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الشكر والتقدير
الحمد هلل الذي بشكره تدوم النعم ،فيا ربي لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك.
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد اهلل القائل" :ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس".
فبعد شكر اهلل على نعمه ومنه ،أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الفضالء العاملين في
عمادة الدراسات العليا بجامعة القدس ،وأخص بالذكر الدكتور كامل أبو كويك الذي تكرم بالتوجيه
والشراف على إعداد هذه الرسالة ،والشكر موصول أيضا لباقي أعضاء لجنة مناقشة الرسالة واجازتها
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الموظفين في مصانع الحجر الذين سهلوا لي مهمة جمع البيانات
الالزمة لهذا الرسالة ،فجزاهم اهلل خير الجزاء.
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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيز الميززة التنافسزية
للحجر الفلسطيني في مصانع الحجزر محافظزة بيزت لحزم ،واعتمزدت الد ارسزة الخزدمات األساسزية للغرفزة
التجاري ززة وه ززي (الت ززدري  ،والتس ززويد ،وتنمي ززة االقتص ززاد ال ززوطني ،وبن ززاء الخط ززة الس ززتراتيجية) متغيز ز ار
مستقال ،وتعزيز الميززة التنافسزية وهزي (الجزودة ،والكفزاءة ،واالبزدا ،،واالسزتجابة) متغيز ار تابعزا ،ولتحقيزد
أهززداف الد ارسززة اسززتخدم الباحز

المززنها الوصززفي لمالءمززة هززذا المززنها لطبيعززة الد ارسززة وبيئتهززا،وتكززون

مجتمع الدراسة من مصزانع الحجزر فزي محافظزة بيزت لحزم ،والبزال عزددهم ( )190مصزنعا مسزجال فزي
مركز الحجر ،حي

بل عدد الموظفين في هذه المصانع  540فردا ،حس

إحصائية الغرفزة التجاريزة

في محافظة بيت لحم ،وتم اختيار عينة قصدية من ( )75مصنعا مسجال في الغرف التجارية ،ووزعت
عليهم ( )225استبانة على الموظفين في هذه المصانع بواقع ( )3استبيانات لكل مصنع ،وتزم اسزترداد
( )204اسززتبيانات صززالحة للتحليززل مززا نسززبته ( ،)%90.66ولفحززص فرضززيات الد ارسززة ،تززم اسززتخدام
معامزل ارتبززاط بيرسززون ،و( ،)One Way Anovaومززن أهززم النتززائا التززي توصززلت إليهززا الد ارسززة أن
مس ززتو الخ ززدمات األساس ززية الت ززي تق ززدمها الغرف ززة التجاري ززة ج ززاء متوس ززطا ،وك ززان الت ززدري

أعاله ززا ف ززي

المستو من بين الخدمات الغرفة التجارية ،ثم التسويد ،ثم بناء الخطط الستراتيجية ،وتنمية االقتصزاد
الز زوطني أقله ززا ،وأظه ززرت الد ارس ززة أن هن ززاك عالق ززة إيجابي ززة قوي ززة ب ززين الخ ززدمات المقدم ززة ف ززي الغ ززرف
التجارية ،والميزة التنافسية لمنتا الحجر الفلسطيني ،فكانت عالقة خدمات الغرفة التجارية إيجابيزة قويزة
وجودة المنتا والكفاءة ،وايجابية متوسطة ومستو البدا ،،وايجابية ضعيفة مع االستجابة ،ومن خالل
النتائا السزابقة ،توصزلت الد ارسزة إلزى مجموعزة مزن التوصزيات أهمهزا أن تسزاهم الغزرف التجاريزة بحزل
المشززكالت التززي تواجززه المززوظفين فززي تقززديم الخززدمات فززي مصززانع الحجززر ،وأن تعمززل الغززرف التجاريززة

د

علززى إيجززاد معززرئ دائززم علززى مززدار السززنة لجميززع أن زوا ،الحجززر ،وأن تسززاعد الغززرف التجاريززة مصززانع
الحجر في تحليل البيئة الداخلية لبناء الخطط الستراتيجية المستقبلية لتعزيز الميزة التنافسية.
الكلمات المفتاحية :خدمات الغرفة التجارية ،التدريب ،تنمية االقتصـاد الـوطني ،التسـويق ،بنـاء الخطـط اإلسـتراتيجية،
الميزة التنافسية ،الجودة ،الكفاءة ،اإلبداع ،االستجابة.
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The role of the basic services of the Chambers of Commerce in enhancing
the competitive advantage of the Palestinian product in the Marble
factories of Bethlehem Governorate
Prepared by: Louay Dirieh
Supervisor: Dr. Kamel Abu Kuwiek

Abstract
The study aimed to explore the role of the basic services of the Chambers of
Commerce in enhancing the competitive advantage of the Palestinian Marble
product in the Marble factories of Bethlehem Governorate. The study adopted the
services of Bethlehem Chambers of Commerce as independence variable and the
enhancing competitive advantage as dependent variable. The independent variable
including (1) training, (2) economic development, (3) marketing and (4) strategic
plans but the dependent variable include (1) quality, (2) efficiency, (3) creativity
and (4) response. To achieve the objectives of the study, a descriptive analytical
method was adopted to examine the relation between the basic services of the
Chambers of Commerce and the competitive advantage, in addition the study
measured this role by Pearson correlation coefficient and One Way Anova. To reach
that end, a questionnaire was designed and distributed for the study sample which
size was 225 employees out of 540 employees working in (190) factories registered
in the center of the Marble.
The most important findings of this study were (1) the basic services which
provides by Bethlehem Chambers of Commerce were at average level, (2) the role
of Bethlehem Chambers of Commerce enhancing the competitive advantage was at
average level and (3) there was high positive relationship between the basic services
which provided by Bethlehem Chambers of Commerce and enhancing the
competitive advantage. This relationship was high and positive for Marbles quality
and efficiency, average positive for creativity and weak positive for response.
In light of the results of the study, the study recommended several
recommendations: - (1) the need of Chambers of Commerce to solve the problems
facing the workers in providing services in the Marble factories, (2) the chambers of
commerce must create a permanent exhibition throughout the year for all types of
و

Marble and finally (3) the need of Chambers of Commerce To help

the factories

analyze the internal environment to build strategic plans.

Keywords: Services of the Chambers of Commerce, training, economic development,
marketing, strategic plans, enhancing competitive advantage, ,quality,
creativity, response.
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اإلطار العام للدراسة
 1.1مقدمة
تواجه شركات األعمال اليوم تحديات كبيرة ،السيما في زمن العولمة ،ومشكالتها
المعاصرة ،إذ تعمل هذه الشركات في بيئة معقدة تتسم بالمنافسة الشديدة ،والتطورات المتسارعة،
وحدة التنافس ،كما أن حجم الشركات ،وتنو ،أعمالها ،وسرعة التغيير يحتم عليها االستفادة
القصو من رأس مالها الفكري بصورة عامة ،ورأس مالها البشري بصورة خاصة ،وذلك بسب
التغيرات التي تحصل في بيئة األعمال المعاصرة ،والتي تستند في جوهرها على العنصر البشري
الذي أصبح اليوم من أهم الموجودات بالنسبة للشركات ،والذي يمثل أحد عناصر البنية التحتية
لها (النجار.)2012 ،
وظهرت الغرف التجارية الصناعية في العالم كمؤسسات خدمية تهدف إلى نو ،من
يحرص ذوو العمل التجاري على إنشاء هذه

التضامن التجاري بين رجال األعمال؛ حي

1

المؤسسات؛ بغرئ تنظيم قطاعات أعمالهم ،والحفاظ على مصالحهم بصفة عامة ،وتوفير
الخطط المالئمة للتجار ،وخلد الفرص التجارية ليستفيد منها منتسبوها ،التواصل مع السلطات
لبح

مصالح العمل والتجارة ،وايجاد اقتصاد وطني ناهئ ،والمساهمة في تحقيد تنمية

مستدامة لمجتمعها وغيرها من الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية من أجل منافسة المنتجات
األخر  ،ودعم المنتا الوطني (خليل ويوسف.)2010 ،
وتنشأ الميزة التنافسية نتيجة عوامل خارجية ،وأخر داخلية ،وتمثل العوامل الخارجية
التغير في احتياجات العميل ،أو التغير التكنولوجي ،أو االقتصادي ،أو القانوني ،أما العوامل
الداخلية ،فتمثلت في امتالك المؤسسة مواد وأدوات وقدرات ال تكون متوفرة لد

المنافسين

اآلخرين (زرزور ،)2013 ،وتمثل الميزة التنافسية القدرة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعية
الجيدة والسعر المناس  ،وفي الوقت المناس  ،وهذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر
كفاءة من المنشآت األخر (الشوبكي وآخرون)2011 ،
وامتالك الميزة التنافسية هدف إستراتيجي لمنظمات األعمال ،من الصع

تحقيقه في

ظل التحديات التنافسية للمناخ االقتصادي ،وقد تحقد الميزة التنافسية القيمة ،البقاء واالستم اررية
للمنظمة ،كما تظهر أهمية الميزة التنافسية من خالل تفود المنظمة نوعيا وكميا وأفضلية على
المنافسين ،وبالتالي تتيح لها تحقيد نتائا أداء عالية ،وتعد الميزة التنافسية األساس الذي تصاغ
حوله الستراتيجية التنافسية للمنظمة لتنمية قدراتها ومواردها ،والميزة التنافسية سالح لد
المنظمة لمواجهة تحديات السود والمنافسين ،كما تمكن أهمية الميزة التنافسية المنظمة من خالل
الحصول على حصة سوقية أكبر من منافسيها؛ مما يعني زيادة حجم مبيعاتها وأرباحها ،وتساهم
في التأثير اليجابي في مدركات العمالء ،وباقي المتعاملين مع المنظمة ،وتحفزهم الستمرار
2

التعامل وتطويره واطالته ،وتتسم الميزة التنافسية باالستم اررية والتجدد ،وهذا األمر يتيح للمنظمة
متابعة التطور والتقدم على المد

البعيد ،وتعطي الميزة التنافسية حركة وديناميكية للعمليات

الداخلية للمنظمة ،وذلك نظ ار لكونها مستندة على موارد المنظمة وقدرتها ومجاالتها .هي المحرك
المحفز للمنظمات لتنمية وتقوية مواردها وقدرتها ،وتدفعها إلى البح

والتطوير من أجل

المحافظة على هذه الميزة وتقويتها (يحياوي.)2013 ،
وتسعى المنظمات المعاصرة في ظل البيئة شديدة التنافسية إلى كس

ميزة تنافسية عن

غيرها من المنظمات العاملة في النشاط نفسه ،وذلك من خالل إضافة قيمة للعميل ،وتحقيد
التميز عن طريد استغالل الطاقة الفكرية والعقلية لألفراد ،وتؤدي إدارة رأس المال الفكري دو ار
هاما في جعل األصول غير المادية ميزة تنافسية للمنظمة من خالل تدعيم المكانيات والطاقات
البشرية ،ومساعدتهم على اكتشاف وتدفد إمكانياتهم المحتملة ،ولكي تتمكن المنظمات من إدارة
رأس المال الفكري ،والمساهمة في تحقيد الميزة التنافسية وتدعيمها ،يتطل

منها أن تقوم بإعداد

برامجها المختلفة في إطار إستراتيجية المنظمة من جهة ووفد متطلبات عمل المنظمة من جهة
أخر

(بلوناس وأمينة.)2009 ،
تعاني معظم منظمات األعمال الفلسطينية بمختلف قطاعاتها من عدم القدرة على

منافسة مثيالتها من المنظمات العالمية ،وذلك بالنظر لما تشهده بيئة األعمال من تنافس شديد
في جميع المجاالت ،فال يمكن ألية منظمة أن تؤمن بالبقاء الدائم ،واستمرار النمو مالم تسع نحو
اكتسا

قدرات تنافسية تمكنها من مواجهة باقي المنظمات العاملة في المجال نفسه ،وذلك من

خالل اعتماد أداء ينسجم مع رغبات الزبائن ،ويلبي حاجاتهم؛ كما أن البيئة الفلسطينية يتم غزو
أسواقها من قبل االحتالل بشكل أساسي ،ومن قبل الدول األخر التي تعمل على تصدير الكثير
3

من منتجاتها على األسواد الفلسطينية ،مما يظهر ارتباكا في األسواد الفلسطينية يعمل على
الحدة من قدرة المنظمات الفلسطينية على التنافس (كحيل)2016 ،
 2.1مشكلة الدراسة:
تمتاز البيئة التي تعيشها مصانع الحجر بالتنافسية ،مما يضعها أمام تحد للتكيف مع
المتغيرات التي تحد
الميزة التنافسية ،وكس

في سود العمل ،وهناك حاجة الستغالل كل الطرد المتاحة من أجل دعم
أكبر قدر ممكن من الزبائن للتفود على مصانع الحجر األخر  ،لذلك

تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي :ما دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في
تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم؟
ويتفر ،عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما دور الغرفة التجارية في التدري

لتعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع

الحجر في بيت لحم؟
 .2ما دور الغرفة التجارية في التسويد لتعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع
الحجر في بيت لحم؟
 .3ما دور الغرفة التجارية في التخطيط الستراتيجي لتعزيز الميزة التنافسية للحجر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم؟
 .4ما دور الغرفة التجارية في تنمية االقتصاد الوطني لتعزيز الميزة التنافسية للحجر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم؟
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 3.1أهداف الدراسة
إن الهدف العام للدراسة هو التعرف على دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيز
الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم .ويتفر ،عن هذا الهدف
األهداف الفرعية اآلتية:
 .1التعرف على واقع الخدمات األساسية للغرف التجارية في مصانع الحجر في بيت لحم
 .2التعرف على واقع الميزة التنافسية بأبعادها (الجودة ،والكفاءة ،والبدا ،،واالستجابة) في
مصانع الحجر في بيت لحم من وجهة نظر الموظفين.
 .3التعرف على دور الغرفة التجارية في التدري

لتعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني

في مصانع الحجر في بيت لحم.
 .4التعرف على دور الغرفة التجارية في التسويد لتعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني
في مصانع الحجر في بيت لحم.
 .5التعرف على دور الغرفة التجارية في التخطيط الستراتيجي لتعزيز الميزة التنافسية
للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
 .6التعرف على دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
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 4.1أهمية الدراسة
تظهر األهمية النظرية في هذه الدراسة أن الدراسة تناولت مجموعة من المعارف التي
تتمحور حول خدمات الغرف التجارية ،وكذلك الميزة التنافسية؛ لذا من المتوقع أن تكون مرجع
علمي للدراسات المستقبلية ،وكذلك يمكن إجراء دراسات تتمحور حول الغرف التجارية لتنمية
مجال الصناعة الفلسطيني.
كما وتظهر أهمية الدراسة من خالل التطرد إلى موضو ،الميزة التنافسية ،إذ أصبحت
أحد المحددات الرئيسة التي يشهدها السود ،وخصوصا مصانع الحجر ،كما أنه من الضروري
توجيه االهتمام إلى أهمية الميزة التنافسية بأبعادها (الجودة ،والكفاءة ،والبدا ،،واالستجابة)
كونها تساهم في اكتشاف وتدعيم تدفد القدرات المعرفية والتنظيمية لألفراد ،من أجل زيادة
الحصة السوقية من جهة ،وتعظيم نقاط القوة لمصانع الحجر.
أما من الناحية العملية تأتي هذه الدراسة من أجل لفت انتباه الداريين في منظمات
األعمال إلى أنه ال يمكن ألية منظمة أن تحقد أهدافها بكفاءة ،وكذلك المحافظة على استثماره
لتحقيد األنشطة االبتكارية والبداعية التي تحقد وتدعم المزايا التنافسية ،وكذلك مواكبة التطور
الفكري ،فهناك اهتمام واسع في الفترة األخيرة في موضو ،الميزة التنافسية على مستو المنظمات
العالمية ،باعتبارها الثروة الفاعلة في تحقيد التفود والتميز؛ لما له من قدرة على صنع التطور
والبدا ،و االبتكار.
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فمن المتوقع أن تخرج هذه الدراسة بنتائا من خاللها يمكن توجيه أنظار الموظفين في
الغرف التجارية في فلسطين على الدور الذي تلعبه في دعم الصناعة الفلسطينية بشكل عام،
وصناعة الحجر بشكل خاص.
 5.1حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
الحدود البشرية :الموظفون في مصانع الحجر في محافظة بيت لحم
الحدود المكانية :محافظة بيت لحم
الحدود الزمانية2018-2017 :م.

7

الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2واقع االقتصاد الفلسطيني والغرف التجارية
يتميز االقتصاد الفلسطيني بخصوصية تميزه عن باقي اقتصاديات البلدان العربية في
عدم االستقاللية والتبعية ،فمنذ نكبة عام 1948م يتبع االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية
للنظام األردني ،وفي قطا ،غزة للوصاية المصرية ،وفُرئ على اقتصاد كل من الضفة والقطا،
التكيف مع األوضا ،الجديدة ،وفي حزيران 1967م ،تعرئ االقتصاد الفلسطيني ألوضا،
قسرية جديدة أفقدته القدرة على النمو والتطور ،وتحكم االحتالل في كافة الموارد االقتصادية
والقطاعات النتاجية ،وغير النتاجية ،عبر سياسات وأوامر عسكرية ،حالت دون تطور أو نمو
البنية االقتصادية ،بما يتعارئ مع تلك السياسات ،وعبر تعميد تبعية االقتصاد الفلسطيني
لالقتصاد السرائيلي في كل الظروف (الصوراني.)2006 ،
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ومع توقيع إعالن المبادئ في أوسلو ،فقد تم خلد أسس ومعطيات لبداية مرحلة جديدة
من م ارحل التطور في حياة شعبنا الفلسطيني ،ال تؤثر في الجان
تؤثر في الجوان

السزياسي فحس  ،بل أيضا

االجتماعية واالقتصادية بصورة متداخلة ومترابطة عضويا بين كافة هذه

الجوان  ،وكان لقيام السلطة الفلسطينية في أيار  ،1994التعبير الرئيس المباشر عن طبيعة هذه
المرحلة الجديدة ،وتداخل األبعاد السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،وبسب
السياسي في المرحلة السابقة على كل ما عداه من جوان

أولوية الجان

الحياة ،فإن استالم السلطة الفلسطينية

لمهامها على أجزاء محدودة جغرافيا من األراضي الفلسطينية لم تتجاوز حتى تطبيد "خطة
شارون" أو إعادة االنتشار من قطا ،غزة في سبتمبر  ،2005نسبة  %18من المساحة
الجمالية لألراضي المحتلة ،وتسلمها لصالحيات ومسؤوليات إدارية جديدة ،في المجاالت
االقتصادية ،واالجتماعية ،والصحية ،والتعليمية ،وغيرها من المجاالت ،وكان من المفترئ أن
يدفعها إلى سلوك مغاير حس

توقعات الفلسطينيين وفد تحليلهم العفوي البسيط للسلطة عند

قيامها (العودة وأحمد.)2010 ،
وشارك العديد من المنظمات النشطة في دعم التنمية في تنمية القطا ،الخاص
الفلسطيني؛ فالبنك الدولي ) (WBعلى سبيل المثال يساهم في تنمية القطا ،الخاص من خالل
مختلف أنشطة تقييم بيئة األعمال ،التي ترتبط ببناء القدرات المؤسساتية والبنى التحتية
االقتصادية ،وتطوير تنافسية بيئة األعمال .وفي دولة فلسطين تساهم على سبيل المثال ال
الحصر الوكالة األمريكية للتنمية ) (USAIDفي تطوير براما تشجيع االستثمار ،ودعم القطا،
المالي ،والقطاعات التنافسية مثل الزراعة وغيرها ،بالضافة إلى براما تحسين مناخ االستثمار.
ويقوم االتحاد األوروبي ) (EUبدعم إطار الجودة الفلسطيني ،وبراما تعزيز القدرة التنافسية
للتجارة وزيادة تنوعها (عبد اهلل وحن.)2016 ،
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ويعمل االقتصاد الفلسطيني في ظل بيئة تشتمل على العديد من المخاطر والتحديات
الخارجية والداخلية منها :االحتالل السرائيلي ،والقيود المتعددة التي فرضها هذا االحتالل على
حد سواء ،وتأخذ التحديات الخارجية أشكاال (الغالقات الداخلية والخارجية) على االقتصاد
الفلسطيني عبر السنوات ،والقيود على حرية الحركة ،والتنقل ،والنفاذ ،كما يؤثر التذبذ

في تدفد

المساعدات الخارجية بشكل مباشر في أداء االقتصاد الفلسطيني ،نظ ار ألن المساعدات مصدر
هام ليرادات الحكومة ،ويضاف إلى ذلك عدم القدرة على تطبيد سياسة نقدية خاصة باالقتصاد
الفلسطيني في ظل عدم وجود عملة محلية ،ووجود نظام مالي متعدد العمالت يعتمد على
سياسات نقدية تنفذ من قبل الواليات المتحدة واألردن(سلطة النقد الفلسطينية.)2014 ،
في حين تتمثل التحديات الداخلية في ضعف اليقين ،وهشاشة األفد السياسي
واالقتصادي ،وتراجع دور القطا ،الخاص كقوة دافعة للنمو،وتعد هذه العوامل مسؤولة عن العديد
من الهزات والصدمات التي يتعرئ لها االقتصاد الفلسطيني ،وتسببت في تذبذ

واضح في

حركة التجارة واالستثمار ،وفي النشاط االقتصادي والنمو ،خاصة أن حراك النشاط واألداء في
االقتصاد الفلسطيني يعتمد -كغيره من االقتصاد -على حرية الحركة ،والنفاذ لألفراد ،والبضائع،
ورأس المال (أبو عيدة.)2013 ،
تلع

الغرف التجارية الصناعية دو ار بار از في الحياة االقتصادية ،وحتى االجتماعية في

أية دولة نظ ار لتمثيلها لفئة هامة في المجتمع ،وهي قطا ،أربا
حماية وتمثيل مصالح أعضاء الهيئة العامة للغرف يكس

العمل ،كما أن تنظيم عملية

هؤالء األعضاء قوة في الزدفا ،عزن

مصزالحهم ،وتتفاوت األدوار التي تلعبها الغرف ،وكذلك الخدمات التي تقدمها ألعضائها
باختالف طبيعة الدولة ،وقوتها االقتصادية ،ومد نشاط إدارة الغرف ،وتوفر التسهيالت ،والبنية
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التحتية لهم .ولكن بشزكل عام تطورت أعمال ونشاطات الغرف بشكل واضح ،وأصبحت الغرف
مؤسسات قوية لها مكانتها وتأثيرها في الحياة االقتصادية واالجتماعية ،بحي

اصبحت العضوية

فيها تنمو وتتسع من خزالل نمو واتسا ،االقتصاد في أي بلد (عودة وأحمد.)2010 ،
ير الباح

أن االقتصاد الفلسطيني يتحكم االحتالل في كافة الموارده االقتصادية

والقطاعات النتاجية ،وغير النتاجية ،عبر سياسات وأوامر عسكرية ،كما يعمل االقتصاد
الفلسطيني في ظل بيئة تشتمل على العديد من المخاطر والتحديات الخارجية والداخلية ،تسببت
في تذبذ

واضح في حركة التجارة واالستثمار ،وفي النشاط االقتصادي والنمو.

 2.2االقتصاد الفلسطيني:
تُعد إسرائيل الوجه األكثر سهولة للحجر الفلسطيني ،إذ تحظى بنحو ( )%65من
مبيعات هذا القطا،؛ تليها الضفة الغربية كثاني أكبر مستهلك بنحو ربع إجمالي المبيعات ،وتعد
منطقة الشرد األوسط أيضا سوقا قوية ذات فرصة واعدة ،إذ عملت بعئ الشركات الفلسطينية
الرائدة على اختراد األسواد األمريكية واألوروبية بنجاح فائد؛ فالحجر الفلسطيني لديه إمكانيات
تصديرية عالية؛ كما أن الرخام يتبادل حاليا في األسواد العالمية بمجموعة متنوعة من األلوان
والخصائص المختلفة (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني)2011 ،
وانتها االحتالل السرائيلي براما وآليات اتسمت بالشمولية ،انسجاما مع الهدف المركزي
المرتكز على االستيالء الكلي على فلسطين التاريخية ،ومواردها الطبيعية ،يضاف إلى ذلك
الظروف السياسية التي يمر بها الشع

الفلسطيني خاصة بعد االنقسام بين الضفة الغربية
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وقطا ،غزة ،وسيطرة حماس على قطا ،غزة عام 2007م (الدي زراوي ،)2014،ومن أهم هذه
العوامل:
أوالً  :السيطرة والتحكم في المعابر البرية والبحرية والجوية :أقامت إسرائيل معبرين :األول على
الحدود المصرية الفلسطينية ،والثاني على الحدود األردنية الفلسطينية ،وأغلقت جميع المعابر
البحرية  .كما استولت على مطار اللد ،ومطار قلنديا ،وأغلقت بعئ الطرد الرئيسة التي تربط
مناطد الضفة الغربية مع بعضها ،والقدس ،وغزة ،وهذا بدوره أثر على االقتصاد ،حي
عملية التصدير واالستيراد من الخارج بالتراجع ،كما أد

بدأت

عدم التواصل واالتصال بين المناطد

الفلسطينية إلى تعطيل التجارة الداخلية  ،مما حمل االقتصاد الفلسطيني تكلفة إضافية بلغت 14
مليون دوالر سنويا هي  :فروقات استهالك وقود ،وتصليح طرقات ،وصيانة وسائط النقل ،وكلفة
الحواد

الزائدة ماديا وبشريا (الدي زراوي.)2014 ،

ثانياً  :السيطرة على األرض :استخدمت إسرائيل التوراة والتلمود للترويا إلى أن فلسطين هي
أرئ الميعاد ،وذلك منذ مؤتمر بازل عام  1897وحتى اآلن ،على اعتبار أن إقامة دولة
إسرائيل يعجل بنزول المسيح المخلص ،وهكذا بدأت الهجرات االستيطانية في عهد االنتدا
البريطاني ،كأمر واقع ،واحدا

التغيير الديموغرافي ،وحس

تقرير صادر عن مركز الحصاء

المركزي السرائيلي أظهر أن الحكومة السرائيلية أنفقت أكثر من مليار شيقل (نحو  400مليون
دوالر) على األنشطة االستيطانية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خالل عام ،2011إذ إن
هذا الحجم الضخم من النفاد يعادل زيادة في الصرف الحكومي على االستيطان بنسبة %38
عن عام 2010م (صالح وأخرون.)2015 ،
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ثالثاً  :التحكم في سوق العمالة الفلسطينية :استخدمت إسرائيل سياسات عدة للتحكم في العمالة
الفلسطينية منها  :سياسة التصاريح ،واغالد المعابر ،و سياسة إقامة نقاط المراقبة على الحدود
(الدي زراوي.)2014،
رابعاً  :تبعيات اتفاق باريس االقتصادي عام 1994م :سمح بروتوكول باريس االقتصادي
بإقامة عالقات اقتصادية جديدة ،تمثلت في توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي في
عامي 1996م و1997م على التوالي ،بالضافة إلى ذلك منحت الواليات المتحدة معاملة
تفضيلية للصادرات الفلسطينية في عام 1996م ،بينما تم االتفاد على ترتيبات للتجارة الحرة بين
السلطة الفلسطينية وكندا في عام 1999م (صالح وآخرون.)2015 ،
ير الباح

من أهم العوامل التي تلع

دو ار في االقتصاد الفلسطيني هي السيطرة والتحكم في

المعابر البرية والبحرية والجوية من قبل االحتالل ،والسيطرة على األرئ ،والتحكم في سود
العمالة الفلسطينية ،وتبعيات اتفاد باريس االقتصادي عام 1994م حي

سمح بروتوكول باريس

االقتصادي بإقامة عالقات اقتصادية جديدة ،تمثلت في توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد
األوروبي في عامي 1996م و1997م على التوالي ،بالضافة إلى ذلك منحت الواليات المتحدة
معاملة تفضيلية للصادرات الفلسطينية في عام 1996م.
 3.2الحجر ومصانع الحجر في فلسطين
حس

إحصائيات اتحاد صناعات الحجر والرخام ( ،)USMفإن هنالك ُ 1,650منشأة

في هذا القطا ،،وتشمل مصانع القص ،والمحاجر ،والكسارات ،وورش التصنيع .ويوجد 658
المنشآت في الخليل وبيت لحم ،حي
من هذه ُ

يعتبر قطا ،الحجر والرخام أحد أكبر القطاعات
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المشغلة لأليدي العاملة الفلسطينية ،فهي تُشغل قرابة  8500عامل ،وبمعدل مساهمة في حجم
ُ
سود العمل الفلسطيني يصل إلى .%.13.4

كانت الصادرات الفلسطينية من الحجر والرخام في ازدياد متصاعد خالل السنوات
 ،2014-2011حي

ازدادت من  142مليون دوالر في عام  2011إلى  195مليون دوالر في

عام  .2014في المقابل تراجعت صادرات القطا ،في العام المقبل لتصل إلى  183مليون دوالر
في  2015والتي تشير إلى انخفائ بنسبة  .٪5.9يوضح الشكل أدناه أفضل  10وجهات
التصدير للحجر الفلسطيني والرخام في عام :2015
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وتُعد صخور فلسطين في معظمها من الصخور الرسوبية التي تتكون بفعل عوامل
التعرية والنقل والترسي  ،وتعتمد جودة الصخور الرسوبية على نوعية المعادن المكونة لها ،وعلى
ظروف بيئة الترسي  ،ونو ،المادة الالحمة بين الحبيبات ،وتكثر الصخور الرسوبية الكلسية في
المناطد الوسطى من فلسطين ،بينما تنتشر الصخور الرسوبية الرملية على الساحل الفلسطيني،
وتعد صناعة الحجر والرخام في فلسطين من أهم الصناعات منذ الثمانينيات من القرن الماضي
وحتى اآلن ،كما تعد فلسطين من أوائل الدول في استخراج وتصنيع الحجر بكافة أنواعه
وأشكاله ،حي

تأتي في المرتبة الثانية عشرة عالميا ،ويوجد في فلسطين حوالي  400محجر،

وما يزيد عن  742منشأة لقص الحجر ،بالضافة إلى عدد كبير من المخارط والورش الداعمة
لصناعة الحجر والرخام (الجوالني.)2007 ،
يمتاز الحجر الفلسطيني بأنه من أجود أنوا ،الحجارة في العالم من حي

الخصائص،

واأللوان ،ومطابقته لكافة المقاييس ،والمواصفات العالمية ،كما تعد هذه الصناعة من أهم
الصناعات في فلسطين؛ لما لها من فوائد اقتصادية كبيرة ،وخاصة مساهمتها في الدخل القومي،
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وتوفيرها أكثر من  20000فرصة عمل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطا ،غزة(حجوج
وآخرون.) 2013،
يعد الحجر المادة المفضلة للمباني الدائمية ،وهو في الحقيقة المادة السائدة حتى وصولنا
للقرن العشرين ،فبدأ يتطور بسب

الميزات المتأصلة فيه من جمال ودوام واقتصادية ،فأصبح

يستعمل للتغليف ،ونر اآلن إقبال الناس على هذا النو ،من التغليف ،فانتشرت المكات
المتخصصة لتصميم الواجهات ،والتي تمزج بين الحجر ،والسيراميك ،واألصباغ ،وغيرها ،ويتم
تثبيته بواسطة كاللي

معدنية ،أو مشبك حديدي ،ونر انتشار هذا النو ،من التغليف حاليا بكثرة

في فلسطين (ناصر.)2011 ،
ويعد االستثمار في قطا ،الحجر من النشاطات التي تحقد إيرادات على الصعيد االقتصادي
الفلسطيني ،إال أن هذه الصناعة تعاني من غيا

وانعدام الرقابة والمتابعة من جهات

االختصاص ،كما تعاني من ضعف في البنية التحتية المناسبة والسليمة والداعمة لهذه الصناعة،
وما يترت

على ذلك من استنزاف للموارد الطبيعية بشكل عشوائي ،والحاد أض ارر صحية وبيئية

كبيرة (ديوان الرقابة المالية والدارية.)2013 ،
ورغم أهمية القطا ،وحيويته لالقتصاد الوطني ،إال أن الصناعة الفلسطينية بشكل عام،
وقطا ،صناعة الحجر والرخام بشكل خاص يواجه مشاكل جمة ناتجة عن إجراءات سلطات
االحتالل السرائيلي من إغالد وحصار وعدم السيطرة على المعابر ،بالضافة إلى مشاكل
أخر متعلقة بالتمويل ،والتسويد ،وعدم توفر المدن الصناعية ،وارتفا ،تكاليف النتاج ،و كذلك
غيا

السياسات والتشريعات والقوانين الداعمة للصناعة ،يضاف إلى ذلك غيا

مفهوم السالمة

والصحة المهنية (األمن الصناعي) من منشآت صناعة الحجر ،والرخام رغم المخاطر الكبيرة
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والمتعددة المتواجدة في هذه المنشآت ،ومن المشاكل األخر التي ال تقل أهمية تلك التي تتمثل
في المخلفات السائلة (ربو المناشير) ،حي
عن عملية قص وتهذي

تعد هذه المادة من أهم وأخطر الملوثات التي تنتا

الحجارة ،وتكون عادة مادة لزجة

تحتوي على نسبة عالية من

الحبيبات الثقيلة ،أو المياه التي تستخدم في تبريد مناشير الحجر ،وليس عجبا إذا علمنا انه في
متر مكعبا من هذه المادة في محافظة الخليل وحدها ،وهو
اليوم الواحد ينتا ما ال يقل عن  450ا
ما يعادل  135,000متر مكع

سنويا .وغالبا ما كان يتم التخلص منها عن طريد إلقائها

بمحاذاة الطرد ،أو قنوات الصرف الصحي ،أو األراضي الزراعية الطينية ،أو في الوديان
(حجوج وآخرون.)2013 ،
ير الباح

أنه رغم أهمية صناعة الحجر والرخام إال أن معظم المشكالت ناجمة عن

إجراءات سلطات االحتالل السرائيلي من إغالد وحصار وعدم السيطرة على المعابر ،ويعد
االستثمار في قطا ،الحجر من النشاطات التي تحقد إيرادات على الصعيد االقتصادي
الفلسطيني ،ولكنه يعاني من ضعف في البنية التحتية المناسبة والسليمة والداعمة لهذه الصناعة.
 4.2الغرف التجارية ودورها في المجتمع:
الغرفة التجارية إطار تنظيمي نقابي ،ومؤسسة وطنية تمثل القطا ،الخاص ،ينضم
لعضويتها كافة الموظفين في مجال الصناعة ،والتجارة ،والخدمات ،والحرف ،والمقاوالت ،سواء
كانوا شركات أو أفرادا ،ويمارسون أعمالهم في نطاد محافظة التي ينتمون إليها ،ويعد االنتسا
لعضوية الغرفة التجارية ملزما حس

قانون االنتسا

للهيئات المحلية ،وأعضاء الهيئة العامة

لهم الحد في االنتخا  ،والترشح لعضوية مجلس الدارة وفقا ألحكام االنتخابات العامة ،وهم
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يساهمون في رسم سياسة المؤسسة من خالل مشاركتهم في الفعاليات واألنشطة التي تنظمها
الغرفة (غرفة صناعة وتجارة رام اهلل والبيرة.)2016 ،
ويكون للغرفة ،أدوار مهمة وملموسة في فئ النزا ،التجاري بين األعضاء؛ واهتمامها
بمنسوبيها ،وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها لتأدية أعمالهم ،وتبصيرهم باألسس الصحيحة
لتعامالتهم؛ وتقديم النصح لهم بشأن إيجاد نو ،من التكامل فيما بينهم؛ بما يسهم في خفئ كلفة
النتاج ،إلى جان

تبنيها قضايا منسوبيها ذات العالقة بممارسة أنشطتهم والمساهمة في إيجاد

الحلول المناسبة لها ،واذا تمكنت من أداء هذا الدور ،وحققت مصلحة منتسبيها في شتى
أنشطتهم؛ فإنها بذلك تسهم في تنشيط الحركة االقتصادية ،وبالتالي في تحسين أداء االقتصاد
الوطني ،وجودته؛ وتحقيد األهداف المرجوة من إنشائها .وقد تطور مفهوم الغرف في عالم اليوم،
وباتت تسهم في خدمة المجتمع ،وتطوير نشاطاته االقتصادية والمالية على وجه الخصوص
(خليل ويوسف.)2010 ،
وجاء إنشاء الغرف في مختلف بلدان العالم؛ لتكون الطار التنظيمي لقطا ،األعمال
الذي يمثله ،ويرعى مصالحه ،ويدعمه ليسهم بفاعلية في تنفيذ براما التنمية ،وفي تحقيد التطور
االقتصادي واالجتماعي ،وتوفير احتياجات السكان من السلع والخدمات ،وقد عرفت الغرف
بمسميات مختلفة منذ زمن قديم يرجع إلى ما قبل الميالد تماشيا مع نمو ممارسة المجتمعات
لألنشطة االقتصادية ،وقد أشارت الدراسات التاريخية إلى أن منتجي السلع المختلفة من أهل
الحضارات القديمة من سكان الصين ،والرومان ،وقدماء المصريين قد كونوا اتحادات وجمعيات
لحماية مصالحهم ،والدفا ،عنهم ،والتنسيد بينهم .وامتدت هذه االتحادات والجمعيات عبر
األزمان التاريخية المختلفة حتى القرون الوسطى؛ لتكون أساسا لظهور الغرف بشكل منظم -
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بمبادرات من أصحا

األعمال  -بداية من الدول األوروبية  ،حي

أُنشئت أول غرفة تجارية

عام  1599م في مدينة مرسيليا التي كانت ومازالت من أهم موانئ فرنسا ،ثم توالى إنشاء الغرف
في معظم الدول الصناعية في أوروبا ،وامتدت بعد ذلك إلى قارات العالم خاصة في الدول التي
اتجهت إلى تنمية اقتصاداتها بخطوات سريعة مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا واليابان
وأستراليا (دليل الغرف التجارية الصناعية.)2009 ،
ير الباح

أن هناك تطور مفهوم الغرف في عالم اليوم ،وباتت تسهم في خدمة

المجتمع ،وتطوير نشاطاته االقتصادية والمالية على وجه الخصوص.
 1.4.2ماهية الغرف التجارية
ظهرت الغرف التجارية الصناعية في العالم كمؤسسات خدمية تهدف إلى نو ،من
التضامن التجاري بين رجال األعمال؛ حي

يحرص ذوو العمل التجاري في المدن ،والمقاطعات

على إنشاء هذه المؤسسات؛ بغرئ تنظيم قطاعات أعمالهم ،والحفاظ على مصالحهم .وبصفة
عامة ،تحقيد الخدمات التالية طرح الخطط؛ والفرص التجارية ،ليستفيد منها منسوبوها ،والتواصل
مع السلطات؛ لبح

مصالح العمل والتجارة ،وايجاد اقتصاد وطني ناهئ ،والمساهمة في

تحقيد تنمية مستدامة لمجتمعها (الحميدان والسهلي.)2010 ،
وتعد الغرف التجارية الصناعية أحد المظاهر الحضارية التي حرصت على إرسائها
الدول؛ لترسيخ التنظيم المؤسسي بها من ناحية ليجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت
القطا ،الخاص ،ولدعم توجهات هذه الدول نحو التنمية ،والسرا ،بخطاها من ناحية أخر ،
وتؤدي الغرف التجارية الصناعية دو ار مهما في الحياة االقتصادية ،وقد تطور هذا الدور من
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حي

الحجم والنوعية مع التطورات االقتصادية التي حدثت في دول العالم ،ونمو قطاعات

األعمال التي تمثلها هذه الغرف ،وتزايد أهميتها في هيكل االقتصادات الوطنية ،ومن ثم جاء
التوسع في دورها من مجرد الدفا ،عن مصالح قطاعات األعمال إلى السهام في دعمها،
وتطويرها ،ومعاونتها بسبل متعددة لتحقيد أهدافها ،وتوسعة عالقاتها (العودة وأحمد)2010 ،
والغرفة التجارية هي مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية ،والصناعية،
وتمثيلها والدفا ،عنها ،والعمل على ترقيتها ،ويكون إنشاؤها بناء على طل

مجموعة من أربا

التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تحدد مركز الغرفة ودائرة اختصاصها ،وعدد أعضاء
مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس المسؤول (غرفة تجارة وصناعة الكويت.)2010 ،
والغرفة التجارية هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجاري
واالستثماري بدائرة محافظتها ،وتقوم بأداء خدمات متعددة للتجار ،كما تمثل همزة الوصل بين
التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري واالقتصادي في سبيل حل مشاكل التجارة والتجار ،كما
تتابع أحوال السلع المعروضة باألسواد ،وتساهم في حل المشاكل التي تعود توافر أية سلعة
وغير ذلك(دليل الغرف التجارية الصناعية.)2009 ،
ير الباح

أن الغرف التجارية الصناعية في العالم كمؤسسات خدمية تهدف إلى نو،

من التضامن التجاري بين رجال األعمال؛ وهي أحد المظاهر الحضارية التي حرصت على
إرسائها الدول؛ لترسيخ التنظيم المؤسسي بها من ناحية ليجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل
منشآت القطا ،الخاص ،وغايتها تنظيم المصالح التجارية ،والصناعية ،وتمثيلها والدفا ،عنها،
والعمل على ترقيتها ،وتقوم بأداء خدمات متعددة للتجار ،كما تمثل همزة الوصل بين التجار
والجهات المعنية بالنشاط التجاري واالقتصادي في سبيل حل مشاكل التجارة والتجار.
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 2.4.2نشأة الغرف التجارية الفلسطينية
يرجع تاريخ تأسيس الغرف التجارية في فلسطين إلى العام  ،1936حي

تم تأسيس أول

غرفة تجارية ،وهي غرفة تجارة وصناعة القدس ،تالها إنشاء معظم الغرف التجارية الصزناعية
الزراعية الفلسطينية خالل فترة األربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين ،باستثناء خمزس
غرف ،حي

تم تأسيسها خالل فترة السبعينات والتسعينات وبدايزة القزرن الواحزد والعشزرين (العودة

وأحمد.)2010 ،
وتعود بدايات عمل غرفة تجارة وصناعة نابلس تاريخيا إلى عشرينيات وثالثينيات القرن
الماضي  ،على أيدي بعئ التجار بجهود فردية في ذلك الحين ،في محاولة منهم لخلد جسم
يمثل قطا ،المال واألعمال في المدينة  ،إلى أن ظهر أول عمل وجهد مؤسساتي تمثل بتزأسيزس
أول غرفة تجارية وصناعية في مدينة نابلس عام  ،1943وذلك لحماية حقود التجار العر في
حصص االستيراد ،والتصدير إبان الحر

العالمية الثانية ،إذ كانت تعمل بموج

قانون

الجمعيات العثماني ،واستمرت هذه الغرفة لمدة عامين ،وقامت الغرفة بدور أساسي ومهم في تلك
الحقبة الهامة من تاريخ الشع

الفلسطيني بعد إعالن الوحدة بين الضفتين  ،من خالل لع

دور

رئيس في تثبيت حد المواطنة للسكان المقيمين والنازحين ،من خالل إصدار شهادات توثد
تواجدهم في تلك الفترة ،إلى أن قامت غرفة تجارة وصناعة نابلس في أوائل الخمسينيات ،وانتخ
أول مجلس إدارة لها في  ،1953/7 /5حي

شاركت الغرفة في فترة الخمسينيات في اجتماعات

ومؤتمرات خارجية عربية واقليمية؛ لثبات أهمية الحد الفلسطيني أمام الوفود المشاركة فيها.
وتنضوي غرفة تجارة وصناعة نابلس تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية
الفلسطينية الذي تأسس عام ( 1989غرفة تجارة وصناعة نابلس.)2018 ،
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وبدأت مسيرة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل سنة 1953م بإمكانات ذاتية
متواضعة ،واستمرت على هذا الحال طيلة العقود السابقة إلى أن نجحت ببناء غرفة تجارية
صناعية هي النموذج بين الغرف التجارية والصناعية ليس في فلسطين فحس  ،بل في الكثير
من مدن العالم العربي ،وقد تأسست أول غرفة تجارية صناعية في محافظة بيت لحم في أوائل
الخمسينيات من القرن العشرين ،حي
 1965/8/30تم انتخا

تم انتخا

أول مجلس إدارة بتاريخ  ،1952/4/16وفي

مجلس إدارة جديد ،وفي عام 1999م أصدر معالي وزير االقتصاد

الفلسطيني ق ار ار بتعيين مجلس إدارة جديد ضم نخبة من رجال األعمال واالقتصاديين لدارة
شؤون الغرفة(غرفة تجارة وصناعة بيت لحم.)2018 ،
وتأسس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية في عام  1989في مدينة القدس ،بمبادرة من
الغرف الفلسطينية األعضاء ،والموزعة جغرافيا على كافة محافظات الضفة الغربية ،وقطا ،غزة،
ومدنها الرئيسة ،ويشكل االتحاد المظلة الرئيسة للغرف الفلسطينية ،وعددها الحالي  14غرفة
( 13في الضفة الغربية ،وغرفة غزة بفروعها األربع) تضم في عضويتها أكثر من 60,000
منشأة مسجلة حتى نهاية عام 2016؛ في حين يشكل رؤساء مجالس الغرف مجلس إدارة
االتحاد ،برئاسة رئيس غرفة القدس .ويترأس اتحاد الغرف المجلس التنسيقي لمؤسسات القطا،
الخاص (مركز المعلومات الفلسطيني.)2017 ،
منذ تسلم اتحاد الغرف التجارية أخذ على عاتقه خدمة أعضائه في شتى المجاالت
الصناعية والتجارية؛ للعمل على رفعة االقتصاد الوطني ،وتنميته قدر المكان من أجل الوصول
باالقتصاد الوطني الفلسطيني إلى الهدف المنشود .وحتى تستطيع الهيئة الدارية تحقيد هذه
األهداف كان ال بد من رسم السياسات وصنع الستراتيجيات للوصول إلى الهدف المنشود ،ومن
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هذه السياسات تم استحدا

أقسام إدارية حديثة مختلفة ،والتي من شأنها تسهيل خدمة التجار

والصناعيين وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم في اتخاذ الق اررات االقتصادية السليمة ،وبناء
كادر عمل قوي ومؤهل لتسهيل هذه المهام ،ناهيك عن توفير اللبنة األساسية والبنية التحتية
المميزة بتوفير المبنى الجديد كصرح اقتصادي وطني لخدمة أبناء هذا الوطن (دليل الغرف
التجارية الصناعية.)2009 ،
 3.4.2دور الغرف التجارية:
 1.3.4.2أدوار الغرف التجارية بشكل عام
ترجع أهمية دور الغرف التجارية في االقتصاد الفلسطيني إلى عدة قضايا ونقاط جوهرية
كما أشار إليها (العودة وأحمد:)2010 ،
أوالً :تعزيز مكانة القطاع الخاص:
لقد قامت الغرف ،وما تزال بدور متنام في تنظيم فعاليات القطا ،الخاص ،وحققت
الكثيزر من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي لهذا القطا ،،وتبني مبادراته ،وتعزيز إسهاماته
في تنفيذ براما التنمية الشاملة حاض ار ومستقبال ،وهو دور يحظى بكل التشجيع والدعم من قبزل
كافزة المهتمين بهذا الجان  ،كما ساهمت الغرف الفلسطينية بكل ما أتيح لها من إمكانيات
وخبرات في تحقيد نقلزة نوعية في خدماتها لقطا ،األعمال بما يلبي احتياجاته اآلنية ،ويستجي
لتطلعاتزه المسزتقبلية ،وتتواصل جهودها لتطوير خدماتها ،وارتياد آفاد جديدة في نوعية األنشطة
الموكلة إليها لخدمة منتسبيها ،وما بلغته الغرف التجارية الصناعية في الوقت الحالي من انتشار
جغرافي ونمو فزي إمكاناتها هو انعكاس صادد للمساندة التي تالقيها من كافة الجهات المعنية؛
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ممزا مكنهزا مزن التواجد المؤثر في ساحة العمل الداخلي ،بالضافة إلى حضورها الفاعل في
المؤتمرات القليميزة والدولية.
ثانياً :على صعيد األ نظمة الداخلية والسياسات واجراءات العمل وبناء القـدرات:
تقوم بتحزدي
الغرف التجارية ،بحي

الزدوائر واألقسزام الموجودة فيها لتتناس

وطبيعة التطور العالمي في عمل

يكزون هنزاك دوائر تستطيع ان تقدم خدماتها بامتياز من خالل تحزدي

السياسزات العامزة ،واألنظمة الداخلية ،والهياكل التنظيمية ،واجراءات العمل داخل الغرف بما
يتناس

والتطور الدولي ،وطبيعة الخدمات التي تقوم بتقديمها.

ثالثاً :على صعيد القوانين والتشريعات المنظمة للحيـاة االقتصـادية:
وتلع

زر فزي القزوانين والتشزريعات ذات الطزابع االقتصادي مثل
دور كبي ا
الغرف التجارية ا

(قانون التجارة ،والشزركات ،والعمزل ،والوكزاالت التجاريزة ،وضزريبة الزدخل ...إلخ) بحي

يتم ح

الجهات الرسمية على إقرار هذه القوانين وتطبيقها ،وكذلك السرا ،في إقرار القوانين غير المقرة،
ودراسة القوانين الحالية التي يتم إقرارها ،إضافة إلى دورها في تفسير األنظمة ذات العالقة
بأصحا

األعمال ،ولوائحها التنفيذية ،وتقديم الزرأي والمشزورة القانونية في أي موضوعات ترتبط

بها.
رابعاً :على صعيد العالقة مع الجهات الرسمية والحكومية:
خالل تطوير أنشطة وخدمات الغرف التجارية تجاه أعضاء الهيئة العامة كالعالقة مزع
و ازرة االقتصاد ،وو ازرة المالية ،وو ازرة العمل ،وغيرها من مختلف المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية ذات العالقة ،يتم تطوير القطا ،الخاص ،وتنمية االقتصاد الوطني ،وتطوير البنية
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التحتية ،كما تسهم الغرف التجارية في جهود التنمية االقتصادية من خالل أنشطتها؛ بما يؤكد
الدور االقتصادي للقطا ،الخاص ،والذي تساهم في أدائه الغرف بالتعاون مع كافة الجهات
المعنية.
خامساً :على صعيد العالقة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني:
ساهمت الغرف في السنوات االخير بشكل فاعل في تأسيس جسم يجمع كافة مؤسسات
القطا ،الخاص تحت اسزم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطا ،الخاص ،واستطاعت من خالله
توحيد كافة الجهود بهزدف خدمة القطا ،الخاص ،وتطوير أعماله ،وكذلك الدفا ،عن مصالح
أعضائه ،كما كان للغزرف دور في تعزيز مكانة القطا ،الخاص من خالل تطوير عالقاتها مع
كافة مؤسسات المجتمزع المزدني كالجامعات ،والمعاهد ،ومراكز األبحا  ،والدراسات ،ومراكز
التدري  ،وغيرها من المؤسسات التزي لها عالقة باالقتصاد وما زالت تعمل في هذا المجال بهدف
تعزيز دور القطا ،الخاص الفلسطيني في تطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية لفلسطين ،حي
تعمل الغرف وبشكل عام علزى دعزم االقتصاد الوطني من واقع مسؤوليتها الوطنية كجهاز
اقتصادي مهم ،ومن خالل االرتباط المباشر للقطا ،الخاص الذي تمثله باالقتصاد الوطني ،أما
في المستقبل فعلى الغرف الفلسطينية تحديزد عالقتها مع هذه المؤسسات و كيفية التعامل معها
وتنسيد الجهود ،وتحديد األدوار بينها وبزين هذه المؤسسات بما يخدم قطا ،أصحا
واالقتصاد الوطني بشكل عام.
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األعمال

سادساً :على صعيد العالقة مع المؤسسات الشبيهة في الخارج:
طورت الغرف التجارية عالقاتها مع العديد من الغرف التجارية والصناعية في العديد من
الدول العربية واالجنبية ،وهذا له األثر الواضح في تطوير خزدماتها ،وتزرويا المنتجات
الفلسطينية ،ودخولها ألسواد عالمية ،ولكن بشكل جزئي ،وبالتالي على الغرف أن تعزز دورها
في تنشيط العالقات االقتصادية ،وذلك من خالل مشاركتها في العديد من المعارئ الدولية أو
استقبالها للوفود التجارية الزائرة أو حتى تنظيمها لوفود تجارية وصناعية فلسطينية بهزدف زيارة
دول صديقة وعالمية لالستفادة من خبراتهم في مجال تطوير األعمال .بالضافة إلى عمل
الدراسات عزن األسزواد الخارجيزة بالتعاون مع السفارات الفلسطينية في الخارج بهدف تسويد
المنتجات الفلسطينية.
 2.3.4.2دور الغرف التجارية من خالل الخدمات التي تقدمها
تقوم الغرف التجارية بتقديم خدمات متنوعة إلى التجار المنتسبين إليها ،ويمكن تلخيصها
بما يلي:
 1.2.3.4.2دور الغرف التجارية في التسويق:
إن اهتمام الغرف التجارية بتطوير العالقات التجارية يساعد إلى حد بعيد في تزرويا
التجزارة الفلسطينية في االسواد الخارجية والمحلية ،فاالهتمام بإقامة المعارئ المحلية ،والمشاركة
فزي المعارئ العالمية سواء من حي
الهيئة العامة ،وأصحا

الزيارة أو المشاركة في العرئ والتسويد يسزاعد أعضاء

المشاريع النتاجية على تسويد منتجاتهم ،ودخزولهم ألسواد جديدة ،وفي

هذا المجال ال بد ان يكون هناك مركزية في إدارة المعارئ محليا وخارجيا ،بحي
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يكون األمر

مثال متعلقا بو ازرة االقتصاد الوطني ،وذلك بهدف تجن

االزدواجية في العمل ،وعزدم التخطيط

السليم ،وللخروج بمشاركة فاعلة ،وناجحة للمنتجات الفلسطينية ،إضزافة إلزى دورهزا التثقيفي
لتشجيع الصناعة الوطنية على مستو الفرد والمؤسسات ،والمساعدة في التسزويد الدولي من
خالل إصدارها لنشرة شهرية خاصة تتحد
الخارجي ،بحي

عن كيفية إقامة عالقات تجارية مع دول العالم

تكون كل نشرة مختصة بإقامة عالقة مع دولة واحدة (العودة وأحمد.)2010 ،

تستطيع الغرف التجارية مساعدة أعضاء هيئتها العامة في زيزادة قزدرتهم التنافسزية محليزا
وخارجيا من خالل قيامها بإجراء الدراسات التشخيصية لمنشآت األعمال؛ بهدف تحديد المشزاكل،
والتحديات التي تواجهها في تسويد منتجاتها ،وقدرتها على منافسزة اآلخزرين ،إضزافة إلزى تقديمها
لمجموعة من االستشارات التخصصية من خالل مجموعة من المختصين فزي قضزايا إنتاجية
وادارية وتسويقية ومالية ،هذا إلى جان

االستفادة من مجمو ،النشاطات السابقة التزي تقدمها

الغرف ألعضاء الهيئة العامة .وفي هذا المجال للغرف التجارية دور كبير في دعم المنتا
المحلي من خالل تثقيف أربا

العمل لالعتناء بجودة المنتجات المحلية ،واالعتنزاء بنوعيتهزا،

حتى يكون هناك إمكانية لحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية،
مما يشكل الداعم األكبر للمستهدفين لشراء المنتا المحلي (عبد الباسط وعباس.)2011 ،
وقد قامت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بتأسيس مركز ترويا التجارة في شهر
نيسان من عام  2004كمركز غير ربحي ،وذلك تحت إشراف الغرفة ،وبالتعاون مع جهات
مختلفة بهدف دعم الصناعات ،والمنتجات المحلية كافة وتطويرها ،وترويجها ،وتسويقها .ومن
أهدافه األخر  ،تنظيم المصالح التجارية والصناعية للقطا ،الخاص وتطويرها .هذا ،ويتميز
المركز بوجود معرئ دائم ذوي مواصفات عالمية بمساحة  450م ،2ويعد المعرئ األداة
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الترويجية األولى من نوعها في فلسطين ،إذ يهدف إلى عرئ جميع المنتجات التي تصنع في
المحافظة وتعريفها للمجتمع المحلي والقليمي والدولي (غرفة صناعة وتجارة بيت لحم،
.)2017
 2.2.3.4.2دور الغرف التجارية في عملية التدريب:
التدري

هو عملية إكسا

الموظفين الحاليين أو الجدد المهارات األساسية التي تلزمهم ألداء

وظائفهم ( .)Dessler, 2013وتقوم دائرة التدري

في الغرفة التجارية بتقديم مجموعة من

البراما التدريبية التي تلبي احتياجات القطا ،الخاص الفلسطيني في مجاالت متنوعة حس
أهداف التدري  ،والفئات الموجهة إليهم ،وتباين تخصصاتهم الوظيفية ،ومستوياتهم الدارية.
حي

تستقبل المقترحات التدريبية ألعضاء هيئتها العامة من التجار والصنا ،،وتعمل على

تنفيذها ،كما تعمل على تنفيذ براما تدريبية خاصة للشركات حس
الدائرة من خالل خدمات التدري

حاجاتهم ورغباتهم ،وتسعى

التي تقدمها إلى تنمية وتطوير كفاءة أصحا

منشآت القطا،

الخاص الفلسطيني ،والموظفين لديهم ،ورفد القطا ،الخاص بالكفاءات التي تلبي احتياجاته،
وذلك من خالل تحقيد األهداف التفصيلية التالية (غرفة صناعة وتجارة رام اهلل والبيرة:(2016 ،
 تنمية القو البشرية لتتالءم مع التغيرات الطارئة على احتياجات السود المحلي في
المجاالت المختلفة ،بما يعود بشكل إيجابي على النتاجية ،وبالتالي على االقتصاد الوطني.
 إعادة تأهيل الموظفين في القطا ،المهني ،وتزويدهم بالمهارات الالزمة لمواكبة المستجدات
والتطورات.
 نشر الوعي العام في مجال التدري

المهني.

 تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ،والتشجيع على إنشائها.
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 المساهمة في تحقيد الشراكة ،وتوفير المناخ المالئم بين مراكز التدري

المهني والقطا،

الخاص.
 المساهمة في تنمية وتطوير أفراد المجتمع المحلي ،ورفد سود العمل بالقو العاملة الفنية
المدربة.
 بناء قاعدة واسعة من المؤمنين بدور وأهمية التدري

في تطوير منشآت األعمال والتواصل

معهم.
انطالقا من إيمان غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم بتقديم خدمات نوعية ألعضاء
الهيئة العامة من القطاعات المختلفة :التجارية والصناعية والخدماتية ،ودورهم في دعم وتطوير
االقتصاد الفلسطيني ،ونظ ار لتزايد الطل

من هذه القطاعات أليدي عاملة مدربة على أهم

المهارات في أداء األعمال ،ولرفع كفاءة الموظفين ،تم استحدا

وحدة التدري

المهني والتقني

في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في شهر نيسان من العام الحالي  2016بتعاون من
غرفة كولون األلمانية .بحي

تهدف وحدة التدري

المهني والتقني إلى تعزيز دور التدري

المهني في المحافظة ،إضافة إلى تطوير مهارات الموظفين في المنشآت المختلفة في محافظة
بيت لحم ،وتغطية االحتياجات التدريبية المتزايدة في سود العمل ،وذلك من خالل تحقيد
األهداف التفصيلية التالية (غرفة صناعة وتجارة بيت لحم:)2017 ،
 تعزيز دور التدري

المهني في المحافظة ،والترويا له.

 تنظيم دورات تدريبية ،وورشات عمل ،بناء على دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء
الهيئة العامة.
 توطيد العالقة مع مؤسسات التدري

المهني في المحافظة.
29

 مواكبة التغييرات في سود العمل ،وذلك من خالل براما تدريبية.
 عمل دراسات الحتياج أعضاء الهيئة العامة.
 دراسة جودة مهارات خريجي مراكز التدري .
 عمل الدراسات – خاصة فيما يتعلد باحتياج السود.
 تعزيز االتصال والتواصل مع القطا ،الخاص.
 3.2.3.4.2دور الغرف التجارية في التخطيط اإلستراتيجي:
التخطيط الستراتيجي كأحد أنوا ،التخطزيط يسزتند إلزى فهزم واقعزي وعميزد؛ لمزا يزدور فزي
بيئززة المنظمززة الداخليززة ،مززع محاولززة التعززرف علززى نقززاط القززوة والضززعف فيهززا ،وفهززم بيئززة المنظمززة
الخارجي ززة ،والتع ززرف عل ززى الف ززرص والمخ ززاطر الت ززي تعص ززف بالمنظم ززة ،والع ززداد لهز زا بص ززياغة
مجموعة من البدائل لتحقيد أهدافها ،والتي من شأنها التأثير في البيئة باتجاه خلد وتوفير شروط
وظروف أفضل تساهم في تحقيد تلك األهداف (وادي واألشقر.)2009 ،
ويه ز ززتم التخط ز ززيط بوض ز ززع الرس ز ززالة ،وتقي ز ززيم البيئ ز ززة الداخلي ز ززة والخارجي ز ززة ،وتحدي ز ززد فج ز ززوة
السززتراتيجية ،ووضززع أهززداف طويلززة األمززد ،واختيززار أفضززل السززتراتيجيات الكليززة ،واسززتراتيجيات
الوحززدات السززتراتيجية ،والسززتراتيجيات الوظيفيززة ،ويالحززظ أن رسززالة المنظمززة تحززدد البيئززة التززي
سززوف يززتم تجميززع المعلومززات عنهززا فززي الوقززت نفسزه ،فززإن اكتشززاف نقززاط القززوة والضززعف والفززرئ
والتهديززدات مززن خززالل عمليززة التقيززيم يمكززن أن تززؤدي إلززى تغييززر رسززالة المنظمززة ،وتتطلز

عمليززة

التخطزيط تجميزع معلومزات ،وتحليلهزا ،واتخزاذا القز اررات باختيزار أفضزل البزدائل فزي كزل خطزوة مززن
خطواتهززا وينبغززي أن تمززارس بززأعلى درجززة مززن الكف زاءة ،حي ز

إن نتائجهززا ذات أثززر طويززل األجززل

يحدد لفترة طويلة نزو ،النشزاط الزذي تركزز عليزه المنظمزة ،ومزا تقدمزه مزن خزدمات وسزلع واألسزواد
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التززي تخززدمها والتكنولوجيززا المسززتخدمة والبحززو التززي سززوف تجززر  ،والمزوارد التززي سززوف تسززتخدم
(أبو حليمة.)2013 ،
وضمن الفعاليات التي تقدمها الغرف التجارية في دعم الخطط الستراتيجية جاءت فكرة
تأسيس مركز تطوير األعمال ،وهذا المركز ضمن نطاد الغرف التجارية في عام  2008لتوسيع
الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية والصناعية لألعضاء ،وليكون بمثابة الذرا ،التقني للغرفة
في متابعة أصحا

المنشآت االقتصادية ،ومساعدتهم على التكيف مع تحديات العمل في

المنطقة ،وذلك من خالل تقديم خدمات جديدة ومتميزة وبعيدة عن نطاد الخدمات الروتينية،
ويوفر المركز طاقم من ذوي الخبرات المتخصصة لتقديم االستشارات ،والنصائح ألصحا
المنشآت التجارية والصناعية ،وتميزت غرفة صناعة وتجارة بيت لحم من خالل تحقيد مجموعة
من األهداف الستراتيجية تمثل في (غرفة صناعة وتجارة بيت لحم:)2017 ،
 .1تعزيز النشاط االقتصادي لمجتمع األعمال في المحافظة.
 .2تحسين تقديم الخدمات ،وتعزيز التواصل مع األعضاء.
 .3زيادة فاعلية وكفاءة أداء الغرفة التجارية.
 .4تحسين الموارد المالية للغرفة.
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 5.2التنافسية:
 1.5.2التنافس:
تواجه المنظمات اليوم تحديات كبيرة ،وأهم هذه التحديات شدة المنافسة ،وجودة
المنتجات ،حي

إن هناك الكثير من المنتجات والخدمات في السود؛ لذا تعمل الشركات في بيئة

معقدة تتميز بالمنافسة الشديدة ،والتطورات المتسارعة في ظل تطور التكنولوجيا ،كما أن تنو،
األعمال ،وسرعة تقديم الخدمات ،وسرعة التغيير الذي يغزو المجتمع يحتم على المنظمات
االستفادة من رأس المال الفكري من خالل استثمار الطاقات البشرية العاملة فيها ،وذلك بسب
التغيرات التي تحصل في بيئة األعمال المعاصرة ،والتي تستند في جوهرها على العنصر البشري
الذي أصبح اليوم من أهم ما تملك المنظمة ،حي

يعد من أهم موارد البنية التحتية ،كما أن

التغير سريع ،وال يمكن اللحاد به إال من خالل االبتكار والبدا ،المتمثل في المعرفة ،والعقول
البشرية المفكرة التي لها الدور الفعال في اكتسا
الدراسة للبح

الميزة التنافسية ،ونتيجة لذلك جاءت هذه

في رأس المال الفكري ،وعالقته بالميزة التنافسية (طال

والبنا.)2012 ،

وشغل مفهوم التنافس مكانة هامة في كل من مجالي الدارة الستراتيجية ،واقتصاديات
األعمال ،وقد برز هذا المفهوم بشكل واضح مع مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ،حي

قدم

 Porterمفهوم الستراتيجيات التنافسية ،وأشار إلى أن العامل األهم والمحدد لنجاح منظمات
األعمال هو المركز التنافسي لها في الصناعة التي تعمل فيها " ،وقد برزت أهمية هذه المفاهيم
بسب

زيادة شدة المنافسة (لويزة.)2015 ،
تتعلد المنافسة بتزاحم الشركات العاملة في سود من األسواد لتلبية نفزس حاجزات

المستهلكين .وفي سبيل المحافظة على حصة الشركة في السود وزيادتها ،البد للشركة من فهم
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آلية عمل المنافسة .وبح

العديد من االختصاصات كاالقتصاد واالقتصاد الصناعي في العوامل

التي تؤثر في المنافسة .فاالقتصاد اهتم بتحليل األوضا ،التنافسية انطالقا من عدد المنافزسين أو
المشترين ،ومن الفرود بين المنتجات للتعرف على مختلف أشكال المنافسة ،و إذا كان هناك
مورد واحد في السود ،فإنه يكون في موقف االحتكزار ،وكذلك األمر إذا كان هناك مشتر واحد،
فإنه يكون أيضا في موقف احتكار الشراء ،وبالنسبة لالقتصاد الصناعي من جان

آخر ،فقد

اهتم بالدور الكبير للبيئة في كثافة المنافسة (قنديل.)2008 ،
وير الباح

أن التنافس يعبر عن اكتشاف طرد جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة

من قبل المنافسين ،حي

يكون بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا.

 2.5.2مفهوم الميزة التنافسية:
تعزرف الميززة التنافسزية علزى أنهزا قزدرة المنظمزة علزى صزياغة وتطبيزد السزتراتيجيات
الزتي تجعلهزا في مركزز أفضزل بالنسبة للمنظمات األخر العاملة في النشاط نفسه ،وتتحقد الميزة
التنافسية من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيزات ،والمزوارد الفنيزة ،والماليزة ،والماديزة،
والتنظيميزة ،والمعلوماتيزة ،بالضزافة إلى القزدرات والكفزاءات وغيرهزا مزن المكانيزات الزتي تتمتزع
بهزا المنظمزة ،و الزتي تمكنهزا مزن تصزميم و تطبيزد إسزتراتيجياتها التنافسزية ،ويزرتبط تحقيزد الميززة
التنافسزية ببعزدين أساسزيين :همزا القيمزة المدركزة لزد العميل ،و قدرة المنظمة على تحقيد التميز
(عوالي ،)2010 ،ويعرف السنوسي ( )2016الميزة التنافسية بأنها توليد الموارد والقدرات
الداخلية الفريدة التي يصع

تقليدها من قبل المنافسين.

وعرفها ( )Willie, 2010بأنها تحقيد التقدم عن المنافسين اآلخرين ،وتوسيع هذه الفجوة عنهم،
من خالل الفرد بين القيمة المتحققة التي يحصل عليها الزبون ،والقيمة المالية التي يدفعها لقاء
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حصوله على ذلك المنتا ،وعرفها طال

والبنا ( )2012بأنها مجموعة من العمليات واألنشطة

والمهارات المتكاملة التي تمتلكها المنظمة ،وتعد منهجا علميا لستراتيجية تقدم قيمة أكبر
للمستهلكين ،وتساعد على تحقيد التفود على المنافسين من خالل امتالك المنظمة للموارد
المستدامة التي يصع

تقليدها من قبل منافسين ،وتحقد في الوقت نفسه ربحية عالية.

وقد أشار العميان ( )2013إلى الميزة التنافسية تعبر عن قدرة المنظمة على صياغة
وتطبيد الستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للمنظمات األخر العاملة في
النشاط نفسه ،وتحقد من خالل استغالل األفضل لإلمكانيات ،والموارد الفنية والمادية ،والمالية،
والتنظيمية ،بالضافة إلى القدرات ،والكفاءات ،والمعرفة ،وغيرها من المكانيات التي تتمتع بها
المنظمة ،والتي تمكنها من تصميم وتطبيد إستراتيجياتها التنافسية ،ويرتبط تحقد الميزة التنافسية
ببعديين أساسيين :هما القيمة المدركة لد العميل ،وقدرة المنظمة على تحقيد التميز.
ير الباح

أن الميزة التنافسية على أنها الميزة أو عنصر تفود المؤسسة ويتم تحقيقها

في حالة إتباعها الستراتيجية معينة للتنافس للحصول على أكبر حصة سوقية.
 3.5.2أهداف الميزة التنافسية
تسعى كل منظمة من منظمات األعمال إلى تحقيد مجموعة من األهداف من أجل الحصول
على أكبر حصة سوقية بين المنظمات المنافسة ،وقد حدد عياشة ( )2011أهداف الميزة
التنافسية بما يأتي:
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 تحقيد درجة عالية من الكفاية  :بمعنى أن تحقد المؤسسة نشاطها ،وأعمالها بأقل
مستو ممكن من التكاليف ،وفي ظل التطور التكنولوجي المسموح به ،فالتنافسية تساهم
في بقاء المؤسسات األكثر كفاءة.
 التطور والتحسين المستمر ألداء :من خالل التركيز على تحقيد البداعات التكنولوجية
واالبتكارات ،والتي تكون تكلفتها مرتفعة نسبيا ،إال أنها صعبة المحاكاة من قبل
المؤسسات المنافسة.
 الحصول على نمط مفيد لألرباح؛ إذ تتمكن المؤسسات ذات الكفاءة األعلى واألكثر
تطور من تعظيم أرباحها ،فاألرباح تعد مكافأة المؤسسة عن تميزها وتفوقها في أدائها.
ا
 يتم بناؤها على المد الطويل باعتبارها تخص الفرص المستقبلية .
 الميزة التنافسية تبنى على االختالف والتباين بين الشركة ومنافسيها ،و ليس على
التشابه.
ير الباح

ان أهم أهداف الميزة التنافسية هو صياغة وتطبيد االستراتيجيات التي تجعلها

في مركز أفضل بالنسبة للمؤسسات األخر العاملة في نفس النشاط من خالل قدرة المؤسسة
على صياغة وتطبيد االستراتيجيات التي تمكنها من الحصول على مركز تنافسي أفضل مقارنة
بمنافسيها الذين يعلمون في نفس النشاط.

35

 4.5.2أهمية الميزة التنافسية:
امتالك الميزة التنافسية هدفا إستراتيجيا للمنظمات ،ومن الصع

تحقيقه في ظل التحديات

التنافسية للمناخ االقتصادي ،وتحقد الميزة التنافسية القيمة المضافة للمنظمة ،وتضمن لها البقاء
واالستم اررية ،كما تظهر أهمية الميزة التنافسية كما أوردها (علي )2013 ،فيما يلي:
 تعطي المنظمة تفوقا نوعيا وكميا وأفضلية على المنافسين ،وبالتالي تتيح لها تحقيد
نتائا أداء عالية.
 هي األساس الذي تصاغ حوله الستراتيجية التنافسية للمنظمة ،وهذه األخيرة تنمي
قدراتها ومواردها لدعم ميزتها التنافسية؛ ألنها تفشل بدون هذه الميزة.
 إنها سالح لد المنظمة لمواجهة تحديات السود والمنافسين؛ مما يمكنها من االستجابة
السريعة.
 تمكن المنظمة من الحصول على حصة سوقية أكبر من منافسيها؛ مما يعني زيادة حجم
مبيعاتها وأرباحها.
 تساهم في التأثير اليجابي في مدركات العمالء ،وباقي المتعاملين مع المنظمة،
وتحفزهم الستمرار وتطوير التعامل واطالته.
 تتسم الميزة باالستم اررية والتجدد ،وهذا األمر يتيح للمنظمة متابعة التطور والتقدم على
المد البعيد.
 تعطي الميزة حركية وديناميكية للعمليات الداخلية للمنظمة ،وذلك نظ ار لكونها مستندة
على موارد المنظمة وقدرتها ومجاالتها.
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 هي المحرك المحفز للمنظمات لتنمية وتقوية مواردها ،وقدرتها ،وتدفعها إلى البح
والتطوير من أجل المحافظة على هذه الميزة وتقويتها.
ير الباح

أن أهمية الميزة التنافسية تظهر من خالل قدرة المؤسسة على امتالك موارد وبناء أو

شراء قدرات ال تكون متوفرة لد المنافسين اآلخرين ،من بينها االبتكار والبدا ،لتطوير المنتا،
من خالل أسلو

العمل أو التكنولوجيا المستخدمة أو البدا ،في خلد فائدة جديدة تزيد من

الحصة السوقية للمؤسسة.
 5.5.2عوامل الميزة التنافسية:
يمكن لمنظمات األعمال تحقيد الميزة التنافسية من خالل االستغالل األفضل
لإلمكانيات والموارد الفنية والمادية والمالية والتنظيمية المتاحة ،بالضافة إلى القدرات والكفاءات
والمعرفة وغيرها من المكانيات التي تتمتع بها المنظمة ،والتي تمكنها من تصميم وتطبيد
استراتيجياتها التنافسية )علي.)2013 ،
إن الوصول إلى اكتسا

ميزة تنافسية يتطل

استثمار مختلف األصول التي تمتلكها

المؤسسة ،من مال ،وموارد بشرية ،والتكنولوجيا تسمح بالنهاية من إنتاج منتوج أو منفعة ،تلقى
قبوال من طرف الزبائن (العتوم.)2009 ،
وتتحقد الميزة التنافسية للمؤسسة من خالل التأثير على التكلفة ،والعمل على تخفيضها
بالشكل الذي يجعل الزبائن يميلون للمنتوج األقل سع ار .وفي هذه الحالة يتعين على المؤسسة
استعمل مواردها استعماال عقالنيا يضمن تحسن النتاجية ،وبالتالي تخفيئ تكلفة إنتاج الوحدة
الواحدة ،بما يضمن تسويد عدد أكبر من الوحدات ،وتحقيد ربح من ذلك(عياشة.)2011 ،
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تتمثل أهمية الميزة التنافسية في خلد قيمزة للعمالء تلبزي احتياجزاتهم وتضزمن والءهم،
وتزدعم وتحسزن سمعة وصورة المؤسسة في أذهزانهم .وتحقيزد التميزز الستراتيجي عزن المنافسزين
فزي السزلع والخزدمات المقدمة إلى العمالء ،مع إمكانية التميزز فزي المزوارد والكفزاءات
والستراتيجيات المنتهجزة فزي ظزل بيئة شديدة التنافسية .و تحقيد حصة سوقية للمؤسسة ،وكذا
ربحية عالية للبقاء ،واالستثمار في السزود .كما تتمثل في تكوين رؤيا مستقبلية جديدة لألهداف
التزي تريزد المؤسسزة بلوغهزا وللفزرص الكبيزرة التزي ترغ

في اقتناصها(ترغيني.)2014 ،

الحظ بورتر أن الميزة التنافسية تنشأ نتيجة عوامل خارجية تغير احتياجات العميل أو
التغيرات التكنولوجية أو االقتصادية أو القانونية قد تخلد ميزة تنافسية لبعئ المؤسسات نتيجة
لسرعة رد فعلهم على التغيرات ،والعوامل الداخلية :هي قدرة المؤسسة على امتالك موارد و بناء
(أو شراء) قدرات ال تكون متوفرة لد المنافسين اآلخرين (عياشة.)2011 ،
ير الباح

أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والمطلوبة في السود تؤثر على الميزة

التنافسية عن طريد سرعة رد فعله على تغير التكنولوجيا واحتياجات السود .وظهر أهمية قدرة
المؤسسة على سرعة االستجابة للمتغيرات الخارجية وهذا يعتمد على مرونة المؤسسة وقدرتها
على متابعة المتغيرات عن طريد تحليل المعلومات و توقع التغيرات ،أما البتكار والبدا ،لهما
دور كبير في خلد ميزة تنافسية .ال ينحصر البدا ،هنا في تطوير المنتا أو الخدمة ولكنه
يشمل البدا ،في االستراتيجية والبدا ،في أسلو العمل أو التكنولوجيا المستخدمة والبدا ،في
خلد فائدة جديدة للعميل.
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 6.5.2أبعاد الميزة التنافسية:
وتعد الميزة التنافزسية هزي المجزال الزذي تتمتزع فيزه المنظمزة بقزدرة أعلزى مزن منافسزيها فزي
استغالل الفزرص الخارجيزة ،أو الحزد مزن أثزر التهديزدات ،وتنبزع الميززة التنافسزية مزن قزدرة المنظمزة
علززى اسززتغالل موارده ززا الماديززة أو البش زرية ،فقززد تتعلززد بززالجودة ،أو التكنولوجي ززا ،أو القززدرة عل ززى
تخف ززيئ التكلفززة ،أو الكفززاءة التسززويقية ،أو االبتكززار والتطززوير ،أو وف زرة الم زوارد المالي ززة ،أو تمي ززز
الفكزر الداري ،أو امزتالك موارد بشرية مؤهلة (عبود.)2011 ،
وير بورتر أن هناك ثال

استراتيجيات رئيسية للميزة التنافسزية تناولهزا عياشزة ()2011

بالتفصيل مع استراتيجيات فرعية أخر :
اســـتراتيجية الكلفـــة :إن الشززركات التززي تسززعى إلززى الحصززول علززى حصززة سززوقية اكبززر
كأساس لتحقيد نجاحها وتفوقها هي التي تقدم منتجاتها بكلفة أدنى من المنافسين لها.
اســتراتيجية الجــودة :إن الجززودة تعززد مززن الم ازيززا التنافسززية المهمززة والتززي تشززير إلززى أداء
األشزززياء بصزززورة صز ززحيحة لتقزززديم منتجز ززات تزززتالءم مز ززع احتياجز ززات الزبز ززائن .إن الزبز ززائن يرغبز ززون
بالمنتجات بالجودة التي تلبي الخصائص المطلوبة من قبلهم ،وهي الخصائص التي يتوقعونها أو
يشززاهدونها فززي العززالن ،فالشززركات التززي ال تقززدم منتجززات بجززودة تلبززي حاجززات ورغبززات الزبززائن
وتوقعاتهم ال تتمكن من البقاء والنجاح في سلوك المنافسة.
اســـتراتيجية التركيـــز :تركززز المؤسسززة ش زريحة معينززة مززن السززود وتحززاول تلبيززة طلبززاتهم
وبالت ززالي ف ززإن المؤسس ززة ف ززي ه ززذه الحال ززة ته ززدف إل ززى تحقي ززد التمي ززز ف ززي المنتج ززات أو الس ززعر أو
كالهما.
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استراتيجية المرونة :تعد المرونة بأنها األساس لتحقيد الميزة التنافسية للشركة من خالل
االستجابة السريعة للتغيرات التي قد تحد

في تصميم المنتجات وبما يالءم حاجات الزبائن.

للمنافسزة بزين الشزركات
استراتيجية التسليم :إن ُبعزد التسزليم هزو بمثابزة القاعزدة األساسزية ُ
المهززل الزمنيززة والسززرعة فززي تصززميم منتجززات جديززدة
فززي األسزواد مززن خززالل التركيززز علززى خفززئ ُ
وتقززديمها إلززى الزبززائن بأقصززر وقززت ممكززن .أن هنززاك ثالثززة أسززبقيات لبعززد التسززليم تتعامززل بالوقززت
هي :سرعة التسليم ،التسليم بالوقت المحدد ،سرعة التطوير.
استراتيجية اإلبداع :يضيف بعئ الكتا
التنافسززية ،لقززد تنوعززت آراء الكتززا

والباحثين البدا ،بوصفه بعدا من أبعاد الميزة

والبززاحثين فززي البززدا ،فهنززاك العديززد مززن التعريفززات الخاصززة

بالبدا ،،وهي العملية أو النشاط الذي يقوم به الفرد وينتا عنه ناتا أو شيء جديد.
ميزة اختصار الوقت :هي تحقيد ميزة تنافسية على أساس تخفيئ عنصر الزمن لصالح
الزبون.
ير الباح

أن امتالك الشركة لمزايا تنافسية يسمح لهزا بخلزد قيمزة أعلزى مزن منافسزيها،

عززن طريززد وضززع االسززتراتيجيات علززى المسززتو الززوظيفي فززي الشززركة بززالتركيز علززى الكفززاءة عبززر
تخفز ززيئ تكلفز ززة المنز ززتا  ،أو برفز ززع القيمز ززة التز ززي يوليهز ززا العمز ززالء للمنتجز ززات باالسز ززتجابة الس ز زريعة
لحاجاتهم ،أو باستغالل تأثير من عنصري الجودة والتحدي

على التكلفة وقيمة المنتجات.

 7.5.2نظرية بورتر التنافسية
تنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرد جديدة أكثر فعالية من تلك
المستعملة من قبل المنافسين ،حي

يكون بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا ،وبمعنى آخر
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بمجرد إحدا
ثال

عملية إبدا ،بمفهومه الواسع .وصنف " "M.Porterاستراتيجيات التنافس إلى

أصناف (خليل:)2009 ،

 -1إستراتيجية قيادة التكلفة:

تهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيد تكلفة أقل بالمقارنة مع

المنافسين ،ومن بين الدوافع التي تشجع المؤسسة على تطبيقها هي :توافر اقتصاديات الحجم –
آثار منحنى التعلم والخبرة – وجود فرص مشجعة على تخفيئ التكلفة وتحسين الكفاءة وكذا
سود مكون من مشترين واعين تماما بالسعر.
 -2إستراتيجية التميز واالختالف :يمكن للمؤسسة أن تميز منتجاتها عن المؤسسات المنافسة
من خالل تقديم تشكيالت مختلفة للمنتا ،سمات خاصة بالمنتا ،تقديم خدمة ممتازة ،توفير قطع
الغيار ،الجودة المتميزة ،الريادة التكنولوجية ،مد

واسع من الخدمات المقدمة ،السمعة الجيدة،

وتتزايد درجات نجاح هذه االستراتيجية بزيادة تمتع المؤسسات بالمهارات والكفاءات التي يصع
على المنافسين محاكاتها.
 -3إستراتيجية التركيز أو التخصص :تهدف هذه االستراتيجية إلى بناء ميزة تنافسية والوصول
إلى مواقع أفضل في السود ،من خالل إشبا ،حاجات خاصة لمجموعة معينة من المستهلكين،
أو بالتركيز على سود جغرافي محدود أو التركيز على استخدامات معينة للمنتا (شريحة محددة
من العمالء).
 8.5.2دور الميزة التنافسية في الشركات:
وتنحصر الميزة التنافسية في قدرة الشركة على صياغة وتطبيد الستراتيجيات التي
تمكنها من الحصول على مركز تنافسي أفضل موازنة بمنافسيها الذين يعملون في النشاط نفسه.
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من خالل ما تقدمه حاجات ورغبات الزبائن ،أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها الزبائن من
تلك المنتجات )علي.)2013 ،
وير السنوسي ( )2016بأن الميزة التنافسية عمل مهم وجوهري لعمل الشركات على
اختالف أنواعها وانتاجها؛ ألنها األساس الذي تصاغ حوله الستراتيجية التنافسية الشاملة
للشركة ،وت ساهم في تحقيد األداء المتمثلة باألسبقيات التنافسية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها،
والتي تعكس األداء الكلي للعمليات.
وتعد الميزة التنافسية خاصية تمايز الشركة عن الشركات المنافسة من جراء امتالكها
موارد وعوامل مساعدة؛ بما يمنحها قوة داخلية حركية ،تؤسس لها موقفا قويا تجاه األطراف
المختلفة من المنتفعين ،يتجلى بما تقدمه من سلع وخدمات ذات قيمة متفردة لزبائنها المستهدفين
(المعال والتوفيد.)2010 ،
ير

الباح

أن الميزة التنافسية تمثلت في قدرة الشركة على صياغة وتطبيد

الستراتيجيات التي تمكنها من الحصول على مركز تنافسي ،ألنها األساس الذي تصاغ حوله
الستراتيجية التنافسية الشاملة للشركة ،يتجلى ذلك بما تقدمه من سلع وخدمات ذات قيمة متفردة
لزبائنها المستهدفين.
 9.5.2محددات الميزة التنافسية:
الميزة التنافسية للمنظمة تتحدد من خالل متغيرين أساسين يمكن من خاللهما تحديد
مد

قوة إمكانية الميزة التنافسية على مواجهة المنافسين ،والصمود أمامهم (بلوناس والمجد،

:)2010
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 .1حجم الميزة التنافسية :كلما كانت الميزة التنافسية للمنظمة جلية وواضحة سواء من ناحية
التكلفة أو من ناحية التميز ،فهذا يفرئ على الشركات المنافسة بذل جهود معتبره ،وصرف
أموال باهظة حتى تتمكن من التغل

عليها وابطال سيطرتها في السود

 .2نطاد التنافس :هناك أربعة أبعاد لنطاد التنافس يمكن أن تؤثر في الميزة التنافسية
 نطاد القطا ،السوقي :وهو يعكس مد تنو ،مخرجات الشركة والعمالء الذين يتم خدمتهم.
 النطاد الرأسي :يعبر عن مد

أداء الشركة أنشطتها الداخلية والخارجية ،ومد

التكامل

الرأسي المرتفع مقارنة بالمنافسين قد يحقد مزايا التكلفة األقل أو التميز.
 النطاد الجغرافي :يعكس المناطد الجغرافية التي تنافس فيها المنظمة ،ويسمح بتحقيد مزايا
تنافسية من خالل المشاركة في تقديم نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عبر عدة مناطد
جغرافية مختلفة
 نطاد الصناعة :يعبر عن مد الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها المنظمة ،فوجود
روابط بين األنشطة المختلفة من شأنه خلد فرص لتحقيد مزايا تنافسية عديدة ،فقد يمكن
استخدام نفس التسهيالت ،أو التكنولوجيا ،أو األفراد ،أو الخبرات عبر الصناعات المختلفة
التي تنتمي إليها المنظمة.
ير الباح

أن هناك مجموعة من المحددات للميزة التنافسية تمثلت في حجم الميزة التنافسية،

فهذا يفرئ على الشركات المنافسة بذل جهود معتبره ،كما ان هناك أربعة أبعاد لنطاد التنافس
تمثلت في نطاد القطا ،السوقي ،النطاد الرأسي ،والنطاد الجغرافي ،ونطاد الصناعة؛ فوجود
روابط بين األنشطة المختلفة من شأنه خلد فرص لتحقيد مزايا تنافسية عديدة.
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 10.5.2الميزة التنافسية والتخطيط اإلستراتيجي:
يعد التخطيط الستراتيجي مرحلة أساسية ومهمة من مراحل العملية الدارية ،كونه يمثل
أسلوبا في التفكير والمفاضلة بين أسالي

وطرد العمل؛ الختيار أفضل البدائل مالءمزة مع

المكانات المتاحة من ناحية ،وطبيعة األهداف المرغو

تحقيقها من ناحية أخر (بدر،

.(2009
وعلى الرغم من أن العديد من المنظمات تستطيع أن تنجح في فترات قصيرة بأهداف
غيزر معلنزة ،أو بإستراتيجيات بديهيزة ،لكزن الواقزع العملزي أظهزر أن الستراتيجيات البديهيزة ال
يمكزن االسزتمرار بهزا بنجاح إذا كبر حجم المنظمة ،أو تغيزرت البيئزة المحيطزة جوهريزا ،واألخطزاء
ال ستراتيجية التزي ترتكبهزا المنظمزات تعزد خطزرة ومكلفزة ،األمزر الزذي يزدفع الداريزين إلزى أخزذ
الدارة ال ستراتيجية مأخزذ الجزد بهدف المحافظة على المركز التنافسي لمنظماتهم في بيئة سريعة
التغيير ،والمساعدة في خلد مزستقبل أفضل (يحياوي ،)2007 ،واذا كان البقاء واالستمرار
والربحية تمثل أهداف رئيسية ألية منظمة ،فزإن وجود إدارة تؤمن بالتخطيط الستراتيجي،
وتمارسه على الواقع تستطيع أن تتأقلم مز ز ززع التغي ز ز زرات البيئيز ز ززة ،وتحقيز ز ززد أهز ز ززداف هز ز ززذه
المنظمز ز ززات فز ز ززي مجز ز ززاالت البقز ز ززاء والنمز ز ززو(بدر.)2009 ،
لقد مارست المنظمات عملية التخطيط بأشكال مختلفة عبر سنوات طويلة لتصل إلى
درجة عالية من المركز التنافسي؛ ألن التخطيط الستراتيجي يستطيع أن يحقد للمنظمات جانبين
مهمين هما تشخيص مشكالت المنظمة ،وتوفير نقطة تركيز واتجاه للمنظمة لتحقيد أعلى درجة
من التنافس (لويزة.)2015 ،
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ويعد التخطيط الستراتيجي أحد الوظائف الدارية الذي ارتبط بها مزستقبل منظمزات
األعمزال ،حيز

ظهر هذا المفهوم نتيجزة لتبنزي منظمزات األعمزال للنظزام المفتزوح فزي الدارة،

وخزصوصا بعزد االنفتزاح العالمي ،وثورة المعلومات ،وبزروز العولمزة ،والتطزور ،والتقزدم
التكنولزوجي الزذي أد إلزى أن يزصبح العزالم كقريزة صزغيرة ،فالمنظمزة ككيزان تزؤثر وتتزأثر بالبيئزة
المحيطزة ،وهزذا التزأثير المتبزادل ال بزد أن يزنعكس علززى صززياغة إستراتيجيات تتبنززى التغييززر
الحاصززل في البيئززة ،بحي ز

يكززون هنززاك توافززد بززين م زوارد المنظمززة و إستراتيجياته ،فقد عرف

التخطيط الستراتيجي بأنه عملية تطوير رسالة المنظمة ،وأهدافها ،وخططها ،وسياساتها للمرحلة
القادمة(قشقش.)2014 ،
وعرف أيضا على أنزه ذلزك النظزام المتكامزل الذي يتم من خالله"تحديد رسالة المؤسسة
في المستقبل ،وأهدافها ،والتصرفات الالزمة لتحقيد ذلك ،والجهزود الموجهة نحو تخصيص
الموارد"  ،إنه يعد عملية تنبؤ لفترة طويلة األجل ،وتوقع ما سيحد  ،وتخصيص المزوارد في
نطاد الزمن الذي تحدده الخطة من أجل بلوغ األهداف المرسومة .ويعد التخطيط الستراتيجي
أحد مزداخل ممارسة وظيفة التخطيط ،حي

يتميز هذا النو ،من مداخل التخطيط بأنه يربط البيئة

الخارجية بالبيئزة الداخليزة ،وليس العكس؛ أي أن نقطة البداية تكون من البيئة الخارجية)مسودة،
.)2011
كما يعرف بأنه عملية إقرار أهداف المنظمة والتغيرات في هزذه األهزداف ،والمزوارد
المستعملة ،والسياسات التي ستحدد كيفية التحصيل واالستعمال ،والتصرف بهذه الموارد .أما
على المستو الزدولي فيعرف التخطيط الستراتيجي بأنه عبارة عن عملية تحديد للرسالة األساسية
واألهداف الطويلة األجل ،وكزذلك خطة أو أسلو تحقيقها في األسواد الدولية (عابدين.)2015،
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وير عبيد ( )2012أن التخطيط الستراتيجي :هي مجموعة الق اررات الهامة التي
يتخذها الستراتيجيون من المزديرين ومستشاريهم في الدارة الستراتيجية من أجل تحقيد أهداف
المنظمة وتتخذ على ثالثة مستويات هي مستو المنظمة ،ووحدة األعمال ،والوظائف.
إن الوقوف على مصادر الميزة التنافسية ،وتشخيص نقاط القوة التي تؤشر إلى احتمالية
تحقيد الميزة التنافسية يستلزم التحليل الستراتيجي للبيئة الداخلية للمنظمة ،إلى جان

الوقوف

على نقاط الضعف التي تهدد أركان تلك الميزة ،وتكتمل الصورة التحليلية بالوقوف عند الفرص
البيئة المتاحة التي قد تمثل إحداها فرصة المنظمة ،تستغل نقاط قوتها نحو بناء ميزة تنافسية؛
ألن التحليل الستراتيجي يمثل مجموعة من الوسائل التي تستخدمها الدارة في تحديد مد
التغير في البيئة الخارجية ،وتحديد الميز التنافسية ،أو الكفاءة المميزة للمنظمة في السيطرة على
بيئتها الداخلية ،حي

يسهم ذلك في زيادة قدرة الدارة العليا في تحديد أهدافها ومركزها

الستراتيجي (تركي.)2010 ،
ير الباح

أن التخطيط الستراتيجي يمثل أسلوبا في التفكير والمفاضلة بين أسالي

وطرد العمل؛ ولكزن الواقزع العملزي أظهزر أن الستراتيجيات البديهيزة ال يمكزن االسزتمرار بهزا
بنجاح إذا كبر حجم المنظمة ،أو تغيزرت البيئزة المحيطزة جوهريزا ،واألخطزاء الستراتيجية التزي
ترتكبهزا المنظمزات تعزد خطزرة ومكلفزة ،األمزر الزذي يزدفع الداريزين إلزى أخزذ الدارة الستراتيجية
مأخزذ الجزد بهدف المحافظة على المركز التنافسي؛ ألن التخطيط الستراتيجي يستطيع أن يحقد
للمنظمات جانبين مهمين هما تشخيص مشكالت المنظمة ،وتوفير نقطة تركيز واتجاه للمنظمة
لتحقيد أعلى درجة من التنافس ،ويعد التخطيط الستراتيجي من مصادر الميزة التنافسية من
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خالل تشخيص نقاط القوة التي تؤشر إلى احتمالية تحقيد الميزة التنافسية وتحديد نقاط الضعف
التي تهدد أركان تلك الميزة.
 10.5.2عناصر الميزة التنافسية:
أوالً :الجودة
تعد جودة المنتجات عنص ار أساسيا في المنافسة بين المنظمات ،فاالستجابة السليمة و
السريعة والفعالة الحتياجات العمالء تسمح لهم بتحقيد رضاهم ،وبالتالي اكتسا

حصص

سوقية ،وتساهم إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستو الجودة والقيمة التي يقدمها للعمالء،
وذلك بهدف االرتقاء بأدائها و تنمية مهاارتها التسويقية (ترغيني.)2014 ،
فقد عرفت المنظمة الدولية الجودة بأنها الدرجة التي تشبع فيها الحاجات والتوقعات
الظاهرية والضمنية من خالل جمل الخصائص الرئيسة المحددة مسبقا ،وتؤكد على ضرورة
تحديد تلك الحاجات والتوقعات وكيفية أشباعها (الغزاوي.)2005 ،
ثانياً :الكفاءة
يعرف يحياوي ( )2013الكفاءة أنها قدرة الشخص على استعمال مكتسباته لشغل وظيفة
أو مهنة حس

متطلبات محددة ومعترف بها ،وللمنظمة نظام لتحويل المدخالت إلى مخرجات،

لذلك أحسن قياس للكفاءة هو مقدار المدخالت المطلوبة لنتاج مخرجات معينة ،وكلما ارتفع
معدل كفاءة عمليات المنظمة قلت المدخالت المطلوبة لنتاج مخرجات ،وبالتالي ساعد ذلك في
القدرت التي تتمتع بها
الكفاءة إلى المعرفة و ا

تحقيد كفاءة عالية مقارنة بالمنافسين ،وتنس

منظمة األعمال ،والتي تساعدها على القيام بأنشطتها بطريقة أكثر كفاءة من المنافسين ،وما
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المنظمة إال نظام لتحويل المدخالت إلى مخرجات ،لذلك نجد أن أبسط قياس للكفاءة يتمثل في
مقدار المدخالت المطلوبة لنتاج مخرجات معينة ،وكلما ارتفع معدل كفاءة عمليات المنظمة
قلت المدخالت المطلوبة لنتاج مخرجات معينة ،ومن ثم تكلفة الهيكل النتاجي للمنظمة
(الشعبان.)2011 ،
ثالثاً :اإلبداع
هو عبارة عن وحدة متكاملة من العوامل الذاتية والموضوعية تقود إلى تحقيد إنتاج جديد
وأصيل ذوي قيمة من الفرد والجماعة يسهم في إيجاد الحلول الجديدة لألفكار ،والمشكالت،
والمناها (القريوتي.)2012 ،
يمكن إجمال اليجابيات التي توفرها ظاهرة البدا ،في التنظيمات على النحو اآلتي (شعبان،
:)2011
 .1القدرة على االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة؛ مما يجعل التنظيم في وضع مستقر ،إذ
يكون لديه االستعداد لمواجهة هذه التغيرات بشكل ال يؤثر على سير العمليات التنظيمية .
 .2تحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع على التنظيم والفرد .
 .3المساهمة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في التنظيم عن طريد إتاحة
الفرصزة لهم في اختبار تلك القدرات ،واالستغالل األمثل للموارد المالية عن طريد
استخدام أسالي
 .4القدرة على إحدا

علمية تتواك

مزع التطزورات الحديثة .

التوازن بين البراما النمائية المختلفة ،والمكانيات الماديزة والبزشرية

المتاحة .
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 .5حسن استغالل الموارد البشرية ،واالستفادة من قدراتهم عن طريد إتاحة الفرصة لهزا فزي
البح

عن الجديد في مجال العمل ،والتحدي

المستمر ألنظمة العمل بما يتفزد مزع

التغيزرات المحيطة.
رابعاً :االستجابة
تستطيع المنظمة أن تحقد ميزة تنافسية من خالل قدرتها على تقديم وانتاج سلع وخدمات
تشبع احتياجات عمالئها بشكل أفضل من منافسيها ،وبالتالي سيصبح هناك مواءمة ما بين هذه
السلع والخدمات مع المطال

الفردية أو الجماعية ،ويمكن اعتبار الجودة والتجديد جوان

مكملة

لالستجابة لحاجات الزبون (شعبان.)2011 ،
إن تحقيد االستجابة المتفوقة للزبائن تتطل

حساسية عالية ومعرفة دقيقة بالزبائن أوال،

ثم التركيز على االحتياجات التي يمكن إدراكها بهدف تحقيد مستو جودة معينة يصع

تحقيقه

من قبل المنافسين ،واالهتمام بالتنويع في تشكيله المنتجات والخدمات التي تتكيف واحتياجات
الزبائن ،والسرعة في تصميم المنتجات ،أو الخدمات التي تلبي تطور احتياجات وأذواد الزبائن
المتغيرة ،واال أصبح المنتا الذي تقدمه المؤسسة راكدا وغير مطلو

من العمالء (الالمي،

.)2008
يعد الوقت من المصادر األساسية لتحقيد ميزة تنافسية للشركة ،فالزبائن يرغبون باالستجابة
السريعة لطلباتهم ،فضال عن فترات انتظار قصيرة ،وأن العديد من الشركات تعرف اليوم كيف
تستخدم الوقت كسالح تنافسي من خالل تسليم المنتجات إلى الزبائن بشكل أسر ،وأفضل )علي،
.)2013
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ير الباح
واكتسا

أن أبعاد الميزة التنافسية تمثلت في جودة المنتجات التي تسمح بتحقيد رضا الزبائن
حصص سوقية أكثر ،وكذلك القدرة على تحقيد كفاءة عالية مقارنة بالمنافسين ،وتنس

القدرت التي تتمتع بها منظمة األعمال ،والتي تساعدها على القيام
الكفاءة إلى المعرفة و ا
بأنشطتها بطريقة أكثر كفاءة من المنافسين ،وحسن استغالل الموارد البشرية لتحقيد أعلى درجة
من البدا ،والتميز ،واالستفادة من قدراتهم عن طريد إتاحة الفرصة لهزا فزي البح

عن الجديد

في مجال العمل ،وتحقيد االستجابة المتفوقة للزبائن بهدف تحقيد مستو جودة معينة يصع
تحقيقه من قبل المنافسين.
 11.5.2العناصر األساسية لدعم القدرة والميزة التنافسية
قد تخلد الميزة التنافسية ومن الصع

الحفاظ عليها ،والشركات تتبع التقليد ،إن القدرات والموارد

التي بنيت عليها الميزة التنافسية تحدد استمرارها ،وحدد خليل ( )2009العناصر األساسية لدعم
القدرة التنافسية بما يأتي:
 .1أن تكون مقتناة سابقا.
 .2أن يكون لها قوة نسبية للتنافس.
 .3أن تكون قدرات مبدعة.
 .4صعوبة تقليدها.
 .5قوة استم ارريتها ألطول وقت ممكن.
 .6التوزيع والتخصيص المالئم لكل أصحا

المصالح.

 .7صعوبة الحالل واالستعاضة باتجاه توليد األرباح (فود المتوسط أو فود العادية)
وتحقيد وادامة القدرة .
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 13.5.2العالقة بين الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية والميزة التنافسية:
للغرف التجارية دور بارز في التعريف بالصناعة الوطنية من خزالل إقامزة المعزارئ
الصناعية المحلية للمنتجات الوطنية ،حي

تم إقامة ثالثة معارئ متتالية خالل السنوات الزثال

الماضية :أولها كان في مدينة رام اهلل خالل العام  ،2007والثاني في مدينة نابلس عام ،2008
والثال

تم إقامته في مدينة الخليل خالل العام  2009من خالل تعاون وتظافر جهود جميع

الغرف ،واتحاد الغرف الفلسطينية لتنظيممعرئ الصناعات الوطنية السنوي في فلسطين ،إضافة
إلى ذلزك تقزوم الغزرف الفلسزطينية بالتعريف وترويا المنتجات الوطنية في األسواد الخارجيزة مزن
خزالل مشزاركة المنتجزات الفلسطينية في المعارئ الدولية (العودة وأحمد.)2010 ،
وينبثد دور الغرف التجارية في خدمة رجال األعمال ،والمستثمرين ،ومتخذي القرار،
وذلك من خالل تقديم المعلومات االقتصادية والتجارية الدقيقة ،وتتلخص تلك المعلومات فيما
يأتي :تطوير وتنمية قطزا ،األعمال ،وزيادة فعالية العالقات التجارية في القطا ،الخاص عن
طريد توفير معلومات اقتصادية ذات كفاءة لرجال األعمال ،ومتخذي القرار ،والباحثين محليا
ودوليا ،وكذلك دعم تطوير مقتنيات الغرفة وزيادة التعاون مع مراكز المعلومات الحديثة في
الداخل والخارج ،وتقديم المعلومات لكافة فئات المستفيدين ،وتوفير التجهيزات بأفضل وأيسر
الطرد .والمساهمة في نشر المعلومات بكافة الوسائل ،وذلك لرشاد وتبصير رجال األعمال
والمستثمرين بفرئ مشاريع االستثمار في المجاالت االقتصادية المختلفة ،وتوجيههم إلى قنوات
االتصال في مجال االستيراد والتصدير في مختلف بلدان العالم .وكذلك التطوير المستمر
للوسائل واألدوات لضمان دقة المعلومات المنتقاة والمقدمة (غرفة تجارة وصناعة رام اهلل والبيرة،
.)2017
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وتقدم الغرف التجارية مجموعة من الخدمات من خاللها تسعى إلى تحقيد الميزة
التنافسية ،وأهم هذه الخدمات تمثلت في ترويا المنتجات المحلية من خالل عرضها في
المعرئ الدائم ،حي

يزور المعرئ وفود محلية ووفود أجنبية ،واصدار بطاقات تعريف

للمشاركين في المعرئ من غير المنتسبين للغرفة لتسهيل ترويا منتجاتهم في الخارج ،وكذلك
إصدار نشرات ،وكتيبات ،وكتالوجات متخصصة للتعريف بالصناعة المحلية ،وتنظيم دورات
تدريبية متخصصة تعنى بزيادة الوعي لد

األعضاء في مواضيع اقتصادية مختلفة ،وكذلك

ورشات عمل متخصصة لتحسين العمل الداري داخل الشركات والمنشآت المحلية ،وكذلك تنظيم
وادارة ورعاية المعارئ ،والبعثات التجارية والتعاقدات التجارية للمساهمة في فتح أسواد تجارية،
وتشجيع التبادالت التجارية ،واقامة مهرجانات ترويجية متخصصة ،ومعارئ محلية للتجار
المحليين من أجل إنعاش التسويد الداخلي للمنتجات ،وتدري

خريجي الجامعات الجدد بهدف

تعزيز مهاراتهم العملية ،واكسابهم خبرة تساعدهم في إيجاد فرص عمل ،وأخي ار تشجيع وتسهيل
االستثمار المحلي والدولي(غرفة صناعة وتجارة بيت لحم.)2017 ،
وعلى ضوء ما ورد أعاله ،ير الباح

إن الخدمات المقدمة من الغرف التجارية تشكل

بنية أساسية في تعزيز الصمود ،والتطوير االقتصاد الفلسطيني التي قد تؤثر على البيئة
التنافسية ،ودراسة واقع الخدمات ،وآثارها على تعزيز وتطوير الميزة التنافسية لقطا ،الحجر.
كما أن هناك ضرورة ملحة لفحص العالقة بين ما تقدمه الغرف التجارية من الخدمات
الحالية ،وبين تنمية االقتصاد الوطني ،وتعزيز الصناعات المحلية ،ومنها صناعة الحجر من
خالل التأثير المتوقع على الميزة التنافسية ،وتشكل صناعة الحجر في فلسطين جانبا مهما في
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المنتا الوطني الفلسطيني ،وتزداد حدة التسويد في انفتاح االقتصاد الوطني ،وخروج هذا المنتا
إلى األسواد العالمية.
والمتوقع من خالل الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية أن تحقد مصانع الحجر درجة
عالية من التنافس من خالل تدري

الموظفين على أفضل الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها

للزبائن ،وكذلك تطوير جودة صناعة الحجر ،فالغرفة التجارية تضع مواصفات الجودة ،وتعمل
على تزويد مصانع الحجر بهذه المواصفات من أجل االلتزام بها ،والحصول على درجة عالية
من الجودة من أجل تنمية االقتصاد الفلسطيني ،وتسويد منتجات الحجر عالميا ،وكذلك تدري
الموظفين في مصانع الحجر على بناء الخطط الستراتيجية التي من خاللها يتم تطوير صناعة
الحجر ،وتوفير ميزة تنافسية لمنتا الحجر على مستو عالمي ،وتسهيل عملية االتصال،
والتواصل مع المعارئ العالمية لعرئ المنتا بكفاءة عالية.
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 6.2الدراسات السابقة
 1.6.2الدراسات باللغة العربية
دراسة ديرية ( )2016بعنوان :دور استخدام نظم المعلومات على أداء منشآت الحجر والرخام
في فلسطين
تهدف الدراسة إلى تحديد دور استخدام نظم المعلومات متمثلة في (احتياجات وامكانيات
وقدرات األجهزة الدارية) على أداء منشآت الحجر والرخام في فلسطين متمثلة في (األداء
الداري ،واألداء الوظيفي ،واألداء المالي ،واألداء التسويقي) ،وطبقت الدراسة على الموظفين في
منشآت الحجر والرخام في محافظة بيت لحم ،واتبع الباح

المنها الوصفي التحليلي من خالل

تصميم استبانة للمتغير المستقل أداء المنشآت (األداء الداري ،واألداء الوظيفي ،واألداء المالي،
واألداء التسويقي) والمتغير التابع وهو استخدام نظم المعلومات (احتياجات وامكانيات وقدرات
األجهزة الدارية) ،ويتبين من خالل النتائا أن منشآت الحجر والرخام في فلسطين يتواجد لديها
شبكات اتصال داخلية ،وخارجية ،وخدمة النترنت ،كذلك فإن هذه المنشآت مزودة بإجراءات
وبراما متطورة تتناس

مع طبيعة عملها ،إال أن ذلك لم يحسن من الضعف في ربط عمل

دور ملحوظا بشدة
المنشأة في التعامل مع العمالء بهذه البرمجيات المتطورة ،وتبين أن هناك ا
الستخدام نظم المعلومات على أداء منشآت الحجر والرخام في فلسطين يتمثل في مساعدة الدارة
على استغالل موارد المنشأة على أفضل وجه ،وبالطريقة المثلى.

54

دراسة كحيل ( )2016بعنوان :إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالميزة التنافسية "دراسة تطبيقية
على جامعة فلسطين"
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الجودة الشاملة في جامعة فلسطين كأحد
مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ،وعالقة ذلك بمستو تحقيد الجامعة للميزة التنافسية ،من
خالل استقصاء آراء الموظفين في كافة المستويات الدارية فيها .واستخدمت الدراسة المنها
الوصفي التحليلي لتحقيد أغرائ الدراسة ،واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات
المتعلقة بمتغيرات الدراسة ،وتم اختيار عينة عشوائية بواقع ( )144من الموظفين في الجامعة،
وقد تم استخراج النتائا عن طريد استخدام مجموعة من االختبارات تمثلت في االختبارات
التالية( :اختبار ت ،واختبار التباين األحادي ،ومعامل ارتباط بيرسون ،ومن أبرز النتائا التي
توصلت إليها الدراسة أن مستو التقييم العام للميزة التنافسية للجامعة ( ،)%75وهناك عالقة
ارتباط معنوية إيجابية بين كل محور من محاور إدارة الجودة الشاملة على حدة ،وبين إدارة
الجودة الشاملة ككل مع الميزة التنافسية للجامعة .وهناك درجة تأثير معنوية لدارة الجودة الشاملة
على تحقيد الجامعة للميزة التنافسية.
دراسة السنوسي ( )2016بعنوان :أثر الحوكمة في تحقيق الميزة التنافسية (دراسة ميدانية
في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الحوكمة في تحقيد الميزة التنافسية في المستشفيات
الخاصة في مدينة عمان ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )7مستشفيات خاصة من أصل ()40
مستشفى ،حي

بل عدد موظفي عينة الدراسة ( )125موظفا ،واستخدم الباح

اختبار ايتا

واختبار (ت) وتحليل التباين األحادي لتحليل نتائا الدراسة ،وذلك من خالل برناما ()SPSS
وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة لتطبيد الحوكمة في تحقيد الميزة التنافسية في
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المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فرود ألثر الحوكمة
في الميزة التنافسية بالمستشفيات الخاصة للخصائص الديمغرافية (النو ،االجتماعي ،والعمر،
والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة.
دراسة حاليقة ( )2015بعنوان :أثر المناخ التنظيمي على التخطيط اإلستراتيجي في شركات
الحجر والرخام في محافظة بيت لحم
هدفت الدراسة على تحليل المناخ التنظيمي في شركات الحجر والرخام في محافظة
بيت لحم ،من خالل تأثير أبعاد المناخ التنظيمي المتمثلة في (الهيكل التنظيمي ،ونمط القيادة،
ومد

مشاركة الموظفين ،ونمط االتصال ،وطبيعة العمل ،والتكنولوجيا المستخدمة ،ونظام

األيزو) ومدة تأثيرها في التخطيط الستراتيجي للمجموعة ،ولتحقيد أهداف الدراسة تم االعتماد
عل ى المنها الوصفي التحليلي من خالل اعتماد التحليل بنوعيه الكمي والنوعي ،واعتمدت
الدراسة على استبانتين :األولى للمناخ التنظيمي ،والثانية للتخطيط الستراتيجي ،وتم توزيعهما
وتحليلهما باالعتماد على التك اررات والنس

المئوية ،ومعامل االرتباط بيرسون ،واختبار (ت)

للعينات المستقلة ،واختبار تحليل التباين األحادي ،وكانت عينة الدراسة مكونة من ( )125فردا،
وتم إجراء ( )10مقابالت مع مدراء شركات الحجر والرخام ،وتوصلت الدراسة إلى أن معظم
مصانع الحجر والرخام تقوم على مبدأ المصلحة العائلية؛ لذا ظهرت سلبيات كثيرة أهمها التفرد
في اتخاذ القرار ،واعطاء الشواغر الدارية لألبناء ،بصرف النظر عن مؤهالتهم العلمية
وتخصصاتهم ،ويفتقد المدراء إلى اللمام والمعرفة بعلم الدارة الحدي  ،حي

لم يتمكن الكثير

منهم تحديد نمط القيادة المتبع أو الستراتيجية ،وال يظهر الهيكل التنظيمي واضحا إال في ()3
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شركات من الشركات المبحوثة ،وال تعطي الشركات للتخطيط الستراتيجي قيمة فعلية ،وال يتم
تطبيقه والعمل به.
دراسة لويزة ( )2015بعنوان :رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية في ظل
اقتصاد المعرفة
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد دور رأس المال الفكري بأبعاده المتمثلة في (رأس المال
البشري ،ورأس المال الزبوني ،ورأس المال الهيكلي) وتحقيد الميزة التنافسية بأبعادها المتمثلة في
(الجودة ،والكفاءة ،والبدا ،،واالستجابة) في شركة السمنت عين التوتة في مدينة باتنة في
الجزائر ،وتم استخدام المنها الوصفي من خالل تصميم استبانة من أجل التحقد من المقاربات
في األطر النظرية للمتغير المستقل ،ومنها (رأس المال البشري ،ورأس المال الزبوني ،ورأس
المال الهيكلي) وعالقته بالمتغير التابع وهو الميزة التنافسية ومنها(الجودة ،والكفاءة ،والبدا،،
واالستجابة) وقد تم اختبار  80من الموظفين في شركة السمنت ،وقد تم استخدام مجموعة من
األسالي

الحصائية تمثلت في (األسلو الوصفي اختبار ت ،واختبار معامل االلتواء ،ومعامل

الثبات ألفا كرونباخ) وقد أظهرت التحليالت عدة نتائا من أهمها وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين رأس المال الفكري بأبعاده الثالثة ،وتحقيد الميزة التنافسية في الشركة محل
الدراسة ،وأضحت الدراسة توفر أبعاد كل من رأس المال البشري ،والهيكلي بدرجة كبيرة ،وتفود
توفر أبعاد رأس المال الزبوني ،حي

يسهم كل منهما في تحقيد الميزة التنافسية أكثر من رأس

المال الزبوني.
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دراسة عابدين ( )2015بعنوان مدخل التكلفة المستهدفة لدعم القدرة التنافسية لمصانع
الباطون الجاهز بقطاع غزة
تطبيد مدخل التكلفة المستهدفة لدعم القدرة

تهدف الدراسة إلى التعرف على مد

التنافسية لمصانع الباطون الجاهز بقطا ،غزة ،والمعوقات التي تحول دون تطبيقه ،ولتحقيد
أهداف الدراسة واختبار فرضياتها ،اعتمدت الدراسة على المنها الوصفي التحليلي ،وصممت
استبانة الستطال ،أراء أفراد العينة بعدد ( )34مبحوثا ،وقد تم استخدام مجموعة من األسالي
الحصائية وهي( :التوزيعات التك اررية) والنس المئوية واألوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
والتباين لالنحدار ،وتحليل االنحدار البسيط ،وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائا أهمها :إن
مصانع الباطون الجاهز في قطا ،غزة تطبد مدخل التكلفة المستهدفة ،كما تستخدم أسالي
حديثة لتخفيئ التكلفة بما ال يؤثر على الجودة ،ويؤدي ذلك إلى تطوير المنتجات ،ودعم القدرة
التنافسية ،لكن توجد معوقات تحد من التطبيد منها :الظروف السياسية واالقتصادية السائدة،
وقلة المعلومات التفصيلية الالزمة لتطبيد مدخل التكلفة المستهدفة ،وقد أوصت الدراسة بالعمل
على إزالة المعوقات التي تحد من تطبيد مدخل التكلفة المستهدفة في مصانع الباطون الجاهز
بقطا ،غزة سواء الداخلية منها أو الخارجية.
دراسة حسن ( )2014بعنوان :دور التفكير الريادي في تحقيق الميزة التنافسية دراسة ميدانية
آلراء عينة من المديرين شركة كورك لالتصاالت في محافظة أربيل
تؤدي المنظمات الريادية دو ار بار از ومهما في الحياة االقتصادية في العالم على وجه
العموم ،وفي إقليم كردستان على وجه الخصوص ،وما تشهده اليوم من تطورات وتغيرات متعددة
أثرت في أداء كثير من منظمات األعمال ،وكيفية االستفادة من التفكير الريادي من أجل كس
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رضا الزبائن ،وزيادة الربحية والحصة السوقية .لذا جاءت هذه الدراسة لتطوير التفكير الريادي،
والتي تساهم في تحقيد الميزة التنافسية ،وتحسين األداء لشركات االتصاالت في إقليم كردستان،
وللتأكد من الملخص ،فقد تم وضع نموذج من أجل اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة
المستقلة والتابعة ،والمتغير المستقل المتمثل بالتفكير الريادي ،والمكون من (المخاطرة ،والمبادأة،
واالبدا ،،والتفرد) أما بالنسبة للمتغير التابع فقد تمثل بالميزة التنافسية ،والذي يتكون من (الكلفة،
والجودة ،والمرونة) .وقد تم جمع البيانات المتعلقة بالدراسة الحالية من خالل التطبيد على شركة
كورك لالتصاالت في أربيل باستخدام االستبانة ،حي

تكونت عينة الدراسة من( )60من مديري

الشركة  ،وقد تم تحليل البيانات باستخدام مجموعة من األسالي
والنس

المئوية واألوساط الحسابية

الحصائية (التوزيعات التك اررية،

واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف) ،واستخرجت

النتائا باستخدام البرناما الحاسوبي( ،)SPSSوأظهرت نتائا البح

اهتمام شركة كورك

لالتصاالت بالتفكير الريادي ،والذي بدوره يحقد الميزة التنافسية .كما خلصت الدراسة إلى أنه
توجد عالقات ذات داللة إحصائية بين تطبيد عناصر التفكير الريادي (المخاطرة ،والمبادأة،
واالبدا ،،والتفرد) وتحقيد الميزة التنافسية لشركة كورك لالتصاالت .وتوجد عالقات تأثير بين
التغيرات التي تحصل في التفكير الريادي ،وتحقيد الميزة التنافسية لشركات االتصاالت .ويوصي
الباح

أن تبادر شركات االتصاالت إلى االستفادة من تطبيد النموذج المقترح؛ لما له من فائدة

في تحسين األعمال لديها.
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دراسة قشقش ( )2014بعنوان :إدارة رأس المال الفكري وعالقته في تعزيز الميزة التنافسية
دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
هدفت الدراسة إلى التعرف على مد

تأثير كل مكون من مكونات رأس المال الفكري

في تعزيز الميزة التنافسية (الجودة ،والمرونة ،والبدا )،بين الجامعات الفلسطينية ،وان كان هناك
اختالف بين الجامعات نفسها في كيفية إدارة رأس المال الفكري الذي تمتلكه .وشملت عينة
البح

على الهيئة الدارية العليا في الجامعات ،وبل عددهم الجمالي )  (365موظفا في

منص

إداري من أصل)  (1514موظفا في الجامعات المستهدفة ككل ،وتم استخدام االستبانة

كأداة لجمع المعلومات ،ولفحص المتغيرات تم استخدام النس
واالنحرافات المعياري ،ومعامل االختالف ،وقد أظهر البح

المئوية واألوساط الحسابية،

عدة نتائا أهمها وجود عالقة ذات

داللة إحصائية بين إدارة رأس المال الفكري ،وتحقيد الميزة التنافسية ،وأظهرت نتائا البح

أن

الجراءات الدارية رأس مال العالقات هي األكثر ارتباطا من مكونات رأس المال الفكري األخر
في تعزيز الميزة التنافسية لد

الجامعات ،وأن هناك عالقة لمكان العمل ،والمسمى الوظيفي

على الجراءات الدارية المتبعة في تحقيد الميزة التنافسية ،مع عدم وجود فرود لكل من
(الجنس – والعمر  -والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ) في الجراءات الدارية التي تعزز الميزة
التنافسية.
دراسة الجميلي ( )2014بعنوان :أثر تدريب الموارد البشرية بتحقيق الميزة التنافسية في
المصارف العراقية دراسة ميدانية في المصارف العراقية غير الحكومية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تدري

الموارد البشرية في تحقيد الميزة

التنافسزية في المصارف العراقية غير الحكومية ،والتعرف على كيفية قيام هذه المصارف بالعزداد
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للبزراما التدريبية بعزد إجزراء االختبزارات الضرورية عليها لعينة الدراسة المأخوذة من المصارف
العراقية غير الحكومية فزي العزراد كمجتمع الدراسة ،واختيار ( )12مصرفا كعينة للدراسة،
والمكون من أعضاء مجلس إدارة تلزك المصارف الذين لهم الدور الفاعل في إعداد البراما
مدير ،واستخدم الباح
ا
التدريبية والبال عددهم ()144

اختبار ايتا ،واختبار (ت) وتحليل التباين

األحادي لتحليل نتائا الدراسة ،وذلك من خالل برناما ( ،)SPSSوتوصلت الدراسة إلى وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بين العملية التدريبية والميزة التنافسية ،وحقد مصرف االئتمان
العراقي أعلى النتائا من بين عينة المصارف بين المتغيرين العملية التدريبيزة والميزة التنافسية.
دراسة عساف ( )2014بعنوان :إستراتيجية مقترحة إلدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق الميزة
التنافسية في مؤسسات التعليم العالي
تهدف الدراسة التعرف إلى واقع إدارة البدا ،كمدخل لتحقيد الميزة التنافسية في
مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظر الموظفين فيها ،والكشف عما إذا كان هناك فرود بين
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع إدارة البدا ،كمدخل لتحقيد الميزة التنافسية يعز إلى
المتغيرات (المؤهل العملي – والجنس – وسنوات الخدمة) ،ومن ثم وضع إستراتيجية لدارة
البدا ،كمدخل لتحقيد الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي .وقد اتبع الباح

المنها

الوصفي التحليلي بتطبيد استبانة مكونة من ( )50فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي( :الموارد
وقدرات المؤسسة ،والجودة واالبتكار والتميز ،والتعليم المنظمي والتحسين المستمر ،والتكيف
واستدامة البدا )،وذلك علي عينة مكونة من ( )154من الموظفين في مؤسسات التعليم العالي
المئوية واألوساط الحسابية وتحليل التباين

بمحافظات غزة .وقد تم االعتماد على النس

لالنحدار ،وتحليل االنحدار البسيط ،وتحليل التباين األحادي ،واختبار ، Tوقد توصلت الدراسة
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إلى أن الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة لواقع إدارة البدا ،كمدخل لتحقيد الميزة التنافسية كانت
( ،)%72.47وكذلك أظهرت الدراسة وجود فرود ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية آلراء
أفراد العينة حول واقع إدارة البدا ،كمدخل لتحقيد الميزة التنافسية تعز لمتغير المؤهل العلمي،
وذلك لحملة الدراسات العليا ،وسنوات الخدمة لصالح السنوات أكثر من  ،10في الدرجة الكلية
لالستبانة .كما أظهرت الدراسة وجود فرود ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية آلراء أفراد
العينة حول واقع إدارة البدا ،كمدخل لتحقيد الميزة التنافسية تعز لمتغير الجنس ،وذلك لصالح
الذكور في الدرجة الكلية لالستبانة ،بينما ال توجد فرود في المجال الثال

(التعليم المنظمي

والتحسين المستمر).
دراسة الطروة ( )2012بعنوان :دور اتحاد صناعة الحجر والرخام في تطوير الصناعة في
الضفة الغربية من وجهة نظر أعضائه
هدفت الدراسة إلى معرفة دور اتحاد صناعة الحجر والرخام (التمثيلي ،والتسويقي،
والتدريبي ،ودوره في حل المشاكل) في تطوير تلك الصناعة من حي

تحقيد (البعد المالي،

والزبائن ،والعمليات الداخلية ،والنمو التعليم) من وجهة نظر أعضائه في الضفة الغربية ،ولتحقيد
أهداف الدراسة اعتمد الباح

المنها الوصفي التحليلي ،وقد تكونت عينة الدراسة من جميع

أعضاء اتحاد الحجر والرخام والبال عددهم ( )197عضوا ،واستخدم الباح

االستبانة كأداة

لجمع البيانات ،وتم تحليلها باستخدام االختبارات الحصائية التالية المتوسطات الحسابية،
والنس

المئوية ،ومعامل االرتباط بيرسون ،واختبار (ت) للعينات المستقلة ،واختبار تحليل

التباين األحادي ،وقد توصل الباح

إلى أن درجة تقييم األعضاء لدور اتحاد صناعة الحجر

والرخام التمثيلي كانت مرتفعة ،بينما الدور التسويقي كان متوسطا ،وكذلك الدور التدريبي ،ودوره
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في حل المشاكل ،كما أظهرت النتائا أن مساهمة اتحاد صناعة الحجر والرخام في تطوير تلك
الصناعة من حي

البعد المالي ،وتحقيد بعد الزبائن ،والعمليات الداخلية ،والنمو التعليم كان

متوسطا ،وكذلك أكدت النتائا أن هناك عالقة ارتباطية بين دور اتحاد صناعة الحجر والرخام
(التمثيلي ،والتسويقي ،والتدريبي ،ودوره في حل المشاكل) وبين مساهمته في تطوير الصناعة من
حي

(البعد المالي ،والزبائن ،والعمليات الداخلية ،والنمو التعليم)

دراسة التلباني ( )2012بعنوان :واقـع ممارسـة التخطـيط اإلسـتراتيجي وعالقتـه بـالميزة
التنافــسية لــشركات توزيــع األدويــة فــي محافظــات غــزة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علزى واقزع ممارسزة التخطزيط الستراتيجي ،وعالقتزه
بزالميزة التنافززسية لززشركات توزيززع األدويززة فززي محافظززات غ ززة ،مززن خززالل اتبززا ،المززنها
الوصززفي التحليلززي ،وأسزلو

الحزصر الزشامل لمجتمزع الد ارسزة .وتزم جمزع البيانزات بواسزطة

استبانة أعزدت خصيزصا لهزذا الغرئ ،وقسمت إلى المجاالت التالية (البدا ،والتمايز ،والتكلفة)،
وزعت على جميع أعضاء مجالس الدارة والمدراء في شزركات توزيزع األدويزة فزي محافظزات
غززة ،والبزال عزددهم ( )74بزصفتهم الجهزة المزسؤولة عزن عمليزة التخطزيط الستراتيجي .وتم
استخدام أسلو

االرتباط لمعرفة مد

وجود عالقة وقوتها بين العوامل المؤثرة على الميزة

التنافسي ،وأظهزرت نتزائا الد ارسزة وجزود عالقزة ذات داللزة إحزصائية بزين التحليزل الستراتيجي
للبيئزة ،وتحقيزد الميززة التنافزسية ووجزود عالقزة ذات داللزة إحزصائية بزين تزوفر عناصزر التخطزيط
الستراتيجي (رسزالة ،وأهزداف رئيزسة ،وخطزط وسياسزات وبزراما) وتحقيزد الميززة التنافزسية،
ووجزود عالقزة ذات داللزة إحزصائية بزين ممارسزة التخطيط الستراتيجي ،وتحقيد الميزة التنافسية
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المتمثلة فزي (التمزايز ،والبزدا ،،والتكلفزة األقزل) للزشركات موضو ،الدراسة .توصلت الدراسة إلزى
العديزد مزن التوصزيات علزى مزستو المزدراء فزي شزركات توزيزع األدوية وعلى مستو الموردين.
دراسة الوادي والزعبي ( )2011بعنوان :مستلزمات إدارة الجودة الشاملة كأداة لتحقيق الميزة
التنافسية في الجامعات األردنية
هدفت هذه الدراسة إلى ح

الجامعزات دراسة وتفحص إدارة الجودة الشاملة ومستلزماتها

في تحقيزد الم ازيزا التنافسزية ،وأثرهززا في تبزني الجامعزة إدارة الجزودة الشزاملة سززلوكا ،ووصزف
منهجيزة إدارة الجزودة الشزاملة ،والم ازيزا التنافسزية في الجامعزات األردنيزة لتزوفير مسزار واضزح في
قصور واضحا في العالقة
ا
مواجهزة التحزديات المسزتمرة .وتحزددت مشزكلة الدراسة حول أن هناك
بين مستلزمات إدارة الجزودة الشزاملة والم ازيزا التنافسزية في الجامعزات األردنية  ،وجاءت أهمية
الدراسة من زيادة حدة المنافسزة بزين الجامعزات ،ومزا ترتز

علزى ذلزك مزن ضزرورة تقزديم أفضزل

الخزدمات ،وبأقزل األسزعار لكزي تسزتطيع الجامعزات أن تثبزت نفسزها في هزذا السزود التنافسزي،
وتطبيد الجودة الشاملة على الخدمات التي تقدمها لطالبها .علزى متغزيرات ونمزوذج البحز  ،تم
بنزاء استبانة محكمزة وزعزت علزى عينزة البحز

وعزددها (  )120فزردا كمزا تم صزياغة فرضزيتين

رئيسزيتين للد ارسزة ،وقد تم استخدام االختبارات التالية :بيرسون ،وكرونباخ ألفا ،واختبار ت،
واختبار العينات المستقلة ،وتوصزلت الد ارسزة إلى عزدة نتزائا وتوصزيات أهمهزا :علزى الجامعزات
عينزة الد ارسزة ،اسزتثمار م ازيزا التطبيزد السزليم لمسزتلزمات إدارة الجزودة الشزاملة كزأداة لتحقيزد
الم ازيزا التنافسزية مزن خزالل تحقيزد خزدمات التعلزيم بزالجودة المناسزبة .والتأكيزد علزى مشزاركة كافزة
الموظفين في تحقيزد الجزودة المطلوبزة مزن خزالل مزنحهم المشزاركة الفعليزة بالمناقشزات الجاريزة
حزول الجزودة ،والتطبيزد الميزداني ألفكزارهم وآراءهزم العلميزة والعمليزة المبدعزة ،والتأكيزد علزى
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التحسزين ،والتطزوير المسزتمر لكافة األعمال في الجامعة ،وبشكل خاص المتعلقة بتحقيد الخدمة
الممتازة.
دراسة الحجرف ( )2011بعنوان :أثر إستراتيجيـة المنظمة في تحسين القدرة التنافسية لدى
المصارف التجارية الكويتية
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر إستراتيجيزة المنظمة في تحسين القدرة التنافسية لزد
المصارف التجارية الكويتية ،وبذلك فقد بل حجم العينة ( )197موظفا من موظفي ثالثة
مصارف تجارية كويتية ولتحقيد أهداف الدراسة ،تم تطوير استبانتين األولى :بعنوان إستراتيجية
المنظمة ،والثانية :بعنوان القدرة التنافسية ،استخدمت (المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية) لإلجابة على أسئلة الدراسة ،بينما أجري اختبار "ت" للعينات المستقلة ،واختبار تحليل
التباين األحادي لفحص فرضيات الدراسة  .وأشارت أبرز النتائا إلى اآلتي :إن أثر إستراتيجيزة
المنظمة في تحسين القدرة التنافسية لد

المصارف التجارية الكويتية كان عاليا ،حي

أظهرت

النتائا مستو عاليا ألثر إستراتيجية النمو ،إضافة إلى أثر إستراتيجية التراجع في تحسين القدرة
التنافسية لد

المصارف التجارية الكويتية ،وأشارت النتائا أيضا إلى مستو متوسط ألثر

إستراتيجية االستقرار في تحسين القزدرة التنافسية لد المصارف التجارية الكويتية.
دراسة الكركي ( )2010بعنوان :جودة الخدمات المصرفية وأثرها على تحقيق الميزة التنافسية
في فلسطين من وجهة نظر اإلدارة والزبائن
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جودة الخدمات المصرفية وأثرها على تحقيد الميزة
التنافسية في فلسطين من وجهة نظر الدارة والزبائن  ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميزع
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البنوك العاملة في مدن (الخليل  ،وبيت لحم  ،ورام اهلل) ،واستخدم الباح
المقارن ،حي

المنها الوصفي

تكونت عينة الدراسة العزشوائية من  674فردا ،ولتحقيزد هزدف الدراسة قام الباح

بتطوير استبانة وفقا لإلطار النظري ،وقد جر التحقد من صدقها خزالل لجنة من المحكمين
المختصين ،وقد تم استخدام النس

المئوية ،المتوسط الحسابي ،ومعامل ارتباط سبيرمان،

واختبار شيفه المتعدد لفحص فرضيات الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائا اآلتية :إن
درجات تقدير أفراد العينة من الداريين كانت عالية حول أثزر الخزدمات المصرفية في تحقيد
الميزة التنافسية في فلسطين ،ووجود فرود ذات داللة إحصائية الستجابات المزوظفين نحزو جزودة
الخزدمات المصرفية في تحقيد الميزة التنافسية تعز إلى بعد التجسيد ،واالستجابة ،واألمان،
والتعاطف .وال توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول أثر جودة الخدمات المزصرفية علزى
تحقيد الميزة التنافسية في فلسطين من وجهة نظر الزبائن تعز إلزى متغيزرات (الجنس،
والمستو التعليمي ،ومستو الدخل ،ونو ،البنك).
 2.4.2الدراسات باللغة األجنبية:
دراسة ( )Zhang,2014بعنوان:
?How does direct foreign investment affect industrial competitiveness
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية االستثمار األجنبي المباشر في تحقيد التنافسية
الصناعية ،وتحسين مؤشراتها في الصين من خالل التركيز على  21قطاعا من الصناعات
التحويلية في  31منطقة مختلفة من الصين خالل الفترة (،)2010-2005
البيانات بواسطة مؤشرات النمو االقتصادي باالعتماد على مؤشر (،)ICحي

وقد تم جمع
توصلت الدراسة

آثار إيجابية كبيرة على األداء الصناعي في الصين ،تبدو
إلى أن لالستثمار األجنبي المباشر ا
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واضحة أكثر في تصنيع التكنولوجيا المنخفضة موازنة مع الصناعات المتوسطة والتكنولوجيا
الفائقة ،بالضافة إلى أن دور االستثمار األجنبي المباشر يزداد مع تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر خالل الفترة المدروسة ،والتغيرات في االستثمار األجنبي المباشر تؤثر في األداء
الصناعي ومؤشراته إيجابا وسلبا.
دراسة ( )Zain, Kassim,2012بعنوان:
The Influence of Internal Environment and Continuous Improvements on Firms
Competitiveness and Performance

تبح

هذه الدراسة في البيئة التنظيمية الداخلية و تطبيقات التحسين المستمر في القدرة

التنافسية للشركات في بيئة البلدان النامية .وقد تم جمع البيانات عن طريد استبانة تم توزيعها
على  500شركة قطرية بواسطة النترنت،وتم االعتماد على الجداول واألعمدة البيانية ،والتوزيع
التكراري لإلجابات ،والنس

المئوية ،والوسيط ،واختبار مربع كاي ،وأشارت النتائا إلى أن

العوامل المناخية البداعية كان لها بعئ التأثير اليجابي على الشركات المنافسة ،وأن
التحسينات المستمرة التي تنفذها الشركات لها تأثير إيجابي كبير على القدرة التنافسية للمنشآت،
وتساهم بشكل واضح في تحسين مؤشراتها وتعزيزها .والتي بدورها أيضا تؤثر إيجابا بشكل كبير
على مستو األداء في هذه الشركات.
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دراسة ( )Agha, 2012بعنوان:
Effect of Core Competence on Competitive Advantage and Organizational
Performance

هدفت إلى بيان طبيعة العالقة بين الجدارات الجوهرية ،والميزة التنافسية ،واألداء
التنظيمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )77مدي ار يعملون في مصانع الدهانات في دولة المارات
العربية المتحدة ،وقد تم استخدام المنها الوصفي من خالل مقياس للميزة التنافسية ،ومقياس
لألداء التنظيمي ،وتم االعتماد على أسالي

االنحدار البسيط ،والمتعدد ،والمتدرج في اختبار

الفرضيات ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة تأثيرية إيجابية قوية للجدارات الجوهرية على
تحقيد الميزة التنافسية ،واألداء التنظيمي ،وأن الميزة التنافسية تؤثر بشكل إيجابي على األداء
التنظيمي لهذه المصانع ،وفيما يتعلد بأبعاد المكونة لمتغيرات الدراسة فقد تبين أن المرونة
كمتغير من متغيرات الميزة التنافسية يؤثر بشكل عال على األداء التنظيمي ،يتبعها في درجة
التأثير بعد االستجابة كمتغير من أبعاد الميزة التنافسية.
دراسة ( )Şener,2011بعنوان:
Innovation Field Orientation and Its Effect on Innovativeness and Firm
Performance

تبين من خالل هذه الدراسة أن الدول التي تملك العلم ،والتكنولوجيا ،واالبتكار لديها
القدرة على التنافسية المستدامة ،والنمو على المد

الطويل ،وتستطيع من خالل ذلك بناء

أستراتيجيات جيدة من أجل زيادة تنافسيتها العالمية .لهذا السب  ،ينبغي للبلدان أن تصمم
الستراتيجيات والسياسات االقتصادية للعلوم التكنولوجية الموجهة من أجل تحقيد التنافسية
العالمية المستدامة والنمو على المد

الطويل ،واستخدمت الدراسة البيانات التي جمعت من
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خالل استقصاء بالبريد وتحليالت للوثائد من  122شركة مدرجة في البورصة .وتم االعتماد في
فحص الفرضيات على تحليل االنحدار البسيط ،وتحليل التباين األحادي ،واختبار  ، Tواختبار
معامل االلتواء ،ومعامل الثبات ألفا كرونباخ ،حي

تبين من الدراسة أن التقدم في مؤشرات

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل تحليل المنتد

االقتصادي العالمي هي المحرك الرئيس

للقدرة التنافسية وللنمو االقتصادي وللتنمية للدول ،وبالتالي يمكن للبلدان توجيه التنافسية العالمية،
والنمو االقتصادي ،والتنمية على المد

الطويل ،من خالل تطبيد سياسات اقتصادية مناسبة

تحفيزية على التطورات في مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار.
دراسة ( )Sabadie and Johansen.2010بعنوان:
How Do National Economic Competitiveness Indices View Human Capital

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة القدرة التنافسية االقتصادية ،والسياسات االقتصادية
الوطنية والقليمية والعالمية لمختلف الدول ،وال سيما النامية منها .والى كيفية تحديد القدرة
التنافسية الوطنية وقياسها ،باالعتماد على المنتد

االقتصادي العالمي ،والمعهد الدولي للتنمية

الدارية ،مع التركيز بشكل خاص على المؤشرات التي تعتمد على التعليم ،والتدري  ،ومقارنتها
بين مختلف الدول المتقدمة ،والنامية ،وتوضيح أهميتها في زيادة القدرة التنافسية وتحسينها ،وتم
االعتماد على أسالي

االنحدار البسيط والمتعدد والمتدرج في اختبار الفرضيات ،وتوصلت

الدراسة إلى أنه من خالل االعتماد على رأس المال البشري يمكن للبلدان أن تحسن من ترتيبها
التنافسي على المستو العالمي من خالل التركيز على جهود الصالح في رفع جودة التعليم،
وعلى توسيع فرص الحصول على التعليم والتدري  ،بالضافة إلى أن هذا األمر يختلف ما بين
الدول النامية والمتقدمة ،وأنها غير متساوية بين هذه الدول .وأن البلدان النامية التي تمر بمرحلة
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انتقالية ستستفيد أكثر نسبيا من تحسين نظم التعليم والتدري

في زيادة قدرتها التنافسية ،وذلك

مقارنة مع الدول المتقدمة.
 5.2التعليق على الدراسات السابقة:
تمحورت الدراسات السابقة حول الميزة التنافسية ،إن تناولت مجموعة من الدراسات الميزة
التنافسية ،والجودة مثل دراسة كحيل ( ،)2016ودراسة الوادي والزعبي ( )2011التي بحثت في
العالقة بين الميزة التنافسية وادارة الجودة ،ودراسة السنوسي ( )2016التي بح

بالحوكمة،

وأثرها في تحقيد الميزة التنافسية ،بينما دراسة لويزة ( )2015ودراسة قشقش ( )2014تناولت
دور رأس المال الفكري في تحقيد الميزة التنافسية ،ودراسة الغضين ( )2014التي تناولت دور
العمالء في خلد الميزة التنافسية ،ودراسة الجميلي ( )2014التي بحثت في أثر التدري

في

تحقيد الميزة التنافسية ،ودراسة عساف ( )2014التي تناولت دور البدا ،في الميزة التنافسية،
ودراسة التلباني ( )2012التي ربطت التخطيط الستراتيجي بالميزة التنافسية ،أما دراسة الكركي
( )2010فقد ربطت جودة الخدمة بالميزة التنافسية ،ودراسة ( )Zhang,2014التي تناولت
أهمية االستثمار األجنبي المباشر في تحقيد التنافسية ،ودراسة ( )Agha, 2012التي تناولت
األداء والميزة التنافسية.
هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت مصانع الحجر والرخام في فلسطين ،وفي
منطقة الخليل وبيت لحم بالتحديد مثل دراسة ديرية ( )2016التي تناولت دور استخدام نظم
المعلومات على أداء منشآت الحجر والرخام ،ودراسة حاليقة ( )2015التي تناولت أثر المناخ
التنظيمي على التخطيط الستراتيجي في شركات الحجر والرخام ،ودراسة الطروة ( )2012التي
تناولت دور اتحاد صناعة الحجر والرخام في تطوير الصناعة في الضفة الغربية.
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 6.2ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 .1تميزت هذه الدراسة من خالل المؤسسات التي تناولتها وهي الغرف التجارية والخدمات
التي تقدمها لدعم مصانع الحجر من تدري

وتنمية االقتصاد الفلسطيني ،والتسويد،

وبناء الخطط االستراتيجية.
 .2وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات األخر أنه تم تطبيد هذه الدراسة على مصانع
الحجر ،حي

يعد من أهم المنتجات فلسطينية ،وربط ذلك بأبعاد الميزة التنافسية وهي

الجودة ،والكفاءة ،والبدا ،،واالستجابة.
 .3ربطت هذه الدراسة الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية بالميزة التنافسية ،حي

تعد

الميزة التنافسية أحد العناصر ذات األهمية الكبر في مجال االقتصاد واألعمال.
 .4تميزت هذه الدراسة من خالل األبعاد التي تناولتها لتحقيد الميزة التنافسية وهي (الجودة،
والكفاءة ،والبدا ،،واالستجابة) بينما هناك دراسات تناولت أبعاد أخر مثل تخفيئ
التكلفة ،وامتالك الموارد البشرية المؤهلة ،ووفرة الموارد المالية ،والحد من التهديدات
للبيئة الداخلية والخارجية كما ذكر عبود (.)2011
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الفصل الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطريقة واإلجراءات
 1.3منهج الدراسة:
استخدم الباح

المنها الوصفي لقياس دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في

تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني لمالءمة هذا المنها لطبيعة الدراسة وبيئتها.
 2.3مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من مصانع الحجر في محافظة بيت لحم والبال عددهم ()190
مصنعا مسجال في مركز الحجر ،حي

بل عدد الموظفين في هذه المصانع  540فردا ،حس

إحصائية الغرفة التجارية في محافظة بيت لحم.
 3.3عينة الدراسة:
لتحقيد أهداف الدراسة تم اختيار عينة عند مستو الثقة  ، %5ونسبة خطأ  ،%5حي
تم أخذ عينة قصدية من الموظفين في مصانع الحجر وذلك لتوقع الباح
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قدرتها على التعامل

مع أداة الدراسة ،حي

بل ( )225موظفا وزعت على عينة مقدارها ( )75مصنعا بواقع 3

استبيانات موزعة على هذه المصانع ،وتم استرداد ( )204استبيانات صالحة للتحليل ما نسبته
( )%90.66من عدد الموظفين في المصانع.
 4.3خصائص العينة الديمغرافية
جدول رقم ( :)1.3توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات

المؤهل العلمي

توجيهي فأقل

العدد

البدائل

40
64

دبلوم

بكالوريوس

82

دكتوراه

3

ماجستير

موظف

المسمى الوظيفي

صاح

15

صاح

الخبرة العملية

15
61

من  10-5سنوات

85

 20 – 16سنة

13

23

أكثر من  20سنة

22

أقل من  5عاملين

8

عــدد المــوظفين فــي من  10-5عاملين
 15 –11عامال
المصنع
 20 – 16عامال

31.4
5.4
7.3

29.9
41.7
11.3
6.3

10.8
3.9

52
43

21.1

39
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1.5

25.5

62

أكثر من20عامال

7.3

29

ومدير المشآة

 15 –11سنة

40.2

14.2

11

أقل من  5سنوات

31.4

85

المنشأة

شريك مستثمر

19.6

41. 7
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مدير المشآة

النسبة المئوية

30.4
19.1

يوضز ززح الجز ززدول رقز ززم ( )1.3خصز ززائص العينز ززة الديمغرافيز ززة وفقز ززا لمتغي ز زرات :المؤهز ززل
العلمززي ،والمسززمى الززوظيفي ،والخب زرة العمليززة ،وعززدد المززوظفين فززي المصززنع ،حي ز

جززاءت كمززا

يأتي:
 1.4.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي:
تشير المعطيات الواردة فزي الجزدول رقزم ( )1.3أن ( )%19.6مزن أفزراد العينزة مزؤهلهم
العلمي توجيهي فأقل بينما ( )%31.4من أفراد العينة مؤهلهم العلمزي دبلزوم ،و( )%40.2مزن
أفزراد العينزة مززؤهلهم العلمزي بكززالوريوس ،و( )%7.3مزن أفزراد العينزة مززؤهلهم العلمزي ماجسززتير،
و( )%1.5من أفراد العينة مؤهلهم العلمي دكتوراه.
 2.4.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي:
بينززت النتززائا ال زواردة فززي الجززدول رقززم ( )1.3أن ( )%41.7مززن أف زراد العينززة موظف زون
و()%31.4مزن أفزراد العينززة هزم أصزحا
هم أصحا

المنشززأة ،و( )%14.2هزم مزدراء للمنشززأة ،و()%5.4

ومدراء للمنشأة ،و()%7.3من أفراد العينة شريك مستثمر.

 3.4.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الخبرة العملية:
يتضح من المعطيات الزواردة فزي الجزدول رقزم ( )1.3أن ( )%29.9تقزل سزنوات الخبزرة
ل ز ززديهم ع ز ززن ( )5س ز ززنوات ،و( )%41.7تتز ز زراوح س ز ززنوات الخبز ز زرة ل ز ززديهم ب ز ززين ( )10-5س ز ززنوات،
و( )%11.3تتراوح سنوات الخبرة لديهم بين ( )15-11سزنة ،و( )%6.3تتزراوح سزنوات الخبزرة
لديهم بين ( )20-16سنة ،و( )%10.8تزيد سنوات الخبرة لديهم عن ( )20سنة.
 4.4.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير عدد الموظفين في المصنع:
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )1.3أن ( )%3.9من أفراد العينزة يقزل أعزداد
المززوظفين عززن ( )5عززاملين ،و( )%25.5ممززن يت زراوح أعززداد المززوظفين بززين ( )10-5عم ز ال،
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و()%30.4ممزن يتزراوح عزدد المزوظفين لزديهم بزين ( )15-11عزامال  ،و()%21.1ممزن يتزراوح
عزدد المزوظفين لزديهم بزين ( )20-16عزامال  ،و( )%19.1ممزن يزيزد عزدد المزوظفين لزديهم عززن
( )20عامال .
 5.3أداة الدراسة:
قام الباح

ببناء استبانة لقياس دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيز الميزة

التنافسية للحجر الفلسطيني ،وقد تم بناء االستبانة بعد االطال ،على الدراسات السابقة ذي
العالقة بموضو ،الدراسة ،ومن خالل االستفادة من ذوي االختصاص في مجال الدراسة ،فقد
اشتملت االستبانة على ( )60فقرة ،مقسمة على محورين :المحور األول تكون من البيانات
األولية ،والمحور الثاني تكون من ثمانية محاور وهي (التدري  ،وتنمية االقتصاد الوطني،
والتسويد ،وبناء الخطط االستراتيجية) وهذه المحاور تناولت الخدمات األساسية للغرف التجارية،
و(الجودة ،والكفاءة ،والبدا ،،واالستجابة)هذه المحاور تناولت تعزيز الميزة التنافسية للحجر
الفلسطيني كما في المحلد رقم (.)1
 6.3صدق األداة
للتحقززد مززن صززدد أداة الد ارسززة ،تززم عززرئ االسززتبانة علززى مجموعززة مززن المحكمززين مززن
حملززة الززدكتوراه فززي الجامعززات الفلسززطينية المهتمززين فززي مواضززيع الد ارسززة ،كمززا فززي الملحززد رقززم
( ،)2وقد تم أخذ مالحظاتهم بعين االعتبار في إعداد االستبانة بنسختها النهائية.
كما قام الباح

بالتحقد من صدد أداة الدراسة بحسا

االتساد الداخلي لفقرات االستبانة

مناسبة لقياس ما صممت لقياسه ،ومن جهة أخر تم التحقد من صدد أداة الدراسة بحسا
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مصفوفة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة باستخدام التحليل العاملي والجدول رقم ()2.3
يوضح نتائا مصفوفة معامالت االرتباط.
جدول رقم( :)2.3مصفوفة معامالت االرتباط الكلي
معامل االرتباط

مستوى الداللة

المجال
التدريب

0.838

0.00

تنمية االقتصاد الوطني

0.856

0.00

التسويق

0.909

0.00

بناء الخطط اإلستراتيجية

0.894

0.00

الجودة

0.827

0.00

الكفاءة

0.886

0.00

اإلبداع

0.598

0.00

االستجابة

0.486

0.00

جدول رقم( :3.3أ) :مصفوفة معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجات الكلية
الرقم

معامل

الفقرة
المحور األول :التدريب

االرتباط

الداللة

0.838

0.00

0.537

0.00
0.00
0.00

Q1

يتوفر وحدة خاصة في الغرف التجارية تهتم بالتدري

Q2

توفر الغرف التجارية مدربين ذوو كفاءة في مجال التدري

0.644

Q3

تساهم الغرف التجارية بحل مشكالت الموظفين في مصانع الحجر

0.675

Q4

يساهم التدري

بجميع أنواعه

الذي تقوم به الغرف التجارية في رفع قدرات الموظفين في

مصانع الحجر
 Q5

تساهم الغرف التجارية في تدري

الموظفين على رفع كفاءة المنتا من خالل

عقد دورات تدريبية حول جودة المنتا
Q6

يساهم التدري

أنحاء العالم

الذي تقوم به الغرف التجارية على التواصل مع الشركات في
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مستوى

0.655
0.659
0.606

0.00
0.00
0.00

جدول رقم( :3.3ب) :مصفوفة معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجات الكلية
Q7

تطرح الغرف التجارية موضوعات ذات عالقة بواقع العمل في مصانع الحجر

0.625

0.00

Q8

يساهم التدري في رفع كفاءة الموظفين في مصانع الحجر في أسالي التسويد 0.493

0.00

0.856

0.00

المحور الثاني :تنمية االقتصاد الوطني
 Q9

توفر الغرف التجارية مختصين ليقدموا االستشارات من أجل تنمية وتطوير منتا

الحجر

0.723

0.00

Q10

تسهل الغرف التجارية عملية التسويد لمنتجات الحجر داخل فلسطين

0.643

0.00

Q11

تعقد الغرف التجارية ندوات تساهم في االتصال مع الدول في العالم

0.617

0.00

Q12

تساهم الغرف التجارية في توفير المناخ المالئم لتصدير الحجر ألنحاء العالم

0.409

0.00

Q13

تساهم الغرف التجارية لمصانع الحجر في بناء الشراكة مع الشركات العالمية

Q14

تساهم الغرف التجارية على تعزيز جودة منتا الحجر كمنتا وطني

Q15

تساهم الغرف التجارية في دورها على تعزيز العالقات بين أصحا

Q16

تساهم الغرف التجارية في تنظيم زيارات ميدانية مع الشركات الخارجية

في مصانع المختصة في الحجر

الحجر والشركات المماثلة في العالم الخارجي.

0.719
0.708

مصانع

المختصة بالحجر

0.639
0.735

0.00
0.00
0.00
0.00

المحور الثالث :التسويق

0.909

0.00

Q17

تنظم الغرف التجارية معارئ في الوطن للمساهمة في ترويا منتجات الحجر

0.693

0.00

Q18

تساهم الغرف التجارية في التحاد مصانع الحجر بالمعارئ المحلية

0.620

0.00

Q19

تساهم الغرف التجارية في إيجاد معرئ دائم على مدار السنة لجميع أنوا،
الحجر

Q20

تعمل الغرف التجارية على توزيع نشرات تعريفية بمنتا الحجر

0.724

0.00

0.710

0.00
0.00

Q21

تزود الغرف التجارية مصانع الحجر بالتغيرات التي تحد

Q22

تساهم الغرف التجارية في تزويد مصانع الحجر بطرد التسويد الالزمة

0.773

Q23

تساهم الغرف التجارية في تزويد مصانع الحجر بطرد التسويد المناسبة

0.689

0.00

Q24

تساهم الغرف التجارية في إيجاد موقع إلكتروني لتسويد منتجات الحجر

0.753

0.00

المحور الرابع :بناء الخطط االستراتيجية

0.894

0.00

Q25

في السود المحلية

0.622

0.00

تساهم الغرف التجارية في عمل دراسات تشخيصية من شأنها بناء الخطط

الستراتيجية لمصانع الحجر
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0.618

0.00

جدول رقم( :3.3ج) :مصفوفة معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجات الكلية
Q26

تساهم الغرف التجارية في إيجاد مجموعة من المختصين في الغرف التجارية
للمساعدة في بناء الخطط الستراتيجية

Q27

تساهم الغرف التجارية في تطوير كفاءة أصحا

Q28

تساهم الغرف التجارية في بناء الخطط لمصانع الحجر التي يتم استحداثها

Q29

تساعد الغرف التجارية مصانع الحجر على تحليل البيئة الداخلية لبناء الخطط

الستراتيجية

المحاجر لبناء الخطط

الستراتيجية
Q30

تساعد الغرف التجارية مصانع الحجر على تحليل البيئة الخارجية لبناء الخطط

الستراتيجية

0.681
0.505
0.674
0.705
0.747

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Q31

تساهم الغرف التجارية في التعرف على الفرص التي تعصف بمصانع الحجر

0.729

0.00

Q32

تساهم الغرف التجارية في التعرف على المخاطر التي تعصف بمصانع الحجر 0.708

0.00

المحور الخامس :الجودة

0.827

0.00

Q33

تساهم الغرف التجارية في وضع مقاييس لجودة منتا الحجر

0.601

0.00

Q34

تساهم الغرف التجارية في الترويا لمنتا الحجر للزبائن بجودة عالية

0.675

0.00

Q35

تساهم الغرف التجارية بتقييم الخدمات من أجل تحسين جودة منتا الحجر

0.777

0.00

Q36

تساهم الغرف التجارية في مساعدة مصانع الحجر من اجل التغل

على

المشكالت التي تط أر على جودة الحجر

0.681

0.00

0.637

0.00

0.396

0.00

المحور السادس :الكفاءة

0.886

0.00

Q39

يتضمن نطاد الرقابة في الغرف التجارية فحص كفاءة منتا الحجر

0.679

0.00

Q40

يتضمن نطاد الرقابة في الغرف التجارية تقييم كفاءة منتا الحجر

0.669

0.00

Q41

تساهم الغرف التجارية في توجه الموظفين في مصانع الحجر لالستخدام األمثل

Q37

يتبنى أصحا

Q38

يحرص أصحا

مصانع الحجر خطة استراتيجية لتحقيد الجودة في مصانعهم
مصانع الحجر على تدري

الموظفين من أجل تحسين أدائهم

للموارد.

0.587

0.00

Q42

تساهم الغرف التجارية في تقديم الخدمات في الوقت المحدد لمصانع الحجر

0.769

0.00

Q43

الموظفين في مصانع الحجر ذوو مهارات وكفاءات عالية في تصنيع الحجر

0.423

0.00

Q44

يمتلك الموظفين القدرة على إقنا ،الزبون في الخدمات المقدمة

0.535

0.00
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جدول رقم( :3.3د) :مصفوفة معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجات الكلية
المحور السابع :االبداع
األفكار االبتكارية

Q45

تتبنى مصانع الحجر إدخال وتجري

Q46

تعمل مصانع الحجر على نقل المعلومات وتجسيدها بخدمات متطورة تحاكي
توقعات الزبائن

Q47

تنتها مصانع الحجر سياسة التجديد في منتجاتها
عمل حديثة كجزء أساسي من ثقافتها التنظيمية

Q48

تتبع مصانع الحجر أسالي

Q49

الموظفين في مصانع الحجر لهم القدرة على خلد أفكار إبداعية جديدة تعزز

Q50

يتم ابتكار وسائل بصفة مستمرة تساعد في تحسين جودة المنتجات

Q51

تساهم جودة الخدمات المقدمة من قبل مصانع الحجر على مواجهة التهديدات

Q52

جديدة في

مكانة مصانع الحجر في السود

0.437

0.00

0.405

حل المشكالت

0.00

0.410

0.00

0.382

0.00

0.484
0.465

التنافسية

يتوفر لد الموظفين في مصانع الحجر القدرة على استخدام أسالي

0.598

0.00

0.453
0.358

0.00
0.00
0.00
0.00

المحور الثامن :االستجابة

0.486

0.00

Q53

يعطي موظفو مصانع الحجر اهتماما فرديا بالزبائن

0.460

0.00

Q54

يتعامل موظفو مصانع الحجر مع مشكالت الزبائن بعناية فائقة

0.394

0.00

Q55

يتميز موظفو مصانع الحجر بقدرة عالية على االستجابة لحاجات كافة
المتعاملين معهم

0.386

0.00

Q56

يمتلك موظفو مصانع الحجر المعرفة الكافية لإلجابة على استفسارات الزبائن

0.312

0.00

Q57

تولي مصانع الحجر اهتماما بآراء الزبائن حول تقديم الخدمات

0.144

0.00

0.109

0.00
0.00
0.00

Q58

يتم إجراء تحسينات على منتجات الحجر حس

Q59

يتوفر كادر مؤهل لتقديم المعلومات حول مصانع الحجر للزبائن

0.438

Q60

يتم تقديم المنتا للزبائن في الوقت المحدد دون تأخير

0.233

يالحززظ مززن الجززدول( :3.3أ،

طل

الزبائن

 ،ج ،د) أن جميززع مسززتويات الداللززة تززنخفئ قيمتهززا عززن مسززتو

( ،)0.05ممززا يززدل علززى أن معززامالت االرتبززاط بززين الفقزرات والززدرجات الكليززة لهززا دالززة إحصززائيا،
األمززر الززذي يززدل علززى ارتفززا ،صززدد أداة الد ارسززة بفقراتهززا المكونززة لهززا فززي تحقيززد األهززداف التززي

وضعت من أجلها بدرجة كبيرة .
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 7.3ثبات األداة
للتحقد من ثبات أداة الدراسة ،تم استخدام ثبات االتساد الزداخلي لفقزرات األداة باسزتخدام
معادلة الثبات كرونباخ ألفا على عينة الدراسة في كل محور من مجاالت أداة الد ارسزة ،بالضزافة
إلى الدرجة الكلية كما هو موضح في الجدول (:)4.3
جدول رقم ( :)4.3معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة
عدد

قيمة معامل الثبات ألفا

الفقرات

كرونباخ

التدري

8

0.874

تنمية االقتصاد الوطني

8

0.803

التسويد

8

0.910

بناء الخطط الستراتيجية

8

0.884

الجودة

6

0.853

الكفاءة

6

0.746

البدا،

8

0.856

االستجابة

8

0.785

60

0.964

المحور

الدرجة الكلية ألداة الدراسة

يالحظ من الجدول ( )4 .3أن درجة ثبزات أداة الد ارسزة الكلزي مرتفعزة ،حيز

بلغزت قيمزة

معامل الثبات ألفا كرونباخ  0.96عنزد الدرجزة الكليزة ،أي أن أداة الد ارسزة المسزتخدمة قزادرة علزى
استرجا ،مزا نسزبته  %96مزن البيانزات ،وتعزد معزامالت الثبزات المسزتخرجة لهزذا المقيزاس مناسزبة
وتفززي ب زأغرائ الد ارسززة ،تززم فحززص التوزيززع الطبيعززي لعينززة الد ارسززة وتبززين أن جميززع أف زراد العينززة
ضمن التوزيع الطبيعي كما هو في الرسم البياني اآلتي:
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 8.3نموذج الدراسة:

المتغيرالتابع

المتغيراتالمستقلة

الخدماتالتيتقدمها
الغرفالتجارية

الميزةالتنافسية

التدريب

الجودة

تنميةاالقتصاد
الوطني

الكفاءة

تسويق

اإلبداع

بناءالخطط
االستراتيجية

االستجابة

المتغيرات الوسيطية( :المؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،والخبرة العملية ،وعدد الموظفين في

المصنع)

إعداد الباح
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 9.3متغيرات الدراسة
المتغير المستقل:
الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية :وهي مجموعة من النشاطات التي تقوم بها الغرف
التجارية من أجل تطزوير نشزاطات مصزانع الحجزر فزي محزور التزدري  ،وتنميزة االقتصزاد الزوطني
والتسويد وبناء الخطط الستراتيجية ،وتضم:
التززدري  :هززو عمليززة إكسززا

المززوظفين الحززاليين أو الجززدد المهززارات األساسززية التززي تلزززمهم ألداء

وظائفهم (.)Dessler, 2013
تنمي ززة االقتص ززاد ال ززوطني :ه ززي عملي ززة منظمزززة ومخط ززط له ززا مس ززبقا لتحقي ززد النم ززو االقتصز ززادي
(الدي زراوي.)2014،
التسززويد :هززو عمليززة تخطززيط وتنفيززذ التصززور الكلززي لتسززعير ،وتززرويا ،وتوزيززع األفكززار ،والسززلع،
والخز ززدمات لخلز ززد عمليز ززة التبز ززادل الت ز زي تشز ززبع حاجز ززات األف ز زراد والمنشز ززآت(عبد الباسز ززط وعبز ززاس،
.)2011
بن ززاء الخط ززط الس ززتراتيجية :ه ززو إع ززادة ص ززياغة ه ززدف مع ززين ،ووض ززع الخط ززط التنفيذي ززة الكفيل ززة
بتحقيقه ،وهي تتضمن االعتبارات الخاصة بالقو التنافسية في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة
وآثارها على عمل المنظمة (أبو حليمة.)2013 ،
المتغير التابع:
الميزة التنافسية :هي قزدرة المنظمزة علزى صززياغة وتطبيززد السزتراتيجيات الززتي تجعلهززا فزي مركززز
أفضزل بالنسبة للمنظمات األخر العاملة في النشاط نفسه ،وتضم:
الج ززودة :ه ززي مالءم ززة أنز زوا ،الحج ززر م ززع رغب ززة الزب ززائن ،وض ززمن المواص ززفات العالمي ززة (ترغين ززي،
.)2014
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الكفززاءة :هززي قززدرة اسززتخدام المززورد والمنززتا ضززمن قززدرات وامكانيززات محززددة معتززرف بهززا (شززعبان،
.)2011
البززدا :،هززو تقززديم أفكززار جديززدة وأصززيلة تسززهم فززي إيجززاد الحلززول الجديززدة لألفكززار والمشززكالت
(القريوتي.)2012 ،
االستجابة :هي مواءمة ما بين السلع والخدمات مع تلبية رغبات الزبائن (الالمي.)2008 ،

 10.3فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤ 0.05
بين دور للخدمات األساسية للغرف التجارية وتعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في
مصانع الحجر في بيت لحم  ،ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 .1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤ 0.05بين خدمات الغرفة
التجارية وجودة المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
 .2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤ 0.05بين خدمات الغرفة
التجارية وكفاءة المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
 .3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤ 0.05بين خدمات الغرفة
التجارية ومستو البدا ،في المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
 .4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤ 0.05بين خدمات الغرفة
التجارية ،واستجابة المنتا الفلسطيني لرغبات الزبائن في مصانع الحجر في بيت لحم.
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الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤ 0.05
في دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في
مصانع الحجر في بيت لحم تبعاً للمتغيرات الديمغرافية التالية (المؤهل العلمي ،والمسمى
الوظيفي ،والخبرة العملية ،وعدد الموظفين في المصنع)
 11.3أسلوب تحليل البيانات:
بع ززد جم ززع بيان ززات الد ارس ززة ،ق ززام الباحز ز
الجابززات اللفظيززة إلززى رقميززة حسز

بمراجعته ززا ،وق ززد ت ززم إدخاله ززا للحاس ززو بتحوي ززل

مقيززاس لكززرت الخماسززي ،حيز

أعطيززت (دائمززا)  5درجززات،

والجابة (غالبا)  4درجات ،والجابة (أحيانا)  3درجات ،والجابة (ناد ار) درجتين والجابزة (نزاد ار
جدا) فقد أعطيت درجة واحدة.
تم ززت المعالج ززة الحص ززائية الالزم ززة للبيان ززات ،م ززن خ ززالل اس ززتخراج األوس ززاط الحس ززابية
واالنح ارف ززات المعياري ززة للفقز زرات ،وال ززدرجات الكلي ززة لمج ززاالت الد ارس ززة المختلف ززة ،وق ززد ت ززم فح ززص
فرضزيات الد ارسزة باسزتخدام اختبزار تحليزل التبزاين األحزادي( )One Way ANOVAللفرضزيات
ذات المتغي ز ز ز ز ززر المس ز ز ز ز ززتقل بثالث ز ز ز ز ززة مس ز ز ز ز ززتويات ،وت ز ز ز ز ززم اس ز ز ز ز ززتخدام معادل ز ز ز ز ززة الثب ز ز ز ز ززات كرونب ز ز ز ز ززاخ
ألفا( )AlphaCronbachلقياس الصدد والثبات ،ومعامزل ارتبزاط بيرسزون لفحزص العالقزة بزين
المتغيرات وذلك باستخدام الحاسو  ،و برناما الرزم الحصائية . SPSS
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 12.3مفتاح التصحيح:
وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة ،تم اعتماد المقياس الوزني اآلتي:
الدرجة

مدى متوسطها الحسابي

منخفضة

 2.33فأقل

متوسطة

3.67-2.34

مرتفعة

 3.68فأعلى

وقززد تززم تقسززيم المتوسززطات الحسززابية إلززى ثالثززة مسززتويات مززن خززالل تحويززل سززلم لكززرت الخماسززي
إلى ثالثة مستويات كما يأتي:
 4=1-5درجات
المد = 1.33 =3/4
 2.33 =1.33 +1إذن إذا كان المتوسط الحسزابي أقزل مزن  ،2.33فدرجزة اسزتجابة أفزراد العينزة
تكون منخفضة.
 3.67 =1.33 +2.34إذن إذا كززان المتوسززط الحسززابي بززين  2.34و  ،3.67فدرجززة اسززتجابة
أفراد العينة تكون متوسطة.
إذا كان المتوسط الحسابي أكثر من  ،3.68فدرجة استجابة أفراد العينة تكون مرتفعة.
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الفصل الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحليل نتائج الدراسة والمعالجة اإلحصائية
 1.4نتائج أسئلة الدراسة:
 1.1.4النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس:
ما دور الخدمات األساسية للغرفة التجاريـة فـي تعزيـز الميـزة التنافسـية للحجـر الفلسـطيني فـي
مصانع الحجر في بيت لحم؟
لإلجابز ززة عز ززن هز ززذا الس ز زؤال ،قز ززام الباح ز ز

بحسز ززا

المتوسز ززطات الحسز ززابية ،واالنح ارفز ززات

المعياريززة السززتجابات أف زراد عينززة الد ارسززة علززى محززاور االسززتبانة التززي تعبززر عززن دور الخززدمات
األساسززية للغرف زة التجاريززة فززي تعزيززز المي ززة التنافسززية للحجززر الفلسززطيني فززي مصززانع الحجززر فززي
بيت لحم ،والجدول ( )1.4يوضح ذلك:
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جــدول ( :)1.4دور الخــدمات األساســية للغرف ـة التجاريــة فــي تعزيــز الميــزة التنافســية للحجــر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم
المحور
 1الخدمات األساسية للغرف التجارية

 2تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني
الدرجة الكلية

الدرجة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.34

0.74

متوسطة

3.47

0.60

متوسطة

3.63

0.53

متوسطة

ويالحز ززظ مز ززن الجز ززدول ( )1.4الز ززذي يعبز ززر عز ززن المتوسز ززطات الحسز ززابية ،واالنح ارفز ززات المعياريز ززة
الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت دور الخدمات األساسزية للغرفزة التجاريزة فزي تعزيزز الميززة
التنافسية لحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم ،أن المتوسط الحسزابي للدرجزة الكليزة
بلز ( ،)3.47واالنحزراف المعيززاري ( ،)0.60وهززذا يززدل علززى أن دور الخززدمات األساسززية للغززرف
التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم جاء بدرجة
متوسطة.
 2.1.4النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
مــا مســتوى الخــدمات األساســية التــي تقــدمها الغرفـة التجاريــة للحجــر الفلســطيني فــي مصــانع
الحجر في بيت لحم ؟
لإلجاب ززة ع ززن ه ززذا السز زؤال ،ق ززام الباحز ز

المتوس ززطات الحس ززابية ،واالنح ارف ززات المعياري ززة

بحس ززا

السززتجابات أفزراد عينززة الد ارسززة علززى فقزرات االسززتبانة التززي تعبززر عززن مسززتو الخززدمات األساسززية
التي تقدمها الغرفة التجارية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم ،والجدول ()2.4
يوضح ذلك:
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جدول ( :)2.4مسـتوى الخـدمات األساسـية التـي تقـدمها الغرفـة التجاريـة للحجـر الفلسـطيني
في مصانع الحجر في بيت لحم
المجال
 1التدري

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.47

0.72

متوسطة

3.33

0.84

متوسطة

 2تنمية االقتصاد الوطني

3.27

 4بناء الخطط الستراتيجية

3.29

 3التسويد

الدرجة الكلية

الدرجة

3.34

0.91
0.78

0.74

متوسطة
متوسطة

متوسطة

ويالح ز ززظ م ز ززن الج ز ززدول ( )2.4ال ز ززذي يعب ز ززر ع ز ززن المتوس ز ززطات الحس ز ززابية ،واالنح ارف ز ززات
المعياريززة السززتجابات أفزراد عينززة الد ارسززة لفقزرات مسززتو الخززدمات األساسززية التززي تقززدمها الغرفزة
التجاريزة للحجززر الفلسزطيني فززي مصزانع الحجززر فززي بيزت لحززم بلز ( ،)3.34واالنحزراف المعيززاري
( ،)0.74وهززذا يززدل علززى أن مس زتو الخززدمات األساسززية التززي تقززدمها الغرف زة التجاريززة للحجززر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحزم جزاء بدرجزة متوسزطة ،حيز

كزان المجزال (التزدري )

أكثززر المجززاالت أهميززة بمتوسززط حسززابي ( ،)3.47وانحزراف معيززاري ( ،)0.72بينمززا كززان المجززال
(تنمي ززة االقتص ززاد ال ززوطني) أق ززل المج ززاالت أهمي ززة بمتوس ززط حس ززابي ( )3.27وانحز زراف معي ززاري
(.)0.91
وفيما يلي تفصيل لمستو الخدمات األساسية التي تقدمها الغرفة التجارية في مصانع الحجزر فزي
بيت لحم:
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أ) التدريب
جدول ( :)3.4مستوى التدريب التي تقدمها الغرفـة التجاريـة للحجـر الفلسـطيني فـي مصـانع
الحجر في بيت لحم
الفقرات
Q7

Q8

Q1

Q6

Q2

Q4

تطرح الغرف التجارية موضوعات ذات عالقة
بواقع العمل في مصانع الحجر
يساهم التدري

في رفع كفاءة الموظفين في

مصانع الحجر في أسالي

التسويد

يتوفر وحدة خاصة في الغرف التجارية تهتم
بالتدري

بجميع أنواعه

يساهم التدري

الذي تقوم به الغرف التجارية على

التواصل مع الشركات في إنحاء العالم
توفر الغرف التجارية مدربين ذوو كفاءة في مجال

التدري

يساهم التدري

الذي تقوم به الغرف التجارية في

رفع قدرات الموظفين في مصانع الحجر
تساهم الغرف التجارية في تدري

Q5

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.59

0.98

متوسطة

3.57

0.97

متوسطة

3.56

0.96

متوسطة

3.52

1.02

متوسطة

3.46

0.84

متوسطة

3.44

1.02

متوسطة

الموظفين على

رفع كفاءة المنتا من خالل عقد دورات تدريبية

1.04

متوسطة

3.21

1.06

منخفضة

3.47

0.72

متوسطة

3.41

حول جودة المنتا
Q3

تساهم الغرف التجارية بحل مشكالت الموظفين
في مصانع الحجر

الدرجة الكلية

الدرجة

ويالحز ززظ مز ززن الجز ززدول ( )3.4الز ززذي يعبز ززر عز ززن المتوسز ززطات الحسز ززابية ،واالنح ارفز ززات المعياريز ززة
الس ززتجابات أفز زراد عين ززة الد ارس ززة لفقز زرات مس ززتو الت ززدري

الت ززي تق ززدمها الغرفز زة التجاري ززة للحج ززر

الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم بل ( )3.47واالنحراف المعياري ( ،)0.72وهذا يدل
على أن مستو التدري

التي تقدمها الغرف التجاريزة للحجزر الفلسزطيني فزي مصزانع الحجزر فزي
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بيت لحم جاء بدرجة متوسطة ،حي

كان الفقزرة (تطزرح الغزرف التجاريزة موضزوعات ذات عالقزة

بواقع العمل في مصانع الحجر) أكثر الفقرات أهمية بمتوسط حسابي ( ،)3.59وانحزراف معيزاري
( ،)0.98بينم ززا كانز زت الفقز زرات (تس ززاهم الغ ززرف التجاري ززة بح ززل مش ززكالت الم ززوظفين ف ززي مص ززانع
الحجر) أقل المجاالت أهمية بمتوسط حسابي ( ،)3.21وانحراف معياري (.)1.06
ب) تنمية االقتصاد الفلسطيني
جـــدول ( :)4.4مســـتوى تنميـــة االقتصـــاد الفلســـطيني التـــي تقـــدمها الغرفـــة التجاريـــة للحجـــر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم
الفقرات
تساهم الغرف التجارية في توفير المناخ المالئم

 Q12لتصدير الحجر ألنحاء العالم
تساهم الغرف التجارية لمصانع الحجر في بناء الشراكة
 Q13مع الشركات العالمية في مصانع المختصة في الحجر
تعقد الغرف التجارية ندوات تساهم في االتصال مع
 Q11الدول في العالم
توفر الغرف التجارية مختصين ليقدموا االستشارات من
 Q9أجل تنمية وتطوير منتا الحجر
تساهم الغرف التجارية على تعزيز جودة منتا الحجر

 Q14كمنتا وطني
تساهم الغرف التجارية في دورها على تعزيز العالقات
بين أصحا

مصانع الحجر والشركات المماثلة في

 Q15العالم الخارجي.
تسهل الغرف التجارية عملية التسويد لمنتجات الحجر
 Q10داخل فلسطين
تساهم الغرف التجارية في تنظيم زيارات ميدانية مع
 Q16الشركات الخارجية المختصة بالحجر

الدرجة الكلية
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الدرجة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.41

1.01

متوسطة

3.38

1.06

متوسطة

3.32

0.96

متوسطة

3.29

1.02

متوسطة

3.28

1.09

متوسطة

3.25

1.11

متوسطة

3.05

1.17

متوسطة

3.01

1.32

متوسطة

3.27

0.91

متوسطة

ويالح ز ززظ م ز ززن الج ز ززدول ( )4.4ال ز ززذي يعب ز ززر ع ز ززن المتوس ز ززطات الحس ز ززابية ،واالنح ارف ز ززات
المعياريزة السزتجابات أفزراد عينزة الد ارسزة لفقزرات مسزتو تنميزة االقتصزاد الفلسزطيني التزي تقزدمها
الغرفة التجارية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم بل ( )3.27وانحراف معيزاري
( ،)0.91وهززذا يززدل علززى أن مس زتو تنميززة االقتصززاد الفلسززطيني التززي تقززدمها الغرف زة التجاريززة
للحجززر الفلسززطيني فززي مصززانع الحجززر فززي بيززت لحززم جززاء بدرجززة متوسززطة ،حي ز

كززان الفق زرة

(تسززاهم الغززرف التجاريززة فززي تززوفير المنززاخ المالئززم لتصززدير الحجززر ألنحززاء العززالم) أكثززر الفق زرات
أهميززة بمتوسززط حسززابي ( ،)3.41وانحزراف معيززاري ( ،)1.01بينمززا كززان الفقزرات (تسززاهم الغززرف
التجارية في تنظيم زيارات ميدانية مع الشركات الخارجية المختصة بالحجر) أقل المجاالت أهمية
بمتوسط حسابي ( )3.01وانحراف معياري (.)1.32
ج) التسويق
جدول ( :5.4أ) :مستوى التسويق التي تقدمها الغرفة التجارية للحجر الفلسطيني في مصانع
الحجر في بيت لحم
الفقرات
تنظم الغرف التجارية معارئ في الوطن
 Q17للمساهمة في ترويا منتجات الحجر
تساهم الغرف التجارية في التحاد مصانع الحجر
 Q18بالمعارئ المحلية
تزود الغرف التجارية مصانع الحجر بالتغيرات
في السود المحلية

 Q21التي تحد
تساهم الغرف التجارية في تزويد مصانع الحجر
 Q22بطرد التسويد الالزمة
تعمل الغرف التجارية على توزيع نشرات تعريفية
 Q20بمنتا الحجر
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الدرجة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.86

0.96

مرتفعة

3.77

0.96

مرتفعة

3.45

1.12

متوسطة

3.25

1.07

متوسطة

3.21

1.06

متوسطة

جدول ( :5.4ب) :مستوى التسويق التي تقدمها الغرفة التجاريـة للحجـر الفلسـطيني فـي
مصانع الحجر في بيت لحم
تساهم الغرف التجارية في تزويد مصانع الحجر
 Q23بطرد التسويد المناسبة
تساهم الغرف التجارية في إيجاد موقع إلكتروني
 Q24لتسويد منتجات الحجر
تساهم الغرف التجارية في إيجاد معرئ دائم
 Q19على مدار السنة لجميع أنوا ،الحجر

الدرجة الكلية

3.21

1.06

متوسطة

3.01

1.29

متوسطة

2.84

1.28

متوسطة

3.33

0.84

متوسطة

ويالحظ من الجدول ( )5.4الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية ،واالنح ارفزات المعياريزة
الس ززتجابات أفز زراد عين ززة الد ارس ززة لفقز زرات مس ززتو التس ززويد الت ززي تق ززدمها الغرفز زة التجاري ززة للحج ززر
الفلسززطيني فززي مصززانع الحجززر فززي بيززت لحززم بل ز ( ،)3.33واالنحزراف المعيززاري ( ،)0.84وهززذا
يدل على أن مستو التسويد التزي تقزدمها الغرفزة التجاريزة للحجزر الفلسزطيني فزي مصزانع الحجزر
في بيت لحم جاء بدرجة متوسطة ،حيز

كزان الفقزرة (تزنظم الغزرف التجاريزة معزارئ فزي الزوطن

للمسززاهمة فززي تززرويا منتجززات الحجززر) أكثززر الفقزرات أهميززة بمتوسززط حسززابي ( ،)3.86وانح زراف
معيزاري ( ،)0.96بينمززا كززان الفقزرات (تسزاهم الغززرف التجاريززة فززي إيجزاد معززرئ دائززم علززى مززدار
السززنة لجميززع أن زوا ،الحجززر) أقززل المجززاالت أهميززة بمتوسززط حسززابي ( ،)2.84وانح زراف معيززاري
(.)1.28
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د) بناء الخطط اإلستراتيجية
جـــدول ( :)6.4مســـتوى بنـــاء الخطــــط اإلســـتراتيجية التـــي تقــــدمها الغرفـــة التجاريـــة للحجــــر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم
الفقرات
تساهم الغرف التجارية في تطوير كفاءة أصحا
 Q27المحاجر لبناء الخطط الستراتيجية
تساهم الغرف التجارية في إيجاد مجموعة من

المختصين في الغرف التجارية للمساعدة في بناء

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.61

1.27

3.49

0.85

 Q25لمصانع الحجر
تساهم الغرف التجارية في بناء الخطط لمصانع

 Q28الحجر التي يتم استحداثها
تساهم الغرف التجارية في التعرف على المخاطر
 Q32التي تعصف بمصانع الحجر
تساهم الغرف التجارية في التعرف على الفرص

 Q31التي تعصف بمصانع الحجر
تساعد الغرف التجارية مصانع الحجر على تحليل
 Q30البيئة الخارجية لبناء الخطط الستراتيجية
تساعد الغرف التجارية مصانع الحجر على تحليل
 Q29البيئة الداخلية لبناء الخطط الستراتيجية

الدرجة الكلية

متوسطة
متوسطة

 Q26الخطط الستراتيجية
تساهم الغرف التجارية في عمل دراسات

تشخيصية من شأنها بناء الخطط الستراتيجية

الدرجة

0.94

متوسطة

3.32

1.01

متوسطة

3.31

1.02

متوسطة

3.23

1.14

متوسطة

3.05

1.07

متوسطة

2.91

1.02

متوسطة

3.29

0.78

متوسطة

3.42

ويالحظ من الجدول ( )6.4الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية ،واالنح ارفزات المعياريزة
الس ززتجابات أفز زراد عين ززة الد ارس ززة لفقز زرات مس ززتو بن ززاء الخط ززط الس ززتراتيجية الت ززي تق ززدمها الغرفز زة
التجاريززة للحجززر الفلسززطيني فززي مصززانع الحجززر فززي بيززت لحززم بلز ( )3.29واالنح زراف المعيززاري
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( ،)0.78وه ززذا ي ززدل عل ززى أن مسز زتو بن ززاء الخط ززط الس ززتراتيجية الت ززي تق ززدمها الغرفز زة التجاري ززة
للحجززر الفلسززطيني فززي مصززانع الحجززر فززي بيززت لحززم جززاء بدرجززة متوسززطة ،حي ز
(تسززاهم الغززرف التجاريززة فززي تطززوير كفززاءة أصززحا

كززان الفق زرة

المحززاجر لبنززاء الخطززط السززتراتيجية) أكثززر

الفقرات أهميزة بمتوسزط حسزابي ( ،)3.61وانحزراف معيزاري ( ،)1.27بينمزا كزان الفقزرات (تسزاعد
الغ ززرف التجاري ززة مص ززانع الحج ززر عل ززى تحلي ززل البيئ ززة الداخلي ززة لبن ززاء الخط ززط الس ززتراتيجية) أق ززل
المجاالت أهمية بمتوسط حسابي ( ،)2.91وانحراف معياري (.)1.02
 3.1.4النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ما دور الغرفة التجارية في تعزيـز الميـزة التنافسـية للحجـر الفلسـطيني فـي مصـانع الحجـر فـي
بيت لحم؟
لإلجابز ززة عز ززن هز ززذا الس ز زؤال ،قز ززام الباح ز ز

بحسز ززا

المتوسز ززطات الحسز ززابية ،واالنح ارفز ززات

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عزن دور الغرفزة التجاريزة
في تعزيزز الميززة التنافسزية للحجزر الفلسزطيني فزي مصزانع الحجزر فزي بيزت لحزم ،والجزدول ()7.4
يوضح ذلك:
جدول ( :)7.4دور الغرفة التجارية في تعزيز الميـزة التنافسـية للحجـر الفلسـطيني فـي مصـانع
الحجر في بيت لحم
المجال
 1الجودة

 2الكفاءة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.59

0.80

متوسطة

3.67

0.70

متوسطة

3.42

 3البدا،

 4االستجابة

3.77

الدرجة الكلية

3.63
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الدرجة

0.72
0.55

0.53

متوسطة
مرتفعة

متوسطة

ويالحززظ مززن الجززدول ( )7.4الززذي يعبززر عززن المتوسززطات الحسززابية ،واالنح ارفززات المعياريززة
السززتجابات أف زراد عينززة الد ارسززة لفق زرات دور الغرفز زة التجاريززة فززي تعزيززز المي ززة التنافسززية للحج ززر
الفلسززطيني فززي مصززانع الحجززر فززي بيززت لحززم بل ز ( ،)3.63واالنحزراف المعيززاري ( ،)0.53وهززذا
يدل على أن دور الغرفة التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر
ف ززي بي ززت لح ززم ج ززاء بدرج ززة متوس ززطة ،حيز ز

ك ززان المج ززال (االس ززتجابة) أكث ززر المج ززاالت أهمي ززة

بمتوسط حسابي ( ،)3.77وانحراف معياري ( ،)0.55بينما كان المجال (الكفزاءة) أقزل المجزاالت
أهمية بمتوسط حسابي ( ،)3.42وانحراف معياري (.)0.72
وفيما يلي تفصيال لدور الغرفة التجارية في تعزيز الميزة التنافسية:
أ) الجودة
جدول ( :)8.4دور الغرفة التجارية في تعزيز الجودة للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في
بيت لحم
المتوسط

الفقرات
تساهم الغرف التجارية في وضع مقاييس لجودة منتا
 Q33الحجر
يحرص أصحا

مصانع الحجر على تدري

الموظفين

 Q38من أجل تحسين أدائهم
تساهم الغرف التجارية في الترويا لمنتا الحجر للزبائن
 Q34بجودة عالية
يتبنى أصحا

مصانع الحجر خطة إستراتيجية لتحقيد

 Q37الجودة في مصانعهم
تساهم الغرف التجارية في مساعدة مصانع الحجر من

على المشكالت التي تط أر على جودة الحجر

 Q36أجل التغل
تساهم الغرف التجارية بتقييم الخدمات من أجل تحسين
 Q35جودة منتا الحجر

الدرجة الكلية
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االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

3.95

1.19

مرتفعة

3.81

0.97

مرتفعة

3.61

1.09

متوسطة

3.46

1.02

متوسطة

3.41

1.05

متوسطة

3.29

1.02

متوسطة

3.59

0.80

متوسطة

ويالحززظ مززن الجززدول ( )8.4الززذي يعبززر عززن المتوسززطات الحسززابية ،واالنح ارفززات المعياريززة
السززتجابات أفزراد عينززة الد ارسززة لفقزرات دور الغرفزة التجاريززة فززي تعزيززز الجززودة للحجززر الفلسززطيني
في مصانع الحجر في بيت لحم بل ( ،)3.59واالنحزراف المعيزاري ( ،)0.80وهزذا يزدل علزى أن
دور الغرفزة التجاريززة فززي تعزيززز الجززودة للحجززر الفلسززطيني فززي مصززانع الحجززر فززي بيززت لحززم جززاء
بدرج ززة متوس ززطة ،حيز ز

كانز زت الفقز زرة (تس ززاهم الغ ززرف التجاري ززة ف ززي وض ززع مق ززاييس لج ززودة من ززتا

الحجززر) أكثززر الفقزرات أهميززة بمتوسززط حسززابي ( ،)3.95وانحزراف معيززاري ( ،)1.19بينمززا كانزت
الفقرة (تسزاهم الغزرف التجاريزة بتقيزيم الخزدمات مزن أجزل تحسزين جزودة منزتا الحجزر) أقزل الفقزرات
أهمية بمتوسط حسابي ( ،)3.29وانحراف معياري (.)1.02
ب) الكفاءة

جدول ( :)9.4دور الغرفة التجارية في تعزيز الكفاءة للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في
بيت لحم

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

متوسطة

يمتلك الموظفون القدرة على إقنا ،الزبون في الخدمات
 Q44المقدمة
الموظفون في مصانع الحجر ذوو مهارات وكفاءات عالية في

3.65

0.93

 Q43تصنيع الحجر
تساهم الغرف التجارية في توجه الموظفين في مصانع الحجر

3.51

1.11

 Q41لالستخدام األمثل للموارد.
يتضمن نطاد الرقابة في الغرف التجارية تقييم كفاءة منتا

3.48

1.27

 Q40الحجر
يتضمن نطاد الرقابة في الغرف التجارية فحص كفاءة منتا

3.41

1.07

 Q39الحجر
تساهم الغرف التجارية في تقديم الخدمات في الوقت المحدد

3.34

1.02

 Q42لمصانع الحجر
الدرجة الكلية

3.14

1.11

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
3.42
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الدرجة

0.72

متوسطة

ويالحززظ مززن الجززدول ( )9.4الززذي يعبززر عززن المتوسززطات الحسززابية ،واالنح ارفززات المعياريززة
السززتجابات أفزراد عينززة الد ارسززة لفقزرات دور الغرفزة التجاريززة فززي تعزيززز الكفززاءة للحجززر الفلسززطيني
في مصانع الحجر في بيت لحم بل ( ،)3.42واالنحزراف المعيزاري ( ،)0.72وهزذا يزدل علزى أن
دور الغرفزة التجاريزة فززي تعزيزز الكفززاءة للحجزر الفلسززطيني فزي مصزانع الحجززر فزي بيززت لحزم جززاء
بدرجززة متوس ززطة ،حي ز

كانز زت الفقز زرة (يمتلززك الم ززوظفين القززدرة عل ززى إقن ززا ،الزبززون ف ززي الخ ززدمات

المقدمزة) أكثزر الفقزرات أهميزة بمتوسزط حسزابي ( ،)3.65وانحزراف معيزاري ( ،)0.93بينمزا كانزت
الفقرة (تساهم الغرف التجارية في تقديم الخدمات في الوقت المحزدد لمصزانع الحجزر) أقزل الفقزرات
أهمية بمتوسط حسابي ( ،)3.14وانحراف معياري (.)1.11
ج) اإلبداع

جدول ( :)10.4دور الغرفة التجارية في تعزيز اإلبداع للحجـر الفلسـطيني فـي مصـانع الحجـر
في بيت لحم
المتوسط

الفقرات
Q45

تتبنى مصانع الحجر إدخال وتجري

الحسابي
األفكار االبتكارية

4.06

االنحراف
المعياري

1.01

 Q51مواجهة التهديدات التنافسية
تعمل مصانع الحجر على نقل المعلومات وتجسيدها

3.88

0.99

 Q46بخدمات متطورة تحاكي توقعات الزبائن
يتوفر لد الموظفين في مصانع الحجر القدرة على استخدام

3.78

0.91

3.75

0.93

3.61

0.95

 Q52أسالي
تنتها مصانع الحجر سياسة التجديد في منتجاتها
Q47

مرتفعة
مرتفعة

 Q50المنتجات
تتبع مصانع الحجر أسالي

3.53

0.91

3.51

1.15

متوسطة
متوسطة

عمل حديثة كجزء أساسي من

 Q48ثقافتها التنظيمية

3.28

الدرجة الكلية

3.67
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متوسطة
متوسطة

الموظفون في مصانع الحجر لهم القدرة على خلد أفكار
 Q49إبداعية جديدة تعزز مكانة مصانع الحجر في السود
يتم ابتكار وسائل بصفة مستمرة تساعد في تحسين جودة

مرتفعة
مرتفعة

تساهم جودة الخدمات المقدمة من قبل مصانع الحجر على

جديدة في حل المشكالت

الدرجة

1.05

0.70

متوسطة

ويالحظ مزن الجزدول ( )10.4الزذي يعبزر عزن المتوسزطات الحسزابية ،واالنح ارفزات المعياريزة
السززتجابات أفزراد عينززة الد ارسززة لفقزرات دور الغرفزة التجاريززة فززي تعزيززز البززدا ،للحجززر الفلسززطيني
في مصانع الحجر في بيت لحم بل ( ،)3.67واالنحزراف المعيزاري ( ،)0.70وهزذا يزدل علزى أن
دور الغرفة التجاريزة فزي تعزيزز البزدا ،للحجزر الفلسزطيني فزي مصزانع الحجزر فزي بيزت لحزم جزاء
بدرجززة متوسززطة ،حي ز

كان زت الفق زرة (تتبنززى مصززانع الحجززر إدخززال وتجري ز

األفكززار االبتكاريززة)

أكث ززر الفقز زرات أهمي ززة بمتوس ززط حس ززابي ( ،)4.06وانحز زراف معي ززاري ( ،)1.01بينم ززا كانز زت الفقززرة
(تتبع مصانع الحجر أسالي

عمل حديثة كجزء أساسي من ثقافتها التنظيمية) أقزل الفقزرات أهميزة

بمتوسط حسابي ( ،)3.28وانحراف معياري (.)1.05
د) االستجابة
جــدول ( :)11.4دور الغرف ـة التجاريــة فــي تعزيــز االســتجابة للحجــر الفلســطيني فــي مصــانع
الحجر في بيت لحم
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.04

0.79

مرتفعة

3.92

0.77

مرتفعة

 Q57تولي مصانع الحجر اهتماما بآراء الزبائن حول تقديم الخدمات

3.85

0.79

مرتفعة

 Q54يتعامل موظفو مصانع الحجر مع مشكالت الزبائن بعناية فائقة

3.82

0.93

مرتفعة

 Q53يعطي موظفو مصانع الحجر اهتماما فرديا بالزبائن

3.81

0.78

مرتفعة

 Q60يتم تقديم المنتا للزبائن في الوقت المحدد دون تأخير

3.77

1.15

مرتفعة

3.71

0.83

مرتفعة

3.62

0.89

متوسطة

3.77

0.55

مرتفعة

الفقرات
 Q58يتم إجراء تحسينات على منتجات الحجر حس
Q56

Q55

طل

الزبائن

يمتلك موظفو مصانع الحجر المعرفة الكافية لإلجابة على
استفسارات الزبائن

يتميز موظفو مصانع الحجر بقدرة عالية على االستجابة لحاجات
كافة المتعاملين معهم

 Q59يتوفر كادر مؤهل لتقديم المعلومات حول مصانع الحجر للزبائن

الدرجة الكلية
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الدرجة

ويالحظ مزن الجزدول ( )11.4الزذي يعبزر عزن المتوسزطات الحسزابية ،واالنح ارفزات المعياريزة
الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات دور الغرفة التجارية في تعزيز االستجابة للحجر الفلسزطيني
في مصانع الحجر في بيت لحم بل ( ،)3.77واالنحزراف المعيزاري ( ،)0.55وهزذا يزدل علزى أن
دور الغرفة التجارية في تعزيز االستجابة للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم جزاء
بدرجة مرتفعة ،حي

كانت الفقرة (يتم إجراء تحسينات على منتجات الحجر حس

طلز

الزبزائن)

أكث ززر الفقز زرات أهمي ززة بمتوس ززط حس ززابي ( ،)4.04وانحز زراف معي ززاري ( ،)0.79بينم ززا كانز زت الفقززرة
(يتززوفر كززادر مؤهززل لتقززديم المعلومززات حززول مصززانع الحجززر للزبززائن) أقززل الفقزرات أهميززة بمتوسززط
حسابي ( ،)3.62وانحراف معياري (.)0.89
 3.1.4فحص واختبار الفرضيات
الفرضية الرئيسة :ال توجد عالقة ذو داللة إحصائية بين دور للخدمات األساسية للغرف
التجارية وتعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم
تم حسا

قيمة معامل ارتباط بيرسون(ر) والداللة الحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة

على العالقة بين دور للخدمات األساسية للغرف التجارية وتعزيز الميزة التنافسية للحجر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم والجدول ( )12.4يبين ذلك:
جدول رقم ( :)12.4نتائج ارتباط الخدمات األساسية للغرف التجارية وتعزيز الميزة التنافسية
قيمة معامل االرتباط (ر)

المتغيرات

الخدمات األساسية

تعزيز الميزة التنافسية

للغرف التجارية

للحجر الفلسطيني

0.744

الداللة اإلحصائية
0.00

يالحظ من الجدول ( )12.4أن معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية ( ،)0.744وبل مستو
الداللة الحصائية ( )0.00وهي قيمة دالة إحصائيا ،لذا توجد عالقة إيجابية قوية بين دور
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للخدمات األساسية للغرف التجارية ،وتعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر
في بيت لحم ،وعلى ذلك نرفئ الفرضية الصفرية ،ونقبل الفرضية البديلة بأنه توجد عالقة ذو
داللة إحصائية بين دور للخدمات األساسية للغرف التجارية وتعزيز الميزة التنافسية للحجر
الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
ويفسر الباح
حي

هذه النتيجة من خالل الواجبات التي يقوم بها الموظفون في الغرفة التجارية

يسعى الموظفون في الغرفة التجارية إلى تقديم الخدمات األساسية للعاملين في مصانع

الحجر من أجل تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني ،وكذلك الوصول إلى أعلى درجة من
الجودة لتلبية رغبات الزبائن وهو تعزيز للحجر الفلسطيني.
نتائج الفرضية الفرعية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خدمات الغرفة التجارية
وجودة المنتج الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم
تم حسا

قيمة معامل ارتباط بيرسون(ر) والداللة الحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة

على العالقة بين خدمات الغرفة التجارية ،وجودة المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت
لحم والجدول ( )13.4يبين ذلك:
جدول رقم ( :)13.4نتائج ارتباط الخدمات األساسية للغرف التجارية وجودة المنتج الفلسطيني
المتغيرات

خدمات الغرفة التجارية

قيمة معامل االرتباط (ر)

جودة منتج الحجر
الفلسطيني

0.814

الداللة اإلحصائية
0.00

يالحظ من الجدول ( )13.4أن معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية ( ،)0.841وبل مستو
الداللة الحصائية ( ،)0.00وهي قيمة دالة إحصائيا ،لذا توجد عالقة إيجابية قوية بين خدمات
الغرفة التجارية ،وجودة المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم ،وعلى ذلك نرفئ
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الفرضية الصفرية ،ونقبل الفرضية البديلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خدمات
الغرفة التجارية وجودة المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
يفسر الباح

هذه النتيجة من خالل اشت ارك الغرفة التجارية في إعداد مواصفات الحجر من

أجل الحصول على أفضل جودة فهي تعمل على متابعة مصانع الحجر ،وتزويد أصحا

هذه

المصانع بالمواصفات العالمية للجودة فمصانع الحجر التي تسعى إلى الحصول على شهادات
الجودة العالمية تحتاج إلى الدعم المساندة من خالل الخبرات في مجال الجودة فالغرفة التجارية
تعمل على تسهيل ذلك للمصانع.
نتائج الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خدمات الغرفة التجارية
وكفاءة المنتج الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
تم حسا

قيمة معامل ارتباط بيرسون(ر) والداللة الحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة

على العالقة بين خدمات الغرفة التجارية وكفاءة المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت
لحم والجدول ( )14.4يبين ذلك:
جدول رقم ( :)14.4نتائج ارتباط الخدمات األساسية للغرف التجارية وكفاءة المنتج الفلسطيني
المتغيرات

خدمات الغرفة التجارية

قيمة معامل االرتباط (ر)

كفاءة منتج الحجر

0.820

الفلسطيني

الداللة اإلحصائية
0.00

يالحظ من الجدول ( )14.4أن معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية ( ،)0.820وبل مستو
الداللة الحصائية ( ،)0.00وهي قيمة دالة إحصائيا ،لذا توجد عالقة إيجابية قوية بين خدمات
الغرفة التجارية وكفاءة المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم ،وعلى ذلك نرفئ
الفرضية الصفرية ،ونقبل الفرضية البديلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خدمات
الغرفة التجارية وكفاءة المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
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يفسر الباح

هذه النتيجة من خالل الخدمات التي يتم تقديمها للعاملين في مصانع الحجر،

الهدف منها رفع كفاءة الموظفين من أجل الحصول على منتا ذي كفاءة عالية من خالل
الموصفات التي يتم تزويد الموظفين فيها حول الحجر ومواصفاته ،كما أن الغرفة التجارية تسعى
إلى تطوير منتجات الحجر من خالل الحصول على منتا ذي كفاءة عالية من أجل تسويقه،
والحصول على أعلى مستو من التسويد ،وهذا يساعد في تطوير مصانع الحجر من خالل بناء
عالقة قوية بين المصانع والموظفين في الغرفة التجارية مبنية على مستو كفاءة المنتا الذي يتم
طرحه للسود ودرجة تلبية هذه المواصفات لمتطلبات الزبائن.
نتائج الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خدمات الغرفة التجارية
ومستوى اإلبداع في المنتج الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم
تم حسا

قيمة معامل ارتباط بيرسون(ر) والداللة الحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة

على العالقة بين خدمات الغرفة التجارية ومستو البدا ،في المنتا الفلسطيني في مصانع
الحجر في بيت لحم والجدول ( )15.4يبين ذلك:
جــدول رقــم ( :)15.4نتــائج ارتبــاط الخــدمات األساســية للغــرف التجاريــة ومســتوى اإلبــداع فــي
المنتج الفلسطيني
المتغيرات

خدمات الغرفة التجارية

قيمة معامل االرتباط (ر)

مستوى اإلبداع في منتج
الحجر الفلسطيني

0.403

الداللة اإلحصائية
0.00

يالحظ من الجدول ( )15.4أن معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية ( ،)0.403وبل مستو
الداللة الحصائية ( )0.00وهي قيمة دالة إحصائيا ،لذا توجد عالقة إيجابية متوسطة بين
خدمات الغرفة التجارية ومستو البدا ،في المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم،
وعلى ذلك نرفئ الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية
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بين خدمات الغرفة التجارية ومستو البدا ،في المنتا الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت
لحم.
يفسر الباح

هذه النتيجة من خالل طرح األفكار البداعية لد الموظفين في قطا ،الحجر

من أجل تطوير منتا الحجر ،ولكن هذه األفكار التي يتم طرحها ليس جميعها قابلة للتطبيد
فبعضها يواجه مجموعة من المشاكل التي تحد من إمكانية تطبيقها ،كما أن هناك بعئ األفكار
االبتكارية تحتاج إلى ميزانيات عالية تفود قدرة مصانع الحجر.
نتائج الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خدمات الغرفة التجارية
واستجابة المنتج الفلسطيني لرغبات الزبائن في مصانع الحجر في بيت لحم.
تم حسا

قيمة معامل ارتباط بيرسون(ر) والداللة الحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة

على العالقة بين خدمات الغرفة التجارية ،واستجابة المنتا الفلسطيني لرغبات الزبائن في مصانع
الحجر في بيت لحم.والجدول ( )16.4يبين ذلك:
جـــدول رقـــم ( :)16.4نتـــائج ارتبـــاط الخـــدمات األساســـية للغـــرف التجاريـــة واســـتجابة المنـــتج
الفلسطيني لرغبات الزبائن.
المتغيرات

خدمات الغرفة التجارية

قيمة معامل االرتباط (ر)

استجابة منتج الحجر
الفلسطيني لرغبات الزبائن

0.294

الداللة اإلحصائية
0.00

يالحظ من الجدول ( )16.4أن معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية ( ،)0.294وبل مستو
الداللة الحصائية ( )0.00وهي قيمة دالة إحصائيا ،لذا توجد عالقة إيجابية ضعيفة بين خدمات
الغرفة التجارية واستجابة المنتا الفلسطيني لرغبات الزبائن في مصانع الحجر في بيت لحم،
وعلى ذلك نرفئ الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
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خدمات الغرفة التجارية واستجابة المنتا الفلسطيني لرغبات الزبائن في مصانع الحجر في بيت
لحم.
يفسر الباح

هذه النتيجة من خالل سعي الموظفين في مصانع الحجر على تلبية طلبات

الزبائن من خالل تزويدهم بما يرغبون ،ولكن هناك بعئ الرغبات ال يمكن تطبيقها على أرئ
الواقع نتيجة بعئ المشكالت إما أن تكون في طبيعة الحجر ،أو تكون في طلبات الزبون ،أو
تكون صعوبة تطبيد الفكرة التي يطرحها الزبون على أرئ الواقع.
نتائج الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الخدمات األساسية
للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني تعزى إلى (المؤهل العلمي،
والمسمى الوظيفي ،والخبرة العملية ،وعدد الموظفين في المصنع)
أوالً :المؤهل العلمي
لفحزص الفرضزية الصزفرية ،تزم اسزتخدام تحليزل التبزاين األحزادي ()One Way ANOVA
السززتجابة أف زراد عينززة الد ارسززة حززول دور الخززدمات األساسززية للغززرف التجاريززة فززي تعزيززز المي ززة
التنافسية للحجر الفلسطيني تعز إلى متغير المؤهل العلمي ،والجدول ( )17.4يوضح ذلك:
جـدول( :)17.4نتـائج تحليــل التبـاين األحــادي ( )One Way ANOVAالسـتجابة أفـراد العينـة فــي
متوسطات إجابات المبحوثين حول دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيـز الميـزة التنافسـية
للحجر الفلسطيني تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

مصدر التباين

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات

1.188

4

داخل المجموعات

73.230

199

المجمو،

74.417

203
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متوسط

قيمة "ف"

مستوى
الداللة α

0.297
0.370

0.803

0.525

يالحظ من الجدول ( )17.4أن قيمة ف للدرجة الكلية( ،)0.803ومستو

الداللة

( ،)0.525وهي أكبر من مستو الداللة ()α≤ 0.05؛ أي أنه ال توجد فرود دالة إحصائيا عند
مستو الداللة ( )α≤ 0.05في متوسطات إجابات المبحوثين حول دور الخدمات األساسية
للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني تعز إلى متغير المؤهل العلمي.
يفسر الباح

هذه النتيجة أن الموظفين على اختالف مؤهلهم العلمي يسعون إلى تقديم

أعلى درجة من التميز؛ ألن هناك الكثير من منافسة بين أصحا

مصانع الحجر من أجل تقديم

منتا بأفضل جودة يحقد رغبات الزبائن ،وأكدت دراسة حاليقة ( )2015أن معظم مصانع
الحجر والرخام تقوم على مبدأ المصلحة العائلية؛ لذا ظهرت سلبيات كثيرة أهمها التفرد في اتخاذ
القرار ،واعطاء الشواغر الدارية لألبناء بغئ النظر عن مؤهالتهم العلمية وتخصصاتهم
ثانياً :المسمى الوظيفي
لفحزص الفرضزية الصزفرية ،تزم اسزتخدام تحليزل التبزاين األحزادي ()One Way ANOVA
السززتجابة أف زراد عينززة الد ارسززة حززول دور الخززدمات األساسززية للغززرف التجاريززة فززي تعزيززز المي ززة
التنافسية للحجر الفلسطيني تعز إلى متغير المسمى الوظيفي  ،والجدول ( )18.4يوضح ذلك:
جـدول( :)18.4نتـائج تحليــل التبـاين األحــادي ( )One Way ANOVAالسـتجابة أفـراد العينـة فــي
متوسطات إجابات المبحوثين حول دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيـز الميـزة التنافسـية
للحجر الفلسطيني تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي

مصدر التباين

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات

1.551

4

داخل المجموعات

72.867

199

المجمو،

74.417

203
105

متوسط

قيمة "ف"

مستوى
الداللة α

0.388
0.366

1.059

0.378

يالحظ من الجدول ( )18.4أن قيمة ف للدرجة الكلية( ،)1.059ومستو

الداللة

( ،)0.378وهي أكبر من مستو الداللة ()α≤ 0.05؛ أي أنه ال توجد فرود دالة إحصائيا عند
مستو الداللة ( )α≤ 0.05في متوسطات إجابات المبحوثين حول دور الخدمات األساسية
للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني تعز إلى متغير المسمى الوظيفي.
يفسر الباح

هذه النتيجة من خالل الدور الذي يقوم به الموظفون على اختالف مسماهم

الوظيفي فهم يتبادلون ويعملون كجسد واحد داخل مصنع الحجر ،وكل عامل يكمل عمل اآلخر
من أجل الوصول إلى أعلى درجة من التنافسية ،وتوفير أفضل درجات الخدمة.
ثالثاً :الخبرة العملية
لفحزص الفرضزية الصزفرية ،تزم اسزتخدام تحليزل التبزاين األحزادي ()One Way ANOVA
السززتجابة أف زراد عينززة الد ارسززة حززول دور الخززدمات األساسززية للغززرف التجاريززة فززي تعزيززز المي ززة
التنافسية للحجر الفلسطيني تعز إلى متغير الخبرة العملية ،والجدول ( )19.4يوضح ذلك:
جــدول( :)19.4نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي ()One Way ANOVAالســتجابة أفـراد العينــة فــي
متوسطات إجابات المبحوثين حول دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيـز الميـزة التنافسـية
للحجر الفلسطيني تعزى إلى متغير الخبرة العملية

مصدر التباين

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات

2.467

4

داخل المجموعات

71.950

199

المجمو،

74.417

203

متوسط

قيمة "ف"

مستوى
الداللة α

0.617
0.362

1.706

0.150

يالحظ من الجدول ( )20.4أن قيمة ف للدرجة الكلية( ،)1.706ومستو

الداللة

( ،)0.150وهي أكبر من مستو الداللة ()α≤ 0.05؛ أي أنه ال توجد فرود دالة إحصائيا عند
106

مستو الداللة ( )α≤0.05في متوسطات إجابات المبحوثين حول دور الخدمات األساسية
للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني تعز إلى متغير الخبرة العملية.
يفسر الباح

هذه النتيجة من خالل تبادل الخبرات بين الموظفين في مصانع الحجر ،حي

يعمل ذوو الخبرة على إرشاد الموظفين الجدد من أجل الحصول على منتا إ
خال من األخطاء
يتمتع بمواصفات الحجر.
رابعاً :عدد الموظفين في المصنع
لفحزص الفرضزية الصزفرية ،تزم اسزتخدام تحليزل التبزاين األحزادي ()One Way ANOVA
السززتجابة أف زراد عينززة الد ارسززة حززول دور الخززدمات األساسززية للغززرف التجاريززة فززي تعزيززز المي ززة
التنافسززية للحجززر الفلسززطيني تعززز إلززى متغيززر عززدد المززوظفين فززي المصززنع  ،والجززدول ()21.4
يوضح ذلك:
جــدول( :)21.4نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي ()One Way ANOVAالســتجابة أفـراد العينــة فــي
متوسطات إجابات المبحوثين حول دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيـز الميـزة التنافسـية
للحجر الفلسطيني تعزى إلى متغير عدد الموظفين في المصنع

مصدر التباين

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات

2.060

4

داخل المجموعات

72.357

199

المجمو،

74.417

203

متوسط

قيمة "ف"

مستوى
الداللة α

0.515
0.364

1.416

0.230

يالحظ من الجدول ( )21.4أن قيمة ف للدرجة الكلية( ،)1.416ومستو

الداللة

( ،)0.230وهي أكبر من مستو الداللة ()α≤ 0.05؛ أي أنه ال توجد فرود دالة إحصائيا عند
مستو الداللة ( )α≤ 0.05في متوسطات إجابات المبحوثين حول دور الخدمات األساسية
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للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني تعز إلى متغير عدد الموظفين في
المصنع.
يفسر الباح

هذه النتيجة من خالل استيعا

كل مصنع من مصانع الحجر عدد الموظفين

الذي يحتاجهم من أجل توفير الخدمات التي يتم تقديمها للزبائن؛ لذا نجد أن كل مصنع لديه عدد
من الموظفين يقومون باألعمال بحي

يتم توفير الحجر للزبائن في الوقت المحدد.
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الفصل الخامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات
تضمن هذا الفصل مناقشة النتائا ومقارنتها مع الدراسات السابقة التي بحثت في دور
الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع
الحجر محافظة بيت لحم ،وكذلك بعئ الدراسات ذات العالقة ،كما تضمن مجموعة من
التوصيات والمقترحات المنبثقة من نتائا الدراسة.
 1.5مناقشة النتائج:
دور للخززدمات األساسززية المقدمززة مززن الغرفزة التجاريززة فززي
 1.1.5أظهززرت الد ارسززة أن هنززاك ا
تعزيز الميزة التنافسية لصناعة الحجر الفلسطيني ،حي

بل المتوسط الحسابي للدرجزة الكليزة بلز

( ،)3.47واالنح ز زراف المعيز ززاري ( ،)0.60وهز ززذا يز ززدل علز ززى أن دور الخز ززدمات األساسز ززية للغز ززرف
التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم جاء بدرجة
متوسطة.
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ي ززر الباحز ز

أن ه ززذه النتيج ززة منطقي ززة؛ فمص ززانع الحج ززر تق ززع ف ززي من ززاطد يس ززيطر عليه ززا

االحتالل السرائيلي ،وعلى ذلك ال يستفاد بشكل كبير من الخدمات المقدمة مزن الغرفزة التجاريزة،
ولكززن تسززعى الغرفززة التجاريززة إلززى تززوفير الخززدمات األساسززية لمصززانع الحجززر ،ولكززن هنززاك بعززئ
االتفاقيات التي تعمل على تقييد نشاط الغرف التجارية ،وخصوصا أن معظم مصزانع الحجزر تقزع
إن هنززاك مجموعززة مززن االتفاقيززات بززين السززلطة

فززي المنززاطد التززي يسززيطر عليهززا االحززتالل ،حيز

الوطنية واالحتالل من خالله تم تقييد النشاطات التجارية في األراضي الفلسطينية ،وهزذا يحزد مزن
نشاط الغرف التجارية من أجل دعم الميزة التنافسية لمصانع الحجر.
وتتفد هذه النتيجة مع دراسة الجميلي ( )2014التي توصلت إلزى وجزود عالقزة بزين العمليزة
التدريبية والميزة التنافسية ،كما أظهرت نتائا د ارسزة التلبزاني ( )2012وجززود عالقززة بززين ممارسززة
التخطيط الستراتيجي ،وتحقيد الميزة التنافسية.
 2.1.5أظهززرت الد ارسززة أن مسززتو الخززدمات المقدمززة مززن الغززرف التجاريززة جيززدة ،وبلغ زت
درجة متوسطة بمتوسط حسابي ( ،)3.34وانحراف معياري ( ،)0.74وكانت خدمة التدري

أكثر

المجاالت أهمية في خدمات الغرف التجارية ،وأقلها تنمية لالقتصاد الوطني.
ير الباح

أن المكانيات المتوفرة في الغرف التجاريزة محزدودة ،فهزي تقزدم مزا تسزتطيع مزن

خدمات تدريبية ،كما أن الغرف التجاريزة تسزعى إلزى تقزديم الخزدمات التزي تسزتطيع تقزديمها ،ولكزن
المكانيات المتوفرة لد الغرف التجارية محدودة ،فهي تسعى إلى تنمية االقتصاد الفلسزطيني مزن
خالل الخدمات التي تقدمها للقطا ،الصناعي بما فيه قطا ،الحجر ،ومن خالل الدورات التدريبية
التززي يززتم عقززدها فززي الغرفززة التجاريززة يززتم تززدري

المززوظفين علززى كيفيززة بنززاء الخطززط االسززتراتيجية،

ولكن هذا يكون بصورة نظرية؛ لذا نجد أن النتيجزة ظهزرت بدرجزة متوسزطة ،كمزا أن هنزاك بعزئ
القيود التي يتم فرضها من قبل االحتالل من أجل المشاركة فزي المعزارئ الدوليزة ،وهزذا يحزد مزن
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مستو الخدمات التي يتم تقديمها من قبل الغرفة التجارية لمصانع الحجر في محافظة بيت لحم،
وفيما يلي أهم النتائا التي توصلت إليها الدراسة في الخدمات األساسية للغرفة التجارية:
أ) التدريب
إن الت ززدري

ال ززذي تقدم ززه الغرفز زة التجاري ززة بلز ز درج ززة متوس ززطة بمتوس ززط الحس ززابي ()3.47

وانحراف معيزاري ( ،)0.72وكزان طزرح الغزرف التجاريزة موضزوعات ذات عالقزة بواقزع العمزل فزي
مصانع الحجر أكثر الفقرات أهمية ،وكان مسزاهمة الغزرف التجاريزة بحزل مشزكالت المزوظفين فزي
مصانع الحجر أقلها.
تعمل الغزرف التجاريزة علزى عقزد دورات تدريبيزة للعزاملين فزي مصزانع الحجزر ،ولكزن هزذه الزدورات
تكززون ذات إمكانيززات محززدودة نظ ز ار لمحدوديززة الم زوارد فززي الغرفززة التجاريززة ،كمززا أن هززذه الززدورات
غالبززا مززا تكززون ممولززة مززن قبززل بعززئ الهيئززات الدوليززة ،وتكززون ضززمن شززروط؛ لززذا نجززد أن فعاليززة
هذه الدورات تكون متوسطة ،كما أن الدورات التدريبية التي يتم عقدها ال تكون مستندة إلى دراسة
لالحتياجززات التدريبيززة لمصززانع الحجززر ،بززل تكززون مسززتندة إلززى رؤيززة بعززئ المززوظفين فززي الغرفززة
التجارية بالمشاركة مع الجهة الممولة للتدري .
وقززد أكززدت د ارسززة الطززروة ( )2012أن دور اتحززاد صززناعة الحجززر والرخززام فززي الجان ز

التززدريبي

جززاء بدرجززة متوسززطة مززن أجززل تطززوير صززناعة الحجززر الرخززام فززي فلسززطين ،وقززد أكززدت د ارسززة
( )Sabadie and Johansen.2010أن االعتمزاد علزى رأس المزال البشزري يمكزن للبلزدان أن
تحسن من ترتيبها التنافسي على المستو العالمي.
ب) تنمية االقتصاد الفلسطيني
توصززلت الد ارسززة أن تنميززة االقتصززاد الفلسززطيني الززذي تقدمززه الغرف زة التجاريززة بل ز درجززة متوسززطة
بمتوسط حسابي ( ،)3.27وانحراف معياري ( ،)0.91ومساهمة الغرف التجارية في توفير المناخ
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المالئزم لتصززدير الحجززر ألنحززاء العزالم أكثززر الفقزرات أهميززة ،ومسزاهمة الغززرف التجاريززة فززي تنظززيم
زيارات ميدانية مع الشركات الخارجية المختصة بالحجر أقلها.
وير الباح

أن القيود التزي فرضزها االحزتالل علزى الفلسزطينيين مزن خزالل االتفاقيزات التزي

تم إبرامها مع االحتالل تعمزل علزى تقييزد االقتصزاد الفلسزطيني ،وتحزد مزن نمزو الجانز

الصزناعي

والتجززاري ،وهززذا يززؤثر علززى صززناعة الحجززر ،وكززذلك يحززد مززن تنميززة االقتصززاد الفلسززطيني ،حي ز
بينززت د ارسززة ( )Şener,2011أن التقززدم فززي مؤش زرات العلززوم والتكنولوجيززا واالبتكززار مززن خززالل
تحلي ززل المنت ززد االقتص ززادي الع ززالمي ه ززي المح ززرك الز زرئيس للق ززدرة التنافس ززية والنم ززو االقتص ززادي
والتنمية للدول.
ج) التسويق
توص ززلت الد ارس ززة أن مس ززتو التس ززويد الت ززي تق ززدمها الغرفز زة التجاري ززة بلغ ززت درج ززة متوس ززطة
بمتوسززط حسززابي ( ،)3.33وانحزراف معيززاري ( )0.84وكززان تنظزيم الغززرف التجاريززة معززارئ فززي
الوطن للمسزاهمة فزي تزرويا منتجزات الحجزر أكثزر الفقزرات أهميزة ،ومسزاهمة الغزرف التجاريزة فزي
إيجاد معرئ دائم على مدار السنة لجميع أنوا ،الحجر أقلها.
وي ززر الباحز ز

أن الغرف ززة التجاري ززة تعم ززل عل ززى ت ززوفير المن ززاخ المناسز ز

م ززن أج ززل تس ززويد

المنتجززات الخاصززة فززي مصززانع الحجززر مززن خززالل المشززاركة فززي المعززارئ الدوليززة ،وكززذلك مززن
خززالل تززوفير التواصززل بززين مصززانع الحجززر والزبززائن مززن خززالل الصززفحة اللكترونيززة للغرفززة ،كمززا
تعمززل علززى مسززاعدة أصززحا

مصززانع الحجززر مززن أجززل الوصززول إلززى بعززئ المعززارئ الدوليززة،

وكذلك عرئ المنتجزات الخاصزة بمصزانع الحجزر ،والتعريزف فيهزا ،وعزرئ المنتجزات مزن خزالل
نش زرات تعريفيززة بكززل نززو ،مززن أن زوا ،الحجززر ،وقززد أكززدت د ارسززة الطززروة ( )2012أن دور اتحززاد
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صززناعة الحجززر والرخززام فززي الجان ز

التسززويقي جززاء بدرجززة متوسززطة مززن أجززل تطززوير صززناعة

الحجر الرخام في فلسطين.
د) بناء الخطط االستراتيجية
توصززلت الد ارسززة أن مسززتو بنززاء الخطززط االسززتراتيجية التززي تقززدمها الغرف زة التجاريززة بلغززت
درجة متوسطة بمتوسزط حسزابي ( ،)3.29وانحزراف معيزاري ( ،)0.78ومسزاهمة الغزرف التجاريزة
فززي تطززوير كفززاءة أصززحا

المحززاجر لبنززاء الخطززط االسززتراتيجية أكثززر الفق زرات أهميززة ،ومسززاعدة

الغرف التجارية مصانع الحجر على تحليل البيئة الداخلية لبناء الخطط االستراتيجية أقلها.
وير الباح

أن الغرف التجارية تسعى من خالل موظفيها على تقديم االستشارات التي من

خاللها يتم مساعدة أصحا

مصانع الحجر في بناء الخطط االستراتيجية ،كما أنه يتم إجراء

بعئ الدراسات التي تساعد أصحا
أصحا

الحجر في فعالية هذه الخطط ،كما تزود الغرفة التجارية

مصانع الحجر في الطرد واألسالي

التي من خاللها يتم تحقيد األهداف التي يعملون

على تحقيقها ،وأكدت دراسة حاليقة( )2015على أن المدراء يفتقدون إلى اللمام والمعرفة بعلم
الدارة الحدي  ،حي

لم يتمكن الكثير منهم تحديد نمط القيادة المتبع أو االستراتيجية ،وال يظهر

الهيكل التنظيمي واضحا إال في ( )3شركات من الشركات المبحوثة ،وال تعطي الشركات
للتخطيط االستراتيجي قيمة فعلية ،وال يتم تطبيقه والعمل به.
 3.1.5توص ززلت الد ارس ززة إل ززى أن دور الغ ززرف التجاري ززة ف ززي تعزي ززز الميز ززة التنافس ززية جي ززدة،
وبلغ زت درجززة متوسززطة بمتوسززط حسززابي ( ،)3.63وانح زراف معيززاري ( ،)0.53واالسززتجابة أكثززر
المجاالت أهمية ،بينما الكفاءة أقلها.
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وير الباح

أن الغرفة التجارية تعمل على دعم مصانع الحجر من خالل مراقبة المنتجزات

ومد مطابقتها لمواصفات الجودة ،كما تسعى الغرف التجارية إلى عقد دورات تدريبة من خاللهزا
يتم رفع كفاءة الموظفين في مصزانع الحجزر ،كمزا تسزعى الغرفزة التجاريزة إلزى تبنزي أفكزار البزدا،
وتجريبها على أرئ الواقع ،ومد فعاليتها ،وتقزديم االستشزارات للعزاملين فزي مصزانع الحجزر مزن
أجل زيادة القدرة التنافسية ،والحصول على أعلى جودة من المنزتا الفلسزطيني ،وفيمزا يلزي أهزم مزا
أظهرت الدراسة من نتائا حول الميزة التنافسية:
أ) الجودة
إن دور الغرف التجارية في تعزيزز الجزودة للحجزر الفلسزطيني بلغزت درجزة متوسزطة بمتوسزط
حسابي ( ،)3.59وانحراف معياري ( ،)0.80ومساهمة الغرف التجارية في وضع مقاييس لجزودة
منتا الحجر أكثر الفقرات أهمية ،بينما مساهمة الغرف التجارية بتقييم الخدمات مزن أجزل تحسزين
جودة منتا الحجر أقلها.
وير الباح

أن الغرفة التجاريزة تعمزل علزى تزويزد العزالمين فزي مصزانع الحجزر بمواصزفات

الجودة العالميزة ،وتعمزل علزى تشزجيع أصزحا

مصزانع الحجزر مزن أجزل الحصزول علزى شزهادات

الجززودة للمنافسززة علززى المسززتو العززالمي ،وك زذلك تعمززل علززى تززدري

المززوظفين مززن أجززل تحسززين

جززودة المنززتا ،وكززذلك التززرويا لهززذه المنتجززات مززن خززالل مززد مطابقززة الحجززر لمواصززفات الجززودة
المززوظفين ،وكززذلك مززن أجززل تنميززة االقتصززاد الفلسززطيني مززن خ زالل تصززدير أصززناف مختلفززة مززن
الحجززر ،وتتفززد هززذه النتيجززة مززع د ارسززة كحيززل ( )2016التززي أظهززرت عالقززة إيجابيززة بززين الجززودة
والميزة التنافسية.
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ب) الكفاءة
إن دور الغززرف التجاريززة فززي رفززع الكفززاءة للحجززر الفلسززطيني بلغززت درجززة متوسززطة بمتوسززط
حسززابي ( ،)3.42وانح زراف معيززاري ( ،)0.72وامززتالك المززوظفين القززدرة علززى إقنززا ،الزبززون فززي
الخززدمات المقدمززة أكثززر الفق زرات أهميززة ،بينمززا مسززاهمة الغززرف التجاريززة فززي تقززديم الخززدمات فززي
الوقت المحدد لمصانع الحجر أقلها.
وير الباح

أن الموظفين في مصزانع الحجزر لزديهم الخبزرة الكافيزة فزي تصزنيع الحجزر ،لزذا

نجد أن الغرفة التجارية تساعد بعئ الموظفين في كيفية تنظيم الوقت ،والعمل بكفاءة ،واسزتغالل
أفضل الطرد من أجل الحصول على أعلى درجة من الكفاءة في تصنيع الحجر ،كما يتم تشجيع
الموظفين في مصانع الحجر من أجل الحصول على أعلى الكفاءة.
ج) اإلبداع
إن دور الغرف التجارية في تعزيز البدا ،للحجزر الفلسزطيني بلغزت درجزة متوسزطة بمتوسزط
حسززابي ( ،)3.67وانح زراف معيززاري ( ،)0.70وتتبنززى مص ززانع الحجززر إدخززال وتجري ز
االبتكارية أكثر الفقرات أهمية ،بينما اتبا ،مصانع الحجر أسالي

األفك ززار

عمزل حديثزة كجززء أساسزي مزن

ثقافتها التنظيمية أقلها.
وير الباح

أن الموظفين في مصانع الحجزر لزديهم الخبزرة فزي تصزنيع الحجزر ،وكزذلك يزتم

ابتكززار بعززئ الطززرد واألفكززار التززي مززن خاللهززا يززتم تطززوير هززذا المنززتا مززن أجززل المنافسززة علززى
المسززتو المحلززي والعززالمي ،لززذا نجززد أن المصززانع تعمززل علززى تبنززي وتجري ز
نشرها وتعميمها على مستو مصانع الحجر ،حي
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تلع

هززذه األفكززار ،ويززتم

الغرف التجارية دو ار رئيسا في ذلك.

د) االستجابة
إن دور الغ ززرف التجاري ززة ف ززي تعزي ززز االس ززتجابة للحج ززر الفلس ززطيني بلغ ززت درج ززة متوس ززطة
بمتوسط حسابي ( ،)3.77وانحراف معياري ( ،)0.55ويتم إجراء تحسينات على منتجات الحجر
حس

طل

الزبائن أكثر الفقرات أهمية ،بينما يتوفر كزادر مؤهزل لتقزديم المعلومزات حزول مصزانع

الحجر للزبائن) أقلها.
وير الباح

أن الموظفين في مصانع الحجر يعملون على تلبية رغبات الزبائن؛ لذا نجزد أن

لديهم القدرة على صناعة الحجر حسز

المواصزفات التزي يرغز

فيهزا الزبزون ،وتتفزد هزذه النتيجزة

مزع د ارسزة ( )Agha, 2012التزي أظهزرت أن بعزد االسزتجابة كمتغيزر مزن أبعزاد الميززة التنافسزية
يؤثر بشكل فاعل في األداء المؤسسي للعاملين.
 4.1.5أظهززرت نتززائا الد ارسززة وجززود عالقززة إيجابيززة قويززة بززين الخززدمات األساسززية التززي تقززدمها
الغززرف التجاريززة ،وتعزيززز الميززة التنافسززية للحجززر الفلسززطيني ،وبلز ارتبززاط بيرسززون للدرجززة الكليززة
( ،)0.744ويع زززو الباحز ز

ه ززذه النتيج ززة إل ززى أن الغ ززرف التجاري ززة تق ززدم مجموع ززة م ززن الخ ززدمات

بمستو متوسط فأعلى ،له تأثير على الجودة ،والبدا ،،واالبتكار ،واالستجابة ،وهذا يعكس نفسه
على تعزيز الميزة التنافسية في مصانع الحجزر ،وتتفزد هزذه النتيجزة مزع د ارسزة الجميلزي ()2014
التي توصزلت إلزى وجزود عالقزة بزين العمليزة التدريبيزة والميززة التنافسزية ،كمزا أظهزرت نتزائا د ارسزة
التلب ززاني ( )2012وجز ززود عالقز ززة بز ززين ممارسز ززة التخط ززيط الس ززتراتيجي وتحقي ززد الميز ززة التنافس ززية،
دور ملحوظ زا بشززدة السززتخدام نظززم المعلومززات علززى أداء
وأكززدت د ارسززة ديريززة ( )2016أن هنززاك ا
منشآت الحجر والرخام فزي فلسزطين يتمثزل فزي مسزاعدة الدارة علزى اسزتغالل مزوارد المنشزأة علزى
أفضل وجه وبالطريقة المثلى.
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 5.1.5أظهززرت نتززائا الد ارسززة وجززود عالقززة إيجابيززة قويززة بززين الخززدمات األساسززية التززي تقززدمها
الغززرف التجاريززة وجززودة منززتا الحجززر الفلسززطيني فززي مصززانع الحجززر فززي بيززت لحززم ،وبلز معامززل
ارتباط بيرسون للدرجة الكلية (.)0.841
ويززر الباح ز

أن الغززرف التجاريززة تشززارك فززي إعززداد مواصززفات الحجززر مززن أجززل الحصززول

عل ززى أفض ززل ج ززودة ،فه ززي تعم ززل عل ززى متابع ززة مص ززانع الحج ززر ،وتزي ززد أص ززحا

ه ززذه المص ززانع

بالمواصززفات العالميززة للجززودة ،فمصززانع الحجززر التززي تسززعى إلززى الحصززول علززى شززهادات الجززودة
العالمية تحتاج إلى الزدعم والمسزاندة مزن خزالل الخبزرات فزي مجزال الجزودة فالغرفزة التجاريزة تعمزل
على تسهيل ذلك للمصانع.
وتتفززد هززذه النتيجززة مززع د ارسززة ال زوادي والزعبززي ( )2011التززي أظهززرت أن خززدمات الج ززودة
تحقزد الم ازيزا التنافسزية.
 6.1.5أظهززرت نتززائا الد ارسززة وجززود عالقززة إيجابيززة قويززة بززين الخززدمات األساسززية التززي تقززدمها
الغززرف التجاريززة وكفززاءة منززتا الحجززر الفلسززطيني فززي مصززانع الحجززر فززي بيززت لحززم ،وبلز معامززل
ارتباط بيرسون للدرجة الكلية (.)0.820
وتع زززو الد ارس ززة ه ززذه النتيج ززة م ززن خ ززالل الخ ززدمات الت ززي ي ززتم تق ززديمها للع ززاملين ف ززي مص ززانع
ذي كفزاءة
الحجر ،الهدف مزن هزذه الخزدمات رفزع كفزاءة المزوظفين مزن أجزل الحصزول علزى منزتا إ
عاليززة مززن خززالل الموصززفات التززي يززتم تزويززد المززوظفين فيهززا حززول الحجززر ومواصززفاته ،كمززا أن
الغرفززة التجاريززة تسززعى إلززى تطززوير االقتصززاد الفلسززطيني مززن خززالل الحصززول علززى منتجززات ذات
كفززاءة عاليززة مززن أجززل تسززويقها ،والحصززول علززى أعلززى مسززتو مززن التسززويد ،وهززذا يسززاعد فززي
تطزوير مصززانع الحجزر مززن خزالل بنززاء عالقززة قويزة بززين المصزانع والمززوظفين فزي الغرفززة التجاريززة
مبنية على مستو كفاءة المنتا الذي يتم طرحزه للسزود ،ودرجزة تلبيزة هزذه المواصزفات لمتطلبزات
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زر فززي
دور كبيز ا
الزبززائن ،وتتفززد هززذه النتيجززة مززع د ارسززة لززويزة ( )2015التززي أظهززرت أن للكفززاءة ا
تحقيد الميزة التنافسية في ظل خدمات اقتصاد المعرفة.
 7.1.5أظهززرت نتززائا الد ارسززة وجززود عالقززة إيجابيززة قويززة بززين الخززدمات األساسززية التززي تقززدمها
الغرف التجارية ،ومستو البدا ،في منزتا الحجزر الفلسزطيني فزي مصزانع الحجزر فزي بيزت لحزم،
وبل معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية ()0.403
ويزر الباحز

أن المزوظفين فزي قطزا ،الحجزر لزديهم األفكزار البداعيزة التزي يزتم طرحهزا مززن

أجل تطوير المنزتا الفلسزطيني ،ولكزن هزذه األفكزار التزي يزتم طرحهزا لزيس جميعهزا قابلزة للتطبيزد،
فبعضها يواجه مجموعة من المشاكل التي تحد من إمكانية تطبيقها ،كما أن هناك بعزئ األفكزار
االبتكارية تحتاج إلى ميزانيات عالية تفود قدرة مصانع الحجر.
وتتفد هذه النتيجة مع دراسة حسن ( )2014التي أظهرت أن البدا ،يلع

دو ار فزي تحقيزد

الميزة التنافسية ،وقد اعتبر عساف ( )2012أن إدارة البدا ،كمدخل لتحقيد الميزة التنافسية.
 8.1.5أظهززرت نتززائا الد ارسززة وجززود عالقززة إيجابيززة قويززة بززين الخززدمات األساسززية التززي تقززدمها
الغزرف التجاريزة ،واسزتجابة منزتا الحجزر الفلسزطيني لرغبززات الزبزائن فزي مصزانع الحجزر فزي بيززت
لحم ،وبل معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية (.)0.294
وير الباح

أن الموظفين في مصانع الحجر يعملون علزى تلبيزة طلبزات الزبزائن مزن خزالل

تزويززدهم بمززا يرغبززون ،ولكززن هنززاك بعززئ الرغبززات ال يمكززن تطبيقهززا علززى أرئ الواقززع نتيجززة
بعئ المشكالت ،إما أن تكون في طبيعة الحجر ،أو تكون فزي طلبزات الزبزون أو تكزون صزعوبة
تطبيد الفكرة التي يطرحها الزبون على أرئ الواقع ،وأكدت د ارسزة الطزروة ( )2012أن مسزاهمة
اتح ززاد ص ززناعة الحج ززر والرخ ززام ف ززي تطز زوير تل ززك الص ززناعة م ززن حيز ز
متوسطا.
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تحقي ززد ُبع ززد الزب ززائن ك ززان

 9.1.5أظهرت النتائا أنه ال توجد فرود في متوسطات إجابات المبحوثين حزول دور الخزدمات
األساسززية للغززرف التجاريززة فززي تعزيززز المي ززة التنافسززية للحجززر الفلسززطيني تعززز للمغي زرات اآلتيززة
(المؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،والخبرة العملية ،وعدد الموظفين في المصنع).
يعزو الباح

هذه النتيجة إلى أن الموظفين على اختالف المتغيرات الديمغرافية يسعون إلى تقديم

أعلى درجة من التميز؛ ألن هناك الكثير من منافسة بين أصحا

مصانع الحجر من أجل تقزديم

منتا بأفضل جودة يحقد رغبات الزبائن ،ومن خالل الدور الذي يقوم به الموظفون على اختالف
مسززماهم الززوظيفي ،فهززم يتبززادلون ويعملززون كجسززد واحززد داخززل مصززنع الحجززر ،وكززل عامززل يكمززل
عمززل اآلخززر مززن أجززل الوصززول إلززى أعلززى درجززة مززن التنافسززية ،وتززوفير أفضززل درجززات الخدمززة،
ويعمل ذوو الخبرة علزى إرشزاد المزوظفين الجزدد مزن أجزل الحصزول علزى منزتا خ إ
زال مزن األخطزاء
يتمتززع بمواصززفات الحجززر ،ومززن خززالل اسززتيعا

كززل مصززنع مززن مصززانع الحجززر عززدد المززوظفين

الذي يحتزاجهم مزن أجزل تزوفير الخزدمات التزي يزتم تقزديمها للزبزائن ،نجزد أن كزل مصزنع لديزه عزدد
من الموظفين يقومون باألعمال بحي

يتم توفير الحجر للزبائن في الوقت المحزدد ،وأكزدت د ارسزة

حاليقة ( )2015أن معظم مصانع الحجر والرخام تقوم على مبزدأ المصزلحة العائليزة؛ لزذا ظهزرت
سلبيات كثيرة أهمها التفرد في اتخاذ القرار ،واعطاء الشزواغر الداريزة لألبنزاء بصزرف النظزر عزن
مؤهالتهم العلمية وتخصصاتهم.
 2.5االستنتاجات
 تلعز ز

الغرف ززة التجاري ززة دو ار مهم ززا ف ززي تعزي ززز مص ززانع الحج ززر م ززن خ ززالل تق ززديمها الخ ززدمات

األساسية التي تدعم الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني.
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 إن األنشطة التي تقوم بهزا الغزرف التجاريزة تسزاهم فزي دعزم مصزانع الحجزر بدرجزة متوسزطة،
حيز

كزان المجزال (التززدري ) أكثزر المجزاالت واألنشززطة التزي تقزوم بهززا الغزرف التجاريزة لززدعم

مصززانع الحج زر ،بينمززا كززان المجززال (تنميززة االقتصززاد الززوطني) أقززل المجززاالت التززي تسززعى
لتحقيقه الغرف التجارية.
 إن الغززرف التجاريززة تسززعى إلززى تعزيززز المي ززة التنافسززية للحجززر الفلسززطيني ولكززن تززأثير هززذه
األنشززطة عل ززى مص ززانع الحجززر بلز ز درج ززة متوسززطة ،حيز ز
المجززاالت التززي تلع ز

ك ززان المجززال (االس ززتجابة) أكث ززر

الغززرف التجاريززة دو ار فيززه مززن أجززل دعززم المي ززة التنافسززية ،بينمززا كززان

المجال (الكفاءة) أقل المجاالت التي تعمل الغرف التجارية إلى تقديم الخدمات فيه.
 تعمل الغرف التجارية على دعم األنشطة والفعاليات التي تعمل على تحقيد الميزة التنافسية
لمنتا الحجر لذا توجد عالقة إيجابية قوية بين دور للخدمات األساسية للغرف التجارية
وتعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني في مصانع الحجر في بيت لحم.
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 3.5التوصيات:
يوصي الباح :
 ضرورة قيام الغرف التجارية على حل المشكالت التي تواجه أصحا

المنشآت لتقديم

الخدمات في مصانع الحجر ،وزيادة الميزات التنافسية للمصانع.
 لتطوير وتوسيع وزيادة القدرة التنافسية لمصانع الحجر من خالل استعانة الغرف التجارية
بخبراء ذو كفاءة.
 االستفادة من البحو والدراسات التي تم إجرائها على مصانع الحجر ،ومحاولة تطبيقها،
وكذلك االستفادة من التجار الدولية لتنمية االقتصاد الفلسطيني وحل المشكالت التي
تواجه مصانع الحجر.
 عقد ورشات ودروات عمل من قبل الغرف التجارية تساهم في رفع المستويات الدارية
والنتاجية والتسويقية في مصانع الحجر.
 إيجاد معرئ دائم على مدار السنة لجميع أنوا ،الحجر من أجل تسويد منتجات الحجر
على المستو المحلي والخارجي.
 حي

المصانع على اتبا ،أسالي

عمل حديثة كجزء أساسي من ثقافتها التنظيمية ،لما

لها أثر كبير في جودة المنتا ،والمواصفات التي تعزز من القدرات التنافسية لمصانع
الحجر.
 قيام الباحثين بإعداد دراسة على المحافظات األخر توضح دور الغرف التجارية في
دعم الصناعات الوطنية.
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ملحد ( )1أداة الدراسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القدس
كلية الدراسات العليا
برنامج ماجستير في التنمية المستدامة وبناء المؤسسات

أخي الكريم
تحية طيبة وبعد ...
يقوم الباح

بإجراء دراسة بعنوان

دور الخدمات األساسية للغرف التجارية في تعزيز الميزة التنافسية للحجر الفلسطيني "دراسة تطبيقية على
مصانع الحجر محافظة بيت لحم" ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص
التنمية البشرية وبناء المؤسسات ،نأمل من حضرتكم التكرم بالجابة عن فقرات هذه االستبانة ،علما بأنه لكم دور
كبير في اتمام هذه الدراسة ،وبأن المعلومات التي سوف تستخدم ألغرائ البح

العلمي ،وستعامل بسربة تامة.

يرجى وضع عالمة (√) أمام الجابة المناسبة ،وفي الخانة المخصصة لذلك ،علما بأن البيانات التي يتم جمعها
بهذه االستبانة ستكون خاصة لألغرائ العلمية فقط.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباح  :لؤي ديرية
بإشراف :د .كامل أبو كويك
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القسم األول :المعلومات والبيانات الشخصية:
يرجى وضع × في المربع حول ما يناسبك:
المؤهل العلمي:
أ -توجيهي فأقل

ج -بكالوريوس

 -دبلوم

د -ماجستير

ه -دكتوراه

المسمى الوظيفي:
أ -موظف
د -مدير وصاح

 -صاح

المنشأة

المنشأة

ج -مدير المنشأة
هز شريك مستثمر

الخبرة العملية:
 )10-5( -سنوات

أ .أقل من  5سنوات
د )20 -16( -سنة

ج )15-11( -سنة

هز أكثر من  20سنة

عدد الموظفين في المصنع:
أ .أقل من  5عاملين

 )10-5( -عامل

د )20-16( -عامل

ه 20 -عامل فأكثر

ج )15-11( -عامل
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القسم الثاني  :نأمل من حضرتكم قراءة الفقرات اآلتية بعناية ،والجابة عليها بوضع إشارة(√)

كل فقرة حس

حول رمز الجابة بجان

رأيك الشخصي.

أوالً الخدمات األساسية للغرف التجارية وهي مجموعة من النشاطات التي تقوم بها الغرف التجارية

من أجل تطوير نشاطات المصانع الحجر في مجال التدري  ،وتنمية االقتصاد الوطني ،والتسويد وبناء

الخطط االستراتيجية.

الفقرة
المحور األول :التدريب :هو عملية إكسا
Q1

دائماً

الموظفين الحاليين أو الجدد المهارات األساسية التي تلزمهم ألداء وظائفهم

يتوفر وحدة خاصة في الغرف التجارية تهتم بالتدري

بجميع أنواعه

Q2

توفر الغرف التجارية مدربين ذوي كفاءة في مجال التدري

Q3

تساهم الغرف التجارية بحل مشكالت الموظفين في مصانع الحجر

Q4

يساهم التدري

غالباً

أحياناً

ناد ارً

الذي تقوم به الغرف التجارية في رفع قدرات الموظفين

في مصانع الحجر
 Q5

تساهم الغرف التجارية في تدري

الموظفين على رفع كفاءة المنتا

من خالل عقد دورات تدريبية حول جودة المنتا
Q6

يساهم التدري

الذي تقوم به الغرف التجارية على التواصل مع

Q7

تطرح الغرف التجارية موضوعات ذات عالقة بواقع العمل في مصانع

الشركات في أنحاء العالم
الحجر

Q8

يساهم التدري
أسالي

في رفع كفاءة الموظفين في مصانع الحجر في

التسويد
المحور الثاني :تنمية االقتصاد الوطني :هي عملية منظمة ومخطط لها مسبقا لتحقيد النمو االقتصادي

Q9

ناد ارً جداً

توفر الغرف التجارية مختصين ليقدموا االستشارات من أجل تنمية

وتطوير منتا الحجر

 Q10تسهل الغرف التجارية عملية التسويد لمنتجات الحجر داخل فلسطين
 Q11تعقد الغرف التجارية ندوات تساهم في االتصال مع الدول في العالم
 Q12تساهم الغرف التجارية في توفير المناخ المالئم لتصدير الحجر
ألنحاء العالم

 Q13تساهم الغرف التجارية لمصانع الحجر في بناء الشراكة مع الشركات
العالمية في مصانع المختصة في الحجر
 Q14تساهم الغرف التجارية في تعزيز جودة منتا الحجر كمنتا وطني
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 Q15تساهم الغرف التجارية في دورها على تعزيز العالقات بين أصحا
مصانع الحجر والشركات المماثلة في العالم الخارجي.
 Q16تساهم الغرف التجارية في تنظيم زيارات ميدانية مع الشركات
الخارجية المختصة بالحجر

المحور الثالث :التسويق :هو عملية تخطيط وتنفيذ التصور الكلي لتسعير وترويا وتوزيع األفكار والسلع والخدمات لخلد عملية
التبادل التي تشبع حاجات األفراد والمنشآت

 Q17تنظم الغرف التجارية معارئ في الوطن للمساهمة في ترويا
منتجات الحجر

 Q18تساهم الغرف التجارية في التحاد مصانع الحجر بالمعارئ المحلية
 Q19تساهم الغرف التجارية في إيجاد معرئ دائم على مدار السنة لجميع
أنوا ،الحجر

 Q20تعمل الغرف التجارية على توزيع نشرات تعريفية بمنتا الحجر
 Q21تزود الغرف التجارية مصانع الحجر بالتغيرات التي تحد
المحلية

في السود

 Q22تساهم الغرف التجارية في تزويد مصانع الحجر بطرد التسويد
الالزمة
 Q23تساهم الغرف التجارية في تزويد مصانع الحجر بطرد التسويد
المناسبة
 Q24تساهم الغرف التجارية في إيجاد موقع إلكتروني لتسويد منتجات
الحجر

المحور الرابع :بناء الخطط اإلستراتيجية :هو إعادة صياغة هدف معين ،ووضع الخطط التنفيذية الكفيلة بتحقيقه ،وهي تتضمن
االعتبارات الخاصة بالقو التنافسية في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة وآثارها على عمل المنظمة

 Q25تساهم الغرف التجارية في عمل دراسات تشخيصية من شأنها بناء
الخطط الستراتيجية لمصانع الحجر
 Q26تساهم الغرف التجارية في إيجاد مجموعة من المختصين في الغرف
التجارية للمساعدة في بناء الخطط االستراتيجية
 Q27تساهم الغرف التجارية في تطوير كفاءة أصحا
الخطط الستراتيجية

المحاجر لبناء

 Q28تساهم الغرف التجارية في بناء الخطط لمصانع الحجر التي يتم
استحداثها
 Q29تساعد الغرف التجارية مصانع الحجر على تحليل البيئة الداخلية لبناء
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الخطط الستراتيجية
 Q30تساعد الغرف التجارية مصانع الحجر على تحليل البيئة الخارجية
لبناء الخطط الستراتيجية
 Q31تساهم الغرف التجارية في التعرف على الفرص التي تعصف بمصانع
الحجر
 Q32تساهم الغرف التجارية في التعرف على المخاطر التي تعصف
بمصانع الحجر
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دائماً

الفقرة

غالباً

أحياناً

ناد ارً

المحور الخامس :الجودة :هي مالءمة انوا ،الحجر مع رغبة الزبائن وضمن المواصفات العالمية
 Q33تساهم الغرف التجارية في وضع مقاييس لجودة منتا الحجر
 Q34تساهم الغرف التجارية في الترويا لمنتا الحجر للزبائن بجودة عالية
 Q35تساهم الغرف التجارية بتقييم الخدمات من أجل تحسين جودة منتا
الحجر
 Q36تساهم الغرف التجارية في مساعدة مصانع الحجر من أجل التغل

على

المشكالت التي تط أر على جودة الحجر
 Q37يتبنى أصحا

مصانع الحجر خطة إستراتيجية لتحقيد الجودة في

مصانعهم
 Q38يحرص أصحا

مصانع الحجر على تدري

الموظفين من أجل تحسين

ادائهم
المحور السادس :الكفاءة :هي قدرة استخدام المورد والمنتا ضمن قدرات وامكانيات محددة معترف بها
 Q39يتضمن نطاد الرقابة في الغرف التجارية فحص كفاءة منتا الحجر
 Q40يتضمن نطاد الرقابة في الغرف التجارية تقييم كفاءة منتا الحجر
 Q41تساهم الغرف التجارية في توجه الموظفين في مصانع الحجر لالستخدام
األمثل للموارد.
 Q42تساهم الغرف التجارية في تقديم الخدمات في الوقت المحدد لمصانع
الحجر

 Q43الموظفون في مصانع الحجر ذوو مهارات وكفاءات عالية في تصنيع
الحجر

 Q44يمتلك الموظفون القدرة على إقنا ،الزبون في الخدمات المقدمة
المحور السابع :اإلبداع :هو تقديم أفكار جديدة وأصيلة تسهم في إيجاد الحلول الجديدة لألفكار والمشكالت
 Q45تتبنى مصانع الحجر إدخال وتجري

األفكار االبتكارية

 Q46تعمل مصانع الحجر على نقل المعلومات وتجسيدها بخدمات متطورة
تحاكي توقعات الزبائن
 Q47تنتها مصانع الحجر سياسة التجديد في منتجاتها
 Q48تتبع مصانع الحجر أسالي

عمل حديثة كجزء أساسي من ثقافتها

التنظيمية
 Q49الموظفون في مصانع الحجر لهم القدرة على خلد أفكار إبداعية جديدة
تعزز مكانة مصانع الحجر في السود
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ناد ارً جداً

 Q50يتم ابتكار وسائل بصفة مستمرة تساعد في تحسين جودة المنتجات
 Q51تساهم جودة الخدمات المقدمة من قبل مصانع الحجر على مواجهة
التهديدات التنافسية
 Q52يتوفر لد الموظفين في مصانع الحجر القدرة على استخدام أسالي
جديدة في حل المشكالت

المحور الثامن :االستجابة :هي مواءمة ما بين السلع والخدمات مع تلبية رغبات الزبائن
 Q53يعطي موظفو مصانع الحجر اهتماما فرديا بالزبائن
 Q54يتعامل موظفو مصانع الحجر مع مشكالت الزبائن بعناية فائقة
 Q55يتميز موظفو مصانع الحجر بقدرة عالية على االستجابة لحاجات كافة
المتعاملين معهم

 Q56يمتلك موظفو مصانع الحجر المعرفة الكافية لإلجابة على استفسارات
الزبائن
 Q57تولي مصانع الحجر اهتماما بآراء الزبائن حول تقديم الخدمات
 Q58يتم إجراء تحسينات على منتجات الحجر حس

طل

الزبائن

 Q59يتوفر كادر مؤهل لتقديم المعلومات حول مصانع الحجر للزبائن
 Q60يتم تقديم المنتا للزبائن في الوقت المحدد دون تأخير

انتهى

مع الشكر الجزيل
على جهودكم وتعاونكم
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ملحد ( )2أسماء المحكمين
 .1أ .د .زياد قباجة.
 .2د .إبراهيم عوئ.
 .3د .شاهر العالول.
 .4د .زهير غنايم.
 .5د .محمد شاهين.
 .6د .محمود صالحات.
 .7د .بسام بنات.
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ملحد ()3
ملخص الدراسات السابقة:
اسم الدراسة وعنوانها

متغير مستقل

التابع

اهم االسالي

اهم النتائا

دراسة ديرية ( )2016بعنوان:

أداء المنشآت

استخدام نظم

اختبار (ت) واختبار تحليل

دور ملحوظا بشدة
أن هناك ا

دور استخدام نظم المعلومات

(األداء الداري،

المعلومات

التباين األحادي( One way

الستخدام نظم المعلومات على

على أداء منشآت الحجر والرخام األداء الوظيفي،

(احتياجات

)analysis of variance

أداء منشآت الحجر والرخام في

في فلسطين

األداء المالي،

األداء التسويقي)

وامكانيات

فلسطين

وقدرات
األجهزة
الدارية)

دراسة كحيل ( )2016بعنوان:
إدارة الجودة الشاملة وعالقتها

إدارة الجودة

الشاملة

 Pearson Correlation,وهناك عالقة ارتباط معنوية

الميزة

T Test,

التنافسية

One Way Anova

بالميزة التنافسية "دراسة تطبيقية
على جامعة فلسطين

إيجابية بين كل محور من محاور
إدارة الجودة الشاملة على حده

وبين إدارة الجودة الشاملة ككل مع
الميزة التنافسية للجامعة .وهناك
درجة تأثير معنوية لدارة الجودة

الشاملة على تحقيد الجامعة للميزة
التنافسية
دراسة عابدين ( )2015بعنوان

التكلفة

القدرة التنافسية (التوزيعات التك اررية (والنس

مدخل التكلفة المستهدفة لدعم

(التكلفة،

القدرة التنافسية لمصانع الباطون

التطوير)

الجاهز بقطا ،غزة

المئوية واألوساط الحسابية
االنحرافات المعيارية

إن مصانع الباطون الجاهز في
غزة تطبد مدخل التكلفة
المستهدفة ،كما تستخدم أسالي

التباين لالنحدار ،تحليل

حديثة لتخفيئ التكلفة بما ال يؤثر

االنحدار البسيط،

على الجودة ،ويؤدي ذلك إلى
تطوير المنتجات ودعم القدرة
التنافسية

دراسة لويزة ( )2015بعنوان:
رأس المال الفكري ودوره في

رأس المال الفكري الميزة

األسلو الوصفي اختبار ، T

وجود عالقة ذات داللة إحصائية

التنافسية

اختبار معامل االلتواء ،معامل

بين رأس المال الفكري بأبعاده

تحقيد الميزة التنافسية في ظل

(الجودة،

الثبات ألفا كرونباخ،

الثالثة وتحقيد الميزة التنافسية في

اقتصاد المعرفة

الكفاءة،

الشركة محل الدراسة

البدا،،

االستجابة)
دراسة حاليقة ( )2015بعنوان:

المناخ التنظيمي

التخطيط

التك اررات والنس
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المئوية،

إن معظم مصانع الحجر والرخام

أثر المناخ التنظيمي على

(الهيكل التنظيمي

التخطيط االستراتيجي في

نمط القيادة ،مد

(،)Pearson correlation

شركات الحجر والرخام في

مشاركة الموظفين،

واختبار (ت) للعينات المستقلة،

بعلم الدارة الحدي  ،حي

طبيعة العمل،

()One Way Anova

القيادة المتبع أو الستراتيجية ،وال

محافظة بيت لحم

دراسة حسن ( )2014بعنوان:

الستراتيجي

نمط االتصال،

ومعامل االرتباط بيرسون

تقوم على مبدأ المصلحة العائلية،
ويفتقد المدراء إلى اللمام والمعرفة

واختبار تحليل التباين األحادي

لم

يتمكن الكثير منهم تحديد نمط

التكنولوجيا

تعطي الشركات للتخطيط

المستخدمة ،نظام

الستراتيجي قيمة فعلية ،وال يتم

األيزو)

تطبيقه والعمل به
وقد تم تحليل البيانات باستخدام

.1اهتمام شركة كورك لالتصاالت

الميزة التنافسية دراسة ميدانية

الحصائية (التوزيعات

الميزة التنافسية.

آلراء عينة من المديرين شركة

التك اررية )(Frequency

 .2توجد عالقات ذات داللة

كورك لالتصاالت في محافظة

المئوية واألوساط

إحصائية بين تطبيد عناصر

دور التفكير الريادي في تحقيد

التفكير الريادي

الميزة

التنافسية

مجموعة من األسالي

والنس

أربيل

بالتفكير الريادي والذي بدوره يحقد

الحسابية ) (Meanاالنحرافات

التفكير الريادي (المخاطرة،

المعيارية (The Standard

المبادأة ،البدا ،،التفرد) وتحقيد

) Deviationومعامل
االختالف ) (C-Vواستخرجت
النتائا باستخدام البرناما

الميزة التنافسية لشركة كورك
لالتصاالت.

الحاسوبي)(SPSS
دراسة قشقش ( )2014بعنوان:

والنس

رأس المال الفكري تعزيز الميزة

المئوية واألوساط

وجود عالقة ذات داللة إحصائية

إدارة رأس المال الفكري وعالقته

التنافسية

الحسابية ) (Meanاالنحرافات

بين إدارة رأس المال الفكري

في تعزيز الميزة التنافسية دراسة

(الجودة،

المعيارية (The Standard

وتحقيد الميزة التنافسية

الفلسطينية بقطا ،غزة

البدا)،

االختالف

المرونة،

تطبيقية على الجامعات

دراسة ()Zhang,2014

االستثمار

بعنوان :كيف يؤثر االستثمار

األجنبي

)Deviationومعامل

القدرة التنافسية تم االعتماد على أسالي

األجنبي المباشر في القدرة

التنافسية الصناعية؟ األدلة من

لالستثمار األجنبي المباشر آثار

االنحدار البسيط والمتعدد

إيجابية كبيرة على األداء الصناعي

والمتدرج في اختبار الفرضيات

في الصين

الصين.
دراسة عساف ( )2014بعنوان:

البدا،

الميزة

والنس

إستراتيجية مقترحة لدارة البدا،

التنافسية

الحسابية وتحليل التباين

في الدرجة الكلية آلراء أفراد العينة

كمدخل لتحقيد الميزة التنافسية

(الموارد

لالنحدار ،تحليل االنحدار

حول واقع إدارة البدا ،كمدخل

في مؤسسات التعليم العالي

وقدرات

البسيط ،تحليل التباين األحادي ،لتحقيد الميزة التنافسية تعز

المؤسسة،

المئوية واألوساط

اختبار ، Tاختبار معامل
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وجود فرود ذات داللة إحصائية

لمتغيري المؤهل العلمي وذلك

الجودة

االلتواء ،معامل الثبات ألفا

لحملة الدراسات العليا ،وسنوات

واالبتكار

كرونباخ ،معامل صدد المحك

الخدمة لصالح السنوات أكثر من
 ،10في الدرجة الكلية لالستبانة.

والتميز،
التعليم

المنظمي
والتحسين
المستمر،
التكيف

واستدامة
البدا)،
دراسة الطروة ( )2012بعنوان:

دور اتحاد

تطوير

المتوسطات الحسابية ،والنس

هناك عالقة ارتباطية بين دور

دور اتحاد صناعة الحجر

صناعة الحجر

صناعة

المئوية ،ومعامل االرتباط

اتحاد صناعة الحجر والرخام

والرخام في تطوير الصناعة في

والرخام (التمثيلي ،الحجر والرخام بيرسون ( Pearson

الضفة الغربية من وجهة نظر

(التمثيلي ،التسويقي ،التدريبي،

التسويقي،

(البعد المالي،

 ،)correlationواختبار (ت)

ودوره في حل المشاكل) وبين

التدريبي ،ودوره

الزبائن،

للعينات المستقلة ،واختبار

مساهمته في تطوير الصناعة من

في حل المشاكل)

العمليات

تحليل التباين األحادي ( One

حي

الداخلية،

)Way Anova

العمليات الداخلية ،النمو التعليم)

دراسة التلباني ( )2012بعنوان:

التخطزيط

الميزة

أسلو االرتباط لمعرفة مد

وجزود عالقزة ذات داللزة إحزصائية

اقزع ممارسزة التخطزيط

السزتراتيجي

التنافسية

وجود عالقة وقوتها بين العوامل

بزين التحليزل السزتراتيجي للبيئزة

السزتراتيجي وعالقتزه بزالميزة

((االبدا،،

المؤثرة على الميزة التنافسية

وتحقيزد الميززة التنافزسية ,ووجزود

التنافززسية لززشركات توزيززع

التمايز،

أعضائه

النمو التعليم)

األدويززة فززي محافظززات غ ززة

(البعد المالي ،الزبائن،

عالقزة ذات داللزة إحزصائية بزين

تزوفر عناصزر التخطزيط

التكلفة)

السزتراتيجي وتحقيزد الميززة
التنافزسية ،ووجزود عالقزة ذات
داللزة إحزصائية بزين ممارسزة
التخطيط الستراتيجي وتحقيد
الميزة التنافسية المتمثلة فزي

(التمزايز ،البزدا ،،التكلفزة األقزل)
للزشركات موضو ،الدراسة
دراسة ( Zain, Norizan.
 )Kassim,2012بعنوان :تأثير
البيئة الداخلية و التحسينات

المستمرة في الشركات على

البيئة الداخلية

التنافسية

 .1الجداول واألعمدة البيانية.

العوامل المناخية البداعية كان له

والتحسينات

(التميز،

 .2التوزيع التكراري

بعئ التأثير اليجابي على

المستمرة

االستجابة)

لإلجابات . 3 .النس

المئوية.

 .4الوسيط .5 .اختبار مربع
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الشركات المنافسة ،وان التحسينات
المستمرة التي تنفذها الشركات لها

التنافسية واألداء.

تأثير إيجابي كبير على القدرة

كاي.

التنافسية للمنشآت وتساهم بشكل
واضح في تحسين مؤشراتها

وتعزيزها
التنافسية

دراسة ( )Şener,2011بعنوان:

آثار العلوم،

آثار العلوم  ،التكنولوجيا،

التكنولوجيا،

التباين األحادي ،معامل الثبات

االبتكار على التنافسية والنمو

االبتكار

ألفا كرونباخ ،معامل صدد

تحليل المنتد االقتصادي العالمي

المحك

هي المحرك الرئيس القدرة التنافسية

االقتصادي

تحليل االنحدار البسيط ،تحليل

التقدم في مؤشرات العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار من خالل

والنمو االقتصادي والتنمية للدول،
وبالتالي يمكن للبلدان توجيه

التنافسية العالمية والنمو االقتصادي
والتنمية على المد الطويل ،من
خالل تطبيد سياسات اقتصادية

مناسبة تحفيز على التطورات في
مؤشرات العلم والتكنولوجيا
واالبتكار.
دراسة الوادي والزعبي ()2011

إدارة الجودة

الميزة

Cronbach’s Alpha

علزى الجامعزات (عينزة الد ارسزة)،

بعنوان :مستلزمات إدارة الجودة

الشاملة

التنافسية

Pearson Correlation

اسزتثمار م ازيزا التطبيزد السزليم

One Way Anova

كزأداة لتحقيزد الم ازيزا التنافسزية مزن

الشاملة كأداة لتحقيد الميزة

التنافسية في الجامعات األردنية

One Sample T Test
النس

المئوية

لمسزتلزمات إدارة الجزودة الشزاملة

خزالل تحقيزد خزدمات التعلزيم

المتوسط الحسابي

اختبار التوزيع الطبيعي

بزالجودة المناسزبة

دراسة الحجرف ()2011

إستراتيجيزة

القدرة

استخدمت (المتوسطات الحسابية

إن أثر إستراتيجيزة المنظمة في

بعنوان :أثر استراتيجيزة المنظمة

المنظمة

التنافسية

واالنحرافات المعيارية) لإلجابة

تحسين القدرة التنافسية لد

في تحسين القدرة التنافسية لد

على أسئلة الدراسة ،بينما أجري

المصارف التجارية الكويتية كان

المصارف التجارية الكويتية

اختبار "ت" للعينات المستقلة،

عاليا

واختبار تحليل التباين األحادي
لفحص فرضيات الدراسة .

دراسة ( Sabadie and
 )Johansen.2010بعنوان:

رأس المال البشري مؤشرات
التنافسية

التك اررات والنس

المئوية،

من خالل االعتماد على رأس المال

المتوسط الحسابي ،االنحراف

البشري يمكن للبلدان أن تحسن من

كيفية عرئ مؤشرات التنافسية

المعياري ،ألفا كرونباخ ،معامل

ترتيبها التنافسي على المستو

الوطنية لرأس المال البشري

ارتباط سبيرمان ،اخبار ت للعينة

العالمي من خالل التركيز على

الواحدة ،واختبار ت للفرود،
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جهود الصالح في رفع جودة

والتباين األوحادي ،واختبار شيفه

التعليم وعلى توسيع فرص

المتعدد

الحصول على التعليم والتدري ،
بالضافة إلى أن هذا األمر يختلف

ما بين الدول النامية والمتقدمة وأنها
غير متساوية بين هذه الدول.

دراسة الكركي ( )2010بعنوان:

جودة الخدمات

الميزة

النس

جودة الخدمات المصرفية وأثرها

المصرفية

التنافسية

الحسابي ،معامل ارتباط

الداريين كانت عالية حول أثزر

على تحقيد الميزة التنافسية في

(الجودة،

سبيرمان ،واختبار شيفه المتعدد

الخزدمات المصرفية في تحقيد

فلسطين من وجهة نظر الدارة

االستجابة)

والزبائن

المئوية ،المتوسط

درجات تقدير أفراد العينة من

الميزة التنافسية في فلسطين ،وجود

فرود ذات داللة إحصائية

الستجابات المزوظفين نحزو جزودة
الخزدمات المصرفية في تحقيد
الميزة التنافسية تعز إلى بعد

التجسيد ،االستجابة ،األم ان،

التعاطف
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