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 يهخص

في تعزيز األداء التنافسي لشركات األلبان  والميزة التنافسية بورتر الدراسة إلى تبيان دور ماسية تيدف

الدراسة عمى شركتي ألبان في محافظة الخميل وىي شركة  اشتممتالفمسطينية في محافظة الخميل حيث 

قترحة من العالم التنافسية الم قدرةلتوفر عناصر ال اختيارىماالجنيدي والجبريني لصناعة األلبان وتم 

في ىذه من أجل أن يتسنى لنا معرفة العالقة بين الماسية واألداء التنافسي  كل بورتراالقتصادي ماي

  .الشركات

من أجل تزويد شركات و استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التجريبي من أجل تحقيق أىداف الدراسة، 

ومن أجل تحقيق تمك الغاية، تم  ،القرار األلبان الفمسطينية بالتوصيات واالقتراحات الالزمة ألصحاب

تصميم استبانة لمحصول عمى البيانات الالزمة ليذه الدراسة، وتم توزيعيا عمى مجتمع الدراسة المكون من 

في  ، المشتريات، التسويق، المحاسبة(اإلدارة)قسم اإلنتاج، قسم  التالية داريةقسام اإلاأل فيالموظفين 

 طبقيةاختيار عينة عشوائية   ( من كال الجنسين، وتم256) شركة الجنيدي وشركة الجبريني وعددىم

  .( موظف وموظفة من مجتمع الدراسة143اشتممت عمى )

وتوصمت  باستخدام برنامج الرزم االحصائية لمعموم االجتماعية بعد جمع البيانات عولجت إحصائياً 

وتبين تؤدي ماسية بورتر دورا بارزًا في تعزيز األداء التنافسي : الدراسة الي العديد من النتائج ، كان أىميا

ظروف بأن أكثر العوامل تأثيرا عمى األداء التنافسي ىو  الخطي االنحدار نتائج تحميلمن خالل  ذلك

يضًا تم أو  الدور الحكوميوأخيرا  نتاجعوامل اإليميو  ،ثم ىيكل المنافسة ،الداعمة الصناعاتيميو  ،الطمب

 من في ىذه الدراسة الي الدور االيجابي لالستراتيجيات التنافسية في تعزيز األداء التنافسي وتبينالتوصل 

يجية قيادة أعمى تأثيرا عمى األداء التنافسي من استرات نتائج تحميل االنحدار بأن استراتيجية التميز خالل

التنافسية في تعزيز األداء التنافسي  وكذلك تم التوصل في ىذه الدراسة الي الدور االيجابي لمميزة التكمفة
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يميو  ،عمى األداء التنافسي ىو االستجابة بأن أكثر العوامل تأثيراً  في عناصر الميزة التنافسية تبينو 

 .الجودة وأخيراً  ،ثم الكفاءة ،التجديد
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Porter’s Diamond and its Role in Developing the competitive performance of Palestinian  

Dairy Companies 

Prepared by: Firas Mahmoud Hassan Mikkawi 

Supervisor: Dr. Ibrahim Mohamed Awad 

 

Abstract 

This study aims at showing the role of Porter’s Diamond and the competitive advantage in enhan

cing the competitive performance of the Palestinian dairy 

 companies in Hebron Governorate. The study included two dairy companies in the Hebron 

 governorate, Al-Junaidi and Al-Jabriini Dairy Company. They were chosen to provide the comp

etitive elements proposed by the economic world Michael Porter. 

 We know the relationship between diamond and competitive performance in these companies. 

The study used experimental descriptive approach to achieve the objectives of the 

 study. In order to provide the Palestinian dairy companies with recommendations and 

 suggestions for decision makers, a questionnaire was designed to obtain the 

 necessary data for this study. (Department of Production, Administration, Purchasing,  

Marketing, Accounting) at Al-Jundi and Al-Jabriini Company (256) of both sexes, and a random 

sample was selected, which included 143 employees and employees of the study society. 

After the data collection was statistically processed using the statistical packages 

 program for social sciences, the study reached many results. The most important of 

 these were: Porter's role played an important role in enhancing competitive performance. The  

analysis of linear regression results showed that the most influential  

factors on competitive performance are demand conditions, The competitive structure, 

 followed by factors of production and finally the role of the government. In this study, the positi

ve role of competitive strategies in enhancing competitive performance was also found. The  

Competitive Performance of the Cost 

 Leadership Strategy The positive role of competitive advantage in enhancing competitive 

 performance was also found in this study. In the elements of competitive  

advantage, the  

most influential factor on competitive performance is the response, followed by renewal  

efficiency and finally quality. 
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نفصم األولا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

خهفُت انذساعت   

 :يمذيت 0.0

قتصاد عمى المستوى دور في تنمية اال من في العصر الحالي لما ليا كبيراً  التنافسية اىتماماً  تحظى

 أىمية ازدادت المنظمات بين المنافسة شتداداو  األعمال بيئة في التغير معدالت تسارع ومع ،المحمي والعالمي

 ر،والتغيي المنافسة متطمبات مع والتالؤم لمتكيف المنظمة ليياإ تمجأ التي الخيارات أحد بوصفو الموضوع ىذا

وسيمة رئيسة لتطوير اقتصاديات الدول المتقدمة منيا والنامية لمتعايش في ظل بيئة دولية  التنافسية تعتبر و

، باإلضافة إلى أن التنافسية تتسم بالعولمة وانفتاح االقتصاديات وتحرير األسواق، شعارىا البقاء لألفضل

أال وىي مشكمة السوق  واإلنتاجية،الكفاءة الفعالية و عمى القضاء عمى أىم العقبات التي تواجو تحسين تساعد 

  .المحمي، والتي تحول دون االستفادة من وفورات الحجم الكبير

وسيمة فعالة لضمان الكفاءة االقتصادية وتعزيز لنمو االقتصادي وتحسين مستويات المعيشة التنافسية تعتبر 

مى توليد الدخل واستمرارية النمو مما وتتمثل أبرز التحديات التي تطرحيا البيئة العالمية الجديدة في القدرة ع

وتحسين بيئة  ،يوالنيوض بالعنصر البشر  ،اإلنتاجية وتحسين كفاءاتيا وتطوير التقنية تحسين يستدعي
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وسيمة رئيسة لرفع التحديات المذكورة، األمر الذي  ةالتنافسي  دعم يعد .رأس المال األجنبياألعمال واجتذاب 

اىتمام الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، حيث أصبح ليا مجالس وىيئات  موضعجعل التنافسية 

دارات، وليا استراتيجيات ومؤشرات ن معرفة عناصر القدرة التنافسية إلذلك ف سيتم ذكرىا في الفصل الثاني، ،وا 

الفرصة  وعدم تركاالقتصاد الفمسطيني، تطوير  كل ذلك ينعكس عمىوالعوامل المحددة لممزايا التنافسية 

كثر ألبان الفمسطينية داء شركات األأوجعل  ،غمغل في السوق الفمسطينيتجنبية لتلممنتجات اإلسرائيمية واأل

خرى في التنمية كافة القطاعات األ اسيامل تدني يجابي عمى الناتج المحمي خاصة في ظإثر أ نتاجية لما لوإ

راضي الزراعية غير مسموح كبيرة من األن ىناك مساحات أخاصة و االقتصادية مثل قطاع الزراعة 

الظروف  ستقراراوعدم ثبات القطاع السياحي نتيجة لعدم  حتاللاالستغالليا بسبب سياسات المفمسطينيين 

الصناعات  كثر جودة وكفاءة منأ الفمسطينية ن نعمل عمى جعل الصناعاتألذلك فال بد لنا  ،السياسية

 .سرائيميةلصناعات اإلكبر اإلسرائيمية والعمل عمى تطويرىا وجعميا المنافس األ

التفوق في صناعة معينة ىو عبارة عن تفاعل الذي يحدد ن المستوى إ (porter, 1990)بورتر  وضحأ 

عمى الصعيدين الدولي  التنافسية ستراتيجياتواالنتاج والصناعات الداعمة حوال الطمب وعوامل اإلألعوامل و 

 .والمحمي

بمغ عدد  حيثالصناعات الرئيسة التي تدعم االقتصاد الوطني، لبان الفمسطينية من صناعات األ دتع 

ع مصان وىينتاج منيا من فئة متقدمة من حيث كمية اإل 3يعتبر  ،مصنعا 14  ةالفمسطينيلبان مصانع األ

% من حصة السوق 70ما يزيد عن الثالث شركات الوليذه  لبان حمودة،أو  لبان الجبرينيألبان الجنيدي و أ

الرائدة لبان الجنيدي ىي أن كانت شركة أالمعادلة كاممة لأللبان فبعد  نقمبتاخيرة وفي السنوات األ الفمسطيني،

رك السوق بال منازع فقد شاركتيا شركة الجبريني وشركة حمودة ىذا التقدم والنجاح في دخول معتفي 

 تجاوز بعضيا اليلشركات لصناف التي تصنعيا كل شركة من ااأل، فقد زادت المنافسة لشركة تنوفاالصناعة 
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مصنع  ستثناءابلبان الفمسطينية فقد كانت مصانع األ 2000نو حتى عام أصنف، ومن الجدير ذكره  200

ولكن  في التصنيع، % من الحميب المستخدم 82سرائيمي بنسبة تزيد عن لبان الصفا تعتمد عمى الحميب اإلأ

نتاج حميب فمسطيني من مزارع فمسطينية خاصة إمصانعنا ىو من  حتياجاصبح كامل أ 2016في عام 

س بقر منيا ألف ر أ 34 بقار في الضفة الغربيةمزارع فمسطينية حيث  بمغ عدد األ وأبالشركات الرئيسة 

 ،(Aliqtisade, 2016)  سألف ر أ 350بقار في اسرائيل األ رأس بقر في الخميل فيما يبمغ عدد 28000

مشاكل أىميا ال من العديد من نيا تعانيأل ، وذلك% من طاقتيا اإلنتاجية30فالمصانع الفمسطينية تعمل بـ 

كامل، باإلضافة إغراق السوق الفمسطيني بالمنتجات اإلسرائيمية، وعدم خضوعيا لمموافقة الفمسطينية بشكل 

لوجود منافسة غير شريفة ما بين المنتجات المستوردة مع المنتجات الفمسطينية، وحرمانيا من الدخول إلى 

نو ال يوجد تصدير لمنتجات األلبان الفمسطينية لمخارج، ولم يحدث التصدير إال أأسواق الداخل الفمسطيني و 

ولدييا مواصفات خاصة  نتياءالدييا تاريخ فيي   ضمن حاالت خاصة، ألن عممية تصديرىا مختمفة،

ىذه الدراسة عمى  سيتم التركيز فيحيث  (Aliqtisade, 2016) فلمتصدير كونيا منتج غذائي سريع التم

لبان الفمسطينية في خذىا بعين االعتبار من قبل شركات األأومدى محددات المقدرة التنافسية )ماسية بورتر( 

التنافسية عمى المستوى المحمي وكذلك مع  الميزة دائيا التنافسي وبناءأتطوير قدرتيا التنافسية وتحسين 

  .ورفع مستوى جودة منتجاتياداء ن األيستحوذلك يكسبيا الكفاءة و  سرائيميةالمنتجات اإل

 :يشكهت انذساعت 1.2

ا تعمل كنظام ديناميكي متكامل نيأالخاصية اليامة لمحددات القدرة التنافسية )ماسية بورتر( ىي       

ل محدد يؤثر ويتأثر بالمحددات فك ،وتتشابك كل المحددات مع بعضيا البعض من خاللو خاللو تتفاعل

 ديناميكية كمما تمكنت الشركة من تحقيق ميزه تنافسية وكمما استوفيت جميع ىذه المحددات ىخر األ
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(Porter, 1990) التنافسية وتحسين الميزة  تدعيم القدرة التنافسية وبناء ىذه الدراسة في سياق  جاءت

في قطاع  سرائيمية لممنتجات المحميةسة اإللبان الفمسطينية في ظل زيادة حدة المنافداء لشركات األاأل

سياسة اإلغراء )لتجار( من  ةاإلسرائيميوشن شركات األلبان  ،لبان بشكلعات بشكل عام وقطاع األالصنا

 تكمنو  .سعار منتجاتيا بأسعار أقل من المنافسين األساسين )شركة الجنيدي، والجبريني(أخالل خفض 

داء األ تعزيز التنافسية في والميزة  )الماسية(القدرة التنافسية محدداتفي الكشف عن دور  مشكمة الدراسة

 .الفمسطينيةلبان التنافسي لشركات األ


 :هًُت انذساعتأ 1.2


جل النيوض بأداء تنافسي أفي تطوير االقتصاد من  التنافسية بين الشركات تنبع أىمية الدراسة من أىمية   

لك يستعرض الباحث األىمية ، ولذماسية بورترقوي بين الشركات وبناء ميزة تنافسية من خالل التوسع في 

 التطبيقية والعممية لمدراسة.

 األهمية التطبيقية:

ي حــول كيفيــة كونيــا تســاعد صــانعي القــرار فــي تطــوير التفكيــر االســتراتيج ةىميــة ىــذه الدارســأتــأتي  .1

 . التنافسي داءوتحسين األ (المنتجة لأللبان التفوق عمى المنافسين )الشركات االسرائيمية واألجنبية

وزيــادة ورفــع مسـتوى جودتيـا  اإلنتـاجتكـاليف  لبــان الفمسـطينية فـي تخفــيضاألشـركات صـناعة  تسـاعد .2

 المنافسة.الربحية باإلضافة إلى تحقيق عنصر 

أىميــة ىــذه الدراســة مــن أىميــة الحــرص الشــديد عمــى األمــن الغــذائي الفمســطيني ضــمن مميــزات  تنبــع .3

 الدور التنموي كذلك تنافسية عالية من أجل النيوض باألداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية، و 



10 
 

 لشركات األلبان الفمسطينية في الناتج المحمي اإلجمالي.

 األهمية العممية:
 

لبــان بأســموب عممــي مبنــي نيــا تبحــث وبشــكل تفصــيمي فــي صــناعة األأىميــة ىــذه الدراســة فــي أتكمــن  .1

 وفقـا لنمـوذج بـورتر فـي التنافسـية المسـمى الماسـية الصـناعية الجزئيـة سس النظريـة االقتصـاديةاعمى 

 التنافسية. اة بورتر في بناء المزايلطريق ووفقاً 

تنافسية من خالل التوسع  ةداء الشركات وتحقيق ميز أمام الباحثين الميتمين في تحسين أتفتح المجال  .2

 .يجاد متغيرات جديدة يكون ليا دور في تطوير التنافسيةا  في نموذج بورتر الماسية الصناعية و 

فحــص العالقــة بــين عناصــر الماســية وبــين األداء ة فــي المعرفــة مــن خــالل اللــطإتقــدم ىــذه الدراســة  .3

 التنافسي.

 :أعئهت انذساعت 1.2

داء التنافسي في تنمية األ )ماسية بورتر( المقدرة التنافسية محدداتل دور ىل يوجد: السؤال الرئيسي األول

 لبان الفمسطينية.لشركات األ

 سئمة التالية:لإلجابة عن السؤال الرئيسي األول تم طرح األ

 لبان الفمسطينية لشركات األداء التنافسي األفي تنمية ظروف الطمب ل دور يوجدىل  .1

 .لبان الفمسطينيةداء التنافسي لشركات األفي تنمية األ نتاج()عوامل اإل ظروف العرضلدور ىل يوجد  .2

لبان لشركات األداء التنافسي األتنمية  فيمصناعات التكميمية والتزويدية )العنقودية( ل دور ىل يوجد .3

 .الفمسطينية

 لبان الفمسطينية.لشركات األداء التنافسي األفي تنمية  متنافسيةلمدور الحكومي الداعم لثر أ ىل يوجد .4
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السائد في السوق في تنمية  (واالستراتيجيات التنافسية )البيئة التنافسية ييكل المنافسةلدور  ىل يوجد .5

 األداء التنافسي.

لبان داء التنافسي لشركات األستراتيجيات بورتر في تنمية األدور الىل يوجد  السؤال الرئيسي الثاني:

 الفمسطينية.
 

 لإلجابة عن السؤال الرئيسي الثاني تم طرح االسئمة التالية:
 

 لبان الفمسطينية.داء التنافسي لشركات األقيادة التكاليف في تنمية األ ستراتيجيةالدور  ىل يوجد .1

 لبان الفمسطينية.داء التنافسي لشركات األفي تنمية األالتميز  ستراتيجيةالدور ىل يوجد  .2

 لبان الفمسطينية.داء التنافسي لشركات األالتركيز في تنمية األ ستراتيجيةال ىل يوجد دور .3

في تنمية  )عوامل تعزيز عمل الماسية( ةالتنافسي عناصر الميزةلدور  ىل يوجد السؤال الرئيسي الثالث:

 .ةلبان الفمسطينيداء التنافسي لشركات األاأل

 سئمة التالية:السؤال الرئيسي الثالث تم طرح األلإلجابة عن 

 .لشركات األلبان الفمسطينيةداء التنافسي في تنمية األمكفاءة اإلنتاجية ل دور ىل يوجد .1

 .لشركات األلبان الفمسطينيةداء التنافسي جودة في تنمية األملدور  ىل يوجد .2

داء التنافسي دارة( في تنمية األونظم اإل والمنتجات، نتاج،)عمميات اإلتجديد من حيث مل ىل يوجد دور  .3

 .لشركات األلبان الفمسطينية

لشركات األلبان داء التنافسي في تنمية األ الشركةحتياجات عمالء ستجابة اللالدور  ىل يوجد .4

 .الفمسطينية
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 :فشظُبث انذساعت 1.2
 

المقدرة التنافسية لنظرية بورتر) الماسية الصناعية( و  محدداتال توجد عالقة بين  :ولىاأل  الفرضية الرئيسية

 .لبان الفمسطينيةداء التنافسي لشركات األاأل

 :الفرضيات الفرعية

 تمك الشركات.داء التنافسي لواأل ةالفمسطينيلبان شركات األلعالقة بين ظروف الطمب  دال توج .1

 داء التنافسي لتمك الشركات.واأل ةالفمسطينيلبان شركات األل العرضعالقة بين ظروف  دال توج .2

داء التنافسي لبان الفمسطينية واألبشركات األ ةالخاص )الداعمة( ال توجد عالقة بين الصناعات التكميمية .3

 .تلتمك الشركا

ليذه داء التنافسي لبان واألشركات األ االيجابي لتعزيز تنافسيةعالقة بين الدور الحكومي  دال توج .4

 الشركات.

 توجد عالقة بين ىيكل المنافسة السائد في السوق واألداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية. ال .5

لبان داء التنافسي لشركات األبورتر التنافسية واأل استراتيجياتال توجد عالقة بين  الفرضية الرئيسة الثانية:

 الفمسطينية.

 الفرضيات الفرعية:

داء التنافسي لتمك قيادة التكمفة واأل استراتيجيةلبان الفمسطينية ال توجد عالقة بين اختيار شركات األ .1

 الشركات.

 داء التنافسي لتمك الشركات التمايز واأل استراتيجيةلبان الفمسطينية شركات األ اختيارال توجد عالقة بين  .2
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التنافسي لتمك داء التركيز واأل الستراتيجيةلبان الفمسطينية شركات األ اختيارال توجد عالقة بين  .3

 الشركات.

 )عوامل تعزيز عمل الماسية(بورترل التنافسية الميزة عناصر : ال توجد عالقة بينالفرضية الرئيسية الثالثة

 لبان الفمسطينية.داء التنافسي لشركات األواأل

 الفرضيات الفرعية:

 التنافسي لتمك الشركات.داء لبان الفمسطينية واألشركات األل الكفاءة اإلنتاجية ال توجد عالقة بين .1

 داء التنافسي لتمك الشركات .لبان الفمسطينية واألال توجد عالقة بين جودة منتجات شركات األ .2

لبان دارة( لشركات األونظم اإل والمنتجات، نتاج،ال توجد عالقة بين التجديد من حيث )عمميات اإل .3

 .داء التنافسي لتمك الشركاتالفمسطينية واأل

داء التنافسي لتمك واأل لبان الفمسطينيةعمالء شركات األ الحتياجات االستجابةبين ال توجد عالقة  .4

 الشركات.

ال توجد فروق في دور ماسية بورتر في تنمية األداء التنافسي لشركات األلبان  :الرابعة الرئيسيةالفرضية 

.الفمسطينية تعزى لمتغير الشركة)شركة الجبريني، شركة الجنيدي(  

 :انذساعتهذاف أ 1.2

لبان شركات األفي تعزيز أداء ودورىا  عناصر الماسيةالكشف عن مدى توافر  :الهدف الرئيسي االول 

صحاب القرار لتغذية قدراتيا التنافسية في ىذا المعمومات الجديدة ألجل تقديم قاعدة من أالفمسطينية من 

 المجال.
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 :الفرعية اآلتيةانبثقت األىداف ول جل تحقيق اليدف الرئيس األأمن 

داء التنافسي لتمك لبان الفمسطينية في تنمية األالكشف عن دور ظروف الطمب التي تمر فييا شركات األ .1

 الشركات.

داء التنافسي لبان الفمسطينية في تنمية األنتاج( لشركات األاإلعوامل )العرضالكشف عن  دور ظروف  .2

 لتمك الشركات.

داء لبان الفمسطينية في  تنمية األدور الصناعات التكميمية )الداعمة( الخاص بشركات األ الكشف عن .3

 التنافسي لتمك الشركات.

 لبان الفمسطينية.شركات األل األداء التنافسي تعزيز في ةالحكوم دور الكشف عن .4

لبان الفمسطينية من داء شركات األأبورتر في تنمية  استراتيجياتمعرفة مدى دور  الهدف الرئيسي الثاني:

 صحاب القرار لتغذية قدراتيا التنافسية في ىذا المجال.يم قاعدة من المعمومات الجديدة ألجل تقدأ

 :اآلتية ىدافاأل انبثقت قيق اليدف الرئيس الثانيجل تحأمن 

 لبان الفمسطينية.داء شركات األأ) قيادة التكمفة ( في تنمية  استراتيجيةمعرفة مدى دور  .1

 لبان الفمسطينية.داء شركات األأ) التمايز( في تنمية  استراتيجيةمعرفة مدى دور  .2

 لبان الفمسطينية.داء شركات األأ) التركيز( في تنمية  استراتيجيةمعرفة مدى  دور  .3

في  ودورىا )عوامل تعزيز عمل الماسية(بورترلالتنافسية  الميزةعناصر  الكشف عن الهدف الرئيسي الثالث:

صحاب يم قاعدة من المعمومات الجديدة ألجل تقدأمن لبان الفمسطينية لشركات األداء التنافسي تنمية األ

 القرار لتغذية قدراتيا التنافسية في ىذا المجال.
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 ىداف التالية:األ انبثقتجل تحقيق اليدف الرئيس الثالث أمن 

 داء التنافسي.ودورىا في تنمية األ لبان الفمسطينيةشركات األل الكفاءة اإلنتاجيةمعرفو مدى  .1

 داء التنافسي.لبان الفمسطينية ودورىا في تنمية األمعرفو مدى جودة منتجات شركات األ .2

داء التنافسي لشركات دارة( في تنمية األنتاج والمنتجات ونظم اإلالكشف عن دور التجديد)عمميات اإل .3

 لبان الفمسطينية.األ

داء التنافسي لشركات ودورىا في تنمية األلبان شركات األعمالء  الحتياجات االستجابةمعرفة مدى  .4

 .لبان الفمسطينيةاأل

 :حذود انذساعت .71

-10-27الى تاريخ 2018-1-21من تاريخ ابتداءحدود زمانية: تم تحديد الفترة الزمنية لمقيام بالدراسة  .1

2018. 

 شركة ألبان في فمسطين)شركة الجنيدي، شركتيعمى حصة سوقية لأالدراسة عمى  قتصرتاحدود مكانية:  .2

في الدراسة ألنيا  الشركتان اختيارتم و  ،موجودة في مدينة الخميل ىاتين الشركتين نأحيث  الجبريني(،

نتائج الدراسة عمى كامل  وىذا يسمح بتعميم (Aliqtisade, 2016) كبر حصة سوقية في فمسطينأتمتمك 

داء التنافسي عمى المستوى المحمى جل تدعيم المقدرة التنافسية وتحسين األألبان الفمسطينية من مصانع األ

  سرائيمية.اإل الشركاتوكذلك مع 

، اإلدارةفي األقسام اإلدارية )قسم اإلنتاج، قسم  لباناأل في شركات والعاممين حدود بشرية: المدراء .3

تم  ىمية في الدراسة حيثأمن دارية لما ليا قسام اإلىذه األ اختيار. تم المشتريات، التسويق، المحاسبة(

في موضوع الدراسة ويتضح ذلك  ألىميتياوقسم المشتريات وقسم التسويق  اإلدارةنتاج وقسم قسم اإل ختيارا
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وتعني قدرة المنظمة قيادة التكاليف:  ةوىي استراتيجي ((Porter, 1980التنافسية لبورتر تفي االستراتيجيا

استراتيجية التمايز: تتضمن ىذه االستراتيجية و وتسويق منتجات بأقل تكمفة ممكنة  وتصنيع، تصميم،عمى 

خمق سمع أو خدمات مميزة عن سمع أو خدمات المنافسين واستراتيجية التركيز: تركز ىذه االستراتيجية 

ة محددة، حيث جزء معين من السوق، أو منطقة جغرافي عمى خدمة مجموعة معينة من المستيمكين، أو

 اختيارتعمل المنظمة من خالل ىذه االستراتيجية عمى تحديد ىدفيا التسويقي بشكل دقيق، العمالء، وتم 

رباح معدل األ رتفاعامن خالل مؤشراتو التي تمثل  ليذه الشركات داء التنافسيقسم المحاسبة لمعرفة األ

قسام اإلدارية ألىميتيا في معرفة وتم اختيار ىذه األ ،ونمو المبيعات ونمو الحصة السوقية لمسوق المحمي

عمالء ىذه  الحتياجاتنتاجية والجودة والتطوير لممنتجات واالستجابة والكفاءة اإل ظروف الطمب والعرض

 الشركات.

 :يبشساث اخخُبس ششكت اندبشٍَُ واندُُذٌ 1.2

 :المبررات التي دفعت الباحث إلى دراسة ىذه الشركات تتمثل كاآلتي

 المبررات النظرية:

في ىذه  فحص العالقة بين الماسية واألداء التنافسي يساعد عمى الشركتين ىاتينفي  عناصر الماسية توفر .أ 

 .الشركات

لمعالم  ىذه الدراسة الي المنيج التجريبي يستدعي اختيار الشركات بما يالئم النظرية االقتصادية انتماء. ب

 .بورتر من أجل فحص العالقة بين عناصر الماسية واألداء التنافسي
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 المبررات التطبيقية:

 باإلضافة الي أنيا تممك حصة سوقية كبيرة.ىاتين الشركتين أ. عنصر المنافسة يسود بين 

المنافس األساسي لتمك  باعتبارىالشركتي )الجنيدي والجبريني( االسرائيمية  شركات األلبانحده منافسة  ب.
وحرمانيا من الدخول الى اسواق الداخل ، بسبب تقارب حجم اإلنتاج والمبيعات بين ىذه الشركات الشركات

من خالل خفض اسعار منتجاتيا بأسعار  )لتجار( غراءسياسة اإل ةالفمسطيني وشن شركات األلبان اإلسرائيمي
 ليذهيتطمب ضرورة تدعيم القدرة التنافسية  جبريني(، وىذاقل من المنافسين األساسين )شركة الجنيدي، والأ

والتركيز عمى الكفاءة اإلنتاجية ذلك يسمح ليذه الشركات  من خالل التركيز عمى عناصر الماسية الشركات
سعار والتركيز عمى الجودة والتطوير المستمر لممنتجات تخفيض تكاليف اإلنتاج وبالتالي تخفيض األ

استراتيجية التكمفة األقل من خالل الرقابة الصارمة عمى التكاليف ، والتركيز عمى العمالء طمباتلواالستجابة 
 .واالستغالل األمثل لمموارد المتاحة

:ُكهُت انذساعته 9.0  

 تشتمل الدراسة خمس فصول وىي مقسمة كما يمي:

الدراسة.ىمية وحدود أىداف وفرضيات و أالفصل األول: يعرض خمفية الدراسة وتشمل المقدمة و   

 

طار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني: يتضمن محتويات اإل  

 

منيج الدراسة وأدواتو والمجتمع وعينة الدراسة ىلالفصل الثالث: يتطرق إ  

 

 الفصل الرابع: نتائج التحميل االحصائي  

 

 الفصل الخامس: توصيات واستنتاجات الدراسة
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لمعرفة ما ىيا ىذه الدراسة البد من عرض االطار النظري لموضوعاتيا،  :هُكهُت اإلغبس انُظشٌ 2..2

( أدناه ىذه الموضوعات.1.2)يعرض الشكل   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: رسم مخطط ىيكمي لإلطار النظري1.2الشكل )  
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 انفصم انثبٍَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . ببمتانغ   ساعبثظشٌ وانذ  اإلغبس انُ  

  وفمبً نًُهح بىسحشانخُبفغُت  :انًبحث األول

 :انفصم يمذيت 2.1

بروفيسور و  ،الحديثة واالقتصاد التنافسي تاالستراتيجيافي  من أىم رواد مناىج مايكل يوجين بورتر يعد    

إدارة األعمال في كمية ىارفارد لألعمال وىو شخصية رائدة في مجال دراسة المنافسة بين الدول واإلدارة 

 االستراتيجيةمثل ) تنافسيةال في بورتر مؤلف كتب ويعد ،Arado, 2017)) االقتصادية االستراتيجية

يقدم إطارا شامال لألساليب التحميمية التي تساعد المؤسسات في تحميل  حيث انو 1980التنافسية( عام 

صناعتيا والتنبؤ بتطورىا في المستقبل، وفيم منافسييا وترجمة ذلك إلى استراتيجية تنافسية 

لعممو السابق  مكمل ويعتبر ىذا الكتاب 1985عام  (الميزة التنافسية)وكتاب  ، ,Alittihad)2010(ألعماليا

ي حين ركز كتاب الميزة ف خذ بعين االعتبار التنافسية عمى مستوى القطاعأتنافسية( والذي )االستراتيجية ال

فيذين المدراء التن ىلإكتاب الميزة التنافسية موجيا  يعتبرو  نظر الشركة وجيةعمى المنافسة من  التنافسية

مدراء من التفوق في والحفاظ عميو وىو لم يعد فقط بتمكين الداء المتفوق فعنوانو يتمحور حول خمق األ

عام ( لألمم التنافسية الميزةكتاب )، و يضاأعمى الحفاظ عمى الموقع التنافسي نما المساعدة ا  المنافسة و 

)الدول التي تم تصنيفيا أفضل في  عمى البحث العممي والتطبيقي في عشر دول تجارية رائدة اعتماداً  1990

https://www.arado/
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ول نظرية عن المنافسة تستند إلى أض كتاب )التفوق التنافسي لألمم( ، يعر التجارية في ذلك الوقت( األعمال

حدد بورتر في بحثو المعمق العوامل األساسية التي حيث  اإلنتاجية التي تتنافس فييا الشركات مع بعضيا

 م 2006عام  خر كتاب لوكتاب وكان آ 17بورترلف وقد أ ،تتحكم في تفوق األمم في المنافسة مع غيرىا

كا لتغييرىا إلى يتناول مايكل بورتر في ىذا الكتاب إنقاذ الرعاية الصحية في أمريالرعاية الصحية  بعنوان

وذلك من حيث األطباء والميزانية، والتشخيص، حيث يوضح ىذا الكتاب كيفية دخول الرعاية  األفضل،

 .(Almrsal, 2017)الصحية مجال المنافسة

، بين الدول ، وىو تقرير سنوي يصنف إمكانات التنافسةالدولي يةتقرير التنافس معدي من بورتر يعد مايكل

دولة  138مصّنفًا فيو الذي نشره المنتدى االقتصادي العالمي،  2017التنافسية العالمية لعام  تقريريبّين و 

يتم  ،عاماًل لقياس التنافسية 114يعتمد مؤشر التنافسية العالمي عمى  في العالم حسب قدرتيا التنافسية.

مجموعة أساسية تضم: المؤسسات، البنية التحتية، االقتصاد الكمي، البيئة،  12تصنيف ىذه العوامل ضمن 

الصحة والتعميم األساسي، التعميم العالي والتدريب، كفاءة سوق السمع، كفاءة سوق العمل، تطور السوق 

 .(WEF, 2017)المالي، االستعداد التقني، حجم السوق، تعقيد األعمال، واالبتكار

لفيم كيفية تفاعل مجموعة من العوامل مع بعضيا البعض لبناء  1990عام  نموذج الماس بورتراقترح 

حيث يتم جمع العوامل التي تحدد تنافسية مؤسسة ما في أربع فئات رئيسية  ،صناعة أو اقتصاد تنافسي

ناصر اإلنتاج في الحصول من خالل التركيز عمى نوعية ومدى تخصص ع اإلنتاجوتتضمن ما يمي عوامل 

ىنا الى نوعية الطمب عمى مخرجات قادرة عمى االستجابة لطمب كمًا ونوعًا، وظروف الطمب ويشير بورتر 

وحجمو والتركيز عمى توقعات المستيمكين، والصناعات الداعمة من خالل توفيرىا المدخالت األساسية 

ت، واستراتيجية المنظمة والبيئة التنافسية من خالل ح فرص لتكامل بين ىذه الشركايلمشركة المنافسة مما يت

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/
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أن توفر بيئة تنافسية  ىبورتر الوأشار االعتماد عمى االستراتيجيات التنافسية )التكمفة االقل، التميز، التركيز( 

يقود ن التفاعل بين ىذه العوامل أشار بورتر أمتغمب عمى الشركات المنافسة و ليقود الشركات الي االبداع قوية 

  .(porter. 1990) الشركة الي ميزة تنافسية ديناميكية

 يفهىو انخُبفغُت 1.1

 نذكر منيا:صادرة من العديد من جيات دولية رسمية ىناك العديد من التعريفات لمفيوم التنافسية 

 العالمي قتصادياالقام المنتدى  World Economic Forum (WEF): المنتدى االقتصادي العالمي 

)السياسات المالية والنقدية المستخدمة من قبل نيا مجموعة المؤسسات والسياساتعمى أبتعريف التنافسية 

التي تحدد مستوى  التي حددىا المنتدى االقتصادي العالمي المذكورة سابقًا( 12)العوامل  والعواملالحكومة( 

 .(WEF, 2018)اإلنتاجية في االقتصاد 

األداء النسـبي الحـالي و الكـامن  نيـاأالعربـي لمتخطـيط التنافسـية  المعيـد يعرفAPI:  المعهد العربي لمتخطيط

 جنبيةحمة من قبل االقتصاديات األالتي تتعرض لمزا واالنشطةلالقتصاديات العربية في إطار القطاعات 

(API, 2012). 

يعرف المعيد  Institute of Management Development (IMD): ةدار واإلمتنمية لالمعهد الدولي 

نيا قدرة البمد عمى توليد القيمة المضافة العالية، وبالتالي زيادة الثروة ألتنمية واإلدارة التنافسية عمى  الدولي

 .((IMD, 2010ب الوطنية، وتحقيق االزدىار لشعو 

 operation -Organization for Economic Coةتعريـف منظمـة التعـاون االقتصـادي و التنميـ

Developmentand  (OECD:)  قـدرة عمـى أنيـا:  (لتنافسـيةا)منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة ف تعر
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السوق الحرة والعادلـة، منتجـات وخـدمات تنـافس فـي األسـواق العالميـة، وضـمان  البمد عمى االنتاج في ظروف

 .(OECD, 2015) الدخل الحقيقي لمسكان االحتفاظ وزيادة طويمة األجل في

تعرف التنافسية عمى صـعيد الشـركة بأنيـا القـدرة عمـى تزويـد المسـتيمك بمنتجـات و  تنافسية الشركات:مفهوم 

خدمات بشكل أكثـر كفـاءة و فعاليـة مـن المنافسـين اآلخـرين فـي السـوق الدوليـة ممـا يعنـي نجاحـا مسـتمرا ليـذه 

يـتم ذلـك مــن خـالل رفــع  الشـركة عمـى الصــعيد العـالمي فـي ظــل غيـاب الـدعم و الحمايــة مـن قبـل الحكومــة، و

 .(2001 )وديع، إنتاجية عوامل اإلنتاج الموظفة في العممية اإلنتاجية ) العمل و رأس المال و التكنولوجيا(

 انًُضة انخُبفغُت: 1.1

 يفهىو انًُضة انخُبفغُت: 2.1.1

 ىناك العديد من التعريفات لمفيوم الميزة التنافسية نذكر منيا:

ؤسسة أن الميزة التنافسية عمى أنيا " تنشأ أساسا من القيمة التي يمكن لمم (Porter, 1985) يعرف بورتر

نيا أيرى  وأيضا أنيا تأتي من خالل تطبيق المؤسسة لالستراتيجيات التنافسية  بورتر ويرى ،لزبائنيا تخمقيا

بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تمك المستعممة من قبل المنافسين،  تنشأ"

 وبمعنى آخر بمجرد إحداث عممية إبداع بمفيومو الواسع. "حيث يكون بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاف ميدانياً 

ىي خاصية معينة أو  ن الميزة التنافسيةأ ىلإ  (Covin et al., 2000)نخرو آواشارات دراسة كوفن و 

قق ليا موقفا قويا تجاه مجموعة خصائص تمتمكيا المنظمة وتميزىا عن غيرىا من المنظمات، بحيث تح

 .طرافمختمف األ
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نيا "قدرة الشركة عمى تفوقيا في مجالي أ( عمى et al., 2007 Evnas) الميزة التنافسة ايفناسوعرف 

ية ثم تحديد الوسيمة رغبات وحاجات الزبائن الفعممن خالل تمبية  خرى،ية والتسويق فوق كل أولوياتيا األالمال

 قصر وقت".أمتناوليم في  ىلإنسب إليصاليا والطريقة األ

ت ات ورغباجاح مةمقاب ىلإعممية تيدف "نيا أ("عمى (Stevenon, 2007 الميزة التنافسية ستيفنون وعرف

 .وطمب الحصول عمييا واالستفادة منيا" جل اقتناء الزبون لممنتجات من سمع وخدماتأالزبائن من 

خرين، وتوسيع ىذه تحقيق التقدم عمى المنافسين اآل "بأنيا (Willie, 2010)الميزة التنافسية وايمي وعرف

التي يحصل عمييا الزبون والقيمة  )درجة االشباع أو الرضا( الفجوة عنيم من خالل الفرق بين القيمة المتحققة

أي اذا ارتفعت درجة اإلشباع من السمعة وانخفضت القيمة  "المالية التي يدفعيا لقاء حصولو عمى ذلك المنتج

 .يؤدي ذلك الي ميزة تنافسية والعكس صحيحالمالية 

من  عمى أنيا ميزة أو عنصر تفوق لممؤسسة يتم تحقيقو يمكن تعريف الميزة التنافسية ،بناًء عمى ما تقدم

تتفوق عمى ما يقدمو المنافسون نتاج قيم ومنافع لمعمالء إالذي يتيح لممنظمة  بداع واالبتكارخالل توظيف اإل

 تحقيقيا في حالة اتباع المنظمة الستراتيجية معينة لمتنافس.  ويمكن ،بالجودة والسعر خروناآل

 انخُبفغُت ُضةانً أَىاع .2111

 (:2009 الوليد، (لدرجتين ىما يمكن ترتيب الميزة التنافسية تبعاً  

مثـل التكمفـة األقـل لكـل مـن قـوة العمـل والمـواد األوليـة،  قـل()التكمفة األمزايا تنافسية من الدرجـة المنخفضـة- أ

 حيث يسيل نسبيا تقميدىا ومحاكاتيا من قبل المنافسين.

مثـــل المســـتوى التكنولـــوجي، وتميـــز المنـــتج، والصـــورة الحســـنة  )التميز(المرتفعـــةمزايـــا تنافســـية مـــن الدرجـــة - ب

  .لمعالمة وذلك طبقا لممجيودات التسويقية المتراكمة، أو عالقات وطيدة مع العمالء
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 ىميا:أدد من الخصائص عىذه المزايا التنافسية  ويتطمب تحقيق

من مستوى مرتفع مثل: األفراد الذين ىم عمى قدر  تحقيق ىذه المزايا يتطمب ضرورة توافر ميارات وقدرات_1

 .من التدريب الخاص، القدرات الفنية الداخمية، العالقات الوثيقة والوطيدة مع كبار العمالء

يعتمد تحقيق ىذه المزايا عمى زمن طويل من االستثمار المسـتمر والتـراكم فـي التسـييالت الماديـة، والـتعمم _ 2

 .، والتسويقالمتخصص، والبحوث والتطور

 :انخُبفغُت وفمب نُظشَت بىسحش ُضةانؼىايم انًحذدة نبُبء انً 21111

 (Porter, 1985):ي ربع عوامل وىألمحددة لبناء مزايا تنافسية إلى صنف بورتر العوامل ا

المطموبة التكاليف كمما ارتفع معدل كفاءة الشركة كمما قمت نو أ ((Porter, 1985وضح أ :ةالكفاء_0

مر كفاءة المتفوقة يقتضي األاللتحقيق و إلنتاج مخرجات معينة وبالتالي تقل تكمفة الييكل االنتاجي لمشركة، 

وتمعب  ،التزام واسع النطاق عمى مستوى المنظمة والقدرة عمى تحقيق تعاون وثيق بين الوظائف المختمفة

 االدارة العميا دورًا رئيسيًا في ىذه العممية.

وتتجسد الكفاءة في االستغالل األمثل لمموارد المتاحة، حيث تقاس بكمية المدخالت المستخدمة إلنتاج 

مخرجات محددة، وذلك باعتبار المؤسسة أداة لتحويل المدخالت إلى مخرجات، فكمما ارتفع معدل كفاءة 

يز بانخفاض تتم لتيامؤسسة ال نأ حيثالمؤسسة كمما قمت المدخالت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة، 

 (.2005تستحوذ عمى كفاءة إنتاجية عالية مقارنة بمنافسييا )يحضيو،  تكاليفيا

ىي السمع والخدمات التي يمكن  العالية ن المنتجات ذات الجودةأ ((Porter, 1985بورتر بين  الجودة:_8

ويعتبر تأثير الجودة العالية لممنتج عمى المزايا  االعتماد عمييا والثقة بيا إلنجاز الوظائف المصممة ألدائيا،
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تمنح الشركة ميزتين  الشاممةوالجودة  التنافسية تأثيرًا مضاعفًا يزيد من قيمة المنتجات في أعين المستيمكين،

ميا لتحقيق الجودة ن تستخدأسيمة الرئيسية التي يمكن لمشركة والو  و زيادة الكفاءة(، يعال سعرفرض )

 وىي تركز عمى تحسين الجودة لمنتجات وخدمات الشركة، TQM" ة"إدارة الجودة الشاممالمتفوقة ىي 

 .عمى الجودة والتركيز عمى العميل و لتحقيق الجودة العالية يتطمب التزامًا عمى كل المستويات بالحرص 

لممنـتج )أو بأنيـا "مجموعـة الصـفات المميـزة   ISO 9000الجودة حسـب النظـام الـدولي القياسـي إيسـو وتعرف

النشـــاط أو العمميـــة أو المؤسســـة أو الشـــخص( والتـــي تجعمـــو ممبيـــًا لمحاجـــات المعمنـــة والمتوقعـــة أو قـــادرًا عمـــى 

 :)(iso, 2005وىي كاآلتي ويحدد النظام الدولي القياسي ست عناصر لمجودة  ." تمبيتيا

لميدف المنشأ من وىو إلى أي مدى يالئم التصميم  Adequacy of Design  :مالئمة التصميم.أ 

 .أجمو، بمعنى آخر مدى تحقيق مواصفات التصميم لمتطمبات العميل

مدى المطابقة مع مواصفات التصميم بعد  Conformance to Design:  :المطابقة مع التصميم.ب 

إتمام عممية التصنيع وتحدد بناًء عمى ىذا العامل مسئوليات العمالة تجاه الجودة.مقدرات المنتج 

 الزمنالمرتبطة ب

مدى إتاحة استخدام العميل لممنتج عند الرغبة في ذلك ويقال أن  Availability  :اإلتاحة لالستخدام.ج 

 .المنتج متاح لالستخدام عندما يكون في حالتو التشغيمية

احتمال أداء المنتج لوظيفة محددة تحت ظروف تشغيل معروفة   :Reliabilityاالعتمادية الوثوقية.د 

 .لفترة زمنية محددة وبدون فشلمع استمرار األداء 



26 
 

مدى سيولة إجراء عمميات التفتيش والصيانة لممنتج وىناك  Maintainability  :القابمية لمصيانة.ه 

 .طريقتان إلجراء الصيانة ىما الصيانة الوقائية والصيانة العالجية

باستخدام المتاح من مدى قابمية التصميم لمتصنيع  Producability  :سيولة التصنيع قابمية االنتاج.و 

 .الوسائل والطرق والعمميات لمكوادر البشرية العاممة بالمؤسسة

ح وضأحيث  يعتبر التحديث أحد أىم األركان الرئيسية في بناء المزايا التنافسية، التحديث)التجديد(:_3

ويمنح التحديث  ن عممية التجديد تكون في المنتجات وطرق الشركة في االدارةأ ( (Porter, 1985بورتر

ولية ؤ ن حيث تتحمل االدارة العميا المسالناتج لممنتجات والعمميات الشركة شيئًا منفردًا يقتفر اليو المنافسو 

ن أحيث  األساسية في اإلشراف عمى عممية التطوير ككل وتسييل التعاون والتنسيق بين األقسام المختمفة

ن فاعمية البحث والتطوير تعتمد عمى مدى إمكانية أو  ،لتحديثدورًا أساسيًا في عممية ا البحث والتطوير يمعب

تحقيق التعاون والتنسيق بين عممية البحث والتطوير وعمميتا التسويق واالنتاج ولتحقيق تطوير متميز يجب 

 تكامل وثيق بين مختمف وظائف المنظمة. أن تعمل الشركة عمى

يتعمــق بطريقــة إدارة الشــركة أو المنتجــات التــي تنتجيــا، يمكـن تعريــف التحــديث بأنــو أي شــيء جديــد أو حـديث 

واليياكـل التنظيميـة ة ويشتمل التحديث عمى كل تقدم يطـرأ عمـى أنـواع المنتجـات وعمميـات اإلنتـاج ونظـم اإلدار 

مـــن خـــالل ىـــذا التعريـــف الشـــامل لمفيـــوم التحـــديث نســـتخمص مـــا  واالســـتراتيجيات التـــي تعتمـــد عمييـــا الشـــركة

 (:2009، الوليد(يمي

 .التحديث يعبر عن المستجدات اإليجابية التي تخص المنتجات أو أساليب اإلنتاج: والً أ

 .التحديث قد يتعمق أيضا بطريقة إدارة الشركة ويمس الجانب التنظيمي: ثانياً 
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 .التحديث من أحد أىم مصادر المزايا التنافسية :ثالثاً 

يجـب عمـى الشـركة إعطـاء العمـالء مـا نـو أ  ((Porte, 1985 بين بورتر ستجابة الحتياجات العمالء:اإل_4

جل الطويل، فكمما ارتفع مستوى ليس عمى حساب ربحية الشركة في األ طالما أن ذلك يريدونو وقتما يريدون،

ـــق  اســـتجابة الشـــركة الحتياجـــات العمـــالء كممـــا ارتفـــع مســـتوى الـــوالء لمماركـــة التـــي تطرحيـــا الشـــركة و لتحقي

 متميز. حديثمر يتطمب تحقيق كفاءة متميزة وجودة متفوقة وتاستجابة متفوقة فإن األ

منتجاتيا لمن الجودة  يتطمب من الشركات تحقيق قدر عالٍ  تحقيق مزايا تنافسية نيتبين أ عمى ما تقدم وبناءً 

ليس عمى حساب ربحية طالما أن ذلك  وكفاءة عالية وتطوير مستمر لممنتجات واالستجابة الحتياجات العمالء

 .جل الطويلالشركة في األ

 :انمذسة انخُبفغُت 1.1

تنبــع أىميــة القــدرة التنافســية مــن كونيــا تعمــل عمــى تــوفير البيئــة التنافســية المالئمــة لتحقيــق كفــاءة تخصــيص 

الموارد واستخداميا وتشجيع اإلبداع واالبتكار بما يؤدي إلى تحسين وتعزيز اإلنتاجية واالرتقاء بمستوى نوعية 

  .ورفع مستوى األداء وتحسن مستوى معيشة المستيمكين عن طريق تخفيض التكاليف واألسعاراإلنتاج 

 :يفهىو انمذسة انخُبفغُت 21111

قــدرة المؤسســة عمــى الصــمود أمــام المنافســين، بغــرض تحقيــق  نيــا:يــد النجــار القــدرة التنافســية عمــى أيعــرف فر 

 (.2000 النجار،(أىدافيا من ربحية ونمو واستقرار، وتوسع وابتكار وتجدد

الميارة أو التقنية أو المورد المتميـز الـذي يتـيح لممنظمـة إنتـاج  نيا:مي السممي القدرة التنافسية عمى أيعرف ع 

قـيم ومنـافع لمعمـالء تزيـد عمـا يقدمـو ليـم المنافسـون، ويؤكـد تميزىـا واختالفيـا عـن ىـؤالء المنافسـين مـن وجيـة 
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ق عمـى نظر العمالء الذين يتقبمون ىذا االختالف والتميز، حيث يحقق ليم المزيد من المنافع والقـيم التـي تتفـو 

 (1002)السممي،  ما يقدمو ليم المنافسون اآلخرون

عمــى مواجيــة المنافســين وزيــادة حصــص قــدرة الشــركة  نيــامكــن تعريــف القــدرة التنافســية عمــى أي ،وبنــاء عميــو

وتحـوز عمـى تفضـيل المسـتيمكين عـن  ،وقدرة الشركة عمى خمق منتجات وخدمات قادرة عمى المنافسة ،السوق

 .غيرىا من المنتجات والخدمات

 يمبَُظ انمذسة انخُبفغُت  .1111

  تقاس القدرة التنافسية لمشركات واألنشطة الفرعية في القطاعات المختمفة بطريقتين أساسيتين ىما

(Buckley et al., 1988) : 

تبحــث ىــذه الطريقــة فــي كيفيــة وصــول الدولــة أو القطــاع أو الشــركة إلــى  طريقــة تحميــل األداء التنافســي: أ_

وضع منافس بالنسبة لجميع المنافسـين فـي المجموعـة نفسـيا والمؤشـرات النموذجيـة لـذلك ضــمن ىــذا المقيـاس 

إن المقيــاس المحــدد لــذلك ىــو مــن  ،ىــي معــدل الربحيــة، ومعــدل النمــو، والحصــة الســوقية وميــزان المــدفوعات

لمزايا النسبية الظاىرية والذي مـن خاللـو يمكـن قيـاس األداء التنافسـي، حيـث اسـتخدم ىـذا المقيـاس مـن قياس ا

العديد من المؤشرات  (porter, 1990) بين بورترو  .قبل كثير من االقتصاديين من أىميم االقتصادي بورتر

، والقيمــة واإلنتاجيــة ،الســوقيةلشــركات وىــي معــدل الربحيــة، ونمــو المبيعــات، والحصــة  لقيــاس األداء التنافســي

   .المضافة

طبيعة البيئة التي  في بحثالينظر إلى ىذا المؤشر عند  طريقة تحميل االمكانيات والجهود التنافسية:ب_ 

تعمل بيا الشركة أو االقتصاد أو القطاع، والتي من خالليا يتم قياس االمكانيات والجيـود االداريـة وكيفية 
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ومن األمثمة التي توضح أسس قيـاس كـل مـن االمكانيـات والجيود التنافسية  ،تنافسي قويداء أتحويميا إلى 

 .ىو االلتزام بأسس األعمال الدولية واألسس الخاصة بوجيـات النظـر التسـويقية العالمية

 :يحذداث انمذسة انخُبفغُت )ػُبصش انًمذسة انخُبفغُت ( نًبعُت بىسحش 11111

 التنافسية إلى أربعة مجموعات يشكل فيما بينيا، بما يعرف بماسة بورترلممقدرة محددة صنف بورتر العوامل ال

(Diamond) مزايـــا لممؤسســـة تحقيـــق  حيـــث تتـــأثر وتـــؤثر كـــل منيـــا فـــي األخـــرى والتـــي عنـــدما تتـــوفر يمكـــن

  :ي، ويمكن توضيح ىذه المحددات فيما يمتنافسية

ن ظـروف الطمـب تـرتبط بحجـم الطمـب أ (Porter, 1990)بـورتر نييبـ وضـاع الطمـب:أ وخصائص شروط أ_

ـــة رغبـــات  ـــى المنتجـــات وردة فعـــل المســـتيمكين المحميـــين لمســـمعة المنتجـــة ومـــدى قـــدرة الشـــركات عمـــى تمبي عم

ن طبيعــة الطمـب المحمـي قـد تخمـق ميـزة تنافسـية مـن خــالل إمـن خـالل التطـوير والتحـديث كـذلك فـالمسـتيمكين 

تنــافس منتجــات الشــركة ن أي التحــديث واالبتكــارات حتــى يمكــن لإلســراع فــ ضــغط المســتيمكين عمــى الشــركات

حيـازة ثقـة المسـتيمكين وتوسـيع قاعـدة  ىلـإدي ؤ االسـتجابة لرغبـات المسـتيمكين يـ ن، حيـث أجنبيـةلممنتجات األ

 .السوق لمنتجات الشركة

وأنماطـو المختمفـة )ىيكـل و يتمثل في الطمب من حيـث حجمـ (Porter, 1990)بورتر  الطمب الذي يشير إليو

، فكمما تحقق نمو الطمب وارتفع، كمما أدى إلى إمكانية تصـريف منتجـات المؤسسـة ممـا سـيفتح مجـاال الطمب(

لمجوء إلى اقتصـاديات الحجـم واسـتغالل أثـار الخبـرة والـتعمم بيـدف رفـع وتحسـين مسـتوى اإلنتاجيـة، ومنـو رفـع 

ىمية نمو حجم الطمب فـي الرفـع مـن جاذبيـة القطـاع ومردوديتـو، حيث تكمن أيضا أ، القدرة التنافسية لممؤسسة

مـة مـن الحـروب السـعرية ومن ثم تحسين مردودية المؤسسة، وتقوم جاذبية القطاع بالتقميـل مـن المخـاطرة الناج

ومـــن جيـــة أخـــرى كممـــا كـــان الطمـــب منصـــبا عمـــى الجـــودة كممـــا اتســـم بالتحســـن، وىـــو مـــا ســـيدفع  ،لممتنافســـين
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نافسة إلى االبتكار واإلبـداع وتفعيـل التكنولوجيـا رفعـا لمسـتوى الجـودة وتحقيقـا لخاصـية التميـز بالمؤسسات المت

 .في المنتجات

 :(2009 )الوليد، العوامل المؤثرة في الطمب وهناك بعض

كـــن مالطريقـــة التـــي يـــتم مـــن خالليـــا فيـــم ومعرفـــة الوســـائل والطـــرق التـــي ت : انتركيبـــة الطمـــب الـــداخمي أوالً  

من تمبية حاجـات المسـتيمكين، ىـي بـدورىا التـي تحـدد تركيبـة الطمـب الـداخمي، ويقتضـي ذلـك تحديـد الشركات 

 :خصائص الطمب التي نوجزىا في النقاط التالية

أو  االتســاع(حيــث يــتم تحديــد أجــزاء األســواق المشــكمة لمطمــب الــداخمي، مــن حيــث الحجــم  تجزئــة الطمــب:_ 0

 .التنافسيةعمى الميزة  الضيق(، وكيفية تأثيرىا

إذ كممـا كانـت درجـة اإللحـاح مرتفعـة، كممـا حـث الشـركات عمـى اإلبـداع والتحسـين درجة إلحـاح الزبـائن: _ 8

 .المستمرين

يتعــين عمييــا أن تركــز عمــى العميــل وتنظــر إليــو عمــى أنــو ىــو بــؤرة نشــاطيا وأن تــدفع التنبــؤ باحتياجــات الزبــائن: _3

 .المرتدة من العمالء لعمالء في التفكير بغية تحصيل المعموماتالموظفين بالشركة إلى أن ينتيجون منيج ا

 ه:حجم الطمب وطريقة نمو  ثانياً 

إن اتساع السوق المحمية التي توفر إمكانيات اقتصاديات الحجم : )السوق المحمي( حجم الطمب الداخمي_ 0

 . وفرات في اإلنتاجيةالكبير وظيور أثر الخبرة يتطمب استثمارا ضخما في وسائل اإلنتاج مما يعني 
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يعتبر تعدد العمالء المناخ المناسب لإلبداع واالبتكار، كما يسمح ذلك بإثراء اآلراء المتعمقة  تعدد العمالء:_8

فضـال عـن أن الضـغط التنافسـي الـذي يشـعر بـو العمـالء يحـثيم عمـى تقـديم  ،بـالجودة المرتقبـة فـي المنتوجـات

  . عممية اإلبداعمعمومات عن السوق وبالتالي تنسيق 

: إن سرعة نمو السوق الداخمية تحـث الشـركات عمـى اعتمـاد التكنولوجيـا الحديثـة وبشـكل معدل نمو الطمب_3

 مبكر نوعا ما.

يؤدي ذلك إلى نمو حصص الشركات عمى حساب بعضيا الـبعض ويشـتد التشبع المبكر لمطمب الداخمي: _4

مخروج من السوق، وينـتج عـن ىـذا التشـبع مجموعـة أقـل الضغط التنافسي، وتضطر بذلك الشركات الضعيفة ل

مـــن المنافســـين ولكنيـــا أكثـــر كفـــاءة وقـــدرة عمـــى اإلبـــداع والتكيـــف، كمـــا يـــدفع التشـــبع بالشـــركات عمـــى اختـــراق 

 . األسواق األجنبية سعيا منيا لمحفاظ عمى نموىا

أن تـوافر عوامـل اإلنتـاج األساسـية يعتبـر شـرطا  (Porter, 1990)بـورتر  يبـين ظروف االنتاج: أوضاع ب_

والمقصـــود بظـــروف عوامـــل اإلنتـــاج، مـــدى وفرتيـــا ومالءمتيـــا وســـيولة ا فـــي صـــناعة مـــ تنافســـيةلتحقيـــق ميـــزة 

وصــول المؤسســة إلييــا، وكفاءتيــا، وفعاليتيــا، فبقــدر مــا تتــوفر ىــذه العوامــل وتــنخفض تكمفتيــا وتــزداد فعاليتيــا 

أن وفرة ىذه العوامل رغم أىميتيـا ال  التنافسية غيرسسة، بقدر ما تكون محققة لمميزة وكفاءتيا ومالءمتيا لممؤ 

إلى أن عوامل اإلنتاج التقميدية أو األساسية التـي تتجسـد  ر بورتريويشيكون مجديا في حالة سوء استخداميا، 

في الموارد البشرية، الموارد الطبيعية، رأس المال، العوامل المناخية، ال تمثل ميـزة تنافسـية ألنـو يسـيل انتقاليـا 

فيـي والحصول عمييا من قبل المنافسين أما الشكل الثاني مـن عوامـل اإلنتـاج والمتمثـل فـي العوامـل المطـورة، 

 أكثــر أىميــة ألنــو يصــعب الحصــول عمييــا أو تقميــدىا، مثــل الحصــول عمــى عمالــة مؤىمــة، نظــم االتصــاالت

 . الحديثة الحديثة، قواعد البيانات والمعدات واآلالت
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ىذه الصناعات  وجود مثل و عندنأ (Porter, 1990) بورتر وضحأ :المكممة والمساندة الصناعات دور ج_

تعتبر الصناعات المرتبطة والمساندة من ، و تكاليف اإلنتاجتخفيض  تؤدي إلى ساسيةبجانب الصناعات األ

الصناعات التي من شأنيا أن تخمق فرصا لجممة من العالقات والتكامالت سواء الخمفية منيا أو األمامية، 

القطاعات وذلك بما تضيفو من قيمة مضافة لسمسمة القيمة لممؤسسة وفقا لتمك الترابطات بين الصناعات و 

السوقية المختمفة، ومما ينجم عنيا من وفورات في التكمفة بفعل االستفادة من تسييالت إنتاج مشتركة أو خبرة 

 الترابطات بشكل جيد سواء عمى مستوى التمييز أو التكاليف الدنيا كما أن استغالل تمك ،فنية أو منافذ توزيع

 .سيرفع من القدرات التنافسية

عندما تكون المنافسة المحمية في  نوأ Porter)(1990 ,وضح حيث أ :وهيكل المنافسةاالستراتيجيات  د_

نفاق المزيد من األموال  إحدى الصناعات قوية، يكون إلزاما عمى الشركات في ىذه الحالة أن تيتم باستثمار وا 

 بيدف تطوير االبتكارات والرفع من جودة المنتجات التي تقدميا.

والييكل والمنافسة الخاصة بالشركات داخل دولة ما الخاصية الرابعة لمميزة التنافسـية  تعتبر االستراتيجيةحيت 

حيث حدد حوليا نقطتين أساسـيتين ىمـا: أن الـدول المتخمفـة  ،من حيث الترتيب في النموذج في نموذج بورتر

فعمـى سـبيل ، )محميـة( تتميز باتباعيا إيديولوجيات متباينة يمكن أن تسـاعد أو تعـوق بنـاء ميـزة تنافسـية وطنيـة

واأللمانيـة ويرجـع ذلـك  ةاليابانيـالمثال يالحظ بورتر سيطرة الميندسـين عمـى مسـتويات اإلدارة العميـا بالشـركات 

أمـــا فـــي  ،إلـــى تأكيـــد ىـــذه الشـــركات عمـــى تحســـين العمميـــات الصـــناعية وكـــذلك تحســـين عمميـــة تصـــميم المنـــتج

عمـى مسـتوى اإلدارة العميـا، ويـربط ذلـك ، وي الخمفيات الماليةالشركات األمريكية يالحظ بورتر سيطرة األفراد ذ

القصـير بنقص االىتمـام بتحسـين العمميـات الصـناعية وتصـميم المنـتج وزيـادة التأكيـد عمـى الربحيـة فـي األجـل 

القوية )المنافسـة المحميـة المقصـود بيـا  الثانية في نموذج بورتر ىو وجود عالقة بين المنافسة المحمية والنقطة
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ذا تـــوفرت بيئـــة تنافســـية محميـــة قويـــة ذلـــك يـــؤدي الشـــركات الـــي التطـــوير والتجديـــد  البيئـــة التنافســـية المحميـــة وا 

واًل منافسـة قويــة داخميـة ثــم أبـداع ممـا يخمــق شـركات قـادرة عمــى المنافسـة الخارجيــة وىـذا مـا يقصــده بـورتر واإل

ناعة، حيث أن المنافسة المحميـة القويـة تـدفع فييا في أي ص واالستمراروتكوين ميزة تنافسية  منافسة خارجية(

الشـركات إلــى الســعي نحــو تحســين الكفــاءة وبالتــالي تخفـيض التكــاليف، كمــا تخمــق المنافســة المحميــة نوعــا مــن 

 .ةالدولي ةى خمق طبقة من المنافسويساعد ىذا عم ،تحسين الجودة ىالتجديد وعمالضغوط عمى عممية 

 يفـ تتمثـل ومكممـة سـاعدةخـرى مأ محـدداتلـى اضـافة إ (Porter, 1990)ذلـك عمـل بـورتر  إلـىاضـافة 

  :نيالتالي ينالمحدد

 عمـى خـالل تـأثيره مـن يتـأتى الميـم دور الحكـوميلمـ أن(Porter, 1990) بـورتر أوضـح :الحكومـة دور_0

 والسياسـة المـال سأر  أسـواق تشـريعات فـي التنافسـية متمثمـة لمميـزة األساسـية األربعـة المحـددات عمـل طريقـة

دارة الصرف سعر سياسة عمى خالل التأثير من أو االحتكار، وقوانين الضريبية  . سوقو وا 

التطورات التـي تقـع خـارج  تكون فيأحداث الصدفة  نإلى أ (Porter, 1990) يشير بورتردور الصدفة: _8

فــي تنافســية ونجــاح  ميمــاً نطــاق ســيطرة وتحكــم الشــركات، أي تكــون غيــر متوقعــة، وتمعــب ىــذه األحــداث دورا 

 االختراعات البحتة وحدوث تقدم مفاجئ في التقنية األساسية، ث:األحدا العديد من الصناعات، ولعل أىم ىذه

التطورات السياسية العالمية والكوارث والحروب، التغيرات المفاجئة في أسعار المـدخالت، التغيـرات فـي أسـواق 

  . المال وأسعار الصرف العالمية

تفاعــل لعوامــل نجــاح الشــركات عمــى المســتوى المحمــي والــدولي يكمــن فــي ســر ن عمــى مــا تقــدم يتبــين أوبنــاًء 
ىـــذه  تـــؤثر يـــاكمـــا أن االســـتراتيجيات التنافســـيةو  المحمـــي والصـــناعات الداعمـــة وعوامـــل االنتـــاج وأحـــوال الطمـــب

 اليامــة والخاصــية اً عــبتــوافر ىــذه المكونــات األربــع م تكــونعمــى األداء التنافســي بطريقــة إيجابيــة  الظــروف



34 
 

 المحـددات كـل وتتشـابك تتفاعـل خاللـو مـن متكامـل ديناميكي كنظام تعمل أنيا ىي ةالتنافسي الميزة لمحددات
 المحـددات ىـذه جميـع استوفيت وكمما األخرى، بالمـحـدـدات ويتأثر عمى يؤثر محدد فكل ،البعض بعضيا مع
 ة.ديناميكي تنافسية ميزةالشركة من تحقيق  تمكنت كمما

 عناصر الماسيةن مزايا تنافسية من خالل التفاعالت بي يقنيا تحقأن ماسية بورتر من شأ وخالصة القول
بين  ويمكن توضيح التفاعالت ()ظروف الطمب وعوامل االنتاج والصناعات الداعمة واالستراتيجيات التنافسية

 :(2.2رقم)عناصر الماسية في الشكل 
ماسية بورتر( يمثل 2.2الشكل رقم )  
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 االعخشاحُدُبث انخُبفغُت  1.1

 انخُبفغُت  بىسحش عخشاحُدُبثا 21111

ثالث استراتيجيات تنافسية ىي: استراتيجية قيادة التكمفة الشاممة، واستراتيجية  (Porter, 1980)وقد أورد بورتر

نو تحقيق أالستراتيجية تنافسية محدده من ش ن تبني الشركةألى إشار بورتر أز، واستراتيجية التركيز، وقد يالتم

 ، وىي كالتالي:عمالياأالنجاح والديمومة في 

وىــي اســتراتيجية تحقيــق الكمفــة األدنــى وبالتــالي الســعر األدنــى الموجيــة لخدمــة  اســتراتيجية قيــادة الكمفــة:_0

كامــل الســوق، وىــي عبــارة عــن قيــام المنظمــة بجميــع أنشــطتيا بفعاليــة وكفــاءة أكبــر مــن أي منــافس آخــر فــي 

 اســتراتيجيةالســيطرة الشــاممة عمـى أســاس التكــاليف(  اسـتراتيجية) حقيــق أدنـى تكــاليف ممكنــةالسـوق وبالتــالي ت

تدنيــة تكاليفيــا  رييــودات المؤسسـة نحــو ىــدف يعتبـر جــوىتوجــــو بصــفة أوليـة كــل مج اسـتراتيجيةالتكمفـة ىــي 

مـا يمكـن تخفيضـو  الكمية، وذلك من خالل االستغالل األمثل لمموارد واإلنتاج بمعايير نموذجية، وتخفيض كـل

  .((Porter, 1980من العناصر المكونة لمتكمفة

األقــل بالمقارنــة مــع المنافســين، وتتمثــل فــي  محــددات التكمفــة التــي يمكــن اســتخداميا فــي تحقيــق ميــزة التكمفــة

 :(2009 )الوليد، ةالعناصر التالي

 .الحجم من خالل توزيع التكاليف الثابتة عمى حجم كبير من اإلنتاج اقتصادياتوفورات  :والً أ

 .وفورت منحى التعمم والخبرة من خالل تأدية العمل بكفاءة أكبر وانخفاض األخطاء المكمفة :ثانياً 

 .استغالل الطاقة بنسب مرتفعة :ثالثاً 

 .تخفيض تكاليف األنشطة المترابطة مع بعضيا ا:رابعً 
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 .أكثر كفاءة نياكة وحدات نشاط أخرى في استغالل الفرص المتاحة ألدرجة مشار  :خامساً 

 .وفرات التكمفة من خالل اختيار مواقع المصانع والمكاتب والمخازن مثل تكاليف النقل :سادساً 

 .وفورات التكمفة المنخفضة من التكامل الرأسي :سابعاً 

تمييز الشركة عن غيرىا، من خالل ) (Porter, 1980)وضح بورترىي كما أ استراتيجية التميز:_8

 ىلإىذه االستراتيجية تؤدي ، و (وخدمة العمالء والتعامل ،، والتكنولوجياعالمة التجارية، وصورة الالتصميم

التميز واالنفراد بخصائص استثنائية في قطاع نشاطيا، من خالل تقديميا لمنتجات وخدمات مختمفة عما 

سب رغبات واحتياجات المستيمك الذي ييتم بالتمييز والجودة أكثر يقدمو المنافسون وذلك من أجل أن تنا

من التمييز في معايير الجودة والوصول إلى جودة غير عادية،  تحقيق مستوى عالٍ و من اىتمامو بالسعر، 

، بالخدمة المـمتازة، الوقت المناسب )دقة مواعيد التسميم وسرعة تمبية الطمبيات(، المتانة والموثوقية، المرونة

والتصميم اليندسي واألداء، وبالتالي فإن نجاح ىذه االستراتيجية يزداد في حالة تمتع المؤسسة بميارات 

ن تطبيق  ىذا النمط من االستراتيجية يتطمب قدرة أ حيث وجوانب كفاءة ال يمكن لممنافسين تقميدىا بسيولة

تكون عمى الدوام ىي السباقة في تقديم ن أالتالي فإن المؤسسة يتحتم عمييا كبيرة وقوية عمى اإلبداع، وب

الجديد وعمى فترات قصيرة والبقاء دائما في مقدمة المؤسسات المتنافسة ويصعب عمى اآلخرين تقميدىا، 

ن ىذه االستراتيجية المعتمدة عمى اإلبداع، تتطمب تخصيص جزء من األرباح إلعادة استثماره أـ نع فضالً 

 .إطالق المنتجات الجديدة والتميز باالستمرارفي مجال البحث والتطوير من أجل 

 (:2009)الوليد،  يمكن القول بأن استراتيجية التميز تحقق مزايا أكبر في حال توافر عدة شروط نذكر منيا
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ـــزه عـــن منتجـــات  :والً أ ـــتج أو الخدمـــة ودرجـــة تمي ـــات فـــي المن ـــدار االخـــتالف والفروق ـــدرك العمـــالء مق عنـــدما ي

 .المنافسين

 .استخدامات المنتج ومدى توافقيا مع حاجات المستيمك تعدد :ثانياً 

 .وجود عدد كبير من المنافسين يتبع استراتيجية التمييز :ثالثاً 

و أتعنــي تقــديم ســمعة ( يوضــح بــورتر اســتراتيجية التركيــز عمــى أنيــا (Porter,1980:تركيــزالاســتراتيجية  _3

فالمؤسسـة تتخصـص فــي  ،منطقـة جغرافيــة محـددةخدمـة تشـبع حاجـات قطـاع معــين مـن المسـتيمكين أو تخـدم 

خدمــة نســبة معينــة مــن الســوق الكمــي بــأكثر فاعميــة وكفــاءة مــن خدمــة الســوق ككــل، مــن خــالل االعتمــاد عمــى 

 ميــزة تنافســية معينــة، فالمؤسســة بــذلك تركــز مجيوداتيــا عمــى بعــض األقســام الســوقية المختــارة بطريقــة صــائبة،

سـيطرة بالتكـاليف الحاجيات الخصوصية ليذا القطـاع ووضـع اسـتراتيجية الوىو ما يتم من خالل التعرف عمى 

فالميزة التنافسية المبحوث عنيا، والتي من الممكن تحقيق وتمكين كال من التمييـز والتكمفـة األقـل  ،أو بالتمييز

 . في آن واحد، تتطمب تركيز الموارد التي تسمح بتعظيم الكفاءة

 : ىما شكمينفإن استراتيجية التركيز قد تأخذ في التطبيق العممي 

التركيز مع خفض التكمفة، أي االعتماد عمى خفض تكمفة المنـتج فـي ذلـك مـن خـالل التركيـز عمـى قطـاع . 1

  ق.معين من السو 

السوق أو التركيز مع التمييز، ويعتمد ىذا الشكل عمى تمييز المنتج من خالل استيداف قطاع محدود من . 2

 .مجموعة من المشترين
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ولتتمكن الشركة من تنفيذ استراتيجية التركيز بنجاح وتعظيم نتائجيا، يتطمب ذلك توفر عدة شروط نذكر منيا 

 : (2009 )الوليد،

  .عندما ال يحاول أي منافس آخر التخصص في نفس القطاع السوقي المستيدف.1

 .ء أو قطاع معين من السوقتسمح موارد الشركة إال بتغطية جز  عندما ال.2

 .عندما تتباين القطاعات بشكل معتبر من حيث الحجم ومعدل النمو والربحية.3

 .عندما تشتد حدة قوى التنافس الخمسة بحيث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبية من غيرىا.4

مات متعــددة عنــدما تتواجــد مجموعــات مختمفــة ومتميــزة مــن المشــترين ممــن ليــم حاجــات مختمفــة أو اســتخدا.5

 .لممنتج

و تعزيز القدرات التنافسـية وكـل اسـتراتيجية أي استراتيجية تنافسية ذلك من شأننو عند تطبيق أ وخالصة القول

ن اســتراتيجية قيــادة التكمفــة تركــز عمــى تخفــيض التكــاليف حيــث أ اســتثنائية فــي تطبيقيــاتنافســية ليــا خصــائص 

التميــز  ىلــإواســتراتيجية التميــز تيــدف  واإلنتــاج بمعــايير نموذجيــةوذلــك مــن خــالل االســتغالل األمثــل لممــوارد 

 ىـذا الـنمط مـن االسـتراتيجية يتطمـب قـدرة كبيـرة وقويـة عمـى اإلبـداع،راد بخصائص استثنائية، ان تطبيـق واالنف

واستراتيجية التركيـز مـع  خالل التركيز عمى قطاع معين من السوق التركيز مع خفض التكمفة من ةواستراتيجي

تمييز المنتج من خالل استيداف قطاع محدود من السـوق أو مجموعـة مـن المشـترين وتمكـين كـال مـن  التميز

 .تتطمب تركيز الموارد التي تسمح بتعظيم الكفاءةحيث التمييز والتكمفة األقل في آن واحد، 

تحقق حيث  ،ميزة تنافسيةاستراتيجيات بورتر  ي تحقق فيوذال مجال النطاق (3.2التالي رقم ) يوضح الشكلو 

استراتيجيتا قيادة التكمفة والتمايز الميزة التنافسية في مدى واسع من حصص الصناعة، في حين تيدف 
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التركيز عمى حصة سوقية خاصة بيدف خدمة حاجاتيا بشكل أفضل من و  التميز( )التكمفة، التركيز ةاستراتيجي

 أي منافس آخر.

 السوق نطاق بناًء عمى( يمثل استراتيجيات بورتر في تحقيق مزايا تنافسية 3.2الشكل رقم)

 

 (Porter, 1985)المصدر:

حققان مزايا تنافسية في مجال مع التكمفة والتركيز مع التمايز تن استراتيجيتا التركيز عمى ما سبق يتبين أ بناءً 

 .عمى خالف استراتيجيتا التكمفة والتميز ضيق من السوق وىذا بسبب التركيز عمى قطاع محدد من السوق

 

 

 

استراتٌجٌةالتمٌز

منتجفرٌدمعنطاق•
واسعمنالسوق

استراتٌجٌةقٌادة
التكلفة

سعرمتدنًمع•
نطاقواسعمن

السوق

استراتٌجةالتركٌز
معالتكلفة

سعرمتدنًمع•
نطاقضٌقمن

السوق

استراتٌجٌة
التركٌزمعالتمٌز

منتجفرٌدمعنطاق•
ضٌقمنالسوق
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 :يخطهببث اعخشاحُدُبث بىسحش انخُبفغُت .1111

أن تطبيق استراتيجيات بورتر التنافسية بنجاح يتطمب العديـد مـن المـوارد والميـارات المختمفـة، كمـا  ذكر بورتر

ــنظم الحــوافز المســتخدمة فــي يتطمــب العديــد مــن الترتيبــات التنظيميــة وتكثيــف إلجــراءات الرقابــة وبنــاء جيــد  ل

 : (Porter, 1980)( 1.2) رقم المنظمة، والتي يمكن توضيحيا حسب الجدول

نوع 

 االستراتيجية

 متطمبات تنظيمية متطمبات مادية

. قيادة 1

 الكمفة

استثمارات ضخمة في رأس المال،  

ميارات ىندسية، إشراف مكثف عمى 

العمالة، تصميم المنتجات بطريقة 

تضمن سيولة التصنيع، نظام توزيع 

 منخفض التكاليف.

سيطرة دائمة عمى التكاليف تقارير رقابية  

مفصمة، ىيكمة التنظيم والمسؤوليات، نظام 

 حوافز يعتمد عمى تحقيق األىداف الكمية.

قــــــــــــدرات تســــــــــــويقية عاليــــــــــــة، ىندســــــــــــة   . التمايز2

المنتجــات، إبــداع، قــدرات بحثيــة، ســمعة 

المنظمــــــــة عــــــــن الجــــــــودة والتكنولوجيــــــــا، 

ميـــارات فريـــدة، تعـــاون قـــوي بـــين جميـــع 

 قنوات التوزيع.

تنسيق قوى بـين وظـائف البحـث والتطـوير  

واإلنتاج والتسويق، مقاييس نوعية بـداًل مـن 

الكميــة، االلتــزام باســتقطاب العمالــة المــاىرة 

والمدربــــــــــة جيــــــــــدًا، العممــــــــــاء واألشــــــــــخاص 

 المبدعين.

مزيج من المتطمبات أعاله توجو إلى   . التركيز3

 .ىدف سوقي معين

ىدف مزيد من المتطمبات أعاله توجو إلى 

 سوقي معين.
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المناسبة يعتمد عمى مقدرة الشركة عمى توفير متطمبات  ةن اختيار االستراتيجييتضح من الجدول السابق أ

 .كما يمكن لشركة اتباع اكثر من استراتيجية في الوقت نفسو االستراتيجية التنظيمية والمادية

 

 انًبحث انثبٍَ

 (نببٌ فٍ فهغطٍُداء انخُبفغٍ وصُبػت األاأل)



 يمذيت 1.1

األخيرة اىتمام كثير من المؤسسات التي ترغـب فـي تحقيق أعمى  اآلونةنال موضوع األداء التنافسي في 

األرباح، من خالل تقديم المنتجات والعمل عمى اكتساب ميزة تنافسية بعد أن اتضح أنيـا تعبر عن العوامل 

  .بة المنافسة التـي تتميـز بيا األسواق اليومالرئيسية كنجاح المؤسسة وضمان بقائيا واستمرارىا ومواك

 األداء انخُبفغٍ 7.1

 :داء انخُبفغٍيفهىو األ 217.1

 داء التنافسي نذكر منيا:وىناك العديد من التعريفات لمفيوم األ

مواردىا وامكانيتيا  ستخداماعن قدرة الشركة عمى يعبر  داءن األأالي  :اشار ىومن شرف الدين في دراستو 

)شرف الدين، ىدافيا أو فعالية بالطريقة التي تجعميا تحقق  المادية والبشرية والمعرفية واستغالليا بكفاءة

2012) .

تفوق لممؤسسة يتم تحقيقو في حالة  عنصر نو عباره عنأعمى  :داء التنافسيكما عرف طالل بن عايد األ

 .(2010عايد،  بن( إتباعيا الستراتيجية معينة لمتنافس



42 
 

داء الذي يوصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية نو األأعمى  :كما عرف وائل ادريس االداء 

 (.2009من المستعممة من قبل المنافسة حيث بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاف ميدانيا)ادريس، 

قدرة الشركة عمى المنافسة في السوق المحمية نو أداء التنافسي عمى يمكن تعريف األ ،بناًء عمى ما تقدم

كثر فعالية من الطرق المستخدمة من أمثل لمموارد واكتشاف طرق جديدة األ ستغاللاالجنبية من خالل واأل

 نو يعبر عن قدرة الشركة عمى تحقيق اىدافيا.   أقبل المنافسين، كما 

 :ػُبصش األداء انخُبفغٍ .1.71

 (:2010تتمثل عناصر األداء التنافسي فيما يمي )حريم،  

: تشير الكفاءة إلي العالقة بين الموارد والنتائج، وترتبط بمسألة ما ىو مقدار المـدخالت من المواد (الكفاءة0

الالزمة لتحقيق مستوى معين من المخرجات أو ىدف معين، وتعني الكفاءة تحقيق الخام واألموال واألفراد 

أعمى منفعة مقابل التكاليف، وأن تكون المؤسسة كفأه يعني أن تحصل عمـى أعمـى مـا يمكن من اليدف الذي 

ناتج إلي تسعى إليو، وتستخدم اإلنتاجية لقياس الكفاءة، حيث تعرف اإلنتاجية بأنيا :" نسـبة المخرجات/ال

 .المدخالت"، أي العالقة بين المخرجات )سمع وخدمات( وبـين المـدخالت مـن موارد بشرية ومادية

حيث تعرف بأنيا:" قدرة المؤسسة عمي تأمين الموارد المتاحـة واسـتخداميا بكفـاءة لتحقيق أىداف (الفعالية: 8

يا" حيث أنو قـد تكـون المؤسسة فعالة ولكنيا محددة، كذلك يمكن تعريفيا بأنيا:" مدى تحقيق المؤسسة ألىداف

فعاليتيا، حيث يمكن اعتبار  ليست كفأه أي أنيا تحقق أىدافيا بخسارة، وعدم كفاءة المؤسسة يؤثر سمبا عمـى

الكفاءة عمى أنيا إنجاز العمل بشكل صحيح، بينما الفعالية بأنيـا الوصـول لمنتائج من خالل العمل بشكل 

 صحيح.
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داء التنافسي عن قدرة الشركة عمى تحقيق أىدافيا من خالل استغالل الشركة ل يعبر األوخالصة القو 

حد وصول اليو في حال اتباع الشركة ألنو يمكن الة والمعرفية بكفاءة وفعالية كما ألمواردىا المادية والبشري

الل تحقيق الشركة من خ يات التنافس كما أنو يمكن معرفة أن الشركات تحقق أداء تنافسي عالٍ استراتيج

 نيا الحفاظ عمى نمو واستمرارية الشركة.سوقية كبيرة وانتاجية عالية من شأربحية عالية وحصة 

 :يؤششاث االداء انخُبفغٍ 1.7.1

 :سيتم استخدام ىذه المؤشرات التنافسية في الدراسة لتعبر عن المتغير التابع في ىذه الدراسة

يـتم حسـابو مـن خـالل العائـد  تقـيس األداء التنافسـي لممؤسسـة وعـادة وىو من أىم المؤشرات التـي :_الربحية0

نيـا أكمـا ، (2009 ،النسـور) تعمى االستثمار و يتم حسابة عن طريـق نسـبة األربـاح إلـى إجمـالي االسـتثمارا

نتــاج والمقــدرة عمــى تحقيــق ربــاح بشــكل مســتمر والــذي يعكــس مــدى حيويــة خــط اإلأقــدرة الشــركة عمــى تحقيــق 

 .(2006، ثابت وجمال(نتاج والمبيعاتداء التنافسي في اإلعمى من األأويات مست

إجمالي  ىمعدل العائد عم ح،نسبة ىامش صافي الرب ،نسبة ىامش مجمل الربح :)وتمثل مؤشرات الربحية

 (.حقوق الممكية ىمعدل العائد عم االستثمار، ىمعدل العائد عم ،األصول

وىي من أدق مقاييس أداء المؤسسات وىي مؤشرة يتمثل في العالقة ما بين مدخالت المؤسسة  اإلنتاجية:_8

 (.2009 ،و مخرجاتيا وىي تعبر عن االستخدام األمثل لمموارد )عناصر اإلنتاج( )عبد الحكيم

كمـا ، ىامـا فـي تحسـين مردوديتيـا يعد تخفيض التكاليف عمى كاىل المنظمة عنصراً  :التحكم في التكاليف_3

 (.2008)سياغي، داء اتجاه منافسييا ية عالية األيعطييا القدرة عمى تنافس
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بحية ألي ىم المؤشرات لقياس فعالية الميزة التنافسية والر أحد أتمثل الحصة السوقية  :الحصة السوقية_4

الحصة ن استخداميا مقياسا لألداء يعد من المقاييس الجيدة، وىي تعبر عمى إمؤسسة اقتصادية، لذلك ف

ر بذات الوقت عن السوقية النسبية لكل مجال نشاط استراتيجي قياسا بأكبر المنافسين في السوق، والتي تعب

 (.2011، تيمجيدغين)المستيدفة  جزائوأو ألك السوق ذقوة المؤسسة في 

داء انذانت ػهً األ انًؤششاث انؼًهُت انًصبحبت نًًبسعت االعخشاحُدُبث انخُبفغُت األعبعُت 1.7.1

 :انخُبفغٍ

( إلى أن ىناك مجموعة من الخطوات العممية التي حددت مفسرات (Akan et al., 2006كان وآخرونأ أشار

 :لألداء التنافسي، والتي يصفيا جدول التالي
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 التنافسية األساسية. االستراتيجيات: بعض المؤشرات العممية المصاحبة لممارسة  (2.2)جدول رقم

اســـــــــــــــتراتيجية قيـــــــــــــــادة  التمايزاستراتيجية 

 التكمفة

 مــــــــــعاســــــــــتراتيجية التركيــــــــــز 

 التكمفة المنخفضة

اســـــــــتراتيجية التركيـــــــــز مـــــــــع 

 التمايز

اإلبـــــداع فـــــي التكنولوجيـــــا -

 واألساليب التسويقية

اإلبـــداع والقـــدرات  تعزيـــز -

 الخالقة.

 بناء حصة سوقية كبيرة.- 

تقميــــــــــــــــــل تكــــــــــــــــــاليف -

 التوزيع.

 نتقديم خدمة مميزة لمزبو - 

 تحسين الكفاءة التشغيمية.- 

الرقابــــــــــــة عمــــــــــــى جــــــــــــودة - 

 المنتجات.

التــــدريب المكثــــف لألفــــراد - 

العـــــــــــــاممين فـــــــــــــي الصـــــــــــــف 

 األمامي من المؤسسة.

ــــــــــــــــــــــديم المنتجــــــــــــــــــــــات -  تق

 الخاصة.

إنتـــــاج ســـــمع أو خـــــدمات - 

 ذات لمحصـــــــــــص الســـــــــــوقية

 السعر العالي.

 



تفيد الدراسة من الناحية النظرية النسجاميا مع    يرى الباحث ان ىذه المؤشرات العممية ،عمى ما تقدم بناءً 

 التميز ،)قيادة التكاليف ماسية بورتر ومن بينيا استراتيجيات بورتر التنافسية التي شممت متغيرات الدراسة

لمعرفة دور ىذه االستراتيجيات في  (داء التنافسياأل)،التركيز( كمتغير مستقل وربطيا الباحث بالمتغير التابع 

    .داء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينيةاألتعزيز 
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 :صُبػت االنببٌ فٍ فهغطٍُ 1.1

 :انخطىس انخبسَخٍ نصُبػت األنببٌ فٍ فهغطٍُ 2.1.1

تعتـبر صـناعة منـتجات األلبان من الصناعات القديمة التي كانت تأخذ الطـابع  اليدوي ضمن ما يعرف  

 تشيرو  باالقتصاد المنزلي، أما الشكل الحديث لصناعة منـتجات األلـبان فقد كانت بداياتو في السبعينات،

بصناعة منتجات األلبان قد بمغت اإلحصاءات الخاصة بوزارة االقتصاد إلى أن إعداد ىذه المنشات الخاصة 

ومن ثم استمر التطور في الصـناعة إلـى أن بمغـت إعـداد  (٧٨-٨٧من الفترة بين ما من ) تمنشآنحو ثالث 

والحقا ومع قدوم السمطة الفمسطينية تم التوسع في صنع منتجات ( ٣٩-٧٧نحـو خمـس منشـآت لمفـترة بيـن )

صناعة منتجات األلبان وجدت في فمسطين بالشكل البدائي قـبل العام األلبان، ومن الجدير بالذكر أن 

تشير بـيانات وزارة االقتصـاد، ومن ثم  حيث كانت تعمل منشأة واحدة في ىذا المجال وذلك كما ،٩٣٩٣

وتعتـبر  ن،تطورت ىذه الصناعة إلى أن أصبحت تعتمد عمى اآلالت الدقيقة والحديثة إلنتاج وتحضير األلبا

منتجات األلبان أحد الصناعات القديمة التي ارتبطت والزالـت مرتـبطة باالقتصـاد المنزلـي حيث تشكل صناعة 

ىذه الصناعة جزء ميم من االحتـياجات المنزلية والتي يتم توفيرىا  بشكل يدوي حتى اآلن، و تعتمد عمييا 

يا بعد تاريخـي فـي تـراث وثقافـة عائالت كثيرة كجزء ميم من ثقافة استيالكيا ومن ثم فإن ىذه الصناعة ل

ومن ثم فإن تطور مثل ىذه الصـناعة إنما يعكس جزءا ميما من إرادة األسر الفمسطينية  األسرة الفمسطينية،

 (.2004)الراعي، التي تعتبر األلبان ومنتجاتيا جزء أصيل من ثقافات استيالكيا
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 (:2004)الراعي، ؼشَف صُبػت يُخدبث األنببٌح 1.1.1

أنيا عبارة عن كل صناعة يدخل بيا الحميـب كمـادة خـام وأساسية في اإلنتاج حيث تعتبر األلبان المتخمرة ب 

إحدى المنتجات اليامة لمحميب، والتي تتصف بتنوعيا وتعددىا، بحيث يصعب إحصاء أنواعيـا حالـيًا خاصـة 

بعيـن االعتبار ورغم ذلك فاألساس في  إذا ما أخذنا األنواع التي تنتج محميا في مناطق العالم المخـتمفة

ثابتا في جميع  األحـوال، اال وىـو نشـاط أنواع معينة من األحياء الدقيقة وبالذات أنواع من  يبقىصناعتيا 

البكتـيريا تسـمى بكتـيريا حمض الالكتيك وبعض الخمائر التي تحقن بالحميب الذي أعد وجيز بطريقة خاصة، 

نتاج الحميب الفمسطيني والمستورد إوفيما يخص عن حجم  ،ر الذي يراد إنتاجوتختمف حسب المبن المتخم

نتاج الفمسطيني والمستورد بتعدد المصادر سواء كان من اتحادات رقام في التقارير عن حجم اإلتعددت األ

عطاء المستيمك الفمسطيني أم الغرف التجارية ولكن كان البد من إالصناعات الغذائية او جمعية حماية 

الفمسطيني المذين  اإلحصاءالبيانات الرسمية من السمطة الوطنية الفمسطينية بالتحديد من وزارة الزراعة ومركز 

 تي: اآل 2013أظيرت بيناتيما حسب احصائيات 

 اجمالي المنتج والمستورد من الحميب يوميا يمثل (3.2الجدول رقم)                   

 لمضفةحجم االنتاج المحمي  البيان 

 )الكمية بالطن(

 360 نتاج من الحميباإل

 610 االستيالك من الحميب

 250 المستورد من الحميب

 (201(3 وزارة الزراعة المصدر:
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%وٌشكلاالستهالكمن03وٌشكلنسبةاإلنتاجمنالحلٌبمقارنةمعاالستهالكمنالحلٌبوالمستورد

 .%03%والمستوردمنالحلٌب03الحلٌب

(ٌمثلالمنتجالمحلًوالمستوردمنالحلٌبلتصنٌعالمنتجات2.0الجدولرقم)

 المستورد اليومي بالطن حمي يوميا بالطنمالمنتج ال البيان

 13.45 90.63 حميب مبستر

 14.63 97.9 لبن رايب

 0.40 2.7 لبن شراب

 7.60 50.70 لبن معمب

 10.80 72.50 جبنة بيضاء

 4.33 29 جبنة مغمية 

 3.80 25.40 جميد

 (2013(الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  المصدر:                      

 طن  55.01طن/ المستورد الكمي اليومي من الحميب  368.8اإلنتاج المحمي الكمي من الحميب يوميًا 

 423.81نسبة اإلنتاج المحمي والمستورد من الحميب 

 % 87=  368.8/423.81نسبة اإلنتاج المحمي اليومي مقارنة بالمستورد 

 .%12= 55.01/423.81نسبة المستورد اليومي لمحميب 
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  (Aljuneidi, 2018):ٌ نصُبػت األنببٌششكت اندُُذَبزة ػٍ  .1181

 الخميل مدينة في م1982 عام الغذائية والمـواد األلبـان لمنتجات الجنيـدي شركة تأسست. 

   في إنتاج وصناعة وتسويق األلبان  لىمن ضمن الشركات األو  أن تكون شركة الجنيديرؤية الشركة

  .والمواد الغذائية في الشرق االوسط

 ن تكون جميع أو  ،تقديم أغذية وخدمات ذات جودة عالية تتواكب وتفوق متطمبات المستيمك رسالة الشركة

 .وتقاليد البيئة والمجتمعنظمة الشركة متوافقة مع قيم أممارسات و 

 الفمسطينية، الجودة شيادة وأىميا والمحمية العالمية الجودة شيادات من العديد عمى حصمت 

 لتصبح البريطانية العالمية ريجستر لويدز شركة من ISO9001:2008 األيزو العالمية الجودة  وشيادة

 .األلبان صناعة في  األيزو عالميةال الجودة شيادة عمى الحاصمة األولى الفمسطينية الشركة بذلك

 100,000) يقارب ما أدنى كحد الرئيسية اإلنتاج خطوط في المستوعبة اإلنتاجية الطاقة تبمغ- 

 وكذلك الطازجة السمطات من (طن 30) إلى باإلضافة يومياً  الطازج الحميب من لتر( 110,000

 األمد، طويمة والمشروبات العصائر من لتر( 35,000) يقارب ما و الخفيفة األغذية من أطنان( 7)

 .الحديثة األبنية من 2م15,000 مساحة عمى إنتاجيا يتم المنتجات ىذه جميع

 كال من عامل و ظفمو  520 عمى يقارب ما الغذائية والمواد األلبان لمنتجات الجنيدي شركة في يعمل 

 .الجنسين

 (:(Aljebrini, 2018 نصُبػت األنببٌ ششكت اندبشٍَُ َبزة ػٍ 11111

  في مدينة الخميل 1957تأسست شركة الجبريني لمنتجات األلبان عام. 

  وتسويق المواد الغذائية محميا  ن تكون شركة رائدة في تصنيعأية الشركة " تسعى شركة الجبريني رؤ

 .قميميا"ا  و 
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 موظفينا من خالل متميزة لعمالئنا وتحقيق تطمعات  وخدمات"تقديم منتجات غذائية  الشركة رسالة

االستثمار األمثل لمواردنا البشرية والطبيعية المتاحة مع استخدام التقنية المتقدمة و المحافظة عمى البيئة 

 ."و السالمة

 (حصمت عمى شيادة المواصفات والمقاييس الفمسطينيةpsm) ،شيادة الجودة  عمى وكذلك

  (.psالفمسطينية)

 الجيود التي تبذليا بسبب  في مدينة دبي (االمارات العربية المتحدة لمطاقة البديمة)جائزة  حصمت عمى

الشركة بمجال الكفاءة في استخدامات الطاقة والطاقة الخضراء والتي يستخدم فييا المواد العضوية 

 .وتحويميا إلى طاقة كيربائية

  وميندسين وفنيين وعمال نإدارييموظف من  350يعمل في الشركة ما يقارب. 



بنــاء نمــوذج الماســية لشــركات األلبــان الفمســطينية كمــا ىــو موضــح فــي وباالعتمــاد عمــى نمــوذج بــورتر يمكــن 

 (: 4.2الشكل رقم )
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 ( يمثل الماسية لشركات األلبان الفمسطينية4.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطلب ظروف  

حهبُت سغببث لذسة انششكت ػهً 

 انًغخههكٍُ

ظغػ انًغخههكٍُ ػهً انششكبث 

نإلعشاع فٍ انخحذَث 

واالبخكبساث حخً حخًكٍ 

انششكبث انًحهُت ػهً يُبفغت 

 انششكبث االعشائُهُت  

ثمت انًغخههكٍُ فٍ خىدة 

يُخدبث ششكبث االنببٌ 

انفهغطُُُت وحفعُم انًغخههكٍُ 

يُخدبث االنببٌ انفهغطُُُت ػهً 

شائُهُت انًُخدبث االع

 وانًغخىسدة

اَخفبض يغخىي انذخم َغبػذ 

ػهً صَبدة انطهب ػهً انًُخدبث 

انًحهُت واَخفبض اعؼبس 

يُخدبث االنببٌ انفهغطُُُت 

 عوامل االنتاج

 حىفش انًىاد انخبو

حىفش حكُهىخُب يخطىسة 

 وػًبنت يؤههت

ػبنُت  ػًهُبث بحث وحطىَش

 اإليكبَُبث

 وحىفش اِالث يخطىسة

حىفش يخخصصٍُ فٍ 

 صُبػبث االنببٌ

 

االستراتٌجٌة وهٌكل 

المنافسة)بٌئة 

 المنافسة(

حىافش بُئت حُبفغُت بٍُ 

انششكبث انًحهُت 

واإلعشائُهُت َؤدٌ انٍ 

صَبد حىظُف االبذاع 

واالبخكبس نهمذسة ػهً 

واالعخًشاسَت فٍ انبمبء 

ظم ظغىغ انًُبفغت انخٍ 

 َفشظهب انغىق

حذ ألنببٌ األحبٍُ ششكبث 

 االعخشاحُدُبث انخُبفغُت

االهخًبو انًخضاَذ بأَظًت  

الداعمة والمكملةالصناعات   

 من خالل التكامل األفقً والخلفً:

اَذيبج ششكبث االنببٌ يغ ششكبث 

اخشي  داػًت يثم ششكبث حؼًُ 

بخغهُف انًُخدبث نالعخفبدة يٍ 

 حخفُط انخكبنُف

عُطشة انششكت ػهً  عهغهت انخىسَذ 

يٍ خالل اٌ حمىو بخضوَذ َفغهب يٍ 

يضاسع )انًىاد انخبو يثم انحهُب 

    (األبمبس

 

 الصدفة

عُبعبث االحخالل يًب َؤدٌ 

رنك انٍ يمبغؼت انًُخدبث 

االعشائُهُت يٍ بؼط 

 انًغخههكٍُ

وػذو لذسة انكثُش يٍ 

انًُخدبث انشبُه انىصىل انٍ 

 االعىاق انفهغطُُُت

المتمثل  دور الحكومة

فً السلطة الوطنٌة 

يٍ خالل عٍ الفلسطٌنٌة 

نحًبَت انًُخدبث لىاٍَُ 

انًحهُت ويٍ خالل انخأثُش 

ػهً حىاصٌ انغىق يٍ 

خالل انغُبعبث انًبنُت 

وانُمذَت  
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 انًبحث انثبنث

 (نذساعبث انغببمت)ا

 تمهيد:



قرب وقد اختار منيا األ ،طمع الباحث عمى العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث الحاليأ

مع  ،موضوع دراستو واالستفادة منيا في دعم الدراسة الحالية وسيتم استعراض ىذه الدراسات السابقة ىلإ

 عمى النحو التالي: قدماأل ىلإحدث من األ أً مراعاة الترتيب الزمني بد

 

 انذساعبث انغببمت 2.1



 َدهُضَت:انذساعبث و انًدالث انصبدسة ببنغت اإل 21211

 

عمى تحسين القدرة  العنقودي تأثير التجميعبعنوان "( 2017عوض، وعالء عمرو) مراسة د. إبراىيد

 "SEM))معادلة النموذج البنائي باستخدامتحميل "التنافسية في الخميل: 

Ibrahim Awad, Alaa Amro, (2017) "The effect of clustering on competitiveness 

improvement in Hebron: A structural equation modeling analysis"  

مناقشة تأثير التجمعات العنقودية عمى القدرة التنافسية لشركات الصغيرة والمتوسطة  ىلإالدراسة  ىدفت ىذه

داء "األ )ماسية بورتر وىي العاممة في قطاع الجمود واألحذية في مدينة الخميل باستخدام عدد من المقاييس

 ستبانةاالتم استخدام ، و ليذه الشركات(، لتحقيق قدرة تنافسية BSCو ،لبورتر ، وقوى السوق الخمسةالتنافسي"
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حذية في مدينة واأل شركات العاممة في صناعة الجمودالكأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة الذي يتكون من 

 ""معادلة النموذج البنائي من مالكي ىذه الشركات واستخدم الباحثان (131من عينة عشوائية تتكون من ) الخميل

 (SEM)وتم استخدام معادلة النموذج البنائي لوجود عالقات غير مباشرة  حصائيةفي تحميل البيانات اإل

 حيث ومتشابكة بين متغيرات الدراسة باستخدام برنامج اموس وىي طريقة متقدمة في تحميل البيانات اإلحصائية

من خالل اختيار  كن تبينولالقدرة التنافسية و  (Diamond) عدم وجود عالقة مباشرة بين الماسية النتائجأظيرت 

  بين الماسية والقدرة التنافسية عندما يكون التجميع العنقوديغير مباشرة نو يوجد عالقة أ الفرضية الخامسة

 Porters Diamond أنو يوجد عالقة بينمن خالل نتائج الفرضية الثانية كما تبين  ،في العالقة متغير وسيط

نو يوجد عالقة مباشرة بين بطاقة اختيار الفرضية الثالثة أنتائج  ظيرتأو  ،(BSC) وبين بطاقة األداء المتوازن

يوجد عالقة غير مباشرة بين الماسية والقدرة التنافسية  نوأ بينت النتائج ، كمااألداء المتوازن والقدرة التنافسية

في العالقة  الداخمية()البعد المالي، والعالقة مع العمالء، والعمميات بأبعادىا  بطاقة األداءمتغير توسط يعندما 

التركيز ىميا: صت الدراسة بمجموعة من التوصيات أو أوقد  ،والقدرة التنافسية ما بين الماسية )االداء التنافسي(

خبرة  باإلضافة إلى نقل ،المؤسسات الداخمي واالنتقال إلى البيئة الخارجيةأداء لتحسين  التجمعاتعمى أنشطة 

نتيجة لنتائجيا اإليجابية في تحقيق الكفاءة، وبالتالي تحقيق النمو االقتصادي التجمعات في القطاعات األخرى 

 . واالستدامة التي تعتبر دعائم أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في فمسطين
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 ن يقوم بطرح النموذج ليذه الدراسة أالمتغيرات يرى الباحث  ولتوضيح العالقات المتشابكة وغير مباشرة بين

 لتسييل فيم ىذه العالقات:



  

  

 

 








المتغير الوسيط )التجميع العنقودي( وىو عبارة عن اندماج عدة شركات في نفس المجال لتتشارك في عوامل 

وبورتر أشار أن الماسية ، 1920اإلنتاج وظروف الطمب وترجع ىذه النظرية لمعالم االقتصادي مارشال عام 

عناصر الماسية بين الشركات المندمجة تعمل في التجميع العنقودي بين عدة شركات من خالل تفاعل بين 

نظرية مارشال  وربط بورتر ة(عنقودي عاتتجم)يد وليس وأضح أن العالقة بين عناصر الماسية تشبو العناق

ن تعمل وتتفاعل في عدة شركات أأن عناصر الماسية يمكن )التجمعات العنقودية( بالماسية من خالل إيضاحو 

 مندمجة وفي شركة واحدة ايضًا.

المتغير الوسيط التجميع العنقودي كمتغير وسيط بين الماسية والقدرة ومن ىذا المنطمق استخدم الباحث 

 التنافسية.


 على  االمال البشري وأثرهالمٌزة التنافسٌة القائمة على رأس "(بعنوان0302دراسةالنٌداويواخرون)

 االردنٌة" تاالتصااللشركات  االستدامة التنظٌمٌة

Pdماسٌة

 بورتر)األداءالخارجً(

التجمٌع

بطاقةاألداءBSC العنقودي

المتوازنبأبعادها

)البعدالمالً

والعالقةمعالعمالء

الداخلٌة(والعملٌات  

القدرة

 التنافسٌة
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Alnidawi et al., (2017)"Competitive Advantage Based on Human Capital and its 

Impact on Organizational Sustainability: Applied Study in Jordanian 

Telecommunications Sector”   

في خمق  البشريالمال ساس رأس أالقائمة عمى الميزة التنافسية  دراسة معرفة تأثير ىلإالدراسة  ىذه ىدفت

 كأداة لجمع المعمومات ستبياناالوتم استخدام ، االردنية تصاالتاالشركات المتمثمة في  االستدامة التنظيمية

وىي )زين، أورانج،  ردنيةاألبشركات االتصاالت  الذي يتكون من الموظفين العاممينمجتمع الدراسة  من

تأثير  يوجد :ىمياأالنتائج  العديد من صمت الدراسة إلىتو وقد و  اً فرد )120من عينة تتكون من ) أمنية(

بأبعادىا  التنظيمية االستدامة س المال البشري وبينأساس ر أالقائمة عمى ميزة تنافسية ال بين إيجابي

  .والعالقات التنظيمية()االبتكار والعمل الجماعي المختمفة

ساس أالميزة التنافسية عمى القائمة عمى  أنيا استخدمتالسابقة  من ىذه الدراسةالحظ ي  بناًء عمى ما تقدم، 

ن الدراسة أفي حين  كمتغير تابع االستدامة التنظيمية بأبعادىا المختمفة كمتغير مستقل و رأس المال البشري

وايضًا بعاد الميزة التنافسية لبورتر المتمثمة في)الكفاءة والجودة واالستجابة والتجديد( أ عمى الحالية اشتممت

األمر الذي  )المتغير التابع(في تعزيز األداء ىذه المتغيرات ودورالماسية كمتغيرات مستقمة عمى عناصر 

   ثرىا في االداء.أمعرفة  ومحاولةساس رأس المال البشري أالتركيز عمى الميزة التنافسية القائمة عمى يتطمب 

 

 

 

 



56 
 

 

على أداء شبكات االبتكار  اثر العوامل المحلٌة )ماسٌة بورتر( "(بعنوان0302واخرون)كوتشكًدراسة

 "األلمانً 

 

(Kutschke et al., 2016) "The Effects of Locational Factors(Diamond Porter) on 

the Performance of Innovation Networks in the German Energy Sector".  

( عمى أداء Porter’s Diamond Modelثار تحميل العوامل المحمية )آىده الدراسة الي معرفة  ىدفت

 استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسةلماني، وتم شبكات االبتكار في قطاع الطاقة األ

معاىد وشركات البحوث في قطاع الطاقة األلماني( من عينة تتكون الذي يتكون من شبكات االبتكار )

ظروف الطمب والعمالة  أنىميا: أالعديد من النتائج  ه الشركات، وقد توصمت الدراسة إلىليذ اً ( مدير 128)

عالقة بين بيئة  دنو ال يوجأيجابي وكبير، كما تشير النتائج إعمى األداء بشكل تؤثر النتاج( الماىرة)عوامل ا

تعزيز  ودورىاالبيئة التنافسية ب المتعمقةوضح الباحثون تنافي نظرية بورتر أداء وىذه النتيجة كما المنافسة واأل

الدور الحكومي واألداء وىذا تقدير سمبي  يجابي بينتأثير إ دنو ال يوجرة التنافسية، كما تظير النتائج أالقد

 وضح الباحثون بشأن نظرية بورتر.أكما 

كـن الدراسـة ول مـن حيـث المتغيـرات ىذه الدراسة والدراسـة الحاليـةبين الحظ مدى التقارب ي   ،عمى ما تقدم بناءً 

استبعدت متغير )ظروف اإلنتاج( من الدراسة واكتفت  الدراسة الحالية أكثر شمولية في متغيراتيا حيث ان ىذه

الميـــزة التنافســـية والمتمثمـــة عمـــى أبعـــاد  شـــممتالدراســـة الحاليـــة  فـــي حـــال كـــونبـــالتعبير عـــن العمالـــة المؤىمـــة، 

في نظرية بورتر في  ختاللاوجدت أفي)الجودة والكفاءة والتجديد واالستجابة( ويالحظ الباحث ان ىذه الدراسة 

  . داءالتأثير السمبي لمحكومة عمى األ يضاً أو  التأثير السمبي لمبيئة التنافسية عمى األداء
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 بعنوان" دور إدارة الجودة الشاممة باعتبارها أداة لقياس (Kwamega & Ntiamoah 2015 (دراسة

 األداء في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في غانا "

Kwamega & Ntiamoah, (2015)." Role of Total Quality Management (TQM) as a 

Tool for Performance Measurement in Small and Medium-Sized Enterprise 

(SME’s) In Ghana"  

ىدفت إلى تحميل وتقصي دور إدارة الجودة الشاممة باعتبارىا أداة لقياس األداء في الشركات صغيرة 

من الموظفين اإلداريين وغير اإلداريين والعمالء من الشركات  الدراسةحيث تكون مجتمع  ،ومتوسطة الحجم

شركات صغيرة  ثالثالصغيرة والمتوسطة المختارة في غانا، بينما تكونت عينة الدراسة من الموظفين في 

إيجابية  القةعوتوصمت نتائج الدارسة إلى أن ىناك  ،فرد (405ومتوسطة الحجم في غانا والبالغ عددىم )

 بين إدارة الجودة الشاممة وبين تحسين وتطوير األداء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

الدراسة الحالية أكثر  ولكنالتقارب بين الدراستين في المتغيرات الباحث مدى ي الحظ  بناًء عمى ما تقدم،

( الجودة والكفاءة والتجديد واالستجابة) المتمثمة في ةالتنافسي الميزة جميع عناصر بناءشممت شمولية  في أنيا 

ىذه الدراسة السابقة في توضيح العالقة بين  لتوضيح عالقة ىذه العناصر بالمتغير التابع )األداء(، واقتصرت

 الجودة واألداء فقط. 
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االداء على المٌزة التنافسٌة  و"بعنوان تأثٌر الكفاءات الجوهرٌة (0300دراسةاالغاواخرون)

 .المنظمً"



Agha et al.,(2012)"Effect of core competence on competitive advantage and 

organizational performance"  

 

ظمي وقد تكونت عينة نداء الماألعمى الميزة التنافسية  وثر الكفاءات الجوىرية أبيان  إلىىدفت ىذه الدراسة 

االمارات المتحدة، وقد توصمت الدراسة الي  ةفي مصانع الدىانات في دول يعممون اً مدير  (77) الدراسة من

عمى تحقيق الميزة  المتمثمة في )الرؤية المشتركة والتعاون والتمكين( يجابية قوية لمكفاءاتإوجود عالقة 

داء المظمي ليذه المصانع، وفيما ن الميزة التنافسية تؤثر بشكل ايجابي عمى األأ، و المنظميداء التنافسية واأل

)التجديد او التطوير(  االيجابي  المرونة أوضحت النتائج تأثيرقفد  المكونة لمتغيرات الدراسة باألبعاديتعمق 

يتبعيا في درجة التأثير االستجابة كمتغير و  ،متغيرات الميزة التنافسية متغير منوىي  عمى األداء المنظمي

المدراء نحو دور الكفاءات الجوىرية  ىتماماوصت الدراسة بتوجيو أكما  عمى األداء  التنافسيةبعاد الميزة أمن 

  دائيا.أاالستراتيجية في فعالية العمميات الداخمية لتحسين  دارةاإلونظم دعم القرارات ونظم دعم 

بعاد الميزة التنافسية أالسابقة اقتصرت عمى بعدين من  ةن ىذه الدارسأ يالحظ الباحث تقدم،وبناًء عمى ما 

 ن الدراسة الحالية اشتممت عمى جميع أبعاد الميزة التنافسية المتمثمة فيأفي حين ( االستجابة والمرونة)

من أجل  وايضًا شممت جميع عناصر الماسية كمتغيرات مستقمة (واالستجابة ،والتجديد)الكفاءة، والجودة، 

 .فحص العالقة بين الماسية واألداء
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 ساس ماسٌة بورتر"التنافسٌة الصناعٌة على أ"بعنوان Dogan&Bakan(0303) دراسة

  

  Ismail Bakan  & Fatma Dogan  ( 2010) " Competitiveness of industries based 

on the porter diamond model: an empirical study"  

وظروف الطمب والصناعات الداعمة وما يتصل بيا   االنتاجعوامل متغيرات ) تأثير معرفة إلىالدراسة تيدف 

، وتم استخدام االستبانة كأداة عمى القدرة التنافسيةلمعالم االقتصادي بورتر  الحكومة( في نموذج الماسودور 

المنسوجات والمواد الغذائية ومعدات )لجمع البيانات من مجتمع الدراسة الذي يتكون من القطاع الصناعي

ىذه  ن( من مدراء وموظفي278( في مدينة كرميان مارس التركية من عينة تتكون )والحمي المعدنية المطابخ

والقدرة  يجابي بين ظروف الطمب)وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا: يوجد تأثير إالشركات، 

يجابي بين الصناعات ة ذات تأثير إدرة التنافسية وعالقوالق نتاجيجابي بين عوامل اإلالتنافسية ويوجد تأثير إ

 يجابي بين دور الحكومة والقدرة التنافسية.  إنو يوجد تأثير أالداعمة والقدرة التنافسية كما تشير الدراسة 

 (ماسية بورترفي استخدام )عمى ضوء ما تم ذكره، ي الحظ وجد تشابو بين الدراستين في المتغيرات المستقمة 

 كمتغير مستقل واالختالف يكمن في المتغير التابع.
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 :انذساعبث انؼشبُت .1121



( " األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح 2009عبد الحكيم النسور )دراسة  

 االقتصادي"

مى عثر عوامل تعزيز التنافسية وفق نموذج العالم بورتر في التنافسية أىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى 

 األداء التنافسي لشركات األدوية االردنية، حيث تمثمت المتغيرات المستقمة بخمسة محاور رئيسية وىي

دور الحكومة الداعم ، و والصناعات التزويدية ،واالستراتيجيات التنافسية ،وظروف العرض ،)ظروف الطمب

وتوصمت الدراسة الى العديد من يتعمق بمؤشرات مالية واقتصادية  (األداء)ما المتغير التابع أفسية( لمتنا

ردنية وتبين الطمب واألداء التنافسي لشركات الدواء اال ظروفبين إيجابية تبين وجود عالقة  :منيا النتائج

ألداء التنافسي لشركات الدواء االردنية يجابية بين سياسات اإلنتاج المتبعة )عناصر اإلنتاج( واإوجود عالقة 

السائدة )استراتيجية التمايز، استراتيجية التركيز،  ةوالمنافسيجابية بين ىيكل السوق إوتبين وجود عالقة 

 واألداء التنافسي لشركات الدواء االردنية  (استراتيجية الريادة

عالقة ايجابية بين الدور  التنافسي وأيضاً يجابية بين الصناعات التزويدية واألداء إوتبين وجود عالقة 

واألداء التنافسي لشركات األدوية االردنية وتوصل الباحث الي العديد من الحكومي الداعم لمتنافسية 

تباع سياسات االنتشار السوقي ا  التوصيات أىميا: دراسة وتحميل البيئة التنافسية الخاصة بظروف الطمب و 

بتطبيق مفيوم الجودة الشاممة و دراسة مختمف المتغيرات  االىتمامتاج وزيادة ودراسة وتحميل كافة ظروف االن

 التنافسية في السوق المحمي واألجنبي.
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في دعم وتحقيق الميزة التنافسية  االستراتيجيةدور نظم المعمومات بعنوان " (2012)بو بكر أدراسة 

 "لشركات التأمين المصرية

االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية في شركات نظم المعمومات  معرفة دورلى إىذه الدراسة  ىدفت

وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج منيا وجود عالقة ايجابية بين متغيرات عناصر  ،التأمين المصرية

)المتطمبات، والعمميات، وخصائص المخرجات( ومتغيرات دعم وتحقيق المزايا  ياالستراتيجنظام المعمومات 

 .التميز، قيادة التكمفة، االبداع، النمو، والتحالفات( في شركات التأمين المصرية)تنافسيةال

زة يتبين وجود عالقة ايجابية بين متغيرات نظام المعمومات االستراتيجي وتحقيق الم عمى ضوء هذه الدراسة

التميز، واالبداع، والنمو، )رات الميزة التنافسية المتمثمة ن الدراسة اعتمدت عمى متغيأالتنافسية، ويالحظ 

نيا اعتمدت استراتيجية التميز والتكمفة متغيرات أواالختالف في ىذه الدراسة عن الدراسة الحالية والتحالفات( 

داء االمر الذي مستقمة ضمن العوامل التي تضمنتيا ماسية بورتر، ولم ىذه تشمل متغيرات معبرة عن األ

 الستراتيجي في األداء. ثر نظام المعمومات اأيستوجب دراسة 

 استراتيجياترسالة ماجستير بعنوان دور قدرات نظم المعمومات في تعزيز  " (2008) دراسة ليث طشطوش

"الميزة التنافسية في المنظمات الصناعية األردنية  

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة نظم المعمومات من خالل تحميل قدرات إدارة نظم المعمومات في المنظمات 

 استراتيجيات الصناعية األردنية والمتمثمة في )المورد البشري، البرمجيات، المعدات( ودراسة دورىا في تحقيق

حيث تكون مجتمع الدراسة من  قيادة التكاليف(. استراتيجيةالتمايز،  استراتيجيةفي ) الميزة التنافسية والمتمثمة

( منظمة 20الي السوق األولي، حيث تم اختيار )المنظمات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان الم

ىميا: أالعديد من النتائج  ىلإبانة كأداة ليذه الدراسة وتوصمت حيث تم استخدام االست كعينة ليذه الدراسة،

 استراتيجية وأيضًا معالتمايز و  استراتيجية ووجود عالقة ايجابية وذات داللة إحصائية بين المورد البشري 
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 استراتيجيات الميزة التنافسيةكال  والتكاليف، و وجود عالقة ايجابية وذات داللة إحصائية بين المعدات  قيادة

قيادة التكاليف(، و وجود عالقة ايجابية قوية وذات داللة إحصائية بين  استراتيجيةالتمايز و  استراتيجية)

 .التمايز ةاستراتيجيقيادة التكاليف ومتوسطة في  استراتيجيةالبرمجيات في 

مصانع االدوٌة لبعنوان دور الخٌارات االستراتٌجٌة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة "(0332)دراسةجرار

 ."الفلسطٌنٌة



 والميزة التنافسية في مصانع األدوية االستراتيجيالعالقة بين الخيار إلى التعرف عمى  الدراسة ىدفت

بين الميزة يجابية إعالقة  وجود نتائجالمجموعة من النتائج أىميا أظيرت وتوصمت الدراسة الي  ،الفمسطينية

التكمفة الدنيا )رقابة دقيقة لمتكاليف، زيادة إنتاجية العاممين، الحصول عمى  استراتيجيةالتنافسية ومتغيرات 

كافة متغيرات ، ووجود عالقة مع لبحث والتطوير لتقميل التكاليف(ا عمى مزايا في السعر عند الشراء، تركيز

)االحتفاظ بمخزون عالي، استقطاب أفراد ذوي ميارات عالية، الشراء من مصادر عالمية التمايز استراتيجية

  واسعة. باستثناء متغير واحد وىو امتالك الشركة لشبكة توزيعمع الميزة التنافسية  معروفة(
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 يهخص انذساعبث انغببمت:



الذيٌبٌنملخصالدراساتالسابقةذاتالعالقةبموضوعالدراسة:)0.0(وفٌماٌلًالجدولرقم

(ملخصالدراساتالسابقة0.0جدولرقم)





NO 





 

 

 ػُٕاٌ انذراضح

 

 

 انثاحث

 

 انطُح

ٔيكاٌ 

ذطثٛمٓ

 ا

 

 

 ْذف انذراضح

 

 

 َرائج انذراضح
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الخلٌل



هدفتهذهالدراسةالًمناقشة

تأثٌرالتجمعاتالعنقودٌةعلى

القدرةالتنافسٌةلشركاتالصغٌرة

والمتوسطةالعاملةفًقطاع

.الجلودواألحذٌةفًمدٌنةالخلٌل

همها:أالنتائجالعدٌدمنتوصلتالدراسةإلى

عدموجودعالقةمباشرةبٌن

سٌةكما(بالقدرةالتنافDiamondالماسٌة)

فًنتائجكنتبٌنأظهرتالفرضٌةاألولىول

أنهٌوجدعالقةغٌرمباشرةالفرضٌةالخامسة

بٌنالماسٌةوالقدرةالتنافسٌةعندماٌكون

التجمٌعالعنقوديمتغٌروسٌطفًالعالقة،

أنهٌوجدنتائجالفرضٌةالثانٌةأظهرتو

وبٌنPorters Diamondعالقةبٌن

(كماأظهرتBSCبطاقةاألداءالمتوازن)

نهٌوجدعالقةـأالفرضٌةالثالثةالنتائج

مباشرةبٌنبطاقةاألداءالمتوازنوالقدرة

التنافسٌةكمابٌنتالنتائجفًاختبارالفرضٌة

ٌوجدعالقةغٌرالثالثة،كمابٌنتالنتائجأنه

مباشرةبٌنالماسٌةوالقدرةالتنافسٌةعندما

ٌتوسطالعالقةمتغٌربطاقةاألداءالمتوازن
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0302

االردن

هدفتهذهالدراسةالًدراسة

معرفةتأثٌرالمٌزةالتنافسٌةالقائمة

علىاساسرأسالمالالبشريفً

لشركاتخلقاالستدامةالتنظٌمٌة

.االتصاالتاالردنٌة

همها:أصلتالدراسةالًالعدٌدمنالنتائجتو

ٌوجدتأثٌرإٌجابًلرأسالمالالبشريعلى

خلقمٌزةتنافسٌةفًاألردنقطاعشركات

مٌزةللاالتصاالتوٌوجدتأثٌرإٌجابً

علىمتغٌراتاالستدامةتنافسٌةال

االبتكار،العملالجماعً،العالقاتالتنطٌمٌة)
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هدفتإلىتحلٌلوتقصًدور

إدارةالجودةالشاملةباعتبارهاأداة

.لقٌاساألداء

توصلتنتائجالدارسةإلىأنهناكعالقة

إٌجابٌةبٌنإدارةالجودةالشاملةوبٌنتحسٌن

الشركاتالصغٌرةوتطوٌراألداءفً

ومتوسطةالحجم.
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for Competitive 
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  Daru 

 



الهند

0306



هدفتإلىالتحقٌقفًدور

استراتٌجٌاتالجودةالشاملة

كونهاأساسفًتحقٌقالمٌزة

.التنافسٌة

العدٌدمنالنتائجتوصلتنتائجالدراسةإلى

أناستراتٌجٌاتإدارةالجودةكانلهااهمها:

أثركبٌرفًتحسٌناألداء،وإدارةالهٌكل

التنظٌمًفًالمؤسسة،وتحقٌقرضاعمالء

لجودةًلهادوروتجاوزتوقعاته،وأنإدارةا

فًتحقٌقمٌزةتنافسٌةللمؤسسة،وتحسنمن

العالمةالتجارٌةلها،كماأشارتالنتائجإلى

أنإدارةالجودةالشاملةتنطويعلىتطوٌر

العملٌاتالتًتركزعلىخدمةالعمالءعلى

المدىالطوٌل،وتبنًسٌاسةوثقافةالتحسٌن

ابٌةوالتطوٌرالمستمر،وتخلقبٌئةعملإٌج

ودٌنامٌكٌةوتشجعالعمل

الجماعً،وتطبٌقاألسالٌبالكمٌةوالتقنٌات

التحلٌلٌة،واالستفادةمناإلبداعوالبراعةمن

كلالموظفٌن
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دولة

االمارات

المتحدة

هدفتهذهالدراسةعلىالًبٌان

اثرالكفاءاتالجوهرٌةعلىالمٌزة

التنافسٌةواالداءالمنظمً

وقدتوصلتالدراسةالًوجودعالقةاٌجابٌة

قوٌةللكفاءاتعلىتحقٌقالمٌزةالتنافسٌة

واالداءالمنظمً،وانالمٌزةالتنافسٌةتؤثر

لمصانعبشكلاٌجابًعلىاالداءالمظمً

،وفٌماٌتعلقباألبعادالمكونةلمتغٌراتالدهان
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performance






















الدراسةقفدتبٌنانالمرونةكمتغٌرمن0300

مٌزةالتنافسٌةٌؤثربشكلعالعلىمتغٌراتال

االداءالمنظمًٌتبعهافًدرجةالتأثٌر

االستجابةكمتغٌرمنابعادالمٌزةالتنافسٌة

كمااوصتالدراسةبتوجٌهاهتمامالمدراء

نحودورالكفاءاتالجوهرٌةونظمدعم

القراراتونظمدعماالدارةاالستراتٌجٌةفً

تحسٌنادائها.لعملٌاتالداخلٌةلفعالٌةا
 



6





The Effects of 

Locational 

Factors(Diamond 

Porter) on the 

Performance of 

Innovation 

Networks in the 

German Energy 

Sector



Kutschk

e et al., 



 

 المانٌا

0306



ثارهدفتهدهالدراسةإلىمعرفةآ

تحلٌلالعواملالمحلٌة

(Porter’s Diamond 

Model)علىأداءشبكات

.االبتكارفًقطاعالطاقةااللمانً



همها:العدٌدمنالنتائجأىالدراسةالتوصلت

تؤثرظروفالطلبوالعمالةالماهرة)عوامل

االنتاج(علىاألداءبشكلاٌجابًوكبٌر،كما

تشٌرالنتائجانهالٌوجدعالقةبٌنبٌئة

المنافسةواالداءوهذهالنتٌجةكمااوضح

الباحثونتنافًنظرٌةبورتربشأنانالبٌئة

التنافسٌةمنشأنهاتعزٌزالقدرةالتنافسٌة،كما

تظهرالنتائجانهالٌوجدتأثٌراٌجابًبٌن

الدورالحكومًواألداءوهذاتقدٌرسلبًكما

اوضحالباحثونبشأننظرٌةبورتر







2



COMPETITIVENE

SS OF THE 

INDUSTRIES 

BASED ON THE 

PORTER'S 

DIAMOND 

MODEL

 

 

Ismail 

Bakan 

& 

Fatma 

Dogan







تركٌا

0303

الدراسةالًمعرفةتأثٌرتهدف

)شروطالعواملماسٌةبورتر

وظروفالطلبوالصناعات

الداعمةوماٌتصلبهاودور

.الحكومة(علىالقدرةالتنافسٌة

همها:أالعدٌدمنالنتائجىتوصلتالدراسةال

ٌوجدتأثٌراٌجابًبٌنظروفالطلبوالقدرة

التنافسٌةوٌوجدتأثٌراٌجابًبٌنعوامل

نتاجوالقدرةالتنافسٌةوعالقةذاتتأثٌراال

اٌجابًبٌنالصناعاتالداعمةوالقدرة

التنافسٌةكماتشٌرالدراسةانهٌوجدتأثٌر

اٌجابًبٌندورالحكومةوالقدرةالتنافسٌة.
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األداءالتنافسًلشركات

صناعةاألدوٌةاألردنٌة

فًظلاالنفتاحاالقتصادي







عبدالحكٌم

النسور







االردن

0330

هدفتهذهالدراسةالىالتعرف

علىمدىتأثٌرالمسؤولٌة

االجتماعٌةفًتحقٌقالمٌزة

التنافسٌةفًشركةزٌن

.لالتصاالتالخلوٌة

هددددفتهدددذهالدراسدددةإلدددىالتعدددرفعلدددىاثدددر

عوامدددلتعزٌدددزالتنافسدددٌةوفدددقنمدددوذجالعدددالم

بددددورترفددددًالتنافسددددٌةغلددددىاألداءالتنافسددددً

لشدددددركاتاألدوٌدددددةاالردنٌدددددة،حٌدددددثتمثلدددددت

المتغٌدددراتالمسدددتقلةبخمسدددةمحددداوررئٌسدددٌة

وهً)ظددددددروفالطلددددددبوظددددددروفالعددددددرض

واالسددددددددتراتٌجٌاتالتنافسددددددددٌةوالصدددددددددناعات
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ٌةودورالحكومةالداعمللتنافسدٌة(أمداالتزوٌد

المتغٌددرالتددابع)األداء(ٌتعلددقبمؤشددراتمالٌددة

واقتصددادٌةوتوصددلتالدراسددةالددىالعدٌدددمددن

النتددائجمنهددا:تبددٌنوجددودعالقددةبددٌنظددروف

الطلدددددبواألداءالتنافسددددددًلشددددددركاتالدددددددواء

االردنٌددددةوتبددددٌنوجددددودعالقددددةاٌجابٌددددةبددددٌن

عدددة)عناصدددراإلنتددداج(سٌاسددداتاإلنتددداجالمتب

واألداءالتنافسددددًلشددددركاتالدددددواءاالردنٌددددة

وتبددٌنوجددودعالقددةاٌجابٌددةبددٌنهٌكددلالسددوق

والمنافسددددددةالسددددددائدة)اسددددددتراتٌجٌةالتمدددددداٌز،

اسدددددتراتٌجٌةالتركٌدددددز،اسدددددتراتٌجٌةالرٌدددددادة(

واألداءالتنافسًلشركاتالدواءاالردنٌة

وتبدددٌنوجدددودعالقدددةاٌجابٌدددةبدددٌنالصدددناعات

التزوٌدٌدددددةواألداءالتنافسدددددًوأٌضددددداًعالقدددددة

اٌجابٌددةبددٌنالدددورالحكددومًالددداعمللتنافسددٌة

واألداءالتنافسًلشركاتاألدوٌةاالردنٌة



0



بعنواندورنظم

المعلوماتاالستراتٌجٌة

فًدعموتحقٌقالمٌزة

التنافسٌةلشركاتالتأمٌن

.المصرٌة







ابوبكر







مصر

0300

تحدٌدالًهذهالدراسةتدفه

الدورالذيٌقومبهنظام

المعلوماتاالستراتٌجًفًالتأثٌر

علىاالستراتٌجٌاتالتنافسٌةالتً

.تتبعهاشركاتالتأمٌن

توصلتالدراسةالىالعدٌدمنالنتائجمنها:

وجودعالقةاٌجابٌةبٌنمتغٌراتعناصر

نظامالمعلوماتاالستراتٌجً)المتطلبات،

لعملٌات،وخصائصالمخرجات(ومتغٌراتوا

التمٌز،قٌادة)دعموتحقٌقالمزاٌاالتنافسٌة

التكلفة،االبداع،النمو،والتحالفات(فً

شركاتالتأمٌنالمصرٌة.





03



دورالخٌارات

االستراتٌجٌةفًتحقٌق

المٌزةالتنافسٌةلمصانع

االدوٌةالفلسطٌنٌة.







جرار



فلسطٌن

0332

العالقةالًدراسةالدراسةهدفت

بٌنالخٌاراإلستراتٌجًوالمٌزة

التنافسٌةفًمصانعاألدوٌة

.الفلسطٌنٌة

أهمهاالعدٌدمنالنتائجتوصلتالدراسةإلى

:وجودعالقةبٌنالمٌزةالتنافسٌةغٌر

التماٌز،وعدماستراتٌجٌةالسعرٌةومتغٌرات

توجودعالقةبٌنمتغٌراالبتكارٌةومتغٌرا

التماٌزوأنشركاتاألدوٌةاستراتٌجٌة

الفلسطٌنٌةتمٌلإلىاالعتمادالعالًعلى

التماٌزبدرجةأكبرمناستراتٌجٌةمتغٌرات

استراتٌجٌةالمٌلإلىاالعتمادعلىمتغٌرات

التكلفةالدنٌا،وأنشركاتاألدوٌةتتمتعبمٌزة

تنافسٌةغٌرسعرٌةووجودعالقةبٌن

التكلفةالدنٌاوالمٌزةٌجٌةاستراتمتغٌرات

.التنافسٌةالسعرٌة





دورقدراتنظم

المعلوماتفًتعزٌز

استراتٌجٌاتالمٌزة





طشطوش





االردن

هدفتهذهالدراسةإلىدراسةنظم

المعلوماتمنخاللتحلٌلقدرات

إدارةنظمالمعلوماتودراسة

همها:أالعدٌدمنالنتائجىالالدراسةتوصلت

وجودعالقةاٌجابٌةوذاتداللةإحصائٌةبٌن

وأٌضاًاستراتٌجٌةالتماٌزوالموردالبشري
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 :انذساعبث انغببمت َمبػ فشظُبث انذساعت انحبنُت بُبء ػهً َخبئح 1.2.1  
 

من خالل المراجعة المتأنية لدراسات السابقة يتضح انو يوجد تشابو في المتغيرات المستخدمة بين الدراسة 

 :الدراسات السابقةنتائج الدراسة الحالية مع فرضيات الحالية و الدراسات السابقة وفيما يمي سيتم مقارنة 
، حول ماسية بورتر ودورىا في تعزيز األداء، نجد ان دراسة لمدراسة بالعودة الى الفرضية الرئيسة األولى

األداء  و في ألمانيا قد تطرقت لتوضيح العالقة بين ماسية بورتر Kutschke et al., (2016)دراسة 

في تعزيز األداء  ايجابي ن جميع عناصر الماسية ليا دورأ باعتبارالتنافسي في قطاع الطاقة األلماني 

يوجد عالقة ايجابية بين الدور الحكومي واألداء  نو الأ كما اوضحت الدراسة التنافسي ما عدا دور الحكومة

 .وني لنظرية بورتر كما اوضح الباحثالتنافسي لقطاع الطاقة األلماني وىذا تقدير سمب

  ن دراسةأورىا في تعزيز األداء نجد ود وبالعودة الى الفرضية الثانية الرئيسية، حول الميزة التنافسية

Agah et al., (2012) لمرونة ىذه الدراسة العالقة االيجابية بين الميزة التنافسية بأبعادىا )ا وضحتأ

ن الدراسة الحالية اكثر شمولية من حيث المتغيرات حيث اشتممت عمى )الكفاءة أواالستجابة( واألداء غير 

اوضحت العالقة االيجابية بين مفيوم  (Kwamega & Ntiamoah)ودراسة، والجودة والتجديد واالستجابة(

 . في حين أنو لم يصل الباحث الي دراسات سابقة حول العالقة بين الكفاءة واألداء ،الجودة الشاممة واألداء

00



التنافسٌةفًالمنظمات

الصناعٌةاألردنٌة

استراتٌجٌاتدورهافًتحقٌق0338

زةالتنافسٌة.المٌ

وجودعالقةاستراتٌجٌةقٌادةالتكالٌف،ومع

معاٌجابٌةوذاتداللةإحصائٌةبٌنالمعدات

)استراتٌجٌةاستراتٌجٌاتالمٌزةالتنافسٌةكال

التماٌزواستراتٌجٌةقٌادةالتكالٌف(،ووجود

عالقةاٌجابٌةقوٌةوذاتداللةإحصائٌةبٌن

وأٌضاًاستراتٌجٌةقٌادةالتكالٌفوالبرمجٌات

استراتٌجٌةالتماٌز.مع
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 يمبسَت انذساعت انحبنُت يغ انذساعبث انغببمت يٍ حُث انًُهح  واألداة انًغخخذيت  11211

 :وانًدخًغ

 

الدراسات السابقة  عنمع الدراسات السابقة في استخداميا المنيج الوصفي وتختمف  الدراسة تتفق :المنهج_0

ن الماسية تعتبر كمؤشر لقياس األداء أفي  االقتصادية المنيج التجريبي لنظرية بورتر إلىتنتمي  في أنيا

ألن ىذا المنيج يعتمد باألساس عمى يعتبر المنيج التجريبي من أفضل مناىج البحث العممي و التنافسي، 

 .النظريات العممية مما يتيح فرصة عممية لمعرفة الحقائق وسن القوانين عن طريق ىذه التجارب

في جمع  في استخداميا االستبيانالدراسات السابقة  الدراسة الحالية معاتفقت  :األداة المستخدمة_8

 المعمومات عن مجتمع الدراسة.

الدراسـات غمـب أاعتمـدت  حيثمجتمع الدراسة  الحالية عن الدارسات السابقة في تميزت الدراسة :المجتمع_3

الموظفين  حاليةدوية وقطاع الخدمات)الكيرباء واالتصاالت( فـي حين تناولت الدراسة الالسـابقة عمـى قطاع األ

)قسم اإلنتاج، قسم اإلدارة، وقسم المشتريات،  التالية في األقسام اإلدارية الفمسطينية األلبان في شركات

 والتسويق، المحاسبة(.
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 :يب ًَُض انذساعت انحبنُت ػٍ انذساعبث انغببمت 11211

_ أنيا تناولت دور ماسية بورتر في تعزيز األداء التنافسي في واحدة من الجيات الحيوية والضرورية 1

 لمتنمية المستدامة في الضفة الغربية، وىي شركة الجنيدي والجبريني في محافظة الخميل. 

 تحميل العالقة بين الماسية واألداء التنافسي. لكافة عناصر الماسية من أجلميز الدراسة بشمولية ت_ ت2

تختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونيا تستخدم استمارة شاممة لكل عناصر الماسية وفقًا لنموذج  _3

 بورتر.

فراد العينة حسن اختيار مجتمع الدراسة لتمثل إجابات أ_ تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في 4

قسم اإلنتاج والتسويق والمحاسبة في موضوع الدراسة ) المختارةقسام تمثيل لمجتمع الدراسة ألىمية األفضل أ

 والمشتريات واإلدارة( في شركات األلبان الفمسطينية.

دبالث االعخفبدة يٍ انذساعبث انغببمتي 71211   

الماسية( والميزة التنافسية من خالل تقصي بعض الدراسات السابقة في مجالي محددات المقدرة التنافسية)

   :واالداء يمكن تحديد مجاالت االفادة بما يأتي

.فـادة منيـا فـي بنـاء وصـياغة االطـار النظـري لمدراسة الحاليةإلطالع عمى الدراسـات السـابقة وااإل_1  

.منيا فادةىم المصادر والبحوث والدراسات التي تناولتيا واالطالع عمييا واإلأسترشاد الى اإل_2   

بعاد الرئيسة والثانوية لمتغيرات الدراسات السابقة والعوامل المرتبطة بيا والتـي ساعدت طالع عمى األاإل_3

.لدراسة الحالية غناء الجانب المعرفيإعمى   
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 ستباناتاالعمى طرق تصميم  طالعواالطالع عمى كيفية تحديد مجتمع الدراسة والعينة وحجميا إلا_4

  .لدراسة الحالية ستبانةاالمنيا عند بناء  ستفادةلاللدراسات السابقة 

حصائية المستخدمة في ىذه الدراسات لالستفادة منيا في معرفة ما ىي التعرف عمى الوسائل اإل_5

.المناسبة لفحص فرضيات الدراسة الحالية ختباراتاال
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 انفصم انثبنث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غشَمت وإخشاءاث انذساعت

   : يمذيت 2.1

جراءاتلتناول ىذا الفصل وصفًا كاماًل ومفصاًل  لتنفيذ ىذه  الباحث التي قام بيا الدراسة طريقة وا 

، صدق األداة، ثبات األداة، دراسة، أداة الدراسة، وعينة الدراسة، مجتمع الدراسةوشمل وصف منيج ال دراسةال

 التحميل اإلحصائي.و ، دراسةإجراءات ال

 

 الدراسة:منهجية  8.3

ماسية بورتر في تعزيز األداء التنافسي دور "من أجل وصف  والتجريبي تعتمد الدراسة المنيج الوصفي الكمي

 دقيقاً  اً وصف الظاىرةلوصف حصاء الوصفي دوات اإلأمن خالل التعامل مع  "بان الفمسطينيةللشركات األ

 يمن أفضل مناىج البحث العمم التجريبييعتبر المنيج و  ،spssية الرزم اإلحصائعمى برنامج  عتمادباال

مما يتيح فرصة عممية لمعرفة الحقائق وسن القوانين  النظريات العمميةعمى  باألساسن ىذا المنيج يعتمد أل

  عن طريق ىذه التجارب.
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 مصادر البيانات 3.3

المصادر الثانويـة: تـم معالجـة اإلطـار النظـري لمبحـث مـن خـالل االعتمـاد عمـى مصـادر البيانـات الثانويـة  اوالً 

ومواقـع  وحـات الـدكتوراهطر ورسـائل الماجسـتير وأ والتي تتمثل في الكتب والمراجـع العربيـة واألجنبيـة والمجـالت

 اإلنترنت المختمفة.

كـأداة   االسـتبانةاسـتخدام  ية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلـىتحميملمعالجة الجوانب ال : ثانيًا المصادر األولية

 .رئيسية لدراسة صممت خصيصا ليذا الغرض

 مجتمع الدراسة 4.3

الخميل وتم في محافظة الموظفين العاممين في شركتي ألبان الجنيدي والجبريني  منيتكون مجتمع الدراسة 

 256وعددىم  اإلنتاج، قسم اإلدارة، المشتريات، التسويق، المحاسبة(اختيار األقسام اإلدارية التالية )قسم 

 .لتمثل مجتمع الدراسة ألىميتيا في تمثيل موضوع الدراسة موظفا

 عينة الدراسة 5.3

باسـتخدام العينـة الطبقيـة لدراسـة % مـن المجتمـع األصـمي60وىـو مـا يشـكل  موظفـاً  (154)تكونت العينـة مـن

 :(moore et.al, 2003)عددىا باستخدام المعادلة التالي وتم تحديد النسبية

2^n=(Z/2m) 

Z  ( 1.96القيمة المعيارية لمستوى داللة معموم=Z  0.05لمستوى داللة= α ) 

M  (0.05اليامشي ويعبر عنة بالعالمة العشرية)مثال  أالخط 

 :التالية يتم تصحيح حجم العينة في حاالت المجتمعات النيائية من المعادلة

N*n/N+n-1 



73 
 

 ن حجم العينةأولى نجد باستخدام المعادلة األ

384 =2^(1.96/2*0.05) 

 فان حجم العينة المعدل باستخدام المعادلة الثانية يساوي:N=256 حيث ان مجتمع الدراسة 

384*256/384+256-1=154 

 .عمى األقل 154ن حجم العينة المناسبة في ىذه الحالة يساوي وبذلك فإ

 استخراج نسبة العينة المطموبة نستخدم المعادلة التاليةمن أجل 

 = عينة الدراسة/مجتمع الدراسة األصمي الدراسة نسبة العينة الطموبة من مجتمع

% وبـــذلك يمكـــن معرفـــة أعـــداد افـــراد العينـــة فـــي كـــل قســـم مـــن األقســـام اإلداريـــة المختـــار فـــي 60=154/265

 (1.3الدراسة كما ىو موضح في الجدول رقم )

 توزيع مجتمع وعينة الدراسة يمثل ( 1.3جدول رقم)

 مجتمع الدراسة نوع القسم
% 60العينة المطموبة 

 من المجتمع األصمي
 العدد المسترد

 93 97 163 قسم اإلنتاج

 12 14 23 قسم اإلدارة

قسم المشتريات 

 والتخزين
27 16 13 

 10 12 19 قسم التسويق

 15 15 24 قسم المحاسبة

 143 154 256 المجموع
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وعميو تكون  254استبيان من أصل  241بعد توزيع االستبيانات عمى أفراد عينة الدراسة تم استرداد 

وفيما يمي وصف لمبيانات  % تقريبا وىي نسبة مقبولة في األبحاث والرسائل العممية.91نسبة االسترداد 

الدراسة لممبحوثين داخل عينةالعامة   

الدراسة المبحوثين داخل عينةخصائص (: 8.3الجدول)  

 العدد الفئة المتغٌر
النسبة

 المئوٌة

 83.9 120 ذكر الجنس

 16.1 23 أنثى  

 100.0 143 المجموع  

 14.7 21 دبلوم المؤهلالعلمً

 36.4 52 بكالورٌوس  

 27.3 39 دراساتعلٌا)ماجستٌرفأعلى(  

 21.7 31 أخرى  

 100.0 143 المجموع  

 1.4 2 مدٌرمالً المسمىالوظٌفً

 10.5 15 محاسب  

 2.1 3 مدٌرإنتاج  

 86.0 123 أخرى  

 100.0 143 المجموع  

سنوات0أقلمن عددسنواتالخبرة  40 28.0 
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سنوات03-0من    66 46.2 

سنوات03أكثرمن    37 25.9 

 100.0 143 المجموع  

 11.9 17 محاسبة التخصصالعلمً

 7.0 10 اقتصاد  

 9.8 14 تسوٌق  

 14.7 21 إدارةأعمال  

 56.6 81 أخرى  

 100.0 143 المجموع  

 

  :دراسةأداة ال 6.3
 

أداة االستبيان لدراسة دور ماسية بورتر في تعزيز األداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية  الباحث استخدم

محاور رئيسية وىي: محور محددات المقدرة  4 فقرة مقسمة إلى 86 من تتكون والتي في محافظة الخميل

 الصناعات التكميمية ،نتاجعوامل اإل ،ظروف الطمبالتنافسية لنظرية بورتر الماسية الصناعية وعناصرىا)

استراتيجيات بورتر التنافسية وعناصرىا)استراتيجية محور  ،ىيكل المنافسة السائد( ،الدور الحكومي ،)الداعمة(

 ،وعناصرىا)الكفاءةالتنافسية لنظرية بورتر  الميزةمحور  ،استراتيجية التركيز( ،استراتيجية التميز ،قيادة التكمفة

لبان شركات األومحور المتغير التابع في الدراسة وىو محور األداء التنافسي ل ،االستجابة( ،التجديد ،جودةال

 ،(3)غير متأكد = ،(2)معارض = ،(1معارض بشدة =) كالتالي:الفمسطينية، وتتدرج اإلجابة عمى الفقرات 

 (.5 -1من ) الخماسي عمى مقياس ليكرت( 5)موافق بشدة = ،(4)موافق =
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 ثبات أداة الدراسة 7.3
 

لمتعبير عن مدى تجانس و تناسق)اتساق( إجابات المبحوثين عمى فقرات وعبارات ثبات أداة الدراسة يستخدم 

 عمى عينةيا النتائج نفسيا إذا أعيد تطبيق أداة الدراسة عطيتأن وبالتالي  ،إجاباتيمومدى دقة أداة الدراسة 

ثبات لمجاالت أداة الدراسة ال قياسلقياس ثبات أداة الدراسة تم . لذلك و في نفس الظروفمماثمة  أخرى

كانت النتائج عمى و  ،الثبات كرونباخ ألفا تباستخدام معامالباإلضافة إلى الدرجة الكمية لألداة والفقرات 

 معامالت الثبات: (3.3جدول رقم):                           النحو التالي

 عدد الفقرات المجال
معامل الثبات ألفا 

 كرونباخ

 0.79 10 ظروف الطمب

 0.78 6 نتاجعوامل اإل

 0.86 8 )الداعمة( الصناعات التكميمية

 0.79 5 الدور الحكومي

 0.48 7 ىيكل المنافسة السائد

محددات المقدرة التنافسية لنظرية 

 بورتر
36 0.91 

 0.82 6 استراتيجية قيادة التكمفة

 0.87 8 استراتيجية التميز

 0.94 4 استراتيجية التركيز
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الدرجة الكمية الستراتيجيات بورتر 

 التنافسية
18 0.80 

 0.69 5 الكفاءة

 0.82 7 جودةال

 0.86 7 التجديد

 0.75 5 االستجابة

 0.92 24 التنافسية لنظرية بورتر الميزة

 0.84 8 األداء التنافسي

 0.96 86 الدرجة الكمية
 

ــــات ) ــــد مجــــاالت 0.94_0.48كمــــا يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق تراوحــــت قــــيم معــــامالت الثب ومحــــاور ( عن

مما يدل عمى أن أداة الدراسة الحاليـة قـادرة عمـى إنتـاج  ،(0.96كما بمغت قيمة معامل الثبات الكمية )،الدراسة

وىـذه القـيم  ،% من النتائج الحالية فيما لو تم إعادة القياس والبحث واسـتخداميا مـرة أخـرى بـنفس الظـروف96

 أجميا. اعتبرت مناسبة ألغراض الدراسة واألىداف التي وضعت ىذه المجاالت وفقراتيا من

 صدق األداة 8.3

مستوى االستبيان ولضمان تحقيقيا لألىداف التي وضعت مـن أجميـا، تمـت مراجعتيـا وتحكيميـا مـن لالرتقاء ب

كما تم استشارة اختصاصيين في مجال اإلحصاء  ،قبل عدد من األكاديميين والمتخصصين في مجال الدراسة

عبـارات االسـتبيان من أجل عممية إدخال البيانات وتحميميا. وفي ضوء مالحظات المحكمين تـم تعـديل بعـض 

تم حسـاب من ناحية أخرى  كي تصبح أكثر وضوحًا من حيث الصياغة وانتماءىا لممحاور التي تندرج تحتيا.
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فقــرة مــن فقــرات محــاور  االســتخراج بطريقــة التحميــل العــاممي والتــي تعبــر عــن قــوة العالقــة بــين كــلمعــامالت 

وتعتبـر أداة الدراسـة بأنيـا تتمتـع  ،ذي تنتمي إليـو الفقـرةمع الدرجة الكمية لذلك المحور الأداة الدراسة ومجاالت 

وبالتالي يدل عمـى زيـادة  ،5.5االستخراج أكبر من معامالت بدرجة صدق عالي عندما تكون جميع أو معظم 

بــأن معظــم  مــن الجــدول أدنــاه يتضــح و االتســاق أو التناســق الــداخمي لمفقــرات داخــل ىــذا المجــال أو المحــور.

ممــا يــدل عمــى تمتــع أداة الدراســة فيمــا يتعمــق بــأداة الدراســة المســتخدمة  5.5اج أعمــى مــن معــامالت االســتخر 

وأن أداة الدراسة المستخدمة قادرة بدرجة مرتفعة عمى تحقيق األىداف التي وضعت من مرتفع ومقبول بصدق 

 معامالت االستخراج.والجدول التالي يوضح نتائج  ،أجميا
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 لمحاور أداة الدراسة مصفوفة قيم معامالت االستخراج(: 314جدول رقم)

 محاور

 معامالت االستخراج

القيمة  ,)القيمة العظمى 

 الصغرى(

الفقرات التي معاممها أقل 

 1.5من 

محدداتالمقدرةالتنافسٌة

لنظرٌةبورتر
(0.51 , 0.78) ------ 

الدرجةالكلٌة

الستراتٌجٌاتبورتر

 التنافسٌة

(0.50 , 0.88) 
فًاستراتٌجٌة0الفقرة

التمٌز

المٌزةالتنافسٌةلنظرٌة

 بورتر
(0.50 , 0.75) ------ 

 األداءالتنافسً
 

(0.51 , 0.62) 
0,0,0,8الفقرات




 

 

 دراسةخطوات تطبيق ال 9.3

مجموعة من موظفي عمى  واستبيان 154 توزيعالباحث بطبع و  قام دراسةال أداةبعد التأكد من صدق  .1

حسب العينة المطموبة  الخميل)شركتي الجنيدي والجبريني(في محافظة  األلبان الكبرى الفمسطينيةشركات 

 في الدراسة.

بجمعيا منيم وقد بمغت  الباحث وبعد ذلك قام منيم بما ىو مطموب االستبيانبتعبئة قام المبحوثون  .2

 .%93استبيان بنسبة استرداد  (143)االستبيانات المسترجعة 

 لتحميل النتائج باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي.جياز الحاسوب الباحث بإدخال االستبيانات إلى  قام .3
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 المعالجة اإلحصائية 1.3.

قام الباحث بإعداد أسئمة االستبانة من خالل الرجوع إلى دراسـات سـابقة ومـن خـالل المعمومـات التـي طرحيـا  

الدراسة، قام الباحـث بمراجعتيـا تمييـدا إلدخاليـا إلـى الحاسـوب بعد جمع بيانات الباحث في اإلطار النظري، و 

وقد تم إدخاليا لمحاسوب بإعطائيا أرقام معينة أي بتحويل اإلجابات المفظية إلى رقمية حيث أعطيـت اإلجابـة 

درجات، واإلجابة معارض درجتين،  3درجات، واإلجابة غير متأكد  4درجات، واإلجابة موافق  5موافق بشدة 

اإلجابــة معــارض بشــدة فقــد أعطيــت درجــة واحــدة عمــى مقيــاس ليكــرت الخماســي بحيــث كممــا زادت الدرجــة أمــا 

زادت درجة استجابات المبحوثين نحو دور ماسية بورتر في تعزيز األداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية 

ج األعـــداد والنســـب المئويـــة وقـــد تمـــت المعالجـــة اإلحصـــائية الالزمـــة لمبيانـــات باســـتخرا  فـــي محافظـــة الخميـــل.

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان  ،لخصائص المبحوثين الشخصية

 وذلك ألن الدرجات الكمية ىي عبارة عن متغيرات كمية بسبب تكونيا من مجموع ،والدرجات الكمية لممجاالت

)  عبـارة عـن متغيـرات ترتيبيـة تـم اسـناد أرقـام تعبـر عـن ترتيبيـاوسط حسـابي( لـدرجات الفقـرات والتـي ىـي )أو 

 . 1إلى معارض بشدة= 5من موافق بشدة =

أسموب تحميل  و (Multiple Linear Regressionوقد تم استخدام أسموب تحميل االنحدار المتعدد) 

(Ridge Regression لفحص فرضيات الدراسة التي تبحث في دور ماسية بورتر في ) تعزيز األداء

وتم استخدام معادلة الثبات كرونباخ ألفا لفحص  ،التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية في محافظة الخميل

ثبات أداة الدراسة وأسموب التحميل العاممي لفحص صدق أداة الدراسة، وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام 

  .SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية 

 مفتاح التصحيح  3...
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(، تم حساب فرق أدنى قيمة وىي 5_  1بعد إعطاء اتجاىات أفراد العينة أرقاما تمثل أوزانا التجاىاتيم من ) 

وىو ما يسمى المدى، ثم تم قسـمة قيمـة المـدى عمـى عـدد المجـاالت المطموبـة  4=  5من أعمى قيمة وىي  1

تمر في زيادة ىـذه القيمـة ابتـداء مـن ، وبالتالي نس5.8=  4/5ليصبح الناتج =  5في الحكم عمى النتائج وىو 

أدنــى قيمــة وذلــك إلعطــاء الفتــرات الخاصــة بتحديــد المســتوى باالعتمــاد عمــى الوســط الحســابي، والجــدول رقــم 

 :( يوضح ذلك5.3)
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 (: مفتاح التصحيح الخماسي314جدول رقم )

 المستوى الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.8أقل من 

 منخفضة 2.6من _ أقل  1.8من 

 متوسطة 3.4_ أقل من  2.6من 

 مرتفعة 4.2_ أقل من  3.4من 

 مرتفعة جدا فأكثر 4.2من 
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  نموذج الدراسة: 08.3

أدناهنموذجالدراسة(متغٌراتالدراسةالمستقلةوالتابعةف2.1ًٌوضحالشكل)

 



































 ( يمثل نموذج الدراسة1.3شكل رقم )                       

 

     المتغٌرات المستقلة

بورتر)قيادة  استراتيجيات
 ،التميز التكاليف،

 التركيز(

المتغير التابع   
(داء التنافسياأل)  

 الميزة عناصر 
)عوامل تعزيز التنافسية

 )الكفاءة، الماسية(عمل 
الجودة  د،يالتجد

 ،االستجابة(

التنافسيةعناصر المقدرة   
عوامل  ،الطمب ظروف)

 ،الدور الحكومي اإلنتاج،
، الصناعات الداعمة

هيكمية المنافسة السائدة 
 في السوق
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  :وصف يخغُشاث انذساعت 2114

لمعالم االقتصادي (Diamond) اعتمد الباحث متغيرات الدراسة بالرجوع الي النموذج الماسي 

وهي  ((Porter, 1990العناصر التي تم تطويرها في الميزة التنافسية  ىبالرجوع ال و بورتر

 كاالتي:

وتشمل حجم الطمب عمى المنتجات وردة فعل المستيمكين المحميين لمسمعة المنتجة ومدى  :_ ظروف الطمب0

 عمى تمبية رغبات المستيمكين من خالل التطوير والتحديث. ةقدرة الشرك

ألنو من عوامل اإلنتاج التقميدية وتشمل العوامل المطورة لإلنتاج، فيي أكثر أىمية : _ عوامل االنتاج8

 يصعب الحصول عمييا أو تقميدىا من قبل المنافسين، مثل الحصول عمى عمالة مؤىمة، نظم االتصاالت

 الحديثة، قواعد البيانات والمعدات واآلالت الحديثة.

سية مثل شركات البالستك ساوتشمل الصناعات التي تسيل عمل الصناعة األ :_الصناعات الداعمة3

 بقار.األمزارع و ، والكرتون

 وقوانين الضريبية والسياسة المال راس أسواق تشريعات : ويشمل الدور الحكومي في_الدور الحكومي4

دارة الصرف سعر سياسة عمى خالل التأثير من أو االحتكار،  .سوقو وا 

قدرة المنظمة عمى تصميم، وتصنيع، وتسويق منتجات بأقل تكمفة  تتجسد في: استراتيجية قيادة التكاليف_ 5

 .ممكنة

: تتضمن ىذه االستراتيجية خمق سمع أو خدمات مميزة عن سمع أو خدمات المنافسين استراتيجية التمايز_6 

 .وتتطمب قدر عالي من اإلبداع
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جزء معين  االستراتيجية عمى خدمة مجموعة معينة من المستيمكين، أو: تركز ىذه استراتيجية التركيز _7

 من السوق، أو منطقة جغرافية محددة.

العالقة بين مدخالت العممية اإلنتاجية من جية وبين المخرجات الناتجة عن وتشمل نتاجية :_ الكفاءة اإل 8

ارتفعت نسبة الناتج إلى المستخدم من ىذه العممية من جية أخرى، حيث ترتفع الكفاءة اإلنتاجية كمما 

وىذا يؤدي لتخفيض التكاليف وزيادة األرباح وبالتالي تخفيض األسعار وتعزيز المركز التنافسي  الموارد

 لممنظمة.

تشير إلى قدرة المنتج أو الخدمة عمى الوفاء بتوقعات المستيمك أو حتى تزيد عن توقعات _الجودة: 9

صر المطابقة: وتعني مطابقة المنتج لممعايير المتعارف عمييا وكذلك المستيمك وتشمل عمى عدة عنا

الخصائص الموضوعية المتعمقة بالعميل والتي يمكن قياسيا، واالستجابة: وتعني إرضاء متطمبات العمالء، 

وتطمعاتيم واحتياجاتيم، والصالحية: ويقصد بيا محافظة المنتج عمى خصائصو عبر الزمن من حيث 

  .ستجابةالمطابقة واال

ويشمل التجديد أي شيء جديد أو حديث يتعمق بطريقة إدارة الشركة أو المنتجات التي  _ التجديد:01

تنتجيا، ويشتمل التحديث عمى كل تقدم يطرأ عمى أنواع المنتجات وعمميات اإلنتاج ونظم اإلدارة واليياكل 

 .التنظيمية واالستراتيجيات التي تعتمد عمييا الشركة

العممية التي يتم من خالليا تمبية احتياجات وتوقعات  وتشمل _االستجابة الحتياجات وتطمعات العمالء:00

 العمالء من خالل خدمة ذات جودة عالية ينتج عنيا رضا العمالء.
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مكانيتيا المادية والبشرية والمعرفية و  استخداميعبر عن قدرة الشركة عمى _األداء التنافسي: 08 مواردىا وا 

ستغالليا بكفاءة و فعالية بالطريقة التي تجعميا تحقق أىدافيا وأىم مؤشراتو معدل الربحية، ونمو المبيعات، ا

 .عمى طريقة بورتر في تحميل األداء التنافسي باالعتمادوالحصة السوقية وتخفيض التكاليف 
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 انفصم انشابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َخبئح انذساعتححهُم انبُبَبث وػشض 

 انًمذيت  2.1

عوامل  ،االستراتيجيات التنافسية ،سيتم تحميل جميع محاور الدراسة الرئيسية وىي)ماسية بورتر، في ىذا القسم

حيـث ســيتم حســاب األوسـاط الحســابية واالنحرافــات ، ( ومحاورىــا الفرعيــةداء التنافسـياأل ،بنـاء الميــزة التنافســية

 بــين الفــروقاختبــار كمــا ســيتم ، لفقــرات ىــذه المحــاور جميعيــا ودرجاتيــا الكميــة المعياريــة ومعــامالت االخــتالف

 (.ANOVAاستجابات المبحوثين نحو فقرات كل محور من محاور الدراسة باستخدام أسموب تحميل التبيان)

  (يبعُت بىسحش حىس انشئُغٍ األول)انً ححهُم فمشاث 1.1

  ظشوف انطهبيحىس   2.1.1

فــروق بــين  ( مــن أجــل فحــص وجــودANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 عمى إجابات المبحوثين: فقرات ىذا المحور بناءً 
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بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور ظروف نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (0.4جدول رقم )

 الطمب

 التباينمصدر  المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 ظروف الطمب

 0.000 4.325 1.893 9 17.041 بين المجموعات

   0.438 1420 621.706 داخل المجموعات

    1429 638.748 المجموع

 

عمـى  دالة إحصائيا بين فقرات محور ظروف الطمب بناءً من خالل نتائج االختبار السابق يتضح وجود فروق 

ف ( ممــا يــدل عمــى اخــتال0.05)مســتوى الداللــة الختبــار ف فــي تحميــل التبــاين أقــل مــن  إجابــات المبحــوثين

ومن خالل جدول المتوسطات واالنحرافات المعيارية يمكن تبرير وجـود فـروق  استجاباتيم لفقرات ىذا المحور،

جابــات المبحــوثين مــن خــالل قاعــدة قبــول الســؤال مــن أفــراد العينــة وىــي تجــاوز وســط اإلجابــات لوســط إبــين 

فـراد العينـة قبمـوا السـؤال ووجـود فـروق أيدل عمـى أن  3وتجاوز رقم  3مقياس ليكرت والتي يمكن اعتبارىا رقم 

ق يوضـحيا االنحـراف المعيـاري يدل عمى وجود اختالفات في اإلجابات لدى أفراد العينة واالختالفات أو الفرو 

بـين إجابـات  فروقـاتوجـود  سبب أي معدل رفض أفراد العينة لسؤال المطروح في االستبانة وىذا الذي يوضح

معامــل االخـــتالف يوضــح تشـــتت ، و 1.07( بمعـــدل 10وأعمـــى انحــراف معيـــاري فــي الفقـــرة رقــم )فــراد العينــة أ

لمعيــــــاري لإلجابــــــات )الــــــرفض( الــــــى نســــــبة الوســــــط إجابــــــات افــــــراد العينــــــة الــــــذي يوضــــــح نســــــبة االنحــــــراف ا

نســبة القبــول مــن قبــل  الحســابي)القبول( ويتضــح مــن الجــدول التــالي نســبة الــرفض منخفضــة جــدا بالنســبة الــى 

( عمــى مقيــاس 5-1مــن )فــراد العينــة أوالفــروق تعنــي االختالفــات فــي إجابــات ) (.0.09(بنســبة  أفــراد العينــة

 ليكرت الخماسي(.
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ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و يوضح  الجدول التالي

 :تقيس محور ظروف الطمب

التي  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:8.4الجدول رقم)

 تقيس محور ظروف الطمب

 ظروف الطمب الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

 بخصائص ومواصفات المنتج اىتمامتولي الشركة   .1

 .لزيادة حجم الطمب عمى منتجات الشركة
 يرذفؼح جذا 0.13 0.58 4.39

حجم الطمب المحمي يساعد الشركة عمى االستفادة   .2

 من اقتصاديات الحجم.
 يرذفؼح جذا 0.13 0.55 4.38

االستجابة العالية الحتياجات عمالء شركتكم   .3

 تساعد عمى نمو الطمب في الشركة. 
 يرذفؼح جذا 0.14 0.62 4.36

تحظى منتجاتكم عمى ثقة عالية من قبل عمالء   .4

 الشركة.
 يرذفؼح جذا 0.13 0.57 4.31

 يرذفؼح جذا 0.14 0.58 4.31 يوجد وعي لدى الزبون حول جودة منتجاتكم.  .5

التنافسي الذي يشعر بو عمالئكم يحثيم الضغط   .6

 عمى تقديم معمومات عن السوق.
 يرذفؼح جذا 0.14 0.59 4.23

جاذبية القطاع تساعد شركتكم عمى نمو حجم   .7

 الطمب عمى منتجات الشركة.
 يرذفؼح جذا 0.13 0.56 4.22

 يرذفؼح جذا 0.15 0.65 4.20سرعة نمو الطمب المحمي يحث شركاتكم عمى   .8
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي  يوضح الجدول السابق

تقيس محور ظروف الطمب مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة 

( 4.26ية)في الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة جدا، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكم

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور ظروف  ،(0.39واالنحراف المعياري الكمي مقداره)

 الطمب مرتفعة.

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

لزيادة حجم الطمب عمى منتجات الشركة( بمتوسط  )تولي الشركة اىتمام بخصائص ومواصفات المنتج

الفقرة )حجم الطمب المحمي يساعد الشركة عمى  ،(0.58( وانحراف معياري مقداره )4.39حسابي مقداره )

الفقرة  ،(0.55( وانحراف معياري مقداره )4.38االستفادة من اقتصاديات الحجم( بمتوسط حسابي مقداره )

ات عمالء شركتكم تساعد عمى نمو الطمب في الشركة( بمتوسط حسابي مقداره )االستجابة العالية الحتياج

الفقرة )تحظى منتجاتكم عمى ثقة عالية من قبل عمالء الشركة(  ،(0.62( وانحراف معياري مقداره )4.36)

 (.0.57( وانحراف معياري مقداره )4.31بمتوسط حسابي مقداره )

 بشكل مبكر.االعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة 

الزبون يطمب تطوير وتحسين مستمر عمى   .9

 المنتجات بشكل مستمر.
 يرذفؼح 0.16 0.67 4.20

تعمل الشركة عمى إرضاء الزبائن من خالل   .10

 خفض سعر المنتج.
 يرذفؼح 0.27 1.07 4.01

 يرذفؼح جذا 0.09 0.39 4.26 الدرجة الكمية 
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ل الشركة الي إرضاء الزبائن من خالل خفض سعر المنتج( : الفقرة )تعمفي حين  كانت أدنى الفقرات

( 0.27وكان معامل االختالف ليذه الفقرة) (1.07( وانحراف معياري مقداره )4.01بمتوسط حسابي مقداره )

, الفقرة )الزبون ىو األعمى مما يدل عمى ارتفاع درجة تفاوت وتشتت اآلراء ليذه الفقرة مقارنة بالفقرات األخرى

( وانحراف معياري 4.2تطوير وتحسين مستمر عمى المنتجات بشكل مستمر( بمتوسط حسابي مقداره )يطمب 

الفقرة )سرعة نمو الطمب المحمي يحث شركاتكم عمى االعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة  ،(0.67مقداره )

ذبية القطاع تساعد الفقرة )جا ،(0.65( وانحراف معياري مقداره )4.2بشكل مبكر( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري 4.22شركتكم عمى نمو حجم الطمب عمى منتجات الشركة( بمتوسط حسابي مقداره )

 (.0.56مقداره )

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تم ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

خصائص ومواصفات المنتج لزيادة حجم الطمب عمى منتجات ظروف الطمب تتمثل بأن الشركة تولي اىتمام ب

الشركة، حجم الطمب المحمي يساعد الشركة عمى االستفادة من اقتصاديات الحجم، االستجابة العالية 

عمى ثقة عالية من  الشركة تساعد عمى نمو الطمب في الشركة، تحظى منتجات الشركةالحتياجات عمالء 

، الضغط التنافسي الذي يشعر بو الشركة لدى الزبون حول جودة منتجات قبل عمالء الشركة، يوجد وعي

عمى نمو حجم الطمب  الشركةيحثيم عمى تقديم معمومات عن السوق، جاذبية القطاع تساعد  ء الشركةعمال

عمى االعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة بشكل  الشركةعمى منتجات الشركة، سرعة نمو الطمب المحمي يحث 

إرضاء الزبائن  عمىالزبون يطمب تطوير وتحسين مستمر عمى المنتجات بشكل مستمر، تعمل الشركة مبكر، 

 من خالل خفض سعر المنتج.



92 
 

  يحىس ػىايم اإلَخبج  11113

( مــن أجــل فحــص وجــود فــروق بــين ANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 عمى إجابات المبحوثين: فقرات ىذا المحور بناءً 

 

بين استجابات المبحوثين نحو فقرات نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (3.4جدول رقم )

 محور عوامل اإلنتاج

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 عوامل اإلنتاج

 0.000 13.129 5.008 5 25.041 المجموعاتبين 

   0.381 852 324.993 داخل المجموعات

    857 350.034 المجموع

 

من خالل نتائج االختبار السابق يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين فقرات محور عوامل اإلنتاج بنـاًء عمـى 

( ممـــا يـــدل عمـــى اخـــتالف 0.05أقـــل مـــن  إجابـــات المبحوثين)مســـتوى الداللـــة الختبـــار ف فـــي تحميـــل التبـــاين

جابــات أفــراد العينــة يتضــح مــن خــالل جــدول إختالفــات بــين اســتجاباتيم لفقــرات ىــذا المحــور، والتبريــر لوجــود ا

( 6)فراد العينة في الفقرة رقـم أ إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من خالل وجود تناقضات 

 .0.75حيث كانت درجة االنحراف ، (بصناعة األلبان في فمسطين بشكل كبير تتوفر المواد الخام الخاصة)
 

ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور عوامل اإلنتاج
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التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:4.4الجدول رقم)

 محور عوامل اإلنتاج

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 

تقيس محور عوامل اإلنتاج مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة 

 عوامل اإلنتاج الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

يسيل التطور التقني والتكنموجي عمل الشركة في   .1

  .مجال صناعة األلبان
 يرذفؼح جذا 0.13 0.57 4.39

 يرذفؼح جذا 0.14 0.60 4.34 .الحديثة والمتطورة يتوفر في شركتكم اآلالت  .2

يوجد سيولو لمحصول عمى رأس مال لتطوير   .3

 .الصناعة المحمية
 يرذفؼح جذا 0.14 0.60 4.24

وقواعد بيانات  اتصاالتيتوفر في شركتكم نظم   .4

 .حديثة
 يرذفؼح 0.16 0.66 4.16

يتوفر في شركتكم عمالة مؤىمة في مجال صناعة   .5

 .األلبان
 يرذفؼح 0.12 0.49 4.15

تتوفر المواد الخام الخاصة بصناعة األلبان في   .6

  .فمسطين بشكل كبير
 يرذفؼح 0.19 0.75 3.86

 يرذفؼح 0.10 0.43 4.19 الدرجة الكمية 



94 
 

( 4.19حسابي لمدرجة الكمية)في الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بمغ المتوسط ال

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور عوامل  ،(0.43واالنحراف المعياري الكمي مقداره)

 اإلنتاج مرتفعة.

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

( 4.39لتكنموجي عمل الشركة في مجال صناعة األلبان( بمتوسط حسابي مقداره ))يسيل التطور التقني وا

الفقرة )يتوفر في شركتكم اآلالت الحديثة والمتطورة( بمتوسط حسابي مقداره  ،(0.57وانحراف معياري مقداره )

عة الفقرة )يوجد سيولو لمحصول عمى رأس مال لتطوير الصنا ،(0.6( وانحراف معياري مقداره )4.34)

 (.0.6( وانحراف معياري مقداره )4.24المحمية( بمتوسط حسابي مقداره )

: الفقرة )تتوفر المواد الخام الخاصة بصناعة األلبان في فمسطين بشكل كبير( في حين  كانت أدنى الفقرات

( 0.19) وكان معامل االختالف ليذه الفقرة (0.75( وانحراف معياري مقداره )3.86بمتوسط حسابي مقداره )

, الفقرة )يتوفر ىو األعمى مما يدل عمى ارتفاع درجة تفاوت وتشتت اآلراء ليذه الفقرة مقارنة بالفقرات األخرى

( وانحراف معياري مقداره 4.15في شركتكم عمالة مؤىمة في مجال صناعة األلبان( بمتوسط حسابي مقداره )

( 4.16ات حديثة( بمتوسط حسابي مقداره )الفقرة )يتوفر في شركتكم نظم اتصاالت وقواعد بيان ،(0.49)

 (.0.66وانحراف معياري مقداره )

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تم ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

ر في يسيل التطور التقني والتكنموجي عمل الشركة في مجال صناعة األلبان، يتوف وعوامل اإلنتاج تتمثل بأن

اآلالت الحديثة والمتطورة، يوجد سيولو لمحصول عمى رأس مال لتطوير الصناعة المحمية، يتوفر في  الشركة

عمالة مؤىمة في مجال صناعة األلبان، تتوفر  الشركةنظم اتصاالت وقواعد بيانات حديثة، يتوفر في  الشركة

 المواد الخام الخاصة بصناعة األلبان في فمسطين بشكل كبير.
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  حىس انصُبػبث انذاػًتي 1.1.1   



( مــن أجــل فحــص وجــود فــروق بــين ANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 فقرات ىذا المحور بناًء عمى إجابات المبحوثين:

محور بين استجابات المبحوثين نحو فقرات نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (5.4جدول رقم )

 الصناعات الداعمة

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 الصناعات الداعمة

 0.335 1.141 0.431 7 3.017 بين المجموعات

   0.378 1136 429.133 داخل المجموعات

    1143 432.150 المجموع

 

نتائج االختبار السابق يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين فقرات محـور الصـناعات الداعمـة  من خالل

( ممـا يـدل عمـى 0.05)مسـتوى الداللـة الختبـار ف فـي تحميـل التبـاين أكبـر مـن  عمى إجابـات المبحـوثين بناءً 

وسـطات الحسـابية( لجميـع وذلك بسـبب ارتفـاع درجـة القبـول )المت عدم اختالف استجاباتيم لفقرات ىذا المحور

 .فقرات محور الصناعات الداعمة
 

ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور الصناعات الداعمة
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التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:6.4الجدول رقم)

 محور الصناعات الداعمة

 

 الصناعات الداعمة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

تتوفر شركات محمية لتغميف وتعميب منتجات   .1

   .الشركة
 يرذفؼح جذا 0.14 0.59 4.33

جل أتستجيب البنوك لحاجاتنا من التمويل من   .2

 .نتاجالتوسع في اإل
 يرذفؼح جذا 0.15 0.64 4.26

 يرذفؼح جذا 0.14 0.58 4.26 .يتوفر شركات محمية لتسويق منتجات الشركة  .3

ارى ان ىناك تعاون مع مؤسسات التأمين   .4

 .المحمية
 يرذفؼح جذا 0.14 0.59 4.25

ابقار إلمدادىا بالمواد يتوافر لدى شركتكم مزارع   .5

  .الخام
 يرذفؼح جذا 0.16 0.69 4.22

تتوفر شركات محمية تساعد في عممية استيراد   .6

 .اآلالت والمعدات الالزمة
 يرذفؼح جذا 0.16 0.66 4.21

 يرذفؼح 0.14 0.60 4.17  .يوجد تعاون مع مراكز البحث والتدريب  .7

 يرذفؼح 0.14 0.57 4.15 .تتوفر شركات محمية لصناعة البالستك والكرتون  .8

 يرذفؼح جذا 0.10 0.44 4.23 الدرجة الكمية 
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يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 

 تقيس محور الصناعات الداعمة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية

 الواردة في الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة جدا، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور  ،(0.44) ( واالنحراف المعياري الكمي مقداره4.23)

 الصناعات الداعمة مرتفعة.

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتات األوساط الحسابيورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درج

( وانحراف معياري 4.33( بمتوسط حسابي مقداره )ة لتغميف وتعميب منتجات الشركة.)تتوفر شركات محمي

الفقرة )تستجيب البنوك لحاجاتنا من التمويل من أجل التوسع في اإلنتاج( بمتوسط حسابي  ،(0.59مقداره )

الفقرة )يتوفر شركات محمية لتسويق منتجات الشركة(  ،(0.64( وانحراف معياري مقداره )4.26مقداره )

مع مؤسسات  الفقرة )ارى ان ىناك تعاون ،(0.58( وانحراف معياري مقداره )4.26بمتوسط حسابي مقداره )

 (.0.59( وانحراف معياري مقداره )4.25التأمين المحمية( بمتوسط حسابي مقداره )

: الفقرة )تتوفر شركات محمية لصناعة البالستك والكرتون( بمتوسط حسابي ت أدنى الفقراتفي حين  كان

التدريب( بمتوسط الفقرة )يوجد تعاون مع مراكز البحث و  ،(0.57( وانحراف معياري مقداره )4.15مقداره )

الفقرة )تتوفر شركات محمية تساعد في عممية استيراد  ،(0.6( وانحراف معياري مقداره )4.17حسابي مقداره )

الفقرة )يتوافر  ،(0.66( وانحراف معياري مقداره )4.21اآلالت والمعدات الالزمة( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري مقداره 4.22( بمتوسط حسابي مقداره )لدى شركتكم مزارع ابقار إلمدادىا بالمواد الخام

 .وكانت معامالت االختالف متقاربة نسبيا بين فقرات ىذا المحور ،(0.69)

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تم ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

مية لتغميف وتعميب منتجات الشركة، تستجيب البنوك تتوفر شركات مح والصناعات الداعمة تتمثل بأن
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من التمويل من أجل التوسع في اإلنتاج، يتوفر شركات محمية لتسويق منتجات الشركة،  الشركة لحاجات

بقار إلمدادىا بالمواد الخام، تتوفر أمزارع  الشركةتعاون مع مؤسسات التأمين المحمية، يتوافر لدى  يوجد

عممية استيراد اآلالت والمعدات الالزمة، يوجد تعاون مع مراكز البحث والتدريب،  شركات محمية تساعد في

 تتوفر شركات محمية لصناعة البالستك والكرتون.

 انذوس انحكىيٍيحىس  1.1.1

( مــن أجــل فحــص وجــود فــروق بــين ANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 ى إجابات المبحوثين:عم فقرات ىذا المحور بناءً 

بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور الدور نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (7.4جدول رقم )

 الحكومي

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 الدور الحكومي

 0.004 3.818 3.215 4 12.859 المجموعاتبين 

   0.842 710 597.790 داخل المجموعات

    714 610.649 المجموع

 

 مــن خــالل نتــائج االختبــار الســابق يتضــح وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين فقــرات محــور الــدور الحكــومي بنــاءً 

ف ( مما يدل عمى اختال0.05أقل من  )مستوى الداللة الختبار ف في تحميل التباين عمى إجابات المبحوثين

االرتفــــاع الكبيــــر فــــي التبــــاين بــــين المتوســــطات الحســــابية و اســــتجاباتيم لفقــــرات ىــــذا المحــــور، وذلــــك بســــبب 

 االنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات محور الدور الحكومي.
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االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي ومعـامالت  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور الدور الحكومي

 التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:8.4الجدول رقم)

 محور الدور الحكومي
 

 

أداة الدراسة التي يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 

تقيس محور الدور الحكومي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة 

( 3.74) في الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية

 الدور الحكومي الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

عفاءات الضريبية الحكومية ساىمت بتحسين اإل  .1

  .الوضع المالي لشركة
 يرذفؼح 0.20 0.77 3.90

 يرذفؼح 0.20 0.77 3.85  .كثر من الصناعةأتدعم االستيراد  الحكومة حالياً   .2

السياسات الحكومية ليا دور في زيادة الطمب عمى   .3

 .منتجاتكم
 يرذفؼح 0.27 1.00 3.78

والتكتل لشركات  االندماجتدعم الحكومة جيود   .4

  .األلبان
 يرذفؼح 0.28 1.02 3.68

توفر الحكومة كامل خدمات البنية التحتية الالزمة   .5

  .نتاجلإل
 يرذفؼح 0.28 0.99 3.52

 يرذفؼح 0.18 0.68 3.74 الدرجة الكمية 
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مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور الدور  ،(0.68) واالنحراف المعياري الكمي مقداره

 الحكومي مرتفعة.

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

( 3.9)اإلعفاءات الضريبية الحكومية ساىمت بتحسين الوضع المالي لشركة( بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )الحكومة حاليًا تدعم االستيراد أكثر من الصناعة( بمتوسط حسابي  ،(0.77وانحراف معياري مقداره )

 .(0.77( وانحراف معياري مقداره )3.85مقداره )

: الفقرة )توفر الحكومة كامل خدمات البنية التحتية الالزمة لإلنتاج( بمتوسط في حين  كانت أدنى الفقرات

الفقرة )تدعم الحكومة جيود االندماج والتكتل  ،(0.99( وانحراف معياري مقداره )3.52حسابي مقداره )

الفقرة )السياسات  ،(1.02( وانحراف معياري مقداره )3.68لشركات األلبان( بمتوسط حسابي مقداره )

مقداره  ( وانحراف معياري3.78الحكومية ليا دور في زيادة الطمب عمى منتجاتكم( بمتوسط حسابي مقداره )

 وكانت ىذه الفقرات الثالثة ىي األكثر تشتتا بأعمى معامالت اختالف من بين فقرات ىذا المحور. ،(1)

يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية: الدور  ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

تحسين الوضع المالي لشركة، الحكومة حاليًا تمثل بأن اإلعفاءات الضريبية الحكومية ساىمت بيالحكومي 

، تدعم الشركة تدعم االستيراد أكثر من الصناعة، السياسات الحكومية ليا دور في زيادة الطمب عمى منتجات

 الحكومة جيود االندماج والتكتل لشركات األلبان، توفر الحكومة كامل خدمات البنية التحتية الالزمة لإلنتاج.
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  االعخشاحُدُت وهُكم انغىق وانًُبفغتيحىس : 1.1.1

( مــن أجــل فحــص وجــود فــروق بــين ANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 عمى إجابات المبحوثين: فقرات ىذا المحور بناءً 

فقرات محور بين استجابات المبحوثين نحو نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (9.4جدول رقم )

 االستراتيجية وهيكل السوق والمنافسة

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

االستراتيجية وىيكل 

 السوق والمنافسة

 0.000 35.309 35.036 6 210.216 بين المجموعات

   0.992 994 986.308 داخل المجموعات

    1000 1196.523 المجموع

مــن خــالل نتــائج االختبــار الســابق يتضــح وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين فقــرات محــور االســتراتيجية وىيكــل 

( 0.05)مستوى الداللة الختبار ف فـي تحميـل التبـاين أقـل مـن  عمى إجابات المبحوثين السوق والمنافسة بناءً 

 4.14، وذلك بسبب التباين في إجابات أفراد العينة من استجاباتيم لفقرات ىذا المحورمما يدل عمى اختالف 

  3أقل من رقم  المتوسط الحسابي( أن 7ويتضح من الفقرة رقم ) ،وبسبب االنحرافات المعيارية 2.77إلى 

 أن االجابة عمى ىذه الفقرة حصمت عمى الرفض من معظم أفراد العينة. وىذا يدل 

ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور االستراتيجية وىيكل السوق والمنافسة
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التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:01.4الجدول رقم)

 محور االستراتيجية وهيكل السوق والمنافسة

 

 االستراتيجية وهيكل السوق والمنافسة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

ىيكل المنافسة السائد في السوق يتسم بشدة المنافسة   .1

 مما يولد اإلبداع واالبتكار لدى الشركة.
 يرذفؼح 0.14 0.58 4.14

عدد المنافسين في القطاع كبير جدًا ويشكل عائق في   .2

 حرية الدخول والخروج من الصناعة.
 يرذفؼح 0.18 0.68 3.73

 يرذفؼح 0.26 0.91 3.56 ىيكل المنافسة السائد في السوق يتسم بحرية المنافسة.   .3

شركتكم ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج منتجات   .4

المنتجين( لخدمة فئات متعددة في ستاندر)كغيرىا من 

 السوق.

 يرٕضطح 0.41 1.27 3.12

شركتكم ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج منتجات مميزة   .5

 لخدمات متعددة في السوق.
 يرٕضطح 0.40 1.20 3.02

شركتكم ليست المنتج ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج   .6

 منتجات متميزة لخدمة فئات متعددة في السوق. 
 يرٕضطح 0.37 1.10 2.95

شركتكم ليست المنتج ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج   .7

منتجات ستاندر) كغيرىا من المنتجين( لخدمة فئات 

 متعددة من السوق.

 يرٕضطح 0.37 1.03 2.77

 يرٕضطح 0.15 0.49 3.33 الدرجة الكمية 
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المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

تقيس محور االستراتيجية وىيكل السوق والمنافسة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير 

الدرجة الكمية الواردة في الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة 

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو  ،(0.49النحراف المعياري الكمي مقداره)( وا3.33) الكمية

 .والمنافسة متوسطة محور االستراتيجية وىيكل السوق

الفقرة  ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات:ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

السوق يتسم بشدة المنافسة مما يولد اإلبداع واالبتكار لدى الشركة( بمتوسط )ىيكل المنافسة السائد في 

الفقرة )عدد المنافسين في القطاع كبير جدًا ويشكل  ،(0.58( وانحراف معياري مقداره )4.14حسابي مقداره )

ه ( وانحراف معياري مقدار 3.73عائق في حرية الدخول والخروج من الصناعة( بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.56الفقرة )ىيكل المنافسة السائد في السوق يتسم بحرية المنافسة( بمتوسط حسابي مقداره ) ،(0.68)

 (.0.91وانحراف معياري مقداره )

: الفقرة )شركتكم ليست المنتج ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج منتجات ستاندر في حين  كانت أدنى الفقرات

( وانحراف معياري 2.77تعددة من السوق( بمتوسط حسابي مقداره )كغيرىا من المنتجين لخدمة فئات م

الفقرة )شركتكم ليست المنتج ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج منتجات متميزة لخدمة فئات  ،(1.03مقداره )

الفقرة )شركتكم ذات  ،(1.1( وانحراف معياري مقداره )2.95متعددة في السوق( بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.02األقل وتقوم بإنتاج منتجات مميزة لخدمات متعددة في السوق( بمتوسط حسابي مقداره )التكمفة 

كغيرىا من  الفقرة )شركتكم ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج منتجات ستاندر ،(1.2وانحراف معياري مقداره )

 ،(1.27معياري مقداره )( وانحراف 3.12لخدمة فئات متعددة في السوق( بمتوسط حسابي مقداره ) المنتجين

 كما كانت ىذه الفقرات ىي األعمى تشتتا بأعمى معامالت اختالف من بين فقرات ىذا المحور.
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وتبين في الجدول السابق فروقات واضحة ويرجع ىذا السبب الي االختالف بين شركة الجنيدي والجبريني في 

وتبين من الفرضية الرابعة الرئيسة  اختبار في( (36.4رقم  تبني االستراتيجية المالئمة الذي يوضحو جدول

 (.4.12وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح شركة الجنيدي بمتوسط حسابي)اختبار الفرضية 

يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية:  ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

االستراتيجية وىيكل السوق والمنافسة تتمثل بأن ىيكل المنافسة السائد في السوق يتسم بشدة المنافسة مما 

يولد اإلبداع واالبتكار لدى الشركة، عدد المنافسين في القطاع كبير جدًا ويشكل عائق في حرية الدخول 

 د في السوق يتسم بحرية المنافسة.كل المنافسة السائوالخروج من الصناعة، ىي

ومعامالت االختالف لمجاالت المحور  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :)ماسية بورتر( الرئيسي األول
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لمجاالت المحور الرئيسي ومعامالت االختالف  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و (:00.4الجدول رقم)

 األول)ماسية بورتر(

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ماسية بورتر( مرتفعة بوسط حسابي  من الجدول السابق يتضح بأن الدرجة الكمية لممحور الرئيسي

 كما يتضح بأن أعمى درجة من بين درجات محاور ماسية بورتر ىي درجة ظروف الطمب ،(3.95كمي)

( وأخيرا 3.74) ( يمييا الدور الحكومي4.19) ( ثم عوامل اإلنتاج4.23) مةعيمييا الصناعات الدا ،(4.26)

 .(3.33) االستراتيجية وىيكل السوق والمنافسة

 المحور
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

 ظروف الطمب

 
 يرذفؼح جذا 0.09 0.39 4.26

 نتاجعوامل اإل

 
 يرذفؼح 0.10 0.43 4.19

 الصناعات الداعمة

 
 يرذفؼح جذا 0.10 0.44 4.23

 الدور الحكومي

 
 يرذفؼح 0.18 0.68 3.74

 االستراتيجية وىيكل السوق والمنافسة

 
 يرٕضطح 0.15 0.49 3.33

 لماسية بورتر الدرجة الكمية

 
 يرذفؼح 0.10 0.38 3.95
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 انخُبفغُت(انًحىس انشئغٍ انثبٍَ )االعخشاحُدُبث  1.1
 

  انًحىس انفشػٍ األول: اعخشاحُدُت انخكهفت 2.1.1

  انًحىس انفشػٍ األول: اعخشاحُدُت انخكهفت 1

( مــن أجــل فحــص وجــود فــروق بــين ANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 فقرات ىذا المحور بناًء عمى إجابات المبحوثين:

بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (08.4جدول رقم )

 استراتيجية التكمفة

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 استراتيجية التكمفة

 0.000 6.541 4.941 5 24.705 بين المجموعات

   0.755 852 643.566 داخل المجموعات

    857 668.272 المجموع

 

 من خالل نتائج االختبار السابق يتضـح وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين فقـرات محـور اسـتراتيجية التكمفـة بنـاءً 

اختالف  ( مما يدل عمى0.05)مستوى الداللة الختبار ف في تحميل التباين أقل من  عمى إجابات المبحوثين

ويمكــن تبريــر ىــذه االختالفــات بســبب التبــاين فــي اإلجابــة عمــى فقــرات ىــذا  ،اســتجاباتيم لفقــرات ىــذا المحــور

 ( وبسبب االنحرافات المعيارية التي يوضحيا الجدول التالي. 3.74إلى  4.26المحور )من 
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الخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي ومعـامالت ا ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور استراتيجية التكمفة

التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:03.4الجدول رقم)

 محور استراتيجية التكمفة

 

 استراتيجية التكمفة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

تمارس شركتكم رقابة مالية صارمة عمى اإلنفاق   .1

 .بشكل عام
 يرذفؼح جذا 0.13 0.54 4.26

تعمل شركتكم عمى خفض كمف التوزيع قدر   .2

 .اإلمكان
 يرذفؼح 0.17 0.71 4.16

 يرذفؼح 0.19 0.76 4.06 .تسعى شركتكم دوما إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج  .3

تسعير منتجاتيا حساسية تراعي شركتكم عند    .4

 .المستيمك تجاه السعر
 يرذفؼح 0.20 0.83 4.06

تستخدم شركتكم عامل السعر لمتغمب عمى   .5

 .المنافسة في السوق
 يرذفؼح 0.29 1.12 3.90

تسعى شركتكم لكي تصبح المؤسسة األولى من   .6

 .حيث خفض األسعار
 يرذفؼح 0.29 1.10 3.74

 يرذفؼح 0.16 0.63 4.03 الدرجة الكمية 
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يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 

تقيس محور استراتيجية التكمفة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية 

( 4.03) بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكميةالواردة في الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث 

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور  ،(0.63) واالنحراف المعياري الكمي مقداره

 استراتيجية التكمفة مرتفعة.

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

( وانحراف 4.26تمارس شركتكم رقابة مالية صارمة عمى اإلنفاق بشكل عام( بمتوسط حسابي مقداره ))

الفقرة )تعمل شركتكم عمى خفض كمف التوزيع قدر اإلمكان( بمتوسط حسابي مقداره  ،(0.54معياري مقداره )

كاليف اإلنتاج( بمتوسط الفقرة )تسعى شركتكم دوما إلى تخفيض ت ،(0.71( وانحراف معياري مقداره )4.16)

 (.0.76( وانحراف معياري مقداره )4.06حسابي مقداره )

: الفقرة )تسعى شركتكم لكي تصبح المؤسسة األولى من حيث خفض األسعار( في حين  كانت أدنى الفقرات

مب الفقرة )تستخدم شركتكم عامل السعر لمتغ ،(1.1( وانحراف معياري مقداره )3.74بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )تراعي  ،(1.12( وانحراف معياري مقداره )3.9عمى المنافسة في السوق( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف 4.06شركتكم عند تسعير منتجاتيا حساسية المستيمك تجاه السعر( بمتوسط حسابي مقداره )

ت اختالف من بين فقرات كما كانت ىذه الفقرات ىي األعمى تشتتا بأعمى معامال ،(0.83معياري مقداره )

 ىذا المحور.

يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية:  ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

عمى  الشركةتمارس رقابة مالية صارمة عمى اإلنفاق بشكل عام، تعمل الشركة استراتيجية التكمفة تتمثل بأن 

عند  الشركةتراعي  دوما إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج، الشركةتسعى  خفض كمف التوزيع قدر اإلمكان،
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عامل السعر لمتغمب عمى المنافسة في  الشركةتسعير منتجاتيا حساسية المستيمك تجاه السعر، تستخدم 

 ض األسعارى من حيث خفلكي تصبح المؤسسة األول الشركةالسوق، تسعى 

  التميزالمحور الفرعي الثاني: استراتيجية  8.3.4

( من أجل فحص وجود فروق بين فقرات ANOVA)اختبار تحميل التباين األحاديلجدول التالي يوضح نتائج 

 عمى إجابات المبحوثين: ىذا المحور بناءً 

بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (04.4جدول رقم )

 استراتيجية التميز

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 استراتيجية التميز

 0.006 2.835 1.676 7 11.731 بين المجموعات

   0.591 1136 671.538 داخل المجموعات

    1143 683.269 المجموع

 

 السـابق يتضـح وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين فقـرات محـور اسـتراتيجية التميـز بنـاءً من خالل نتائج االختبار 

ف ( مما يدل عمى اختال0.05)مستوى الداللة الختبار ف في تحميل التباين أقل من  عمى إجابات المبحوثين

حرافـــات ويمكــن تبريــر ســـبب االخــتالف فــي إجابــات افــراد العينــة بســبب االن اســتجاباتيم لفقــرات ىــذا المحــور،

 (.15.4( في جدول رقم )5،6،7،8المعيارية العالية في الفقرة رقم )

ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور استراتيجية التميز
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التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:05.4الجدول رقم)

 محور استراتيجية التميز

 

 استراتيجية التميز الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

تيتم شركتكم بإضافة خصائص معنية لممنتج تمبية   .1

 .لرغبات المستيمكين
 يرذفؼح جذا 0.14 0.62 4.32

الموارد البشرية ذات  استقطابتسعى شركتكم إلى   .2

 المؤىالت الفنية العالية.
 يرذفؼح جذا 0.14 0.58 4.24

تعمل شركتكم عمى عقد دورات تدريبية لمعاممين تساعد   .3

 .عمى التمّيز
 يرذفؼح 0.16 0.65 4.16

تراعي شركتكم عند إنتاج سمعو مطابقة المواصفات   .4

 .الدولية
 يرذفؼح 0.11 0.47 4.12

عامل رئيسي لدى شركتكم في عممية تعد الجودة   .5

 .مواجية المنافسة
 يرذفؼح 0.23 0.96 4.11

 االرتفاعتقدم شركتكم إلى زبائنيا سمع استثنائية تبرر   .6

 .سعارفي األ
 يرذفؼح 0.23 0.94 4.10

فمسفة اإلدارة العميا في شركتكم تؤكد عمى تطوير   .7

 .مخرجاتيا بغض النظر عن التكاليف
 يرذفؼح 0.20 0.78 4.01

تستخدم شركتكم مواد أولية عالية الجودة ميما ارتفعت   .8

 .أسعارىا
 يرذفؼح 0.24 0.98 4.01

 يرذفؼح 0.13 0.55 4.13 الدرجة الكمية 
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يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 

مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة تقيس محور استراتيجية التميز 

( 4.13) في الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور  ،(0.55) واالنحراف المعياري الكمي مقداره

 استراتيجية التميز مرتفعة.

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

( 4.32ه ))تيتم شركتكم بإضافة خصائص معنية لممنتج تمبية لرغبات المستيمكين( بمتوسط حسابي مقدار 

الفقرة )تسعى شركتكم إلى استقطاب الموارد البشرية ذات المؤىالت الفنية  ،(0.62وانحراف معياري مقداره )

الفقرة )تعمل شركتكم عمى عقد  ،(0.58( وانحراف معياري مقداره )4.24العالية( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري مقداره 4.16مقداره )دورات تدريبية لمعاممين تساعد عمى التمّيز( بمتوسط حسابي 

( 4.12الفقرة )تراعي شركتكم عند إنتاج سمعو مطابقة المواصفات الدولية( بمتوسط حسابي مقداره ) ،(0.65)

 (.0.47وانحراف معياري مقداره )

 : الفقرة )تستخدم شركتكم مواد أولية عالية الجودة ميما ارتفعت أسعارىا(في حين  كانت أدنى الفقرات

الفقرة )فمسفة اإلدارة العميا في شركتكم  ،(0.98( وانحراف معياري مقداره )4.01بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري 4.01تؤكد عمى تطوير مخرجاتيا بغض النظر عن التكاليف( بمتوسط حسابي مقداره )

تفاع في األسعار( بمتوسط حسابي الفقرة )تقدم شركتكم إلى زبائنيا سمع استثنائية تبرر االر  ،(0.78مقداره )

الفقرة )تعد الجودة عامل رئيسي لدى شركتكم في عممية  ،(0.94( وانحراف معياري مقداره )4.1مقداره )

كما كانت ىذه الفقرات  ،(0.96( وانحراف معياري مقداره )4.11مواجية المنافسة( بمتوسط حسابي مقداره )

 ن بين فقرات ىذا المحور.ىي األعمى تشتتا بأعمى معامالت اختالف م
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: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تم ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

استراتيجية التميز تتمثل بأن تيتم الشركة بإضافة خصائص معنية لممنتج تمبية لرغبات المستيمكين، تسعى 

لمؤىالت الفنية العالية، تعمل الشركة عمى عقد دورات تدريبية الشركة إلى استقطاب الموارد البشرية ذات ا

لمعاممين تساعد عمى التمّيز، تراعي الشركة عند إنتاج سمعو مطابقة المواصفات الدولية، تعد الجودة عامل 

رئيسي لدى الشركة في عممية مواجية المنافسة، تقدم الشركة إلى زبائنيا سمع استثنائية تبرر االرتفاع في 

سعار، فمسفة اإلدارة العميا في الشركة تؤكد عمى تطوير مخرجاتيا بغض النظر عن التكاليف، تستخدم األ

 الشركة مواد أولية عالية الجودة ميما ارتفعت أسعارىا.

  انًحىس انفشػٍ انثبنث: اعخشاحُدُت انخشكُض 1.1.1

أجــل فحــص وجــود فــروق بــين ( مــن ANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 عمى إجابات المبحوثين: فقرات ىذا المحور بناءً 

بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (06.4جدول رقم )

 استراتيجية التركيز

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 استراتيجية التركيز

 0.000 7.726 11.223 3 33.670 بين المجموعات

   1.453 568 825.133 داخل المجموعات

    571 858.802 المجموع

 

 من خالل نتائج االختبار السابق يتضح وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين فقـرات محـور اسـتراتيجية التركيـز بنـاءً 

ف ( مما يدل عمى اختال0.05)مستوى الداللة الختبار ف في تحميل التباين أقل من عمى إجابات المبحوثين 
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 3.76، ويمكن تبرير ىذه الفروقات بسبب التفاوت بين االوساط الحسابية )من استجاباتيم لفقرات ىذا المحور

 ( وبسبب االنحرافات العالية لكل فقرات ىذا المحور.3.17إلى 
 

ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور استراتيجية التركيز

التي تقيس  ومعامالت االختالف لفقرات االستبانة ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:07.4الجدول رقم)

 محور استراتيجية التركيز

  

 استراتيجية التركيز الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

تعمل شركتكم عمى تطوير منتجات جديدة لقطاع   .1

السوق احتياجات أو جزء محدد من السوق لتناسب 

 .المستيدف

 يرذفؼح 0.34 1.28 3.76

الخاصة لجزء  االحتياجاتتقوم شركتكم بتمبية   .2

 .معين من السوق بشكل أسرع من المنافسين
 يرذفؼح 0.33 1.16 3.53

كثر أن خدمة نسبة معينة من السوق أتري الشركة   .3

 .فعالية من خدمة السوق ككل
 يرٕضطح 0.38 1.20 3.20

خدمة مجموعة معينة من العمالء ن إترى الشركة   .4

  أكثر فعالية من خدمة كل العمالء. 
 يرٕضطح 0.37 1.17 3.17

 يرذفؼح 0.32 1.10 3.41 الدرجة الكمية 
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يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 

تقيس محور استراتيجية التركيز مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية 

( 3.41) الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكميةالواردة في 

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور استراتيجية  ،(1.1) واالنحراف المعياري الكمي مقداره

 التركيز مرتفعة.

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتالحسابيورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط 

)تعمل شركتكم عمى تطوير منتجات جديدة لقطاع أو جزء محدد من السوق لتناسب احتياجات السوق 

الفقرة )تقوم شركتكم بتمبية  ،(1.28( وانحراف معياري مقداره )3.76المستيدف( بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.53السوق بشكل أسرع من المنافسين( بمتوسط حسابي مقداره ) االحتياجات الخاصة لجزء معين من

 (.1.16وانحراف معياري مقداره )

كثر فعالية من : الفقرة )ترى الشركة إن خدمة مجموعة معينة من العمالء أفي حين  كانت أدنى الفقرات

لفقرة )تري الشركة أن ا ،(1.17( وانحراف معياري مقداره )3.17( بمتوسط حسابي مقداره )خدمة كل العمالء

( وانحراف 3.2خدمة نسبة معينة من السوق أكثر فعالية من خدمة السوق ككل( بمتوسط حسابي مقداره )

كما اتضح بان معامالت االختالف لفقرات ىذا المحور جميعيا متقاربة مما يدل عمى  ،(1.2معياري مقداره )

 .تقارب درجات التشتت في اآلراء لفقرات ىذا المحور

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تم ،من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة و

عمى تطوير منتجات جديدة لقطاع أو جزء محدد من السوق  الشركةتعمل  واستراتيجية التركيز تتمثل بأن

لجزء معين من السوق بشكل بتمبية االحتياجات الخاصة  الشركةلتناسب احتياجات السوق المستيدف، تقوم 

 أسرع من المنافسين.
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ومعامالت االختالف لمجاالت المحور  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :الرئيسي الثاني)االستراتيجيات التنافسية(

لمجاالت المحور الرئيسي ومعامالت االختالف  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:08.4الجدول رقم)

 الثاني)االستراتيجيات التنافسية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

)االستراتيجيات التنافسية( مرتفعة بوسط حسابي  من الجدول السابق يتضح بأن الدرجة الكمية لممحور الرئيسي

كما يتضح بأن أعمى درجة من بين درجات محاور االستراتيجيات التنافسية ىي درجة  ،(3.86) كمي

 .(3.41( وأخيرا استراتيجية التركيز)4.03) يمييا استراتيجية التكمفة ،(4.13استراتيجية التميز)

 

 

 المحور
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

  استراتيجية التكمفة

 
 يرذفؼح 0.16 0.63 4.03

  التميز استراتيجية

 
 يرذفؼح 0.13 0.55 4.13

  استراتيجية التركيز

 
 يرذفؼح 0.32 1.10 3.41

 لالستراتيجيات التنافسية الدرجة الكمية

 
 يرذفؼح 0.12 0.48 3.86
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 ػىايم بُبء انًُضة انخُبفغُتانًحىس انشئُغٍ انثبنث:  1.1

  انًحىس انفشػٍ األول: انكفبءة 2.1.1

فــروق بــين  ( مــن أجــل فحــص وجــودANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 عمى إجابات المبحوثين: فقرات ىذا المحور بناءً 

بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (09.4جدول رقم )

 الكفاءة

 التباينمصدر  المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 الكفاءة

 0.010 3.348 1.208 4 4.834 بين المجموعات

   0.361 710 256.252 داخل المجموعات

    714 261.085 المجموع

 

عمى إجابات  إحصائيا بين فقرات محور الكفاءة بناءً من خالل نتائج االختبار السابق يتضح وجود فروق دالة 

( ممـا يـدل عمـى اخـتالف اسـتجاباتيم 0.05)مستوى الداللة الختبار ف في تحميـل التبـاين أقـل مـن  المبحوثين

يوضــحيا  التــيووجــود فــروق يــدل عمــى وجــود اختالفــات فــي اإلجابــات لــدى أفــراد العينــة  ،لفقــرات ىــذا المحــور

ة لسؤال المطروح في االستبانة والسبب الرئيسي لوجـود فروقـات رفض أفراد العين معدلاالنحراف المعياري أي 

أي ان ىذه النسبة تعبر عن أفراد العينـة  0.75( بمعدل 5ىو اختالف أفراد العينة في اإلجابة عمى فقرة رقم )

 الذين أجابوا بالرفض.
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ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـالحسابية و األوساط الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور الكفاءة

التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:81.4الجدول رقم)

 محور الكفاءة

 

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 

تقيس محور الكفاءة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في 

 الكفاءة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

من كافة الموارد  االستفادةتيدف الشركة إلى   .1

  .المتاحة من أجل تحقيق أىداف الشركة
 يرذفؼح جذا 0.12 0.53 4.33

لدراسة تكاليف اإلنتاج تقوم الشركة عمى تشكيل   .2

 فريق متخصص.
 يرذفؼح جذا 0.13 0.55 4.29

البدء يتم تحديد التكمفة اإلجمالية لممنتج قبل   .3

 .بعممية اإلنتاج
 جذا يرذفؼح 0.14 0.61 4.20

تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناء عمى دراسات   .4

 السوق قبل البدء بالعممية اإلنتاجية.
 جذا يرذفؼح 0.13 0.56 4.20

تسعى الشركة إلى تخفيض تكاليف المنتج في   .5

 مرحمة مبكرة من اإلنتاج.
 يرذفؼح 0.18 0.73 4.09

 يرذفؼح جذا 0.09 0.40 4.22 الكميةالدرجة  
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( 4.22) كانت مرتفعة جدا، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكميةالجدول أن اتجاىات المبحوثين 

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور الكفاءة  ،(0.4) واالنحراف المعياري الكمي مقداره

 مرتفعة.

الفقرة  :ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

)تيدف الشركة إلى االستفادة من كافة الموارد المتاحة من أجل تحقيق أىداف الشركة( بمتوسط حسابي مقداره 

الفقرة )لدراسة تكاليف اإلنتاج تقوم الشركة عمى تشكيل فريق  ،(0.53( وانحراف معياري مقداره )4.33)

 (.0.55)( وانحراف معياري مقداره 4.29متخصص( بمتوسط حسابي مقداره )

: الفقرة )تسعى الشركة إلى تخفيض تكاليف المنتج في مرحمة مبكرة من اإلنتاج( في حين  كانت أدنى الفقرات

( 0.18وكان معامل االختالف ليذه الفقرة) (0.73( وانحراف معياري مقداره )4.09بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )تحدد  ،ه الفقرة مقارنة بالفقرات األخرىىو األعمى مما يدل عمى ارتفاع درجة تفاوت وتشتت اآلراء ليذ

الشركة سعر بيع المنتج بناء عمى دراسات السوق قبل البدء بالعممية اإلنتاجية( بمتوسط حسابي مقداره 

الفقرة )يتم تحديد التكمفة اإلجمالية لممنتج قبل البدء بعممية اإلنتاج(  ،(0.56( وانحراف معياري مقداره )4.2)

 (.0.61( وانحراف معياري مقداره )4.2ي مقداره )بمتوسط حساب

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تم ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

تيدف الشركة إلى االستفادة من كافة الموارد المتاحة من أجل تحقيق أىداف الشركة،  والكفاءة تتمثل بأن

اج تقوم الشركة عمى تشكيل فريق متخصص، يتم تحديد التكمفة اإلجمالية لممنتج قبل لدراسة تكاليف اإلنت

البدء بعممية اإلنتاج، تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناء عمى دراسات السوق قبل البدء بالعممية اإلنتاجية، 

 تسعى الشركة إلى تخفيض تكاليف المنتج في مرحمة مبكرة من اإلنتاج.
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  انفشػٍ انثبٍَ: اندىدةانًحىس  1.1.1

فــروق بــين  ( مــن أجــل فحــص وجــودANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 عمى إجابات المبحوثين: فقرات ىذا المحور بناءً 

بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (80.4جدول رقم )

 الجودة

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 الجودة

 0.000 8.207 3.277 6 19.662 بين المجموعات

   0.399 994 396.895 داخل المجموعات

    1000 416.557 المجموع

عمى إجابات  ائيا بين فقرات محور الجودة بناءً يتضح وجود فروق دالة إحصمن خالل نتائج االختبار السابق 

ف اسـتجاباتيم ( ممـا يـدل عمـى اخـتال0.05)مستوى الداللة الختبار ف في تحميـل التبـاين أقـل مـن  المبحوثين

ووجــود فــروق يــدل عمــى وجــود اختالفــات فــي اإلجابــات لــدى أفــراد العينــة التــي يوضــحيا  لفقــرات ىــذا المحــور،

النحراف المعياري أي معدل رفض أفراد العينة لسؤال المطروح في االستبانة والسبب الرئيسي لوجـود فروقـات ا

أي أن ىذه النسبة تعبر عن أفراد العينـة  0.91( بمعدل 7ىو اختالف أفراد العينة في اإلجابة عمى فقرة رقم )

 ذين أجابوا بالرفض.ال

ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور الجودة
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التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:88.4الجدول رقم)

 محور الجودة

 

 

 الجودة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

والمعاير الدولية الخاصة  سالمقاييتتابع الشركة   .1

 .بصناعة األلبان
 يرذفؼح جذا 0.12 0.54 4.42

تولي الشركة اىتمام بخصائص ومواصفات   .2

 المنتج.
 يرذفؼح جذا 0.13 0.58 4.35

موردييا عمى أساس جودة  باختيارتقوم مؤسستكم   .3

 .المواد التي يقدمونيا
 يرذفؼح جذا 0.15 0.64 4.31

تراعي مؤسستكم عند إنتاج سمعو مطابقة   .4

 .المواصفات الدولية
 يرذفؼح جذا 0.13 0.54 4.29

تحظى منتجاتكم عمى ثقة عالية من قبل عمالء   .5

 .الشركة
 يرذفؼح جذا 0.13 0.53 4.24

يوجد لدى الشركة نظام تغذية راجعة من    .6

 .المستيمكين حول جودة منتجاتيا
 يرذفؼح 0.14 0.59 4.18

تستخدم شركتكم مواد أولية عالية الجودة ميما   .7

 .ارتفعت أسعارىا
 يرذفؼح 0.23 0.91 3.95

 يرذفؼح جذا 0.10 0.44 4.25 الدرجة الكمية 
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يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 

ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في تقيس محور الجودة مرتبة 

( 4.25الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة جدا، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور الجودة  ،(0.44) واالنحراف المعياري الكمي مقداره

 رتفعة.م

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

( وانحراف 4.42)تتابع الشركة المقاييس والمعاير الدولية الخاصة بصناعة األلبان( بمتوسط حسابي مقداره )

ائص ومواصفات المنتج( بمتوسط حسابي مقداره الفقرة )تولي الشركة اىتمام بخص ،(0.54معياري مقداره )

الفقرة )تقوم مؤسستكم باختيار موردييا عمى أساس جودة المواد  ،(0.58( وانحراف معياري مقداره )4.35)

الفقرة )تراعي مؤسستكم  ،(0.64( وانحراف معياري مقداره )4.31التي يقدمونيا( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري مقداره 4.29اصفات الدولية( بمتوسط حسابي مقداره )عند إنتاج سمعو مطابقة المو 

(0.54.) 

: الفقرة )تستخدم شركتكم مواد أولية عالية الجودة ميما ارتفعت أسعارىا( في حين  كانت أدنى الفقرات

( 0.23) وكان معامل االختالف ليذه الفقرة (0.91( وانحراف معياري مقداره )3.95بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )يوجد  ،ىو األعمى مما يدل عمى ارتفاع درجة تفاوت وتشتت اآلراء ليذه الفقرة مقارنة بالفقرات األخرى

( 4.18لدى الشركة نظام تغذية راجعة من المستيمكين حول جودة منتجاتيا( بمتوسط حسابي مقداره )

الية من قبل عمالء الشركة( بمتوسط الفقرة )تحظى منتجاتكم عمى ثقة ع ،(0.59وانحراف معياري مقداره )

 (.0.53( وانحراف معياري مقداره )4.24حسابي مقداره )
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: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تم ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

تتابع الشركة المقاييس والمعاير الدولية الخاصة بصناعة األلبان، تولي الشركة اىتمام  والجودة تتمثل بأن

باختيار موردييا عمى أساس جودة المواد التي يقدمونيا، تراعي  الشركةبخصائص ومواصفات المنتج، تقوم 

من قبل عمالء  ثقة عالية عمى الشركة عند إنتاج سمعو مطابقة المواصفات الدولية، تحظى منتجات الشركة

مواد أولية  الشركةيوجد لدى الشركة نظام تغذية راجعة من المستيمكين حول جودة منتجاتيا، تستخدم  الشركة،

 عالية الجودة ميما ارتفعت أسعارىا.

  انًحىس انفشػٍ انثبنث: انخدذَذ 1.1.1

فــروق بــين ( مــن أجــل فحــص وجــود ANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 :عمى إجابات المبحوثين فقرات ىذا المحور بناءً 

بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (83.4جدول رقم )

 التجديد

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 التجديد

 0.001 3.928 1.775 6 10.649 بين المجموعات

   0.452 994 449.133 داخل المجموعات

    1000 459.782 المجموع

 

عمـــى  ئيا بـــين فقـــرات محـــور التجديـــد بنـــاءً مـــن خـــالل نتـــائج االختبـــار الســـابق يتضـــح وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــا

( ممــا يــدل عمــى اخــتالف 0.05الداللــة الختبــار ف فــي تحميــل التبــاين أقــل مــن )مســتوى  إجابــات المبحــوثين

ووجـود فـروق يـدل عمـى وجـود اختالفـات فـي اإلجابـات لـدى أفـراد العينـة التـي  محور،استجاباتيم لفقرات ىذا ال
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يوضــحيا االنحـــراف المعيـــاري أي معـــدل رفـــض أفـــراد العينـــة لســـؤال المطـــروح فـــي االســـتبانة والســـبب الرئيســـي 

أي ان ىـذه النسـبة تعبـر  0.81( بمعـدل 7لوجود فروقات ىو اختالف أفراد العينة في اإلجابة عمى فقرة رقـم )

 عن أفراد العينة الذين أجابوا بالرفض.

ومعامالت االختالف لفقرات االستبيان التي  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور التجديد
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التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:84.4الجدول رقم)

 محور التجديد

 

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 

تقيس محور التجديد مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في 

 التجديد الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

 جذايرذفؼح  0.14 0.58 4.30 .تركز الشركة عمى عمميات البحث التطوير  .1

 يرذفؼح جذا 0.15 0.64 4.27  .تيتم الشركة بإنتاج اصناف جديدة من المنتجات  .2

تقوم الشركة بإدخال تغيرات جذرية جديد عمى   .3

  وطرق العمل. اساليب اإلنتاج
 يرذفؼح جذا 0.18 0.74 4.20

تتصف الخطط والسياسات المتبعة في الشركة   .4

ىدافيا ومواجية التغيرات أ بالمرونة لتحقيق

 تممة.المح

 يرذفؼح 0.15 0.62 4.19

توجد عمميات تجديد مستمر في التكنولوجيا   .5

 .والتقنيات المستخدم
 يرذفؼح 0.14 0.56 4.11

 االستراتيجياتتقوم الشركة في تغير جذري في   .6

 الشركة لتتالءم مع احتياجات السوق.المتبعة لدى 
 يرذفؼح 0.18 0.73 4.08

تقوم الشركة بتغييرات جذرية في الييكل التنظيمي   .7

 .لتحسين األداء 
 يرذفؼح 0.20 0.81 3.98

 يرذفؼح 0.12 0.49 4.16 الدرجة الكمية 
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( واالنحراف 4.16) لمدرجة الكميةالجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي 

 مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور التجديد مرتفعة. ،(0.49المعياري الكمي مقداره)

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

( وانحراف معياري مقداره 4.3التطوير( بمتوسط حسابي مقداره ))تركز الشركة عمى عمميات البحث 

( وانحراف 4.27الفقرة )تيتم الشركة بإنتاج اصناف جديدة من المنتجات( بمتوسط حسابي مقداره ) ،(0.58)

الفقرة )تقوم الشركة بإدخال تغيرات جذرية جديد عمى اساليب اإلنتاج وطرق العمل(  ،(0.64معياري مقداره )

 (.0.74( وانحراف معياري مقداره )4.2حسابي مقداره ) بمتوسط

( ي الييكل التنظيمي لتحسين األداء: الفقرة )تقوم الشركة بتغييرات جذرية ففي حين  كانت أدنى الفقرات

( 0.20) وكان معامل االختالف ليذه الفقرة (0.81( وانحراف معياري مقداره )3.98بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )تقوم  ،دل عمى ارتفاع درجة تفاوت وتشتت اآلراء ليذه الفقرة مقارنة بالفقرات األخرىىو األعمى مما ي

الشركة في تغير جذري في االستراتيجيات المتبعة لدى الشركة لتتالءم مع احتياجات السوق( بمتوسط حسابي 

مر في التكنولوجيا الفقرة )توجد عمميات تجديد مست ،(0.73( وانحراف معياري مقداره )4.08مقداره )

الفقرة )تتصف  ،(0.56( وانحراف معياري مقداره )4.11والتقنيات المستخدم( بمتوسط حسابي مقداره )

الخطط والسياسات المتبعة في الشركة بالمرونة لتحقيق أىدافيا ومواجية التغيرات المحتممة( بمتوسط حسابي 

 (.0.62( وانحراف معياري مقداره )4.19مقداره )

يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية:  ،الل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقةو من خ

التطوير، تيتم الشركة بإنتاج اصناف جديدة من و تركز الشركة عمى عمميات البحث  وتمثل بأنيالتجديد 

ساليب اإلنتاج وطرق العمل، تتصف الخطط أعمى  ةالمنتجات، تقوم الشركة بإدخال تغيرات جذرية جديد

والسياسات المتبعة في الشركة بالمرونة لتحقيق أىدافيا ومواجية التغيرات المحتممة، توجد عمميات تجديد 
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، تقوم الشركة في تغير جذري في االستراتيجيات المتبعة لدى ةمستمر في التكنولوجيا والتقنيات المستخدم

 الييكل التنظيمي لتحسين األداء السوق، تقوم الشركة بتغييرات جذرية في الشركة لتتالءم مع احتياجات

  انًحىس انفشػٍ انشابغ: االعخدببت 1.1.1.

( مــن أجــل فحــص وجــود فــروق بــين ANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 عمى إجابات المبحوثين: فقرات ىذا المحور بناءً 

بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (85.4جدول رقم )

 االستجابة

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 االستجابة

 0.008 3.496 1.184 4 4.736 بين المجموعات

   0.339 710 240.448 المجموعاتداخل 

    714 245.183 المجموع

 

عمــى بــين فقــرات محــور االســتجابة بنــاًء  مــن خــالل نتــائج االختبــار الســابق يتضــح وجــود فــروق دالــة إحصــائيا

( ممــا يــدل عمــى اخــتالف 0.05)مســتوى الداللــة الختبــار ف فــي تحميــل التبــاين أقــل مــن  إجابــات المبحــوثين

، ويتضــح وجــود فــروق بســبب االنحرافــات المعياريــة التــي تعبــر عــن االجابــة لفقــرات ىــذا المحــوراســتجاباتيم 

 برفص عمى أسئمة االستبانة ولكن بنسب قميمة.

ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور االستجابة
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التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:86.4الجدول رقم)

 محور االستجابة

 
 

واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية 

تقيس محور االستجابة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في 

( 4.25) الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة جدا، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية

 االستجابة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

تيتم الشركة ببحوث التسويق بيدف التعرف عمى   .1

 رغبات الزبائن الغير مشبعة. 
 يرذفؼح جذا 0.15 0.66 4.40

لحاجات  االستجابةتتميز الشركة بقدرة عالية عمى   .2

 .    معيا كافة المتعاممين
 يرذفؼح جذا 0.14 0.58 4.27

العمالء تقوم الشركة عمى تشكيل  احتياجاتلدراسة   .3

 فريق متخصص.
 يرذفؼح جذا 0.12 0.51 4.20

يوجد لدى الشركة نظام تغذية راجعة من    .4

 المستيمكين حول منتجات الشركة.
 يرذفؼح 0.13 0.53 4.20

تسعى الشركة الي جعل منتجاتيا وخدماتيا ذات   .5

 مرونة عالية.
 يرذفؼح 0.15 0.61 4.17

 يرذفؼح جذا 0.10 0.41 4.25 الدرجة الكمية 
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مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور االستجابة  ،(0.41لمعياري الكمي مقداره)واالنحراف ا

 مرتفعة.

: الفقرة مة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقد

مشبعة( بمتوسط حسابي مقداره )تيتم الشركة ببحوث التسويق بيدف التعرف عمى رغبات الزبائن الغير 

الفقرة )تتميز الشركة بقدرة عالية عمى االستجابة لحاجات كافة  ،(0.66( وانحراف معياري مقداره )4.4)

الفقرة )لدراسة احتياجات  ،(0.58( وانحراف معياري مقداره )4.27المتعاممين معيا( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري مقداره 4.2تخصص( بمتوسط حسابي مقداره )العمالء تقوم الشركة عمى تشكيل فريق م

(0.51.) 

: الفقرة )تسعى الشركة الي جعل منتجاتيا وخدماتيا ذات مرونة عالية( بمتوسط في حين  كانت أدنى الفقرات

الفقرة )يوجد لدى الشركة نظام تغذية راجعة من  ،(0.61( وانحراف معياري مقداره )4.17حسابي مقداره )

الفقرة  ،(0.53( وانحراف معياري مقداره )4.2ستيمكين حول منتجات الشركة( بمتوسط حسابي مقداره )الم

( 4.2)لدراسة احتياجات العمالء تقوم الشركة عمى تشكيل فريق متخصص( بمتوسط حسابي مقداره )

عيا متقاربة كما اتضح بأن معامالت االختالف لفقرات ىذا المحور جمي ،(0.51وانحراف معياري مقداره )

 .مما يدل عمى تقارب درجات التشتت في اآلراء لفقرات ىذا المحور

يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية:  ،و من خالل آراء المبحوثين واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة

تتميز  االستجابة تتمثل بأن الشركة تيتم ببحوث التسويق بيدف التعرف عمى رغبات الزبائن الغير مشبعة،

الشركة بقدرة عالية عمى االستجابة لحاجات كافة المتعاممين معيا، لدراسة احتياجات العمالء تقوم الشركة 

عمى تشكيل فريق متخصص،  يوجد لدى الشركة نظام تغذية راجعة من المستيمكين حول منتجات الشركة، 

 تسعى الشركة الي جعل منتجاتيا وخدماتيا ذات مرونة عالية.



129 
 

ومعامالت االختالف لمجاالت المحور  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و التالي يوضح الجدول 

 :(عوامل بناء الميزة التنافسيةالرئيسي الثالث)

ومعامالت االختالف لمجاالت المحور الرئيسي  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و (:87.4الجدول رقم)

 (التنافسيةعوامل بناء الميزة الثاني)

 

 

 

 

 

 

 

 

( مرتفعة جدا بوسط عوامل بناء الميزة التنافسيةمن الجدول السابق يتضح بأن الدرجة الكمية لممحور الرئيسي)

ىي  عوامل بناء الميزة التنافسية(، كما يتضح بأن أعمى درجة من بين درجات محاور 4.22) حسابي كمي

 .(4.16) ( وأخيرا التجديد4.22) (، يمييا الكفاءة4.25) ( وكذلك الجودة4.25) درجة االستجابة

  انًحىس انشئُغٍ انشابغ: األداء انخُبفغٍ 1.1.1

( مــن أجــل فحــص وجــود فــروق بــين ANOVA)اختبــار تحميــل التبــاين األحــاديالجــدول التــالي يوضــح نتــائج 

 عمى إجابات المبحوثين: فقرات ىذا المحور بناءً 

 المحور
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 يرذفؼح جذا 0.09 0.40 4.22 الكفاءة 

 يرذفؼح جذا 0.10 0.44 4.25 الجودة 

 يرذفؼح 0.12 0.49 4.16 التجديد 

 يرذفؼح جذا 0.10 0.41 4.25  االستجابة

 يرذفؼح جذا 0.09 0.37 4.22 الميزة التنافسية عوامل بناءل الدرجة الكمية
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بين استجابات المبحوثين نحو فقرات محور نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (88.4جدول رقم )

 األداء التنافسي

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 األداء التنافسي

 0.000 3.944 1.447 7 10.132 بين المجموعات

   0.367 1136 416.867 داخل المجموعات

    1143 426.999 المجموع

 

عمى  من خالل نتائج االختبار السابق يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين فقرات محور األداء التنافسي بناءً 

ف ( ممــا يــدل عمــى اخــتال0.05التبــاين أقــل مــن  )مســتوى الداللــة الختبــار ف فــي تحميــل إجابــات المبحــوثين

 .استجاباتيم لفقرات ىذا المحور

ومعـامالت االخـتالف لفقـرات االسـتبيان التـي  ةالمعياريـ اتاالنحرافـاألوساط الحسابية و الجدول التالي يوضح 

 :تقيس محور األداء التنافسي
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التي تقيس  االستبانةومعامالت االختالف لفقرات  ةالمعياري اتاالنحرافاألوساط الحسابية و  (:89.4الجدول رقم)

 محور األداء التنافسي

 

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 

تقيس محور األداء التنافسي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة 

 األداء التنافسي الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

 يرذفؼح جذا 0.13 0.58 4.43 .نتاجية العاممينإيوجد تحسن ممموس في   .1

لدى يوجد تحسن ممحوظ في الحصة السوقية   .2

 .الشركة
 يرذفؼح جذا 0.14 0.61 4.34

 يرذفؼح جذا 0.13 0.56 4.27 .رباح الشركةأيوجد تحسن ممموس في   .3

يوجد زيادة ممموسة في معدالت العائد عمى    .4

 االستثمار.
 يرذفؼح جذا 0.14 0.58 4.27

حققت الشركة قيمة مضافة عالية من خالل   .5

 .التحكم في التكاليف
 يرذفؼح جذا 0.16 0.68 4.22

نو يوجد رضا عالي من قبل عمالء أاالحظ   .6

 .الشركة
 يرذفؼح 0.13 0.53 4.19

 يرذفؼح 0.18 0.75 4.15 .نتاجممموس في تكاليف اإل انخفاضيوجد   .7

 يرذفؼح 0.13 0.52 4.13 .االحظ تحسن ممموس في نمو المبيعات  .8

 يرذفؼح جذا 0.10 0.41 4.25 الدرجة الكمية 
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( 4.25وسط الحسابي لمدرجة الكمية)في الجدول أن اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة جدا، حيث بمغ المت

مما يدل عمى أن درجة استجابات المبحوثين نحو محور األداء  ،(0.41واالنحراف المعياري الكمي مقداره)

 التنافسي مرتفعة.

: الفقرة ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

( وانحراف معياري مقداره 4.43وس في إنتاجية العاممين( بمتوسط حسابي مقداره ))يوجد تحسن ممم

( 4.34الفقرة )يوجد تحسن ممحوظ في الحصة السوقية لدى الشركة( بمتوسط حسابي مقداره ) ،(0.58)

الفقرة )يوجد تحسن ممموس في أرباح الشركة( بمتوسط حسابي مقداره  ،(0.61وانحراف معياري مقداره )

الفقرة )يوجد زيادة ممموسة في معدالت العائد عمى االستثمار(  ،(0.56( وانحراف معياري مقداره )4.27)

 (.0.58( وانحراف معياري مقداره )4.27بمتوسط حسابي مقداره )

: الفقرة )االحظ تحسن ممموس في نمو المبيعات( بمتوسط حسابي مقداره في حين  كانت أدنى الفقرات

الفقرة )يوجد انخفاض ممموس في تكاليف اإلنتاج( بمتوسط  ،(0.52ري مقداره )( وانحراف معيا4.13)

( ىو 0.18) وكان معامل االختالف ليذه الفقرة (0.75( وانحراف معياري مقداره )4.15حسابي مقداره )

الفقرة )االحظ أنو  ،األعمى مما يدل عمى ارتفاع درجة تفاوت وتشتت اآلراء ليذه الفقرة مقارنة بالفقرات األخرى

 ،(0.53( وانحراف معياري مقداره )4.19يوجد رضا عالي من قبل عمالء الشركة( بمتوسط حسابي مقداره )

( 4.22الفقرة )حققت الشركة قيمة مضافة عالية من خالل التحكم في التكاليف( بمتوسط حسابي مقداره )

 (.0.68وانحراف معياري مقداره )

: األداء خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تم ،واتجاىاتيم المرتفعة والموافقة من خالل آراء المبحوثينو 

يوجد تحسن ممموس في إنتاجية العاممين، يوجد تحسن ممحوظ في الحصة السوقية لدى  وتمثل بأنيالتنافسي 

ستثمار، يوجد زيادة ممموسة في معدالت العائد عمى االجد تحسن ممموس في أرباح الشركة، الشركة، يو 
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حققت الشركة قيمة مضافة عالية من خالل التحكم في التكاليف، يوجد رضا عالي من قبل عمالء الشركة، 

 تحسن ممموس في نمو المبيعات. يوجديوجد انخفاض ممموس في تكاليف اإلنتاج، 

 نفشظُبث انذساعت (Ridge Regression) انًخؼذد اخخببس االَحذاس 1.1

 

ال توجد عالقة بين محددات المقدرة التنافسية لنظرية بورتر) الماسية الصناعية( و  :األولى الرئيسيةالفرضية 

 .األداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية

محـددات المقـدرة التنافسـية ) بين المتغيرات المستقمة الجدول التالي يوضح مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون

 (:األداء التنافسي) ( والمتغير التابعلنظرية

محددات المقدرة التنافسية ) بيرسون بين المتغيرات المستقمة (: مصفوفة قيم معامالت االرتباط31.4جدول)

 (األداء التنافسي) ( والمتغير التابعلنظرية

 
ظروف

الطلب

هٌكل

المنافسة

الصناعات

الداعمة

الدور

الحكومً

عوامل

اإلنتاج

األداء

التنافسً

ظروفالطلب
 **621. **535. **389. **688. **615. 1 يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000. 000. 000. 000.  يطرٕٖ انذالنح

هٌكلالمنافسة
 **548. **642. **421. **671. 1 **615. يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000. 000. 000.  000. يطرٕٖ انذالنح

الصناعات

الداعمة

 **579. **603. **393. 1 **671. **688. يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000. 000.  000. 000. يطرٕٖ انذالنح

الدور

الحكومً

 **397. **427. 1 **393. **421. **389. يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000.  000. 000. 000. يطرٕٖ انذالنح

عواملاإلنتاج
 **484. 1 **427. **603. **642. **535. يؼايم تٛرضٌٕ

 000.  000. 000. 000. 000. يطرٕٖ انذالنح

األداءالتنافسً
 1 **484. **397. **579. **548. **621. يؼايم تٛرضٌٕ

  000. 000. 000. 000. 000. يطرٕٖ انذالنح
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ظروف

الطلب

هٌكل

المنافسة

الصناعات

الداعمة

الدور

الحكومً

عوامل

اإلنتاج

األداء

التنافسً

ظروفالطلب
 **621. **535. **389. **688. **615. 1 يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000. 000. 000. 000.  يطرٕٖ انذالنح

هٌكلالمنافسة
 **548. **642. **421. **671. 1 **615. يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000. 000. 000.  000. يطرٕٖ انذالنح

الصناعات

الداعمة

 **579. **603. **393. 1 **671. **688. يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000. 000.  000. 000. يطرٕٖ انذالنح

الدور

الحكومً

 **397. **427. 1 **393. **421. **389. يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000.  000. 000. 000. يطرٕٖ انذالنح

عواملاإلنتاج
 **484. 1 **427. **603. **642. **535. يؼايم تٛرضٌٕ

 000.  000. 000. 000. 000. يطرٕٖ انذالنح

األداءالتنافسً
 1 **484. **397. **579. **548. **621. يؼايم تٛرضٌٕ

  000. 000. 000. 000. 000. يطرٕٖ انذالنح

 .3.30االرذثاط دال إحصائٛا ػُذ يطرٕٖ   **

 .3.30االرذثاط دال إحصائٛا ػُذ يطرٕٖ   *

 

يوجد ارتباطات دالة إحصائيا بين المتغيرات المستقمة ويالحظ من مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون بأنو 

 .والمتغير التابع و كذلك بين المتغيرات المستقمة مع بعضيا البعض
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 (Ridge Regression)االنحدارتحميل نتائج : (30.4جدول رقم )

 Betaيؼايم  انًرغٛراخ انًطرمهح
 Betaيؼايم 

 انًؼٛار٘

انخطأ انًؼٛار٘ 

S.E 

لًٛح اخرثار 

 )ف(

F 

يطرٕٖ 

انذالنح 

اإلحصائٛح 

Sig. 

يؼايم ذضخى 

انرثاٍٚ تؼذ 

 انرجطٛر

VIF 

 2.088 0.000 39.474 0.029 0.182 0.193 ظروف الطمب 

 2.308 0.001 12.205 0.035 0.123 0.119 عوامل اإلنتاج

 2.459 0.000 17.277 0.033 0.139 0.132 الداعمة الصناعات

 1.307 0.017 5.888 0.037 0.090 0.055 الدور الحكومي 

 1.972 0.001 12.304 0.027 0.094 0.079 ىيكل المنافسة

  0.454(=R2, معامل التحديد) 1.901ثابت االنحدار=

 20.329  ,0sig.=0.00(=F_ANOVAقيمة )

 :فحص التوزيع الطبيعي لمصفوفة البواقياختبار كولموجروف_سميرنوف ل 

0.032  P-Value(k-s test)= 

 875.0التأثير الكلي لعناصر الماسية على األداء التنافسي )معامل بيتا الكلي(= درجة 

 المتغير التابع: األداء التنافسي

 

لشركات األلبان  ظروف الطمبيوضح تحميل االنحدار في الجدول السابق بأنو توجد عالقة دالة إحصائيا بين 

(، حيث تبين بأن مستوى الداللة α = 0.05الفمسطينية واألداء التنافسي لتمك الشركات عند مستوى داللة )

وىي  0.193( =Beta، و قيمة معامل المتغير المستقل )0.05وىو أقل من مستوى  0.000الختبار ت=

في مستوى ظروف الطمب لشركات األلبان  موجبة مما يدل عمى أن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة
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الفمسطينية يؤدي إلى زيادة األداء التنافسي لتمك الشركات. ويوضح تحميل االنحدار بأنو توجد عالقة دالة 

 αلشركات األلبان الفمسطينية واألداء التنافسي لتمك الشركات عند مستوى داللة ) عوامل اإلنتاجإحصائيا بين 

، و قيمة معامل 0.05وىو أقل من مستوى  0.001مستوى الداللة الختبار ت= (، حيث تبين بأن0.05 =

وىي موجبة مما يدل عمى أن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في  0.119(=Betaالمتغير المستقل )

مستوى عوامل اإلنتاج لشركات األلبان الفمسطينية يؤدي إلى زيادة األداء التنافسي لتمك الشركات. وأيضًا 

خاصة بشركات )الداعمة( ال الصناعات التكميميةيوضح تحميل االنحدار بأنو توجد عالقة دالة إحصائيا بين 

(،  حيث تبين بأن مستوى α = 0.05األلبان الفمسطينية واألداء التنافسي لتمك الشركات عند مستوى داللة )

 0.132(=Beta، و قيمة معامل المتغير المستقل)0.05وىو أقل من مستوى  0.000الداللة الختبار ت=

ادة في مستوى الصناعات التكميمية وىي موجبة مما يدل عمى أن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزي

)الداعمة( الخاصة بشركات األلبان الفمسطينية يؤدي إلى زيادة األداء التنافسي لتمك الشركات. ويوضح تحميل 

االيجابي لتعزيز تنافسية شركات األلبان واألداء  الدور الحكومياالنحدار بأنو توجد عالقة دالة إحصائيا بين 

 0.017حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت= ،(α = 0.05عند مستوى داللة )التنافسي ليذه الشركات 

وىي موجبة مما يدل عمى أن  0.055(=Beta، و قيمة معامل المتغير المستقل )0.05وىو أقل من مستوى 

بان ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى الدور الحكومي االيجابي لتعزيز تنافسية شركات األل

يؤدي إلى زيادة األداء التنافسي لتمك الشركات. ويوضح تحميل االنحدار بأنو توجد عالقة دالة إحصائيا بين 

 = αالسائد في السوق واألداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية عند مستوى داللة ) هيكل المنافسةبين 

، و قيمة معامل 0.05قل من مستوى وىو أ 0.001(، حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت=0.05

وىي موجبة مما يدل عمى أن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في  0.079(=Betaالمتغير المستقل )

 مستوى ىيكل المنافسة السائد في السوق يؤدي إلى زيادة األداء التنافسي لتمك الشركات.
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ثر العوامل تأثيرا عمى األداء التنافسي ىو ظروف ومن نتائج تحميل االنحدار أيضا يمكن استنتاج بأن أك

(، ثم عوامل 0.139(، يميو الصناعات الداعمة )معامل بيتا المعياري=0.182الطمب )معامل بيتا المعياري=

(، وأخيرا الدور 0.094(، يميو ىيكل المنافسة )معامل بيتا المعياري=0.123اإلنتاج )معامل بيتا المعياري=

 (.0.090تا المعياري=الحكومي )معامل بي

بناًء عمى ما تقدم تبين من نتائج االنحدار باالعتماد عمى معامل بيتا المعياري العالقة االيجابية والطردية بين 

جميع عناصر الماسية واألداء التنافسي مما يدل عمى تتطابق الدراسة الحالية مع النظرية االقتصادية الجزئية 

 لمعالم االقتصادي بورتر. 

 ويالحظ من نتائج الجدول السابق بأن قيمة ف (F_ANOVAدالة إحصائيا )  مستوى الداللة(Sig.  أقل

في تفسير البيانات والمتغيرات  ( مما يدل عمى مالئمة أسموب تحميل االنحدار الخطي المتعدد5.55من 

 التي دخمت الدراسة.

 معامل التحديد (R
ا يدل عمى أن المتغيرات المستقمة التي وىو القدرة التفسيرية لمنموذج مم 5.454(= 2

 )محددات المقدرة التنافسية لنظرية بورتر( قادرة عمى تفسير التغير في المتغير التابع دخمت النموذج

% وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أخرى لم يتم دراستيا أو إدخاليا في 45.4( بنسبة التنافسي )األداء

 نموذج االنحدار. 

  بار التوزيع الطبيعي لمصفوفة البواقياختكما يتضح بأن (K-S Testدال إحصائيا )  مستوى الداللة(

وبما  ،مما يدل عمى أن مصفوفة البواقي ال تتبع التوزيع الطبيعي ليذا النموذج( 5.55اكبر من  5.532

أننا سنستخدم نموذج االنحدار ألغراض الفحص وليس التنبؤ ففي ىذه الحالة سوف نيمل نتيجة ىذا 

 ختبار.اال
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  من  يالنموذج ال يعان مما يدل عمى أن 15جميعيا أقل من كذلك يتضح بأن معامالت تضخم التباين

 .(Multicollinearity) الترابط الخطي مشكمة
 

ال توجـــد عالقـــة بـــين اســـتراتيجيات بـــورتر التنافســـية و األداء التنافســـي لشـــركات  :الثانيـــة الرئيســـيةالفرضـــية  

 .األلبان الفمسطينية

ـــاط بيرســـون ـــرات المســـتقمة الجـــدول التـــالي يوضـــح مصـــفوفة معـــامالت االرتب اســـتراتيجيات بـــورتر ) بـــين المتغي

 (:األداء التنافسي) ( والمتغير التابعالتنافسية

( استراتيجيات بورتر التنافسية) بيرسون بين المتغيرات المستقمة (: مصفوفة قيم معامالت االرتباط38.4جدول)

 (األداء التنافسي) والمتغير التابع

 

 
استراتٌجٌةقٌادة

 التكلفة

استراتٌجٌة

 التمٌز

استراتٌجٌة

 التركٌز

األداء

 التنافسً

استراتٌجٌةقٌادة

 التكلفة

 **507. -056.- **275. 1 يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 509. 001.  يطرٕٖ انذالنح

 استراتٌجٌةالتمٌز
 **591. 002. 1 **275. يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 984.  001. انذالنحيطرٕٖ 

استراتٌجٌة

 التركٌز

 056. 1 002. -056.- يؼايم تٛرضٌٕ

 506.  984. 509. يطرٕٖ انذالنح

 األداءالتنافسً
 1 056. **591. **507. يؼايم تٛرضٌٕ

  506. 000. 000. يطرٕٖ انذالنح

 .3.30االرذثاط دال إحصائٛا ػُذ يطرٕٖ   **

 .3.30االرذثاط دال إحصائٛا ػُذ يطرٕٖ   *

     

اسـتراتيجية ويالحظ من مصـفوفة معـامالت االرتبـاط بيرسـون بأنـو يوجـد ارتباطـات دالـة إحصـائيا بـين كـل مـن 

ال يوجــد ارتبـاط دال إحصــائيا بــين )األداء التنافســي( بينمـا  و المتغيـر التــابع اسـتراتيجية التميــزو  قيـادة التكمفــة
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اسـتراتيجية قيـادة و كذلك ال يوجد ارتباطات دالـة إحصـائيا بـين كـل مـن  ،واألداء التنافسي التركٌزاستراتٌجٌة

استراتيجية و  استراتيجية قيادة التكمفةكما أن االرتباط بين  ،زاستراتيجية التركيمع  استراتيجية التميزو  التكمفة

 .(0.275) دال إحصائيا ولكنو ضعيف التميز

 (Multiple Linear Regressionتحميل االنحدار الخطي المتعدد)نتائج : (33.4جدول رقم )

 Betaيؼايم  انًرغٛراخ انًطرمهح
 Betaيؼايم 

 انًؼٛار٘

انخطأ انًؼٛار٘ 

S.E 

لًٛح اخرثار 

 )خ(

T 

يطرٕٖ 

انذالنح 

اإلحصائٛح 

Sig. 

يؼايم ذضخى 

انرثاٍٚ تؼذ 

 انرجطٛر

VIF 

استراتيجية قيادة 

 التكمفة

0.247 0.378 0.042 5.946 0.000 1.086 

 1.082 0.000 7.674 0.047 0.487 0.364 استراتيجية التميز

 1.003 0.213 1.250 0.023 0.076 0.029 استراتيجية التركيز

  0.484(=R2, معامل التحديد) 1.655ثابت االنحدار=

 43.374  ,0sig.=0.00(=F_ANOVAقيمة )

 :الطبيعي لمصفوفة البواقي فحص التوزيعاختبار كولموجروف_سميرنوف ل 

0.064  P-Value(k-s test)= 

 0.64درجة التأثير الكمي لالستراتيجيات التنافسية عمى األداء التنافسي )معامل بيتا الكمي(=

 المتغير التابع: األداء التنافسي

 

بأنو توجد عالقة دالة إحصائيا بين اختيار شركات األلبان  يوضح تحميل االنحدار في الجدول السابق

(، حيث α = 0.05واألداء التنافسي لتمك الشركات عند مستوى داللة ) استراتيجية قيادة التكمفةالفمسطينية 
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، و قيمة معامل المتغير المستقل 0.05وىو أقل من مستوى  0.000تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت=

(Beta=)0.247  وىي موجبة مما يدل عمى أن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى اختيار

شركات األلبان الفمسطينية استراتيجية قيادة التكمفة يؤدي إلى زيادة األداء التنافسي لتمك الشركات. ويوضح 

 استراتيجية التميزنية تحميل االنحدار بأنو توجد عالقة دالة إحصائيا بين اختيار شركات األلبان الفمسطي

(، حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار α = 0.05واألداء التنافسي لتمك الشركات عند مستوى داللة )

وىي موجبة مما  0.364(=Beta، و قيمة معامل المتغير المستقل )0.05وىو أقل من مستوى  0.000ت=

توى اختيار شركات األلبان الفمسطينية يدل عمى أن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مس

بأنو ال توجد  استراتيجية التميز يؤدي إلى زيادة األداء التنافسي لتمك الشركات. ويوضح تحميل االنحدار أيضاً 

واألداء التنافسي لتمك  استراتيجية التركيزعالقة دالة إحصائيا بين اختيار شركات األلبان الفمسطينية 

وىو أكبر من  0.213(، حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت=α = 0.05لة )الشركات عند مستوى دال

 .0.05مستوى 

أعمى  (0.487ومن نتائج تحميل االنحدار أيضا يمكن استنتاج بأن استراتيجية التميز )معامل بيتا المعياري=

 .(0.378معامل بيتا المعياري=تأثيرا عمى األداء التنافسي من استراتيجية قيادة التكمفة )

 

 معامل التحديد (R
وىو القدرة التفسيرية لمنموذج مما يدل عمى أن المتغيرات المستقمة التي  5.484(= 2

 )األداء )استراتيجيات بورتر التنافسية( قادرة عمى تفسير التغير في المتغير التابع دخمت النموذج

دراستيا أو إدخاليا في نموذج  % وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أخرى لم يتم48.4( بنسبة التنافسي

 االنحدار. 
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  اختبار التوزيع الطبيعي لمصفوفة البواقيكما يتضح بأن (K-S Test ( دال إحصائيا)مستوى الداللة

 .مما يدل عمى أن مصفوفة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ليذا النموذج( 5.55اكبر من  5.564

  مما يدل عمى عدم وجود مشكمة الترابط  15أقل من كذلك يتضح بأن معامالت تضخم التباين جميعيا

 .(Multicollinearityالخطي)

و األداء التنافســـي لشـــركات التنافســـية لنظريـــة بـــورتر  ال توجـــد عالقـــة بـــين الميـــزة :الثالثـــة الرئيســـيةالفرضـــية 

 .األلبان الفمسطينية

التنافسـية  الميـزة)عناصـر  بـين المتغيـرات المسـتقمة الجدول التالي يوضـح مصـفوفة معـامالت االرتبـاط بيرسـون

 (:األداء التنافسي) ( والمتغير التابعلنظرية بورتر

التنافسية لنظرية  عناصر الميزةبيرسون بين المتغيرات المستقمة) (: مصفوفة قيم معامالت االرتباط34.4جدول)

 (األداء التنافسي( والمتغير التابع)بورتر

 االستجابة التجدٌد الجودة الكفاءة 
األداء

 التنافسً

 الكفاءة
 **570. **596. **594. **529. 1 يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000. 000. 000.  يطرٕٖ انذالنح

 الجودة
 **515. **623. **734. 1 **529. يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000. 000.  000. يطرٕٖ انذالنح

 التجدٌد
 **656. **701. 1 **734. **594. يؼايم تٛرضٌٕ

 000. 000.  000. 000. يطرٕٖ انذالنح

 االستجابة
 **664. 1 **701. **623. **596. يؼايم تٛرضٌٕ

 000.  000. 000. 000. يطرٕٖ انذالنح

األداء

 التنافسً

 1 **664. **656. **515. **570. يؼايم تٛرضٌٕ

  000. 000. 000. 000. يطرٕٖ انذالنح

 .3.30االرذثاط دال إحصائٛا ػُذ يطرٕٖ   **

 .3.30االرذثاط دال إحصائٛا ػُذ يطرٕٖ   *
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ويالحظ من مصـفوفة معـامالت االرتبـاط بيرسـون بأنـو يوجـد ارتباطـات دالـة إحصـائيا بـين المتغيـرات المسـتقمة 

 .والمتغير التابع و كذلك بين المتغيرات المستقمة مع بعضيا البعض

 

 (Ridge Regression)االنحدار تحميل نتائج : (35.4جدول رقم )

 Betaيؼايم  انًرغٛراخ انًطرمهح
 Betaيؼايم 

 انًؼٛار٘

انخطأ انًؼٛار٘ 

S.E 

لًٛح اخرثار 

 )ف(

F 

يطرٕٖ 

انذالنح 

اإلحصائٛح 

Sig. 

يؼايم ذضخى 

انرثاٍٚ تؼذ 

 انرجطٛر

VIF 

 1.734 0.000 19.916 0.033 0.147 0.151 انكفاءج

 2.301 0.015 6.069 0.037 0.091 0.086 انجٕدج

 2.880 0.000 36.022 0.030 0.183 0.153 انرجذٚذ

 2.298 0.000 35.590 0.033 0.196 0.197 االضرجاتح

  0.521(=R2, معامل التحديد) 1.774ثابت االنحدار=

 32.306  ,0sig.=0.00(=F_ANOVAقيمة )

 :لمصفوفة البواقيفحص التوزيع الطبيعي اختبار كولموجروف_سميرنوف ل 

0.130  P-Value(k-s test)= 

 0.58عمى األداء التنافسي )معامل بيتا الكمي(= الميزة التنافسيةالتأثير الكمي لعناصر 

 المتغير التابع: األداء التنافسي

 

لشركات  الكفاءة اإلنتاجيةالسابق بأنو توجد عالقة دالة إحصائيا بين  يوضح تحميل االنحدار في الجدول

(، حيث تبين بأن مستوى α = 0.05األلبان الفمسطينية واألداء التنافسي لتمك الشركات عند مستوى داللة )

 0.151(=Beta، و قيمة معامل المتغير المستقل )0.05وىو أقل من مستوى  0.000الداللة الختبار ت=
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في مستوى الكفاءة اإلنتاجية لشركات وىي موجبة مما يدل عمى أن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة 

األلبان الفمسطينية يؤدي إلى زيادة األداء التنافسي لتمك الشركات. كما يوضح تحميل االنحدار بأنو توجد 

األلبان الفمسطينية واألداء التنافسي لتمك الشركات عند  جودة منتجات شركاتعالقة دالة إحصائيا بين 

وىو أقل من مستوى  0.015ين بأن مستوى الداللة الختبار ت=(، حيث تبα = 0.05مستوى داللة )

وىي موجبة مما يدل عمى أن ىذه العالقة عالقة  0.086(=Beta، و قيمة معامل المتغير المستقل )0.05

طردية أي أن الزيادة في مستوى جودة منتجات شركات األلبان الفمسطينية يؤدي إلى زيادة األداء التنافسي 

من حيث )عمميات  التجديدبين  دالة إحصائيا عالقة دبأنو توجويوضح تحميل االنحدار لتمك الشركات. 

ت عند مستوى داء التنافسي لتمك الشركااإلنتاج، والمنتجات، ونظم اإلدارة( لشركات األلبان الفمسطينية واأل

و قيمة  ،5.55وىو أقل من مستوى  5.555حيث تبين بأن مستوى الداللة الختبار ت= ،(α = 0.05داللة )

وىي موجبة مما يدل عمى أن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن  5.153(=Betaمعامل المتغير المستقل)

سطينية التجديد من حيث )عمميات اإلنتاج، والمنتجات، ونظم اإلدارة( لشركات األلبان الفمالزيادة في مستوى 

. وأيضًا يوضح تحميل االنحدار من نتائج تحميل االنحدار بأنو تمك الشركاتداء التنافسي لاأليؤدي إلى زيادة 

عمالء شركات األلبان الفمسطينية واألداء التنافسي ليذه  االستجابة الحتياجاتتوجد عالقة دالة إحصائيا بين 

وىو أقل من  0.000ن مستوى الداللة الختبار ت=(، حيث تبين بأα = 0.05الشركات عند مستوى داللة )

وىي موجبة مما يدل عمى أن ىذه العالقة  0.197(=Beta، و قيمة معامل المتغير المستقل )0.05مستوى 

عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى االستجابة الحتياجات عمالء شركات األلبان الفمسطينية يؤدي إلى 

 زيادة األداء التنافسي لتمك الشركات.
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 ىو االستجابةومن نتائج تحميل االنحدار أيضا يمكن استنتاج بأن أكثر العوامل تأثيرا عمى األداء التنافسي 

)معامل بيتا  ثم الكفاءة ،(0.183)معامل بيتا المعياري= يميو التجديد ،(0.196)معامل بيتا المعياري=

 (.0.091)معامل بيتا المعياري= وأخيرا الجودة ،(0.147المعياري=
 

 ويالحظ من نتائج الجدول السابق بأن قيمة ف (F_ANOVA ( دالة إحصائيا)مستوى الداللةSig. قل أ

في  (Ridge Regression) ( مما يدل عمى مالئمة أسموب تحميل االنحدار الخطي المتعدد5.55من 

 تفسير البيانات والمتغيرات التي دخمت الدراسة.

 معامل التحديد (R
وىو القدرة التفسيرية لمنموذج مما يدل عمى أن المتغيرات المستقمة التي  5.521(= 2

 )األداء ( قادرة عمى تفسير التغير في المتغير التابعالتنافسية لنظرية بورتر الميزةعناصر ) دخمت النموذج

% وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أخرى لم يتم دراستيا أو إدخاليا في نموذج 52.1( بنسبة التنافسي

 االنحدار. 

  اختبار التوزيع الطبيعي لمصفوفة البواقيكما يتضح بأن (K-S Test الداللة ( دال إحصائيا)مستوى

 .مما يدل عمى أن مصفوفة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ليذا النموذج( 5.55اكبر من  5.135

  من  النموذج ال يعاني مما يدل عمى أن 15كذلك يتضح بأن معامالت تضخم التباين جميعيا أقل من

 (.Multicollinearity) مشكمة الترابط الخطي

فروق في دور ماسية بورتر في تنمية األداء التنافسي لشـركات األلبـان ال توجد : الرابعة الرئيسيةالفرضية 

 .الفمسطينية تعزى لمتغير الشركة)شركة الجبريني، شركة الجنيدي(
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من أجل فحص الفرضية السابقة تم استخدام اختبار ت لمعينات المستقمة لفحص وجود فروق في دور ماسية 

شركة  ،لبان الفمسطينية تعزى لمتغير الشركة)شركة الجبرينيبورتر في تنمية األداء التنافسي لشركات األ

 :الجنيدي(، والجدول التالي يوضح نتائج ىذا االختبار

نتائج اختبار ت لمعينات المستقمة لفحص وجود فروق في دور ماسية بورتر في تنمية األداء  (:36.4جدول)

 التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية حسب متغير الشركة)شركة الجبريني, شركة الجنيدي(

 العدد الشركة المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 اختبار ت

درجة 

 احرية

مستوى 

الداللة 

 إلحصائيةا

 0.306 141 1.03- 0.40 4.21 50 الجبريني ظروف الطمب

 
 0.38 4.28 93 الجنيدي

   
 0.412 141 0.82- 0.45 4.15 50 الجبريني هيكل المنافسة

 
 0.41 4.21 93 الجنيدي

   
 0.063 141 1.88- 0.49 4.14 50 الجبريني الصناعات الداعمة

 
 0.40 4.28 93 الجنيدي

   
 0.891 141 0.14- 0.62 3.73 50 الجبريني الحكوميالدور 

 
 0.71 3.75 93 الجنيدي

   
 0.025 141 2.26- 0.41 3.20 50 الجبريني عوامل اإلنتاج

 
 0.52 3.39 93 الجنيدي

   
محددات المقدرة 

التنافسية لنظرية 
 0.148 141 1.45- 0.38 3.89 50 الجبريني



146 
 

 بورتر

 
 0.38 3.98 93 الجنيدي

   
استراتيجية قيادة 

 التكمفة
 0.021 141 2.34- 0.77 3.86 50 الجبريني

 
 0.53 4.12 93 الجنيدي

   
 0.156 141 1.43- 0.58 4.05 50 الجبريني استراتيجية التميز

 
 0.54 4.18 93 الجنيدي

   
 0.786 141 0.27- 1.09 3.38 50 الجبريني استراتيجية التركيز

 
 1.12 3.43 93 الجنيدي

   
استراتيجيات بورتر 

 التنافسية
 0.075 141 1.79- 0.47 3.76 50 الجبريني

 
 0.48 3.91 93 الجنيدي

   
 0.326 141 0.98- 0.47 4.18 50 الجبريني الكفاءة

 
 0.36 4.25 93 الجنيدي

   
 0.005 141 2.86- 0.44 4.11 50 الجبريني الجودة

 
 0.42 4.32 93 الجنيدي

   
 0.673 141 0.42 0.51 4.19 50 الجبريني التجديد

 
 0.49 4.15 93 الجنيدي

   
 0.239 141 1.18- 0.45 4.19 50 الجبريني االستجابة

 
 0.39 4.28 93 الجنيدي

   
 0.204 141 1.28- 0.41 4.17 50 الجبرينيالميزةالتنافسية 
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)عوامل لنظرية بورتر

 تعزبز الماسية(

 
 0.35 4.25 93 الجنيدي

   
 0.036 141 2.11- 0.48 4.15 50 الجبريني التنافسياألداء 

 
 0.36 4.30 93 الجنيدي

   
 

في دور ماسية بورتر  0.05من نتائج الجدول السابق يتضح وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

في تنمية األداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية تعزى لمتغير الشركة)شركة الجبريني، شركة الجنيدي( 

، وبالتالي يستنتج رفض داء التنافسياأل، و الجودة، استراتيجية قيادة التكمفة، عوامل اإلنتاجعند مجاالت 

الفرضية فيما يتعمق بيذه المجاالت. ففي ما يتعمق بمجال عوامل اإلنتاج تبين بأن الفروق كانت لصالح 

(. وفيما يتعمق بمجال 3.20( مقابل شركة الجبريني بوسط حسابي)3.39شركة الجنيدي بوسط حسابي)

( مقابل شركة 4.12كانت لصالح شركة الجنيدي بوسط حسابي)تبين بان الفروق  استراتيجية قيادة التكمفة

(. وفيما يتعمق بمجال الجودة تبين بأن الفروق كانت لصالح شركة الجنيدي 3.86الجبريني بوسط حسابي)

(. وأخيرا فيما يتعمق بمجال األداء التنافسي 4.11( مقابل شركة الجبريني بوسط حسابي)4.32بوسط حسابي)

( مقابل شركة الجبريني بوسط 4.30انت لصالح شركة الجنيدي بوسط حسابي)تبين بأن الفروق ك

 (.4.15حسابي)

في دور ماسية بورتر في  0.05من ناحية أخرى، لم يتضح وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

الجنيدي( عند تنمية األداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية تعزى لمتغير الشركة)شركة الجبريني، شركة 

 باقي مجاالت الدراسة، وبالتالي يستنتج قبول الفرضية فيما يتعمق بباقي المجاالت.
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انًخغُش فٍ حؼضَض انًخغُشاث انًغخمهت  وححهُم يذي حأثُشيُبلشت َخبئح ححهُم االَحذاس انًخؼذد  1.1.2

 )األداء انخُبفغٍ( انخببغ

 

عمى األداء  احصائية ذو داللة لظروف الطمبما يمي وجود تأثير  لماسية بورتر يالحظ من تحميل االنحدار

% سوف ينتج 100التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف حيث أنو اذا وصمت ظروف الطمب إلي ما نسبتو 

لظروف العرض )عوامل % فقط، كما أنو يالحظ من تحميل االنحدار وجود تأثير 19عنو أداء تنافسي بنسبة 

عمى األداء التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف حيث أنو اذا وصمت ظروف  احصائية ذو داللة اإلنتاج(

% فقط، وأيضًا يالحظ من تحميل 11.9% سوف ينتج عنو أداء تنافسي بنسبة 100الطمب إلي ما نسبتو 

عمى األداء التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف  احصائية ذو داللة لصناعات الداعمةاالنحدار وجود تأثير 

% 13.2% سوف ينتج عنو أداء تنافسي بنسبة 100حيث أنو اذا وصمت  الصناعات الداعمة إلي ما نسبتو 

عمى األداء التنافسي ولكن  لمدور الحكوميفقط، وأيضًا يالحظ من تحميل االنحدار وجود تأثير ذو داللة 

% سوف ينتج عنو أداء 100و اذا وصل الدور الحكومي إلي ما نسبتو حجم التأثير ضعيف جدًا حيث أن

عمى  لهيكل المنافسة% فقط، ويالحظ أيضًا من تحميل االنحدار وجود تأثير ذو داللة 5.5تنافسي بنسبة 

% 100األداء التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف جدًا حيث أنو اذا كان ىيكل المنافسة يصل إلي ما نسبتو 

ما يمي وجود  لعناصر الماسية ويالحظ من تحميل االنحدارفقط.  %7.9عنو أداء تنافسي بنسبة  سوف ينتج

عمى األداء التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف حيث أنو اذا لمكفاءة اإلنتاجية  احصائية تأثير ذو داللة

فقط، كما أنو % 15% سوف ينتج عنو أداء تنافسي بنسبة 100إلي ما نسبتو  الكفاءة اإلنتاجيةوصمت 

عمى األداء التنافسي ولكن حجم التأثير لمجودة  احصائية يالحظ من تحميل االنحدار وجود تأثير ذو داللة

% 8% سوف ينتج عنو أداء تنافسي بنسبة 100إلي ما نسبتو  جودة المنتجاتضعيف حيث أنو اذا وصمت 

ديد من حيث )عمميات اإلنتاج، والمنتجات، لتج فقط، وأيضًا يالحظ من تحميل االنحدار وجود تأثير ذو داللة
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إلي ما  التجديد والتطوير عمى األداء التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف حيث أنو اذا وصل ونظم اإلدارة(

% فقط، وأيضًا يالحظ من تحميل االنحدار وجود 15.3% سوف ينتج عنو أداء تنافسي بنسبة 100نسبتو 

عمى األداء التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف حيث الحتياجات العمالء  لالستجابة احصائية تأثير ذو داللة

 .% فقط19.7% سوف ينتج عنو أداء تنافسي بنسبة 100إلي ما نسبتو ت استجابة الشركة أنو اذا وصم

عمى  الستراتيجية التكمفةداللة ما يمي وجود تأثير ذو  لالستراتيجيات التنافسية ويالحظ من تحميل االنحدار

إلي ما نسبتو يصل  كان عمل استراتيجية التكمفةداء التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف حيث أنو اذا األ

% فقط، كما أنو يالحظ من تحميل االنحدار وجود تأثير 24.7% سوف ينتج عنو أداء تنافسي بنسبة 100

كان عمى األداء التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف حيث أنو اذا  الستراتيجية التميز احصائية ذو داللة

% فقط، 36.4% سوف ينتج عنو أداء تنافسي بنسبة 100إلي ما نسبتو  عمل استراتيجية التميز يصل

عمى األداء التنافسي ولكن حجم  الستراتيجية التركيز وأيضًا يالحظ من تحميل االنحدار وجود تأثير ذو داللة

% سوف ينتج عنو أداء 100ما نسبتو  كان عمل استراتيجية التركيز يصل إلىحيث أنو اذا  التأثير ضعيف

لالستجابة  احصائية % فقط، وأيضًا يالحظ من تحميل االنحدار وجود تأثير ذو داللة15.3تنافسي بنسبة 

إلي ة الشركة ت استجابعمى األداء التنافسي ولكن حجم التأثير ضعيف حيث أنو اذا وصمالحتياجات العمالء 

  .% فقط29سوف ينتج عنو أداء تنافسي بنسبة %100ما نسبتو 

نموذج  من خالل نتائجالسابقة  اتمقارنة نتائج فرضيات الدراسة الحالية مع نتائج فرضيات الدراس 6.4.8

 (Regressionاالنحدار )

السابقة باستخدام نتائج نموذج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات فرضيات وفيما يمي سيتم مقارنة نتائج 

 االنحدار الذي يتطمب تشابو في متغيرات الدراسة المستقمة والتابعة حتى يمكن مقارنة النتائج بين الدراسات:
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و بالعودة الى الفرضية الرئيسة األولى لمدراسة، حول ماسية بورتر ودورىا في تعزيز األداء، نجد ان دراسة 

في ألمانيا قد تطرقت لتوضيح العالقة بين ماسية بورتر و األداء  Kutschke et al., (2016)دراسة 

التنافسي في قطاع الطاقة األلماني باعتبار أن ظروف الطمب وعوامل االنتاج والصناعات الداعمة 

واالستراتيجية وىيكل المنافسة ليا تأثير طردي وايجابي في تعزيز األداء التنافسي وتم استخالص ىذه النتائج 

الل استخدام االنحدار لتحميل العالقة بين الماسية واألداء التنافسي وتأتي نتائج ىذه الدراسة متوافقة مع من خ

نتائج الدراسة الحالية حيث أوضحت الدراسة الحالية التأثير اإليجابي والطردي لظروف الطمب وعوامل 

 األداء التنافسي.اإلنتاج والصناعات الداعمة واالستراتيجية وىيكل المنافسة في تعزيز 

عم االدور الحكومي الد بالنسبة لمتغيرعن الدراسة الحالية  Kutschke et al., (2016)وتختمف دراسة 

يوجد تأثير لدور الحكومة في تعزيز األداء  الدراسة األلمانية لقطاع الطاقة أنو ال تبين حيث لتنافسية 

التنافسي في حين ان الدراسة الحالية اثبتت العكس ان الدور الحكومي لو تأثير ايجابي في تعزيز األداء 

 التنافسي. 

  وبالعودة الى الفرضية الثانية الرئيسية، حول الميزة التنافسية ودورىا في تعزيز األداء نجد أن دراسة

Agah et al., (2012) نتائج ىذه الدراسة العالقة االيجابية بين الميزة التنافسية بأبعادىا )المرونة  أوضحت

واالستجابة( مع األداء وىذا يتفق مع الدراسة الحالية حيث اوضحت نتائج الدراسة الحالية العالقة االيجابية 

العتماد عمى معامل بيتا، والطردية بين االستجابة والتجديد في تعزيز األداء التنافسي من خالل ا

وضحت العالقة االيجابية بين مفيوم الجودة الشاممة أ  Kwamega & Ntiamoah, (2015)ودراسة

واألداء، وىذا يتفق مع نتائج الدراسة الحالية، في حين أنو لم يصل الباحث الي دراسات سابقة حول العالقة 

 بين الكفاءة واألداء. 
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 انفصم انخبيظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وانخىصُبث َخبئح انذساعت

         تيمذي 2.1

ييدف ىذا الفصل الي استعراض أىم نتائج الدراسة واستنتاجاتيا وما وصل اليو الباحث بعد عممية تحميل 

البيانات، واختبار فرضيات الدراسة، والوقوف عمى دور الماسية والميزة التنافسية في تعزيز األداء التنافسي 

حة من قبل الباحث، في ضوء نتائج الدراسة لشركات األلبان الفمسطينية وتم تقديم التوصيات المقتر 

واالستنتاجات التي توصمت الييا من خالل تمك النتائج، لتحقيق غاية البحث، المتمثمة في دور الماسية 

 والميزة التنافسية في تعزيز األداء التنافسي. 

 يهخص انُخبئح 113

تعزيز األداء التنافسي لشركات األلبان  ور ماسية بورتر فيدبعد إجراء ىذه الدراسة والتي ىدفت إلى دراسة 

 توصل الباحث إلى النتائج التالية: ،الفمسطينية في محافظة الخميل

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور ظروف الطمب مرتفعة 

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور عوامل اإلنتاج مرتفعة 

 مرتفعة. درجة استجابات المبحوثين نحو محور الصناعات الداعمة 

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور الدور الحكومي مرتفعة 

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور االستراتيجية وىيكل السوق والمنافسة متوسطة 
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 كما تبين بأن أعمى درجة من بين درجات محاور  ،الدرجة الكمية لممحور الرئيسي)ماسية بورتر( مرتفعة

مة ثم عوامل اإلنتاج يمييا الدور الحكومي اعيمييا الصناعات الد ،ماسية بورتر ىي درجة ظروف الطمب

 .وأخيرا االستراتيجية وىيكل السوق والمنافسة

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور استراتيجية التكمفة مرتفعة 

 حوثين نحو محور استراتيجية التميز مرتفعة.درجة استجابات المب 

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور استراتيجية التركيز مرتفعة 

 كما تبين بأن أعمى درجة من بين  ،الدرجة الكمية لممحور الرئيسي)االستراتيجيات التنافسية( مرتفعة

يمييا استراتيجية التكمفة وأخيرا  ،درجات محاور االستراتيجيات التنافسية ىي درجة استراتيجية التميز

 .استراتيجية التركيز

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور الكفاءة مرتفعة 

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور الجودة مرتفعة 

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور التجديد مرتفعة 

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور االستجابة مرتفعة 

  كما تبين بأن أعمى درجة من  ،( مرتفعة جداعوامل بناء الميزة التنافسيةالكمية لممحور الرئيسي)الدرجة

يمييا الكفاءة وأخيرا  ،ىي درجة االستجابة وكذلك الجودة عوامل بناء الميزة التنافسيةبين درجات محاور 

 .التجديد

 .درجة استجابات المبحوثين نحو محور األداء التنافسي مرتفعة 

 الماسية عناصر تأثير (Regression )ضعيف جدًا وتم ترتيبيا عمى التوالي من  عمى األداء التنافسي

الداعمة)معامل  الصناعات(، يميو 0.182)معامل بيتا المعياري=ظروف الطمبأواًل  حيث درجة التأثير
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)معامل  نتاجعوامل اإل(، يميو 0.123(، ثم ىيكل المنافسة)معامل بيتا المعياري=0.139بيتا المعياري=

درجة تأثير عوامل و  (.0.090)معامل بيتا المعياري=الدور الحكومي(، وأخيرا 0.094بيتا المعياري=

(،يميو 0.196تعزيز الماسية عمى األداء التنافسي عمى التوالي أواًل االستجابة)معامل بيتا المعياري=

(، وأخيرا الجودة)معامل 0.147بيتا المعياري= (، ثم الكفاءة)معامل0.183التجديد)معامل بيتا المعياري=

استراتيجية التميز )معامل بيتا  ومن نتائج تحميل االنحدار أيضاً  (.0.091بيتا المعياري=

معامل بيتا أعمى تأثيرا عمى األداء التنافسي من استراتيجية قيادة التكمفة ) (0.487المعياري=

 .(0.378المعياري=

 

 عخُخبخبث انذساعتا 1.1 

ور ماسية بورتر في تعزيز األداء التنافسي لشركات دبعد إجراء ىذه الدراسة والتي ىدفت إلى دراسة 

 التالية: االستنتاجات توصل الباحث إلى ،األلبان الفمسطينية في محافظة الخميل

 

 ظروف الطمب تتمثل بأن الشركة تولي اىتمام بخصائص ومواصفات المنتج لزيادة االستنتاجات الخاصة ب

حجم الطمب عمى منتجات الشركة، حجم الطمب المحمي يساعد الشركة عمى االستفادة من اقتصاديات 

 تساعد عمى نمو الطمب في الشركة، تحظى منتجات الشركةالحجم، االستجابة العالية الحتياجات عمالء 

، الشركة ى ثقة عالية من قبل عمالء الشركة، يوجد وعي لدى الزبون حول جودة منتجاتعم الشركة

يحثيم عمى تقديم معمومات عن السوق، جاذبية القطاع  ء الشركةالضغط التنافسي الذي يشعر بو عمال

عمى  الشركةعمى نمو حجم الطمب عمى منتجات الشركة، سرعة نمو الطمب المحمي يحث  الشركةتساعد 

عتماد عمى التكنولوجيا الحديثة بشكل مبكر، الزبون يطمب تطوير وتحسين مستمر عمى المنتجات اال

 إرضاء الزبائن من خالل خفض سعر المنتج. عمىبشكل مستمر، تعمل الشركة 



154 
 

 

 يسيل التطور التقني والتكنموجي عمل الشركة في مجال  وعوامل اإلنتاج تتمثل بأناالستنتاجات الخاصة ب

اآلالت الحديثة والمتطورة، يوجد سيولو لمحصول عمى رأس مال  الشركةصناعة األلبان، يتوفر في 

 الشركةنظم اتصاالت وقواعد بيانات حديثة، يتوفر في  الشركةلتطوير الصناعة المحمية، يتوفر في 

بان، تتوفر المواد الخام الخاصة بصناعة األلبان في فمسطين بشكل عمالة مؤىمة في مجال صناعة األل

 كبير.

 تتوفر شركات محمية لتغميف وتعميب منتجات  والصناعات الداعمة تتمثل بأناالستنتاجات الخاصة ب

من التمويل من أجل التوسع في اإلنتاج، يتوفر شركات محمية  الشركة الشركة، تستجيب البنوك لحاجات

بقار أمزارع  الشركةتعاون مع مؤسسات التأمين المحمية، يتوافر لدى  يوجدات الشركة، لتسويق منتج

إلمدادىا بالمواد الخام، تتوفر شركات محمية تساعد في عممية استيراد اآلالت والمعدات الالزمة، يوجد 

 تعاون مع مراكز البحث والتدريب، تتوفر شركات محمية لصناعة البالستك والكرتون.

 

 االستراتيجية وىيكل السوق والمنافسة تتمثل بأن ىيكل المنافسة السائد في السوق تاجات الخاصة باالستن

يتسم بشدة المنافسة مما يولد اإلبداع واالبتكار لدى الشركة، عدد المنافسين في القطاع كبير جدًا ويشكل 

 يتسم بحرية المنافسة. عائق في حرية الدخول والخروج من الصناعة، ىيكل المنافسة السائد في السوق

 

 تمارس رقابة مالية صارمة عمى اإلنفاق الشركة استراتيجية التكمفة تتمثل بأن االستنتاجات الخاصة ب

دوما إلى تخفيض  الشركةعمى خفض كمف التوزيع قدر اإلمكان، تسعى  الشركةبشكل عام، تعمل 

 الشركةعند تسعير منتجاتيا حساسية المستيمك تجاه السعر، تستخدم  الشركةتكاليف اإلنتاج،  تراعي 
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لكي تصبح المؤسسة األولى من حيث  الشركةعامل السعر لمتغمب عمى المنافسة في السوق، تسعى 

 خفض األسعار.

 

 استراتيجية التميز تتمثل بأن تيتم الشركة بإضافة خصائص معنية لممنتج تمبية االستنتاجات الخاصة ب

ات المستيمكين، تسعى الشركة إلى استقطاب الموارد البشرية ذات المؤىالت الفنية العالية، تعمل لرغب

الشركة عمى عقد دورات تدريبية لمعاممين تساعد عمى التمّيز، تراعي الشركة عند إنتاج سمعو مطابقة 

ة، تقدم الشركة إلى المواصفات الدولية، تعد الجودة عامل رئيسي لدى الشركة في عممية مواجية المنافس

زبائنيا سمع استثنائية تبرر االرتفاع في األسعار، فمسفة اإلدارة العميا في الشركة تؤكد عمى تطوير 

 مخرجاتيا بغض النظر عن التكاليف، تستخدم الشركة مواد أولية عالية الجودة ميما ارتفعت أسعارىا.

 عمى تطوير منتجات جديدة لقطاع أو  الشركةمل تع واستراتيجية التركيز تتمثل بأناالستنتاجات الخاصة ب

بتمبية االحتياجات الخاصة  الشركةجزء محدد من السوق لتناسب احتياجات السوق المستيدف، تقوم 

 لجزء معين من السوق بشكل أسرع من المنافسين.

 

 متاحة من أجل تيدف الشركة إلى االستفادة من كافة الموارد ال والكفاءة تتمثل بأناالستنتاجات الخاصة ب

تحقيق أىداف الشركة، لدراسة تكاليف اإلنتاج تقوم الشركة عمى تشكيل فريق متخصص، يتم تحديد 

التكمفة اإلجمالية لممنتج قبل البدء بعممية اإلنتاج، تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناء عمى دراسات السوق 

 ف المنتج في مرحمة مبكرة من اإلنتاج.قبل البدء بالعممية اإلنتاجية، تسعى الشركة إلى تخفيض تكالي

 تمثل بأن اإلعفاءات الضريبية الحكومية ساىمت بتحسين الوضع يالدور الحكومي االستنتاجات الخاصة ب

المالي لشركة، الحكومة حاليًا تدعم االستيراد أكثر من الصناعة، السياسات الحكومية ليا دور في زيادة 
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الحكومة جيود االندماج والتكتل لشركات األلبان، توفر الحكومة ، تدعم الشركة الطمب عمى منتجات

 كامل خدمات البنية التحتية الالزمة لإلنتاج.

 تتابع الشركة المقاييس والمعاير الدولية الخاصة بصناعة  والجودة تتمثل بأناالستنتاجات الخاصة ب

باختيار موردييا عمى أساس  الشركةاأللبان، تولي الشركة اىتمام بخصائص ومواصفات المنتج، تقوم 

 عند إنتاج سمعو مطابقة المواصفات الدولية، تحظى منتجات الشركةجودة المواد التي يقدمونيا، تراعي 

عمى ثقة عالية من قبل عمالء الشركة،  يوجد لدى الشركة نظام تغذية راجعة من المستيمكين  الشركة

 ية الجودة ميما ارتفعت أسعارىا.مواد أولية عال الشركةحول جودة منتجاتيا، تستخدم 

 التطوير، تيتم الشركة و تركز الشركة عمى عمميات البحث  وتمثل بأنيالتجديد االستنتاجات الخاصة ب

ساليب اإلنتاج أعمى  ةبإنتاج اصناف جديدة من المنتجات، تقوم الشركة بإدخال تغيرات جذرية جديد

الشركة بالمرونة لتحقيق أىدافيا ومواجية التغيرات وطرق العمل، تتصف الخطط والسياسات المتبعة في 

، تقوم الشركة في تغير جذري ةالمحتممة، توجد عمميات تجديد مستمر في التكنولوجيا والتقنيات المستخدم

في االستراتيجيات المتبعة لدى الشركة لتتالءم مع احتياجات السوق، تقوم الشركة بتغييرات جذرية في 

 لتحسين األداء.الييكل التنظيمي 

 

 االستجابة تتمثل بأن الشركة تيتم ببحوث التسويق بيدف التعرف عمى رغبات االستنتاجات الخاصة ب

الزبائن الغير مشبعة، تتميز الشركة بقدرة عالية عمى االستجابة لحاجات كافة المتعاممين معيا، لدراسة 

لدى الشركة نظام تغذية راجعة من احتياجات العمالء تقوم الشركة عمى تشكيل فريق متخصص، يوجد 

 المستيمكين حول منتجات الشركة، تسعى الشركة الي جعل منتجاتيا وخدماتيا ذات مرونة عالية.
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 يوجد تحسن ممموس في إنتاجية العاممين، يوجد تحسن  وتمثل بأنياألداء التنافسي االستنتاجات الخاصة ب

يوجد زيادة ممموسة في  مموس في أرباح الشركة،وجد تحسن مممحوظ في الحصة السوقية لدى الشركة، ي

معدالت العائد عمى االستثمار، حققت الشركة قيمة مضافة عالية من خالل التحكم في التكاليف، يوجد 

تحسن ممموس في  يوجدرضا عالي من قبل عمالء الشركة، يوجد انخفاض ممموس في تكاليف اإلنتاج، 

 نمو المبيعات.

 : انذساعت فشظُبثيهخص َخبئح اخخببس  113

ال توجد عالقة بين محددات المقدرة التنافسية لنظرية بورتر) الماسية : األولى الرئيسيةالفرضية 

 .الصناعية( و األداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية

 ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:

 داء واأل ةالفمسطينيلبان شركات األ لعالقة بين ظروف الطمب  دالفرضية الفرعية األولى: ال توج

 تمك الشركات. التنافسي ل

بين ظروف الطمب  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية األولى

حيث تبين  ،(α = 0.05تمك الشركات عند مستوى داللة )داء التنافسي لواأل ةالفمسطينيلبان شركات األل

يؤدي  ةالفمسطينيلبان شركات األلظروف الطمب أن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى 

 تمك الشركات.داء التنافسي لاألإلى زيادة 
 

 داء واأل ةالفمسطينيلبان شركات األ ل نتاجعالقة بين عوامل اإل  دالفرضية الفرعية الثانية: ال توج

 . التنافسي لتمك الشركات
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 نتاجبين عوامل اإل دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية الثانية

حيث تبين  ،(α = 0.05عند مستوى داللة ) داء التنافسي لتمك الشركاتواأل ةالفمسطينيلبان شركات األل

يؤدي  ةالفمسطينيلبان شركات األل بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى عوامل اإلنتاج

 تمك الشركات.داء التنافسي لاألإلى زيادة 

  :لبان بشركات األ  ةالخاص )الداعمة( ال توجد عالقة بين الصناعات التكميميةالفرضية الفرعية الثالثة

 ت. داء التنافسي لتمك الشركاالفمسطينية واأل

بين الصناعات  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية الثالثة

ت عند مستوى داللة داء التنافسي لتمك الشركالبان الفمسطينية واألبشركات األ ةالخاص )الداعمة( التكميمية

(α = 0.05)،  الصناعات التكميميةحيث تبين بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى 

 تمك الشركات.داء التنافسي لاأليؤدي إلى زيادة لبان الفمسطينية بشركات األ ةالخاص ة()الداعم

 

 لبان شركات األ  االيجابي لتعزيز تنافسيةعالقة بين الدور الحكومي  دالفرضية الفرعية الرابعة: ال توج

 لهذه الشركات. داء التنافسي واأل

بين الدور الحكومي  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية الرابعة

 ،(α = 0.05ليذه الشركات عند مستوى داللة )داء التنافسي لبان واألشركات األ االيجابي لتعزيز تنافسية

االيجابي لتعزيز الدور الحكومي حيث تبين بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى 

 تمك الشركات.داء التنافسي لاأليؤدي إلى زيادة لبان شركات األ تنافسية

  الفرضية الفرعية الخامسة: ال توجد عالقة بين هيكل المنافسة السائد في السوق واألداء التنافسي

 لشركات األلبان الفمسطينية. 
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بين ىيكل بين  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية الخامسة

 ،(α = 0.05المنافسة السائد في السوق واألداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية عند مستوى داللة )

حيث تبين بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى ىيكل المنافسة السائد في السوق 

 .تمك الشركاتداء التنافسي لاأليؤدي إلى زيادة 

  ظروف الطمبومن نتائج تحميل االنحدار أيضا تبين بأن أكثر العوامل تأثيرا عمى األداء التنافسي ىو ,

 ي.الدور الحكوموأخيرا  ،ىيكل المنافسةعوامل , يميو عوامل اإلنتاجثم  ،الداعمة الصناعاتيميو 

و األداء التنافسي لشركات  ال توجد عالقة بين استراتيجيات بورتر التنافسية: الثانية الرئيسيةالفرضية 

 .األلبان الفمسطينية

 ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:

 اختيار شركات األلبان الفمسطينية استراتيجية قيادة عالقة بين  دالفرضية الفرعية األولى: ال توج

 تمك الشركات. داء التنافسي لواألالتكمفة 

اختيار شركات بين  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية األولى

 = αتمك الشركات عند مستوى داللة )داء التنافسي لواألاأللبان الفمسطينية استراتيجية قيادة التكمفة 

حيث تبين بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى اختيار شركات األلبان  ،(0.05

 تمك الشركات.داء التنافسي لاألاستراتيجية قيادة التكمفة يؤدي إلى زيادة  الفمسطينية

 اختيار شركات األلبان الفمسطينية استراتيجية التميز عالقة بين  دالفرضية الفرعية الثانية: ال توج

 تمك الشركات. داء التنافسي لواأل

اختيار شركات بين  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية الثانية

 ،(α = 0.05تمك الشركات عند مستوى داللة )داء التنافسي لواألاأللبان الفمسطينية استراتيجية التميز 



160 
 

حيث تبين بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى اختيار شركات األلبان الفمسطينية 

 تمك الشركات.داء التنافسي لاألاستراتيجية التميز يؤدي إلى زيادة 

 اختيار شركات األلبان الفمسطينية استراتيجية التركيز عالقة بين  دالفرضية الفرعية الثالثة: ال توج

 تمك الشركات. التنافسي ل داءواأل

اختيار شركات بين  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو ال توج ،تم قبول الفرضية الفرعية الثالثة

 (.α = 0.05تمك الشركات عند مستوى داللة )داء التنافسي لواألاأللبان الفمسطينية استراتيجية التركيز 

  أعمى تأثيرا عمى األداء التنافسي من استراتيجية قيادة  استراتيجية التميزومن نتائج تحميل االنحدار بأن

 التكمفة.

و األداء التنافسي التنافسية لنظرية بورتر  ال توجد عالقة بين الميزة: الثالثة الرئيسيةالفرضية 

 .لشركات األلبان الفمسطينية

 ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:

  داء عالقة بين الكفاءة اإلنتاجية لشركات األلبان الفمسطينية واأل داألولى: ال توجالفرضية الفرعية

 تمك الشركات. التنافسي ل

بين الكفاءة اإلنتاجية  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية األولى

حيث تبين  ،(α = 0.05عند مستوى داللة )تمك الشركات داء التنافسي للشركات األلبان الفمسطينية واأل

الكفاءة اإلنتاجية لشركات األلبان الفمسطينية بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى 

 تمك الشركات.داء التنافسي لاأليؤدي إلى زيادة 
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 داء عالقة بين جودة منتجات شركات األلبان الفمسطينية واأل دالفرضية الفرعية الثانية: ال توج

 . التنافسي لتمك الشركات

بين جودة منتجات  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية الثانية

حيث تبين  ،(α = 0.05عند مستوى داللة ) داء التنافسي لتمك الشركاتشركات األلبان الفمسطينية واأل

يؤدي  بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى جودة منتجات شركات األلبان الفمسطينية

 تمك الشركات.داء التنافسي لاألإلى زيادة 

  :ال توجد عالقة بين التجديد من حيث )عمميات اإلنتاج، والمنتجات، ونظم الفرضية الفرعية الثالثة

 ت. داء التنافسي لتمك الشركاالفمسطينية واأل اإلدارة( لشركات األلبان

بين التجديد من حيث  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية الثالثة

ت داء التنافسي لتمك الشركا)عمميات اإلنتاج، والمنتجات، ونظم اإلدارة( لشركات األلبان الفمسطينية واأل

حيث تبين بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى  ،(α = 0.05عند مستوى داللة )

يؤدي إلى زيادة التجديد من حيث )عمميات اإلنتاج، والمنتجات، ونظم اإلدارة( لشركات األلبان الفمسطينية 

 تمك الشركات.داء التنافسي لاأل

 عالقة بين االستجابة الحتياجات عمالء شركات األلبان الفمسطينية  دالفرضية الفرعية الرابعة: ال توج

 لهذه الشركات. داء التنافسي واأل

بين االستجابة  دالة إحصائيا عالقة دوبالتالي يستنتج بأنو توج ،تم رفض الفرضية الفرعية الرابعة

 = αعند مستوى داللة )ليذه الشركات داء التنافسي الحتياجات عمالء شركات األلبان الفمسطينية واأل

االستجابة الحتياجات عمالء حيث تبين بأن ىذه العالقة عالقة طردية أي أن الزيادة في مستوى  ،(0.05

 تمك الشركات.داء التنافسي لاأليؤدي إلى زيادة شركات األلبان الفمسطينية 
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 يميو  ،ي ىو االستجابةومن نتائج تحميل االنحدار تبين بأن أكثر العوامل تأثيرا عمى األداء التنافس

 وأخيرا الجودة. ،ثم الكفاءة ،التجديد

  ال توجــد فـروق فـي دور ماسـية بــورتر فـي تنميـة األداء التنافسـي لشــركات : الرابعـة الرئيسـيةالفرضـية

 .األلبان الفمسطينية تعزى لمتغير الشركة)شركة الجبريني، شركة الجنيدي(

في دور ماسية بورتر  0.05عند مستوى الداللة  دالة إحصائياً وجود فروق من اختبار الفرضية الرابعة يتضح 

)شركة الجبريني، شركة الجنيدي(  في تنمية األداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية تعزى لمتغير الشركة

، وبالتالي يستنتج رفض (األداء التنافسي، و الجودة، استراتيجية قيادة التكمفة، عوامل اإلنتاج)عند مجاالت 

الفرضية فيما يتعمق بيذه المجاالت. ففي ما يتعمق بمجال عوامل اإلنتاج تبين بأن الفروق كانت لصالح 

(. وفيما يتعمق بمجال 3.20( مقابل شركة الجبريني بوسط حسابي)3.39شركة الجنيدي بوسط حسابي)

( مقابل شركة 4.12كة الجنيدي بوسط حسابي)تبين بان الفروق كانت لصالح شر  استراتيجية قيادة التكمفة

(. وفيما يتعمق بمجال الجودة تبين بأن الفروق كانت لصالح شركة الجنيدي 3.86الجبريني بوسط حسابي)

(. وأخيرا فيما يتعمق بمجال األداء التنافسي 4.11( مقابل شركة الجبريني بوسط حسابي)4.32بوسط حسابي)

( مقابل شركة الجبريني بوسط 4.30ة الجنيدي بوسط حسابي)تبين بأن الفروق كانت لصالح شرك

 (.4.15حسابي)

في دور ماسية بورتر في  0.05من ناحية أخرى، لم يتضح وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

تنمية األداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية تعزى لمتغير الشركة)شركة الجبريني، شركة الجنيدي( عند 

 باقي مجاالت الدراسة، وبالتالي يستنتج قبول الفرضية فيما يتعمق بباقي المجاالت.
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 انخىصُبث 113

وفقًا لمنتائج واالستنتاجات التي تم التوصل الييا من واقع التحميل االحصائي لمبيانات، يمكننا الخروج 

 بالتوصيات اآلتية:

نظام تغذية راجعة من المستيمكين من أجل يجاد إعمى  يوصي الباحث شركات األلبان الفمسطينية .1

 .يامعرفة مدى جودة منتجات

الميزة و يوصي الباحث شركات األلبان الفمسطينية بعقد ورشات عمل و دورات  حول ماسية بوتر  .2

 التنافسية واالىتمام بدراسات الماجستير والدكتوراه ذات العالقة.

االستراتيجية التنافسية المالئمة بناء عمى  ريوصي الباحث شركات األلبان الفمسطينية عمى اختيا .3

من أجل تعزيز األداء التنافسي لشركات المناسب(  ي)الخيار االستراتيجالسوق  متطمبات واحتياجات

 األلبان الفمسطينية.

العمل عمى تنمية الدافع الوطني وتشجيع استيالك المنتجات الوطنية من خالل حمالت التوعية  .4

 .المستيمكين والتثقيف التي تستيدف

راسة كافة ظروف اإلنتاج وتحميميا ومحاولة ديوصي الباحث شركات األلبان الفمسطينية عمى  .5

الحصول عمى الموارد الالزمة بأفضل االسعار وأفضل الموصفات ومحاولة إنتاج منتجات قادرة عمى 

 المنافسة في السوق العالمية.

التركيز عمى احتياجات الزبون ودراسة مدى  يوصي الباحث شركات األلبان الفمسطينية عمى ضرورة .6

 بمن أجل استيعااالعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة  رضا الزبائن وحجم الطمب عمى المنتجات و

 حجم الطمب الكبير.
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التركيز عمى الكفاءة االنتاجية من خالل يوصي الباحث شركات األلبان الفمسطينية بضرورة   .7

المتاحة لدى شركات األلبان الفمسطينية من خالل تقميل اليدر في الموارد االستغالل األمثل لمموارد 

  .لما لو أىمية في تعظيم ارباح الشركة
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نًالحكا  

(1ممحق رقم )  

 أسماء محكمين االستبانة 

 

جامعة القدس-الدكتور المشرف إبراىيم عوض .1  

جامعة فمسطين األىمية-الدكتور فايز ابو عامرية  .2  

جامعة فمسطين األىمية-الدكتور ياسر شاىين.3  

جامعة بيت لحم-الدكتور رحال رحال.4  
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(1يهحك سلى)  

 رسالة طمب تحكيم أداة الدراسة

 يمــــــمن الرحـــــــم اهلل الرحــــــــسبـ

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 محضرة الدكتورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحتر 

 تحية طيبة وبعد،،،

األلبان شركات ل ماسية بورتر ودورها في تعزيز األداء التنافسي"اء دراسة حوليقوم الباحث بإجر 

وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد الفمسطينية"، 

 البحوث العممية.البشرية، أرجو التكرم بتحكيم استبانة الدراسة لما عيدناه فيكم من خبرة ومعرفة عممية في 

 

 مع فائق االحترام التقدير والشكر عمى المساعدة  

 إشراف الدكتور: ابراهيم عوض

 

 إعداد الطالب: فراس مكاوي
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(1يهحك سلى )  

 أداة الدراسة )االستبانة(

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا 

الموارد البشرية برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية  

ماسية بورتر ودورها في تنمية األداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينيةالموضوع:

 المشارك الكريم:
 تحية طيبة وبعد:

في محافظة  األلبان الفمسطينيةشركات ل ماسية بورتر في تعزيز األداء التنافسي دورجاءت ىذه الدراسة بيدف التعرف عمى  
بشكل ىذه الدراسة و تبحث الدكتور إبراىيم عوض الباحث االقتصادي والمحاضر في جامعة القدس،  فدراسة بإشرا الخميل

لنموذج بورتر في التنافسية المسمى  وفقاً  سس النظرية االقتصاديةأ  لبان بأسموب عممي مبني عمى تفصيمي في صناعة األ
 .الماسية الصناعية

الماس لبورتر ويتضمن النموذج عناصر  جوففًا لنموذافسية وبناء الميزة التنافسية في تدعيم المقدرة التن الدراسة تبحثكما أنيا 
تم استخدام  ظروف الطمب والعرض والصناعات الداعمة والدور الحكومي واالستراتيجيات التنافسية ( وايضاً ) المتكونة الماسية

 كمتغير تابع، داء التنافسياألو تجابة( كمتغيرات مستقمة واالس والتجديد، عوامل بناء الميزة التنافسية وىي )الكفاءة، والجودة،
بيدف الوصول إلى معمومات حقيقية ليا  عالية وعميو يرجى من حضرتكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بشكل جيد ومصداقية

يتم جمعيا، عالقة بموضوع الدراسة مع حرصنا الشديد عمى أىمية أخذ رأيكم بالخصوص وعمى سرية المعمومات التي س
 فقط.ألغراض البحث العممي  تمك المعمومات ىو جمع مؤكدين لكم أن الغرض من

 
 

 مكاوي ستقبموا منا خالص االحترام والتقدير الباحث: فرا
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 الخصائص الديمغرافيةالقسم األول: 

 ( عمى الحالة التي تنطبق عميك:يرجى وضع إشارة )

 الجنس: 01

                  ذكر  أنثى 

 المؤهل العممي: 81

     دبموم                       بكالوريوس )دراسات عميا)ماجستير فأعمى         اخرى 

  المسمى الوظيفي: 31

مدير عام      مدير مالي           محاسب      مدير انتاج          اخرى 

 

  عدد سنوات الخبرة: 41

سنوات              5أقل من سنوات               5_10من سنة 11أكثر من 

 

 :التخصص العممي 51

     سبةمحا       صاداقت        تسويق      إدارة أعمال اخرى           
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  القسم الثانً:

 داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك: ()يرجى وضع إشارة 

وعوامل اإلنتاج، والصناعات الداعمة واإلستراتيجيات )ظروف الطمب، المحور الرئيسي األول ماسية بورتر: وتشمل  

تعمل كنظام ديناميكي متكامل من خاللو تتفاعل وتتشابك كل  والخاصية اليامة لمماسية أنيا والبيئة التنافسية وهيكل الصناعة(

مما تمكنت الشركة كالعناصر جميع ىذه  توفرتوكمما  ىاالخر  بالعناصر يؤثر ويتأثرعنصر فكل  ،مع بعضيا البعض عناصرىا

  .من تحقيق ميزه تنافسية ديناميكية

( يمثل ماسية بورتر0الشكل رقم )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االستراتٌجٌات 
 والبٌئة التنافسٌة

 عوامل االنتاج
()ظروف العرض   

 

 الصناعات الداعمة

 

 ظروف الطلب

 الحكومة

 الصدفة
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 Porter, 1990)المصدر )

ن ظروف الطمب ترتبط بحجم الطمب عمى المنتجات وردة فعل المستيمكين بين بورتر ا :ظروف الطمبالمحور الفرعي األول 

ن طبيعة إكذلك ف ،المحميين لمسمعة المنتجة ومدى قدرة الشركات عمى تمبية رغبات المستيمكين من خالل التطوير والتحديث

 .واالبتكاراتالطمب المحمي قد تخمق ميزة تنافسية من خالل ضغط المستيمكين عمى الشركات لإلسراع في التحديث 

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

حجم الطمب المحمي يساعد الشركة عمى االستفادة من  1

 اقتصاديات الحجم.

     

الذي يشعر بو عمالئكم يحثيم عمى تقديم الضغط التنافسي  2

 معمومات عن السوق.

     

االستجابة العالية الحتياجات عمالء شركتكم تساعد عمى نمو  3

 الطمب في الشركة. 

     

تعمل الشركة الي إرضاء الزبائن من خالل خفض سعر  4

 المنتج.

     

الزبون يطمب تطوير وتحسين مستمر عمى المنتجات بشكل  5

 مستمر.

     

      يوجد وعي لدى الزبون حول جودة منتجاتكم. 6

لزيادة حجم  بخصائص ومواصفات المنتج اىتمامتولي الشركة  7

 .الطمب عمى منتجات الشركة

     

سرعة نمو الطمب المحمي يحث شركاتكم عمى االعتماد عمى  8

 التكنولوجيا الحديثة بشكل مبكر.
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      ثقة عالية من قبل عمالء الشركة.تحظى منتجاتكم عمى  9

جاذبية القطاع تساعد شركتكم عمى نمو حجم الطمب عمى  15

 منتجات الشركة.

     

 

إلى أن عوامل اإلنتاج التقميدية ال تمثل ميزة تنافسية ألنو يسيل انتقاليا  يشير بورتر :نتاجور الثاني الفرعي عوامل اإل حالم

والحصول عمييا من قبل المنافسين أما الشكل الثاني من عوامل اإلنتاج والمتمثل في العوامل المطورة، فيي أكثر أىمية ألنو 

الحديثة، قواعد البيانات والمعدات  تيصعب الحصول عمييا أو تقميدىا، مثل الحصول عمى عمالة مؤىمة، نظم االتصاال

 الحديثة. واآلالت

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

يوجد سيولو لمحصول عمى رأس مال لتطوير الصناعة  1

 .المحمية



 .يتوفر في شركتكم عمالة مؤىمة في مجال صناعة األلبان 2

 .الحديثة والمتطورةيتوفر في شركتكم اآلالت  3

 .وقواعد بيانات حديثة اتصاالتيتوفر في شركتكم نظم  4

يسيل التطور التقني والتكنموجي عمل الشركة في مجال  5

  .صناعة األلبان



تتوفر المواد الخام الخاصة بصناعة األلبان في فمسطين  6

  .بشكل كبير
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ن وجود مثل ىذه الصناعات بجانب الصناعة االساسية يمكن أن يسيل في أحيث  :الداعمة الصناعات الفرعي المحور الثالث

 .استخدام عوامل انتاجية ميمة وتشمل الصناعات الفرعية والمغذية والتي تسيل تبادل المعمومات واالفكار واالبداعات

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ

يؼار

 ض

يؼار

ض 

 تشذج

        .محمية لتغميف وتعميب منتجات الشركة تتوفر شركات .

      .تتوفر شركات محمية لصناعة البالستك والكرتون .

       .يتوافر لدى شركتكم مزارع ابقار إلمدادىا بالمواد الخام 4

تتوفر شركات محمية تساعد في عممية استيراد اآلالت  3

 .والمعدات االزمة

     

جل التوسع أتستجيب البنوك لحاجاتنا من التمويل من  3

 .نتاجفي اإل

     

      .يتوفر شركات محمية لتسويق منتجات الشركة 6

      .ارى ان ىناك تعاون مع مؤسسات التأمين المحمية 7

       .يوجد تعاون مع مراكز البحث والتدريب 8
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 األساسية األربعة المحددات عمل طريقة عمى خالل تأثيره من يتأتى دور الحكوميال أنيوضح بورتر  :المحور الفرعي الرابع الدور الحكومي

 الصرف سعر سياسة عمى خالل التأثير من أو االحتكار، وقوانين الضريبية والسياسة المال راس أسواق تشريعات في التنافسية متمثمة لمميزة

دارة  .سوقو وا 

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

 السياسات الحكومية ليا دور في زيادة الطمب عمى منتجاتكم. 1

اإلعفاءات الضريبية الحكومية ساىمت بتحسين الوضع المالي  2

 لشركة. 



 تدعم الحكومة جيود االندماج والتكتل لشركات األلبان.  3

 توفر الحكومة كامل خدمات البنية التحتية الالزمة لإلنتاج.  4

 الحكومة حاليًا تدعم االستيراد أكثر من الصناعة.  5

 

تعتبر االستراتيجية والييكل والمنافسة الخاصة بالشركات حيت  المحور الفرعي الخامس االستراتيجية وهيكل السوق والمنافسة:

 .الرابعة لمميزة التنافسية في نموذج بورترداخل دولة ما الخاصية 

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

شركتكم ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج منتجات ستاندر)كغيرىا  1

 من المنتجين( لخدمة فئات متعددة في السوق.



مميزة لخدمات شركتكم ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج منتجات  2

 متعددة في السوق.



شركتكم ليست المنتج ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج منتجات  3

 ستاندر) كغيرىا من المنتجين( لخدمة فئات متعددة من السوق.





180 
 

شركتكم ليست المنتج ذات التكمفة األقل وتقوم بإنتاج منتجات  4

 متميزة لخدمة فئات متعددة في السوق. 



عدد المنافسين في القطاع كبير جدًا ويشكل عائق في حرية  5

 الدخول والخروج من الصناعة.



      د في السوق يتسم بحرية المنافسة.ىيكل المنافسة السائ 6

ىيكل المنافسة السائد في السوق يتسم بشدة المنافسة مما يولد  7

 اإلبداع واالبتكار لدى الشركة.

     

 

 يوضح بورتر ان تطبيق أحد االستراتيجيات التنافسية)قيادة التكمفة، التميز، التركيز(، :الرئيسي الثاني االستراتيجيات التنافسيةالمحور 

 . ذلك من شأنو تعزيز القدرات التنافسية لشركات

وبالتالي السعر األدنى الموجية لخدمة كامل كمفة األدنى تال تيدف الي تحقيق استراتيجيةوىي  :المحور الفرعي األول استراتيجية التكمفة

 .السوق، وىي عبارة عن قيام المنظمة بجميع أنشطتيا بفعالية وكفاءة أكبر من أي منافس آخر في السوق وبالتالي تحقيق أدنى تكاليف ممكنة

 انفمرج انشلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

صارمةعلىاإلنفاقبشكلتمارسشركتكمرقابةمالٌة 1

 .عام

     

تراعًشركتكمعندتسعٌرمنتجاتهاحساسٌةالمستهلك  2

 .تجاهالسعر

     

تستخدمشركتكمعاملالسعرللتغلبعلىالمنافسةفً 3

 .السوق

     

تسعىشركتكملكًتصبحالمؤسسةاألولىمنحٌث 4

.خفضاألسعار

     

      .التوزٌعقدراإلمكانتعملشركتكمعلىخفضكلف 5

     .تسعىشركتكمدوماإلىتخفٌضتكالٌفاإلنتاج 6
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ن، استثنائية عن المنافسينبخصائص  واالنفرادالي التميز تيدف ىذه االستراتيجية  :التميز استراتيجيةالمحور الفرعي الثاني   وا 

 .يتطمب قدرة كبيرة وقوية عمى اإلبداع االستراتيجيةتطبيق ىذا النمط من 

يٕافك  انفمرج انشلى

 تشذج

غٛر  يٕافك

 يرأكذ

يؼارض  يؼارض

 تشذج

تعد الجودة عامل رئيسي لدى شركتكم في عممية مواجية  1

 المنافسة.

     

      تراعي شركتكم عند إنتاج سمعو مطابقة المواصفات الدولية. 2

لممنتج تمبية لرغبات  تيتم شركتكم بإضافة خصائص معنية 3

 المستيمكين.

     

      تستخدم شركتكم مواد أولية عالية الجودة ميما ارتفعت أسعارىا. 4

تسعى شركتكم إلى استقطاب الموارد البشرية ذات المؤىالت  5

 الفنية العالية.

     

تعمل شركتكم عمى عقد دورات تدريبية لمعاممين تساعد عمى  6

 التمّيز.

     

فمسفة اإلدارة العميا في شركتكم تؤكد عمى تطوير مخرجاتيا  7

 بغض النظر عن التكاليف.

     

تقدم شركتكم إلى زبائنيا سمع استثنائية تبرر االرتفاع في  8

 األسعار.
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 ْٙ اضرراذٛجٛح  ذركس ػهٗ خذيح لطاع ضٕلٙ يؼٍٛ أ يجًٕػح يؼُٛح يٍ انًشررٍٚ.   :المحور الثالث الفرعي استراتيجية التركيز

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

تعمل شركتكم عمى تطوير منتجات جديدة لقطاع أو جزء  1

 محدد من السوق لتناسب احتياجات السوق المستيدف.

     

االحتياجات الخاصة لجزء معين من تقوم شركتكم بتمبية  2

 السوق بشكل أسرع من المنافسين.

     

تري الشركة أن خدمة نسبة معينة من السوق أكثر فعالية  3

 من خدمة السوق ككل.

     

ترى الشركة إن خدمة مجموعة معينة من العمالء أكثر  4

 فعالية من خدمة كل العمالء.  

     

 

وىذا يتطمب من الشركات تحقيق قدر عالي من الجودة لمنتجاتيا وكفاءة إنتاجية  :عوامل بناء الميزة التنافسية المحور الرئيسي الثالث

 الشركة. عالية وتطوير مستمر لممنتجات واالستجابة السريعة الحتياجات عمالء

رتفع معدل كفاءة المؤسسة كمما قمت افكمما ، األمثل لمموارد المتاحة االستغاللتتجسد الكفاءة في و  :المحور الفرعي األول الكفاءة

 .المدخالت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

تهدفالشركةإلىاالستفادةمنكافةالمواردالمتاحةمن 1

أجلتحقٌقأهدافالشركة.

     

المنتجفًمرحلةتسعىالشركةإلىتخفٌضتكالٌف 2

مبكرةمناإلنتاج.

     

     لدراسةتكالٌفاإلنتاجتقومالشركةعلىتشكٌلفرٌق 3
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متخصص.

     ٌتمتحدٌدالتكلفةاإلجمالٌةللمنتجقبلالبدءبعملٌةاإلنتاج. 4

تحددالشركةسعربٌعالمنتجبناءعلىدراساتالسوق 5

قبلالبدءبالعملٌةاإلنتاجٌة.

     

 

توقعات  عنإلى قدرة المنتج أو الخدمة عمى الوفاء بتوقعات المستيمك أو حتى تزيد  الجودة تشيرو :المحور الثاني الفرعي الجودة

 .المستيمك

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

تتابعالشركةالمقاٌٌسوالمعاٌرالدولٌةالخاصةبصناعة 1

األلبان.

     

ٌوجدلدىالشركةنظامتغذٌةراجعةمنالمستهلكٌن 2

حولجودةمنتجاتها.

     

تقوممؤسستكمباختٌارموردٌهاعلىأساسجودةالمواد 3

 التًٌقدمونها.

     

تراعًمؤسستكمعندإنتاجسلعهمطابقةالمواصفات 4

 الدولٌة.

     

     المنتج.تولًالشركةاهتمامبخصائصومواصفات 5

تستخدمشركتكمموادأولٌةعالٌةالجودةمهماارتفعت 6

 أسعارها.

     

     تحظىمنتجاتكمعلىثقةعالٌةمنقبلعمالءالشركة. 7

أي شيء جديد أو حديث يتعمق بطريقة إدارة الشركة أو المنتجات التي تنتجيا، ويشتمل  ويشمل التجديد :المحور الفرعي الثالث التجديد

واليياكل التنظيمية واالستراتيجيات التي تعتمد عمييا ة التحديث عمى كل تقدم يطرأ عمى أنواع المنتجات وعمميات اإلنتاج ونظم اإلدار 

 الشركة
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 انفمرج
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

.تهتمالشركةبإنتاجاصنافجدٌدةمنالمنتجات 1       

توجدعملٌاتتجدٌدمستمرفًالتكنولوجٌا 2

.والتقنٌاتالمستخدم  

     

.تركزالشركةعلىعملٌاتالبحثالتطوٌر 3  
     

4 
 

تقومالشركةبإدخالتغٌراتجذرٌةجدٌدعلى

وطرقالعمل.اسالٌباإلنتاج  

     

5 
 

االستراتٌجٌاتتقومالشركةفًتغٌرجذريفً

الشركةلتتالءممعاحتٌاجاتالسوق.المتبعةلدى  

     

6 
تقومالشركةبتغٌٌراتجذرٌةفًالهٌكلالتنظٌمً

.لتحسٌناألداء  

     

7 
 

تتصفالخططوالسٌاساتالمتبعةفًالشركة

هدافهاومواجهةالتغٌراتأبالمرونةلتحقٌق

تملة.المح  

     

 

كمما ارتفع مستوى استجابة الشركة الحتياجات  وتشمل االستجابة السريعة لطمبات الزبائن، و :المحور الفرعي الرابع االستجابة

.العمالء كمما ارتفع مستوى الوالء لمماركة التي تطرحيا الشركة  

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

تهتمالشركةببحوثالتسوٌقبهدفالتعرفعلى 1

 رغباتالزبائنالغٌرمشبعة.

     

تسعىالشركةالًجعلمنتجاتهاوخدماتهاذات 2

مرونةعالٌة.

     

لحاجاتاالستجابةتتمٌزالشركةبقدرةعالٌةعلى 3

.معهاكافةالمتعاملٌن
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ٌوجدلدىالشركةنظامتغذٌةراجعةمن 4

المستهلكٌنحولمنتجاتالشركة.

     

العمالءتقومالشركةعلىتشكٌلاحتٌاجاتلدراسة 5

فرٌقمتخصص.

     

 والمعرفية ومكانيتيا المادية والبشرية ا  مواردىا و  استخدامشركة عمى لعن قدرة ااألداء التنافسي يعبر  :داء التنافسيالمحور التابع األ

أىدافيا وأىم مؤشراتو معدل الربحية، ونمو المبيعات، والحصة السوقية وتخفيض  ستغالليا بكفاءة و فعالية بالطريقة التي تجعميا تحققا

 التكاليف باالعتماد عمى طريقة بورتر في تحميل األداء التنافسي.

 انفمرج انرلى
يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يرأكذ
 يؼارض

يؼارض 

 تشذج

.رباحالشركةأٌوجدتحسنملموسفً 1

.االحظتحسنملموسفًنموالمبٌعات 2

.ٌوجدتحسنملحوظفًالحصةالسوقٌةلدىالشركة 3

.نتاجٌةالعاملٌنإٌوجدتحسنملموسفً 4

5 
.نتاجملموسفًتكالٌفاإلانخفاضٌوجد  



منخاللالتحكمفًحققتالشركةقٌمةمضافةعالٌة 6

.التكالٌف



االستثمار.ٌوجدزٌادةملموسةفًمعدالتالعائدعلى 7

.نهٌوجدرضاعالًمنقبلعمالءالشركةأاالحظ 8
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