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 إليكـ جميعًا أىدي ىذا العمؿ المتواضع.
 
 

 جميمة أديب العواودة
 





 ب
 

 شكر وعرفان
ونو وتوفيقو نحمده حمدًا أحمد اهلل رب العالميف الذي خمؽ وىدى وسدد الخطى فخرج ىذا العمؿ بع

ف ال وسمـ: "م عميوفي المبتدى والمنتيى، والصالة والسالـ عمى الرسوؿ المعمـ القائؿ صؿ اهلل كثيرًا 
أتـ اهلل نعمتو عمى إذ أكممت ىذه الرسالة العممية،  ه البخاري(، وبعد أفاو يشكر الناس ال يشكر اهلل )ر 

 التي أساؿ اهلل أف يكتب لي أجرىا، وأف ينفع بيا.
لى السادة المحكميف ألداة الدراسة، لما كاف إلرشادىـ  كما وأتقدـ بالشكر والتقدير لجامعة القدس، وا 

 ونصحيـ مف النفع والفائدة في إثراء الدراسًة.
فضميـ، ولذوي العمـ بعمميـ، أتقدـ بأسمى آيات الشكر واالمتناف، والتقدير واعترافا لذوي الفضؿ ب

والمحبة، إلى جميع أساتذتي األفاضؿ، الذيف ميدوا لي طريؽ العمـ والمعرفة، وأخص بالشكر والتقدير 
الدكتور الفاضؿ/ نايؼ جراد الذي تفضؿ باإلشراؼ والتوجيو، وسعو الصدر فكاف خير موجو لي في 

 حث والتنقيب.رحمة الب
وأتقدـ بخالص الشكر والتقدير لمجنة المناقشة، ممثمة بكؿ مف: الدكتور/.................... مناقشًا 

، عمييا.............. مناقشًا خارجيًا، عمى تفضميما بقبوؿ مناقشة الرسالة، والحكـ .داخميًا، والدكتور/
ثرائيا بمالحظاتيما السديدة، سائاًل اهلل موفور الصحة والعافية، وأف  عمييمايديـ  أف-وجؿعز -وا 

 يجزييما عني خير الجزاء.
والشكر موصوؿ لجميع العامميف في جامعة القدس، والعامميف في شركة التأميف الوطنية، وأخيرًا، كؿ 

 الشكر والتقدير لكؿ األصدقاء واألخوة الذيف شجعوا، وساىموا في إنجاح ىذه الرسالة.
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 الممخص:
 

في تحقيؽ الميزة التنافسية مف وجية  واقع تطبيؽ اإلدارة االستراتيجيةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
اعتمدت  في شركة التأميف الوطنية في مدينة راـ اهلل، حيث العميانظر جميع العامميف في اإلدارة 

عمى توظيؼ المنيج الوصفي باعتباره مناسبًا لطبيعة وأغراض ىذه الدراسة، ولتحقيؽ أىداؼ  الدارسة
، تـ اختيار المسح مف صدقيا وثباتيا  الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة وتوزيعيا بعد التحقؽ

    ة استردادبنسب ة( استبان38( استبانة استرد منيا )40( وتوزيع )40الشامؿ لمجتمع الدراسة البالغ )
لمتحميؿ اإلحصائي لمعالجة البيانات وتحميميا بيدؼ SPSS%( كما تـ االستعانة ببرنامج 95)  

 الوصوؿ إلى نتائج ىذه الدراسة.
 

كاف مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف واقع تطبيؽ اإلدارة االستراتيجية في شركة التأميف 
(، وىو بدرجة موافقة )كبيرة جدا(، وكاف %85.420)زف نسبي الوطنية في مدينة راـ اهلل جاء بو 

ترتيبيا كالتالي )التحميؿ البيئي االستراتيجي، تكويف االستراتيجية، تنفيذ االستراتيجية، التقييـ والرقابة 
االستراتيجية(، وأف مستوى تحقيؽ الميزة التنافسية في الشركة في مدينة راـ اهلل جاء بوزف نسبي 

التميز ، الجودة، وىو بدرجة موافقة )كبيرة جدا(، وكاف ترتيبيا كالتالي )التكمفة األقؿ (،88.596%)
، االستجابة(، وبينت نتائج الدراسة أف ىناؾ ارتباط قوي بيف اإلدارة االستراتيجية والميزة واإلبداع
 التنافسية.

 
دارة االسػػتراتيجية وتحقيػػؽ داللػػة إحصػػائية بػػيف اإل و يوجػػد عالقػػة طرديػػة ذاتوأظيػػرت النتػػائج أيضػػًا أنػػ

إحصػػائية بػػيف  ذات داللػػة الميػػزة التنافسػػية فػػي شػػركة التػػأميف الوطنيػػة فػػي فمسػػطيف، وعػػدـ وجػػود فػػروؽ
 العمر، عدد سنوات الخدمة.استجابات أفراد العينة تعزى لممتغيرات الديموغرافية باستثناء متغير 
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The role of strategic management in achieving a competitive advantage of 

insurance companies in Palestine 

“National Insurance Company as a case study” 

Prepared by: Jamila Adib ahmad Al- Awawdeh 

Supervised by: Dr. Nayef Jarad 

 

Abstract 

 

This study aimed to identify the reality of the strategic management implementation in 

achieving a competitive advantage from the view point of all senior management members 

in National Insurance Company in the city of Ramallah. The study adopted the descriptive 

approach as it is applicable to the nature and purposes of this research. To achieve the 

objectives of the study, the researcher developed a questionnaire and distributed it after 

verifying its validity and stability. A comprehensive survey of the study population was 

conducted which covered 40 participants; 40 questionnaires were distributed, and 38 of 

them were retrieved which made the recovery (95%). To statistically analyze and process 

data, and in order to reach the results of this study, the Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) was used. 

One of the most important findings of the study was that the reality of the strategic 

management implementation in National Insurance Company in the city of Ramallah has a 

relative weight of (% 85.420), with a (very high) approval degree, and its order was as 

follows: (the strategic environmental analysis, the strategy formation, the strategy 

implementation, the strategic assessment and control). The level of achieving a competitive 

advantage in the company in the city of Ramallah has a relative weight of (% 88.596), with 

a (very high) approval degree, and its order was as follows: (the lower cost, the quality, the 

excellence and creativity, and the response). The study showed that there is a strong 

correlation between the strategic management and the competitive advantage. 

The results also indicated that there is a direct correlation with a statistically significant 

relationship between the strategic management and achieving a competitive advantage in 

the National Insurance Company in Palestine, and the absence of statistically significant 

differences between the responses of the sample members attributed to the demographic 

variables, except the variables of age and the years of service number. 
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 األول الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خمفية الدراسة وأىميتيا
 

 مقدمة: 1.1
 

تعاصر مجتمعاتنا حاليا العديد مف التغييرات االقتصادية واإلدارية، والمستجدات المتسارعة، والتي 
تسفر عف فرص وتحديات، حيث تعد اإلدارة االستراتيجية في أي منظمة ميمو إدارية لتحقيؽ ميزة 

ات، وبالتالي فإف البيئة تنافسية مف خالؿ االستخداـ األمثؿ لمموارد، واقتناص الفرص، وتجنب التيديد
ف الخارجية أكثر تنوعًا وتعقيدًا مف البيئة الداخمية، والتي تكوف خارج حدود السيطرة، في حيف أ

 تكوف في حدود سيطرتيا. المتغيرات الداخمية لممنظمة
 

المفتوحة عمى البيئة التي توجد فييا، حيث إنيا في  األنظمةوتعد المنظمات الحديثة جزءًا ال يتجزأ مف 
حالة تفاعؿ مستمر معيا، وبالتالي إف البيئة التي تتعامؿ فييا ىذه المنظمات أصبحت أكثر تعقيدًا 

تأتي أىمية ىنا إلى عدـ استقرار ىذه المنظمات، ومف  أدىواضطرابًا بسبب التغيرات المستمرة مما 
ؤدي إلى التكييؼ والتعايش أف ت ؽ وتعزيز الميزة التنافسية التي مف شأنيااإلدارة االستراتيجية في خم

مع المتغيرات الرئيسة الداخمية والخارجية المتعمقة بالعمالء والسوؽ والخدمة المقدمة والفرص مف أجؿ 
 (2016تحقيؽ االستمرار والنمو. )أحمد، 

 
مؤسسات مف قبؿ صانعي القرار في ال سميـ وواضح فيـ ة االستراتيجية تحتاج إلىإف أىمية اإلدار 

 حتى تستطيع الوصوؿ إلى,نشاطيا بأسموب عممي سميـ بحيث تقوـ ىذه المؤسسات بممارسة ،المختمفة
التغيير في البيئة االستفادة مف  , وذلؾ كي تتمكف مفالداخمية والخارجية البيئيةرؤية مختمفة لمعوامؿ 
  بصورة أفضؿ إلدارة اعماليا . يا فعاالً النياية توجيا، بما يحقؽ ليا في المحيطة التي تعمؿ ب
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نظاـ مفتوح يقوـ عمى  اوصؼ بأنياالرتقاء بعمؿ منظمات األعماؿ، وتوتيدؼ اإلدارة االستراتيجية إلى 
شامؿ ويستجيب  ومواكبة كؿ ما ىو جديد، والتفاعؿ والتغير، إذ تركز عمى االبداع واالبتكار، 

 (.2016)عبد الفتاح،  النتائج  عمىيز , بحيث يجري الترك لممتغيرات
 

إف تحقيؽ الميزة التنافسية في شركات التأميف في فمسطيف إنما يعتمد عمى قدرة تمؾ الشركات عمى 
تحقيؽ ثالوث التطوير أو التحسيف المستمر؛ المتمثمة في اإلبداع واالبتكار والنمو، فقدرة الشركات عمى 

تحقيؽ الجودة في مكونات منتجاتيا وفي مدخالتيا وفي أسعارىا تحقيؽ التميز يعتمد عمى قدرتيا في 
وفي طرائؽ توزيعيا وترويجيا، فالشركات الصناعية ال تستطيع التطور والتميز وبناء الميزة التنافسية 
داري داعـ ومساند ليذا التميز والتطور والنمو.)المصري،  إال مف خالؿ توفير مناخ تنظيمي وا 

 ( 2017وعابديف، 
 
ضرورات النمو والتطوير والتميز  المناخ التنظيمي واإلداري يعتبر ضرورة مف سبؽ يتضح اف مما

حؿ  ا لتستطيع ىذه الشركاتومواكبة التقدـ والتغييرات في البيئة الداخمية والخارجية، والتكيؼ معي
ى تفيـ حاجات المشكالت التي تواجييا بفعالية وتكوف قادرة عمى إيجاد الحموؿ االبتكارية، والقدرة عم

اآلخريف، وليذا تـ دراسة دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيؽ الميزة التنافسية لشركة التاميف الوطنية في 
 ضوء المتغيرات الديموغرافية.

 
 

 مشكمة الدراسة:  2.1
 

مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة باإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية أشارت بعض 
الدراسات بوجود قصور في تحقيؽ الميزة التنافسية في بعض الشركات كدراسة )التمباني، وآخريف، 

شركات (، لذلؾ أدركت 2017(، ودراسة )المصري، وعابديف، 2015(، ودراسة )الشريؼ، 2012
التأميف بشكؿ عاـ وفي فمسطيف بشكؿ خاص أف البقاء واالستمرار في األسواؽ يتطمب منيا تحقيؽ 
الميزة التي تميزىا عف غيرىا مف المنافسيف، ويتطمب منيا المقارنة بشكؿ مستمر مع أفضؿ المنافسيف 

رد وانخفاض رأس في األسواؽ، فالشركات في فمسطيف تعاني مف مشكالت متعددة تتمثؿ في قمة الموا
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طمب منيا اإلبداع واالبتكار في طرائؽ تحصيؿ الموارد أو اقتناص تت الماؿ، فكؿ تمؾ المشكالت
الفرص التسويقية بما يحقؽ النفع والتميز لشركات التأميف، وبالتالي تحاوؿ الدراسة التعرؼ عمى دور 

مف خالؿ االجابو عمى سؤاؿ  لتنافسيةاإلدارة االستراتيجية في شركات التأميف وعالقتيا بتحقيؽ الميزة ا
 : المشكمة البحثية التالي
 المشكمة الرئيسية:

 مادور اإلدارة االستراتيجيو في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التامين في فمسطين ؟
 

 وينبع من السؤال الرئيسي األسئمة النوعية اآلتية :
االستراتيجية، تنفيذ االستراتيجية،  لبيئي، صياغةالمتمثؿ ب )التحميؿ اما واقع اإلدارة االستراتيجية  -1

 التقييـ والرقابة( في شركة التاميف الوطنية في فمسطيف؟
ما مستوى تحقيؽ الميزة التنافسية المتمثمة ب )الكمفة األقؿ، الجودة، التميز واالبداع، التجديد( في  -2

 شركة التاميف الوطنية في فمسطيف؟
اإلدارة االستراتيجية وتحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التاميف الوطنية ما طبيعة العالقة بيف أبعاد  -3

 في فمسطيف؟
ما مقدار التغير في تحقيؽ الميزة التنافسية نتيجة التغير في أبعاد اإلدارة االستراتيجية في شركة  -4

 التأميف الوطنية في فمسطيف؟
تجاه متغيرات الدراسة في شركة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة  -5

التأميف الوطنية تبعًا لممتغيرات الديموغرافية التالية )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المسمى 
 الوظيفي، عدد سنوات الخدمة(؟

 

 

 أىداف الدراسة: 3.1
 

فػػي يتمثػػؿ اليػػدؼ الػػرئيس فػػي الكشػػؼ عػػف واقعتطبيػػؽ اإلدارة االسػػتراتيجية فػػي شػػركة التػػأميف الوطنيػػة 
 فمسطيف، وعالقتيا بالميزة التنافسية، ويندرج تحتو مجموعة مف األىداؼ:
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االستراتيجية، تنفيذ  المتمثؿ ب )التحميؿ البيئي، صياغةتسميط الضوء عمى واقعاإلدارة االستراتيجية -1
 االستراتيجية، التقييـ والرقابة(في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.

زة التنافسيةالمتمثمة ب )الكمفة األقؿ، الجودة، التميز واالبداع، التعرؼ عمى مستوى تحقيؽ المي -2
 التجديد(في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.

الكشؼ عف وجود عالقة ذات داللة إحصائيةبيف اإلدارة االستراتيجية، والميزة التنافسية في شركة  -3
 التأميف الوطنية في فمسطيف.

التنافسية نتيجة التغير في أبعاد اإلدارة االستراتيجية في  معرفة مقدار التغير في تحقيؽ الميزة -4
 شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.

بياف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة تجاه متغيرات الدراسة في شركة  -5
 التأميف الوطنية تبعًا لممتغيرات الديموغرافية.

 

 
 أىمية الدراسة 4.1

 أىميتيا مف عدة اعتبارات عممية وعممية مف أىميا:تستمد الدراسة 
تكمف أىمية البحث في دراسة وتحميؿ منيج اإلدارة االستراتيجية وعالقتو في تحقيؽ الميزة  -1

التنافسية، وىي نقطة أساسية وضرورية حتى يتـ الوصوؿ إلى بيئة عمؿ مالئمة تؤدي إلى تعزيز 
 كفاءة عمؿ شركات التأميف.

ـ بيذه الدراسة حيث أف شركات التأميف ذات أىمية ، وال بد مف البحث عف سبؿ ىناؾ أىمية لمقيا -2
 لتحسيف وتطوير أدائيا.

مف الجانب العممي، تعطي ىذه الدراسة تقييمًا عمميًا طبقًا ألبعاد ومحاور اإلدارة االستراتيجية مف  -3
االىتماـ نحو الدور جانب الممارسيف والباحثيف. لذلؾ تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية توجيو 

ضافة المزيد مف الدراسات حوؿ موضوع  المحتمؿ لإلدارة االستراتيجية في شركات التأميف، وا 
 الدراسة في المكتبة العربية، وخاصة الفمسطينية.

إمكانية توفير دالالت عممية تساعد عمى تطوير شركات التأميف، وذلؾ مف خالؿ ما سوؼ تسفر  -4
محاولة لإلسياـ في تحديد األسباب المحورية التي تفسر بعض أسباب عنو نتائج الدراسة، وذلؾ ك
 ضعؼ أداء ىذه الشركات.
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 مبررات الدراسة 5.1
 

ـ، سػػاعد صػػدور قػػانوف التػػأميف رقػػـ 2004أواخػػر العػػاـ عمميػػا فػػي فمسػػطيف فػػي بػػدأت شػػركات التػػأميف 
ـ، في إعادة تنظيـ قطاع التأميف، حيػث مػرت ىػذه الشػركات كغيرىػا مػف المؤسسػات 2005( لعاـ 20)

يجابػًا عمػى تقػديـ خػدماتيا، وكػاف  العاممة فػي فمسػطيف بظػروؼ مختمفػة كػاف ليػا تػأثيرات متباينػة سػمبًا وا 
ممػػا أدى  يمػػا يتعمػػؽ بعػػدـ االسػػتقرار فػػي البيئػػة الداخميػػة والخارجيػػة؛ مػػف بػػيف ىػػذه الظػػروؼ والمتغيػػرات ف

لتبنييػػا الفكػػر اإلداري الحػػديث المتمثػػؿ بػػاإلدارة االسػػتراتيجية وعالقتيػػا بػػالميزة التنافسػػية، ومػػف أىػػـ ىػػذه 
 المبررات التالي:

 عمػػى دور اإلدارة دارة االسػػتراتيجية بدراسػػة تسػػميط الضػػوء اسػػتكماؿ الدراسػػات التػػي تناولػػت واقػػع اإل
 االستراتيجية في تحقيؽ الميزة التنافسية.

  تحسيف مستوى جوده الخدمات المقدمة مف الشركات لممواطف الفمسطيني سواء كاف لمشركات أو
األفراد عمى أساس دراسة كافية لمتطمبات المجتمع الفمسطيني واالحتياجات وفرص النمو المحتممة 

 لمشركات.
 تجدات المتعمقة بسوؽ التأميف العالمية لمواجيو المخاطر؛ إضافة إلى العمؿ عمى مواكبة المس

تجربو العديد مف الدوؿ في قطاع التأميف، والتي اثبتت وجود األثر الكبير لإلدارة االستراتيجية في 
 تحقيؽ الميزة التنافسية لشركات التأميف.

 قيؽ غايات الشركة.أىمية فاعمية دور مجتمع الدراسة في تحقيؽ الميزة التنافسية وتح 
 .اىتماـ الباحثة الشخصي كونيا موظفة في شركة التأميف الوطنية 
 

 فرضيات أنموذج متغيرات الدراسة: 6.1
 

 فرضيات الدراسة: 1.6.1
 

بناء عمى ماتناولتو مقدمة ومشكمة الدراسة يمكف تقريب مشػكمة الدراسػة لمواقػع بصػياغة الفرضػيات تبعػا 
االستراتيجيو ) التحميؿ البيئي االستراتيجي , صياغة االسػتراتيجية ,  باإلدارةلممتغيرات المستقمة المتمثمة 

تػابع المتمثػؿ بػالميزة التنافسػية والػذي يشػمؿ تنفيذ االستراتيجية , تنفيذ ورقابػة االسػتراتيجية (, والمتغيػر ال
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,االنطبػػاع (فػػي ظػػؿ وجػػػود  واإلبػػػداع,الجودة,التميز األقػػؿعمػػى مجموعػػة مػػف مؤشػػػرات القيػػاس )التكمفػػة 
 اإلدارةبػيف محػاور  العالقػةبتحديػد اربػع فرضػيات رئيسػية لتحديػد  الدارسةالمتغيرات الديموغرافيو ,قامت 

 ؾ عمى النحو التالي :االستراتيجية والميزة التنافسية , وذل
 

 الفرضية الرئيسة األولى: 
( بػػيف اإلدارة االسػػتراتيجية وتحقيػػؽ الميػػزة α≤0.05"التوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )

الفرضػػيات فػػي شػػركة التػػأميف الوطنيػػة فػػي فمسػػطيف"، ويتفػػرع مػػف ىػػذه الفرضػػية مجموعػػة مػػف  التنافسػػية
 الفرعية التالية:

( بػػػيف التحميػػػؿ البيئػػػي االسػػػتراتيجي α≤0.05"ال توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) -1
 وتحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف".

( بػػيف صػػياغة االسػػتراتيجية وتحقيػػؽ α≤0.05"التوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) -2
 التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف". الميزة

( بيف تنفيذ االستراتيجية وتحقيؽ الميزة α≤0.05"ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3
 التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف".

راتيجية ( بػػػػيف تقيػػػػيـ ورقابػػػػة االسػػػػتα≤0.05"ال توجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى ) -4
 وتحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف".

 
 الفرضية الرئيسية الثانية 

بـين االدارة االسـتراتيجية   (α≤ 0.05اليوجد عالقة ذات داللة احصائية عنـد مسـتود داللـة 
 والميزة التنافسيو في شركة التامين الوطنية في فمسطين .

 

 لثة الفرضية الرئيسة الثا
( بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػوؿ α≤ (0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة

اإلدارة االستراتيجية وحوؿ تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لممتغيػرات 
 د سنوات الخدمة(.الديموغرافية التالية: )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي، عد

 ويتفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
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( بيف استجابات أفراد العينة حػوؿ α≤ (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -1
اإلدارة االسػػػتراتيجية وحػػػوؿ تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية فػػػي شػػػركة التػػػأميف الوطنيػػػة فػػػي فمسػػػطيف تبعػػػًا 

 .الجنسيرلمتغ
( بيف استجابات أفراد العينة حػوؿ α≤ (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -2

اإلدارة االسػػػتراتيجية وحػػػوؿ تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية فػػػي شػػػركة التػػػأميف الوطنيػػػة فػػػي فمسػػػطيف تبعػػػًا 
 .العمرلمتغير

استجابات أفراد العينة حػوؿ  ( بيفα≤ (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -3
اإلدارة االسػػػتراتيجية وحػػػوؿ تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية فػػػي شػػػركة التػػػأميف الوطنيػػػة فػػػي فمسػػػطيف تبعػػػًا 

 .المؤىل العمميلمتغير
( بيف استجابات أفراد العينة حػوؿ α≤ (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -4

لميػػػزة التنافسػػػية فػػػي شػػػركة التػػػأميف الوطنيػػػة فػػػي فمسػػػطيف تبعػػػًا اإلدارة االسػػػتراتيجية وحػػػوؿ تحقيػػػؽ ا
 .المسمى الوظيفيلمتغير

( بيف استجابات أفراد العينة حػوؿ α≤ (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -5
اإلدارة االسػػػتراتيجية وحػػػوؿ تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية فػػػي شػػػركة التػػػأميف الوطنيػػػة فػػػي فمسػػػطيف تبعػػػًا 

 .عدد سنوات الخدمةغيرلمت
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 نموذج متغيرات الدراسة:  2.6.1
 

، والذي يعكس عالقات ًا ألىدافيا تـ بناء نموذج لمدراسة استكمااًل لمعالجة مشكمة البحث وتحقيق
 . موضح ىو ارتباط وتأثير مباشر بيف متغيرات أبعاد اإلدارة االستراتيجية، والميزة التنافسية كما

 
 

 
 
 

    
    

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 فرضيات الدراسة:

 
 
 

 

 حدود الدراسة 7.1

 

اإلدارة 

 االستراتيجية

الميزة 

 التنافسية

التحليل البيئي 

 االستراتيجي

تكوين )صياغة( 

 االستراتيجية

 تنفيذ االستراتيجية

التقييم والرقابة 

 االستراتيجية

 التكلفة األقل

 ؟رـــأثيــد تــوجــل يــه

 

 عــابـر التــالمتغي لــر المستقــالمتغي

المتغيرات 

الديموغرا

 فيه

 ( متغيرات الدراسة1شكل رقم )

 .المصدر: إعداد الباحثة بناء عمى الدراسات السابقة

 

 الجودة 

 التميز واالبداع

 التجديد



9 
 

 
 حدود ىذه الدراسة بما يأتيتتحدد 

تناولت الدراسة اإلدارة االستراتيجية وعالقتيا بالميزة التنافسية في شركة التاميف  الحدود الموضوعية:
 الوطنية.

 تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.الحدود المكانية:
 ـ. إف شاء اهلل.2018تـ إجراء ىذه الدراسة خالؿ العاـ الحدود الزمنية:
والوسطى في شركة التأميف الوطنية، والذيف ىـ  العميااقتصرت الدراسة عمى اإلدارة الحدود البشرية:

 عمى رأس عمميـ حتى تاريخ تطبيؽ الدراسة ميدانيًا.
 
 

 ىيكل الدراسة 8.1
 

مختصر ستتكوف الدراسة مف خمسة فصوؿ رئيسية يبدأ كؿ فصؿ بمقدمة تعبر عف محتوياتو بشكؿ 
 كما يمي:

المقدمة، مشكمة الدراسة، أىداؼ الدراسة، فرضيات الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة ويتناول:
 الدراسة، أىمية الدراسة، ومبررات الدراسة،وأسموب الدراسة، وحدود وىيكؿ الدراسة.

والعالقة بينيما:تناولت اإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية النظري لمدراسة:  اإلطارالفصل الثاني: 
الباحثة في ىذا الفصؿ اإلطار النظري حيث تضمف مفاىيـ التخطيط االستراتيجي، والميزة التنافسية 
مف حيث االستراتيجيات، واألىداؼ، واألىمية، وكذلؾ تناولت الدراسات السابقة، التي تـ تقسيميا إلى 

لسابقة المتعمقة باإلدارة االستراتيجية، والمحور ثالث محاور أساسية، المحور األوؿ: يتناوؿ الدراسات ا
 الثاني: الميزة التنافسية، والمحور الثالث: العالقة بيف التخطيط االستراتيجي والميزة التنافسية.

ويتضمف منيج الدراسة، مجتمع الدراسة وعينتيا، أداة الدراسة الفصل الثالث: منيجية الدراسة:
ة والتابعة،ثبات وصدؽ االستبانة؛ باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية متضمنة متغيرات الدراسة المستقم

الباحثة في تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية وخطوات إجراء الدراسة، ومصادر البيانات  عميياالتي اعتمدت
 التي تـ اعتمادىا.

عيا ميدانيًا تضمف ىذا الفصؿ دراسة وتحميؿ البيانات التي تـ تجميالفصل الرابع: نتائج الدراسة:
 بواسطة قائمة االستقصاء وعرض نتائج التحميؿ، مساىمة ىذه النتائج في إثبات صحة الفرضيات.
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يحتوي ىذه الفصؿ عمى عرض ألىـ النتائج التي توصمت إلييا الفصل الخامس: النتائج والتوصيات:
 ات.الدراسة، والتوصيات المترتبة عمى ذلؾ، وسيتـ عرض خطة عمؿ لتنفيذ ىذه التوصي

يا الباحثة في الدراسة، وعرض المالحق التي استخدمتيا عمىوأخيرًا عرض المراجع التي اعتمدت
 الباحثة في دراستيا.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 اإلطار النظري 1.2
 مقدمة: 1.1.2
 ، والمفيوم، واألىميةالتطور-االستراتيجيةاإلدارة 2.1.2
 اإلدارة االستراتيجية أىداف 3.1.2
 مراحل اإلدارة االستراتيجية 4.1.2
 واألىمية المفيوم-التنافسية الميزة 5.1.2
 الميزة التنافسية غايات 6.1.2
 العالقة بين اإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية 7.1.2
 نبذة مختصرة عن شركة التأمين. 8.1.2

 
 الدراسات السابقة  2.2
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 الثانيالفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 اإلطار النظري 1.2
 

 تمييد:ر  1.1.2
 

سيتـ في ىذا الفصؿ مناقشة المفاىيـ األساسية والمرتكزات الفكرية لمتغيرات الدراسة األساسية والتعرؼ 
التنافسية التي تناوليا الكتاب والباحثوف، وكذلؾ عمى أىمية عمى مفاىيـ اإلدارة االستراتيجيةوالميزة 

 وأىداؼ ومراحؿ اإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية، وكما يأتي:
 

 
 ، والمفيوم، واألىميةالتطور-االستراتيجيةاإلدارة  2.1.2

 
 تطور اإلدارة االستراتيجية:

داريةفيظيرت بعد الحرب العالمية الثانية مشكالت تنظيمية  الدوؿ بشكؿ عاـ وفي منظمات  وا 
األعماؿ بشكؿ خاص، وأصبحت ىذه المشكالت أكثر تعقيدًا وسرعة في الظيور، وبالتالي اضطرت 
إدارات منظمات األعماؿ البحث عف مفاىيـ جديدة وأفكار إبداعية تستطيع مف خالليا التعامؿ مع تمؾ 

موؿ شمولية وتكاممية، مما أدى إلى إيجاد أرضية المشكالت، التي أخذت أبعادًامتعددة وتحتاج إلى ح
داراتيا  العميامناسبة لإلدارة  لمنظمات األعماؿ لوضع خطط استراتيجية عمى مستوى المنظمة وا 

 (2007الرئيسة. )الغالي، 
 

إف الواقع الجديد لمنظمات األعماؿ الذي ساعد بشكؿ كبير في تطورىا، والتعامؿ المرف مع المتغيرات 
والمتالحقة في بيئة األعماؿ مف خالؿ تبنييا الحقؿ االستراتيجي، ساىـ في إيجاد الحموؿ السريعة 
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اإلبداعية واالبتكارية لممشكالت المعقدة، مف خالؿ الطرؽ واألساليب في بيئة أعماؿ شديدة المنافسة 
ديثة نسبيًا، وسريعة التغير، حيث أف االستراتيجية واإلدارة االستراتيجية مف الموضوعات الفكرية الح

التي تستوجب الفيـ مف قبؿ صناع ومتخذي القرارات في المنظمات الخدمية والصناعية 
في رسـ وتنفيذ خططيا وأنشطتيا. وقد  العميامنيا.فاالستراتيجية ىي نقطة االنطالؽ بالنسبة لإلدارة 

واء في التكنولوجيا، أو شيد العقد األخير مف القرف العشريف زيادة سرعة وديناميكية التغيرات البيئية س
في السياسة، أو في االقتصاد، أو في التشريع، أو في الثقافة مف حيث أذواؽ ورغبات المستيمكيف، أو 
في المنافسة مف خالؿ التعرؼ عمى حقائؽ وتوجيات المنافسيف، أو اإلفرازات التي أحدثتيا ظاىرة 

عادة ىندسة العولمة، حيث ظيرت مداخؿ جديدة نتيجة تمؾ المتغيرات كمد خؿ إدارة الجودة الشاممة، وا 
الشركات، ومدخؿ اليدـ الخالؽ، ومدخؿ المقارنة المرجعية، وغيرىا مما شكؿ دلياًل عمى الدور الفاعؿ 
لإلدارة االستراتيجية مف خالؿ قدرتيا عمى صياغة وبناء الغايات واألىداؼ عبر التحميؿ الدقيؽ وفؽ 

(SWOT)تيار االستراتيجي بغية التطبيؽ الفعاؿ لالستراتيجية عمى مستوى . وخمؽ الكياف المتكامؿ لالخ
 (. 25: 2017المنظمات، أو عمى مستوى وحدات األعماؿ، أو عمى المستويات الوظيفية )مساعدة، 

 

 
 مفيوم اإلدارة االستراتيجية:

أف الجذوراألولى يعد مفيوـ اإلدارة االستراتيجية مف المفاىيـ الحديثة نسبيًا في األدب اإلداري، حيث 
ئية في عالـ لكممةاالستراتيجية انحدرت مف أصوؿ عسكرية. إال أنو سرعاف ما حظي بأىمية استثنا

، ويعود ذلؾ إلى التغيرات البيئية المتسارعة، والتعقيد المتزايد في بيئة منظمات األعماؿ، وأف األعماؿ
وتحوؿ المنظمات المستقرة إلى منظمات  والمتالحؽ،الثبات الوحيد في ىذا العالـ ىو التغير السريع 

يا لالستجابة لمتغيرات التي عمىسريعة التغير نتيجة الظروؼ البيئية غير المستقرة وصعوبة السيطرة 
تواجو المنظمات لتحميؿ الفرص والتيديدات البيئية الخارجية، وكذلؾ معالجة القصور، وتعزيز القوة في 

 البيئة الداخمية لممنظمات.
 

وقد ازداد االىتماـ باالستراتيجية مف قبؿ متخذي القرارات، والمسئوليف عف ممارسة العمميات اإلدارية 
في منظمات األعماؿ، حيث أف التوجيات العامة في الفكر اإلداري تشير إلى أف االستراتيجية مفيـو 
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غطي الصورة الشمولية ذو أبعاد شمولية، لذلؾ فإف التوجيات الحديثة تنطمؽ مف أربع أطر مفاىيمية ت
 التكاممية لممفيـو وىي:

 التخطيط والعممية التخطيطية، وما يرتبط بيا مف ممارسات وأنشطة متعددة. -
التعمـ والفكر االستراتيجي، وما يشتؽ عنو مف قدرات إبداعية، وتعامؿ مع األحداث بذكاء لصناعة  -

 القرارات الميمة واالستراتيجية في المنظمة.
سواؽ والبيئات الخاصة بالعمؿ، وما يرتبط بذلؾ مف فيـ لشروط المنافسة وعوامؿ التمركز في األ -

 النجاح فييا.
التركيز عمى الموارد وأساليب تخصيصيا عمى األنشطة، واألعماؿ المختمفة وما يرتبط بذلؾ مف  -

 (2007قدرات تنفيذية متجددة لغرض تطوير ميزات تنافسية فريدة. )الغالي، 
والميتمونوالباحثوف تعريفات عديدة لإلدارة االستراتيجية خالؿ العقود الماضية فقد وقد أورد الكتاب 
بأنيا: ىي أف تحدد المؤسسة أىدافيا وغاياتيا عمى المدى البعيد  ،(25: 2010عرفيا )الدوري، 

(,عمىأنيا مجموعة 4: 2003وتخصيص الموارد لتحقيؽ ىذه األىداؼ والغايات، وترى )حطاب، 
ة والتي تساعد اإلدارة عمى تحقيؽ المسار الذي اختارتو واالستفادة مف الفرص المحيطة الخطط الموجي

بيا ومواجية القيود والتيديدات والمخاطر التي تتعرض ليا لتحقيؽ أىدافيا مع التأكد مف تنفيذ الخطط 
 والبرامج المحددة.

بعيد مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا كما عرفت أنيا "نظرة مشتركة توحد المؤسسة الذي تسمكو عمى المدى ال 
 (.91: 2009المرجوة )النعيمي، وآخروف، 

مف ناحية المزايا التنافسيةبأنيا: "تمؾ العممية التي تتضمف سمسمة مف  (Hittet., 2004)وينظر إلييا 
االلتزامات، والقرارات، واألفعاؿ المطموبة لحصوؿ المنظمة عمى المزايا التنافسية وتحقيؽ معدالت أداء 

عمى أنيا: "مجموعة القرارات واألنشطة التي تمارسيا  (Dess et al., 2005)فعة. وكذلؾ يشير مرت
 .عميياالمنظمة لخمؽ الميزة التنافسية والمحافظة 

ومف خالؿ اطالع الباحثة عمى مفاىيـ اإلدارة االستراتيجية وارتباطيا ببعض المفاىيـ األخرى. كدراسة 
دريس)، ودراسة الغالي،(Wheden& Hunger, 2006: 69)(، ودراسة 76: 2010السممي ) : 2007وا 

، نظرا 48 (. يتضح التباينفيوجيات النظر واآلراء مف قبؿ الكتاب والمفكريف والباحثيف تجاه ىذا المفيـو
الختالؼ المدراس الفكرية مف جية، ولتطور استعماليا في مجاؿ إدارةاألعماؿ مف جية أخرى، لذا 
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المفاىيـ حسب مختمؼ وجيات نظر المفكريف ومف زاويا أخرى وذلؾ مف خالؿ يمكف إدراج بعض 
 الجدوؿ اآلتي:
 مفيوم اإلدارةاالستراتيجية: (1.2جدول رقم )

 المفيوم اسم الباحث، السنة، الصفحة م
لممنظمة، وخمؽ ميزة  تمثؿ مجموعة القرارات والممارسات اإلدارية ذات الصمة بتحديد التوجو االستراتيجي (28: 2017)مساعدة،  1

 مستدامة تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا بطريقة مميزة.
دريس،  1  اإلطار الذي يحوي االستراتيجية ويعمؿ عمى تحقيقيا خدمة لمصمحة المنظمة. (.48: 2007)الغالي، وا 
2 (Pearce. J & Robinson, 2005: 

6) 
ؽ االستراتيجيات المصممة لتحقيؽ ىي مجموعة مف القرارات واإلجراءات الناجمة عف صياغة وتطبي

 غايات المنظمة.
ىي العممية التي تتضمف تصميـ وتنفيذ وتقييـ القرارات ذات األثر طويؿ األمد التي تيدؼ إلى زيادة  (6: 2001)عوض،  3

 قيمة المنظمة مف وجية نظر العمالء والمساىميف والمجتمع ككؿ.
4 (Wheden& Hunger, 2006: 69).  القرارات والنشاطات اإلدارية التي تحدد التوجو طويؿ األمد لممنظمة مف خالؿ مراقبة وتقييـ مجموعة

 الفرص والتحديدات الخارجية مقابؿ القوة والضعؼ التي تتسـ بيا تمؾ المنظمة.
جي لممنظمة وخمؽ ميزة مجموعة القرارات والممارسات اإلدارية ذات الصمة بتحديد التوجو االستراتي (.221: 2008)رشيد، وجالب،  5

 مستدامة تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا بطريقة مميزة.
ىي األسموب اإلداري المميز الذي ينظر إلى المؤسسة في مجموعيا نظرة شاممة في محاولة لتعظيـ  (76: 2010)السممي،  6

وذلؾ باتخاذ الميزة التنافسية التي تسمح ليا بالتفوؽ في السوؽ واحتالؿ مكانو ومركز تنافسي قوي، 
القرارات االستراتيجية التي تأخذ باعتبارىا الفرص والمشكالت الحالية وتيتـ في نفس الوقت بالتعرؼ 

 عمى المستقبؿ لإلعداد لمتعامؿ معو. 
عممية تتمكف المؤسسة بواسطتيا مف تحديد أىدافيا وتحديد األعماؿ الالزمة إلنجاز تمؾ األىداؼ في  (45: 2004)بف حبتور،  7

 لزمف المناسب والسعي لتحقيؽ تمؾ األعماؿ واألنشطة وتقويـ مستوى التقدـ والنتائج المتحققة.ا
مجموعة القرارات والنشاطات اإلدارية التي تحدد التوجو بعيد المدى لممؤسسة مف خالؿ مراقبة وتقييـ  (78: 2012)العيساوي، وآخروف،  8

 والضعؼ التي تتسـ بيا تمؾ المؤسسة.الفرص والتحديات الخارجية مقابؿ نقاط القوة 
10 (Marcus, 2005: 52)  اليدؼ الرئيس لإلدارة االستراتيجية ىو األفضمية في االستدامة التنافسية أو األداء فوؽ المتوسط عمى

 األقؿ لمدة عشر سنوات.
األفعاؿ وتخصيص الموارد الضرورية تحديد األىداؼ األساسية طويمة األمد لممنظمة تتبني مجموعة مف  (23: 2005)السالـ،  11

 لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.
ىي رسـ االتجاه المستقبمي لممنظمة، وبياف غاياتيا عمى المدى البعيد، واختيار النمط االستراتيجي  (21: 2002)المرسي وآخروف،  12

 وتقييميا.المناسب لتحقيؽ ذلؾ، عمى ضوء متغيرات المحيط، ثـ تنفيذ االستراتيجية، ومتابعتيا 
ىي عممية تكييؼ المنظمة مع محيطيا، بما يضمف تحقيؽ أغراضيا واستمراريتيا عمى المدى البعيد،  (86: 2003)حريـ،  13

 وذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى رفع قيمة منتجاتيا وخدماتيا.

 المصدر: من إعداد الباحثة بناًء عمى المراجع السابقة
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 في الجدول أعاله  لمباحثة من خالل التعريفات السابقة  يتضح
 

تناوؿ بعض الكتاب والباحثيف أف اإلدارة االستراتيجية تمثؿ مجموعة مف القرارات والممارسات كدراسة 
،  (Pearce. J & Robinson, 2005: 6)(، وبالتالي يتفؽ مع دراسة 28: 2017مساعدة ) حوؿ المفيـو

دريس، ) ويختمؼ مع دراسة الغالي، (. التي توضح بأف اإلدارة االستراتيجية ىي اإلطار 48: 2007وا 
الذي يحوي االستراتيجية، ويعمؿ عمى تحقيقيا خدمة لممنظمة، وبالتالي يرجع سبب االتفاؽ واالختالؼ 
بيف الباحثيف لمبيئة التي تـ فييا تحقيؽ االستراتيجية؛ إضافة إلى اختالؼ الزمف لمفيوـ االستراتيجية، 

ما أنيا جميعًا تركز عمى مجموعة مف العمميات واألبعاد لموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ المنظمات، وأف ك
 اإلدارة االستراتيجية تيتـ بعدة مياـ منيا:

 صياغة رسالة ورؤية المنظمة. -
إعداد خطة استراتيجية رئيسية لممنظمة، وكذلؾ تحديد أىدافيا واستراتيجيتيا لمتعامؿ مع البيئة  -

 والخارجية.الداخمية 
 تنفيذ الخطة االستراتيجية حتى يتـ تحويميا إلى نتائج ممموسة. -
تقييـ ومتابعة ورقابة الخطة االستراتيجية مف أجؿ تحديد ما إذا تـ تنفيذ الخطة االستراتيجية التي  -

 تتماشى مع رسالتيا ورؤيتيا وأىدافيا، والعمؿ عمى التعديالت المناسبة في حالة أي انحراؼ.     
 
أسموب أوطريقة ممنيجةتتبناىا منظمات األعماؿ مف  ىي اإلدارة االستراتيجية ضح من االنف انيت

أجؿ تحديد مستقبؿ ىذه المنظمات، و تتضمف التحميؿ البيئي لمشركة، وتكويف االستراتيجية، وتنفيذىا، 
وتقييميا والرقابة االستراتيجية عمى المدى البعيد بيدؼ خمؽ ميزة تنافسية تمكف الشركة مف إيجاد موقع 

رى المنافسة والحفاظ عمى وجودىا واستمراريتيا واستقرارىا وتطورىا ونموىا ليا بيف الشركات األخ
وامتالؾ عناصر القوة الالزمة التي تمكنيا مف التفوؽ عمى المنافسينفي المنظمات األخرى، وذلؾ مف 

ويمبي رغبات ومتطمبات  العميااإلدارةالقرارات والنشاطات واألسموب اإلداري الذي يتـ تبنيو مف خالؿ 
احتياجات مجتمع المستفيديف، وتبنييا يعد كقوة دفاعية في مواجيو التحديات والمنافسيف، بما يمنحيا و 

يجاد موقع لممنظمة تكوف فيو قادرة عمى المنافسة وتحقيؽ االستدامة مف خالؿ خطة  األفضمية وا 
 افيا.شاممة، تمثؿ خميط مف األىداؼ المستخدمة في رسالتيا ورؤيتيا تمكنيا مف  تحقيؽ أىد
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 أىمية اإلدارة االستراتيجية:
عندنجاح منظمات األعماؿ في تطبيؽ اإلدارة االستراتيجية فإنو ينتج عف ذلؾ العديد مف المزايا 
والمنافع التي مف أىميا اتخاذ القرارات المناسبة  التي تستند إلى وضوح الرؤية االستراتيجية، و التفاعؿ 

ليا مف خالؿ تخصيص الموارد بما يسيـ في انتياز الفرص،  مع محيط المنظمة وبيئتيا واالستجابة
وتجنب التيديدات المحيطة، واالستفادة مف عوامؿ القوة الداخمية، والعمؿ عمى ردـ عوامؿ الضعؼ 
الداخمية لتحقيؽ عائد اقتصادي مرضي، والعمؿ عمى تدعيـ المركز التنافسي لممنظمة، وذلؾ مف أجؿ 

 ستمرار واالستقرار والنمو.تحقيؽ األىداؼ والبقاء واال
 

بأىمية تطبيؽ اإلدارة االستراتيجية في منظمات األعماؿ المختمفة مرده  العمياإف تزايد إيماف اإلدارة 
 (:29: 2017وجود عامميف أساسيف يتفاعالف معًا كما وضحيا )مساعدة، 

اعتماد اإلدارة االستراتيجية في إطار العمؿ اآلني والمستقبمي األمر الذي مف شأنو تحقيؽ  األول: -
 فوائد عديدة لممنظمة.

في  العمياإف اعتماد اإلدارة االستراتيجية أصبح اآلف خيارًا استراتيجيًا بالنسبة لإلدارة  الثاني: -
قميمية، وعا لمية، وبالتالي إف التفكير التقميدي في المنظمات نظرًا لما تواجيو مف تحديات محمية، وا 

 إدارة المنظمات أصبح غير مجدي في يومنا ىذا.
 

أنو مع التحديات الجديدة التي تواجو المنظمات في اآلونة األخيرة، :(20: 2014ويرى )سمطاني، 
والتي مف بينيا العولمة والتحوؿ مف المجتمعات الصناعية إلى مجتمعات المعرفة، والتغيير 

أصبح العمؿ بأسموب اإلدارة االستراتيجية ضروري  ،نولوجي، وزيادة حدة المنافسة بيف المنظماتالتك
 لمتكيؼ مع تمؾ المتغيرات.

 
(، )الحسيني، 38: 2004ويمكف توضيح أىمية اإلدارة االستراتيجيةمف خالؿ النقاط التالية )الخفاجي، 

2000 :30) 
 والفرص. تساعد المنظمات في التوقع بمشكالت المستقبؿ -
 تييئ وضوح األىداؼ والتوجيات المرتبطة بمستقبؿ المنظمة، وآفاؽ تطورىا. -
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تسيـ في تحقيؽ الفوائد، وذلؾ باعتباره دليال مرشدا لممنظمة، ومساعدًا لممديريف، وباقي الموارد  -
 البشرية عمى التغيير.

و الموارد لألىداؼ تساعد عمى تحديد األولويات واألىداؼ المتعددة والمتداخمة، ومف ثـ توجي -
 الميمة، والتي ليا عالقة بمستقبؿ المنظمة.

تمكف مف تحديد الفرص المختمفة التي يفرزىا المحيط، والعمؿ عمى استغالليا بالموازاة مع عناصر  -
 القوة التي تمتمكيا المنظمة، وتقميؿ آثار تيديدات المحيط ونقاط الضعؼ الداخمية لممنظمة.

 واألداء األفضؿ مف خالؿ التفاعؿ، والتكامؿ، والتعاوف، والجدية. تؤدي إلى تحقيؽ الفعالية -
 

تكمف في قدرتيا عمى تحديد الفرص مف خالؿ  االستراتيجية أف أىمية اإلدارةويتضح من األنف ذكره 
والعمؿ عمى تجنب المخاطر والتيديدات  وحسف استغالليا، البيئة الخارجية التي تعمؿ فييا المنظمات،

والسيطرة المباشرة رىا وكذلؾ تعزيز نقاط القوة، وتحييد نقاط الضعؼ في بيئتيا الداخمية والحد مف أثا
 .عمييا

 

 أىداف اإلدارة االستراتيجية:  3.1.2
 

إف األسموب اإلداري لو غايات وأىداؼ تسعى المنظمات إلى تحقيقيا، ومف ىذه األساليب اإلدارية 
االستراتيجية، حيث سيتـ عرض مجموعة مف آراء الباحثيف التي تتبعيا المنظمات أسموب اإلدارة 

( أف 11 :2008 ويرى )وىبو، بأىـ أىداؼ اإلداريةاالستراتيجيةلمفكريف اإلدارييف حوؿ ما يتعمؽ وا
 :االستراتيجية تتمخص فيما يميأىداؼ اإلدارة 

والقواعد، واألنظمة تييئة المنظمة داخميًا بإجراء التعديالت في الييكؿ التنظيمي، واإلجراءات  -1
 والقوى العاممة بالشكؿ الذي يزيد مف قدرتيا عمى التعامؿ مع البيئة الخارجة بكفاءة وفعالية.

التركيز عمى السوؽ، والبيئة الخارجية باعتبار أف استغالؿ الفرص ومقاومة التيديدات ىو المعيار  -2
 األساسي لنجاح المنظمات.

زيادة حصة المنظمة في السوؽ، وزيادة رضا المتعامميف اتخاذ قرارات ىامة ومؤثرة تعمؿ عمى  -3
معيا، وزيادة المكاسب ألصحاب المصمحة مف وجودىا سواء أكانوا مف المساىميف أـ مف المجتمع 

 كمو أو قطاع معيف.
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تحديداألولويات واألىمية النسبية بحيث يتـ وضع األىداؼ طويمة األجؿ، واألىداؼ السنوية  -4
جراء عم  ميات تخصيص الموارد باالسترشاد بيذه األولويات.والسياسات، وا 

تشجيع اشتراؾ العامميف مف خالؿ العمؿ الجماعي مما يزيد التزاـ العامميف؛ لتحقيؽ الخطط التي  -5
يا، وبالتالي يقمؿ مف مقاومتيـ لمتغيير ويزيد مف فيميـ ألسس عمىاشتركوا في مناقشتيا ووافقوا 

 منظمة.تقييـ األداء ومنح الحوافز داخؿ ال
 

ويشير عوض أن األىداف االستراتيجية التي عمى منظمات األعمال األخذ بيا ىي عمى النحو 
 ( 2001التالي: )عوض، 

  ،تجميع البيانات عف نقاط القوة والضعؼ والتيديدات بحيث يمكف لممدير اكتشاؼ المشاكؿ مبكرًا
ىي ردود فعؿ لقرارات واستراتيجيات  وبالتالي يمكف األخذ بزماـ القيادة بداًل مف أف تكوف القرارات

 المنافسيف.
  وجود نظاـ لإلدارة االستراتيجية يتكوف مف إجراءات وخطوات معينة يشعر العامموف مف خاللو

 بأىمية المنيج العممي في التعامؿ مع المشكالت التي تواجييـ.
  الغامضة.تسييؿ عممية االتصاؿ داخؿ المنظمة، حيث يوجد المعيار الذي يوضح الرسائؿ 
 لتوزيع الموارد وتخصيصيا بيف البدائؿ المختمفة. واضحةر ييامع وجود 
  إيجاد المعيار الموضوعي لمحكـ عمى كفاءة اإلدارة؛ فاإلدارة التي تفشؿ في زيادة قيمة المنظمة

 ىي إدارة فاشمة ميما كاف حجـ ما تدعيو مف إنجازات وتطوير المنظمة.
 اذ القرارات، والتنسيؽ والرقابة واكتشاؼ وتصحيح االنحرافات وكفاءة عمميات اتخ فاعمية زيادة

 لوجود معايير واضحة تتمثؿ في األىداؼ االستراتيجية والمسؤوليات المحددة عف تنفيذىا.
 

أنييجب أن تيدف االستراتيجية إلى خمق درجة من التطابق، والتي يجب  (2000، ويرد )الحسيني
 أن تتسم بالكفاءة العالية بين عنصرين أساسين وىما: 

  خمؽ درجة مف التطابؽ بيف أىداؼ المنظمة وبيف غاية المنظمة أي غرضيا، حيث ال تتمكف
يات التي تعمؿ عمى المنظمة مف أف تعمؿ في ظؿ وجود حالة مف التناقض بيف األىداؼ والغا

 تحقيقيا.
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  خمؽ درجة مف التطابؽ بيف رسالة المنظمة والبيئة التي تعمؿ فييا، ومعنى ذلؾ أف االستراتيجية
تعمؿ عندما تعكس رسالة المنظمة تمؾ الظروؼ البيئية المؤثرة فييا، واالستراتيجية تصؼ طرؽ 

فرص والموارد واإلمكانيات الحالية تحقيؽ المنظمة ألىدافيا مع األخذ في الحسباف التيديدات وال
ليذه المنظمة، وىذا يشمؿ ثالث عوامؿ رئيسة تؤثر بدرجة كبيرة عمى االستراتيجية وىي: )البيئة 
الخارجية ومتغيراتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية، الموارد واإلمكانيات الداخمية، 

 جازىا ضمف إطار زمني محدد(.األىداؼ التي تحددىا المنظمة، وتسعى إلن
 

االستراتيجية لممنظمة تنقسم إلى ثالثة أنواع عمى النحو التالي  ويوضح رشيد وجالب أن األىداف
 (: 2008)رشيد، وخالب، 

 :وىي التي يتوقع انجازىا خالؿ أقؿ مف عاـ واحد. األىداف قصيرة المدد 
 :ة مف عاميف إلى خمسة أعواـ.وىي التي تنجز خالؿ فترة زمني األىداف المتوسطة المدد 
 :وىي التي يتوقع انجازىا خالؿ فترة زمنية تزيد عف خمسة أعواـ، وىذه  أىداف بعيدة المدد

 باألىداؼ االستراتيجية عمييااألىداؼ غالبًا ما يطمؽ 
 

اإلدارة االستراتيجيةىي األىداؼ التي ترتبط مباشرة ترد الباحثة من خالل العرض السابق أن أىداف 
وعادة ما ترتبط بالمركز الذي ترغب المنظمة الوصوؿ  العميابرسالة المنظمة ويتـ صياغتيا مف اإلدارة 

 إليو في القطاع التي تعمؿ فيو، وبالتالي إف اليدؼ الرئيس ىو تحقيؽ أىداؼ المنظمة االستراتيجية.
مثؿ: ىدؼ الربحية، وخدمة المستفيد، وىدؼ النمو، وخدمة األفراد العامميف، ورغـ وجود أىداؼ فرعية

وىدؼ خدمة المجتمع المحمي التي تعمؿ فيو المنظمة إلى غير ذلكمكف ىذه األىداؼ الفرعية في 
و تعد األىداؼ عمىالنياية تعد المحصمة التي تعمؿ فييا المنظمة عمى تحقيؽ ىدفيا الرئيس، و 

 تعبير عف الرؤية المستقبمية. االستراتيجية ىي 
 
 

 مراحل اإلدارة االستراتيجية: 4.1.2
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تعددت اآلراء المقدمة مف الكتاب والمفكريف حوؿ مراحؿ اإلدارة االستراتيجية، وميما اختمفػت وجيػات   
النظر فيناؾ آراء مشتركة بيف البػاحثيف تػؤدي إلػى صػياغة االسػتراتيجيات واختبارىػا ووضػعيا موضػوع 

 (عمى النحو اآلتي:6: 2001)عوض،  :التنفيذ كما حددىا
 ةمرحمة تصميم االستراتيجي 
 مرحمة تطبيق االستراتيجية 
 مرحمة تنفيذ االستراتيجية 
 مرحمة تقييم ورقابة االستراتيجية 

 االستراتيجيةوالشكل التالي يوضح مراحل بناء 

 

 االستراتيجية صياغة مرحمة
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تبدأ عممية صياغة االستراتيجية بالتعرؼ إلى االتجاه االستراتيجي لممنظمة، حيث أف تحديد االتجاه 
مختمؼ األنشطة األخرى في المنظمة مف تحديد األىداؼ لإلدارات  عميوبشكؿ متكامؿ تعتمد 

المختمفة، واختيار االستراتيجيات، ووضع الخطط العممية وتخصيص الموارد ومختمؼ األنشطة األخرى 
 (.2017)مساعدة، 

 
يشير الكثير مف الكتاب والباحثينوالخبراء في ترتيب تصميـ االستراتيجية، ومكونات االتجاه 

اتيجي لممنظمة مف حيث أف مكوناتيا تتمثؿ برؤية منظمة األعماؿ، ورسالتيا، والئحة القيـ االستر 
األساسية فييا، وأىدافيا االستراتيجية، وبالتالي يمكف تعريؼ صياغة االستراتيجية بأنيا عممية تكامؿ 

فرص التحميؿ الداخمي مع التحميؿ الخارجي مف خالؿ مواءمة نقاط القوة ونقاط الضعؼ،مع ال
دريس،  ( أف أىمية صياغة االستراتيجية تتجمى في 2007والتيديدات في المنظمة. ويؤكد )الغالي، وا 

 األمور التالية:
المرحمة التي تربط بشكؿ صحيح، ودقيؽ، ومالئـ بيف التوجو العاـ المتأثر بجوانب نظرية عديدة،  -

 وعمميات التنفيذ المتأثرة بالتفاصيؿ والواقعية الشديدة.
الضرورية  مختمؼ المستويات ومعرفة االسياماتمساعدة منظمات األعماؿ عمى تحديد األدوار ل -

والمطموبة لكؿ مستوى مف المستويات، كذلؾ تساعد عمى توفير جوانب الربط الضرورية بيف عمؿ 
 ىذه المستويات.

 في تخصيص وحشد الموارد ضمف إطار خطة استراتيجية واضحة المعالـ. اإلسياـ -
القاعدة األساسية لبدء عمميات تنفيذ الخيار االستراتيجي الحقًا فال يمكف نقؿ الخيار إلى تمثؿ  -

 أرض الواقع بدوف تحديد استراتيجي وواضح المعالـ.
 ( أف صياغة االستراتيجية يجب أف ترتبط باتخاذ قرارات متعمقة باآلتي:2010ويرى )جاد الرب، 

 .تحديد وفمسفة وغرض ورسالة المنظمة 
 د األىداؼ طويمة األجؿ إلنجاز رسالة المنظمة.تحدي 
 .اختياراالستراتيجية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ طويمة األجؿ 

 

 
 مرحمة تطبيق االستراتيجية
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بعد القياـ بوضع الرسالة والتحميؿ البيئي لممنظمة وتقييـ النتائج يتـ اختيار استراتيجية المنظمة، وتعد 
ىذه االستراتيجية، وتتضمف وضع األىداؼ قصيرة األجؿ، ورسـ ىذه المرحمة الثانية في تنفيذ 

  السياسات التي تشتؽ مف استراتيجية الموارد البشرية والمادية وتوزيعيا، حيث إف تنفيذ االستراتيجية
عادة توزيع السمطات والمسؤوليات ووضع األنظمة المختمفة كأنظمة  يتطمب تعديؿ الييكؿ التنظيمي وا 

د اإلجراءات وتغيير األنشطة واىتماماتيا، وقد تتطمب ىذه االستراتيجية عند تنفيذىا المعمومات، وتحدي
قوى عاممة تحمؿ خصائص معينة فبعد مرحمة تصميـ االستراتيجية التي تعد نظرة فمسفية فإف مرحمة 
قة تطبيؽ االستراتيجية تحتاج إلى نظرة عممية وقدرة عمى تحريؾ الموارد البشرية وغير البشرية بطري

ف مف أىـ أسس نجاح ىذه المرحمة ىو تحقيؽ  منظمة ومرتبة لمعمؿ عمى تنفيذ ىذه االستراتيجية وا 
التكامؿ والتعاوف بيف األنشطة والوحدات اإلدارية المختمفة في المنظمة لتنفيذ ىذه االستراتيجية بكفاءة 

تـ تصميميا غالبًا ما تكوف  ، ويحتاج التطبيؽ إلى أفكار جديدة وخالقة ألف االستراتيجية التيوفاعمية
حديثة أو جديدة لـ يسبؽ القياـ بيا لذلؾ فإف تطبيقيا يحتاج إلى أفكار جديدة وليس تقميدية كما ىو 

 (2014معروؼ ومطبؽ عند تنفيذ استراتيجية سابقة. )شوقي، وآخروف، 
 
 

 مرحمة تقييم االستراتيجية
اتيجية وتنفيذىا وىي تقييـ التحميؿ البيئي )الداخمي تعد ىذه المرحمة الثالثة بعد القياـ بتصميـ االستر 

ة عمىوالخارجي لممنظمة(، وتقييـ مدى دقة التنبؤات التي تحتوييا الخطط مف خالؿ مقارنة النتائج الف
المتحققة باألىداؼ المتوقعة التي تـ التنبؤ بيا مف خالؿ تصميـ االستراتيجية وتنفيذىا واكتشاؼ 

تصميـ االستراتيجية أو تنفيذىا، ولكي تتمكف المنظمة مف الحكـ عمى االنحرافات في مرحمة 
نجاحاستراتيجيتيا في تحقيؽ اليدؼ تبرز الحاجة إلى تجميع بيانات مف البيئة الداخمية والخارجية أو 

 تغيير النظاـ أو ىيكؿ العمؿ التي كانت السبب في عدـ تحقيؽ األىداؼ.
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 مرحمة تنفيذ ورقابة االستراتيجية
تعد مرحمة تنفيذ ورقابة االستراتيجية عنصرًا ىامًا وجزءًا أساسيًا مف عممية تنفيذ االستراتيجية، وتعرؼ 
الرقابة بأنيا: اإلجراءات الرسمية وغير الرسمية التي تستخدـ بواسطة المدراء عمى مختمؼ األنشطة 

 (2011بالمستيدؼ. )الظاىر،  الفعميالتنظيمية، وذلؾ بيدؼ مقارنة األداء 
وبالتالي تستخدـ الرقابة في تحديد االنحرافات غير المرغوب فييا واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتصحيحيا، وضماف عدـ تكراراىا مستقباًل سواء كانت الرقابة إدارية أو مالية، ولقد تـ تطوير مداخؿ 

التغذية األمامية، ويتضمف الخطوات التالية كما  نظاـ عميوحديثة لمرقابة االستراتيجية أىميا ما أطمؽ 
 (:2009يرى )الغالبي، إدريس، 

 
 الميزة التنافسية: 5.1.2

تعد الميزة التنافسية تحديًا حقيقيا ما بيف منظمات األعماؿ في مختمؼ القطاعات سواء أكانت خدمية 
مف أجؿ الوصوؿ إلى مركز أو إنتاجية، وذلؾ مف خالؿ تقديـ أفضؿ الخدمات لمتفوؽ عمى المنافسيف 

تنافسي مما أدى أف تسارع المنظمات لتقديـ أفضؿ الخدمات والمنتجات لعمالئيا مع األخذ بعيف 
 .االعتبار حاجات السوؽ ورغبات الزبائف

 
 

 تعريف الميزة التنافسية:
ـ. 1939عاـ  Chamberlainاألدبيات االقتصادية أف مفيوـ الميزة التنافسية يرجع إلى كتابات  أجمعت

ـ. غير أنو ارتبط ارتباطا وثيقا بالمفكر "مايكؿ بوتر" الذي أثبت أف الميزة 1959عاـ  Selzhickو
التنافسية ترتبط بالمنظمة ال بالدولة، وذلؾ بما تحققو ىذه المنظمة مف قيمة مضافة لعمالئيا. 

 (365: 2011)طرطار، 
 

مف خالؿ تقديـ أكبر قيمة لمعمالء مف خالؿ  والميزة التنافسية ىي ميزة مكتسبة عمى المنافسيف
تخفيض األسعار أو عف طريؽ توفير قيـ إضافية وخدمة ىذه القيـ أو عف طريؽ أسعار أعمى،وبجودة 

 أكبر مع مزايا مختمفة عف المنافسيف.
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 الميزة التنافسية مفيوم: (2.2جدول رقم )
 المفيوم اسم الباحث، السنة، الصفحة م
قدرة المنظمة عمى توظيؼ مواردىا المادية والبشرية لتمبية حاجات المستيمكيف بشكؿ أكثر كفاءة مف  (31: 2018)الشريؼ،  1

 المنظمات التي تعمؿ في نفس المجاؿ.
ثر ىي مجاؿ تتمتع فيو المنظمة بقدرة أعمى مف منافسييا في استغالؿ الفرص الخارجية أو الحد مف أ (.48: 2012)التمباني وآخروف و،  2

 التيديدات وتنبع الميزة التنافسية مف قدرة المنظمة عمى استغالؿ مواردىا المادية أو البشرية.
مف المنتج،  عميياىي قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ حاجات المستيمؾ أو القيمة التي يتمنى الحصوؿ  (33: 2010)عوالي،  3

مثؿ الجودة العالية، وبالتالي فيي استثمار لمجموعة األصوؿ المالية والبشرية والتكنولوجية بيدؼ 
 إنتاج قيمة لمعمالء تمبي حاجاتيـ.

وىذه  ،تحقيؽ ميزة متواصمة ومستمرة عف المنافسيف إلىمجموعة متكاممة مف التصرفات التي تؤدي  (53: 2011، وآخروف)الشوبكي  4
وأساس  ،صمبة التنافس ،وىي طريقة التنافس ،ستراتيجية تتحدد مف خالؿ ثالث مكونات رئيسيةاال

 التنافس.
5 (ALLAN Afu AH. 2009: 4)  الميزة التنافسية ىي ميزة مكتسبة عمى المنافسيف مف خالؿ تقديـ أكبر قيمة لمعمالء مف خالؿ

القيـ أو عف طريؽ أسعار أعمى، ولكف  تخفيض األسعار أو عف طريؽ توفير قيـ إضافية وخدمة ىذه
ىذه المزايا ال تميؿ إلى البقاء دوف بذؿ جيد كبير إذ مع مرور الوقت قد يؤدي إلى تآكميا. كما 
يحاوؿ المنافسوف لتكرار ميزة ناجحة ألنفسيـ ونصؼ المعركة ىو إنشاء ميزة تنافسية في حيف 

 .عمييافاظالنصؼ األخر ىو الح
وىي الطريقة التي تدار بيا العمميات والتي يجب أف تعكس الفيـ الواضح لألىداؼ طويمة األمد  (58: 2009)محسف،  6

لممنظمة والمجيودات الوظيفية لمشركة بيف التسويؽ والعمميات بيدؼ تتبع حاجات كؿ جزء مف أجزاء 
 مرغوبة. إلىالسوؽ وتحويؿ تمؾ الحاجات 

تحقيؽ حاجات المستيمؾ أو القيمة التي يتمنى المستيمؾ  عمىافسية قدرة المنظمات والميزة التن (.56: 2008)الالمي، البياتي،  7
 مف خالؿ المنتج. عميياالحصوؿ 

وىي المجاؿ تتمتع فيو المؤسسة بقدرة أعمى مف منافسييا في استغالؿ الفرص الخارجية أو الحد مف  (.95: 2006)الدىار،  8
قدرة المؤسسة عمى استغالؿ مواردىا المادية أو البشرية أثر التيديدات، وتضع الميزة التنافسية مف 

فقد تتعمؽ بالجودة أو التكنولوجيا أو القدرة عمى تخفيض التكمفة أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار 
 والتطوير أو وفرة الموارد المالية أو بتميز الفكر اإلداري أو امتالؾ موارد بشرية.

و التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح لممنظمة إنتاج قيـ ومنافع لمعمالء تزيد عما يقدمو الميارة أ (98: 2001، )السممي 9
ويؤكد تميزىا واختالفيا عف ىؤالء المنافسيف مف وجية نظر العمالء الذيف يتقبموف ىذا  المنافسوف،

 األخريف.ما يقدمو  عمىاالختالؼ والتميز حيث يحقؽ ليـ المزيد مف المنافع والقيـ التي تتفوؽ 
10 (2000: 

120macmillan&tampoc) 
 والميزة التنافسية ىي الوسيمة التي تستطيع المنظمة مف خالليا المكسب في منافستيا مع األخريف.

11 (kotler,1997:35)  وتعرؼ أنيا قابمية المنظمة عمى األداء بأسموب واحد أوعدة أساليب ليس بإمكاف المنافسيف إتباعيا
مستقبال وأف )الميزة التنافسية( ترتبط بقدرة المنظمة عمى بنائيا فقد تتمثؿ بتوفير جودة حاليا أو 

أفضؿ لممنتج أو تقديـ خدمات أفضؿ أو كمفة منخفضة أو إبداع في منتجاتيا أو تميز في المنتج أو 
 الخدمة المقدمة أو المعرفة التي تمتمكيا مقارنة بالمنظمات األخرى.

 لباحثة بناًء عمى المراجع السابقةالمصدر: من إعداد ا
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قدرة الشركة عمى تمبية احتياجات السوؽ والمستيمؾ مف سمع وخدمات متميزة،  مما سبق ترد الباحثة
وذات قيمة إضافية مع أسعار مناسبة وبجودة عالية مف خالؿ إدارة استراتيجية حديثة وكفؤة يتـ مف 
خالليا توظيؼ الموارد المادية والبشرية والميارات والمعارؼ التقنية واإلدارية بشكؿ أمثؿ. تتمكف 

كة مف استغالؿ نقاط القوة والفرص المتاحة، والتغمب عمى نقاط الضعؼ والتحديدات الماثمة الشر 
جادة التسويؽ،  خصووالمحتممة. بما يحقؽ ليا  سوقية أكبر، ويجعميا قادرة عمى االبتكار والتطوير، وا 

وميارات االستجابة والتكيؼ مع المتغيرات والحاجات. مف أجؿ كسب ورضا العمالء وأصحاب 
 المصمحة، وتحقيؽ التفوؽ المستداـ، والمحافظة عمى التميز عف المنافسيف اآلخريف.

 
 

 أىمية الميزة التنافسية:
تحقيقو في ظؿ التحديات التنافسية لممناخ  تعمؿ عمىلممنظمات، اً تعد الميزة التنافسية ىدفًااستراتيجي

االقتصادي، وتحقؽ الميزة التنافسية القيمة المضافة لممنظمة، وتضمف ليا البقاء واالستمرارية، كما 
 النحو اآلتي: ( عمى152: 2018تظير أىمية الميزة التنافسية كما أوردىا الشريؼ )

 افسيف، وبالتالي تتيح ليا تحقيؽ نتائج أداء تعطي المنظمة تفوقًا نوعيا وكميا وأفضمية عمى المن
 عالية.

  ىي األساس الذي تصاغ حولو االستراتيجية التنافسية لممنظمة، وىذه األخيرة تنمي قدراتيا
 ومواردىا لدعـ ميزتيا التنافسية ألنيا تفشؿ بدوف ىذه الميزة.

  مف االستجابة السريعة.إنيا سالح لدى المنظمة لمواجية تحديات السوؽ والمنافسيف مما يمكنيا 
 المنظمة مف الحصوؿ عمى حصة سوقية أكبر مف منافسييا مما يعني زيادة حجـ مبيعاتيا  تتمكن

 وأرباحيا.
  تسيـ في التأثير اإليجابي في مدركات العمالء، وباقي المتعامميف مع المنظمة وتحفزىـ الستمرار

طالتو.  وتطوير التعامؿ وا 
  بالتجدد، وىذا األمر يتيح لممنظمة متابعة التطور والتقدـ عمى المدى البعيد.تتسـ الميزة التنافسية 
  تعطي الميزة حركية وديناميكية لمعمميات الداخمية لممنظمة، وذلؾ نظرًا لكونيا مستندة عمى موارد

 المنظمة وقدرتيا ومجاالتيا.
 والتطوير مف أجؿ  ىي المحرؾ المحفز لممنظمات لتنمية وتقوية مواردىا وتدفعيا إلى البحث

 المحافظة عمى ىذه الميزة وتقويتيا.
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 :خصائص الميزة التنافسية
مسألة ديمومةالميزة  عمىعند الحديث عف خصائص الميزة التنافسية البد مف التركيز في المقاـ األوؿ 

ويمخص  تقميدىا أو محاكاة ما تستند إليو،عمىالتنافسية وبقائيا، فالميزة تنتيي بمجرد قدرة المنافسيف 
 ( أىـ خصائص وصفات الميزة التنافسية عمى النحو التالي:54: 2014)باديس، 

 إنيا نسبية، أي تحقؽ بالمقارنة مع المنافسيف، وليست مطمقة. -
 المنظمات المنافسة. عمىالتفوؽ واألفضمية لممنظمة  إلىتؤدي  إنيا -
 إنيا تنبع مف داخؿ المنظمة وتحقؽ قيمة ليا. -
 أداء المنظمة ألنشطتيا، أو في قيمة ما تقدمو لممشتريف أو كمييما. إنيا تنعكس في كفاءة -
دراكيـ لألفضمية  عمىأف ليا دورًا في التأثير   - تقدمو المنظمة مف منتجات )سمع  فيماالمشتريف وا 

 ( وتحفزىـ لمشراء منيا.خدمات أو
 إنيا تتحقؽ لمدة طويمة وال تزوؿ بسرعة عندما يتـ تطويرىا وتجديدىا. -
 

 أبعاد الميزة التنافسية: 
يمكف النظر إلى أبعاد الميزة التنافسية بأنيا تمثؿ مصادر حيوية الستدامة الميزة التنافسية لمنظمات 

 (.16: 2007األعماؿ كما أشار إلييا )المعاضيدي، 
  :تتمثؿ بمجموعة العمميات اإلدارية والمنظمية التي تؤدي ثالث أدوار رئيسة ىي )التعاوفالعمميات 

عادة التشكيؿ(.التعميـوالتكامؿ،   ، وا 
  :ويقصد بيا الموجودات التي تمتمكيا المنظمة والتي تساعدىا في تحديد موقعيا المواقع

االستراتيجي وتقرير ما تمتمكو مف مزايا تنافسية، وكيفية استدامتيا، وتتمثؿ ىذه الموجودات ب 
 يةالييكمية لمسوؽ، الحدود التنظيمية(.)التكنولوجيا، المالية، غير الممموسة، المؤسسية، البن

  :وتشير إلى االستثمارات التي تحقؽ العوائد المتزايدة والمستمرة لممنظمة في ضوء المسارات
 الفرص والتيديدات الخاصة ونقاط القوة والضعؼ فييا.

 

  



28 
 

 ( أبعاد الميزة التنافسية عمى النحو اآلتي:2014(، وترغيني )2008وقد حدد زايد )
تعد جودة المنتجات عنصرًا أساسيَا في المنافسة بيف المنظمات، فاالستجابة السميمة أواًل: الجودة: 

والسريعة، والفعالة الحتياجات العمالء تسمح ليـ بتحقيؽ رضاىـ، وبالتالي اكتساب حصص سوقية، 
ء، وذلؾ بيدؼ وتسيـ إدارة الجودة الشاممة في تحسيف مستوى الجودة، والقيمة التي تقدميا لمعمال

 االرتقاء بأدائيا، وتنمية مياراتيا التسويقية.
 

يشمؿ القدرة عمى استعماؿ الميارات والمعارؼ في وضعيات جديرة  اً تعد مفيومًاعامثانيًا: الكفاءة: 
ضمف حقؿ ميني. فيي تشمؿ التنظيـ والتخطيط، والتجديد والقدرة عمى التكيؼ مع نشاطات جديدة، 
وبيذه المفاىيـ فإف اكتساب الكفاءات يشكؿ تحديا أكبر مف اكتساب الميارات والمعارؼ. وتعد المنظمة 

ى مخرجات، ولذلؾ يعد أحسف قياس لمكفاءة ىو مقدار المدخالت المطموبة إلنتاج لتحويؿ المدخالت إل
مخرجات معينة، وكمما ارتفع معدؿ كفاءة عمميات المنظمة كمما قمت المدخالت المطموبة إلنتاج 
مخرجات معينة، وكمما ارتفع معدؿ كفاءة عمميات المنظمة كمما قمت المدخالت المطموبة إلنتاج 

وتنسب الكفاءة إلى المعرفة  .تالي ساعد ذلؾ في تحقيؽ كفاءة عالية مقارنة بالمنافسيفمخرجات، وبال
والقدرات التي تتمتع بيا منظمة األعماؿ، والتي تساعدىا عمى القياـ بأنشطتيا بطريقة أكثر كفاءة مف 

لمكفاءة المنافسيف. وما المنظمة إال نظاـ لتحويؿ المدخالت إلى مخرجات، لذلؾ نجد أف أبسط قياس 
يتمثؿ في مقدار المدخالت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة، وكمما ارتفع معدؿ كفاءة عمميات المنظمة 
قمت المدخالت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة، ومف ثـ تكمفة الييكؿ اإلنتاجي لممنظمة. )شعباف، 

2011) 
 

برزىا يتمثؿ في التصنيؼ وفقًا ويختمؼ الباحثوف في وضع العديد مف التصنيفات لمكفاءة، إال أف أ
لثالثة مستويات وىي المستوى الفردي، ويوافؽ الكفاءات الفردية، والمستوى الجماعي، ويوافؽ الكفاءات 
الجماعية، والمستوى التنظيمي ويوافؽ الكفاءات التنظيمية، ويسميو البعض بالكفاءات االستراتيجية التي 

 (2010رد. )منصوري، تمثؿ الميزة التنافسية وفؽ نظرية الموا
 



29 
 

إف مفاىيـ اإلبداع والخمؽ مترادفات، وتعني جميعا والدة شيء جديد غير مألوؼ أو ثالثًا: اإلبداع: 
النظر إلى األشياء بطرؽ جديدة، وىناؾ فروؽ بيف اإلبداع والميارة فالعامؿ الماىر ىو الذي يعيد 

 (.2012ضافة نوعية )القريوتي، تشكيؿ ما ابتدعو غيره بإتقاف، أما اإلبداع ففيو أصالة وا  
 

وبالتالي يمكف إجماؿ اإليجابيات التي توفرىا ظاىرة اإلبداع في التنظيمات عمى النحو اآلتي: )شعباف، 
2011) 

 القدرة عمى االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة. مما يجعؿ التنظيـ في وضع مستقر. -
 واألفراد.تحسيف خدمات التنظيـ بما يعود بالنفع عمى التنظيـ  -
يسيـ في تنمية القدرات الفكرية والعقمية لمعامميف في التنظيـ عف طريقة إتاحة الفرصة ليـ في  -

اختبار تمؾ القدرات، واالستغالؿ األمثؿ لمموارد المالية عف طريؽ استخداـ أساليب عممية تتواكب 
 مع التطورات الحديثة.

 المختمفة واإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة.القدرة عمى إحداث التوازف بيف البرامج اإلنمائية  -
االستغالؿ األمثؿ لمموارد البشرية، واالستفادة مف قدراتيـ عف طريؽ إتاحة الفرصة ليا في البحث  -

 عف الجديد في مجاؿ العمؿ والتحديث المستمر ألنظمة العمؿ بما يتفؽ مع المتغيرات المحيطة.
 

مف خالؿ تعدد التصنيفات لمكتاب والباحثيف لعناصر اإلبداع، وأف أفضؿ  (2008الالمي ) ويرد
تصنيؼ لمعناصر المختمفة المكونة لإلبداع المتمثمة في الطالقة والمرونة واألصالة والتوسع والكـ 

 والكيؼ عمى النحو التالي:
 :وتقاس الطالقة وتحدد بعدد وكمية ما يعطى الشخص مف نوع معيف مف  عنصر الطالقة

المعمومات في وحدة زمنية معينة. ويوجد لالختيارات الكالمية ثالث عوامؿ متميزة وىي، الطالقة 
الفكرية وجؿ ىذه النوع مف الطالقة مرتبط بالقدرة العقمية لمشخص كالقدرة عمى التخيؿ والتشبيو 

، وذلؾ تميزًا واالستنباط وسعة اإلدراؾ والحدس، والطالقة الترابطية، وتعني بعممية إكماؿ العالقات
 ليا عف النوع السابؽ مف الطالقة، والطالقة التعبيرية والتي ليا عالقة بسيولة بناء الجمؿ.

 :ونعني بذلؾ المرونة في التفكير، وتعد تغييرًا مف نوع معيف ورؤية المشكمة مف  عنصر المرونة
ة أو استراتيجية العمؿ أو زاويا مختمفة، والتغيير في المعنى أو التفسير أو االستعماؿ أو فيـ الميم

 تغييرًا في اتجاه التفكير الذي قد يعني تفسيرًا جديدًا لميدؼ.
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 :وتعني إنتاج ما ىو غير مألوؼ، وما ىو بعيد المدى، وما ىو جديد وغير  عنصر األصالة
 عادي، وما ىو ذكي وحاذؽ مف االستجابات.

 :ات القيمة عمى فكرة أو أسموب ويظير ىذا العامؿ قدرة الفرد عمى اإلضافة ذ عنصر التوسع
 قدميا غيره بحيث تكتمؿ الفكرة بشكؿ أفضؿ، أو يصبح تطبيقيا أكثر فائدة وسيولة.

 :فرضية الكـ والكيؼ ىي إذا كاف شخص ينتج عددًا أكبر مف األفكار فإنو ال  عنصر الكم والكيف
ية أخرى تقوؿ بأنو بد أف ينتج ىذه األفكار بنوعية جيدة وفي وقت محدد. في حيف أف ىناؾ فرض

 إذا صرؼ اإلنساف وقتو في إعطاء عدد كبير مف األفكار فإف األفكار الجيدة بينيا ستكوف قميمة.
 

أف اإلبداع اإلداري لو خمس مستويات تعبر في مجمميا عمى مدى قدرة  (2006المحياوي ) ويوضح
والربط بيف العالقات، فكؿ مستوى اإلداري المبدع وفعاليتو وقدرتو عمى االستنباط واالستنتاج والتحميؿ 

يعبر عف قدرة المبدع ومدى نضج تفكيره اإلبداعي، وكيفية استغاللو في التطبيؽ العممي لألفكار 
 المبدعة ىي:

 وىو تطوير فكرة أو نواتج فريدة بغض النظر عف نوعيتيا أو جودتيا، كالرسومات التعبيري: اإلبداع
 العفوية التي يرسميا األطفاؿ.

 وىو قدرة اإلداري إلى التوصؿ لنواتج مف الطراز األوؿ بدوف وجود المنتج أو التقني اإلبداع :
شواىد قوية عمى العفوية المعبرة عف ىذه النواتج، كتطوير آلة موسيقية معروفة، أو لوحة فنية، أو 

رة عمى القد عميومسرحية شعرية وينتج اإلبداع التقني نمو المستوى التعبيري والميارات، مما يترتب 
إنتاج أعماؿ كاممة بأساليب متطورة غير تقميدية، وغالبا ما يكوف ىذا النوع مف اإلبداع في مجاؿ 

 إنتاج منتجات كاممة بمختمؼ األنواع واألشكاؿ.
 :ويتطمب ىذا النوع مف اإلبداع المرونة في إدراؾ عالقات جديدة غير مألوفة بيف  اإلبداع االبتكاري

 قبؿ، ومحاولة ربط أكثر مف مجاؿ لمعمـ مع بعضيا البعض.أجزاء منفصمة موجودة مف 
 :ويشير إلى قدرة المبدع عمى اختراؽ قوانيف ومبادئ ومدارس فكرية ثابتة،  اإلبداع التجديدي

وتقديـ منطمقات وأفكار جديدة، ويتطمب ىذا المستوى مف اإلبداع تمتع المبدع بقدرة قوية عمى 
ر تحسينيا وتعديميا، ويسيـ في زيادة قدرة المبدع عمى تقديـ التصوير التجريدي لألشياء. مما ييس
 منتج جديد أو نظرية إدارية جديدة.
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 :ويمثؿ أعمى مستويات اإلبداع وأندرىا، حيث يتحقؽ فيو الوصوؿ إلى مبدأ أو  اإلبداع التخيمي
 ازدىار أو بروز مدارس وحركات بحثية جديدة.عميينظرية أو افتراض جديد كمية، ويترتب 

 
وىي التفاعؿ بسرعة مع المستجدات والمرونة في إجراءات ووسائؿ تقديـ الخدمة  رابعًا: االستجابة:

وتمبية االحتياجات الطارئة لمزبائف، وتمثؿ المرونة في إجراءات ووسائؿ الخدمة وتمبية االحتياجات 
 (.2006الطارئة لمزبائف )المحياوي، 

 
نتاج سمع وخدمات تشبع  وتستطيع المنظمة أف تحقؽ ميزة تنافسية مف خالؿ قدرتيا عمى تقديـ وا 

احتياجات عمالئيا بشكؿ أفضؿ مف منافسييا، وبالتالي سيصبح ىناؾ موائمة ما بيف ىذه السمع 
والخدمات مع المطالب الفردية أو الجماعية، ويمكف اعتبار الجودة والتجديد جوانب مكممة لالستجابة 

 (.2011لحاجات الزبوف )شعباف، 
 

 
 اع الميزة التنافسية:أنو 

 أنو يمكف حصر المزايا التنافسية في نوعيف رئيسيف: يرد بورتر
: يمكف لممؤسسة أف تحوز ميزة التكمفة األقؿ إذا كانت تكاليفيا المتراكمة ميزةالتكمفة األقل .1

يا يتـ االستناد إلي مراقبة عمىولمحيازة  ،باألنشطة المنتجة لمقيمة أقؿ مف نظيرتيا لدى المنافسيف
عوامؿ تطور التكاليؼ، حيث أف التحكـ الجيد في ىذه العوامؿ مقارنة بالمنافسيف يكسب المؤسسة 
ميزة التكمفة األقؿ، ومف بيف ىذه العوامؿ مراقبة التعمـ: بحيث أف التعمـ ىو نتيجة لمجيود 

واء، لذلؾ يجب أال يتـ التركيز المتواصمة والمبذولة مف قبؿ اإلطارات والمستخدميف عمى حد س
بؿ يجب أف يتعداه إلي تكاليؼ التالؼ، واألنشطة األخرى  ،تكاليؼ اليد العاممة فحسب عمى

المنتجة لمقيمة، فالمسيروف مطالبوف بتحسيف التعمـ وتحديد أىدافو، وليتـ ذلؾ يستند إلي مقارنة 
 .ير المعموؿ بيا في القطاعدرجة التعمـ بيف التجييزات والمناطؽ تـ مقابمتيا بالمعاي

 
تتحقؽ النتائج مف ميزة اإلنتاج بأقؿ تكمفة، ال بد مف توافر عدد مف الشروط وىي  حتىويرى بورتر أنو 

 :(.2013(، نقال عف )الوردياف، 1996،)خميؿ
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  وجود طمب مرف تجاه السعر، حيث يؤدي أي تخفيض في السعر إلى زيادة مشتريات المستيمكيف
 لمسمعة.

  السمع المقدمة.نمطية 
 .عدـ وجود طرؽ كثيرة لتميز المنتج 
 .وجود طريقة واحدة الستخداـ السمعة لكؿ المشتريف 
 نيائيا( بالنسبة لممشتريف.) محدودية تكاليؼ التبديؿ أو عدـ وجودىا 
 عمىتتميز المنشاة عف منافسييا بحسب بورتر عندما يكوف بمقدورىا الحيازة  ميزة التمايز: .2

يتـ حيازة ىذه  وحتىيتعمؽ بيا، وتجعؿ الزبوفخصائصإضافة تميزىا عف المنافسيف تتفرد بيا 
عواممتدعى بعوامؿ التفرد، يوجد ىناؾ العديد مف المداخؿ لتميز منتج إلىالميزة ال بد مف االستناد 

سمات خاصة بالمنتج،  ،إحدى الشركات عف الشركات المنافسة وىي: تشكيالت مختمفة لممنتج
تقديـ خدمة ممتازة، توفير قطع غيار، الريادة التكنولوجية، وجود خط متكامؿ مف المنتجات، وأخيرا 

 سمعو جيدة.
 

 (.2013أفضل وفترة زمنية أطول )الورديان،  ومن أىم مجاالت التمايز التي تحقق ميزة تنافسية
  أساس التفوؽ التقني. عمىالتمييز 
  أساس الجودة. عمىالتمييز 
 أساس تقديـ خدمات مساعدة أكبر لممستيمؾ. ىالتمييز عم 
  أساس تقديـ لممنتج قيمة أكبر نظير المبمغ المدفوع فيو. عمىالتمييز 
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 وكقاعدة عامة، يمكن القول بأن ميزة التمايز تحقق نتائج أفضل في ظل عدة مواقف منيا:
عف غيره مف  عندما يقدر المستيمكوف قيمة االختالفات في المنتج أو الخدمة ودرجة تميزه -

 المنتجات.
 تعدد استخدامات المنتج وتوافقيا مع حاجات المستيمؾ. -
 عدـ وجود عدد كبير مف المنافسيف يتبع نفس استراتيجية التمييز. -
 

 الميزة التنافسية: غايات 6.1.2
ومف بيف األىداؼ التي تسعي المنظمة لتحقيقيا مف خالؿ خمؽ الميزة التنافسية بحسب 

 ما يمي: (2001)السممي،
  " إيجاد فرص تسويقية جديدة، كما ىو الحاؿ بالنسبة لشركةMotorola التي تعد أوؿ مف قاـ"

" التي كانت أوؿ مف قامت بابتكار الحاسباآللي Appleبابتكار الياتؼ المحموؿ وشركة " 
 الشخصي.

 و نوعية دخوؿ مجاؿ تنافسي جديد كدخوؿ سوؽ جديدة أو التعامؿ مع نوعيو جديدة مف العمالء أ
 جديدة مف السمع والخدمات.

  تكويف رؤية مستقبمية جديدة لألىداؼ التي تريد المنظمة بموغيا ولمفرص الكبيرة التي ترغب في
 استنتاجيا.

 ذلؾ األىداؼ األساسية التي تسعي كؿ منظمة لتحقيقيا، كالربحية والنمو واالستمرارية  إلىباإلضافة
 وغيرىا.

 

 
 مظاىر الميزة التنافسية:

 (:2004،وغزازي،)بمعيدتبدو الميزات التنافسية في مظاىر وأشكاؿ متعددة تركز فييا عمى ما يمي 
 .الجودة األعمى لمسمع والخدمات التي تقدميا منظمة دوف غيرىا 
  سرعة االستجابة لرغبات العمالء، وقصر الوقت المستغرؽ في دورات اإلنتاج، وفي مشروعات

 تطوير المنتجات.
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 رشادات، ومساعدات التي تقدي عمىالحرص ـ خدمات العمالء، مثؿ البيع في صورة معمومات وا 
 تسمح ليـ بتحديد رغباتو، واختيار أفضؿ البدائؿ.

  السمع وتشكيؿ ما يريده العميؿ في أقؿ وقت وأدني مجيود. إلىتيسير الوصوؿ 
 وتيسير  خدمات ما بعد البيع مثؿ: أعماؿ اإلصالح والصيانة المجانية أو تخفيض التكاليؼ

 قطع الغيار في كؿ وقت وقبولو رد المشتريات دوف معاناة وغيرىا مف الخدمات. عمىالحصوؿ 
   تشمؿ كذلؾ الميزة التنافسية أشكاؿ التنظيـ المرنة، عالية الكفاءة، ونظـ العمؿ الميسرة، والتي

 تقنيات المعمومات واالتصاالت. عمىتعتمد 
 احتياجاتيا منيـ بطرؽ أكثر  عمىا ييسر ليا الحصوؿ إقامة عالقات تحالفيو مع المورديف، مم

 مرونة وسرعة وكفاءة وأقؿ تكمفة مما يتيسر لمنافستيا.
  مستوي جودة السمع والخدمات يعتبر ميزة  عمىتخفيض تكاليؼ اإلنتاج، أو التسويؽ مع المحافظة

 تنافسية ىائمة جدا.
 

 
 مصادر الميزة التنافسية:

 مصدريف أساسيف: إلىيمكف تقسيـ مصادر الميزة التنافسية 
القدرة  عمى: إف تبني الفكر االستراتيجي مف جانب المديريف يمكنيـ مف الحفاظ التفكير االستراتيجي 

زيادة حده المنافسة  ،التنافسية لمؤسساتيـ في ظؿ ظروؼ بيئة متغيرة باستمرار كمتغير أذواؽ العمالء
 .)pranlad& Hamel, 1990)ي المستمر والسريع والتطور التكنولوج
فانو البد مف وجود الموارد  ،إذا كاف امتالؾ استراتيجية جيدة يدعـ الميزة التنافسيةمدخل الموارد: 

ضع االستراتيجيات التنافسية و  عمىألف المنافسة لـ تعد تقتصر  ،والكفاءات العالية لضماف النجاح
 .الموارد والكفاءات عمىضرورة البحث والتطوير بصفة مستمرة باالعتماد  إلىبؿ امتدت  فحسب،

 (Granal,1991)وتقصد بالموارد كؿ مف الموارد الممموسة وغير الممموسة. 
 

 (. تتمثل فيما يمي:49: 2013أىم مصادر الميزة كما يراىا )الورديان،  إن باإلضافة
التكنولوجيا عامؿ قوي مف عوامؿ تغير القدرات التنافسية : أكدت التجارب الحديثة أف التكنولوجيا
 ألنيا تشمؿ كؿ التطبيقات لمنظريات العممية، والخبرات المكتسبة لتطوير عمميات اإلنتاج. ،لممؤسسة
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اآلف رأس الماؿ الفكري. حيث أف المؤسسات الناجحة ىي التي تيتـ عميي: ىي تتمثؿ فيما يطمقالمعرفة
رفة مف مصادرىا المختمفة، وتحمميا وتفسرىا الستنتاج مختمؼ المؤشرات التي بالتجميع المنظـ لممع

ثراء العمميات اإلنتاجية، وتحقيؽ التحسف في األداء واالرتقاء مستويات أعمى  إلىتستخدـ في توجيو وا 
 مف اإلنجاز.
قاء تمبية حاجات العميؿ، ليذا فإف ضماف ب عمىقدرة المنتج أو الخدمة  إلىىي تشير الجودة: 

 المؤسسة في السوؽ، مرتبط بجودة وتنويع منتجاتيا وخدماتيا بطرؽ تجعؿ العمالء أكثر تطمعا إلييا.
تعتبر الموارد البشرية المصدر الحقيقي لتكويف الميزة التنافسية لممؤسسة وتعزيزىا الف  الموارد البشرية:

مجرد امتالكيا الموارد الطبيعية أو المالية أو  عمىتحقيؽ التميز في أداء المؤسسة ال يستند 
توفير نوعيات خاصة مف الموارد البشرية التي  عمىالتكنولوجية فحسب، بؿ يستند في المقاـ األوؿ 

 تعظيـ االستفادة مف تمؾ الموارد. عمىتمتمؾ القدرة 
نيا مف تعميؽ أنشطتيا تعتبر الموارد المالية ميمة جدا بالنسبة لممؤسسة، حيث تمك الموارد المالية:

تحقيؽ  عمىاستثمارات فعالة تعمؿ  عمىنطاؽ أكبر، وذلؾ مف خالؿ االعتماد  عمىوتوسيعيا 
 األىداؼ المالية والتنافسية لممؤسسة.

 
 جودة الميزة التنافسية 

 (:1997تتحدد جودة الميزة التنافسية مف خالؿ ثالثةعوامؿ رئيسية تتمثؿ فيما يمي )أبو قحؼ،
  نوعيف رئيسيف ىما: إلى: تنقسـ الميزة التنافسية وفؽ ىذا المعيار الميزةمصدر 

 مثؿ التكمفة األقؿ لكؿ مف اليد العاممة والموارد األولية، إذ مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة :
 يسيؿ تقميدىا ومحاكاتيا نسبيا مف قبؿ المنظمات المنافسة.

 وجيا، تميز المنتج والتفرد في قيمتو، السمعة : مثؿ التكنولمزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة
الطيبة،والعالقة التجارية القوية، العالقات الوطيدة مع العمالء وحصيمة مف المعرفة 

 المتخصصة.
 
 
 

 :عدد مصادر الميزة التي تمتمكيا المنظمة 
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مف قبؿ  عميياسيولة محاكاتياأو التغمب  إلىميزة تنافسية واحدة عمىيؤدياعتماد المنظمة 
المنافسيف، كاعتمادىا مثال عمىالتكمفة المنخفضة لممواد األولية، حيث بإمكاف المنافسينإيجاد 
مصادر لمتوريد أرخص، مما تممكو المنظمة، وبالتالي يمكنيا اكتساب ميزة تنافسية تفوؽ ميزتيا، 

 في حيف يصعب تقميدىا عند تعدد مصادرىا.
 
 مستمر في الميزة:درجة التحسين والتطوير والتجديد ال 

إذ يجب أف تسعي المنظمة إلي خمؽ مزايا جديدة بشكؿ أسرع، وذلؾ قبؿ قياـ المنافسيف بمحاكاة 
أف تخمؽ مزايا جديدة مف مرتبة مرتفعة، كاكتساب كفاءات  وعميياالميزة التنافسية الحالية ليا، 

 محورية والوصوؿ إلي رضا العميؿ. 
 

 
 أسس بناء الميزة التنافسية 

( في أربعة عوامؿ 2004شارلز، وجاريث،التنافسية حسب ) تنحصر األسس العامة لبناء الميزة
 أساسية، الكفاءة، والجودة، والتجديد، واالستجابة لحاجات العميؿ.

  :أنيا تتجسد في كمية المدخالت المستخدمة إلنتاج مخرجات محددة، أي أنيا نسبة الكفاءة
كانت المؤسسة أكثر كفاءة، كمما قؿ مقدار المدخالت المخرجات إلى المدخالت حيث كمما 

 المطموبة إلنتاج مخرجات معينة وبالتالي تقؿ تكاليؼ اإلنتاج.
 فإف الجودة  وعميويقصد بالجودة اإلنتاج األفضؿ والخدمة األحسف بما يتطابؽ والتوقعات،:الجودة

ة ىذه الخصائص ىي مجموعة الخصائص والمظاىر التي تبدو عمى المنتج أو الخدمة وقدر 
إشباع حاجات الزبوف المعمنة والدفينة فالمنتجات ذات الجودة ىي السمع والخدمات  عمىوالمظاىر 

 والثقة بيا لموفاء باحتياجات ورغبات الزبوف. عميياالتي يمكف االعتماد 
 أنياستحداث شيء جديد أو حديث سواء تعمؽ بطريقة إدارة عمى: يمكف تعريؼ التجديد التجديد

المنتجات، أو عمميات اإلنتاج، ونظـ  عمىالمؤسسة أو المنتجات. ويشمؿ التجديدعمى تقدـ يطرأ 
 اإلدارة واليياكؿ التنظيمية واالستراتيجيات التي تعتمدىا المؤسسة.

 يتحقؽ ىذا العامؿ بشكؿ متفوؽ، لما تكوف المؤسسة قادرة عمى أداء  :االستجابة لحاجات العميل
شباع احتياجات عمالئيا.  المياـ بشكؿ أفضؿ مف المنافسيف في تحديد وا 
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 استمرارية الميزة التنافسية:

كـ مف الوقت سوؼ تستمر ىذه المزايا بعد يقصد باستمرارية الميزة التنافسية لممؤسسة: 
عمى افتراض أف المؤسسات المنافسة تسعى وراء تطوير كفاءاتيا المتميزة والتي مف شأنيا ،استحداثيا

 عمى( أنو يجب االعتماد 2004ذلؾ يرى )مجموعة خبراء، عمىأف تمنحيـ مزايا تنافسية؟ واإلجابة 
 العناصر الثالثة التالية:

  :لتنافسية، يصبح بمقدورىا المزايا ا عمىمف المعروؼ أف المؤسسات التي تستحوذ عوامل التقميد
الشيء الذي يبعث بإرشادات إلى المنافسيف تفيد أف  ،مف المعدؿ المتوسط عمىتحقيؽ أرباح أ

الشركة تمتمؾ بعضا مف الكفاءات المتميزة ذات القيمة العالية التي تييئميا الفرصة لخمؽ القيمة 
لكفاءات المتميزة في وقت أسرع، نجح المنافسوف في تقميد ا إنو كمماوىنا يمكن القول  المتفوقة،

 كمما كانت المزايا التنافسية أقؿ استمرارية.
 :تقصد بيا إمكانية المنافسيف حيازة موارد مماثمة لموارد المؤسسة التي تمتمؾ الميزة  تقميد الموارد

 التنافسية، سواء كانت مادية أو معنوية.
 :صعوبة مقارنة بتقميد الموارد وىذا يرجع بصورة تمتاز عممية تقميد القدرات بأنياأكثر  تقميد القدرات

الطريقة التي  عمىأساسية ألف قدرات الشركة غالبا ما تكوف غير مرئية، وحيث أف القدرات ترتكز 
 تتخذ فييا القرارات أو العمميات التي يجري إدارتيا داخؿ الشركة. لذا يكوف مف الصعب عمى

دراؾ  المنافسيف  مغزاىا.تمييز تمؾ العمميات وا 
 

أف الميزة التنافسية لشركة التأميف تتمثؿ في الحصوؿ عمى ميزة التكمفة األقؿ مف  وبالتالي ترد الباحثة
أف تستند إلى مراقبة عوامؿ تطوير التكاليؼ. حيث أف  عمييانظيرتيا لدى المنافسيف، وبالتالي يجب 

تكمفة األقؿ، وكذلؾ الحصوؿ عمى ميزة التحكـ بيذه العوامؿ مقارنة مع المنافسيف يكسب الشركة ميزة ال
التمايز ليكوف بمقدرة الشركة الحيازة عمى خصائص فريدة تجعؿ الزبوف يتعمؽ بيا، وذلؾ مف خالؿ 
االستناد إلى عوامؿ التفرد عف المنافسيف، وتعمؿ عمى تقديـ تشكيالت مختمفة لممنتج والخدمة مف 

والسعر، والخدمة. والعمؿ عمى االستجابة لتحقيؽ  خالؿ التميز عمى أساس التفوؽ التقني، والجودة،
ميزة تنافسية بالتفاعؿ مع سرعة المستجدات والمرونة في إجراءات ووسائؿ تقديـ الخدمة لتمبية 
احتياجات الزبائف الطارئة. حيث إف تحقيؽ االستجابة المتفوقة لمزبائف يتطمب التميز واالبداع مف 
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كرة يصعب تقميدىا مف المنافسيف لكي تستطيع أف تمبي تطور خالؿ تقديـ خدمات غير نمطية، ومبت
 احتياجات وأذواؽ الزبائف المتغيرة إف أرادت النجاح والبقاء والنمو في عالـ األعماؿ.

 

 
 العالقة بين اإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية: 7.1.2

 
يجمع كتاب اإلدارة االستراتيجية عمى أف الميزة التنافسية يجب أف تتصؼ بعدـ إمكاف تقميدىا عمى 
طوؿ الوقت، وبالتالي تعد ضمف اإلطار الذي يؤدي إلى نجاح المؤسسات مستقبال التي سوؼ يعتمد 

وفة ومتاحة عمى إيجاد نماذج جديدة لمميزة التنافسية طالما أف النماذج القديمة ليا قد أصبحت معر 
بشكؿ شائع، وكذلؾ فإف الميزة التنافسية تتسـ بكوف األداء الناجـ عنيا متفوؽ في عدد مف المقاييس 
واألبعاد المختمفة إذ أف تحقيؽ الميزة التنافسية سيولد عنو وبشكؿ ضمني أو مباشر أداء عالي، وفي 

سسة وعمالئيا فالقيمة المدركة ضمف التوجو نفسو فإف الميزة التنافسية تعمؿ عمى خمؽ القيمة لممؤ 
 (35: 2014الميزة التنافسية. )باديس،  عمييمالمعميؿ تعد احد العنصريف األساسيف التي تقـو 

 
تستطيع اإلدارة االستراتيجية في منظمات األعماؿ مف خالؿ التوجو االستراتيجي التأثير عمى العامميف 

ستكوف متعمقة بإشباع الحاجات التي لـ يتـ إشباعيا. ىذا المرجوة، و  لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية
بجانب التركيز عمى المستوى الشخصي لإلفراد مف قبؿ اإلدارة االستراتيجية لتحديد مياراتيـ وقدراتيـ 
وكيفية تطويرىا وتنميتيا، وكذلؾ مف مياميا أيضا توجيو األفراد نحو إدارة عنصر الوقت كأساس 

تعزيز القدرة لدييـ عمى عممية التخطيط والتفكير في تحقيؽ احتياجاتيـ حيث إف لمتفكير االستراتيجي، و 
( 50: 2008الحياة المخططة تتيح لمفرد القياـ بالمياـ المطموبة والتنظيـ والمتابعة. ويرى )خفاجي، 

ميزة إف أىـ العناصر التي تؤثر عمى دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيؽ اإلبداع في األداء لتحقيؽ ال
 التنافسية ىي اآلتية: 

 تحديد رسالة األفراد. -
 تحديد حاجات األفراد. -
 تحديدقدرات األفراد. -
 إدارة عنصر الوقت. -
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وبالتالي اليدؼ في األصؿ ىو تحقيؽ التوازف بيف حاجات المنظمة في األجؿ القريب والتغيير وفؽ 

مكانياتيا الحالية الرؤية الجديدة مع االحتفاظ بقدرتيا عمى البقاء في األجؿ  الطويؿ مف خالؿ قدراتيا وا 
 لتحقيؽ التميز التنافسي ليا.

 المداخل األربعة لمميزة التنافسية وعالقتيا باإلدارة االستراتيجية:
إف مداخؿ الميزة التنافسية تتعمؽ استراتيجيا بقدرة المنظمة في السيطرة عمى البيئة الداخمية والخارجية، 

 (، عمى النحو اآلتي:60: 2002كميا الصناعي كمايحددىا )القطب، وكذلؾ عمى مواردىا وىي
  :ىو مجموعة مف الوسائؿ التي تستخدميا اإلدارة في تحديد مدى مدخل التحميل االستراتيجي

التغيير في البيئة الخارجية، وتحديد الميزة التنافسية أو الكفاءة المميزة لممنظمة في السيطرة عمى 
في تحديد أىدافيا ومركزىا االستراتيجي،  العمياسيـ في زيادة قدرة اإلدارة البيئة الداخمية مما ي

والبيئة الداخمية،  ،ويالحظ أف التحميؿ االستراتيجي يشمؿ البيئة الخارجية وتضـ الفرص والتيديدات
 Swot.وتشمؿ نقاط القوة والضعؼ وىو ما يعرؼ بتحميؿ

  :يتضمف افتراض أف المنظمة ىي الوحدة مدخل النظرة االستراتيجية المستندة عمى الموارد
المناسبة لمتحميؿ فالمنظمة القادرة عمى تحقيؽ التكامؿ بيف مواردىا وقابمياتيا النادرة ىي التي 

وارد ستكوف قادرة عمى تحقيؽ الميزة التنافسية وتشمؿ ىذه الموارد،كال مف الموارد المالية، الم
البشرية، الموارد المعموماتية والموارد المصنعة وغيرىا، إذ أف التدريب المستمر لقدرات الموارد 

 البشرية لدى المنظمة بوصفيا أصوؿ نادرة يمكف أف تحقؽ ميزة تنافسية.
  :يقـو ىذا المدخؿ عمى أساس اف الميزة التنافسية ما ىي إال دالة النتماء مدخل ىيكل الصناعة

في قطاع الصناعة الذي تعمؿ فيو، والذي يمتاز بخصائص ىيكمية مواتية كالقوة المنظمة 
التفاوضية لممشتريف والمجيزيف فضاًل عف تيديد الداخميف الجدد، وتيديد البدائؿ المحتممة بالشكؿ 

 الذي يحدد شدة المنافسة في تمؾ الصناعة.
  :تستند إلى األنشطة الفريدة والمختمفة،  االستراتيجية التنافسيةمدخل استراتيجيات التنافس العامة

وىي تتعمؽ بالمركز التنافسي لممنظمة في مجاؿ الصناعة التي تعمؿ فييا، وأف ذلؾ المركز ىو 
الذي يحدد مدى قدرتيا عمى تحقيؽ أرباح أعمى مف معدؿ الصناعة، وىناؾ ثالث أنواع مف 

 االستراتيجيات ىي:
 ة في توفير المنتج بتكاليؼ أقؿ مقارنة بالمنافسيف.استراتيجية قيادة الكمفة: قدرة المنظم 
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 .استراتيجية التميز: جعؿ المنتج أو الخدمة منفردًا لممشترى 
 .استراتيجية التركيز: اختيار مجاؿ تنافسي محدود داخؿ قطاع الصناعة 

 
 
 
 

 واقع شركة التأمين الوطنية: 8.1.2
 

كشركة مساىمة عامة  15/3/1992بتاريخ وقد سجمت  1992تأسست شركة التأميف الوطنية في عاـ 
 15/2/1992لدى مسجؿ الشركات في مدينة راـ اهلل، وحصمت عمى رخصة مزاولة العمؿ بتاريخ 

 .1/3/1992وباشرت عمميا اعتبارًا مف تاريخ 
 

أسس الشركة مجموعة مف رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف وأىؿ الخبرة في بداية مرحمة غير واضحة 
ورات السياسية واالقتصادية بعد انسحاب شركات التأميف اإلسرائيمية مف العمؿ في المعالـ مف التط

البالد، وضعوا نصب أعينيـ بأف تكوف التأميف الوطنية صرحًا اقتصاديًا أساسو رأسماؿ وطني، وعمادة 
ه سواعد أبناء الوطف التي اكتسبت خبرة عريقة عبر عشرات السنيف مف العمؿ في الميجر يرفده ويؤازر 

شعب معطاء أضناه الشوؽ لالعتماد عمى نفسو في بناء حاضره ومستقبمو، وبعد مسيرة حمس 
وعشروف عامًا يبقى ىدؼ التأميف الوطنية دائما تقديـ أفضؿ الخدمات التأمينية ألبناء الشعب 

 الفمسطيني.
 

 رؤية الشركة:
الخدمات التأمينية المتميزة الحصوؿ عمى مركز الصدارة في قطاع التأميف الفمسطيني مف خالؿ تقديـ 

لكافة القطاعات االقتصادية في فمسطيف، والعمؿ عمى توفير أفضؿ التغطيات التأمينية المناسبة 
 لمعمالء.

 

 ميمة الشركة:
تعظيـ قيمة حقوؽ المساىميف مف خالؿ تعظيـ عائد االستثمار، وتوفير أفضؿ الخدمات التأمينية، 

اب العالقة، وتقديـ كافة وسائؿ الدعـ والرعاية لممجتمع والعمؿ عمى بشفافية ونزاىة مع أصح
 واالقتصاد المحمي.
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 أىداف الشركة:
 .توفير تغطيات تأمينية متطورة وشاممة 
 .نشر الوعي التأميني بيف الجميور 
 .المنافسة الشريفة القائمة عمى تحسيف مستويات الخدمة واألداء 
 .الصدؽ في التعامؿ مع الجميور 
 مصالح جميع الفرقاء مف مساىميف وزبائف وموظفيف. الموازنة بيف 
 .المساىمة في بناء االقتصاد الوطني 
  توفير فرص العمؿ ألكبر عدد ممكف مف األيدي العاممة الوطنية عف طريؽ استثمار معظـ أمواليا

 داخؿ فمسطيف في مشاريع اقتصادية مجزية.
 .تعظيـ أرباح الشركة وزيادة الحصة السوقية 

 

 النشاط األساسي لمشركة: 
عادة التأميف والقياـ باستثمار رأس الماؿ والموجودات المنقولة وغير  مزاولة جميع أعماؿ التأميف وا 

 المنقولة.
 

 المساىمين:
( مساىـ في 2.486مقابؿ ) 31/12/2017( مساىـ كما في 2.469بمغ عدد مساىمي الشركة )

مقارنة  2017وكاف حجـ التداوؿ عمى أسيـ الشركة في بورصة فمسطيف خالؿ العاـ  31/12/2016
 كما يمي:  2016بالعاـ 
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 (3.2جدول رقم )
 31/12/2016 31/12/2017 البيان

 دوالر أمريكي 12.000.000 دوالر أمريكي 12.000.000 رأس الماؿ المدفوع
 سيـ 12.000.000 سيـ 12.000.000 عدد األسيـ
 دوالر أمريكي 1 دوالر أمريكي 1 القيمة األسمية

 سيـ 291.557 سيماً  741.518 عدد األسيـ المتداولة
 دوالر أمريكي. 894.650 دوالر أمريكي 2.334.983 قيمة األسيـ المتداولة

 عقداً  196 عقداً  219 العقود المنفذة عدد
 دوالر امريكي 3.20 دوالر أمريكي 3.30 سعر اإلغالؽ

 %2.43 %6.18 معدؿ دوراف السيـ
 2017المصدر: التقرير السنوي الصادر عن الشركة عام 

 
 ( أىم المؤشرات المالية:4.2جدول رقم )

 31/12/2016 31/12/2017 البيان
 2.89 3.31 الواحدالقيمة الدفترية لمسيـ 

 8.95 5.14 القيمة السوقية إلى العائد )مرة(
 1.11 1.00 القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية )مرة(
 %10.69 %7.70 صافي دخؿ أعماؿ التأميف إلى األقساط.
 %13.48 %17.01 صافي الدخؿ قبؿ الضريبة إلى األقساط

 %4.70 %7.57 العائد عمى مجموع الموجودات
 %12.36 %19.41 العائد عمى حقوؽ المساىميف

 %61.93 %61.02 معدؿ المديونية
 %38.07 %38.98 نسبة الممكية

 1.10 1.06 نسبة التداوؿ )مرة(
 5.310.473 3.622.169 رأس الماؿ العامؿ )دوالر أمريكي(

 2017المصدر: التقرير السنوي الصادر عن الشركة عام 
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مساىمي الشركة موزعين حسب فئات األسيم التي يممكوىا عمى النحو ( يوضح 5.2جدول رقم )
 التالي:

 نسبة المساىمين عدد األسيم عدد المساىمين فئة المساىمة
 %0.25 29.950 540 فأقؿ 100مف 
 %2.13 255.518 944 500إلى  101مف 
 %2.84 340.656 438 1.000إلى  501مف 
 %7.40 887.650 382 5.000إلى  1.001مف 
 %3.00 360.805 51 10.000إلى  5.001مف 
 %15.96 1.915.725 84 50.000إلى  10.001مف 
 %4.18 501.258 7 100.000إلى  50.001مف 

 %64.24 7.708.438 23 فأكثر 100.001مف 
 %100.00 12.000.000 2.469 المجموع

 2017المصدر: التقرير السنوي الصادر عن الشركة عام 
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 التنظيمي لشركة التأمين الوطنية الييكل
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 مركز الشركة وفروعيا وحجم القود العاممة:
تمارس الشركة أعماليا مف خالؿ مركزىا الرئيس في مدينة البيرة وفروعيا التسعة ومكاتبيا الستة 

التالي يبيف توزيع الشركة ، والجدوؿ 2017في نياية عاـ  196عشر، وبمغ عدد العامميف في الشركة 
 حسب مؤىالتيـ العممية:

 (6.2جدول رقم )
عدد موظفي شركة  المؤىل العممي

 التأمين الوطنية
 1 دكتوراه
 18 ماجستير
 106 بكالوريوس

 41 دبمـو
 24 ثانوية عامة
 6 أقؿ مف ثانوية

 196 إجمالي عدد الموظفيف
 2017عام المصدر: التقرير السنوي الصادر عن الشركة 

 

 الخطة المستقبمية لمشركة:
تتطمع دائما شركة التأميف الوطنية إلى التوسع الجغرافي لتكوف أقرب إلى كافة عمالئيا لمحصوؿ عمى 
خدماتيا بشكؿ مريح وفعاؿ واالعتماد عمى التكنولوجيا ووسائؿ تطورىا لمتطوير مف تجربة عمالئيا 

التأميف حوؿ العالـ لتقديـ أفضؿ التغطيات التأمينية. باإلضافة إلى بناء شراكات جديدة مع معيدي 
حيث يشكؿ ىذا المزيج مف التكنولوجيا والتغطيات التأمينية األنسب والتوسع الجغرافي وتجربة العمالء 
المتطورة، وتطوير آلية التعويض ركائز استراتيجية الشركة لتحقيؽ مركز الصدارة في سوؽ التأميف 

طنيتيا يبقى المجتمع الفمسطيني محور اىتماـ الشركة حيث تستمر في الفمسطيني انطالقا مف و 
تخصيص جزء مف عائدىا لتنفيذ مشاريع مختمفة مف المسؤولية المجتمعية في المجاؿ الصحي والبيئي 

 واالجتماعي.
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 الوضع التنافسي لمشركة:
 2017سوقية في العاـ إف لمشركة مكانتيا المتميزة في سوؽ التأميف الفمسطيني حيث بمغت حصتيا ال

 % مف إجمالي أقساط جميع شركات التأميف األخرى.20حوالي 
 

 الخالصة:
تناوؿ الفصؿ الثاني مفاىيـ االستراتيجية وتطورىا التاريخي، وكذلؾ مفيوـ اإلدارة االستراتيجية 

زة التنافسية ومراحميا، وأىميتيا، وأىدافيا، وخصائصيا، ومكوناتيا، والتحميؿ االستراتيجي، وكذلؾ المي
ومفيوميا، وأىدافيا، وأىمية، وخصائصيا، والعالقة بيف اإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية، ونبذة 

 مختصر عف شركة الوطنية لمتأميف وىيكميا التنظيمي. 
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 الدراسات السابقة:  2.2
 

الدراسات السابقة المتاحة في مجاؿ البحث سواء العربية أو األجنبية، وتعد ىذه الدراسات  تـ البحث في
الداعـ والركيزة األساسية في بناء، وتدعيـ اإلطار النظري لمدراسة، واالستفادة في تحديػد أبعػاد متغيػرات 

 يي إليو اآلخروف.الدراسة ومشكمتيا وأسئمتيا وفرضياتيا بشكؿ دقيؽ، وكذلؾ معرفة واستكماؿ ما انت
 
 

 تتعمق بالمتغير المستقل اإلدارة االستراتيجية ومتغيرات أخرد. دراســات 1.2.2
 

ـــدد مـــديري المـــدراس 2017اني، يـــعمدراســـة )درادكـــة، وال (، بعنـــوان: تطبيـــق اإلدارة االســـتراتيجية ل
 الثانوية بمدينة الطائف من وجية نظر الوكالء والمعممين.

التعرؼ إلى درجة تطبيؽ اإلدارة االستراتيجية لػدى مػديري المػدراس الثانويػة بمدينػة ىدفت الدراسة إلى: 
لػػى معرفػػة معوقػػات تطبيػػؽ اإلدارة االسػػتراتيجية، والمقترحػػات التػػي تسػػيـ فػػي تطبيػػؽ اإلدارة  الطػػائؼ، وا 
االسػتراتيجية مػػف وجيػة نظػػر الػوكالء والمعممػػيف، كمػػا ىػدفت إلػػى معرفػة درجػػة اخػتالؼ وجيػػات النظػػر 
باختالؼ متغيرات )المسمى الوظيفي، والمؤىؿ العممي، وعدد سػنوات الخبػرة، وعػدد الػدورات التدريبيػة(، 

 ( وكياًل ومعممًا.363وتـ استخداـ المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف )
إف اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة بشػػأف درجػػة تطبيػػؽ اإلدارة االسػػتراتيجية لػػدى وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى: 

العػػػاـ بمدينػػػة الطػػػائؼ كانػػػت متوسػػػطة، وكمػػػا جػػػاءت اسػػػتجابتيـ عمػػػى معيقػػػات  التعمػػػيـمػػػديري مػػػدراس 
التطبيؽ بدرجة متوسطة، وجاءت استجابتيـ كذلؾ عمى الحموؿ المقترحة بدرجة موافؽ، وال توجػد فػروؽ 

 االسػػتراتيجيةية بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة بشػػأف درجػػة تطبيػػؽ اإلدارة ذات داللػػة إحصػػائ
 .وفقًا لمتغيرات الدراسة الديمغرافية
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(، بعنــوان: اإلدارة االســتراتيجية وأثرىــا عمــى إدارة التميــز وانعكــاس ذلــك عمــى 2016دراســة )الخبــاز، 
 األداء التسويقي لبعض الشركات.

وأثرىا عمػى إدارة التميػز وانعكػاس ذلػؾ عمػى  االستراتيجيةمعرفةمدى تطبيؽ اإلدارة ىدفت الدراسة إلى: 
تحسػػػػيف األداء التسػػػػويقي لػػػػبعض الشػػػػركات الصػػػػناعية التابعػػػػة لػػػػوزارة الصػػػػناعية العراقيػػػػة ودور اإلدارة 
االسػػتراتيجية فػػي تعزيػػز اإلدارة وتطورىػػا ومػػدى ربطيػػا بمسػػتوى األداء المطمػػوب، وشػػممت الدراسػػة عمػػى 

 ثالث متغيرات تشمؿ اإلدارة االستراتيجية، إدارة التميز، األداء التسويقي.
ـــى:   وقـــد توصـــمت الدراســـة إف أغمػػػب الشػػػركات الحكوميػػػة ال تمػػػارس اإلدارة االسػػػتراتيجية وعنػػػدما  إل

مارسػػتيا اتضػػح وجػػود جوانػػب ضػػعؼ متعمقػػة بصػػياغة وتنفيػػذ االسػػتراتيجية، وأف األسػػباب التػػي تحػػوؿ 
وـ اإلدارة االستراتيجية عدـ توافر المتخصصيف في التخطيط االسػتراتيجي، كمػا اتضػح دوف تطبيؽ مفي

مػػػف الدراسػػػة إف اإلدارة االسػػػتراتيجية ليػػػا تػػػأثير مباشػػػر عمػػػى التميػػػز اإلداري لمشػػػركات الصػػػناعية محػػػؿ 
ة الدراسػة ممػػا أثػر ذلػػؾ بػػدوره وبشػكؿ مباشػػر عمػػى األداء التسػويقي ليػػذه الشػػركات، كمػا توصػػمت الدراسػػ

إلػػى أف التميػػز اإلداري بالشػػركات محػػؿ الدراسػػة ىػػو محصػػمو لتطبيػػؽ مجموعػػة العناصػػر االسػػتراتيجية 
التي تمكف الشركات مف التوصؿ إلػى نتػائج غيػر مسػبوقة فػي األداء التسػويقي ممػا يضػع الشػركات فػي 

 مراكز تنافسية.
 

ة التقميدية إلى اإلدارة (، بعنوان: تحول إدارة الموارد البشرية من اإلدار 2015دراسة )أحمد، 
ركة العامة لمصناعات االستراتيجية في منظمات األعمال االقتصادية: دراسة مسحية في الش

 مصنع المصابيح.-الكيربائية
بياف أىمية دور إسياـ إدارة الموارد البشرية في استراتيجية إدارة الموارد البشرية  أىم أىداف الدراسة:

نشاط في صنع القرارات االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية في  لمعرفة وتحديد حجـ مشاركة كؿ
المنظمة المبحوثة، وذلؾ لتقميؿ الفارؽ والوصوؿ إلى اإلسياـ المتوازف بيف األنشطة، وتـ اختيار 

 المنيج الوصفي بأسموبو المسحي لمالئمتو مثؿ ىذه الدراسة.
إف تقويـ األداء يمثؿ األولوية في التخطيط االستراتيجي لشركتيـ، وذلؾ مف خالؿ أىم نتائج الدراسة: 

تجييز البرامج التدريبية أثناء العمؿ، ويعتقد المبحوثوف بأف أسموب إشراؾ العامميف في اتخاذ القرارات 
ات ميـ جدا في بناء استراتيجيات تؤدي إلى نجاح العمؿ في الشركة، وذلؾ مف خالؿ اعتماد مستوي

عالية مف إشراؾ العامميف في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بالوظائؼ وظروؼ العمؿ، وكذلؾ يرى 
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المبحوثوف بأف لمتدريب والتطوير دورًامتميزًا في استراتيجية الشركة، وذلؾ مف خالؿ تنفيذ استراتيجيات 
 الشركة األـ عبر التطوير والتدريب المستمر لمعامميف.

 

(. تحــت عنــوان: اإلدارة االســتراتيجية ودورىــا فــي رفــع كفــاءة أداء 2014، دراســة )شــوقي، ونخــرون
 العاممين.

إفادة المنظمة مػف مفػاىيـ اإلدارة االسػتراتيجية بمػا يمكنيػا فػي بمػوغ أىػدافيا بشػكؿ أىم أىداف الدراسة: 
ظيػػػػػار فوائػػػػػدىا فػػػػػي عمميػػػػػة تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ بكفػػػػػاء شػػػػػاعة مفػػػػػاىيـ اإلدارة االسػػػػػتراتيجية وا  ة أفضػػػػػؿ، وا 

أفضؿ. اعتمد البحث المػنيج االسػتطالعي الػذي يقػوـ عمػى اسػتطالع آراء عينػة مػف المسػؤوليف وفاعمية
 واستخالص النتائج. عميياومف ثـ تحميؿ البيانات المتحصمة

ــائج الدراســة:  تعتمػػد المنظمػػة عمػػى خطػػط اسػػتراتيجية ذات رؤيػػة ليسػػت بمسػػتوى الطمػػوح الػػذي أىــم نت
لبنػػاء رؤيػػة تمػػػارس فػػي ضػػػوئيا األنشػػطة االسػػػتراتيجية  العميػػػاينسػػجـ ومسػػار المنظمػػػة، وتسػػعى اإلدارة 

السػػتثمار الفػػرص التػػي تواجييػػا، وتسػػتعيف المنظمػػة باالستشػػارييف والخػػدمات االستشػػارية المتخصصػػة 
ريف المتميػػػزيف إلسػػػناد عمميػػػا اإلداري، وتمػػػارس المنظمػػػة المبحوثػػػة أنشػػػطة التخطػػػيط واسػػػتقطاب المػػػدي

االسػػتراتيجي فػػي تحديػػد أسػػاليب العمػػؿ وتقػػويـ أداء العػػامميف، ويتػػأثر مسػػتوى النجػػاح االسػػتراتيجي الػػذي 
 تتطمع إليو المنظمة بالضعؼ الواضح في فيـ دور اإلدارة االستراتيجية في نجاح المنظمة.

 

(، تحــت عنــوان: اإلدارة االســتراتيجية لمتكمفــة ودورىــا فــي اتخــاذ القــرارات فــي 2014)صــالح، دراســة 
 شركات قطاع الخدمات الفمسطينية في قطاع غزة.

التعرؼ عمى مػدى اسػتخداـ شػركات قطػاع الخػدمات الفمسػطينية العاممػة فػي قطػاع ىدفت الدراسة إلى: 
ودورىػػا فػػي اتخػػاذ القػػرارات، ولتحقيػػؽ اليػػدؼ اعتمػػدت الدراسػػة  ،لمتكمفػػة االسػػتراتيجيةغػػزة لمػػدخؿ اإلدارة 

باالعتمػػاد عمػػى الدراسػػة النظريػػة والدراسػػات السػػابقة، حيػػث تػػـ  ةعمػػى المػػنيج الوصػػفي وتصػػميـ اسػػتبان
 ( استبانة عمى تمؾ الشركات.48توزيع )

لخدمات في قطػاع إف نظاـ التكاليؼ المطبؽ في شركات قطاع اوتوصمت الدراسة إلى  النتائج التالية:
غػػزة يعتمػػد عمػػى أسػػس عمميػػة محاسػػبية تمبػػي حاجػػة اإلدارات فػػي اتخػػاذ القػػرارات، كمػػا تسػػتخدـ إدارات 
الشػػػػركات أدوات مػػػػدخؿ التكمفػػػػة االسػػػػتراتيجية بشػػػػكؿ مبسػػػػط وبنسػػػػب متفاوتػػػػة، كمػػػػا أظيػػػػرت الدراسػػػػة 

مطبقة لدييا وعدـ الرغبة الصعوبات التي تواجو تطبيؽ ىذا المدخؿ وىي: قناعة ورضا اإلدارة بالنظـ ال
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فػػي التغييػػر، والحصػػار االقتصػػادي والسياسػػي عمػػى فمسػػطيف، وعػػدـ وجػػود قسػػـ خػػاص ومسػػتقؿ لتحديػػد 
 التكاليؼ في الشركة ونقص المعمومات التفصيمية الالزمة لتطبيؽ ىذا المدخؿ وعدـ اإللماـ الكافي بو.

 
 
 

 (Lena Ellitan, 2013) دراسة   

1- ( Confirmatory Factor Analysis on Organization Reputation, Strategic 
Leadership , and Organization Culture as A Resources – Based view ) 

 )التحميل العاممي التوكيدي لمسمعة التنظيمية، القيادة االستراتيجية والثقافة التنظيمية(
، القيػػادة االسػػتراتيجية والثقافػػة التحقػػؽ مػػف صػػحة نمػػوذج قيػػاس سػػمعة المنظمػػة أىــداف الدراســة: أىــم

 التنظيمية كمورد يستند إلى الرؤية.
ــائج الدراســة:  اعتمػػد جػػوىر المقيػػاس عمػػى )كممػػا كانػػت قػػوة أصػػحاب العمػػؿ جيػػدة، كممػػا كانػػت أىــم نت

سمعة المنظمة أقوى، كمما كانت القدرة عمى التفكير االستراتيجي أقوى، كمما كانػت القيػادة االسػتراتيجية 
كمما كانت الحرية فػي النمػو والفشػؿ أقػوى، كممػا كانػت الثقافػة التنظيميػة أقػوى(، واعتمػد المقيػاس أقوى، 

عمى التحميؿ العاممي التوكيدي واإلطػار النظػري لموصػوؿ إلػى نجػاح وموثوقيػة متقاربػة ومركبػة. إذ يعػد 
د فػي البحػوث نموذج القياس ىذا مناسبا لألصوؿ غير الممموسة فػي المنظمػة عمػى أسػاس الرؤيػة كمػور 

المتقدمػػػة لممنظمػػػات الرياديػػػة، وتػػػـ اعتمػػػاد نمػػػوذج القيػػػاس فػػػي إطػػػار مجتمػػػع أوسػػػع، وكمؤشػػػر لقيػػػاس 
 اإلنجاز في المنظمات الصغيرة والكبيرة عمى حد سواء.

 

 ممارسـتيا ومـدد االسـتراتيجية اإلدارة مفيـوم بين بعنوان: العالقة (،2012والنعيمي،  )محمد دراسة
 الموصل. مدينة في األىمية المصارف مديري لدد
 لػدى ممارسػتيا ومػدى االسػتراتيجية اإلدارة مفيػوـ وضػوح بػيف العالقة عمى التعرؼإلى:  الدراسة ىدفت
 الدراسة وأسموب الوصفي، المنيج عمى الدراسة واعتمدت الموصؿ، مدينة في األىمية المصارؼ مديري

 الميدانية.
 الدراسػة( )عينة األىمية المصارؼ مديري معظـ إفأىميا:  استنتاجات مجموعة إلى الدراسة وتوصمت
 اإلدارة مفيػػػوـ اسػػػتخداـ أىميػػػة عمػػػى أكػػػدوا أنيػػػـ كمػػػا االسػػػتراتيجية، اإلدارة لمفيػػػوـ دقيػػػؽ وضػػػوح لػػػدييـ

 االسػتراتيجية اإلدارة وتمػارس والعػامميف، المػديريف إلػى إيصػالو وضرورة العممية، الحياة في االستراتيجية
ف عالية، وبدرجة  االستراتيجية. اإلدارة ممارسة زيادة في وثيقة عالقة لو مفيوميا وضوح وا 
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 عمـى بـالتطبيق البشـرية الموارد تنمية في االستراتيجية اإلدارة بعنوان: أثر (،2012)محمود،  دراسة
 .المحدودة بالسودان إنيرجي بترو شركة
 البمػداف تمؾ في المتاحة الموارد تنمية في وأثرىا االستراتيجيةاإلدارة  أساليب تطبيؽإلى:  الدراسة ىدفت
 القطػاع فػي العميػا القيػادات ومعرفػة إلمػاـ مسػتوى عمػى التعػرؼ الدراسة واستيدفت منيا، البشرية خاصة
 ليػػذه الفعمػػي والتطبيػػؽ الممارسػػة درجػػة تحديػػد وبالتػػالي االسػػتراتيجية، اإلدارة وأسػػاليب بمفػػاىيـ الخػػاص
 السػائدة اإلداريػة القيػادة نمػط عمػى الوقػوؼ بجانػب البشرية الموارد تنمية عمى ذلؾ أثر وقياس األساليب
 نوعيتيا. وتحديد بالسوداف الخاص والقطاع بالمنشآت
 القطػػاع فػػي اإلداريػػة القيػػادات ومعرفػػة اإللمػػاـ مسػػتوى ارتفػػاعالتاليــة:  النتــائج أىــم الدراســة وأظيــرت
 تطبيقيا. ضرورة وكذلؾ االستراتيجية اإلدارة وأساليب بمفاىيـ الخاص

 
 الييئــة أعضــاء نظــر وجيــة مــن االســتراتيجية اإلدارة عنــوان: متطمبــات تحــت (،2012)حنــا،  دراســة

 ميدانية. دمشق: دراسة بجامعة التربية كمية في التعميمية
 كميػة في االستراتيجية اإلدارة متطمبات اىمية في التعميمية الييئة آراء عمى التعرؼإلى:  الدراسة ىدفت
مكانيػػة دمشػػؽ، بجامعػػة التربيػػة  اسػػتخدـ الدراسػػة مشػػكمة ولمعالجػػة كميػػتيـ، فػػي المتطمبػػات ىػػذه تطبيػػؽ وا 
 .تعميمية ىيئة ( عضو132عمى ) الدراسة عينة واشتممت الوصفي، المنيج
 تقػدير عمػى حصػمت االسػتراتيجية اإلدارة تطبيػؽ إمكانيػة إفالتاليـة:  النتـائج إلـى الدراسـة توصـمت وقد

 دالػػػة فػػػروؽ وجػػػود وعػػػدـ والخبػػػرة(، العمػػػؿ، لمتغيػػػري )نػػػوع تبعػػػاً  دالػػػة إحصػػػائيا فػػػروؽ ووجػػػود متوسػػػط،
 اإلدارة ذات داللػػة إحصػائية فػػي إحػػدى أىػػـ متطمبػػات فػػروؽ وجػػدت كمػا العممػػي، لممؤىػػؿ إحصػائيا تبعػػاً 
 التطبيؽ.  إمكانية وىي االستراتيجية

 

  



52 
 

 محافظـات فـي الفمسـطينية الجامعـات فـي االسـتراتيجية اإلدارة بعنوان: واقع (،2008)وىبو،  دراسة 
 تطويرىا. وسبل قطاع غزة
 محافظػػات فػػي الفمسػػطينية الجامعػػات فػػي االسػػتراتيجية اإلدارة التعػػرؼ عمػػى واقػػع إلــى: الدراســة ىــدفت

 واالخػتالؼ والتخصػص العمميػة والدرجػة الخدمػة سػنوات مف كؿ أثر ومعرفة تطويرىا، وسبؿ قطاع غزة
 مجتمػػػع أفػػػراد جميػػػع الدراسػػػة عينػػة شػػػممت وقػػػد الوصػػػفي المػػػنيج واسػػتخدـ الواقػػػع، ىػػػذا عمػػػى المؤسسػػي
غػػػػزة  محافظػػػػات جامعػػػات فػػػػي االكاديميػػػة األقسػػػػاـ رؤسػػػػاء ( مػػػف88عػػػػددىـ ) البػػػالغ األصػػػػمي الدراسػػػة

 األقصى(. األزىر، )اإلسالمية،
 األولػى المرتبػة عمػى حصػؿ الخارجية أو الداخمية لمبيئة أكاف سواء البيئي التحميؿ أف إلى: توصمت وقد
 جػػػاء بينمػػػا %(،71.9 -70بػػػيف ) تراوحػػػت بنسػػػبة االسػػػتراتيجية اإلدارة عمميػػػات ممارسػػػات درجػػػة فػػػي

 اإلدارة عمميػػػػات لممارسػػػػة الكميػػػػة الدرجػػػػة أمػػػػا %(،68.2بنسػػػػبة ) األخيػػػػرة المرتبػػػػة فػػػػي والرقابػػػػة التقيػػػػيـ
 كػاف الماديػة بػالموارد الجامعيػة اإلدارة واىتمػاـ %(.70بمغػت ) حيػث المتوسط فوؽ فكانت االستراتيجية

 الخارجيػة بالبيئػة غزة محافظات جامعات في الجامعية اإلدارة واىتماـ %(،77.6بنسبة ) المتوسط فوؽ
 وجػػود الدراسػػة وبينػػت مطمػػوب، ىػػو مػػا إلػػى يصػػؿ لػػـ لكػػف المتوسػػط فػػوؽ بدرجػػة كػػاف المحمػػي والمجتمػػع

 محافظػػات فػػي الجامعػػات فػػي االسػػتراتيجية اإلدارة ممارسػػة متوسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ
 الدراسػػة تسػػتطيع لػػـ حػػيف فػػي اإلسػػالمية، الجامعػػة لصػػالح المؤسسػػي االخػػتالؼ متغيػػر إلػػى تعػػزى غػػزة
 الخدمة(. سنوات العممية، الدرجة التالية )التخصص، المتغيرات في فروؽ أي إثبات

 
 

 الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية مع متغيرات أخرد 2.2.2
 البنوك. في التنافسية الميزة في المعرفة إدارة أبعاد بعنوان: تأثير (،2017دراسة )عبيد، 

 فػػػي العاممػػػة البنػػػوؾ فػػػي التنافسػػػية الميػػػزة فػػػي المعرفػػػة إدارة أبعػػػاد تػػػأثير معرفػػػةالدراســـة:  أىـــداف أىـــم
 عمػى اسػتبانة بتطبيػؽ الوصػفي المػنيج واتبػع موظفييػا، نظػر وجية مف الغربية الضفة شماؿ محافظات

 ( موظفا.240حجميا ) بمغ عينة
 الدراسػة، محػؿ البنػوؾ فػي التنافسػية والميػزة المعرفة إدارة توافر عمى مؤشرات وجودالدراسة:  نتائج أىم

 لمبنوؾ. تنافسية ميزة إكساب في المعرفة إلدارة تأثير ووجود
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(، تحــت عنــوان: نظــم المعمومــات االســتراتيجية وأثرىــا فــي تحقيــق الميــزة 2015)المبيضــين، دراســة 
 التنافسية في شركة البوتاس العربية في المممكة األردنية الياشمية.

ىدفت إلى قياس أثر نظـ المعمومات االسػتراتيجية فػي تحقيػؽ الميػزة التنافسػية فػي أىم أىداف الدراسة: 
ة، وتـ تطوير استبانة لغرض جمع البيانات، حيث كاف عدد االستبانات الصالحة شركة البوتاس األردني

 ( استبانة.116لمتحميؿ )
أف مستوى الميزة التنافسية متوسط، كما يوجػد أثػر لػنظـ المعمومػات فػي تحقيػؽ من أىم نتائج الدراسة: 

الميػػزة التنافسػػية بأبعادىػػا  الميػػزة التنافسػػية، ووجػػود أثػػر لتطبيػػؽ نظػػـ المعمومػػات االسػػتراتيجية فػػي تحقيػػؽ
 )التكمفة األقؿ، والتمايز، التحالفات(.

 

(،بعنوان: الميزة التنافسية وعالقتيا برضا العمالء في المصارف 2015دراسة )النشمي والمميكي، 
 اإلسالمية في اليمن.
المصارؼ ىدفت إلى التعرؼ عمى عالقة الميزة التنافسية برضا العمالء في أىم أىداف الدراسة: 

اإلسالمية اليمنية، وتـ استخداـ المنيج الوصفي، وتـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة عشوائية مف 
 عمالء المصارؼ اإلسالمية اليمنية.

وجود عالقة ارتباط إيجابية ودالة إحصائيًا بيف جميع أبعاد الميزة التنافسية ورضا ومن أىم نتائجيا: 
 العمالء.

 

نوان: عالقة طرق التدريب بتحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية في (،بع2013دراسة )نايل، 
 الشركة العامة لصناعة الحراريات.

طريقة التدريب داخؿ المنظمة وخارجيا  وتحديد عالقةىدفت الدراسة إلى معرفة أىم أىداف الدراسة: 
لخبرة، المؤىؿ( بتحقيؽ الميزة بتحقيؽ الميزة التنافسية، ومعرفة أثر المتغيرات الديموغرافية )العمر، ا

التنافسية، واعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي في تشخيص التدريب ومداخؿ دراسة الميزة 
 التنافسية منيجًا وتحمياًل.

 وجود عالقة طردية بيف التدريب والميزة التنافسية، وكذلؾ المتغيرات الديموغرافية. أىم نتائج الدراسة:
 

 تطبيقيــة التنافســية: دراســة الميــزة لتحقيــق كــأداة المعرفــة إدارة بعنــوان، (،2007دراســة )الشــربيني، 
 األعمال. قطاع شركات عمى
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لػػرأس مرادفػػا تعػػد والتػػي المعرفػػة إدارة بػػيف العالقػػة عػػف عممػػي دليػػؿ تقػػديـالدراســة:  اىــداف أىــم  المػػاؿ ًً
 وتحقيػػؽ الفكػػري المػػاؿ رأس بػػيف العالقػػة واتجػػاه طبيعػػة وتحقيػػؽ التنافسػػية، الميػػزة تحقيػػؽ وبػػيف الفكػػري،
 التنافسية. الميزة
مكانيػػاتيـ العػػامميف قػػدرات مػػف االسػػتفادةالدراســة:  نتــائج أىــم  وخصوصػػاً  المتاحػػة الفػػرص تحقيػػؽ فػػي وا 

مكانيػػاتيـ قػػدراتيـ  واالىتمػػاـ الفػػرص، لػػؾ يحققػػت بمػػا شػػركة كػػؿ داخػػؿ العمػػؿ تػػدفؽ وتوجيػػو المعرفيػػة، وا 
 العامميف. لدى الميارات وتنمية بالتدريب

 
: بعنوان (Khandekar& Sharma, 2005) دراسة   

Managing human resource capabilities for  
Sustainable competitive advantage: An empirical analysis from Indian 
Global organizations 

 التنافسػػػية الميػػػزة وعمػػػى المنظمػػػة أداء عمػػػى البشػػػرية المػػػوارد قػػػدرات أثػػػر اختبػػػارالدراســـة:  أىـــداف أىـــم
 شػركات 9فػي  مػدير 300مػف  عشػوائية عينػة عمػى تطبيقي بحث اجراء وتـ العالمية، اليندية لمشركات
 اليند. في تعمؿ عالمية وشركات ىندية
 لػدييا المعرفػة قاعػدة تطػوير بيػدؼ لمشػركة البشرية الموارد قدرات في االستثمار أفالدراسة:  نتائج أىم

 الينديػػة الشػػركات وأف األداء، فػػي أعمػػى مسػػتويات إلػػى تػػؤدي المرغوبػػة واالتجاىػػات الميػػارات وتطػػوير
 األخطػاء مػع والتسػامح التجريػب وتشػجيع تسػييؿ مجػاؿ فػي األجنبيػة الشػركات مػف لتتعممو الكثير لدييا

 تمعػػب أف يمكػػف البشػػرية المػػوارد تنميػػة وأف المالئػػـ، بالشػػكؿ جيػػودىـ عمػػى األفػػراد ومكافػػأة منيػػا والػػتعمـ
 واسػػتخداميا وتنمييػػا القػػدرات ىػػذه أف عممػػاً  لمشػػركة البشػػرية المػػوارد قػػدرات عمػػى التػػأثير فػػي ىامػػاً  دوراً 
 المستدامة. التنافسية لمميزة مصدراً  يعتبر
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 الدراسة. الدراسات التي ركزت عمى العالقة بين متغيرات 3.2.2
 

 الـتعمم بـين العالقـة فـي االسـتراتيجية المرونـة عنـوان: أثـر تحـت (،2015دراسـة )الشـريف، 
 األردنية. التأمين شركات في التنافسية الميزة وتحقيق االستراتيجي

 األردنيػة التػأميف لشػركات التنافسػية الميػزة تحقيػؽ عمػى االسػتراتيجي الػتعمـ أثػرالدراسـة:  أىـداف أىـم
 اسػتخداـ وتػـ التنافسػية، والميػزة االسػتراتيجي الػتعمـ بػيف العالقة في االستراتيجية لممرونة الوسيط والدور
 والبػالغ عماف العاصمة ضمف الواقعة التأميف شركات كافة استيداؼ تـ حيث المسحية، الدراسة أسموب
 (.20عددىا )

 المعرفػة توزيػع المعرفػة، االسػتراتيجي )توليػد لمػتعمـ إحصػائية داللػة ذي تػأثير وجػودالدراسة:  نتائج أىم
 االسػتراتيجية المرونة مف كؿ االستراتيجية( في المعرفة تنفيذ االستراتيجية، المعرفة تفسير االستراتيجية،

 لممرونػػػػػػة إحصػػػػػائية داللػػػػػة ذي تػػػػػأثير ووجػػػػػود األردنيػػػػػػة، التػػػػػأميف لشػػػػػركات التنافسػػػػػية الميػػػػػزة وتحقيػػػػػؽ
 التػػػأميف لشػػػركات التنافسػػػية الميػػػزة تحقيػػػؽ القػػػدرات( فػػػي مرونػػػة المػػػوارد، بأبعادىػػػا )مرونػػػة االسػػػتراتيجية

 الميزة وتحقيؽ االستراتيجي التعمـ بيف العالقة في االستراتيجية لممرونة اـ وسيطو تأثير ووجود األردنية،
 التنافسية.

 

 العالميـة التنافسـية والميـزة االسـتراتيجي عنـوان: التخطـيط تحـت (،2013وبـادخن،  دراسة )الصـائ،،
 العزيز. عبد الممك جامعة في
 مػػف العزيػػز عبػػد الممػػؾ جامعػػة فػػي االسػػتراتيجي التخطػػيط ممارسػػة درجػػة معرفػػةالدراســة:  أىــداف أىــم
 العالقػة عػف والكشػؼ العالميػة، التنافسػية الميػزة تحقيػؽ ودرجػة األكاديميػة، األقسػاـ مشرفات نظر وجية
 التنافسػية لمميػزة تحقيقيػا ودرجػة العزيػز عبػد الممػؾ جامعػة فػي االستراتيجي التخطيط ممارسة درجة بيف
مػف  تألفػت وقػد قيػاس، أداة بوصػفيا الدراسة أداة إعداد وتـ األكاديمية، األقساـ مشرفات نظر وجية مف
 محاور. أربعة عمى موزعة ( فقرة،38)

 نظػػر وجيػػة مػػف االسػػتراتيجي لمتخطػػيط العزيػػز عبػػد الممػػؾ جامعػػة ممارسػػة درجػػةالدراســة:  نتــائج أىــم
 فػػػي العالميػػػة التنافسػػػية الميػػػزة وحققػػػت (،3.57الحسػػػابي ) متوسػػػطيا وبمػػػغ كبيػػػرة بدرجػػػة تحققػػػت العينػػػة
 (.3.29الحسابي ) متوسطيا بمغ بدرجة العينة نظر وجية مف العزيز عبد الممؾ جامعة
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(، بعنوان: التخطيط االستراتيجي وعالقتو بالميزة التنافسية: دراسـة 2012دراسة )التمباني، ونخرين، 
 وية في محافظات غزة.ميدانية في شركات توزيع األد

 التنافسػػػية بػػػالميزة االسػػػتراتيجي وعالقتػػػو التخطػػػيط ممارسػػػة واقػػػع عمػػػى التعػػػرؼالدراســـة:  اىـــداف أىـــم
 الحصػر وأسػموب التحميمػي، الوصػفي المػنيج وتػـ فييػا اتبػاع غزة، محافظات في األدوية توزيع لشركات
 شػركات فػي والمػدراء اإلدارة مجػالس أعضػاء جميػع عمػى االسػتبانة توزيػع وتػـ الدراسػة، لمجتمػع الشامؿ
 التخطيط. عممية عف المسئولة الجية ( بصفتيـ74عددىـ ) والبالغ األدوية، توزيع
 الميػػزة وتحقيػػؽ لمبيئػػة االسػػتراتيجي التحميػػؿ بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات عالقػػة وجػػودالدراســة:  نتــائج أىــم

 أىػداؼ االسػتراتيجي )رسػالة، التخطػيط عناصػر توفر بيف إحصائية داللة ذات عالقة ووجود التنافسية،
 بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات عالقػػػة ووجػػػود التنافسػػػية، قػػػالميزة وبػػػرامج( وتحقػػػي وسياسػػػات خطػػػط رئيسػػػة،
األقػػؿ(  التكمفػػة فػػي )التمايز،اإلبػػداع، المتمثمػػة التنافسػػية الميػػزة وتحقيػػؽ االسػػتراتيجي التخطػػيط ممارسػػة
 الدراسة. موضوع لمشركات

 

 القــدرات لتعزيــز كمــدخل البشــرية لممــوارد االســتراتيجي بعنــوان: التخطــيط (،2011دراســة )حســين، 
 العربية. مصر بجميورية األدوية شركات عمى تطبيقية التنافسية: دراسة

 بعػػػض فػػػي البشػػػرية لممػػػوارد االسػػػتراتيجي التخطػػػيط تطبيػػػؽ واقػػػع عمػػػى التعػػػرؼالدراســـة:  أىـــداف أىـــم
 إدارة فػي القصػور جوانػب أىػـ عمػى والتعػرؼ العربيػة، مصػر بجميورية األدوية بقطاع العاممة الشركات
 تنميػة مػف تحػد التػي والمعوقػات القيػود عػف الكشػؼ خػالؿ مػف البحث محؿ بالمنظمات البشرية  الموارد
 تنميػػة عمػػى وأثػره البشػػرية لممػوارد االسػػتراتيجي بػالتخطيط االىتمػػاـ أثػػر بقيػاس جػػاف إلػى البشػػرية المػوارد
 اإلدارة ،العميػػا وىػػي "اإلدارة الػػثالث اإلداريػػة المسػػتويات مػػف الدراسػػة مجتمػػع وتكػػوف التنافسػػية، القػػدرات
عػددىا  والبػالغ القاىرة بمحافظة األدوية شركات ببعض التنفيذية اإلدارة البشرية، الموارد إدارة -الوسطى

 ( مفردة.385العينة ) أفراد عدد وبمغ ( شركة50)
 ويػتـ تشػابو، ولػيس اخػتالؼ عمػى التاليػة: تبنػى بالخصػائص التنافسػية الميػزة تتمتػعالدراسة:  نتائج أىم

 المػداخؿ اعتمػاد لممنظمػات ويمكػف المسػتقبمية، بػالفرص تخػتص باعتبارىػا الطويػؿ المدى عمى تأسيسيا
 ممارسػة في االستراتيجي المفيوـ وتبني المنظمة، داخؿ الموجود البشري لممورد الكفؤ اآلتية: االستثمار

 تػدريب بػرامج إلػى البحث محؿ المنظمات وتوفير حؿ الفتقار البشرية، الموارد بإدارة المتعمقة السياسات
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 والالزمػػة الحديثػػة المعمومػػات تػػوفير نظػػـ وعػػدـ وأسػػاليبو، التخطػػيط عمػػى قػػدراتيـ لتنميػػة لممػػديريف كافيػػة
 البحث. محؿ بالمنظمات االستراتيجي متخطيطل
 

 عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية. التعميق 4.2.2
 
 التالية: النتائج استخالص يمكف السابقة الدراسات استعراض خالؿ مف

 أساسيتين: نقطتين عمى االستراتيجية،ركزت اإلدارة تناولت التي الدراسات
 سميمة. عممية أسس وفؽ االستراتيجية اإلدارة دور تفعيؿ 
 التػػػي ليػػػا تػػػأثيرا االسػػػتراتيجية اإلدارة تطبيػػػؽ دوف تحػػػوؿ التػػػي والمعوقػػػات المشػػػكالت عمػػػى الوقػػػوؼ 

 الشركات. عمؿ سمبياعمى
 التالي: عمى ركزت التنافسية،حيث والميزة االستراتيجية اإلدارة تناولت التي الدراسات

  الوقوؼ عمػى المشػكالت التػي تعيػؽ عمميػة تطبيػؽ اإلدارة االسػتراتيجية والتػي ليػا تػأثير سػمبي عمػى
 .خمؽ الميزة التنافسية 

 الواعية التي تعمؿ  االستراتيجية تحديد أبعاد اإلدارة حيث مف الدراسات نتائج بعض في اتفاؽ ظير
 الصناعية. أو التجارية المؤسسات في سواء التنافسية الميزة تحقيؽ عمى

 
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 5.2.2

 

تنوعت االتجاىات البحثية لمدراسػات السػابقة التػي ىػدفت إلػى بيػاف أىميػة  من حيث ىدف الدراسة: -
االسػػتراتيجية،  واقػػع اإلدارةالػػى اإلدارة االسػػتراتيجية، فػػي حػػيف سػػعت الدراسػػة الحاليػػة إلػػى التعػػرؼ 

 بالميزة التنافسية. وعالقتيا
تعػددت المتغيػرات التػي تػـ قياسػػيا فػي الدراسػات السػابقة العربيػة منيػػا مـن حيـث متغيـرات الدراســة:  -

لػػإلدارة االسػػتراتيجية، وعالقتيػػا  واألجنبيػػة. أمػػا الدراسػػة الحاليػػة سػػوؼ تنفػػرد بػػأربع متغيػػرات وأبعػػاد
 بالميزة التنافسية.

التجاىػات البحثيػة فػي تحديػد مجتمػع الدراسػة وعينتيػا تنوعػت امن حيث مجتمع الدراسة وعينتيـا:  -
 في الدراسات السابقة؛ في حيف تـ تطبيؽ الدراسة الحالية عمى شركة التأميف الوطنية. 
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 :الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منيجية الدراسة

 
 تمييد: 1.3

 
تـ اتباعيػا، مػف حيػث مػنيج الدراسػة، ومجتمػع الدراسػة، وعينػة  يتناوؿ ىذا الفصؿ منيجية الدراسة التي

الدراسػة، وأداة الدراسػة، وصػدؽ االسػتبانة، وثباتيػا، واألسػاليب اإلحصػائية المسػتخدمة، وخطػوات إجػػراء 
 الدراسة، ومصادر البيانات، واختبار توزيع البيانات.

 

 
 منيج الدراسة: 2.3

 
والػػذي يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػاىرة كمػػا توجػػد فػػي الواقػػع، وييػػتـ بوصػػفيا  ،تػػـ اعتمػػاد المػػنيج الوصػػفي

وصفًا دقيقػًا، ويعبػر عنيػا تعبيػرًا كيفيػًا وكميػًا، كمػا ال يكتفػي ىػذا المػنيج عنػد جمػع المعمومػات المتعمقػة 
 بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة، بؿ يتعدى ذلؾ إلى التحميؿ والػربط والتفسػير،

 لموصوؿ إلى استنتاجات.
 
 

 مجتمع الدراسة: 3.3
 

فػػي شػػركة التػػأميف الوطنيػػة فػػي فمسػػطيف،  العميػػايتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع العػػامميف فػػي اإلدارة 
 ( عاماًل.40وعددىـ )رئيس قسـ فأعمى 
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 عينة الدراسة : 4.3
 

، وتوزيع االستبانات عمى أسموب المسح الشاملنظرًا لصغر حجـ مجتمع الدراسة، فقد تـ استخداـ 
في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف، وتـ  العمياجميع أفراد مجتمع الدراسة، مف العامميف في اإلدارة 

%( مف 95) ، أي ما نسبتةالفعمية( استبانة صالحة لمتحميؿ، حيث مثمت عينة الدراسة 38استرداد )
 وؿ التالية:مجتمع الدراسة ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجدا

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 1.4.3
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس (1.3جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد الجنس م
 92.1 35 ذكر 1
 7.9 3 أنثى 2

 %100 38 المجموع
 

وىذا  اناث, %7.9% مف عينة الدراسة ذكور، بينما 92.1( أف ما نسبتو 1.3يتضح مف جدوؿ )
 ويمكف تفسير ذلؾ باف ،مف الذكور العميايوضح أف غالبية أفراد مجتمع الدراسة في المناصب اإلدارية 

عماؿ التي تحتاج إلى قرارات بدرجة طبيعة عمؿ الشركة تعتمد بشكؿ أساسي عمى الذكور في تنفيذ األ
مبات المراكز القيادية في الشركة مثؿ إلى متط تعزو الباحثة ارتفاع ىذه النسبة ، كماعاليو مف األىمية 

السفر المتكرر لمخارج، والتأخر لما بعد أوقات الدواـ الرسمي ألداء أعماؿ إضافية، والحضور إلى 
والتقاليد ناسب الذكور بشكؿ أكبر مف اإلناث، كما أف عنصر العادات د يق, وذلؾ العمؿ في أي وقت 

رًا إذ أف أغمب اإلناث تميؿ إلى العمؿ في مجاالت أخرى. والذي يمثؿ ثقافة المجتمع يمعب دورًا كبي,
إضافة إلى أف غالبية اإلناث يفضمف االىتماـ باألسرة وتنميتيا أكثر مف االىتماـ بتنمية مسارىف 

 الوظيفي.
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر 2.4.3
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر (2.3جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد العمر م
 42.1 16 عاـ 40أقؿ مف  1
 34.2 13 عاـ 50أقؿ مف -40مف  2
 23.7 9 عاـ فأكثر 50 3

 %100 38 المجموع
 

% تتراوح 34.2عاـ،  40% مف عينة الدراسة أقؿ مف 42.1( أف ما نسبتو 2.3يتضح مف جدوؿ )
ـ فأكثر، تبيف النتائج أف النسبة عا 50% أعمارىـ 23.7عاـ، بينما  50أقؿ مف  -40أعمارىـ مف 
ؽ باإلجابة عمى ذلؾ فيما يتعم عاـ، ويعني 40أعمارىـ أقؿ مف  العمياالعامميف في اإلدارة األكبر مف 

ىذه الفئة الشابة مؤىالت وخبرات تؤىميـ عمى إعداد الخطط االستراتيجية مف  فقرات االستبانة امتالؾ
في اتخاذ القرارات المحسوبة إيجابي لصالح الشركة يسيـ  رويعتبر ىذا مؤش ،خالؿ التحميؿ البيئي

وبشكؿ سريع و تتوافؽ مع متطمبات البيئة الخارجية والداخمية لمشركة لمواجية التحديات واستغالؿ 
الفرص، وىذا مف شأنو وضع  الشركة في الطميعة والوصوؿ إلى التميز والنجاح والنمو والتطور في 

 رىـ مف الشركات المنافسة في نفس المجاؿ.تقديـ خدمات تميزىـ عف غي
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي 3.4.3
 (توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي 3.3جدول رقم )

 العدد المؤىل العممي م
النسبة المئوية 

% 
 13.2 5 دبمـو فأقؿ 1
 55.3 21 بكالوريوس 2
 31.6 12 عميادراسات  3

 %100 38 المجموع

 
% 55.3% مف عينة الدراسة مؤىميـ دبموـ فأقؿ، 31.6( أف ما نسبتو 3.3يتضح مف جدوؿ )
، يالحظ مف النتائج تنوع المؤىالت العممية عميا% مؤىميـ العممي دراسات 31.6بكالوريوس، بينما 

ذلؾ إلى درجة دبموـ فأقؿ ىي الحد األدنى  % ويعزى13.2 مدراء، حيث تمثؿ نسبة دبموـ فاقؿلم
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، ويالحظ أيضًا ارتفاع نسبة حممة درجة بكالوريوس العميالمتطمبات الحصوؿ عمى وظيفة في اإلدارة 
%، وىذا مؤشر باىتماـ شركة التأميف بأف يتمتع كوادرىا في 31.6 العميا% والدراسات 55.3

ىذه النتيجة أف الخمفية العممية  تعميؿما، ويمكف  المستويات القيادية بمؤىالت عممية مرتفعة نوعاً 
غالبًا ما تشكؿ القاعدة المعرفية لدييـ ونوع الميارات التي يمتمكونيا، وبالتالي  العميالقيادات اإلدارة 

كمما زاد مستوى ىذه الخمفية العممية ارتفع مستوى المعرفة والميارة لدييـ وزادت قدرتيـ عمى اتخاذ 
اىتماـ وحرص الشركة في  ية، وتعزو الباحثة ذلؾ الىة التخاذ القرارات االستراتيجاألحكاـ الصائب

عممية التوظيؼ أف يتمتع كادرىا بدرجات عممية معينة تمتمؾ الخبرات والقدرات الالزمة التي تمكنيـ 
مف أداء أعماليـ بكفاءة، اضافة إلى اىتماـ شركة التأميف بتطوير موظفييا وحثيـ عمى إكماؿ 

التيـ العممية بتحفيزىـ مف خالؿ تحمميا جزء مف العبء المالي الخاص بالدراسة عمى أف يكوف مؤى
مجاؿ الدراسة لو عالقة مباشرة بطبيعة العمؿ الذي يقوـ بو، وىذا شجع العديد مف المدراء عمى إكماؿ 

اه المدراء يزيد الذي يتمق التعميـوالحصوؿ عمى مؤىالت عممية عالية، كما أف مستوى  العميادراساتيـ 
 مف قدرتيـ عمى التنبؤ بالمستقبؿ لتحسيف اتخاذ القرارات، واالستجابة لممؤثرات الخارجية.

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي 4.4.3
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي (4.3جدول رقم )

 العدد المسمى الوظيفي م
النسبة المئوية 

% 
 2.6 1 مدير عاـ 1
 10.5 4 نائب مدير عاـ 2
 44.7 17 مدير دائرة 3
 24.10 16 رئيس قسـ 4

 %100 38 المجموع

 
% مػف عينػػة الدراسػة مسػماىـ الػػوظيفي مػدير عػاـ، ونائػػب 2.6( أف مػػا نسػبتو 4.3يتضػح مػف جػدوؿ )

% مسػماىـ الػوظيفي مػدير دائػرة، بينمػا 44.7% مسماىـ الوظيفي نائب مػدير عػاـ،  10.5مدير عاـ 
 العميػػػاالمجيبػػيف عمػػػى االسػػتبانة مػػػف المسػػتويات  وىػػذا كػػػوف% مسػػماىـ الػػػوظيفي رئػػيس قسػػػـ، 24.10

لمشركة، وىذا مؤشر عمى أف اإلجابات سػتكوف عمػى درجػة عاليػة مػف الدقػة والموضػوعية، كمػا أف ىػذه 
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شػػركة، كمػػا يتضػػح النسػػب المئويػػة تعكػػس المسػػميات الوظيفيػػة لممػػدراء حسػػب الػػدرجات الوظيفيػػة فػػي ال
في السػمـ  ؿالى اسف اعمى في الشركة تقؿ كمما اتجينا مف العميافي المناصب اإلدارية  عدد المسميات 

 الوظيفي، وبالتالي ىذه المسميات الوظيفية تتناسب مع الحدود البشرية ليذا البحث.
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 5.4.3
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة (5.3جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة م

 28.9 11 سنوات 10أقؿ مف  1
 18.4 7 سنة 15أقؿ مف -10مف  2
 28.9 11 سنة 20أقؿ مف -15مف  3
 23.7 9 سنة فأكثر 20 4

 %100 38 المجموع
 

سنوات،  10% مف عينة الدراسة خدمتيـ أقؿ مف 28.9( أف ما نسبتو 5.3يتضح مف جدوؿ )
أقؿ  -15مف  خدمتيـ% سنوات 28.9سنة، بينما  15أقؿ مف  – 10% تتراوح خدمتيـ مف 18.4
ت سنة فأكثر، تبيف النتائج أف غالبية المدراء بعدد سنوا 20% سنوات خدمتيـ 23.7سنة،  20مف 

، ويعد ذلؾ حيث تتساوى النسبتيف وىي االعمىسنة  20أقؿ مف – 15 سنوات، و 10الخدمة أقؿ مف 
الخبرة، وىذا يدؿ عمى أنيـ  ايجابيًا فيما يتعمؽ باإلجابة عمى فقرات االستبانة التي تحتاج إلى تمؾ

في الشركة  العميايتمتعوف بسنوات خبرة عالية ومتنوعة، ونجاحيـ في الوصوؿ إلى المراكز القيادية 
بامتالكيـ فوائد المعرفة التي بنوىا عمى كثير مف الخبرات السابقة، وذلؾ يعطي مؤشرات ايجابية 

بما اري تساىـ في اتخاذ القرارات بشكؿ سريع لصالح الشركة، فسنوات الخبرة الطويمة في العمؿ اإلد
توافؽ مع متطمبات العمؿ خاصة في ظؿ الظروؼ الطارئة التي يواجيونيا، وىذا ساعدىـ عمى أف ي
التحديات التي تواجييـ، اضافة إلى مجموعة ونوا مؤثريف ويتحكموف بزماـ االمور، والتغمب عمى يك

احة فرص عمؿ أكثر، وتطوير الخدمات والترقيات، وتوفير المنافع والمميزات التي تقدميا الشركة كإت
رواتب جيدة لموظفييا، واإلجازات، والعالوات، والتأميف وغيره، كما وتشير ىذه النسب إلى شعور 

 المدراء باألمف الوظيفي الذي يحقؽ احتياجاتيـ ورغباتيـ مما أسيـ في بقائيـ بمراكز عمميـ.

 أداة الدراسة: 5.3
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االسػػػػػتبانة كػػػػػأداة لمدراسػػػػػة، والتػػػػػي تػػػػػـ تصػػػػػميميا خصيصػػػػػًا، لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى دور اإلدارة تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ 

 االستراتيجية في تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.
 

 
 مكونات االستبانة: 1.5.3

 
 تتكوف االستبانة مف:

 العمػػر، المؤىػػؿ العممػػي،  : وتشػػتمؿ عمػػى البيانػػات الشخصػػية التاليػػة: )الجػػنس،البيانــات الشخصــية
 المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخدمة(.

  ،وىي مكونة مف:محاور اإلدارة االستراتيجية 
 ( فقرات.6محور التحميؿ البيئي االستراتيجي، ويشتمؿ عمى ) -
 ( فقرات.10محور تكويف االستراتيجية، ويشتمؿ عمى ) -
 ( فقرة.12محور تنفيذ االستراتيجية، ويشتمؿ عمى ) -
 ( فقرات.9لتقييـ والرقابة االستراتيجية، ويشتمؿ عمى )محور ا -
  ،وىي مكونة مف:محاور تحقيق الميزة التنافسية 

 ( فقرات.6محور التكمفة األقؿ، ويشتمؿ عمى ) -
 ( فقرات.5محور الجودة، ويشتمؿ عمى ) -
 ( فقرات.5محور التميز واإلبداع، ويشتمؿ عمى ) -
 ( فقرات.8محور االستجابة، ويشتمؿ عمى ) -

 

 مقياس التدريج: 2.5.3
 

( تمثؿ أدنى درجة موافقػة، 1(، حيث )5-1تـ اعتماد استجابات أفراد عينة الدراسة حسب مقياس مف )
 ( تمثؿ أعمى درجة موافقة.5و)
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 وتـ تقييـ درجات الموافقة بحسب مقياس التدريج المبيف في الجدوؿ التالي:
 مقياس درجات الموافقة (6.3جدول رقم )

 درجة
 الموافقة

 الوزن
 الرقمي

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 إلى من إلى من

 36.00أقؿ مف  20.00 1.80أقؿ مف  1.00 1 قميمة جدا
 52.00أقؿ مف  36.00 2.60أقؿ مف  1.80 2 قميمة

 68.00أقؿ مف  52.00 3.40أقؿ مف  2.60 3 متوسطة
 84.00أقؿ مف  68.00 4.20أقؿ مف  3.40 4 كبيرة

 100.00 84.00 5.00 4.20 5 كبيرة جدا
 

 
 صدق أداة الدراسة )االستبانة(: 6.3

 
( مــن العــاممين فــي شــركة التــامين الوطنيــو فــي 10تــم اخيتــار عينــة اســتطالعيو مكونــو مــن عــدد )

 فمسطين وذلك لمتحقق من صدق وثبات اداة الدراسة
وقد تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة مػف ونعني بصدؽ أداة الدراسة، أف األداة تقيس ما وضعت لقياسو، 

 خالؿ التالي:
 :)الصدق من وجية نظر المحكمين )الصدق الظاىري 

( مف المحكميف مف أصحاب الخبرة واالختصاص، مف أجؿ التحقؽ 11تـ عرض االستبانة عمى عدد )
االسػػتبانة، وانتمػػاء المحػػاور لالسػػتبانة ككػػؿ،  تعميمػػاتمػػف سػػالمة الصػػياغة المغويػػة لالسػػتبانة، ووضػػوح 

وانتمػػاء الفقػػرات لمحػػاور االسػػتبانة، ومػػدى صػػالحية االسػػتبانة لقيػػاس األىػػداؼ المرتبطػػة بيػػذه الدراسػػة، 
 وبذلؾ تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة مف وجية نظر المحكميف.

 :الصدق البنائي 
( مػػف 10ا عمػػى عينػػة اسػػتطالعية قواميػػا )تػػـ حسػػاب الصػػدؽ البنػػائي لمحػػاور االسػػتبانة، بعػػد تطبيقيػػ

مجتمػػع الدراسػػة، ومػػف خػػالؿ إيجػػاد معػػامالت االرتبػػاط لمحػػاور االسػػتبانة، كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي الجػػدوؿ 
 التالي:
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 صدق االتساق الداخمي لمحاور االستبانة (7.3جدول رقم )
 معامل االرتباط المحور م
 0.858 التحميؿ البيئي االستراتيجي 1
 0.745 االستراتيجيةتكويف  2
 0.734 تنفيذ االستراتيجية 3
 0.855 التقييـ والرقابة االستراتيجية 4
 0.931 اإلدارة االستراتيجية 
 0.887 التكمفة األقؿ 1
 0.796 الجودة 2
 0.820 التميز واإلبداع 3
 0.828 االستجابة 4
 0.907 تحقيق الميزة التنافسية 

 
وىذا يعني مسػتوى  0.5محاور االستبانو تزيد عف  جميعمعامؿ االرتباط ليتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف 

لجميػػػػع محػػػػاوراالدارة االسػػػػتراتيجيو  0.887و  0.734داللػػػػة مقبػػػػوؿ حيػػػػث تػػػػراوح معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بػػػػيف 
بمغ معامؿ االرتباط و  0.931وتحقيؽ الميزة التنافسية , وبمغ معامؿ االرتباط الكمي لالدارة االستراتيجيو 

، مرتفعػوالمحػاور تتمتػع بمعػامالت صػدؽ وىػذا يعنػي اف جميػع  0.907الكمي لتحقيػؽ الميػزة التنافسػيو 
 وتفي بأغراض الدراسة.

 

 :صدق االتساق الداخمي 
( 10تـ حساب صدؽ االتساؽ الػداخمي لفقػرات االسػتبانة، بعػد تطبيقيػا عمػى عينػة اسػتطالعية قواميػا )

الدراسة، ومف خالؿ إيجاد معامالت االرتبػاط لفقػرات االسػتبانة، كمػا ىػو مبػيف فػي الجػداوؿ مف مجتمع 
 التالية:
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 صدق االتساق الداخمي لفقرات محاور اإلدارة االستراتيجية
 التحميل البيئي االستراتيجيصدق االتساق الداخمي لفقرات محور  (8.3جدول رقم )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 0.800 الشركة مختصوف بالتحميؿ االستراتيجي.يوجد في  1
 0.712 تقـو شركة التأميف الوطنية بتحميؿ استراتيجي لمبيئة الخارجية. 2

3 
تعمؿ الشركة عمى تحديد الفرص والتيديدات التػي تواجييػا مػف خػالؿ تحميػؿ البيئػة 

 الخارجية.
0.858 

4 
نقاط القػوة والضػعؼ التػي تواجييػا التحميؿ االستراتيجي لمبيئة الداخمية يشمؿ تحديد 

 الشركة.
0.963 

 0.832 يعمؿ المدراء عمى مشاركة العامميف في تحديد الرؤية المستقبمية لمشركة. 5
 0.927 يشجع المدراء العامميف المشاركة الفاعمة في تحديد الرؤية المستقبمية لمشركة 6

 

يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف وىــذا يعنــي كمــا  0.5يتضـح ممــا ســبق ان جميــع معــامالت االرتبــاط مرتفعــو وتزيــد 
 ، وتفي بأغراض الدراسة.مرتفعوجميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدؽ 

 
 تكوين االستراتيجيةصدق االتساق الداخمي لفقرات محور  (9.3جدول رقم )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 0.933 الشركة رسالتيا ورؤيتيا بوضوح.تضع  1
 0.778 توضح رسالة الشركة الجوانب التي تميزىا عف الشركات االخرى. 2
 0.835 تراعي الشركة في صياغتيا لألىداؼ الرئيسية والفرعية السيولة والوضوح. 3
 0.823 تشرؾ الشركة العامميف في إعداد وتكويف االستراتيجية. 4
 0.805 المتغيرات البيئية عند تحديد الخيار االستراتيجي. تتكيؼ الشركة مع 5
 0.830 تطور الشركة ىيكميا التنظيمي المناسب لتنفيذ خطتيا االستراتيجية. 6

7 
تتـ عممية تكويف االستراتيجية بػبعض المرونػة لتػأميف فعاليػة التغيػرات التػي يتطمبيػا 

 الموقؼ.
0.920 

 0.828 الشركة تشخيص العوامؿ المؤثرة في عمميا.يتضمف تكويف االستراتيجية في  8
 0.857 تأخذ الشركة بالحسباف مستويات األداء ونظـ المكافآت والحوافز. 9

10 
يمتمػػػػؾ المػػػػدراء رؤيػػػػة مسػػػػتقبمية واضػػػػحة ألنشػػػػطة الشػػػػركة وسياسػػػػتيا عنػػػػد تكػػػػويف 

 االستراتيجية.
0.949 

يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف وىــذا يعنــي كمــا  0.5يتضـح ممــا ســبق ان جميــع معــامالت االرتبــاط مرتفعــو وتزيــد 
 جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعو، وتفي بأغراض الدراسة.
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 تنفيذ االستراتيجيةصدق االتساق الداخمي لفقرات محور  (10.3جدول رقم )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

1 
الشػػػػركة عمػػػػى مرونػػػػة الخطػػػػة الموضػػػػوعة لتنفيػػػػذ األىػػػػداؼ تحػػػػرص 

 المعمنة والمرسومة.
0.837 

2 
تسػػتطيع الشػػركة مواجيػػة األمػػور االسػػتثنائية غيػػر المتوقعػػة فػػي سػػير 

 العمؿ.
0.978 

3 
تعتمػد الشػػركة خطػة مرنػػة لتنفيػػذ االسػتراتيجية قػػادرة عمػى التكيػػؼ مػػع 

 عمميو التنفيذ.المتغيرات وتستجيب لمتطمبات العمؿ اثناء 
0.937 

4 
تعمػػػؿ الشػػػركة عمػػػى تحويػػػؿ اسػػػتراتيجيتيا إلػػػى خطػػػط أعمػػػاؿ وخطػػػط 

 تشغيمية ممموسة.
0.929 

5 
تسػػػاعد آليػػػات الخطػػػة الموضػػػوعة فػػػي الشػػػركة عمػػػى تسػػػييؿ وتنفيػػػذ 

 العمميات المطموبة.
0.920 

 0.708 تيتـ الشركة بتطوير ميارات العامميف في تنفيذ االستراتيجية. 6

7 
يمتـز العامموف باألنظمة اإلدارية التػي وضػعتيا الشػركة لتنفيػذ الخطػة 

 االستراتيجية.
0.965 

 0.945 تعمؿ الشركة عمى االلتزاـ بالوقت المحدد لتنفيذ األنشطة المقترحة. 8

9 
تمتػػػػػػـز الشػػػػػػركة بالييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي الػػػػػػذي صػػػػػػممتو لتنفيػػػػػػذ خطتيػػػػػػا 

 االستراتيجية.
0.817 

 0.950 الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ خطتيا.تخصص الشركة  10
 0.847 تمتـز الشركة بالموازنة المحددة في الخطة. 11
 0.842 تحدد الشركة االستراتيجية المناسبة لمتعامؿ مع المنافسيف. 12

السػػابؽ أف يتبػيف مػػف الجػػدوؿ وىــذا يعنــي كمــا  0.5يتضـح ممــا ســبق ان جميــع معــامالت االرتبــاط مرتفعــو وتزيــد 
 جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعو، وتفي بأغراض الدراسة.
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 التقييم والرقابة االستراتيجيةصدق االتساق الداخمي لفقرات محور  (11.3جدول رقم )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 0.876 تعمؿ الشركة عمى تقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ دوري. 1
 0.836 مؤشرات أداء واضحة لمراقبة تنفيذ الخطة االستراتيجية.لدى الشركة  2
 0.780 تقـو الشركة بمراقبة تطبيؽ الخطط ومتابعتيا بشكؿ منتظـ. 3
 0.872 تقـو الشركة قياس كفاءة األداء بصورة دورية. 4

5 
تطبػػؽ الشػػركة مبػػادئ االفصػػاح والشػػفافية والمسػػاءلة كػػي يتحمػػؿ كػػؿ فػػرد 

 مسئوليتو.
0.884 

6 
تحدد الشركة الجيات المسئولة عف عممية المتابعة والتقيػيـ لكػؿ مرحمػة مػف 

 مراحؿ الخطة االستراتيجية.
0.958 

 0.758 تستفيد الشركة مف التغذية الراجعة نتائج التقييـ في تطوير أدائيا. 7

 
الجػػدوؿ السػػابؽ أف يتبػيف مػػف وىــذا يعنــي كمــا  0.5يتضـح ممــا ســبق ان جميــع معــامالت االرتبــاط مرتفعــو وتزيــد 

 جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعو، وتفي بأغراض الدراسة.
 

 صدق االتساق الداخمي لفقرات محاور تحقيق الميزة التنافسية
 التكمفة األقلصدق االتساق الداخمي لفقرات محور  (12.3جدول رقم )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

1 
االستثمار مف خالؿ البحث عف مصػادر تعمؿ الشركة عمى تخفيض تكمفة 

 تمويؿ لعممياتيا اقؿ تكمفو
0.794 

2 
تقػػػـو الشػػػركة بإخضػػػاع جميػػػع الخػػػدمات المقدمػػػة إلػػػى التحسػػػيف المسػػػتمر 

 بقصد تخفيض التكاليؼ.
0.878 

 0.877 يعد خفض تكمفة الخدمة مف األولويات في أىداؼ الشركة. 3
 0.886 السوؽ الحقيقية. تعتمد الشركة عمى احتساب التكمفة بأسعار 4

5 
تعتمػػد الشػػركة معيػػاري الكفػػاءة والفاعميػػة فػػي جميػػع عممياتيػػا بيػػدؼ ترشػػيد 

 االنفاؽ وتقميؿ تكمفة الخدمات المقدمة.
0.772 

 0.926 تسعى الشركة إلى إضافة ىامش ربح محدود عمى التكاليؼ. 6

يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف وىــذا يعنــي كمــا  0.5يتضـح ممــا ســبق ان جميــع معــامالت االرتبــاط مرتفعــو وتزيــد 
 جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعو، وتفي بأغراض الدراسة.
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 الجودةصدق االتساق الداخمي لفقرات محور  (13.3جدول رقم )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

1 
تقػػديـ الخػػدمات وفقػػا ألعمػػى معػػايير الجػػودة فػػي تعمػػؿ الشػػركة عمػػى 

 األسواؽ المحميةوالخارجية.
0.834 

 0.979 تعمؿ الشركة عمى تقديـ خدمات جديدة لضماف النمو واالستمرار. 2

3 
تعمػػؿ الشػػركة عمػػى التطػػوير المسػػتمر لخػػدماتيا فػػي أسػػواقيا المحميػػة 

 والخارجية.
0.778 

4 
الخدمػػػػة المقدمػػػػة ىػػػػي احػػػػدى أىػػػػـ تػػػػرى الشػػػػركة بػػػػأف الجػػػػودة جػػػػودة 
 المعايير لتحقيؽ رضا العمالء.

0.956 

5 
جػػػودة الخدمػػػة المقدمػػػة مػػػف الشػػػركة تتفػػػوؽ عمػػػى خػػػدمات الشػػػركات 

 المنافسة في كافة المجاالت.
0.940 

يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف وىــذا يعنــي كمــا  0.5يتضـح ممــا ســبق ان جميــع معــامالت االرتبــاط مرتفعــو وتزيــد 
 قرات تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعو، وتفي بأغراض الدراسة.جميع الف

 
 التميز واإلبداعصدق االتساق الداخمي لفقرات محور  (14.3جدول رقم )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

1 
تقػػػدـ الشػػػركة خػػػدمات متميػػػزة تجعػػػؿ العمػػػالء مصػػػريف عمػػػى التعامػػػؿ 

 معيا وبأي سعر.
0.938 

2 
لتغطيػػػة كامػػػؿ المحافظػػػة التػػػي تسػػػعى الشػػػركة إلػػػى إيصػػػاؿ خػػػدماتيا 

 تعمؿ بيا.
0.811 

3 
تبتعػد الشػركة عػف تقػديـ خػدمات نمطيػة وتركػز عمػى االبػداع والتميػػز 

 في خدماتيا كي يصعب تقميدىا مف قبؿ اآلخريف.
0.794 

4 
تخصص الشركة ميزانيػة كافيػة ألغػراض البحػث والتطػوير والتحسػيف 

 المستمر لخدماتيا.
0.750 

 0.810 خدمات مبتكرة تميزىا عف الشركات األخرى.تقدـ الشركة  5

يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف وىــذا يعنــي كمــا  0.5يتضـح ممــا ســبق ان جميــع معــامالت االرتبــاط مرتفعــو وتزيــد 
 جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعو، وتفي بأغراض الدراسة.
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 االستجابةصدق االتساق الداخمي لفقرات محور  (15.3جدول رقم )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 0.956 تعمؿ الشركة عمى االستجابة لمواجية المتغيرات الخارجية. 1
 0.895 تتميز الشركة باالستجابة السريعة لطمبات العمالء. 2

3 
تسػػتجيب الشػػركة بسػػرعة الحتياجػػات ومتطمبػػات السػػوؽ فػػي خػػدماتيا 

 وانشطتيا المختمفة.
0.747 

4 
الحصػػػػوؿ عمػػػػى الخدمػػػػة فػػػػي وقػػػػت قياسػػػػي مقارنػػػػة يسػػػػتطيع الزبػػػػوف 

 باآلخريف.
0.830 

5 
تسػػػػعى الشػػػػركة إلػػػػى تقػػػػديـ تشػػػػكيمة متنوعػػػػة مػػػػف خػػػػدماتيا تسػػػػتجيب 

 لمتطور المستمر في سوؽ التأميف.
0.932 

6 
يوجػػػد نظػػػـ فػػػي الشػػػركة قػػػادرة عمػػػى االسػػػتجابة لمتغيػػػر فػػػي حاجػػػات 

 العمالء.
0.908 

 0.855 التجاري لدى الزبائف.تيتـ الشركة بسمعتيا واسميا  7
 0.904 تقـو الشركة بتطوير وسائؿ تواصؿ تكنولوجية حديثة مع الزبائف. 8

 
يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف وىــذا يعنــي كمــا  0.5يتضـح ممــا ســبق ان جميــع معــامالت االرتبــاط مرتفعــو وتزيــد 

 جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعو، وتفي بأغراض الدراسة.
 

 ثبات أداة الدراسة )االستبانة(: 7.3
 

ونعنػػػػي بثبػػػػات أداة الدراسػػػػة، أف األداة تعطػػػػي نفػػػػس النتػػػػائج تقريبػػػػًا لػػػػو طبقػػػػت مػػػػرة أخػػػػرى عمػػػػى نفػػػػس 
 المجموعة مف األفراد، أي أف النتائج ال تتغير، وقد تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة مف خالؿ التالي:

 :الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 
التحقػػػؽ مػػف ثبػػػات االسػػتبانة مػػػف خػػالؿ حسػػػاب معػػامالت االرتبػػػاط باسػػتخداـ معادلػػػة ألفػػا كرونبػػػاخ تػػـ 

 لمحاور االستبانة، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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 معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة (16.3جدول رقم )
 معامل االرتباط المحور م
 0.852 االستراتيجيالتحميؿ البيئي  1
 0.927 تكويف االستراتيجية 2
 0.872 تنفيذ االستراتيجية 3
 0.784 التقييـ والرقابة االستراتيجية 4
 0.950 اإلدارة االستراتيجية 
 0.832 التكمفة األقؿ 1
 0.932 الجودة 2
 0.897 التميز واإلبداع 3
 0.912 االستجابة 4
 0.939 تحقيق الميزة التنافسية 

يتبػيف مػػف الجػدوؿ السػػابؽ أف معػػامالت االرتبػاط باسػػتخداـ معادلػة ألفػػا كرونبػػاخ لمحػاور االسػػتبانة ىػػي 
 معامالت ثبات دالة إحصائيًا، وتفي بأغراض الدراسة.

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 8.3
 

معامػؿ ارتبػاط )( SPSS)لإلجابة عمى أسئمة الدراسة تػـ اسػتخداـ الرزمػة اإلحصػائية لمعمػوـ االجتماعيػة 
 T، اختبػػػار سػػػمرنوؼ-بيرسػػػوف، معادلػػػة ألفػػػا كرونبػػػاخ، طريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية، اختبػػػار كولمجػػػوروؼ

(( فػػػػي إجػػػػراء LSD، اختبػػػػار )One-Way ANOVA، اختبػػػار T-Testلمعينػػػة الواحػػػػدة، اختبػػػػار 
 التحميالت اإلحصائية الالزمة لمدراسة، وىي عمى النحو التالي:

  معامــل ارتبـــاط بيرســون( Pearson Correlation Coefficient :) لمتحقػػؽ مػػػف صػػدؽ االتسػػػاؽ
 الداخمي، وكذلؾ تحديد طبيعة العالقة بيف المتغيرات المستقمة والتابعة.

 معادلة ألفا كرونباخ:(Cronbach's Alpha)لمتحقؽ مف ثبات االستبانة. 
 طريقة التجزئة النصفية:(Split-Half Method)لمتحقؽ مف ثبات االستبانة. 
  ســمرنوف –اختبــار كولمجــوروف(Kolmogorov-Smirnov Test):  الختبػػار إذا كانػػت البيانػػات

 تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
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  اختبارT :لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات عينة الدراسة عمى فقرات  لمعينة الواحدة
راؼ االستجابات لكؿ فقرة مف الفقرات عف وسطيا ومحاور االستبانة، ولمتعرؼ عمى مدى انح

 .".Sig"، وقيمة "T"الحسابي، إلى جانب المحاور الرئيسة، ولمتعرؼ عمى قيمة 
  اختبارT  لعينتين مستقمتين(T-Test:)  لمتحقؽ مف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط

 تقديرات أفراد عينة الدراسة لمتغير: )الجنس(.
  اختبار تحميل التباين األحادي(One Way ANOVA:) لمتحقؽ مف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

في متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة لمتغيرات: )العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي، عدد 
 سنوات الخدمة(.

  اختبار(LSD): تقديرات أفراد لتحديدالفروقات بيف المجموعات ذات داللة إحصائية في متوسط
 عينة الدراسة، بعدما يتبيف وجود فروقات باستخداـ اختبار التبايف األحادي.

 

 
 خطوات إجراء الدراسة: 9.3

 
 تـ إتباع الخطوات التالية:

  والتعميقعمييااالطالع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة، وتمخيصيا. 
  الدراسة، وبناء اإلطار النظري لمدراسة.االطالع عمى األدب النظري السابؽ في مجاؿ 
 .بناء أداة الدراسة )االستبانة(، والتحقؽ مف صدؽ وثبات االستبانة 
 .اختيار مجتمع وعينة الدراسة 
 .توزيع أداة الدراسة )االستبانة( عمى عينة الدراسة وجمعيا 
  عميياتحميؿ البيانات، وعرضيا في جداوؿ، والتعقيب. 
  ومناقشتيا، وصياغة التوصيات والدراسات المقترحة.تفسير النتائج 
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 مصادر البيانات: 10.3
 

 تنقسـ مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نوعيف، وىما:
 :تتمثؿ في أداة الدراسػة )االسػتبانة(، وذلػؾ لمتعػرؼ عمػى دور اإلدارة االسػتراتيجية  البيانات الرئيسة

 في تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.
 تتمثؿ في الدراسات واألدبيات السابقة، وما تحويو المكتبات مف دراسات وأبحػاث البيانات الثانوية :

 ة.وكتب ومراجع في مجاؿ الدراس

 
 

 اختبار توزيع البيانات: 11.3
 

الختبػػار إذا كانػػت K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنوؼ-تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كولمجػػوروؼ
 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو، وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي:

 

 اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور االستبانة (17.3جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(، 0.05" لجميػع محػاور االسػتبانة أكبػر مػف مسػتوى الداللػة ).Sigيتبيف مف الجػدوؿ السػابؽ أف قيمػة "
وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف جميػػػع محػػػاور االسػػػتبانة تتبػػػع التوزيػػػع الطبيعػػػي، ولػػػذلؾ تػػػـ اسػػػتخداـ االختبػػػارات 

 .المعممية
 

 ".Sigقيمة " المحور م
  محاور اإلدارة االستراتيجية 
 0.130 التحميؿ البيئي االستراتيجي 1
 0.156 تكويف االستراتيجية 2
 0.074 تنفيذ االستراتيجية 3
 0.188 التقييـ والرقابة االستراتيجية 4
  محاور تحقيق الميزة التنافسية 
 0.172 التكمفة األقؿ 1
 0.067 الجودة 2
 0.183 التميز واإلبداع 3
 0.097 االستجابة 4
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 الخالصة:
عمى توزيع أفراد عينة الدراسة  التعميؽتناوؿ الفصؿ الثالث منيجية الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة، وتـ 

حسب المتغيرات الديموغرافية، وكذلؾ أداة الدراسة وصدقيا وثباتيا لجميع محاور الدراسة، واألساليب 
 .توزيع البياناتاإلحصائية المستخدمة، وأيضا خطوات إجراء الدراسة، ومصادرىا، واختيار 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 
 

 تمييد 1.4
 نتائج التساؤل األول ومناقشتيا. 2.4
 نتائج التساؤل الثاني ومناقشتيا. 3.4
 نتائج التساؤل الثالث ومناقشتيا. 4.4
 ساؤل الرابع ومناقشتيا.نتائج الت 5.4
 نتائج التساؤل الخامس ومناقشتيا. 6.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



77 
 

 الرابعالفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نتائج الدراسة

 
 تمييد: 1.4

 
يتناوؿ ىذا الفصؿ نتائج الدراسة، حيث تـ اإلجابة عمى أسئمة الدراسػة، واختبػار فرضػياتيا، ومػف ثػـ تػـ 

 السابقة.، باإلضافة إلى بياف أوجو التشابو واالختالؼ مع الدراسات عميياتفسير النتائج والتعقيب 

 
 

 نتائج السؤال األول ومناقشتيا: 2.4
 

 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
مػػػػا واقػػػػع اإلدارة االسػػػػتراتيجية المتمثػػػػؿ ب )التحميػػػػؿ البيئػػػػي االسػػػػتراتيجي، تكػػػػويف االسػػػػتراتيجية، تنفيػػػػذ 

 االستراتيجية، التقييـ والرقابة االستراتيجية( في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف؟
 لمعينة الواحدة، كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية: Tتـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار 

 تحميل محاور اإلدارة االستراتيجية (:1.4جدول رقم )

 المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 كبيرة جدا 2 86.754 0.000 14.110 0.584 4.338 البيئي االستراتيجيالتحميؿ  1
 كبيرة جدا 1 87.158 0.000 14.967 0.559 4.358 تكويف االستراتيجية 2
 كبيرة جدا 3 84.518 0.000 15.640 0.483 4.226 تنفيذ االستراتيجية 3
 كبيرة 4 83.801 0.000 9.918 0.740 4.190 التقييـ والرقابة االستراتيجية 4
 كبيرة جدا  85.420 0.000 15.086 0.519 4.271 اإلدارة االستراتيجية 

 .α ≤0.05داللة * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى 
 

 4.271واقػػع اإلدارة االسػػتراتيجية يسػػاوي ( تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات 1.4مػػف جػػدوؿ )
 القيمػػة االحتماليػػة وأف T15.086%، وأف قيمػػة85.420الػػوزف النسػػبي( أي أف 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف 
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(Sig)  0.05داللػة لػذلؾ تعتبػر الفقراتدالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى  0.000تساوي≥ α ، ممػا يػدؿ عمػى أف
وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة 3متوسط درجة االستجابة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىػي 

 أفراد العينة عمى فقرات واقع اإلدارة االستراتيجية بشكؿ عاـ.كبيرة مف قبؿ 
 

فػػي فمسػػطيف حػػاز عمػػى شػػركة التػػأميف الوطنيػػة فػػي  إن المحــور الخــاص "التحميــل البيئــي االســتراتيجي"
( وىي أقػؿ 0.000)وىي قيمة موجبة مصحوبة بقيمة احتمالية  T14.110المرتبة األولى بقيمة اختبار 

(، وىػػػو بدرجػػػة موافقػػػة )كبيػػػرة 86.754جػػػاء بػػػوزف نسػػػبي )، و4.338سػػػابي (، وبمتوسػػػط ح0.05مػػػف )
لمدى جدا(، وترى الباحثة أف واقع التحميؿ البيئي االستراتيجي متوفر في الشركة بشكؿ جيد، وىذا يعود 

الػػوعي واالدراؾ لػػدى مجتمػػع الدراسػػة والػػذي يعػػد أىػػـ عنصػػر فػػي الشػػركة، وبالتػػالي يعنػػي ذلػػؾ أىميػػة 
 االستراتيجية، ومدى قدرتيـ عمى تشخيصيا واقعيا بشكؿ إيجابي. ممارسات إدارة

 
  فػػي فمسػػطيف جػػاء فػػػي شػػركة التػػأميف الوطنيػػػة فػػي  تكــوين االســـتراتيجية"أف المحػػور الخػػاص "واقػػع

( وىػػي 0.000وىػػي قيمػػة موجبػػة مصػػحوبة بقيمػػة احتماليػػة )، 14.967المرتبػػة الثانيػػة بقيمػػة اختبػػار 
وىو بدرجة موافقة )كبيرة (، 87.158( وبوزف نسبي )%4.358) ( وبمتوسط حسابي0.05أقؿ مف )

وترى الباحثة أف تكويف االستراتيجية متوفر في الشركة بشكؿ جيد، وىذه النتيجة تدؿ عمى أف  جدا(،
لدى أفراد العينة توجيًا ايجابيًا نحو ىذا المحور، ويعود ذلػؾ لوجػود تػأثير عػاؿ لألنظمػة اإلداريػة فػي 

 الشركة.
 في فمسطيف جاء في المرتبة شركة التأميف الوطنية في  تنفيذ االستراتيجية"ور الخاص "واقع أف المح

( وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000وىػػي قيمػػة موجبػػة مصػػحوبة بقيمػػة احتماليػػة )، 15.640الثالثػة بقيمػػة اختبػػار 
وتػرى وىػو بدرجػة موافقػة )كبيػرة(، ( 84.518( وبوزف نسػبي )%4.226( وبمتوسط حسابي )0.05)

الباحثػػة أف أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة مػػدركوف ألثػػر تطبيػػؽ واقػػع تنفيػػذ االسػػتراتيجية فػػي المجػػاؿ التطبيقػػي 
والعممػػػػي لمػػػػا ليػػػػا مػػػػف تػػػػأثير ايجػػػػابي عمػػػػى األداء، وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف الشػػػػركة تراعػػػػي التطػػػػورات 

فػػػػي تنفيػػػػذ  والمسػػػػتجدات الحديثػػػػة فػػػػي العمػػػػـو اإلداريػػػػة، وامتالكيػػػػا أسػػػػاليب إداريػػػػة حديثػػػػة تسػػػػتخدميا
 االستراتيجية وفؽ االمكانات المتاحة. 

  فػي فمسػطيف" فػي شػركة التػأميف الوطنيػة فػي  التقييم والرقابـة االسـتراتيجيةأف المحور الخاص "واقع
( وىػي أقػؿ 0.000وىي قيمة موجبة مصػحوبة بقيمػة احتماليػة )، 9.918المرتبة الرابعةبقيمة اختبار 
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 وىػو بدرجػة موافقػة )كبيػػرة(،(، 83.801وبػوزف نسػبي )% (4.271( وبمتوسػط حسػابي )0.05مػف )
، ممػا يسػيـ فػي تعزيػز مكانتيػا التقيـيم والرقابـة االسـتراتيجيةواقػع وىذا يعػود إلػى أف اىتمػاـ الشػركة 

تعتمػد المنظمػة ، (2014)شـوقي، ونخـرون، بيف الشركات المنافسة، واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 
عمػػى خطػػط اسػػتراتيجية ذات رؤيػػة ليسػػت بمسػػػتوى الطمػػوح الػػذي ينسػػجـ ومسػػار المنظمػػة، وتسػػػعى 

لبنػػاء رؤيػػة تمػػارس فػػي ضػػوئيا األنشػػطة االسػػتراتيجية السػػتثمار الفػػرص التػػي تواجييػػا،  العميػػااإلدارة 
ريف المتميػػزيف وتسػػتعيف المنظمػػة باالستشػػارييف والخػػدمات االستشػػارية المتخصصػػة واسػػتقطاب المػػدي

إف نظػاـ التكػاليؼ (، التـي كشـفت 2014دراسـة )صـالح، واتفقػت كػذلؾ مػع إلسناد عمميػا اإلداري، 
المطبػػؽ فػػي شػػركات قطػػاع الخػػدمات فػػي قطػػاع غػػزة يعتمػػد عمػػى أسػػس عمميػػة محاسػػبية تمبػػي حاجػػة 

اتيجية بشػػكؿ اإلدارات فػػي اتخػػاذ القػػرارات، كمػػا تسػػتخدـ إدارات الشػػركات أدوات مػػدخؿ التكمفػػة االسػػتر 
 المصػػارؼ مػػديري معظػػـ إف(، 2012دراســة )محمــدوالنعيمي، مبسػػط وبنسػػب متفاوتػػة، وأيضػػا مػػع 

 أىميػػة عمػى أكػدوا أنيػػـ كمػا االسػتراتيجية، اإلدارة لمفيػػوـ دقيػؽ وضػوح لػػدييـ الدراسػة( )عينػة األىميػة
 والعػػامميف، المػػديريف إلػػى إيصػػالو وضػػرورة العمميػػة، الحيػػاة فػػي االسػػتراتيجية اإلدارة مفيػػوـ اسػػتخداـ
 مستوى ارتفاع، التي أظيرت (2012دراسة )محمود، ، وعالية وبدرجة االستراتيجية اإلدارة وتمارس
 وكػػذلؾ االسػػتراتيجية اإلدارة وأسػػاليب بمفػػاىيـ الخػػاص القطػػاع فػػي اإلداريػػة القيػػادات ومعرفػػة اإللمػػاـ
 الداخمية لمبيئة أكاف سواء البيئي ؿالتحمي أفالتي أسفرت  (،2008دراسة )وىبو، تطبيقيا، و ضرورة

 بنسػػػبة االسػػػتراتيجية اإلدارة عمميػػػات ممارسػػػات درجػػػة فػػػي األولػػػى المرتبػػػة عمػػػى حصػػػؿ الخارجيػػػة أو
 أمػا %(،68.2بنسػبة ) األخيػرة المرتبػة فػي والرقابة التقييـ جاء بينما %(،71.9 -70بيف ) تراوحت
 %(.،70بمغػػػت ) حيػػػث المتوسػػػط فػػػوؽ فكانػػػت االسػػػتراتيجية اإلدارة عمميػػػات لممارسػػػة الكميػػػة الدرجػػػة
 اإلدارة واىتمػػػػاـ %(،77.6بنسػػػػبة ) المتوسػػػػط فػػػػوؽ كػػػػاف الماديػػػػة بػػػػالموارد الجامعيػػػػة اإلدارة واىتمػػػػاـ
 المتوسػط فػوؽ بدرجػة كػاف المحمػي والمجتمػع الخارجيػة بالبيئػة غػزة محافظػات جامعػات فػي الجامعية

 .مطموب ىو ما إلى يصؿ لـ لكف
  حصػػػمت االسػػػتراتيجية اإلدارة تطبيػػػؽ إمكانيػػػة إفالتػػػي كشػػػفت  (،2012)حنـــا، واختمفػػػت مػػػع دراسػػػة 

إف أغمب الشركات الحكومية ال تمارس التي أسفرت  (،2016)الخباز، ، ودراسة متوسط تقدير عمى
اإلدارة االسػػػػػػتراتيجية وعنػػػػػػدما مارسػػػػػػتيا اتضػػػػػػح وجػػػػػػود جوانػػػػػػب ضػػػػػػعؼ متعمقػػػػػػة بصػػػػػػياغة وتنفيػػػػػػذ 
االسػػػػػػتراتيجية، وأف األسػػػػػػباب التػػػػػػي تحػػػػػػوؿ دوف تطبيػػػػػػؽ مفيػػػػػػـو اإلدارة االسػػػػػػتراتيجية عػػػػػػدـ تػػػػػػوافر 

(، 2017اني، يــعم)درادكــة، وال، وكػػذلؾ اختمفػػت مػػع دراسػػة المتخصصػػيف فػػي التخطػػيط االسػػتراتيجي
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إف استجابات أفراد الدراسػة بشػأف درجػة تطبيػؽ اإلدارة االسػتراتيجية لػدى مػديري مػدراس التي أشارت 
العػػاـ بمدينػػة الطػػائؼ كانػػت متوسػػطة، وكمػػا جػػاءت اسػػتجابتيـ عمػػى معيقػػات التطبيػػؽ بدرجػػة  التعمػػيـ

 متوسطة.
 التحميل البيئي االستراتيجيتحميل فقرات محور  (:2.4جدول رقم )

 .α ≤0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 يمكف استخالص ما يمي:( 2.4مف جدوؿ )
التحميؿ االستراتيجي لمبيئة الداخمية يشمؿ تحديد نقاط القػوة والضػعؼ المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة "

القيمػػة وأف T18.084%، وقيمػػة 92.105أي أف الػػوزف النسػػبي  4.605التػػي تواجييػػا الشػػركة" يسػػاوي 
ممػا ، α ≤0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة  0.000(تساوي Sig).االحتمالية 

وىػػذا  3درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد زاد عػػف 
يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة كبيػػرة جػػدا مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفقرة،وبػػذلؾ جػػاء ترتيبيػػا فػػي 

لػذاتيا ومحاولتيػا  العميػاالمرتبة األولى في ىذا المحور، وتعزى ىذه النتيجة المرتفعة إلػى تطػوير اإلدارة 
تممػؾ مػف معػارؼ فػي مجػاؿ  لتحسيف مياراتيا والتوصؿ إلى ما ىػو جديػد عػف طريػؽ تطبيػؽ أفضػؿ مػا

التػي تزيػد مػف ميارتػو لتػي اكتسػبيا عمميا وىذا يدؿ عمػى التقػدـ المعرفػي لػدييا، اضػافة إلػى كػـ الخبػرة ا
وتمنحو قدرة أفضؿ في االسػتفادة مػف وضػع الحمػوؿ لممشػكالت التػي قػد تواجيػو أثنػاء العمػؿ مػف خػالؿ 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 كبيرة 6 78.421 0.000 5.547 1.024 3.921 يوجد في الشركة مختصوف بالتحميؿ االستراتيجي. 1

2 
تقػػػػـو شػػػػركة التػػػػأميف الوطنيػػػػة بتحميػػػػؿ اسػػػػتراتيجي 

 لمبيئة الخارجية.
 كبيرة جدا 4 85.789 0.000 12.158 0.654 4.289

3 
تعمؿ الشركة عمػى تحديػد الفػرص والتيديػدات التػي 

 تحميؿ البيئة الخارجية.تواجييا مف خالؿ 
 كبيرة جدا 2 90.000 0.000 13.445 0.688 4.500

4 
التحميػػػؿ االسػػػتراتيجي لمبيئػػػة الداخميػػػة يشػػػمؿ تحديػػػد 

 نقاط القوة والضعؼ التي تواجييا الشركة.
 كبيرة جدا 1 92.105 0.000 18.084 0.547 4.605

5 
يعمػػػؿ المػػػدراء عمػػػى مشػػػاركة العػػػامميف فػػػي تحديػػػد 

 المستقبمية لمشركة.الرؤية 
 كبيرة جدا 3 88.421 0.000 10.205 0.858 4.421

6 
يشجع المدراء العامميف المشاركة الفاعمة في تحديػد 

 الرؤية المستقبمية لمشركة
 كبيرة جدا 4 85.789 0.000 8.315 0.956 4.289

 كبيرة جدا  86.754 0.000 14.110 0.584 4.338 المحور ككل 
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ومحاولتيا التخمص منيا، وكذلؾ التعرؼ عمى دراسة البيئة الداخمية لمشركة لمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ 
 مواطف القوة وتعزيزىا. 

  3.921المتوسط الحسابي لمفقرة األولػى "يوجػد فػي الشػركة مختصػوف بالتحميػؿ االسػتراتيجي" يسػاوي 
(تسػػػػػاوي Sig).القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة ,وأف 5.547قيمػػػػػة االختبػػػػػار %، 78.421أي أف الػػػػػوزف النسػػػػػبي 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط ، α ≤0.05لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقرةدالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة  0.000
وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة  3درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

فػػي ىػػذا  وبػػذلؾ جػػاء ترتيبيػػا فػػي المرتبػػة األخيػػرة، بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفقػػرة
المحػػور، وتعػػزى ىػػذه النتيجػػة أف الشػػركة ال تسػػتعيف فػػي متخصصػػيف لمقيػػاـ بالتحميػػؿ االسػػتراتيجي، 
وىػػذا يػػدؿ دعػػـ الشػػركة ماديػػٌا ومعنويػػًا لحػػث القيػػادات اإلداريػػة عمػػى إجػػراء التحميػػؿ االسػػتراتيجي فػػي 

كة يتطمػب ميزانيػة مجاؿ اإلدارة االستراتيجية، إضافة إلى أف االسػتعانة بمتخصصػيف مػف خػارج الشػر 
ونفقات مالية وترى الباحثة ال داعي لالستعانة بمتخصصيف مف قبؿ الشػركة لكػي ال تتحمػؿ تكػاليؼ 
ماليػػة فػػي ىػػذا الجانػػب، وتػػرى كػػذلؾ أف الشػػركة تشػػجع عاممييػػا عمػػى البحػػث والتحميػػؿ االسػػتراتيجي، 

 واالستعداد لمبحث عف المعرفة لتحقيؽ أىدافيا.
  وأف الػػػػػػوزف النسػػػػػػبي يسػػػػػػاوي 4.338بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ يمكػػػػػػف القػػػػػػوؿ بػػػػػػأف المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي يسػػػػػػاوي ،

لػػػػذلؾ يعتبػػػػر  0.000(تسػػػػاوي Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة وأف ، 14.110%، قيمػػػػة االختبػػػػار 86.754
" داؿ إحصػائيًا عنػد واقػع التحميػؿ البيئػي االسػتراتيجي فػي شػركة الوطنيػة لمتػأميف فػي فمسػطيفمحور "

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور يختمؼ جوىريًا عف ، α ≤0.05لة مستوى دال
وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة كبيػرة جػدا مػف قبػؿ أفػراد العينػة  3درجة الموافقػة المتوسػطة وىػي 

. وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف الشػػػػركة تعتمػػػػد عمػػػػى كوادرىػػػػا فػػػػي التحميػػػػؿ البيئػػػػي عمػػػػى فقػػػػرات ىػػػػذا المجػػػػاؿ
االسػتراتيجي، وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى الػػدور الفاعػػؿ لمشػػركة الػػذي يتمحػػور عػػف طريػػؽ إيجػػاد الطػػرؽ 
العمميػػػة السػػػميمة الػػػذي تػػػدفع مػػػدراءىا لممثػػػابرة فػػػي مجػػػاؿ اإلدارة االسػػػتراتيجية لموصػػػوؿ إلػػػى معػػػارؼ 

وب، وذلػؾ جديدة، إضػافة إلػى تػوافر األسػاليب المنيجيػة التػي تتخػذىا الشػركة التػي تػدعـ العمػؿ الػدؤ 
مػػػف خػػػالؿ االىتمػػػاـ بالػػػدورات التدريبيػػػة، وورش العمػػػؿ، واسػػػتخداـ شػػػبكات اإلنترنػػػت، والعمػػػؿ عمػػػى 

 تطوير كؿ ما ىو جديد.
  اعتمػػاد ، التػػي أظيػػرت (2014)شػػوقي، وآخػػروف، واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع بعػػض الدراسػػات كدراسػػة

ينسػػجـ ومسػػار المنظمػػة،  المنظمػػة عمػػى خطػػط اسػػتراتيجية ذات رؤيػػة ليسػػت بمسػػتوى الطمػػوح الػػذي
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لبنػػاء رؤيػػة تمػػارس فػػي ضػػوئيا األنشػػطة االسػػتراتيجية السػػتثمار الفػػرص التػػي  العميػػاوتسػػعى اإلدارة 
تواجييػػا، وتسػػتعيف المنظمػػة باالستشػػارييف والخػػدمات االستشػػارية المتخصصػػة واسػػتقطاب المػػديريف 

 أىميػػػة (، التػػػي بينػػػت2012، )محمػػػدوالنعيمي، واتفقػػػت مػػػع دراسػػػة المتميػػػزيف إلسػػػناد عمميػػػا اإلداري
 والعػػامميف، المػػديريف إلػػى إيصػػالو وضػػرورة العمميػػة، الحيػػاة فػػي االسػػتراتيجية اإلدارة مفيػػوـ اسػػتخداـ
 مسػػػتوى ارتفػػػاع ،(2012)محمػػػود، ، وأوضػػػحت دراسػػػة عاليػػػة وبدرجػػػة االسػػػتراتيجية اإلدارة وتمػػػارس
 .االستراتيجية اإلدارة وأساليب بمفاىيـ الخاص القطاع في اإلدارية القيادات ومعرفة اإللماـ

  التي أظيػرت أف  (،2017اني، يعم)درادكة، والكما واختمفت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة
، التػي بينػت (2016)الخبػاز، درجة تطبيؽ االستراتيجية كانػت متوسػطة، وكػذلؾ اختمفػت مػع دراسػة 

االسػػتراتيجية وعنػػدما مارسػػتيا اتضػػح وجػػود جوانػػب الشػػركات الحكوميػػة ال تمػػارس اإلدارة أف أغمػػب 
ضػػػعؼ متعمقػػػة بصػػػياغة وتنفيػػػذ االسػػػتراتيجية، وأف األسػػػباب التػػػي تحػػػوؿ دوف تطبيػػػؽ مفيػػػـو اإلدارة 

)حنػػا، ، وأيضػػا اختمفػػت مػػع دراسػػة االسػػتراتيجية عػػدـ تػػوافر المتخصصػػيف فػػي التخطػػيط االسػػتراتيجي
 .متوسط تقدير عمى حصمت االستراتيجية اإلدارة تطبيؽ إمكانية إفالتي أظيرت  (2012

 ويرجع ىذا االختالؼ بيف الدراسات إلى اختالؼ بيئة ومجتمع والفترة الزمنية بيف منظمات األعماؿ.
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 تكوين االستراتيجية(:تحميل فقرات محور 3.4جدول رقم )

 .α ≤0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:3.4مف جدوؿ )
 " توضػػح رسػػالة الشػػركة الجوانػػب التػػي تميزىػػا عػػف الشػػركات االخػػرى"المتوسػػط الحاسػػبي لمفقػػرة الثانيػػة 

القيمػة وأف T17.546%، قيمػة 93.158أي أف الػوزف النسػبي  (5)الدرجة الكمية مػف  4.658يساوي 
، α ≤0.05لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة  0.000(تسػػاوي Sig).االحتماليػػة 

 3درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد زاد عػػف 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 كبيرة جدا 2 91.053 0.000 12.037 0.795 4.553 تضع الشركة رسالتيا ورؤيتيا بوضوح. 1

2 
توضػح رسػالة الشػركة الجوانػب التػي تميزىػا 

 عف الشركات االخرى.
 كبيرة جدا 1 93.158 0.000 17.546 0.582 4.658

3 
تراعػػػػػي الشػػػػػركة فػػػػػي صػػػػػياغتيا لألىػػػػػداؼ 

 والفرعية السيولة والوضوح.الرئيسية 
 كبيرة جدا 3 87.895 0.000 11.391 0.755 4.395

4 
تشػػرؾ الشػػركة العػػامميف فػػي إعػػداد وتكػػويف 

 االستراتيجية.
 كبيرة جدا 8 85.789 0.000 8.855 0.898 4.289

5 
تتكيػػػؼ الشػػػركة مػػػع المتغيػػػرات البيئيػػػة عنػػػد 

 تحديد الخيار االستراتيجي.
 كبيرة جدا 7 86.316 0.000 13.088 0.620 4.316

6 
تطػػػور الشػػػركة ىيكميػػػا التنظيمػػػي المناسػػػب 

 لتنفيذ خطتيا االستراتيجية.
 كبيرة جدا 6 86.842 0.000 13.192 0.627 4.342

7 
تػػػػػػتـ عمميػػػػػػة تكػػػػػػويف االسػػػػػػتراتيجية بػػػػػػبعض 
المرونة لتأميف فعالية التغيرات التي يتطمبيا 

 الموقؼ.
 كبيرة 9 83.158 0.000 9.947 0.718 4.158

8 
يتضػػػػمف تكػػػػويف االسػػػػتراتيجية فػػػػي الشػػػػركة 

 تشخيص العوامؿ المؤثرة في عمميا.
 كبيرة جدا 3 87.895 0.000 15.712 0.547 4.395

9 
تأخػػػػػذ الشػػػػػركة بالحسػػػػػباف مسػػػػػتويات األداء 

 ونظـ المكافآت والحوافز.
 كبيرة جدا 3 87.895 0.000 9.698 0.887 4.395

10 
مسػػػػػػتقبمية واضػػػػػػحة يمتمػػػػػػؾ المػػػػػػدراء رؤيػػػػػػة 

ألنشػػػػػػطة الشػػػػػػركة وسياسػػػػػػتيا عنػػػػػػد تكػػػػػػويف 
 االستراتيجية.

 كبيرة 10 81.579 0.000 7.068 0.941 4.079

 كبيرة جدا  87.158 0.000 14.967 0.559 4.358 المحور ككل 
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وبذلؾ جػاء ترتيبيػا ، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة جدا مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
إلى تطور الشػركة لػذاتيا ومحاولتيػا  في المرتبة األولى في ىذا المحور، وتعزى ىذه النتيجة المرتفعة

باسػػتمرار التوصػػؿ وتطبيػػؽ مػػا ىػػو جديػػد فػػي بيئػػة األعمػػاؿ، وىػػذا يػػدؿ إلػػى كػػـ الخبػػرة التػػي اكتسػػبتيا 
 الشركة في مجاؿ عمميا.

 " يمتمػػؾ المػػدراء رؤيػػة مسػػتقبمية واضػػحة ألنشػػطة الشػػركة وسياسػػتيا المتوسػػط الحاسػػبي لمفقػػرة العاشػػرة
، وأف T14.967%، قيمػػة 81.579أي أف الػػوزف النسػػبي  4.079يسػػاوي  عنػػد تكػػويف االسػػتراتيجية"

 ≤0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللػة 0.000(تساوي Sig).القيمة االحتمالية 

α ، 3درجة الموافقة المتوسطة وىي مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
، وبػذلؾ جػاء ترتيبيػا فػي ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقػرةوىذا يعني أف 

فػػي الشػػركة تيػػتـ فػػي تكػػويف  العميػػاالمرتبػػة األخيػػرة فػػي ىػػذا المحػػور، وتعػػزى ىػػذه النتيجػػة أف اإلدارة 
)صياغة االستراتيجية(، وىذا يدؿ أف تمتمؾ معرفة ورؤية واضحة ألنشطتيا التي تمارسيا لكي تكوف 

 قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا.
  وأن الــــــوزن النســــــبي يســــــاوي 4.358بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ يمكػػػػػػف القػػػػػػوؿ بػػػػػػأف المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي يسػػػػػػاوي ،

محػػػور لػػػذلؾ يعتبػػػر  0.000(تسػػػاوي Sig).اليػػػة القيمػػػة االحتموأف ، T14.967%، وقيمػػػة 87.158
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة ، α ≤0.05"تكػػويف االسػػتراتيجية" داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة 

وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ  3درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي االسػػتجابة ليػػذا المحػػور يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف 
فقػػرات ىػػذا المحػػور، وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الشػػركة  موافقػػة بدرجػػة كبيػػرة جػػدا مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى

تمػػػارس أنشػػػطتيا بأسػػػاليب عمميػػػة ومنيجيػػػة، وتعػػػزو الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى الػػػدور الفاعػػػؿ لمشػػػركة الػػػذي 
يتمحػػور حػػوؿ اسػػتخداـ الطػػرؽ واألسػػاليب العمميػػة التػػي دفػػع مػػدراءىا لممثػػابرة لموصػػوؿ إلػػى معػػارؼ 

 جديدة.
 اعتمػػاد ، التػػي أظيػػرت (2014)شػػوقي، وآخػػروف، راسػػة كد واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع بعػػض الدراسػػات

المنظمػػة عمػػى خطػػط اسػػتراتيجية ذات رؤيػػة ليسػػت بمسػػتوى الطمػػوح الػػذي ينسػػجـ ومسػػار المنظمػػة، 
 االسػػتراتيجية اإلدارة مفيػػوـ اسػػتخداـ أىميػػة (، التػػي بينػػت2012)محمػػدوالنعيمي، واتفقػػت مػػع دراسػػة 

 اإللمػػػاـ مسػػػتوى التػػػي أسػػػفرت بوجػػػود ارتفػػػاع ،(2012)محمػػػود، وكػػػذلؾ دراسػػػة  العمميػػػة، الحيػػػاة فػػػي
 .االستراتيجية اإلدارة وأساليب بمفاىيـ الخاص القطاع في اإلدارية القيادات ومعرفة
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  التي أظيػرت أف  (،2017اني، يعم)درادكة، والكما واختمفت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة
، التػػػػي أسػػػػفرت أف أغمػػػػب (2016)الخبػػػػاز، درجػػػػة تطبيػػػػؽ االسػػػػتراتيجية كانػػػػت متوسػػػػطة، ودراسػػػػة 

التػػي  (2012)حنػػا، ، وأيضػػا اختمفػػت مػػع دراسػػة الشػػركات الحكوميػػة ال تمػػارس اإلدارة االسػػتراتيجية
 .متوسط تقدير عمى حصمت االستراتيجية اإلدارة تطبيؽ إمكانية إفأظيرت 

 ترة الزمنية.ويرجع ىذا االختالؼ بيف الدراسات إلى االختالؼ في البيئة والمجتمع والف
 ( تحميل فقرات محور 4.4جدول رقم:)تنفيذ االستراتيجية 

 .α ≤0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:4.4مف جدوؿ )

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
تحػػػػرص الشػػػػركة عمػػػػى مرونػػػػة الخطػػػػة الموضػػػػوعة لتنفيػػػػذ 

 األىداؼ المعمنة والمرسومة.
 كبيرة جدا 2 86.842 0.000 13.192 0.627 4.342

2 
تستطيع الشػركة مواجيػة األمػور االسػتثنائية غيػر المتوقعػة 

 في سير العمؿ.
 كبيرة جدا 2 86.842 0.000 14.204 0.582 4.342

3 
تعتمػػد الشػػػركة خطػػة مرنػػػة لتنفيػػػذ االسػػتراتيجية قػػػادرة عمػػػى 
التكيػػػؼ مػػػع المتغيػػػرات وتسػػػتجيب لمتطمبػػػات العمػػػؿ اثنػػػاء 

 التنفيذ.عمميو 
 كبيرة 9 82.105 0.000 11.247 0.606 4.105

4 
تعمؿ الشػركة عمػى تحويػؿ اسػتراتيجيتيا إلػى خطػط أعمػاؿ 

 وخطط تشغيمية ممموسة.
 كبيرة جدا 8 84.211 0.000 11.237 0.664 4.211

5 
تسػػاعد آليػػات الخطػػة الموضػػوعة فػػي الشػػركة عمػػى تسػػييؿ 

 وتنفيذ العمميات المطموبة.
 كبيرة 12 78.947 0.000 7.267 0.804 3.947

6 
تيػػػػػػػػتـ الشػػػػػػػػركة بتطػػػػػػػػوير ميػػػػػػػػارات العػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػي تنفيػػػػػػػػذ 

 االستراتيجية.
 كبيرة جدا 6 85.789 0.000 12.158 0.654 4.289

7 
يمتػػػـز العػػػامموف باألنظمػػػة اإلداريػػػة التػػػي وضػػػعتيا الشػػػركة 

 لتنفيذ الخطة االستراتيجية.
 جداكبيرة  4 86.316 0.000 12.254 0.662 4.316

8 
تعمؿ الشركة عمػى االلتػزاـ بالوقػت المحػدد لتنفيػذ األنشػطة 

 المقترحة.
 كبيرة 11 81.053 0.000 8.435 0.769 4.053

9 
تمتـز الشركة بالييكؿ التنظيمي الذي صممتو لتنفيذ خطتيا 

 االستراتيجية.
 كبيرة جدا 6 85.789 0.000 14.066 0.565 4.289

10 
الماليػػػة والبشػػػرية الالزمػػػة لتنفيػػػذ تخصػػػص الشػػػركة المػػػوارد 

 خطتيا.
 كبيرة جدا 1 88.421 0.000 12.141 0.722 4.421

 كبيرة جدا 4 86.316 0.000 10.027 0.809 4.316 تمتـز الشركة بالموازنة المحددة في الخطة. 11
 كبيرة 10 81.579 0.000 9.881 0.673 4.079 تحدد الشركة االستراتيجية المناسبة لمتعامؿ مع المنافسيف. 12
 كبيرة جدا  84.518 0.000 15.640 0.483 4.226 المحور ككل 
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 " تخصػػػص الشػػػركة المػػػوارد الماليػػػة والبشػػػرية الالزمػػػة لتنفيػػػذ خطتيػػػاالمتوسػػػط الحسػػػابي لمفقػػػرة العاشػػػرة "
وأف ، T15.640%، وقيمػػػػة 88.421أي أف الػػػػوزف النسػػػػبي  (5)الدرجػػػػة الكميػػػػة مػػػػف ، 4.421يسػػػػاوي 

 ≤0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقػرة دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة  0.000(تساوي Sig).القيمة االحتمالية 

α ، 3درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف 
وبػذلؾ جػاء ترتيبيػا ، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة جدا مف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه الفقػرة

فػػي المرتبػػة األولػػى فػػي ىػػذا المحػػور، وتعػػزى ىػػذه النتيجػػة المرتفعػػة سػػعي الشػػركة إلػػى تطػػوير أفرادىػػا 
ي ذلػػؾ تحسػػيف مياراتػػو والتوصػػؿ إلػػى مػػا ىػػو جديػػد عػػف لػػذاتيـ ومحاولػػة فػػ العميػػاالعػػامميف فػػي اإلدارة 

طريػػؽ تطبيػػؽ أفضػػؿ مػػا يممػػؾ مػػف معػػارؼ فػػي مجػػاؿ عممػػو وىػػذا يػػدؿ عمػػى التقػػدـ العممػػي والمعرفػػي 
 لدييـ، لمنح قدرتيـ مف االستفادة في تنفيذ االستراتيجية الموضوعة مف قبميا أثناء عمميـ.

 " الخطػػة الموضػػوعة فػػي الشػػركة عمػػى تسػػييؿ وتنفيػػذ  تسػػاعد آليػػاتالمتوسػػط الحسػػابي لمفقػػرة الخامسػػة
%، وقيمػة 78.947أي أف الػوزف النسػبي  (5)الدرجػة الكميػة مػف ، 3.947" يسػاوي العمميات المطموبػة

T7.267 ، القيمة االحتمالية وأف.(Sig تساوي)لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  0.000
درجػػػة الموافقػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذه الفقػػػرة قػػػد زاد عػػػف ، α ≤0.05داللػػػة 

وبػذلؾ ، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرةمف قبؿ أفراد العينػة عمػى ىػذه الفقػرة 3المتوسطة وىي 
جػاء ترتيبيػػا فػػي المرتبػة األخيػػرة  فػػي ىػػذا المحػور، وتعػػزى ىػػذه النتيجػػة أف قيػاـ الشػػركة بوضػػع خطػػط 

تراتيجية جاىزة لمتنفيػذ وتحمػؿ المسػؤولية فػي تنفيػذىا لتحسػيف مياراتػو فػي تنفيػذ مػا ىػو مطمػوب مػف اس
خطػػط اسػػتراتيجية مػػف شػػأنيا وضػػع الشػػركة فػػي المنافسػػة لتقػػديـ خػػدمات جػػودة عاليػػة تتميػػز فييػػا عػػف 

 المنافسيف اآلخريف. 
  وقيمػة 84.518لنسػبي ، وأف الػوزف ا4.226بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف متوسط الحسػابي يسػاوي ،%

T15.640 القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة وأف.(Sig تسػػػػػاوي)لػػػػػذلؾ يعتبػػػػػر مجاؿ"تنفيػػػػػذ االسػػػػػتراتيجية" داؿ  0.000
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور يختمؼ ، α ≤0.05إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة كبيػرة جػدا فػي شػركة  3درجة الموافقة المتوسػطة وىػي جوىريًا عف 
الوطنية لمتأميف مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور.وىذا يػدؿ عمػى أف تنفيػذ االسػتراتيجية فػي 
الشركة جيد جدا، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى الدور الفاعؿ لمشركة الذي يتمحور عػف طريػؽ ايجػاد الطػرؽ 

تػػػدفع مػػدراءىا لممثػػػابرة عمػػػى لموصػػوؿ إلػػػى معػػارؼ جديػػػدة، إضػػافة إلػػػى تػػػوافر العمميػػة السػػػميمة الػػذي  
األسػػػػاليب المنيجيػػػػة التػػػػي تتخػػػػذىا الشػػػػركة التػػػػي تػػػػدعـ العمػػػػؿ الػػػػدؤوب نحػػػػو العمػػػػؿ بػػػػالطرؽ العمميػػػػة 
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والمنيجية، ووجود التسييالت مف اجؿ تطبيؽ وتنفيذ االستراتيجية، وذلؾ مف خػالؿ االىتمػاـ بالػدورات 
رش العمػػؿ، واسػػتخداـ شػػبكات االنترنػػت إلنشػػاء المعػػارؼ، والعمػػؿ عمػػى تطػػوير األفكػػار التدريبيػػة، وو 

 االبتكارية الجديدة.
 اعتمػػاد ، التػػي أظيػػرت (2014)شػػوقي، وآخػػروف، كدراسػػة  واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع بعػػض الدراسػػات

 أىميػة بينػت(، التػي 2012)محمػدوالنعيمي، واتفقت أيضا مع دراسػة  المنظمة عمى خطط استراتيجية،
التػػي بينػػت وجػػود ،(2012)محمػػود، ودراسػػة  ،العمميػػة الحيػػاة فػػي االسػػتراتيجية اإلدارة مفيػػوـ اسػػتخداـ
 اإلدارة وأسػػػػػاليب بمفػػػػػاىيـ الخػػػػػاص القطػػػػػاع فػػػػػي اإلداريػػػػػة القيػػػػػادات ومعرفػػػػػة اإللمػػػػػاـ مسػػػػػتوى ارتفػػػػػاع

 .االستراتيجية
  التػي أسػفرت أف  (،2017اني، يػعموال )درادكػة،كما واختمفػت ىػذه النتيجػة مػع بعػض الدراسػات كدراسػة

الشػركات ، التػي بينػت أف أغمػب (2016)الخبػاز، درجة تطبيػؽ االسػتراتيجية كانػت متوسػطة، ودراسػة 
ويرجع ىذا االختالؼ بيف الدراسات إلى االختالؼ في البيئػة . الحكومية ال تمارس اإلدارة االستراتيجية

 والمجتمع والفترة الزمنية.
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 التقييم والرقابة االستراتيجية(:تحميل فقرات محور 5.4جدول رقم )

 .α ≤0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 
  

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
تعمػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػركة عمػػػػػػػػػػى تقيػػػػػػػػػػيـ الخطػػػػػػػػػػة 

 االستراتيجية بشكؿ دوري.
 كبيرة جدا 1 86.842 0.000 9.766 0.847 4.342

2 
الشركة مؤشرات أداء واضحة لمراقبػة لدى 

 تنفيذ الخطة االستراتيجية.
 كبيرة 6 83.158 0.000 8.674 0.823 4.158

3 
تقػػػػػػػـو الشػػػػػػػركة بمراقبػػػػػػػة تطبيػػػػػػػؽ الخطػػػػػػػط 

 ومتابعتيا بشكؿ منتظـ.
 كبيرة 6 83.158 0.000 8.674 0.823 4.158

4 
تقػػػػـو الشػػػػركة قيػػػػاس كفػػػػاءة األداء بصػػػػورة 

 دورية.
 كبيرة جدا 2 84.737 0.000 8.347 0.913 4.237

5 
تطبػػؽ الشػػركة مبػػادئ االفصػػاح والشػػفافية 
 والمساءلة كي يتحمؿ كؿ فرد مسئوليتو.

 كبيرة جدا 2 84.737 0.000 7.638 0.998 4.237

6 
تحدد الشركة الجيات المسئولة عف عممية 
المتابعػػػة والتقيػػػيـ لكػػػؿ مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ 

 الخطة االستراتيجية.
 كبيرة 5 83.684 0.000 9.119 0.801 4.184

7 
نتػػائج  التغذيػػة الراجعػػة تسػػتفيد الشػػركة مػػف

 التقييـ في تطوير أدائيا.
 كبيرة 6 83.158 0.000 7.791 0.916 4.158

8 
تقػػػـو الشػػػركة بػػػإجراء تقيػػػيـ خػػػارجي لتقيػػػيـ 

 أدائيا في تنفيذ استراتيجية الشركة.
 كبيرة 9 80.000 0.000 6.629 0.930 4.000

9 
تقػػػػـو الشػػػػركة بمراجعػػػػة الخطػػػػط التنفيذيػػػػة 

 لمشركة باستمرار.
 كبيرة جدا 2 84.737 0.000 7.854 0.971 4.237

 كبيرة  83.801 0.000 9.918 0.740 4.190 المحور ككل 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:5.4مف جدوؿ )
  يساوي  "تعمؿ الشركة عمى تقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ دوريلمفقرة األولى "المتوسط الحسابي

القيمة ، وأف T9.766 %، قيمة االختبار86.842( أي أف الوزف النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.342
، α ≤0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000 (تساوي Sig).االحتمالية 

وىذا  3درجة الموافقة المتوسطة وىي مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة جدا مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة،وبذلؾ جاء ترتيبيا في 

ولى في ىذا المحور، وىذا يعني أف الشركة تقييـ خطتيا االستراتيجية بشكؿ دوري وأف المرتبة األ
عممية التقييـ تعد واضحة ألفراد مجتمع الدراسة مف وجية نظرىـ، ويعزى إلى طبيعة العمؿ في 
الشركة يتطمب التواصؿ بيف كافة دوائرىا، كما أف التسارع المعرفي والتطور التكنولوجي لو األثر 

 الغ في التشارؾ في عممية التقييـ، إضافة إلى اىتماـ إدارة الشركة بتنفيذ كافة المياـ اإلدارية.الب
  تقػػـو الشػػركة بػػإجراء تقيػػيـ خػػارجي لتقيػػيـ أدائيػػا فػػي تنفيػػذ اسػػتراتيجية لمفقػػرة الثامنػػة "المتوسػػط الحسػػابي

، T6.629قيمػػة االختبػػار%، 80( أي أف الػػوزف النسػػبي5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  4.000يسػػاوي  "الشػػركة
لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة 0.000 (تسػػاوي Sig).القيمػػة االحتماليػػة وأف 

0.05≥ α ، درجػة الموافقػة المتوسػطة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقػرة قػد زاد عػف
وىػػذا يعنػػػي أف ىنػػاؾ موافقػػػة بدرجػػة كبيػػػرة مػػف قبػػػؿ أفػػراد العينػػػة عمػػى ىػػػذه الفقرة،وبػػذلؾ جػػػاء  3وىػػي 

ترتيبيػػا فػػي المرتبػػة األخيػػرة فػػي ىػػذا المحػػور، وىػػذا يعنػػي أف الشػػركة تقػػوـ بػػإجراء تقيػػيـ خػػارجي لتقيػػيـ 
وجيػة نظػرىـ،  أدائيا في تنفيذ االستراتيجية، وأف عممية التقيػيـ تعػد واضػحة ألفػراد مجتمػع الدراسػة مػف

ويعػػػزى إلػػػى طبيعػػػة العمػػػؿ فػػػي الشػػػركة يتطمػػػب التواصػػػؿ بػػػيف كافػػػة دوائرىػػػا، وكػػػذلؾ االىتمػػػاـ بالبيئػػػة 
الخارجية الخاصػة بيػا لمعرفػة مصػدر التحػديات ومتػى تغتػنـ الفػرص، وىػذا يعػزو إلػى اىتماميػا بتنفيػذ 

ر بػو اآلخػريف فػي مجػػاؿ كافػة مياميػا اإلداريػة لمتعػرؼ عمػى مجريػات مػا يػدور حوليػا، ومعرفػة مػا يفكػ
 عمميا. 

  وقيمػة 83.801، وأف الػوزف النسػبي 4.190بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف متوسط الحسػابي يسػاوي ،%
T9.918 وأف القيمػػػػػػة االحتماليػػػػػػة.(Sig تسػػػػػػاوي)التقيــــــيم والرقابــــــة واقع لػػػػػػذلؾ يعتبػػػػػػر مجػػػػػػاؿ" 0.000

ممػا ، α ≤0.05" داؿ إحصائيًا عنػد مسػتوى داللػة في شركة الوطنية لمتأميف في فمسطيف االستراتيجية
درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور يختمؼ جوىريػًا عػف 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور.وىذا يدؿ عمى  3



91 
 

ركة جيػػػد جػػدا، وتعػػزو الباحثػػػة ذلػػؾ إلػػى الػػػدور الفاعػػؿ لمشػػركة الػػػذي أف واقػػع التقيػػيـ والرقابػػػة فػػي الشػػ
يتمحور عف طريؽ دراسة التحميؿ االستراتيجي وتكػويف االسػتراتيجية وتنفيػذ وتقيػيـ ورقابػة االسػتراتيجية 
في الشركة ككؿ، إضافة إلى توافر األساليب المنيجية التػي تتخػذىا الشػركة التػي تػدعـ العمػؿ الػدؤوب 

بالطرؽ العممية والمنيجية، ووجود التسييالت مف اجؿ تقييـ ورقابة االستراتيجية، وذلؾ مف نحو العمؿ 
خالؿ االىتماـ بالدورات التدريبية، وورش العمؿ، واستخداـ شبكات االنترنت إلنشػاء المعػارؼ، والعمػؿ 

 عمى تطوير األفكار االبتكارية الجديدة.
 إف تقػويـ األداء يمثػؿ التػي أظيػرت (، 2015)أحمد، كدراسػة  واتفقت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات

  األولويػػة فػػي التخطػػيط االسػػتراتيجي لشػػركتيـ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تجييػػز البػػرامج التدريبيػػة أثنػػاء العمػػؿ،
ــأن  التػػي بينػػت(. 2014)شــوقي، ونخــرون، واتفقػػت أيضػػا مػػع دراسػػة  تعتمػػد المنظمػػة عمػػى خطػػط ب

 .الطموح الذي ينسجـ ومسار المنظمة استراتيجية ذات رؤية ليست بمستوى
  التػي أسػفرت أف  (،2017اني، يػعم)درادكػة، والكما واختمفػت ىػذه النتيجػة مػع بعػض الدراسػات كدراسػة

الشػركات ، التػي بينػت أف أغمػب (2016)الخبػاز، درجة تطبيػؽ االسػتراتيجية كانػت متوسػطة، ودراسػة 
ا االختالؼ بيف الدراسات إلى االختالؼ في البيئػة ويرجع ىذ. الحكومية ال تمارس اإلدارة االستراتيجية

 والمجتمع والفترة الزمنية.

 
 نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا: 3.4

 
 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

مػػا مسػػتوى تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية المتمثمػػة ب )التكمفػػة األقػػؿ، الجػػودة، التميػػز واإلبػػداع، االسػػتجابة( فػػي 
 فمسطيف؟شركة التأميف الوطنية في 

 لمعينة الواحدة، كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية: Tتـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار 
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 (:تحميل محاور تحقيق الميزة التنافسية6.4جدول رقم )

 المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 كبيرة جدا 4 85.439 0.000 13.982 0.561 4.272 التكمفة األقؿ 1
 كبيرة جدا 1 91.895 0.000 17.588 0.559 4.595 الجودة 2
 كبيرة جدا 3 87.684 0.000 15.889 0.537 4.384 التميز واإلبداع 3
 كبيرة جدا 2 89.474 0.000 18.479 0.492 4.474 االستجابة 4
 كبيرة جدا  88.596 0.000 19.802 0.445 4.430 تحقيق الميزة التنافسية 

 .α ≤0.05* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( تبػػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي لجميػػػع فقػػرات تحقيػػؽ الميػػػزة التنافسػػية يسػػػاوي6.4مػػف جػػدوؿ )4.430 ،
القيمػة االحتماليػة وأف T،19.802%، قيمػة اختبػار88.596( أي أف الوزف النسػبي5)الدرجة الكمية مف 

.(Sig تساوي)0.05 لذلؾ تعتبر الفقراتدالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000≥ α ، مما يػدؿ عمػى أف
وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة مػف  3متوسط درجة االستجابة قد زاد عػف درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي 

 قبؿ أفراد العينة عمى فقراتالميزة التنافسية بشكؿ عاـ.
 في شػركة الوطنيػة لمتػأميف فػي فمسػطيف حػاز عمػى المرتبػة التكمفة األقلالمحور الخاص بمستوى " إف "

(، وىو بدرجة موافقة )كبيرة جدا(، وتعزو 85.439%وبوزف نسبي ) (4.272األولى بمتوسط حسابي )
التػػي  الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أىميػػة الػػدور الػػذي تمعبػػو الشػػركة فػػي تخفػػيض قيمػػة تكمفتيػػا لمخػػدمات

 تقدميا لكي تحقؽ الميزة التنافسية عف غيرىا مف الشركات في مجاؿ التخصص.
 " في شركة الوطنية لمتأميف في فمسطيف، حاز عمى المرتبة الثانية الجودةإف المحور الخاص بمستوى "

ويػػدؿ عمػػى %(،وىػػو بدرجػػة موافقػػة )كبيػػرة جػػدا(، 91.895(، وبػػوزف نسػػبي )4.384بمتوسػػط حسػػابي )
ا المحور في تحقيؽ الميزة التنافسية، وترى الباحثػة أف المػدراء المبحػوثيف يمارسػوف تصػرفات أىمية ىذ

 يدعموف مف خالليا قوة تأثيرىـ في عممية الوصوؿ إلى مستوى في جودة الخدمة المقدمة.
 " فػػػي شػػػركة الوطنيػػػة لمتػػػأميف فػػػي فمسػػػطيف حػػػاز عمػػػى التميـــز واإلبـــداعإف المحػػػور الخػػػاص بمسػػػتوى "

 %(،وىو بدرجة موافقة )كبيرة جدا(،91.895(، وبوزف نسبي )4.595لثالثة بمتوسط حسابي )المرتبة ا
وترى الباحثة أف الوصوؿ إلى اتفاؽ ووجود جيود مشتركة حوؿ ايجاد الوسائؿ الالزمة لتطبيقيا يسيؿ 

 .امكانية نجاح الوصوؿ إلى التميز واإلبداع لتحقيؽ نتائج أفضؿ في المدى القصير والبعيد معاً 
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 " فػػي شػػركة الوطنيػػة لمتػػأميف فػػي فمسػػطيف  االســتجابة"وأف آخػػر محػػور ترتيبػػًا المحػػور الخػػاص بمسػػتوى
%(،وىػو بدرجػة موافقػة 89.474(، وبػوزف نسػبي )4.474حاز عمى المرتبػة الرابعػة بمتوسػط حسػابي )

الميػػػزة  وتعػػػزو الباحثػػة أف المػػػدراء فػػػي الشػػػركة عمػػى درايػػػة كاممػػػة أف النجػػاح فػػػي تحقيػػػؽ )كبيػػرة جػػػدا(،
التنافسية يػتـ مػف خػالؿ مشػاركة جميػع األطػراؼ ذات العالقػة بػاإلدارة، خاصػة أف مشػاركة اإلدارة يعػد 
مصػػدر ميػػـ لممعمومػػات الداخميػػة، والخارجيػػة، اضػػافة إلػػى حجػػـ الشػػركة مؤشػػر لزيػػادة االعتمػػاد عمػػى 

قدرة العالية لممدراء فػي ىػذه تحقيؽ الميزة التنافسية في اتخاذ القرارات االستراتيجية، وىذا يعكس عمى ال
 الشركة بخبرتيـ العممية عمى االىتماـ لموصوؿ ليذا المستوى مف التنافس.

انتباىيا إلى مضموف كؿ بعد مف ىذه األبعاد الخاصة  العمياوترى الباحثة أف ال بد أف تعطي اإلدارة 
بعممية الميزة التنافسية وتحديد مدى مساىمتيا كؿ منيا في تحقيؽ الميزة التنافسية لتضمف شموؿ كؿ 

 ىذه األبعاد والوصوؿ إلى التميز والتفوؽ عف اآلخريف.
 إلدارة تأثير ت ووجود، التي أظير (2017)عبيد، وتتفؽ ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة 

، التي بينت (2015دراسة )النشمي والمميكي، لمبنوؾ، وأيضا مع  تنافسية ميزة إكساب في المعرفة
وجود عالقة ارتباط إيجابية ودالة إحصائيًا بيف جميع أبعاد الميزة التنافسية ورضا العمالء، ودراسة 

ردية بيف التدريب والميزة التنافسية، التي كاف مف بيف أىـ نتائجيا وجود عالقة ط(،2013)نايل، 
 دوراً  تمعب أف يمكف البشرية الموارد تنمية ، التي أظيرت أف(Khandekar& Sharma, 2005)ودراسة
 يعتبر واستخداميا وتنمييا القدرات ىذه أف عمماً  لمشركة البشرية الموارد قدرات عمى التأثير في ىاماً 

 التي كشفت وجود (،2015)الشريف، المستدامة، وكذلؾ اتفقت مع دراسة  التنافسية لمميزة مصدراً 
 تحقيؽ القدرات( في مرونة الموارد، بأبعادىا )مرونة االستراتيجية لممرونة إحصائية داللة ذي تأثير
 أف تحقيؽ(، التي بينت 2013وبادخن،  )الصائ،،األردنية، ودراسة  التأميف لشركات التنافسية الميزة
 متوسطيا بمغ بدرجة العينة نظر وجية مف العزيز عبد الممؾ جامعة في العالمية التنافسية الميزة

 ذات عالقة التي كاف مف أىـ نتائجيا وجود (،2012)التمباني، ونخرين، (، ودراسة 3.29الحسابي )
 ايز،في )التم المتمثمة التنافسية الميزة وتحقيؽ االستراتيجي التخطيط ممارسة بيف إحصائية داللة

 الدراسة. موضوع ةاألقؿ( لمشركات التكمؼ اإلبداع،
التي كشفت أف مستوى الميزة  (،2015)المبيضين، واختمفت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة 

 التنافسية متوسط بأبعادىا )التكمفة األقؿ، والتمايز، التحالفات(.
 التكمفة األقلتحميل فقرات محور  (:7.4جدول رقم )
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 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  تعتمػػػد الشػػػركة عمػػػى احتسػػػاب التكمفػػػة بأسػػػعار السػػػوؽ "المتوســـط الحســـابي األعمـــى لمفقـــرة الرابعـــة

قيمػػػػػػػة و  %،89.474الػػػػػػػوزف النسػػػػػػػبي( أي أف 5)الدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة مػػػػػػػف ، 4.474"، يسػػػػػػػاوي الحقيقيػػػػػػػة
لػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيًا 0.000 سػػاوي ت (Sig).القيمػػة االحتماليػػة ، وأف 14.048االختبػار

درجػة مما يدؿ عمى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف ، α ≤0.05عند مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة جدا مف قبؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه  3الموافقة المتوسطة وىي 

الفقػػرة، وبػػذلؾ جػػاء ترتيبيػػا فػػي المرتبػػة األولػػى فػػي ىػػذا المحػػور، ويالحػػظ أف االتجػػاه العػػاـ السػػتجابات 
أفػػراد المجتمػػػع يميػػػؿ نحػػػو الموافقػػػة عمػػػى ىػػػذه الفقػػرة، وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى مشػػػاركة المػػػدراء المبحػػػوثيف فػػػي 

ؿ عمػػى التكمفػػة األقػػؿ، وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ لموصػػوؿ إلػػى ىػػذه التكمفػػة وبجػػودة عاليػػة تسػػتطيع الحصػػو 
 الشركة تقديـ خدماتيا مختمفة عف الشركات األخرى التي في نفس المجاؿ لتحقيؽ التميز التنافسي. 

 ( 1المتوســط الحســابي األدنــى لمفقــرة رقــم )"تعمػػؿ الشػػركة عمػػى تخفػػيض تكمفػػة االسػػتثمار مػػف خػػالؿ 
( أي أف الػػوزف 5)الدرجػة الكميػػة مػف ، 4.079يسػػاوي  البحػث عػػف مصػادر تمويػػؿ لعممياتيػا اقػػؿ تكمفػو"

لػػذلؾ تعتبػػر 0.000 (تسػػاوي Sig).القيمػػة االحتماليػػة ، وأف 8.130قيمػػة االختبػػارو %،81.579النسػػبي
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليػذه ، α ≤0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ  3درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي الفقػػرة قػػد زاد عػػف 
أفراد العينة عمى ىذه الفقػرة، وبػذلؾ جػاء ترتيبيػا فػي المرتبػة األخيػرة فػي ىػذا المحػور، وحصػوليا عمػى 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

تعمػؿ الشػركة عمػى تخفػيض تكمفػة االسػتثمار مػف خػػالؿ  1
 كبيرة 6 81.579 0.000 8.130 0.818 4.079 البحث عف مصادر تمويؿ لعممياتيا اقؿ تكمفو

الخػػػػدمات المقدمػػػػة إلػػػػى تقػػػػـو الشػػػػركة بإخضػػػػاع جميػػػػع  2
 كبيرة 4 83.684 0.000 11.203 0.652 4.184 التحسيف المستمر بقصد تخفيض التكاليؼ.

يعػػػػد خفػػػػض تكمفػػػػة الخدمػػػػة مػػػػف األولويػػػػات فػػػػي أىػػػػداؼ  3
 كبيرة جدا 3 86.316 0.000 10.027 0.809 4.316 الشركة.

4 
تعتمػػػػد الشػػػػركة عمػػػػى احتسػػػػاب التكمفػػػػة بأسػػػػعار السػػػػوؽ 

 كبيرة جدا 1 89.474 0.000 14.048 0.647 4.474 الحقيقية.

5 
فػػػػػي جميػػػػػع  والفاعميػػػػػةتعتمػػػػػد الشػػػػػركة معيػػػػػاري الكفػػػػػاءة 

عممياتيػػػا بيػػػدؼ ترشػػػيد االنفػػػاؽ وتقميػػػؿ تكمفػػػة الخػػػدمات 
 المقدمة.

 كبيرة جدا 2 87.895 0.000 11.973 0.718 4.395

6 
تسػػػػعى الشػػػػركة إلػػػػى إضػػػػافة ىػػػػامش ربػػػػح محػػػػدود عمػػػػى 

 كبيرة 4 83.684 0.000 9.119 0.801 4.184 التكاليؼ.

 كبيرة جدا  85.439 0.000 13.982 0.561 4.272 المحور ككل 
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االتجػػاه العػػاـ السػػتجابات أفػػراد المجتمػػع يميػػؿ نحػػو الموافقػػة عمػػى ىػػذه أقػػؿ درجػػة موافقػػة، ويالحػػظ أف 
 الفقرة.

 85.439، وأف الوزف النسبي يساوي 4.272بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ،%
لػذلؾ يعتبػػر محػػور "التكمفػػة األقػػؿ"  0.000(تسػػاويSig).القيمػػة االحتماليػػة ، وأف 13.982قيمػة االختبػػار

، ممػا يػدؿ عمػى أف α ≤0.05داؿ إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة الوطنية لمتأميف في فمسطيف في شركة 
وىػذا يعنػي  3درجة الموافقػة المتوسػطة وىػي متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 

 أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة جدا مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور.
  فػػي الشػػركة تتبػػع سياسػػة الوصػػوؿ إلػػى التكمفػػة األقػػؿ  العميػػاتشػػير نتػػائج اجابػػات المبحػػوثيف أف اإلدارة

لتقػػػديـ خػػػدماتيا، ممػػػا يعكػػػس التوجػػػو الجيػػػد لػػػدى الشػػػركة، وىػػػذا يحتػػػاج إلػػػى العديػػػد مػػػف اآلراء البديمػػػة 
 مف التكمفة. والمناقشة والتقييـ مف الخبراء وذوي الرأي والمتخصصيف لموصوؿ إلى ىذا المستوى

 الجودةتحميل فقرات محور  (:8.4جدول رقم )

 
  

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
معػػايير تعمػػؿ الشػػركة عمػػى تقػػديـ الخػػدمات وفقػػا ألعمػػى 

 في األسواؽ المحميةوالخارجية. الجودة
 كبيرة جدا 3 92.105 0.000 14.565 0.679 4.605

2 
تعمػػؿ الشػػركة عمػػى تقػػديـ خػػدمات جديػػدة لضػػماف النمػػو 

 واالستمرار.
 كبيرة جدا 4 91.053 0.000 15.907 0.602 4.553

3 
تعمػػػػؿ الشػػػػػركة عمػػػػى التطػػػػػوير المسػػػػتمر لخػػػػػدماتيا فػػػػػي 

 أسواقيا المحمية والخارجية.
 كبيرة جدا 4 91.053 0.000 13.959 0.686 4.553

4 
تػػػػرى الشػػػػركة بػػػػأف الجػػػػودة جػػػػودة الخدمػػػػة المقدمػػػػة ىػػػػي 

 احدى أىـ المعايير لتحقيؽ رضا العمالء.
 كبيرة جدا 1 92.632 0.000 14.907 0.675 4.632

5 
جػػودة الخدمػػة المقدمػػة مػػف الشػػركة تتفػػوؽ عمػػى خػػدمات 

 الشركات المنافسة في كافة المجاالت.
 كبيرة جدا 1 92.632 0.000 18.580 0.541 4.632

 كبيرة جدا  91.895 0.000 17.588 0.559 4.595 المحور ككل 
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 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  تػرى الشػركة بػأف الجػودة جػودة الخدمػة المقدمػة ىػي احػدى "المتوسـط الحسـابي األعمـى لمفقـرة الرابعـة

الشػػركة تتفػػوؽ  أىػػـ المعػػايير لتحقيػػؽ رضػػا العمػػالء" والفقػػرة الخامسػػة وىػػي "جػػودة الخدمػػة المقدمػػة مػػف
( أي أف 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف ، 4.632يسػػاوي  عمػػى خػػدمات الشػػركات المنافسػػة فػػي كافػػة المجػػاالت"

القيمػػػة االحتماليػػػة ، وأف 18.580، 14.907قيمػػػة االختبػػػار عمػػػى التػػػواليو  %،92.632الػػػوزف النسػػػبي
.(Sig تساوي) 0.05لذلؾ تعتبر الفقرتيف دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة 0.000≥ α ، ممػا يػدؿ عمػى

وىػػذا يعنػػي أف  3درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد زاد عػػف 
ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة كبيػػرة جػػدا مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفقػػرة، وبػػذلؾ جػػاء تػػرتيبيـ فػػي المرتبػػة 

راد المجتمػع يميػؿ نحػو الموافقػة عمػى األولى في ىذا المحػور، ويالحػظ أف االتجػاه العػاـ السػتجابات أفػ
ىذه الفقرتيف، وىذا يدؿ عمى الخدمة المقدمة ىي احػدى معػايير تحقيػؽ رضػا المسػتفيديف مػف الخدمػة، 
وأف الشركة تتفوؽ عف نظراتيا في ىػذا المجػاؿ، وتعػزو الباحثػة ذلػؾ لموصػوؿ إلػى تقػديـ خػدمات ذات 

 جودة عالية مف األىداؼ االستراتيجية لمشركة.
 تعمػؿ الشػركة عمػى تقػديـ خػدمات جديػدة لضػماف النمػو  (، "2متوسط الحسـابي األدنـى لمفقـرة رقـم )ال

تعمػؿ الشػركة عمػى التطػوير المسػتمر لخػدماتيا فػي "( عمـى التـوالي وىـي 3والفقرة رقـم )"، واالسػتمرار
 %،91.053( أي أف الػوزف النسػبي5)الدرجػة الكميػة مػف ، 4.553يسػاوي  أسواقيا المحمية والخارجيػة"

لػػػذلؾ 0.000 (تسػػػاوي Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة ، وأف 15.907،13.959قيمػػػة االختبػػػار عمػػػى التػػػوالي و 
مما يدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ، α ≤0.05تعتبر الفقرتيف دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

موافقػة بدرجػػة كبيػرة مػػف وىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ  3درجػػة الموافقػة المتوسػطة وىػػي ليػذه الفقػرة قػػد زاد عػف 
قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة عمػػػى ىػػػاتيف الفقػػػرتيف، وبػػػذلؾ جػػػاء ترتيبيػػػا فػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة فػػػي ىػػػذا المحػػػور، 
وحصػػػوليا عمػػػى أقػػػؿ درجػػػة موافقػػػة، ويالحػػػظ أف االتجػػػاه العػػػاـ السػػػتجابات أفػػػراد المجتمػػػع يميػػػؿ نحػػػو 

توى الجودة فػي الفقػرتيف األقػؿ يحتػاج الموافقة بدرجة كبيرة عمى ىاتيف الفقرتيف، وىذا يدؿ عمى أف مس
إلى مضاعفة الجيود إلػى االسػتمرار فػي تقػديـ خػدمات جديػدة لضػماف النمػو واالسػتمرار لموصػوؿ إلػى 
األفضػػػؿ نحػػػو تحقيػػػؽ التميػػػز التنافسػػػي، وأيضػػػا يجػػػب عمػػػى إدارة الشػػػركة السػػػعي لموصػػػوؿ إلػػػى تقػػػديـ 

طميعػة بػيف الشػركات التػي تعمػؿ فػي نفػس مسػتوى المحمػي والخػارجي لكػي تكػوف فػي الخدماتيـ عمى ال
 المجاؿ.
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 91.895، وأف الوزف النسبي يساوي 4.595بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ،%
لذلؾ يعتبر محور "مستوى الخدمة"  0.000(تساويSig).القيمة االحتمالية ، وأف 17.588قيمة االختبار

، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ α ≤0.05داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجػة كبيػرة جػدا مػف  3درجة الموافقة المتوسطة وىي يختمؼ جوىريًا عف 

 قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور.
 التميز واإلبداعتحميل فقرات محور  (:9.4جدول رقم )

 

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  تسعى الشػركة إلػى إيصػاؿ خػدماتيا لتغطيػة كامػؿ المحافظػة "المتوسط الحسابي األعمى لمفقرة الثانية

قيمػػػػة و %،94.737( أي أف الػػػػوزف النسػػػػبي5)الدرجػػػػة الكميػػػػة مػػػػف ، 4.737يسػػػػاوي التػػػػي تعمػػػػؿ بيػػػػا" 
لػذلؾ تعتبػػر الفقػرة دالػػة إحصػائيًا عنػػد 0.000 تسػاوي  (Sig).القيمػة االحتماليػػة ، وأف 21.277االختبػار

درجػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذه الفقػػػرة قػػػد زاد عػػػف ، α ≤0.05مسػػػتوى داللػػػة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة جدا مف قبؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه  3الموافقة المتوسطة وىي 

وبػذلؾ جػاء تػػرتيبيـ فػي المرتبػة األولػػى فػي ىػذا المحػور، ويالحػػظ أف االتجػاه العػاـ السػػتجابات  الفقػرة،
فػي  العميػاأفراد المجتمػع يميػؿ نحػو الموافقػة عمػى ىػذه الفقػرة، وىػذا يػدؿ عمػى االىتمػاـ مػف قبػؿ اإلدارة 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
تقػػػدـ الشػػػركة خػػػدمات متميػػػزة تجعػػػؿ العمػػػالء 

 مصريف عمى التعامؿ معيا وبأي سعر.
 كبيرة جدا 2 87.895 0.000 11.973 0.718 4.395

2 
تسػػػعى الشػػػركة إلػػػى إيصػػػاؿ خػػػدماتيا لتغطيػػػة 

 بيا.كامؿ المحافظة التي تعمؿ 
 كبيرة جدا 1 94.737 0.000 21.277 0.503 4.737

3 
تبتعد الشركة عف تقديـ خدمات نمطيػة وتركػز 
عمى االبداع والتميز في خدماتيا كي يصػعب 

 تقميدىا مف قبؿ اآلخريف.
 كبيرة جدا 4 85.789 0.000 10.352 0.768 4.289

4 
تخصػػػػػص الشػػػػػركة ميزانيػػػػػة كافيػػػػػة ألغػػػػػراض 

 والتحسيف المستمر لخدماتيا.البحث والتطوير 
 كبيرة 5 83.158 0.000 9.043 0.789 4.158

5 
عػػػػػف  مبتكػػػػػرة تميزىػػػػػاتقػػػػػدـ الشػػػػػركة خػػػػػدمات 

 الشركات األخرى.
 كبيرة جدا 3 86.842 0.000 11.101 0.745 4.342

 كبيرة جدا  87.684 0.000 15.889 0.537 4.384 المحور ككل 
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خػدماتيا عمػى الوصوؿ إلى اإلبداع والتميز في تقديـ الخدمات عف اآلخػريف مػف خػالؿ سػعييا لتغطيػة 
مستوى محافظة راـ اهلل، وأف الشركة تتفوؽ عف نظراتيا في ىذا المجاؿ، وتعزو الباحثة ذلػؾ لموصػوؿ 

عداد الخطط المناسبة لتمكنيا الوصوؿ إلى ىذا الحد.  المثابرة وا 
 " ،تخصػص الشػركة ميزانيػة كافيػة ألغػراض البحػث والتطػوير المتوسط الحسابي األدنـى لمفقـرة الرابعـة

 %،83.158( أي أف الوزف النسبي5)الدرجة الكمية مف ، 4.158يساوي " سيف المستمر لخدماتياوالتح
لذلؾ تعتبر الفقػرتيف دالػة إحصػائيًا 0.000  (تساوي Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،9.043قيمة االختبارو 

درجػة مما يدؿ عمى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف ، α ≤0.05عند مستوى داللة 
وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه  3الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي 

الفقػػرة، وبػػذلؾ جػػاء ترتيبيػػا فػػي المرتبػػة األخيػػرة فػػي ىػػذا المحػػور، وحصػػوليا عمػػى أقػػؿ درجػػة موافقػػة، 
اه العػاـ السػتجابات أفػراد المجتمػع يميػػؿ نحػو الموافقػة بدرجػة كبيػرة عمػى ىػذه الفقػػرة، ويالحػظ أف االتجػ

وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف مسػػػػتوى التميػػػػز واإلبػػػػداع فػػػػي ىػػػػذه الفقػػػػرة األقػػػػؿ، وبالتػػػػالي يحتػػػػاج إلػػػػى التركيػػػػز 
وتخصػػيص ميزانيػػة ألغػػراض البحػػث والتطػػوير، ومضػػاعفة الجيػػود إلػػى االسػػتمرار فػػي تقػػديـ خػػدمات 

 اف النمو واالستمرار لموصوؿ إلى األفضؿ نحو تحقيؽ التميز التنافسي.جديدة لضم
 87.684، وأف الوزف النسبي يساوي 4.384بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ،%

لذلؾ يعتبر محور "مستوى الخدمة"  0.000(تساويSig).القيمة االحتمالية ، وأف 15.889قيمة االختبار
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ α ≤0.05داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجػة كبيػرة جػدا مػف  3درجة الموافقة المتوسطة وىي يختمؼ جوىريًا عف 
عمػػػى االىتمػػػاـ مػػػف قبػػػؿ إدارة الشػػػركة بػػػالتميز وىػػػذا يػػػدؿ  قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة عمػػػى فقػػػرات ىػػػذا المحػػػور.

واالبػػداع والوصػػوؿ إلػػى مراكػػز متقدمػػة لكػػي تسػػتطيع الوصػػوؿ إلػػى التميػػز عػػف الشػػركات االخػػرى التػػي 
 تعمؿ في نفس المجاؿ.
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 االستجابةتحميل فقرات محور  (:10.4جدول رقم )

 

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  4.763" يسػاوي تيتـ الشػركة بسػمعتيا واسػميا التجػاري لػدى الزبػائفلمفقرة السابعة "المتوسط الحسابي ،

القيمػة االحتماليػة وأف  12.369%، قيمػة االختبػار95.263( أي أف الوزف النسبي5)الدرجة الكمية مف 
.(Sig) (، وىػي "لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى 3وكػذلؾ فقػرة رقػـ )0.000  تسػاوي

درجة الموافقػة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لياتيف الفقرتيف  قد زاد عف ، α ≤0.05داللة 
 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجػة كبيػرة جػدا مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه الفقػرة، 3المتوسطة وىي 

وبػذلؾ جػاء ترتيبيػػا فػي المرتبػػة األولػى فػػي ىػذا المحػػور، وىػذا يعنػػي أف الشػركة تيػػتـ بسػمعتيا واسػػميا 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

1 
تعمػػػػػػػؿ الشػػػػػػػركة عمػػػػػػػى االسػػػػػػػتجابة لمواجيػػػػػػػة 

 المتغيرات الخارجية.
 كبيرة جدا 6 86.842 0.000 12.369 0.669 4.342

2 
تتميػػػػز الشػػػػركة باالسػػػػتجابة السػػػػريعة لطمبػػػػات 

 العمالء.
 كبيرة جدا 4 88.421 0.000 14.631 0.599 4.421

3 
الحتياجػػػػػػػػػػػات تسػػػػػػػػػػػتجيب الشػػػػػػػػػػػركة بسػػػػػػػػػػػرعة 

ومتطمبػػػػػات السػػػػػوؽ فػػػػػي خػػػػػدماتيا وانشػػػػػطتيا 
 المختمفة.

 كبيرة جدا 6 86.842 0.000 11.684 0.708 4.342

4 
يسػػػتطيع الزبػػػوف الحصػػػوؿ عمػػػى الخدمػػػة فػػػي 

 وقت قياسي مقارنة باآلخريف.
 كبيرة جدا 3 90.000 0.000 13.445 0.688 4.500

5 
تسػػعى الشػػركة إلػػى تقػػديـ تشػػكيمة متنوعػػة مػػف 
خػػدماتيا تسػػتجيب لمتطػػور المسػػتمر فػػي سػػوؽ 

 التأميف.
 كبيرة جدا 5 87.368 0.000 15.583 0.541 4.368

6 
يوجػػد نظػػـ فػػي الشػػركة قػػادرة عمػػى االسػػتجابة 

 لمتغير في حاجات العمالء.
 كبيرة جدا 6 86.842 0.000 10.156 0.815 4.342

7 
تيػػػتـ الشػػػركة بسػػػمعتيا واسػػػميا التجػػػاري لػػػدى 

 الزبائف.
 كبيرة جدا 1 95.263 0.000 17.146 0.634 4.763

8 
تقـو الشركة بتطوير وسائؿ تواصؿ تكنولوجية 

 حديثة مع الزبائف.
 كبيرة جدا 2 94.211 0.000 20.472 0.515 4.711

 كبيرة جدا  89.474 0.000 18.479 0.492 4.474 المحور ككل 
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التجػػػاري لػػػدى المسػػػتفيديف المتعػػػامميف معيػػػا، وتعػػػزو الباحثػػػة أف قيػػػاـ الشػػػركة بيػػػذا الػػػدور قػػػائـ عمػػػى 
 االستنتاج المنطقي، وعمى ظروؼ وأساليب ونظريات عممية. 

  تعمػػؿ الشػػركة عمػػى االسػػتجابة لمواجيػػة المتغيػػرات الخارجيػػةاألولػػى وىػػي "المتوسػػط الحسػػابي لمفقػػرة ،"
وأف 12.00%، قيمػػػة االختبػػػار86.842(، أي أف الػػػوزف النسػػػبي5)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف ، 4.342يسػػػاوي 

يوجػػد نظػػـ فػػي الشػػركة قػػادرة عمػػى (، وىػػي "3، وكػػذلؾ الفقػػرة رقػػـ )0.000 (Sig).القيمػػة االحتماليػػة 
( أي أف الػػػػػػوزف 5)الدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة مػػػػػػف ، 4.342يسػػػػػػاوي  فػػػػػػي حاجػػػػػػات العمػػػػػػالء"االسػػػػػػتجابة لمتغيػػػػػػر 

لػذلؾ تعتبػر 0.000 (تسػاوي Sig).القيمػة االحتماليػة ، وأف 11.684%، قيمػة االختبػار86.842النسػبي
ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف متوسػػػػط درجػػػػة ، α ≤0.05ىػػػػاتيف الفقػػػػرتيف داالت إحصػػػػائيًا عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 

وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة  3درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي االستجابة ليذه الفقرة قػد زاد عػف 
كبيػػرة جػػدا مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفقرة،وبػػذلؾ جػػاء ترتيبيػػا عمػػى التػػوالي فػػي المرتبػػة األولػػى، 

اسػتجابة الشػػركة لمواجيػػة المتغيػرات الخارجيػػة لػػيس كمػػا والمرتبػة الثالثػػة فػػي ىػذا المحػػور، وبالتػػالي إف 
يجب، وأيضا وجود نظاـ في الشركة قادر عمى االستجابة لمتغير حوؿ أذواؽ وحاجات عمالئيػا، لػذلؾ 

يػػا العنايػػة بشػػكؿ أكبػػر لالسػػتجابة لممتغيػػرات الخارجيػػة وحاجػػات العمػػالء مػػف خػػالؿ الدراسػػة عمىيجػػب 
مػػا ىػػو مطمػػوب لتسػػتطيع الوصػػوؿ إلػػى المسػػتوى المالئػػـ الػػذي يخػػدـ العمميػػة والتنبػػؤ وتقػػدير وتحديػػد 
 مصالحيا، وتحقيؽ أىدافيا. 

  89.474الوزف النسبي يساوي وأن، 4.474بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي ،%
لذلؾ يعتبر محػور "االسػتجابة"  0.000(تساوي Sig).القيمة االحتمالية وأف ، T ،18.479قيمة اختبار 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ، α ≤0.05داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة فػػي شػػركة الوطنيػػة لمتػػأميف فػػي فمسػػطيف 
وىػذا يعنػي  3درجة الموافقػة المتوسػطة وىػي متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 

 أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
 في الشركة متماشية مع طبيعة عمميػا، وتعمػؿ عمػى االسػتجابة  لى أف اإلدارةالعمياوتعزو الباحثة ذلؾ إ

خػػػاذ لممتغيػػػرات الخارجيػػػة، وحاجػػػات المسػػػتفيديف ممػػػا تجعميػػػا تحػػػرص عمػػػى دراسػػػة بيئتيػػػا التػػػي يػػػراد ات
قراراتيػػػا االسػػػتراتيجية التػػػي تحقػػػؽ أىػػػدافيا، واسػػػتخداـ األسػػػاليب الرشػػػيدة الشػػػاممة لجعػػػؿ شػػػركتيـ أكثػػػر 

 وقدرة عمى البقاء، وفي الريادة وىذا ما يميز نجاح المدراء باإلدارة. فاعمية
 

 نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا: 3.4
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 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

اإلدارة االسػػتراتيجية وتحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية فػػي شػػركة التػػأميف الوطنيػػة فػػي مػػا طبيعػػة العالقػػة بػػيف أبعػػاد 
 فمسطيف؟

 ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
( بـين اإلدارة االسـتراتيجية وتحقيـق α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتود داللـة )

 التأمين الوطنيةفي فمسطين.في شركة  الميزة التنافسية
تػـ التحقػؽ مػف صػحة ىػذه الفرضػية عػف طريػؽ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف، كمػا ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ 

 التالي: 
 معامل ارتباط بيرسون بين اإلدارة االستراتيجية وبين تحقيق الميزة التنافسية (11.4جدول رقم )

 الداللةمستود  ".Sigقيمة " معامل االرتباط المحور
 0.05دالة عند  0.017 0.386 التكمفة األقؿ
 0.05دالة عند  0.000 0.589 الجودة

 0.05دالة عند  0.000 0.696 التميز واإلبداع
 0.05دالة عند  0.000 0.637 االستجابة

 0.05دالة عند  0.000 0.685 تحقيق الميزة التنافسية
 (.0.325( = )0.05ومستوى داللة ) (37حرية )* قيمة "ر: معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة 

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  وىذا يػدؿ  إحصائيًا،داؿ  تحقيق الميزة التنافسيةوبيف  اإلدارة االستراتيجيةمعامؿ ارتباط بيرسوف بيف

 اإلدارة االســـتراتيجية( بػػػيف α≤0.05ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )عالقـــة طرديـــة عمػػػى وجػػػود 
في شركة التأميف الوطنية، وتستدؿ الباحثػة مػف نتػائج التحميػؿ إلػى عػدـ ثبػوت  وتحقيؽ الميزة التنافسية

ــد وتحقػػؽ الفرضػػية البديمػػة، أي أف ىنػػاؾ " ،صػػحة الفرضػػية الصػػفرية ــة إحصــائية عن ــة ذات دالل عالق
يف الوطنيػػةفي وتحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػيةفي شػػركة التػػأم االســتراتيجية بػػيف اإلدارة (α≤ 0.05مســتود )
 فمسطيف.

  فػي الشػركة حػوؿ اإلدارة االسػتراتيجية  العميػاوتعزو الباحثة ذلػؾ إلػى أىميػة الػدور التػي تقػـو بػو اإلدارة
والميػزة التنافسػػية، ومػػا تقدمػػو مػػف فوائػػد وخػػدمات تسػػاعد فػػي تحسػػيف اتخػػاذ قرارتيػػا االسػػتراتيجية، وذلػػؾ 
مف خالؿ التشخيص الصحيح لمبيئة التي تعمؿ فييا مػف خػالؿ المصػادر المختمفػة واألدوات والوسػائؿ 
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يػػا، ويتضػػح بػػأف اإلدارة االسػػتراتيجية وبمػػا تتضػػمنو مػػف الالزمػػة لتحقيػػؽ أىػػدافيا التػػي وجػػدت مػػف أجم
أبعادىػػا األربػػع )التحميػػؿ البيئػػي االسػػتراتيجي، تكػػويف االسػػتراتيجية، تنفيػػذ االسػػتراتيجية، التقيػػيـ ورقابػػة 
االسػػتراتيجية(، ومػػف خػػالؿ المعػػارؼ والميػػارات والخبػػرات التػػي يمتمكيػػا مػػدراءىا ليػػا الػػدور الفاعػػؿ فػػي 

المػػدير محتػػوى  عمييػػاتنافسػػية، وىػػو مػػا يشػػير إلػػى دور اإلدارة االسػػتراتيجية التػػي يبنػػي تحقيػػؽ الميػػزة ال
القرار المناسب وأسموبو، فالمنظمات التي تمارس اإلدارة االستراتيجية وتستخدميا في حياتيػا التنظيميػة 

س اإلدارة فػػي تحقيػػؽ ميزتيػػا التنافسػػية مػػف المنظمػػات األخػػرى التػػي ال تمػػار  فاعميػػةتكػػوف قػػادرة وأكثػػر 
 االستراتيجية.

  التػػػي أشػػػارت إلػػػى  (،2012)التمبـــاني، ونخـــرين، واتفقػػػت ىػػػذه النتػػػائج مػػػع بعػػػض الدراسػػػات كدراسػػػة
 التنافسػػػية، ووجػػػود الميػػػزة وتحقيػػػؽ لمبيئػػػة االسػػػتراتيجي التحميػػػؿ بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات وجودعالقػػػة

فػػي  المتمثمػػة التنافسػػية الميػػزة وتحقيػػؽ االسػػتراتيجي التخطػػيط ممارسػػة بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات عالقػػة
 الدراسة. موضوع األقؿ( لمشركات التكمفة اإلبداع، )التمايز،

 ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
( بـين التحميـل البيئـي االسـتراتيجي α≤0.05ال توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتود داللـة )

 التنافسية في شركة التأمين الوطنية في فمسطين.وتحقيق الميزة 
تـ التحقػؽ مػف صػحة ىػذه الفرضػية عػف طريػؽ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف، كمػا ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ 

 التالي:
وبين تحقيق الميزة  معامل ارتباط بيرسون بين التحميل البيئي االستراتيجي (12.4جدول رقم )
 التنافسية

 مستود الداللة ".Sigقيمة " معامل االرتباط المحور

 0.05دالة عند  0.000 0.520 التكمفة األقؿ
 0.05دالة عند  0.002 0.496 الجودة

 0.05دالة عند  0.001 0.503 التميز واإلبداع
 0.05دالة عند  0.004 0.455 االستجابة

 0.05دالة عند  0.004 0.462 تحقيق الميزة التنافسية

 (.0.325( = )0.05( ومستوى داللة )37بيرسوف" عند درجة حرية )* قيمة "ر: معامؿ ارتباط 
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 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  إحصػائيًا،داؿ  تحقيـق الميـزة التنافسـيةوبػيف  التحميل البيئي االسـتراتيجيمعامؿ ارتباط بيرسوف بػيف 

التحميـل البيئـي ( بػيف α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مسػتوى )عالقة طردية وىذا يدؿ عمى وجود 
 وتحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف. االستراتيجي

  ،وتستدؿ الباحثة مف نتائج التحميؿ إلػى عػدـ ثبػوت صػحة الفرضػية الصػفرية، وتحقػؽ الفرضػية البديمػة
 االسـتراتيجيالتحميل البيئي بيف  (α≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستود )أي أف ىناؾ "

 في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف. تحقيق الميزة التنافسيةوبيف 
  وتػػرى الباحثػػة أف أي زيػػادة فػػي عمميػػة التحميػػؿ البيئػػي االسػػتراتيجي مػػف نتػػائج يتبعيػػا زيػػادة فػػي تحقيػػؽ

امتالكيػا لمميزة التنافسية، وتعزو الباحثػة أف الشػركة القػادرة عمػى تحميػؿ بيئتيػا االسػتراتيجية مػف خػالؿ 
األدوات والوسػػػائؿ الالزمػػػة التػػػي تمكنيػػػا مػػػف تحميػػػؿ بيئتيػػػا والقػػػادرة عمػػػى تحديػػػد األفػػػراد داخػػػؿ الشػػػركة 
وخارجيا الذيف يمتمكوف المعرفة تكوف قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا وتحسيف ميزتيػا التنافسػية لمػا ليػا مػف 

 فوائد عمى المنظمة في وضع االستراتيجيات والخطط المستقبمية.
 ممارسػػة أف درجػػة(، التــي أشــارت 2013الصــائ،،وبادخن، )كدراسػػة فقػت ىػػذه النتػػائج مػػع بعػػض الدراسػات وات 

 متوسػػطيا وبمػػغ كبيػػرة بدرجػػة تحققػػت العينػػة نظػػر وجيػػة مػػف االسػػتراتيجي لمتخطػػيط العزيػػز عبػػد الممػػؾ جامعػػة
 بدرجػة العينػة نظػر وجيػة مف العزيز عبد الممؾ جامعة في العالمية التنافسية الميزة وحققت (،3.57الحسابي )

التػػي أظيػػرت وجػػود عالقػػة ارتبػػاط  (،2015)النشــمي والمميكــي، (، ودراسػػة 3.29الحسػػابي ) متوسػػطيا بمػػغ
 إيجابية ودالة إحصائيًا بيف جميع أبعاد الميزة التنافسية ورضا العمالء.

االسـتراتيجية وتحقيـق الميـزة ( بـين تكـوين α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتود داللـة )
 التنافسية في شركة التأمين الوطنية في فمسطين.

 تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
 وبين تحقيق الميزة التنافسية معامل ارتباط بيرسون بين تكوين االستراتيجية (13.4جدول رقم )

 مستود الداللة ".Sigقيمة " معامل االرتباط المحور

 0.05دالة عند  0.036 0.342 التكمفة األقؿ
 0.05دالة عند  0.000 0.565 الجودة

 0.05دالة عند  0.000 0.665 التميز واإلبداع
 0.05دالة عند  0.000 0.627 االستجابة

 0.05دالة عند  0.000 0.654 تحقيق الميزة التنافسية

 (.0.325( = )0.05( ومستوى داللة )37قيمة "ر: معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية )* 
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 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  وأف 0.654أف معامؿ ارتباط بيرسوف يساوي ،( القيمة االحتماليةSig تسػاوي ).وىػي أقػؿ مػف 0.000

وبيف  تكوين االستراتيجيةوىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف  0.05مستوى الداللة 
ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى عالقــة طرديــة , وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود تحقيــق الميــزة التنافســية

(α≤0.05 بػػػػيف )وتحقيػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػية فػػػػي شػػػػركة التػػػػأميف الوطنيػػػػة فػػػػي  تكــــوين االســــتراتيجية
زيادة في تكويف االستراتيجية يتبعيا زيادة في تحقيؽ الميزة التنافسية، وتعػزو فمسطيف، بمعنى أف أي 

الباحثة ذلؾ إلى أف الشركة التي تمتمؾ آلية واضحة في تكويف استراتيجيتيا يكوف ليا األثػر الواضػح 
 والفعاؿ في تحقيؽ الميزة التنافسية.

  التػػي أظيػػرت وجػػود  (،2015كــي، )النشــمي والمميواتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع بعػػض الدراسػػة كدراسػػة
عالقػػػة ارتبػػػاط إيجابيػػػة ودالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف جميػػػع أبعػػػاد الميػػػزة التنافسػػػية ورضػػػا العمػػػالء، ودراسػػػة 

 ممارسػػػة بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات التػػػي أشػػػارت إلػػػى وجػػػود عالقػػػة (،2012)التمبـــاني، ونخـــرين، 
 األقؿ( لمشركات التكمفة اإلبداع، )التمايز،في  المتمثمة التنافسية الميزة وتحقيؽ االستراتيجي التخطيط
 الدراسة. موضوع

 

( بـين تنفيـذ االسـتراتيجية وتحقيـق α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسـتود داللـة )
 الميزة التنافسية في شركة التأمين الوطنية في فمسطين.

بيرسػوف، كمػا ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامؿ ارتباط 
 التالي:

 وبين تحقيق الميزة التنافسية معامل ارتباط بيرسون بين تنفيذ االستراتيجية (14.4جدول رقم )
 مستود الداللة ".Sigقيمة " معامل االرتباط المحور

 0.05دالة عند  0.005 0.445 التكمفة األقؿ
 0.05دالة عند  0.007 0.433 الجودة

 0.05دالة عند  0.000 0.559 واإلبداعالتميز 
 0.05دالة عند  0.001 0.507 االستجابة

 0.05دالة عند  0.000 0.581 تحقيق الميزة التنافسية
 (.0.325( = )0.05( ومستوى داللة )37* قيمة "ر: معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية )
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 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  وىػذا يػدؿ  إحصػائيًا،داؿ  تحقيق الميـزة التنافسـيةوبيف  تنفيذ االستراتيجيةمعامؿ ارتباط بيرسوف بيف

 تنفيـــذ االســـتراتيجية( بػػػيف α≤0.05ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )عالقـــة طرديـــة عمػػػى وجػػػود 
بمعنػػػػى أف أي زيػػػػادة فػػػػي تنفيػػػػذ  فمسػػػػطيف.وتحقيػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػية فػػػػي شػػػػركة التػػػػأميف الوطنيػػػػة فػػػػي 

االستراتيجية يتبعيا زيادة في تحقيؽ الميزة التنافسية، وتعزو الباحثػة ذلػؾ إلػى أىميػة الػدور الػذي تمعبػو 
فػػػي عمميػػػة تنفيػػػذ االسػػػتراتيجية، معتمػػػدة الشػػػركة فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى إعػػػداد وتحػػػديث ووضػػػوح  العميػػػااإلدارة 

 خطتيا االستراتيجية بشكؿ دوري.
 التنافسػية الميػزة تمتػع(، التي أشـارت 2011)حسين، لنتائج مع بعض الدراسات كدراسة واتفقت ىذه ا 

 باعتبارىػػػا الطويػػؿ المػػدى عمػػى تأسيسػػػيا ويػػتـ تشػػابو، لػػيس اخػػػتالؼ عمػػى التاليػػة: تبنػػى بالخصػػائص
 ذات عالقػػة وجػػود(، التــي أظيــرت 2012التمبــاني، ونخــرين، )ودراسػػة  المسػػتقبمية، بػػالفرص تخػػتص
 فػػػي )التمػػػايز، المتمثمػػػة التنافسػػػية الميػػػزة وتحقيػػػؽ االسػػػتراتيجي التخطػػػيط ممارسػػػة بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة

 التكمفةاألقؿ(. اإلبداع،
 

( بـين التقيـيم والرقابـة االسـتراتيجية α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتود داللـة )
 فمسطين.وتحقيق الميزة التنافسية في شركة التأمين الوطنية في 

تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسػوف، كمػا ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ 
 التالي:

معامل ارتباط بيرسون بين التقييم والرقابة االستراتيجيةوبين تحقيق الميزة  (15.4جدول رقم )
 التنافسية

 مستود الداللة ".Sigقيمة " معامل االرتباط المحور
 0.05دالة عند  0.020 0.376 األقؿالتكمفة 

 0.05دالة عند  0.000 0.588 الجودة
 0.05دالة عند  0.000 0.697 التميز واإلبداع
 0.05دالة عند  0.000 0.631 االستجابة

 0.05دالة عند  0.000 0.680 تحقيق الميزة التنافسية
 (.0.325( = )0.05داللة )( ومستوى 37* قيمة "ر: معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية )
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 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  داؿ إحصػائيًا,  تحقيـق الميـزة التنافسـيةوبيف  التقييم والرقابة االستراتيجيةمعامؿ ارتباط بيرسوف بيف

التقيـيم والرقابـة ( بيف α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )عالقة طردية وىذا يدؿ عمى وجود 
وتحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنيػة فػي فمسػطيف، بمعنػى أف أي زيػادة فػي  االستراتيجية

التقيػػيـ والرقابػػة االسػػتراتيجية يتبعيػػا زيػػادة فػػي تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية، وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أىميػػة 
ة أوال بػأوؿ، وتصػحيح التقييـ والرقابة االستراتيجية في الشركة، وذلؾ باعتمادىا عمػى تقيػيـ االسػتراتيجي

أي انحراؼ إف وجد لذلؾ عند صياغة االستراتيجية تعمؿ الشركة عمى مرونتيا لالستجابة ألي أحداث 
 قد تطرأ.

  سواء البيئي التحميؿ التي أشارت أف (،2008)وىبو، واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
 اإلدارة عمميػػػات ممارسػػػات درجػػػة فػػػي األولػػػى المرتبػػػة عمػػػى حصػػػؿ الخارجيػػػة أو الداخميػػػة لمبيئػػػة أكػػػاف

بنسػبة  األخيرة المرتبة في والرقابة التقييـ جاء بينما %(،71.9 -70بيف ) تراوحت بنسبة االستراتيجية
بمغػت  حيػث المتوسػط فػوؽ فكانت االستراتيجية اإلدارة عمميات لممارسة الكمية الدرجة أما %(،68.2)
 واىتمػػػاـ %(،77.6بنسػػػبة ) المتوسػػػط فػػػوؽ كػػػاف الماديػػػة بػػػالموارد الجامعيػػػة اإلدارة واىتمػػػاـ %(.70)

 فػػػوؽ بدرجػػػة كػػػاف المحمػػػي والمجتمػػػع الخارجيػػػة بالبيئػػػة غػػػزة محافظػػػات جامعػػػات فػػػي الجامعيػػػة اإلدارة
 اإلداريػػة القيػػادات ومعرفػػة اإللمػػاـ مسػػتوى ، التػػي أظيػػرت ارتفػػاع(2012)محمــود، المتوسػػط، ودراسػػة 

تطبيقيػا، كػذلؾ واختمفػت مػع  ضػرورة وكػذلؾ االسػتراتيجية اإلدارة سػاليبوأ بمفػاىيـ الخاص القطاع في
 متوسط. تقدير عمى حصمت االستراتيجية اإلدارة تطبيؽ إمكانية إف(، 2012)حنا، دراسة 

 

 نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا: 4.4
 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

في أبعاد اإلدارة االستراتيجية في شركة التأميف  ما مقدار التغير في تحقيؽ الميزة التنافسية نتيجة التغير
 الوطنية في فمسطيف؟

 لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
( بػيف اإلدارة االسػتراتيجية وتحقيػؽ الميػزة α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػة )

 طيف.التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمس
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تـ اسػتخداـ  عمى المتغير التابع والتاثير الكمي لالبعاد ولمعرفة أثر كؿ محور مف محاور المتغير المستقؿ
 كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي: ،(Linear Regression Analysis)تحميؿ االنحدار الخطي 

 تحميل االنحدار الخطي لكل محور من محاور المتغير المستقل (16.4جدول رقم )

 B المتغيرات المستقمة م
Std. 
Error 

Beta T Sig. الداللة 

1 
 دالة 0.000 5.896   0.493 2.905 المتغير الثابت

 دالة 0.004 3.122 0.462 0.113 0.351 التحميؿ البيئي االستراتيجي
 (0.191معامل التحديد المعدل = )   –(   0.213معامل التحديد = )

2 
 دالة 0.000 4.904   0.441 2.162 المتغير الثابت

 دالة 0.000 5.183 0.654 0.100 0.520 تكويف االستراتيجية
 (0.411معامل التحديد المعدل = )   –(   0.427معامل التحديد = )

3 
 دالة 0.000 4.081   0.532 2.170 المتغير الثابت
 دالة 0.000 4.278 0.581 0.125 0.535 تنفيذ االستراتيجية

 (0.319معامل التحديد المعدل = )   –(   0.337التحديد = ) معامل

4 
 دالة 0.000 8.682   0.313 2.715 المتغير الثابت

 دالة 0.000 5.566 0.680 0.074 0.409 التقييـ والرقابة االستراتيجية
 (0.448معامل التحديد المعدل = )   –(   0.463معامل التحديد = )

 
 دالة 0.000 4.294   0.447 1.922 المتغير الثابت

 دالة 0.000 5.645 0.685 0.104 0.587 أبعاد اإلدارة االستراتيجية
 (0.455معامل التحديد المعدل = )   –(   0.470معامل التحديد = )

 (.2.021( = )0.05( وعند مستوى داللة )36" الجدولية عند درجة حرية )T* قيمة "

 السابؽ أف:وقد تبيف مف الجدوؿ 
 محور التحميل البيئي االستراتيجي:

 ( 19.10(، أي أف مػػا نسػػبتو )0.191= ) ومعامــل التحديــد المعــدل(، 0.213= ) معامــل التحديــد%
مػػف التغيػػر فػػي )مسػػتوى تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية( يعػػود لمتغيػػر فػػي المتغيػػر المسػػتقؿ سػػابؽ الػػذكر فػػي 

 وامؿ أخرى.لمتغير في ع المتبقية تعودالجدوؿ، والنسبة 
 ـــة االنحـــدار * )التحميػػػؿ البيئػػػي  0.351+ 2.905ىػػػي: )مسػػػتوى تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية( =  معادل

 االستراتيجي(.
Y = a + b1 * X1 
Y = 2.905 + 0.351 * X1 
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 محور تكوين االستراتيجية:
 ( 41.10(، أي أف مػػا نسػػبتو )0.411= ) ومعامــل التحديــد المعــدل(، 0.427= ) معامــل التحديــد%

مػػف التغيػػر فػػي )مسػػتوى تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية( يعػػود لمتغيػػر فػػي المتغيػػر المسػػتقؿ سػػابؽ الػػذكر فػػي 
 الجدوؿ، والنسبة المتبقية تعود لمتغير في عوامؿ أخرى.

 ـــــــة االنحـــــــدار * )تكػػػػػػػويف  0.520+ 2.162ىػػػػػػػي: )مسػػػػػػػتوى تحقيػػػػػػػؽ الميػػػػػػػزة التنافسػػػػػػػية( =  معادل
 تراتيجية(.االس

Y = a + b2 * X2 
Y = 2.162 + 0.520 * X2  

 محور تنفيذ االستراتيجية:
 ( 31.90(، أي أف مػػا نسػػبتو )0.319= ) ومعامــل التحديــد المعــدل(، 0.337= ) معامــل التحديــد%

مػػف التغيػػر فػػي )مسػػتوى تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية( يعػػود لمتغيػػر فػػي المتغيػػر المسػػتقؿ سػػابؽ الػػذكر فػػي 
 لمتغير في عوامؿ أخرى. المتبقية تعودالنسبة الجدوؿ، و 

 تنفيذ االستراتيجية(. 0.535+ 2.170ىي: )مستوى تحقيؽ الميزة التنافسية( =  معادلة االنحدار( * 
Y = a + b3 * X3 
Y = 2.170 + 0.535 * X3  

 محور التقييم والرقابة االستراتيجية:
 ( 44.80(، أي أف مػػا نسػػبتو )0.448= ) ومعامــل التحديــد المعــدل(، 0.463= ) معامــل التحديــد%

مػػف التغيػػر فػػي )مسػػتوى تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية( يعػػود لمتغيػػر فػػي المتغيػػر المسػػتقؿ سػػابؽ الػػذكر فػػي 
 لمتغير في عوامؿ أخرى. المتبقية تعودالجدوؿ، والنسبة 

 ـــة االنحـــدار * )التقيػػػيـ والرقابػػػة  0.409+ 2.715ىػػػي: )مسػػػتوى تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية( =  معادل
 االستراتيجية(.

Y = a + b4 * X4 

Y = 2.715 + 0.409 * X4  
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 محور أبعاد اإلدارة االستراتيجية:
 ( 45.50(، أي أف مػػا نسػػبتو )0.455= ) ومعامــل التحديــد المعــدل(، 0.470= ) معامــل التحديــد%

مػػف التغيػػر فػػي )مسػػتوى تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية( يعػػود لمتغيػػر فػػي المتغيػػر المسػػتقؿ سػػابؽ الػػذكر فػػي 
 لمتغير في عوامؿ أخرى. المتبقية تعودالجدوؿ، والنسبة 

 ارة * )أبعػػػػػاد اإلد 0.587+ 1.922ىػػػػػي: )مسػػػػػتوى تحقيػػػػػؽ الميػػػػػزة التنافسػػػػػية( =  معادلـــــة االنحـــــدار
 االستراتيجية(.

Y = a + b * X 
Y = 1.922 + 0.587 * X  

 نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا: 5.4
 

 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة حوؿ اإلدارة االستراتيجية وحػوؿ تحقيػؽ 

فمسػػطيف تبعػػًا لممتغيػػرات الديموغرافيػػة التاليػػة: )الجػػنس، الميػػزة التنافسػػية فػػي شػػركة التػػأميف الوطنيػػة فػػي 
 العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخدمة(؟

 لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
( بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػوؿ α≤ (0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة

اإلدارة االستراتيجية وحوؿ تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لممتغيػرات 
 الديموغرافية التالية: )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخدمة(.

 ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
( بين استجابات أفـراد العينـة حـول α≤ (0.05وق ذات داللة إحصائية عند مستود داللةال توجد فر 

اإلدارة االســتراتيجية وحــول تحقيــق الميــزة التنافســية فــي شــركة التــأمين الوطنيــة فــي فمســطين تبعــًا 
 لمتغير الجنس.
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 التالي:، كما ىو مبيف في الجدوؿ T-Testتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار 
 الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس (:17.4جدول رقم )

 العدد الجنس المحور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستود
 الداللة

 اإلدارة االستراتيجية
 0.529 4.250 35 ذكر

 غير دالة 0.407 0.839-
 0.374 4.514 3 أنثى

 تحقيؽ الميزة التنافسية
 0.460 4.418 35 ذكر

 غير دالة 0.578 0.561-
 0.192 4.569 3 أنثى

 (.2.021( = )0.05( وعند مستوى داللة )36" الجدولية عند درجة حرية )T* قيمة "

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 " قيمػػةSig. عــدم ، وىػػذا يػػدؿ عمػػى اإلدارة االســتراتيجية" فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أكبــر" المحسػػوبة

( بػػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػػوؿ α≤0.05فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) وجــود
 الجنس.اإلدارة االستراتيجية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير 

 " قيمػػةSig. وىػػذا يػػدؿ عمػػى تحقيــق الميــزة التنافســية" فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أكبــر" المحسػػوبة ،
( بيف استجابات أفراد العينػة حػوؿ α≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود

 الجنس.تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير 
  وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف المػػدراء المبحػػوثيف بغػػض النظػػر عػػف الجػػنس أكػػاف ذكػػرًا أـ أنثػػى يتمتعػػوف

مػػػػف العمػػػػـ والثقافػػػة، وأف تػػػػأثير الجػػػػنس لػػػػيس ميػػػػـ بقػػػدر تمتػػػػع المػػػػدراء باإلمػػػػاـ بػػػػاإلدارة  بدرجػػػة كافيػػػػة
االستراتيجية والميزة التنافسية لتحقيؽ أىداؼ الشركة التي يعمموف فييا، إضافة إلى الشركة تتعامؿ مػع 

لتي ال الجنسيف بدوف تميز حيث تعطي فرص متساوية في العمؿ، والخضوع لنفس األنظمة والقوانيف ا
تميز بينيما، وتيتـ باختيار المدراء الذيف يحسنوف اتخاذ القػرارات شػرط أف تتػوفر فػييـ سػمات المعرفػة 

 والخبرة المطموبة.
  التي أظيرت عدـ وجود  (،2017اني، يعم)درادكة، والواتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

فػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػطات اسػػػػػتجابات أفػػػػراد الدراسػػػػػة بشػػػػأف درجػػػػػة تطبيػػػػػؽ اإلدارة 
 االستراتيجية وفقًا لمتغيرات الدراسة الديمغرافية.
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( بين استجابات أفراد العينة حول α≤ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستود داللة
يجية وحول تحقيق الميزة التنافسية في شركة التأمين الوطنية في فمسطين تبعًا لمتغير اإلدارة االسترات

 العمر.
، كما ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ One-Way ANOVAتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار 

 التالي:
 (:الفروقات بالنسبة لمتغير العمر18.4جدول رقم )
 العدد العمر المحور

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستود
 الداللة

 اإلدارة االستراتيجية
 0.497 4.034 16 عاـ 40أقؿ مف 

 0.568 4.507 13 عاـ 50أقؿ مف -40مف  دالة 0.039 3.553
 0.302 4.351 9 عاـ فأكثر 50

 تحقيؽ الميزة التنافسية
 0.359 4.320 16 عاـ 40أقؿ مف 

 0.305 4.692 13 عاـ 50أقؿ مف -40مف  دالة 0.025 4.109
 0.600 4.245 9 عاـ فأكثر 50

 (.3.270( = )0.05( وعند مستوى داللة )35، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 " قيمػةSig. وجــود، وىػػذا يػػدؿ عمػػى االســتراتيجيةاإلدارة " فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أقــل" المحسػػوبة 

( بػػػيف اسػػتجابات أفػػػراد العينػػة حػػػوؿ اإلدارة α≤0.05فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتوى داللػػة )
 العمر.االستراتيجية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير 

 " قيمػػةSig. وىػػذا يػػدؿ عمػػى تحقيــق الميــزة التنافســية" فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أقــل" المحسػػوبة ،
( بػػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػػوؿ α≤0.05فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) وجــود

 العمر.تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير 
  اسػػتخداـ تػػـ  العمــرتعػػزى لمتغيػػر  محــور اإلدارة االســتراتيجيةوإليجػػاد الفروقػػات بػػيف المجموعػػات فػػي

 (، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:LSDاختبار )
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 (:الفروقات بين المجموعات في محور اإلدارة االستراتيجية تعزد لمتغير العمر19.4جدول رقم )
 عام فأكثر 50 عام 50أقل من -40من  عام 40أقل من  العمر
   1 عام 40أقل من 

  1 *0.473 عام 50أقل من -40من 
 1 -0.156 0.318 فأكثرعام  50

 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:

(، ولصػػػالح عـــام 40أقـــل مـــن ( ومجموعػػػة )عـــام 50أقـــل مـــن -40مـــن يوجػػد فروقػػػات بػػػيف مجموعػػػة )
 (.عام 50أقل من -40من مجموعة )

 
تػػـ اسػػتخداـ  العمــرتعػػزى لمتغيػػر  محــور تحقيــق الميــزة التنافســيةوإليجػاد الفروقػػات بػػيف المجموعػػات فػػي 

 (، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:LSDاختبار )
 (:الفروقات بين المجموعات في محور تحقيق الميزة التنافسية تعزد لمتغير العمر20.4جدول رقم )

 عام فأكثر 50 عام 50أقل من -40من  عام 40أقل من  العمر
   1 عام 40أقل من 

  1 *0.372 عام 50أقل من -40من 
 1 -*0.447 -0.075 فأكثرعام  50

 

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:
 ( ولصػػالح عــام 40أقــل مــن ( ومجموعػػة )عــام 50أقــل مــن -40مــن يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة ،)

 (.عام 50أقل من -40من مجموعة )
 ( ولصػػالح عــام 50أقــل مــن -40مــن ( ومجموعػػة )عــام فــأكثر 50يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة ،)

 (.عام 50من  أقل-40من مجموعة )
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( بـين اسـتجابات أفـراد العينـة حـول α≤ (0.05ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتود داللـة
اإلدارة االستراتيجية وحول تحقيق الميزة التنافسية في شركة التأمين الوطنية فـي فمسـطين تبعـًا لمتغيـر 

 المؤىل العممي.
، كما ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ One-Way ANOVAتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار 

 التالي:
 (:الفروقات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي21.4جدول رقم )

 العدد المؤىل العممي المحور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستود
 الداللة

 االستراتيجيةاإلدارة 
 0.342 4.578 5 دبمـو فأقؿ

 0.465 4.165 21 بكالوريوس غير دالة 0.255 1.421
 0.635 4.329 12 عميادراسات 

 تحقيؽ الميزة التنافسية
 0.519 4.271 38 دبمـو فأقؿ

 0.743 4.300 5 بكالوريوس غير دالة 0.783 0.246
 0.301 4.440 21 عميادراسات 

 (.3.270( = )0.05( وعند مستوى داللة )35، 2" الجدولية عند درجة حرية )Fقيمة "* 

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 " قيمػػةSig. عــدم ، وىػػذا يػػدؿ عمػػى اإلدارة االســتراتيجية" فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أكبــر" المحسػػوبة

( بػػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػػوؿ α≤0.05فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) وجــود
 المؤىل العممي.اإلدارة االستراتيجية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير 

 " قيمػػةSig. وىػػذا يػػدؿ عمػػى تحقيــق الميــزة التنافســية" فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أكبــر" المحسػػوبة ،
( بيف استجابات أفراد العينػة حػوؿ α≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود

 المؤىل العممي.تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير 
  وتعػػػزو الباحثػػػة ذلػػػػؾ إلػػػى أف إدراؾ المػػػػدراء المبحػػػوثيف لمفيػػػـو اإلدارة االسػػػػتراتيجية والميػػػزة التنافسػػػػية

مؤىالت األقؿ لػدييـ خبػرة طويمػة تجعميػـ يتسػاووف وتطبيقيا غير مرىوف بالمؤىؿ العممي، فأصحاب ال
فػػي نظػػرتيـ لعمميػػات إدارة المعرفػػة، ممػػا يجعػػؿ نظػػرتيـ لػػإلدارة  عميػػامػػع أقػػرانيـ ممػػا يحممػػوف مػػؤىالت 

االستراتيجية والميزة التنافسية متقاربة، إذ أف عممية النظر إلى اإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية في 
 طنية ال تحتاج إلى مؤىالت عالية فالخبرة الطويمة كافية في ذلؾ.شركة التأميف الو 
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  (، التي أسفرت عمـى عـدم 2017ني، ياعم)درادكة، والواتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة بشػػأف درجػػة تطبيػػؽ اإلدارة وجــود 

، التػي كشػفت (2012)حنـا، االستراتيجية وفقًا لمتغيرات الدراسة الديمغرافيػة، كمػا واختمفػت مػع دراسػة 
تطبيػػػؽ، ال إمكانيػػػة وىػػػي االسػػػتراتيجية اإلدارة وجودفروقػػػذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي إحػػػدى أىػػػـ متطمبػػػات

التالية  المتغيرات في فروؽ أي عدـ قدرتياعمى إثبات(، التي بينت 2008)وىبو، واختمفت مع دراسة 
(، التــي أظيــرت وجــود فــروق 2013)نايــل، الخدمػػة(، ودراسػػة  سػػنوات العمميػػة، الدرجػػة )التخصػػص،

 لممتغيرات الديموغرافية.تبعا 
 

( بين استجابات أفراد العينة حول α≤ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستود داللة
اإلدارة االستراتيجية وحول تحقيق الميزة التنافسية في شركة التأمين الوطنية في فمسطين تبعًا لمتغير 

 المسمى الوظيفي.
، كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي الجػػدوؿ One-Way ANOVAتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية باسػػتخداـ اختبػػار 

 التالي:
 الفروقات بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي (:22.4جدول رقم )

 المتوسط العدد المسمى الوظيفي المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستود
 الداللة

 اإلدارة االستراتيجية

 0.342 4.632 1 مدير عاـ

 دالة 0.045 3.985
 0.298 4.477 4 نائب مدير عاـ
 0.582 4.024 17 مدير دائرة
 0.417 4.386 16 رئيس قسـ

 تحقيؽ الميزة التنافسية

 0.472 4.475 1 مدير عاـ

 غير دالة 0.838 0.282
 0.685 4.333 4 نائب مدير عاـ
 0.434 4.395 17 مدير دائرة
 0.316 4.525 16 رئيس قسـ

 (.3.870( = )0.05داللة )( وعند مستوى 34، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 :ووقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أن
 " قيمػةSig. وجــود، وىػػذا يػػدؿ عمػػى اإلدارة االســتراتيجية" فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أقــل" المحسػػوبة 

( بػػػيف اسػػتجابات أفػػػراد العينػػة حػػػوؿ اإلدارة α≤0.05فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتوى داللػػة )
 المسمى الوظيفي.ف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير االستراتيجية في شركة التأمي
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 " قيمػػةSig. وىػػذا يػػدؿ عمػػى تحقيــق الميــزة التنافســية" فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أكبــر" المحسػػوبة ،
( بيف استجابات أفػراد العينػة حػوؿ α≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجودعدـ 

 المسمى الوظيفي.تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير 
  وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة يمتمكػػوف الخبػػرة الميدانيػػة الكافيػػة فػػي تطبيػػؽ اإلدارة

ف معظػـ مػف وصػموا إلػى ىػذه المسػميات الوظيفيػة )مػدير، االستراتيجية والميزة التنافسية، اضػافة إلػى أ
نائب مدير، رئيس قسػـ، مػدير دائػرة، رئػيس قسػـ( يكونػوا قػد خضػعوا تقريبػًا الختبػارات ودورات تدريبيػة 

 متشابية، وبالتالي ستكوف اجاباتيـ إلى حد ما متشابية.
  التػي أظيػرت عػدـ وجػود (،2017ني، العميا)درادكة، و واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

فػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػطات اسػػػػػتجابات أفػػػػراد الدراسػػػػػة بشػػػػأف درجػػػػػة تطبيػػػػػؽ اإلدارة 
(، التـــي كشـــفت 2012)حنـــا، االسػػتراتيجية وفقػػػًا لمتغيػػػرات الدراسػػة الديمغرافيػػػة، واختمفػػػت مػػع دراسػػػة 

 تيجيةوىيإمكانيةالتطبيؽ.وجودفروقذات داللة إحصائية في إحدى أىـ متطمباتاإلدارةاالسترا
  تػـ  المسـمى الـوظيفيتعػزى لمتغيػر  محور اإلدارة االسـتراتيجيةوإليجاد الفروقات بيف المجموعات فػي

 (، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:LSDاستخداـ اختبار )
(:الفروقات بين المجموعات في محور اإلدارة االستراتيجية تعزد لمتغير المسمى 23.4جدول رقم ) 

 الوظيفي
 رئيس قسم مدير دائرة نائب مدير عام مدير عام المسمى الوظيفي

    1 مدير عام
   1 -0.155 نائب مدير عام
  1 -0.454 -*0.609 مدير دائرة
 1 0.363 -0.091 -0.246 رئيس قسم

 :وقد أوضح  الجدوؿ السابؽ أف الفروقات قميمو جدا وبالكاد دالة إحصائيا حيث تبيف انو 
 (.مدير عام(، ولصالح مجموعة )مدير عام( ومجموعة )مدير دائرةفروقات بيف مجموعة ) يوجد 

 اما بيف باقي المجموعات فال يوجد فروقات ذات داللو احصائيو .
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف أفراد مجتمع الدراسة يمتمكوف الخبرة الميدانية الكافية في تطبيؽ اإلدارة 

لصالح مجموعة المدير العاـ إللمامو دوف استثناء , واف كانت تميؿ االستراتيجية والميزة التنافسية 
ضع السياسات واإلجراءات بإعداد الخطط االستراتيجية ومتابعتيا بشكؿ دقيؽ، وكذلؾ ىو الذي يقوـ بو 
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يعود عدـ التبايف إلى أف العمؿ يتـ باسموب الفريؽ واالنظمة التي مف شأنيا اف تمـز الجميع بتطبيقيا، 
 حيث ىناؾ تعاوف وتكامؿ وتنسيؽ بيف جميع العامميف في االدارة العميا .

أفراد العينة حول ( بين استجابات α≤ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستود داللة
اإلدارة االستراتيجية وحول تحقيق الميزة التنافسية في شركة التأمين الوطنية في فمسطين تبعًا لمتغير 

 عدد سنوات الخدمة.
كما ىو مبيف في الجدوؿ ، One-Way ANOVAتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار 

  التالي:
 لمتغير عدد سنوات الخدمة(:الفروقات بالنسبة 24.4جدول رقم )

 العدد عدد سنوات الخدمة المحور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستود
 الداللة

 اإلدارة االستراتيجية

 0.393 4.174 11 سنوات 10أقؿ مف 

 دالة 0.000 11.133
 0.674 3.695 7 سنة 15أقؿ مف -10مف 
 0.237 4.749 11 سنة 20أقؿ مف -15مف 

 0.160 4.252 9 سنة فأكثر 20

 تحقيؽ الميزة التنافسية

 0.291 4.462 11 سنوات 10أقؿ مف 

 دالة 0.003 5.589
 0.518 4.179 7 سنة 15أقؿ مف -10مف 
 0.192 4.777 11 سنة 20أقؿ مف -15مف 

 0.510 4.162 9 سنة فأكثر 20
 (.3.870( = )0.05( وعند مستوى داللة )34، 3عند درجة حرية )" الجدولية F* قيمة "

 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 " قيمػةSig. وجــود، وىػػذا يػػدؿ عمػػى اإلدارة االســتراتيجية" فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أقــل" المحسػػوبة 
( بػػػيف اسػػتجابات أفػػػراد العينػػة حػػػوؿ اإلدارة α≤0.05فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتوى داللػػة )

 عدد سنوات الخدمة.االستراتيجية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير 
 " قيمػػةSig. وىػػذا يػػدؿ عمػػى تحقيــق الميــزة التنافســية" فػػي محػػور 0.05مػػف قيمػػة " أقــل" المحسػػوبة ،

بػػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػػوؿ ( α≤0.05فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) وجــود
 عدد سنوات الخدمة.تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير 
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  وتعزو الباحثة ذلؾ أف المدراء المبحوثيف وبمختمؼ عد سنوات الخدمػة فػي العمػؿ يعممػوف ببيئػة العمػؿ
تدريبية، مما يقمؿ الفروؽ بػيف وجيػات نظػرىـ حػوؿ وما تشممو مف لوائح وأنظمة وما تقدمو مف دورات 

تطبيػػؽ اإلدارة االسػػتراتيجية والميػػزة التنافسػػية لػػدييـ بػػاختالؼ سػػنوات خػػدمتيـ فػػي العمػػؿ، كمػػا أف كػػـ 
الخدمة التي اكتسبيا المػدراء زادت مػف ميػارتيـ ومنحػتيـ قػدرة أفضػؿ فػي االسػتفادة مػف تطبيػؽ وتنفيػذ 

ي التشػػػخيص الصػػػحيح لوضػػػع الحمػػػوؿ لممشػػػكالت التػػػي تػػػواجييـ أثنػػػاء وتقيػػػيـ ورقابػػػة االسػػػتراتيجية فػػػ
 العمؿ.

تـ  عدد سنوات الخدمةتعزى لمتغير  محور اإلدارة االستراتيجيةوإليجاد الفروقات بيف المجموعات في 
  (، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:LSDاستخداـ اختبار )
اإلدارة االستراتيجية تعزد لمتغير عدد (:الفروقات بين المجموعات في محور 25.4جدول رقم )

 سنوات الخدمة

 عدد سنوات الخدمة
 10أقل من 
 سنوات

 15أقل من -10من 
 سنة

 20أقل من -15من 
 سنة

سنة  20
 فأكثر

    1 سنوات 10أقل من 
 15أقل من -10من 

 سنة
0.479*- 1   

 20أقل من -15من 
 سنة

0.575* 1.054* 1  

 1 -*0.497 *0.557 0.078 سنة فأكثر 20

 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:

 ( ولصػالح سـنوات 10أقـل مـن ( ومجموعة )سنة 15أقل من -10من يوجد فروقات بيف مجموعة ،)
 (.سنوات 10أقل من مجموعة )

 ( سـنة 15أقـل مـن -10مـن ( ومجموعػة )سـنة 20أقـل مـن -15من يوجد فروقات بيف مجموعة ،)
 (.سنة 20أقل من -15من ولصالح مجموعة )

 ( لصػالح  10سنو ( ومجموعػو ) اقػؿ مػف  20سنو واقؿ مف  15يوجد فروقات بيف مجموعو ) سػنوات
 سنو ( .  20سنو واقؿ مف  15مجموعة ) مف 
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 ( ــأكثر 20يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة (، ولصػػالح ســنة 15أقــل مــن -10مــن ( ومجموعػػة )ســنة ف
 (.سنة فأكثر 20مجموعة )

 ( ــأكثر ســنة 20يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة (، ولصػػالح ســنة 20أقــل مــن -15مــن ( ومجموعػػة )ف
 (.سنة 20أقل من -15من مجموعة )

  أمػػا بالنسػػبة لمفروقػػات مػػا بػػيف المجموعػػات فػػي مجػػاالت ومحػػاور اإلدارة االسػػتراتيجية، فقػػد تبػػيف وجػػود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة وذلؾ لصالح كؿ مجموعة عمى حػدا، 

 وتعزو الباحثة ذلؾ أف ىذه الفئات مف المبحوثيف لدييا رغبة أكبر في تطبيؽ اإلدارة االستراتيجية.
 عدد سنوات الخدمةتعزى لمتغير  محور تحقيق الميزة التنافسيةوإليجاد الفروقات بيف المجموعات في 

 (، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:LSDتـ استخداـ اختبار )
فروقات بين المجموعات في محور تحقيق الميزة التنافسية تعزد لمتغير عدد (:ال26.4جدول رقم )

 سنوات الخدمة
 سنة فأكثر 20 سنة 20أقل من -15من  سنة 15أقل من -10من  سنوات 10أقل من  عدد سنوات الخدمة

    1 سنوات 10أقل من 
   1 -0.284 سنة 15أقل من -10من 
  1 *0.598 0.314 سنة 20أقل من -15من 

 1 -*0.614 -0.017 -0.300 سنة فأكثر 20

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:
 ( سـنة 15أقـل مـن -10مـن ( ومجموعة )سنو 20سنو واقل من  15يوجد فروقات بيف مجموعة ،)

 (.سنو  20سنو واقل من  15ولصالح مجموعة )
 ( ــأكثر 20يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة (، ولصػػالح ســنة 20أقــل مــن -15مــن ( ومجموعػػة )ســنة ف

 (.سنة 20أقل من -15من مجموعة )
  أما بالنسبة لمفروقات ما بيف المجموعات في مجاالت ومحػاور الميػزة التنافسػية، فقػد تبػيف وجػود فػروؽ

ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة وذلػػػؾ لصػػػالح كػػػؿ مجموعػػػة عمػػػى حػػػدا، 
 ف لدييا رغبة أكبر في تطبيؽ الميزة التنافسية.وتعزو الباحثة ذلؾ أف ىذه الفئات مف المبحوثي

 

 خالصة الفصل:
، وكذلؾ نتائج التساؤؿ الثاني، والثالث، والرابع، وربطيما والتعميقعميوتناوؿ الفصؿ مناقشة التساؤؿ األوؿ 

 بالدراسات السابقة المتوفرة في صمب الدراسة.
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 خامسال الفصل
 النتائج والتوصيات

 
 تمييد  1.5
 نتائج الدراسة 2.5
 توصيات الدراسة 3.5
 الخالصة 4.5
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 خامسال الفصل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النتائج والتوصيات
 

 تمييد: 1.5
 

ييػػدؼ ىػػذا الفصػػؿ إلػػى عػػرض أىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػة والتػػي وضػػحيا تحميػػؿ محػػاور 
المقترحػة فػي ضػوء نتػائج الدراسػة لتحقيػؽ غايػة الدراسػة  وفقرات الدراسة، باإلضػافة إلػى أىػـ التوصػيات

 المتمثمة في العالقة بيف اإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية في شركة الوطنية لمتأميف.
 

 نتائج الدراسة 2.5
 

لقد تـ عرض نتائج البحث مف خالؿ عػرض نتػائج اختبػار الفرضػيات، ومػف ثػـ عػرض النتػائج العامػة، 
 مدى تحقيؽ أىداؼ البحث وفؽ اآلتي:وأخيرًا عرض 

 نتائج اختبار فرضيات البحث  1.2.5
 تبيف الباحثة في الجدوؿ أدناه تساؤالت الدراسة، واألىداؼ، والفرضيات، ومدى تحقيقيا.
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 أىم نتائج الدراسة (1.5جدول رقم )

االتفاق واالختالف  النتائج فرضيات البحث أىداف البحث تساؤالت البحث
 الدراسات السابقةمع 

ما واقع اإلدارة 
االستراتيجية المتمثؿ ب 
)التحميؿ البيئي، تكويف 

االستراتيجية، تنفيذ 
االستراتيجية، التقييـ 
والرقابة( في شركة 
الوطنية لمتأميف في 

 فمسطيف؟

تسميط الضوء عمى واقعاإلدارة 
االستراتيجيةالمتمثؿ ب 
)التحميؿ البيئي، تكويف 

تنفيذ االستراتيجية، 
االستراتيجية، التقييـ 

والرقابة(في شركة الوطنية 
 لمتأميف في فمسطيف.

 

ال توجد فرضية، ألنيا 
تقيس المتغير المستقؿ 
فقط لمعرفة واقع اإلدارة 
 االستراتيجية في الشركة.

 

واقع اإلدارة االستراتيجية 
شركة التأميف في 

في فمسطيف جاء الوطنية 
(، 85.420بوزف نسبي )

ة موافقة )كبيرة وىو بدرج
 جدا(.

 

اتفقت دراسة )شوقي، 
، (2014وآخروف، 

دراسة )صالح، و 
واختمفت مع (. 2014
 (،2012)حنا، دراسة 
)الخباز، ودراسة 
2016.) 

 
ما مستوى تحقيؽ الميزة 
التنافسية المتمثمة ب 
)الكمفة األقؿ، الجودة، 

التميز واالبداع، التجديد( 
في شركة الوطنية لمتأميف 

 فمسطيف؟في 
 

التعرؼ عمى مستوى تحقيؽ 
الميزة التنافسيةالمتمثمة ب 

)الكمفة األقؿ، الجودة، التميز 
واالبداع، التجديد(في شركة 
 الوطنية لمتأميف في فمسطيف.

 

ال توجد فرضية، ألنيا 
تقيس المتغير التابع فقط 

لمعرفة مستوى الميزة 
 التنافسية في الشركة.

مستوى تحقيؽ الميزة 
التنافسية في شركة 
الوطنية لمتأميف في 

فمسطيف جاء بوزف نسبي 
(، وىو بدرجة 88.596)

 موافقة )كبيرة جدا(.
 

دراسة )عبيد، 
(، ودراسة 2017

)النشمي والمميكي، 
(، واختمفت مع 2015

دراسة )المبيضيف، 
2015.) 

 
ما طبيعة العالقة بيف 

أبعاد اإلدارة االستراتيجية 
التنافسية وتحقيؽ الميزة 

في شركة الوطنية لمتأميف 
 في فمسطيف؟

 

الكشؼ عف وجود عالقة ذات 
داللة إحصائيةبيف اإلدارة 

االستراتيجية، والميزة التنافسية 
في شركة الوطنية لمتأميف في 

 فمسطيف.
 

التوجد عالقة ذات داللة 
إحصائية عند مستوى 

(α≤0.05 بيف اإلدارة )
االستراتيجية وتحقيؽ 

افسيةفي شركة الميزة التن
التأميف الوطنية في 

 فمسطيف.

وجود عالقة طردية ذات 
داللة إحصائية عند 

( بيف α≤0.05مستوى )
اإلدارة االستراتيجية 

وتحقيؽ الميزة 
التنافسيةفي شركة 
 التأميف الوطنية.

اتفقت مع دراسة 
)التمباني، وآخريف، 

2012.) 
 

ما مقدار التغير في 
تحقيؽ الميزة التنافسية 
نتيجة التغير في أبعاد 
اإلدارة االستراتيجية في 

شركة الوطنية لمتأميف في 
 فمسطيف؟

 

معرفة مقدار التغير في 
تحقيؽ الميزة التنافسية نتيجة 

التغير في أبعاد اإلدارة 
االستراتيجية في شركة التأميف 

 الوطنية في فمسطيف.
 

"ال يوجد أثر ذات داللة 
إحصائية عند مستوى 

(α≤0.05 بيف) اإلدارة
االستراتيجية عمى تحقيؽ 
الميزة التنافسية في شركة 

التأميف الوطنية في 
 فمسطيف".

 

ال يوجد أثر ذو داللة 
إحصائية عند مستوى 

( بيف α≤0.05داللة )
اإلدارة االستراتيجية 

وتحقيؽ الميزة التنافسية 
في شركة التأميف 

 الوطنية في فمسطيف.

 

ىؿ توجد فروؽ ذات 
داللة إحصائية في 

استجابات أفراد العينة 
تجاه متغيرات الدراسة في 

بياف وجود فروؽ ذات داللة  
إحصائية في استجابات أفراد 

لعينة تجاه متغيرات الدراسة ا
في شركة الوطنية لمتأميف تبعًا 

ال توجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية عند مستوى 

( بيف α≤ (0.05داللة
استجابات أفراد العينة 

عدـ وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية عند 

مستوى داللة 
(α≤0.05 بيف )

اتفقت مع دراسة 
اني، يعم)درادكة، وال

2017.) 
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االتفاق واالختالف  النتائج فرضيات البحث أىداف البحث تساؤالت البحث
 الدراسات السابقةمع 

شركة الوطنية لمتأميف 
تبعًا لممتغيرات 

الديموغرافية التالية 
)الجنس، العمر، المؤىؿ 

العممي، المسمى 
الوظيفي، عدد سنوات 

 الخدمة(؟

 لممتغيرات الديموغرافية.
 

حوؿ اإلدارة االستراتيجية 
وحوؿ تحقيؽ الميزة 
التنافسية في شركة 
التأميف الوطنية في 

لممتغيرات  فمسطيف تبعاً 
الديموغرافية التالية: 

)الجنس، العمر، المؤىؿ 
العممي، المسمى 

الوظيفي، عدد سنوات 
 الخدمة(.

استجابات أفراد العينة 
حوؿ تحقيؽ الميزة 
التنافسية في شركة 
التأميف الوطنية في 
فمسطيف تبعًا لمتغير 

لجنس، المسمى ا
الوظيفي، المؤىؿ 

 العممي.
ووجود فروؽ لمتغير 

 وسنوات الخدمة العمر،

 المصدر: من إعداد الباحثة

 
 النتائج العامة 2.2.5

 
 أظيرت النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل )اإلدارة االستراتيجية(.

  (، وىو 85.420في فمسطيف جاء بوزف نسبي )شركة التأميف الوطنية واقع اإلدارة االستراتيجية في
 بدرجة موافقة )كبيرة جدا(.

  فػػػػي فمسػػػػطيف جػػػػاء بػػػػوزف نسػػػػبي شػػػػركة التػػػػأميف الوطنيػػػػة واقػػػػع التحميػػػػؿ البيئػػػػي االسػػػػتراتيجي فػػػػي
(86.754 .) 
(، القػوة والضػعؼ التػي تواجييػا الشػركة التحميػؿ االسػتراتيجي لمبيئػة الداخميػة يشػمؿ تحديػد نقػاط -

 (.92.105وقد جاءت بوزف نسبي )
  (، وىو 87.158في فمسطيف جاء بوزف نسبي )شركة التأميف الوطنية واقع تكويف االستراتيجية في

 بدرجة موافقة )كبيرة جدا(.
، وقد جاءت بوزف نسبي توضح رسالة الشركة الجوانب التي تميزىا عف الشركات االخرى -

(93.158.) 

  (، وىػو 84.518فػي فمسػطيف جػاء بػوزف نسػبي )شركة التأميف الوطنية واقع تنفيذ االستراتيجية في
 بدرجة موافقة )كبيرة جدا(.
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، وقػػػد جػػػاءت بػػػوزف نسػػػبي تخصػػػص الشػػػركة المػػػوارد الماليػػػة والبشػػػرية الالزمػػػة لتنفيػػػذ خطتيػػػا -
(88.421.) 

  فػػػػي فمسػػػػطيف جػػػػاء بػػػػوزف نسػػػػبي ف الوطنيػػػػة شػػػػركة التػػػػأميواقػػػػع التقيػػػػيـ والرقابػػػػة االسػػػػتراتيجية فػػػػي
 (، وىو بدرجة موافقة )كبيرة(.83.801)
، وقػػػػػػد جػػػػػػاءت بػػػػػػوزف نسػػػػػػبي تعمػػػػػػؿ الشػػػػػػركة عمػػػػػػى تقيػػػػػػيـ الخطػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية بشػػػػػػكؿ دوري -

(86.842.) 
 

 أظيرت النتائج المتعمقة بالمتغير التابع )الميزة التنافسية(
  الوطنيػػػػػة فػػػػػي فمسػػػػػطيف جػػػػػاء بػػػػػوزف نسػػػػػبي مسػػػػػتوى تحقيػػػػػؽ الميػػػػػزة التنافسػػػػػية فػػػػػي شػػػػػركة التػػػػػاميف

 (، وىو بدرجة موافقة )كبيرة جدا(.88.596)
 ( وىػػو 85.439مسػػتوى التكمفػػة األقػػؿ فػػي شػػركة التػػأميف الوطنيػػة فػػي فمسػػطيف جػػاء بػػوزف نسػػبي ،)

 بدرجة موافقة )كبيرة جدا(.
(، وقػػػػد جػػػػاءت بػػػػوزف نسػػػػبي تعتمػػػػد الشػػػػركة عمػػػػى احتسػػػػاب التكمفػػػػة بأسػػػػعار السػػػػوؽ الحقيقيػػػػة -

(89.474.) 
 ( وىػو بدرجػة 91.895مستوى الجػودة فػي شػركة التػأميف الوطنيػة فػي فمسػطيف جػاء بػوزف نسػبي ،)

 موافقة )كبيرة جدا(.
، ترى الشركة بأف الجودة جودة الخدمػة المقدمػة ىػي احػدى أىػـ المعػايير لتحقيػؽ رضػا العمػالء -

فسػػػػة فػػػػي كافػػػػة جػػػػودة الخدمػػػػة المقدمػػػػة مػػػػف الشػػػػركة تتفػػػػوؽ عمػػػػى خػػػػدمات الشػػػػركات المناوأف 
 (.92.632وقد جاءت الفقرتيف بوزف نسبي ) المجاالت

 ( وىػو 87.684مستوى التميز واإلبداع في شركة التأميف الوطنية في فمسػطيف جػاء بػوزف نسػبي ،)
 بدرجة موافقة )كبيرة جدا(.

(، وقػد جػاءت بػوزف تسعى الشركة إلى إيصاؿ خدماتيا لتغطية كامؿ المحافظػة التػي تعمػؿ بيػا -
 (.94.737نسبي )

 ( وىػػػو 89.474مسػػػتوى االسػػػتجابة فػػػي شػػػركة التػػػأميف الوطنيػػػة فػػػي فمسػػػطيف جػػػاء بػػػوزف نسػػػبي ،)
 بدرجة موافقة )كبيرة جدا(.

 (.95.263، وقد جاءت بوزف نسبي )تيتـ الشركة بسمعتيا واسميا التجاري لدى الزبائف -
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 النتائج الخاصة بالفرضيات: 3.2.5

 
  وجػود عالقػػة طرديػػة ذات داللػة( إحصػػائية عنػػد مسػػتوىα≤0.05 بػيف اإلدارة االسػػتراتيجية وتحقيػػؽ الميػػزة )

 التنافسيةفي شركة التأميف الوطنية.
 ( وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مسػتوىα≤0.05 بػيف التحميػؿ البيئػي االسػتراتيجي وتحقيػؽ )

 الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.
 وجػود عالقػة ط( رديػػة ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوىα≤0.05 بػػيف تكػويف االسػػتراتيجية وتحقيػؽ الميػػزة )

 التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.
 ( وجػػود عالقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوىα≤0.05 بػػيف تنفيػػذ االسػػتراتيجية وتحقيػػؽ الميػػزة )

 فمسطيف.التنافسية في شركة التأميف الوطنية في 
 ( وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوىα≤0.05 بػيف التقيػيـ والرقابػة االسػتراتيجية وتحقيػؽ )

 الميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.
 ( ال يوجػػػد أثػػػر ذو داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػةα≤0.05 بػػػيف اإلدارة االسػػػتراتيجية وتحقيػػػؽ الميػػػزة )

 ة في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.التنافسي
  = )التحميػػػػػػؿ البيئػػػػػػي  0.351+ 2.905معادلػػػػػػة االنحػػػػػػدار ىػػػػػػي: )مسػػػػػػتوى تحقيػػػػػػؽ الميػػػػػػزة التنافسػػػػػػية( *

 االستراتيجي(.
  = )تكويف االستراتيجية(. 0.520+ 2.162معادلة االنحدار ىي: )مستوى تحقيؽ الميزة التنافسية( * 
 تنفيذ االستراتيجية(. 0.535+ 2.170ؽ الميزة التنافسية( = معادلة االنحدار ىي: )مستوى تحقي( * 
  = )التقيػػػػػػيـ والرقابػػػػػػة  0.409+ 2.715معادلػػػػػػة االنحػػػػػػدار ىػػػػػػي: )مسػػػػػػتوى تحقيػػػػػػؽ الميػػػػػػزة التنافسػػػػػػية( *

 االستراتيجية(.
  = )أبعػػػػػػػػاد اإلدارة  0.587+ 1.922معادلػػػػػػػػة االنحػػػػػػػػدار ىػػػػػػػػي: )مسػػػػػػػػتوى تحقيػػػػػػػػؽ الميػػػػػػػػزة التنافسػػػػػػػػية( *

 االستراتيجية(.
 

 
 النتائج الخاصة بالمتغيرات الديموغرافية:  4.2.5
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 ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 بيف استجابات أفراد العينة حػوؿ تحقيػؽ الميػزة )
 التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير الجنس.

 وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ( عنػػد مسػػتوى داللػػةα≤0.05 بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػوؿ تحقيػػؽ الميػػزة )
 التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير العمر.

 ( عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػةα≤0.05 بػػػيف اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة حػػػوؿ اإلدارة )
 الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي. االستراتيجية في شركة التأميف

 ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 بيف استجابات أفراد العينة حػوؿ تحقيػؽ الميػزة )
 التنافسية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي.

  وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتو( ى داللػػػػػةα≤0.05 بػػػػػيف اسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العينػػػػػة حػػػػػوؿ اإلدارة )
 االستراتيجية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف تبعًا لمتغير عدد سنوات الخدمة.

 
 

 تحقيق أىداف البحث: 5.2.5
 يوضح الجدوؿ التالي أىداؼ الدراسة وكيؼ تـ تحقيقيا:

 (يوضح كيفية تحقيق األىداف2.5جدول )
 النتيجة كيفية تحقيق اليدف المضمون اليدف

 األول
تسميط الضوء عمى واقعاإلدارة االستراتيجيةالمتمثؿ ب )التحميؿ 
البيئي، تكويف االستراتيجية، تنفيذ االستراتيجية، التقييـ والرقابة(في 

 شركة الوطنية لمتأميف في فمسطيف.

مف خالؿ اإلطار النظري، نتػائج الدراسػة 
 خالؿ السؤاؿ األوؿ.الميدانية، وذلؾ مف 

 تم تحقيقو

 الثاني
التعرؼ عمى مستوى تحقيؽ الميزة التنافسيةالمتمثمة ب )الكمفة األقؿ، 
الجودة، التميز واالبداع، التجديد(في شركة الوطنية لمتأميف في 

 فمسطيف.

مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ اإلطػػػػػػػار النظػػػػػػػري، ونتػػػػػػػائج 
الدراسػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػة، وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

 السؤاؿ الثاني.
 تم تحقيقو

 الثالث
الكشؼ عف وجود عالقة ذات داللة إحصائيةبيف اإلدارة  

 االستراتيجية، والميزة التنافسية في شركة الوطنية لمتأميف في فمسطيف.

مػػػف خػػػالؿ المقػػػابالت الشخصػػػية، نتػػػائج 
الدراسػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػة، وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

 السؤاؿ الثالث.
 تم تحقيقو

 الرابع
الميزة التنافسية نتيجة التغير في أبعاد معرفة مقدار التغير في تحقيؽ 

 اإلدارة االستراتيجية في شركة التأميف الوطنية في فمسطيف.
نتػػػائج الدراسػػػة الميدانيػػػة، ونتػػػائج اختبػػػػار 

 الفرضيات
 تم تحقيقو

 الخامس
بياف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة تجاه 

لمتأميف تبعًا لممتغيرات متغيرات الدراسة في شركة الوطنية 
 الديموغرافية.

نتػػػائج الدراسػػػة الميدانيػػػة، ونتػػػائج اختبػػػػار 
 الفرضيات.

 تم تحقيقو

 المصدر: من إعداد الباحثة بناء عمى النتائج
 

 توصيات الدراسة:
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 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج فإف الباحثة توصمت إلى التوصيات اآلتية:
 

 بالمتغير المستقل )اإلدارة االستراتيجية(التوصيات المتعمقة 
  العميػا، وذلؾ بيدؼ زيادة وعي اإلدارة مختصوف بالتحميؿ االستراتيجييجب عمى الشركة أف تتبنى 

 كونيا مرتكز أساسي مف مرتكزات التطور والتقدـ.
 عنػد المتالؾ رؤيػة مستقبمية،وواضػحة ألنشػطة الشػركة وسياسػتيا وضع آليات مػف قبػؿ إدارة الشػركة

 تكويف االستراتيجية.
 آليات الخطة الموضوعة في الشركة عمى تسييؿ وتنفيذ العمميات المطموبة العمؿ عمى إقامة. 
 االىتماـ بإجراء تقييـ خارجي لتقييـ أدائيا في تنفيذ استراتيجية الشركة. 
 

 التوصيات المتعمقة بالمتغير التابع )الميزة التنافسية(
  سائؿ التػي تعمػؿ عمػى تخفػيض تكمفػة االسػتثمار مػف خػالؿ البحػث عػف ضرورة إتباع األساليب والو

 .مصادر تمويؿ لعممياتيا اقؿ تكمفو
  العمؿ عمى خمؽ بيئة محفزة ومشجعة عمى تقديـ خػدمات جديػدة لضػماف النمػو واالسػتمرار، وكػذلؾ

 عمى التطوير المستمر لخدماتيا في أسواقيا المحمية والخارجية.
  متخصػػػػيص ميزانيػػػػة كافيػػػػة ألغػػػػراض البحػػػػث والتطػػػػوير والتحسػػػػيف الداعمتييئػػػػة المنػػػػاخ التنظيمػػػػي

 المستمر لخدماتيا.
 واحتياجات ضرورة توفير تأييػد ومسػاندة ودعػـ معنػوي عمػى االسػتجابة لمواجيػة المتغيػرات الخارجيػة

عمػػػى االسػػػتجابة لمتغيػػػر فػػػي حاجػػػات ، والعمػػػؿ ومتطمبػػػات السػػػوؽ فػػػي خػػػدماتيا وانشػػػطتيا المختمفػػػة
 .العمالء

 

 ممخص الفصل:
يعتبر ىذا الفصؿ ممخصًا ألىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة، وكذلؾ التوصيات المقترحة لتحقيؽ 
األىداؼ المرجوة ومعالجة نقاط القوة وتحسيف تطبيؽ اإلدارة االستراتيجية، والوصوؿ إلى أفضؿ مستوى 

 لمميزة التنافسية في شركة التأميف الوطنية.
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 ومراجع الدراسةمصادر 
 

  



128 
 

 المصادر والمراجع:
 

 أواًل: المراجع العربية
 :الكتب 
دريس، وآخروف، ) .1 دار  االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي، منيج معاصر،(، 2010حمداف وا 

 اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف.
حساف دىش جالب، ) .2  مدخل متكامل،اإلدارة االستراتيجية: (، 2008رشيد صالح عبد الرضا، وا 

 عالـ الكتب الحديثة، األردف.
: عماف-دراسيةاإلدارة االستراتيجية: مفاىيم وعمميات وحاالت (، 2010زكريا مطمؾ الدوري، ) .3

 .25دار اليازوري، ص
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، مناىج البحث في التربية وعمم النفس(: 2000سامي ممحـ، ) .4

 عماف.
دار النيضة العربية،  االتجاىات الحديثة في إدارة األعمال،(، 2010سيد محمد جاد الرب، ) .5

 القاىرة، جميورية مصر العربية.
حساف جالب، ) .6 ، عالـ الكتب الحديثة، اإلدارة االستراتيجية مدخل متكامل(، 2008صالح رشيد، وا 

 األردف.
يجي اإلدارة االستراتيجية منظور من(، 2009طاىر محسف الغالي، ووائؿ محمد إدريس، ) .7

 ، دار وائؿ لمنشر، عماف.متكامل
، القاىرة، دار شركة الحريري، اإلدارة االستراتيجية لمموارد االستراتيجية(، 2003عايدة حطاب، ) .8

 .4ص
، دار المسيرة، اإلدارة االستراتيجية: إدارة جديدة في عالم متغير(، 2004عبد العزيز بف حبتور، ) .9

 عماف.
 اإلسكندرية، دار غريب، مصر. الموارد البشرية االستراتيجية،إدارة (، 2001السممي، ) عمى .10
، دار الثراء لمنشر 1، طتقنيات ونظم معاصرة في إدارة العمميات(. 2006الالمي، ) غساف .11

 والتوزيع، عماف، األردف.
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، دار وائؿ اإلدارة االستراتيجية: مداخميا وعممياتيا المعاصرة( 2000فالح حسف الحسيني، ) .12
 اف، األردف.لمطباعة، عم

، دار 1، طإدارة الجودة في الخدمات: مفاىيم وعمميات وتطبيقات(. 2006قاسالمحياوي، ) .13
 الشروؽ، عماف.

، حاالت تطبيقية-عمميات-اإلدارة االستراتيجية: مفاىيم(، 2017ماجد عبد الميدي مساعدة، ) .14
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع، األردف، عماف.

"، الطبعة األولى، دارة االستراتيجية "األصول واألسس العمميةاإل(، 2001محمد احمد عوض، ) .15
 الدار الجامعية، القاىرة، جميورية مصر العربية.

، الدار الجامعية، اإلدارة االستراتيجية باألصول واألسس العممية(، 2001محمد أحمد عوض، ) .16
 القاىرة.

وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، ، دار الوجيز في إدارة الموارد البشرية(. 2012محمدالقريوتي، ) .17
 األردف.

إدارة الجودة المعاصرة: مقدمة في إدارة الجودة الشاممة (. 2009محمد النعيمي، وآخروف، ) .18
 .91، عماف: دار اليازوري، صلإلنتاج والعمميات والخدمات

اإلدارة االستراتيجية المستدامة مدخل إلدارة (، 2012محمد حسيف العيساوي، وآخروف، ) .19
 ، مؤسسة الوراؽ، األردف، عماف.ات أللفية الثالثةالمنظم

 ، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف.اإلدارة الحديثة نظريات ومفاىيم(، 2011نعيـ الظاىر، ) .20
 
 العممية: الرسائل 
(. الميزة التنافسية واستراتيجيات التنافس كمدخؿ لترشيد أداء المؤسسة 2011أحمدطرطار، ) .1

 (، جامعة بسكرة.22العمـو اإلنسانية، عدد )االقتصادية، مجمة 
 العائمية، الشركات أداء كفاءة زيادة في ودورىا االستراتيجية اإلدارة (،2007أحمد، ) مختار أحمد .2

 اإلسماعيمية، مصر. السويس، قناة جامعة والمراجعة، المحاسبة قسـ التجارة، كمية دكتوراه، رسالة
إدارة المعرفة في تحقيؽ الميزة التنافسية في شركات  (. دور2011أركاف الشوبكي، وآخريف، ) .3

 التاميف العاممة في مدينة نابمس، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.
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(، تطبيؽ اإلدارة االستراتيجية لدى مديري 2017أمجد محمود درادكة، ومحمد سمحاف العياني، ) .4
ف، مجمة العموـ التربوية، مجمد المدراس الثانوية بمدينة الطائؼ مف وجية نظر الوكالء والمعممي

 (، جامعة الطائؼ، السعودية.2(، العدد )29)
حساف دىش جالب، ) .5 (، ممارسات القيادة االستراتيجية 2006إيثار عبد اليادي اؿ فيحاف، وا 

وعالقتيا بخدمة الزبوف: دراسة تحميمية آلراء مف مديري المصارؼ األىمية، مجمة اإلدارة 
 العراؽ. (،59واالقتصاد، العدد )

(. رأس الماؿ الفكري وعالقتو بالميزة التنافسية في شركة الوطنية 2018إيناس كامؿ الشريؼ، ) .6
 موبايؿ مف وجية نظر العامميف، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فمسطيف.

(. واقع إدارة رأس الماؿ الفكري بالجامعات الفمسطينية الخاصة بقطاع غزة، 2008بسمة زايد، ) .7
 إلدارة والسياسة، رسالة ماجستير، جامعة األقصى، فمسطيف.أكاديمية ا

نموذج مقترح لمعناصر المؤثرة في جودة التخطيط االستراتيجي (، 2016حسف منصور الباز، ) .8
 (، مصر.1ـ العالي: دراسة مقارنة، المجمة العممية لالقتصاد والتجارة، العدد )يعملمؤسسات الت

دارة االستراتيجية ودورىا في رفع كفاءة أداء العامميف، (. اإل2014شوقي، وآخروف، ) عمىحناف  .9
 (. مصر.84(، العدد )20مجمة كمية التربية األساسية، مجمد )

(. اإلبداع كمدخؿ الكتساب ميزة تنافسية مستدامة في منظمات األعماؿ، 2013رزيقة يحياوي، ) .10
 رسالة ماجستير، جامعة المسيمة، الجزائر.

المعرفة التسويقية واستدامة الميزة التنافسية، مجمة تنمية  (.2010رعد عدناف رؤوؼ، ) .11
 (، العراؽ.26(، مجمد )82الرافديف،عدد )

(، أثر المرونة االستراتيجية في العالقة بيف التعمـ االستراتيجي 2015رواف باسـ عيد الشريؼ، ) .12
الشرؽ األوسط، وتحقيؽ الميزة التنافسية في شركات التأميف األردنية، رسالة ماجستير، جامعة 

 األردف.
 عمى بالتطبيؽ البشرية الموارد تنمية في االستراتيجية اإلدارة أثر (،2012محمود، ) محمد زرياب .13

 جامعة أـ درماف اإلسالمية، السوداف. دكتوراه، رسالة المحدودة، يرجي إف بترو شركة
 االستراتيجية اإلدارة مفيـو بيف العالقة (،2012النعيمي، ) سعد ومثنى محمد، عبداهلل سعيد .14

 (،110عدد ) الرافديف، تنمية الموصؿ، مدينة في األىمية المصارؼ مديري لدى ممارستيا ومدى
 واالقتصاد. اإلدارة كمية الموصؿ، جامعة (،34مجمد )
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(. تأثير أبعاد إدارة المعرفة في الميزة التنافسية في البنوؾ، مجمة جامعة 2017شاىر عبيد، ) .15
 (، فمسطيف.10(، العدد )31)العمـو االنسانية(، مجمد )النجاح لألبحاث 

 عمى وانعكاساتو التكنولوجي اإلتقاف عمى الفكري الماؿ رأس (. أثر2011صالحالشعباف، ) .16
 األنبار مجمة نينوي، في المنزلي األثاث لصناعات الوطنية الشركة عمى بالتطبيؽ التكمفة خفض
 (.4مجمد ) (،7عدد ) واإلدارية، االقتصادية لمعموـ

(، اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة ودورىا في اتخاذ القرارات في شركات 2014صباح فوزي صالح، ) .17
قطاع الخدمات الفمسطينية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، 

 فمسطيف.
بداعية لممؤسسة: (. دور التفكير االستراتيجي في تفعيؿ القدرات اإل2014صبرينة ترغيني، ) .18

 دراسة حالة مجتمع صيداؿ،رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر.
(، "عالقة طرؽ التدريب بتحقيؽ الميزة التنافسية: دراسة ميدانية في 2012نايؿ، ) عمىطو  .19

(، 5الشركة العامة لصناعة الحراريات، مجمة جامعة االنبار لمعموـ االقتصادية واإلدارية، مجمد )
 .435-426(، العراؽ، ص 10العدد )

(. عالقة التدريب بتحقيؽ الميزة التنافسية: دراسة ميدانية في الشركة 2013نايؿ، ) عمىطي .20
(، العدد 5العامة لصناعة الحراريات، مجمة جامعة االنبار لمعموـ االقتصادية واإلدارية، مجمد )

 (، العراؽ.10)
في البمديات الفمسطينية في مجاؿ التخطيط (، تدريب موظ2016عبد الفتاح الشممة، ) .21

االستراتيجي: نظرة تقييمية، مجمة األكاديمية األمريكية العربية لمعموـ والتكنولوجيا )أماراباؾ(، مجمد 
 المتحدة األمريكية. (، الواليات23(، العدد )7)
مجمة المصرية (. إدارة المعرفة كأداة لتحقيؽ الميزة التنافسية، ال2007عزة أحمد الشربيني، ) .22

 (، مصر.82(، مجمد )122لمدراسات التجارية،عدد )
(، إدارة المعرفة كأداة لتحقيؽ الميزة التنافسية: دراسة تطبيقية عمى 2007عزة أحمد الشربيني، ) .23

(، العدد 31) التجارة، مجمدشركات قطاع األعماؿ، المجمة المصرية لمدراسات التجارية، كمية 
 ر.(، جامعة المنصورة، مص2)
 في التعميمية الييئة أعضاء نظر وجية مف االستراتيجية اإلدارة متطمبات (،2012فاضمحنا، ) .24

 (،سوريا.4(،العدد )28مجمد ) دمشؽ، جامعة مجمة ميدانية، دمشؽ: دراسة بجامعة التربية كمية



132 
 

الجامعي عمى وفؽ التخطيط االستراتيجي:  التعميـ(، ريادية جودة 2016فضيمة سمماف داود، ) .25
بحث استطالعي لعينة مف كميات جامعة بغداد، مجمة جامعة االنبار لمعموـ االقتصادية واإلدارية، 

 (، العراؽ.15(، العدد )8مجمد )
( في تحقيؽ الميزة التنافسية BPR(. دور إعادة عمميات األعماؿ )2013)فيروز مقداد، .26

 (،العراؽ.14(، مجمد )25الغري لمعمـو االقتصادية واإلدارية، عدد ) مجمة،لممنظمات الصناعية
(، تحوؿ إدارة الموارد البشرية مف اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة 2015كريـ ذياب أحمد، ) .27

االستراتيجية في منظمات األعماؿ االقتصادية: دراسة مسحية في الشركة العامة لمصناعات 
 (، كمية اإلدارة واالقتصاد، العراؽ.65جمة ديالي، العدد )المصابيح، م مصنع-الكيربائية

(. تسيير الكفاءات: اإلطار المفاىيمي والمجاالت الكبرى، مجمة 2010كماؿ منصوري، ) .28
 اقتصادية إدارية، العدد السابع، الجزائر

 

 :المجالتوالدوريات 
أثر االستثمار في رأس المال البشري عمى النمو االقتصـادي األردنـي (. 2006محمد العضػايمة، ) .1

 رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، األردف. م،2004-1970خالل الفترة 
(، درجة التزاـ إدارة جامعة اليرموؾ بالتخطيط االستراتيجي 2016محمد زيف العابديف عبد الفتاح، ) .2

(، 102(، العػدد )23التربيػة العربيػة، مجمػد )مف وجية نظر أعضاء ىيئة التػدريس، مجمػة مسػتقبؿ 
 مصر.

العالي مف وجية النظػر  التعميـ(. متطمبات استدامة الميزة التنافسية في 2013، )عمىان عمي محمد .3
القائمػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس المػػػػوارد فػػػػي الجامعػػػػة اإلسػػػػالمية، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، كميػػػػة التجػػػػارة، الجامعػػػػة 

 اإلسالمية، فمسطيف.
(، دور التخطيط االستراتيجي باستخداـ بطاقة األداء المتوازف 2016حياوي، )محمد قطاب ومحمد  .4

فػػػػي تحسػػػػيف أداء المؤسسػػػػة الرياضػػػػية: دراسػػػػة حالػػػػة المركػػػػب متعػػػػدد الرياضػػػػيات بالشػػػػمؼ، مجمػػػػة 
 (، الجزائر.15األكاديمية لمدراسات االنسانية، العدد )

ممة بتحقيػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػية (. عالقػػػػة تطبيػػػػؽ إدارة الجػػػػودة الشػػػػا2013)محمػػػػود حسػػػػف الورديػػػػاف .5
 القػػػدس، شػػػيادة الجػػػودة، رسػػػالة ماجسػػػتير، جامعػػػة عمػػػىلممنشػػػآت الصػػػناعية الفمسػػػطينية الحاصػػػمة 

 فمسطيف.
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(. دور استراتيجية التعويضات في تحقيػؽ الميػزة التنافسػية: دراسػة ميدانيػة. 2013مديحة بخوش، ) .6
 .12مجمة الباحث: مصر. العدد

(، "الميزة التنافسػية وعالقتيػا برضػا العمػالء فػي 2015محمد المميكي، )مراد محمد النشمي، وعبده  .7
 (، اليمف.44المصارؼ اإلسالمية في اليمف، مجمة الدراسات االجتماعية، العدد )

فػي الجامعػات  العميػا(. العالقة بيف التوجػو االسػتراتيجي لػدى اإلدارة 2006مرواف حمودة الدىار، ) .8
: دراسػة ميدانيػػة عمػى جامعػات قطػػاع غػزة، رسػػالة ماجسػتير، الجامعػػة الفمسػطينية وميزتيػا التنافسػػية

 اإلسالمية، فمسطيف.
(. رأس المػػػػػػاؿ الفكػػػػػػري ودوره فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ الميػػػػػػزة التنافسػػػػػػية لشػػػػػػركة 2011مصػػػػػػطفى شػػػػػػعباف، ) .9

 االتصاالت الخموية الفمسطينية جواؿ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، فمسطيف.
 لممزايػا المنظمػة لفقداف المسببة االستراتيجية المخاطر (. إدارة2007)المعاضيدي،  اهلل وعد معف .10

 اإلداريػة، والعمػوـ االقتصػاد لكميػة السػابع العممػي المؤتمر والمعالجات، اآلليات المستدامة، التنافسية
 األردف. الخاصة، األردنية الزيتونة جامعة

لتحقيػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػية، مجمػػػػة (. القيػػػػادة اإلداريػػػػة اإلسػػػػالمية كمػػػػدخؿ 2014مقػػػػداد شػػػػفيقة، ) .11
 (، الجزائر.14التراث،عدد )

مقتػػػرح لنظػػػاـ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي، مجمػػػة األكاديميػػػة  (، نمػػػوذج2016منيػػػؿ عزيػػػز الخبػػػاز، ) .12
(، الواليػػػػػات المتحػػػػػدة 21(، العػػػػػدد )7األمريكيػػػػػة العربيػػػػػة لمعمػػػػػـو والتكنولوجيػػػػػا )أمارابػػػػػاؾ(، مجمػػػػػد )

 األمريكية.
(، اإلدارة االسػػتراتيجية وأثرىػػا عمػػى إدارة التميػػز وانعكػػاس ذلػػؾ عمػػى 2016منيػػؿ عزيػػز الخبػػاز، ) .13

األداء التسػػػويقي لػػػبعض الشػػػركات، مجمػػػة األكاديميػػػة األمريكيػػػة العربيػػػة لمعمػػػـو والتكنولوجيػػػا، مجمػػػد 
 (، العراؽ.23(، العدد )7)
تنافسػػية، فػػي تحقيػػؽ الميػػزة ال SDI(. دور منظػػور ىيمنػػة الخدمػػة 2014منػػى إبػػراىيـ دكػػروري، ) .14

 (، مصر.18مجمة التجارة والتمويؿ،عدد )
عالقػػة طػػػرؽ التػػػدريب بتحقيػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية، مجمػػة جامعػػػة األنبػػػار  0(2013، )عمػػػىنايػػؿ طي .15

 (،العراؽ.5(، مجمد )10لمعمـو االقتصادية واإلدارية،عدد )
لتنافسػػية (، التخطػػيط االسػػتراتيجي والميػػزة ا2013نجػػاة محمػػد الصػػائغ، وماجػػدة حسػػف بػػادخف، ) .16

 (، تونس.2(، العدد )33العالمية في جامعة الممؾ عبد العزيز، المجمة العربية لمتربية، مجمد )
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(، التخطػػػيط االسػػػتراتيجي لممػػػوارد البشػػػرية كمػػػدخؿ لتعزيػػػز القػػػدرات 2011نػػػدى جػػػودة حسػػػيف، ) .17
كميػػة  التنافسػػية: دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى شػػركات األدويػػة بجميوريػػة مصػػر العربيػػة، رسػػالة ماجسػػتير،

 التجارة، جامعة بنيا، جميورية مصر العربية.
(، اسػػػػػتراتيجية التطػػػػػوير التنظيمػػػػػي وأثرىػػػػػا فػػػػػي تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ 2016نضػػػػػاؿ جميػػػػػؿ أحمػػػػػد، ) .18

اختبػػار الػدور الوسػػيط لمػتعمـ التنظيمػػي: دراسػػة ميدانيػة عمػػى شػركات صػػناعة األدويػػة -االسػتراتيجية
 رة األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف.في األردف، رسالة ماجستير غير منشورة، قسـ إدا

براىيـ عبػد عابػديف، ) .19 (، دور االبػداع اإلداري فػي تحقيػؽ الميػزة 2017نضاؿ حمداف المصري، وا 
التنافسػػية: دراسػػة ميدانيػػة عمػػى الشػػركات الصػػناعية فػػي قطػػاع غػػزة، المجمػػة العربيػػة لػػإلدارة، مجمػػد 

 (.3(، العدد )37)
 منظمػػػػات فػػػػي المعمومػػػػات لتقانػػػػة االسػػػػتراتيجي الػػػػدور ميػػػػؿتح (،2008خفػػػػاجي، ) عبػػػػاس نعمػػػػة .20

 بغداد،العراؽ. (، جامعة7(، مجمد )11) واإلدارية، عدد االقتصادية مجمةالعموـ األعماؿ،
(، التخطػػيط االسػػتراتيجي وعالقتػػو بػػالميزة التنافسػػية: 2012نيايػػة عبػػد اليػػادي التمبػػاني، وآخػػريف ) .21

(، 14فػػي محافظػػات غػػزة، مجمػػة جامعػػة األزىػػر، مجمػػد ) دراسػػة ميدانيػػة فػػي شػػركات توزيػػع األدويػػة
 (، فمسطيف.2العدد )

 فػػػػػي الفمسػػػػػطينية الجامعػػػػػات فػػػػػي االسػػػػػتراتيجية اإلدارة واقػػػػػع (،2008الكريموىبػػػػػو، ) عبػػػػػد ىػػػػػاني .22
 اإلسالمية،فمسطيف. التربية،الجامعة كمية ماجستير، رسالة تطويرىا، وسبؿ غزة محافظات

(، القيادة االستراتيجية وتأثيرىػا فػي تحقيػؽ السػمعة 2016عباس، ) عمىىديؿ كاظـ سعيد، وزياد  .23
التنظيميػػة: بحػػث تحميمػػي فػػي بعػػض دوائػػر وزارة اإلسػػكاف واالعمػػار الممولػػة مركزيػػا، مجمػػة العمػػـو 

 (، العراؽ.97(، العدد )23االقتصادية واإلدارية، مجمد )
وأثرىػػػػا فػػػػي تحقيػػػػؽ الميػػػػزة  (، "نظػػػػـ المعمومػػػػات االسػػػػتراتيجية2015ىشػػػػاـ عثمػػػػاف المبيضػػػػيف، ) .24

التنافسػػػية فػػػي شػػػركة البوتػػػاس العربيػػػة فػػػي المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػمية"، المجمػػػة األردنيػػػة فػػػي إدارة 
 (، األردف.2(، العدد )11األعماؿ، مجمد )

(، التخطيط االستراتيجي كمنيج إداري تطبيقي لتطوير األداء وتحقيؽ 2016ياسر عبد الوىاب، ) .25
 (، مصر.1(، العدد )40، المجمة المصرية لمدراسات التجارية، مجمد )فاؽآ-التنافسيةالميزة 
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 عمادة الدراسات العميا
 جامعة القدس

 

 
 

 
 

  أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية المحترمون.
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.

دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين في "تجري الباحثة دراسة بعنواف 
 فمسطين": "شركة التأمين الوطنية كحالة دراسية"

الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس العالقة المذكورة في ضوء ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 
التعريؼ الذي وضعتو لإلدارة االستراتيجية، والمتمثؿ "بمجموعة القرارات والممارسات اإلدارية ذات 
الصمة بتحديد التوجو االستراتيجي لممنظمة، وخمؽ ميزة مستدامة تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا بطريقة 

قدرةالمنظماتعمي تحقيؽ حاجات وكذلؾ التعريؼ الذي وضعتو لمميزة التنافسية والمتمثؿ "بمميزة"، 
وتعرض عميكـ الباحثة المستيمؾ أو القيمة التي يتمنى المستيمؾ الحصوؿ عمييا مف خالؿ المنتج"،  

ىذه االستبانة بغرض تحكيميا، والتحقؽ مف قدرتيا عمى قياس ما وضعت ألجؿ قياسو، وسالمة 
راتيا، وشموليا لكافة المحتوى المراد دراستو، لذا أرجو مف حضراكـ إبداء آرائكـ حوؿ كؿ فقرة، عبا

 وتقديـ النصح واإلرشاد لمباحثة.
 الباحثة: جميمة أديب عواودة.       
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 : االستبانة(1ممحق رقم )
   العمياعمادة الدراسات 

  جامعة القدس 
 

 المحترمون.السيد/ة............... 
 ورحمة اهلل وبركاتو. عميكمالسالم

دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين في "تجري الباحثة دراسة بعنواف 
 فمسطين": "شركة التأمين الوطنية كحالة دراسية"

مذكورة في ضوء ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس العالقة ال
التعريؼ الذي وضعتو لإلدارة االستراتيجية، والمتمثؿ "بمجموعة القرارات والممارسات اإلدارية ذات 
الصمة بتحديد التوجو االستراتيجي لممنظمة، وخمؽ ميزة مستدامة تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا بطريقة 

تحقيؽ حاجات  عمىقدرةالمنظماتبمميزة"، وكذلؾ التعريؼ الذي وضعتو لمميزة التنافسية والمتمثؿ "
وترجو الباحثة مف مف خالؿ المنتج"،   عميياالمستيمؾ أو القيمة التي يتمنى المستيمؾ الحصوؿ 

( أماـ حضراتكـ تعبئة استمارة البيانات الشخصية، ومف ثـ قراءة فقرات االستبانة ووضع عالمة )
بأف استجاباتكـ ستكوف محط عناية الباحثة،  الرأي المتفؽ مع الحالة التي توردىا االستبانة، عمماً 
 وستعامؿ بسرية تامة، وألغراض البحث العممي فقط.

 قبول مع فائق االحترام والتقدير.وتفضموا بال      
 أواًل: المتغيرات الديموغرافية: 

 ذكر  )  (                     أنثى ) (الجنس: -1
سنة 50سنة) (       50سنة  الى  40) (        40مف  الى 30) (       30أقؿ مف  العمر:  -2

 فأكثر) (
 () )   ( دكتوراه عمياالمؤىاللعممي:  دبمـو فأقؿ )  (     بكالوريوس )  (       دراسات  -3
عاـ  ) ( نواب المدير العاـ ومساعدوه ) (  مدير دائرة ) (            رئيس : مدير الوظيفيالمسمى -4

 قسـ ) (
 سنوات)  (  مف 10سنوات الى  5سنوات) (      مف 5اقؿ مف الخدمة: سنوات -5

 سنو فأكثر  20)   (  20سنو الى  15سنو ) ( مف  15سنوات الى  10
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 ثانيًا: أبعاد اإلدارة االستراتيجية 
 ( حسب ما تراه مناسبا أماـ كؿ حالة.برجاء وضع عالمة )

 أتفق  ما مدد موافقتكم عمى الحاالت التالية م
 بشدة

 اتفق أتفق
 إلى 
 حد ما

ال أتفق  ال أتفق
 بشدة

ييتـ بمتابعة وتحميؿ المتغيرات البيئية الداخمية والخارجية لممنظمة وتشخيص نقاط القوة والضعؼ التحميل البيئي االستراتيجي: 
 والفرص والتيديدات في واقعيا وعمميا عمى مختمؼ األصعدة.

      االستراتيجي.يوجد في الشركة مختصوف بالتحميؿ  .1
      تقـو شركة التأميف الوطنية بتحميؿ استراتيجي لمبيئة الخارجية. .2
تعمؿ الشركة عمى تحديد الفرص والتيديدات التي تواجييا مف  .3

 خالؿ تحميؿ البيئة الخارجية.
     

      تقـو شركة التأميف الوطنية بتحميؿ استراتيجي لمبيئة الداخمية. .4
التحميؿ االستراتيجي لمبيئة الداخمية يشمؿ تحديد نقاط القوة  .5

 والضعؼ التي تواجييا الشركة.
     

يعمؿ المدراء عمى مشاركة العامميف في تحديد الرؤية  .6
 المستقبمية لمشركة.

     

تيتـ الشركة باستكشاؼ الصعوبات التي تعيؽ عمميا وايجاد  .7
 .الحموؿ المالئمة ليا

     

مة األجؿ : اتخاذ قرارات بناء عمى التحميؿ البيئي لتحديد فمسفة وغرض رسالة المنظمة وتحديد أىدافيا طويتكوين االستراتيجية
 اختيار االستراتيجية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ المرسومة.إلنجاز رسالة المنظمة و 

      تضع الشركة رسالتيا ورؤيتيا بوضوح. .1
الجوانب التي تميزىا عف الشركات توضح رسالة الشركة  .2

 االخرى.
     

تراعي الشركة في صياغتيا لألىداؼ الرئيسية والفرعية  .3
 السيولة والوضوح.

     

      تشرؾ الشركة العامميف في إعداد وتكويف االستراتيجية. .4
تتكيؼ الشركة مع المتغيرات البيئية عند تحديد الخيار  .5

 االستراتيجي.
     

     تطور الشركة ىيكميا التنظيمي المناسب لتنفيذ خطتيا  .6
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 االستراتيجية.
تتـ عممية تكويف االستراتيجية ببعض المرونة لتأميف فعالية  .7

 التغيرات التي يتطمبيا الموقؼ.
     

يتضمف تكويف االستراتيجية في الشركة تشخيص العوامؿ  .8
 المؤثرة في عمميا.

     

بالحسباف مستويات األداء ونظـ المكافآت تأخذ الشركة  .9
 والحوافز.

     

يمتمؾ المدراء رؤية مستقبمية واضحة ألنشطة الشركة  .10
 وسياستيا عند تكويف االستراتيجية.

     

البشرية : تطبيؽ ما جاء في االستراتيجية عمميا بناء عمى السياسات المرسومة وتحريؾ الموارد البشرية وغير تنفيذ االستراتيجية
 بطريقة منظمة ومرتبة لمعمؿ مف أجؿ تحقيؽ اىداؼ االستراتيجية.

تحرص الشركة عمى مرونة الخطة الموضوعة لتنفيذ األىداؼ  .1
 المعمنة والمرسومة.

     

تستطيع الشركة مواجية األمور االستثنائية غير المتوقعة في  .2
 سير العمؿ.

     

االستراتيجية قادرة عمى تعتمد الشركة خطة مرنة لتنفيذ  .3
التكيؼ مع المتغيرات وتستجيب لمتطمبات العمؿ اثناء عمميو 

 .التنفيذ

     

تعمؿ الشركة عمى تحويؿ استراتيجيتيا إلى خطط أعماؿ  .4
 وخطط تشغيمية ممموسة.

     

تساعد آليات الخطة الموضوعة في الشركة عمى تسييؿ  .5
 وتنفيذ العمميات المطموبة.

     

      تيتـ الشركة بتطوير ميارات العامميف في تنفيذ االستراتيجية. .6
يمتـز العامموف باألنظمة اإلدارية التي وضعتيا الشركة لتنفيذ  .7

 الخطة االستراتيجية.
     

تعمؿ الشركة عمى االلتزاـ بالوقت المحدد لتنفيذ األنشطة  . 8
 المقترحة.

     

التنظيمي الذي صممتو لتنفيذ خطتيا تمتـز الشركة بالييكؿ  .9
 االستراتيجية.

     

     تخصص الشركة الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ  .10
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 خطتيا.
      تمتـز الشركة بالموازنة المحددة في الخطة. .11
      تحدد الشركة االستراتيجية المناسبة لمتعامؿ مع المنافسيف. .12

مقارنة النتائج المتحققة باألىداؼ المتوقعة واكتشاؼ االنحرافات، ومتابعة حسف األداء والكفاءة التقييم والرقابة االستراتيجية: 
 الخطة االستراتيجية. عميوبالمستيدؼ الذي تنص  الفعميمف قبؿ االدارة بيدؼ مقارنة األداء 

      دوري.تعمؿ الشركة عمى تقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ  .1
لدى الشركة مؤشرات أداء واضحة لمراقبة تنفيذ الخطة  .2

 االستراتيجية.
     

      تقـو الشركة بمراقبة تطبيؽ الخطط ومتابعتيا بشكؿ منتظـ. .3
      تقـو الشركة قياس كفاءة األداء بصورة دورية. .4
 تطبؽ الشركة مبادئ االفصاح والشفافية والمساءلة كي يتحمؿ .5

 كؿ فرد مسئوليتو.
     

تحدد الشركة الجيات المسئولة عف عممية المتابعة والتقييـ  .6
 لكؿ مرحمة مف مراحؿ الخطة االستراتيجية.

     

نتائج التقييـ في تطوير  التغذية الراجعة تستفيد الشركة مف .7
 أدائيا.

     

 تقـو الشركة بإجراء تقييـ خارجي لتقييـ أدائيا في تنفيذ .8
 استراتيجية الشركة.

     

      تقـو الشركة بمراجعة الخطط التنفيذية لمشركة باستمرار. .9
 

 ثالثًا: الميزة التنافسية في شركة التأمين الوطنية 
اتفق  ما مدد موافقتكم عمى الحاالت التالية م

 تماما
إلى حدا  اتفق

 ما
ال اتفق  ال اتفق

 مطمقا

أف تحوز ميزة التكمفة األقؿ إذا كانت تكاليفيا المتراكمة باألنشطة المنتجة لمقيمة أقؿ مف يمكف لممؤسسة التكمفة األقل: 
 نظيرتيا لدى المنافسيف.

تعمؿ الشركة عمى تخفيض تكمفة االستثمار مف خالؿ البحث  .1
 عف مصادر تمويؿ لعممياتيا اقؿ تكمفو

     

التحسيف تقـو الشركة بإخضاع جميع الخدمات المقدمة إلى  .2
 المستمر بقصد تخفيض التكاليؼ.

     

      يعد خفض تكمفة الخدمة مف األولويات في أىداؼ الشركة. .3
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      تعتمد الشركة عمى احتساب التكمفة بأسعار السوؽ الحقيقية. .4
في جميع عممياتيا  والفاعميةتعتمد الشركة معياري الكفاءة  .5

 .بيدؼ ترشيد االنفاؽ وتقميؿ تكمفة الخدمات المقدمة
     

      تسعى الشركة إلى إضافة ىامش ربح محدود عمى التكاليؼ. .6

فإف الجودة ىي مجموعة الخصائص والمظاىر التي  وعميواإلنتاج األفضؿ والخدمة األحسف بما يتطابؽ والتوقعات، الجودة: 
 إشباع حاجات الزبوف المعمنة والدفينة. عمىتبدو عمى المنتج أو الخدمة وقدرة ىذه الخصائص والمظاىر 

 معايير الجودةتعمؿ الشركة عمى تقديـ الخدمات وفقا ألعمى  .1
 في األسواؽ المحمية والخارجية.

     

تقديـ خدمات جديدة لضماف النمو تعمؿ الشركة عمى  .2
 واالستمرار.

     

تعمؿ الشركة عمى التطوير المستمر لخدماتيا في أسواقيا  .3
 المحمية والخارجية.

     

ترى الشركة بأف الجودة جودة الخدمة المقدمة ىي احدى أىـ  .4
 المعايير لتحقيؽ رضا العمالء.

     

تتفوؽ عمى خدمات جودة الخدمة المقدمة مف الشركة  .5
 .الشركات المنافسة في كافة المجاالت

     

 .استحداث شيء جديد أو حديث سواء تعمؽ بطريقة إدارة المؤسسة أو المنتجاتالتميز واإلبداع: 
تقدـ الشركة خدمات متميزة تجعؿ العمالء مصريف عمى  .1

 التعامؿ معيا وبأي سعر.
     

لتغطية كامؿ المحافظة  تسعى الشركة إلى إيصاؿ خدماتيا .2
 التي تعمؿ بيا.

     

تبتعد الشركة عف تقديـ خدمات نمطية وتركز عمى االبداع  .3
 والتميز في خدماتيا كي يصعب تقميدىا مف قبؿ اآلخريف.

     

تخصص الشركة ميزانية كافية ألغراض البحث والتطوير  .4
 والتحسيف المستمر لخدماتيا.

     

      عف الشركات األخرى. مبتكرة تميزىاتقدـ الشركة خدمات  .5

ىي التفاعؿ بسرعة مع المستجدات والمرونة في إجراءات ووسائؿ تقديـ الخدمة وتمبية االحتياجات الطارئة االستجابة: 
 .لمزبائف

      تعمؿ الشركة عمى االستجابة لمواجية المتغيرات الخارجية. .1
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      باالستجابة السريعة لطمبات العمالء.تتميز الشركة  .2
تستجيب الشركة بسرعة الحتياجات ومتطمبات السوؽ في  .3

 خدماتيا وانشطتيا المختمفة.
     

يستطيع الزبوف الحصوؿ عمى الخدمة في وقت قياسي مقارنة  .4
 .باآلخريف

     

تسعى الشركة إلى تقديـ تشكيمة متنوعة مف خدماتيا تستجيب  .5
 .لمتطور المستمر في سوؽ التأميف

     

يوجد نظـ في الشركة قادرة عمى االستجابة لمتغير في  .6
 حاجات العمالء.

     

      تيتـ الشركة بسمعتيا واسميا التجاري لدى الزبائف. .7
تقـو الشركة بتطوير وسائؿ تواصؿ تكنولوجية حديثة مع  .8

 الزبائف.
     

 تعاونكمنشكركم عمى حسن 
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