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 ملخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف على مدى إلمام المدير الليبي بمفهوم وأىمية األسبقيات التنافسية في 

ع الدراسة من جميع صنع الموقف التنافسي الجيد ) ميزة تنافسية ( للمنظمة أمام منافسيها، وتكون مجتم

فقط  بيين من اللي الليبية المساىمة التي تقع إداراتها الرئيسية في مدينة بنغازي مديري المنظمات الصناعية

واستخدمت استمارة االستبيان لجمع وتم اعتماد أسلوب المسح الشامل ( مديرا،  727والبالغ عددىم )

 دتــــــــبعــــ( استمارة واست776( استمارة، استلم منها )727البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، وقد وزعت )

( استمارة صالحة للتحليل 7.9(استمارات  لعدم صبلحيتها للتحليل، وبذلك أصبح عدد االستمارات ) 7)

ولتحليل بيانات الدراسة وتحقيق أىدافها استخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  اإلحصائي، 

(Statistical Package For social Sciences  ) (SPSS). 

 :يما يلوتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أىمها 

ىناك مستوى مقبول من اإللمام لدى المبحوثين بتفاصيل بعد التكلفة وأىميتو في  صـنع الميـزة التنافسـية  .7

ق( وانحــراف ق فئـة)مواف( وىــو يقـع فـي نطــا 3.78، حيـث بلــغ المتوسـط العـام لبعــد التكلفـة )  للمنظمـة

 ..(335معياري قدره ) 

ىناك مستوى مقبول من اإللمام لدى المبحوثين بتفاصيل بعد الجودة وأىميتو فـي  صـنع الميـزة التنافسـية  .2

ق ( وانحـراف ( وىـو يقـع فـي نطـاق فئـة)مواف 3.38للمنظمة ، حيث بلغ المتوسـط العـام لبعـد الجـودة ) 

 .(..49معياري قدره ) 

ضعيف من اإللمام لدى المبحوثين بتفاصيل بعد المرونة والوعي بأىميتها داخل  ىناك مستوى .3

(  وىو يقع في نطاق فئة ) غير موافق ( ، .2.6المنظمات قيد الدراسة ، حيث بلغ المتوسط العام )

  .. (567وانحراف معياري قدره)  



ليم والوعي بأىميتو داخـل ىناك مستوى ضعيف من اإللمام لدى المبحوثين بتفاصيل بعد الوقت والتس .4

(  وىـو يقـع فـي نطـاق فئـة ) غيـر موافـق (  2.65المنظمات قيد الدراسة ، حيث بلغ المتوسط العـام )

 . (.574حراف معياري قدره) وان

ـــو داخـــل  .5 ـــوعي بأىميت ـــداع وال ـــدى المبحـــوثين بتفاصـــيل بعـــد اإلب ـــاك مســـتوى ضـــعيف مـــن اإللمـــام ل ىن

(  (  وىـو يقـع فـي نطـاق فئـة ) غيـر موافـق.2.8توسط العـام )المنظمات قيد الدراسة ، حيث بلغ الم

 . (.574وانحراف معياري قدره)  

وأخيــرا قـــدمت الدراســـة مجموعـــة مـــن التوصـــيات التـــي مــن شـــأنها تحســـين أداء المنظمـــات وزيـــادة الـــوعي بأىميـــة 

 األسبقيات التنافسية لبلرتقاء بمستوى األداء الكلي للمنظمات قيد الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

لالفصل األو   

 اإلطار العام للدراسة

 

 

 



 :تمهيد 7.7
 
تشهـد األسواق العالمية منافسـة شديـدة بين الشركـات الصناعية للحصـول علـى حصـة سوقيـة أكبر        

من خبلل توفير المنتجات بالمستوى المطلوب لتحقيق حاجات الزبائن الحالية والمستقبلية ، السيما بعد 

اح الذي شهدتو األسواق العالمية ، فقد أصبح لزاما على كل منظمة لكي تستقطب الزبائن وتحافظ عليهم االنفت

أن يكون لديها ما يميزىا عن اآلخرين ويجعلها تتفوق عليهم، وكل ذلك يجب أن ينعكس من خبلل أىداف 

 المنظمة.

ىذا وقد برزت أىمية دراسة ثين باىتمام عدد من الكتاب والباح األسبقيات التنافسية حظي موضوع     

في أدبيات إدارة اإلنتاج والعمليات واإلدارة االستراتيجية، كما أقيمت العديد من الدراسات واألبحاث الموضوع 

 العلمية في ىذا الموضوع في األقطار العربية واألجنبية.

عــامبًل ســتراتيجية ، فهــي تمثــل ومكانــة ىامــة فــي مجــال اإلدارة اال زاً يشــغل مفهــوم الميــزة التنافســية حي ــ     

 .فرصة جوىرية لكي تحقق ربحية متواصلة بالمقارنة مع منافسيها للمنظمة يقدم مهماً 

حيــث بــدأت فكــرة الميــزة التنافســية فــي مــن القــرن الماضــي وترجــع بــدايات ىــذا المفهــوم إلــى الثمانينــات  

اإلدارة االســـتراتيجية بجامعـــة ىارفـــارد  بشـــأن  بعـــد ظهـــور كتابـــات رمايكـــل بـــورترر أســـتاذ االنتشـــار والتوســـع خاصـــةً 

استراتيجية التنافس والميزة التنافسية ، ويعتمد ىذا المفهوم على نقطة أساسية وىي أن العامل األكثر أىمية والمحدد 

 .( 82،7996لنجاح منظمة األعمال ىو الموقف التنافسي لها في الصناعة التي تعمل بها .)نبيل مرسي ، 

ن موضـــوع  األســـبقيات التنافســـية يســـتحق الدراســـة ألىميتـــو فـــي تطـــوير ، فـــ ملـــى مـــا تقـــدع واعتمـــاداً 

 الشركات الليبية وزيادة قدرتها على المنافسة والبقاء والنمو.

مفهـوم بشكل مختصر عنر األبعاد التي يجب أن يمتلكها نظام العمليات فـي الشـركة مـن ىذا الويعبر 

الجـودة و  التكلفـة، وىـي أبعـاٌد متمثلـٌة فـي  غـب الشـركة فـي التنـافس فيهـارأجل تلبية احتياجات األسواق التـي تر 

 (6..77،2) الطويل ، اإلبداع.و  والتسليم والمرونة

 



 الدراسات السابقة 2.7 
 
وسيتم تناول بعض منها  ،تناول بعـض الدراسات السابقـة ةيتطلـب إدراك مفهـوم األسبقيـات التنافسيـ    

 :لتالي حسب التسلسل الزمني كا

( بعنوانر واقع ممارسة العمليات اإلنتاجية ر حيث قامت ىذه 7985) Scheroderدراسـة     

وىدفت إلى التعرف على واقع ممارسة ،األمريكية الصناعية من مديري الشركات  ..2الدراسة باستقصاء آراء 

ز الذي تحتلو العمليات في وخلصت إلى أن الموقع المتميالعمليات اإلنتاجية في منظمات مجتمع الدراسة، 

ىيكل أنشطة الشركة إنما يأتي من خبلل أسبقياتها التنافسية المتمثلة في التكلفة والجودة والمرونة والتسليم ، 

ر إلى أن استخدام الشركة لسياسة صيانة Scheroderويشير ر وتسمى ىذه األسبقيات بمرامي األداء

ودة منتجاتها ، وتقليل الوقت الضائع ، والتأكيـد على خفض مناسبة ، واستخدام أساليب متطورة لتحسين ج

مستوى المخزون ، وتقليل وقت تسليم  المنتجات إلى الزبائن ، وتمتع الشركة بمرونة في منتجاتها وعملياتها ، 

 من شأنو خلق ميزة تنافسية للشركة.

ر حيث  سبقيات التنافسيةر أثر تصميم المنتج في األ ( بعنوان 2..2دراسـة الطويل والحافظ )      

من مديـري المنظمــات الصناعيـة في محافظـة نينـوى العراقية، حيث  .7قامت ىـذه الـدراسة باستقصـاء آراء 

أن التغير المستمر  سعـت ىـذه الـدراسة إلى تحـديد أثــر  تصميــم المنتج  في األسبقيات التنافسية ، وأوضحت

يقـود إلى أىـميـة التكيف بين  ،ألسواق يـولـد ضغـطا على الشـركـات وأعمـالـهافي حاجات ورغبات الـزبون فـي ا

وتوصلـت  . التسليمو المرونة و الجـودة  و  تصميـم المنتـج واألسبقيـات التنافسيـة ممثلة بكـل من  التكلفـة 

 .افسيةفي األسبقيات التن الدراســة إلى عـدة نتائج أىمها وجـود أثر معنـوي لتصميـم المنتج

وقامت ىذه  ر ر العبلقة بين الخيار االستراتيجي والميزة التنافسية ( بعنوان4..2دراسـة ذياب )     

ىذه الدراسة إلى تحديـد العبلقـــة  ىدفتحيث  من مديري مصانع األدوية الفلسطينية، 74الدراسة بتحليل آراء 

ت الدراســة أن األخطــاء  االستراتيجيـة التي ترتكبها بيـن الخيــار االستراتيجـي والميـزة التنـافسيـة  وأوضح

بهدف   إلدارة االستراتيجيةبا االىتمامإلى  المؤسسـات تعـد خطرة ومكلفـة ، األمر الـذي يـدفـع اإلداريين



وتوصلت  ير والمساعدة في خلق مستقبل أفضلالمحافظة على المركـز التـنافسي لمنشآتهم في بيئة سريعة التغ

 .جييفسية ومتغيرات الخيار االستراتدراسة إلى وجود عبلقة ارتباط معنوية طردية بين مصادر الميزة التناىذه ال

قامت حيث  ر األسبقيات التنافسية واألداء االستراتيجي ر ( بعنوان6..2دراسة الطويل وسلطان )     

تحديـد عبلقــة وأثر  بهدفىمـة، في الشركات العراقية المسا لمديرينمن ا  64ىذه الدراسة باستطبلع آراء 

توصلت ىـذه الدراسـة إلى وجود  .ةاألسبقيـات التنافسيـة فـي األداء االستراتيجي في عدد من الشركات الصناعيـ

عبلقـة ارتباط معنوية موجبة على مستوى المؤشر الكلي لؤلسبقيات الـتنافسية مع األداء ، فضبل على وجود 

 كل بعـد من أبعاد األسبقيات التنافسية مع األداء االستراتيجي للشركات المبـحوثة. عبلقة ارتباط معـنوية بين  

ر أثر مبادئ إدارة الجودة الشاملة في األسبقيات التنافسية ر وقامت  ( بعنوان6..2دراسة الهاشمي )   

ىذه  ىدفتحيث  في معمل اسمنت الكوفة في العراق، ينر يمن المد .4ىذه الدراسة التطبيقية باستقصاء آراء 

الدراسة إلى تحديد أثر مبادئ إدارة الجودة الشاملة في األسبقيات التنافسية ، وأشارت ىذه الـدراسة إلى 

مة يبن مبادئ إدارة الجودة الشامـلة متمثلة بمتغيراتها ، التركيز على الزبون ، القيـادة اإلداريـة ، ءضرورة الموا

 . ةعمليـة ، وبين أبعـاد األسبقيات التنافسيـمشاركـة العـاملين ، التركيز علـى ال

ر أثر تفضيبلت أبعاد الجودة في رضا الزبون لتحقيق الميزة التنافسية  ( بعنوان4..2دراسة  إبراىيم )     

لدراسة أثـر  ىدفتو   ،األردنيةالصناعية الشركات  يريمن مد .73ر وقامت ىذه الدراسة باستقصاء آراء 

، وأكدت الدراسة أن تسارع التغيرات في بيئة الزبون لتحقيق الميزة التنافسية في رضا تفضيبلت أبعاد الجودة

األعمال أوجبت على المنظمات رسم استراتيجياتها الكلية استنادا إلى تفضيبلت أبعاد الجودة واألسبقيات 

بيرا يجب على التنافسية  التي ستعتمدىا المنظمات للوقوف بوجو المنافسة الحادة التي أصبحت تحديا ك

 المنظمة مواجهتو.

ر استراتيجية الجودة التنافسية ر وقامت ىذه الدراسة باستقصاء آراء  ( بعنوان 7..2دراسة  اوىيبو )    

الليبية ، والتي سعت إلى دراسة مفهوم ومراحل وأىمية التخطيط الصناعية من مديري الشركات  57

ية الجودة التنافسية ، وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق استراتيجية االستراتيجي  ودوره الفعال في بناء استراتيج



الجودة التنافسية يتطلب من اإلدارة العليا داخل المؤسسة الوعي بأىمية التخطيط االستراتيجي  ودوره الفعال 

 .تبين المهام والمسؤوليات للمؤسسةفي إيجاد خطة عامة طويلة 

ارت إلى أىمية األخذ بأبعاد األسبقيات التنافسية ودورىا بعد استعراض ىذه الدراسات يتضح أنها أش 

 في خلق موقٍف تنافسيٍّ جيد للمنظمة أمام منافسيها، وىذا يعزز من أىمية الدراسة.

 مشكلة الدراسة : 3.7
 

تواجـو المنظمـات الليبيـة، باإلضافـة إلى التحديات التي تفرضها التغيـرات فـي البيئـة العالميـة ،تحديات   

مـ بشأن االستثمار  7994ر لسنة 5وفقًا للقانون رقم رخاصـة تفرضها التغيرات االقتصاديـة فـي البيئـة الليبية ، 

، األمـر الذي في ليبيا والقاضي باالتجاه نحو القطاع الخاص وتشجيع رؤوس األموال األجنبية لبلستثمار في ليبيا

وحجم نشاطها أو ملكيتها ، ومما يزيد من  النظر عن طـبيعة أمـام المنظمـات الليبية بغض  خاصاً  يشكل تحدياً 

أمـام نموىـا  عاني العديد من المشاكل التي تقـف عائقـاً ي ذيحـدة ىـذه التحديات ؛ واقـع المنظمات الليبية ال

خفاض وتطورىـا ، فقـد أشارت دراسـة للهيئـة القـوميـة للبحث العلمي إلى أن المنظمـات الليبيـة تعاني من ان

التكاليف ، وانخفاض جودة المنتجات ، ىـذه المشاكل تعـد مؤشرات  مستويات الطاقـة اإلنتاجية ، وارتفاع 

لوجود خلل في طبيعة اإلدارة السائدة ، وأنو ال مجال للتخلص من ىذه المشاكل إال باإلصبلح الجذري لهذه 

 اإلدارة. 

 (  34،7992الجهيمي، )

 

قطاع الصناعة ، أن المنظمـات الصـناعية تعـاني مـن  لرسمية الخاصة بالرقابة علىت التقارير اكما أظهر      

عــدم تحقيــق المســتهدفات مــن اإلنتــاج ، وارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج ، وانخفــاض جــودة المنتجــات وعــدم مطابقتهــا 

م للمواصــفات المطلوبــة ، وتوقــف المصــانع عــدة مــرات بســبب اإلىمــال ، وســوء اإلدارة ، ونقــص المــواد الخــا

 ( مـ 6..2ومستلزمات التشغيل .) جهاز التفتيش والرقابة ، 

أن ىنـــاك قصــورا فــي تســيير المنظمـــات الليبيـــة لنشــاطها وعملياتهــا التشغـيـليـــة  ،يتضــح لنــا ممـــا سبـــق

 .التنافسيواستغبللها لمواردىـا المتاحـة ، وكل ذلك كان لـو األثر السلبي علـى أدائهـا االستراتيجي ووضعها 



ن من أىم المعـالم التي تحدد  ف ،أما على مستوى المنظمات التي يحتويها مجتمع ىذه الدراسة   

مشكلة الدراسـة مرور ىـذه الشركات بمرحلـة انتقاليـة ، حيث كانت إلى عهـد قريـب شركات قطـاع عـام مدعومـة 

ن تعتبر شركـات مساىمة قـد وجدت من قبل  الدولـة وتـتـمتع بمزايا المحتكر المتحكم في السوق ، ولكنها اآل

في السنوات األخيرة ، لـذا  نفسها في خضم منافسة شديدة خاصة بعـد االنفتاح الذي شهدتو األسواق اللـيبية 

أصبح لزاما على ىـذه المنظمات إيجـاد استراتيجيات مناسبـة تساعدىا على تثبيت نفسها في األسواق والوقوف 

العوامل التي تساعدىا على تحقيق ما ترنوا إليو  قائها ونموىا ، ولعل من أىم في وجـو المنافسين لضمان ب

 لتنافسية.مفهوم األسبقيات ا

أن ىنـاك ضـرورة  يمكـن القـولومن خبلل الرؤية النظريـة والتطبيـق العملـي فـي الشـركات الليبيـة اليـوم ،      

 .شركات الليبيةداء االستراتيجي لللبيان أىمية األسبقيات التنافسية لتحسين األ

التي أكدت على وجود ، وباالستناد إلى نتائج و توصيات العديد من الدراسات واألبحاث السابقة

التعرف أكثر على مشكلة الدراسة من  يمكن ،عبلقة ارتباط معنوية بين األسبقيات التنافسية واألداء االستراتيجي

 :ين التاليينخبلل طرح التساؤل

 يـري الشركات الصناعية فـي بنغـازي بمـفهـوم األسـبقيات الـتنافـسية ؟ مـا ىـي درجـة إلمـام مد 

  في حسـبانهـم وبـعـين االعـتبار مـفـهـوم األسـبـقـيات التنافسية ؟  ونىـل يـأخـذ ىـؤالء الـمـدير 

 : الدراسة ىدف  4.7

 الرئيسي يد ىدف الدراسةف نو يمكن تحد، باالستناد إلى ما تم التطرق لو في مقدمة ومشكلة الدراسة     

 ي :ـــــــــــــــفي اآلت

 .تحديد مدى إلمام مديري الشركات الصناعية في بنغازي بمفهوم وأىمية األسبقيات التنافسية 

 : أىمية الدراسة  5.7

 نشط ضمنوـت الذي،  يةع التنافسـبلل الضرورة التي يفرضها واقـن خـم اأىميته تستمد الدراسة

كما تحاول الدراسة  رقيد الدراسةر باعتبار أنها جميعًا تسعى إلى تعزيز مركزىا التنافسي، الشركات الصناعية



تقديم إضافة علمية من خبلل تسليط الضوء على مفهوم األسبقيات التنافسية وأىميتو في خلق موقف تنافسي 

 جيد للمنظمة أمام منافسيها.

. 

 منهجية الدراسة :   6.7

 

تحليلــي لقيــاس درجــة إلمــام مــديري الشــركات الصــناعية بمفهــوم األسبقيـــات المــنهج الوصــفي الُاعتمــد 

 التنافسيـة ، من خبلل شقين أساسيين :

عـلـــى المراجــع  االطــبلعيتنــاول مراجعـــة مــا ورد فـــي األدب اإلداري مـــن خــبلل اإلطــار النظــري الــذي  - أ

إطار نظـري يوظـف ك طـار  العلميــة والبحوث والدراسات ذات العبلقة بموضوع الدراسة ؛ بهدف وضع

 ايـير.ــــــــــيتم على ضوئو استخبلص مجموعة من التساؤالت والمؤشرات والمع يعـــــــــــــمرج

 

بموضوع الدراسـة ، وذلك لربط اإلطار ة هدف إلى تجميع البيانات المتعلقـالدراسة الميدانية التي ت - ب

ة للمنظمات الصناعية الليبية ) قيد الدراسة ( دراسـة ميدانيـ ريتجـبالواقع العملي، حيث أُ  يالنظر 

ودراستها وتحليلها بغـرض الوصول إلى المعلومات المطـلوبـة لتحقـيـق ة لتجـمـيع البيانات األساسيـ

 . أىـداف الدراسة

 

 مجتمع الدراسة :  .7.7

ا الرئيسـية فـي يتكون مجتمع الدراسـة من مديري المنظمـات الصـناعية الليبيـة المسـاىمة الواقعـة إدارتهـ

، والمتمثلـة دولـةمنظمات ،وذلك حسـب تصـنيف الـدليل الصـناعي الصـادر عـن ال بنغازي، وعددىا خمسمدينة 

 في المنظمات اآلتية :
 

 شركة اإلنماء المساىمة لؤلنابيب.  .7

 شركة اإلنماء المساىمة لؤلسبلك والكوابل الكهربائية. .2



 المساىمة للمشروبات. يشركة أبو عطن .3

 ن الوطنية ) مصنع مكرونة بنينا (.شركة المطاح .4

 شركة االسمنت الليبية المساىمة. .5

تتميز المنظمات التي يحتويها مجتمع الدراسة بكبر حجم جهازىا اإلداري وكبر حجم رأس مالها و      

 ، تقريباً ، وكذلك ف نـها بالكامل تمـر بمرحلـة انـتـقاليـة مـن شركات قطـاع عـام إلـى شركـات مساىمة اراتهاواستثمـ

( عدد  7-7ويبين الجدول رقم ) وبذلك ف ن مجتمع الدراسة يعتبر متجانسًا ،  .لها نفس الهيكل التنظيمي

 .المستهدفين بالدراسة في كل منظمةالمديرين 

 
 (1-1) جذول

 مـجـخـمـع الـذراســـت
 

 المجموع إدارة  إشرافية ومدير  إدارة وسطى ومدير  إدارة عليا ومدير  اسم المنظمة

 28 77 7 4 شركة اإلنماء لؤلنابيب

 24 74 6 4 شركة اإلنماء لؤلسبلك

 33 78 .7 5 للمشروبات يعطنشركة أبو 

 22 73 6 3 شركة المطاحن الوطنية

 .2 75 5 - شركة االسمنت  الليبية

 727 77 34 76 المجموع
 

اإلدارية، وتم مـن جميـع المستويــات  يراً مد 727وبذلك يكـون المجمـوع الكـلـي للمـديريـن فـي مجتمـع الدراسـة 

 اعتماد أسلوب المسح الشامل بدراسة جميع أفراد المجتمع.

 
 

 



 حدود الدراسة :  8.7
 

فقط في المنظمات الصناعية المساىمة الواقعة إداراتها  نعلى المديرين الليبيي اقتصرت ىذه الدراسة 

مــ وىـي فتـرة  .2.7ن عملهـم خـبلل النصـف الثـاني مـن سـنة الرئيسية داخل مدينـة بنغـازي ، المتواجـدين بأمـاك

 تجميع البيانات.

 : داة جمع البياناتأ 9.7
 

استمارة االستبيان أداة رئيسية لتجميع البيانات ذات العبلقة بموضوع  الدراسة من مجتمع  استخدمت     

  .الدراسة
 

 تحليل البيانات :  7..7
 

ببعض أساليب  ةاالستعان لن استمـارة االستبيـان مـن خـبلتم تحليل البيانات المتحصل عليها مـ

 وصفي التي تتطلبها طبيعة الدراسة وفقاً لآلتــــي:اإلحصاء ال

جــداول التكــرار اإلحصــائية، الســتخراج المؤشــرات األساســية لوصــف البيانــات بواســطة النســب المئويــة،  .7

 والتكرارات لكل بند من بنود صحيفة االستبيان.

ييس النزعة المركزية المتمثلة في المتوسط الحسـابي، وذلـك للتعـرف علـى متوسـط إجابـات استخدام مقا .2

أفراد العينة على  فقرات االستبيان الستخراج الترتيب لكل عبارة من عبارات محاور البحث. واالنحراف 

 المعياري لقياس مدى التشتت في إجابات المبحوثين عن القيمة المتوسطة لها.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ثانيال الفصل  

للدراسة نظرياإلطار ال  
 

 

 

 

 

 

 



 : تمهيد 7.2

الطـلبة والبحاث بين مفهـومي األسبقيات التنافسية والمزايـا التنافسيـة ،وفـي الحقيقة  نيخلط الكـثـير مـ       

 Competitiveأنهـما مفهـومان مترابطان لكنهـما مختلفـان تمامـا ،فاألسبقـيات التنافسيـة ر

Antecedences ر  ر أو األولويات التنافسيةCompetitive Priorities  ر تعتـبر مصــدرا وسببـا

، فمثـبل قد تركز المنظمة على   " Competitive Advantage "للحصـول على الميزة التنافسيـة  

 بعدي الجودة والمرونة من أبعاد األسبقيات التنافسية وتكون النتيجة ىي الحصول على حصة سوقية أكبر من

 ميزة تنافسية للمنظمـة أمام منافسيها. لالمنافسـين أو تعزيـز رضا الزبون عـن المنتـج ، وىذا ما يمثـ

ة ـوتلبي المنتجـاتم ـديـقـا في تـز عليهـوترك ةـا المنظمـالتي تختارى األبعـاد ىي ةـالتنافسي فاألسبقيـات       

 .ـيــنمزايا مقابل المنافس صل علىتح أن أكثر أوحدىا أوتستطيع عن طريق ،  طلبات السوق

لما تقدم ف ن األسبقيات التنافسية تعـتـبر حجـر األسـاس لخلــق موقف تنافسي جيد للمنظمة أمام  وفقاً  

ن ذلك لو تأثير كبير على منافسيها ، فيجب على المنظمة اختيار األبعاد التي ستعتـمـدىا وترتيبـها بشكل جيد أل

 .أدائها

لمنظمات اإليطاليــة رائـدة فـي صناعـة المصـوغات والـمشـغوالت الذىبـيـة والماسـيـة تعتبر افمثبًل 

العتمادىـا علــى شبـكـة من الـمنظمـات الصـغيـرة ذات المرونـة العاليـة ، حيـث ب مكانهـا التكـيـف واالستجـابـة 

أكبر  ةيـة ،كـذلك تعتـبر  المنظمات الهولنديالسريعـة وفقـا لمتطلبـات السـوق ومـواكبـة أحـدث الموديـبلت العالم

مصدر للزىور في العالم وذلك العتمادىا على عنصر اإلبداع الذي يستـند إلى مراكز بحوث متقدمـة ومتطـورة 

فقد نجحت صناعة  ،إلى مختـلف األسـواق العالمية ومن جهة أخرى افي زراعـة وتعبئـة الزىور وتصديرى

أ مركز الصدارة العالمية في ىذه الصناعة وذلك من خبلل اعتمادىا على عنصر وّ الساعات السويسرية في تب

 الجودة الــذي مكنهـا من كسب ثقـة الزبـون والحفاظ عليو.

ومن أمثلـة تحويـل األسبقيات التنافسية إلـى ميـزة  تنافسية أيضـا ما قـام بـو منتجـو الحديـد في منطـقـة        

يطالـي من ابتكـار مصانـع صغيـرة الحجم تتطـلب استثمارات ضئيلـة نسبيـا مـع توفيـر كبيـر بريشيا في الشمال اإل



في الطـاقـة، واعتمادىــا أسـاسـا عـلـى معـادن الخـردة كـأسـاس للخـامـات بحـيث أمكنهـا استغبلل صغر الحجم 

 في نفس الوقت. تالخاما العمبلء ومن مصادر نوالمرونة النسبيـة فـي اختيـار المواقع القريبة م

ن المنظمات العربية دخلت إلى القرن الحادي والعشرين فوجدت نفسها في عالم يختلف كثيرا عن إ         

األخير من القرن العشرين ، عالـم تختلـف خريطتو السياسيـة واالقتصــاديـة  عذلك الذي كان في الرب

ـت عـليـو من عشرين عاما مضت إنها خريطة تحتاج لمن يحسن قراءتها والتـكـنـولـوجيـة والسوقـيـة تمامـا عـما كـان

كبير بالقدرة التنافسية للمنظمات )سيد والتكيف معها في تعامل رشيـق ، وىـو تعامـل ترتهـن فاعليتو لحد  

 . (2..75،2مصطفى ،

هدىـا األسواق العالميـة ، بحيث فـ ن كـل الدالئـل تشيـر إلى أىمـية وحتمـية المنافسـة التي تش وخـتامـاً         

يتـوقـف مصيـر كـل منظمـة على ميزتها التنافسية، ولن يقتصـر األمر على المزايا التنافسيـة التـقليديـة بل يتعداه إلى 

 . المنظمةضرورة خـلق مزايـا تنافسـيـة حاسمـة تستنـد إلى أسبقيـات تنافسيـة تعتمـدىـا 

 األسبقيات التنافسية : 2.2

والتي ظهرت في  ،االستراتيجية أدبيات اإلدارةفي تعتبر األسبقيات التنافسية من المفاىيم الحديثة        

 مات.وحظيت باالىتمام مع احـتدام المنافسـة التي تواجههـا المنظـمن القرن الماضي الثمانينات 

أن العـامـل األكثـر أىميـة  (76،  4..2)نيفين حسين،  M.Porterات يـؤكـد أستـاذ االستراتيجيـو        

والمحـدد لنجـاح المنظمـة ىو موقفها التنافسي في الصناعة التي تعمل بهـا ، وأن كـل منظمـة يجـب أن يكـون 

يمكن تحقيقـها عـن طريق  ال وىي ميزةلـديهـا مـا تـرتكـز عليـو لتحقيـق موقـف تنافسـي جيـد ) ميزة تنـافسيـة (، 

على ضرورة إيجـاد  Porterلقد شدد  ،ىي أبعاد األسبقيـات التنافسيـة ل عوامل وأبعادوإنما من خبل، الصدفة

 ممكنة. وتـرتيبهـا بالشكـل الـذي يعطـي أفضل نتيجة  ،التوليفـة المناسبـة مـن ىـذه األسبقيـات

أن الموقع المتميز الذي تحتلو العمليات في ىيكل ( .7،  6..2)سلطان   Scheroder ويرى      

وتسمى ىذه  ،أنشطة الشركة يأتي من خبلل أسبقياتها التنافسية والمتمثلة بالتكلفة والجودة والمرونة والتسليم

 األسبقيات بمرامي األداء.



إلى األسبقيات التنافسية على أنها أبعاد االستراتيجية (75، 2..2)الحافظ   Buffaوينظر 

( 76، 2..2)الحافظ   Wiledالتجهيز والمرونة ،ويؤكد التنافسية ،ويحددىا بالتكلفة ،والجودة ،واعتمادية

أن األسبقيات التنافسية ىي مجموعة من المعايير المتعلقة بأداء الشركة والمتمثلة بالتكلفة المنخفضة والجودة 

، 2..2)الحافظ  Roth & Miller  ويذىب  العالية والمرونة الكبيرة والتسليم في الوقت المحدد ،

  .فة ،والجودة ،والمرونة ،والتسليمسبقيات التنافسية بعوامل نجاح التصنيع ويحددانها بالتكلإلى تسمية األ( 76

في أن األسبقيات التنافسية تشكل المساحة ( 72،  6..2)الطويل  Adam  & Ebert قويتف          

عية ومساىمتها األىم في تكوين صورة واضحة عن اإلنتاج والعمليات من خبلل اعتمادىا في الشركات الصنا

 6..2)الطويل  Slackفي االستجابة لحاجات ورغبات الزبائن ،وبالتالي إكسابها ميزة تنافسية ، ويشير  

إلى األسبقيات التنافسية على أنها أىداف األداء ،وتتضمن التكلفة المنخفضة ،والجودة العالية ،والمرونة ( 72،

عتمادية في تسليم المنتجات وأن تحقيق الشركة لهذه في العمليات ،وسرعة تسليم المنتجات فضبل على اال

على أن ( 72، 6..2)الطويل   Ritzman ويؤكد  األىداف يمكنها من الحصول على الميزة التنافسية،

األسبقيات التنافسية ىي األبعاد التي يجب أن يمتلكها نظام العمليات في الشركة من اجل تلبية احتياجات 

  .في التنافس فيهاكة األسواق التي ترغب الشر 

تخفيض  وبشكل عام يمكن القول أن األسبقيات التنافسية ىي تلك األبعاد التي تساعد الشركة في          

وإنتاجها بمرونة مناسبة  ،الزبائن بالجودة المطلوبة فضبل على تقديم المنتجات إلى ،التكاليف الكلية للمنتجات

زام بمواعيد تسليمها إلى الزبائن ، باإلضافة إلى تقديم منتجات تنسجم وطبيعة عمل الشركة ،وكذلك االلت

أن تسعى المتبلك تلك  بالحالية باستمرار ،وبهذا يمكن التأكيد أن الشركة يج تجديدة وتطوير المنتجا

 .لضمان بقاء الشركة ونموىا جل الحصول على الميزة التنافسية في األسواقأاألبعاد من 
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ىناك قدر كبير من االتفاق على أبعاد األسبقيات التنافسية على الرغم من وجود قدر من االختبلف         

في تسميتها ،لكنها تندرج تحت المفهوم نفسو ، ولغرض الدراسة الحالية نجد أن ىناك خمسة أبعاد لؤلسبقيات 

وفيما يلي استعراض لكل بعد من أبعاد  ،م واإلبداعالتنافسية ممثلة بالتكلفة والجودة والمرونة والتسلي

 األسبقيات التنافسية :

 التكلفة :  7.3.2 

تلعب التكلفة دورا ىاما كسبلح تنافسي ؛ فبل يمكن تحديد أسعار تنافسية دون ضبط مستمر         

ض عناصر التكلفة للتكاليف ، حتى أن كثيرا من الشركات المتميزة تنافسيا تستهدف أن تكون الرائدة في خف

 .فساتها في نفس الصناعة أو النشاطبين منا

وقد أوضحت بعض الدراسات التي أجريت عن االستراتيجيات التنافسية لشركات مثل       

Roockford , Coca Cola , Rca    أن نجاحها كان باختيارىا الستراتيجية خفض التكلفة

 ( 87،  2..2ونجاحها فيها . )مصطفى ، 

ن االجتهاد في خفض تكاليف الشراء والتخزين والعمالة وكافة عناصر التكاليف بشكل عام يعد إ       

التنافسية ، وىو ما يتطلب تصميم معايير إنفاق عملية وموضوعية لكل عنصر من  ةمتطلبا أساسيا لتعزيز القدر 

 التكلفة لدى المنافسين . عناصر التكلفة وتطويرىا بما يتناسب والتغير في تكنولوجيا العمليات ومستويات 

العمليات بتحديد تكاليف  يريقيام مد يتطلب تحقيق الميزة التنافسية على أساس بعد التكلفة ،       

المواد والعمل والطاقة والتكاليف األخرى بهدف تصميم نظام يسهم في خفض تكلفة الوحدة الواحدة ، 

التكلفة ىي النظير االستراتيجي للسعر فوالتسهيبلت ،  ويستلزم ذلك المزيد من االستثمارات ألتمتة المعدات

أن على الشركة التي تركز على التكاليف أن تجعل تكاليف رأس المال ،والعمل ، ويؤكد  بوصفة سبلحا تنافسيا ،

 .قل من الشركات المنافسةوالمواد ،والتشغيل والطاقة والعمليات األخرى أ



الحصول على الحصة السوقية ىو اإلنتاج بالتكلفة  ن من أسباب تفوق ونجاح بعض الشركات فيإ

األدنى ، حيث أن الزبون عندما ال يستطيع أن يميز منتجات شركة عن شركة أخرى ،ف نو يلجأ للتكلفة ـ 

 .للقيام بعملية الشراء بالضرورة ـ كمحدد أساسي

شركة في تخفيضها ، فبدائل ن االعتماد على التكلفة اإلجمالية يؤثر في عدد البدائل التي تبحث الإ      

التخفيض تكون كثيرة في حالة االعتماد على التكلفة اإلجمالية ،في حين تكون محددة في حالة استخدام 

إلى  جأىمية تحليل ىيكل تكلفة المنت( 74، 6..2)سلطان  Shnnonويبين   ،الشركة  لهيكل المنتج

 .والسيما عندما تتحول الشركة من استراتيجية ألخرىبما يسهل من إمكانية السيطرة عليها  عناصره األساسية،

إلى أن استخدام الشركة لسياسة صيانة مناسبة ( 74، 6..2)سلطان   Schmennerويشير       

،واستخدام أساليب متطورة لتحسين جودة منتجاتها ، وتقليل الوقت الضائع ،والتأكيد على خفض مستوى 

استخدام التقنيات الحديثة في تقييم المنتجات ، وتقليل أوقات تسليم المخزون ،وتقليل معدل دوران العمل ،و 

المنتجات إلى الزبائن ، وغيرىا من األساليب التي تلجأ إليها الشركة ، كل ذلك من أجل تخفيض تكاليفها 

أن الشركة التي تسعى إلى خفض ( 74، 6..2)الطويل  Slack اإلنتاجية إلى أدنى مستوى ممكن ، ويؤكد 

وحتى الشركات التي تسعى إلى المنافسة بأسبقيات أخرى  غير  ،لفة ابتداءمنتجاتها تتبنى أسبقية التك أسعار

 .بآخر بخفض تكلفتها التكلفة ،ف نها ستكون معنية بشكل أو

إذا التكاليف ىي كل أشكال النفقات التي يتم إنفاقها من أجل الوصول إلى اإلنتاج المرغوب ، ومن        

اشر ويرتبط تماما بالعملية ـــــأ بشكل مبــــــا ما ينشـــــداف اإلنتاج ، ومنهــــــــاال وثيقا بأىـــــاتص ثم فهي تتصل

ة ) التكاليف المباشرة ( من تكلفة المواد الخام ، وتكلفة العمل المباشر واستهبلك اآلالت ، وىذه ــــــاإلنتاجي

تاج ، وثمة تكاليف غير مباشرة وىي وان كانت تتصل بأىداف التكاليف المباشرة تتغير طرديا مع كميات اإلن

 .اإلنتاج إال أنها ال ترتبط مباشرة بكميات اإلنتاج ، بل منها ما ىو ثابت تماما حتى وان كان اإلنتاج متوقفا تماما

ومن وسواء كانت التكاليف مباشرة أم غير مباشرة ، فهي في النهاية وسيلة لتحقيق أىداف اإلنتاج،        

للتأكد من انضباطها وتوافقها مع أىداف اإلنتاج ومستوياتو ،  مؤشرات التكاليف ثم البد لئلدارة أن تراقب

وبالتالي ف ن انحراف التكاليف يعني التأثير على األرباح، إذ أن عائد البيع يمثل اإليراد الكلي الذي يتم توزيعو 



و، ف ذا زادت تكلفة المواد الخام والعمل واستهبلك تم بيع على عناصر اإلنتاج التي شاركت في تحقيق ما

اإلدارية األخرى من التكاليف   تاآلالت ) تكاليف مباشرة ( وكذلك زادت تكاليف البيع والتسويق والمصروفا

كعائد لرأس المال ) األرباح ( الشك   ى) وىي جميعا تكلفة عناصر العمل والمواد ( ، ف ن ما يتبق غير المباشرة

ل ، وبالعكس إذا كانت تكلفة عناصر العمل والمواد الخام في مستوياتها الطبيعية المتناسبة مع سيكون أق

 مستوى اإلنتاج ، فان عائد رأس المال يزيد.  

، يتضح أن بعد التكلفة يعد بمثابة الركيزة األساسية في نجاح الشركة من خبلل  معلى ما تقد وتأسيساً        

لشركات المنافسة والدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع حصتها السوقية ،فضبل على تمكينها من الوقوف أمام ا

أن عدم اىتمام الشركة بتخفيض تكاليفها قد يكون السبب وراء تدىورىا وانسحابها من األسواق ، وأن التكلفة 

ق األىداف التي تمثل المبالغ النقدية التي تدفعها الشركة من أجل حصولها على عوامل اإلنتاج الضرورية لتحقي

 .جلها الشركةقامت من أ

 الجودة : 2.3.2 

استعملت كلمة الجودة أو النوعية في أشكال مختلفة للتعبير عن وجهات نظر متباينة ، فالجودة من        

وجهة نظر المستهلك تقترن بقيمة السلعة ، أو بفائدتها أو حتى في سعرىا ، ومن وجهة نظر المنتج تقترن كلمة 

 مبمطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المحددة ، أي إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وفقا للتصميالجودة 

 .الموضوع

أخذت معنى الفحص ، حيث  ..79فمثبل في مطلع عام  لقد تطور مفهوم الجودة عبر مر السنين ،      

ربعينات تطور مفهوم الجودة يتم فحص المنتجات تامة الصنع بكاملها والمعاب يعاد تصحيحو، وفي مطلع األ

ليأخذ طابعا خاصا حيث طورت األساليب اإلحصائية حينذاك فأصبح ىذا التعبير يعني الضبط اإلحصائي 

ضبط الجودة من  ةللجودة، حيث طورت فكرة تعرض العمليات اإلنتاجية لتذبذبات طبيعية ، لذا فان مسؤولي

وفي  بذبات وتؤمن السيطرة على العمليات اإلنتاجية ،خبلل أساليبها اإلحصائية أن تكتشف مثل ىذه التذ

الستينات اتسع مفهوم الجودة ليمتد خارج نطاق العمليات اإلنتاجية ليشمل الوظائف األخرى للمنظمة منميا 



لهذا المفهوم ف ن جودة المنتج ىي مسؤولية المنظمة بكاملها ، ثم تطور  الضبط المتكامل للجودة ، ووفقاً 

 .لشكل المطلوب ولفترة زمنية معينةليشمل درجة االعتماد على المنتج في تلبية رغبات الزبائن بامفهوم الجودة 

تعرف الجودة بشكل عام على أنها مبلئمة المنتج لبلستعمال ، وىذا يعني إشباع حاجة المستهلك أي       

 ( 292،7995أن الفائدة المحققة من  ذلك المنتج تحقق الرضا لدى المستهلك. ) منعم جلوب،

تناول الكتاب ىذا البعد بشكل كبير في أدبيات إدارة اإلنتاج والعمليات ، والسيما خبلل العقدين        

أن الجودة تعني عمل األشياء بشكل صحيح لتقديم   البعضالسابقين وتباينوا في إعطاء مفهوم الجودة ، فيرى  

أن الجودة تعني درجة مبلءمة المنتج لبلستخدام  ، ويشير آخرونمنتجات تبلئم حاجات الزبائن ورغباتهم 

أن الجودة تعد ىدفا لكل مدير وقوة ذات تأثير كبير في أداء الشركات ،ومن ثم تعزيز مركزىا  البعض،ويرى 

ن بعد الجودة يعد من األبعاد األساسية التي يمكن للشركة من خبللو تحقيق ميزة تنافسية على باقي إالتنافسي ، 

 افسة.الشركات المن

أن تفوق الشركة على مثيبلتها من الشركات المشابهة يمكن أن يتحقق من خبلل تبني   البعضويؤكد        

الفوائد التي تحققها الشركات الصناعية من جـراء اعتمادىا بعد الجودة    بعض الكتابأسبقية الجودة ، وعرض  

السوقية ، والتخلص من شدة المنافسين ، وتقليل كميزة تنافسية باآلتي : زيادة ىامش الربح ، وزيادة الحصة 

أن ىناك اتجاىين لمفهوم   وأشاروامخاطر الصحة والسبلمة الصناعية ، وتقليل الهدر ،وزيادة كفاءة اإلنتاج ، 

الجودة وفقا لوجهة نظر كل من المنتج والزبون ، حيث تعني الجودة ـ من وجهة نظر المنتج ـ المطابقة 

بمقاييس معينة ويقاس أداؤىا من قبل الفاحصين الذين يطابقون المخرجات بالمواصفات للمواصفات ، وتحدد 

المحددة مسبقا ،ىذا يعني أن الجودة المطابقة تهدف إلى اإلنتاج بدون أخطاء ،وذلك من خبلل التحسين 

ى تحقيقها المستمر للعمليات  أما الجودة من وجهة نظر العميل ، فهي تعني قيمة ومستوى خدمة المنتج ومد

 للغرض المقصود منها بالسعر الذي يرغب العمبلء في دفعو ،وعليو فالجودة ىي التوافق لبلستخدام. 

 

 



إن االىتمام بموضوع الجودة ودورىا في تحقيق مردودات ايجابية للشركة دفع بالعديد من الشركات 

را ألىمية بعد الجودة بوصفها إلى البحث والتحليل إليجاد أساليب متطورة لتحسين جودة المنتجات ، ونظ

ودة ــــتسهم في بقاء الشركة ونموىا ، فقد ظهر العديد من المفاىيم في ىذا المجال، منها إدارة الج أسبقية

 Total Quality Management "   (TQM .) " ةــــــــــــــــــــــالشامل

ت التنافسية الهامة، والتـي تشـير إلـى مع ما تقدم ، يمكن القول أن الجودة تعد إحدى األسبقيا اتساقاً 

 .على تلبية حاجة معينةمجموعة من الخصائص والمواصفات التي يمتلكها المنتج والقادرة 

 المرونة : 3.3.2

يعد بعد المرونة من األسبقيات المهمة ، إذ يعتبرىا العديد من الكتاب المعيار الحقيقي لقابلية الشركة       

يع لتلبية طلبات السوق في االنتقال والتحول من منتج آلخر وفقا لحاجات ورغبات لبلستجابة والتكيف السر 

 العمبلء .

فهناك من يرى وباتجاه بناء تصور شامل عن مفهوم المرونة نستعرض بعض آراء الكتاب بهذا الصدد ،       

ووقت وتكلفة وأداء ، في  أن المرونة ىي قابلية الشركة للتغيير واالستجابة لحاجات ورغبات العمبلء بأقل جهد

إلى المرونة   البعضأن المرونة ىي القابلية للتحرك واالنتقال بين المنتجات بسرعة ،وينظر   آخرونحين يرى  

على أساس أنها تضيف بعدا قويا إلى االستراتيجية التنافسية للشركة ، باإلضافة إلى بعدي التكلفة والجودة ، 

د تصل إلى حد التقارب في مستوى ىذين البعدين ، ولكن سرعة حيث أن معظم الشركات الصناعية ق

 االستجابة لحاجات ورغبات العمبلء تعد معيارا مهما لنجاح الشركة في الوقت الحاضر .

أن المرونة تعني قابلية الشركة لتغيير عملياتها بطريقة ما من خبلل التغيير في  فريق آخرويرى        

بأنها البعد األساسي لتحقيق   أخرونو كيفية أدائها أو متى يتم إنجازىا ، ويصفها  مخرجات العمليات أو كيفية أ

تصمـيم المنتجات والتـي  لسريعة للتغيرات التي قد تحدث فيالميزة التنافسية للشركة من خبلل االستجابة ا

باعتبارىا إحدى االتجاىات  إلى المرونة    مع رغـبات الزبائن ، وينظـر  يتبلءمتتطلب تغيـيرا في تصميماتها بما 



الحديثة والمهمة في استراتيجية العمليات ،وإحدى العوامل األساسية لنجاح استراتيجية الشركة . ) الطويل 

 (.2-79، 2..2والحافظ ، 

ن المرونة تعد إحدى المتغيرات ذات األىمية الكبيرة في التعامل مع حاالت عدم التأكد ولذلك فهي إ      

إحدى االتجاىات الحديثة  وتعد خاص الظروف البيئية التي تتسم بسرعة التغيير وبشكل كبير،تبلئم وبشكل 

ذات األىمية البالغة في استراتيجية العمليات وإحدى المرتكزات المهمة التي تركز عليها الشركة في نجاح 

 أعمالها.

اح الشـركة وبقائهـا واسـتمرارىا فـي على ما سبق يمكن القول أن أسبقية المرونة تعد مفتاحا لنج تأسيساً      

السوق ، من خـبلل تـوفير القابليـة للتغييـر واالسـتجابة لحاجـات زبائنهـا مـن المنتجـات بأقـل جهـد ووقـت ، ويـتم 

ـــة  ذلـــك مـــن خـــبلل تحليـــل ومعرفـــة تلـــك الحاجـــات ، وتـــوفير جميـــع اإلمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية والمعلوماتي

 .ستجابة لمتطلبات الزبائنلبل
 

 التسليم ) السرعة أو الوقت ( :  4.3.2

تعني ىذه األسبقية سرعة تقديم المنتج الجديد، والمتمثل في الوقت المستغرق من نشوء فكرة       

التصميم إلى اإلنتاج النهائي ، ففي الصناعات التي تتسم بدورة حياة قصيرة نسبيا ف ن الوقت يعد عنصرا 

األسواق والسيما في  لوبصورة سريعة ألي منتج جديد يدخ حاسما، لذا يتوجب على الشركات أن تستجيب

مابين تسلم الطلب من  -األسواق التي تتسم بالتغيرات السريعة ،فالسرعة تعني القابلية لتخفيض المهل الزمنية 

إلى أدنى مستوى ممكن، وتتضمن ىذه األسبقية التسليم في الوقت  -الزبون إلى حين تسلمو للمنتج النهائي 

 خبلل اآلتي :ة التسليم في الوقت المحدد من والمتفق عليو مع الزبون وتبرز أىمي المحدد

 مواجهة الضغوط من الزبائن . -

 مواجهة الضغوط من المنافسين . -

 مواجهة الضغوط من أصحاب حقوق الملكية لخفض التكاليف وتدنية المخزون . -



اق من قبل العديد من الشركات ، من خبلل بعد التسليم يعد بمثابة القاعدة للتنافس في األسو  إن       

التركيز على خفض الفترات الزمنية والتسريع في تصميم منتجات جديدة وتقديمها إلى الزبائن في وقت أقصر ، 

مقابلة  لإلى أن بعد التسليم يعكس قدرة الشركة على إدارة العمليات اإلنتاجية  ، من خبل  البعضويشير 

 ت بانتظام وتسليمها في وقتها المحدد  وفق إطار مجدول زمنيا.طلبات الزبائن من المنتجا

الشركات الصناعية تتنافس في الوقت الحاضر على أساس سرعة تسليم المنتجات للزبائن وفي  إن     

الوقت المحدد ، إذ يعد الزبائن سرعة تسليم المنتجات من العوامل المهمة في العديد من الصناعات والتي لها 

أن على الشركة التي تتبنى بعد التسليم توفير وتنسيق جميع   البعض ادة رضاىم عن الشركة ،ويشيردور في زي

 العناصر الخاصة بالنظام اإلنتاجي لتقديم المنتج في الوقت المحدد.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــو عنــدما تكــون العمليــات اإلنتاجيــة لغــرض التخــزين تقــاس كفــاءة التســليم بتــوفر 

طلب عليها ، أما عندما تكون عمليات اإلنتاج حسب الطلب تقاس بمدى مقابلة جداول التسليم اإلنتاج عند ال

المنظمة على توفير المنتجات  ةوفقا لتواريخ االستحقاق المتفق عليها مع الزبائن ، لذلك تبين ىذه األسبقية قدر 

 .ها والتي تقاس وفقا لوقت اإلنتاجعند الحاجة إلي

ليم يشير إلى توفير المنتج في المكان والزمان المطلوبين ، وحسب جـدول وبذلك يتضح أن بعد التس

زمني محدد ، وىي يعبر عن قدرة العمليات على مواجهة طلبات الزبائن وتسـليمها لهـم فـي الوقـت المحـدد فـي 

 .زايد أىمية الوقت بالنسبة للزبونظل ت

 اإلبداع :  5.3.2

ـاج وتوزيـع المنتجـات وتعميـق أسـاليب عمل خبلقة تستند عليهـا يهتم اإلبداع ب يجاد طرق جديـدة إلنت      

 المنظمـات  لتشخـيص مستويات التغيير في بيئتهـا الداخلـية والخارجيـة وعملياتهـا اإلنتاجيـة بغيـة تحسين أدائها

 .والمحافظة على ميزتها التنافسية

اديـن الحيـاة باعتباره الشكـل األرقى  والسمـة األساسيـة يـحـتـل اإلبـداع أىـميـة مـتـميـزة فـي مختـلـف مي      

لبيئـة األعمـال المعاصـرة ، إذ يركـز على التجديـد في األفكار وطـرق وأساليب العمـل ، وتعـددت تعاريف  



يعبــر عنو  بالعمليات التي تؤدي إلى خلق فكرة وإخراجها من خبلل  فمنهم مناإلبـداع وفق آراء المهتميـن 

 مفيدة أو طرق جديدة. ةنتج ، أو خدمم

إلى اإلبداع بأنـو ترجمـة أفكـار جـديـدة لمنتـج أو عمليـة أو  البعض  يتـفـق ىذا المفهـوم مع إشارة     

) منصوري  أنهــا عمـليـة خلـق أفكـار جـديــدة ووضعهـا موضع التطبيق .آخرون طريقـة جديـدة لئلنتـاج ، ويضيـف 

 (27، 8..2الزين 

ويـعـرف اإلبـداع بـأنـو عـبـارة عـن تـطــور وعـمـل خــبلق بمـا يحقــق اإلبـداع فـي اإلنتــاج والتكـنـولـوجيـا        

المستعملة ،أو إيجـاد طرق جديدة إلنتاج وتوزيع المنتجـات بشكـل مختـلف عمـا ىو قائـم في مياديـن العمل 

لــف المنظمـات تتمثـل ببنـاء مهارات ومعرفة أساسية في ميادين األعمال ، ،ويحقـق اإلبـداع مـزايـا عـديــدة لـمخت

 جديدة. ويعرف بالجهـود العلميـة والتقنيـة لتلبيـة احتياجـات األسـواق لمنتجات وعمليات

وبذلك يمكن القول أن بعد اإلبداع يسهم في تحقيق الميزة التنافسـية للشـركة مـن خـبلل التركيـز علـى       

العلمية والفنية المبذولة والتي تعمل علـى تلبيـة حاجـات ورغبـات الزبـائن ،مـن خـبلل االسـتخدام السـليم  الجهود

 .طبيق األساليب المتطورة في العملللموارد المتاحة وت
 

 المنظمة ألسبقياتها التنافسية :   باختيار وترتي 4.2

وأىميــة كــل بعــد ومســاىمتو فــي خلــق بعــد اســتعراض كــل ىــذه األبعــاد لؤلســبقيات التنافســية وخصــائص      

 : السؤالين اللذان يطرحان نفسيهما ىماالميزة التنافسية والموقف التنافسي الجيد للمنظمة ؛  ف ن 

 من ىذه األبعاد ىو األصلح واألنسب لكي تتبناه المنظمة ؟ أي   -

 كيف يكون الترتيب عند االعتماد على أكثر من بعد من ىذه األبعاد؟ -

وإنما   بعد واحد أو عدة أبعاد يمكن االعتماد عليها دائما ، دأنو ال يوج ينالسؤال ينىذواإلجابة على 

تحدد وتحكم على المنظمة أي بعد أو توليفة ستتبناىا وأىم ىذه  يوالعوامل الت تىناك مجموعة من المحددا

 ي :ــــــــالعوامل ى

 



 ط الذي تعمل فيو.الظروف الداخلية للمنظمة وقدراتها وإمكانياتها ونوع النشا -

 نوع  الشريحة أو الزبون الذي تستهدفو المنظمة وذوقو ورغباتو وإمكانياتو. -

 ظروف السوق والمنافسين وظروف العرض والطلب. -

 توجهات وتطلعات اإلدارة العليا . -

 التشريعات القانونية واالقتصادية السائدة . -

تيـار البعـد أو األبعـاد المناسـبة لهـا وترتيبهـا وبعد دراسة وتحليل وتقيـيم ىـذه العوامـل تقـوم المنظمـة باخ

 بشكل من شأنو خلق الموقف التنافسي األفضل للشركة أمام منافسيها.
 

 استدامة المزايا التنافسية: 5.2

 قد تستطيع المنظمة من خبلل أسبقياتها التنافسية الحصول على ميزة تنافسية وموقف تنافسـي جيـد ،        

أســتاذ  (M.Porter ,1990)المحافظــة علــى ىــذه الميــزة واســتدامتها ، يــذكر ولكــن الصــعوبة تكمــن فــي 

أن قواعد المنافسة اليوم تختلف كثيرا عما كانت عليو قبل عشرين عاما مضت ، حيث أن الميزة  اتاالستراتيجي

تعـد مجديـة أمـام  التنافسية التقليدية والمتمثلة في وفرة عناصر اإلنتاج مثل الموارد الطبيعية واأليدي العاملة ،لـم

عولمة المنافسة والشركات عابرة القارات والتكنولوجيا الحديثـة فـي اإلنتـاج ، كمـا أن المهـارات العامـة والمعرفـة 

 .ظيفهاالعلمية تتحرك بسرعة ومتوافرة في جميع أنحاء العالم ، ومن السهل على المنافسين استيعابها وتو 

زة التنافسية على قدرة المنظمة على االبتكار والتحديث في مزاياىا في الواقع تعتمد قوة واستدامة المي       

أيضـا فـي الخبـرة  نأن تستثمر المنظمة في األصول الثابتة ولكـ يلتصبح أكثر تطورا وتعقيدا ،وعلى ذلك ال يكف

خمـــس قـــوى أو عناصـــر للميـــزة  Porterوالمعرفـــة المتخصصـــة والمهـــارات والقـــدرات التنظيميـــة، لقـــد حـــدد 

ية وىي : التكنولوجيا الحديثة والتجدد والتغيير في احتياجات المشترين وظهور صناعات جديدة والتغيـر التنافس

فــي تكـــاليف المـــدخبلت ، والتغيـــر فـــي السياســـات الحكوميــة االقتصـــادية، ألن التغيـــر فـــي أي مـــن ىـــذه القـــوى 

دة التنـافس بـين الشـركات ، زيـادة حـ والخمسة سيؤدي إلى وضع قيود ومحددات أكثر علـى القـدرة التنافسـية أ

وأىـــم مـــا يشـــغل المنظمـــة ىـــو حـــدة المنافســـة والتهديـــد مـــن المنافســـين الجـــدد  فـــي الصـــناعة ، والتنـــافس بـــين 



الشـركات القائمـة وتهديـد السـلع والخـدمات البديلــة ، والقـوة التفاوضـية للمشـترين والقـوة التفاوضـية للمــوردين، 

ــة لهــذه القــوى ا حتمــاالت األربــاح النهائيــة فــي الصــناعة ، حيــث تقــاس احتمــاالت فالــذي يحــدد القــوة الجماعي

األرباح من منطلق العائد طويل المدى على رأس المال المستثمر ، كما يمكن للشركات التأثير على ىذه القوى 

 (97-95، 4..2) ذياب،      وبالتالي تحدد أو تقيد من حدة المنافسة.

 أنواع وتصنيفات المزايا التنافسية: 6.2

في الواقع ف ن المراجعة والتحليل للعديد من األدبيات المنشورة فـي مجـال الميـزة التنافسـية لـم يظهـر       

تصنيفا واضحا أو متفق عليو للمزايا التنافسية، وبشكل عام يمكن تصنيف المزايا التنافسية وفقا لمصدرىا علـى 

 النحو اآلتي :

وذج الـذي يعتمـد المـوارد كأسـاس للميـزة التنافسـية ،وقـد تصنيف المزايا علـى أسـاس المـوارد ، وىـو النمـ -

( إال أن المــوارد التــي تشــكل مصــدرا  Pandian & Barnyســاىم فــي ىــذا النمــوذج كــل مــن ) 

 عن مفهوم الموارد الحقيقية للمنظمة . رللميزة التنافسية لم يكن لها مفهوم مشترك وال تعب

لمشـتري والتـي تتمثـل فـي التمـايز أو الكلفـة المنخفضـة تصنيف المزايا على أساس القيمـة التـي تحققهـا ل -

، وفي ىذا التصنيف كان مصدر المزايا التنافسية أنشطة القيمة  Porterوىو التصنيف الذي جاء بو  

 والروابط بينها ،وألجل إيجاد إطار شمولي متكامل لتصنيف المزايا التنافسية يمكن اعتماد ما يلي :

اصـية تشـكل من خاصية في المنظمة تميزىا عن غيرىا لدى المشتري وتلـك الخأن الميزة التنافسية تنبع  -

 .مصدر الميزة التنافسية

 .من تقديم منفعة ذات قيمة للمشتريأن الميزة التنافسية تتحقق  -

توجيو المشتري إليها دون أن المنافس يتأثر بالميزة التنافسية التي تتمتع بها المنظمة من خبلل  -

 المنافس.

المزايا التنافسية من خبلل المنظمة يعني تصنيفها وفقا لسبب أو منشأ الخاصية التي تتمتع أن تصنيف  -

 .ن ،وذلك يعني تصنيفها حسب مصدرىابنتيجتها المنظمة بالتفوق على منافسيها في جذب المشتري



. أما وفقا لطبيعة المنفعة المتحققة لوأن تصنيف المزايا التنافسية من خبلل المشتري يعني تصنيفها  -

 أن تكون : ىبخصوص نوع أو طبيعة الميزة التنافسية فهي ال تتعد

منافسة سعرية : ويقصد بها استخدام السعر كأسلوب للتنافس ، وىنا قد يخفض المنتج أو البائع سعره  -

را أو يجعلو على األقل مساويا ألسعار المنافسين ، وعلى البائع إذا ما اتبع ىذا األسلوب أن يكون قاد

 على تغيير األسعار بسرعة وبشكل مرغوب لدى المستهلكين .

منافسة غير سعرية : إن أساس التنافس ىنا ليس السعر بل الخصائص المميزة للسلعة ومستوى جودتها  -

والخدمات التي تنجم عنها  ، ومن مزايا ىذا األسلوب في التنافس العمل على تحقيق أفضلية للسلعة 

تمرار في شرائها  ، الن تفضيل المستهلك للسلعة بسبب مزاياىا غير السعرية وإغراء المستهلك باالس

سيكون أطول أمدا من تميزىا بسعرىا ، واستخدام ىذا األسلوب في التنافس اليعني إىمال عنصر 

أنواع المزايا التنافسية وفقا   Hayes And Wheel Wright( 7984السعر ، وقد حدد )

 ( .7-2قم )لؤلسبقيات كما في الجدول ر 

 (0-5جذول )
 أنواع املسايب الخنبفسيت وفقب لألسبقيبث 

 الميزة أبعاد األسبقيات التنافسية

 تمكن المنظمة من البيع بسعر اقل من معدل سعر الصناعة وبذلك تتفوق على المنافسين التكلفة

 تتمثل في المواصفات واألداء الجيد والوظيفة التي يخدمها الجودة
 ثل في إتاحة المنتج للمشتري عند الطلبوتتم التسليم
 التكيف مع التقلبات في الطلب والقدرة على االستجابة لها المرونة

 تقديم منتجات جديدة بطرق جيدة االبتكار واإلبداع

 

 

 

 ( 4..2المصدر : ) ذياب جرار 



 

 

 

 

ثالثالفصل ال  

 الدراسة الميدانية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث األول : الدراسة االستطبلعية

 تمهيد:  7.7.3

كيز في ىذا الجزء على الّدراسة االستطبلعية الَّتي تمّكن من معرفة إمكانيَّة القيام بالد راسة تم التر   

الرئيسية من عدمها، وللتأكد من صبلحية ووضوح األسئلة الواردة باستمارة االستبيان للتطبيق، ومعرفة 

بلحظات التي يقدمها أفراد العينة التعديبلت الَّتي يمكن إجراؤىا على استمارة االستبيان، ولبلستفادة من الم

 االستطبلعية. كما إن لها أىمية بالغة في معرفة معامبلت صدق وثبات مقاييس الدراسة.
 

 اختيار العينة االستطبلعية وتوزيع استمارة االستبيان : 2.7.3

في  وذلك لبلبتعاد عن صفة التحيز اختيرت عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة بواسطة القرعة،

 تاختيار مفردات العينة، ولقد أعطى الباحث المشاركين مهلة كافية لئلجابة على األسئلة ثم جمعت االستبيانا

 النهائي بشكلها االستبيان استمارة بتعميم الباحث قام االستطبلعية بالدراسة القيام وبعد بالكامل بدون فاقد ،

 .الدراسة قيد بالمنظمات العينة مفردات جميع على

 وصف مقاييس الدراسة : 3.7.3

تم جمع بيانات الدراسة االستطبلعية عن طريق استمارة االستبيان، وتم االعتماد بصفة أساسية على        

( في دراستو بعد إجراء بعض التعديبلت عليو بما يتناسب  6..2االستبيان الذي قدمو ) الطويل وسلطان ، 

ذ المشرف وبعض أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة ، كما تم مع الدراسة الحالية وفقا لمبلحظات األستا

، لقياس أبعاد األسبقيات التنافسية( وذلك  2..2االعتماد على االستبيان الذي قدمو ) الحافظ والطويل ، 

وتكونت استمارة االستبيان من جزئين ، الجزء األول يعنى بجمع بيانات تتعلق بالمتغيرات الديموغرافية لمالئي 

( لبعد  9 -7ستبيان ، أما الجزء الثاني فيتعلق بأبعاد األسبقيات التنافسية ،حيث خصصت الفقرات من ) اال

، ( فتخص بعد المرونة 27-77ات من )( بعد الجودة ، أما الفقر  76-.7التكلفة ، وتخص الفقرات من ) 

تم تخصيصها لبعد  ( فقد 39-32( تخص بعد الوقت والتسليم ، أما الفقرات )  37-22والفقرات ) 

 .اإلبداع



 المتغيرات الديموغرافية : 7.3.7.3

ويتضمن الجزء األول من استمارة االستبيان بيانات عامة عن مالئي االستبيان،  وىي الجنس والعمر والمركز    

الوظيفي والمستوى التعليمي، وعدد سنوات الخبرة ومدة الخدمة في الشركة، ومجال التخصص، كما تم 

 عن الدورات التدريبية التي تلقاىا المدير وعددىا ونوعها إن وجدت . رقرة لبلستفساتخصيص ف

 

 مقياس أبعاد األسبقيات التنافسية :  2.3.7.3

( فقرة،  لقياس أبعاد األسبقيات التنافسية مقاسة على 39يتضمن الجزء الثاني من استمارة االستبيان ) 

 حيث تمت  صياغتها بشكل إيجابي وفقاً للتدرج التالي:( ذو الخمس درجات،  Likertمقياس ليكرت ) 

توزيع الدرجات  ( يوضح7-3والجدول ) غير موافق بشدة (. -غير موافق -محايد  -موافق  -) موافق بشدة 

 .على بنود اإلجابة

 (7-3جدول)
 توزيع الدرجات على بنود اإلجابة 

 شدةغير موافق ب غير موافق محايد موافق موافق بشدة  اإلجابة
 7 2 3 4 5 الدرجة

 
( ىذا المقياس في  2..2( وكذلك ) الحافظ والطويل ، 6..2وقد استخدم ) الطويل وسلطان،      

دراستهما، وتم إجراء تعديل على بعض الفقرات بناًء على مبلحظات األستاذ المشرف، وبعض أعضاء ىيئة 

 التدريس بقسم اإلدارة.

 : الدراسة مقياس وثبات صدق  4.7.3

 اختبار جودة تقييم عند االعتبار بعين تؤخذ التي األساسية المفاىيم من والصدق الثبات مفهوم يعتبر    

 التأكد أو قياسها، المراد الظاىرة أو أجلو من وضع ما قياس على المقياس مقدرةر  إلى الصدق مفهوم ويشير ما

 يرتبط فهو)  الثبات أما(.  3.9 ،7999 ، حسينر. )  قياسو إلى الباحث يسعى ما فعبل تقيس األداة أن من

 أو ثبات فان وعليو ،(  أخرى إلى حالة من نتائجو تختلف ال القياس أن بمعنى المتغير أو العشوائي بالخطأ



 فان ثم ومن ، فقط العشوائي الخطأ من خالية القياس عملية فيو تكون الذي بالمدى يتحدد المقياس اعتمادية

 .الدراسة بنتائج التنبؤ على والقدرة والدقة باالتساق اساأس يرتبط المقياس ثبات

 
   Cronbach Alpha )  ) ألفا كرونباخ معادلة استخدمت الدراسة مقياس ثبات من وللتحقق

 : فهي المعادلة لهذه الرياضية الصيغة أما

           
                          

 :  أن حيث
S       =الثبات معامل. 

=    N  األسئلة أو الفقرات عدد. 
²б a .تباين كل بند من بنود المقياس = 

 = تباين درجات المقياس ككل. 
 .مقدار ثابت  =     7 

 المجموع. =    ∑
 

 % ( وىي قيمة مقبولة ودالة إحصائيا.97)  على ىذه المعادلة بلغ معامل الثبات  وبناءً 

 المعادلة:لمعامل ثبات االختبار عن طريق   يجاد الجذر التربيعيكما قيس الصدق الذاتي ب

V.S 
 

 حيث :

S.V .معامل الصدق = 

.)معامل الثبات )ألفا = 

 .% ( وىي قيمة مقبولة ودالة إحصائياً 95فكان معامل الصدق الذاتي يساوي ) 

 

 

²a                 

S =                           1 -   

 

N 

t² N - 1 

 

 ∑ 

 
 

²б  t 



 يةالدراسة الرئيس المبحث الثاني :

 تمهيد  7.2.3

لقد تبين من خبلل إجراء الدراسة االستطبلعية، إمكانية تطبيق المقياس على مجتمع الدراسة، وأنَّو ال   

يوجد غموض في المقياس، ومن ثمَّ يمكن االعتماد عليو في إجراء الدراسة، باإلضافة إلى أنَّو حاز على 

د األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات وفي ىذا الجزء يتّم تحدي معدالت ثبات وصدق عالية. 

الدراسة الرئيسية، ومن ثم عرض وتحليل الخصائص العامة لمجتمع الدراسة من حيث الجنس، العمر، المستوى 

التعليمي، مدة الخدمة في الوظيفة الحالية ، المركز الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة ومجال التخصص والدورات 

 م التعرف على رؤية المديرين ألبعاد األسبقيات التنافسية.التدريبية كما يت
 

 أسلوب تحليل البيانات :  2.2.3

م اإلحصاء الوصفي والمتمثل في تحويل البيانات األولية إلى شكل يمكن استخدامو في وصف ستخداُ       

ومــن أىــم األدوات مجموعــة مــن الظــواىر للمشــكلة المدروســة، وتــم ذلــك عــن طريــق ترتيــب البيانــات ومعالجتهــا 

الوصــفية والتــي تــم االعتمــاد عليهــا فــي ىــذه الدراســة التوزيــع التكــراري والــذي يشــير إلــى عــدد تكــرار المفــردات 

، وبعـد االنتهـاء والمتوسـطات  المكونة للمجموعة الفرعية الخاصة بظاىرة معينة، ومنها استخراج النسب المئوية

 . بلص مجموعة من النتائج والتوصياتمن عملية تحليل البيانات األولية سيتم استخ

وقـــد  تمــــت معالجــــة بيانــــات مفــــردات الدراســــة وفقــــا لبرنــــامج الحــــزم اإلحصــــائية للعلــــوم االجتماعيــــة 

(Statistical Package For Social Sciences ر )SPSS حيــث اســتخدم الباحــث  ر ،

 أساليب المعالجة اإلحصائية التالية: 

 

 

 



ســتخراج المؤشــرات األساســية لوصــف البيانــات بواســطة النســب المئويــة، جــداول التكــرار اإلحصــائية، ال .3

 والتكرارات لكل بند من بنود صحيفة االستبيان.

استخدام مقاييس النزعة المركزية المتمثلة في المتوسط الحسـابي، وذلـك للتعـرف علـى متوسـط إجابـات  .4

ن عبارات محاور البحث. واالنحراف أفراد العينة على  فقرات االستبيان الستخراج الترتيب لكل عبارة م

 المعياري لقياس مدى التشتت في إجابات المبحوثين عن القيمة المتوسطة لها.
 

( استمارة استبيان على أفراد مجتمع الدراسة ، وبعد إمهالهم مدة كافية تم استرجاع  727وتم توزيع )

 الموزّع . ( استمارة من العدد الكّلي77( استمارة أي بفاقد )776عدده  ) ما

( اسـتمارات لعـدم صـبلحيتها للتحليـل بسـبب عـدم اإلجابـة 7وبعد فحص االستمارات المرجعة تـم اسـتبعاد )

على أسئلة االستمارة أو وجود نقـص فـي بيانـات االسـتمارة أو وجـود أكثـر مـن إجابـة للسـؤال الواحـد ، وبـذلك أصـبح 

  %( من حجم مجتمع الدراسة.86نسبة )( استمارة ، أي ب 7.9عدد االستمارات الصالحة للتحليل ) 

 تحليل الخصائص العامة لمجتمع الدراسة :  3.2.3

يتم في ىذا الجزء تحليل الخصائص العامـة لمجتمع الدراسـة من حيث الجنس و العمر، والمركز     

رات ومجـال التخصص والدو  ، الوظيفي والمستوى التعليمي، وعدد سنوات الخبرة ومدة الخدمة في الشركة

 التدريبية.

 مجتمع الدراسة حسب فئات العمر : 7.3.2.3

سنة( تمثل أعلى  .5سنة إلى أقل من  .3( نبلحظ أنَّ الفئة العمرية  )من 2-3بالنظر إلى  الجدول )      

سنة ( والَّتي بلغت  .5%(، تليها الفئة العمرية )أكثر من 67.9نسبة من أعمار أفراد المجتمع حيث بلغت )

؛ وربما يعزى ذلك  %(6.4والَّتي بلغت نسبتها ) سنة ( .3%( ، ثم الفئة العمرية )  أقل من 25.7نسبتها )

 لتطلب سنوات لتوّلي مثل ىذه المناصب القيادية في المنظمات  قيد الدراسة.

 

 



 ( 2-3جذول ) 

 جمخمع الذراست حسب الفئبث العمريت

 النسبة المئوية % التكرار فئات العمر
 6.4 7 ةسن .3أقل من 

 67.9 74 سنة .5 - .3من 
 25.7 28 سنة فأكثر 57

 %..7 7.9 اإلجمالي
 

 

 مجتمع الدراسة حسب الجنس : 2.3.2.3

(، يتضح أنو تم توزيع مفردات المجتمع بين ذكور وإناث، حيث كانت نسبة 3-3من الجدول )     

%(، وبشكل عام ف ن نسبة الذكور  74.7%(، بينما بلغت نسبة اإلناث ) 85.3الذكور ىي الغالبة بنسبة )

%(، وىذا الفارق الكبير يرجع في رأي الباحث إلى 6..7أكثر من نسبة اإلناث بفارق حسابي كبير بلغ )

والتقاليد االجتماعية في المجتمع التي ترى وقد يكون السبب أيضاً العادات طبيعة عمل الشركات قيد الدراسة، 

 مجاالت التدريس والرعاية الصحية واالجتماعية وما شابو ذلك. أن وظيفة المرأة يجب أن تتركز في

 (3 – 3جذول )
 جمخمع الذراست حسب اجلنس

 
 

 النسبة المئوية % التكرار فئات النوع
 85.3 93 ذكور
 74.7 76 إناث

 %..7 7.9 اإلجمالي
 
 
 
 



 مجتمع الدراسة حسب المركز الوظيفي : 3.3.2.3

) رئيس قسم أو مشرف ( ، حيث بلغت  أن غالبية أفراد المجتمع من فئة (،4-3يبلحظ من الجدول )      

%(، ثم يليها في الترتيب فئة  ) مدير عام ( وبنسبة 27.6%(، يليها فئة )  مدير إدارة ( بنسبة )59.6نسبتهم )

(72.8.)% 

 ( 4 -3جذول )
 جمخمع الذراست حسب املركس الوظيفي

 

 ئوية %النسبة الم التكرار المستوى الوظيفي
 72.8 74 مدير عام
 27.6 .3 مدير إدارة

 59.6 65 رئيس قسم أو مشرف
 %..7 7.9 اإلجمالي

 

 : المستوى التعليميمجتمع الدراسة حسب  4.3.2.3

( ، عدد ونسبة كل مستوى من المستويات التعليمية، حيث نبلحظ أن فئة حملة 5-3يبين الجدول )     

%(، 66.7) دبلوم عاٍل ( جاءت لتمثل النسبة الغالبة، حيث بلغت نسبتهم ) االمؤىبلت الجامعية وما يعادله

وىذا مؤشر جيد يشجع على الوثوق في إجابات أفراد العينة بشأن عبارات استمارة االستبيان، تليها في الترتيب 

اه ( بنسبة %(،  ثم حملة  المؤىبلت العالية ) ماجستير أو دكتور 2..2حملة الشهادة الثانوية فأقل بنسبة )

 ( 2-3) جذول                                          .%(73.8)

 املسخوى الخعليميجمخمع الذراست حسب 
 

 

 النسبة المئوية % التكرار المستوى التعليمي
 2..2 22 الشهادة الثانوية فأقل

 66.7 72 حملة المؤىبلت الجامعية وما يعادلها
 73.8 75 دكتوراه أو رالمؤىبلت العالية ماجستي حملة

 %..7 7.9 اإلجمالي
 



 مجتمع الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة : 5.3.2.3

 اإلدارية وظائفو ألداء البلزمة والقدرات بالمهارات المدير تزويد في رئيسياً  دوراً  الخبرة سنوات تلعب         

 أن نجد حيث رتهم،خب سنوات حسب المبحوثين توزيع( 6-3) الجدول ويظهر المطلوب، بالشكل

 ما خبرتهم تتراوح %( منهم36.7) أن حين في ، ةسن .2 خبرتهم تجاوزت المبحوثين من (42.2%)

 أغلب أن نبلحظ التحليل ىذا ومن سنوات، .7 عن خبرتهم تقل منهم %(27.7) بينما ،ةسن .2-.7بين

 .اإلداري العمل مجال في كافية بخبرة يتمتعون المبحوثين

 ( 6-3جذول ) 
 خمع الذراست حسب سنواث اخلربة جم

 
 

 النسبة المئوية % التكرار عدد سنوات الخبرة
 27.7 23 أقل من عشر سنوات

 36.7 .4 سنة .2-.7من 
 42.2 46 سنة .2أكثر من 

 %..7 7.9 اإلجمالي
 

 مجتمع الدراسة حسب مدة الخدمة في الشركة : 6.3.2.3

فئات حسب مدة خدمتهم في الشركات قيد الدراسة، وتتراوح يتوزع أفراد عينة الدراسة على ثبلث       

إلى  .7( أن الفئة الخدمية )من 7-3سنة، ويبلحظ في الجدول ) .2بين أقل من عشر سنوات وأكثر من 

سنة(  .2%(، ثم تلي ذلك الفئة الخدمية ) أكثر من 38.5سنة( ىي الفئة الغالبة حيث كانت نسبتها ) .2

 %(.    9..2سنوات( بنسبة ) .7ها الفئة الخدمية)أقل من %(،  وتلي 37.6بنسبـة )

 

 

 

 
 



 (7-3) جذول
 جمخمع الذراست حسب مذة اخلذمت

 

 

 ب التخصص العلمي :مجتمع الدراسة حس  7.3.2.3

 يتوافق أن يجب الصحيح بالشكل العمل وألداء معين، مجال في معرفي تراكم إلى العلمي التخصص يشير           

 حيث العلمية، تخصصاتهم على بناءً  المبحوثين توزيع( 8-3) الجدول ويوضح العلمي، التخصص مع العمل مجال

 التخصص ذوي من منهم (%22) وأن ،اإلدارية التخصصات يذو  من ىم المجتمع أفراد من (%27.5) أن يبين

بينما كانت نسبة من  ،منهم من ذوي التخصص في االقتصاد والعلوم السياسية (%6.4)  نسبة وأن ، المحاسبة في

%( ىم من ذوي التخصصات في العلوم األخرى 33.9%(، وأخيرًا ف ن ما نسبتو )2..7تخصصهم ىندسة )

 أغلب أن التحليل ىذا من ويتضح للغات والعلوم والتغذية والكهرباء والميكانيكا والطيران،متمثلة في الحاسوب وا

 من الكافي القدر لديهم ليس المبحوثين ىؤالء أن عليو يترتب الذي األمر ،األخرى التخصصات ذوي من المبحوثين

  .ووظائفها ةاإلداري العملية سير على سلباً  ينعكس الذي األمر اإلدارة، مجال في المعرفة

 (8-3جذول)
 جمخمع الذراست حسب الخخصص العلمي

 

       
 
 
 

  
 

 النسبة المئوية % التكرار مدة الخدمة
 23.9 26 سنوات .7أقل من 

 38.5 42 سنة .2إلى  .7من 
 37.6 47 سنة .2أكثر من 

 %..7 7.9 اإلجمالي

 النسبة المئوية % التكرار التخصص العلمي
 27.5 .3 إدارة

 22 24 محاسبة
 6.4 7 اقتصاد وعلوم سياسية

 2..7 77 ىندسة
 33.9 37 علوم أخرى
 %..7 7.9 اإلجمالي



 في دورات تدريبية :مجتمع الدراسة من حيث المشاركة  8.3.2.3

 مستويات رفع على المساعدة العوامل من أىم التدريبية الدورات في واالنخراط المشاركة عملية تعتبر          

 ، وكفاءة بفاعلية الخطط لتنفيذ ومدربة مؤىلة بشرية موارد إلى تحتاج فالمنظمات المعاصرة، بالمنظمات األداء

 وتطبيق استيعاب على المبحوثين قدرة من يزيد مساعداُ  عامبل يعد ةتدريبي دورات في المبحوثين اشتراك فان لذا

 العلمية التخصصات غياب في وخاصة ،اإلدارية وظائفهم ممارسة على يساعدىم مما ،الحديثة التكنولوجيا

 .تدريبية دورات في المبحوثين مشاركة يوضح( 9-3)والجدول، المبحوثين لدى اإلداري للعمل المبلئمة
 

 (9-3ول)جذ
 جمخمع الذراست حسب املشبركت يف دوراث حذريبيت

 
 

 

 

% من المبحوثين تلقوا دورات تدريبية وتعد ىذه النسبة جيدة 64.2( أن 9-3يتضح من الجدول )        

% من المبحوثين لم يتلقوا أي دوره وىذا  ينعكس سلبًا على كفاءتهم من حيث 35.8ن أن نسبيا، في حي

ممارستهم لمهامهم ووظائفهم اإلدارية، وقد أفاد المبحوثون أن ىذه الدورات اقتصرت على دورات بسيطة جداً 

ت المستندية والتحليل وداخلية في مجال الحاسب اآللي واللغة االنجليزية ودورات إعداد التقارير واالعتمادا

المالي والجدوى االقتصادية وإعداد الميزانيات التقديرية، وسوق األوراق المالية ونظم التكاليف، وإدارة الجودة 

الشاملة ، ودورات األمن والسبلمة والصيانة الوقائية ،وبالتالي ف ن نوع المادة العلمية المقدمة في ىذه الدورات  

رتباطها بأبعاد األسبقيات التنافسية فيما عدا بعدي التكلفة والجودة وىذا  ما كانت ضعيفة من حيث درجة ا

 انعكس بشكل واضح على إجابات المبحوثين فيما يخص ىذين البعدين كما سيأتي الحقاً.

 
 

 النسبة المئوية % التكرار المشاركة في دورات تدريبية
 64.2 .7 نعم

 35.8 39 ال

 %..7 7.9 اإلجمالي



    عرض وتحليل البيانات المتعلقة بأبعاد األسبقيات التنافسية :   4.2.3

يانات المتعلقة بمحاور الدراسة الرئيسية وتشمل كبل من يحتوي ىذا الجزء من الدراسة على الب

التكلفة، والجودة ، والمرونة ، والتسليم ، واإلبداع ، وقد تم قياس النسب الخاصة بهذه األبعاد عن طريق 

( الواردة في استمـارة االستبيان، وذلك على 39 - 7مقارنـة إجابات أفـراد عينة الدراسة على الفقرات من )

كما سبق   -الخماسي )موافق بشدة ، موافق ، محايد ، غير موافق ، غير موافق بشدة( والتي أعطيت  المقياس

 األبعاد واألوزان التالية لغرض التحليل كما يلي: -

( باعتبار أن كل العبارات 7(، غير موافق بشدة )2(، غير موافق )3(، محايد )4(، موافق )5موافق بشدة )

بقسمة حاصل جمع األوزان  لؤلبعاد تم استخراج المتوسط الحسابي المرجح العامصيغت بطريقة إيجابية ، و 

 .( *() 3(  والذي يساوي )5المذكورة على )

 البيانات المتعلقة ببعد التكلفة :  7.4.2.3

تخص الفقرات التسع األولى من أسئلة االستمارة المتغير األول وىو التكلفة ، وعند احتساب      

إلجاباتهم علي الفقرات  ، أمكن التعرف  ) ** ( ابية واالنحرافات المعيارية، ونسبة الموافقة المتوسطات الحس

  في الشركات قيد الدراسة.على آراء المبحوثين حول طبيعة التكلفة وإدراكهم ألىميتها 

وأظهرت استجابات أفراد عينة  يبين توزيع ردود المبحوثين على بعد التكلفة ، (00 -3)والجدول 

من الوعي بأىمية التكلفة والسعي لترشيد سلوكها ، حيث بلغ  –إلى حد ما  –لدراسة أن ىناك مستوى مقبول ا

.( وقد جاءت 335(  وىو يقع في نطاق فئة ) موافق ( ، وانحراف معياري قدره ) 3.78المتوسط العام )

 الفقرات مرتبة حسب األىمية بناء على المتوسط الحسابي كما يلي:   

 

 

 

     
 

   3=                             =                                 ( المتوسط الحسابي المرجح  = *) 
                       5                     عددهـا                        

 **( َسثح انًٕافمح = يٕافك + يٕافك تشذج.(

 

 5+4+3+2+1 مجموع األوزان المذكورة 



لتكلفة وتسعى لترشيدىا كلما % ( من المبحوثين على أن الشركة تولي اىتماما كبيرا با49افق ) و 

 . (.978( وانحراف معياري قدره )  3.54، بمتوسط حسابي بلغ )  أمكن

اتهم منخفضة ، بمتوسط ــــــــــــــأن تكلفة المواد األولية لشركعلى % ( من المبحوثين 43وافق ) 

 (. 8..7( وانحراف معياري قدره )  3.23دره ) ـــــــــــــــحسابي ق

وسط ـــــــــــــــ% ( من المبحوثين على أن التكاليف اإلدارية لشركاتهم منخفضة ، بمت48وافق ) 

 . (.85( وانحراف معياري قدره )  3.22ابي قدره ) ــــــــــــــــحس

ية غير المباشرة لشركاتهم منخفضة ، % ( من المبحوثين على أن التكاليف الصناع44وافق ) 

 . (.87( وانحراف معياري قدره )  3.22بمتوسط حسابي قدره ) 

(  3.75% ( من المبحوثين على أن تكاليف الصيانة منخفضة ، بمتوسط حسابي قدره ) 46وافق ) 

 .. (89وانحراف معياري قدره ) 

(  3.73، بمتوسط حسابي قدره )  يوجد ىدر للموارد % ( من المبحوثين على أنو ال47وافق ) 

 .. (96وانحراف معياري قدره ) 

% ( من المبحوثين على أن التكاليف التسويقية لشركاتهم منخفضة ، بمتوسط حسابي 33وافق ) 

 .. (.9(  وانحراف معياري قدره )  9..3قدره) 

ـــتـــوســـط حــــســــابـــي خفضة ، بــم% ( من المبحوثين على أن أجور العاملين في شركاتهم من43وافق ) 

 .( 8..7(  وانحراف معياري قدره ) 4..3قـــدره ) 

لة ، بمتوسط حسابي قدره ـــــية معطـــــــات إنتاجــــــــ% ( من المبحوثين على أنو ال توجد طاق47وافق ) 

 .( 3..7( وانحراف معياري قدره )  7..3) 

خيرة بعنصر التكلفة والسعي الدائم لترشيدىا والتحكم في ولعل االىتمام المتزايد في السنوات األ

سلوكها ىو ما أدى إلى الوصول  إلى ىذه النتيجة ، وانعكس ذلك جليا في كون جزء كبير جدا من الدورات 

 بحوثون كانت في مجال التكلفة.التدريبية التي خضع لها الم

 



 (00 -3جذول )

  حوزيع ردود املبحوثني علي بعذ الخكلفت
 

 ارةــــــبــــــعـــال ت
المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد المعياري

1 
تولـي شركـتكـم اىتمامـا كبيـرا للتكلفـة وتعطيهـا 

 .األولوية وتسعى لترشيدىا كلما أمكن
01 0.62 32 3560 6. 6565 1 363 5 061 3626 06801 

2 
تكلفــة المـواد األوليـة لشركتكم 

 .منخفضة
02 0361 30 5166 30 5166 51 5263 6 363 3653 0608 

 0612 3655 068 0 5368 .5 5362 30 6.61 20 068 0 .التكاليف اإلدارية لشركتكم منخفضة 3

4 
التكـاليـف الصناعيـة غيـر المباشـرة 

 .منخفضة
 0610 3655 561 3 .026 03 .336 60 66 61 ـ ـ

 0618 3602 068 0 5866 35 5368 .5 62 68 068 0 .تكاليف الصيانة منخفضة 5

 .068 3603 262 . 5568 52 5661 53 6268 20 068 0 في الشركة. ال يوجد ىدر للموارد 6

 0680 3608 .66 2 0163 50 62 68 5362 30 .66 2 .التكاليف التسويقية لشركتكم منخفضة 7

 0601 3606 363 1 5166 30 5560 56 3.63 60 262 . .أجور العاملين في شركتكم منخفضة 8

 0603 3600 5.66 3 5866 35 5368 .5 3.63 60 363 6 .ال توجد طاقات إنتاجية معطلة 9

  3601 الـــــــمــتــوســط الـــحــســـابــي الــــعـــــام                  

 06322 نـــــحـــراف الــــمعــــــيـــــاري الـــــعـــاماال

 

 البيانات المتعلقة ببعد الجودة :   2.4.2.3

تضمنت أسئلة االستمارة سبع فقرات تخص المتغير الثاني وىو الجودة ، وعند احتساب المتوسطات        

وثين علي الفقرات  ، أمكن التعرف على آراء الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونسبة الموافقة  إلجابات المبح

يبين توزيع ردود  (00 -3)والجدول  المبحوثين حول طبيعة الجودة وإدراكهم ألىميتها في الشركات قيد الدراسة،

 –إلى حد ما  –وأظهرت استجابات أفراد عينة الدراسة أن ىناك مستوى مقبول ،  المبحوثين على بعد الجودة

(  3.38لجودة والوعي بأىميتها داخل المنظمات قيد الدراسة ، حيث بلغ المتوسط العام )الفهم لتفاصيل امن 



. ( وقد جاءت الفقرات مرتبة حسب .49) درهـــــــــوىو يقع في نطاق فئة ) موافق ( ، وانحراف معياري ق

 األىمية بناء على المتوسط الحسابي كما يلي:   

تجات الشركة مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية بمتوسط أن منعلى % ( من المبحوثين 49وافق ) 

 . ( .863( وانحراف معياري قدره )  .3.66حسابي بلغ ) 

(  3.578أنو يوجد قسم خاص للرقابة على الجودة بمتوسط حسابي قدره )  على% ( 48وافق ) 

 . ( .975وانحراف معياري قدره ) 

تعتمد سياسة واضحة وموثقة للجودة بمتوسط حسابي أن الشركة  على % ( من المبحوثين.4وافق ) 

 . ( .968( وانحراف معياري قدره )  3.367قدره ) 

أن ىناك بين صفوف العاملين وعي ألىمية الجودة بمتوسط  على% ( من المبحوثين 45وافق ) 

 .( .936( وانحراف معياري قدره )  3.348حسابي قدره ) 

مردودات الزبائن من المنتجات منخفضة بمتوسط حسابي أن  على% ( من المبحوثين 38وافق ) 

 . ( .929معياري قدره )  ف( وانحرا 3.266قدره ) 

 أن نسب المعيب من المنتجات منخفضة بمتوسط حسابي قدره على% ( من المبحوثين 39وافق ) 

 . ( .958( وانحراف معياري قدره )  3.229)  

الرقابة تتعدد بتعدد مراحل اإلنتاج  بمتوسط حسابي أن مراحل  على % ( من المبحوثين36وافق ) 

 . ( .926( وانحراف معياري قدره )  .3.22قدره ) 

صطلحات مثل إدارة الجودة ولعل االىتمام المتزايد في السنوات األخيرة بعنصر الجودة وظهور م

ىو ما  (  ISOمية ) ، ونظم وشهادات الجودة العال(  J I Tومفهوم اإلنتاج في الوقت المحدد ) الشاملة 

أدى إلى الوصول  إلى ىذه النتيجة ، وانعكس ذلك جليا في كون جزء كبير جدا من الدورات التدريبية التي 

 خضع لها المبحوثون كانت في مجال الجودة .

 

 



 (00 -3جذول )

 حوزيع ردود املبحوثني علي بعذ اجلودة

 ارةــــــبــــــعـــال ت
المتوسط  غير موافق بشدة ر موافقغي محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد المعياري

1 
منتجاتكم مطابقة للمواصفات القياسية 

 061.3 0..36 068 0 061 5 .616 23 5362 30 5060 53 .الوطنية

2 
يوجد في شركتكم قسم خاص للرقابة على 

 06802 36231 068 0 363 1 66 61 5166 30 0863 50 .الجودة

 068.1 363.3 561 3 0068 03 6268 20 5661 53 0663 .0 .تعتمد شركتكم سياسة واضحة وموثقة للجودة 3

4 
يوجد بين صفوف العاملين وعي ألىمية 

 .0683 36361 .66 2 865 00 6565 .6 3668 31 865 00 .الجودة

 06858 ..365 061 5 0366 08 6360 63 5362 30 0060 00 .ودات زبائنكم من المنتجات منخفضةمرد 5

 06821 36558 363 6 .026 03 62 68 5263 51 0060 00 .نسب المعيب في منتجاتكم منخفضة 6

 .0685 36550 0060 00 62 68 5060 53 5368 .5 ـ ـ .تتعدد مراحل الرقابة بتعدد مراحل اإلنتاج 7

  3631 ــوســط الـــحــســـابــي الــــعـــــامالـــــــمــت                  

 06680 االنـــــحـــراف الــــمعــــــيـــــاري الـــــعـــام

 

 البيانات المتعلقة ببعد المرونة : 3.4.2.3

تضمنت أسئلة االستمارة خمس فقرات تخص المتغير الثالث وىو المرونة ، وعند احتساب           

الفقرات  ، أمكن  علىة واالنحرافات المعيارية، ونسبة الموافقة  إلجابات المبحوثين المتوسطات الحسابي

والجدول  التعرف على آراء المبحوثين حول طبيعة وحجم المرونة وإدراكهم ألىميتها في الشركات قيد الدراسة،

الدراسة أن ىناك مستوى  وأظهرت استجابات أفراد عينة،  يبين توزيع ردود المبحوثين على بعد المرونة (05 -3)

من  الفهم لتفاصيل المرونة والوعي بأىميتها داخل المنظمات قيد الدراسة ، حيث بلغ  –إلى حد ما  -ضعيف 

.( وقد جاءت 567) (  وىو يقع في نطاق فئة ) غير موافق ( ، وانحراف معياري قدره.2.6المتوسط العام )

 الحسابي كما يلي:    الفقرات مرتبة حسب األىمية بناء على المتوسط



أن معظم معدات الشركة تجري عليها عمليات متعددة ،  على% ( فقط من المبحوثين 24وافق )     

 .( .968( وانحراف معياري قدره ) 2.688% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 43بينما لم يوافق ) 

ات المتزايدة كما ونوعا ، أنو يمكن للشركة مواجهة الطلب على% ( فقط من المبحوثين 26وافق )    

 .( ..96( وانحراف معياري قدره ) 2.623% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 55بينما لم يوافق ) 

أنو يمكن تطوير معدات الشركة بتكاليف منخفضة، بينما  على% ( فقط من المبحوثين .2وافق )       

 .( ..89معياري قدره )( وانحراف  2.623% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 57لم يوافق ) 

أن الشركة لديها القدرة على االستجابة السريعة للتغيرات  على% ( فقط من المبحوثين 24وافق )       

(  2.688% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 55وفقا لحاجة السوق ورغبات الزبون ، بينما لم يوافق ) 

 .( .968وانحراف معياري قدره )

م ـــــأن معدات الشركة يمكنها إنتاج أكثر من سلعة ، بينما ل علىن المبحوثين % ( فقط م24وافق )       

  ..(968( وانحراف معياري قدره ) 2.688% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 57ق ) ـوافـــــــــــي

 

 (05-3جذول )
 حوزيع ردود املبحوثني علي بعذ املرونت

 ارةــــــبــــــعـــال ت

أوافق 
 بشدة

المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق يدمحا أوافق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 068.1 56.11 0068 03 3065 36 33 .3 5368 .5 ـ ـ معظم المعدات تجري عليها عمليات متعددة. 1

 068.0 56.53 163 8 6.61 20 0863 50 5263 51 ـ ـ .ونوعاً يمكن للشركة مواجهة الطلب المتزايد كما  2

 06180 56.53 363 1 6360 63 5866 35 5065 55 ـ ـ يمكن تطوير معدات الشركـة بتكاليـف منخفضـة. 3

4 
لشركتكم القدرة علــى االستجابــة السريعــة 

 068.6 56213 0060 00 62 68 5060 53 5368 .5 ـ ـ للتغيرات وفقا لحاجة السوق ورغبات الزبون.

 0602 .5661 0163 50 3162 65 0863 50 5368 .5 ـ ـ يمكن لمعدات الشركة إنتاج أكثر من سلعة. 5

  56.0 الـــــــمــتــوســط الـــحــســـابــي الــــعـــــام                  

 062.3 االنـــــحـــراف الــــمعــــــيـــــاري الـــــعـــام

 



 تعلقة ببعد الوقت والتسليم :البيانات الم 4.4.2.3 

تضمنت أسئلة االستمارة عشر فقرات تخص المتغير الرابع وىو الوقت والتسليم ، وعند احتساب             

الفقرات  ، أمكن  علىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونسبة الموافقة  إلجابات المبحوثين 

بعد الوقت والتسليم وإدراكهم ألىميتو في الشركات قيد الدراسة، التعرف على آراء المبحوثين حول طبيعة 

وأظهرت استجابات أفراد عينة يبين توزيع ردود المبحوثين على بعد الوقت والتسليم ،  (03 -3)والجدول 

من  الفهم لتفاصيل بعد الوقت والتسليم والوعي بأىميتو  –إلى حد ما  -الدراسة أن ىناك مستوى ضعيف 

( وىو يقع في نطاق فئة) غيرموافق ( ، 2.65ظمات قيد الدراسة ، حيث بلغ المتوسط العام )داخل المن

. ( وقد جاءت الفقرات مرتبة حسب األىمية بناء على المتوسط الحسابي كما 574وانحراف معياري قدره)  

 يلي:  

لزبائن بالسرعة المطلوبة ، أن للشركة القدرة على تلبية طلبات ا على% ( فقط من المبحوثين 32وافق )       

 .(67..7)( وانحراف معياري قدره  2.853% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) .4بينما لم يوافق ) 

أن للعاملين القدرة على تنفيذ جداول اإلنتاج في الوقت  على% ( فقط من المبحوثين 29وافق )      

 .( .973( وانحراف معياري قدره ) 2.844 % ( منهم بمتوسط حسابي بلغ )42المحدد ، بينما لم يوافق ) 

أن معدالت غياب العاملين منخفضة ، بينما لم يوافق )  على% ( فقط من المبحوثين 27وافق )       

 .( .963( وانحراف معياري قدره ) 2.752( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 46%

 بصفة دورية ، بينما لم يوافق أن عمليات الصيانة تجري على% ( فقط من المبحوثين 29وافق )       

 ( .8..7( وانحراف معياري قدره )  2.724% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 49)  

 معدالت تأخير العاملين منخفضة ، بينما لم يوافق أن  على% ( فقط من المبحوثين 24وافق )       

 ( .9...7( وانحراف معياري قدره )  2.6.5( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 54%) 



الشركة تستخدم سياسة مخزون األمان لتأمين سرعة % ( فقط من المبحوثين على أن 78وافق )       

( وانحراف  2.596% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 57االستجابة للطلبات المتغيرة ، بينما لم يوافق ) 

 .( .997دره ) ــــمعياري ق

ركة تلتزم بالمواعيد المحددة عند تسليم المنتجات الشأن  على% ( فقط من المبحوثين 27وافق )       

( وانحراف معيــــــــــــــــــــــــاري  2.587منهم بمتوسط حسابي بلغ ) % ( 49إلى الزبائن ، بينما لم يوافق ) 

 .(5...7قـــــــــــــــــــدره ) 

أسرع من المنافسين ،  الشركة تطلق منتجات جديدةأن  على% ( فقط من المبحوثين 75وافق )       

 .( .977( وانحراف معياري قدره ) .2.55% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) .5بينما لم يوافق ) 

أنو يوجد بين صفوف العاملين وعي ألىمية الوقت ،  على % ( فقط من المبحوثين22وافق )       

 .( .996( وانحراف معياري قدره ) 2.573% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 59ا لم يوافق ) ــــــــــــــبينم

الشركة تعتمد برامج صيانة دقيقة لتقليل نسبة األعطال في أن  على% ( فقط من المبحوثين 77وافق )       

 ..(968) ( وانحراف معياري قدره 2.495% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) .6المعدات ، بينما لم يوافق ) 

ما يحصلون على طلباتهم  د جدولة زمنية لئلنتاج وبالتالي ف ن الزبائن غالباً توجال  ومن المبلحظ أنو           

 ىم.لما يريدونو بالكمية والوقت الذي تحدده الشركة وليس وفقا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  03 – 3جذول ) 
 ردود املبحوثني علي بعذ الوقج والخسليم

 

 ارةــــــبــــــعـــال ت
المتوسط  موافق بشدة غير غير موافق محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد المعياري

 .060 56123 0060 00 3063 33 5362 30 5166 30 363 6 تلبي شركتكم طلبات الزبائن بالسرعة المطلوبة. 7

2 
للعاملين القـدرة على تنفـيـذ جداول اإلنتـاج 

 06833 56166 262 . 3.63 60 5166 30 .5.6 58 561 3 .فـي الوقت المحدد

 068.3 56325 363 1 3162 65 .5.6 58 .5.6 58 86 0 .معدالت غياب العاملين منخفضة 3

 0601 56356 0068 03 3.63 60 55 56 5263 51 363 6 .عمليات الصيانة تجري بصفة دورية 4

 06008 56.02 00 05 6360 63 55 56 55 56 061 5 .معدالت تأخير العاملين منخفضة 5

6 
تستخدم شركتكم سياسـة مخـزون األمـان 

 06880 .5628 0060 05 6066 66 3063 33 0663 .0 363 6 سرعة االستجابة للطلبات المتغيرة.لتأميـن 

7 
تلتـزم شركتكـم بالمواعيـد المحـددة عنـد 

 06002 56231 0.62 01 3560 32 3063 33 0163 50 561 3 .تسليـم المنتجات إلى الزبائن

8 
تطلق شركتكم منتجات جديدة أسرع من 

 06803 56220 00 05 3866 63 3668 31 0561 06 061 5 .المنافسين

 .0688 56203 0561 06 6268 20 0863 50 5060 53 068 0 يوجد بين صفوف العاملين وعي ألىمية الوقت 9

7. 
ــة دقيقـة لتقـل يـل تعتمـد شركتكم برامــج صيان

 068.1 56682 00 05 .616 23 5568 52 0663 .0 561 3 نسبـة األعطال في المعدات

  2.65 الـــــــمــتــوســط الـــحــســـابــي الــــعـــــام                  

 0.514 االنـــــحـــراف الــــمعــــــيـــــاري الـــــعـــام

 

 اع :البيانات المتعلقة ببعد اإلبد 5.4.2.3

تضمنت أسئلة االستمارة عشر فقرات تخص المتغير الخامس وىو اإلبداع ، وعند احتساب        

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونسبة الموافقة  إلجابات المبحوثين علي الفقرات  ، أمكن 

والجدول  ركات قيد الدراسة،التعرف على آراء المبحوثين حول طبيعة بعد اإلبداع وإدراكهم ألىميتو في الش

وأظهرت استجابات أفراد عينة الدراسة أن ىناك مستوى  يبين توزيع ردود المبحوثين على بعد اإلبداع ، (06 -3)

من  الفهم لتفاصيل بعد اإلبداع والوعي بأىميتو داخل المنظمات قيد الدراسة ، حيث  –إلى حد ما  -ضعيف 



. ( وقد 574في نطاق فئة ) غير موافق ( ، وانحراف معياري قدره)   (  وىو يقع.2.8بلغ المتوسط العام )

 جاءت الفقرات مرتبة حسب األىمية بناء على المتوسط الحسابي كما يلي:  

أن  الشركة غالبا ما تستعين بخبرات وكفاءات علمية ، بينما لم  على% ( من المبحوثين 35وافق )       

 ( . 35..7( وانحراف معياري قدره )  2.963بلغ ) % ( منهم بمتوسط حسابي 39يوافق ) 

 م مواردىا البشرية ، بينما لم يوافق همن أسباب تميز شركت وأن على% (  من المبحوثين 24وافق )       

 .( .846( وانحراف معياري قدره )  2.926% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 26) 

 م أن قامت بأبحاث السوق ، بينما لم يوافق هلشركت سبق  وأن على% ( من المبحوثين 26وافق )       

 .( .899( وانحراف معياري قدره )  2.926% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 28) 

الشركة تشارك في المؤتمرات والندوات العلمية ، بينما لم على أن % ( من المبحوثين 26وافق )       

 .( ..93وانحراف معياري قدره )  ( .2.88% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 37يوافق ) 

أن  يوجد في الشركة قسم خاص بالبحث العلمي والتطوير ،  على % ( من المبحوثين23وافق )       

 .(973( وانحراف معياري قدره )  2.752% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 39بينما لم يوافق ) 

بالبحث والتطوير لتحسين المنتجات  أن  الشركة تهتم على% ( فقط من المبحوثين 77وافق )      

( وانحراف  2.623% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) .5الحالية وتقديم منتجات جديدة ، بينما لم يوافق ) 

 .( ...9معياري قدره ) 

، ركة تشجع المبدعين في عملهم وتكافئهم ـــــــــــــــأن  الش على% ( فقط من المبحوثين 78وافق )       

 .(4...7( وانحراف معياري قدره )  2.547% ( منهم بمتوسط حسابي بلغ ) 45يوافق )  بينما لم

ة للعناصر المبدعة وضعف  قنوات االتصال داخل المنظمات أغياب التشجيع والمكاف ومن المبلحظ           

جديد في الصناعة  غياب دور البحث العلمي والتطوير واالىتمام بكل ما ىو أيضاً كما لوحظ التي تم دراستها ،  

 .سم للبحث العلمي والتطوير ببعضهاحتى وإن وجد ق

 

 



 
 (74 -3جذول )

 حوزيع ردود املبحوثني علي بعذ اإلبذاع

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ارةــــــبــــــعـــال ت
 غير موافق بشدة غير موافق محايد أوافق أوافق بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 % العدد % العدد المعياري

العد
 د

% 
العد
 د

 % العدد %

1 
غالبا ما يتم االستعانة بخبرات وكفاءات 

 06032 568.3 262 . 33 .3 .5.6 58 5866 35 262 . علمية

2 
من أسباب تميز شركتكم مواردىا 

 16.6 .5685 63. 3 0863 50 2062 22 5568 52 86 0 البشرية

 1886 .5685 363 1 5065 55 6.61 20 5368 .5 061 5 سبق لشركتكم أن قامت بأبحاث السوق  3

4 
تشارك الشركة في المؤتمرات والندوات 

 8306 56110 .66 2 3560 32 .336 60 55 56 363 6 العلمية

5 
ىناك تواصل مباشر بين إدارة الشركة 

 8516 56186 865 00 5568 52 62 68 5060 53 061 5 والعاملين

6 
يوجد في شركتكم قسم للبحث العلمي 

 8336 56325 00 05 5362 30 3162 65 5060 53 061 5 والتطوير

7 

تهتــم شـركـتـكـم بالبـحــث والتطـويــر 
لتحسيــن المنتجـات الحالية وتقديم 

 منتجات جديدة 
5 061 03 026. 3. 33 6. 6565 1 363 56.53 8006 

8 
تشجع الشركة المبدعين في عملهم 

 50 5263 51 3.63 60 0163 50 - - وتكافئهم 
086

3 
56260 06006 

  5610 الـــــــمــتــوســط الـــحــســـابــي الــــعـــــام                  

 06206 االنـــــحـــراف الــــمعــــــيـــــاري الـــــعـــام



 

 

 

 

 الفصل الرابـــــــع

 النتائج والتوصيــــــات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : تمهيد 7.4
ت التي احتوتها استمارة االستبيان تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات بعد تحليل البيانا     

 والتي يمكن عرضها في اآلتي :

  النتائج :  2.4

أسفرت الدراسة عن نتائج متباينة فيما يخص إلمام مديري المنظمات الصناعية  بأبعاد األسبقيات     

من استمارة االستبيان والمقاببلت الشخصية التي أجريت من التنافسية، فبعد تحليل البيانات المتحصل عليها 

 قبل الباحث تبين اآلتي :

ىناك مستوى مقبول من اإللمام لدى المبحوثين بتفاصيل بعد التكلفة وأىميتو في  صنع الميزة التنافسية  .7

وانحراف  ( موافق ) ( وىو يقع في نطاق فئة 3.78للمنظمة ، حيث بلغ المتوسط العام لبعد التكلفة ) 

 .( .335معياري قدره ) 

ىناك مستوى مقبول من اإللمام لدى المبحوثين بتفاصيل بعد الجودة وأىميتو في  صنع الميزة التنافسية  .2

موافق ( وانحراف  ) ( وىو يقع في نطاق فئة 3.38للمنظمة ، حيث بلغ المتوسط العام لبعد الجودة ) 

 ..(.49معياري قدره ) 

اإللمام لدى المبحوثين بتفاصيل بعد المرونة والوعي بأىميتها داخل المنظمات ىناك مستوى ضعيف من  .3

(  وىو يقع في نطاق فئة ) غير موافق ( ، وانحراف  .2.6 قيد الدراسة ، حيث بلغ المتوسط العام )

  .. (567 ) معياري قدره

وعي بأىميتو داخل ىناك مستوى ضعيف من اإللمام لدى المبحوثين بتفاصيل بعد الوقت والتسليم وال .4

(  وىو يقع في نطاق فئة ) غير موافق (   2.65 المنظمات قيد الدراسة ، حيث بلغ المتوسط العام )

  .. (574)  وانحراف معياري قدره



ىناك مستوى ضعيف من اإللمام لدى المبحوثين بتفاصيل بعد اإلبداع والوعي بأىميتو داخل المنظمات  .5

(  وىو يقع في نطاق فئة ) غير موافق ( وانحراف  .2.8 ط العام )قيد الدراسة ، حيث بلغ المتوس

 .. (574)   معياري قدره

نتائج التحليل اإلحصائي المتحصل عليها تتوافق بشكل كبير مع نتائج دراسة كل من ) الطويل وسلطان ،  .6

ما كبيرا ( التي توصلت إلى أن المبحوثين يولون اىتما 2..2( ودراسة  ) الحافظ والطويل ،  6..2

 لبعدي التكلفة والجودة على حساب باقي األبعاد األخرى.

% ( من المبحوثين كانوا من ذوي التخصصات في العلوم األخرى متمثلة في 33تبين أن ما نسبتو )  .7

الحاسوب واللغات والعلوم والتغذية والكهرباء والميكانيكا والطيران، األمر الذي ترتب عليو أن ىؤالء 

األمر الذي انعكس سلبًا على سير  ، افي من المعرفة في مجال اإلدارةلديهم القدر الك المبحوثين ليس

 العملية اإلدارية ووظائفها.

تبين أن غالبية الدورات التي تلقاىا المبحوثون اقتصرت على دورات بسيطة جدًا وداخلية  في مجال   .8

تمادات المستندية والتحليل المالي الحاسب اآللي واللغة االنجليزية ودورات إعداد التقارير واالع

والجدوى االقتصادية وإعداد الميزانيات التقديرية، وسوق األوراق المالية ونظم التكاليف، وإدارة الجودة 

وبالتالي ف ن نوع المادة العلمية المقدمة في ىذه  الشاملة ، ودورات األمن والسبلمة والصيانة الوقائية ،

درجة ارتباطها بأبعاد األسبقيات التنافسية فيما عدا بعدي التكلفة الدورات كانت ضعيفة من حيث 

 .فيما يخص ىذين البعدينوالجودة وىذا ما انعكس بشكل واضح على إجابات المبحوثين 

 

 

 

 

 



  التوصيات : 3.4

في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج وما بني من استنتاجات من المفيد تقديم التوصيات التالية والتي 

 شأنها تحسين أداء المنظمات : من

من الضرورة بمكان دراسة المنظمات  لمضامين الفكر اإلداري وتعميقها فيما يتصل باألسبقيات التنافسية  .7

 .داء أفضل يضمن لها البقاء والنمولما في ذلك من إسهام وتعزيز لقدرة المنظمات في تحقيق أ

قيات التنافسية لما لها من تأثير كبير على أداء زيادة اىتمام إدارات المنظمات قيد الدراسة باألسب .2

كسبلح تنافسي   المنظمات ، فضبل على ضرورة استخدام ترتيب مناسب لها بما يمكنها من استخدامها

 .لمواجهة المنافسين

ظروف المنظمة الداخلية ضرورة اعتماد ترتيب مناسب لؤلسبقيات التنافسية التي ستعتمدىا المنظمة وفقا ل .3

 .والخارجية

كبير في تحسين أداء ضرورة إتباع األسلوب العلمي في اختيار وتدريب القيادات اإلدارية لما لذلك من أثر   .4

 .المنظمات

ضرورة فتح قنوات اتصال بالعاملين و تشجيعهم ومكافأة المبدعين منهم ، وإعطاء اىتمام كبير للبحث  .5

 العلمي والتطوير.

 ناعة العالمية واالستفادة من تجارب الغير. مواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدىا الص .6

 توصيات بمقترحات مستقبلية :  4.4

حاولت ىذه الدراسة التعرف على درجة إلمام المدير الليبي بمفهوم األسبقيات التنافسية وسيكون من   

 المفيد دراسة :

 .سبقيات التنافسية بأداء المنظمةاألاالىتمام بعبلقة 

 .باألداء الكلي للمنظمة  - على حدة  –ألسبقيات التنافسية عبلقة كل بعد من أبعاد ا -

 الظروف الداخلية والخارجية المؤثرة في اختيار وترتيب المنظمة ألسبقياتها التنافسية. -
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ًاؾدراداتًوردائلًاملاجيمريً:ً-جـً
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 .ُشٕرج ، كهٛح انرمُٛح اإلدارٚح، رسانح ياجسرٛر غٛر ي انتُافسٍت
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انًؼٓذ ، دراسح غٛر يُشٕرج ،  ،  استراتٍزٍت انزىدة انتُافسٍت (2007) ،جًال تشٛر، أْٛثّ  .6

 انؼانٙ نهصُاػح ، يصراذّ.
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- تًٍُتها – يصادرها – االلتصادٌت انًؤسست فً انتُافسٍت انًٍسة ، (2002، )ارػً ، شُافٕت .8

 .رجايؼح انجسائ . ياجسرٛر رسانح ،وتطىٌرها



 كمية ، انصُاعٍت انًُظًاث فً انتكُىنىرٍت انًٍسة تحذٌذ( ، 2005) ، لاسى غساٌ،  دٔدأ .9

 .العراق ،اإلدارية  التقنية
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 َُٕٖٛ ، أطرٔحح دكرٕراِ تإدارج األػًال ، كهٛح اإلدارج ٔااللرصاد جايؼح انًٕصم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

تالملحقا  

رسالة اإلرفاق .1  

استمارة االستبيان. 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األخ الفاضل ، األخث الفاضلة :
 

 حتية طيبة وبعد ...    
           

من دراسة  ميدانية لغرض استكمال متطلبات الحصول على  ذه االستمارة جزءتمـثـل ىـ 

رة الحقيقية ذات أثر تـكـم فـي تقديـم الصو ـدرجـة الماجستـير فـي اإلدارة، وتعـد مشارك

، لـذا نرجـو تفضلكـم مشكـوريـن وبايجـابـي فـي إخراج ىذه الدراسة بالمستوى المطـل

، علمـا بـأن البيانات المدونة تتسم ل سؤالباختيـار اإلجابـة التـي ترونها مناسبـة لكـ

 حسن، نشكركم سلفا على ، وال داعي لتسجيل االسمبطابع السرية واألمانة العلمية 

 .تعاونكم

 

 الباحث
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 سنة. .3أقل من     
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 مدير إدارة.  مدير عام.  
 
 سم أو مشرف.رئيس ق  

 
 

 المستوى التعليمي: .4
 

 .جامعي أو دبلوم عالي  ثانوي أو أقل.  
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 سنة. .2إلى أقل من  .7من   سنوات. .7أقل من   
 
   سنة فأكثر. .2من   
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 :يالمركز الوظيف .3
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 ىندسة .  اقتصاد أو علوم سياسية.  
 
   علوم أخرى.  
 

 ال  □نعم               □) أ (  ىل سبق وأن تلقيت دورات تدريبية في مجال عملكم  ؟           -8

 ال ( رجاًء انتقل مباشرة إلى ثانياً .إذا كانت اإلجابة بـ )     

 ) ب ( في حالة تلقيك دورات تدريبية رجاًء اذكر عددىا ونوعها :    
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 . مجال التخصص:7



ًغريًؿواػقًحماقدًؿواػقًؿواػقًبشدةًاؾػـؼــراتًم
ًغريًؿواػقًبشدة

 أواًلً:ًاؾمؽؾػة

0 
عطقفـاًاألوؾوقةًتوؾـيًذرؽـمؽـمًافمؿاؿـاًؽلقـراًؾؾمؽؾػـةًوت

ًوتيعىًؾرتذقدفاًؽؾؿاًأؿؽن.

     

 ؿؼارـةًباؾشرؽاتًاملـاػيةًتعمربً: 5

     ًتؽؾػــةًاملـوادًاألوؾقـةًؾشرؽمؽمًؿـىػضة.ًً -

     ًأجورًاؾعاؿؾنيًيفًذرؽمؽمًؿـىػضة. -

     ًاؾمؽاؾقفًاإلدارقةًؾشرؽمؽمًؿـىػضة. -

     ًاؾمؽاؾقفًاؾميوقؼقةًؾشرؽمؽمًؿـىػضة. -

     ًاؾمؽـاؾقـفًاؾصـاعقـةًغقـرًامللاذـرةًؿـىػضة. -

     ًتؽاؾقفًاؾصقاـةًؿـىػضة. -

     ًالًقوجدًفدرًؾؾؿوارد. 3

     ًالًتوجدًراؼاتًإـماجقةًؿعطؾة. 6

 ثاـقاً:ًاجلودة

     ًتعمؿدًذرؽمؽمًدقادةًواضوةًوؿوثؼةًؾؾهودة. 0

     ًورـقة.ؿـمهاتؽمًؿطابؼةًؾؾؿواصػاتًاؾؼقادقةًاؾ 5

     ًقوجدًيفًذرؽمؽمًؼيمًخاصًؾؾرؼابةًعؾىًاجلودة. 3

     ًـيبًاملعقبًيفًؿـمهاتؽمًؿـىػضة. 6

     ًقوجدًبنيًصػوفًاؾعاؿؾنيًوعيًألفؿقةًاجلودة.ً 2

     ًؿردوداتًزبائـؽمًؿنًاملـمهاتًؿـىػضة. .

     ًتمعددًؿراحلًاؾرؼابةًبمعددًؿراحلًاإلـماج.ً 3

 املروـةثاؾناً:ً

0 
ؾشرؽمؽمًاؾؼدرةًعؾــىًاالدمهابــةًاؾيرقعــةًؾؾمغرياتًوػؼاًًً

ًحلاجةًاؾيوقًورغلاتًاؾزبون.

     

     ًؿعظمًاملعداتًجتريًعؾقفاًعؿؾقاتًؿمعددة. 5

     ًميؽنًملعداتًاؾشرؽةًإـماجًأؽنرًؿنًدؾعة. 3

     ًميؽنًؾؾشرؽةًؿواجفةًاؾطؾبًاملمزاقدًؽؿاًوـوعا.ًًًًًً 6

     ًميؽنًتطوقرًؿعداتًاؾشرؽـةًبمؽاؾقـفًؿـىػضـة. 2

 رابعاً:ًاؾوؼتًواؾميؾقم

     ًتؾيبًذرؽمؽمًرؾلاتًاؾزبائنًباؾيرعةًاملطؾوبة. 0

5 
ؾؾعاؿؾنيًاؾؼـدرةًعؾىًتـػـقـذًجداولًاإلـمـاجًػـيًاؾوؼتًً

ًاحملدد.

     

 فةًـظرؽم(ًأؿامًاإلجابةًاؾيتًتعربًعنًوجاؾرجاءًوضعًعالؿةً)ً-ثاـقًا

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دةغريًؿواػقًبشًغريًؿواػقًحماقدًؿواػقًؿواػقًبشدةًاؾػـؼــراتًم

3 
تيمىدمًذرؽمؽمًدقادـةًخمـزونًاألؿـانًؾمأؿقـنًدرعةً

ًاالدمهابةًؾؾطؾلاتًاملمغريةً.

     

6 
تؾمـزمًذرؽمؽـمًباملواعقـدًاحملـددةًعــدًتيؾقـمًاملـمهاتًإىلً

ًاؾزبائنً.

     

2 
تعمؿـدًذرؽمؽمًبراؿــجًصقاـــةًدؼقؼـةًؾمؼـؾقـلًـيلـةً

ًاألعطالًيفًاملعداتً.

     

     ًبنيًصػوفًاؾعاؿؾنيًوعيًألفؿقةًاؾوؼت.قوجدً .

     ًعؿؾقاتًاؾصقاـةًجتريًبصػةًدورقة. 3

     ًؿعدالتًغقابًاؾعاؿؾنيًؿـىػضةً. 1

     ًؿعدالتًتأخريًاؾعاؿؾنيًؿـىػضةً. 8

     ًتطؾقًذرؽمؽمًؿـمهاتًجدقدةًأدرعًؿنًاملـاػيني 00

 خاؿياً:ًاإلبداعًواؾمطوقرً

0 
مًباؾلـوــثًواؾمطـوقــرًؾمويقــنًتفمــمًذـرؽـمـؽـ

ًاملـمهـاتًاحلاؾقةًوتؼدقمًؿـمهاتًجدقدةً.

     

     ًتشهعًاؾشرؽةًامللدعنيًيفًعؿؾفمًوتؽاػكفمً.ً 5

     ًؿنًأدلابًمتقزًذرؽمؽمًؿواردفاًاؾلشرقةً.ً 3

     ًقوجدًيفًذرؽمؽمًؼيمًؾؾلوثًاؾعؾؿيًواؾمطوقر. 6

     ًاؾيوقً.دلقًؾشرؽمؽمًأنًؼاؿتًبأحباثً 2

     ًفـاكًتواصلًؿلاذرًبنيًإدارةًاؾشرؽةًواؾعاؿؾني. .

     ًتشاركًاؾشرؽةًيفًاملؤمتراتًواؾـدواتًاؾعؾؿقة. 3

     ًغاؾلاًؿاًقممًاالدمعاـةًخبرباتًوؽػاءاتًعؾؿقة. 1
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Abstract 
 

 

 

This study aimed to identify the extent of awareness of Libyan 

managers and the importance of the concept of competitive antecedent in 

making a good competitive position (competitive advantage) for the 

organization against its competitors. 

Population study was included 127 Libyan managers of industrial 

organizations in Benghazi city. Questionnaire forms were used to collect 

data on the subject of the study . one hundred twenty seven forms were 

distributed but only 116 form received and 7 form excluded due to 

invalidity for analysis. Therefore 109 form only suitable for statistical 

analysis. SPSS statistical packages was used to analyze the data to 

achieve the goals of study. 

 

The most important results were as follow: 

 

1. There is a reasonable level of knowledge of cost element by 

managers and its importance in making the competitive advantage 

of the organization . the overall average cost was 3.18 and this fall 

in category of (ok), with standard deviation of 0.335. it was clear 

evident that a large part of courses received by managers in the 

area of cost and how control it. 

 

2. There is an acceptable level of knowledge with managers about 

details of quality element and its importance in making the 

competitive advantage of organization. The overall average of 

quality element was 3.38, which is located within the class (ok), 

with standard deviation 0.490. it was clear that a large part of 

courses that received by managers were in area of quality, 

particularly with regard to concept of total quality management 

system and international quality certificate (ISO). 

 

 

3. There is a low level in details of knowledge of managers about 

flexibility element, awareness and their importance within the 

organizations. The overall average was 2.60, which located in 

category (not ok), with standard deviation 0.567. the researcher 

was noted that the organizations were characterized by routine in 

their production processes and how to conduct the work. Therefore, 

the organizations away from rapid responses and adaptation 

according to the wishes and needs of the customers and the market. 



 

4. There is a low level in details of knowledge by managers about 

delivery element and awareness of its importance within the 

organizations. The overall average was 2.65, which is within the 

class (ok), with standard deviation 0.514. the researcher noted that 

high rates of delay and absence for workers. In addition there is no 

time table of production , consequently the customers cannot get 

their demands in quantity and in time, the determination of quantity 

and time of delivery was made by the organization not by the 

customers. 

 

 

5. There is a low level in details of knowledge by managers about 

creativity element and awareness of its importance within the 

organizations. The overall average was 2.80, which is within the 

class (ok), with standard deviation 0.514. the researcher was noted 

that the absence of encouragement, rewards for creative people and 

poor channels of communication within the organizations. In 

addition the researcher was also noted that, the absence of role of 

scientific research and development with all new in industry even 

in the presence of department of research and development.. 

 

 

Finally, the study provided a set of recommendations that would improve 

the performance of organizations and raise awakened of important 

antecedents to improve the competitive level of overall performance of 

organizations. 

 


