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 المستخمص

ييدف ىذا البحث إلى دراسة أثر القدرات الديناميكية )كمتغير مستقل( عمى 
وذلك بالتطبيق عمى العاممين بالقطاع المصرفى المصرى األسبقيات التنافسية )كمتغير تابع( 
, حيث بمغ حجم العينة باألفرع الرئيسية لمبنوكالعاممين وتمثل مجتمع البحث فى جميع 

إستكمال الدراسة ( مفردة, واستخدم الباحث قائمة استقصاء تم إعدادىا بغرض 422)
 (%81.9( قائمة بمعدل استجابة )346, وجاءت القوائم الصالحة لمتحميل بواقع )الميدانية

أثيرًا إيجابيًا عمى ولقد خمصت نتائج البحث إلى: أن القدرات الديناميكية تؤثر ت 
 األسبقيات التنافسية فى البنوك محل البحث.

: القدرات الديناميكية, األسبقيات التنافسية, القطاع المصرفى الكممات المفتاحية
 المصرى.

 

Abstract 

This research aims to study the effect of dynamic capabilities (as 

an independent variable) on competitive priorities (as a dependent 

variable) by applying to workers in the Egyptian banking sector and 

the research community is represented in all workers in the main 

branches of banks, where the sample size reached (422) single, and 

the researcher used a survey list Prepared for the purpose of 

completing the field study, and the lists valid for analysis were (346) 

lists with a response rate (81.9%). 

 The results of the research concluded: The dynamic capabilities 

have a positive effect on the competitive precedents in the banks 

under study. 

Key words: dynamic capabilities, competitive priorities, the 

Egyptian banking sector . 
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 البحث: مقدمة -1 

ُتعد البنوك أكثر المؤسسات التي تؤثر في التنمية االقتصادية لمدول, كما أنيا من 
األجيزة الفاعمة والحيوية التى يعتمد عمييا اعتمادًا رئيسا في تطوير وتنمية مختمف 

تشيد البيئة  ظل التغيرات والتطورات التي يشيدىا العالم القطاعات اإلقتصادية, وفي
الكثير من التحديات والمشكالت نتيجة التطورات والتغيرات البيئية المتسارعة المصرفية 

والمتالحقة , لذا وبال شك يتطمب منيا ضرورة التكيف والمواءمة ومراعاة متطمبات التغيير 
والتطوير ومواجية التحديات الداخمية والخارجية المؤثرة في نموىا واستمرارىا. لعل ذلك بذاتو 

 القدرات الديناميكية.  يكمن فى فمسفة

وتعنى القدرات الديناميكية بقدرة المنظمة عمى رصد واستشعار التغيرات التى حدثت 
والتغيرات التى  من المتوقع أن تحدث فى بيئتيا ومن ثم إعادة ترتيب مواردىا وعممياتيا لكى 

الداخمية .فيى تتكيف مع ما إستشعرت بو من تغيرات وذلك عبر بناء ودمج وتكامل قدراتيا 
تمكن المنظمات بشكل عام من مواجية بيئتيا المتجددة من اجل تحقيق التميز والتفوق فى 

 .دنيا األعمال

وىو ما يجعل المنظمة أن تحقق سبق أو أكثر من األسبقيات التى تؤىميا الى  بموغ 
انيا القدرات  الميزة التنافسية بل واسستدامتيا ايضًا لذا فاالسبقيات التنافسية يشار الييا

االستراتيجية التي تمكن الشركات من تطوير وتحسين والحفاظ عمى ميزتيا التنافسية وتعزيز 
نتاجيتيا وتمبية متطمبات السوق.   أدائيا التشغيمي وا 

وتعد األسبقيات التنافسية وسيمة لبموغ الميزة التنافسية والحفاظ عمى وضع ونمو 
التنافسية وضع استراتيجيات وقرارات إدارية حاسمة المنظمات لذا يتطمب تحقيق األسبقية 

لتوجيو األداء التنظيمي الذي يرتكز عمى فكرة االستدامة والتميز الذي من شأنو يضمن مكانة 
عتماد أحدث  المنظمات وتأثيرىا الفعال في السوق عن طريق توفير متطمباتو واحتياجاتو وا 

سير عمل المنظمات ويحقق أىدافيا. حيث من التطبيقات المتعمقة بتطوير األداء الذي يدعم 
 .الضروري عمى المنظمات التعرف عمى أحدث طرق تحقيق األسبقية
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وحتى يتسنى لممنظمات أن تحقق سبق أو أكثر من األسبقيات التنافسية وتعزيز موقعيا 
حاجات ورغبات العمالء فضاًل عن رصد كيف يستجيب  إكتشاف ورصدعمييا  ؛التنافسى

بأبعادىا المختمفة قدرة ويتم ذلك عبر القدرات الديناميكية  الشباع ىذه الحاجات؟المنافسين 
استشعار الفرص والتغيرات, وقدرات التعمم وقدرات اعادة تشكيل الموارد والعمميات ومن ىنا 
ُتعد القدرات الديناميكية عاماًل حافزا لالبتكار يعزز من الموقع التنافسى لممنظمات فى السوق 

 ة.المضطرب

يقوم البحث الحالى عمى دراسة األثر الذى تحدثو القدرات الديناميكية, فى ومن ىنا 
 األسبقيات التنافسية وذلك عمى عينة من العاممين بالبنوك محل البحث.

 مشكمة البحث:-2 

تتبمور مشكمة البحث حول التغيرات المتسارعة التى تشيدىا البيئة المصرفية المصرية, 
كون العميل ىو التى تجعل كل بنك يسعى لجذب العمالء والمحافظة عمييم والمنافسة الحادة 

فالتكنولوجيا  بل وتعظيم الحصة السوقية ليا. البنوك في السوقالقمب النابض الستمرار ىذه 
تتطور والمنتجات البنكية تتقادم والعمميات تتغير وحاجات ورغبات العمالء تتزايد األمر الذى 

بل يمثل تحديًا أمام ىذه البنوك  مما يتطمب إجراء تغيرات إستراتيجية لمواجية تمك الظروف, 
تبنى أسبقية )أولوية( تنافسية واحدة ال تكفى, فعمييا أن تسعى  عمى ىذه البنوك أن تعمم أن

 لتتبنى أكثر من أسبقية.

ولكى تتمكن البنوك من تبنى جميع أبعاد األسبقيات التنافسية )التكمفة, الجودة, 
 .)االنفتاح عمى الميارات واألفكار المبتكرة وتطبيقيافيى بحاجة إلى  المرونة, التسميم(

)Dereli, 2015, p.1370 

ولكى تتمكن ىذه البنوك من بناء قدراتيا االبتكارية, وجب عمييا أن تكون أكثر قدرة 
ستكشاف وفيم واالستجابة لمتغيرات والبحث عن المعارف واألفكار الجديدة, عمى التعمم  وا 

الموارد الكافية لتطبيق األفكار الجديدة بشكل  تخصيص عمالئيا والبيئية وحاجات ورغبات 
وىذه المعارف يتم اكتسابيا من خالل التعمم, وىو ُبعد من أبعاد القدرات الديناميكية.  فعال

ويتم  استكشاف وفيم واالستجابة لمتغيرات البيئية يكون عن طريق ُبعد اإلستشعاربينما 
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ُبعد إعادة تشكيل الموارد الذى ُيعد ُبعد ضمن أبعاد تخصيص الموارد الالزمة عن طريق 
 القدرات الديناميكية

إعادة التشكيل(,  -التعمم –القدرات الديناميكية بأبعادىا المختمفة )االستشعار لذا تعمل 
عمى بناء بيئة تعمم مكثفة ومن ثم تمكين المنظمات من التعمم فضاًل عن أنيا من العوامل 

  ,Giniuniene & Jurksiene, 2015)مى نجاح االبتكار.األساسية التى تؤثر ع
p.989)  فضاًل عن أن القدرات الديناميكية تمعب دورًا ىامًا فى بناء الميزة التنافسية

لممنظمات , فيى تمكن المنظمات من االستفادة من الفرص الجديدة واالستجابة السريعة 
 )ما يقود إلى بناء ميزة تنافسية.الحتياجات العمالء,  واألسواق قبل المنافسين.وىذا 

Adeniran & Johnston, 2016, p.77)  

البنوك محل تعزيز و  مما سبق يمكن القول بأن تفعيل القدرات الديناميكية يبعث الى دعم
 جميع عناصر األسبقيات التنافسية مجتمعة فىفى أن تتبنى البحث 

وعبر األسبقيات التنافسية تبنى البنوك ميزة  .التسميم( -المرونة -الجودة -كمفة) الت
 تنافسية ليس ذلك فحسب بل وتحافظ عمييا فى ظل ىذه المنافسة الحادة 

ومن ىنا تتمثل المشكمة الرئيسية لمبحث في المنافسة الحادة التى تواجة القطاع 
المصرفى المصرى وذلك نتيجة لتزايد حدة وضغوطات التغيرات البيئة خاصة التطورات 
التكنولوجية, وعمى ىذه البنوك أن تسعى لتتبنى جميع أبعاد األسبقيات التنافسية وعمى ذلك 

 يمكن لمباحث ان يبمور مشكمة البحث في التساؤل الرئيسى التالى:

 الى أى مدى تؤثر القدرات الديناميكية فى األسبقيات التنافسية ؟  -

 الخمفية النظرية لمتغيرات البحث: -3

  .ات الديناميكيةمفهوم القدر  3/1

 ,Teece & Pisanoورقة العمل التى نشرىا  تعود القدرات الديناميكية ُقدمًا الى
( بمورة ىذه الورقة المحاولة األولى لتطوير نظرية القدرات الديناميكية, وبالتالى فإن  (1994

Teece & Pisano)( .ىم من أعطوا القدرات الديناميكية عنوانيا(Ambrosini et al.,  
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2009, p.12) اىتمام متزايد من قبل الباحثين في حقل  -القدرات الديناميكية  -بعدىا نالت
 ( Biazzi, 2012, p.40)اإلدارة اإلستراتيجية, وذلك فيما يتعمق بتطوير الموارد والقدرات.

لقدرات الديناميكية, يجد أن ىذا المصطمح تطور والمتتبع لمتطور الذى حدث لمصطمح ا
نطالقًا من النظرية القائمة عمى الموارد, وُتعد ىذه النظرية واحدة من أبرز  إعتمادًا وا 

أى أنيا توضح الموارد التى من  النظريات المستخدمة لشرح وفيم مصادر الميزة التنافسية
 ( ernerfelt, 1984, Pp175W-176).شأنيا تصل المنظمة لمميزة التنافسية المستدامة

عادة  وُتعرف القدرات الديناميكية عمى أنيا قدرة الشركة عمى دمج, وبناء, وتجديد وا 
مع تكوين الكفاءات الداخمية والخارجية لمعالجة البيئات سريعة التغير وذلك لتحقيق التوافق 

عادة تكوين الميارات التنظيمية الداخمية  بيئة األعمال المتغيرة من خالل تكييف ودمج وا 
 ((Teece et al., 1997,p.516 .والخارجية , والموارد , والكفاءات

Fainshmidt, etal)) الميارة التى تمتمكيا المنظمة, وتعمل من عمى أنيا  فيما يعرفيا 
خالليا عمى معالجة الموارد والكفاءات الداخمية, لكى تتوافق مع التغيرات البيئة, بما يضمن 

( Fainshmidt, etal., 2019, p.4)  ليا تحقيق الميزة التنافسية.

 .مفهوم األسبقيات التنافسية 3/2

تتدفق فمسفة األسبقيات التنافسية وتنبثق من فمسفة إستراتيجية التصنيع الشاممة لسكينر 
Skinner) الذى يحمل عنوان ببحثو   1969( والتى طرحيا فى الستينات وبالتحديد عام

التساؤل الذى فيما  Skinnerحيث طرح  "حمقة التصنيع المفقودة في استراتيجية الشركة" 
لتنافس؟  وكانت االجابة عميو ىى أن إلستراتيجة التصنيع دورًا عظيمًا مؤداه كيف يمكننا ا

والبد أن تتضمن ىذه اإلستراتيجية األبعاد التالية :السرعة  في بناء القدرات التنافسية لممنظمة.
وكان يسمييا فى تسميم المنتجات, الجودة, المرونة, التكمفة المنخفضة, المنتجات الجديدة 

فعندما تتبنى المنظمة التصنيع, والتى ستعرف فيما بعد باألسبقيات التنافسية  أبعاد إستراتيجية
 ( PAIVA, 2008, p.78)ليذه األبعاد يمكنيا أن تحافظ عمى موقيا التنافسى.

مفيوم التركيز  1974ر عام قدم فى بحث أخ  Skinnerولخدمة التساؤل الذى طرحو 
وُيشير ىذا المفيوم إلى انو حتى يتسنى لممنظمات القدرة عمى المنافسة , يجب عمييا أن 
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تكرس جيودىا ومواردىا نحو بعد واحد فقط من أبعاد إستراتيجية التصنيع وبالتالى ال يمكن 
ق شرعت عديد لممنظمات أن تتميز فى جميع األبعاد الخمسة في وقت واحد ومن ىذا المنطم

من الكتابات التى تدور حول إستراتيجية التصنيع تفاضل بين أبعاد إستراتيجية التصنيع 
وفى عام  ( Van Wassenhove & Corbett, 1991, p.2.))األسبقيات التنافسية(

مصطمح القدرات أو األسبقيات   Hayes & Wheelwrightاطمق كاًل من   1984
تسميتيا بيذا االسم لكن الفضل األعظم يعود لسكنر  التنافسية فكان ليما الفضل فى

Skinner  تفضيالت االستراتيجية الذى أرسى المبنات األولى ليا وعرفوىا عمى أنيا تمك ال
أو األبعاد التي تختارىا الشركة لمتنافس في السوق المستيدفة أى أنيا وسيمة لبموغ الميزة 

 (Russell & Millar, 2014, p.73)التنافسية

وعبر المراجعة لبعض األدبيات ذات الصمة ظير لدى الباحث أن ىناك بعض 
المصطمحات األخرى تستخدم عوضًا عن األسبقيات التنافسية أو باألحرى أن األسبقيات 

 Manufacturingالتنافسية تمتقى وتترادف  مع المصطمحات التالية. "ميام التصنيع" 

tasks 

 Organizational priorities and general أوٌوٍاث اٌخنظََّت واٌمذراث اٌؼاِت".

capabilities"."أبؼاد اٌّنافست " .Competition dimensions ِماٍَس األداء ".

Performance measures 

مى المنظمة أن تؤدييا حتى وُتعرف األسبقيات التنافسية عمى أنيا الميام التى يمزم ع
ليا بناء الميزة التنافسية والتى بذاتيا تكفل زيادة اإلنتاج ومن ثم تحقيق الربح وتتبمور  يتسن ى

 ,.Kavitha et al.التسميم( -المرونة  -الجودة –فى األبعاد التالية )التكمفة 
2013,p.41.))  فيما عرفياIdris & Naqshbandi) عمى أنيا اختيار المنظمات )

لألنشطة التي تتمتع بقدرات جيدة أو قدرات تنافسية رئيسية. وىى جزء رئيسى من إستراتيجية 
 ,Idris & Naqshbandi)األعمال لممنظمة, والتي بدورىا تعزز الميزة التنافسية لممنظمة. 

2019, p.3)  
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  (1)العالقة بين القدرات الديناميكية واألسبقيات التنافسية.3/3

تتطمب القرارات المتعمقة باألسبقيات التنافسية تقييًما دقيًقا لممتغيرات البيئية وىنا يأتى 
دور القدرت الديناميكية فى رصد وتقييم ىذه التغيرات عن طريق القدرة عمى االستشعار. 
د وتتطمب القرارات المتعمقة باألسبقيات التنافسية ايضًا تقييًما دقيًقا لمموارد, وتشمل الموار 

جميع األصول والقدرات والعمميات التنظيمية والمعمومات والمعرفة, التي تمكن المنظمة من 
تحديد وتنفيذ استراتيجيات المنافسة, وبسبب محدودية الموارد ربما تواجو المنظمات صعوبة  

لكن طبيعة المنافسة التى تشيدىا  -فى التركيز عمى أكثر من أسبقية تنافسية في وقت واحد 
ظمات االن تقتتضى تبنى جميع عناصر األسبقيات التنافسية كما اشرنا سابقًا فى الجزء المن

وىنا يأتى دور القدرة عمى إعادة تشكيل الموارد فى تجميع  -الخاص باألسبقيات التنافسية
الموارد الداخمية والخارجية بطرق مبتكرة واعادة تخصيصيا بشكل متوازن األمر الذى يساعد 

 المنظمات أكثر من أسبقية تنافسية. عمى أن تتبنى

الميزة التنافسية  -وىى ُبعد من أبعاد القدرات الديناميكة-وُتعزز القدرة عمى االستشعار 
لمشركات وذلك من خالل االكتشاف المبكر لممنافسة.  كما تساعد القدرة عمى التعمم عمى 

ي النياية إلى بناء ميزة تحديد, واكتساب المعرفة الالزمة داخميا وخارجيا والتي تقود ف
تنافسية.  بينما القدرة عمى إعادة التكوين )إعادة التشكيل( تقود الى الميزة التنافسية عن 
طريق التعرف عمى المعرفة الحالية وتحويميا إلى موارد جديدة. لذا فأن القدرات الديناميكية 

التشكيل ( تؤثر تأثيرًا  القدرة عمى إعادة –القدرة عمى التعمم  –)القدرة عمى اإلستشعار 
إيجابيًا عمى الميزة التنافسية فى الشركات المبحوثة . وىذا ما خُمصت إليو دراسة 

(Chukwuemeka & Onuoha, 2018 والتى ىدفت إلى بحث  العالقة بين القدرات )
 الديناميكية والميزة التنافسية لمطاعم الوجبات السريعة في والية ريفرز, نيجيريا.

                                                           
فان الباحث  لديناميكية واألسبقيات التنافسيةانظرًا لعدم وجود دراسة بحثت فى العالقة بين القدرات ( (4

ىذا الجزء لبعض من الدراسات التى تناولت العالقة بين القدرات الديناميكية وكاًل من )األداء  سيعرض فى
التشغيمى, الميزة التنافسية( ويكمن السبب وراء ذلك فى أن ىذه الدراسات تناولت نفس أبعاد األسبقيات 

عالقة من خالل أبعاد األسبقيات , أى أن الباحث يستدل عمى الالتنافسية )التكمفة, الجودة, المرونة, التسميم(
 التنافسية.
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(, أن القدرات الديناميكية بأبعادىا المختمفة Shan et al., 2019ك دراسة )ودعمت ذل
تؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمى الميزة التنافسية, فتؤثر بشكل مباشر من خالل بعدى التوافق وقدرات 
تكنولوجيا المعمومات وليا تأثير غير مباشر عمى الميزة التنافسية عبر البعد الثالث وىو 

اتيجية. كما أوضحت نتائج الدراسة أيضًا أن أبعاد الموارد الثالثة تؤثر تأثيرًا المرونة اإلستر 
إيجابيًا غير مباشرًا عمى الميزة التنافسية وذلك عبر وساطة القدرات الديناميكية فى العالقة 

 بينيما.

كان ىدفيا بحث العالقة بين القدرات  والتى  ( et al., 2016)Ju فيما أكدت دراسة
 –الجودة  –الديناميكية لسمسمة التوريد واالبتكار التكنولوجي واألداء التشغيمي بابعاده )التكمفة 

التسميم(. وخمصت نتائج الدراسة إلى أن القدرات الديناميكية لسمسمة التوريد تؤثر  -المرونة 
بأبعاده )ابتكار المنتج, ابتكار العممية(. فضاًل عن أن تأثيرًا إيجابيًا عمى االبتكار التكنولوجي 

القدرات الديناميكية لسمسمة التوريد تمعب دورًا ىامًا فى تحسين التكمفة والجودة والمرونة 
التسميم . وأن االبتكار التكنولوجى يتوسط العالقة التأثير اإليجابية بين القدرات الديناميكية 

 غيمى.لسمسمة التوريد واألداء التش

الشركات  -وىى إحدى أبعاد القدرات الديناميكية-ُتمّكن القدرة عمى االستشعار 
المبحوثة من االستفادة من الفرص الجديدة واالستجابة السريعة الحتياجات العمالء, 
واألسواق قبل المنافسين.وىذا ما يقود ىذه الشركات إلى بناء ميزة تنافسية, وفيما يتعمق 

فيى تساعد الشركات المبحوثة عمى استخدام جميع مواردىا عمى نحو كاف  بالقدرة التكاممية
لتوليد عائدات طويمة األجل في البيئات المتغيرة. االبتكار السموكي )يشار إليو اآلن بالقدرة 
السموكية( وىى إحدى أبعاد القدرات الديناميكية أيضًا وُيقصد بيا القدرة عمى تحفيز األفراد,  

ات عمى طرق جديدة لمقيام باألعمال في بيئة األعمال المتغيرة. ومن ىنا يمكن والفرق واإلدار 
القول بأن جميع أبعاد القدرات الديناميكية التى ذكرت أعميا تمعب دورًا ىامًا فى بناء الميزة 
التنافسية لمشركات المبحوثة وىى الصغيرة والمتوسطة في جنوب إفريقيا . وُتعد كأل من 

 )والتكيف واالبتكار والتكامل ىي األكثر أىمية فى ىذه الدراسة. قدرات االستشعار
Adeniran & Johnston, 2016, p.77) 
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المديرين في تحميل بيانات السوق  -عن طريق ُبعد الخبرة-وتساعد القدرات الديناميكة 
فضاًل عن التنبؤ والتعامل مع التغيرات التى ستحدث مستقباًل. لذا فيى تمعب دور كبير فى 
بناء ميزة تنافسية مستدامة عن طريق ىذا الُبعد وتمعب القدرات الديناميكية دورًا ىامًا فى بناء 
الميزة التنافسية المستدامة عن طريق ُبعد الميارات ,حيث أن تطبيق خطة لمتدريب المستمر 
لمعاممين والمديرين تؤدى إلى صقل مياراتيم مما ينعكس إيجابى عمى الميزة التنافسية. 

مقدرات الديناميكية دورًا ىامًا أيضًا عن طريق ُبعد خصائص الشركة  فضاًل عن الدور ول
الذى تمعبو عن طريق ُبعد المعرفة وذلك الن الجمع المستمر لممعمومات الجديدة, وصنع 
القرار بشكل أفضل نتيجة لجمع المعمومات من المصادر الداخمية والخارجية وتطبيق إدارة 

إلى ميزة تنافسية مستدامة. ومن ىنا فإن القدرات الديناميكية تؤثرًا تأثيرًا  المعرفة كميا تؤدي
 )إيجابيًا عمى الميزة التنافسية المستدامة لمشركات المبحوثة في قطاع األدوية المصري.

Naguib et al., 2017, p.11) ( وىذا ما أكدتو دراسةBreznik & Lahovnik,  
القدرات الديناميكية تكون أكثر نجاحًا ويكون لدييا قدرة ( أن الشركات التي تتبنى 2016

أكبر عمى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة , فى ظل البيئة مضطربة وشديدة التغيركصناعة 
 تكنولوجيا المعمومات.

( والتى ىدفت  إلى بحث العالقة Kaur& Mehta, 2017وىذا ما أكدتو أيضًا دراسة )
زة التنافسية, والتحقق من قابميتيا لمتطبيق في شركات تكنولوجيا بين القدرات الديناميكية والمي

أكدت نتائج ىذه الدراسة  أن القدرات  المعمومات متعددة الجنسيات اليندية واألجنبية.
الديناميكية تؤثر بشكل كبير عمى القدرة التنافسية لمشركة , حيث تتمتع القدرة االبتكارية  

 ى التكيف والقدرة االستيعابية  عمى التوالي.بأقصى تأثير , تمييا القدرة عم

( والتى ىدفت Ogunkoya et al., 2014وفى سياق ُيخالف ذلك أظيرت دراسة )
الى التعرف عمى العالقة بين القدرات الديناميكية والميزة التنافسية عمى عينة من موظفي 

ية تذكر عمى الميزة البنك األول في نيجيريا اظيرت أن القدرات الديناميكية ليس ليا أىم
التنافسية لممنظمة, أو بمعنى أخر ال توجد ثمة عالقة تربط بين القدرات الديناميكية والميزة 
التنافسية,  وأظيرت النتائج ايضًا أنو يجب عمى المنظمات محاولة خمق أفكار جديدة متميزة 

 ميزة تنافسية.عن منافسييا,  وذلك إلرضاء عمالئيا والحفاظ عمييم ومن ثم الوصول الى 
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والتى ىدفت إلى  (,(Vanpoucke et al., 2014بينما كشفت الدراسة التى أجراىا 
تطوير قدرات تكامل الموردين, والميزة التنافسية المستدامة, تشخيص طبيعة العالقة بين 

وتمثمت أبعاد قدرات تكامل الموردين من منظور وذلك من منظور القدرات الديناميكية, 
االغتنام( والميزة التنافسية المستدامة بأبعادىا  -التحويل –القدرات الدينامكية فى )االستشعار 

األداء المالى(, كشفت نتائج ىذه الدراسة أن  –أداء السوق  -كفاءة التكمفة –)مرونة العممية 
 تعزز مرونة العمميات وكفاءة التكمفة. االغتنام( -التحويل –)االستشعار الثالث القدرات 

( والتى حممت عنوان Jurksiene & Pundziene, 2016فيما خُمصت دراسة  )
العالقة بين القدرات الديناميكية والميزة التنافسية لمشركة: الدور الوسيط لمبراعة التنظيمية. 

غير مباشر عمى الميزة التنافسية وذلك  خُمصت إلى أن القدرات الديناميكية تؤثر تأثيرًا إيجابياً 
 .من خالل البراعة التنظيمية والتى تتوسط العالقة بينيما

( مؤيدة لنتيجة الدراسة السابقة حيث Fainshmidt et al., 2019) وجاءت دراسة 
ذكرت أن القدرات الديناميكية تؤدي إلى ميزة تنافسية في البيئات الديناميكية غير المستقرة, 

لعالقة بين القدرات الديناميكية والميزة التنافسية تتوقف عمى التوافق االستراتيجي بين وأن ا
 العوامل التنظيمية والبيئية , مما يسيم في رؤية قدرات ديناميكية أكثر فعالية.

حيث تعتمد الميزة التنافسية  إلى حد كبير عمى قدرة الشركات عمى اإلبتكار , والقدرة 
صول إلى موارد خارجية جديدة , واالستيالء عمى ىذه الموارد عمى اكتشاف فرص الو 

عادة تكوينيا داخمًيا. وىذا ىو جوىر القدرات الديناميكية بمعنى أكثر دقة أن  الخارجية , وا 
 ( Ridder, 2012)القدرات الديناميكية تمعب دورًا رئيسيًا فى بناء الميزة التنافسية.

وعمى غرار ما تقدم وما تم عرضو من دراسات يمكن لمباحث أن يصيغ الفرض الرئيس 
 لمبحث عمى النحو التالى:

 

 

 أهداف البحث:  -4

داللة إحصائية بين القدرات الديناميكية واألسبقيات هناك عالقة تأثير إيجابية ذات 
 التنافسية.
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مدى تأثير  وقياس تحميلفي ضوء مشكمو البحث يتبمور اليدف الرئيس لمبحث في 
 القدرات الديناميكية عمى األسبقيات التنافسية.

 منهج البحث:  -5
 : مجتمع البحث:5/1

يتمثل مجتمع البحث فى العاممين باألفرع الرئيسية لمبنوك المسجمة لدى البنك المركزى, 
  وقام الباحث بإستبعاد البنوك التالية:وثالثون بنكاً ( ثمانية 38البالغ عددىا )

أواًل: بالنسبة لمبنوك العاممة بالقطاع العام إستبعد الباحث كاًل من: البنك العقارى 
طبيعة عمل البنوك  المصرى العربى, والبنك الزراعى المصرى إلختالف طبيعة عمميماعن

 األخرى. 
ثانيًا بالنسبة لمبنوك العاممة بالقطاع الخاص اقتصر الباحث عمى البنوك المقيدة 

 بورصة األوراق المالية البالغ عددىا ثالثة عشر بنكًا.
 :عينة البحث: 5/2

إطار بمجتمع البحث, وعدم إمكانية تكوينة بواسطة الباحث, وفي في ضوء عدم توافر 
ضوء الظاىرة التي ُيعني البحث بيا, فقد اختار الباحث عينة ميسرة من العاممين في المراكز 

 ۸۳4الجيزة( والبالغ عددىا  –الرئيسية لمبنوك محل البحث والواقع مقرىا بمحافظتى )القاىرة 
إلى العينة لمواجية القوائم التي  مفرده ( ۸۳من ىذا الحجم ) %01وقد تم إضافة . مفردة

 .مفردة( 422ُيحتمل استبعادىا من التحميل لسبب أو آلخر, ليصبح الحجم المخطط لمعينة )

 .عينة البحث من البنوك المبحوثة( 1جدول )

 اٌبنون اٌّمَذة باٌبورصت بنون اٌمطاع اٌؼاَ 

 اٌبنه اٌخجارً اٌذوٌٌ )ِصز( اٌبنه األهٍي اٌّصزى 

 اٌبنه اٌّصزً اٌخٍَجٌ بنه ِصز 

 اٌبنه اٌّصزً ٌخنَّت اٌصادراث 

 بنه اٌبزوت ِصز 
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 بنه اٌخؼَّز واالسىاْ 

 بنه اٌشزوت اٌّصزفَت اٌؼزبَت اٌذوٌَت 

 بنه اٌماهزة 

 ِصز –بنه اٌىوٍج اٌوطني  

 االسالٌِ اٌّصزًبنه فَصً  

 بنه لطز اٌوطنٌ االهٌٍ 

 بنه لناة اٌسوٍس شزوت ِساهّت ِصزٍت 

 بنه وزٍذً اجزٍىوي ِصز 

 ِصز -ظبٌ اإلسالِيِصزف أبو  

الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء, من إعداد الباحث فى ضوء بيانات  المصدر:
 والبورصة المصرية.

وذلك تمثل فى العاممين بجميع اإلدارات الرئيسية لمبنوك محل البحث : وحدة المعاينة:5/3
الدراسة بشكل موضوعي, المتالكيم خبرات متراكمة تمكنيم من التعامل مع أداة ىذه 

 .واالستجابة لفقراتيا بدقة تؤدى فى النياية إلى نتائج واقعية
 : جمع ومراجعة وترميز البيانات 5/4

بجميع اإلدارات الرئيسية قام الباحث بتوزيع قوائم االستقصاء عمى مفردات البحث 
( قائمة 341عدد القوائم المستوفاة والصالحة لمتحميل ) جاءت, لمبنوك محل البحث 

 .% من العينة المستيدفة8..8استقصاء بنسبة  

 نتائج البحث:-6 
وقياس القدرات الديناميكية واألسبقيات التنافسية فى البنوك محل  تحميل6/1  
 البحث.

 مستويات إدراك العاممين باإلدارت تجاه متغيرات البحث.( 2جدول )
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 االنحزاف اٌّخوسط األبؼاد اٌّخغَز

 اٌّؼَارً 

 ِؼاًِ 

االخخالف 

% 

  

 

اٌمذراث 

 اٌذٍناَِىَت 

اٌمذرة ػٍي 

 االسخشؼار

5.53.3 ..580.0 88.8% 

اٌمذرة ػٍي 

 اٌخؼٍُ 

5.5558 ..308.. 85.5% 

اٌمذرة ػٍي 

إػادة حشىًَ 

 اٌّوارد

5.50.. ..55080 8..5% 

اٌمذراث 

 اٌذٍناَِىَت 

5.5.0. ..3..0. 8...% 

األسبمَاث 

 اٌخنافسَت

 %8...8 .0..5.. 8..5.0 أسبمَت اٌخىٍفت

 %85.3 ...53.. .5.0.5 أسبمَت اٌجودة 

أسبمَت 

 اٌّزونت 

5.8555 ..50..5 85.8% 

أسبمَت سزػت 

 اٌخسٍَُ 

5..830 ..5.5.. 8..8% 

األسبمَاث 

 اٌخنافسَت

5.88.5 ..3500. 85.0% 

 : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحميل اإلحصائي.المصدر
( وىي قيمة 3.67العام لمتغير القدرات الديناميكية مجتمع سجل )نجد أن المتوسط 

مرتفعة, وتشير الرتفاع مستوى إدراك المبحوثين لمتغير القدرات الديناميكية, بينما سجل 
معامل االنحراف لنفس المتغير درجة منخفضة وىذا يدل عمى وجود اتفاق بين أراء 

متوسط العام لألبعاد الفرعية لمتغير القدرات المبحوثين حول درجة التوافق. وبالنظر إلى ال
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( 3.67( درجة لُبعد القدرة عمى إعادة تشكيل الموارد, )3.69الديناميكية نجد أنيا سجمت )
( درجة لُبعد القدرة عمى اإلستشعار, ومن ىنا يتبين 3.66درجة لُبعد القدرة عمى التعمم, )

دة تشكيل الموارد فى البنوك محل البحث لمباحث أن المبحوثين يدركوا وجود القدرة عمى إعا
أكبر من إدراكيم لألبعاد األخرى, وبفحص نتائج معامل االختالف نجد أن ُبعد التعمم سجل 

( مما يؤكد عمى انو أكثر األبعاد أىمية من وجية نظر 16.3أقل درجة من األبعاد األخرى )
مكن القول بأن الباحث استطاع المبحوثين فى البنوك محل البحث. انطالقًا من ىذا المقام ي

وقياس القدرات الديناميكية فى البنوك محل  أن يحقق ىدف البحث والذى ينص عمى تحميل
 البحث.

( نجد أن المتوسط العام لمتغير األسبقيات التنافسية 4/3كذلك بالنظر إلى الجدول )
ثين لتوافر ( وىي قيمة مرتفعة, وتشير الرتفاع مستوى إدراك المبحو 3.88مجتمع سجل )

االسبقيات التنافسية, بينما سجل معامل االنحراف لنفس المتغير درجة منخفضة وىذا يدل 
عمى وجود اتفاق بين أراء المبحوثين حول درجة التوافق. وبالنظر إلى المتوسط العام لألبعاد 

دة ( درجة لُبعد أسبقية الجو 3.95الفرعية لمتغير األسبقيات التنافسية نجد أنيا سجمت ) 
( درجة لُبعد 3.78( درجة لُبعد أسبقية المرونة,) 3.86( درجة لُبعد أسبقية التكمفة, )3.94)

أسبقية سرعة التسميم, ومن ىنا يتبين لمباحث أن المبحوثين يدركوا وجود أسبقية الجودة فى 
البنوك محل البحث أكبر من إدراكيم لألبعاد األخرى, وبفحص نتائج معامل االختالف نجد 

( مما يؤكد عمى انو أكثر األبعاد 16.1ُبعد المرونة سجل أقل درجة من األبعاد األخرى )أن 
أىمية من وجية نظر المبحوثين فى البنوك محل البحث.انطالقًا من ىذا المقام يمكن القول 

وقياس األسبقيات  بأن الباحث استطاع أن يحقق ىدف البحث والذى ينص عمى تحميل
 حل البحث.التنافسية فى البنوك م
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 .معممات المسار بين متغيرات نموذج البحث ومستوى معنويتيا( 3جدول )

 

 اٌّساراث

 اٌّسار

مذر ُّ  اٌ

 اٌّسار

اٌّؼَارً
 

(8)
 

اٌخطأ 

اٌّؼَارً
(0)

 

 لَّت

)ث( 
(5)

 

ِسخوى 

اٌّؼنوٍت
(.)

 

اٌمذراث 

 اٌذٍناَِىَت

 

 

األسبمَاث 

 اٌخنافسَت

...30 ...5. ..885 5.08. *** 

 (.1....مستوى معنوية أقل من )*** دالة عند 

 المصدر: إعداد الباحث في ضوء نتائج التحميل اإلحصائي.

ُيشير المسار المعيارى إلى القيمة التى تُفسر عالقات التأثير بين كل متغيرين, أى أنو 
( درجة, تزداد معيا قيمة المتغير التابع بمقدار 1عندما تزداد قيمة المتغير المستقل بمقدرا )

 المسار المعيارى, إيجابًا أو سمبًا وذلك بناء عمى االشارة الواردة لدى ىذا المعامل. معامل
: ُيشير إلى نسبة الخطأ فى قيمة العالقة بين Standard Errorبينما الخطأ المعياري 

 المتغيرات وُيفضل أن تكون ىذه القيمة منخفضة.
ه القيمة عن طريق قسمة : وتأتى ىذCritical Ratio (C.R)قيمة ت النسبة الحاسمة 

 ( .1.96الخطأ المعياري, ويتم قبول الفرض عندما تزداد ىذه القيمة عن )÷ المسار المقدر 
مؤشر لقبول أو رفض  Probability Value)مستوى المعنوية )القيمة االحتمالية 

 ). 5...الفرض, حيث يتم قبول الفرض عندما يكون ناتج ىذه القيمة أقل من )
لمبحث، والذى يبحث فى أثر القدرات الديناميكية  الرئيساختبار صحة الفرض  6/2
 األسبقيات التنافسية حيث ينص هذا الفرض عمى:عمى 

هناك عالقة تأثير إيجابية ذات داللة إحصائية بين القدرات الديناميكية واألسبقيات 
 التنافسية فى البنوك محل البحث.

( نجد 4/4( , والشكل )4/11( , ورقم )4/8جدول رقم )بالنظر إلى النتائج الواردة بال
% تقريبًا من التباين فى 46أن ( وىذا ُيشير إلى 46..أن , قيمة معممة المسار بمغت )
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وسجل الخطأ  األسبقيات التنافسية , يرجع إلى تفعيل القدرات الديناميكية لمبنوك محل البحث.
وىى قيمة  أكبر من  (C.R.= 3.914)(, بينما بمغت قيمة )ت( 116..المعياري قيمة )

, وىى أقل من (P=0.000)( نجد أن قيمتيا بمغت p, وبالنظر إلى مستوى المعنوية )1.96
وكما  Bootstrap( وىذا ُيثبت الداللة اإلحصائية ليذا التأثير وفيما يتعمق باختبار1....)

 5...( وىى اقل من 27...( نجد أن قيمة معنوية العالقة بمغت )4/12ورد في جدول )
وىذا ما يؤكد ويدعم معنوية العالقة بين المتغيرين. من خالل النتائج التى تقدم ذكرىا يتبين 
 صحة الفرض الذى تم صياغتو  وبالتالي فإن القدرات الديناميكية تؤثر تأثيرًا إيجابيًا مباشراً 

 . فى األسبقيات التنافسية لمبنوك محل البحث

) ,.Shan et alوتأتى ىذه النتيجة متفقة مع نتائج الدراسات التى أجراىا كاًل من 

Chukwuemeka ; Vanpoucke et al., 2014 ;Fainshmidt et al., 2019 ;2019

Breznik &  ;Naguib et al., 2017; Kaur& Mehta, 2017 ;& Onuoha, 2018

Adeniran & Johnston, ; Jurksiene & Pundziene, 2016 ;vnik, 2016Laho

Ridder, 2012) ;2016   اٌذراست اٌخي بَنّا في سَاق ِخخٍف ال حخفك هذه اٌنخَجت ِغ

والتى خُمصت إلى أن القدرات الديناميكية ليس ليا ( Ogunkoya et al., 2014أجزاها  )
لممنظمة, أو بمعنى أخر ال توجد ثمة عالقة تربط بين أىمية تذكر عمى الميزة التنافسية 
الى اختالف ويمكن لمباحث أن يعزو ىذا االختالف  القدرات الديناميكية والميزة التنافسية

أبعاد القدرات الديناميكية التى تبنتيا تمك الدراسة عن األبعاد التى تبناىا ىذا البحث حيث 
كية عمى أنيا القدرة عمى انتاج سمع وخدمات فريدة نظرت تمك الدراسة إلى القدرات الدينامي

 ومبتكرة وبالتالى لم تتناول أبعاد أخرى أكثر إرتباطًا بالميزة التنافسية .

 توصيات البحث. -7
 يجب عمى البنوك محل البحث أن تعمل عمى تعزيز ممارسة قدرات االستشعار. 7/1

 القوى العاممة إلى القوى العالمةينبغى عمى البنوك محل البحث االنتقال من فمسفة  7/2
 .وتعزيزىا

ينبغى عمى البنوك محل البحث السعى نحو تخفيض تكمفة الخدمات المصرفية  7/3
 .مقارنة بالمنافسين
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ينبغى عمى البنوك محل البحث السعى نحو تحسين جودة الخدمات المصرفية  7/4
 المقدمة لمعمالء.

نحو توافق الخدمات المصرفية مع ضرورة قيام البنوك محل البحث بالسعى  7/5
 احتياجات العمالء المتجددة والمتزايدة .

ضرورة السعى نحو تخفيض مدة إنتظار العمالء لمحصول عمى الخدمة مقارنة  7/6
 بالمنافسين.
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