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اجلدارات اجلوهرية وتأثريها على املزايا التنافسية املستدامة للبنوك 
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 ملخص البحث: 
اهتم البحث الحالي بتوصيف أبعاد الجدارات الجوهرية وأبعاد الميزة التنافسية المستدامة، باإلضافة إلى   

)الميزة   التابع  والمتغير  الجوهرية(  )الجدارات  المستقلة  المتغيرات  أبعاد  بين  العالقة  ونوع  طبيعة  تحديد 

البيانات ااولية باستمدام عينة  التنافسية المستدامة(. ولتحقي  للك تم االعتماد على قا مة االست قصاء لجمع 

مفردة من العاملين في البنو  التجارية المصرية. وقد أظهرت نتا ج البحث أن واقع الجدارات    430قوامها  

الميزة  مستوى  أن  ووجدت  أبعادها،  من  بعد  لكل  وبالنسبة  اإلجمالي  المستوى  على  جداً  مرتفع  الجوهرية 

تفعة إلى حد ما على المستوى اإلجمالي وبالنسبة لكل بعد من أبعادها. وبينت نتا ج  التنافسية المستدامة كانت مر

البحث وجود اختالفات لات داللة إحصا ية بين إدرا  العاملين في البنو  التجارية المصرية حول بعا أبعاد  

الشمصية. وكشفت   الجدارات الجوهرية وكذلك حول بعا أبعاد الميزة التنافسية المستدامة باختالف بياناتهم

النتا ج أن هنا  عالقة ايجابية لات داللة إحصا ية بين أبعاد الجدارات الجوهرية والميزة التنافسية المستدامة. 

التنافسية  الميزة  لتدعيم  الجوهرية  الجدارات  لتعزيز مستوى  التوصيات  إلى مجموعة من  الباحثين  وتوصل 

 المستدامة للبنو  التجارية المصرية. 

 الجدارات الجوهرية، الميزة التنافسية المستدامة. ت المفتاحية:الكلما

Research Abstract: 
This research is concerned with describing the dimensions of the core 

competencies and the dimensions of the sustainable competitive advantage, in 

addition to determining the nature and type of the relationship between the 

dimensions of the independent variables (core competencies) and the dependent 

variable (sustainable competitive advantage). To achieve this, it was relied on a 
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survey list to collect primary data using a sample of 430 individuals working in 

Egyptian commercial banks. The results of the research showed that the reality of 

core competencies is very high at the overall level and for each of its dimensions, 

and found that the level of sustainable competitive advantage was somewhat high at 

the overall level and for each of its dimensions. The results of the research showed 

that there were statistically significant differences between the employees' 

perceptions of Egyptian commercial banks about some dimensions of core 

competencies, as well as about some dimensions of sustainable competitive 

advantage according to their personal data. The results revealed that there is a 

positive, statistically significant relationship between the dimensions of core 

competencies and sustainable competitive advantage. The researcher reached a set 

of recommendations to enhance the level of core competencies to strengthen the 

sustainable competitive advantage of the Egyptian commercial banks. 

Keywords: core competencies, sustainable competitive advantage. 

 المقدمة:
إن المنظمات بحاجة إلي إستتتتتراتيجيات إلظهار أداء أفضتتتتل وتقديم خدمات عالية الجودة، ولكي تكون 

المنظمة موجهة نحو المستقبل ولديها استدامة فإنه يلزمها بناء مجموعة من الجدارات الجوهرية بما يشكل قوة 

تنظيمية لتحمل التطور الستلبي في بيئتها الداخلية والمارجية وكضتمان لمواجهة المنافستين، علي مدى الثالثين 

المتاضتتتتيتة كتان هنتا  عتدد كبير من اابحتاس التجريبيتة في مجتال اإلدارة القتا متة علي الجتدارات   عتامتاً 

(Vanesch et al, 2016 ; Pace, 2016 ًوللك ان المنظمات تشتهد حاليا .)  منافستة شتديدة علي المستتويين

المحلي والتدولي. ونتيجتة لتذلتك، تهتدف المنظمتات اين إلي تحقي  ااداء اامثتل من موظفيهتا من خالل تطوير  

. حيتث أنته إلا تعتاملتت (Adefe, 2017)معتارفهم ومهتاراتهم وجتدارتهم لضتتتتمتان النجتاح علي المتدى الطويتل  

قي  ااهداف والغايات التنظيمية، فستتيظل الموظفون ملتزمين المنظمات مع موظفيها كمستتاهمين قيّمين في تح

. وبالتالي (Pace, 2016 ; Vanesch et al, 2016 ; Pace, 2016)بااهداف والقيم المشتتتركة للمنظمة 

نجد أن الجدارات الجوهرية للمنظمة هي قضتتية حاستتمة للغاية في بيئات ااعمال التنافستتية في الوقت الحالي  

(Enginoğlu& Arikan, 2016). 

وفي ظل االقتصتاد القا م علي المعرفة نجد أن الجدارات الجوهرية هي القدرات التي تستتند إلي المعرفة  

التي تكتستتتبها المنظمات بمرور الوقت في شتتتكل قوة عاملة مطلعة، وعمليات، وحصتتتة ستتتوقية، وبراءات 

باستتتتتمرار إلي تعزيز قدراتهم  . حيث يحتاج القادة  (Lut& Lazoc, 2014 ; Seddighi, 2016)اختراع 

الجوهريتة من أجتل تطوير والحفتاظ علي الميزة التنتافستتتتيتة للمنظمتة، حيتث أن لكتل منظمتة جتدارات جوهريتة 

يمكن للعمالء من خاللها تمييزها عن المنافسين، وبالتالي من خالل تطوير الجدارات الجوهرية يمكن للمنظمة 

 .(Armanios, 2019)المنافسة في صناعات ومجاالت ممتلفة  

وتشتتتتهد منظمات ااعمال المعاصتتتترة عددًا من التحوالت والتغييرات التي تستتتتبب ضتتتتغوًطا داخلية  

القوى التي يرتكز عليهتا أداء هتذه  وختارجيتة تؤثر على الهيكتل االقتصتتتتتادي للمنظمتة، وظهور عتدد من 

التي تتطلب من المؤستتستتات    المنظمات. تعتبر التغيرات الستتريعة في عالمنا اليوم من بين القواعد ااستتاستتية

تغيير وتبني وستتا ل وأستتاليب غير تقليدية. خاصتتة في ظل التكنولوجيا المتقدمة والظروف البيئية والمنافستتة 

الشتديدة التي تنطوي عليها، مما جعل المنظمات تستعى إلى التفكير في استتدامة ميزة تنافستية حقيقية ومحاولة 

والتكيف مع ديناميكياتهم التنافستتتية. وتستتتعى باستتتتمرار لتطوير  التفوق باستتتتمرار على قدرات المنافستتتين،

 (.Hussain et al., 2021منتجاتها وتحسين إستراتيجيتها واستمدام الوسا ل وااساليب الحديثة )

وظهر مفهوم الجدارات الجوهرية من وجهة نظر الشتركة القا مة على الموارد والتي تسلط الضوء على  

فستتتية المستتتتدامة تعتمد على امتال  الشتتتركة لمهارات ومعرفة وموارد وكفاءات فريدة حقيقة أن الميزة التنا
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يصتتتعب تقليدها. وبالتالي ، للمنافستتتة في ااستتتواق الدولية ، فإن الجدارات الجوهرية المعترف بها كمصتتتدر 

ين(. عالوة على للك  ر يسي للميزة التنافسية ، والتي ستنتج منتًجا مميًزا )فريدًا ويصعب تقليده من قبل المنافس

أنه إلا كانت الشتتتتركة تستتتتعى إلى امتال  الجدارات الجوهرية، فيجب أن تمتلك موارد Hill 1998، اقترح 

ملموستتتة وغير ملموستتتة فريدة من نوعها. باإلضتتتافة إلى للك ، تحتاج الجدارات الجوهرية إلى إنشتتتاء قيمة 

ريدة في إدارة الموارد لالستتتمدامات اإلنتاجية. باإلضتتافة إلى القدرات الالزمة الستتتغالل مصتتدرها وقدرة ف

وبالتالي الجدارات الجوهرية هي المهارات التي تمكن الشتركات من تحقي  أستاستيات فوا د العمالء من خالل  

-Makhloufi & Alإنشتتاء وتحستتين وتجديد واستتتمدام الموارد التي تؤدي إلى ميزة تنافستتية مستتتدامة )

Erjal, 2017.) 

 الدراسة:  أوالً مصطلحات
 .الجدارات الجوهرية:1

 ,Mcclelland)تم تقتديم مفهوم الجتدارات الجوهريتة اول مرة في التدراستتتتتات النفستتتتيتة من خالل  

. ومنذ للك الحين  (Prohalad& Hamel, 1990)، ثم تم تطويره فيما بعد في مجال اإلدارة بواستطة (1973

اجتذبت قدراً ها الً من اهتمام ااكاديميين وصتناع القرار وهي اين في صتميم المنافستة القا مة علي فن تحقي  

أن الجتدارات    (Prahalaad& Hamel, 1990). ويري كتل من  (Essmail, 2007)الميزة التنتافستتتتيتة  

  التقنيتات والمهتارات الممتلفتة داختل المنظمتة  الجوهريتة هي قتدرة المنظمتة علي التعلم الجمتاعي وكيفيتة تنستتتتي

 من أجل تقديم أفضل قيمة وتوفر لها ميزة تنافسية حقيقية.  

بتحنهتا "مجموعتة من أبعتاد ااداء التي يمكن    (Kim, Pakr& Choi, 2017)فقتد عرفتهتا دراستتتتتة  

إلي الفري  الجماعي  مالحظتها، بما في للك المعرفة والمهارات والمواقف والستتتلوكيات الفردية، باإلضتتتافة 

والعمليات والقدرات التنظيمية المرتبطة بااداء المرتفع، وتزويد المنظمة بميزة تنافستتتية مستتتتدامة". وعرفها  

(Chen& Chang, 2010)    بحنها "قدرات وخصتتا ا المنظمة في تطوير وتنستتي  وتجميع الموارد المتاحة

 إلنشاء مصدر للتميز".

بتحنهتا "تلتك الموارد الجوهريتة التي تستتتتاعتد المنظمتة علي بقتا هتا    (Lindgren, 2010)في حين عرفهتا 

بحنها "الستلوكيات والدالالت للممارستات اإلستتراتيجية لتحقي  النتا ج  (Mccoy et al, 2013)ونموها". أما 

بحنها "إمكانية الوصتتول إلي مجموعة واستتعة من   (Bani–Hani& Faleh, 2009)المرغوبة". كما عرفها 

إشتتباع المنظمة الحتياجات عمال ها وامتالكها ميزة تنافستتية من الصتتعب تقليدها". وقد أشتتارت   ااستتواق مع

( إلي الجتدارات الجوهريتة علي أنهتا "امتال  المنظمتة قتدرات نتاتجتة من امتالكهتا 2016دراستتتتة )أبو ليفته،  

ات والمعارف التي  استتتتتراتيجيات ريادية في مجاالت متعددة منها عمليات التعلم المستتتتتمر، استتتتتثمار المبر

تمتلكها مع تنمية القدرات البشتترية التي تمتلكها، واستتتمدام أحدس التطورات التكنولوجية للتكيف مع التغيرات 

 التي تحدس داخل وخارج المنظمة".

وممتا ستتتتب  يعرف البتاحثين الجتدارات الجوهريتة للمنظمتة بتحنهتا "قتدرة المنظمتة علي امتال  وتطوير  

والمهتارات والمعتارف المتتاحتة، وامتال  الموظفين لهتا بمتا يميزهم عن غيرهم من ودمج وتنستتتتي  الموارد  

اافراد من أجل تقديم أفضتتل قيمة للعمالء لتحقي  ميزة تنافستتية مستتتدامة تستتاعد علي نمو وبقاء المنظمة في  

والتي يمكن الستتتتوق". لتذلتك عتادة متا تتمثتل الجتدارات الجوهريتة في القتدرات الفرديتة التي تمتلكهتا المنظمتة،  

 رؤيتها في العديد من اافكار والمنتجات وااسواق، وهي العامل الر يسي الذي يميز المنظمة عن منافسيها.  

 الجدارات الجوهرية: د. أبعا1/1
 ( الجدارات الجوهرية للمنظمة إلي أربعة أبعاد أساسية وهي: 2013وقسم )محمد، 

 . التعلم التنظيمي:1/1/1

التنظيمي عمليتة استتتتتثمتار خبرات وتجتارب المنظمتة واافراد العتاملين بهتا، ورصتتتتتد يمثتل التعلم  

المعلومات الناجمة عن هذه المبرات والتجارب في لاكرة المنظمة، ثم مراجعتها من حين إلى آخر لالستتتتفادة 

 في حل المشكالت التي تواجهها.

 . رأ  المال البشري:1/1/2
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لصتتفات والقدرات والمهارات المتميزة التي تدعم عمليات التجديد يشتتمل العاملين في المنظمة من لوي ا

والتطوير من خالل معتارفهم المهنيتة والعتامتة وخبراتهم والصتتتتفتات والقتدرات والمهتارات بتاإلضتتتتتافتة إلي  

 (.2013معنويات العاملين )عيد، 

 . المرونة اإلستراتيجية:1/1/3

الر يستتتتية أو الكبري في البيئة المارجية، وتمصتتتتيا الموارد هي قدرة المنظمة علي تحديد التغيرات  

 بسرعة للمسارات الجديدة أو اإلجراءات الجديدة للرد علي هذه التغيرات.

 . اإلدارة التكنولوجية:1/1/4

مجموعتة مرتبطتة بتالمعرفتة التي تتضتتتتمن المبرة العلميتة والعمليتة وطرق محتدده، وإجراءات وتجتارب  

 تطوير منتجات قا مة أو تصميم منتج جديد. ومعدات تكون قادرة علي

 أنواع الجدارات الجوهرية للمنظمة: -1/2

يعتبر تحديد الجدارات الجوهرية للمنظمة بشكل متزايد نهجاً إستراتيجياً حيوياً نحو ميزة تنافسية مستدامة 

الجوهرية في شتكل   . وكثيراً ما ي عترف بهيكل الجدارات(Essmail, 2007)من قبل الباحثين وصتناع القرار  

أصتول ملموستة وغير ملموستة. وباإلضتافة إلي للك، يتم مناقشتة دور الموارد البشترية أو ما يعرف بااصتول 

الجدارات التنظيمية علي أنها نتاج   (Godbout, 2000)الفكرية علي نطاق واستتتع. وفيما يتعل  بذلك، يحدد 

هارات البشتتتترية. حيث يتم بناء الجدارات  مزيج من التمصتتتتا في ااعمال واالستتتتتمدام االقتصتتتتادي للم

الجوهرية علي ااصتتتتول الفردية غير الملموستتتتة التي تشتتتتكتل قدرات المنظمة ومهاراتها ومعرفتها وخبرة 

الموظفين، أي أنها المزيج اامثل بين التقنيات ااستتاستتية والمهارات ااستتاستتية التي من شتتحنها تعزيز القدرة  

 .(Gilgeous& Parveen, 2001)التنافسية للمنظمة 

ويمكن أيضتتتاً أن تتمذ الجدارات الجوهرية أشتتتكاالً ممتلفة، بما في للك المعرفة الفنية/ الموضتتتوعية، 

. وقد تشتمل الجدارات الجوهرية أيضتاً تطوير المنتج أو  (Ali, 2017)وعالقات وثيقة مع العمالء والموردين 

نواع الجتدارات  ، ومن الصتتتتعتب تصتتتتنيف أ(Ahuja& Kamba, 2008)الثقتافتة، مثتل تفتاني الموظفين  

. ونتيجتة لتذلتك كتانتت نظريتة الجتدارات  (Ljungquist, 2007)الجوهريتة المعتاصتتتترة وفقتاً اي نظريتة معينتة  

الجوهرية هي تكامل نتا ج االقتصتتتاد ونظرية اإلدارة وتمثل أحدس النظريات واالتجاهات في نظرية االبتكار  

 .(Hong& Kim, 2015)ونظرية المعرفة 

يمكن تصتتتتنيف الجتدارات الجوهريتة إلي ثالثتة أنواع علي النحو   (Prohalad& Hamel, 1994)ووفقتاً ل  

 التالي:

وهي المهارات التي تستاعد علي وضتع المنظمة علي مقربة أوالً: الجدارات المتعلقة بالوصـول إلي األسـواق:

التجتاريتة، والمبيعتات، والتستتتتوي ، والتدعم الفني للعمالء،   والمتدمتات من عمال هتا مثتل )إدارة العالمتات 

 اللوجستية(.

وهي المهارات التي تتيح للمنظمة القيام بااشتتتتياء بستتتترعة أكبر وبمرونة  ثانياً: الجدارات المتعلقة بالنزاهة:

 أكبر أو بجودة أعلي من المنافسين مثل )إدارة الجودة، وإدارة المعرفة، وإدارة الوقت، وإدارة اإلنتاج(.

ة ـبالوـظائف: اً: الـجدارات المتعلـق الـث هي المهتارات التي تمكن المنظمتة من استتتتتثمتار ختدمتاتهتا أو منتجتاتهتا  وـث

بوظا ف فريدة مثل )إدارة االبتكار، والمزيد من المميزات المحستنة لرداء، والمميزات االستتثنا ية في خدمات 

  ما بعد البيع التي تتجاوز التوقعات العادية(. 

هريتة اإلستتتتتراتيجيتة للمنظمتات مثتل الجتدارات الجو  (Thompos, 1996)وعلي جتانتب آخر، حتدد  

جتدارات التعلم والوعي، والجتدارات العمليتة )التغيير(، وجتدارات محتوي اإلستتتتتراتيجيتة، ويري أن هتذه 

الجتدارات هي التي تؤثر علي الفعتاليتة واإلنتتاجيتة التنظيميتة وبتالتتالي تكون أكثر أهميتة لرداء اإلستتتتتراتيجي 

تستتتتع جتدارات جوهريتة وهي توجيته العمالء، المرونتة،    (Ashton, 1996)والنجتاح للمنظمتات. وقتد حتدد  

االلتزام بالقيم التنظيمية، توجيه اإلنجاز، ريادة ااعمال االستتتتباقية، حل المشتتتكالت اإلبداعية واتمال القرار،  

 التمكين، إدارة المواهب، وااداء. 

 ين وهما:يمكن تصنيف الجدارات الجوهرية في فئت (Coyne et al, 1997)ووفقاً ل 
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وهي تستاعد المنظمة علي التعلم من أو إيجاد التكنولوجيا الحديثة    جدارات البـصيرة أو التبـصر )بُعد النظر(: -أ

 التي تمل  إمكانيات لتحريك المنظمة بشكل أسرع من منافسيها.

ي أو المدمة  وتعتبر هذه الجدارات حاستتمة حيث يعتمد المنتج النها   جدارات التنفيذ في الخطوط األمامية: -ب

 علي جودة التنفيذ لموظفي المطوط اامامية.

وبالتالي هنا  مزايا معينة تمكن المنظمات والعالمات التجارية حيث تتحثر الجودة المحستتتوستتتة لمنتجاتها من 

 .(Enginoglu& Arikan, 2016)مثل هذا )إشرا  الموظفين(  

علي ثالس فئتات ممتلفتة من   الضتتتتوء  (Mascarenhas et al, 1998)وستتتتلط بتاحثون آخرون مثتل  

الجدارات في االقتصتتتتاد القا م علي الموارد وهي الجدارات المعرفية والعمليات التنظيمية وقدرات الستتتتوق.  

الجدارات الجوهرية في االقتصتتاد القا م علي الموارد    (Lia, Elarkb& Sillince, 2017)وبالمثل صتتنف 

 إلي نوعين وهما: 

ــة: وارد المالية والموارد المادية وتشتتتمل المصتتتانع والمعدات وممزون المواد  وتشتتتمل الم  الموارد الملموسـ

 المام.

ــة : وتتراوح من حقوق الملكيتة الفكريتة مثتل براءات االختراع والعالمتات التجتاريتة  الموارد غير الملموســـ

 نظمة.وحقوق التحليف والنشر إلي معرفة الموظفين والشبكات غير الرسمية والثقافة التنظيمية وسمعة الم

ومع للك، يصعب الفصل بين الموارد الملموسة وغير الملموسة حيث يمتلف تصنيفهما من باحث يخر. ومن 

الواضتح أن كال النوعين من الموارد مطلوبان اي منظمة للعمل. إال أن خبراء الموارد يعتمدون علي الموارد  

كثر صتتتعوبة في فهمها وتحديدها غير الملموستتتة كمصتتتدر للميزة التنافستتتية، انها أقل وضتتتوحاً، وبالتالي أ

 .(Hall, 1992)وتقليدها  

أنواع الجتدارات الجوهريتة المتذكورة في اادبيتات   (Baket et al, 1997)وفي نفس الستتتتيتاق، لكر  

وتتمثل في الجدارات اإلستتتتتراتيجية، الجدارات المميزة، الجدارات الفردية، والجدارات الوظيفية. ويضتتتتيف 

لجدارات التنافستتتتية، حيث تمتلف الجدارات التنافستتتتية عن الجدارات ااربعة نوع آخر من الجدارات وهي ا

ااخرى، حيث ترتبط الجدارات التنافستية بالظروف البيئية المارجية في حين ترتبط أنواع الجدارات ااخرى  

كية مع . لذلك فإن القدرة التنافستية أكثر دينامي(Enginoglu& Arikan, 2016)بالمعايير التنظيمية ااخرى  

منظوراً أخر في التمييز بين أنواع الجدارات حيث يميز   (Eden& Ackeman, 2000)الطبيعة. ويضتتتيف  

 بين الجدارات المميزة والجدارات الجوهرية المميزة:

تشتتير إلي نقاط القوة التي يمكن تقليدها والتي تمتلكها المنظمة والتي تؤدي إلي تحقي  ربح   الجدارات المميزة:

 مستدام.

هي التي تستتاعد المنظمة علي تحقي  تطلعاتها. أو بعبارة أخري، هي التي تقود  الجدارات الجوهرية المميزة:

 المنظمة إلي اامام، في حين أن الجدارات المميزة تفرق بين شركة وأخرى في نفس الصناعة.

دارات  إلي ثالثتة أنواع واستتتتعتة من الجتدارات الجوهريتة وهي الجت   (Wang et al, 2004)ويشتتتتير  

أن هنتا  صتتتتلتة بين   (Abel, 2008)الجتدارات التكتامليتة. ويتدعي    –الجتدارات التكنولوجيتة    –التستتتتويقيتة  

الجدارات الجوهرية ورأس المال المعرفي. ويحدد ثالس جدارات جوهرية تتعل  بمعرفة المنظمات الصتريحة  

 والضمنية، هذه الجدارات الجوهرية هي كما يلي:

 وتشير إلي القدرات التحليلية والهندسية للمنظمة.  :الجدارات الفنية/التقنية

 تشير إلي الفهم واالستدالل ومهارات اإلبداع لدي الموظفين.  الجدارات المعرفية:

 وتركز علي أساليب اإلدارة والتواصل في المنظمة. جدارات المشروع:

ة للمنظمة وهي كما أربعة أنواع من الجدارات الجوهري (Mitchelmor& Rowley, 2010)ويحدد أيضتتاً 

 يلي:

 وتنطوي على توليد اافكار، وصياغة اإلستراتيجيات، والمجازفة، واالبتكار.  الجدارات الريادية:

وتنطوي على مهتارات التستتتتوي ، وتمطيط ااعمتال، ومهتارات اإلدارة،    الجـدارات التجـاريـة واإلداريـة:

 ومهارات االستهداف.
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ــرـية: مهتارات القيتادة، وتحفيز القتدرة، وبنتاء مهتارات الثقتافتة التنظيميتة، وتنطوي علي   ـجدارات العالـقات البشــ

 ومهارات التوظيف.

ة: ة والعالـق اهيمـي وتنطوي على مهتارات االتصتتتتتال، ومهتارات صتتتتنع القرار، والمهتارات   الجـدارات المـف

 التحليلية، والمهارات التنظيمية.

المشتتكالت، الرؤية العالمية، الشتتعور الجدارات الجوهرية للمنظمة في حل  (Yang et al, 2006)ويلما 

بتالستتتتالمتة وحمتايتة البيئتة، التمطيط اإلستتتتتراتيجي، االبتكتار، التركيز علي العمالء، القتدرة علي التكيف مع 

التغيير، مهتارات العمتل الجمتاعي، التواصتتتتل، القيتادة اإلستتتتتراتيجيتة، تنميتة المرؤوستتتتين، التتدريتب، العمتل  

علومتات، إدارة الجودة، اإلدارة التذاتيتة، إدارة العتاطفتة، القتدرة علي التعلم  ااستتتتتبتاقي، مهتارات تكنولوجيتا الم

 التنظيمي، التفاوض التجاري، وصنع القرار.

الجدارات الجوهرية للمنظمة بحنها مجموعة معرفية تتكون من  (Leonard-Barton, 1992)ووصف 

ري، ونظتام القيم في المنظمتات. ويري أربع جتدارات وهي مهتارات الموظفين، اانظمتة الفنيتة، النظتام اإلدا

(Adefe, 2007) ،أن هنا  ثالثة أنواع من الجدارات وهي كما يلي 

حيث تشتتكل الجدارات الجوهرية   (Prahalad& Hamel, 1990)وهي التي اقترحها   الجدارات الجوهرية:

ين ايخرين ااستتتاس للتوجه اإلستتتتراتيجي، وهي وضتتتع تكون فيه المنظمة بشتتتكل جيد بالنستتتبة للمنافستتت 

(Schaupp& Virkunen, 2007) وهتذا ان القوي العتاملتة في المنظمتة حتاستتتتمتة من حيتث خل  قيمتة .

إستتراتيجية وااداء التنظيمي في المنظمة، وبالتالي تشتير الجدارات الجوهرية إلي عناصتر الستلو  التي يجب 

 أن يمتلكها الموظفين.

وتتضتتمن هذه الفئة الجدارات المتعلقة بقيادة المنظمة وااشتتماص لتحقي  أهداف    القيادية/اإلدارية:الجدارات 

المنظمة بإدارة ااشماص واإلشراف عليهم وتطويرهم، وتشمل القيادة البصيرة، التفكير اإلستراتيجي، وتنمية  

 ,Burgoyne et al)اء الفعال الموظفين. والجدارات القيادية هي مهارات وستتلوكيات قيادية ضتترورية لرد

2004; Verle et al, 2014). 

ــة: الوظيفي معينتتة    الجــدارات  مهنتتة  أو  دور  المطلوبتتة اداء  الجتتدارات   &Ozeelik& Ferman)وهي 

Delima, 2018). 

 أن أكثر أنواع الجدارات الجوهرية شيوعاً تتمثل فيما يلي: (Armanious, 2019)وأخيراً، يري 

ة  -أ دارات العملـي وهي عمليتات تنظيميتة منظمتة، ومهتارات وروتين. وتتمثتل أيضتتتتتاً في العمليتات الفنيتة :الـج

 والتصنيع، وتشير الجدارات الجوهرية بحنها المعرفة العملية التنظيمية وقدرات البحث والتطوير.

ــوق: -ب  وهي القتدرات التنظيميتة لجذب العمالء وإرضتتتتا هم واالحتفاظ بهم. حيث أنه في البيئةجدارات الســ

التنافستتتية، تحتاج المنظمات إلي تطوير القدرات لفهم احتياجات الستتتوق إلرضتتتاء عمال ها وقنوات التوزيع. 

وتعتبر مهارات قوي المبيعات وأنواع العروض الترويجية والتزامات قنوات التوزيع هي مؤشترات للجدارات  

 السوقية للمنظمات.

ات الموظفين علي فهم مشتاكل ااعمال المعقدة. ولتحستين :تقوم هذه الجدارات بتعزيز قدرالجدارات التقنية -ج

الجتدارات التقنيتة، يستتتتتثمر القتادة في الجتدارات العمليتة للمؤستتتتستتتتات مثتل قتدرات البحتث والتطوير. وتتمثتل  

 الجدارات التقنية في التصميم، وتكامل اانظمة، والبحث، والتطوير.

التعلم مع تطوير الجتدارات الجوهريتة من أجتل    وبتالتتالي يحتتاج قتادة المنظمتات إلي دمج إستتتتتراتيجيتات

. حيتث أن الجتدارات الجوهريتة هي المعرفتة المشتتتتتركتة لعمتال (Choi, 2015)تحقي  النجتاح المستتتتتهتدف  

 Wang et)المعرفة ومهارات التعلم المستتمر التي تستاعد القادة علي الحفاظ علي الميزة التنافستية لمنظماتهم 

al, 2015)جميع المنظمتات على اختالف أنواعهتا لديهتا الجتدارات الجوهرية المتاصتتتتة   . وعلي الرغم من أن

بها، إال أنه في االقتصتتاد القا م علي المعرفة فقط فإن المنظمات التي تمل  وتستتتثمر الجدارات الجوهرية هي  

 .(Slim, 2015)التي يمكن أن تستمر حقاً في تحقي  النجاح والتميز عن المنافسين 

 فسية المستدامة:. المزايا التنا2
( هو أول من قدم إستتتتهامات في تعريف هذا المفهوم، حيث عرفها على أنها Porter, 1985يعتبر ) 

"الموقع الذي تحتله المنظمة مقابل المنافستتين"، ووفقاً لذلك فإن الميزة التنافستتية تنشتتح بمجرد توصتتل المنظمة 
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ة اإلبداع إلى اكتشتتاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المقدمة من قبل المنافستتين، أو بمعنى آخر إحداس عملي

بمعناه الواستع، كما أكد بحن الميزة التنافستية تنشتح من القيمة التي تستتطيع المنظمة أن تملقها لعمال ها، و يركز 

هذا التعريف على أن عنصتتتر اإلبداع يقود المنظمة إلى الميزة التنافستتتية، وأن الحكم عليها يرتبط بالقيم التي  

 (.2021يحصل عليها العميل )إسماعيل، عوض، 

وتم تعريفها أيضتتا على أنها" اكتشتتاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستتتمدمة من قبل المنافستتين،  

عن  طري  تحقي  القيمتة للعميتل من خالل تقنيتة أو مورد متميز يتيح للمنظمتة إنتتاج قيم ومنتافع للعميتل تتفوق 

في حين تم تعريفها على أنها "القدرة   (Teixeira et al., 2020على القيم والمنافع التي يحققها المنافستتتون)

(، وكذلك تم تعريفها  Porter,  1985على ممارستتة اانشتتطة بحدنى مستتتوى من التكلفة مقارنة بالمنافستتين" )

بحنها" المجاالت التي يمكن للمنظمة أن تتفوق فيها عن المنافستين مثل: التفوق في مجاالت اإلنتاج أو التستوي  

بشترية، وتعتمد الميزة التنافستية على نتا ج تحليل الفرص والمماطر المحيطة والستا دة أو التمويل أو الموارد ال

 (.2019في بيئة المنظمة مقارنة بمنافسيها )اإلمام، 

 . أبعاد المزايا التنافسية المستدامة:2/1

 :أبعاد أساسية وهي( إلي أن المزايا التنافسية المستدامة تشتمل علي خمسة 2021أشار )إسماعيل، محمد، 

 التميز: .2/1/1

التميز يعني تقتديم العالمتة التجتاريتة الفريتدة والتكنولوجيتا المتميزة وختدمتة العمالء والمنتجتات لكستتتتب  

افستية تنطوي على االنفراد بمصتا ا استتثنا ية في  حصتة ستوقية كبيرة مقارنة بالمنافستين، وهو إستتراتيجية تن

الستلعة أو المدمة المقدمة للعمالء، وبشتكل يتم إدراكه من قبل العميل على أنه شتيء فريد أو مميز، ويمكن أن  

 (.Aluisius, 2019يمثل أحد الحواجز ااساسية للمنافسين )

 . التكلفة األقل:2/1/2

خالل التكلفتة ااقتل، بتل والمنظمتات التي تتنتافس من خالل  تستتتتعي منظمتات ااعمتال التي تتنتافس من  

المزايا التنافستتية ااخرى غير التكلفة، تستتعي جميعاً إلى هدف ر يستتي وهو تحقي  تكلفة منمفضتتة لمنتجاتها  

وخدماتها، والتكلفة ااقل هي قدرة المنظمة على تقديم ستلعة أو خدمة أقل تكلفة مقارنة مع المنظمات المنافستة  

يؤدي في النهتايتة إلى تحقي  عوا تد مجزيتة، ويمكن للمنظمتة التمتع بميزة التكلفتة ااقتل من خالل التوجته  ممتا  

 (.Francoise, 2016بالسوق وتحقي  سعر أقل للمنتج )

 . التوقيت المناسب:2/1/3

انعدام المستافات اإلدارة التنافستية هي عملية مرتبطة بالوقت ومتالزمة بشتكل كامل مع الوقت، وقد أدي  

وسرعة التغيير في البيئة التنافسية إلي جعل العالم كله قرية صغيرة، ومع بداية القرن الحادي والعشرين ازداد  

التنتتافستتتتي   التفوق  بتحقي   للمنظمتتة  تستتتتمح  الوقتتت  إدارة  إن  حيتتث  الوقتتت كعتتامتتل مؤثر،  علي  التركيز 

(Sapkauskiene & Leitoniene, 2016.) 

 . االبتكار:2/1/4

يعتبر االبتكار من أهم أبعاد تحقي  الميزة التنافستية المستتدامة، فهو يشتير إلى عملية استتحداس منتجات  

أو عمليتات جتديتدة، وإلى كتل تقتدم يطرأ على منتجتات المنظمتة وهيتاكلهتا وأستتتتاليبهتا اإلداريتة واستتتتتراتيجيتاتهتا  

بتحنته تقتديم فكرة قتا متة وتنفيتذهتا  ( اإلبتداع  Perez et al., 2017(، وعرف )2018ويرى )مرزوق والبردان،  

بطرق جديدة، االبتكار واإلبداع يشتتتجع على البحث واالكتشتتتاف وتطوير التجارب التقليدية واعتماد أشتتتكال  

 تنظيمية جديدة.

 . الكفاءة األساسية:2/1/4

يعتمد امتال  المنظمة لميزة تنافستتتية مستتتتدامة على كفاءتها في إنتاج ممرجات معينة باستتتتعمال أقل  

لمدخالت، حيث تشتير الكفاءة إلى حستن استتغالل موارد المنظمة الممتلفة في تقديم ممرجات تفوق في قيمتها  ا

( أن الكفاءة تعني القدرة  2017قيمة المدخالت المستتتتعملة في إنتاج تلك الممرجات، ويري)توفي  ومشتتترف،

و المنظم للموارد المتاحة، من خالل  على التكيف المستتمر مع البيئة والبقاء فيها، من خالل االستتعمال الكفء  

تتدريتب العتاملين، وتطوير مهتارتهم بهتدف زيتادة اإلنتتاجيتة للفرد وترشتتتتيتد استتتتتعمتال المتدخالت في إنتتاج  
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الممرجتات، بمتا ينعكس على تمفيا التكتاليف، ومن ثم تحقي  ميزة تنتافستتتتيتة مستتتتتتدامتة )غتا ا وأبو 

 (.2019هادي،

 دامة:أنواع المزايا التنافسية المست -2/2

في بيئات ااعمال المتقلبة الحالية، تستتتعى الشتتتركات إلى توليد ميزة تنافستتتية والحفاظ عليها من خالل 

الموارد والقدرات التي تم استتمدامها وإدارتها ويجب أن تكون متفوقة على تلك الماصتة بالمنافستين، وبالتالي 

معايير من حيث الموارد والقدرات وهي  ضتتتتمان استتتتتدامتها. وتعتمد استتتتتدامة الميزة التنافستتتتية على ثالثة

(Makhloufi & Al-Erjal, 2017:) 

 الفترة التي يتم خاللها الحفاظ على الميزة التنافسية. •

 قابلية التحويل: كلما كان من الصعب على المورد نقل الميزة التنافسية ااعلى استدامة.  •

 قابلية النسخ المتماثل: الوسا ل ال يمكن تكرارها أو شراؤها من السوق. •

( إلى أن الموارد وحدها ال تكفي في ااستتتاس لمل  الميزة  Gupta et al., 2009ويشتتتير علماء مثل )

كات ااخرى.ولغرض إنشتاء ميزة تنافستية ، يجب على المؤستستة استتغالل مواردها بشتكل  التنافستية على الشتر

فعتال واستتتتتكشتتتتاف قتدرتهتا على النمو بمرور الوقتت ، وإنشتتتتاء موارد جتديتدة  مثتل المهتارات )من خالل  

تنافستية   التكنولوجيا الجديدة أو تطبي  البرامج( ، وتطوير منتج جديد. وكذلك تميل الشتركة إلى أن تتمتع بميزة

عنتدمتا تنفتذ إستتتتتراتيجيتة خل  القيمتة التي لم يتم تنفيتذهتا من قبتل المنتافستتتتين الحتاليين أو المحتملين. وبتالتتالي، 

للحصتتول على ميزة تنافستتية تدير إستتتراتيجية عمل لشتتركة مجموعة متنوعة من الموارد التي لها ستتيطرة 

 (.  Rijamampianina et al., 2003ستدامة )مباشرة عليها ويمكن لهذه الموارد أن تمل  ميزة تنافسية م

كما ركز بعا الباحثين على مراحل نمو الميزة التنافستتتية التي تولدها الشتتتركات وتحثيراتها على نجاح  

 ( ثالثة أنواع من الميزة التنافسية وهي:Kotelnikov, 2004الشركة. فقد وصف )

والتي تشتير إلى مدى قدرة الشتركة على العمل والمنافستة في الستوق   (:BCAالميزة التنافـسية األـساـسية ) (1

 العالمية.

 والتي يشار إليها من خالل حصة الشركة في السوق.  (:RCAالكشف عن الميزة التنافسية ) (2

ــتدامة ) (3 ــية المسـ التي تتيح للشتتتركة الحفاظ على مركزها التنافستتتي وتعزيزه في    (:SCAالميزة التنافسـ

 السوق الحالية. 

 انياً الدراسة االستطالعية:ث
لتحديد مشتتكلة الدراستتة قام الباحثين بإجراء دراستتة من خالل عدد من المقابالت الفردية المتعمقة التي  

تعتمد على ااستتتئلة المفتوحة ليتستتتنى للطرف ايخر اإلجابة عليها بحرية تامة، وللك من خالل مجموعة من 

دراستة، هذا باإلضتافة إلى المالحظة الشتمصتية للباحث أثناء التردد  العاملين بالبنو  التجارية المصترية محل ال

 :على هذه البنو  في تلك المرحلة، وقام الباحثين بإجراء الدراسة االستطالعية من خالل ما يحتي

 األهداف  -1

مشتكلة يستعى الباحثين من خالل إجراء الدراستة االستتطالعية إلى التعرف على بعا المؤشترات الدالة على  

الدراستتة وأهميتها وصتتياغة الفروض، إضتتافة إلى وضتتع حدود الدراستتة وأيضتتا توصتتيف المجتمع محل 

 :الدراسة، وقد تمثلت أهم ااهداف التفصيلية تحديداً فيما يلي

الحصتتول على البيانات االستتتكشتتافية للمستتاعدة في تحديد مشتتكلة الدراستتة والستتعي نحو زيادة المعرفة   (1

 عرف على المصا ا العامة لمجتمع الدراسة وتكوين صورة مبد ية عنه.بموضوع الدراسة والت

 تحديد مدي إدرا  العاملين بالبنو  التجارية المصرية بالجدارات الجوهرية. (2

 التعرف على مدي استيعاب مجتمع الدراسة لمحددات المزايا التنافسية المستدامة. (3

 تحديد إلى أي مدي تحثر الجدارات الجوهرية على البنو  التجارية المصرية.  (4

 .العاملين بالبنو  التجارية المصريةتحديد أهم المشكالت التي يعاني منها   (5

 وصف وتحليل طبيعة العالقة بين الجدارات الجوهرية والمزايا التنافسية المستدامة. (6

 أسلوب إجرائ ا -2
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قام الباحثين ، حيث  ء الدراستة االستتطالعية على عدد من المقابالت الشتمصتيةاعتمد الباحثين في إجرا

الدراستة حيث تم العاملين بالبنو  التجارية المصترية محل ( من 50بإجراء عدد من المقابالت الشتمصتية مع )

افستتتتيتة منتاقشتتتتة المتغيرات المرتبطتة بتالتدراستتتتة والمتمثلتة في أبعتاد الجتدارات الجوهريتة وأبعتاد المزايتا التنت 

 المستدامة، ومن ثم شملت الدراسة االستطالعية المحاور ايتية:

درجتة توافر الجتدارات الجوهريتة بتالبنو  التجتاريتة المصتتتتريتة محتل التدراستتتتة، ومتدى معرفة  المحور األول: 

 العاملين بحبعاد الجدارات الجوهرية.

العاملين بالبنو  التجارية  مدي توافر المزايا التنافستية المستتدامة ومدي استتيعاب أبعادها لدي  المحور الثاني:  

 محل الدراسة.المصرية 

 النتائج المستخلصة من الدراسة االستطالعية -3
وفقا للبيانات التي تم جمعها من خالل الدراستة االستتطالعية بالبنو  التجارية المصترية مجال الدراستة،  

ة إلى المالحظة الشتمصتية للباحث أثناء التردد على مفردات العينة في مرحلة الدراستة االستتطالعية باإلضتاف

 :والتي أسفرت عن وجود مجموعة من الظواهر )النتا ج المبد ية( التالية

 انمفاض مستوي إدرا  العاملين بالبنو  التجارية المصرية ابعاد الجدارات الجوهرية. .1

عدم إدرا  مجتمع الدراستتتة بمحددات وأبعاد المزايا التنافستتتية المستتتتدامة، باإلضتتتافة إلى عدم اإلدرا    .2

 الكافي لمفهوم المزايا التنافسية المستدامة.      

انمفاض مستتتتتوي االهتمام بمبرات ومعارف ومهارات وقدرات العاملين في المراكز الر يستتتتية للبنو   .3

 ية تقديم المدمات )رأس المال البشري(.التجارية محل الدراسة في عمل

انمفاض قدرة البنو  التجارية محل الدراسة على تحديد التغيرات الر يسية أو الكبري في البيئة المارجية   .4

وتمصتتيا الموارد بستترعة للمستتارات الجديدة أو اإلجراءات الجديدة للرد على هذه التغيرات )المرونة 

 اإلستراتيجية(.

نولوجيا المستتمدمة من جانب البنو  التجارية محل الدراستة، وتوفير قادة هذه البنو  ارتفاع مستتوي التك .5

 المعدات واادوات الالزمة لتطوير المدمات القا مة وتصميم خدمات جديدة )اإلدارة التكنولوجية(

 ثالثاً: الدراسات السابقة:
 الدراسات السابقة المتعلقة بالجدارات الجوهرية: .1

تي تناولت مصتتطلح الجدارات أو المقدرات الجوهرية للمنظمة، حيث قامت دراستتة  تنوعت الدراستتات ال

(Bagnasco et al., 2022 بتحديد الجدارات الجوهرية لممرضتات ااسترة والمجتمع، حيث يواجه االتحاد )

ااوروبي تحديات صتتتحية مشتتتتركة في مجال الرعاية ااولية، وفقًا لستتتياستتتات الصتتتحة ااوروبية ومنظمة  

ة العالمية، والتي يجب معالجتها من خالل طرق عمل أفضتل ومبتكرة تتطلب إجراءات مشتتركة. هنا  الصتح

دليل على أن "ممرضتتات ااستترة والمجتمع" يلعبون دوًرا ر يستتيًا في مجال الرعاية ااولية، ولكن ال يوجد 

من  28أن هنتا     اتفتاق بشتتتتحن الجتدارات الجوهريتة المطلوبتة منهم. وأوضتتتتحتت نتتا ج التحليتل اإلحصتتتتا ي

" لتطوير المنهج ااوروبي ااستتتتاستتتتي ENhANCEالجتدارات الجوهريتة، والتي استتتتتمتدمهتا شتتتتركتاء "

أن الجدارات الجوهرية تتواف  مع توصتيات منظمة   ENhANCEلممرضتات ااسترة والمجتمع. أكد شتركاء 

( ومع نظام اال تمان ااوروبي ESCOالصحة العالمية والمهارات / الكفاءات والمؤهالت والمهن ااوروبية )

(. وستتوفر نتا ج هذه الدراستة ااستاس للجامعات في جميع أنحاء أوروبا ECVETللتعليم والتدريب المهني )

س الماصتتة بها بعد التمرج مع أهداف تعليمية مشتتتركة لممرضتتات ااستترة والمجتمع لتطوير برامج التدري

 وكادر من الممرضات الممارسين لوي المهارات القابلة للتحويل عبر القارة.

( إلى تطوير إطتار عمتل أولي لجتدارات العمتل االجتمتاعي. Sim et al., 2021كمتا هتدفتت دراستتتتتة )

دراستتة تجريبية دولية وانعكاستتات ممارستتة، تضتتم بحثًا منهجيًا    183وأجرت الدراستتة مراجعة تكاملية لتتتتتت  

واختياًرا ومراجعة وتحليل المحتوى، مستتتتترشتتتتدة بنظرية النظم البيئية. وبينت النتا ج أن هذا اإلطار ااولي  

منها على المستتتتتوى   18جدارة على المستتتتتوى الجز ي ، و   33جدارة جوهرية، بما في للك   73يتكون من 

على المستتتتوى الكلي ، وتغطي المعرفة والقيم والمهارات في أربع مراحل إلدارة الكوارس.   22و المتوستتتط  
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وبمقارنة بحطر الجدارات ااخرى، أوضتح هذا اإلطار تصتنيف المعرفة والقيم والمهارات البارزة في التدريب 

 على إدارة الكوارس وممارسات العمل االجتماعي.

بإجراء دراستتتة مقارنة انواع ممتلفة من درجات   (Thencher, et al, 2018)واستتتتهدفت دراستتتة  

برنامج من برامج الماجستتير في أفضتل الجامعات أداءاً في أوروبا وآستيا   14الماجستتير علي عينة مكونة من 

وأمريكا الشتمالية، وتستتمدم هذه الدراستة مقارنات كمية ونوعية لتقييم فعالية اانواع الممتلفة من البرامج في  

ء الجتدارات الجوهريتة وفهم المصتتتتا ا المميزة للبرامج، وكيفيتة بنتاء الجتدارات المبتكرة والتحتديتات التي  بنتا

تتم مواجهتهتا والحلول الالزمتة لحلهتا، وصتتتتنفتت هتذه التدراستتتتة البرامج إلي ثالس فئتات: برامج موجهتة نحو 

نتا ج الدراسة نجاحاً منمفضاً البحوس، برامج موجهة نحو الحيادية، وبرامج موجهة نحو الممارسة. وأظهرت 

المتوقعتتة، كمتتا لوحظ وجود فروق لات داللتتة   البرامج عنتتد تزويتتد المريجين بتتالجتتدارات  أنواع  في جميع 

إحصتتتتا يتة بين البرامج الموجهتة نحو البحوس والبرامج الموجهتة نحو الممتارستتتتة مع أن للك يدل علي نجتاح 

 المعيارية.أعلي في بناء الجدارات الشمصية واإلستراتيجية و

إلى دراستتة تحثير الدور الوستتيط لجودة خدمات الدعم على العالقة   (Ali, 2017)في حين ستتعت دراستتة  

بين خدمات المعلومات التستتتويقية والجدارات الجوهرية للبنك وللك داخل القطاع المصتتترفي. وقد توصتتتلت 

قة بين خدمات المعلومات التستويقية الدراستة إلى وجود تحثير معنوي ولو داللة لجودة خدمات الدعم على العال

والجتدارات الجوهريتة للبنتك، بتاإلضتتتتتافتة إلى وجود ارتبتاط إيجتابي مرتفع بين مكونتات ختدمتات المعلومتات  

التستتتتويقيتة والجتدارات الجوهريتة للبنتك، وتتدعم النتتا ج العمليتة االرتبتاط اإليجتابي بين ختدمتات المعلومتات 

دارات الجوهرية للمنظمة، وتتميز فا دة تلك المستتاهمة في تقديم أداء  التستتويقية وجودة خدمات الدعم وبين الج

 متميز للجدارات في السوق.

( فقد هدفت إلى تحديد العالقة بين المقدرات الجوهرية للمنظمة بحبعادها الثالثة  2016أما دراستة )خلف، 

اتيجية( وبين التفوق التنظيمي من )قوة الموارد التنظيمية والمادية، كفاءة رأس المال البشتتري، القيادة اإلستتتر

خالل أربعة أبعاد تتمثل في )التمطيط اإلستتتتتراتيجي، المعلومات والتحليل، فاعلية العمليات، نتا ج ااعمال(،  

فرداً من اإلدارات الوستتتطي والدنيا اإلشتتترافية من العاملين في كلية التربية   70وتكونت عينة الدراستتتة من 

راق. وقد توصتلت الدراستة إلى أن كلية التربية الرياضتية في جامعة ديالي تمتلك الرياضتية بجامعة ديالي بالع

مجموعتة من المهتارات والمبرات والجتدارات التي يمكن أن تستتتتاهم إلي حتد متا في تحستتتتين أدا هتا وتفوقهتا، 

أن هتذا  بتاإلضتتتتافتة إلي أن هنتا  تتحثير لو داللتة معنويتة بين المقتدرات الجوهريتة للمنظمتة والتفوق التنظيمي و

 التحثير يتزايد في حالة التفاعل بين المتغيرات.

( إلي التعرف علي مدي توافر أبعاد مهارات القيادة اإلستتراتيجية 2016في حين ستعت دراستة )أبو ليفه، 

وأبعتاد المقتدرات الجوهريتة للمنظمتة والتذكتاء الشتتتتعوري لتدي متديري اإلدارة العليتا والوستتتتطي في الشتتتتركة  

بجانب التعرف علي طبيعة العالقة بين أبعاد مهارات القيادة اإلستتتتتراتيجية وأبعاد  المصتتتترية لالتصتتتتاالت،

المقدرات الجوهرية للمنظمة من جانب، و طبيعة العالقة بين الذكاء الشتتعوري والمقدرات الجوهرية للمنظمة 

عاد مهارات من جانب آخر، باإلضتتافة إلي دراستتة الدور الوستتيط للذكاء الشتتعوري في مستتار العالقة بين أب

القيتادة اإلستتتتتراتيجيتة وأبعتاد المقتدرات الجوهريتة للمنظمتة. وقتد أظهرت نتتا ج التدراستتتتة وجود فروق معنويتة 

لصتتتتالح اإلدارة العليتا عن اإلدارة الوستتتتطي في إدرا  بعا أبعتاد المقتدرات الجوهريتة للمنظمتة، وأن هنتا  

اإلستتتتتراتيجيتة وأبعتاد المقتدرات الجوهريتة    عالقتة ارتبتاط معنويتة وموجبتة بين بعا أبعتاد مهتارات القيتادة

للمنظمة، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بين الذكاء الشعوري وأبعاد المقدرات  

الجوهرية للمنظمة، هذا باإلضتتافة إلى أن الذكاء الشتتعوري كمتغير وستتيط أدي إلي زيادة العالقة الموجبة بين 

 يادة اإلستراتيجية وأبعاد المقدرات الجوهرية للمنظمة.بعا أبعاد مهارات الق

إلى التحقي  في تحثير الشتبكات االجتماعية الكورية   (Sven & Katrin, 2016)في حين ستعت دراستة  

غير الرستمية على أنشتطة المبيعات، من خالل التركيز بشكل خاص على الجدارات الجوهرية ااساسية. حيث 

لية حول طرق عمل الشتبكات االجتماعية غير الرستمية في إدارة المبيعات وهو أمر تقدم هذه الدراستة رؤية أو

لو أهمية خاصتة بالنستبة لمستتشتاري اإلدارة ومديري المبيعات والمدراء التنفيذيين. وقد توصتلت الدراستة إلى  

لتك يقترح  أن الشتتتتبكتات االجتمتاعيتة غير الرستتتتميتة ال غني عنهتا في إدارة العالقتات في كوريتا، عالوة علي ل
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الباحثون أن هنا  عشترة جدارات جوهرية ومهارات المديرين البيعية كوريا بحاجة إلي امتالكها، علي ستبيل 

المثتال: احترام عالقات العمالء التوريدية، القتدرة علي االنمراط في العقود لات الصتتتتلتة، إقامة عالقات مبنيتة 

 ة متغيرة.علي الثقة، والقيام بحعمال تتصف بالمماطرة في ظل بيئ

 الدراسات السابقة المتعلقة بالمزايا التنافسية المستدامة: .2
( بدراسة أدوار القيادة المعرفية وتنمية الموارد البشرية Banmairuroy et al., 2021قامت دراسة )

المتقدمة   التكنولوجيا  مؤسسات  في  موظفين  من  بيانات  باستمدام  ما  لمنظمة  مستدامة  تنافسية  ميزة  دعم  في 

الجديدة بموجب تعريف "نمولج    S-Curveواالبتكار في تايالند. تسمى هذه المؤسسات النمولجية صناعات  

تم استمدام نمذجه المعادلة الهيكلية لتحليل التحثيرات. وأظهرت النتا ج أن القيادة المعرفية أثرت ". 4.0تايالند 

بشكل مباشر على الميزة التنافسية المستدامة، حيث لم يكن لتنمية الموارد البشرية تحثير مباشر كبير على الميزة 

عرفية وتنمية الموارد البشرية بشكل غير مباشر  التنافسية المستدامة. عالوة على للك، أثرت كل من القيادة الم

 على الميزة التنافسية المستدامة من خالل عوامل مكون االبتكار التنظيمي. 

( إلى تقييم ما إلا كان تنفيذ نمالج ااعمال المستدامة يساهم في  Mattera et al., 2021وهدفت دراسة )

عن   الناجمة  اازمة  مثل  العالمية،  اازمات  أثناء  الشركة  أداء  الميزة  COVID-19تحسين  تدعيم  وكذلك   ،

مة من التنافسية المستدامة. استنادًا إلى نظرية المحصلة النها ية الثالثية، تستكشف الورقة العالقة بين خل  القي

( للشركات  االجتماعية  المسؤولية  استراتيجيات  الماصة  CSRخالل  ااعمال  نمولج  ومقترحات  القوية،   )

( وممطط إعداد التقارير الماص بمبادرة GC) Global Compact (UNباالتفاق العالمي لرمم المتحدة ) 

ل المستدامة واستراتيجيات المسؤولية (. وتظهر النتا ج كيف يمكن لاللتزام بنمالج ااعماGRIاإلبالغ العالمية )

االجتماعية للشركات طويلة ااجل أن يساهم في قدرة الشركة على التغلب على فترات اازمات االقتصادية، 

معايير   تنفيذ  أن  يبدو  للك،  على  عالوة  المستدامة.  التنافسية  الميزة  تدعيم  يساهم  وإرشادات    GRIوأيضاً 

UNGC  ير إيجابي في التغلب على سياق صعب مثل  ضمن نمولج ااعمال له تحثCOVID-19 باإلضافة .

 إلى للك، فإنه يساهم في فهم أفضل الحتياجات أصحاب المصلحة، وتحديد سمات المستهلك وخل  القيمة. 

( هدفت إلي  دراسة دور التماثل التنظيمي في دعم الميزة التنافسية   2019وهدفت دراسة ) عبد العزيز،  

شركة المصرية لالتصاالت بمحافظة المنوفية، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدم وجود اختالف المستدامة في ال

 ، التنظيمي  الوالء   ( التنظيمي  التماثل  مجاالت  حيث  من  وللك  لالتصاالت  المصرية  بالشركة  العاملين  بين 

اإلسترا السمعة   ( المستدامة  التنافسية  الميزة  ومجاالت  ناحية،  من  والعضوية(  والمرنة  والتشابه،  تيجية 

بين  لات داللة إحصا ية  أن هنا  عالقة  إلى  أخرى، كما توصلت  ناحية  بالجودة( من  اإلستراتيجية والتميز 

التماثيل التنظيمي )الوالء التنظيمي التشابه، العضوية وبين الميزة التنافسية المستدامة ) السمعة اإلستراتيجية،  

 المرونة اإلستراتيجية، التميز بالجودة(.

( دراسة أدوار التحديات االجتماعية والتكنولوجية في تحقي   Haseeb et al., 2019استهدفت دراسة )و

االجتماعية والتكنولوجية   التحديات  أن  الدراسة  نتا ج  المستدام، كشفت  ااعمال  وأداء  تنافسية مستدامة  ميزة 

المستدام، عالوة على للك كان التواف     لعبت دوراً ر يسي في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة وأداء ااعمال

االستراتيجي عامالً ر يسياً في عكس اادوار اإليجابية للعوامل االجتماعية والتكنولوجية في الميزة التنافسية 

المستدامة، وتعتبر نتا ج  هذه الدراسة مفيدة للممارسين وستسمح الستراتيجياتهم بحن تعكس المزايا التنافسية 

 اء ااعمال المستدام. المستدامة وأد

( هدفت الدراسة إلى بحث العالقات بين التوجه السوقي اعمال االقتصاد  Na et al., 2019بينما دراسة )

التشاركي واالبتكار التسويقي والميزة التنافسية المستدامة وااداء، وتوصلت إلى بعا النتا ج والتي منها أن 

ال لتوجه  للتنسي  الوظيفي  المنتجات، لكن تحثير أثر هنا  كبير  الثقافي مع توجيه المستهلك على ابتكار  سوق 

التوجه التنافسي على ابتكار المنتجات لم يكن كبيراً، ، ولكن تحثير تبادل معلومات السوق على ابتكار المنتجات  

كبير على   لم يكن كبيراً، على الرغم من أن تبادل معلومات السوق واالستجابة لمعلومات السوق كان لهما تحثير

 ابتكار االتصاالت، فإن تحثير توليد معلومات السوق على االبتكار لم يكن كبيراً.   

( دراسة  استهدفت  التنافسية al.Mahdi et,2019بينما  والميزة  المعرفة  إدارة  بين  العالقة  كشف   )

توصلت والتي  الماصة  العراقية  بالجامعات  ااكاديميين  القادة  على  طب   والذي  اإلدارة    المستدامة،  أن  إلى 
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المعرفة ) تولد المعرفة، وتمزين المعرفة، وتقاسم المعرفة، وتطبي  المعرفة( مدعوما بتحديد المعرفة وصياغة  

أهدافها عبر كل جانب من جوانب المنظمة له عالقة إيجابية بالميزة التنافسية المستدامة. و دراسة ) محمود 

مستوى المنظمة الريادية، ومستوى الميزة التنافسية المستدامة (  التي تهدف إلى التعرف على  2018وآخرون،  

في بعا شركات الصناعات الغذا ية، كما هدف البحث إلى التعرف على اثر وعالقة أبعاد المنظمة الريادية  

حث )اإلبداع الوظيفي، الموظف الريادي، القيادة الريادية( على الميزة التنافسية المستدامة، وقد أشارت نتا ج الب

أن المستوى العام للمنظمة الريادية كان مرتفعا، والميزة التنافسية المستدامة كان متوسطاً، كما أوضحت نتا ج  

البحث وجود عالقة واثر معنوي لبعد اإلبداع الوظيفي والموظف الريادي على الميزة التنافسية المستدامة، وال 

 ة التنافسية.يوجد عالقة وأثر معنوي بين القيادة الريادية والميز

 دراسات متعلقة بالعالقة بين الجدارات الجوهرية والمزايا التنافسية المستدامة:  - 3
( دراسة  مكونات  Feng et al., 2020ناقشت  وتقدم  ااساسية،  التنافسية  للقدرة  ااساسية  المعرفة   )

وهرية التكنولوجية لمؤسسات  وأساليب تقييم القدرة التنافسية ااساسية، وتبني نظام مؤشر تقييم الجدارات الج

( بالكامل، والتي يتم خاللها  AHPالتكنولوجيا الفا قة. بعد للك، تتم مناقشة عملية التسلسل الهرمي التحليلي )

. أخيًرا، يتم أخذ مقاطعة فوجيان الصينية كمثال، ويتم AHPتقديم خطوات ومزايا وعيوب طريقة تقييم برنامج  

ومعال الصلة  لات  البيانات  الجدارات  جمع  تحليل  مؤشر  نظام  بناء  ويتم  المؤشرات،  تحثير  تحليل  ويتم  جتها، 

. وبالتالي، يتم الحصول على تحثير AHPالجوهرية التكنولوجية لصناعة التكنولوجيا الفا قة على أساس طريقة  

لمؤسسة. تقدم هذه الجدارات الجوهرية التكنولوجية لصناعة التكنولوجيا الفا قة على الميزة التنافسية المستدامة ل

الدراسة مقترحات للحفاظ على القدرة التنافسية لصناعات التكنولوجيا الفا قة، وبالتالي تحسين الميزة التنافسية  

للمؤسسات وتحقي  اإلدارة المستدامة للمؤسسات. وخلصت النتيجة إلى أنه إلا استمرت صناعات التكنولوجيا  

العلم والبحث  االبتكار  إجراء  في  فإن  الفا قة  باختصار،  التنافسية.  مزاياها  على  الشركات  تحافظ  فسوف  ي، 

استكشاف تحثير الجدارات الجوهرية التكنولوجية لصناعات التكنولوجيا الفا قة على المزايا التنافسية المستدامة  

 للمؤسسات مهم للغاية لتحسين قدرتها التنافسية ووضعها الصناعي، مما يجعلها ال ت قهر في بيئة معقدة.

( دراسة  والميزة  Krishnan & Islam, 2019وهدفت  الجوهرية  الجدارات  مجال  استكشاف  إلى   )

التنافسية المستدامة وااداء المالي وااداء االستراتيجي لشركة النفط والغاز في ماليزيا وتطوير نمولج يصور 

الهياكل. تم إجراء مقابالت شبه منظمة مع عشرة مسئولين تنفي ذيين لوي خبرة من الشركة  العالقة بين هذه 

للحصول على معلومات حول الجدارات الجوهرية للمنظمة، والمزايا التنافسية المستدامة، وااداء المالي، فضالً  

عن ااداء االستراتيجي. وبينت الدراسة أن معظم المؤسسات غالبًا ما تمطئ بين الجدارات الجوهرية والقدرات. 

لنتيجة النظرية التي تفيد بحن الشركات التي تطور الجدارات الجوهرية تؤدي عالوة على للك، تدعم الدراسة ا

 إلى امتال  ميزة تنافسية مستدامة ولديها أداء سوقي متفوق. 

( دراسة  والميزة  Agha et al., 2012كما سعت  الجوهرية  الجدارات  بين  العالقة  في  التحقي   إلى   )

الجدارا قياس  تم  التنظيمي.  وااداء  والتعاون التنافسية  المشتركة  الرؤية  أبعاد:  ثالثة  الجوهرية من خالل  ت 

والتمكين. تم قياس الميزة التنافسية أيًضا من خالل المرونة واالستجابة. تم اختبار النمولج المقترح في سياق 

تشير    مديًرا.  77صناعة الدهانات في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم إجراء المسح إلكترونيًا على إجمالي  

النتا ج إلى أنه يبدو أنه مقاييس متسقة وموثوق بها. تشير النتا ج إلى أنه في حين أن للجدارات الجوهرية تحثير  

ااداء  تحثير كبير على  أيًضا  لها  التنافسية  الميزة  فإن  التنظيمي،  التنافسية وااداء  الميزة  قوي وإيجابي على 

ابعاد الجدارات الجوهرية على الميزة التنافسية وااداء التنظيمي. وقد  التنظيمي. تؤكد النتا ج ااهمية المتفاوتة  

وجد أيًضا أن المرونة لها تحثير أكبر على ااداء التنظيمي من االستجابة. للبقاء في المنافسة والحصول على  

أبعا من  ب عد  كل  إدارة  خالل  من  التنظيمي  ااداء  زيادة  محاولة  للمديرين  يمكن  تنافسية،  الجدارات  مزايا  د 

 الجوهرية، أي الرؤية المشتركة ذ التعاون والتمكين. 

( دراسة  التنافسية Jerab et al., 2011واستهدفت  المزايا  على  الجوهرية  الجدارات  تحثير  دراسة   )

المستدامة والنجاح في شركات السياحة في اسطنبول وكيفية الحفاظ على نجاح هذه الشركات. أجريت دراسة 

البيانات من   شركة سياحية ناجحة في اسطنبول باستمدام مسح. تم استمدام اادوات    150تجريبية. تم جمع 

بار الفرضية مثل: التحليل الوصفي، ارتباط سبيرمان، واالنحدار المتعدد. وتشير نتا ج البحث اإلحصا ية الخت
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الشركة.  المستدامة ونجاح  التنافسية  الجوهرية والمزايا  الجدارات  إلى وجود عالقة لات داللة إحصا ية بين 

ومهارات الموظفين الر يسية وكانت أنواع الجدارات الجوهرية لات التحثير العالي هي التركيز االستراتيجي  

وأنظمة إدارة المعرفة ومراف  الشركة والبنية التحتية والقدرات الديناميكية وعمليات العمل الر يسية والموارد  

 الفريدة على التوالي. 

 :التعلي  على الدراسات السابقة ومساهمة الدراسة الحالية •

ظراً اهميتها في السياق التنظيمي ولما لها من اهتمت العديد من الدراسات بالجدارات الجوهرية، وللك ن (1

تحثير إيجابي علي السلوكيات واالتجاهات اإليجابية المهمة داخل العمل، وجاءت الجدارات الجوهرية 

التفوق  علي  جوهري  تحثير  من  لها  لما  وإستمراريتها،  المنظمات  لقوة  الهامة  العناصر  من  باعتبارها 

 باطها بالقيادة اإلستراتيجية للمنظمات والتغيير التنظيمي. التنظيمي، وإدارة المعرفة، وارت

أما فيما يتعل  بالميزة التنافسية المستدامة، فحشارت الدراسات السابقة أن للميزة التنافسية المستدامة تحثير   (2

التسويقي،  واالبتكار  المعرفة،  إدارة  إلي  باإلضافة  المنظمات،  داخل  التمكين  مستوي  تحسين  في  مهم 

السوقي، التحديات االجتماعية والتكنولوجية، التماثل التنظيمي، المسؤولية االجتماعية للشركات    التوجه

 طويلة ااجل، خل  القيمة، أداء الشركة، القيادة المعرفية.

 Agha etذ  Krishnan & Islam, 2019ذ  Feng et al., 2020تتف  الدراسة الحالية مع دراسة ) (3

al., 2012  ذJerab et al., 2011 التنافسية الميزة  تعزز من مستوي  الجوهرية  الجدارات  أن  في   )

 المستدامة.

أبعاد   (4 تتمثل  أبعاد، في حين  الجوهرية بثالثة  الجدارات  التي تناولت موضوع  الدراسات  اهتمت معظم 

المرونة  البشري،  المال  رأس  التنظيمي،  )التعلم  وهي  عناصر  أربعة  في  الجوهرية  الجدارات 

 اإلدارة التكنولوجية(.اإلستراتيجية، 

في حدود علم الباحثين ال توجد دراسات عربية تناولت الجدارات الجوهرية للمنظمة وتحثيرها على الميزة   (5

التنافسية المستدامة، وللك بالتطبي  علي المراكز الر يسية للبنو  التجارية محل الدراسة، وبالتالي تحتي 

 مجال الدراسات التنظيمية والسلوكية. هذه الدراسة كمتابعة لالتجاهات الحديثة في

من  دراسة  أي  عدم سعي  في  تتمثل  الحالية  الدراسة  إليها  التي ستستند  البحثية  الفجوة  فإن  وعليه، 

الدراسات السابقة إلي فحا طبيعة العالقة بين أبعاد القيادة المادمة والجدارات الجوهرية للمنظمة من خالل  

كمتغير   التنظيمية  البراعة  الدراسات  تناول  في  واضحاً  هنا  قصوراً  أن  تبين  العالقة، حيث  تلك  في  وسيط 

 السابقة وهو ما سوف تسعي الدراسة الحالية إلي تحقيقه.

 رابعاً مشكلة الدراسة:
الجوهرية لدي معظم   الجدارات  أبعاد  انمفاض مستوي  الدراسة االستطالعية  للباحثين من نتا ج  اتضح 

البنو    في  في المديرين  العاملين  أكد  االستطالعية،  الدراسة  نتا ج  الدراسة، كذلك ومن واقع  التجارية محل 

البنو  التجارية محل الدراسة أن البنو  قد واجهت في ايونة ااخيرة تحديات تتمثل في فقد بعا مقدراتها  

فسة في تقديم مزيج الجوهرية وللك بسبب تزايد أعداد البنو  الماصة في القطاع المصرفي وتزايد حدة المنا

متكامل من المدمات المصرفية للعمالء، اامر الذي دعت معه الحاجة إلي تطوير المقدرات الجوهرية للبنو   

استكشاف  إلي  باإلضافة  البنو   داخل  اإلدارة  وأسلوب  نمط  في  الجوهرية  الجدارات  أبعاد  تفعيل  وضرورة 

 أساليب عمل تؤدي إلي تقليل الوقت والجهد والتكلفة.

الدراسة، والدراسة االستطالعية  التي تناولت موضوع  السابقة  الدراسات  وفى ضوء استعراض بعا 

التي قام بها الباحثين فإن مشكلة هذه الدراسة يمكن تجسيدها بصورة ر يسية في انمفاض مستوى الجدارات  

سلب على مستوى الميزة الجوهرية من جانب العاملين في البنو  التجارية محل الدراسة، والذي قد ينعكس بال

التنافسية المستدامة. وبصورة أكثر تحديداً فإن هذه الدراسة تسعي من خالل التقصي والتحليل إلي تقديم إجابات 

ما هو دور الجدارات واضحة علي عدد من التساؤالت البحثية والتي يمكن حصرها في تساؤل ر يسي هو :  

وبصورة أكثر تفصيال يمكن صياغة عدد من التساؤالت  المستدامة.    الجوهرية في التأثير علي المزايا التنافسية

 لتعبر عن المشكلة محل الدراسة وللك علي النحو التالي:        
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 –عتدد ستتتتنوات المبرة   –هتل يتفتاوت إدرا  العتاملين في البنو  التجتاريتة المصتتتتريتة وف  )نوع الملكيتة   .1

 المستوي اإلداري( ابعاد الجدارات الجوهرية؟

المستتتوي اإلداري( من  –عدد ستتنوات المبرة   –فاوت البنو  التجارية المصتترية وف  )نوع الملكية هل تت .2

 حيث اابعاد المتوافرة للمزايا التنافسية المستدامة؟

هتل توجتد عالقتة بين أبعتاد الجتدارات الجوهريتة لتدي العتاملين بتالبنو  التجتاريتة المصتتتتريتة وبين المزايتا  .3

 التنافسية المستدامة؟

 اً أهداف الدراسة:خامس
 :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي

 –التعرف على متدي وجود تفتاوت بين إدرا  العتاملين في البنو  التجتاريتة المصتتتتريتة وف  )نوع الملكيتة   .1

 المستوي اإلداري( ابعاد الجدارات الجوهرية. –عدد سنوات المبرة 

المستتوي  –عدد ستنوات المبرة  –)نوع الملكية دراستة مدي التفاوت بين البنو  التجارية المصترية وف   .2

 اإلداري( من حيث اابعاد المتوافرة للمزايا التنافسية المستدامة.

تحتديتد العالقتة بين أبعتاد الجتدارات الجوهريتة لتدي العتاملين بتالبنو  التجتاريتة المصتتتتريتة وبين المزايتا  .3

 التنافسية المستدامة. 

 سادساً: فرضيات الدراسة:
 صياغة ثالث فرضيات تساهم في اإلجابة على التساؤالت وتساعد في تحقي  األهداف وهي:تم 

عدد ستتتتنوات   –ال يوجد اختالف معنوي بين العاملين في البنو  التجارية المصتتتترية وف  )نوع الملكية  .1

 المستوي اإلداري( من حيث إدرا  العاملين للجدارات الجوهرية. –المبرة 

عدد ستتتتنوات   –بين العاملين في البنو  التجارية المصتتتترية وف  )نوع الملكية ال يوجد اختالف معنوي   .2

 المستوي اإلداري( من حيث اابعاد المتوافرة للمزايا التنافسية المستدامة. –المبرة 

ال توجتد عالقتة لات داللتة إحصتتتتتا يتة بين أبعتاد الجتدارات الجوهريتة لتدي العتاملين بتالبنو  التجتاريتة  .3

 ايا التنافسية المستدامة.المصرية وبين المز

 :سابعاً: أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من خالل الهدف العام الذي يسعي البحث لتحقيقه والذي يتمثل في دراسة مدي إمكانية 

تحثير الجدارات الجوهرية على المزايا التنافستتتية المستتتتدامة بالبنو  التجارية المصتتترية وتحديد أي من أبعاد 

وهرية أكثر قدرة على التحثير في المزايا التنافستتتتية المستتتتتدامة وللك حتي نتمكن من تحستتتتين الجدارات الج

 مستوي المدمة المقدمة للعمالء، و بصورة تفصيلية نتناول أهمية البحث علي النحو التالي:

قلة عدد الدراسات ااكاديمية التي تناولت دراسة الجدارات الجوهرية والمزايا التنافسية المستدامة، ولذلك    .1

 يعتبر هذا البحث بمثابة محاولة مكملة للمحاوالت ااخرى. 

المستاعدة في تحديد طبيعة العالقة المباشترة والغير مباشترة بين الجدارات الجوهرية وبين المزايا التنافستية  .2

 المستدامة، وتحثيرها على تقديم المدمة في البنو  التجارية المصرية.

المستتتاهمة في تقديم مقترحات وتوصتتتيات يمكن تبنيها لتحستتتين مناخ تقديم المدمات في البنو  التجارية   .3

 المصرية والعمل على دعم المزايا التنافسية المستدامة.

اعد المستئولين في البنو  التجارية محل الدراستة  إن نتا ج التي ستوف تتوصتل إليها الدراستة يمكن أن تست 

في وضتتع الستتياستتات اإلدارية التي تكفل دعم مستتتوي المزايا التنافستتية وتقديم المدمة، وللك من منطل  أن  

 الجدارات الجوهرية تمثل أحد الركا ز ااساسية لتحقي  أهداف البنو  وتطويرها.

 ثامناً: تصميم الدراسة:

 البحث:. بيانات 1
 اعتمد الباحثين على كل من البيانات األولية والبيانات الثانوية وذلك هلي النحو التالي:



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

157 
 

2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

اعتمد الباحثين على العديد من المصتتادر للحصتتول علي بعا البيانات الثانوية المتعلقة البيانات الثانوية:   ❖

 ها:بكل من الجدارات الجوهرية، والمزايا التنافسية المستدامة والتي من أهم

 بعا الدراسات السابقة التي تناولت موضوعات الجدارات الجوهرية والمزايا التنافسية المستدامة. .1

 التحصيل العلمي لمفهوم وأبعاد الجدارات الجوهرية. .2

 تعريف المزايا التنافسية المستدامة، وأبعادها.   .3

 وتمصصهم.أعداد العاملين في البنو  التجارية المصرية باختالف فئاتهم  .4

تم االعتماد علي كل من المقابالت الشتمصتية في مرحلة الدراستة االستتطالعية، إضتافة  البيانات األولية:  ❖

لالعتماد علي االستتتبيان في تجميع البيانات ااولية من العاملين بالبنو  التجارية المصتترية عن الجدارات  

فستية المستتدامة وف  اابعاد التي تم االعتماد الجوهرية بالبنو  التجارية المصترية، ومستتوي المزايا التنا

 عليها بالبنو  التجارية المصرية باختالف نوع ملكيتها.

 . متغيرات الدراسة:2
تتمثل متغيرات الدراستتة في متغيرين، المتغير المستتتقل وهو الجدارات الجوهرية، والمتغير التابع وهو 

 المزايا التنافسية المستدامة. 

 :الجدارات الجوهرية

يتناول هذا البحث الجدارات الجوهرية كمتغير مستتتتقل، حيث يضتتتم أربع متغيرات فرعية هما )التعلم 

اإلدارة التكنولوجية( واعتمد الباحثين على المقياس   –المرونة اإلستراتيجية   –رأس المال البشري    –التنظيمي 

وهرية حيث تبل  عدد الفقرات  (، والذي يتضتتمن أربع أبعاد للجدارات الجJamhour,2010الذي استتتمدمه )

 (.22اإلجمالية لربعاد )

 المزايا التنافسية المستدامة:

لقد تناولت هذه الدراسة دراسة المزايا التنافسية المستدامة كمتغير تابع، ويتكون من خمس متغيرات فرعية  

عتمد الباحثين على المقياس الكفاءات ااساسية( وا  -اإلبداع    -التوقيت المناسب    -التكلفة ااقل    -هي )التميز  

(، والذي يتضمن خمسة أبعاد للمزايا التنافسية، حيث تبل  الفقرات اإلجمالية  2019الذي عربه )عبد الرسول، 

 ( فقرة.18لربعاد )

 .نموذج الدراسة:3
 (:1وفيما يلي يتم تناول النموذج الوصفي للبحث من خالل الشكل رقم )

 بين متغيرات البحث ( تصور مبدئي للعالقة 1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 التميز.•

 التكلفة ااقل.•

 التوقيت المناسب.•

 اإلبداع.•

 الكفاءات ااساسية.•

  تغيي تاب   تغيي  ستبم 

 الم ايا التنافسية المستدامة الجدارات الجوهرية

 التعلم التنظيمي.•

 رأس المال البشري.•

 المرونة اإلستراتيجية•

 اإلدارة التكنولوجية•
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 .أداة جمع البيانات:4
تتمثل أداة جمع البيانات في قا مة االستتتقصتتاء، والتي اعتمد عليها الباحثين في الحصتتول علي البيانات 

 ااولية لات العالقة بمتغيرات الدراسة، وقم تم تصميم قا مة االستقصاء من ثالثة أسئلة بيانها كما يلي: 

وافر الجدارات الجوهرية من خالل أبعادها ااربعة وتتمثل  ( عبارة تعكس مدي ت22ويتضمن )السؤال األول:  

 في:

 (6 -1التعلم التنظيمي وتمثل في العبارات من ) .1

 (11 - 7رأس المال البشري وتمثل في العبارات من ) .2

 (17 -12المرونة اإلستراتيجية وتمثل في العبارات من ) .3

 (22 -18اإلدارة التكنولوجية وتمثل في العبارات من ) .4

( عبارة تعكس مدي وجود مزايا تنافسية مستدامة من خالل توافر أبعادها الممسة  18يتضمن )السؤال الثاني: 

 وتتمثل في:

 (.4-1التميز وتمثل في العبارات ) .1

 (.7 -5التكلفة ااقل وتمثل في العبارات ) .2

 (.11-8التوقيت المناسب وتمثل في العبارات ) .3

 (. 14-12اإلبداع وتمثل في العبارات ) .4

 (. 18-15الكفاءات ااساسية وتمثل في العبارات ) .5

 ويتضمن البيانات الشمصية وتتمثل في:السؤال الثالث:  

 فرع لبنك أجنبي(. –بنك خاص  –نوع ملكية البنك )بنك عام  .1

 إدارة عليا(. –إدارة وسطي  –المستوي اإلداري )إدارة تنفيذية  .2

 سنة(. 20أكثر من  -سنة  20اقل من  سنوات 10من  –سنوات  10عدد سنوات المبرة )أقل من  .3

(، 3(، محايد )4(، مواف  )5وتم االعتماد على مقياس ليكرت المماستتتتي لقياس الردود كالتالي مواف  تماماً )

 (.1(، غير مواف  تماماً )2غير مواف  )

 مجتمع وعينة الدراسة:   -5
 :مجتمع الدراسة-5/1

المستدامة   التنافسية  المزايا  على  للمنظمة  الجوهرية  الجدارات  أثر  على  التعرف  إلى  الحالية  الدراسة  تهدف 

للعاملين في البنو  التجارية محل الدراسة. ويشتمل مجتمع الدراسة علي العاملين في البنو  التجارية المصرية  

نظراً لكبر حجم المجتمع وصعوبة الوصول  فروع بنو  أجنبية( وللك    –بنو  قطاع خاص    –)بنو  قطاع عام  

إلى جميع مفرداته، إضافة إلى القيود الماصة بالوقت والتكلفة فقد تقرر االعتماد على أسلوب وإجراءات العينات  

( يشير إلي ااعداد التي سيركز عليها الباحثين في البنو  التجارية محل  1لجمع البيانات. والجدول التالي رقم )

 الدراسة:  
 ( 1ول رقم )جد

 بيان بأعداد العاملين في البنوك التجارية محل الدراسة 

 عدد العاملين  نوع الملكية  م

 58321 بنوك قطاع عام  1

 29165 بنوك قطاع خاص  2

 40552 فروع البنوك األجنبية  3

 128038 اإلجمالي 

 . 2021المركزي المصري في  البنك   –المصدر: اإلدارة المركزية للتقارير والرقابة الدورية 

 عينة الدراسة: -5/2

( مفردة من العاملين في البنو  التجارية المصرية محل الدراسة وفقاً للمعادلة  430بل  حجتتتتم عينتتتة الدراسة ) 

 (2020اإلحصا ية المحددة لحجم العينة: )عيد، 
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 حيث:   

N  .حجم المجتمع = 

n  .حجم العينة = 

Z  1.96% ، وهى =  95= القيمة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة   

б  .3= االنحراف المعياري 

e  = 0,05= خطح المعاينة 

 وباستمدام المعادلة السابقة يتضح أن حجم العينة : 

 

 

 

 

 

 ( 2جدول رقم )

 توزيع حجم العينة علي المراكز الرئيسية للبنوك التجارية محل الدراسة

 حجم العينة  النسبة المئوية  المجتمع البنك 

 196 %45.5 58321 بنوك قطاع عام 

 98 %23 29165 بنوك قطاع خاص 

 136 %31.5 40552 فروع البنوك األجنبية

 430 %100 128038 اإلجمالي
 . المصدر: من إعداد الباحث

 . %84قائمة، حيث بلغت نسبة الردود    360هذا وقد بلغت قوائم االستقصاء الصالحة للتحليل اإلحصائي  

 تاسعاً.  التحق  من مستوى الثبات والصدق في المقاييس: 
يناقش هذا الجزء نتا ج تحليل الثبات والصدق في المقاييس التي تم استمدامها في قا مة االستقصاء لجمع البيانات  

 الماصة بمتغيرات الدراسة الميدانية، وللك كما يحتي: 

 : التحق  من مستوي الثبات/ االعتمادية في المقاييس: 9/1

للتحق  من درجة االتساق الداخلي، ومن ثم من مستوي الثبات أو  تم تطبي  أسلوب معامل االرتباط ألفا، وللك  

االعتمادية في كل مقياس فرعي من المقاييس الماضعة للدراسة والمستمدمة لقياس أبعاد الجدارات الجوهرية،  

البحوس االجتماعية المقاييس في  العامة لتنمية واختبار  للمبادت  التنافسية المستدامة، ووفقا  الميزة  فقد   وأبعاد 

بينه وبين باقي المتغيرات في المقياس   0,50تقرر استبعاد أي متغير يحصل على معامل ارتباط إجمالي أقل من  

 (. 3( وللك كما يوضحه الجدول رقم )2016نفسه )إدريس،

 مستوى الثبات / االعتمادية في مقيا  التعلم التنظيمي:  (أ)

عامالت االرتباط للمتغيرات التي اشتمل عليها المقياس  اعتماداً على المعيار الساب  اإلشارة إليه وبعد فحا م

متغيرات(، تقرر عدم استبعاد أي متغير نظراً لعدم وجود معامل ارتباط إجمالي بين أي متغير والمتغيرات  6)

. كما أظهرت نتا ج تحليل االعتمادية أن معامل ألفا وصل للمقياس 0,50ااخرى في نفس المقياس أقل من  

 
 ( لتحديد ا  حراف المعيارح لمجتم  البحث.  2013لا  الباحث با عتماد علل دراسة )عيدو 3

  ـظف  0  =   

 ) 2б2N (z 

 )2 б2+ (Z 2Ne 

 n  = 

 ) 2(.53) 2128038 ((1.96) 

 ) 2(.53) 2((1.96)+  2128038 (.05) 
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، ويعكس معامل ألفا الذي تم التوصل إليه درجة  918,0تمدم في قياس بعد التعلم التنظيمي إلى  اإلجمالي المس

 عالية من الثبات أو االعتمادية في المقاييس المستمدمة في البحوس االجتماعية. 

 مستوى الثبات/ االعتمادية في مقيا  رأ  المال البشري:   ( ب)

متغيرات(، تقرر عدم استبعاد أي متغير.    5تمل عليها المقياس )بعد فحا معامالت االرتباط للمتغيرات التي اش

كما أظهرت نتا ج تحليل االعتمادية أن معامل ألفا للمقياس اإلجمالي المستمدم في قياس بعد رأس المال البشري  

 . 890,0يبل  

 مستوى الثبات / االعتمادية في مقيا  المرونة اإلستراتيجية: (ج)

متغيرات(، تقرر عدم استبعاد أي متغير.    6بعد فحا معامالت االرتباط للمتغيرات التي اشتمل عليها المقياس )

المرونة  بعد  قياس  في  المستمدم  اإلجمالي  للمقياس  ألفا  معامل  أن  االعتمادية  تحليل  نتا ج  أظهرت  كما 

 . 909,0اإلستراتيجية وصل إلى 

 اإلدارة التكنولوجية: مستوى الثبات / االعتمادية في  ( د)

متغيرات(، تقرر عدم استبعاد أي متغير.    5بعد فحا معامالت االرتباط للمتغيرات التي اشتمل عليها المقياس )

اإلدارة  بعد  قياس  في  المستمدم  اإلجمالي  للمقياس  ألفا وصل  أن معامل  االعتمادية  تحليل  نتا ج  كما أظهرت 

 . 912,0التكنولوجية إلى 
 ( 3جدول رقم )

 تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات المقاييس المستخدمة في البحث باستخدام معامل االرتباط ألفا 

 معامل ألفا  عدد المتغيرات  المقاييس المستخدمة في البحث 

 0,918 6 التعلم التنظيمي 

 0,890 5 رأ  المال البشري 

 0,909 6 المرونة اإلستراتيجية 

 0,912 5 التكنولوجية اإلدارة 

 0,965 22 إجمالي مقيا  الجدارات الجوهرية 

 0,889 4 التميز 

 0,837 3 التكلفة األقل 

 0,812 4 التوقيت المناسب 

 803,0 3 االبتكار 

 0,885 4 الكفاءات األساسية 

 944,0 18 إجمالي مقيا  الميزة التنافسية المستدامة 

 نتا ج التحليل اإلحصا ي. المصدر:                
 مستوى الثبات / االعتمادية في مقيا  التميز:  (ج)

متغيرات( تقرر عدم استبعاد أي متغير،    4بعد فحا معامالت االرتباط للمتغيرات التي اشتمل عليها المقياس )

 . 889,0يز يبل   كما أظهرت نتا ج تحليل االعتمادية أن معامل ألفا للمقياس اإلجمالي المستمدم في قياس بعد التم 

بعد فحا معامالت االرتباط للمتغيرات التي اشتمل  )ط( مستوى الثبات / االعتمادية في مقيا  التكلفة األقل:

متغيرات( تقرر عدم استبعاد أي متغير، كما أظهرت نتا ج تحليل االعتمادية أن معامل ألفا 3عليها المقياس )

 .837,0التكلفة ااقل يبل  للمقياس اإلجمالي المستمدم في قياس بعد 
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 )ي( مستوى الثبات / االعتمادية في مقيا  التوقيت المناسب: 

متغيرات( تقرر عدم استبعاد أي متغير.   4بعد فحا معامالت االرتباط للمتغيرات التي اشتمل عليها المقياس )

ي قياس بعد التوقيت المناسب  كما أظهرت نتا ج تحليل االعتمادية أن معامل ألفا للمقياس اإلجمالي المستمدم ف

 . 0,812يبل  

 )ك( مستوى الثبات / االعتمادية في مقيا  اإلبداع: 

متغيرات( تقرر عدم استبعاد أي متغير،    3بعد فحا معامالت االرتباط للمتغيرات التي اشتمل عليها المقياس )

مستمدم في قياس بعد اإلبداع إلى كما أظهرت نتا ج تحليل االعتمادية أن معامل ألفا وصل للمقياس اإلجمالي ال

803,0 . 

 )ل( مستوى الثبات / االعتمادية في مقيا  الكفاءات األساسية:

متغيرات( تقرر عدم استبعاد أي متغير،    4بعد فحا معامالت االرتباط للمتغيرات التي اشتمل عليها المقياس )

جمالي المستمدم في قياس بعد الكفاءات كما أظهرت نتا ج تحليل االعتمادية أن معامل ألفا وصل للمقياس اإل

 . 885,0ااساسية إلى 

 نتائج الدراسة الميدانية:  -عاشراً 
 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة الميدانية:   -10/1
 واقع مستوى الجدارات الجوهرية للبنوك التجارية المصرية: -10/1/1

(، حيث تم قياس 4التجارية المصرية خالل الجدول رقم )يمكن توضيح مستوى الجدارات الجوهرية للبنو   

للبنو  التجارية المصرية من خالل أربعة أبعاد، ويمكن توضيح للك من واقع إجابات  الجدارات الجوهرية 

 المستقصى منهم في هذه البنو  كما يحتي: 
 (: واقع ومستوى الجدارات الجوهرية  للبنوك التجارية المصرية 4جدول رقم )

 بيان 
الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 1,11 3,68 يشعر العاملون بالبنك بتشجيع اإلدارة لهم علي التعلم المستمر. .1

 1,03 3,72 تحرص إدارة البنك علي توفير عاملين لوي قدرات لهنية متميزة. .2

 1,06 3,71 تعمل إدارة البنك علي توفير عاملين لوي قدرات لهنية متميزة .3

 1,14 3,36 إدارة البنك علي تمكين العاملين.تحرص  .4

 1,02 3,56 تهتم إدارة البنك بتعيين لوي المبرات. .5

 1,95 3,10 تحرص إدارة البنك علي إشرا  العاملين في صياغة االستراتيجيات. .6

 1,06 3,54 التعلم التنظيمي

 0,98 3,65 .عادة ما يرتبك العمل وتحدس مشاكل إلا تر  أحد العاملين البنك فجحة .7

 1,01 3,44 دا ماً ما أشعر بحن المدير يعطي الفرصة لزمال ي للمشاركة في المناقشات. .8

 0,89 3,99 تحرص إدارة البنك علي توفير برامج تدريبية دورية للعاملين لتنمية قدراتهم. .9

 0,97 3,64 دا ماً ما يقدم البنك خدمات مصرفية جديدة نتيجة خبرة العاملين. .10

 1,00 3,68 البنك على أفضل أداء من العاملين وللك بتعاونهم في فرق العمل.يحصل  .11

 0,96 3,68 رأ  المال البشري

 1,02 3,60 تسعي إدارة البنك إلي زيادة عدد العاملين لوي االختصاصات المتميزة. .12

تهتم إدارة البنتك بتالعمتل علي تنويع مزيج المتدمتات التذي يلبي احتيتاجتات  .13

 العمالء.
3,97 0,81 

 0,93 3,83 تولي إدارة البنك أهمية كبيرة لفهم الفرص في البيئة المارجية. .14

 0,87 3,83 تعمل إدارة البنك علي االستفادة من الفرص الموجودة بالبيئة المارجية. .15

 0,98 3,69 يشعر الزمالء بحن خطط عمل البنك قادرة علي مواجهة التغيرات المستقبلية. .16
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تتستتتم بيئة العمل في البنك بحنها مشتتتجعه علي التكيف مع أصتتتعب الظروف   .17

 والمواقف.
3,44 1,12 

 0,81 3,73 المرونة اإلستراتيجية

 0,95 3,84 تحرص إدارة البنك علي توفير أحدس الوسا ل التكنولوجية في تقديم المدمة. .18

لمواكبة التطورات  تستعي إدارة البنك بصتورة مستتمرة إلي إدخال التحستينات  .19

 في مجال العمل المصرفي.
3,97 0,86 

دا ماً ما تحرص إدارة البنك علي تمصتيا الموارد المالية الالزمة للحصتول   .20

 علي التكنولوجيا الحديثة.
3,85 0,93 

 1,10 3,52 يعتمد مديرو البنك علي أنظمة المعلومات في اتمال القرارت. .21

امتال  التكنولوجيا التي تستتتاعده علي خل   عادة ما تحرص إدارة البنك علي  .22

 لاكرة تنظيمية.
3,80 0,98 

 0,96 3,79 اإلدارة التكنولوجية

 0,95 3,68 إجمالي مقيا  الجدارات الجوهرية 

 نتا ج التحليل اإلحصا ي.  المصدر:

لهذه العبارات أكبر (، وكان الوسط الحسابي  6-1تم قياس هذا البعد من خالل العبارات )التعلم التنظيمي:   •

( وهو  3,54(، وعلى المستوى اإلجمالي بل  الوسط الحسابي لبعد التعلم التنظيمي )3من الوسط الفرضي )

(، وتدل النتا ج السابقة علي أن إدارة البنك تحرص علي  1,09أكبر من الوسط الفرضي بانحراف معياري )

 ر عاملين لوي قدرات لهنية متميزة. توفير عاملين لوي قدرات لهنية متميزة، وتعمل علي توفي

(، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات  11-7تم قياس هذا البعد من خالل العبارات )رأ  المال البشري:   •

( الفرضي  الوسط  من  البشري 3أكبر  المال  رأس  لبعد  الحسابي  الوسط  بل   اإلجمالي  المستوى  (، وعلى 

(، وتدل النتا ج السابقة علي أن يرتبك  0,96عياري )( وهو أكبر من الوسط الفرضي بانحراف م3,68)

برامج تدريبية تحرص إدارة البنك علي توفير  العمل وتحدس مشاكل إلا تر  أحد العاملين البنك فجحة، كما  

 .دورية للعاملين لتنمية قدراتهم

ابي لهذه العبارات (، وكان الوسط الحس17-12تم قياس هذا البعد من خالل العبارات )المرونة اإلستراتيجية:   •

( الفرضي  الوسط  اإلستراتيجية  3أكبر من  المرونة  لبعد  الحسابي  الوسط  بل   اإلجمالي  المستوى  (، وعلى 

(، وتدل النتا ج السابقة علي أن إدارة البنك 0,81( وهو أكبر من الوسط الفرضي بانحراف معياري )3,73)

ات العمالء، وتعمل إدارة البنك علي االستفادة من  تهتم بالعمل علي تنويع مزيج المدمات الذي يلبي احتياج

 الفرص الموجودة بالبيئة المارجية.

(، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات  22-18تم قياس هذا البعد من خالل العبارات ) اإلدارة التكنولوجية: •

( الفرضي  الوسط  من  اإلدارة3أكبر  لبعد  الحسابي  الوسط  بل   اإلجمالي  المستوى  وعلى  التكنولوجية   (، 

(، وتدل النتا ج السابقة علي أن إدارة البنك 0,96( وهو أكبر من الوسط الفرضي بانحراف معياري )3,79)

التطورات في مجال العمل المصرفي، كما تحرص  التحسينات لمواكبة  تسعى بصورة مستمرة إلي إدخال 

 ة.إدارة البنك علي توفير أحدس الوسا ل التكنولوجية في تقديم المدم 

(،  0,95( بانحراف معياري )3,68وعلى المستوى اإلجمالي بل  الوسط الحسابي للجدارات الجوهرية )

وتعكس هذه النتيجة أن إدارة البنك تحرص على إشرا  العاملين في صياغة االستراتيجيات، وتقدم خدمات  

تنويع   على  بالعمل  البنك  إدارة  تهتم  كما  العاملين.  خبرة  نتيجة  جديدة  يلبي مصرفية  الذي  المدمات  مزيج 

 احتياجات العمالء. ويعتمد مديرو البنك على أنظمة المعلومات في اتمال القرارت. 

 واقع مستوى الميزة التنافسية المستدامة:  -10/1/2

 ( رقم  الجدول  خالل  المستدامة  التنافسية  الميزة  مستوى  توضيح  التنافسية 5يمكن  الميزة  قياس  تم  حيث   ،)

التجارية   بالبنو   منهم  المستقصي  إجابات  واقع  من  للك  توضيح  ويمكن  أبعاد،  خمسة  خالل  من  المستدامة 

 المصرية كما يحتي:
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(، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات يقرب من الوسط 4-1تم قياس هذا البعد من خالل العبارات )التميز:  •

( الحسا3الفرضي  الوسط  بل   اإلجمالي  المستوى  )(، وعلى  التميز  لبعد  الوسط  2,86بي  يقرب من  ( وهو 

( معياري  بانحراف  بتقديم  1,17الفرضي  تقوم  المصرية  التجارية  البنو   أن  علي  السابقة  النتا ج  وتدل   ،)

 . عالمة تجارية متميزة مقارنة بالمنافسين، مما يؤدي إلي زيادة القيمة المدركة بالنسبة للعمالء

(، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات يساوي من 7-5د من خالل العبارات )تم قياس هذا البعالتكلفة األقل:  •

( وهو يساوي  3,00(، وعلى المستوى اإلجمالي بل  الوسط الحسابي لبعد خل  القيمة )3الوسط الفرضي )

(، وتدل النتا ج السابقة على أن البنو  التجارية المصرية تسعي 1,11الوسط الفرضي بانحراف معياري )

 ها إلى تحقي  هدف ر يسي وهو تحقي  تكلفة منمفضة لمنتجاتها وخدماتها. جميع 

(، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر 11-8تم قياس هذا البعد من خالل العبارات )التوقيت المناسب:   •

أكبر ( وهو  3,63(، وعلى المستوى اإلجمالي بل  الوسط الحسابي لبعد خل  القيمة )3من الوسط الفرضي )

(، وتدل النتا ج السابقة على أن البنو  التجارية المصرية لديها 0,99من الوسط الفرضي بانحراف معياري )

 .القدرة باستمرار على تقديم المنتجات المتميزة للعمالء في وقت أسرع من المنافسين

ذه العبارات أكبر من (، وكان الوسط الحسابي له14-12تم قياس هذا البعد من خالل العبارات )االبتكار:    •

( وهو أكبر من 3,49(، وعلى المستوى اإلجمالي بل  الوسط الحسابي لبعد خل  القيمة )3الوسط الفرضي )

بانحراف معياري ) الفرضي  تقدم 1,05الوسط  المصرية  التجارية  البنو   أن  السابقة على  النتا ج  (، وتدل 

 بالمنافسين.  منتجات إضافية متميزة ومبتكرة لمدمة العمالء مقارنةً 

(، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات  18- 15تم قياس هذا البعد من خالل العبارات )الكفاءات األساسية:   •

( وهو 3,74(، وعلى المستوى اإلجمالي بل  الوسط الحسابي لبعد خل  القيمة )3أكبر من الوسط الفرضي )

 ج السابقة علي أن البنو  التجارية المصرية  (، وتدل النتا0,97أكبر من الوسط الفرضي بانحراف معياري )

تمتلك مجموعة من الموارد النادرة والمتميزة والتي تجعلها في مركز متقدم مقارنة بالمنافسين ويصعب عليهم 

 امتالكها. 
 ( 5ويمكن توضيح مستوي الميزة التنافسية المستدامة من خالل الجدول رقم )

 بيان 
الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 1,20 3,19 يطرح البنك منتجات جديدة ومتميزة  التي تلبي متطلبات العمالء. .1

 1,20 3,09 يتوفر للبنك مميزات خاصة تجعلها في مركز متقدم عن المنافسين.  .2

يتوافر لدي البنك موارد مادية ممتلفة)أصول، قدرات، مهارات( تسمح له بامتال    .3

 بالمنافسين .قدرة متميزة مقارنة 
2,21 1,15 

يتمذ البنك إجراءات فاعلة لتحقي  االنسجام بين العمليات الداخلية وااهداف العامة   .4

 كوسيلة لتحقي  الميزة التنافسية واستدامتها.
2,98 1,14 

 1,17 2,86 التميز 

 1,08 3,26 يستغل البنك الموارد المتاحة لها بصورة اقتصادية.  .5

 1,10 3,06 تقديم منتجاتها بتكلفة أقل من المنافسين.يعمل البنك على  .6

يقوم البنك بتمفيا تكلفة منتجاتها دون المساس بالجودة المطلوبة بهدف االحتفاظ   .7

 بمركز تنافسي قوي ومتميز.
2,65 1,19 

 1,11 3,00 التكلفة األقل 

 1,01 3,21 يتفاعل البنك بسرعة مع التغيرات التي تؤثر علي حسن سير العمل.  .8

 1,05 3,66 يطرح البنك منتجاتها في الوقت المناسب.  .9

 0,98 3,74 يبادر البنك بحن يكون أول من يقدم أنواع ممتلفة من المنتجات الجديدة إلي ااسواق.  .10

البنك لديه القدرة باستمرار على تقديم المنتجات المتميزة للعمالء في وقت أسرع   .11

 من المنافسين.
3,92 0,95 

 0,99 3,63 التوقيت المناسب 
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يمتلك العاملين في البنك معارف ومهارات وخبرات متنوعة تجعلهم قادرين علي  .12

 اإلبداع واالبتكار.
3,33 1,08 

يقوم البنك بتطوير أساليب جديدة لتبسيط اإلجراءات حتي يسهل علي العميل تلقي  .13

 و الحصول علي المنتجات المستهدفة. 
3,49 1,06 

 1,01 3,65 البنك منتجات إضافية متميزة ومبتكرة لمدمة العمالء مقارنةً بالمنافسين.يقدم  .14

 1,05 3,49 االبتكار 

يمتلك البنك مجموعة من الموارد النادرة تتمثل في )العالقات الوثيقة مع العمالء  .15

 امتالكها.وأصحاب المصالح كافة، والتقنيات الحديثة( والتي يصعب على المنافسين  
3,91 0,93 

اإلستراتيجية،  .16 اإلدارة  المستقبلي،  التمطيط  )القيادة،  ااساسية  الكفاءات  ت مكن 

 ومهارات التواصل( التي يمتلكها البنك من تقديم منتجات جديدة فريدة للعمالء.
3,86 0,92 

 1,00 3,60 تحرص البنك على الحصول على مراكز تنافسية متقدمة مقارنةً بالمنافسين.  .17

 1,04 3,60 يحق  البنك سمعة جيدة من خالل تقديم منتجات لات مواصفات متميزة. .18

 0,97 3,74 الكفاءات األساسية 

 1,05 3,34 إجمالي مقيا  الميزة التنافسية المستدامة 

 نتا ج التحليل اإلحصا ي. المصدر:        

لبيانات م الشخصية:    -10/2 المصرية وفقاً  التجارية  البنوك  العاملين في  يتناول هذا الجزء  االختالفات بين 

العاملين في البنوك التجارية المصرية مناقشة نتا ج التحليل اإلحصا ي الماص بالكشف عن مدي االختالف بين  

لبيانات م ال )نوع الملكية، المستوى اإلداري، عدد سنوات المبرة(، وللك نحو مستوي إدراكهم   شخصيةوفقاً 

ااسلوب  هذا  استمدام  نتا ج  تمثلت  وقد  المستدامة.  التنافسية  الميزة  ومستوى  الجوهرية  الجدارات  لمستوي 

 اإلحصا ي فيما يحتي:  

 جوهرية وفقاً لنوع الملكية. إدراك العاملين في البنوك التجارية المصرية لمستوى الجدارات ال (أ)

الملكية   نوع  تحثير  توضيح  الشمصية يمكن  لبياناتهم  وفقاً  المصرية  التجارية  البنو   في  أبعاد   للعاملين  في 

 ( التالي:  6الجدارات الجوهرية وفقاً لنتا ج اختبار كروسكال والس كما يوضحه جدول رقم ) 
 (  6جدول رقم )

 لتأثير نوع الملكية في أبعاد الجدارات الجوهرية نتائج اختبار كروسكال والس  

 األبعاد 

 متوسط الرتب 
كروسكال  

 والس 

مستوي  

 المعنوية 

الداللة  

 بنك خاص      بنك عام    اإلحصائية 
فرع لبنك  

 أجنبي    

 غير معنوية  0,267 2,638 192,43 179,90 171,86 التعلم التنظيمي 

 غير معنوية  0,145 2,861 195,42 177,59 170,87 رأ  المال البشري 

 غير معنوية  0,300 2,407 191,74 180,38 172,12 المرونة اإلستراتيجية 

 معنوية  0,012 8,862 199,56 286,69 162,82 اإلدارة التكنولوجية 

 : نتا ج التحليل اإلحصا ي المصدر

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

اإلدارة هنا  اختالفات جوهرية بين   -1 المصرية لمستوى تطبي  بعد  التجارية  البنو   العاملين في  إدراكات 

 التكنولوجية حيث كانت فئة البنك الماص أكثر إدراكا من فئتي البنك العام وفروع البنو  ااجنبية. 

أبعاد   -2 تطبي   لمستوى  المصرية  التجارية  البنو   في  العاملين  إدراكات  بين  جوهرية  اختالفات  توجد  ال 

 (. المرونة اإلستراتيجية، رأس المال البشري، التعلم التنظيميدارات الجوهرية الثالثة التالية )الج
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 )ب( إدراك العاملين في البنوك التجارية المصرية لمستوى الجدارات الجوهرية وفقاً للمستوى اإلداري. 

في أبعاد    المصرية وفقاً لبياناتهم الشمصيةللعاملين في البنو  التجارية  يمكن توضيح تحثير المستوى اإلداري  

 ( التالي:  7الجدارات الجوهرية وفقاً لنتا ج اختبار كروسكال والس كما يوضحه جدول رقم ) 

 
 (  7جدول رقم )

 نتائج اختبار كروسكال والس لتأثير المستوى اإلداري في أبعاد الجدارات الجوهرية 

 األبعاد 

 متوسط الرتب 
كروسكال  

 والس 

مستوي  

 المعنوية 

الداللة  

إدارة   اإلحصائية 

 تشغيلية 

إدارة  

 تنفيذية 
 إدارة عليا 

 معنوية  0,018 8,041 203,49 155,69 186,97 التعلم التنظيمي 

 معنوية  0,020 7,821 188,53 154,79 189,76 رأ  المال البشري 

المرونة  

 اإلستراتيجية 
 معنوية غير  0,167 3,584 181,18 163,36 187,43

 غير معنوية  0,066 5,442 206,51 162,34 183,75 اإلدارة التكنولوجية 

 : نتا ج التحليل اإلحصا ي المصدر

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

هنا  اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين في البنو  التجارية المصرية لمستوى تطبي  بعدي )التعلم   -1

التنظيمي، ورأس المال البشري(، حيث كانت فئة اإلدارة العليا أكثر إدراكا في بعد التعلم التنظيمي، وكانت فئة 

   اإلدارة التشغيلية أكثر إدراكا في بعد رأس المال البشري.

أبعاد    -2 تطبي   لمستوى  المصرية  التجارية  البنو   في  العاملين  إدراكات  بين  جوهرية  اختالفات  توجد  ال 

 (. المرونة اإلستراتيجية، اإلدارة التكنولوجيةالجدارات الجوهرية الثالثة التالية )

 لعدد سنوات الخبرة. )ج( إدراك العاملين في البنوك التجارية المصرية لمستوى الجدارات الجوهرية وفقاً 

في أبعاد    للعاملين في البنو  التجارية المصرية وفقاً لبياناتهم الشمصيةيمكن توضيح تحثير عدد سنوات المبرة  

 ( التالي:  8الجدارات الجوهرية وفقاً لنتا ج اختبار كروسكال والس كما يوضحه جدول رقم ) 
 (  8جدول رقم )

 لتأثير عدد سنوات الخبرة في أبعاد الجدارات الجوهرية نتائج اختبار كروسكال والس  

 األبعاد 

 متوسط الرتب 

كروسكال  

 والس 

مستوي  

 المعنوية 

الداللة  

  10أقل من   اإلحصائية 

 سنوات 

  10من 

سنوات ألقل  

 سنة  20من 

أكثر من  

 سنة  20

 معنوية  0,021 7,768 204,76 158,79 187,87 التعلم التنظيمي 

 غير معنوية  0,118 4,282 177,16 164,38 289,35 البشري رأ  المال 

 غير معنوية  0,279 2,554 174,49 186,66 187,57 المرونة اإلستراتيجية 

 غير معنوية  0,303 2,386 202,56 171,59 181,61 اإلدارة التكنولوجية 

 : نتا ج التحليل اإلحصا ي المصدر

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

هنا  اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين في البنو  التجارية المصرية لمستوى تطبي  بعد )التعلم    -1

 سنة أكثر إدراكا لبعد التعلم التنظيمي.   20التنظيمي(، حيث كانت فئة أكثر من 
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تطب  -2 لمستوى  المصرية  التجارية  البنو   في  العاملين  إدراكات  بين  جوهرية  اختالفات  توجد  أبعاد  ال  ي  

 (.المرونة اإلستراتيجية، اإلدارة التكنولوجيةالجدارات الجوهرية الثالثة التالية )رأس المال البشري، 

 )د( إدراك العاملين في البنوك التجارية المصرية لمستوى الميزة التنافسية المستدامة وفقاً لنوع الملكية.

في أبعاد الميزة  تجارية المصرية وفقاً لبياناتهم الشمصيةللعاملين في البنو  اليمكن توضيح تحثير نوع الملكية 

 ( التالي:  9التنافسية المستدامة وفقاً لنتا ج اختبار كروسكال والس كما يوضحه جدول رقم ) 

 
 (  9جدول رقم )

 الميزة التنافسية المستدامة نتائج اختبار كروسكال والس لتأثير نوع الملكية في أبعاد 

 األبعاد 

 متوسط الرتب 
كروسكال  

 والس 

مستوي  

 المعنوية 

الداللة  

 بنك خاص      بنك عام    اإلحصائية 
فرع لبنك  

 أجنبي    

 غير معنوية  0,308 2,353 187,28 165,67 183,44 التميز 

 غير معنوية  0,632 0,918 188,01 176,98 176,76 التكلفة األقل 

 غير معنوية  0,392 1,873 190,77 179,12 173,53 التوقيت المناسب 

 معنوية  0,016 8,251 198,61 187,10 163,32 االبتكار 

 غير معنوية  0,447 1,610 189,07 182,09 173,20 الكفاءات األساسية 

 التحليل اإلحصا ي : نتا ج المصدر

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

هنا  اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين في البنو  التجارية المصرية لمستوى تطبي  بعد االبتكار   -1

 حيث كانت فئة فروع البنو  ااجنبية أكثر إدراكا من فئتي البنك العام والبنو  الماصة. 

ال توجد اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين في البنو  التجارية المصرية لمستوى تطبي  أبعاد الميزة    -2

 التنافسية المستدامة ااربعة التالية )التميز، التكلفة ااقل ، التوقيت المناسب، الكفاءات ااساسية(. 

 التنافسية المستدامة وفقاً للمستوى اإلداري.   )ه( إدراك العاملين في البنوك التجارية المصرية لمستوى الميزة

في أبعاد    للعاملين في البنو  التجارية المصرية وفقاً لبياناتهم الشمصيةيمكن توضيح تحثير المستوى اإلداري  

 ( التالي:  10وفقاً لنتا ج اختبار كروسكال والس كما يوضحه جدول رقم )الميزة التنافسية المستدامة 
 (  10جدول رقم )

 الميزة التنافسية المستدامة نتائج اختبار كروسكال والس لتأثير المستوى اإلداري في أبعاد 

 األبعاد 

 متوسط الرتب 
كروسكال  

 والس 

مستوي  

 المعنوية 

الداللة  

إدارة   اإلحصائية 

 تشغيلية 

إدارة  

 تنفيذية 
 إدارة عليا 

 معنوية  0,001 14,368 138,54 160,31 195,57 التميز 

 معنوية  0,000 16,955 143,78 153,69 197,44 التكلفة األقل 

 غير معنوية  0,095 4,706 165,82 164,39 189,48 التوقيت المناسب 

 معنوية  0,030 7,006 193,99 156,34 188,24 االبتكار 

 غير معنوية  0,096 4,684 187,18 160,64 187,57 الكفاءات األساسية 

 التحليل اإلحصا ي : نتا ج المصدر
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 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

هنا  اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين في البنو  التجارية المصرية لمستوى تطبي  أبعاد )التميز،    -1

التكلفة ااقل، االبتكار(، حيث كانت فئة اإلدارة التشغيلية أكثر إدراكا في بعدي التميز والتكلفة ااقل، وكانت 

 فئة اإلدارة العليا أكثر إدراكا في بعد االبتكار.  

ال توجد اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين في البنو  التجارية المصرية لمستوى تطبي  أبعاد الميزة    -2

 التنافسية المستدامة التالية )التوقيت المناسب، الكفاءات ااساسية(. 

لعد وفقاً  المستدامة  التنافسية  الميزة  لمستوى  المصرية  التجارية  البنوك  في  العاملين  إدراك  د سنوات  )ج( 

 الخبرة. 

في أبعاد    للعاملين في البنو  التجارية المصرية وفقاً لبياناتهم الشمصيةيمكن توضيح تحثير عدد سنوات المبرة  

 ( التالي:  11وفقاً لنتا ج اختبار كروسكال والس كما يوضحه جدول رقم )الميزة التنافسية المستدامة 

 يتضح من الجدول التالي ما يلي: 

ات جوهرية بين إدراكات العاملين في البنو  التجارية المصرية لمستوى تطبي  أبعاد )التميز،  هنا  اختالف  -1

 سنوات أكثر إدراكا لبعدي التميز والتكلفة ااقل.  10التكلفة ااقل(، حيث كانت فئة أقل من 

طبي  أبعاد الميزة  ال توجد اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين في البنو  التجارية المصرية لمستوى ت  -2

 التنافسية المستدامة الثالثة التالية )التوقيت المناسب، االبتكار، الكفاءات ااساسية(. 
 (  11جدول رقم )

 الميزة التنافسية المستدامة نتائج اختبار كروسكال والس لتأثير عدد سنوات الخبرة في أبعاد 

 األبعاد 

 متوسط الرتب 

كروسكال  

 والس 

مستوي  

 المعنوية 

الداللة  

 اإلحصائية 
أقل من  

10  

 سنوات 

  10من 

سنوات ألقل  

 سنة  20من 

  20أكثر من  

 سنة

 معنوية  0,001 15,178 130,15 165,50 196,21 التميز 

 معنوية  0,000 15,242 138,76 160,57 197,39 التكلفة األقل 

 معنوية غير  0,055 5,811 158,38 166,56 191,20 التوقيت المناسب 

 غير معنوية  0,070 5,324 197,56 162,13 187,29 االبتكار 

 غير معنوية  0,174 3,493 193,69 165,58 186,12 الكفاءات األساسية 

 : نتا ج التحليل اإلحصا ي المصدر

 العالقة بين الجدارات الجوهرية والميزة التنافسية المستدامة في البنوك التجارية المصرية: -10/5

 مصفوفة االرتباط بين الجدارات الجوهرية والميزة التنافسية المستدامة:  (أ)

  ( رقم  الجدول  الجوهرية( 12يوضح  )الجدارات  المستقل  المتغير  أبعاد  بين  االرتباط  عالقات  قيم   )

 والمتغير التابع )الميزة التنافسية المستدامة(.   
 رية والميزة التنافسية المستدامةمصفوفة االرتباط بين الجدارات الجوه( يوضح 12رقم )جدول 

 التعلم التنظيمي  بيان 
رأ  المال  

 البشري 

المرونة  

 اإلستراتيجية 

اإلدارة  

 االلكترونية 

إجمالي الجدارات  

 الجوهرية 

الميزة التنافسية  

 المستدامة 
0,729 ** 0,738 ** 0,717 0,639 ** 0,781 ** 

 نتا ج التحليل اإلحصا ي.  المصدر:

 مفردة 360ن =           0,01معامل االرتباط لو داللة إحصا ية عند **

( يتضح أن بعد رأس المال البشري حق  أقوي عالقة ارتباط مع الميزة التنافسية 10ومن الجدول رقم )

( وهي عالقة موجبة لات داللة معنوية عند مستوى 0,738المستدامة بشكل إجمالي حيث بل  معامل االرتباط )
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التنافسية المستدامة بشكل إجمالي ( ، كما حق  التعلم التنظيمي عالقة ارتباط  موجبة مع الميزة  0,01داللة )

(، كما حق  بعد المرونة اإلستراتيجية عالقة ارتباط وجبة مع الميزة التنافسية 0,729حيث بل  معامل االرتباط )

(، كما حق  بعد اإلدارة االلكترونية للبنك عالقة  0,717المستدامة بشكل إجمالي حيث بل  معامل االرتباط )

الميزة   مع  موجبة  )ارتباط  االرتباط  معامل  بل   حيث  إجمالي  بشكل  المستدامة  علي  0,639التنافسية  أما   ،)

التنافسية المستدامة فقد بل  معامل االرتباط ) (  0,781المستوى اإلجمالي بين الجدارات الجوهرية  والميزة 

كلما زادت    (، وهذه النتيجة توضح أنه0,01وهي عالقة ارتباط موجبة لات داللة معنوية عند مستوي داللة )

 االهتمام بالجدارات الجوهرية  في البنك كلما تحققت الميزة تنافسية المستدامة للبنك.

الباحثين باستخدام نموذج  قام  المستدامة  التنافسية  الميزة  الجوهرية علي  الجدارات  تأثير  ولتوضيح نتائج 

 االنحدار البسيط وذلك كما يأتي:  

 تأثير الجدارات الجوهرية على الميزة التنافسية المستدامة:    ( ب)

( رقم  التالي  الجدول  من  الجدارات 13يتضح  أبعاد  بين  إحصا ية  داللة  لو  موجب  ارتباط  هنا   أن   ،)

من التغيرات   %62الجوهرية  و الميزة التنافسية المستدامة، كما نجحت أبعاد الجدارات الجوهرية  في تفسير  

ميزة التنافسية المستدامة، وعلى المستوي الفرعي نجد أن رأس المال البشري يؤثر تحثيراً كبيراً  في متغير ال

يليه في التحثير التعلم التنظيمي والذي بل  معامل  %54على الميزة التنافسية المستدامة حيث بل  معامل التحديد 

، ثم اإلدارة االلكترونية بمعامل تحديد بل   %51، يليه المرونة اإلستراتيجية بمعامل تحديد بل   %53التحديد له  

40% . 

وفي ضوء ما تقدم يمكن رفا فرض العدم وقبول الفرض البديل محخولاً بصورة إجمالية، وللك بعد أن    

أظهر تحليل االرتباط وتحليل االنحدار أن هنا  عالقة لات داللة إحصا ية بين الجدارات الجوهرية والميزة  

في البنو  التجارية المصرية، كما تؤثر أبعاد الجدارات الجوهرية على الميزة التنافسية   التنافسية المستدامة

 المستدامة.
 الميزة التنافسية المستدامة  الجدارات الجوهرية علىتأثير ( يوضح 13جدول رقم )

المتغير  

 التابع 
 المتغيرات المستقلة

معامل االنحدار  

 بيتا 
R2 T 

مستوى  

 المعنوية 

الميزة  

التنافسية  

 المستدامة 

 التعلم التنظيمي.  - 

 رأس المال البشري.  - 

 المرونة اإلستراتيجية.  - 

 اإلدارة االلكترونية.  - 

0,313 ** 

0,332 ** 

0,189 ** 

0,029 

0,531 

0,545 

0,514 

0,408 

5,675 

5,745 

2,726 

0,503 

0,000 

0,000 

0,007 

615, 

 0,792• معامل االرتباط المتعدد =

 0,627التحديد = • معامل 

 (0,01)معنوية عند مستوى  149,413• قيمة )ف( لمعنوية نمولج االنحدار = 

 0,000• مستوى المعنوية = 

 نتا ج التحليل اإلحصا ي.  المصدر:

 النتائج والتوصيات:   -حادي عشر
 توصل الباحثين من خالل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج تتمثل فيما يأتي:  : نتائج البحث: 11/1

واقع مستوى الجدارات الجوهرية في الشركات محل البحث كان مرتفع على المستوى اإلجمالي وأيضاً  (1)

 بالنسبة لكل بعد من أبعاده على حده.

البحث كان مرت (2) الشركات محل  المستدامة في  التنافسية  الميزة  المستوى اإلجمالي مستوى  على  فع نسبياً 

 وأيضاً بالنسبة لكل بعد من أبعاده على حده. 
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هنا  اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين لمستوى الجدارات الجوهرية في البنو  التجارية المصرية   (3)

فئتي   إدراكا من  أكثر  الماص  البنك  فئة  التكنولوجية حيث كانت  العام  لمستوى تطبي  بعد اإلدارة  البنك 

وفروع البنو  ااجنبية. في حين ال توجد اختالفات جوهرية لمستوى تطبي  أبعاد الجدارات الجوهرية 

 (. المرونة اإلستراتيجية،  رأس المال البشري، التعلم التنظيميالثالثة التالية )

لتجارية المصرية  هنا  اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين لمستوى الجدارات الجوهرية في البنو  ا (4)

لمستوى تطبي  بعدي )التعلم التنظيمي، ورأس المال البشري(، حيث كانت فئة اإلدارة العليا أكثر إدراكا 

في بعد التعلم التنظيمي، وكانت فئة اإلدارة التشغيلية أكثر إدراكا في بعد رأس المال البشري. في حين ال 

المرونة اإلستراتيجية، رات الجوهرية الثالثة التالية )توجد اختالفات جوهرية لمستوى تطبي  أبعاد الجدا

 (. اإلدارة التكنولوجية

هنا  اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين لمستوى الجدارات الجوهرية في البنو  التجارية المصرية   (5)

التنظيمي.   سنة أكثر إدراكا لبعد التعلم    20لمستوى تطبي  بعد )التعلم التنظيمي(، حيث كانت فئة أكثر من  

في حين ال توجد اختالفات جوهرية لمستوى تطبي  أبعاد الجدارات الجوهرية الثالثة التالية )رأس المال  

 (. المرونة اإلستراتيجية، اإلدارة التكنولوجيةالبشري، 

التجارية  (6) البنو   المستدامة في  التنافسية  الميزة  العاملين لمستوى  إدراكات  هنا  اختالفات جوهرية بين 

صرية لمستوى تطبي  بعد االبتكار حيث كانت فئة فروع البنو  ااجنبية أكثر إدراكا من فئتي البنك الم

العام والبنو  الماصة. في حين ال توجد اختالفات جوهرية لمستوى تطبي  أبعاد الميزة التنافسية المستدامة 

 ااساسية(. ااربعة التالية )التميز، التكلفة ااقل، التوقيت المناسب، الكفاءات 

التجارية  (7) البنو   المستدامة في  التنافسية  الميزة  العاملين لمستوى  إدراكات  هنا  اختالفات جوهرية بين 

التشغيلية أكثر  التكلفة ااقل، االبتكار(، حيث كانت فئة اإلدارة  المصرية لمستوى تطبي  أبعاد )التميز، 

ارة العليا أكثر إدراكا في بعد االبتكار. في حين ال  إدراكا في بعدي التميز والتكلفة ااقل، وكانت فئة اإلد

المناسب،  )التوقيت  التالية  المستدامة  التنافسية  الميزة  أبعاد  تطبي   لمستوى  جوهرية  اختالفات  توجد 

 الكفاءات ااساسية(. 

التجاري (8) البنو   المستدامة في  التنافسية  الميزة  العاملين لمستوى  إدراكات  ة هنا  اختالفات جوهرية بين 

سنوات أكثر إدراكا    10المصرية لمستوى تطبي  أبعاد )التميز، التكلفة ااقل(، حيث كانت فئة أقل من  

لبعدي التميز والتكلفة ااقل. في حين ال توجد اختالفات جوهرية بين إدراكات العاملين في البنو  التجارية 

الثالثة المستدامة  التنافسية  الميزة  أبعاد  تطبي   لمستوى  االبتكار،    المصرية  المناسب،  )التوقيت  التالية 

 الكفاءات ااساسية(. 

هنا  ارتباط موجب لو داللة إحصا ية بين أبعاد الجدارات الجوهرية بشكل إجمالي وبالنسبة لكل بعد   (9)

 من أبعاده والميزة التنافسية المستدامة. 

المستدامة، كما تؤثر أبعاد هنا  عالقة لات داللة إحصا ية بين الجدارات الجوهرية والميزة التنافسية   (10)

 الجدارات الجوهرية على الميزة التنافسية المستدامة.

 : توصيات البحث: 11/2
يجب على اإلدارة العليا وإدارة التسوي  في البنو  التجارية المصرية االهتمام بالجدارات الجوهرية، لما  (1)

 المستدامة والحد من تحول العمالء للمنافسين. له من دور كبير في بناء وتحقي  الميزة التنافسية 

ومبتكر   (2) جديد  بشكل  والمدمات  المنتجات  وتقديم  للعمالء،  البنو   تقدمها  التي  المدمات  جودة  تحسين 

 لتتماشى مع رغبات واحتياجات العمالء. 

 االهتمام باإلبداع والتركيز على العمالء عن طري  وضع رؤية واضحة نحو أداء متميز.  (3)

بيئة عمل مناسبة ومشجعة للعاملين في البنو  لتمكينهم من التعامل بشكل جيد مع العمالء واالحتفاظ  تهيئة   (4)

 بهم وكسب ثقتهم. 

تعزيز ااداء المالي وتعظيم حقوق المساهمين وللك من خالل زيادة جودة أصول الشركات والعا د منها،   (5)

 وتفوق البنك على منافسيه.
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ولية االجتماعية والبيئية ودعم القطاعات الممتلفة في القطاع المحلي من تعزيز تبني البنو  لمفهوم المسئ  (6)

 خالل المشاركة في ااعمال الميرية.

تكثيف جهود البنو  محل الدراسة لتقوية عالقتها مع عمال ها وللك عن طري  التزامها بالوفاء بالوعود  (7)

البنك ومن ثم استمرار رضا هم ووال هم  والصدق في تلبية رغباتهم، وللك الستمرارية الثقة بين العمالء و

 للبنك.

التحفيز المعنوي والمادي للعمالء الذين لديهم والء دا م ومستمر للبنك، وإشعارهم أنهم لو شان كبير لدى   (8)

 البنك.

يجب االهتمام بعمليات تحول العمالء والحد منها عن طري  تعزيز صورة المنتج أو تحسين المنتجات  (9)

 المقدمة للعمالء.

 :   البحوث المستقبلية - ني عشرثا
أظ رت نتائج هذا البحث عدداً من المجاالت التي تستِح  االهتمام والدراسة والتحليل من وج ة نظر  

 الباحثين ومن أهم هذه القضايا ما يلي: 

 دور القدرات التسويقية في العالقة بين الجدارات الجوهرية وتدعيم الميزة التنافسية المستدامة. •

 انعكاسات التحول الرقمي على تدعيم الميزة التنافسية المستدامة بالبنو  التجارية المصرية. •

 المراجع
 المراجع العربية:  -1

( محمد،  مصطفى  سناء  القيادة  2016أبوليفه،  مهارات  عالقة  في  وسيط  كمتغير  الشعوري  الذكاء  دور   ،)

اإلستراتيجية بالقدرات الجوهرية للمنظمة: دراسة ميدانية، المجلة العلمية، كلية التجارة، جامعة أسيوط  

 .  64- 7, 60، العدد  6

( الرحمن  عبد  ثابت  أسال2016إدريس،  التسوي :  "بحوس  الدار  (،  الفروض"،  واختبار  والتحليل  القياس  يب 

 الجامعية، اإلسكندرية. 

(، " دور التسوي  الريادي في تدعيم الميزة  2021إسماعيل، عمار فتحي موسىذ محمد، نجتاح عوض محمد، )

التنافسية المستدامة: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية بمدينة السادات"، المجلة العلمية للدراسات 

 .127-97 :9.1 لبحوس المالية واإلدارية، كلية التجارة، جامعة مدينة السادات،وا

(، التسوي  المتميز )الطري  إلى غزو ااسواق والسيطرة عليها(، الجزء ااول، دار 2016اإلمام، وفقي السيد )

 المغزى للطباعة، المنصورة.

المقدرات الجوهرية: دراسة يراء عينة من    (، دور عمليات إدارة المعرفة في بناء2013حمد، صفاء تايه، )

أساتذة المراكز العلمية البحثية والمدمية والمكاتب االستشارية في جامعة الكوفة، مجلة آداب الكوفة، كلية 

 . 458-423,  15، العدد 6ايداب، جامعة الكوفة، العراق، المجلد 

ي لدي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في  خلف، نصر قاسم، المقدرات الجوهرية وعالقتها بالتفوق التنظيم 

 . 2016، 26العراق، مجلة علوم الرياضة، جامعة ديالي، المجلد الثامن، العدد  

( العالقة بين التوجه بالسوق المستدام والميزة  2019عبد الرسول، نهلة عوض شعبان، وأبو وردة، شرين حامد )

البنو    في  المستدامة  كلية التنافسية  المعاصرة،  التجارية  الدراسات  مجلة  مصر،  في  العاملة  التجارية 

 جامعة كفر الشيخ، العدد الثامن. –التجارة 

( دور التماثل التنظيمي في دعم الميزة التنافسية المستدامة:  2019عبد العزيز، عبد العزيز عبد الكريم محمد، )

لالتصا المصرية  بالشركة  العاملين  للبحوس  دراسة تطبيقية على  العلمية  المجلة  المنوفية،  الت بمحافظة 

 . 3كلية التجارة، العدد -التجارية جامعة المنوفية 

عيد، أيمن عادل عبد الفتاح، "دور التوجه اإلستراتيجي بمعايير الحوكمة في دعم القدرة التنافسية المستدامة للبنو  

 . 2013التجارة بالسادات، جامعة المنوفية،    التجارية: دراسة تطبيقية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية

(، البحث العلمي "مدخل تطبيقي"، دار روابط للنشر وتقنية المعلومات، القاهرة، مصر، 2020عيد، أيمن عادل، )

 الطبعة الثانية.
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المال الفکري  2020عيد، أيمتن عتادلذ الحفناوي، تامر محمد محمد. ) (. دور إدارة المواهب في تنمية رأس 

العربية)در مصر  بجمهورية  العقارية  الضرا ب  مصلحة  على  تطبيقية  للدراسات  .(اسة  العلمية  المجلة 
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