالخاصة بمحافظة المنتفية حتإل بعدى ا
أن (إٍل من البنتك بنتعيها عل  تع  بأهمية تطااتير أسااالي  أداء خاادماتهم باسااتمرار لضاامان البقاااء فاا  
ستق العمإل ، تاهتمامهم بتخفيض ت(الي  أداء خدماتهم المصرفية تحرصااهم علاا  جااذ  ذتى ال(فاااءات 

ضاامان إسااتمرارها، بينمااا يااتم قبااتإل جزئاا  للفاارض للعمإل فيهم بما يم(نهم من  تحقيق الميزة التنافسااية ت
الثان  حيث تبين تجتد فرتق داله معنتيااة بااين البنااتك التجاريااة العامااة تالخاصااة حااتإل بعااد االجااتدة   
ت(انت هذه الفرتق لصالح بنتك القطا  العام. تيم(ن تفسير ذلك بأن البنتك التجارية العامااة تهااتم ب اا(إل 

ن قبإل عمائها ، (ما أنها تحرو عل  أن تطاارح خاادماتها بسااعر تنافساا  أ(بر بتقليإل معدالت ال (اتى م
تذلك حت  يم(نها التفتق عل  العرتض المتميزة من القطا  الخاو ، (مااا أنهااا تحاارو علاا  أن ت(ااتن 
خدماتها مطابقة للمعايير تذلك حت  يم(نها الحصتإل عل  رضاء اتدارة العليا بها ، (ما أنهااا تهااتم ب اا(إل 

 مرا(ز أداء الخدمات المصرفية ف  جميل مدن المحافظة.  أ(بر بتتفير

ت(ذلك تبين تجتد فرتق دالة معنتية بين آراء العاملين بين البنتك التجاريااة العامااة تالخاصااة  
حتإل بعدا اتستجابة لحاجة العميإل  ، ت(انت تلك الفرتق لصالح بنااتك القطااا  الخاااو ، تيم(اان تفسااير 
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و بتحسين نتائا أعمالهم بما يم(نهم من جذ  المزيد من العماااء تبالتااال  ذلك بإهتمام بنتك القطا  الخا
زيادة حصتهم الستقية تتحقيق المزيد من المزايا التنافسية الخاصة بهم بما يم(نها من متاجهة المنافسااة ، 
(ما تبين تجااتد فاارتق دالااة معنتيااة بااين آراء العاااملين فاا  (ااإٍل ماان البنااتك التجاريااة العامااة تالخاصااة 
بمحافظة المنتفية حتإل مجمإل الميزة التنافسااية ، ت(اناات تلااك الفاارتق لصااالح القطااا  الخاااو ، تيم(اان 
تفيسر تلك الفرتق إل  تع  بنتك القطا  الخاو بأهميه تحقيااق المياازة التنافسااية تتعزيزهااا بمااا يضاامن 

إل عااام تالبنااتك بقائها تاستمرارها ف  ظإل المنافسة ال ديده التاا  تتعاارض لهااا المنظمااات المصاارية ب اا(
 التجارية ب (إل خاو.   

ارتبىىاط معنىىوى بىىين البراعىىة التنظيميىىة والميىىزة التنافسىىية فىىى البنىىوك   عالقة  وجدالفرض الثالث : " ي
 ".التجارية محل الدراسة 

، وكلةةك  Pearson Correlationالفةةرض تةةم إسةةتخدام معامةةل إرتبةةاة بيرسةةون تتختبار هااذا 
بين المتغير المستقل ككل والمتغير التابع ككل ، وكذلك مدا وجود وجةةود   لتحديد مدا وجود عالقة إرتباة

 .التابل  عالقة إرتباة بين أبعاد المتغير المستقل وأبعاد المتغير

   11جدتإل ا
 مصفتفة معامات اترتباط بين أبعاد البراعة التنظيمية تأبعاد تحقيق الميزة التنافسية

                                               

 الميزة 

 التنافسية                    

 البراعة 

 التجديد  الجودة  الكفاءة 
لحاجة    االستجابة

 العميل 
 الميزة التنافسية 

 **0,342 **0,184 **0,266 **0,165 **0,328 االستغالل 

 **0,320 *0,140 **0,257 **0,203 **0,288 االستكشاف 

 **0,404 **0,199 **0,319 **0,223 **0,377 اجمالي البراعة التنظيمية 

 المصدر : من إعداد الباحثة وفقاً لنتائج التحليل اإلحصائى (0.01( دال عند مستوى معنوية ) (**

 ( يتضح لنا مايلى: 11وبتحليل بيانات الجدول السابق رقم) 

 وجااااااود عالقااااااة ارتباااااااط طرديااااااة معنويااااااة بااااااين البراعااااااة التنظيميااااااة ككاااااال  -

 ة ككل: وتحقيق الميزة التنافسي

ممةةا   ( ،0,01( عند مستوا معنوية ل0,  404حيث توصلأ الدراسة إلى أن معامل اإلرتباة هو ل
مواردها وإمكانياتها الحاليةةة وإستكفةةا  مةةوارد وإمكانيةةات جديةةده إستواإل  إلى أن قدرة البنوك علىيفير  

والتةةى أشةةارت إلةةى أن  (Cao et al.,2009)ينعكس بدوره على تحقيقها للميزة التنافسية ، وهذا يتفةةق مةةع 
 تحقيق المنظمة للبراعة التنظيمية يتي  لها القدرة على تحسين أدائها وبالتالى تعزيز قدراتها التنافسية 

وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين اإلسااتغالل ) كأحااد أبعاااد البراعااة التنظيميااة ( والكفاااءة  -

 )كأحد أبعاد الميزة التنافسية (:

(، 0,01( عنةةد مسةةتوا معنويةةة ل0, 328الدراسة إلةةى أن معامةةل اإلرتبةةاة لحيث توصلأ نتائ   
مما يدل كلك على أن سعى البنك التجارا إلى تحسين جودة الخةةدمات المقدمةةة لعمالئةةه وحرصةةه المسةةتمر 
على تحسين التكنولوجيا قد يسهم فى تحسين إنتاجية العاملين فيه وتطوير ةريقه أدائه لخدماته من فترة إلى 

( والتةةى أشةةارت إلةةى أن اإلسةةتغالل يسةةاهم فةةى  (Per Eriksoon et al.,2017ا ، وهةةذا يتفةةق مةةع لخر
 .تعزيز كفاءة المنظمة ولكن فى ا جل القصير
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وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين اإلستغالل )كأحد أبعاد البراعىىة التنظيميىىة ( و الجىىودة    -
 )كأحد أبعاد الميزة التنافسية (:

( ، 0,01( ، عند مستوا معنويةةةل 0, 165معامل اإلرتباة لتائا الدراسة إل  أن  حيث تتصلت ن
مما يفير كلك إلى إهتمام البنك التجارا بتخفي  تكلفةةة لداء خدماتةةه قةةد يسةةاهم فةةى جعلةةه يطةةرح خدماتةةه 

( والتةةى توصةةلأ إلةةى أن اإلسةةتغالل يسةةاعد (Phyra Sok et al.,2015بأسعار تنافسية ، وهذا يتفق مةةع 
 نظمة على تعزيز جودة الخدمات مما يؤدا بدوره إلى تحقيقها ألداء مالى مرتفع.الم

وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين اإلستغالل )كأحد أبعاد البراعااة التنظيميااة ( والتجديااد )   -

 كأحد أبعاد الميزة التنافسية (:

( ، 0,01ا معنويةةة ل  ( عنةةد مسةةتو0,  266حيث توصلأ نتائ  الدراسة إلى أن معامل اإلرتباة ل
مما يدل على أن إهتمام البنك بتحسين وتطوير نظةةم إدارتةةه يسةةاهم بفةةكل فعةةال بةةأن يةةؤدا خدماتةةه بفةةكل 

والتى أشار إلى أن اإلسةةتغالل كا أهميةةة   (Erinksson,2013)أفضل وأسرع من منافسية ، وهذا يتفق مع  
 على قيد المنافسة .للمنظمة حتى تبقى قادرة على التجديد المستمر وتضمن بقاءها  

وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين اإلستغالل )كأحد أبعاااد البراعااة التنظيميااة( واإلسااتجابة  -

 لحاجة العميل )كأحد أبعاد الميزة التنافسية( :

( ،و قد يرجع كلك  إلى أن حةةرص 0,  184حيث توصلأ نتائ  الدراسة إلى أن معامل اإلرتباة ل
مستمرة على الخدمات المقدمة لعمالئه وحرصه على ضمان رضاء عمالئةةه قةةد   البنك على إدخال تعديالت

يساهم فى تحسن نتائ  أعمال البنك من فترة إلى لخرا وبالتالى زيادة الحصة السةةوقية للبنةةك ، وهةةذا يتفةةق 
ل مواردهةةا يمكنهةةا مةةن اإلسةةتجابة والتى أوضةةحأ أن قيةةام المنظمةةة ب سةةتغال (Joyce et al.,2000 )مع 

 بسرعة إلحتياجات عمالئها وبالتالى ضمان رضاءهم بما يضمن بقاءها على قيد المنافسة.

وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين اإلستكشاف ) كأحد أبعاااد البراعااة التنظيميااة( والكفاااءة  -

 )كأحد أبعاد الميزة التنافسية(:

( ،   0,01( عنةةد مسةةتوا معنويةةة ل0,  288معامل اإلرتباة ل  حيث توصلأ نتائ  الدراسة إلى أن
وقد يرجع إلى أن إهتمام البنك بفت  أسواق جديده ومحاولة جذب عمالء جةةدد يسةةاهم فةةى جعةةل البنةةك يهةةتم 
بتحسين أداء العاملين فيه واإلهتمام ب كسابهم المهارات الالزمة  لذلك مما يجعله يحقق إنخفاضا  واضحا  فى 

والةةذا أشةةار إلةةى أنةةه يجةةب  (Fengbin and Hong,2009)العاملين لديه ، وهذا يتفةةق مةةعمعدل دوران 
على كل منظمة تخصيص وحدات يكون كل تركيزها على اإلستكفا  ، وتكون مهمة هذه الوحدات تعزيز 
وتطوير أفكار وتقنيات جديده ، فى حةةين أن الوحةةدات األخةةرا يةةتم تصةةميمها ل سةةتفادة مةةن هةةذه األفكةةار 

 قنيات الجديدة لتحسين الكفاءة .والت

وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين اإلستكشاف ) كأحد أبعاد البراعة التنظيمية ( والجودة )  -

 كأحد أبعاد الميزة التنافسية:

( ، وقةةد 0,01( عنةةد مسةةتوا معنويةةةل 0, 203حيث توصةةلأ النتةةائ  إلةةى أن معامةةل اإلرتبةةاة ل
خال تعديالت مستمرة على الخدمات المقدمة لعمالئةةه قةةد يسةةاهم بفةةكل يرجع كلك إلى حرص البنك على إد

( والةةذا أشةةار (Alpkan et al.,2012فعال فى تقليل معدالت الفكاوا من قبل العمالء ، ويتفق هةةذا مةةع 
إلى أن اإلستكفةةا  مصةةمم إلكتفةةا  أسةةواق جديةةده ، وإكتفةةا  إحتياجةةات العمةةالء مةةن خةةالل إكتفةةا  

من أسواق ، وخدمات حالية إلى أسواق ، وخدمات جديده كليةةا  والتةةى تعةةود بفائةةدة   معار  جديده وتحويلها
جديده ، تالعمإل عل  الت(ي  مل التويرات الجذريااة   كبيرة على المنظمة ، حيث تعمل على جلب تكنولوجيا
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، فإذا نجحت المنظمة فاا  تنفيااذها بنجاااح فساات  ينااتا عنهااا إ(ت ااا  ترضااا ل حتياجااات ال(امنااة لاادى 
 عماء ، أت الدختإل تالتمر(ز ف  أستاق جديده .ال

وجود عالقة ارتباط بين اإلستكشىىاف )كأحىىد أبعىىاد البراعىىة التنظيميىىة( والتجديىىد )كأحىىد أبعىىاد  -
 الميزة التنافسية(:

(، ويمكةةن 0,01( عنةةد مسةةتوا معنويةةة ل0, 257معامل اإلرتبةةاة لحيث تتصلت النتائا إل  أن  
  أسواق جديده وجذب عمالء جدد قد يدفعةةه إلةةى جةةذب كوا الكفةةاءات تفسير كلك أن حرص البنك على فت
( والذا أوض  أن بعد اإلستكفا  يلعةةب دورا  هامةةا  (Li et al.,2012المختلفة للعمل لديه، ويتفق هذا مع 

فى جذب عمالء جدد وإكتفا  ةرق جديده لرضاء العمالء مما يساهم بفكل إيجةةابى فةةى تطةةوير منتجةةات 
 جديده.

قة ارتباط طردية معنوية بين اإلستكشاف )كأحد أبعاد البراعة التنظيمية( واإلسااتجابة وجود عال -

 لحاجة العميل )كأحد أبعاد الميزة التنافسية(:

(، وقد يرجةةع 0,01( عند مستوا معنويه ل0, 140حيث توصلأ النتائ  إلى أن معامل اإلرتباة ل
فعةةال فةةى إمتالكةةه المرونةةة للتةةأقلم مةةع الضةةعوة كلك إلةةى أن إتبةةاع البنةةك نظةةم إدارة مرنةةة يسةةاهم بفةةكل 

والتةةى أوضةةحأ أن اإلستكفةةا  مصةةمم  (Aipkan et al.,2012)والتغيةةرات البيئيةةة ، وهةةذا يتفةةق مةةع 
ل كتفا  أسواق جديده وإكتفا  إحتياجات جديده للعمالء من خالل إكتفا  معار  جديده وتحويلها مةةن 

منظمةةة فةةى كلةةك ينةةت  عنهةةا رضةةاء ل حتياجةةات الكامنةةة لةةدا معار  حالية إلى مستقبلية ، وإكا نجحةةأ ال
العمالء ، وبناء  على النتائ  السابقة يتض  صحة الفرض الةالث من فةةروض الدراسةةة كليةةا  ، والةةذا يةةنص 
على أنه " يوجد إرتباة معنوا بين البراعة التنظيمية والميزة التنافسية فى البنوك التجاريةةة محةةل الدراسةةة 

أن هناك عالقة إرتباة ةردية معنوية بين البراعة التنظيمية والميزة التنافسةةية ، وكةةذلك بةةين "، وهذا يعنى  
 عالقة إرتباة ةردية معنوية بين أبعاد البراعة التنظيمية وأبعاد تحقيق الميزة التنافسية .

ريااة محاال لبراعة التنظيمية علااى المياازة التنافسااية فااي البنااوك التجال  معنوييوجد أثر  الفرض الرابع :"

 ". الدراسة

بع  االختبارات للتحقق من مالئمةةة البيانةةات الفتراضةةات   تم إجراء  وللتحقق من صحة الفرض
 لدا أفراد العينة الكلية كما يظهر فظ الجدول التالظ   البسييتحليل االنحدار المتعدد 

 (12جدول ل

حسابظ واالنحرا  (  والمتوسي الDurbin–Watson statisticواةسون ل -نتائ  اختبار داربن 

 (  325المعياري ومعامل االلتواء للعينة ككل     ل ن =
 االلتواء  معامل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  متغيرات الدراسة 

 0,375 2,12369 71,1389 البراعة التنظيمية 

 0,788 1,55275 68,0617 الميزة التنافسية 

 -اختبار داربن  

 واطسون 

1,161 

 تفقاً لنتائا التحليإل اتحصائ  تنإعداد الباحثالمصدر : من 

( ممةةا يةةدل 1,161واةسةةون ل –قيمااة اختبااار دارباان  يتضح أن الجدتإل السابق تبتحليإل بيانات  
( ؛ ولةةذلك يمكةةن القةةول بأنةةه التوزيةةع 1على االستقالل الذاتظ للبواقظ، وكانأ معامالت االلتواء أقةةل مةةن ل

وللتعةةر  علةةى المعنويةةة الكليةةة لنمةةوك،  علق بالتوزيع لبيانات الدراسة ،متماثل, وال توجد مفكلةٌ حقيقيةٌ تت
 " لمعرفة داللة التنبؤ .Fلدا العينة الكلية,  والجدول التالظ يوض  قيم "  F-Testاالنحدار تم إجراء 
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   13جدتإل ا 
   325= ا ن  يةنتائا تحليإل االنحدار لدرجات البراعة التنظيمية عل  الميزة التنافسيةف  البنتك التجار

المتغير 

 المستقل 

B t-test F-test R2 Beta 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

  مستوى  القيمة 

 المعنوية 

 0,404 0,163 0,001 62,777 0,001 7,066 33,53 الثابت  المقدار

اجمالي البراعة  

 التنظيمية 

0,522 7,923 0,001 

 ليإل اتحصائ  تفقاً لنتائا التح ينالمصدر : من إعداد الباحث

المتغيةةر المسةةتقل وهةةو" البراعةةة التنظيميةةة " فسةةر   أن  يتضةة     الجةةدول السةةابق  وبتحليل بيانةةات
( من المتغير الكلظ التابع وهو" الميزة التنافسية " كما يتض  معنوية تأثير البراعة علةةى الميةةزة 40,4نحول

( وهظ 62.777قيمة " " لاءت  ( ، وج0.001عند مستوا معنوية ل  (  7.923( ل(t-testحيث بلغأ قيمة  
لةةدا   التنافسةةية  علةةى الميةةزةالتنظيمية  لبراعة  وجود أثر ل(, مما يفير إلى  0.01دالة  إحصائيا  عند مستوا ل

 .أفراد العينة 

 ويمكن صياغة المعادلة الشاملة للنموذج  من خالل المتغيرات كالتالي : 

 البراعة التنظيمية X(  Bدرجة الميزة التنافسية = قيمة الثابت + ) قيمة 

 قيمة البراعة التنظيمية X (0.522+ )33.53=   تنافسيةال  ميزةالدرجة 

ويمكن تفسير هذا األثر المعنوا بأن البراعة التنظيمية تمكةةن البنةةوك التجاريةةة مةةن القةةدرة علةةى  
ل المنافسة، حيةةث أنهةةا تحتةةا، إلةةى تطةةوير قةةدرات جديةةده لكةةى تسةةتعد لمواجهةةة المسةةتقبل وكلةةك مةةن خةةال

 Heاإلستكفةةا  وإسةةتغالل الكفةةاءات الحاليةةة وكلةةك مةةن خةةالل اإلسةةتغالل ، وهةةذا يتفةةق مةةع كةةل  مةةن 
&Wong,2004)  و )Lubatkin,2006) ول )( Gibson et al.,2004  والذين توصلوا إلى أن توجه ،

من شةةأنه المنظمات نحو تحقيق البراعة التنظيمية هو أمر ضرورا لها يمكنها من تحقيق عائد مرتفع وهذا 
أن يعود على المنظمة بالنفع مما يمكنها من التغلب على المنافسةةين والحفةةاظ علةةى مزايةةا التنافسةةية ألةةةول 

 وقأ ممكن ، كما تمكنها من الحفاظ على تدفقاتها النقدية المستقبلية الخاصة بها من الضغوة الخارجية .

 وينبةق من هذا الفرض الرئيسى الفروض الفرعية األتية  

 ض الفرعى األول  الفر

 . "فى البنوك التجارية محل الدراسة يوجد أثر معنوي لبعد االستغالل على الكفاءة"

بعض االختبارات للتحقق من مائمة  أجرى الباحثتن الفرع  ا تإل   وللتحقق من صحة الفرض
 تإل التال :لدى أفراد العينة ال(لية (ما يظهر ف  الجد البسيطالبيانات الفتراضات تحليإل االنحدار 

    14جدتإل ا
   تالمتتسط الحساب  تاالنحرا  Durbin–Watson statisticتاطستن ا-نتائا اختبار داربن 

    325المعياري تمعامإل االلتتاء للعينة ((إل     ا ن =
 االلتواء  معامل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المتغيرات المنبأة 

 0,548 1,00 39.00 االستغالل 

 0,429 0,797 23.95 ءة الكفا

 1,334 واطسون  -اختبار داربن  

 تفقاً لنتائا التحليإل اتحصائ   ينالمصدر : من إعداد الباحث
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( مما يةةدل علةةى 1,334واةسون ل –قيمة اختبار داربن   يتض  أن السابقالجدتإل   بتحليإل بيانات
( ؛ ولذلك يمكن القول بأنةةه التوزيةةع متماثةةل, 1ن لاالستقالل الذاتظ للبواقظ، وكانأ معامالت االلتواء أقل م
وللتعر  على المعنوية الكليةةة لنمةةوك، االنحةةدار   وال توجد مفكلةٌ حقيقيةٌ تتعلق بالتوزيع لبيانات الدراسة ،

 ." لمعرفة داللة التنبؤFالعينة ال(لية,  تالجدتإل التال  يتضح قيم "  لدا  F-Testتم إجراء 

    15جدتإل ا
    325ف  البنتك التجارية ا ن =  االنحدار لدرجات االستواإل عل  ال(فاءة التنافسية نتائا تحليإل

المتغير 

 المستقل 

B t-test F-test R2 Beta 

  مستوى  القيمة 

 المعنوية 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

 ----- 0,108 0,001 38,858 0,001 8,486 13,813 الجزء الثابت 

 0,328 0,001 6,234 0,260 االستغالل 

 تفقاً لنتائا التحليإل اتحصائ   ينالمصدر : من إعداد الباحث

( من المتغير الكلظ 32.8  المتغير المستقل فسر نحول  الجدول السابق أن تحليل بيانات  يتض  من
-tحيث كانةةأ قيمةةة  بعد االستغالل على الكفاءة التنافسية  التابع وهو الميزة التنافسية كما يتض  معنوية أثر  

test)وهةةظ دالةةة  إحصةةائيا  عنةةد 38,858قيمةةة " " ل( ، وجةةاءت 0.001عنةةد مسةةتوا معنويةةة ل ( دالةةة )
كما دلأ عليةةه قةةيم   لبعد االستغالل على الكفاءة التنافسيةوجود أثر معنوا  (, مما يفير إلى  0.01مستوا ل  

 ( .0.328بيتا ل

 تالي : ويمكن صياغة المعادلة الشاملة للنموذج  من خالل المتغيرات كال

 االستغالل   X(  B= قيمة الثابت + ) قيمة  درجة الكفاءة التنافسية

 االستغالل  0,260X+ 13,81درجة الكفاءة التنافسية = 

التةةى توصةةلأ إلةةى أن اإلسةةتغالل يبنةةى  (per Erik Eriksoon et al.,2017)وهذا يتفةةق مةةع  
إلسةةتناد إلةةى المعرفةةة الموجةةودة دون أا جهةةود على اإلستعانة باألساليب والحلول التقليدية باإلضافة إلةةى ا

 إنمائيةةة علةةى اإلةةةالق وهةةذا يعةةزز الكفةةاءة للمنظمةةة ولكةةن علةةى المةةدا القصةةير، كمةةا تتفةةق مةةع 
 (Zhou and Xue,2013)  ، والتى توصلأ إلى أنفطة اإلستغالل مرتبطة أكةر باألهدا  قصيرة المدا

 ية ، فاتستواإل يسع  إل  تحسين ال(فاءة ، تالربحية .المنظمة بالمعرفة تالمتاد الضرتركما أنها تزود  

 الفرض الفرعى الثانى :

 0  " ف  البنتك التجارية محااإل الدراسااة  الجتدة التنافسيةيتجد أثر معنتي لبعد االستواإل عل   "  
بعض االختبااارات للتحقااق ماان مائمااة البيانااات الفتراضااات   أجرى الباحثتنتللتحقق من صحة الفرض  

 :لدى أفراد العينة ال(لية (ما يظهر ف  الجدتإل التال  البسيطنحدار تحليإل اال

 (  16جدول ل

(  والمتوسي الحسابظ واالنحرا  Durbin–Watson statisticواةسون ل -نتائ  اختبار داربن 

 (  325=المعياري ومعامل االلتواء للعينة ككل     ل ن 
 االلتواء  معامل المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  المتغيرات المنبأة 

 0,548 1,00 39.00 االستغالل 

 0,440 0,911 19,16 الجودة 

 1,243 واطسون  -اختبار داربن  

 تفقاً لنتائا التحليإل اتحصائ   ينالمصدر : من إعداد الباحث
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( ممةةا يةةدل 1,243واةسةةون ل –قيمةةة اختبةةار داربةةن   يتض  أنالسابق  الجدتإل    تبتحليإل بيانات 
( ؛ ولةةذلك يمكةةن القةةول بأنةةه التوزيةةع 1تقالل الذاتظ للبواقظ، وكانأ معامالت االلتواء أقةةل مةةن لعلى االس

وللتعةةر  علةةى المعنويةةة الكليةةة لنمةةوك،  متماثل, وال توجد مفكلةٌ حقيقيةٌ تتعلق بالتوزيع لبيانات الدراسة ،
 " Fم "لةةةةةدا العينةةةةةة الكليةةةةةة,  والجةةةةةدول التةةةةةالظ يوضةةةةة  قةةةةةي  F-Testتةةةةةم إجةةةةةراء  االنحةةةةةدار

 لمعرفة داللة التنبؤ .

 ( 17جدول ل  

 على الجودة التنافسية فظ البنوك التجارية  نتائ  تحليل االنحدار لدرجات االستغالل التنظيمظ

 (  325ل ن =  
المتغير 

 المستقل 

B t-test F-test R2 Beta 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

الجزء  

 الثابت 

13,339 6,866 0,001 8,997 0,003 0,027 ----- 

 0,165 0,003 3,000 0,149 االستغالل 

 تفقاً لنتائا التحليإل اتحصائ   ينالمصدر : من إعداد الباحث

( من المتغير الكلظ التابع %16,5المتغير المستقل فسر نحول الجدول السابق أن  تحليل  يتض  من 
-tحيةةث كانةةأ قيمةةة  على الجودة التنافسية االستغالل التنظيمظوهو الميزة التنافسية كما يتض  معنوية أثر  

test)وهظ دالة  إحصائيا  عند مسةةتوا 8,997قيمة " " ل( ، وجاءت  0.001عند مستوا معنوية ل  ( دالة )
 (.0,165التنافسية كما دلأ عليه قيم بيتا لالجودة تأثير االستغالل التنظيمظ على (, مما يفير إلى 0.01ل

 المعادلة الشاملة للنموذج  من خالل المتغيرات كالتالي :  ويمكن صياغة

 االستغالل X(  B= قيمة الثابت + ) قيمة  التنافسيةالجودة  درجة 

 االستغالل  X 0,149+  13,33درجة الجودة التنافسية = 

هذا األثر المعنوا بأنه قد يرجع إلى أن إهتمام البنةةوك التجاريةةة بتخفةةي  تكةةاليف ويمكن تفسير   
داء خدماتها المصرفية المقدمة لعمالئها قد يساهم فظ ةرحها لخةةدماتها بفةةكل تنافسةةى ، وبالتةةالى تحقيقهةةا أ

والتةةى توصةةلأ إلةةى أن بعةةدا   (phyra sok et al.,2015)وهذا يتفق مع  للميزة التنافسية الخاصة بها ،
جودة الخدمات مما يؤدا بدوره البراعة التنظيمية ل اإلستغالل واإلستكفا  ( يساعدا المنظمة على تعزيز  

والتى توصلأ إلةةى  (Daniel Jimenez et al.,2015)كما تتفق أيضا مع  إلى تحقيقها أداء مالى مرتفع ،
أن تحقيق المنظمة للجودة الفاملة يرتبي إرتباةا  إيجابيا  وقويا  بقدرتها على اإلستغالل واإلستكفةةا  ، كمةةا 

سةةتغالل واإلستكفةةا  والجةةودة يةةؤثر بفةةكل إيجةةابى علةةى األداء أن قدرتها على التةةوازن بةةين نفةةاةى اإل
 التنظيمى للمنظمة ككل .

 الفرض الفرعى الثالث:  

  "فى البنوك التجارية محل الدراسةالتجديد  يوجد أثر معنوي لبعد االستغالل على  "

ئمةةة بع  االختبارات للتحقق من مال أجرا الباحةون الفرعى الةالث وللتحقق من صحة الفرض 
 لدا أفراد العينة الكلية كما يظهر فظ الجدول التالظ  البسييالبيانات الفتراضات تحليل االنحدار 
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 (  18لجدول 

 (  والمتوسي الحسابظ Durbin–Watson statisticواةسون ل -نتائ  اختبار داربن 

 (  325واالنحرا  المعياري ومعامل االلتواء للعينة ككل ل ن = 
 االلتواء  معامل االنحراف المعياري لمتوسط الحسابي ا المتغيرات المنبأة 

 0,548 1,00 39,00 االستغالل 

 0,877 0,453 9,83 التجديد 

 1,457 واطسون  -اختبار داربن  

 وفقا  لنتائ  التحليل اإلحصائ ينالمصدر   من إعداد الباحة

( ممةةا يةةدل  1,457لواةسةةون  –بلغأ قيمة اختبار داربن   يتض  من الجدول السابق ما يأتظ    
( ؛ ولةةذلك يمكةةن القةةول بأنةةه التوزيةةع 1على االستقالل الذاتظ للبواقظ، وكانأ معامالت االلتواء أقةةل مةةن ل
وللتعةةر  علةةى المعنويةةة الكليةةة لنمةةوك،    متماثل, وال توجد مفكلةٌ حقيقيةٌ تتعلق بالتوزيع لبيانات الدراسة  

 .معرفة داللة التنبؤ ,  والجدول التالظ يوض  قيملدا العينة الكلية  F-Testاالنحدار تم إجراء 

 (  19جدول ل 

 على التجديد التنافسظ فظ البنوك التجارية نتائ  تحليل االنحدار لدرجات االستغالل التنظيمظ

 (  325ل ن =  
المتغير 

 المستقل 

B t-test F-test R2 Beta 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

الجزء  

 الثابت 

5,465 5,461 0,001 24,519 0,003 0,071 ----- 

 0,266 0,003 4,952 0,120 االستغالل 

 وفقا  لنتائ  التحليل اإلحصائى ينالمصدر   من إعداد الباحة

( من المتغير الكلظ التابع وهو %26,6المتغير المستقل فسر نحول  يتض  من الجدول السابق أن  
-tحيةةث كانةةأ قيمةةة    علةةى التجديةةد التنافسةةية  االستغالل التنظيمةةظ  معنوية تأثير  الميزة التنافسية كما يتض

test)وهةةظ دالةةة  إحصةةائيا  عنةةد  24,519قيمةةة " " ل( ، وجةةاءت 0.001عنةةد مسةةتوا معنويةةة ل ( دالةةة )
 التنافسةةية كمةةا دلةةأ عليةةه التجديةةد تةةأثير االسةةتغالل التنظيمةةظ علةةى (, ممةةا يفةةير إلةةى 0.01مسةةتوا ل 

 ويمكن صيا ة المعادلة الفاملة للنموك،  من خالل المتغيرات كالتالظ   ( . 0,266ل  قيم بيتا

 االستغالل X(  B= قيمة الثابت + ) قيمة   التنافسيالتجديد  درجة 

 االستغالل X 0,120+  5,465 درجة التجديد التنافسي =

دارة لديها تساهم فةةى ويمكن تفسير هذا األثر إلى أن حرص البنوك التجارية على تطوير نظم اإل 
( والتى توصلأ إلى (Eriksson,2013أن يؤدا البنك خدماته بفكل أسرع من المنافسين ، وهذا يتفق مع  

أن البراعة التنظيمية تؤثر بفكل مباشر علةةى قيةةام المنظمةةة بالتجديةةد واإلبتكةةار ، فالبراعةةة التنظيميةةة كات 
تجمع بين نفةةاةى اإلسةةتغالل واإلستكفةةا  حتةةى تبقةةى   أهمية للمنظمة وال يمكنها أن تكون مؤقتة والبد أن

 المنظمةةةةةةةةة قةةةةةةةةادرة علةةةةةةةةى التجديةةةةةةةةد المسةةةةةةةةتمر وبقاءهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى قيةةةةةةةةد المنافسةةةةةةةةة ، 
( والتى توصلأ إلى أن البراعة التنظيمية تمكةةن المنظمةةة القةةدرة (chou et al.,2015 كما تتفق أيضا  مع 

 كفاءة ، واإلبتكار.على المنافسة داخل األسواق الجديد من خالل التكلفة ، ال
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 الفرض الفرعى الرابع :

 . "يوجد أثر معنوي لبعد االستغالل على االستجابة لحاجه العميل فى البنوك التجارية محل الدراسة" 

بعااض االختبااارات للتحقااق ماان مائمااة البيانااات  أجاارى الباااحثتنتللتحقق من صحة الفاارض  
 ينة الكلية كما يظهر فظ الجدول التالظ العلدى أفراد  البسيطالفتراضات تحليإل االنحدار 

 (20جدول ل  

 (  والمتوسي الحسابظ  Durbin–Watson statisticواةسون ل -نتائ  اختبار داربن 

 (   325واالنحرا  المعياري ومعامل االلتواء للعينة ككل     ل ن =

 
 االلتواء  معامل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المتغيرات المنبأة 

 0,548 1,00 39,00 تغالل االس 

 0,149 1,052 18,191 االستجابة لحاجه العميل 

 1,00 واطسون  -اختبار داربن  

 تفقاً لنتائا التحليإل اتحصائ   ينالمصدر : من إعداد الباحث

( ممةةا يةةدل 1,00واةسةةون ل –بلغةةأ قيمةةة اختبةةار داربةةن   يتض  من الجدول السابق ما يأتظ    
( ؛ ولةةذلك يمكةةن القةةول بأنةةه التوزيةةع 1للبواقظ، وكانأ معامالت االلتواء أقةةل مةةن لعلى االستقالل الذاتظ  

وللتعةةر  علةةى المعنويةةة الكليةةة لنمةةوك،  متماثل, وال توجد مفكلةٌ حقيقيةٌ تتعلق بالتوزيع لبيانات الدراسة ،
 داللة التنبؤ ." لمعرفة Fلدا العينة الكلية,  والجدول التالظ يوض  قيم "  F-Testاالنحدار تم إجراء 

 (  21جدول ل 

 نتائا تحليإل االنحدار لدرجات االستواإل عل  االستجابة لحاجه العميإل ف  البنتك التجارية
المتغير 

 المستقل 

B t-test F-test R2 Beta 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

 مستوى المعنوية  القيمة 

 ----- 0,034 0,001 11,225 0,001 4,784 10,700 الجزء الثابت 

 0,184 0,003 3,350 0,192 االستغالل 

 تفقاً لنتائا التحليإل اتحصائ  ينالمصدر : من إعداد الباحث    325ا ن = 

( مةةن المتغيةةر الكلةةظ التةةابع %  18,4  المتغير المستقل فسر نحةةول    يتض  من الجدول السابق أن
حيث كانأ   على االستجابة لحاجه العميلاالستغالل  وهو الميزة التنافسية كما يتض  وجود أثر معنوا لبعد  

( وهةةظ دالةةة  إحصةةائيا  11,225قيمةةة " " ل( ، وجةةاءت 0.001عند مستوا معنويةةة ل    ( دالة(t-testقيمة  
كمةةا   االستجابة لحاجه العميلوجود أثر لبعد االستغالل التنظيمظ على  (, مما يفير إلى  0.01عند مستوا ل  

 صةةةةةةةيا ة المعادلةةةةةةةة الفةةةةةةةاملة للنمةةةةةةةوك،  ويمكةةةةةةةن ( . 0,184دلةةةةةةةأ عليةةةةةةةه قةةةةةةةيم بيتةةةةةةةا ل
 من خالل المتغيرات كالتالظ   

  االستغالل X(  B= قيمة الثابت + ) قيمة  االستجابة لحاجه العميلدرجة 

 االستغالل X 0,192+ 10,700درجة االستجابة لحاجه العميل = 

قةةدرة  ( ، والتةةى توصةةلأ إلةةى أن(Joyce M. Hoffman et al.,2000وهةةذا يتفةةق مةةع      
تإم(انيتهااا يم(نهااا ب اا(إل (بياار ل سااتجابة بساارعة تحتياجااات  المنظمة على اإلستغالل األمةةةل لمواردهةةا

عمائها تبالتال  ضمان رضاء عمائها ، فهت  رط ضرترى للمنظمة حت  تبق  قادرة عل  المنافسة ف  
 عمليات البيل بالتجزئة .
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 الفرض الفرعى الخامس :

  ".فى البنوك التجارية محل الدراسة التنافسية  على الكفاءة الستكشافيوجد أثر معنوي لبعد ا"

بعااض االختبااارات للتحقااق ماان مائمااة البيانااات   أجاارى الباااحثتنتللتحقق من صااحة الفاارض  
 العينة الكلية كما يظهر فظ الجدول التالظ لدى أفراد  البسيطالفتراضات تحليإل االنحدار 

 (22جدول ل  

 (  والمتوسي الحسابظ  Durbin–Watson statisticواةسون ل -نتائ  اختبار داربن 

 (   325واالنحرا  المعياري ومعامل االلتواء للعينة ككل   ل ن =

 
 االلتواء  معامل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المتغيرات المنبأة 

 0,671 0,886 29,05 االستكشاف 

 0,429 0,797 23,95 الكفاءة 

 1,189 ون واطس -اختبار داربن  

 تفقاً لنتائا التحليإل اتحصائ   ينالمصدر : من إعداد الباحث

( ممةةا يةةدل  1,189واةسةةون ل –قيمة اختبار داربن  بلوت  يتضح من الجدتإل السابق ما يأت   :
( ؛ ولةةذلك يمكةةن القةةول بأنةةه التوزيةةع 1على االستقالل الذاتظ للبواقظ، وكانأ معامالت االلتواء أقةةل مةةن ل

وللتعةةر  علةةى المعنويةةة الكليةةة لنمةةوك،    توجد مفكلةٌ حقيقيةٌ تتعلق بالتوزيع لبيانةةات الدراسةةةمتماثل, وال
 ." لمعرفة داللة التنبؤ Fلدا العينة الكلية,  والجدول التالظ يوض  قيم "  F-Testاالنحدار تم إجراء 

 (23جدول ل  

 لتنافسية فظ البنوك التجارية على الكفاءة ا نتائ  تحليل االنحدار لدرجات االستكفا  التنظيمظ

 (  325ل ن = 
المتغير 

 المستقل 

B t-test F-test R2 Beta 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

الجزء  

 الثابت 

16,423 11,770 0,001 29,176 0,001 0,083 ----- 

 0,288 0,001 5,401 0,259 االستكشاف

 فقاً لنتائا التحليإل اتحصائ  ت ينالمصدر : من إعداد الباحث

%( من المتغير الكلظ التةةابع وهةةو  28.8المتغير المستقل فسر نحول يتض  من الجدول السابق أن
حيةةث كانةةأ   التنافسةةية  الكفاءةعلى    االستكفا  التنظيمظالميزة التنافسية كما يتض  وجود أثر معنوا لبعد  

( وهظ دالة  إحصائيا  عنةةد 29,176قيمة " " لوجاءت ( ، 0.001عند مستوا معنوية ل ( دالة(t-testقيمة  
 كمةةةةا االستكفةةةا  التنظيمةةةةظ علةةةةى الكفةةةةاءة التنافسةةةةية تةةةةأثير (, ممةةةةا يفةةةةير إلةةةةى 0.01مسةةةتوا ل

 ( ، ويمكن صيا ة المعادلة الفاملة للنموك،  من خالل المتغيرات كالتالظ   0,288دلأ عليه قيم بيتا ل

 االستكشاف X(  Bت + ) قيمة = قيمة الثاب درجة الكفاءة التنافسية

 االستكشاف  X 0,259+  16,423درجة الكفاءة التنافسية = 

 الفرض الفرعى السادس :

 ."فى البنوك التجارية محل الدراسة  الجودة التنافسيةيوجد أثر معنوي لبعد االستكشاف على "
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البيانااات بعااض االختبااارات للتحقااق ماان مائمااة   أجرى الباحثتنتللتحقق من صحة الفرض     
 لدى أفراد العينة ال(لية (ما يظهر ف  الجدتإل التال : البسيطالفتراضات تحليإل االنحدار 

 (24 جدول ل

 (  والمتوسي الحسابظ  Durbin–Watson statisticواةسون ل -نتائ  اختبار داربن 

 ( 325واالنحرا  المعياري ومعامل االلتواء للعينة ككل     ل ن =
 االلتواء  معامل االنحراف المعياري توسط الحسابي الم المتغيرات المنبأة 

 0,671 0,886 29,05 االستكشاف 

 0,440 0,911 19,16 الجودة 

 1,228 واطسون  -اختبار داربن  

 وفقا  لنتائ  التحليل اإلحصائى ينالمصدر   من إعداد الباحة

( ممةةا يةةدل 1,228لواةسةةون    –بلغأ قيمة اختبار داربةةن     يتض  من الجدول السابق ما يأتظ    
( ؛ ولةةذلك يمكةةن القةةول بأنةةه التوزيةةع 1على االستقالل الذاتظ للبواقظ، وكانأ معامالت االلتواء أقةةل مةةن ل

متماثل, وال توجد مفكلةٌ حقيقيةٌ تتعلق بالتوزيع لبيانات الدراسةةة ،وللتعةةر  علةةى المعنويةةة الكليةةة لنمةةوك، 
 " لمعرفة داللة التنبؤ Fوالجدول التالظ يوض  قيم " لدا العينة الكلية,   F-Testاالنحدار تم إجراء 

 (  25جدول ل

 على الجودة التنافسية فظ البنوك التجارية نتائ  تحليل االنحدار لدرجات االستكفا  التنظيمظ

 (  325ل ن =  

 
المتغير 

 المستقل 

B t-test F-test 2R Beta 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

زء  الج

 الثابت 

13,33

9 

8,03

8 

0,001 13,78

9 

0,003 0,04

1 

----- 

االستكشا 

 ف

0,208 3,71

3 

0,003 0,203 

 تفقاً لنتائا التحليإل اتحصائ   ينالمصدر : من إعداد الباحث

( من المتغير الكلظ التابع وهو % 20,3المتغير المستقل فسر نحول  أنيتضح من الجدتإل السابق   
حيةةث كانةةأ   على الجودة التنافسةةية  االستكفا  التنظيمظيتض  وجود أثر معنوا لبعد    الميزة التنافسية كما

( وهظ دالة  إحصائيا  عنةةد 13,789قيمة " " ل( ، وجاءت 0.001عند مستوا معنوية ل ( دالة(t-testقيمة  
بيتةةا  التنافسةةية كمةةا دلةةأ عليةةه قةةيمالجةةودة التنظيمظ علةةى  االستكفا تأثير  (, مما يفير إلى  0.01مستوال

 (.  0,203ل

 ويمكن صيا ة المعادلة الفاملة للنموك،  من خالل المتغيرات كالتالظ    

 االستكفا   B  )X= قيمة الةابأ + ل قيمة  التنافسيةالجودة درجة 

 االستكفا  X 0,208+  13,33درجة الجودة التنافسية = 

  الفرض الفرعى السابع :

 ."فى البنوك التجارية محل الدراسةجديد  التيوجد أثر معنوي لبعد االستكشاف على "
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بعااض االختبااارات للتحقااق ماان   تنأجاارت الباااحث  الفرعاا  السااابل  تللتحقق من صحة الفاارض 
 لدى أفراد العينة ال(لية (ما يظهر ف  الجدتإل التال : البسيطمائمة البيانات الفتراضات تحليإل االنحدار 

 ( 26جدول ل  

 (  والمتوسي الحسابظ  Durbin–Watson statisticواةسون ل -نتائ  اختبار داربن 

 (   325واالنحرا  المعياري ومعامل االلتواء للعينة ككل     ل ن =

المتوسط  المتغيرات المنبأة 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 االلتواء  معامل

 0,671 0,886 29,05 االستكشاف 

 0,877 0,453 9,83 التجديد 

  -اختبار داربن  

 واطسون

1,422 

 وفقا  لنتائ  التحليل اإلحصائى ينلمصدر   من إعداد الباحةا

( ممةةا يةةدل 1,422واةسون ل –بلغأ قيمة اختبار داربن    يتض  من الجدول السابق ما يأتظ      
( ؛ ولةةذلك يمكةةن القةةول بأنةةه التوزيةةع 1على االستقالل الذاتظ للبواقظ، وكانأ معامالت االلتواء أقةةل مةةن ل

كلةٌ حقيقيةٌ تتعلق بالتوزيع لبيانات الدراسة ، وللتعةةر  علةةى المعنويةةة الكليةةة لنمةةوك، متماثل, وال توجد مف
 " لمعرفة داللة التنبؤ .Fلدا العينة الكلية,  والجدول التالظ يوض  قيم "  F-Testاالنحدار تم إجراء 

 ( 27جدول ل  

  ظ فظ البنوك التجاريةعلى التجديد التنافس نتائ  تحليل االنحدار لدرجات االستكفا  التنظيمظ

 (  325ل ن = 
المتغير 

 المستقل 

B t-test F-test R2 Beta 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

الجزء  

 الثابت 

6,018 7,519 0,001 22,677 0,003 0,066 ----- 

 0,257 0,003 4,762 0,131 االستكشاف 

 ئ  التحليل اإلحصائىوفقا  لنتا ينالمصدر   من إعداد الباحة

( من المتغير الكلظ التةةابع وهةةو % 25,7المتغير المستقل فسر نحول يتض  من الجدول السابق أن
ى حيةةث كانةةأ على التجديد التنافسةة  االستكفا  التنظيمظالميزة التنافسية كما يتض  وجود أثر معنوا لبعد 

( وهظ دالة  إحصائيا  عنةةد 22,677" " ل قيمة( ، وجاءت 0.001عند مستوا معنوية ل ( دالة(t-testقيمة  
 التنافسةةةية كمةةةا دلةةةأ التجديةةةد التنظيمةةةظ علةةةى  االستكفةةةا تةةةأثير (, ممةةةا يفةةةير إلةةةى 0.01مسةةةتوا ل

 (.  ويمكن صيا ة المعادلة الفاملة للنموك،  من خالل المتغيرات كالتالظ   0,257عليه قيم بيتا ل

 االستكشاف X(  B= قيمة الثابت + ) قيمة   التنافسيالتجديد  درجة 

 االستكشاف X 0,131+  6,018درجة التجديد التنافسي = 

(، والتةةى توصةةلأ إلةةى أن البراعةةة التنظيميةةة وبخاصةةة بعةةد ( Li et al.,2012وهةةذا يتفةةق مةةع 
االستكفا  يلعب دورا  هاما  فى جذب عمالء جدد وإكتفا  ةرق جديد لرضةةا العمةةالء ممةةا يسةةاهم بفةةكل 

تتصاالت إلاا   والتةةى ((canderasekaran,2009ت جديده .، كما تتفق أيضا مةةع إيجابى فى تطوير منتجا
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أن تحقيااق المنظمااة للبراعااة التنظيميااة يتطلاا  ضاارترة المتازنااة بااين (ااإٍل ماان إسااتراتيجيات اتبت(ااار 
 تالتحسين .

 الفرض الفرعى الثامن :

 لتجاريىىىة يوجىىىد أثىىىر معنىىىوي لبعىىىد االستكشىىىاف علىىىى االسىىىتجابة لحاجىىىه العميىىىل فىىىى البنىىىوك ا"
 0"محل الدراسة 

بعااض االختبااارات للتحقااق ماان مائمااة البيانااات   أجاارى الباااحثتنتللتحقق من صااحة الفاارض  
 لدا أفراد العينة الكلية كما يظهر فظ الجدول التالظ  البسيطالفتراضات تحليإل االنحدار 

 (  28جدول ل 

سي الحسابظ واالنحرا  (  والمتوDurbin–Watson statisticواةسون ل -نتائ  اختبار داربن 

 (  325المعياري ومعامل االلتواء للعينة ككل     ل ن =
 االلتواء  معامل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المتغيرات المنبأة 

 0,671 0,886 29,05 االستكشاف 

 0,149 1,052 18,191 االستجابة لحاجه العميل 

 1,00 واطسون  -اختبار داربن  

 وفقا  لنتائ  التحليل اإلحصائى يناد الباحةالمصدر   من إعد

( مما يدل على 1,00واةسون ل  –بلغأ قيمة اختبار داربن     يتض  من الجدول السابق ما يأتظ   
( ؛ ولذلك يمكن القول بأنةةه التوزيةةع متماثةةل, 1االستقالل الذاتظ للبواقظ، وكانأ معامالت االلتواء أقل من ل

وللتعر  على المعنوية الكلية لنموك، االنحدار تةةم  بالتوزيع لبيانات الدراسة    وال توجد مفكلةٌ حقيقيةٌ تتعلق
 " لمعرفة داللة التنبؤ .Fلدا العينة الكلية,  والجدول التالظ يوض  قيم "  F-Testإجراء 

 (   29جدول ل

 لتجاريةعلى االستجابة لحاجه العميل فظ البنوك ا نتائ  تحليل االنحدار لدرجات االستكفا  التنظيمظ

 (  325ل ن = 
المتغير 

 المستقل 

B t-test F-test R2 Beta 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

مستوى   القيمة 

 المعنوية 

الجزء  

 الثابت 

13,343 7,003 0,001 6,484 0,011 0,020 ----- 

 0,140 0,011 2,546 0,167 االستكشاف

 حصائىوفقا  لنتائ  التحليل اإل ينالمصدر   من إعداد الباحة

( مةةن المتغيةةر الكلةةظ التةةابع % 18,4المتغير المسةةتقل فسةةر نحةةول  يتض  من الجدول السابق أن  
 على االستجابة لحاجه العميةةل  االستكفا  التنظيمظوهو الميزة التنافسية كما يتض  وجود أثر معنوا لبعد  

( وهةةظ دالةةة  6,484قيمةةة " " ل( ، وجةةاءت 0.001عند مسةةتوا معنويةةة ل  ( دالة(t-testحيث كانأ قيمة  
كمةةا  االستجابة لحاجه العميلالتنظيمظ على    االستكفا تأثير  (, مما يفير إلى  0.01إحصائيا  عند مستوا ل

 ( .0,140دلأ عليه قيم بيتا ل

 ويمكن صياغة المعادلة الشاملة للنموذج  من خالل المتغيرات كالتالي :  

 االستكشاف X(  Bيمة = قيمة الثابت + ) ق  االستجابة لحاجه العميلدرجة 
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 االستكشاف X 0,167+  13,343لحاجه العميل = درجة االستجابة 

( والتى توصلأ إلى أن بعد اإلستكفا  مصمم إلكتفا  (Aipkan et al.,2012وهذا يتفق مع 
أسةةواق جديةةده وإكتفةةا  إحتياجةةات العمةةالء مةةن خةةالل إكتفةةا  معةةار  جديةةده وتحويلهةةا مةةن معةةار  

معار  ومنتجات مسةةتقبلية ، وإكا نجحةةأ المنظمةةة فةةى تنفيةةذ اسةةتراتيجية اإلستكفةةا    ومنتجات حالية إلى
 فسو  ينت  عنها رضاء ل حتياجات الكامنة لدا العمالء .

 توصيات الدراسة :  عاشرا:

فى ضوء النتائ  التى توصلأ إليها الدراسة ، يمكن ةرح بع  التوصيات التى تأمةةل الباحةةةة    
هوم البراعةةة التنظيميةةة وأثرهةةا فةةى تحقيةةق الميةةزة التنافسةةية للمنظمةةات بفةةكل عةةام بأن تسهم فى تعزيز مف

  وللبنوك التجارية بفكل خاص ، وكلك على النحو التالى 

 ( 30جدول ل

 توصيات الدراسة للجهات المعنية وللية التنفيذ
 آلية التنفيذ  المسئول عن التنفيذ  التوصية 

أن تقوم البنوك محل الدراسة بتوفير 

لمناخ المناسب للعاملين المبدعين  ا

وتشجيعهم ومكأفاتهم واآلخذ باألفكار  

الجديدة ومحاولة تنفيذها بالشكل الذى  

يساعدهم على البحث عن الفرص  

 الجديدة .

تشجيع العاملين على اإلبتكاروتحفيزهم  اإلدارة العليا 

 بشكل مستمر. 

توفير بيئة عمل مناسبة والبعد عن  

   الصراعات قدر اإلمكان.

اإلهتمام بعمل دورات تدريبية  

مستمرة لزيادة وعى القيادات بالبنوك  

بأهمية البراعة التنظيمية ودورها فى  

تطوير أداء العاملين مما يضمن للبنك 

 النمو والبقاء والتميز.

قسم التدريب " إدارة  

 الموارد البشرية " 

القيام بعمل دورات تدريبية لإلدارة العليا 

 براعة لدى البنك لتوعيتها بأهمية ال

القيام بعمل دورات تدريبية للعاملين فى 

البنوك التجارية بمحافظة المنوفية حتى 

يكون لديهم وعى بأهمية البراعة  

 ومساعدة اإلدارة العليا على تطبيقها .

اإلهتمام من قبل إدارة البنك باألفكار  

الجديدة التى يقترحها العاملين 

وتحفيزهم بشكل مستمر للبحث عن  

طرق جديدة ألداء الخدمات المقدمة  

 للعمالء . 

إنشاء إدارة متخصصة بالبحث والتطوير  اإلدارة العليا 

 لدى البنك .

تطبيق األفكار الجديدة التى يقترحها 

 العاملين . 

تطبيق األساليب والمقترحات  

المناسبة لتفعيل البراعة التنظيمية فى 

البنوك من خالل اإلهتمام بإختيار  

املين وتوفير هياكل  وتدريب الع 

تنظيمية المركزية وقيادة داعمة  

 وبناء ثقافة ورؤية مشتركة . 

توفير دورات تدريبية لتنمية مهارات   اإلدارة العليا 

 العاملين بالبنوك التجارية . 

اإلهتمام بنشر ثقافة البراعة التنظيمية  

 داخل البنك .

 آلية التنفيذ  المسئول عن التنفيذ  التوصية 

ل لتوعية العاملين  عقد ورش عم

بمفهوم البراعة وأهميتها بالنسبة  

للبنوك وتوعية المديرين بكيفية  

تنميتها من خالل إنشاء وحدات 

لإلستغالل ووحدات اإلستكشاف  

ووضع رؤية مشتركة وقيم محددة  

لهذه الوحدات وتشجيع العاملين على  

 

 إدارة الموارد البشرية 

 

 

يف العاملين والمديرين بفوائد تعر

 تطبيق البراعة لدى البنك .

تحديد واضح للسلطات والمسئوليات  

لدى العاملين لمنع التضارب  

 والصراعات . 

إنشاء وحدات متخصصة لالستغالل  

واإلستكشاف وآخرى للتنسيق فيما  
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 آلية التنفيذ  المسئول عن التنفيذ  التوصية 

 بينهم .  اإللتزام والتعاون مع المديرين .

تشجيع العاملين على اإلهتمام بأنشطة  

اإلستكشاف والمتمثلة فى البحث  

وتحمل المخاطرة والتجريب 

والمنافسة وكذلك تشجيعهم على  

اإلهتمام بأنشطة اإلستغالل المتمثلة  

فى اإلختيار واإلنتاج واإلنجاز  

 والتنفيذ .

تعريف العاملين بأهمية اإلستكشاف   اإلدارة العليا 

وأهمية اإلستغالل وكيفية تطبيقهما لدى 

 البنك وكيفية الموازنة بينهما.

 .  ينعداد الباحثالمصدر : من إ
 

 مقترحات لبحوث مستقبلية : 

 دراسة أثر أخاقيات العمإل عل  البراعة التنظيمية . •

 دراسة مدى إختا  ا نماط القيادية عل  البراعة التنظيمية . •

 دراسة العاقة بين إدارة المتاه  تالميزة التنافسية. •

 بيئات آخرى . دراسة أثر البراعة التنظيمية ف  تحقيق الميزة التنافسية ف  •
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 المراجع

 أوالً : المراجع العربية . 

( ، " اتجاهةةات المةةديرين فةةى مراكةةز الةةوزارات األردنيةةة نحةةو 2018الحمدانى ، صةةبا نةةورا ، ل .1

والعوامةةل المةةؤثرة فيهةةا ودورهةةا فةةى تحقيةةق الميةةزة التنافسةةية    SOWTتطبيق مصفوفة 

ينةةةة العالميةةةة ، ماليزيةةةا، مةةة  دراسةةةة ميدانيةةةة " ، مجلةةةة الراسةةةخون ، جامعةةةة المد

 .  19-1(،ص 2(،عل3ل

( ، " أثر القيادة التحويلية على براعةةة األداء "   بةةالتطبيق علةةى 2014الزهار ، رضوا محمد ، ل .2

البنوك التجارية فى جمهوريةةة مصةةر العربيةةة ، رسةةالة ماجسةةتير  يةةر منفةةورة ، جامعةةة 

 . 47-1دمياة ، كلية التجارة ،ص 

( ، " توسيي إدارة المواهب فةةى العالقةةة بةةين 2017د عبد العظيم محمد ،ل  السطوحى ، محمد محم .3

  205-1القيادة الخادمة والبراعة التنظيمية " ، رسالة ماجستير ، جامعة المنصورة،ص 

( ، " دور إستراتيجية التعويضات فةةى تحقيةةق الميةةزة التنافسةةية"، دراسةةة 2013بخوش، مديحة، ل .4

 الجزائرية، مجلة الباحث، العدد الةانى عفر، دار ميدانية فى المصار  التجارية 

 .149-158المنظومة، ص  .5

(، " العالقة بين تطبيق أبعاد األداء المتوازن وتعزيز الميزة 2018در ام ، ماهر موسى حامد ، ل- .6

التنافسةةية للبنةةوك فةةى قطةةاع  ةةزة " ، مجلةةة الجامعةةة اإلسةةالمية ،  شةةئون البحةةث العلمةةى 

 . 33-66(،ص 2( ، عل26امعة اإلسالمية ، زة ، فلسطين ،م  لوالدراسات العليا بالج

( ، " أثةةر رأ  المةةال الفكةةرا علةةى تحقيةةق البراعةةة 2016سةةليمان ، فيبيةةى نصةةحى را ةةب ، ل .7

التنظيمية "   دراسةةة تطبيقيةةة علةةى البنةةوك التجاريةةة بجمهوريةةة مصةةر العربيةةة ، المجلةةة 

 .380-336، ص  2،ع 7العلمية للدراسات التجارية والبيئية ، مصر ، م  

(." العالقة بين القيادة  التحويليةةة والبراعةةة التنظيميةةة "  دراسةةة  2016عبا  ،عمر عبد الواحد .ل .8

تطبيقيةةة علةةى العةةاملين فةةى صةةناعة األثةةاث بمحافظةةة بغةةداد، جمهوريةةة العةةراق ، رسةةالة 

 . 219-1ماجستير ،  كلية التجارة ، جامعة المنصورة،ص 

(، "أثةةر جةةودة المعلومةةات فةةى تحقيةةق الميةةزة التنافسةةية  دراسةةة حالةةة 2018عبد اللوش، محمد، ل .9

-242( ، ص   18الفركة األفريقية للزجا،"، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا،الجزائر،ع ل

225. 

( ، " أثر قدرات سلسلة التوريد فى تحقيق الميزة التنافسةةية   2015عسا  ، محمد أحمد حسين ، ل .10

قعةةوار فةةى األردن " ، رسةةالة ماجسةةتير ، جامعةةة الفةةرق   دراسة حالة مجموعةةة شةةركات

 . 106-1األوسي ،  كلية األعمال ، األردن،ص 

 ( ،" أثر التوجه اإلبداعى فى تحقيق الميزة التنافسية2015عجع ، محمد هيةم عبدالرحمن حافظ، ل .11

األردن( " ، درار  –  دراسةةةة ميدانيةةةة فةةةى مجموعةةةة اإلتصةةةاالت األردنيةةةة لأورانةةة  

 .  24-1ومة،ص المنظ
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 قائمة االستقصاء
 األخ الفاضل/............................

 .األخت الفاضلة/........................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ....وبعد

"أثر البراعة التنظيمية فى تحقيق الميزة التنافسية بالتطبيق على البنىىوك   يتم بإعداد بحث ميدان  بعنتن
 التجارية فى جمهورية مصر العربية" .

من أسئلة بحريااة  لذا نرجتا من سيادت(م الم ار(ة بالرأى ف  هذا البحث باتجابة عما ترد ف  هذه القائمة
 تامة تذلك بتضل عامة صح  أما التقدير الذى ترتنه مناسبا.

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام

 القسم األول: متغيرات الدراسة:

فيما يل  مجمتعة من العبارات المتعلقة بالبراعة التنظيمية تالميزة التنافسية ، برجاااء متافقتااك علاا  (ااإل 
ت ، تذلك بتضاال عامااة صااح أمااام تاحااد ماان اتختيااارات الخمسااة المقابلااة ل(ااإل عبارة من هذه العبارا

 عبارة.

 أوالَ:البراعة التنظيمية 

موافق  اراتااااااااااااا العب م

 تماما
 موافق

محايد أو 

 غير متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 اإلستغالل  -أ             

1 
يالئم   يهتم البنك بتحسين جودة الخدمات المقدمة بما

 إحتياجات العمالء. 
     

      يهتم البنك بتخفي  تكلفة الخدمات المقدمة. 2
      يحرص البنك على التوسع فى األسواق الحالية.  3
4 

يحرص البنك على إدخال تعديالت مستمرة على 

 الخدمات المقدمة. 
     

5 
يحاول البنك تنويع نطاق الخدمات المقدمة لعمالئه 

 الحاليين.
     

6 
يحرص البنك على تحسين التكنولوجيا المستخدمة  

 فى تقديم الخدمات. 
     

7 
يهتم البنك بتحسين وتطوير نظم اإلدارة لديه بما 

 يالئم تحقيق أهدا  البنك.
     

      يحرص البنك على ضمان رضاء عمالئه. 8
         

 

 ( 1ق ) ىىملحى
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موافق  اراتااااااااااااا العب م

 تماما
 موافق

محايد أو 

 غير متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 اإلستكشاف:  -ب 

      يقوم البنك بفت  أسواق جديده.  9
10 

يقوم البنك ب دخال تحسينات تكنولوجية على 

 الخدمات المقدمة للعمالء. 
     

11 
يحرص البنك على إتباع نظم إدارة مرنة ل ستجابة  

 بسرعة للتغيرات فى األسواق. 
     

      يحرص البنك على جذب عمالء جدد. 12
      يهتم البنك بتجربة خدمات جديده فى السوق المحلى.  13

 الميزة التنافسية:  ثانيا:

موافق  اراتااااااااااااا العب م

 تماما
 موافق

محايد أو 

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 الكفاءة:   -أ          

15 
يحقق البنك إنخفاضا واضحا فى معدل دوران  

 العاملين لديه.
     

      يوجد تحسن مستمر فى أداء العاملين فى البنك. 16
      نك على تحسين إنتاجية العاملين فيه.يحرص الب  17
18 

يهتم البنك بتخفي  تكاليف أداء الخدمات المقدمة  

 للعمالء.
     

19 
يهتم البنك بتطوير أساليب وةرق أداء خدماته من  

 فترة إلى لخرا. 
     

 الجودة:  -ب          

20 
تحوز الخدمات المقدمة من قبل الموارد البفرية  

 لعليا بالبنك. رضاء اإلدارة ا
     

21 
يهتم البنك بتقليل معدالت الفكاوا من العمالء 

 حول الخدمات. 
     

22 
تطابق الخدمات المقدمة من البنك المعايير المحددة 

 فيه. 
     

      يطرح البنك خدماته بأسعار تنافسية.  23
 التجديد:  -ا ج       

24 
يحرص البنك على جذب كوا الكفاءات العلمية  

 والعملية للعمل فيه. 
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موافق  اراتااااااااااااا العب م

 تماما
 موافق

محايد أو 

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

25 
يؤدا البنك أعماله بطرق أسرع وأكةر دقة من  

 المنافسين.
     

       

 اإلستجابة لحاجة العميل:  -د  

26 
يمتلك البنك المرونة فى التأقلم مع الضغوة  

 والتغيرات فى البيئة المحيطة. 
     

27 
يفجع البنك العاملين فيه على تطوير مهارتهم بما  

 ئم القيام بالوظائف المختلفة. يال
     

      تنمو الحصة السوقية للبنك ب ستمرار. 28
      تتحسن نتائ  األعمال بالبنك من فترة إلى لخرا  29
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 القسم الثانى: البيانات الديموجرافية: 

اتجاباة التا  فيما يل  مجمتعة من البيانات ال خصية نرجت اتجابة عليها تعدم إغفالها بتضل عاماة صاح  أماا 
 تتناس  معك: 

 ذكر                         أنثى                   النوع: -1

 العمر -2
 

 سنة  30أقل من         
 سنة  40إلى أقل من  30من        
 سنة  50إلى أقل من   30من       

 سنة فأكثر 50
 الحالة اإلجتماعية  -3

 أرمل                       أعزب                                            
 متزوج ويعول                                              مطلق

 الموهل العلمى  -4
 متوسط                                      فوق المتوسط
 جامعى                                       فوق جامعى

 
 مدة الخدمة فى البنك:   -5

 سنوات  5أقل من  
 سنوات 10سنوات إلى أفل من   5من 
 سنة  15إلى أقل من   10من 
 سنة فأكثر 15من 

 


