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 تقديرالشكر و ال

اذ ام نان  لألساااااااااااا هذه أتقدم بخالص شاااااااااااا ر وع ي  رسااااااااااااال    ءتعالى على إنهاي هلل بعد حمد

د ونصائح سدي عل شرافه على رسال   وما قدمه ل  من الفاضل األس اذ الدك ور زكريا مطلك الدوري إل

هذه    لرسااااح ى إتمام و بداية رحلة البحث  من بدؤو بذله من جهد  على ماقيمة نافعة ألثراء رساااال   و 

 حقه فجزاه  هئعاجزة عن إيفاوال قدير وتبقى   لمات الشااااااااا رها ال تف  بفإنان ك ابة العبارات مهما علت و 

 .وجعل ذلك ف  موازين حسناتهخير الجزاء  اعنهللا 

واخص  اإلسااراءف  جامعة جزيل الشاا ر وال قدير ألعءاااء هيلة ال دري  يساارن  أن أتقدم بكما 

 وأعءاء الهيلة ال دريسية واإلداريين فيها. االعمال بالذكر عميد الكلية

ناقشااة م أقدم شاا ري وتقديري لألساااتذة الكرام أعءاااء لجنة المناقشااة الموقرة على تفءااله وأخيرا 

 .على ما أبدوه من نصائح اثرت هذه الرسالة جميعًا كل ش ر وتقديرمن  فله  هذه، رسال   

 ةالباحث

 والء فؤاد موسى دغش
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 اإلهداء
 .. والدي الغال رحلة العل إلى من شجعن  على مواصلة 
 

 ال   أمد هللا ف  عمرها..أم  الغاليةإلى 
 

 سندي ف  هذه الحياةالى اخوت  
  

 كل من شجعن  وساعدن  على إتمام هذا العملإلى 
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 "ة في البنك العربييعلى تحقيق االسبقيات التنافس ةاالستراتيجيأثر االستجابة "
 اعداد

 والء فؤاد موسى دغش
 اشراف

 األستاذ الدكتور زكريا مطلك الدوري 
 باللغة العربية الملخص

 (ن يميةال كيف االس راتيج  والمرونة ال )االس جابة االس راتيجية أثر تحديد هدفت الدراسة إلى قياس 
البنك العرب   الموظفين ف . وتكّون مج مع الدراسة من جميع االسبقيات ال نافسية ف  البنك العرب  على

وت  سحب عينة عشوائية من مج مع الدراسة واع مدت وحدة ال حليل ، وفروعه ف  العاصمة األردنية عمان
. واس خدم المنهج الوصف  ال حليل ، بحوثاً ( م257)ديرين ورؤساء األقسام والموظفين وبلغ تعداده  من الم

. واس خدمت العديد من األساليب اإلحصائية فقرة( 34وطورت اس بانة كأداة لجمع البيانات تكونت من )
. وتوصلت الدراسة إلى: وجود تأثير ذو SPSSالمالئمه من خالل اس خدام برنامج الحزمة االحصائيه 

 لىع ال كيف االس راتيج  والمرونة ال ن يمية() الم مثلة بأبعادها لالس جابة االس راتيجيةداللة إحصائية 
ألقل، االس جابة السريعة، وجودة العمل العالية، والكلفة ا) بعادها الم مثلةبأ تحقيق االسبقيات ال نافسية

 لمج معةا لالس جابة االس راتيجية بأبعادهاداللة إحصائية  أثر ذو، ووجود العرب ف  البنك وال ميز( 
األقل  الكلفةو ال كيف االس راتيج  والمرونة ال ن يمية( ف  كل من االس جابة السريعة، والجودة العالية )

 .وال ميز ف  تقدي  الخدمة ف  البنك العرب  وفروعه ف  العاصمة األردنية عمان 
من بقاءه البنك العرب  بما يءادارة وموظف  قبل  نمس جابة االس راتجية الى ضرورة االدراسة وأوصت ال

االس خدام  االه مام باالسبقيات ال نافسية وذلك ل شجيع وضرورة والخارجية،ف  البيلة الداخلية بصورة قوية 
 البنك. أفرعاألمثل للموارد داخل 

االس راتيجية، ال كيف االس راتيج ، المرونة ال ن يمية، االسبقيات االس جابة  :ةالكلمات المفتاحي
 ال نافسية، البنك العرب ، االردن.
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The Abstract 

 

The study aimed to measure the impact of strategic response (strategic 

adjustment and regulatory flexibility) on Arab Bank's competitive advantages. 

The study community consisted of all employees of Arab Bank and its branches 

in the Jordanian capital Amman, and a random sample was withdrawn from the 

study community and the analysis unit was adopted from managers, department 

heads and employees and reached 257 researchers. The descriptive analytical 

approach was used and questionnaire was developed as a data collection tool 

consisting of (34) paragraphs. Many appropriate statistical methods were used 

through the use of the SPSS. 

 The study found: a statistically significant impact of the strategic 

response in its dimensions (strategic adjustment and organizational flexibility) 

on achieving competitive precedence in its dimensions (rapid response, high 

work quality, lower cost, lower cost, excellence) in The Arab Bank, and a 

statistically significant impact of the strategic response in its combined 

dimensions (strategic adjustment and organizational flexibility) in both rapid 

response, high quality, lower cost and excellence in providing service at Arab 

Bank and its branches in The Jordanian capital Amman. 
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The study recommended the need for a strategic response by the management 

and staff of Arab Bank to ensure its strong survival in the internal and external 

environment, and the need to pay attention to competitive precedents in order 

to encourage the optimal use of resources within the bank's branches. 

Keywords: Strategic Response, Strategic Adjustment, Organizational 

Flexibility, Competitive Precedents, Arab Bank, Jordan.
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