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   :ملخص البحث
ین التوجھ بال           ة ب ى بحث العالق ذه الدراسة إل دف ھ سیة تھ زة التناف ستدام والمی سوق الم

أداة  ة االستقصاء ك ة قائم د استخدمت الباحث ي مصر، وق ة ف المستدامة في البنوك التجاریة العامل
ت  ي بلغ ة، والت ة الدراس ن عین ات م ع البیان وك ٣٨٤لجم ي البن وظفین ف ة الم ن كاف ردة م  مف

ك مصر البنك األھلي (المختارة بعینة البحث  ك  ، بن وطني  ةسكندریإ، بن ي ال ك قطر األھل ، بن
احثون ٣٦٣، وكان عدد القوائم الصحیحة  ) مصر ال ٢١ قائمة حیث استبعد الب دم اكتم ة لع  قائم

ت  صحیحة بلغ ردود ال سبة ال ا، أي أن ن شوائیة  %٩٤،٥بیاناتھ ة الع ى العین اد عل م االعتم ، وت
ة الطبقیة في جمع بیانات الدراسة، وأظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة  ارتباط طردیة ذات دالل

سیة إحصائیة زة التناف ي مصر والمی ة ف  بین أبعاد التوجھ بالسوق المستدام بالبنوك التجاریة العامل
ستدام  المستدامة بھذه البنوك سوق الم ، كما أظھرت نتائج الدراسة وجود تأثیر معنوى للتوجھ بال

ي ، البعد االجتماعي البعد البیئي ( د البیئ ى )  ، البع ستدامة عل سیة الم زة التناف اد المی ز، (أبع التمی
دمت الدراسة ) التكلفة األقل، التوقیت، االبتكار، الكفاءات األساسیة وك محل الدراسة، وق في البن

ا  دیھم، كم ستدامة ل سیة الم زة التناف ي تطویر المی سھم ف ي ت ن التوصیات الت د م لھذه البنوك العدی
  . یةقدمت بعض التوصیات بالدراسات المستقبل

Summary: 
This study aims at investigating the relationship between 

sustainable market orientation and sustainable competitive advantage in 
commercial banks operating in Egypt. The researcher used the survey list 
as a tool to collect data from the study sample, which reached 384 
individuals from all employees in the selected banks in the research 
sample The number of correct lists was 363, where researchers excluded 
21 lists for incomplete data, meaning that the percentage of correct 
responses was 94.5%, and a random stratified sample was relied on to 
collect the study data. Having a r-relationship The results of the study 
showed that there is a significant effect of the sustainable market 
orientation (environmental dimension ،social dimension ،environmental 
dimension) on the dimensions of sustainable competitive advantage 
(excellence, lower cost, timing, innovation, and core competencies) in the 
banks under study, the study provided these banks with many 
recommendations that contribute to the development of their competitive 
advantage, and some recommendations for future studies. 
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  :د ــتمھی
المي  ام الع ضا االھتم ستدامة وأی ات الم ة المنتج ستھلكین بأھمی ي الم ادة وع َّ زی ًإن

ستدام ات الم ات والعملی ستدامة والمنتج ة الم وم التنمی الترویج لمفھ ة  ةب وعي بالتنمی د ال ، وتزای
رف ب ا یع ور م دأ ظھ ستدامة ب ستدام" ـالم سویق الم دخل الت  Sustainability Marketing"  م

Approach مما جعل ھناك اھتماما كبیرا من قبل مؤسسات األعمال بتبني مفھوم التوجھ بالسوق ً ً
اًالى أصبح عنصرا وبالت)Gonzalez, et al., 2011(المستدام   يً مھم ا  ف ى المزای أثیر عل  الت

ستدامة سیة الم سفة  التناف ى فل ة عل سویقیة مبنی ستطیع تطویر استراتیجیة ت ي ت َّ المنظمات الت ، إن
دولي  التوجھ بالسوق المستدام ستوى ال ى الم افس عل ، ھي فقط تلك المنظمات التي تستطیع أن تن

سوق ستدامةوعلى الرغم من اقتران موضوع اال،  ) ٢٠١٧،  وردة أبو ( والعالمي  والتوجھ بال
ة وم البیئ ع مفھ ستدام م ك ال الم ة  ، إال أن ذل ع بقی ھ م شكل دون ربط ذا ال زاءه بھ ن اجت یمك

  . المتغیرات االستراتیجیة والتخطیط المعتمد في منظمات األعمال
ال  ة األعم ي بیئ ستدامة ف سیة الم زة التناف ع المی ة م تدامة مقرون بحت االس د أص وق

رة ذلك أص المعاص ي ، ول سیة ف ات الرئی ین األولوی ن ب ستدامة م سیة الم زة التناف بحت المی
شرون رن الحادي والع ي الق رة ف ل  إستراتیجیة األعمال في أغلب المنظمات الرائدة والكبی ، ولع

ات  ع توجھ ا م دى توافقھ اس بم تمرارھا یق ات واس اح المنظم اس نج ى أن قی ود إل ك یع رد ذل م
ات ع والحكوم ث  المجتم ة اأ، حی سیة ن قیم زة التناف داع لمی ستوى اإلب ع م رتبط م ستدامة ت الم

سیة  المتحقق في خلقھا وتطبیقھا في الواقع العملي للمنظمة زة التناف ق المی أن تحقی ي ب ذا یعن ، وھ
ي  المستدامة ال یمكن أن یستمر دون أن یكون ھناك إبداع فكري متوافق مع اإلمكانات المتاحة ف

رین ن اآلخ ا ع ایز بھ ق والتم ا  التطبی ستدامة ألنھ سیة الم زة التناف ى للمی ك ال معن دون ذل ، إذ ب
ھ ال ار مماثل رار ألفك ي بالت ستكون اجت ل اآلخرین إال وتنتھ ن قب دھا م تم تقلی ث أن ی ذه اتلب لى ھ

  . ) ٢٠١٣،  ، حمدان البكري (المیزة التنافسیة 
ى أزمأوحیث  ة  تتعرض إل ي الدول ان ف ة أو كی ل أي منظم ات ن البنوك في مصر مث

ي  ؤثرة ف ة والم م القطاعات الفعال ن أھ یفرضھا الظرف العام وألن القطاع المصرفي أضحى م
ع  ي رف ر ف ر مباش ر وغی شكل مباش ساھم ب ي ت سیة الت ن القطاعات الرئی صاد المصري وم االقت
د جاءت  ستدامة ، فق صادیة الم ة االقت و والتنمی معدالت النمو االقتصادي وتحفیز ودفع عجلة النم

، التى تأسست   للتنمیة المستدامةم٢٠٣٠نك المركزى المصرى متماشیة مع رؤیة مصرجھود الب
ى  ةعل ع ثالث ة الوض ك لتقوی ة وذل ة والبیئی صادیة واالجتماعی اد االقت شمل األبع سیة ت اد رئی  أبع

دا  د نموذجا جی وك تع ًالتنافسي للبنوك والمحافظة على بقائھا في السوق، ونظرا لما سبق فإن البن ً
  .  دور التوجھ بالسوق المستدام في تطویر المیزة التنافسیة المستدامةلدارسة
  : ةـم الدراسـمفاھی

م Brandt landعرفتھا اللجنة العالمیة للبیئة :  )Sustainability(ة ـاالستدام - ة لألم  والتابع
ام  ي ع دة ف ا م ١٩٨٧المتح ى أنھ ة عل "عل وارد والمحافظ ستمر للم ور الم ة یالتط ا لمقابل ھ

ال القادمة الیحتیاجات الحاال ا )Preston, 2001(ة دون المساس بفرص واحتیاجات األجی  كم
ا  ي  "عرفت على أنھ دفین ف ق ھ ال لتحقی ل منظمة األعم ن قب دة م ویر المعتم استراتیجیات التط

ة ناد البیئ م وإس ي دع ل األول ف د یتمث ت واح ربح  وق د ال اني تولی   ، والث
)Kotler, 2007&Armestrong(.   
ن تعریف التوجھ  یمك: )Sustainable Market Orientation(لتوجھ بالسوق المستدام ا -

ھ SMOبالسوق المستدام  ى أن ة احتیاجات  : " عل ع وتلبی ستدامة لتوق ادئ اإلدارة الم استخدام مب
شاملة ة ال سویق العمالء من خالل التكامل الفعال لالستخبارات البیئی شغیل والت ع أنظمة الت ؛  ، م

ة ً ولة اجتماعیائ نظم للقیم مربحة ومسوتطبیق ن الناحی ة المدي م ة طویل ائج اإلیجابی ، وتولید النت
ذین  سیین ال صلحة الرئی حاب الم ة ألص ون مقبول ي تك ة والت ة والبیئی صادیة واالجتماعی االقت
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ى  یلاالذین یستمدون فوائد م ذین یحصلون عل ة الثانویة ال ات المعنی ة مباشرة من الشركات والجھ
   )Mitchell, 2010  (قتصادیة والبیئیة غیر المباشرةالجتماعیة واالالمنافع ا

سی - زة التناف دة : )Competitive advantage( ةـالمی سیة ع زة التناف ت للمی د أعطی  لق
سین  اقي المناف ن ب سة ع ز المؤس ا یمی و م د وھ اه واح ي اتج ا ف صب جمیعھ ا ت اریف لكنھ تع

  . المتواجدین معھا في السوق
سیة" بورتر مایكل  "وحسب  زة التناف  ویعتبر ھو أول من قدم إسھامات في تعریف المی

ؤه المنظمة مقابل المنافس"حیث عرفھا على أنھا  ّ ا  )Porter, 1985 " (نیالموقع الذي تتبو ً ووفق
ن یلالذلك فإن المیزة التنافسیة تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جدیدة أكثر فع ة م

دانیا  المنافسینتلك المقدمة من قبل شاف می ذا االكت ى ً ، حیث یكون بمقدورھا تجسید ھ ، أو بمعن
اه الواسع ي .  " آخر إحداث عملیة اإلبداع بمعن ن القیمة الت شأ م سیة تن زة التناف أن المی د ب ا أك ّكم

  . باستطاعة المؤسسة أن تخلقھا لزبائنھا
م وصف )Sustainable competitive advantage(المیزة التنافسیة المستدامة  - ا ت  كم

ن یالمنافع أو العوائد التي تحصل عل"المیزة التنافسیة المستدامة بأنھا  دي ممك د م ھا المنظمة ألبع
زة  )Hitt, et al., 2001(من قبل المنظمات األخرىستنساخھا والتي ال یمكن تقلیدھا أو ا أي أن المی

ي تحصل عل دة الت زات الجدی ي المی ستدامة تعن سیة الم ي یالتناف ا ف ا یجعلھ ال بم ة األعم ا منظم ھ
  .  الطویلىیمكن تقلیدھا على المد وال مركز متقدم باستمرار بالعالقة مع منافسیھا

  : ةـات السابقـالدراس
صل سابقة ذات ال ذا الجزء بعض الدراسات ال رات الدراسة ةیعرض ھ التوجھ  ( بمتغی

  :  تالىوذلك على النحو ال)  ، المیزة التنافسیة بالسوق المستدام
  : دراسات تناولت التوجھ بالسوق المستدام) أ ( 

   :دراسات تناولت المیزة التنافسیة المستدامة      
ا        ا تاریخی ة ترتیب ل مجموعة مرتب سابقة الخاصة بك وفیما یلي عرض مختصر للدراسات ال

  . تفادة منھا، وبیان أوجھ االس ق على ھذه الدراساتی، مع تقدیم تعل من األقدم إلى األحدث
  Sustainable Market Orientation الدراسات المتعلقة بالتوجھ بالسوق المستدام

ة أھداف  ) Robert, et al., 2010 (استھدفت دراسة  -١ د الستخدام ثالث وذج جدی ع نم وض
م شركات وھ سویق لل تراتیجیة الت ي اس سیة ف ستدامة الرئی ة الم صادي :  للتنمی دف االقت الھ

اعي وا داءات واالجتم ة لن ستدام مواكب سوق الم ھ بال و التوج دیث وھ وم ح شاء مفھ ي إلن لبیئ
شركة كنتیجة لتطبی ى ال دة عل افع العائ اقش المن ذه الدراسة تن ا أن ھ ستدامة، كم ة الم ق التنمی

ستدام  سوق الم ھ بال ادئ التوج ري SMمب وذج نظ ن نم ارة ع ة عب ذه الدراس د  ، وھ ، وق
اء ھی ادة بن سوق اقترحت ھذه الدراسة إع د للتوجھ بال ل جدی دیث لیصبح ) (MOك كتوجھ ح

ستدام  سوق الم ك ب) SMO(التوجھ بال ات، اوذل سویق المنظم موال لت ر ش دخل أكث اره م ًعتب
ستدام  سوق الم ث إن التوجھ بال ر فعSMOحی تراتیجیة أكث سویق اس دم للت الل یلا یق ن خ ة م

ذلك االقتصادیة باإل ة وك ة والبیئی نظم االجتماعی م ال ادة فھ ى زی ؤثر عل ي ت رق الت ضافة للط
شركة تراتیجیة ال دى  اس ى الم شركات عل سویقي لل سین األداء الت ى وتح اظ عل ك للحف ، وذل

  . الطویل من خالل تكامل أفضل مع مبادئ إدارة االستدامة
تھدفت ابینما  -٢ شركات  ) Satyendra, 2012 (دراسة س سبیة لل ساھمة الن ن الم شف ع الك

سوق باالموجھة بالسوق مقارنة با ة بال شركات الموجھ ى التوجھ باالستدامة إلل أي  (ضافة إل
ارة  ) التوجھ بالسوق المستدام ذه الدراسة عب ل توجھ منھم،وھ سبیة لك ھامات الن یم اإلس ، لتقی

ري وذج نظ ن نم أثیر  ع ة ت اج لدراس ات تحت ى أن المنظم ة إل ذه الدراس لت ھ د توص ، وق
تدامتھااألعمال التي تقوم بھا على بیئة العمل وكی ى اس  ف یمكن لھذه اإلجراءات أن تؤثر عل

دعیم ة، وبالنسب ع نظام لت  للمدیرین فھم یرون أنھم بحاجة إلى دراسة الموارد الطبیعیة ووض
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ل  دما یق ھ عن ة أن ذه الدراس الل ھ ن خ ضا م ضح أی ستویات، وات ة الم ى كاف ة عل المنظم
وارد ن الم روض م ت المع ادئ االس ع مب ي تتب ات الت ان المنظم ا ، ف ى كونھ افة إل دامة باإلض

ھ  دون التوج ط ب سوق فق و ال ة نح شركات الموجھ ى ال وق عل ا تتف سوق فإنھ و ال ة نح موجھ
  . باالستدامة

ي التوجھ  ) Mitchell, 2012 (في حین استھدفت دراسة -٣  الوصول لنقاط القوة والضعف ف
ادة القیمة للم رص المتاحة لزی ن خالل بالسوق كمفھوم إلدارة الشركات وحددت الف ة م نظم

ن  ین م ج اثن زیادة التركیز على اإلدارة البیئیة واالجتماعیة بجانب االقتصادیة، واقترحت دم
و التوجھ  نماذج اإلدارة وھما د وھ وم جدی ؛ التوجھ بالسوق والتنمیة المستدامة للوصول لمفھ

ي  بالسوق المستدام ثال ف سیاحة مم ة ، وھي عبارة عن دراسة حالة مطبقة على قطاع ال حدیق
ة األساسیات  في نیوزیالندا) مزار سیاحي(سیاحیة كبیرة  ، وقد توصلت ھذه الدراسة لمعرف

ستدام   SMOالتي تم تكرارھا في األبحاث لزیادة فھم اإلدارة القائمة على التوجھ بالسوق الم
ي  في مختلف المنظمات والصناعات والثقافات ة األول ، وھذه الدراسة تعتبر الدراسة التطبیقی

ة في ھذا المجال اد اآلتی ي األبع ستدام ف سوق الم  ( ، وقد حددت ھذه الدراسة أبعاد التوجھ بال
  . ) ، البعد البیئيى ، البعد االجتماعى البعد االقتصاد

سوق  ) Abou-Warda, 2014(استھدفت دراسة وقد  -٤ وم شامل للتوجھ بال ول لمفھ  الوص
ل ت ة مراح اده ودراس ى ابع وف عل ستدام والوق ورهالم ھ  ط اس للتوج اء مقی ت ببن د قام ، وق

ستدام و سوق الم ذلك أبال صریة وك ات الم ى الكلی ھ عل اس لتطبیق ك المقی ة ذل دى دق ت م ثبت
ى ا أثیره عل ستدام وت سوق الم ھ بال وم التوج حت مفھ ات الأوض ي الكلی ادیمي ف اد األك عتم

ن  ات م ع البیان م جم د ت دة وق صریة المعتم ي ال٢٠٤الم ستجیب ف ات ا٦ ـ م ة  كلی لحكومی
ستدام المعتمدة المصریة سوق الم اس للتوجھ بال اء مقی ى بن ذه الدراسة إل د توصلت ھ ،  ، وق

دیث یواكب عصر  وم إداري ح ستدام كمفھ سوق الم وم التوجھ بال وكذلك قامت بتأصیل مفھ
ا ستدامة ومتطلباتھ ة الم ي  التنمی ستدام ف سوق الم اد التوجھ بال ذه الدراسة أبع د حددت ھ ، وق

اد  ةاألبع سوق : ( اآلتی ھ بال املین التوج ھ بالع ي ، التوج المجتمع المحل ھ ب ھ  ، التوج ، التوج
  . )، التوجھ بخلق القیمة بمشاركة العمیل  باإلبداع

ة  -٥ تھدفت دراس ین اس ي ح سوق   ) Mahmoud, 2016(ف و ال ھ نح أثیر التوج ار ت إختب
في ) SBFP(تدام في البنوك كأداة إستراتیجیة على األداء المتوازن والمس) SMO(المستدام 

ا ي غان ئة ف صادیات الناش الل ا االقت ن خ ة م ات البحثی ع البیان م تجمی د ت ة ، وق ام بدراس لقی
ا ل استقصائیة عن طریق  ي ٤٤٥االستبیانات التي تدار ذاتی وك الت ن موظفي البن  موظف م

ستدام  سوق الم ھ بال ى أن التوج ذه الدراسة إل د توصلت ھ ا، وق ي غان ل ف رتبط  یSMOتعم
ة وك محل الدراس ي البن ستدام ف دعم الدراسة  إیجابیا وبشكل كبیر باألداء المتوازن والم ، وت

ق   الوارد في الدراسات السابقةSMOمفھوم  ن تطبی ھ یمك  SMO، وتوضح ھذه الدراسة أن
عن طریق فھم العملیات المستدامة في البنوك وتأثیرھا على األداء االقتصادي واالجتماعي، 

أثیر ا سبب وت سھولة ب ھ ب ن تحقیق ذي ال یمك ة وال ات البیئی ى العملی صرفیة عل صناعة الم ل
 الصعوبة في تصور وفھم تأثیره في القطاع المصرفي مقارنة بالصناعات التحویلیة والتعدین

ك ع ذل ھ  ، وم دخل التوج وك لم اد البن د اعتم ى فوائ ل عل ا دلی ر تجریبی ة تظھ إن الدراس ؛ ف
اد ، وقد SMOبالسوق المستدام  ي األبع  حددت ھذه الدراسة أبعاد التوجھ بالسوق المستدام ف

  .  ) ، التوجھ البیئي ، التوجھ االجتماعي ، التوجھ االقتصادي التوجھ بالسوق ( : اآلتیة
  Sustainable competitive advantageالدراسات المتعلقة بالمیزة التنافسیة المستدامة

ي تو ) ٢٠١٢،  محسن (دراسة استھدفت  -١ شاملة ف ضیح الدور الذي تمارسھ إدارة الجودة ال
ة بأبعادھا  ستدامة متمثل سیة الم زة التناف ة (تطویر المی درة الجوھری ة ا المق ة ، إل، الثقاف بداعی

ن  ) ، المرونة االستراتیجیة تكنولوجیا المعلومات ى أراء مجموعة م د البحث عل ، وقد إعتم



  القة بین التوجھ بالسوق المستدام والمیزة التنافسیةالع          رمضان عبدالسالم ، نھلھ عوض   / د.شیرین أبوورده ، أ/ د.  أ
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٦٨٤( 

أمین العراقی شركة الت املین ب دراء الع ددھم الم الغ ع ة والب تھدفت ٤٠ة العام ا اس ردا ، كم  ف
ستدامة  سیة الم زة التناف اھیم المی وعي بمف شر ال الدراسة أیضا تحقیق عدة أھداف منھا زیادة ن
في البیئة الخدمیة العراقیة وخاصة في الشركة محل الدراسة ، وقد توصلت ھذه الدراسة إلى 

ى تطویر المی ؤدي إل شاملة ت ة أن إدارة الجودة ال ر متمثل شكل مباش ستدامة ب سیة الم زة التناف
تراتیجیةإلالمقدرة الجوھریة، الثقافة ا(بأبعادھا  ) بداعیة ، تكنولوجیا المعلومات، المرونة االس

  . كما أنھا تدعم استمرارھا
ا دراسة  -٢ ز  )  Johannessen, 2009(أم ق االبتكار وتعزی ة خل ة كیفی تھدفت معرف د اس فق

ةالمیزة التنافسیة ال ة النظامی ات المعرف ستدامة باستخدام عملی دم نموذج  م ذه الدراسة تق ، وھ
ات  مفاھیمي للمیزة التنافسیة المستدامة ، وقد أوضحت نتائج ھذه الدراسة أنھ من خالل عملی

ویر  ى تط ة إل ي النھای یؤدي ف ا س ا، مم ویر ابتكاراتھ سات تط ن للمؤس ة یمك ة النظامی المعرف
ار  مةمزایاھا التنافسیة المستدا ة واالبتك ات المعرف م لعملی وفر نظرة ثاقبة وفھ ذلك ت ، وھي ب

ة األعمال ي بیئ سیة ف دموا .  التي تدعم المزایا التناف ذه الدراسة أن العلماء ق ن ھ ین م د تب وق
ي )IO(نموذجین رئیسیین لتوضیح المیزة التنافسیة وھما، نموذج التنظیم الصناعي  ، الذي بن

ائج  ، والنموذج القائم على الموارد  الكالسیكيعلى نظریة االقتصاد الجزئي كما أوضحت نت
ھذه الدراسة أن زیادة التركیز على المعرفة باعتبارھا ذات أھمیة لرجال األعمال ھو حجر 
ام  ذلك االھتم ال وك ة األعم ي بیئ تدامتھا ف ى اس اظ عل سیة والحف األساس لتعزیز المزایا التناف

  . باالبتكارات الحدیثة
ال  )Devika, 2014 (دراسة استھدفت في حین  -٣ ات األعم ة إلدارة عملی اء نظری دعیم بن  ت

ي ) BPM(التجاریة  سة الت ي ذروة المناف ھ ف ى أن ستدامة إل سیة الم زة التناف ق المی وذلك لتحقی
رھا  وم نعاص ة الی ال التجاری ات األعم إن إدارة عملی ل ) BPM(، ف دأ اإلدارة  األمث و مب ھ

ن تھ ویمك تم ممارس ذي ی ى ال اظ عل سیة  والحف زة التناف ویر المی ي تط شركات ف ساعد ال  أن ی
ذه الدراسة،  زیایلا شركة في م١٠٠٠، وتستھدف ھذه الدراسة أكبر  استدامتھا ، ونتج عن ھ

ة  ال التجاری ات األعم أثیر إدارة عملی ن ت ق م ن التحق ھ یمك سیة BPMأن زة التناف ى المی  عل
ستدامة  درة الSCAالم ة الق ى أساس نظری ي،  عل ار التجریب ن خالل االختب ط م ة فق دینامیكی

وعي الح ة اوھذه الدراسة ستزید من مستوى ال ات الفعال إدارة العملی ة المرتبطة ب لى واألھمی
اظ عل ستدامة للمنظمات والحف سیة الم زة التناف ى تطویر المی ر عل ایالتي  تؤثر بشكل كبی ،  ھ

ى  ن أجل تحسین وھذا من شأنھ تمكین الممارسین من تبریر الحاجة إل وارد م تخصیص الم
ل دى الطوی ي ، عملیاتھم التنظیمیة وإدارة تلك العملیات على الم ات ف ذلك ستكون المنظم  وب

سیة  ا التناف الل مزایاھ ن خ سوق م ة لل ة والدینامیكی روف المتقلب ة الظ ضل لمواجھ ع أف وض
  . المستدامة

ات ا  ) Azizah, 2015(بینما استھدفت دراسة  -٤ تراتیجیة الخاصة البحث في أدبی إلدارة االس
ستدامة) BI( بمفھوم الذكاء التجاري سیة الم زة التناف ى المی ؤثرة عل یة م ،  كأداة تنافسیة أساس

ى  درة عل ومع ذلك فقد اتضح أن تطور المیزة التنافسیة المستدامة للشركات والتي توفرھا الق
جوة تسعى ھذه الدراسة إلى ة أصبحت غیر مدروسة جیدا، ولسد ھذه الفیاإلنتاج بكفاءة وفاعل

ذكاء  بنجاح) BI(تطویر نموذج لنشر الذكاء التجاري  شر ال ین ن ة ب ا العالق ، وتدرس تجریبی
ستدامة ) BI(التجاري  سیة الم زة التناف شغیلیا SCAوالمی ذا البحث نموذجا ت د وضع ھ  ، وق

ا وذج قائم ذا النم ان ھ سیة وك زة التناف ویر المی ل تط ن أج ات م ىإلدارة المعلوم   عل
Resource-based Theory RBT )Barney, 1991  ( نظریة دوي و)DOI theory 

 ()Rogers, 1995 (وذج نجاح نظام المعلومات ذلك نم م ا وك د ت ة ال، وق ى عین عتماد عل
دارھا  ي م٤٠٠مق لكیة ف سلكیة والالس ركات االتصاالت ال ي ش املین ف ن الع ردة م ا یلا مف زی

ستخدم ًا بحثیًاقد توصلت ھذه الدراسة إلى نموذج، و كوروكانت غالبیة االستجابات من الذ  ی
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كذلك نموذج و DOI theoryنظریة دوي و) (Resource-based Theory RBTأسلوب 
ات  اري ISSنجاح نظام المعلوم ذكاء التج شر ال ى ن ات عل ذه النظری أثیر ھ ة ت یس كیفی  ، لیق

  . امة للمنظمة على المیزة التنافسیة المستدًیجابیاإً الذي یؤثر تأثیرا
ى )Amoako, 2016 and Samuel(أما دراسة  -٥ ر االستدامة عل د استھدفت دراسة أث  فق

ا ا تجریبی ي غان صنیع ف شركات الت سیة ل زة التناف د  المی ى ا، وق ة عل ن ١٨٠قتصرت العین  م
ام  ن ع دأ م ي تب ة الت رة الزمنی ا خالل الفت ي غان ركات التصنیع ف  ١٩٩٤العاملین فقط في ش

ر  م٢٠١٣إلى ا األكث اعي ھم ، وتشیر نتائج ھذه الدراسة إلى أن الجانب االقتصادي واالجتم
أثیرا أثیراًت ل ت و األق ي فھ ب البیئ ا الجان شركات أم ذه ال سیة بھ زة التناف تدامة المی ى اس ، ً  عل

ى أداء  أثیر إیجابي عل وباإلضافة إلى ذلك فإن الصورة المؤسسیة واالجتماعیة للشركة لھا  ت
  . لى على استدامة میزتھا التنافسیةالتالشركات وبا

ة  -٦ ین دراس ي ح ول )Isaac, 2018 and Daniel(ف ة وص د كیفی ى تحدی لت إل د توص  فق
م  طة الحج صغیرة والمتوس سات ال ناعة) SMEs(المؤس ي ص صة ف اه( المتخص ،  المی

اث شاب واألث  )والمشروبات ، والصابون ، والمنظفات ، وتصنیع المعادن ، وصناعات األخ
ددة واستغاللھا ل درات مح وارد وق ج م لمحافظة على أو تحسن المیزة التنافسیة من خالل دم

 “وجھة نظر قائمة على أساس الموارد "االستغالل األمثل كما قدمت ھذه الدراسة إطار بدیل 
) Resource Capability-Based View" RCBV (" ات الدراسة ع بیان م تجمی د ت ، وق

ى  عامل في شركات صن٥٩١من  اعیة صغیرة ومتوسطة في غانا، وقد توصلت الدراسة إل
ة  ارات الترویجی ف واإلبتك ة والتغلی ات والتعبئ صمیم المنتج ي ت دة ف ارات الجدی أن اإلبتك
سیة  زة التناف ى تطویر المی واإلبتكارات في مجال البیع بالتجزئة وإبتكارات التسعیر تعمل عل

صغیرة والم شروعات ال سوق للم ي ال ستدامة ف اه الم ال المی ي مج ة ف م خاص طة الحج توس
والمرطبات والمنظفات وتصنیع المعادن، كما وجدت الدراسة أن تصمیمات وحزم المنتجات 

رة ة المبتك ،  الجدیدة ھي المحرك الرئیسي للمیزة التنافسیة المستدامة تلیھا منافذ البیع بالتجزئ
ى أن ة وقد توصلت الدراسة إل وارد المادی اءة استخدام الم زة  كف ق می ى تحقی ؤدي إل سوف ت

  . تنافسیة مستدامة في بیئة األعمال
   :ةیلاالدراسة الح ى ومدي االستفادة منھا فلسابقة واستنتاجات الباحثون منھانتائج الدراسات ا

  :  نتائج الدراسات السابقة واستنتاجات الباحثون منھا- أ 
ستدام  ركزت بعض البحوث والدراسات العلمیة على أھمیة تطبیق م-١ سوق الم وم التوجھ بال فھ

)Warda, 2012 Mahmoud  ؛Mitchell, 2014( ة  ؛ ات الحیوی ي المنظم بخاصة ف
سیاحة Warda, 2014,2015 (Mahmoud &(م یمثل البنوك والتعل  ,Mitchell( وال

ي ) 2012 وأظھرت أن التوجھ بالسوق المستدام أصبح أكثر األولویات التنافسیة للمنظمات ف
  ) Warda, 2012, Mahmoud; Mitchell, 2014(صرالوقت المعا

ستدام-٢ سوق الم ھ بال وم التوج ة مفھ ن أھمی رغم م ى ال ي   عل شدیدة ف درة ال ظ الن ھ یالح ، إال أن
وع ذا الموض ت ھ ي تناول ات الت ن  الدراس ھ م ي تناولت ات الت م الدراس ت معظ ث كان ، حی

صار ن االخت ال م ستوي ع ى م ت عل ة أو كان ات النظری ات، مث الدراس   ل دراس
Mitchell, 2014) ( ،)Wooliscroft, 2010 Higham( ة ى حداث  ولعل ذلك راجع إل

  .  مدخل التسویق المستدام
ل-٣ ي متكام دخل كل ة م ستدام بمثاب سویق الم دخل الت ر م  Holistic  ،Integrative یعتب

approach  سویق داخل الت ود م ة جھ ضم كاف صادي  (ی اعي -االقت ي– االجتم ،  )  البیئ
ستدامة با ة الم ود التنمی ى قی افة إل ؛  Warda 2012,2016 Mahmoud &(إلض

Mitchell, 2014.(  
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سویقیة -٤ ة الت ا بالثقاف احثین ربطھ بعض الب سوق، ف ھ بال اس التوج ددت اآلراء المرتبطة بمقی َّ تع
MKTORي االسترات ر ف سویقیة ی، والبعض اآلخر من الباحثین ربطھا بسلوك التغیی جیة الت

MARKOR اس ، غ د قی دخلین عن ج الم یر أن ھناك العدید من اآلراء أكدت على أھمیة دم
  ) .Warda, et al., 2014(التوجھ بالسوق في الدراسات التسویقیة 

ى -٥ سة عل درة المؤس ى ق سیة عل دیدة التناف ة ش ل بیئ ي ظ ستدامة ف سیة الم زة التناف ف المی  تتوق
ي اإلبداع ة الت ك العملی ستوى ؛ حیث یعتبر اإلبداع ھو تل ى م زة عل ة ممی سعى إلحداث نقل  ت

ق  ز لخل ذھا بتمی ة وتنفی ة واالبتكاری ار الخالق ن األفك د مجموعة م الل تولی ن خ سة م المؤس
س وارد ال تخدام الم الل اس ن خ ل م ة للعمی ل یالقیم ات العم املین أو جماع ل الع ن قب اسیة م

Françoise, 2016)(  
م األ-٦ ن أھ ستدامة م سیة الم زة التناف بحت المی ال  أص تراتیجیة األعم ي اس سیة ف ات الرئی ولوی

ى أن  ك یرجع إل ل ذل رن الحادي والعشرون؛ ولع ي الق رة ف دة والكبی ألغلب المنظمات الرائ
قیاس نجاح المنظمات واستمرارھا یقترن بمدى توافقھا مع توجھات المجتمع والحكومات في 

ستوى وأس ة ویلاتحسین م دیم منتجات صدیقة للبیئ اج ، وتق ذاب اإلنت ة ب ع متوافق ت م ت الوق
 وكل ھذا یتوافق مع بعد التوجھ ،) Daniel, 2018 and Isaa( حاجات ورغبات الزبائن

ستدام   سوق الم اد التوجھ بال ن أبع ي وھما م  Warda(بالمجتمع المحلي وبعد التوجھ البیئ
and Mahmoud, 2012, 2016; Mitchell, 2014.(  

سوق  عدم وجود أي دراسة أجنبیة أو عربیة-٧ ة التوجھ بال ت عالق ة تناول م الباحث  في حدود عل
  . ، وبالبنوك بوجھ خاص المستدام بالمیزة التنافسیة المستدامة بالمنظمات بوجھ عام

  : الدراسة االستطالعیة
ن      ث م وع البح ب موض ام بجوان دف اإللم تطالعیة بھ ة اس ل دراس احثون بعم ام الب ق

شكل الناحیتین النظریة والتطبیقیة وتحدید م ساؤالت ب شكلة البحث وصیاغتھا في مجموعة من الت
  :، وصیاغة الفروض الرئیسیة للدراسة، وتمت ھذه الدراسة عبر مرحلتین كما یلي دقیق

  : الدراسة االستطالعیة المكتبیة
ة  االت المتعلق ب والمق ات والكت ن الدراس د م ى العدی االطالع عل احثون ب ام الب ق

رات الدراسةبموضوعات الدراسة وذلك بھدف ال ة بمتغی ة المتعلق ات الثانوی ى البیان ،  حصول عل
ائج الت ى النت ة عل ك المرحل فرت تل ث أس ستدام:  ةیلاحی سوق الم ھ بال یة للتوج اھیم األساس ،  المف

  . ، ومقاییس كل منھما والمیزة التنافسیة المستدامة
 على حد علم -وتمثلت الفجوة البحثیة النظریة في عدم وجود دراسات أجنبیة أو عربیة 

وك –الباحثین  ى البن ستدامة ف سیة الم زة التناف ستدام والمی سوق الم ین التوجھ بال  تناولت العالقة ب
  . التجاریة العاملة في جمھوریة مصر العربیة

  : الدراسة االستطالعیة المیدانیة
ي  املین ف ئلة للموظفین الع ى بعض األس وي عل ة تحت ة مبدئی ھ قائم احثون بتوجی ام الب ق

ا ال ة قوامھ ى عین ة عل ة المبدئی صرت الدراس د اقت صریة وق ة الم وك التجاری ن ٣٠بن ردة م  مف
ث األداء ألالموظفین في بنكي ا ن حی ھلي ومصر باعتبارھما یتصدران قوائم البنوك المصریة م

ن  ستدام وأیضا م سوق الم ي ومصر بال ي األھل اس مدي توجھ بنك ك لقی ومعدالت الربحیة، وذل
  : لشخصیة مع عدد من الموظفین في البنكین لسؤالھم عنخالل المقابالت ا

  ؟  ھل أھداف البنك مدفوعھ برضا العمالء-
   ھل یتفاعل األفراد من إدارات البنك مباشرة مع العمالء؟-
  لموظفیھ مقارنة بالبنوك المنافسة؟) مادیة( ھل یخلق البنك قیمة اقتصادیة -
  الح الذین یتعاملون مع البنك؟ ھل یولد البنك قیمة إقتصادیة ألصحاب المص-
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   ھل البنك یعرض الكثیر من فرص العمل للشباب؟-
   ھل منتجات وخدمات البنك الجدیدة أكثر صداقة للبیئة مقارنة بمنافسیھا؟-
  لى؟ا ھل یرعي البنك بعض الحمالت البیئیة في الوقت الح-
   ھل یطرح البنك خدمات حدیثة ومیزات تجعلھ متمیز عن المنافسین؟-
   ھل یستخدم البنك الموارد المتاحة بصورة اقتصادیة؟-
  ب جدیدة لعملیاتھ؟یلا ھل قام البنك بتطویر أس-
   ھل یطرح البنك الخدمات في الوقت المناسب؟-
  على العمل؟  ھل یستجیب البنك بسرعة للتغیرات التي تطرأ-

السوق المستدام واتضح من ھذه خالل ھذه الدراسة المبدئیة أن ھذه البنوك لدیھا توجھ ب
  . وبالذات فیما یتعلق بالجوانب االقتصادیة واالجتماعیة

تخدام  دة الس سعي جاھ وك ت ذه البن ضح أن ھ ة ات ذه الدراسة المبدئی الل ھ ن خ ضا م أی
  . ب التي تساعدھا في دعم المیزة التنافسیة المستدامةیلاأحدث األس

ر السنویة والنشرات الخاصة كما قام الباحثون باالطالع على وفحص العدید من التقاری
ى شبكة  ع اتحاد المصارف المصریة عل شركات وموق ع ال بالبنوك التجاریة المصریة على مواق

  .  اإلنترنت
  : مشكلة الدراسة

شقیھا افي ضوء ما أسفرت ع ھ الدراسة االستطالعیة ب ائج، ن ن نت داني م ي والمی لمكتب
  : تتضح مشكلة البحث في ظھور فجوتین ھما

  :   نظریة فجوة- أ 
ستدام بصفة عامة     سوق الم ت التوجھ بال ي تناول ة الت ة الدراسات األجنبی ،  تتمثل في قل

ة-؛ وعدم وجود أي دراسة أجنبیة أو عربیة  وندرتھا في الدراسات العربیة   فى حدود علم الباحث
ي البن- ستدامة ف سیة الم زة التناف ستدام والمی سوق الم ین التوجھ بال ة ب ة  تناولت العالق وك التجاری

  . العاملة في مصر
  :  فجوة عملیة-ب

سویقیة  شطة الت ة األن د طبیع ن تحدی ن م ة تمك ى دراس ة إل ة الماس ي الحاج ل ف تتمث
صاد " التوجھ بالسوق المستدام"المصاحبة ل  رتبط باالقت في البنوك التجاریة المصریة، كمجال م

تراتیج ة واإلس سیاسات الوطنی م ال ي رس ة ف ة البدای ون نقط ة لتك ویر البیئ سویقیة لتط یات الت
صورة  المصرفیة سین ال ضمن تح ا ی ا بم ستدامة بھ سیة الم زة التناف ویر المی ى تط ادرة عل ، والق

ا  ة والتزامھ سؤولیة االجتماعی اھیم المرتبطة بالم ق المف ا تطب ًالذھنیة عن ھذه البنوك عالمیا كونھ
  .  ، وحفاظھا على مباديء التنمیة المستدامة بالقیود البیئیة

  :  لىا یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل التوعلى ھذا األساس
التجاریة  البنوك ى العالقة بین التوجھ بالسوق المستدام والمیزة التنافسیة المستدامة فىما ھ

  ؟  جمھوریة مصر العربیةىالعاملة ف
  : ةـداف الدراسـأھ
سوق الم-١ ة  التعرف على درجة توافر أبعاد مدخل التوجھ بال ة العامل وك التجاری ي البن ستدام ف

  .  في جمھوریة مصر العربیة
سیة -٢ زة التناف ویر المی ي تط ستدام ف سوق الم اد التوجھ بال أثیر أبع ة ت  الوقوف على مدي العالق

  . بالبنوك التجاریة العاملة في جمھوریة مصر العربیة
أثیرا-٣ ر ت ون أكث ستدام یك سوق الم اد التوجھ بال ن أبع د أي م سیة  تحدی زة التناف ي تطویر المی  ف

  . بالبنوك التجاریة العاملة في جمھوریة مصر العربیة
  . )١( المقترح بالشكل رقم ةج الدراسذ اختبار العالقات الواردة فى نمو-٤
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المستقل     بـع    ١ف    المتغیر  تا ال   المتغیـر 

  
  
  
  

  ٢ف
  
  

  ٢/١ف    
  

  ٢/٢                         ف
  

  ٢/٣      ف       
  

  ٢/٤ف
  

  ٢/٥      ف
  
  

  
  ) ١ (شكل 

  ةـیرات الدراسـة بین متغــالعالق
  

   : ةـروض الدراسـف
ستدام ) ١( د االقتصادي (ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین أبعاد التوجھ بالسوق الم د  البع ، البع

ي د البیئ اعي، البع ستدامة )  االجتم سیة الم زة التناف ز، ال (والمی ت التمیی ل، التوقی ة األق تكلف
  . في البنوك التجاریة في مصر محل الدراسة)  المناسب، االبتكار، الكفاءات األساسیة

ة ) ٢( أثیر ذو دالل د ت صائیةال یوج ستدام إح سوق الم ھ بال د  ( للتوج صادي، البع د االقت البع
ي د البیئ اعي، البع ستدامة )  االجتم سیة الم زة التناف اد المی ى أبع ز،  (عل ل، التمی ة األق التكلف

 في البنوك التجاریة في مصر محل الدراسة)  التوقیت المناسب، االبتكار، الكفاءات األساسیة
  .  

  : تیةآلویتفرع من ھذا الفرض الرئیسي الفروض الفرعیة ا
ة -  أثیر ذو دالل د ت صائیة ال یوج وك إح ي البن ز ف ى التمی ستدام عل سوق الم ھ بال اد التوج  ألبع

  .  دراسةالتجاریة محل ال
وك إحصائیة ال یوجد تأثیر ذو داللة -  ي البن ل ف ة األق  ألبعاد التوجھ بالسوق المستدام على التكلف

  .   التجاریة محل الدراسة
ة -  ي إحصائیة ال یوجد تأثیر ذو دالل ت المناسب ف ى التوقی ستدام عل سوق الم اد التوجھ بال  ألبع

  .  البنوك التجاریة محل الدراسة
د ت -  ة ال یوج صائیةأثیر ذو دالل وك إح ي البن ار ف ى االبتك ستدام عل سوق الم ھ بال اد التوج  ألبع

  .  التجاریة محل الدراسة

  
  
  

  البعـد االقتصادى
  
  

  البعد االجتماعى
  
  

 البعـد البیئــــــى

التوجھ بالسوق 
 المستدام

المیزة التنافسیة 
 ةالمستدام

  

 التمیــــــز
  

 التكلفـة األقــل
  

 التوقیت المناسب
  

 كــــــــــاراإلبت
  

 الكفاءات األساسیة



  القة بین التوجھ بالسوق المستدام والمیزة التنافسیةالع          رمضان عبدالسالم ، نھلھ عوض   / د.شیرین أبوورده ، أ/ د.  أ
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٦٨٩( 

ي إحصائیة ال یوجد تأثیر ذو داللة -  اءات األساسیة ف ى الكف ستدام عل سوق الم  ألبعاد التوجھ بال
  . البنوك التجاریة محل الدراسة

   :ةـة الدراسـأھمی
  :  اسة من عدة اعتبارات علمیة وعملیة وقومیة تتضح فیما یليتنطلق أھمیة ھذه الدر

  :   األھمیة على المستوي العلمي-  أ 
ستدام كمجال  سوق الم وع التوجھ بال ن أن موض ة م ا العلمی تستمد ھذه الدراسة أھمیتھ
ة  ة األجنبی ة التطبیقی ات العلمی ي الدراس شدیدة ف درة ال ن الن اني م زال یع د ال ی ي جدی   معرف

) Warda, 2014 (  ة ى عدم وجود أي دراسة أجنبی ة-، باإلضافة إل م الباحث ي حدود عل  -  ف
، األمر الذي  تناولت العالقة بین التوجھ بالسوق المستدام والمیزة التنافسیة المستدامة بصفة عامة

ال ذا المج ي ھ ة ف اث العلمی ن األبح د م راء المزی ة إلج ة الملح ب الحاج ائج  یتطل ذلك النت ، وك
ى المتو قعة من ھذا البحث التي یمكن أن تساھم في معرفة أثر أنشطة التوجھ بالسوق المستدام عل

ل القطاع المصرفي ب الحاجة  المیزة التنافسیة المستدامة في قطاع حیوي مث ذي یتطل ر ال ، األم
  . الملحة إلجراء المزید من األبحاث العلمیة في ھذا المجال

  : ى  العملى األھمیة على المستو-ب
ة  ي مصر، ومعاون ة ف ة العامل وك التجاری ي البن ستدام ف سوق الم تأكید فلسفة التوجھ بال
سویقیة  شطة الت ات واألن د التوجھ ي تحدی صریة ف ة الم وك التجاری ك البن سویق بتل دیري الت م
ي مجال  ة ف وث التطبیقی ا أن البح ة، كم ستدامة بدرجة فعال المعززة والداعمة للمیزة التنافسیة الم

ن  تزال في مرحلة االستكشاف لسوق المستدام الالتوجھ با د م رورة إجراء المزی ، مما یتبعھ ض
الدراسات والبحوث التحلیلیة لالستفادة من ھذا التوجھ في شتي القطاعات الوطنیة الحیویة الھامة 
صادي  ستوي االقت ى الم ؤثرة عل ات الم ن القطاع اره م صرفي، باعتب اع الم ة  بالقط المرتبط

  .  لبیئيواالجتماعي وا
  : ى  القومى األھمیة على المستو-ج

وتستمد ھذه الدراسة أھمیتھا على المستوي القومي مما تلعبھ البنوك التجاریة المصریة 
 من دور حیوي في دعم تنفیذ الخطط الوطنیة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والمستدامة

ة  ة البدای ون نقط ائج تك ن نت ھ م ا تقدم ذا لم تراتیجیات ، وك ة واالس سیاسات الوطنی م ال ي رس ف
سیة  زة التناف سویقي والمی ع مستوي األداء الت ى رف ادرة عل ة المصرفیة الق ویر البیئ التسویقیة لتط

  . المستدامة بجمیع البنوك المصریة وخاصة التجاریة العاملة بھا
ستدام سوق الم ي مجال التوجھ بال ة ف دعم البحوث التطبیقی دور ی ذا ال ي ، وال ھ یما ف س

صرفي  اع الم اع القط دیل أوض سیاسات لتع ن ال د م ع العدی زي لوض ك المرك عي البن وء س ض
ة والتوجھ  المصري لیركز على االلتزامات االجتماعیة صادیة والبیئی ، مع مراعاة الجوانب االقت

د  نحو السوق سادس للمعھ سنوي ال ؤتمر ال د طرح الم وع خاصة بع ذا الموض ة ھ ، وتزداد أھمی
ك المركزيالمصرفي  دریبي للبن ذراع الت صري ال ین  الم د اإلثن ذي عق ارس ١٧، ال ، ٢٠١٤ م

ستقبلیة: نحو االستدامة المصرفیة"تحت عنوان  ة م ك  " رؤی ز محافظ البن ة ھشام رام ، وبرعای
ة تطویر  المركزي المصري عدد من التساؤالت الھامة تدامة المصرفیة وكیفی ، حول أوجھ االس

  . لى وتوسیع قاعدة العمالء داخل البنوكا یساھم في تحسین األداء المالمنتجات المصرفیة بما
ذا األساس ة وعلى ھ ة للمكتب ام بإضافة نوعی ا القی ذه الدراسة یمكنھ ول أن ھ ا الق  یمكنن

رات  تیعاب التغیی ك الس ي مصر وذل وك ف ستدام قطاع البن سوق الم العربیة في مجال التوجھ بال
ین التوجھ والتحوالت المتعلقة بالعملیات ا ة ب شراف العالق ى است لتسویقیة المستدامة؛ باإلضافة إل

صر  ة م ي جمھوری ة ف ة العامل البنوك التجاری ستدامة ب سیة الم زة التناف ستدام والمی سوق الم بال
ي  العربیة، بما تمتلكھ من ثروات بشریة وطاقات معرفیة كامنة لتكون فاعلة في محیطھا المجتمع

  .  لقوميوالبیئي واقتصادھا وأمنھا ا
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ساعد  ذه الدراسة سوف ت ي ستتمخض عن ھ وتتوقع الباحثة أن النتائج والتوصیات الت
ى وضع  ة بصفة خاصة عل وك التجاری صناع القرار في القطاع المصرفي بصفة عامة وفي البن
ة  ي جمھوری ة ف وك العامل ع البن ستوي جمی الخطط الكفیلة بدعم المیزة التنافسیة المستدامة على م

صر العرب ة م ط الوطنی ذ الخط ى تنفی درتھا عل ن ق د م شكل یزی ة، ب وك التجاری ة البن ة وبخاص ی
  . قتصادیة واالجتماعیة المستدامةللتنمیة اال

  :ة ـأسلوب الدراس
  : البیانات المطلوبة للدراسة ومصادرھا

ا ة :  اعتمد البحث على نوعین من البیانات لتحقیق أھداف الدراسة وھم ات الثانوی البیان
  : ، وفیما یلي عرض لھذین النوعین من البیانات ت األولیةوالبیانا

  : البیانات الثانویة -١
ة  ئلة الدراس ث وأس شكلة البح ورة م ي بل احثون ف ا الب تعان بھ ي اس ات الت ي البیان وھ

روض یاغة الف ع  وص د مجتم ي تحدی ا وف اس متغیراتھ ة وقی ري للدراس ار النظ وین اإلط ، وتك
ة یم الحصول عل، وت الدراسة وتوزیع مفرداتھا ھا من خالل االعتماد على الكتب والرسائل العلمی

  . والدوریات التي تناولت التوجھ بالسوق المستدام، والمیزة التنافسیة المستدامة
  : البیانات األولیة -٢

، والذین تم تحدیدھم من الموظفین  تم جمعھا من مجموعة المشاركین في ھذه الدراسة
ل  ة مح وك التجاری ي البن ةف نھم  الدراس صي م ن المستق صاء م لوب االستق تخدام أس ، باس

  .  ، بما یمكن من اختبار مدي صحة فروض الدراسة والتوصل إلى النتائج )المستھدفین(
   : مجتمع وعینة البحث

   :مجتمع البحث
  یضم مجتمع البحث جمیع الموظفین في البنوك التجاریة بالقطاع العام والقطاع الخاص        
   :ةـعینحجم ال

  : )١٩٨٩بازرعھ،(ة یلاأما بالنسبة لتحدید حجم العینة فقد قامت الباحثة بتطبیق المعادلة الت -

   م         -ن    ل        × ح              
  ــــــــ× ـــ ـــ        % =       ع   

            ١ - ن    م                                                 
  :نأحیث 

            ٥%  
  )وھي نسبة الخطأ المعیارى (ـــــ% = ع 

           ١.٩٦  
  نسبة عدد المفردات فى المجتمع التى تتوافر فیھا خصائص مفردات مجتمع البحث = ح 
  %)٥٠= فإن ل % ٥٠= وبفرض أن ح ( ح -% ١٠٠= ل 
  ) . مفردة -----( حجم مجتمع البحث = ن 
  . حجـم العینـــة= م 

وبلغ حجم % ٩٥ومعامل ثقة % ٥ أن حدود الخطأ تحدید حجم العینة بافتراضوقد تم 
  . وسیتم توزیع حجم العینة على الموظفین بالبنوك التجاریة محل الدراسة، مفردة  ٣٨٤العینة 

  : نوع العینة وطریقة اختیارھا
ة بالقطااقام الباحثون ب           وك التجاری ن البن ام والخاص ختیار عینة طبقیة عشوائیة م ع الع
  : كما یلي
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  . تتضمن بنكین بالقطاع العام وھما البنك األھلي المصري وبنك مصر: ى الطبقة األول
وطني إلتتضمن بنكین بالقطاع الخاص وھما بنك ا:  الطبقة الثانیة ي ال سكندریة وبنك قطر األھل

  . مصر
املین ن الع ر عدد م داد ) ١(لجدول ویوضح ا ، تم إختیار البنوك التي یعمل بھا أكب أع

  : العاملین في البنوك المختارة في عینة البحث
 (  

العاملین في البنوك المختارة في عینة البحث   أعداد 
 (%)النسبة عدد العاملین إسم البنك

  بنوك القطاع العام
  البنك األھلي المصري

 رــــــــــــــــــبنك مص
١٨٥٠٤  
١٤٠٩٩ 

٤٤%  
٣٣% 

  بنوك القطاع الخاص
  ةــــــــــــــــــسكندریإلبنك ا

 بنك قطر الوطني األھلي مصر
٥٤٦٢  
٤٢٢٨ 

١٣%  
١٠% 

 %١٠٠ ٤٢٢٩٢ لىااإلجم

  .م ٢٠١٧ للتعبئة العامة واإلحصاء بجمھوریة مصر العربیة ىالجھاز المركز:  المصدر

 مفردة بإتباع أسلوب التخصیص ٣٨٤ھا وھي یتم توزیع حجم العینة السابق اإلشارة إل
داد Proportional Allocationتناسب الم ك حسب  حسب النسب المئویة ألع ل بن املین بك الع

  :لى االجدول الت
  
  
  
  
  
  
  
(   

  Proportional Allocationأسلوب التخصیص المتناسب 

  النسبة أعداد العاملین إسم البنك
  النسبة لىااإلجم (%)

(%) 
 :بنوك القطاع العام

  
  ىالبنك األھلي المصر �
  
  
ـــــبنك مص �  رــــــــ

  
٤٤  

ــــ  × ٣٨٤   ١٦٩= ـــــــ
١٠٠  
  
٣٣  

ـــ  × ٣٨٤ ـــــ   ١٢٧= ــ
١٠٠ 

  
  
٥٧%  

  
  
  
٤٣% 

  
  
  
  

٢٩٦ 

  
  
  
  
٧٧%  
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  :بنوك القطاع الخاص
  
  
  سكندریةإلبنك ا �
  
  
 بنك قطر الوطني األھلي مصر �

  
  
١٣  

  ٥٠= ـــــــــ  × ٣٨٤
١٠٠  
  
١٠  

  ٣٨= ـــــــــ  × ٣٨٤
١٠٠ 

  
  
  
٥٧%  

  
  
  
٤٣% 

  
  

  
  
  
٨٨  

 

  
  
  
  
  
٢٣% 

 %١٠٠ ٣٨٤  اإلجمالى

  من إعداد الباحثة:  المصدر
  

  : وحدات المعاينة
دراء  ة البحث دون الم ارة بعین وك المخت ي البن ي أى موظف ف تتمثل وحدات المعاینة ف

  .  ًنظرا لضیق أوقاتھم وقلة استجابتھم وكذلك تم استبعاد العمال
  : أداة جمع البیانات األولیة

ع البیا م جم ة ت تخدام المقابل صاء باس ق االستق ن طری ة ع ة المیدانی ة للدراس ات األولی ن
  .  الشخصیة لعینة من موظفي البنوك محل الدراسة

الفروضیلاأس   : ب تحلیل البیانات واختبار 
روض حصائیةب اإلیلاستخدمت الباحثة األساوقد  ار الف ات وإختب ل البیان  المناسبة لتحلی

رام ى الحاسب احصائیةج اإلوذلك من خالل إستخدام الب زم آل الجاھزة عل رامج الح ا ب ى ومنھ ل
ا الی التحصائیةب اإلالیوتم اإلستعانة باألس،  SPSS للعلوم االجتماعیة حصائیةاإل ًة نظرا لتوافقھ

  : مع بیانات الدراسة وھي
ب التحلیل الوصفي وخاصة الوسط الحسابي الیإعتمدت الباحثة على أس: ى ب التحلیل الوصفیلاأس

اري راف المعی یم  واإلنح رض ق نھم وع صي م تجابات المستق ف إس ل ووص ي تحلی ك ف ، وذل
  . المتغیرات محل الدراسة

ا  اط ألف ل اإلرتب لوب معام ار:  Alpha Correlation coefficientأس ك إلختب ة وذل  درج
ذا األسلوب دون ةیلااإلعتمادیة في المقاییس متعددة البنود في الدراسة الح ار ھ م إختی ره ، وت  غی

داخلي حصائیةب اإلیلامن األس ـى درجة التناسق ال زه عل ة لتركی  المستخدمة في تحلیل اإلعتمادی
  .  بین البنود أو المتغیرات التي یتكون منھا المقیاس الخاضع لإلختبار

 اإلستعانة بھ لقیاس وتم : Factor Analysis Exploratoryى  اإلستكشافىأسلوب التحلیل العامل
اد صدق البناء  عن طریق حساب معامل اإلرتباط بین العبارات المستخدمة في كل مقیاس واألبع

  . المختلفة لكل مقیاس
ة:  Pearson معامل إرتباط بیرسون اییس إستخداما ودق ت  ًوھو من أكثر المق ك إذا تحقق ، وذل

ذا األس الشروط الالزمة لحسابھ فھو یصف العالقة بین متغیرین مستمرین لوب ، وتم إستخدام ھ
  .   اإلحصائي في ھذه الدراسة للتحقق من نوعیة ودرجة العالقة المتغیرات

ن وجود : نحدار المتعدد والبسیطالأسلوب ا ق م  حیث یساعد أسلوب تحلیل اإلنحدار على التحق
ار عالقة بین المتغیر التابع وعدد من المتغیرات المستقلة ین ألسلوب  Test- F ، وإختب المالزم

ة اإل  المتعددتحلیل اإلنحدار ة والدالل ستوى المعنوی ن م ق م وع حصائیة، وذلك من أجل التحق  لن
         . وقوة العالقة بین المتغیرات موضع الدراسة وإلختبار صحة أو خطأ فروض الدراسة

  : ب قیاسھایلامتغیرات الدراسة وأس
  :  )لالمتغیر المستق( Sustainable market orientation التوجھ بالسوق المستدام
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ي اد ھ ة أبع ن ثالث ون م صادي : ( یتك د االقت اعي البع د االجتم ي ، البع د البیئ ).  ، البع
اس  ج مقی ى دم ة عل د الباحث وف تعتم اس )Warda, 2014(وس ، ) (Mahmoud, 2016 ومقی

ود  ارات أو العناصر أو البن ن العب )  الخصائص المرغوب قیاسھا (حیث یتم قیاسھ بمجموعة م
ستدام سوق الم اد التوجھ بال اس أبع درج . ً بندا أو عبارة لقی اس لیكرت المت م استخدام مقی حیث ت

  .   وھي تشیر إلى الحیاد) 

ستدامة  سیة الم زة التناف ابع( Sustainable competitive advantageالمی ر الت  : )المتغی
 التمیز، التكلفة األقل، التوقیت المناسب، اإلبتكار، الكفاءات األساسیة : ( ویتكون من خمسة أبعاد

  .    عبارة
  : أداة الدراسة وطرق جمع البیانات

ردات  ن مف ة م ات األولی ع البیان أداة لجم ة ك ة االستقصاء الموجھ ى قائم تم االعتماد عل
ع البحث ة مجتم زئین عین ى ج ة عل تملت القائم ھ  ، واش اس التوج ا بقی زء األول فیھ ق الج ، یتعل

  . أما الجزء الثاني فیتعلق بالمیزة التنافسیة، و بالسوق المستدام

  : ةـدود الدراسـح
  : ى فیما یلةتتمثل حدود الدراس

ة الدراسة وھي : حدود مكانیة ي عین  اقتصرت الدراسة على موظفي البنوك التجاریة المحددة ف
ي ) ، وبنك قطر األھلي الوطني مصر سكندریةإلالبنك األھلي، وبنك مصر، وبنك ا( ا ف وفروعھ

ت محافظة القاھرة ة والوق ي التطور ً، وذلك نظرا لحدود التكلف سبق ف ز بال ا تتمی ا أنھ ى  ، كم عل
  . كافة المستویات

، وھي عینة طبقیة عشوائیة من  على مفردات الدراسة المستھدفة  اقتصرت الدراسة: حدود بشریة
  .  ھمیموظفین البنوك محل الدراسة حیث تم توزیع قوائم االستقصاء عل

  :ئج تحليل البيانات واختبار الفروضنتا
   :إختبار ثبات وصدق المقاییس المستخدمة في الدراسة

یھدف ھذا الجزء من الدراسة إلى التأكد من مدي ثبات وصدق المقاییس المستخدمة في   
ة  رات الدراس اس متغی ستدامة(قی سیة الم زة التناف ستدام، المی سوق الم ھ بال تم )التوج وف ی ، وس

  : لىاتبارات على النحو التخالعرض ھذه ا
  : إختبار ثبات مقاييس الدراسة

  : مستوي الثبات لمقیاس التوجھ بالسوق المستدام
ھ بعد فحص معامالت اإلرتباط للعبارات التي إشتمل یبتطبیق المعیار السابق اإلشارة إل

  . .التالى جدول ال كما ھو موضح ب

   )٣( ـدول ج
  تقییم درجة ثبات المقیاس المستخدم في قیاس التوجھ بالسوق المستدام

عدد العبارات في  البعد
 المحاولة األولي

ـا في لفـأ معامل
 المحاولة األولي

عدد العبارات في 
 المحاولة الثانیة

ــا في لفأمعامل 
 المحاولة الثانیة

 ٠,٩١٠ ١٦ ٠,٨٣٣ ٢٠ xaالبعد اإلقتصادي 

المستقل
 

 ٠,٨٠٨ ٤ ٠,٧٤٢ ٥ xbالبعد اإلجتماعي 
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 ٠,٩٦٨ ١٦ ٠,٩٣٥ ٢١ xcالبعد البیئي 

 ٠,٩٣٧ ٣٦ ٠,٨٥٠ ٤٦ معامل ألفا لىاإجم
  نتائج التحلیل االحصائى :  المصدر

  

ي،   ارات ھ ذه العب  ، x2 ، x6 ، x10  ،x14  ،x22 ، x31 ، x35 ، x37 ، x38 ، x46 وھ
  . ة من الثبات لمقیاس التوجھ بالسوق المستدامیلا والذي یعكس درجة ع

  :  الثبات لمقیاس المیزة التنافسیة المستدامةىمستو
ھ بعد فحص معامالت اإلرتباط للعبارات التي إشتمل یبتطبیق المعیار السابق اإلشارة إل

س  )ارة ي نف ارات ف ین العب اط ب ود معامل اإلرتب دم وج را لع ارة نظ تبعاد أي عب ً، تقرر عدم إس
(  .  

  ) ٤ (دول ـج
  تنافسیة المستدامةتقییم درجة الثبات لمقیاس المیزة ال

 امعامل ألفـ عدد العبارات ادــــــــاألبع
 ٠,٨٠٧ ٣ yaالتمیز 

 ٠,٨٤٩ ٣ ybالتكلفة األقل 

 ٠,٨١٠ ٣ ycالتوقیت المناسب 

 ٠,٨٣٤ ٣ ydاإلبتكار

التابع
 

 ٠,٨١٤ ٣ yeالكفاءات األساسیة 
 ٠,٩٦٤) متغیر١٥(ولى أللفا للمقیاس ككل فى المحاولة اأمعامل 

  نتائج التحلیل االحصائى:  المصدر   
  

  : إختبار صدق مقاییس الدراسة
سیرى أو  املى التف ل الع لوب التحلی تخدام أس ة بإس ت الباحث قام

ث ًویعد ھذا األسلوب مناسبا ،  Exploratory Factor Analysis (EFA)اإلستكشافى  من حی
ار وال اس الخاضع لإلختب ة للمقی اد الحقیقی د األبع ى تحدی ھ عل ع قدرت ق م ت تتف ا إذا كان ق مم تحق

صاء ى اإلستق تخدامھا ف م إس ى ت لیة الت اد األص ى ،  األبع لوب عل ذا األس درة ھ ى ق افة إل باإلض
 Principalتخفیض البیانات من خالل إستبعاد المتغیرات تم إستخدام طریقة العناصر األساسیة 

Component Analysis (PCA) ) شرط أال تقل إلستخالص العوامل ب،  ) ٢٠١٢،  إدریس
ة  لھا عن الواحد الصحیح و)Eigen Value(قیم إیجن  دویر بطریق ة ت  )Varimax(على طریق

  .  مع عدم تحمیل أي متغیر على أكثر من عامل) 

  :  لمقیاس التوجھ بالسوق المستدامىنتائج التحلیل العامل
ائ اط قبل التعرض لنت ات إرتب وافر عالق ن ت د م ة بالتأكی ل العاملى قامت الباحث ج التحلی

ي إلستخدام  رات تكف ین المتغی امليأمعنویة ب ل الع ن خالل :  سلوب التحلی ك م ى ذل ستدل عل وی
ستخدم  وفةف إلختبار المعنویة الكلیة لكل اإلرتباطات داخل المص)Bartlett's Test(إختبار  ، وی

ك  إلرتباطیة للمجتمع لیست من نوع مصفوفة واحدةللتحقق من أن المصفوفة ا ، ویستدل على ذل
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  .  لمقاس التوجھ بالسوق المستدامKMOإختبار ) 

  ) ٥ (دول ـج
   للتوجھ بالسوق المستدامBartlett's KMOر إختبا

 مقیاس التوجھ بالسوق المستدام
 ٠,٧٨٩ KMOإختبار 
 ٣٤٤١٤.٧٢٤ )٢كا(مربع 

 Bartlett'sإختبار  ٦٣٠ درجات الحریة

 ٠.٠٠٠ المعنویة

  نتائج التحلیل االحصائى:  المصدر  
  

ار ،   وھذا یدل على كفایة العینة على نحو جید)   ائج إختب ا أظھرت نت ھ Bartlett'sكم  أن قیمت
ین بعض الم)  ل ب ى األق ة أى ال توجد إرتباطات معنویة عل ار والمتعلق عة لإلختب رات الخاض تغی
  : عبارة كما یأتى) 

  ) ٦  (دولـج
  ستدام للتوجھ بالسوق المى اإلستكشافىالتحلیل العامل

  عامل ةـــیرات األصلیـالمتغ م
)١( 

  عامل 
)٢( 

  عامل
)٣( 

Xa1 رص ى یح ك عل یط  البن ي مح سوقیة ف رات ال ة التغی ة لمواجھ ود خط وج
   0,206 .العمل

Xa3 0,958 القیام بالبحوث الالزمة لتطویر خدماتھ على یحرص البنك   
Xa4 0,981 .ة تفوق توقعات عمالئھیلاتقدیم خدمات م على یحرص البنك   

Xa5 ك رص البن ى یح ي  عل ي تلب دة الت دمات الجدی ث الخ ھ لبح ة عمالئ مقابل
   0,962 .احتیاجاتھم

Xa7 0,729 .تجمیع المعلومات عن عمالئھ على یحرص البنك   
Xa8 0,943 .نجازاتھإالقیام بنشر المعلومات عن  على یحرص البنك   
Xa9 0,945 .عمالئھتحقیق وفورات إقتصادیة ل على یحرص البنك   

Xa11 0,979 .تحقیق وفورات إقتصادیة لجمیع المتعاملین مع البنك على یحرص البنك   
Xa12 0,954 .استراتیجیات البنك مدفوعة برضاء العمالء   
Xa13 0,552 .خلق مزایا أكبر لعمالئھم على سیھمویثق مدیري البنك في قدرة مرؤ   
Xa15 شكل دوري التغ لیراجع البنك ب ة للعم ة الداخلی ي البیئ رات ف ى ی  تطویر عل

   0,501 .الخدمات التي یقدمھا

Xa16 ل ة للعم ى یراجع البنك بشكل دوري التغیرات في البیئة الخارجی تطویر  عل
   0,660 .الخدمات التي یقدمھا البنك

Xa17 0,508 .یراقب البنك مستوي األداء الذي تعھدناه لعمالئنا   
Xa18 0,607 .على األقل ستوي جودة خدماتھ مرة واحدة خالل العامیقیم البنك م   
Xa19 0,980 .بعد البیع لعمالئھ یھتم البنك بتقدیم خدمات ما   
Xa20 0,971 .یھتم البنك بقیاس رضا عمالئھ بشكل منتظم   
Xb21 0,939  .إحتیاجات جمیع العاملین بھ القیام بدراسة على یحرص البنك  
Xb23 0,538  .العاملین بھ تجاه الخدمات المقدمة لعمالئھ معرفة أداء على كیحرص البن  
Xb24 ك رص البن ى یح صفة  عل املین ب ا الع اس رض صاء لقی ل إستق ام بعم   0,961 القی



  القة بین التوجھ بالسوق المستدام والمیزة التنافسیةالع          رمضان عبدالسالم ، نھلھ عوض   / د.شیرین أبوورده ، أ/ د.  أ
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٦٩٦( 

 .دوریة
Xb25 تجمیع المعلومات ودمجھا وتصنیفھا لتحقیق على یحرص البنك  

  . األھداف المجتمعیة-
  . األھداف اإلقتصادیة-
  .داف البیئیة األھ-
 . األھداف المستدامة-

 0,770  

Xc26 ٠,٩٣٧   على اإلبداع لتشجیعھم المناسبة للعاملین توفیر البیئة على یحرص البنك 
Xc27 ٠,٩٦٠   .تحقیق اإلبداع اإلھتمام بوسائل البنك على یحرص 
Xc28 ٠,٩٧٨   .مكافأة أصحاب اإلبداعات المختلفة من العاملین على یحرص البنك 
Xc29 ٠,٩٥٢   .اإلبداع على جمیع المستویات اإلداریة القیام بنشر على یحرص البنك 
Xc30 ٠,٩٧٠   .تحدید فكر إداري یتفق مع اإلبداع على یحرص البنك 
Xc32 ٠,٩٦١   .تحدید الموارد المتاحة لتحقیق اإلبداع على یحرص البنك 
Xc33 ٠,٩٦٣   . المقدمةدمج اإلبداع في كافة األنشطة على یحرص البنك 
Xc34 ٠,٩٦٩   .مشاركة العمیل عند تطویر الخدمات الجدیدة على یحرص البنك 
Xc36 ة على یحرص البنك  ٠,٨٢٦   .تقدیم خدمات ذات جودة عإل
X39 ٠,٩٥٩   .یكون العاملین بالبنك سعداء أثناء تأدیتھم للعمل 
Xc40 ٠,٧٥٧   یعمل الموظفون في البنك بروح الفریق 
Xc41  ل مع دد للتعام الء ج ذب عم ة تج یھتم البنك بتوفیر أنشطة وبرامج إجتماعی

 ٠,٩٨٠   .البنك

Xc42 ٠,٩٧٢   .على البیئة یستجیب البنك للنداءات والحمالت التي تدعو للحفاظ 
Xc43 ٠,٩٤٩   .یراعي البنك األبعاد البیئیة عند تقدیم خدماتھ 
Xc44 ٠,٩٨٢   .البیئة بشكل مستمر ىعل قیم المحافظة على یركز البنك 
X45 ز ة یحف ى االھتمام بالجوانب البیئی ك عل وزارات ذات  البن ع ال ة م إقامة عالق

 ٠,٩٩٠   .الصلة

  3,972 29,584 48,902 الذي تم تفسیره لكل عامل مستخرج نسبة التباین
 82.422 78.450 48,902 النسبة التجمیعیة للتباین لجمیع العوامل المستخرجة

  نتائج التحلیل االحصائى:  المصدر
  

  : السوق المستدام وھذه العوامل ھيبمقیاس التوجھ ھا یحتوي علی من التباین الكلي للبیانات التي 

  ىالبعد اإلقتصاد:  العامل األول
  .  من التباین الكلي للعبارات

  ىالبعد اإلجتماع: ى العامل الثان
  .  من التباین الكلي للعبارات

  ىالبعد البیئ:  العامل الثالث
  . من التباین الكلي للعبارات 

  :  لمقياس الميزة التنافسية المستدامةىائج التحليل العاملنت
د)  ى نحو جی ة عل ة العین ار  وھذا یدل على كفای ائج إختب ا أظھرت نت ھ Bartlett's، كم  أن قیمت
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ة )  ار والمتعلق عة لإلختب رات الخاض ین بعض المتغی ل ب ى األق أى ال توجد إرتباطات معنویة عل
  . بقیاس المیزة التنافسیة المستدامة تكفي إلستخدام التحلیل العاملى

  ) ٧ (دول ـج
  تنافسیة المستدامة للمیزة الBartlett's KMOإختبار 

 مقیاس المیزة التنافسیة المستدامة
 ٠,٨٩٤ KMOإختبار 
 ١١٤٩٦.٤٤٧ )٢كا(مربع 

 Bartlett'sإختبار  ١٠٥ درجات الحریة

 ٠.٠٠٠ المعنویة

  نتائج التحلیل االحصائى:  المصدر   
  

  :  عبارة كما یأتى) 

  ) ٨ (دول ـج
   للمیزة التنافسیة المستدامةى اإلستكشافىالتحلیل العامل

  عامل المتغیرات األصلیة م
)١( 

  عامل
)٢( 

  عامل
)٣( 

  عامل
)٤( 

  عامل
)٥(  

ya1 ك أدوات م رح البن دمات / ةیلایط خ
 0.951     .حدیثة تلبي متطلبات العمالء

ya2 وفر للبن ي تت ھ ف زات خاصة تجعل ك می
 0.948     .مركز متقدم عن المنافسین

ya3 ك أدوات م دم البن دمات / ةیلایق خ
 0.952     .متمیزة

yb4 دیم أدوات م ى تق ك عل ل البن / ةیلایعم
  0,890    .خدمات بتكلفة أقل من المنافسین

yb5  ھ ة ل وارد المتاح ك الم ستغل البن ی
  0,943    .بصورة اقتصادیة

Yb6  ھ ة ل وارد المتاح ك الم ستخدم البن ی
  0,973    .للوصول إلى األھداف بأقل تكلفة

Yc7 ل سرعة یتفاع ك ب رات  البن ع التغی م
   0,957   .العمل التى تؤثر على حسن سیر

Yc8 ك أدوات م ي/ةیلایطرح البن دمات ف  خ
   0,977   .الوقت المناسب

Yc9 
دخل  ن ی ون أول م أن یك ك ب ادر البن یب

واع م ن األدوات المأن ة م / ةیلاختلف
 .لى السوقإوالخدمات 

  0,940   

Yd10 
ارف  ك مع ي البن املین ف ك الع یمتل
م  ة تجعلھ رات متنوع ارات وخب ومھ

 .قادرین على التطویر واالبتكار
 0,970    

Yd11 

دة  الیب جدی ویر أس ك بتط وم البن یق
سیط ا ا إللتب وم بھ ي یق راءات الت ج

صول ل للح ى العمی دمات  عل الخ
 . لمقدمة لھا

 0,932    

Yd12  دمات ك خ دم البن زة إیق افیة متمی     0,954 ض
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ع  ة م الء بالمقارن ة العم رة لخدم ومبتك
 .المنافسین

Ye13 
ن  ك م یة البن اءات األساس ن الكف تمك

دیم أدوات م دة /ةیلاتق دمات فری خ
 .للعمالء

0,896     

Ye14 
وارد  ن الم ة م ك مجموع ك البن یمتل

صعب ي ی ادرة الت ى الن سین  عل المناف
  .متالكھاا

0,913     

Ye15 
الل  ن خ دة م معة جی ك س ق البن یحق

دیم أدوات م دمات ذات /ة یلاتق خ
 مواصفات متمیزة

0,900     

ل  نسبة التباین  الذي تم تفسیره لكل عام
 2,470 7.992 10.664 16.464 32,322 مستخرج

النسبة التجمیعیة للتباین لجمیع  
 69,912 67.442 59,49 48.786 32.322 العوامل المستخرجة

  نتائج التحلیل اإلحصائي:  المصدر
  

  . ھا مقیاس المیزة التنافسیة المستدامةیي عل من التباین الكلي للبیانات التي تحتو

  : الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة
ت الباحث، %  د قام ةإ بةوق ة الدراس في لعین ل الوص ن ،  جراء التحلی ضح م ا یت   كم

( .  

  
  

  ) ٩ (دول ـج
  توصیف مفردات عینة الدراسة

 النسبة المئویة التكرارات الفئة المتغیر
 %٤٢.٦ ١٤٧ البنك األھلي
 %32.7 ١١٣ بنك مصر

 %١٤,٢ ٤٩ سكندریةإلبنك ا
 %١٠,٤ ٣٦ بنك قطر الوطني

 البنوك

 %١٠٠ ٣٤٥ لىاجمإلا
  نتائج التحلیل اإلحصائي:  المصدر

  

سبة  عاملیننھ یوجد بھ أكبر عدد من الأللى عینة الدراسة وھو أكبر نسبة امن إجم%  ت ن ، وبلغ
  .ً ، وھذه النسب تمثل إلى حد ما النسب التي تم تحدیدھا مسبقا لى عینة الدراسةامن إجم% 

  : متغيرات الدراسةنتائج التحليل الوصفي ل
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ل ا ائج التحلی زء نت ذا الج اول ھ سوق إلیتن ھ بال ق بالتوج ذي یتعل فى ال صائى الوص ح
  : لىا، ویمكن توضیح ذلك على النحو الت المستدام والمیزة التنافسیة المستدامة محل البحث
  : نتائج التحلیل الوصفي للتوجھ بالسوق المستدام

و التانحرافاالمتوسطات الحسابیة و)  ى النح ستدام عل  لىاتھا المعیاریة لمقیاس التوجھ بالسوق الم
:  

  )١٠(دول ـج
   لمقیاس التوجھ بالسوق المستدامى واالنحراف المعیارىالوسط الحساب

 الترتیب اإلنحراف المعیاري الوسط الحسابي البعد

 ١ ٠,٤٢٤ ٣,٧١٩ Xaالبعد اإلقتصادي 
 ٢ ٠,٥١٥ ٣,١٨٢ Xbالبعد اإلجتماعي 

 ٣ ٠,٥٠٧ ٣,١١٥ XCالبعد البیئي 

  ٠,٤٣٩ ٣,٣١٣ لمقیاس التوجھ بالسوق المستدام لىاالمتوسط اإلجم
  نتائج التحلیل اإلحصائي:  المصدر

  

ستدام ) سوق الم ھ بال اد التوج ل الدراسة بأبع وك مح ھ البن عف توج ي ض ذا یعن ى  ، وھ ا عل ، أم
  : تضح ما یليامستوي أبعاد التوجھ بالسوق المستدام فقد 

  :ى  للبعد اإلقتصادىالتحليل الوصف
، ویأتي ھذا البعد في المرتبة األولي من حیث توجھ البنوك محل الدراسة بالسوق المستدام وھو )
ى تطویر  ) ل عل ة للعم ة الخارجی ي البیئ رات ف شكل دوري للتغی وك ب ، حیث یعتبر مراجعة البن

ك دمھا البن ي یق تظم الخدمات الت شكل من ھ ب اس رضا عمالئ ام  ، وقی ى القی وك عل رص البن ، وح
ة ا ھ إلبالبحوث الالزمة لتطویر خدماتھا، ووجود تنسیق شامل لألنشطة المختلفة بین كاف دارات ب

  . قاط القوة لدي البنوك محل الدراسةمن أھم ن

  :ى  للبعد اإلجتماعىالتحلیل الوصف
ستدام) سوق الم وك محل الدراسة بال ث توجھ البن ن حی ة م ة الثانی ،  ، ویأتي ھذا البعد في المرتب
داف ) ق األھ صنیفھا لتحقی ا وت ات ودمجھ ع المعلوم وك بتجمی ام البن دم إھتم ر ع ث یعتب ، حی

  . المجتمعیة من أھم نقاط الضعف

  :ى التحلیل الوصفي للبعد البیئ
ستدام، ویأتي ھذا البعد في المرتبة الثالثة م ) سوق الم وك محل الدراسة بال ث توجھ البن ،  ن حی
م  ) ن أھ داع م ى اإلب شجیعھم عل املین لت ة المناسبة للع وفیر البیئ ، حیث یعتبر ضعف اإلھتمام بت

  . ة بشكل مستمرالتركیز ھذه البنوك في المحافظة على البیئ نقاط الضعف لدي ھذه البنوك، وقلھ

  : نتائج التحلیل الوصفي للمیزة التنافسیة المستدامة
سابیة وإنحراف)  طات الح و االمتوس ى النح ستدامة عل سیة الم زة التناف اس المی ة لمقی ا المعیاری تھ
  : لىاالت

  )١١(دول ـج
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المستدامةى واالنحراف المعیارىالوسط الحساب التنافسیة     لمقیاس المیزة 

اإلنحراف  الوسط الحسابي دـــبعال
 الترتیب المعیاري

 ٣ ٠,٩٢٢ ٢,٧١٢ Yaالتمیز 
 ٤ ١,١٨٨ ٢,٦١٩ Ybالتكلفة األقل 

 ٢ ٠,٩٧٠ ٢,٨٦٠ YCالتوقیت المناسب 
 ١ ١,١٨٦ ٢,٩٩٠ Ydاإلبتكار 

 ٥ ١,٠٦٢ ٢,٥٨٢ Ye الكفاءات األساسیة

  ١,٠١٥ ٢,٧٥٣ لمقیاس المیزة التنافسیة المستدامة لىاالمتوسط اإلجم
  نتائج التحلیل اإلحصائي:  المصدر

  

ستدامة) سیة الم زة التناف وك للمی ذه البن تالك ھ عف إم ي ض ذا یعن اد  ، وھ ستوي أبع ى م ا عل ، أم
  : تضح ما یلياالمیزة التنافسیة فقد 

  :  لبعد التمیزىالتحلیل الوصف
سیة ) زة التناف اد المی وك  ، ویأتي ھذا البعد في المرتبة الثالثة من حیث أبع ذه البن ام ھ ر قی ، ویعتب

زات ی، باإلضافة إلى المم خدمات متمیزة من أھم عناصر تحقیق ھذا التمیز/  ةیلابطرح أدوات م
  . نیالخاصة التي یتمتع بھا كل بنك مما تجعلھ في مركز متقدم عن المنافس

  : التحلیل الوصفي لبعد التكلفة األقل
، حیث یعتبر عدم  ذا البعد في المرتبة الرابعة من حیث مستوي أبعاد المیزة التنافسیة، ویأتي ھ )

ا  ي تعاني منھ اط الضعف الت ن نق ة م ل تكلف ق األھداف بأق إستخدم البنوك للموارد المتاحة لتحقی
  . ھذه البنوك

  :  لبعد التوقیت المناسبىالتحلیل الوصف
وك  ویأتي ھذا البعد في المرتبة الثانیة من حیث مستوي أبعاد المیزة التنافسیة ) ذه البن ، وتتمیز ھ

  .  ة وخدمات في الوقت المناسبیلابطرح أدوات م

  :  لبعد اإلبتكارىالتحلیل الوصف
سیة) زة التناف ذه  ، ویأتي ھذا البعد في المرتبة األولي من حیث مستوي أبعاد المی ل ھ ث تعم ، حی

ى إلدة لتبسیط ایب جدیر أسالیالبنوك بشكل جاد لتطو ل للحصول عل جراءات التي یقوم بھا العمی
ھ ة ل دمات المقدم دمات  الخ دیم خ ى تق افة إل افإ، باإلض ة ایة متمیض رة لخدم الء زة ومبتك لعم
  . نیبالمقارنة مع المنافس

  :  لبعد الكفاءات األساسیةىالتحلیل الوصف
سیة ) زة التناف اد المی ستوي أبع ث م ن حی رة م ة األخی ي المرتب د ف ذا البع أتي ھ ي  ، وی ا یعن ، مم

  . دمات فریدة للعمالءضعف ھذه البنوك في تقدیم خ

   :إختبار فروض الدراسة
  : نتائج إختبار الفرض األول
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ستدام  سوق الم د اإلقتصادي (ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین أبعاد التوجھ بال ،  البع
سیة )  ، البعد البیئي البعد اإلجتماعي ل (والمیزة التناف ة األق ز، التكلف ت المناسب التمیی ،  ، التوقی

ار، یةاالبتك اءات األساس ل )  الكف ة مح صر العربی ة م ي جمھوری ة ف ة العامل وك التجاری ي البن ف
  . الدراسة

ستدام )  سوق الم ھ بال و التوج ستقل وھ ر الم اد المتغی ع أبع ین جمی اط ب امالت اإلرتب د (مع البع
د اإل ياإلقتصادي، البع د البیئ اعي، البع سیة ) جتم زة التناف ت (والمی ل، التوقی ة األق ز، التكلف التمیی

(. .  

  )١٢(دول ـج
  مصفوفة معامالت اإلرتباط بین متغیرات الدراسة

 ادــــــــــاألبع أبعاد التوجھ بالسوق المستدام
 البعد البیئي البعد اإلجتماعي  اإلقتصاديالبعد

 **.٥٥٨ **.٧١١ **.٤١٨ التمیز
 **.٥١٠ **.٦١٦ **.٣٥٣ التكلفة األقل

 **.٥٨١ **.٦٠٨ **.٢٢٧ التوقیت المناسب
 **.٣٨٧ **.٥٢٢ **.١٥٩ ارـــــاإلبتك

 **.٦٩١ **.٥٨٢ **.٢٥٥ الكفاءات األساسیة

أبعاد المیزة 
التنافسیة 
 المستدامة

 ٠,٥٩٣ لىااإلجم
  نتائج التحلیل اإلحصائي:  المصدر

   .٠,٠١ عند مستوي معنوية إحصائيةرتباط ذو داللة الن معامل اأتشير إلى ** 

  :ما یلي) 
ة  - ة ذات دالل اط طردی ة إرتب د عالق صائیةتوج زة إح ستدام والمی سوق الم ھ بال ین التوج  ب

سیة ل اإل التناف غ معام ث بل زة ، حی اد المی ستدام وأبع سوق الم ھ بال اد التوج ین أبع اط ب رتب
( .  
زة أكذلك أشارت النتائج  - اد المی د اإلقتصادي وأبع ین البع ن قیم معامالت إرتباط بیرسون ب
ار ) صادي واإلبتك د اإلقت ین البع اط ب عف إرتب ان أض ث ك د  ، حی ین البع اط ب وي إرتب ، وأق

  . اإلقتصادي والتمیز
زة  - اد المی ًوأشارت النتائج أیضا أن قیم معامالت إرتباط بیرسون بین البعد اإلجتماعي وأبع
اعي واإلبتكار ) د اإلجتم اط  ، حیث كان أضعف إرتباط بین البع وي إرتب ان أق ي حین ك ، ف

  . إلجتماعي والتمیزبین البعد ا
زة  - اد المی ي وأبع د البیئ ًكما أوضحت النتائج أیضا أن قیم معامالت إرتباط بیرسون بین البع
ي واإلبتكار ) د االبیئ ین البع اط ب ي  ، حیث كان أضعف إرتب د البیئ ین البع اط ب وي إرتب ، وأق

  . والكفاءات األساسیة
وك محل الدراسة وتري الب - احثة أن النتیجة السابقة تعكس إمكانیة زیادة المیزة التنافسیة للبن

ول .  من خالل تحقیق التوجھ بالسوق المستدام دم وقب رض الع تم رفض الف ك ی ًوبناء على ذل
ھ  ى أن توجد عالقة ارتباط معنوية بين أبعـاد التوجـه بالـسوق    الفرض البدیل والذي ینص عل

التمييـز،  (والميزة التنافسية المستدامة ) إلقتصادي، البعد اإلجتماعي، البعد البيئيالبعد ا (المستدام  
 البنوك التجارية العاملـة فـي       ىف) التكلفة األقل، التوقيت المناسب، االبتكار، الكفاءات األساسية      

    . جمهورية مصر العربية محل الدراسة

  :ى نتائج إختبار الفرض الثان
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ة أثیر ذو دالل سیة إحصائیة ال یوجد ت زة التناف اد المی ى أبع ستدام عل سوق الم ز، ( للتوجھ بال التمی
  . في البنوك محل الدراسة) التكلفة األقل، التوقیت، االبتكار، الكفاءات األساسیة

  : تیةآلویشتق من ھذا الفرض الفروض ا
ىإحصائیةال یوجد تأثیر ذو داللة  -  ستدام عل سوق الم ق التوجھ بال ي ا  لتطبی ز ف وك التمی لبن

  . محل الدراسة
ة  -  ىإحصائیةال یوجد تأثیر ذو دالل ستدام عل سوق الم ق التوجھ بال ي   لتطبی ل ف ة األق التكلف

 . البنوك محل الدراسة
ىإحصائیةال یوجد تأثیر ذو داللة  -  ستدام عل سوق الم ق التوجھ بال ت المناسب   لتطبی التوقی

 . في البنوك محل الدراسة
ىیةإحصائال یوجد تأثیر ذو داللة  -  ستدام عل یة   لتطبیق التوجھ بالسوق الم اءات األساس الكف

 . في البنوك محل الدراسة
ة  -  أثیر ذو دالل د ت صائیةال یوج سیة إح زة التناف ى المی ستدام عل سوق الم ھ بال اد التوج  ألبع

  . المستدامة في البنوك التجاریة محل الدراسة
ل اإلنحد   ستوي وللتحقق من صحة ھذا الفرض سوف یتم إجراء تحلی د م دد عن ار المتع

  : لىا على النحو الت"Enter"نتائج ھذا التحلیل بطریقة ) 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣(دول ـج
  نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد ألختبار تأثیر أبعاد التوجھ بالسوق المستدام 

  على المیزة التنافسیة المستدامة
 مستدامةالمتغیر التابع المیزة التنافسیة ال

مستوي  Tقیمة  الخطأ المعیاري معامالت االنحدار متغیرات النموذج
 المعنویة

الداللة 
 حصائیةاإل

  ٠٠٠,٠ ٠٤٦,٠ ٣٨١,٠ ،٠١٨ الثابت
 معنوي ٠٠٠,٠ ٥٧٥,٥ ١٤٠,٠ - ٣٢٦,٠ البعد اإلقتصادي
 معنوي ٠٠٠,٠ ٥٨٥,٩ ١٥٨,٠ ٧٦٨,٠ البعد اإلجتماعي

 معنوي ٠٣٧,٠ ٠٩٨,٢ ١٢٦,٠ ١٣٢,٠ البعد البیئي
  ٠.٤٦١= معامل التحدید المعدل 

  ١٢٥,٩٩ = Fقیمة 
 ٠,٦٨٣معامل اإلرتباط 

  الخطأ المعیاري للنموذج
٧٤٥٤٥,٠  

 ٠٠٠,٠مستوي المعنویة للنموذج 

  .نتائج التحلیل االحصائي:  المصدر 
     

  : ما یلي) 
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ستدام )  سوق الم و التوجھ بال د اإلقتصادي، (والذي یعني أن أبعاد المتغیر المستقل وھ البع
ستدامة %  سیة الم ز، التكلفة (من التغیر الحاصل في المتغیر التابع وھو المیزة التناف التمیی

یة اءات األساس ار، الكف ت المناسب، االبتك ل ) األقل، التوقی أثیر عوام ى ت اقي یرجع إل والب
  . أخري لم تدخل في التحلیل

وذج F-Testبالنسبة لجودة توفیق النموذج فقد تم إستخدام إختبار  -   حیث اتضح معنویة النم
 . معنویة نموذج اإلنحداروھو ما یشیر إلى ،  

ستدامة وأن ن بین أبعاد التوجھ بالسوق والمیزة التإحصائیةتوجد عالقة ذات داللة  -  سیة الم اف
  . )  فى النموذجRً وفقا للمعامل االرتباط 

نص ونستنتج مما سبق رفض الفرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي ى وجود  ی عل
التمیز، (على أبعاد المیزة التنافسیة المستدامة   للتوجھ بالسوق المستدامإحصائیةتأثیر ذو داللة 

  .في البنوك التجاریة محل الدراسة) التكلفة األقل، التوقیت المناسب، االبتكار، الكفاءات األساسیة

  :  األولىنتائج إختبار الفرض الفرع
   لتطبيق التوجه بالسوق المستدام على التميز إحصائيةال يوجد تأثير ذو داللة 

  في البنوك محل الدراسة
  : لىا على النحو الت"Enter"نتائج ھذا التحلیل بطریقة ) 

  
  

  )١٤(دول ـج
  ختبار تأثیر تطبیق التوجھ بالسوق المستدام على التمیزالالمتعدد نحدار النتائج تحلیل ا

 المتغیر التابع التمیز

متغیرات 
 النموذج

معامالت 
 االنحدار

الخطأ 
مستوي  Tقیمة  المعیاري

 المعنویة
الداللة 

 حصائیةاإل

  ٠٠٠,٠ ٠٤٦,١ ٣٢٦,٠ ٥١١,٠ الثابت

 معنوي ٠٠٠,٠ -٧٣٠,٣ ١٢٠,٠ - ٢٠٥,٠ البعد اإلقتصادي

 معنوي ٠٠٠,٠ ٤٩٨,١١ ١٣٥,٠ ٨٦٨,٠ البعد اإلجتماعي

 غیر معنوي ٨٥٥,٠ -١٨٢,٠ ١٠٧,٠ -٠١١,٠ البعد البیئي

  ٥٢٢,0= معامل التحدید المعدل 
  ٠٥٦,١٢٦ = Fقیمة 

 ٠,٧٢٥معامل اإلرتباط 

  الخطأ المعیاري للنموذج
٦٣٨٢٤,٠  

 ٠٠٠,٠مستوي المعنویة للنموذج 
  ائي نتائج التحلیل االحص:  المصدر 
  

  :ما یلي) 
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دل -  د المع ل التحدی الل معام ن خ وذج م ذا النم سیریة لھ درة التف ت الق  Adjusted R بلغ
ستدام )  سوق الم و التوجھ بال د اإلقتصادي، (والذي یعني أن أبعاد المتغیر المستقل وھ البع

م م%  ن التغیر الحاصل في المتغیر التابع التمییز والباقي یرجع إلى تأثیر عوامل أخري ل
  . تدخل في التحلیل

ار  -  ة بعض F-Testبالنسبة لجودة توفیق النموذج فقد تم إستخدام إختب ث اتضح معنوی  حی
 . نحدارالوھو ما یشیر إلى معنویة نموذج ا،  

ة إحصائیةجد عالقة ذات داللة  ذه العالق ز وأن ھ ستدام والتمی  بین أبعاد التوجھ بالسوق الم
  .  فى النموذجRً وفقا للمعامل االرتباط 

 وجـود على ونستنتج مما سبق رفض الفرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي ینص 
 لتطبيق التوجه بالسوق المستدام على التميز فـي البنـوك التجاريـة محـل               إحصائيةتأثير ذو داللة    

  . الدراسة
  :ى نتائج إختبار الفرض الفرعي الثان

  لفة األقل  لتطبیق التوجھ بالسوق المستدام على التكإحصائیةال یوجد تأثیر ذو داللة 
   البنوك محل الدراسةىف

ل اوللتحقق من صحة ھذا ا   ستوي اللفرض سوف یتم إجراء تحلی د م دد عن نحدار المتع
  : لىا على النحو الت"Enter"نتائج ھذا التحلیل بطریقة ) 

  
  
  
  
  
  

  )١٥(دول ـج
  نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد ألختبار تأثیر تطبیق التوجھ بالسوق المستدام على التكلفة األقل  

 كلفة األقلالمتغیر التابع الت

معامالت  متغیرات النموذج
 االنحدار

الخطأ 
مستوي  Tقیمة  المعیاري

 المعنویة
الداللة 

 حصائیةاإل
  ٠٠٠,٠ ٢٠٧,٢ ٤٧٣,٠ ٠٤٣,١ الثابت

 معنوي ٠٠٣,٠ -٩٨٢,٢ ١٧٤,٠ - ١٨٥,٠ البعد اإلقتصادي
 معنوي ٠٠٠,٠ ٣١٦,٨ ١٩٦,٠ ٧٠٧,٠ البعد اإلجتماعي

 غیر معنوي ٤٠٩,٠ ٨٢٧,٠ ١٥٦,٠ ٠٥٥,٠ البعد البیئي
  ٣٩٢,0= معامل التحدید المعدل 

  ٢٥٠,٧٥ = Fقیمة 
 ٠,٦٣١معامل اإلرتباط 

  الخطأ المعیاري للنموذج
٩٢٥٦١,٠  

 ٠٠٠,٠مستوي المعنویة للنموذج 
  نتائج التحلیل االحصائي :  المصدر

  

  :ما یلي) 
الل معا -  ن خ وذج م ذا النم سیریة لھ درة التف ت الق دلبلغ د المع ل التحدی  Adjusted R م

ستدام )  سوق الم و التوجھ بال د اإلقتصادي، (والذي یعني أن أبعاد المتغیر المستقل وھ البع
ل %  أثیر عوام ى ت اقي یرجع إل ل والب ة األق ابع التكلف ر الت ي المتغی ر الحاصل ف من التغی
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خري لم تدخل في الحاصل في المتغیر التابع التكلفة األقل والباقي یرجع إلى تأثیر عوامل أ
  . التحلیل

ار  -  ة بعض F-Testبالنسبة لجودة توفیق النموذج فقد تم إستخدام إختب ث اتضح معنوی  حی
  . نحدارالوھو ما یشیر إلى معنویة نموذج ا،  

وجـود  على فرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي ینص ونستنتج مما سبق رفض ال
 لتطبيق التوجه بالسوق المستدام على التكلفة األقل في البنوك التجارية محـل       إحصائيةتأثير ذو داللة    

  . الدراسة
  : إختبار الفرض الفرعي الثالث

  مناسب ت ال لتطبیق التوجھ بالسوق المستدام على التوقیإحصائیةال یوجد تأثیر ذو داللة 
   البنوك محل الدراسةىف

ستوي    د م دد عن ل اإلنحدار المتع وللتحقق من صحة ھذا الفرض سوف یتم إجراء تحلی
  : لىا على النحو الت"Enter"نتائج ھذا التحلیل بطریقة ) 

  )١٦(دول ـج
   على التوقیت المناسبختبار تأثیر تطبیق التوجھ بالسوق المستدامالنحدار المتعدد التحلیل ا

 المتغیر التابع التوقیت المناسب

معامالت  متغیرات النموذج
 االنحدار

الخطأ 
مستوي  Tقیمة  المعیاري

 المعنویة
الداللة 

 حصائیةاإل
  ٠٠٠,٠ ٢٠٧,١ ٣٥٩,٠ .٦٨٦ الثابت

 معنوي ٠٠٠,٠ -٢١٥,٧ ١٣٢,٠ - ٤١٥,٠ البعد اإلقتصادي
 معنوي ٠٠٠,٠ ٦٢٦,٩ ١٤٩,٠ ٧٦١,٠ البعد اإلجتماعي

 معنوي ٠٠٢,٠ ١٣٥,٣ ١١٨,٠ ١٩٤,٠ البعد البیئي
  ٤٧٦,0= معامل التحدید المعدل 

  ٣٢٥,١٠٥ = Fقیمة 
 ٠,٦٩٤معامل اإلرتباط 

  الخطأ المعیاري للنموذج
٧٠٢٤٩,٠  

 ٠٠٠,٠مستوي المعنویة للنموذج 
  نتائج التحلیل االحصائي :  المصدر

  : ما یلي) 
دلبلغت القد -  د المع ل التحدی ن خالل معام وذج م ذا النم سیریة لھ  Adjusted R رة التف

ستدام )  سوق الم ھ بال و التوج ستقل وھ ر الم اد المتغی ي أن أبع ذي یعن د (وال البع
و الت%  ابع وھ ر الت ي المتغی ر الحاصل ف ن التغی ى م ع إل اقي یرج ب والب ت المناس وقی

  . تأثیر عوامل أخري لم تدخل في التحلیل

ار  -  تخدام إختب م إس د ت وذج فق ق النم ودة توفی سبة لج ة F-Testبالن ضح معنوی ث ات  حی
 . وھو ما یشیر إلى معنویة نموذج اإلنحدار، 

ت المناسب إحصائیةداللة توجد عالقة ذات  -  ستدام والتوقی سوق الم  بین أبعاد التوجھ بال
  .  فى النموذجRً وفقا للمعامل االرتباط 

وجـود  على ونستنتج مما سبق رفض الفرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي ینص 
 التوقيت المناسب في البنوك التجاريـة        لتطبيق التوجه بالسوق المستدام على     إحصائيةتأثير ذو داللة    
  . محل الدراسة

  : إختبار الفرض الفرعي الرابع
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  اإلبتكار  لتطبیق التوجھ بالسوق المستدام على إحصائیةال یوجد تأثیر ذو داللة 
   البنوك محل الدراسةىف

ستوي    د م دد عن ل اإلنحدار المتع وللتحقق من صحة ھذا الفرض سوف یتم إجراء تحلی
  : لىا على النحو الت"Enter"نتائج ھذا التحلیل بطریقة ) 

  )١٧(دول ـج
  بتكارالختبار تأثیر تطبیق التوجھ بالسوق المستدام على االنحدار المتعدد التحلیل ا

 المتغیر التابع اإلبتكار

معامالت  متغیرات النموذج
 االنحدار

الخطأ 
مستوي  Tقیمة  المعیاري

 المعنویة
الداللة 

 حصائیةاإل
  ٠٠٠,٠ ٨٣٥,٣ ٤٧٩,٠ ٨٣٨,١ الثابت

 معنوي ٠٠٣,٠ -٦٤٨,٧ ١٧٦,٠ - ٤٨٢,٠ البعد اإلقتصادي
 معنوي ٠٠٠,٠ ٢٠٧,١١ ١٩٩,٠ ٩٦٨,٠ البعد اإلجتماعي

 غیر معنوي ٠٦١,٠ -٨٨٣,١ ١٥٨,٠ -، ١٢٧ البعد البیئي
  ٣٧٤,0= معامل التحدید المعدل 

  ٤٧٧,٦٩ = Fقیمة 
 ٠,٦١٦باط معامل اإلرت

  الخطأ المعیاري للنموذج
٩٣٨٧٥,٠  

 ٠٠٠,٠مستوي المعنویة للنموذج 
  نتائج التحلیل االحصائي :  المصدر

  

  : ما یلي) 
دل -  د المع ل التحدی الل معام ن خ وذج م ذا النم سیریة لھ درة التف ت الق  Adjusted R بلغ

ستدام والذي یعني أن أبعاد المتغیر المستق)  سوق الم و التوجھ بال د اإلقتصادي، (ل وھ البع
ل %  أثیر عوام ى ت اقي یرجع إل ار والب و اإلبتك ابع وھ ر الت ي المتغی من التغیر الحاصل ف

  . أخري لم تدخل في التحلیل

ار  -  ة بعض F-Testبالنسبة لجودة توفیق النموذج فقد تم إستخدام إختب ث اتضح معنوی  حی
 . نحدارالوھو ما یشیر إلى معنویة نموذج ا،  

ة  ة ذات دالل د عالق صائیةج ذه إح ار وأن ھ ستدام واإلبتك سوق الم ھ بال اد التوج ین أبع  ب
  .  فى النموذجRًقا للمعامل االرتباط  وف

وجـود  على ونستنتج مما سبق رفض الفرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي ینص 
 لتطبيق التوجه بالسوق المستدام على اإلبتكار في البنـوك التجاريـة محـل              إحصائيةتأثير ذو داللة    

  . الدراسة
  : إختبار الفرض الفرعي الخامس

 البنوك محل ى األساسیة ف لتطبیق التوجھ بالسوق المستدام على الكفاءاتإحصائیة ال یوجد تأثیر ذو داللة
  الدراسة

ل ا   ستوي الوللتحقق من صحة ھذا الفرض سوف یتم إجراء تحلی د م دد عن نحدار المتع
  : لىا على النحو الت"Enter"نتائج ھذا التحلیل بطریقة ) 

  )١٨(دول ـج
  ختبار تأثیر تطبیق التوجھ بالسوق المستدام على الكفاءات األساسیةالدار المتعدد نحالتحلیل ا

 المتغیر التابع الكفاءات األساسیة
متغیرات 
مستوي  Tقیمة  الخطأ المعیاري معامالت االنحدار النموذج

 المعنویة
الداللة 

 حصائیةاإل
  ٠٠٠,٠ ٣٢١,٢ ٣٨٠,٠ ٨٨٢,٠ الثابت

 معنوي ٠٠٠,٠ -٥٥٥,٤ ١٤٠,٠ - ٢٥٤,٠ البعد اإلقتصادي



  القة بین التوجھ بالسوق المستدام والمیزة التنافسیةالع          رمضان عبدالسالم ، نھلھ عوض   / د.شیرین أبوورده ، أ/ د.  أ
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٧٠٧( 

 معنوي ٠٠٠,٠ ٥٨٠,٤ ١٥٨,٠ ٣٥٠,٠ البعد اإلجتماعي
 معنوي ٠٠٠,٠ ٠٥٠,٩ ١٢٥,٠ ٠، ٥٤٢ البعد البیئي

  ٥٠٩,0= معامل التحدید المعدل 
  ٧٩٦,١١٩ = Fقیمة 

 ٠,٧١٦معامل اإلرتباط 

  الخطأ المعیاري للنموذج
٧٤٤٤١,٠  

 ٠٠٠,٠مستوي المعنویة للنموذج 

  نتائج التحلیل االحصائي :  المصدر
  

  : ما یلي) 
دل -  د المع ل التحدی الل معام ن خ وذج م ذا النم سیریة لھ درة التف ت الق  Adjusted R بلغ

ستدام )  سوق الم و التوجھ بال د اإلقتصادي، (والذي یعني أن أبعاد المتغیر المستقل وھ البع
أثیر %  ى ت من التغیر الحاصل في المتغیر التابع وھو الكفاءات األساسیة والباقي یرجع إل

  . عوامل أخري لم تدخل في التحلیل

ار  -  ة بعض F-Testبالنسبة لجودة توفیق النموذج فقد تم إستخدام إختب ث اتضح معنوی  حی
 . نحدارالوھو ما یشیر إلى معنویة نموذج ا،  

ة  ة ذات دالل د عالق صائیةج ذه إح ار وأن ھ ستدام واإلبتك سوق الم ھ بال اد التوج ین أبع  ب
  .  فى النموذجRً وفقا للمعامل االرتباط 

وجـود  على نص ونستنتج مما سبق رفض الفرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي ی
 لتطبيق التوجه بالسوق المستدام على الكفاءات األساسية في البنوك التجارية           إحصائيةتأثير ذو داللة    
  . محل الدراسة

   : ملخص النتائج
ل  ھا الدراسةیفیما یلي النتائج التي توصلت إل     ائج التحلی ، وذلك من خالل إستعراض نت

  : لىاات فروض الدراسة على النحو الت، ونتائج إختبار الوصفي لمتغیرات الدراسة
   :النتائج العامة للدراسة) أ ( 

اعي (، العامل الثاني  )  عبارة د اإلجتم ارات:  البع ع عب ل یضم أرب ذا العام ،  ) أصبح ھ
  . )  عبارة

سیة  -  زة التناف اس المی سیة لمقی ل رئی ھ توجد خمسة عوام املي أن ل الع ائج التحلی أظھرت نت
ستدامة  عبارة سیة الم زة التناف ابع المی  أي ثبات عدد العبارات المعبرة عن أبعاد المتغیر الت

.  
  : النتائج الخاصة بمجال الدراسة) ب(

  :توصلت الدراسة لعدد من النتائج الخاصة بمجال التطبیق وتتلخص ھذه النتائج فیما یلي
  : الدراسةنتائج التحلیل الوصفي لمتغیرات  -

سوق المستدام) اد التوجھ بال ى  ، وھذا یعني ضعف توجھ البنوك محل الدراسة بأبع ، أما عل
  : تضح ما یلياجھ بالسوق المستدام فقد مستوي أبعاد التو
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سوق ) ة بال ل الدراس وك مح ھ البن ث توج ن حی ي م ة األول ي المرتب د ف ذا البع أتي ھ ، وی
ر مراجع ) ى ، حیث یعتب ل عل ة للعم ة الخارجی ي البیئ رات ف شكل دوري للتغی وك ب ة البن

وك  تظم، وحرص البن شكل من ھ ب اس رضا عمالئ ك، وقی دمھا البن تطویر الخدمات التي یق
ین  على القیام بالبحوث الالزمة لتطویر خدماتھا ، ووجود تنسیق شامل لألنشطة المختلفة ب

  . وك محل الدراسةدارات بھ من أھم نقاط القوة لدي البنإلكافة ا

سوق  ) ة بال ل الدراس وك مح ھ البن ث توج ن حی ة م ة الثانی ي المرتب د ف ذا البع أتي ھ ، وی
ق األھداف ، حیث یعتبر عدم إھتمام البنوك بتجم ) یع المعلومات ودمجھا وتصنیفھا لتحقی

  . المجتمعیة من أھم نقاط الضعف

سوق ) ة بال ل الدراس وك مح ھ البن ث توج ن حی ة م ة الثالث ي المرتب د ف ذا البع أتي ھ ، وی
ن  ) داع م ى اإلب ، حیث یعتبر ضعف اإلھتمام بتوفیر البیئة المناسبة للعاملین لتشجیعھم عل

وك ذه البن دي ھ اط الضعف ل ة  أھم نق ى البیئ ي المحافظة عل وك ف ذه البن ز ھ ھ التركی ، وقل
  . بشكل مستمر

ع دراسة      ذه الدراسة م دیھ  )Mahmoud, 2016 (وتتفق ھ وك ل ي أن البن ب ف ا جوان
داف  ق األھ ا وتصنیفھا لتحقی ع المعلومات ودمجھ وك بتجمی ك البن ام تل دم إھتم ة بع ضعف متعلق

  . تعطي للجوانب البیئیة القدر المطلوب من اإلھتمام ، وكذلك ال المجتمعیة
سیةا، وھذا یعني ضعف  ) زة التناف وك للمی ذه البن زة  متالك ھ اد المی ستوي أبع ى م ، أما عل

  : التنافسیة فقد إتضح ما یلي

ن ح) ة م ة الثالث ي المرتب د ف سیة، ویأتي ھذا البع زة التناف اد المی ذه  یث أبع ام ھ ر قی ، ویعتب
، باإلضافة  خدمات متمیزة من أھم عناصر تحقیق ھذا التمیز/  ةیلاالبنوك بطرح أدوات م

  . نیزات الخاصة التي یتمتع بھا كل بنك مما تجعلھ في مركز متقدم عن المنافسیإلى المم

سیة) زة التناف اد المی ستوي أبع ث م ن حی ة م ة الرابع ي المرتب د ف ذا البع أتي ھ ث  ، وی ، حی
اط الضعف  ن نق ة م ل تكلف ق األھداف بأق یعتبر عدم إستخدم البنوك للموارد المتاحة لتحقی

  . التي تعاني منھا ھذه البنوك

ذه  ، ویأتي ھذا البعد في المرتبة الثانیة من حیث مستوي أبعاد المیزة التنافسیة) ، وتتمیز ھ
  .  ة وخدمات في الوقت المناسبیلاالبنوك بطرح أدوات م

ة ا ) ي المرتب د ف ذا البع أتي ھ سیة، وی زة التناف اد المی ستوي أبع ث م ن حی ي م ث  ألول ، حی
جراءات التي یقوم بھا العمیل إلدة لتبسیط ایب جدیر أسالیتعمل ھذه البنوك بشكل جاد لتطو

دیم خدمات  للحصول على الخدمات المقدمة لھ رة یة متمیضافإ، باإلضافة إلى تق زة ومبتك
  . نیلخدمة العمالء بالمقارنة مع المنافس

ق     ة ویتف ع دراس ك م ى أن  )Isaac, 2018 and Daniel ( ذل لت إل ي توص  والت
إبتكارات تصمیم المنتجات والتعبئة والتغلیف واإلبتكارات الترویجیة واإلبتكارات في مجال البیع 
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بتكار ھو الوإبتكارات التسعیر توفر میزة تنافسیة مستدامة للمشروعات في السوق وأن التوجھ با
  . لھذه المشروعاتحجر األساس بالنسبة 

ستدامة) سیة الم زة التناف اد المی ستوي أبع ث م ن حی ،  ، ویأتي ھذا البعد في المرتبة األخیرة م
  . مما یعني ضعف ھذه البنوك في تقدیم خدمات فریدة للعمالء

سیة وأیضا شدیدة وتفسر الباحثة ھذه ال     نتیجة بأن ھذه البنوك توجد في بیئة شدیدة التناف
ن  التقلید ا م ، وھذا یعمل بدوره على صعوبة تفردھا في تقدیم خدمات معینھ لعمالئھا دون غیرھ
  . البنوك

  : نتائج إختبارات فروض الدراسة
  : نتائج إختبار الفرض األول -

اط -  ة إرتب د عالق ھ توج ى أن ة إل لت الدراس ة توص ة ذات دالل صائیة طردی ھ إح ین التوج  ب
سوق  بالسوق المستدام والمیزة التنافسیة اد التوجھ بال ین أبع اط ب ل اإلرتب غ معام ث بل ، حی

( .  
زة  -  اد المی د اإلقتصادي وأبع ین البع كذلك أشارت النتائج ان قیم معامالت إرتباط بیرسون ب

د ) ین البع اط ب وي إرتب ار، وأق د اإلقتصادي واإلبتك ین البع اط ب عف إرتب ان أض ث ك ، حی
  . اإلقتصادي والتمیز

زة  -  ًوأشارت النتائج أیضا أن قیم معامالت إرتباط بیرسون بین البعد اإلجتماعي وأبعاد المی
اط ، حیث كا) وي إرتب ان أق ي حین ك ن أضعف إرتباط بین البعد اإلجتماعي واإلبتكار، ف

  . بین البعد اإلجتماعي والتمیز
زة  -  اد المی ي وأبع ًكما أوضحت النتائج أیضا أن قیم معامالت إرتباط بیرسون بین البعد البیئ

ي   واإلبتكار، حیث كان أضعف إرتباط بین البعد البیئي ) د البیئ ین البع اط ب وي إرتب ، وأق
  . والكفاءات األساسیة

ستدامة      سیة الم زة التناف وتفسر الباحثة النتیجة السابقة بأنھا تعكس إمكانیة زیادة دعم المی
ستدام سوق الم اد التوجھ بال ر وأبع ام بعناص ادة االھتم ن خالل زی وك محل الدراسة م ي البن ،  ف

ھ توجد عالقًوبناء على ذلك یتم ر ى أن  ةفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي ینص عل
ستدام  سوق الم ھ بال اد التوج ین أبع ة ب اط معنوی د اإلقتصادي(ارتب اعي، البع د اإلجتم د ، البع البع

ل، التمییز(والمیزة التنافسیة المستدامة) البیئي ت المناسب، التكلفة األق اءات ، االبتكار، التوقی الكف
  .   ي البنوك التجاریة العاملة في جمھوریة مصر العربیة محل الدراسةف) األساسیة

  :ى  الرئیسىنتائج إختبار الفرض الثان -
ة      أثیر ذو دالل ى إحصائیةتوصلت الدراسة إلى أنھ یوجد ت ستدام عل سوق الم  للتوجھ بال

سیة  زة التناف ز(المی ل، التمیی ة األق ب، التكلف ت المناس ار، التوقی یةالكف، االبتك ي ) اءات األساس ف
ة محل الدراسة د ، البنوك التجاری ل التحدی ن خالل معام وذج م ذا النم سیریة لھ درة التف بلغت الق

و التوجھ ) ٠,٤٦١ (Adjusted R Squareالمعدل  ستقل وھ ر الم اد المتغی والذي یعني أن أبع
سیة %  زة التناف و المی ابع وھ ز(من التغیر الحاصل في المتغیر الت ل، التمیی ة األق ت ، التكلف التوقی

ب ار، المناس یة، االبتك اءات األساس ي ) الكف دخل ف م ت ري ل ل أخ أثیر عوام ى ت ع إل اقي یرج والب
ل ار ، التحلی تخدام إختب م إس د ت وذج فق ق النم ودة توفی سبة لج ث F-Testبالن ة  حی ضح معنوی ات

  . وھو ما یشیر إلى معنویة نموذج اإلنحدار، 

ق      ام بتطبی أن االھتم ك ب ة ذل سر الباحث ستدام أوتف سوق الم ھ بال ات التوج اد وممارس بع
ا  ستوي أدائھ ن م ز خدماتھا، وتكلفت(داخل البنوك سوف یرفع م ي تمیی ثال ف ا امتم ة ألھ ل مقارن ق
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بداع إلبمنافسیھا، وكذلك االھتمام بالجانب االبتكاري لدیھا ألن التوجھ بالسوق المستدام ینبع من ا
ھ ة ودعم یة ألي منظم ة األساس ر البنی ي تعتب یة والت ا األساس ى كفاءاتھ ة عل ذلك المحافظ ، )، وك

  .  ومن ثم یدعم مزایاھا التنافسیة ویحافظ على استدامتھا
  :  األولىلفرض الفرعإختبار ا

ة الح     ة یلاتوصلت الدراس أثیر ذو دالل ود ت ى وج صائیةة إل سوق إح ھ بال ق التوج  لتطبی
ى ستدام عل ن خالل  الم وذج م ذا النم سیریة لھ درة التف وك محل الدراسة بلغت الق ي البن ز ف التمی

ر  اد المتغی ي أن أبع ستدام  والذي یعن سوق الم و التوجھ بال ستقل وھ د (الم د االقتصادي، البع البع
دخل %  م ت ل أخري ل من التغیر الحاصل في المتغیر التابع التمیز والباقي یرجع إلى تأثیر عوام

ار ،  في التحلیل ة F-Testبالنسبة لجودة توفیق النموذج فقد تم إستخدام إختب  حیث اتضح معنوی
  . نحدارالوھو ما یشیر إلى معنویة نموذج ا،  

سعى إلحداث  والذي یعبر "والتي من أھم نتائجھا أن التوجھ باإلبداع )   ي ت ة الت ك العملی عن تل
ة  ة واإلبتكاری ار الخالق ن األفك د مجموعة م الل تولی ن خ سة م ستوى المؤس ى م زة عل ة ممی نقل

سیة  "وتنفیذھا من قبل أفراد أو جماعات العمل زة التناف  "، یؤثر إیجابیا وبصورة كبیرة على المی
تھا وأن یكون لھا خصائص وصفات والتي تعكس المركز الممیز والمتفوق للمؤسسة قیاسا بمثیال

سین ا ى المناف صعب عل دھاآلی رین تقلی تمراریة،  خ ة واالس صف بالدیموم ذلك تت د  " وك ، وق
ز  ى تمی أظھرت ھذه الدراسة أن التوجھ باإلبداع وھو أحد أبعاد التوجھ بالسوق المستدام یؤدي إل

  . المنظمة وتطویر المیزة التنافسیة لھا

  :ى لثان اىإختبار الفرض الفرع
ة یلا توصلت الدراسة الح- أثیر ذو دالل ى وجود ت ستدام إحصائیةة إل سوق الم ق التوجھ بال  لتطبی

ن خالل  على وذج م التكلفة األقل في البنوك محل الدراسة، حیث بلغت القدرة التفسیریة لھذا النم
ر ا اد المتغی ي أن أبع ستدام  والذي یعن سوق الم و التوجھ بال ستقل وھ د اإلقتصادي(لم د ، البع البع

م %  ل أخري ل أثیر عوام من التغیر الحاصل في المتغیر التابع التكلفة األقل والباقي یرجع إلى ت
تخدام  م إس د ت وذج فق ق النم ودة توفی سبة لج ل، بالن ي التحلی دخل ف   ت

  . وھو ما یشیر إلى معنویة نموذج اإلنحدار،  

  :  الثالثىإختبار الفرض الفرع -٣
ة الح     ة یلاتوصلت الدراس أثیر ذو دالل ود ت ى وج صائیةة إل ق إح سوق  لتطبی ھ بال التوج

ى ستدام عل ة الم ل الدراس وك مح ي البن ب ف ت المناس ذا ، التوقی سیریة لھ درة التف ت الق ث بلغ حی
ستدام  سوق الم و التوجھ بال ستقل وھ ر الم اد المتغی ي أن أبع د اإلقتصادي( والذي یعن د ، البع البع

ل %  أثیر عوام ى ت من التغیر الحاصل في المتغیر التابع وھو التوقیت المناسب والباقي یرجع إل
ث F-Testبالنسبة لجودة توفیق النموذج فقد تم إستخدام إختبار ،  أخري لم تدخل في التحلیل  حی

  . نحدارالوھو ما یشیر إلى معنویة نموذج ا،  

  : إختبار الفرض الفرعي الرابع -٤
ة الح     ة یلاتوصلت الدراس أثیر ذو دالل ود ت ى وج صائیةة إل سوق إح ھ بال ق التوج  لتطبی

وذج، االبتكار في البنوك محل الدراسة المستدام على ذا النم سیریة لھ درة التف ث بلغت الق ن حی  م
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ستدام  سوق الم و التوجھ بال ستقل وھ ر الم اد المتغی ي أن أبع د اإلقتصادي( والذي یعن د ، البع البع
م من التغیر الحاصل في المتغیر التابع وھو اإلبتكار والباقي یرجع إلى تأثی%  ر عوامل أخري ل

ل ي التحلی دخل ف تخدام ، ت م إس د ت وذج فق ق النم ودة توفی سبة لج   بالن
  . نحدارالوھو ما یشیر إلى معنویة نموذج ا،  

  :  الخامسىض الفرعإختبار الفر -
ة الح     ة یلاتوصلت الدراس أثیر ذو دالل ود ت ى وج صائیةة إل سوق إح ھ بال ق التوج  لتطبی

وك محل الدراسة المستدام على ي البن یة ف اءات األساس ذا ،  الكف سیریة لھ درة التف ث بلغت الق حی
ي أن  ستدام  والذي یعن سوق الم و التوجھ بال ستقل وھ ر الم اد المتغی د اإلقتصادي(أبع د ، البع البع

من التغیر الحاصل في المتغیر التابع وھو الكفاءات األساسیة والباقي یرجع إلى تأثیر عوامل % 
ار بالنسبة لجودة توفیق النموذ، أخري لم تدخل في التحلیل ث F-Testج فقد تم إستخدام إختب  حی

  . نحدارالوھو ما یشیر إلى معنویة نموذج ا،  

ا     ع م ك م ي دراسة  ویتناسب ذل ث  ) (Carlos, et al., 2010جاء ف ن احی تضح م
 ستجابة الفضلي لفرص السوقالي القدرات التي تسمح للمنظمة باخاللھا أن الكفاءات األساسیة ھ

سین ى المناف وق عل املین والتف ام بالع ذلك اإلھتم سوق  ، وك ھ بال ضح أن التوج ا یت ن ھن ، وم
ستدام سوق الم اد التوجھ بال ن أبع ا م یة وھم اءات األساس ى الكف سیان عل ،  والعاملین مؤثران رئی

  .  لھ تأثیر على الكفاءات األساسیةلى فالتوجھ بالسوق المستداماوبالت
  : ةـتوصيات الدراس

ة بعض التوصیات یلاھا الدراسة الحیفي ضوء النتائج التي توصلت إل     ة إقترحت الباحث
ذا النظام  ق ھ ي تطبی ستدام والتوسع ف سوق الم التي من شأنھا تعزیز وزیادة اإلھتمام بالتوجھ بال

ذ شكل ال ن على البنوك التجاریة المصریة بال ستدامة، ویمك سیة الم زة التناف ي دعم المی سھم ف ي ی
  : لىاعرض ھذه التوصیات على النحو الت

وك  -  ي البن ستدام ف سوق الم ھ بال ات التوج ات وسیاس ر وممارس ام بعناص ادة اإلھتم زی
وك أخري  التجاریة المصریة محل الدراسة ى بن ي تطبیقھا عل ة التوسع ف ع إمكانی ، م

ي تطویر   كلما تطلب األمروإدخال ممارسات وعناصر أخري ال ف ، وذلك لدوره الفع
  . المیزة التنافسیة

ة  -  ات التقییمی ائج الدراس تثمار نت ستدام(إس سوق الم ھ بال دة للتوج ات الجی ي ) للممارس ف
، باإلضافة إلى قائمة المعاییر والتي تشكل الممارسات الجیدة لتوجھات  البنوك األجنبیة

وك  عتبارھا بمثابةاالسوق المستدام و أداة للتقییم الذاتي لھذا النوع من التوجھات في البن
صریة ة الم ادرات  التجاری شطة والمب ذه األن ل ھ ال لمث تثمار الفع ى اإلس افة إل ، باإلض

زة  على المستویین الوطني واإلقلیمي ، وكذلك استثمار التجارب المنبثقة منھا لدعم المی
 . التنافسیة

ام بمحاور التوجھ بال -  ب زیادة اإلھتم ى جوان د عل ن خالل التأكی ل م ستدام كك سوق الم
ضعف  ثال(ال ي م ب البیئ أثیره ) كالجان ك لت ا وذل ى تنمیتھ ل عل ذه المحاور والعم ي ھ ف

وك والتعل ي مجال البن ا من یالواضح على مسیرة التقدم المعاصرة وخاصة ف م وغیرھ
 . المجاالت الحیویة والتي تؤثر على السوق واإلقتصاد المصري

ر فل -  ھ تغیی وم التوج ن مفھ صریة م ة الم وك التجاری ي البن ل ف ى العم ائمین عل سفة الق
بالسوق إلى مفھوم التوجھ بالسوق المستدام كمفھوم شامل في النظام اإلقتصادي وكذلك 
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دة  ة الجدی دمات البنكی یل الخ ى توص ائم عل صریة ق ة الم ي البیئ ي ف اعي والبیئ اإلجتم
 . كمفھوم تسویقي إستراتیجي

د  -  م وتأیی صلة دع راف ذات ال ة األط صریة وكاف ة الم البنوك التجاری املین ب ع الع جمی
سمح للتوجھات  بالعمل في ھذه البنوك البنوك لت ة ب ل التنظیمی ة الھیاك ، مع مراعاة تھیئ

 . الحدیثة بتأدیة دورھا على أكمل وجھ في تحسین ودعم المزایا التنافسیة واستدامتھا
ر اإل -  ستدام وفك ة المصریة، دمج التوجھ بالسوق الم البنوك التجاری ام ب شكل ع تدامة ب س

دیم دورات  ھ وتق ة ب رامج المتعلق تدامة والب ر اإلس دعم فك صة ل دیم دورات متخص وتق
ا  رامج مم ك الب ف بتل دوات للتعری ن الن سلة م دیم سل دخل وتق ذا الم دعم ھ صة ل متخص

 . یؤدي لتطویر أداء البنوك ودعم مزایاھا التنافسیة المستدامة
وم أساسي إعتبار ال -  د ومق ة مرش عناصر األساسیة لمدخل التوجھ بالسوق المستدام بمثاب

ن  ة المصریة م وك التجاری ستدامة للبن سیة الم ا التناف وضروري لضمان تطویر المزای
 . أجل الحفاظ على أفضل أداء

صیاغة  -  ات البنكیة ل ع األطراف المرتبطة بالعملی ن جمی ل م ضرورة تشكیل لجان عم
ي تراتیجیة تتبن بإس دد الجوان امل ومتع وم ش ستدام كمفھ سوق الم ھ بال وم التوج ،   مفھ

ة المجاالت المصرفیة  ووضع إستراتیجیة وطنیة لدمج التوجھ بالسوق المستدام في كاف
 . والتسویقیة

ة  -  ي كاف ستدام ف سوق الم دمج التوجھ بال ستقبال ل ل حدوثھا م البحث عن الفرص المحتم
د ھا ایالمجاالت الحیویة التي یقوم عل إلقتصاد المصري، حیث إن الغموض وعدم التأك

ن أجل  ن إستغاللھا م ي یمك المصاحب للمستقبل قد یحمل بین طیاتھ بعض الفرص الت
اع  اع القط سین أوض ة لتح امالت البنكی ة التع ي كاف دم ف و والتق ن النم د م ق المزی تحقی

 . المصرفي ككل
اء روح التف -  ن إحی ى یمك شل حت ول الف دیري التعلم من الماضي وقب دي م ل ل اؤل واألم

  . البنوك لنشر ثقافة اإلستدامة على كافة المستویات
   :الدراسات المستقبلية

تھا     ي دراس ي ینبغ ة والت ،  یعتبر موضوع التوجھ بالسوق المستدام من المجاالت الحدیث
ا ة وتطبیقھ ي األمر الذي یجعل المجال مفتوحا أمام الباحثین إلجراء المزید من األبحاث العلمی  ف

  : تیةآل، وتقترح الباحثة إجراء أبحاث علمیة في الموضوعات ا البیئة المصریة
وك  -  ة المصریة وبن وك التجاری عمل دراسة مقارنة بین التوجھ بالسوق المستدام في البن

ي التجاریة أخري في دول عربیة أو أجنبیة ل ك الممارسات ف ستفادة منھا في تحسین تل
  . تغلب على معوقات التطبیقالبنوك التجاریة المصریة وال

التطبیق  -  سویقي ب ي تحسین األداء الت ستدام ف سوق الم ن دور التوجھ بال ل دراسة ع عم
سیاحي أو وي أخر كالقطاع ال ى  على القطاع المصرفي أو أي مجال حی الجامعات عل

  . سبیل المثال
صلب  -  د وال ركات الحدی ل ش ر مث ال أخ ي مج التطبیق ف ن ب ة ولك س الدراس ل نف عم

  . ت األغذیة على سبیل المثالوشركا
ى مجال  -  التطبیق عل شاملة ب دراسة تأثیر التوجھ بالسوق المستدام على تحقیق الجودة ال

  . الصناعات الغذائیة
زة  -  اد أخري للمی ى أبع م عرضھا عل ا ت ستدام كم سوق الم اد التوجھ بال دراسة تأثیر أبع

سیة  تج، الك(التناف ودة المن سعیر، ج ة، الت ة التجاری ةالعالم اءات التكنولوجی التطبیق ) ف ب
  . على مجال آخر مثل المستشفیات الخاصة المتمیزة
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