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 ....التعميمية
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 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.
 

 الباحثة
 العواودةجميمة أديب 

 
 

  



 ج
 

 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


