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  رـكر وتقـدیـــش

  

الدكتور األستاذ  إلى بجزیل الشكر والتقدیر، یسرني أن أتقدمبعد إتمام إنجاز رسالتي ھذه، 

م  فكانفكره الرشید ورأیھ السدید، قتھ وي أشرف على رسالتي، ومنحني من و، الذنعمة خفاجي نع

   الناصح والمعین، وكان لھ عظیم األثر في اتمام رسالتي ھذه.
  

األفاضل أعضاء لجنة المناقشة، على ما بذلوه  لألساتذة واالمتنانبخالص الشكر  أتقدمكما 

ن وكذمن جھد أثناء قراءة ھذه الرسالة ومناقشتھا.  دموه م ا ق تبانات لم ادة محكمي االس لك إلى الس

من تظافرت جھودھم معي وقدموا ، وإلى كل جھد ووقت في إخراج أداة الدراسة في أحسن صورة

  .لي العون إلتمام ھذه الدراسة
  

  وهللا ولي التوفیق ،،،
  

  الباحثة

مي عدنان عبدالفتاح علي 

  عزام
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  داءــــاإلھ
  
  

  وسھرت لراحتي ... أمي الحبیبة لي العون الكبیرمن كانت إلى 
  

  إلى من آثرني على نفسھ وشققت طریقي في ظلھ بنجاح واطمئنان ... أبي الغالي
  

  أخوتي األعزاء .... تشاركنا حنان األسرة وعشنا أسعد اللحظاتإلى من 
  

  إلى من وقفن بجانبي ووسعھن قلبي ... صدیقاتي العزیزات
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  قائمة المحتویات
  

  صفحةال  الموضوع

  ب  تفویض
  ج  قرار لجنة المناقشة

  د  شكر وتقدیر
  ھـ  اإلھداء

  و  قائمة المحتویات
  ط  قائمة الجداول
  ي  قائمة المالحق

  ك  الملخص باللغة العربیة
  ل  الملخص باللغة اإلنجلیزیة

  الفصل األول
    اإلطار العام للدراسة

  14  ): المقدمة1ـ  1(
 15  ): مشكلة الدراسة2ـ  1(
  16  الدراسة اسئلة): 3 ـ 1(
  17  ): أھمیة الدراسة4ـ  1(
 17  ): أھداف الدراسة5ـ  1(
  18  ): فرضیات الدراسة6ـ  1(
  19  ): أنموذج الدراسة7ـ  1(
  20  ): حدود الدراسة8ـ  1(
  20  ): محددات الدراسة9ـ  1(
  21  ات الدراسةتغیرلم االصطالحیة): التعریفات 10ـ  1(

  



-  ز -  

  قائمة المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
    اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 24  القدرات االستراتیجیة): 1ـ  2(
 32   األسبقیات التنافسیة): 2ـ  2(
 38  الدراسات السابقة ): 2ـ  2(
  50   مایمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة): 2ـ  2(

  الفصل الثالث
    الطریقة واإلجراءات 

  52  ): المقدمة1ـ  3(
 52  ): منھج الدراسة 2ـ  3(
  52  ): مجتمع الدراسة 3ـ  3(
  52  عینة الدراسةوحدة المعاینة و ):4ـ  3(
  58  ): مصادر الحصول على المعلومات5ـ  3(
  58  الدراسة أداة): 6ـ  3(
  59  صدق االستبانة وثباتھا): 7ـ  3(
  61  األسالیب االحصائیة المستخدمة): 8ـ  3(

  الفصل الرابع
    تحلیل بیانات الدراسة واختبار الفرضیات

 63  ): المقدمة1ـ  4(
  63  ): تحلیل بیانات الدراسة2ـ  4(
  68  مالءمة نموذج الدراسة لألسالیب اإلحصائیة المستخدمة): تحلیل 3ـ  4(
  69  ): اختبار فرضیات الدراسة4ـ  4(

  
  
  

  قائمة المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع

  صل الخامسالف
    النتائج والتوصیات 
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 77  ): النتائج1ـ  5(
 80  ): التوصیات2ـ  5(
  81  ): الدراسات المستقبلیة3ـ  5(

    قائمة المراجع
  83  أوالً: المراجع العربیة
  87  ثانیاً: المراجع األجنبیة
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  قائمة الجداول
  

  الصفحة  الموضوع  الجدول

  53  تغیر النوع االجتماعيتوزیع أفراد وحدة المعاینة حسب م  1
  54  توزیع وحدة المعاینة حسب متغیر العمر  2

  55  توزیع وحدة المعاینة حسب المؤھل العلمي  3
  56  توزیع وحدة المعاینة حسب متغیر سنوات الخبرة  4
  57  توزیع وحدة المعاینة حسب متغیر المسمى الوظیفي  5
  59  األھمیة النسبیة  6

  60  اخليقیم معامل االتساق الد  7

درات   8 رات الق ة لفق ات المعیاری ابیة، واالنحراف طات الحس المتوس
  64  االستراتیجیة

درات   9 اد الق ة ألبع ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس المتوس
  65  االستراتیجیة

بقیات   10 رات األس ة لفق ات المعیاری ابیة، واالنحراف طات الحس المتوس
  66  التنافسیة

ابی  11 طات الحس بقیات المتوس اد األس ة ألبع ات المعیاری ة واالنحراف
  67  التنافسیة

  68  االستراتیجیةمصفوفة االرتباط  ألبعاد دراسة القدرات   12
  69  نتائج اختبار االرتباط المتعدد بین أبعاد الدراسة  13

درات   14 اد الق ر أبع ار أث تراتیجیةاختب بقیات  االس ى األس ة عل مجتمع
  70  التنافسیة

  71  ر أبعاد القدرات االستراتیجیة على التمایزاختبار أث  15

  73  سرعة االستجابةاختبار أثر أبعاد القدرات االستراتیجیة على   16
  74  المرونةالقدرات االستراتیجیة على اختبار أثر أبعاد   17

   
  



-  ي -  

  قائمة المالحق
  

  الصفحة  الموضوع  رقم الملحق

  92  )االستبانة( أسماء السادة محكمي أداة الدراسة  1
  93  )االستبانة(أداة الدراسة   2
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  الملخص بالعربیة
  

 أثر القدرات االستراتیجیة على األسبقیات التنافسیة في بنك القاھرة عمان
  مي عدنان عبدالفتاح علي عزامإعداد: 

  خفاجيعباس نعمة : الدكتوراألستاذ إشراف 
   

درات االستراتیھ ر الق ل أث بقیات التنافسیة دفت ھذه الدراسة إلى قیاس وتحلی ى األس جیة عل
والواقع  بنك القاھرة عمان، حیث تكّون مجتمع الدراسة من كافة العاملین في عمانفي بنك القاھرة 

ى في مدینة عمان،  تبانة عل ع اس ة ولتحقیق اھداف ھذه الدراسة وغایاتھا فقد تم تصمیم وتوزی عین
املین في 85عشوائیة بسیطة تكونت من ( ن الع خص م ك ) ش انبن اھرة عم  ةالباحث ت، استعادالق

ا ( ت (70منھ ترداد بلغ بة اس تبانة بنس ل  82.3) اس ات التحلی الحة لعملی ا ص ت جمیعھ %)، كان
األسالیب اإلحصائیة العدید من تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي، وجرى استخدام واالحصائي. 

ات المعیا ابیة، واالنحراف طات الحس ا المتوس ن أبرزھ ان م ي ك ار الت ة، واختب تقلة،  tری ة مس لعین
  وتحلیل االنحدار المتعدد والبسیط.  

دد  وبعد إجراء عملیة تحلیل بیانات ھذه الدراسة واختبار فرضیاتھا توصلت الدراسة إلى ع
ا ن أبرزھ ان م ي ك ائج الت ن النت ة  :م ائیا لكاف أثیر دال احص ود ت تراتیجیة أوج درات االس اد الق بع

ویقیة) فالقدرات اإلالمتمثلة في ( درات التس ة، الق درات التكنولوجی ة، الق ي داریة، القدرات المعرفی
ي ( األسبقیات ة ف ا المتمثل ةالالتنافسیة بأبعادھ رعة االستجابة، المرون ایز، س يتم اھرة  ) ف ك الق بن

اءً  ان ، وبن دم عم د ق ك فق ى ذل ن ش ةالباحث تعل ي م یات الت ن التوص ة م ي أنھا أمجموع ن ترتق
  . الدراسةبمستوى 

  

  ، بنك القاھرة عمان. األسبقیات التنافسیة، االستراتیجیة الكلمات الدالة: القدرات 
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Abstract  
The Effect of Strategic Capabilities on Competitive priorities 

 at Amman Cairo Bank 

Prepared by:  Mai Adnan Azam 

Supervisor: Prof. Niama Abbas Khofaji 

 
 

This study aim to measure and analyze The Effect of Strategic Capabilities 

on Competitive priorities at Amman Cairo Bank . The study population 

consists of all employees working in the Amman Cairo Bank in Amman 

City.   To achieve the study objectives and goal a special questionnaire 

was designed and distributed to a random sample that consist of (85) 

worker at What only (70) valid questionnaire was retrieved at a responses 

rate of (82.3%). Analytical and descriptive approach used in this studye. 

Numerous statistical methods were used, such as arithmetical averages, 

standard deviations, independent one sample t-test, and multiple and 

simple regression. 
 

According to data analysis and hypothesis test the most important results 

Found in this study was there is a positive statistical significant impact of  

Strategic Capabilities  which consist of (Management capacity, knowledge 

Capacity, technological capabilities, and marketing capabilities) 

Competitive priorities  that consist (Differentiation, responsiveness, 

flexibility) at Amman Cairo Bank . At the end of this study, the researcher 

provided a number of recommendations that necessary to achieve a 

highest level to The study. 

Keywords: Strategic Capabilities, Competitive priorities, Amman 

Cairo Bank. 


