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المستخلص :
يهدف البحث إلى الشفىع عىو تر ينشىيو العىامييو مىو خى ( لالنفىاركا مالنعيتمىا تالحريىا
تاالسىىالل ليا تفىىرا العنىىم النىىدارة )ايي ىامي فىىل النيىىزة الالنافسىىيا النسىىالداما مىىو خ ى ( لال ىىت ة
تالنلدرة ال تهريا تاالسال اما ليزمتني .تقد حد مفشيا البحث فل عىدة يسىاتال ينحىتر
حت( طبيعىا ع قىا االريبىاط تالالى بير مىيو مال يىرا البحىث ت وىم )لىط ترىي م ى فررىل
ليبحىىث يعبىىر عىىو ابنىيو مىىو الضررىىيا الر،يسىىا ت وىىم الال كىىد مىىو ىىحا الضررىىيا خضىىع
ونيعها الخالبارا مالعد ة .تقد اعالند البحىث عيى مىنها الالحييىم الت ىضل تاسىالعني االسىالباةا
تسييا ليحصت( عي البياةا تقد ورى اةال اب عينىا عفىتا،يا مىو يدريسىل ب بىا كييىا هييىا
فىىل محاف ىىا الن ىىع ا ىىرف كعينىىل لالليىىيم ينشىىيو العىىامييو ت النيىىزة الالنافسىىيا النسىىالداما تكىىان
عد هم ) (123صا م تهم ينثيتن ةسبا  77%مو الن الني .تقد ورى يحييم البياةىا ماسىال دا
م نتعا مو ا ساليب اإلحصا،يا لالالحييم العاميل معامم اريباط كندا( اةحدار مسي تمالعد ي
تاسال رو النالا،ا ماسال دا البرةاما الحاستمل ) SPSS V. 10 pctي حيث يت م البحث إل
م نتعا مو االسالنالاوا منها:
قيىىا حصىىت( الالدريسىىييو عي ى مىىا يحالاوتةىىل مىىو معيتمىىا فىىل الحىىاال ال ار،ىىا مىىو تن طيىىب
النساعدة فض م عو رعع االيصاال اخم الشييا ا هييا تفل ونيي االي اها منا ى إلى
ي بير رعيع فل قدرة الشييا عي يلديم خدما )ا وت ة عاليا ماسالنرار لي ب تعد يضتقها
عي الننافسيو.

The Role of Empowering Workers in a Sustainable Competitive
Advantage
An Explorational Analytic Study to the Views of a Sample of the Teachers in the
Nonpublic Colleges in Al-Najaf Al-Ashraf
Assistant Lecturer
Amera Khudair Kadem Al Anizi

Abstract:
The research aims to uncover the role of empowering workers through
(share information, freedom and Autonomy, work teams self-managed) in
a sustainable competitive advantage through (quality, Core Competences,
responding to customer). The research problem identified in several
questions focused on the nature of the correlation and influence between
the variables of research, and for that a scheme supposedly to search
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expresses two hypotheses President, and in order to ensure the validity of
the assumptions undergone all of the multiple tests. The research
approach has adopted a descriptive analysis, and has used questionnaire
and a way to get the data, a random sample has been elected of teaching
three community colleges in the province of Najaf as a sample to assess
the empowerment of workers and sustainable competitive advantage, and
their number was (123) people, who represent 77% of the community.
The data were analyzed using a variety of statistical methods (factor
analysis, correlation coefficient Kendall simple and multi-slope), and
extract the results using the computer program (SPSS V. 10 pct). The
search reached a set of conclusions, including:
Lack of faculty access to the information they need in case of emergency
without asking for help, as well as poor communication within the
community colleges in all directions, resulting in little impact in the
college's ability to provide consistently high-quality students and lack of
superiority over competitors.

المقدمةIntroduction :
ة رام ليدتر الذي يض يي مل ينشيو العامييو مت ضل احد العتامم الر،يسىا فىل حصىت( النن نىا
عي النيزة الالنافسيا تاسالدامالها ت)لط عبر عنا ر ينشيو العامييو الث با الالل يسهم فل يحديىد
مىىو خ ى ( يزتيىىد العىىامييو مالبياةىىا تالنعيتمىىا تينشيىىنهم مىىو خ ى ( مىىنحهم اللىىدرا ال م ىا
لينفىىاركا فىىل عنييىىا اي ىىا) اللىىرارا لنعال ىىا الحىىاال ال ار،ىىا تن الروىىت إلى النسىىالتيا
العييىىا فض ى م عىىو مىىنحهم حريىىا الالصىىرف فىىل اخاليىىار طىىرا ت سىىاليب العنىىم فىىل رىىت ا طىىر
اإلر ا يا الالل يحد ها اإل ارة تحم النفاكم الالل يتاول النن نا مىو خى ( يفىشيم فىرا العنىم
الندارة )اييام .إ) بح الحصت( عي النيزة الالنافسيا النسىالداما هىدفا م يسىع لىل ونيىي النن نىا
لالالنشو مو متاوها الالحديا فل التق الحارىر تالال يىب عيى الننافسىيو ت)لىط عبىر عنا ىرها
الث با مو خ ( يحليلها لي ت ة العاليا تينيزها عو طريق امال كها لينتار البفريا الشضت ة )ا
ال بىىرا النالراكنىىا تقىىدريها عيى اسىىال ( هىىذ النىىتار مضاعييىىا تاسىىال امالها لحاوىىا تر بىىا
الزما،و مفشم سريي تمسالنر .تلهذا يشتن البحث مو رمعا مباحث ساسىيا تهىل ا ت( :منه يىا
البحىىث .الثىىاةل :اإلطىىار الن ىىري .الثالىىث :ةالىىا،ا الالحييىىم تالنناقفىىا .مىىا الرامىىي :فلىىد يضىىنو هىىم
االسالنالاوا الالل يت م إليها البحث تالالت يا الالل ينشو ن يسهم فل يعزيز ال اةىب الن ىري
ت يا ة التعل م هنيا مال يرا البحث.
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المبحث األول :منهجية البحث Search Methodology
يالضىىنو هىىذا النبحىىث عررىىا لنفىىشيا البحىىث ت هنيالىىل ت هدافىىل تفررىىيايل فضى م عىىو الالعريىىع
من النعل تعينالل تحدت تملاييسل.
أوال :مشكلة البحثSearch Statement :
يعالبر مترت الالنشىيو مىو النتارىيي اإل اريىا الحديثىا الالىل ظهىر منىذ مدايىا يسىعينا اللىرن
النارل تةال اهالنا تعنايا الشالاب تالباحثيو تالنهالنىيو مفىنتن النن نىا حيىث ىار الشالىاب
تالبىىاحثتن إلىى محدت يىىا الدراسىىا فىىل هىىذا الن ىىا( تخصت ىىا م مىىا يالعيىىق منهىىا فىىل اسىىالعدا
النن نا ليعنم عي ينشيو العامييو .تتفلا م لنا يلد ينثي مفشيا البحث مالالساتال اآلييا:
ما هل ع قا ينشيو العامييو لالالدريسييوي فل النيزة الالنافسيا النسالداما فل النن نا؟
-1
هىىم يىىىنبر ينشىىىيو العىىىامييو لالالدريسىىىييوي فىىل يحليىىىق النيىىىزة الالنافسىىىيا النسىىىالداما فىىىل
-2
النن نا؟
هم لالنشيو العامييو لالالدريسييوي مالنن نا تر فل الت ت( لينيزة الالنافسيا النسالداما؟
-3
ثانيا ً  :أهمية البحث Search Importance :
يشنو هنيا البحث فل ةها ييلل الضت عي ما ييل:
يناتل مترت ينشيو العامييو ل الالدريسيوي ت الذي لىم ي خىذ لحىد الن النصىيب الشىافل
-1
فل الدراسا العرميا حسب عيىم الباحثىا كنىا إن الال ىرا لنترىت النيىزة الالنافسىيا النسىالداما
يع ل البحىث الحىالل هنيىا إرىافيا كتةىل مىو النتارىيي الحيتيىا الالىل ينب ىل إن ي خىذ مهىا كافىا
النن نا .
إرافا هنيا ال اةب الن ري ليبحث فان ال اةب العنيل ماخاليىار م نتعىا مىو الشييىا
-2
ا هييا الخالبار الع قا تا بر ميو مال يرا البحث يشسبل هنيا لنا يحاليل هذ النن نا مو تر
حيتي فل التق الحارر .
ثالثا ً :أهداف البحثSearch Objectives :
ينشو إي ا هداف البحث ما متر اآلييا:
 -1الشفع عو مسىالتى ينشىيو العىامييو لالالدريسىييوي مالنسىبا لعينىا البحىث مالشييىا ا هييىا فىل
الن ع ا رف.
 -2يحديد مسالتى النيزة الالنافسيا النسالداما مالشييا ا هييا فل الن ع ا رف.
 -3الالعرف عي تر ينشيو العامييو لالالدريسييوي فل النيزة الالنافسيا النسالداما مالشييا ا هييا
فل الن ع ا رف.
 -4يحديد ينشيو العامييو لالالدريسيوي ت معا الن اليضا.
رابعااً :مخطااا البحاث :ماالسىىالنا إلى اإلطىىار الضشىري ميىىا ينشىيو العىىامييو تالنيىزة الالنافسىىيا
النسالداما تفىل رىت مفىشيا البحىث ت هدافىل قامى الباحثىا مترىي م ى فررىل ليبحىث تهىت
ا م ليع قا ميو هذ النال يرا تاي اها الال بير فيها.
ي سد م
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المصدر :إعداد الباحثة
شم ل1ي م

البحث الضررل

خامسا :فرضيات البحثSearch Hypothesis :
مو اوم الت ت( إل يحليق هدف البحث فلد مني فررىياليو ر،يسىياليو اةبثلى عىو كىم منهنىا
ب ث فرريا فرعيا تكنا ييل:
الضررىىيا الر،يسىىا ا تلى  :يتوىىد ع قىىا اريبىىاط )ا اللىىا معنتيىىا مىىيو ينشىىيو العىىامييو تالنيىىزة
الالنافسىىيا النسىىالداما عي ى النسىىالتى الشيىىل تقىىد يضرع ى عىىو هىىذ الضررىىيا الر،يسىىا الضررىىيا
الضرعيا اآلييا:
 -1يتود ع قا اريباط )ا اللا معنتيا ميو النفىاركا مالنعيتمىا تالنيىزة الالنافسىيا النسىالداما
عي النسالتى الشيل.
 -2يتود ع قا اريبىاط )ا اللىا معنتيىا مىيو الحريىا تاالسىالل ليا تالنيىزة الالنافسىيا النسىالداما
عي النسالتى الشيل.
م
 -3يتود ع قا اريباط )ا اللا معنتيا ميو فرا العنم الندارة )اييا تالنيزة الالنافسيا النسالداما
عي النسالتى الشيل.
الضررىىيا الر،يسىىا الثاةيىىا :يتوىىد ي ى بير )ت اللىىا معنتيىىا لالنشىىيو العىىامييو فىىل النيىىزة الالنافسىىيا
النسالداما عي النسالتى الشيل تقد يضرع عو هذ الضرريا الر،يسا الضرريا الضرعيا اآلييا:
 -1يتوىىد يىى بير )ت اللىىا معنتيىىا لينفىىاركا مالنعيتمىىا فىىل النيىىزة الالنافسىىيا النسىىالداما عيىى
النسالتى الشيل.
 -2يتود ي بير )ت اللا معنتيا ليحريا تاالسالل ليا فل النيزة الالنافسيا النسالداما عيى النسىالتى
الشيل.
م
 -3يتود يى بير )ت اللىا معنتيىا لضىرا العنىم النىدارة )اييىا فىل النيىزة الالنافسىيا النسىالداما عيى
النسالتى الشيل.
سادسا ً :منهج البحث :اعالند الباحثا عي الننها الالحيييل الت ضل تعي سيتب البحث
النيداةل ليالعرف عي ينشيو العامييو ت معا النيزة الالنافسيا النسالداما .إن هذا الننها ساعد فل
الحصت( عي مياةا تاقعيا ت اميا عو النفشيا مو خ ( مصدريو هنا:
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النصا ر ا تليا ليبياةا  :يالضنو البياةا الالل يم الحصت( عييها مو البحث النيداةيا مو خ (
يت يي االسالباةا عي عينا مو الالدريسييو فل الشييا ا هييا.
النصا ر الثاةتيا ليبياةا  :تيفنم الشالب تالبحتث العرميا تا ونبيا )ا
البحث.

الصيا منترت

سابعا :حدود البحث
 -1الحدت الزماةيا :مدة اة ا البحث مو 2712 / 17 /1ال 2713 / 5 /1
 -2الحىىدت النشاةيىىا :يىىم اخاليىىار م نتعىىا مىىو الشييىىا ا هييىىا منحاف ىىا الن ىىع ا ىىراف ملىىرام
وىرا البحىث ن النيىىزة الالنافسىيا النسىالداما يعىىد مىو الن ىىاال الحيتيىا فىل مثىىم هىذ الشييىىا
تمالالالل ينشو ي بيق مال يرايها فل هذ الشييا .
ثامنا :مجتمع وعينة البحث
يالشتن م الني البحث مو عينا مو الالدريسييو فل م نتعىا مىو الشييىا ا هييىا منحاف ىا الن ىع
ا راف تالبالغ عد هم ل177ي ص كنا مترح فل ال دت( اآليل:
ودت( ل1ي يبيو م الني تعينا البحث

النصدر :إعدا الباحثا
تاسعا  :مقاييس البحث
يىىم ىىيا ا ملىىايي البحىىث لاالسىىالباةاي ماالعالنىىا عيى مىىا تر فىىل ا ميىىا السىىاملا )ا الصىىيا
منترت مال يرا البحىث تيشتةى االسىالباةا مىو وىز،ييو ر،يسىيو ال ىز ا ت( فلىد يىم ىيا ا
االسىىالباةا ماالعالنىىا عيىى لالسىىاعدي 2711يتالالىىل يالعيىىق منليىىاس لBlanchardي ت م ،ىىل
لالنشىىيو العىىىامييو حيىىث ميىىىغ عىىد معىىىا ب بىىىا معىىا هىىىل لالنفىىاركا مالنعيتمىىىا تالحريىىىا ت
االسالل ليا تالالتول ةحت فرا العنم الندارة )اييامي
ما ال ز الثاةل مو االسالباةا تالذي يالعيق مالنيزة الالنافسيا النسالداما حيث ميغ عد معا ها ب با
معىىا هىىل لال ىىت ة تالنلىىدرة ال تهريىىا تاالسىىال اما ليزمىىتني فلىىد يىىم ىىيا الها ماالعالنىىا عيى
لالبنا 2776ي.

المبحث الثاني :اإلطار النظري
خصص هذا النبحث لعرض اإلطار الن ري تمناقفا ا طر النضاهينيا لشم مو لينشىيو العىامييو
تالنيزة الالنافسيا النسالداماي مد ام مو مضاهينها ت معا هنا تكنا ي يل:
أوال :تمكين العاملين ،المفهوم ،الفوائد ،األبعاد
-2مفهوم التمكين :ار )Siami & Gorji ,2011:21-22ي إل حيت( عصر الالنشيو ة رام
لالحت( النن نا فل طريلا يعاميها مي عامييها فلد يم راسا الالنشيو مو خ ( منه ان :ا ت(
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منها ال رفيا تهت ما ي يق عييل مننها الع ،ليا تهت منها ينرير السي ا مو النسالتيا
اإل ارة العييا إل العامييو فل النسالتيا الدةيا مو خ ( إ راكهم فل عنييا ني اللرار ما فينا
يالعيق مالننها الثاةل هت الننها النضسل فهت ينكد عي عنييا يحضيز العنا( مو خ ( منحهم
النشافآ الرمزيا ت مراقبا متا النشافآ تالسي رة عي ساليب العلاب .تال ا( الالنشيو يح
ماالهالنا لشتةل تسييا لنفر تالحصت( عي النعرفا تالنهارا البفريا تين ر ليعامييو
كعنا ر حاسنا المالشار الننال ا كاسال اما لألستاا ير النساللرة (Mcewan & Peter,
) .1997: 1ن عنييا ي تير منيا الالنشيو تيحديد العامييو الننهييو إل ارة عبا العنم ال ا ا
مهم اخم ة ا الالنشيو كنا ن الالزا النديريو مالالنشيو هت تسييا لالحليق هداف اإلةالاج.
) (Neher & Natale, 1997: 1فلد حان التق السال دا الالنشيو مفشم تاسي عي الن اا
العالنل فلد وبر الننافسا تالال يير النن نا عي البحث عو ساليب وديدة لإل ارة (Sadati,
). 2012: 2177عرفل ) (Jones, 2007: 138م ةل عنييا إع ا العامييو فل ونيي ةحا
النن نا سي ا اي ا) اللرارا النهنا تيشتةتن مسنتليو عو ةالا ،ها .تيرى الباحثا م ةل إع ا
العامييو لالالدريسييوي سي ا اي ا) اللرارا تيحنم النالا،ا مو خ ( ب با معا ر،يسا هل
النفاركا مالنعيتما تالحريا تاالسالل ليا تالالتول ةحت فرا العنم.
 -1فوائد التمكين  :اهالن النن نا مىالالنشيو عنىدما حىدث الال ييىر االقالصىا ي الشبيىر ت اي ىذ
ونيىىي النن نىىا خ ىىتا لالصىىبح عالنيىىا تيريىىد إن ي خىىذ ميىىز ينافسىىيا فىىل ونيىىي إةحىىا العىىالم
) .(Naqvi atel, 2011:67تإ)ا ما ة رةا إل الالنشىيو مىو خى ( العىامييو الىذيو يصىضتن اليىت
ةهم عنصر اسالثنار مهىم فىل النن نىا فىالالنشيو يسىهم فىل يىا ة إةالاويىا النن نىا ةىل يسىهم فىل
ي تير قامييا العاميي و ت يا ة رراهم تينسشهم مالنن نا لالدتري ت الح 29:2009ي .للد
ار لالساعدي 170-169:2011ي ةل م عو Blanchard et al.,إل فتا،د الالنشيو مىو خى (
النن را اآلييا:
 يساهم الالنشيو فل يلييم ا خ ا الناي ا عو العنم منسبا ل%40ي.ب -يعزيز سرعا االسال اما ليزمتن منسبا ل%50ي.
ج -ين ي الالنشيو إل يحليق ال ت ة منسبا ل%100ي
 ي ضيض الشيع منسبا يالراتح ميو ل%15-10ي. يعز النتاقع السيتكيا االي اميا لالررا تالتال ت االلالزا ي.ت -يعز الثلا ماللدرا الذاييا الالل يناليشها العامييو .
 إن يعزيز قدرا العامييو ين ي إل يحنم النزيد مو النسنتليا .يرى الباحثا منا إن فتا،د الالنشيو ينصب عي يحليق ال ت ة ت سرعا االسىال اما ليزمىتن تيعزيىز
الثلا ماللىدرا الذاييىا منىا يىد( عيى إن ينشىيو العىامييو يعىد مصىدرام مىو مصىا ر يحليىق النيىزة
الالنافسيا النسالداما .
 -2أبعاااد التمكااين  :ايضىىق عىىد مىىو الشالىىاب حىىت( معىىا الالنشىىيو مىىنهم لالسىىاعدي 171 :2011ي
تلالدتري ت ىالح 32-31:2009ي فلىد ينىاتلتا بى ث معىا يالضىنو النفىاركا فىل النعيتمىا
الحريا تاالسالل ليا تالالتول ةحت فرا العنم الندارة )اييا م عييىل مىو خى ( مىا تر فىل ا ميىا
عو معا الالنشيو فلد يناتل البحث الحاليا ةض ا معا ع :
أ -المشاركة بالمعلومات:
يىن ي النعيتمىىا ترام هامىىا فىىل منىا الثلىىا مىىيو العىىامييو فىل مسىىالتيا اإل ارة العييىىا تال ىىتط
اإل رافيا ا تل لالدتري ت الح 31 :2009ي تيالضح هنيا يتافر النعيتما عي اعالبار إن
اإل ارة ال يسىال يي إوبىار العىامييو عيى يحنىم النسىىنتليا مىو تن إياحىا كافىا النعيتمىا عىىو
طبيعا ييط النسنتليا الن العامييو تن معيتمىا ال يسىال يعتا إن يراقبىتا ةفى الهم تهىذا يبىيو
تر النعيتما فل يحنم النسىنتليا ةهىا إحسىاس مالنيشيىا طالنىا إن هىذ النيشيىا يحلىق إ ىباعا
لحاوايىىل تيالحلىىق النفىىاركا فىىل النعيتمىىا مىىو خىى ( ب بىىا م ىىاال هىىل الثلىىا تالنسىىنتليا
تااليصاال تااليصا( هت ال ي الىذي يىرم هم لالسىاعدي 174: 2011ي .ن النن نىا ي نىي
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العاميي و معا مو اوم العنم ماي ىا هىداف م لتفىا ت معالىا ة ت االيصىا( هىت ال ىي الىذي يىرم هم
منهىىامهم اليتميىىا كنىىا ينشىىنهم مىىو يحديىىد هىىدافهم ت مفىىاركا النعرفىىا تيفىى ي تاحىىد ا خىىر ت
النن نا الالل يالنيز مالنضيذ االيصاال ياللاسىم فيهىا ا ى األ ا فشىار منفىاط ت فاعييىا تيحثىتن
اآلخريو عي النساهنا م فضم وهىت هم ت قىدرايهم )  Daft & Noe,2001:305ي .ت ترىح
لRobbens,2003:332ي ن عنييىىا اإل ارة النعا ىىرة النالنثيىىا ماسىىال دا فىىرا العنىىم يال يىىب
توت الثلا الضاعيا ميو اإل ارة تالعامييو تإن مصدر هذ الثلا هت قيا اإل ارة مالبحث عو مفاكم
العىىامييو تمحاتلىىا إي ىىا الحيىىت( لهىىا تالنحاف ىىا عي ى حلىىتقهم تمصىىالحهم) .هىىب لورينبىىرج ت
مارتن 349: 2009ي مدتن االيصاال ال يعرف العاميتن ما م يتب مىنهم تال ينشىو لينن نىا
ى  .تمعبىارة خىرى فىان مىو التظىا،ع
ن يلت مإعنالهىا مشضىا ة مىم رمنىا ال يتوىد النن نىا
ا ساسيا الالل يلت مها االيصاال فل النن نا هل مساعديها عي يحليق الالنسيق مىيو ةفى الها
تيالحلق هذا الالنسيق عو طريق يلاسم النعيتما ميو قسا النن نا تالعامييو مها .
ب -الحرية واالستقاللية : Freedom and Autonomy
يعد حريا الالصىرف العامىم ا كثىر هنيىا فىل ينشىيو العىامييو ةهىا ينىنحهم سىعا الالصىرف فىل
النفىاطا ال ا ىىا فىل النهنىىا الالىل ينارسىىتةها تقىد يشىىتن هىذ الحريىىا رتيينىا عنىىدما ينىىارس
العاميتن مهامهم رنو م نتعا خيارا مالاحا ت قد يشتن حريا ير رتيينيا تهذ يعالنىد عيى
قدريىىل عي ى ال يىىق تاإلمىىدا لالسىىاعدي 175:2011ي ت ترىىح )(Wilkinson ,1998:44
االسالل ليا محريا الالصرف مالنهارا ت التسا،م مىو خى ( اخاليىار التسىا،م ت ا تا ال ا ىا
مالعنم رنو الهيشم النحد مو قبم اإل ارة العييا عندما يحد فاا هذ االسىالل ليا تلعىم حريىا
الالصرف رمنا ال ي ىري اسىاليعامها مفىشم مالنابىم مىو قبىم ونيىي العىامييو ةالي ىا الضىرتا الضر يىا
مينهم تعي اإل ارة ن يحد ا طىر اإلر ىا يا لالحديىد ا سىاليب النناسىبا ليالصىرف منىا يالضىق مىي
الرتيا االسالرايي يا لينن نا .
ج -التوجه نحو فرق العمل المدارة ذاتيا ً :Self- Managing Teams
األ يعز ت يدعم ةضسها منضسها تيلت ماإلعنىا( يتميىا م ي إن
يرة مو ا
هل م نتعا
تينضذ تيراقىب عنالهىا
األ يعنم ستيام مفشم مسالنر  .فهل الالل ي
هذ الن نتعا مو ا
لالحليق إةالاج مالنيىز مىو خى ( يلسىيم النهنىا الشييىا إلى مهىا ا ى ر تمهىا فرعيىا تمال صصىا
لالصرن 185:2001ي .إن فشىرة يفىشيم فىرا عنىم مالناسىشا يىن ي إلى اسىال ( قصى طاقىا
مالاحا لدى العامييو مفرط إن يالتافر روىا تال عاليىا مىو الفى ص لي ناعىا الالىل ينالنىل إليهىا
ت ار لها م ةها م نتعا مو النها النسالليا مفشم ونىاعل فىل اي ىا) اللىرارا النالعيلىا ماخاليىار
يالعيق مالتظا،ع ت يصنيم التظا،ع ال ا ا مهىا تودتلىا التقى
عضا الضريق ت حم مفش
لننارسا ةف الها ل يسير 311:2010ي .ت يعد الضريق ركيزة الهيشىم الالن ينىل لينن نىا
ال
فهت يالنيز م ا يا االسالنرار ي ال ينالهل ماةالها النهنا ت النفرت مم يفنم كافا ا ةف ا فل
النن نىا لالىدتري ت ىالح  32:2009ي .ت ىار) (Krajewski et al., 2007: 210م ةهىا
م نتعىىا ى يرة مىىو النىىتظضيو الىىذيو يعنيىىتن إلةالىىاج ةسىىبا ر،يسىىيا مىىو الننىىالا ت فىىل معىىض
ا حيان كم الننالا ستا كان لخدما ت سيعاي حيث ال ي ضعتن لإل راف مو قبم النفرفيو.
ثانياً :الميزة التنافسية المستدامة ،المفهوم والخصائص ،األبعاد
 -1مضهت تخصا،ص النيزة الالنافسيا النسالداما :Sustainable Competitive Advantage
ن رى تط اإلعنىىا( العالنيىىا وبىىر النن نىىا عيى عىىا يصىىنيم الهياكىىم تعنييىىا اإلةالىىاج
تاعالنا الننارسا اإل اريا الن اليضا وىذريا م الكالسىاب النيىزة الالنافسىيا (Mcewan & Peter,
) 1997: 1ن النيىىزة الالنافسىىيا هىىل ي ىىل يلىىت مىىل عيى ةحىىت امثىىم مالنلارةىىا مىىي النن نىىا
الننافسا فعندما يالنشو النن نا مو عنم ىل ال يسىال يي النن نىا الننافسىا الليىا مىل ت عنىدما
يناليط ل ير ب النن نا الننافسا مالحصت( عييل مثم ال ت ة العاليا ت قيىا الالشيضىا فى ن )لىط
يعنل النيزة الالنافسيا لDavid , 2005: 8ي .ت مدى إمشاةيا النن نا فل النحاف ا عيى ت يىا ة
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الحصا الستقيا فىل البيةىا من ىا( النفىاط الىذي ينالنىل إليىل كنىا يىريب النضهىت مضاعييىا النن نىا
النالنثيا فل قدريها عي إ ىبا احالياوىا النالعىامييو معهىا تمبسىاطا ىديدة فىإن النن نىا الالىل ال
ين ح فل إ با احالياوا النالعامييو معها ستف لو يشتن قىا رة عيى يحليىق ميىزة ينافسىيا عيى
النن نىىا الننافسىىا لهىىا ل السىىالم 27-26:2009ي .تر ى )Hitt atel,2001:5ي مىى ن النيىىزة
الالنافسيا النسالداما يالحلق عندما ينضذ النن نا منضعا ال ينشو لينن نا ا خرى ن ينسخ منافعهىا
ت ي د مدي م عنها .ت كىد لالسىالم 27:2009ي مى ن النيىزة الالنافسىيا ينشىو إن يشىتن ةسىبيا كتةهىا
ينيز النن نا الالل يالنالي مها مفشم ةسبل عو يرها مىو النن نىا تخى ( فالىرة منيىا معينىا ت
ميىىزة مسىىالداما لينن نىىا محيىىث ينيىىز النن نىىا فىىل فالىىرة منيىىا طىىت( ال يسىىال يي خ لهىىا ي مىىو
الننافسيو يلييد ت محاكىاة ييىط النيىزة كنىا ال ينشىنهم يشىرار الننىافي النالريبىا عييهىا تحالى يحلىق
النن نا ميزة ينافسيا مسالداما فان متار ها الالل يعالند عييها فل منارسا ةف الها ي ىب إن يالسىم
م رمعا خصا،ص ساسيا هل:
ن يشتن قا رة عي إرافا قينا .Add Value

ن يشتن فريدة مو ةتعها .Rave or Unique

ن يشتن مو الصعب عي النن نا ن يليدها.

ت ن يشتن ير قاميا ن يحم محيها ي مديم .Non - Sustainable

ت النيزة الالنافسيا يحىدث عنىدما يشىتن النن نىا فىل مركىز مالنيىز ي عىم مىو الننشىو لهىا إن يلىد
منال ا م مالنيزام ت كثر م سيتب اة ح مو منافسها ت فضم رمحيا فلد يالنالي النن نا منيزة يعد ت
توت يصنينا الننالا السينا مي اة ضاض الالشيضا عو يشيضا الننافسيو تهىذا يلىرب النن نىا مىو
يلديم منالا يضتا فىل وت يىل مىا يلدمىل منافسىتها ال سىينا مىي سىعر اقىم ي سىعر ينافسىل ت يضىا
ةىل ىنم مفىشم
ار إل إمشاةيا يحلق النيزة الالنافسيا مو يلديم منالا مالنيز فل )هان العنى
يضل مم يضتا يتقعىا العنى فىل يلسىيم محىد ات كثىر لمصى ض 226 :2775ي .ان النىديريو
تالباحثيو فل م ا( اإل ارة ال يسىال يعتن إةشىار ينشىيو العىامييو كتةىل النصىدر الر،يسىل لينيىزة
الالنافسىىيا النسىىالداما تمىىو بىىم يعىىد ينشينهىىا تمفاركالىـها ) (Al-Swidi atel,2012:1عامىىم مىىو
عتامم الن اح فل النن نا.
ان ةفت النيزة الالنافسيا يالم مو خ ( توت مصدريو هنا النتار تاللدرا فلد يناليىط النن نىا
النتار النالضر ة )ا اللينا العاليا تلشو ا)ا لم يناليط النن نىا اللىدرة عيى اسىال ( ييىط النىتار
مضاعييا فلد ي ضق وهت ها فل خيق تيرسيخ النيزة الالنافسيا ) (Hill&Jones,2001:137ي ان
تال ة النيزة الالنافسيا مو خ ( مىتار النن نىا تقىدرايها ال ا ىا فىل يحليىق الالنيىز فىل ال ىت ة
تاالسال اما ليزما،و تالالل يت ي فل النهايا لالحليق االرماح العاليا .ت كد لDavid ,2005: 312ي
م ى ن النيىىزة الالنافسىىيا هىىل ي ى يل عىىا ةم مىىو خ ى ( الالضىىتا متاحىىدة مىىو الن ىىاال اآلييىىا :النىىتار
تالنهىىارا ت النتقىىي .تقىىا( لHeizer & Render, 2006: 33ي م ةهىىا يشىىتيو فا،ىىدة منيىىز
لينالنافسىىيو تالضشىىرة هىىل خيىىق قينىىا ليزمىىتن م ريلىىا مىىنبرة ت قتيىىا تمتاس ى ا االخىىال ف لينيىىز
الننالاي قيا ة قيا الالشاليع تاالسال اما لالنرتةاي ت ر ة الضعم.
ت ار لDess et al., 2007: 190ي ال عدة متر ين ي إل اسالداما النيزة الالنافسيا منها:
* متار النن نا النينتسا ت ير النينتسا ستف ييعب ترام كبيرام فىل يحديىد مىا ينشىو النن نىا
مو ن يلت مل تما ال ينشنها الليا مل ان النتار ال زيرة قد يزيد مو قدرة النن نا عيى الالشيىع
مي الال يير تلشو النتار ةا رام ما يشتن كافيا.
* إن العنييىىا الداخييىىا اخىىم النن نىىا ييعىىب ترام كثىىر هنيىىا إن العنييىىا الداخييىىا يالضىىنو
ةناطا مو الالضاعىم البيةىل تالالنسىيق تااليصىاال ت ىني اللىرارا إن ييىط العنييىا هىل الالىل
يساعد الندرا عي يحتيم النتار إل منال ا تخدما تإرافا اللينا لها.
* تفل النهايا فإن قيم النن نا يفير إلى النعىايير الالىل يحىد متاسى الها النىديريو ا تلتيىا إن
الليم يساعدهم عيى يحديىد تلتيىا العتامىم مثىم محا صىا النىتار النن نيىا النىا رة ت ي مىو
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الننال ا ي ب إةالاول ت ي مو الزما،و ي ب إن يبا لل الننىالا .فالنن نىا يناليىط النيىزة الالنافسىيا
حيو يشتن معد( رماحها كبر مو مالتس الصىناعا تيناليشهىا حىيو يشىتن قىا رة عيى النحاف ىا
عيى معىد( رماحهىا السىنتا طتييىا ) .(Hill & Jones, 2001: 122يىرى الباحثىا إن النيىزة
الالنافسيا النسالداما ال يالحلق ال مو خى ( قيىا النن نىا مالنشىيو العىامييو فعيى النن نىا ن ينشىو
العامييو مو اوم الت ت( إل ميزة ينافسيا طتييا ا مد تعرفالهىا م ةهىا قامييىا النن نىا لالشييىاي
عي يحليق مهامها مفشم امثم تكضن ملارةا مالننافسيو مو خ ( ب با معىا ر،يسىا هىل ال ىت ة
تالنلدرة ال تهريا تاالسال اما ليزمتن.
-1أبعاد الميزة التنافسية المساتدامة :عييىل مىو خى ( مىا تر فىل ا ميىا عىو النيىزة الالنافسىيا
النسالداما فلد ينات( البحث الحالل ا معا اآلييا:
أ-الجودة :Quality
ار ) (Robbens,2003:16إليها م ةها يحليق حالىا الررىا النسىالنرة فىل ةضىتس الزمىا،و
مو خى ( الال ىترا النسىالنرة لشافىا العنييىا الالن ينيىا .ت ىار (Hill&Jones,2001:128-
) 129ليننال ا )ا ال ت ة هل السىيي تال ىدما الالىل ينشىو االعالنىا عييهىا تالثلىا مهىا إلة ىا
التظىىا،ع النصىىننا ا،هىىا تيعالبىىر ي ى بير ال ىىت ة العاليىىا ليننىىالا عي ى النزايىىا الالنافسىىيا ي ى بيرام
مضاعضا م لسببيو ا ت( هت إن يتفير منال ا عاليا ال ت ة يزيد مو قينىا هىذ الننال ىا فىل عىيو
النسىىالهيشيو تهىىذا النضهىىت النىىدعم ليلينىىا يىىن ي مالنن نىىا إلى فىىرض سىىعر عىىالل لننال ايهىىا مىىا
الال بير الثاةل لي ت ة العاليا عي النزايا الالنافسيا فيصدر عو الشضا ة العاليا تالالشاليع النن ضضىا
ليتحدة الن اقم تق يضيعل العامم ين ي إلى خىرتج منال ىا معيبىا مىا اخالصىار عامىم التقى
فين ي إل إةالاويا عي ليعامم تيشاليع اقم ليتحدة تهشذا ة د إن الننالا العالل ال ىت ة ال يسىنح
لينن نا فل مضرض سعار عاليا لننال ايها تلشو ين ي يضا إل خضض الالشيضا .تللد )كر لكتيير
تارمسالرتةا  473:2009ي ل ت ة الننالا معديو النسالتى تااليساا فل ي تير الننىالا ي ىب إن
ي الار النستا مسالتى ال ت ة الذي يدعم الننالا فل السىتا النسىالهدف تال ت يعنىل وىت ة الننىالا
هنا وت ة ا ا ي ملدرة الننالا عيى ا تظا،ضىل مىا ايسىاا ال ىت ة يحليىق مسىالتيا مريضعىا
مىىو ال ىىت ة تيعنىىل وىىت ة الننىىالا هنىىا وىىت ة الال ىىامق ي ال يىىت مىىو العيىىتب تااليسىىاا فىىل يسىىييم
مسالتى ا ا النسالهدف .تر ى )http://citeseerx.ist.psu.eduي م ن الالحسىينا فىل التقى
تالالشيضا توت ة الننال ا لسيي تخدما ي هل ا ساس لالنضيىذ ي عنىم ةىاوح تمنىا سىاس النيىزة
الالنافسيا .ت كىد )Goetsch & Davis, 2006: 5ي عيى توىت عىدة عنا ىر مفىالركا لالعريىع
ال ت ة منها:
 يساليز ال ت ة إ با تي ات ما( تيتقعا الزمتن. ين بق عي السيي تال دما تالناس تالعنييا تالبيةا . تال ت ة حالا مو الال ير النسالنر ي ما ينشو الن ر إليل وت ة اليت قد ال يشتن كذلط دا.مب -المقدرة الجوهرية Core Competences
عرف ) (Prahalad&Hamel,1990:81م ةها "ييىط النىتار تا ةفى ا الالنافسىيا النهنىا الالىل
يسال يي النن نا مو خ لهىا يحليىق ا ا النالضىتا ملارةىا مالننافسىيو" .ت كىد (Hill & Jones,
) 2001: 137م ن اللدرا النالنيزة هل قتة مالضر ة يهيئ لينن نا فر ا اة ا تيحليق الشضىا ة
تال ت ة تعنييا الال ديد النالضتقا ت االسال اما ليعن ت)لط ينشنها مو الت ت( إل خيىق قينىا
مالضتقا تالحضىاظ عيى النزايىا الالنافسىيا ت ىار )Millmore et al.,2007: 52ي لهىا ماإلمشاةىا
الالن ينيا الننيزة الالل إ)ا ما يم اسالثنارها مشضا ة ف ةها ساللت النن نا إل يحليق النيزة الالنافسىيا
مفشم عي مو خصتمها إ)ا كاة هذ النلدرا ال ينشو يلييدها مسهتلا .ر ى & (Johonson
) Scholes, 1997: 144م ةها ملدرة النن نا فل الالضىتا عيى منافسىيها مىو خى ( ا،هىا تعنىد
)اك يشىىتن مصىىدرام مىىو مصىىا ر النيىىزة الالنافسىىيا النسىىالداما .ىىار لالبنىىا 139:2009ي م ةهىىا
ليس يةا م بامالا م تإةنا يال ير مال ير البيةا ل رض االحالضاظ مالنزايا الالنافسيا تإ امالها.
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ج -االستجابة للزبون :Response to Customers
ار )Hill& Jones,2001:131-132ي حال يحلق النن نا هذا العامم مفشم مالضتا عييها ن
يشىىتن قىىا رة عي ى ا النهىىا مفىىشم فضىىم مىىو الننافسىىيو مىىو خ ى ( يحديىىد تإ ىىبا احالياوىىا
ما،نها تعند،ذ سيتل النسالهيشتن قينا كبر لننال ايها منىا يىن ي الى خيىق النيىزة الالنافسىيا إن
عنييىىا يحسىىيو وىىت ة الننىىالا ي ىىب ن يالنا ى مىىي يحليىىق االسىىال اما لحاوىىا الزمىىتن مىىو خى (
ي تير منال ا وديدة يحالتي عي سنا يضاللر إليها الننال ا النالتاودة حاليا م يضا هناك واةب
خر ال تهت تق االسىال اما ليزمىتن ن مسى لا ي ضىيض تقى االسىال اما لىل مسىاهنا كبيىرة فىل
يدعيم النيزة الالنافسيا ت خيرا هناك مس لا خيرة ي ىب مراعايهىا فىل االسىال اما لحاوىا الزمىتن
هل يتفير ال دما النالضتقا لنا معد البيي تعنييا الدعم كم ييىط العتامىم يىدعم مبىد االسىال اما
لحاوا العنيم تيهيئ الضر ا لينن نا لالنيز ةضسها عو منافسيها اآلخريو.

المبحث الثالث
نتائج التحليل و المناقشةAnalysis Results & Discussion:
معد يضريغ تيبتيب البياةا الالل حصي عييها الباحثا مو خ ( اسالباةا البحث تاسال دا التسا،م
اإلحصا،يا فل يحييم تاخالبار فرريايل كاة النالا،ا كاآليل:
أوال :التحليل العاملي لفقرات االستبانة (:) Factors Analysis
الالحييم العاميل هت عبارة عو م نتعا مو ا ساليب اإلحصىا،يا الالىل يهىدف إلى ي ضىيض عىد
النال يىىرا النالعيلىىا م ىىاهرة معينىىا .تيبىىد الالحييىىم العىىاميل مبنىىا م نتعىىا وديىىدة مىىو النال يىىرا
النحد ة عيى الع قىا فىل مصىضتفا االريبىاط حيىث يحىت( م نتعىا النال يىرا إلى م نتعىا
وديدة مو النال يرا النركبا ت النشتةا ا ساسيا الالل يريب كم منها ما خرى اريباطىا م عاليىا م
تي ري تري يتافيىق خ يىا لينال يىرا عيى سىاس العتامىم الالىل ينىالا عىو حسىاب الالبىايو فىل
م نتعا البياةا كشم تيفشم الالتافيىق ا فضىم لينشتةىا ا ساسىيا ا تلى العامىم ا ت( كنىا
يحىىد الالتافيىىق لينشتةىىا ا ساسىىيا الثاةيىىا لال يىىر الالبىىايو يىىر النحسىىتب فىىل العامىىم ا ت( يحىىد
العامم الثاةل .تينشو ن يشتن هناك عامم بالث ترامي تهشذا يسالنر العنييىا حالى يصىبح ونيىي
الالباينا محستما حيث يالم إيلاف العنييا معىد اسىال راج عىد قييىم مىو العتامىم لوىت ة :2776
156ي .فلىىىىد اعالنىىىىد البحىىىىث ع يىىىى النسىىىىب النسىىىىال روا م سىىىىيتب يحييىىىىم العتامىىىىم ا ساسىىىىيا
) (Principals Component Analysisماسالعنا( البرةاما اإلحصا،ل ) (SPSSلبنا ةنت)ج
الالحييم العاميل مو خى ( طريلىا النشتةىا الر،يسىا االعاليا يىا الالىل فىل رىت،ها ي ىري عنييىا
يحديىىد ةسىىب الالفىىبي لشىىم فلىىرة تمالالىىالل لشىىم معىىد ر،ىىي تفرعىىل حيىىث مي ى النسىىبا النالراكنىىا
ليالبايو الالل حللالها العتامم ل4ي تفسر ما ةسبالل ) (70.82مو الالبايو الشيل ل سالباةا تهل ةسبا
ويدة يتقض الباحثا عندها تودت( ل2ي يترح قيم لضا لشم مال ير ر،ي تفرعل تةسىب الالفىبي
الالل حصي عييها كم فلرة مو فلرا االسالباةا تهت كاآليل:



محددة إحصائيا بـ) (30%بحسب رأي (جودة .)171 :2776,
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ودت( ل2ي الالحييم العاميل لضلرا االسالباةا

النصدر  :مو إعدا الباحثا ماالعالنا عي م روا الحاستب
مو خ ( ودت( ل2ي يبيو ن ونيي فلرا االسالباةا )ا يناسىق اخيىل مالنيىز مىا امى الضلىرا
دا االسالباةا ما ببا االسىالباةا يىم احالسىامل
س ي ةسب يفبي كبر مو  %37تهذا يد( عي
تفق قيم لضا كرتةباخ تالالل س ي ونيي النال يرا الضرعيا تالر،يسا فضى عىو االسىالباةا كشىم
عي مو  %76لذا هذ االسالباةا هل )ا ببا ويد.
ثانيا :اختبار فرضيات عالقات االرتباط لمتغيرات البحث الرئيسة والفرعية:
يال صىىص هىىذا ال ىىز مىىو البحىىث معىىرض إحصىىا،ل ي ىىري مىىو خ لىىل اخالبىىار تيحييىىم ع قىىا
االريباط ميو مال يري البحث ل ينشيو العامييو مو خ ( معا ها تالنيزة الالنافسيا النسالداما عيى
البحث الضررل تهل كاآليل:
النسالتى الشيلي تسيالم اخالبارها حسب ترت ها فل الن
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جدول ( )3مصفوفة كندال لعالقات االرتباط للمتغيرات الرئيسة والفرعية

النصدر :مو إعدا الباحثا

n=123

 -1الفرضية الرئيسة األولى  :يتود ع قا اريباط )ا اللا معنتيا ميو ينشيو العىامييو تالنيىزة
الالنافسيا النسىالداما عيى النسىالتى الشيىل .تمىو خى ( مع يىا وىدت( ل3ي ايضىح توىت ع قىا
االريباط اي اميا مالتس ا ميو ينشيو العامييو تالنيىزة الالنافسىيا النسىالداما ل7.44ي مىا قينىا لtي
النحستما مي ل7.56ي تهل كبىر مىو قينالهىا ال دتليىا البال ىا ل1.758ي تعييىل ال يىرفض هىذ
الضرريا عي مسالتى هذا البحث.
 -2الفرضية الفرعية األولى :يتوىد ع قىا اريبىاط )ا اللىا معنتيىا مىيو النفىاركا مالنعيتمىا
تالنيزة الالنافسيا النسالداما عي النسالتى الشيىل .تمىو خى ( مع يىا وىدت( ل3ي ايضىح توىت
ع قا االريباط متوبا رىعيضا مىيو النفىاركا مالنعيتمىا تالنيىزة الالنافسىيا النسىالداما ل7.36ي
ما قينا لtي النحستما ل5.47ي تهل كبر مو قينالها ال دتليا البال ىا ل1.756ي تعييىل ال يىرفض
هذ الضرريا عي مسالتى هذا البحث .
 -3الفرضااية الفرعيااة الثانيااة :يتوىىد ع قىىا اريبىىاط )ا اللىىا معنتيىىا مىىيو الحريىىا تاالسىىالل ليا
تالنيزة الالنافسيا النسالداما عي النسالتى الشيىل .تمىو خى ( مع يىا وىدت( ل3ي ايضىح توىت
ع قا االريباط اي اميا مالتس ا ميو الحريا تاالسالل ليا تالنيزة الالنافسيا النسىالداما ل7.47ي
ما قينا لtي النحستما )5.77ي تهل كبر مو قينالها ال دتليا البال ىا ل1.758ي تعييىل ال يىرفض
هذ الضرريا عي مسالتى هذا البحث.
 -4الفرضية الفرعية الثالثة :يتود ع قا اريباط )ا اللا معنتيا ميو الالتوىل ةحىت فىرا العنىم
الندارة )اييا تالنيزة الالنافسىيا النسىالداما عيى النسىالتى الشيىل .تمىو خى ( مع يىا وىدت( ل3ي
ايضح توت ع قا االريباط متوبا مالتس ام ميو الالتوىل ةحىت فىرا العنىم النىدارة )اييىا تالنيىزة
الالنافسيا النسىالداما ل7.44ي مىا قينىا لtي النحسىتما ) (6,57فى كبر مىو قينالهىا ال دتليىا البال ىا
ل1.756ي تعييل ال يرفض هذ الضرريا عي مسالتى هذا البحث.
ثالثا :اختبار فرضيات عالقات التأثير بين متغيرات البحث الرئيسة والفرعية:
ايضح مو الضلرة الثاةيا م ن هناك ع قا متوبا ل4ي تونيعها )تا اللا معنتيا رنو مسالتى
ل7.75ي إ) ار هىذ الع قىا إلى توىت اريبىاط تهىذا الع قىا لىم يحىد ملىدار الالى بير مىيو
مال يرا البحث لذا افالرض البحث ّن هناك ع قا ي بير )ا اللىا معنتيىا مىيو مال يىر البحىث
الالضسىىيري لينشىىيو العىىامييوي تمال يرهىىا االسىىال امل لالنيىىزة الالنافسىىيا النسىىالداماي .لىىذا يىىم ترىىي
فررىىيا ر،يسىىا تاحىىدة تيضرعى عنهىىا بى ث فررىىيا فرعيىىا تسىىي ري اخالبارهىىا عيى الالىىتالل
الضررل ليبحث.
حسب ترت ها فل الن
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ودت( ل4ي معام

النصدر :مو إعدا الباحثا

الع قا ميو ينشيو العامييو تالنيزة الالنافسيا النسالداما

n=123

 -1الفرضااية الرئيساااة :يتوىىىد يىىى بير )ا اللىىىا معنتيىىا لالنشىىىيو العىىىامييو فىىىل النيىىىزة الالنافسىىىيا
النسالداما عي النسالتى الشيل .تحسب مع يا ودت( ل4ي يبيو اللينا النعنتيا لXي تعي تفق
اخالبىار لtي فلىد مي ى قينىا لtي النحسىتما عيى مسىالتى عينىا البحىث )  (7.586تهىل كبىر مىو
قينالها ال دتليا البال ا ل1.756ي .ما معا لىا االةحىدار البسىي لالنشىيو العىامييو تالنيىزة الالنافسىيا
النسالداما كاآليل:
الميزة التنافسية المستدامة = )1351(+ 23421تمكين العاملين
تفل رت معا لا االةحدار ين ر الثامى ل a=3.430ي يفىير إلى ن النيىزة الالنافسىيا النسىالداما
تحسىىب ارا عينىىا البحىىث عنىىدما يشىىتن ينشىىيو العىىامييو لXي قينالهىىا ىىضر يشىىتن قينىىا النيىىزة
الالنافسيا النسالداما لYيل3.437ي .
كنىىا ىىار قينىىا معامىىم الالحديىىد لR2ي إل ى معامىىم ملىىدار ل0.34ي منىىا يعنىىل ن ينشىىيو
العىىامييو ) (Xيضسىىر قينالىىل ل0.34ي مىىو الالبىىايو الحا ىىم فىىل النيىىزة الالنافسىىيا النسىىالداما تان
) (0.66مو الالبايو ير النضسر يعت لنال يرا لم يىدخم ةنىت)ج االةحىدار تهىذا ملبىت( مىا امى
قينا لFي النحستمال73.367ي كبر مو قينالها ال دتليا البال ا ل2.66ي.
ما قينا النيم الحىدي عيى مسىالتى عينىا البحىث فلىد ميىغ لβ=0.59ي تالنرافلىا لىـلXي فهىل يىد(
عي ن ي يرام ملدار ل1ي فل ينشيو العىامييو يىن ي إلى ي ييىر فىل النيىزة الالنافسىيا النسىالداما
تعي ساس هذ النالا،ا ال يرفض هذ الضرريا.
 -2الفرضاية الفرعياة االولااى  :يتوىد يى بير )ا اللىىا معنتيىا لينفىاركا مالنعيتمىىا فىل النيىىزة
الالنافسىىيا النسىىالداما عي ى النسىىالتى الشيىىل  .تحسىىب مع يىىا وىىدت( ل4ي يبىىيو اللينىىا النعنتيىىا
لX1ي تعي تفق اخالبىار لtي قىد مي ى لtي النحسىتما عيى مسىالتى عينىا البحىث )  (1.96تهىل
ا ر مو قينالها ال د تليا ل1.756ي .ما معا لا االةحدار النالعد النفاركا مالنعيتمىا تالنيىزة
الالنافسيا النسالداما كاآليل:
الميزة التنافسية المستدامة = )1326(+ 13221المشاركة بالمعلومات
ما قينا النيم الحدي عي مسالتى عينا البحث فلد ميغ لβ1=0.16ي تالنرافلا لىـلX1ي فهىل يىد(
عي ن ي يرام ملدار ل1ي فل النفاركا مالنعيتما ين ي إل ي ييىر اي ىامل فىل النيىزة الالنافسىيا
النسالداما تعي ساس هذ النالا،ا يرفض هذ الضرريا.
 -3الفرضااية الفرعيااة الثانيااة  :يتوىىد ي ى بير )ا اللىىا معنتيىىا ليحريىىا تاالسىىالل ليا فىىل النيىىزة
الالنافسىىيا النسىىالداما عي ى النسىىالتى الشيىىل  .تحسىىب مع يىىا وىىدت( ل4ي يبىىيو اللينىىا النعنتيىىا
لX2ي تعي تفق اخالبار لtي قد مي لtي النحستما عيى مسىالتى عينىا البحىث )  (3.275تهىل
كبر مو قينالها ال ىد تليىا ل1.756ي .مىا معا لىا االةحىدار النالعىد الحريىا تاالسىالل ليا ,تالنيىزة
الالنافسيا النسالداما كاآليل:
الميزة التنافسية المستدامة = )1321(+ 13221الحرية واالستقاللية
ما قينا النيم الحدي عي مسالتى عينا البحث فلد ميغ لβ2=0.30ي تالنرافلا لىـلX2ي فهىل يىد(
عي ن ي يرام ملدار ل1ي فل الحريىا تاالسىالل ليا يىن ي إلى ي ييىر اي ىامل فىل النيىزة الالنافسىيا
النسالداما تعي ساس هذ النالا،ا ال يرفض هذ الضرريا.
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 -4الفرضية الفرعية الثالثة  :يتود ي بير )ا اللا معنتيا ليالتول ةحىت الضىرا النىدارة )اييىا فىل
النيىىزة الالنافسىىيا النسىىالداما عيىى النسىىالتى الشيىىل  .تحسىىب مع يىىا وىىدت( ل4ي يبىىيو اللينىىا
النعنتيا لX3ي تعي تفق اخالبار لtي قد مي لtي النحستما عي مسالتى عينا البحث )(4.289
تهل كبر مو قينالها ال د تليا ل1.756ي .ما معا لا االةحدار النالعد ليالتول ةحت الضىرا النىدارة
)اييا تالنيزة الالنافسيا النسالداما كاآليل:
الميزة التنافسية المستدامة = )1322(+ 13221التوجه نحو الفرق المدارة ذاتيا
ما قينا النيم الحدي عي مسالتى عينا البحث فلد ميغ لβ3=0.33ي تالنرافلا لىـلX3ي فهىل يىد(
عي ن ي يرام ملدار ل 1ي فل الالتول ةحت الضرا الندارة )اييا ين ي إل ي ييىر اي ىامل فىل النيىزة
الالنافسيا النسالداما تعي ساس هذ النالا،ا ال يرفض هذ الضرريا.
المبحث الرابع :
االستنتاجات والتوصيات Conclusions & Recommendations:
فل رت عرض تيحييم ةالا،ا البحىث النيداةيىا تاخالبىار فررىيايها يت ىم البحىث إلى عىد مىو
االسالنالاوا ت الالت يا كاآليل :
أوال  :االستنتاجات
 -1قيا حصت( الالدريسييو عي كىم مىا يحالاوتةىل مىو النعيتمىا فىل الحىاال ال ار،ىا مىو تن
طيب مساعدة فض م عو رعع االيصاال اخم الشييا ا هييا تفل ونيي االي اها منا ى
إل ي بير رعيع فل قدرة الشييا عي يلديم خىدما )ا وىت ة عاليىا ماسىالنرار لي ى ب تعىد
يضتقها عي الننافسيو .
م
 -2يناليط الالدريسييو الالصىتر الشامىم عىو االسىالرايي يا الالىل يحلىق هىداف الشييىا فضى عىو
اهالنا الشييا متري ا طر اإلر ا يا لسيتك الالدريسييو منا ي هر إي اما عيى اسىالل اب )تي
النهارا النالنيزة تاللامييا الضريدة اللا رة عي االمالشار تمالامعا اي اها البحث تالال تير لدى
الننافسيو لنعرفا يتوهايهم النساللبييا.
 -3يناليط الالدريسيتن فىل الشييىا ا هييىا الفى اعا لينفىاركا مىي اآلخىريو تحىم النفىاكم عىو
طريىىق فىىىرا العنىىىم فضىىى م عىىو امىىىال كهم النعرفىىىا ال مىىىا الالىىل ينشىىىنهم مىىىو الالصىىىرف إ ا
الالل يتاوههم .منا ي هىر إي امىا عيى يلىديم الشييىا ال ىدما فىل التقى النحىد ييبيىا
النفش
لحاوا تر با ال الب تمنسالتى عي مو مسالتى يتقعايل.
ثانيا ً  :التوصيات
 -1مو الضرتري قيا الشييا ا هييا مإياحا النعيتما عو ونيي ةف الها لشم الالدريسىييو فيهىا
منا ين ي إل منا الثلا مينهم تيساعدهم عي يحنم النسنتليا النيلىاة عيى عىايلهم عىو طريىق
منا وها ايصاال فاعم عي النسالتى ا فلل تالعنت ي فض م عىو )لىط إياحىا كافىا التسىا،م
الالل يساعدهم فل الحصت( عي النعيتمىا كالىتفير احىدث النصىا ر العينيىا مىو كالىب تم ى
ت تريا تاسالضا ة كم يدريسل مو بشا االةالرةي النتوت ة اخم الشييا .
 -2اسىىالنرار الشييىىا ا هييىىا منىىنح الالدريسىىييو حريىىا الالصىىرف فىىل اخاليىىار التسىىا،م تا سىىاليب
تا تا الالل ينشنهم مو منارسا مهامهم فل رت ا طىر اإلر ىا يا الالىل يضىعها مىو خى (
الالركيىىز عي ى سىىيتب علىىد االوالناعىىا الدتريىىا تاالسىىالنا إل ى را الالدريسىىييو تملالرحىىايهم
ليالضتا عي الشييا الننافسا .
 -3يا ة حرأل الشييا ا هييا عيى إقامىا مىراما يدريبيىا يسىاعد فىرا العنىم عيى يىا ة الثلىا
ملدريهم عي حم النفاكم الالل يتاوههم تيلديم خىدما ينيىزهم عىو الننافسىيو مىو خى ( إ ىبا
حاوا تر با ما،نهم مفشم سريي تمسالنر.
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