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Blue Ocean Philosophy and its Role in Achieving Competitive 

Superiority : A study of the Opinions of Some Workers in Zain 

Telecommunication Company 
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 االت ببغداددراسة استطالعية ألراء عينة من العاملين في شركة زين لالتص
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 المستخلص :
تتناول الدراسة موضوعاً مهماً وحيوياً يتركز في تشخيص دور فلسفةة الميفيا ارقرف ففي تي يفت التةفوف التنافسفي   و لف  

وطبيعفة ذف ا المةهفوم جوتتسفدت  ل لة عدد الدراسات اإلدارية عموماً والتسوي ية على وجف  الخوفوا التفي تناولفض توضفيع وا ف 

مشففةلة الدراسففة بتسففاسل راففي: مةففادس ة ذففح لةلسففةة الميففيا ارقرف دور فففي تي يففت التةففوف التنافسففي للشففركة المبيو ففة ج وتهففد  

الدراسة إلى تسليا الضوء حول ماذية فلسةة المييا ارقرف وبيان دورذا في تي يت التةوف التنافسي ومدى تبنفي الشفركة متتمف  

يث له س الةلسفةة وإبعادذا فضفالً عفح تيديفد العال فة والتفي ير بفيح ذف س الةلسفةة بابعادذفا والتةفوف التنافسفي بمؤ فرات جمح  فالل الب

( مةفرد  ج واسفتخدمض ارسفتباكة كفيدا  رايسفة  03استطالع آراء عينة مح العامليح في ذ س الشركة قيح لالتوفاتت بلفح حتمهفا   

ينة   في حيح تم تيليح اإلجابات باستخدام الوسا اليسابي المرجع واتكيرا  المعيفاري   فضفالً عفح لتم  البياكات مح أفراد الع

R )ومعامح التةسير  ( F , T )ا تباري 
2
 ج( 

 

وتوصلض الدراسة الى متموعة مح اتستنتاجات أبرقذا ة وجود عال ة وتي ير بيح فلسةة المييا ارقرف والتةفوف التنافسفي 

 ستناد عليها لت ديم التوصيات المنستمة معهاج  والتي تم ات

Abstract 
The study deals with a very important subject focusing on identifying the role of blue ocean 

philosophy in achieving the competitive superiority due to the scarcity of the studies in 

management , in general , and in marketing , in specific , that dealt with the reality and nature of 

this concept . The study aims at shedding the light on what the blue philosophy is , showing its 

role in achieving the competitive superiority by requesting the opinions of a sample of workers in 

Zain telecommunication company by way of a questionnaire containing 30 items . This 

questionnaire is used as a main tool for collecting date from the sample . The results are analyzed 

by using the main and standard deviation in addition to " F and T " tests and the factor R
2
 . 

The study concludes that is a relation and effect between the blue ocean philosophy and 

competitive superiority on which recommendations are presented accordingly   . 

 

 توطئة :
النتففاب باسففتمرار عليهففا ت ففديم أفضففح السففل  والخففدمات الففى قباانهففا اليففالييح والمففرت بيح إن المنظمففات التففي تسففعى للب ففاء والنمففو و

باإلضفافة إلفى تلبيفة حاجفاتهم ورهبفاتهم المتتفدد  ج ولةفي كفتمةح مفح تي يففت  لف  ينبالفي عليهفا امفتالت ميفز  تنافسفية تنةفرد بهفا عففح 

ة   التةلةة   التسليم واإلبداع ( ج لف ل  جفاءت ذف س الدراسفة لبيفان منافسيها متمثلة بمتموعة مح المؤ رات أبرقذا   التود    المروك

 الدور ال ي يمةح أن تلعب  فلسةة المييا ارقرف بيبعادذا كافة في تي يت التةوف التنافسي للمنظمات التي تتبنى ذ س الةلسةة ج

 وتيسيساً لما ت دم   ف د تم تناول الدراسة مح  الل المباحث اآلتية ة

 ول ة منهتية الدراسة وبع  الدراسات الساب ةالمبيث ار

 المبيث الثاكي ة فلسةة المييا ارقرف   والتةوف التنافسي ة تيطير مةاذيمي

 المبيث الثالث ة عرض كتااج الدراسة وأ تبار الةرضيات

 المبيث الراب  ة اتستنتاجات والتوصيات
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 المبحث األول

 منهجية الدراسة وبعض الدراسات السابقة

 منهجية الدراسة –أوالً 
 مشكلة الدراسة :-0

تةمح مشةلة الدراسة في  لة اردبيات التي تناولض ذ ا الموضوع   ل ل  ظهرت الياجة لتنفاول ذةف ا موضفوع ودراسفت  مفح وجهفة 

 النظر اإلدارية عموماً والتسوي ية بوج   اا ج ويمةح تيديد معالم مشةلة الدراسة بتساسل ري: مةادسة 

 سةة المييا ارقرف دور في تي يت التةوف التنافسي لشركة قيح لالتواتت ؟ وال ي يتتزأ إلى التساستت اآلتيةةذح لةل 

 أجذح يمةح اعتماد فلسةة المييا ارقرف في تي يت التةوف التنافسي ؟

 بجذح ذنال  عال ة بيح فلسةة المييا ارقرف والتةوف التنافسي ؟

 ترك  فلسةة المييا ارقرف في التةوف التنافسي ؟جـجما ذي طبيعة التي ير ال ي ت

 

 أهمية الدراسة :-0

 تنبثت أذمية الدراسة مح  الل اآلتي ة

أجتسفليا الضفوء علففى فلسفةة الميففيا ارقرف بوصفة  مففد الً حفديثاً يمةفح للمنظمففات مفح أعتمففادس ففي مواجهففة التيفديات   ومواكبففة 

  لتي يت التةوف التنافسي جالتطورات والتالير البيئي بةح تع يدات    وصوتً 

بجأظهار دور فلسةة المييا ارقرف حاضراً ومسفت بالً كيحفد المؤ فرات ارساسفية ففي تي يفت التةفوف التنافسفي   واتخفا  ال فرارات 

زبفااح المتعل ة بالتواكب اتجتماعية   وصوتً إلى تي يت رسالة الشركة متتم  الدراسة وأذدافها في سرعة تلبيفة حاجفات وأ واف ال

 ج

 جـجاكتشا  مدى تي ير فلسةة المييا ارقرف بابعادذا في التةوف التنافسي بمؤ رات  في الشركة المبيو ةج

 أهداف الدراسة :-3

 تسعى الدراسة إلى بلوغ ارذدا  اآلتية ة

 أجت ديم تيطير مةاذيمي لماذية فلسةة المييا ارقرف   والتةوف التنافسيج

لمييا ارقرف ودورذا في تي يت التةوف التنافسي مح  الل اسفتطالع آراء عينفة مفح ارففراد العفامليح بجالتعر  على وا   فلسةة ا

 في الشركة المبيو ة ومدى تبنيها له س الةلسةة بيبعادذا ج

 يو ة ججـجتيديد العال ة والتي ير بيح فلسلة  المييا ارقرف والتةوف التنافسي بيسب وجهة كظر أفراد  العينة في الشركة المب

دجالتوصح الى متموعة مح اتستنتاجات والتوصيات التي يمةح أن تةون  ات فاافد  سفواء للبفاحثيح المهتمفيح بموضفوع الدراسفة أو 

 للممارسيح والمةةريح مح اإلدارييح في منظمات ارعمال المختلةة ج

 فرضيات الدراسة :-4

 وا تبار الةرضيات اآلتية ة لالرض بلوغ الدراسة أذدافها   ف د أعتمد الباحث على صياهة

 توجد عال ة ارتباط  ات دتلة إحوااية معنوية بيح فلسةة المييا ارقرف والتةوف التنافسي بمؤ رات  ج –الةرضية الرايسة ارولى 

 ويتةرع منها الةرضيات الةرعية اآلتية ة

 والتةوف التنافسي بمؤ رات  جأجتوجد عال ة ارتباط ايتابية  ات دتلة إحوااية معنوية بيح بعد اتستبعاد 

 بجتوجد عال ة ارتباط ايتابية  ات دتلة إحوااية معنوية بيح بعد الت ليص والتةوف التنافسي بمؤ رات  ج

 جـجتوجد عال ة ارتباط ايتابية  ات دتلة إحوااية معنوية بيح بعد الزياد  والتةوف التنافسي بمؤ رات  ج

 تلة إحوااية معنوية بيح بعد اتبتةار والتةوف التنافسي بمؤ رات جدجتوجد عال ة ارتباط ايتابية  ات د

 

 توجد عال ة تي ير  ات دتلة إحوااية لةلسةة المييا ارقرف في التةوف التنافسي بمؤ رات  ج –الةرضية الرايسة الثاكية 

 ويتةرع منها الةرضيات الةرعية اآلتية ة

 اية لبعد اتستبعاد في التةوف التنافسي بمؤ رات جأجتوجد عال ة تي ير ايتابية  ات دتلة إحوا

 بجتوجد عال ة تي ير ايتابية  ات دتلة إحوااية لبعد الت ليص في التةوف التنافسي بمؤ رات ج

 جـجتوجد عال ة تي ير ايتابية  ات دتلة إحوااية لبعد الزياد  في التةوف التنافسي بمؤ رات ج

 لة إحوااية لبعد اتبتةار في التةوف التنافسي بمؤ رات جدجتوجد عال ة تي ير ايتابية  ات دت

 

 منهج الدراسة واألساليب االحصائية المستخدمة :-5

اعتمدت الدراسة المنهج اتستطالعي   بالتركيز على استطالع آراء عينة مح ارفراد العامليح في  ركة قيح لالتواتت   ومفح  فم 

واسفتخالا النتفااج منهفا ج ولالفرض أكتفاق أذفدا  الدراسفة باطارذفا النظفري   ف فد أعتمفد تيليح وتةسير البياكات المتيوح عليهفا 

الباحث على الموادر واردبيات العربيفة وارجنبيفة   فضفالً عفح اتسفتعاكة بفبع  الدراسفات السفاب ة  ات الوفلة بالموضفوع ج ففي 

تفي تعفد مفح اردوات الرايسفة والمالامفة ففي جمف  البياكفات مفح حيح تم اكتاق اإلطار التطبي ي باتعتماد علفى اسفتمار  ارسفتباكة   ال

( ج إ  تضففمنض جففزأيح رايسففييح    وففص  52ة  5332ميففدان الدراسففات الوصففةية عمومففاً ومتففال اإلدار   ووصففاً   الربيعففي   

بةلسففةة الميففيا ارقرف ارول للمعلومففات الديمالرافيففة   بينمففا أ ففتمح الثففاكي علففى متاليففري الدراسففة الرايسففييح   حيففث أذففتم ارول 

 وأبعادس   في حيح ركز الثاكي على التةوف التنافسي ومؤ رات  ج
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والمتمثلفة بفاآلتي ة  ( SPSS )أما تيليح البياكات ف د تم باستخدام متموعة مح ارساليب اإلحوفااية وبمسفاعد  البركفامج اإلحوفااي 

   ( F )و  ( t )  معامفح اترتبفاط البسفيا   بيرسفون (   وا تبفاري النسبة المئوية   الوسا اليسابي المرجع  اتكيرا  المعيفاري 

R )ومعامح التةسير 
2
 ج ( 

 

 قياس صدق وثبات األستبانة ومقياس الدراسة :-6

 أ.صدق األستبانة :

جرى  ل  بيتباع طري ة الودف الظاذري مح  الل عرضها على عدد مح الخبفراء والميةمفيح ففي متفال ات توفاا لبيفان مفدى 

 حية الة رات للالرض ال ي أعدت مح أجل    ول يا  ما وضعض ل ياس  بيضافة وح   وتعديح ما يروك  مناسباً جصال

 وأسففففففففففففففففففففتناداً آلرااهففففففففففففففففففففم أصففففففففففففففففففففبيض اسففففففففففففففففففففتمار  ارسففففففففففففففففففففتباكة بشففففففففففففففففففففةلها النهففففففففففففففففففففااي وتضففففففففففففففففففففم 

( ف فر  لمتاليفر التةفوف  52( ف فر  لمتاليفر فلسفةة الميفيا ارقرف   و    53( ف ر  موقعة على متاليري الدراسة الرايسفييح    52  

( على التوالي ج و د  2   5   0   5   2التنافسي   وعلى م يا  ليةرت الخماسي   دااماً   هالباً   أحياكاً   كادراً   أبداً ( وبيوقان   

 ج( mechrens , 1984 : 24 )% ( فيكثر لةح ممارسة للدتلة على صد ها 52اعتمدت كسبة اتةاف اآلراء البالالة   

 .ثبات األستبانة :ب

مفح أجففح الو فو  علففى د فة إجابففات أففراد عينففة الدراسفة   ف ففد تفم اسففتخدام طري فة التتزاففة النوفةية ط باعتبارذففا مفح أكثففر الطففرف 

اركثفر صفالحية و فيوعاً ليسفاب معامفح الثبفات ج فةاكفض  يمفة  ( Guttman )استخداما وبايتاد معامح اترتباط مفح  فالل صفيالة 

 ( وذي  يمة موجبة و وية   مما يدل على  بات م يا  ارستباكة ج 3923المعامح   

 

 مجتمع وعينة الدراسة :-7

تمثح متتم  الدراسة بشركة قيح لالتواتت ضمح الر عة التالرافيفة لمدينفة بالفداد ج أمفا عينفة الدراسفة ف فد ا فتملض علفى عفدد مفح 

( استمار    في حيح بلح عدد الوفالع منهفا  00ار  أستباكة   أعيد منها   ( استم 02ارفراد العامليح في ذ س الشركة   إ  تم توقي    

 % ( ج7295( استمار  ف ا ج أي بنسبة استتابة بلالض    03  

 

  اكياً ة بع  الدراسات الساب ة ة

ع طبيعفة ذف س ( عرضاً موجزاً رذم الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة أو بة رات  الرايسة مفح  فالل توضفي 2يوضع التدول   

 الدراسات وأذدافها وأبرق كتااتها ة

 ( 2جدول   

 عرض بع  الدراسات الساب ة المتعل ة بموضوع الدراسة

 أهداف الدراسة السنة عنوان الدراسة الباحث ت
حجم العينة 

 ومواصفاتها
 أبرز النتائج

 الزعبي 0

أ ر كظام المعلومات 

اتستراتيتي في بناء 

وتطوير المزايا 

ة وتي يت التنافسي

عوامح التةوف 

 التنافسي

5335 

أذمية كظم المعلومات -

اإلستراتيتية ودورذا 

 التنظيمي

دور كظم المعلومات -

اإلستراتيتية في تيليح 

 البيئة الدا لية والخارجية

متموعة مح 

الموار  

 ارردكية

أذمية كظام المعلومات -

اتستراتيتي في توفير 

المعلومات حول متاليرات 

  لية والخارجيةجالبيئة الدا

أذمية النظام في تطوير -

 الميز  التنافسية للموار 

0 
الساعد 

 وحريم

دور إدار  المعرفة 

وتةنولوجيا 

المعلومات في إيتاد 

 الميز  التنافسية

5335 

التعر  على أ ر إدار  

المعرفة وتةنولوجيا 

المعلومات في تي يت 

 الميز  التنافسية

( مح  53  

المدراء العاميح 

ري التسويت ومدي

والبيث 

والتطوير 

العامليح في 

صناعة الدواء 

 اتردكي

وجود عال ة ايتابية معتدلة -

بيح تةنولوجيا المعلومات 

 والميز  التنافسية ج

تسهم إدار  المعرفة في -

 تي يت الميز  التنافسية ج

 التنابي 3

ا ر إدار  معرفة 

الزبون في تي يت 

 التةوف التنافسي

5332 

 ة وار ر ا تبار العال-

بيح إدار  معرفة الزبون 

 والتةوف التنافسي

تطوير الدور المست بلي -

إلدار  معرفة الزبون في 

 تي يت التةوف التنافسي

( مح  53  

مدراء الموار  

اليةومية 

 وارذلية العرا ية

وجود عال ة ارتباط وتي ير -

 ات دتلة إحوااية بيح إدار  

معرفة الزبون والتةوف 

 التنافسي

ايح اذتمامات الموار  تب-

 ربعاد التةوف التنافسي

4 Choyt 

تطبيت إستراتيتية 

المييا ارقرف على 

 صياهة المتوذرات

5335 

بيان أ ر إستراتيتية 

المييا ارقرف على 

 رواد ذ س الوناعة

عينة مح العامليح 

في صناعة 

 المتوذرات

أذمية ذ س اإلستراتيتية في 

تي يت أذدا  المنظمات 

 ي ذ ا المتال جالعاملة ف
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 الطااي 5

إستراتيتية السوف 

ارقرف ودورذا في 

تي يت التةوف 

 التنافسي

5337 

التعر  على مدى تطبيت 

إستراتيتية المييا 

ارقرف في المنظمات 

العرا ية عامة و ركة 

 بيبسي الةوفة  اصة

عينة مح العامليح 

في  ركة بيبسي 

 الةوفة

وجود عال ة ارتباط  وية بيح -

ية المييا ارقرف إستراتيت

 والتةوف التنافسي

إلستراتيتية المييا ارقرف -

دور بارق في تي يت التةوف 

 التنافسي

 البناء 6

دور إستراتيتية 

المييا ارقرف في 

تي يت الميز  

 التنافسية المستدامة

5332 

تيديد عال ة اترتباط 

وار ر بيح إستراتيتية 

المييا ارقرف 

بمؤ راتها وإبعاد الميز  

 التنافسية المستدامة

( مح  233  

مدراء فروع 

ووحدات وا سام 

 ركتي قيح 

واسيا سيح 

 لالتواتت

وجود عال ة اترتباط وار ر 

 ات دتلة إحوااية بيح 

 المتاليريح الرايسييح

 

 

 المبحث الثاني

 فلسفة المحيط األزرق ، والتفوق التنافسي : تأطير مفاهيمي

 

 فلسفة المحيط األزرق –أوالً 
 ماهية فلسفة المحيط األزرق :-0

مفح الموفطليات اليديثفة ففي متفال إدار  ارعمفال عمومفاً وإدار  التسفويت بوجف   ( Blue Ocean )يعد موطلع المييا ارقرف 

ا  اا   وذو م تب: مح لون المياس الن ية الوافية الزر اء هير الملو ة والتفي لفم تعةرذفا دمويفة الميفاس اليمفراء   والتفي بمتموعهف

تشففةح المييطففات الزر ففاء ج مففح تلفف  الخوففااص ا تبسففض الةلسففةة تسففميتها لتففد ح عففالم اإلعمففال بةضففح بعفف  البففاحثيح والمةةففريح 

 لتوبع أحدى الةلسةات التي تعتمدذا المنظمات في عملها تيض مسمى فلسةة المييا ارقرف ج

ديفد  لفم تةفح معروففة مسفب اً لهفا وللمنافسفيح   مفح اجفح ل ل  فان ذ س المييطات يتطلب مح المنظمات البيث عح/أو هزو أسفواف ج

 لت الطلب فيها   وإيتاد فرا استثمارية جديفد  سفعياً وراء الب فاء والنمفو وتي يفت المنةعفةج ممفا يعنفي  يفام المنظمفات بعمفح  فيء 

رساسفية الشفااعة للزبفااح لتشفةح مختلف عما يعمل  اآل رون وإكتاج  يء لم ينتج سفاب اً ط فضفالً عفح  تةيةهفا بشفةح كبيفر مف  ال فيم ا

 ج( yang , 2007 : 111 – 114 ) متموعة جديد  مح ال يم دون وجود أي منافسة ت كر 

وذنال  مح يرى بين اكبثاف معظم ذ س المييطات كاجم عح ارسواف اليالية ال اامة وما تيتوي  مح أعمال معروففة وصفناعات سفااد  

ا  علففى  ففدر  المنظمففة فففي مواجهففة المنافسففة   والوصففول إلففى المنتتففات التديففد  والزبففااح   و ففواكيح المنافسففة التففي تركففز بارسفف

 ( ج 22ة  5330وارسواف المستهدفة بشةح أسرع وأفضح مح منافسيها   كتم   

 أ ن ما ذي المبررات التي تدعو بع  المنظمات إلى إيتاد وتبني فلسةة المييطات الزر اء ؟

 )ط  ( kim & maubrogne , 2005 : 4 )تبني ذ س الةلسةة مح  بفح بعف  المنظمفات يعفود سفبب  إلفى أن الياجة الملية إليتاد و

Rainey , 2006 : 1 )    ط 022ة  5332ط   الزعبي)( starmer , 2008 : 3 )ة 

 أجالت دم السري  في الت نيات اإلكتاجية الوناعية ج

 بجتزايد عدد الوناعات   وتةوف العرض على الطلب ج

 لسماب للمورديح باكتاج أكواع وتشةيالت متعدد  مح السل  والخدمات لم يسبت لها مثيحججـجا

 دجالتوج  كيو العالمية   العولمة اليالية لألسواف   السرعة في ك ح واكت ال التةنولوجيا   والتداول اآللي للمعلومات (

 اعية في بيئة منظمات ارعمال الدولية جذـجصعوبة التنبؤ بالت لبات ات توادية والتشريعات البيئية واتجتم

وبنففاءاً لمففا ت ففدم   ف ففد وردت تعففاريف عديففد  لمةهففوم فلسففةة الميففيا ارقرف  أ تلففف الةتففاب والبففاحثيح فففي تيديففدذا كتيتففة تبففايح 

 ( ة 5أتتاذاتهم و لةياتهم الةةرية ج وفيما يلي بع  إسهامات الباحثيح لتل  التعاريف وكما موضع في التدول   
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 (5جدول  

 بع  إسهامات الباحثيح في تعريف فلسةة المييا ارقرف

 التعريف المصدر ت

0 Kim & mauborgne , 

2005 : 2 

فضاء السوف المتهول الف ي لفم يةتشفف ليفد اآلن أو الف ي لفم يوفح إليف  المنافسفون   مف  

 ن  واعدذا لم توض  بعد جالتيكيد على است اللية المنافسة باعتبارذا أمراً هير مطروب   ر

0 Kotler & Armstrong , 

2005: 5 

سعي المنظمة لةهم حاجات ورهبات الزبون   ومح  م توميم إستراتيتيتها بفالتركيز عليف  

 وت ديم  يمة مميز  ل    وبناء عال ات مربية مع    دون اللتوء ري منافسة ت كر ج

3 Ghosn , 2006 : 2 لم تخرج بعد الى حيز الوجود   وذفي تمثفح الةفراغ والمنفاطت  إعداد  طة للوناعات التي

المتهولة مح السوف هير المةتشةة مفح  بفح المنافسفيح    ات اللفون ارقرف الوفافي لعفدم 

 تلو ها بيية ب   حمراء كاجمة عح المنافسة الدموية ج

أمففاكح لففم يوففح إليهففا  بيففث المنظمففات بعمففت عففح ارسففواف هيففر المةتشففةة والتوهففح الففى 5ة  5332 عاع    4

 المنافسيح بعد ج

5 Kotler , 2008 : 74 

Estill , 2007 : 1 

كيةية تتاوق المنظمة حدود السوف اليالية والسعي إليتاد أسواف جديد  لمنتتاتها ال اامفة   

 وترت المنافسة في الخلفج

6 Yang , 2007 : 4  ًواركعتاف مح المنافسة جفلسةة المنظمة لليوول على فضاء سو ي هير مختبر مسب ا 

7 Layton , 2009 : 8  رسفففالة المنظمفففة الطموحفففة والناجيفففة لخلفففت أبفففداع ال يمفففة باتعتمفففاد علفففى التيركفففات

 اإلستراتيتية   وبعيداً عح المنافسة الشديد  ج

 

مةتشةة مسب اً   وتمثح مسفاحات بمالحظة التعاريف الساب ة   يمةح ال ول أن فلسةة المييا ارقرف تعد بمثابة مناطت جديد  هير     

فارهة مح ارسواف اليالية لم يوح إليها المنافسفيح بعفد  لطفرب منتتفات جديفد  هيفر معروففة   وجف ب قبفااح جفدد   والعمفح علفى 

 اتحتةاظ بهم بعيداً عح جو المنافسة   وبالشةح ال ي يتعح تل  ارسواف صافية  ات لون أقرف لم تعةرذا دموية المنافسة ج

 أبعاد فلسفة المحيط األزرق :-0

أتة ض آراء وطروحات العديد مح الةتاب والباحثيح
)* 
 )على تيديد أبعاد فلسةة المييا ارقرف م  ما  ذبض إلي  أفةار وأطروحفات  

Kim & Mauborgne ) إ  حددا تل  اربعاد بةح محة 

لةفح بعفد مفح ذف س اربعفاد والتفي سفتةون الركيفز  ارساسفية ففي  اتستبعاد   الت ليص   الزياد    واتبتةار ج وفيما يلي توضيع موجز

 تبني فلسةة المييا ارقرف ة

 

 :( Eliminated )أ.األستبعاد 

تسعى منظمات ارعمال إلى استبعاد أو أ ةاء بع  العناصر التي تراذا هير ضرورية في عملهفا   والتفي مفح  فيكها أن تفؤدي إلفى 

  دون التي ير على مستويات حتم المبيعات والتفود  ج لف ل  يمةفح النظفر إليف  علفى أكف  اسفتبعاد تخةي  النة ات إلى أدكى حد ممةح 

بع  العمليات هير النافعة أو التي ت تخفدم العمفح وت ت فدم أي منةعفة للمنظمفة أو للعمليفة اإلكتاجيفة مفح اجفح قيفاد  كةفاء  و فاعليفة 

(    502   5333يعفات وارربفاب   وت ليفح التةفاليف وحتفم اتسفتثمار   السفيد   العملية اإلكتاجية م  اتحتةاظ بنة: اليتم مح المب

 بما يي ت ت دم المنظمة وتميزذا عح منافسيها م  ضرور  امتالكها لةشو  كاملة لةح الموارد واإلعمال ج

 :( Reduced )ب.التقليص 

ية أو هيففر مبففرر    ممففا يففنعة: بففدورس علففى ويعنففي ت لففيص أو تخةففي  بعفف  إجففراءات العمففح التففي تراذففا المنظمففة هيففر ضففرور

تخةي  النة ات والموروفات التي ت مبرر لها   ارمر ال ي يسهم في ت ليح حتم التةاليف م   بات اررباب المتي  ة ج كين ت لح مح 

 ( ج 25ة  5332بع  الخدمات الم دمة للزبااح هير الضرورية والمبالح فيها   كيم وريني    

بع  ارفةار عديمة التدوى أو مستييلة التنةي  وأن كاكض جيد  ا تواديا ومالياً وفنيفاً واجتماعيفاً وأ ال يفاً   الطفااي أو التخلص مح 

( ج أو ت ليففح جميفف  التطبي ففات المضففر  بالبيئففة بشفف يها الففدا لي والخففارجي مففح أجففح تمييففز المنظمففة عففح  552ة  5332والعففالف   

 منافسيها ج

 :( Raised )جـ.الزيادة 

وي ود بها إضافة بعف  المفواد واإلجفراءات  ات ال فدر  علفى قيفاد  وتيسفيح مسفتوى جفود  المنتتفات الم دمفة للزبفااح   إ  يمةفح 

للمنظمة أن تي ت كمواً سريعاً عند وجود توس  مليوظ في بع  أذدا  ارداء والتي عاد  مفا يةفون معفدل كمفو مبيعاتهفا أو حوفتها 

اد  العادية   وبما يؤدي إلى قياد  مستوى حتم اررباب المتي  ة وتوسعها بالشةح ال ي ينعة: إيتابا السو ية بمستوى أعلى مح الزي

   5333على  هرتها وسمعتها ميلياً ودولياً   مما يمةنها  ل  مح ج ب قبااح جدد وإدارييح  وي كةاء  عالية للعمح فيها   السفيد   

 ( ج 525

                                                 
 الكتاب والباحثين هم : )*(

- Gaspers , 2006 : 15 

- choyt , 2007 : 3 

- yang , 2007 : 114 

 7:  0222الطائي ،  -

- Siegemund , 2009 : 38 – 39 
 22-25: 0222البناء، -
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 :( Created )د.األبتكار 

الوةات المميز  للمنظمات المت دمة في البيئات المتالير  ج ويعني تيويح ارفةار اربداعيفة الخال فة الفى مخرجفات مةيفد     يعد احدى

( ج لفف ل  فففين المنظمففات  25ة  5337أو ذففو أي فةففر  أو ممارسففة جديففد  أو تعبيففر جديففد بالنسففبة للةففرد الفف ي يتبناذففا   الوففيرفي   

لى اتبتةار والتتديد على أسا  تام ومتطور   أو تةون  ادر  على أن تطور طفرف جديفد  للعمفح أو المبدعة ذي التي تةون  ادر  ع

 ت دم حلول مبتةر  للمشاكح   بييث تتيول مخرجاتها الى منتتات مةيد  أو طرف عمح كةوء  ج

شفةح مسفتمر   وذفو ضفروري وأساسفي وذنال  مح يرى بيك  الم در  على ت ديم حلول جديد  بفدتً مفح اسفتخدام ارسفاليب الت ليديفة ب

 إلبداع العامليح ولم در  المنظمة على التةيف م  الموا ف التديد  ج

( فيشير إلى أن اتبتةار يتمثح في ت ديم طري ة جديفد  لتطفوير العمفح وإدارتف    وأن المبتةفر ذفو الف ي  57ة  5333أما   الورن   

وممارسات جديد  تساعد المنظمة على ان تنفتج بشفةح أفضفح   وبمفا يي فت رضفا  يترجم المعرفة إلى ا تيارات جديد    وإيتاد كظم

 الزبون وت ديم افضح  يمة ل  ج

 

 التفوق التنافسي : –ثانياً 

 مفهوم التفوق التنافسي :-0

ت  بيئفة أذميفة كبيفر  ففي اردبيفات المعاصفر  لف،دار    لمفا  فهد ( Competitive Superiority )أحتفح مةهفوم التةفوف التنافسفي 

              ارعمففال مففح تاليففرات جوذريففة   كتيتففة  ففور  تةنولوجيففا المعلومففات والمعرفففة واتتوففاتت ج و ففد أصففبع التيففدي الي ي ففي منفف  

                             منتوفففف التسفففعينات مفففح ال فففرن العشفففريح ذفففو ففففي الةيةيفففة التفففي يمةفففح مفففح  اللهفففا تيويفففح المزايفففا التنافسفففية إلفففى ميفففز  تةفففوف 

 ( ج 5ة  2225  الشربيني   

وبففالرهم مففح عففدم تسففتيح فففروف كبيففر  بففيح آراء وأفةففار الةتففاب والمةةففريح عنففد طففرحهم لمةهففوم التةففوف التنافسففي   إ  أن معظففم 

جفد ليفد التعاريف كاكض مت اربة في مضموكها وميتواذا   أت أن ذنال  مح يرى بين ذف ا المةهفوم لفي: بالمهمفة السفهلة   واكف  ت يو

( وال ي يتضمح بع  تعاريف  0اآلن تعريف متةت علي    إ  تتبايح التعاريف مح باحث إلى أ ر ج وكما موضع  ل  في التدول   

 التةوف التنافسي ة

 ( 0جدول   

 بع  تعاريف التةوف التنافسي

 التعريف المودر ت

2 Czepiel , 1992 : 43 مح المنافسيح ورمد بعيدج ال در  على ت ديم منتتات للزبون بشةح أفضح 

5 Evans , 1993 : 83 ال ابلية على ت ديم  يمة متةو ة للزبون ج 

0 Pitts & Les , 1996 : 

55 

استالالل المنظمة لن اط  وتها الدا لية في أداء اركشفطة الخاصفة بهفا   بييفث تخلفت  يمفة ت 

 يستطي  ب ية المنافسيح تي ي ها في ادااهم ركشطتها ج

5 Reed & Defellip , 

2000 :11 

 المو   الةريد ال ي تطورس المنظمة م اركة بمنافسيها عح طريت أكماط كشر الموارد ج

2 Lynch , 2002 : 22 أي  يء متةرد ومتميز تتمت  ب  المنظمة ج 

حفراق الالاية ارسمى التي تسعى المنظمات للوصفول إليهفا لضفمان كموذفا واسفتمرارذا ففي إ 27ة  5337الزعبي    2

 الت دم والنتابج

 

بمالحظة التعاريف الساب ة   كتد أن بعضها  د ركز على اركشطة وارسواف   في حيح أكوفب تركيفز الفبع  منهفا علفى  فدر       

المنظمة في تي يت التمايز في أ ذان الزبااح   بينما تميور اذتمام الفبع  ار فر علفى أكشفطة المنظمفة وطري فة أدااهفا المميفز  ففي 

 زيز  يمة الزبون ج ل ل  يمةح ال ول بين التةوف التنافسي يمثح مؤ ر لـ ةتع

 أجتةرد المنظمة وتميزذا في أداء أكشطتها م اركة بالمنافسيح لتي يت مو   فريد في السوف ج

 بجالوور  المثلى في  ذح الزبون عح المنظمة  ياساً بالمنظمات المنافسة لها ج

 نتتات المنظمة ججـجمستوى أو درجة التمايز في م

واسففتنادا لمففا ت ففدم يمةففح النظففر الففى التةففوف التنافسففي علففى أكفف  ة ال ففدرات وال ابليففات والخوففااص الةريففد  التففي تتمتفف  بهففا المنظمففة 

 وتميزذا عح هيرذا   والةةيلة بتعزيز مو عها الريادي والميافظة علي  رمد بعيد في  ذح الزبون م اركة بالمنافسيح ج

 

 فوق التنافسي :مؤشرات الت-0

يعتمد كتاب المنظمة على  فدرتها ففي تيديفد ومعرففة احتياجفات ورهبفات الزبفون والسفوف المسفتهد    وبمفدى أمةاكيفة إ فباع ذف س 

الياجات بشةح أفضح مح المنافسيح   إ  تعمح المنظمة على ترجمة تلف  اتحتياجفات والرهبفات وحسفب  فروط الزبفون   ومفح  فم 

ج  ( Krajwski & Ritzman ,1996 : 363 )التوذرية   لتشةح المؤ رات التي سو  تتناف: على أساسفها  تنةي ذا وف اً ل درتها

علماً بين ذ س المؤ رات تعد جزء مح رسالة وأذدا  المنظمة الرايسيةج مما يعني أن المنظمة سو  تتناف: وف اً لمؤ فرات تنافسفية 

متلف  مزايفا فريفد  ومتميفز  عفح بفا ي المنافسفيح   وبالتفالي تي يفت  يمفة عليفا مختلةة ينوب جح أذتمامها في تمةنها مح  لت كظفام ي

ج ل ل  يمةح اإل ار  إلفى مؤ فرات التةفوف التنافسفي علفى  ( Hizer and Render , 2001 : 34 )للزبون بطري ة كةوء  ومناسبة 

 لمنافسيحجأكها ال درات وال ابليات التي تمتلةها المنظمة لتي يت التةوف وارفضلية على ا
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و د أ تلف الةتاب والباحثيح في تيديد مؤ رات التةوف التنافسي في دراسفاتهم وأبيفا هم بيسفب وجهفات كظفرذم والظفرو  البيئيفة 

                   والمنفففال التنظيمفففي الففف ي يعملفففون فيففف  ج وفيمفففا يلفففي بعففف  مفففا حفففددس الةتفففاب والبفففاحثيح مفففح مؤ فففرات للتةفففوف التنافسفففي   وكمفففا 

 ( أدكاس ة 5التدول    موضع في

 ( 5جدول   

 مؤ رات التةوف التنافسي وف اً آلراء بع  الباحثيح

 المودر ت

 المؤ رات

 التسليم المروكة التود  الةلةة
اتحتةاظ 

 بالزبون
 اربداع رضا الزبون السرعة

2 
Evans , 1993 : 

118 
        

5 
Slack & others , 

1998 : 51 
        

0 
Hill & Jones , 

2001 : 126 
        

5 
Grant , 2002 : 

100 
        

2 
Davis & others , 

2003 : 33-35 
        

2 
 25-20ة 5335كديم   

 
        

5 

Swayne and 

Walter , 2006 : 

94 
        

8 
 25ة 5332التنابي   

- 233    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

2 
Baxter , 2008 : 

30-31 
        

 2 5 2 5 5 7 2 7 المتموع 

 

(   بففين المؤ ففرات التففي كاكففض ميففا أتةففاف آلراء البففاحثيح والمهتمففيح بموضففوع التةففوف التنافسففي  ففد  5يتبففيح مففح التففدول       

بني تلف  المؤ فرات باعتبارذفا اركثفر اكيورت بةح مح   الةلةة   التود    المروكة   التسليم   واإلبداع ( ج وفي دراستنا سنياول ت

 يوعاً واتةا ا بيح الةتاب والباحثيح   رعت ا الباحث بيكها أكثر اكستاما م  متطلبات الدراسة اليالية ج وفيما يلي توضيع مفوجز لةفح 

 مؤ ر مح ذ س المؤ رات ة

 : ( Cost )أ.التكلفة 

ام مدراء العمليات بتيديد كلف المواد ارولية والعمفح والةلفف ار فرى   يتطلب تي يت التةوف التنافسي على أسا  مؤ ر الةلةة    ي

 )بهفد  توففميم كظففام يسففهم فففي تي يففت كلةفة الوحففد  الواحففد    وذفف ا يسففتلزم المزيففد مفح اتسففتثمارات وأتمتففض المعففدات والتيذيففح 

Krjewski & Ritzman , 1999 : 33 ) ةي  الةلف مح  فالل ت ليفح الةلفف الثابتفة ج ل ل  فالالباً ما تسمى إدار  العمليات الى تخ

 : Dilworth , 1996 )  وممارسة الر ابة المستمر  على المواد ارولية   وت ليح معدتت ارجور  وتي يت مستويات إكتاجية عالية 

 ج( 60

فة الفى الميافظفة علفى  / أو فالةلةة تمثح  در  المنظمة على توقي  المنتتات بي فح النة فات ممفا يسفمع بتي يفت ميفز  كلةويفة  بارضفا

فيشفير أن مفا يميفز المنظمفة التفي تركفز  ( Dilworth , 1996 : 56 )( ج أمفا  20ة  2222تعزيز حوفتها السفو ية   المعمفوري   

على الةلف لتي يت ميز  التةفوف التنافسفي ذفو ة اكخةفاض رأسفمالها    فو  عملهفا   وكلفف عملياتهفا م اركفة بالمنظمفات المنافسفة ففي 

 وف جالس

 : ( Quality )ب.الجودة 

يعد ذ ا المؤ ر أحد ارسب يات التنافسية التوذرية إلدار  العمليات   ويمثح الهفد  ارسفا  لةفح مفدير   و فو  المنظمفة الف ي يمةفح 

 : Hill & Jones , 2001 )ويمةنف  أن يةيفد المنظمفة ففي جفاكبيح ذمفا  ( Bank,1992:97 )مفح  اللف  تعزيفز تةو هفا التنافسفي 

 ة(130

 (رف  جود  المنتج يؤدي إلى قياد   يمت  مح وجهة كظر الزبون   وذ ا بدورس يؤدي إلى قياد  ربيية المنظمة ج2 

(تيسيح التود  يؤدي إلى رف  مستوى الةةاء    وبالتالي ت ليح الضياع والهدر وتوفير التةاليف المرتبطة بعملية اإلكتفاج   وت ليفح 5 

 نافسيح جالمخاطر  واليماية مح الم

ج  ( Porter , 1996 : 103 )ويمةح تعريةها على أكها ة مستوى التةوف   إت اك  يوعب  يا  معالم التةوف المتباينفة بتبفايح ارففراد 

 بيكها عمح ار ياء بالشةح الوييع من  البداية ج ( Slack , 1998 : 52 )في حيح عبر عنها 
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 :  ( Flexibility )جـ.المرونة 

ة المؤ ر التنافسي الياسم في أسواف الياضر والمست بح   متمثلة بال ابلية على التةييف لت ديم م ادير مختلةة مح منتتفات تعد المروك

( ج فالمروكفة تشفير  53ة  2222متنوعة   إ  تعة: بشةح عام ال ابلية على التةيف لمدى واس  مف  البيئفات المختلةفة   المعمفوري   

منتتات بتنوع عفال    وتعتبفر م ياسفاً ل فدر  المنظمفة علفى تيويفح عملياتهفا وبسفرعة مفح إكتفاج منتتهفا  إلى  در  المنظمة على ت ديم

 أمففففففففففا  ( Leong , 1994 : 63 )اليففففففففففالي إلففففففففففى إكتففففففففففاج منففففففففففتج جديففففففففففد 

 ممةح ج( فيرى بيكها ال در  على التالير مح منتج الى أ ر ومح قبون إلى أ ر بي ح تةلةة ممةنة أو تي ير  55ة  5333  العلي   

 د.التسليم )السرعة( :

تسففعى الةثيففر مففح المنظمففات الففى توسففي   اعففدتها مففح الزبففااح بففالتركيز علففى و ففض التسففليم  أي سففرعة أيوففال المنتتففات للزبففون   

   (ج فالتسليم باعتبارس أحد مؤ رات التةوف التنافسي فهو يعني توفير المنتج في المةفان والزمفان المطلفوبيح 72ة  5335السعيدي   

أي ت ديم  وتسليم  في الو ض الميدد حسب جدولة قمنية ج أو ذو  در  العمليات في مواجهة الطلبات وتسليمها باكتظفام   العفزاوي   

( ج في حيح عدس البع  على أك  السرعة في إيوال الخدمة إلى الزبون ممثلة بالمد  التي ينتظرذا لليوول على تلف   52ة  2220

( ة  27ة  5335و أسفب يات ذفي  النتفار  ( ج ويتضمح التناف: على أسا  الو ض  ال ة جواكب أ 55ة  5333الخدمة   الساعاتي   

السرعة في التسليم   التسليم بالو ض الميدد المتةت علي    والسرعة في التطوير ج إ  كلما كان الو ض المنتز لخطة توليفد الةةفر  مفح 

 التوميم النهااي واإلكتاج  ويراً  كلما كاكض للمنظمة  اصية  يادية تتةوف بها على المنافسيح ج

 :( Innovation )داع هـ.األب

يعد أحد المؤ رات اإلستراتيتية المهمة لتي يت التةوف التنافسي   فهو يعبر عفح طبيعفة التاليفرات التةنولوجيفة التديفد  الالقمفة لسفد 

( إ  كظفرا إليف  علفى أكف  إحفراق  507ة  5333حاجة السوف   وبالتالي تي يفت التةفوف للمنظمفة ج وذف ا مفا أكفدس   الشفماع وحمفود   

( فتشفير إليف  علفى أكف  ت فديم عمليفات ومنتتفات جديفد  مفح  فالل تطفوير  22ة  5333تالييرات تةنولوجية معينة ج أما   السفاعاتي  

أكف  إ ا مفا رهبفض المنظمفة باإلبفداع مفح  فالل ت فديم  فدمات جديفد   ( Evans , 1999:88 )العمفح والت نيفات المسفتخدمة جويفرى 

 ها أن تركز في إستراتيتيتها على ةبوور  متةرر  ومستمر   ينبالي علي

 (أكشطة البيث والتوميم والتطوير للخدمة بشةح بارق واستثنااي ج2 

 (التود  العالية للخدمة ج5 

 (امتالت ال در  على تطوير معدات اإلكتاج ج0 

تنافسففي ار ففرى وكمففا ( فيؤكففد علففى وجففود عال ففة تبادليففة بففيح مؤ ففر اتبففداع ومؤ ففرات التةففوف ال 530ة  5335أمففا   الففرقاف   

 (ة 2موضع في الشةح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2 ةح   

 العال ة التبادلية بيح مؤ رات التةوف التنافسي

المودر ة الرقاف   معتز سليمان   اتبتةار التسوي ي ودورس في امتالت الميز  التنافسية للمنظمات   متلة كلية اإلدار  وات تواد   

 ج5335   25عدد جامعة بالداد   ال

مما ت دم يمةح ال ول   أن مؤ ر اإلبداع يعد مودراً أساسياً للنتفاب ففي البيئفة التنافسفية   ومؤ فر لفألداء التسفوي ي التيفد للمنظمفة ج 

 ل ل  فين  در  المنظمة على حماية إبداعها مح الت ليد يمثح مودراً للتةوف التنافسي ج

 

 التسليم

 

 المرونة

 

 الكلفة

 

 الجودة

 

 اإلبداع
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 المبحث الثالث

 تبارات الفرضياتعرض نتائج الدراسة واخ

 
يتناول ذ ا المبيث عرض وتيليح البياكات التي أظهرتها اسفتمار  ارسفتباكة   مفح  فالل تيليفح آراء واسفتتابات أففراد العينفة حفول 

( ل يففا  وت يففيم درجففة  0المتاليففرات الرايسففة وأبعادذففا ومؤ ففراتها   واعتمففد معيففار ات تبففار المتمثففح بالوسففا الةرضففي البففالح   

أففراد العينفة   فضفال عفح اسفتخدام الوسفا اليسفابي المفرجع واتكيفرا  المعيفاري والفوقن المئفوي للو فو  علفى مفدى  استتابات

 التتاك: واتكستام في إجابات إفراد العينة ج

 

 تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة ألبعاد فلسفة المحيط األزرق –أوالً 

 إن الوسفففففففففا اليسفففففففففابي المفففففففففرجع العفففففففففام لألبعفففففففففاد ارربعفففففففففة  (   2تشفففففففففير النتفففففففففااج الفففففففففوارد  ففففففففففي المليفففففففففت       

   3955   2922( وبفاكيرا  معيفاري    0957   0975   0925   0923  اتستبعاد   الت لفيص   الزيفاد    واتبتةفار (  فد بلفح   

(  0لوسا الةرضي البالح   ( على التوالي ج ويظهر مح  ل  أن الوسا اليسابي المرجع العام له س اربعاد اكبر مح ا 2925   2935

ج مما يدل  أن ذ ا المتالير بيبعفادس يعفد واضفيا بشفةح كبيفر مفح  بفح أففراد العينفة   ويعفزى  لف  إلفى ارتةفاع مسفتوى اإلدرات لفديهم 

بيفة وامتالت رسية واضية بدرجة كبير  حول ذ ا المتالير وأبعادس ج وب ل  يمةح ال ول ان اسفتتابات أففراد عينفة الدراسفة كاكفض ايتا

 وذم متة ون تماماً حول ف رات أبعاد ذ ا المتالير ج 

 ( يوضع ترتيب ارذمية النسبية لألبعاد الساب ة ة 2والتدول   

 ( 2جدول   

 ترتيب ارذمية النسبية ربعاد فلسةة المييا ارقرف

 الترتيب النسبي اتكيرا  المعياري الوسا اليسابي المرجع اربعاد

 لثالثا 2922 0923 اتستبعاد

 ارول 3955 0925 الت ليص

 الثاكي 2935 0975 الزياد 

 الراب  2925 0957 اربتةار

 

 إعداد الباحث وف اً لنتااج الياسبة اتلةتروكية المودر ة

 

 تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة لمؤشرات التفوق التنافسي –ثانياً 

ليسفابي المفرجع العفام لمؤ فرات التةفوف التنافسفي   الةلةفة   التفود    المروكفة   ( ان الوسا ا 2تشير النتااج الوارد  في المليت   

   3922   2932   2932   3925( وبففاكيرا  معيففاري    0927   092   0903   0955   0905التسففليم   واإلبففداع (  ففد بلففح   

( ج ممفا  0ؤ رات اكبر مح الوسا الةرضي البفالح   ( على التوالي ج ويتبيح مح  ل  أن الوسا اليسابي المرجع العام له س الم3922

يدل أن ذ ا المتالير بمؤ رات  يعد واضياً بشةح كبير مح  بح أفراد العينة   ويعزى  ل  إلى ارتةاع مستوى اإلدرات لفديهم وامفتالت 

الدراسة كاكفض ايتابيفة   وذفم رسية واضية بدرجة كبير  حول ذ ا المتالير ومؤ رات  ج وب ل  يمةح ال ول ان استتابات إفراد عينة 

 ( يوضع ترتيب ارذمية النسبية للمؤ رات الساب ة ة 2متة ون تماماً حول ف رات مؤ رات ذ ا المتالير والتدول   

 ( 2جدول   

 ترتيب ارذمية النسبية لمؤ رات التةوف التنافسي

 الترتيب النسبي االنحراف المعياري الوسط الحسابي المرجح المؤشرات

 الراب  3925 0905 ةالةلة

 الثالث 2932 0955 التود 

 الخام: 2932 0903 المروكة

 الثاكي 3922 0923 التسليم

 ارول 3922 0927 اربداع

 

 إعداد الباحث وف اً لنتااج الياسبة اتلةتروكية المودر ة
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 تحليل عالقات األرتباط واألثر بين متغيري الدراسة –ثالثاً 

ر  على  يا  عال ات اترتباط وا تبارذا بيح المتاليرات التي تضمنتها فرضيات الدراسة الرايسة   وما أكبثفت عنهفا تنوب ذ س الة 

 مح فرضيات فرعية   و ل  باستخدام عدد مح ارساليب اإلحوااية وعلى النيو اآلتي ة

 أختبار الفرضية الرئيسة األولى-0

 ( ة 5إلى النتااج المبينة في التدول   بعد إجراء المعالتات اإلحوااية   تم التوصح 

 ( 5جدول   

 عال ات اترتباط بيح متاليري الدراسة

 المتالير المست ح

 المتالير التاب 
فلسةة المييا 

 ارقرف

 إبعاد فلسةة المييا ارقرف
 التدولية (t) يمة 

 اتبتةار الزياد  الت ليص اتستبعاد

 5973 3925 3925 3925 3925 3975 التةوف التنافسي

 %22درجة الث ة  0957 5905 0922 5905 2955 الميسوبة ( t ) يمة 

 

 إعداد الباحث وف اً لنتااج الياسبة اتلةتروكية المودر ة

 

(   وجود عال ة ارتباط موجبة  وية و ات دتلة إحوفااية بفيح متاليفري الدراسفة الرايسفة  5يتضع مح النتااج الوارد  في التدول   

الميسفوبة لعال فة اترتبفاط  ( t )(   وأن ما يدعم  ل  أن  يمفة  3975% ( ج إ  بلح معامح اترتباط بينهما   2عنوية   عند مستوى م

( ج مما يعني أن قياد  اذتمام عينة الدراسة بمتاليفر فلسفةة  5973( اكبر مح  يمتها التدولية البالالة    2955بيح المتاليريح والبالالة   

هم وبشةح كبير ففي تي يفت التةفوف التنافسفي للشفركة علفى منافسفيها ففي السفوف ج ومفا يمةفح مالحظتف  ففي المييا ارقرف سو  يس

التدول أعالس أيضاً   وجود عال ة ايتابية  وية بيح متالير التةوف التنافسفي وكفح بعفد مفح أبعفاد فلسفةة الميفيا ارقرف عنفد مسفتوى 

  لفففففففففففففففففففففف  أن  يمففففففففففففففففففففففة% (   ومففففففففففففففففففففففا يففففففففففففففففففففففدعم 22% (   أي بدرجففففففففففففففففففففففة   ففففففففففففففففففففففة   2معنويففففففففففففففففففففففة   

 ( t )    ج  5973( على التوالي وذي اكبر مح  يمتها التدولية البالالفة    0957   5905   0922   5905الميسوبة لةح بعد بلالض )

ممفا يسفتدل مفح  لف   بفول الةرضففية الرايسفة ارولفى والتفي مةادذفا ة  توجفد عال ففة ارتبفاط  ات دتلفة إحوفااية بفيح فلسفةة الميففيا 

 وف التنافسي بمؤ رات  (جارقرف والتة

 أختبار الفرضية الرئيسة الثانية :-0

R )  كما تفم اسفتخدام معامفح التةسفير  ( f )لالرض  يا  عال ة ار ر بيح متاليري الدراسة الرايسة   ف د استخدم الباحث ا تبار 
2
 ) 

راسة ج وبعد إجراء المعالتفات اإلحوفااية   تفم ل يا  كسبة ما تةسرس فلسةة المييا ارقرف مح تاليرات التةوف التنافسي في عينة الد

 ( ة 7التوصح إلى النتااج المبينة في التدول   

 

 ( 7جدول   

 عال ة التي ير بيح فلسةة المييا ارقرف والتةوف التنافسي بمؤ رات 

 المتالير المست ح

 المتالير التاب 
فلسةة المييا 

 ارقرف

 إبعاد فلسةة المييا ارقرف
 يةالتدول (f) يمة 

 اتبتةار الزياد  الت ليص اتستبعاد

 5977 3922 3920 3952 3922 3952 التةوف التنافسي

 2590 2792 2292 2295 52 الميسوبة ( f ) يمة 

 معامح التةسير %22درجة الث ة 

 ( R
2
 ) 

3922 3952 3952 3955 3907 

 إعداد الباحث وف اً لنتااج الياسبة اتلةتروكية المودر ة

 ( يتبيح ة 7حظة النتااج الوارد  في التدول   بمال

( وذفي اكبفر  52الميسفوبة والبالالفة    ( f )أجأن فلسةة المييا ارقرف ح  ض أ راً  وياً في التةوف التنافسي   وذف ا مفا تؤ فرس  يمفة 

 % (  2وااية عند مستوى معنوية   ( ج مما يعني وجود عال ة أ ر بيح المتاليريح و ات دتلة إح 5977مح  يمتها التدولية البالالة   

R )بجأن كسففففففففبة مففففففففا تيد فففففففف  فلسففففففففةة الميففففففففيا ارقرف مففففففففح تففففففففي ير فففففففففي التةففففففففوف التنافسففففففففي 
2
 بلالففففففففض  ( 

 % ( فيكها تعزى إلى مساذمة متاليرات أ رىج55( ج أما النسبة المتب ية والبالالة    3922  

( علفى التفوالي   وذفي اكبفر مفح  2590   2792   2292  2295الميسوبة ربعاد فلسفةة الميفيا ارقرف بلالفض    ( f )جـجأن  يمة 

% ( بيح كح بعفد مفح أبعفاد 2( ج مما يعني وجود عال ة أ ر  و دتلة إحوااية عند مستوى معنوية    5977 يمتها التدولية البالالة   

 فلسةة المييا ارقرف والتةوف التنافسي بمؤ رات  ج

R )كما يتضع مفح  يمفة معامفح التةسفير 
2
(   أن كسفبة مفا تةسفرس اربعفاد المف كور  مفح 3907   3955   3952   3952البالالفة    ( 

 التاليفففففففففففففففففففففففففففففرات التفففففففففففففففففففففففففففففي تطفففففففففففففففففففففففففففففرأ علفففففففففففففففففففففففففففففى التةفففففففففففففففففففففففففففففوف التنافسفففففففففففففففففففففففففففففي بلالفففففففففففففففففففففففففففففض 

 % ( علففففففففففففففففففففففى التففففففففففففففففففففففوالي ج أمففففففففففففففففففففففا النسففففففففففففففففففففففبة البا يففففففففففففففففففففففة والبالالففففففففففففففففففففففة %07   %55   %52   52  

 % ( فتعود لمساذمة متاليرات ا رى ج%25   %22   %22  25 

 ت دم   يمةح اتستدتل على  بول الةرضية الرايسة الثاكية والتي مةادذا ة وبناءاً لما

   توجد عال ة تي ير  ات دتلة إحوااية بيح فلسةة المييا ارقرف والتةوف التنافسي بمؤ رات  (ج
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 المبحث الرابع

 األستنتاجات والتوصيات

 األستنتاجات : –أوالً 
 اتستنتاجات اآلتية ة في ضوء كتااج الدراسة يمةح التوصح الى

 يتبيح مح النتااج أن ذنال  أذمية واضية ربعاد فلسةة المييا ارقرف ومؤ رات التةوف التنافسي ج-2

أظهففرت كتففااج التيليففح وجففود عال ففة ارتبففاط  ات دتلةاحوففااية معنويففة بففيح فلسففةة الميففيا ارقرف بيبعففادس والتةففوف التنافسففي -5

 بمؤ رات  ج

ر  ات دتلة إحوااية معنوية لةلسةة المييا ارقرف ففي التةفوف التنافسفي بمؤ فرات  دا فح الشفركة   و فد بلالفض وجود عال ة تي ي-0

% ( ج مما يساعد  ل  في قياد  وتيسيح جود  الخدمات الم دمة للزبفااح   وبالشفةح الف ي يي فت تةو فاً 22كسبة ما تيد   مح تي ير   

 تنافسياً على اآل ريح ج

دراسة وجود أتةاف يةاد يةون  ب  تام بيح أفراد العينفة علفى تبنفي الشفركة متتمف  الدراسفة لةلسفةة الميفيا ارقرف كشةض كتااج ال-5

 في تي يت تةو ها التنافسي   وذ ا ما أكدت  كتااج التيليح اإلحوااي لألبعاد المعتمد  ج

واضفياً بدرجفة كبيفر  لفدى أففراد عينفة الدراسفة    أتضع مح  الل التيليح اإلحوفااي والنتفااج المتي  فة   أن بعفد الت لفيص كفان-2

 ليوول  على المرتبة ارولى مح حيث الترتيب وارذمية النسبية ج

أظهرت كتااج التيليح اإلحوااي المتي  ة   أن مؤ ر اإلبداع كان واضياً بدرجة كبير  لدى أفراد العينفة ليوفول  علفى المرتبفة -2

 سبية جارولى مح حيث الترتيب وارذمية الن

 

 التوصيات : -ثانياً 

 في ضوء اتستنتاجات الساب ة   توصي الدراسة باآلتي ة

 تعزيز دور وفاعلية فلسةة المييا ارقرف بيبعادذا   واستمرارية العمح بها مح  بح الشركة المبيو ة وعلى كيو أفضح ج-2

اً والمنظمات الخدمية على وج  الخووا   كوكهفا ضرور  تبني وتطبيت فلسةة المييا ارقرف مح  بح منظمات اإلعمال عموم-5

 مح الةلسةات اليديثة التي تسعى إلى تي يت التةوف التنافسي المتميز والمبدع ج

التيكيد على اذتمفام الشفركة المبيو فة ببعفد اتبتةفار وأيفالءس اتذتمفام اركبفر عفح طريفت تفوفير المنفال التنظيمفي المالافم للةفوادر -0

  ومنيهم اليرية الةاملة في مشفاركة اإلدار  العليفا بطفرب ارفةفار التديفد  والمبتةفر   فضفال عفح مفنيهم المةافف ت اإلدارية والةنية 

 المالية والمعنوية عح كح فةر  جديد  تخدم الشركة   وتسهم في كسب   ة الزبااح والميافظة عليهم ج

 فالل رففدس بفالةوادر المتخووفة الةةفوء  والمدربفة  ات  ضرور  تةعيح دور  سم البيث والتطفوير ففي الشفركة المبيو فة   مفح-5

الخبر  اإلدارية والتسوي ية الةافية ببنفاء وإدامفة العال فات بعيفد  ارمفد مف  الزبفااح وكيةيفة التعامفح معهفم   فضفال عفح إمةاكياتهفا ففي 

 البيث عح ارسواف هير المةتشةة والتوهح لالماكح التي لم يولها المنافسون ج 

 

 ادرـــــــــالمص

 

 العربية : –أوالً 

 الكتب :-أ
 ج 5337الزعبي   علي فالب   إدار  التسويت ة منظور تطبي ي استراتيتي   دار الياقوري العلمية للنشر والتوقي    عمان   -2

 ج 5333السيد   إسماعيح ميمد   اإلدار  اإلستراتيتية ة مةاذيم وحاتت تطبي ية   الدار التامعية للنشر   مور   -5

 ج 5333الشماع   ميمد حسح وحمود    ضير كاظم   كظرية المنظمة   دار المسير  للنشر   عمان   -0

 ج 5333الورن   رعد حسح   إدار  اإلبداع واتبتةار ة ارس: التةنولوجية وطراات التطبيت   دار رضا للنشر   دمشت   -5

 ج 5337اء للطباعة والنشر  دمشت   الويرفي   ميمد   اإلدار  اإلستراتيتية   دار الوف-2

 ج 5332الطااي   حميد عبد النبي والعالف   بشير عبا    تسويت الخدمات   دار الياقوري للنشر والتوقي    عمان   -2

 ج 5333العلي   عبد الستار ميمد   إدار  اإلكتاج والعمليات ة مد ح كمي   دار وااح للطباعة والنشر   عمان   ارردن   -5

كيم   تشان ومفاوبرهح   رينيف    إسفتراتيتية الميفيا ارقرف ة كيفف تبفدع سفو اً جديفد  وتةفون  فارج أطفار المنافسفة   ترجمفة -7

 ج 5332جاكبوت حافظ   دار الةةر   دمشت   

 ج 5335ارردن    –النتار   صباب متيد   إدار  اإلكتاج والعمليات   دار وااح للطباعة والنشر   عمان -2

 ج5330  عبود كتم   إدار  اتبتةار   دار وااح للنشر   عمان    كتم-23

 الدوريات :-ب
 ج 5332الربيعي   ليث سلمان   ح وف المستهل    مركز بيوث السوف وحماية المستهل   جامعة بالداد   العدد توكلنا على هللا   -2

   25ة   متلفة كليفة اإلدار  وات توفاد   جامعفة بالفداد   العفدد الرقاف   معتز سلمان   اتبتةار التسوي ي لتي يت الميفز  التنافسفي-5

 ج 5335
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الساعد   ر اد وحريم   حسيح   دور إدار  المعرفة وتةنولوجيا المعلومات في ايتاد الميز  التنافسية ة دراسة ميداكية على  طفاع -0

ر  المعرففة ففي العفالم العربفي (   جامعفة الزيتوكفة   الوناعات الدوااية بارردن   المؤتمر العلمي الفدوري السفنوي الرابف    إدا

 ج 5335كيسان  57-52عمان   للةتر  مح 

الشربيني   ميمد   المةهوم اليديث للتسويت وتخطيا الخدمات المورفية في البنفوت التتاريفة الةويتيفة   متلفة دراسفات الخلفيج -5

 ج 2225   5والتزير  العربية  الةويض   العدد 

يوسف حتيم سلطان   إستراتيتية السوف ارقرف ودورذا في تي يت التةوف التنافسي ة دراسة تطبي ية في معمح بيبسفي الطااي   -2

 ج 5337الةوفة   متلة كلية اإلدار  وات تواد   جامعة الةوفة   

 الرسائل واألطاريح :-جـ

ميفز  التنافسفية المسفتدامة ة دراسفة م اركفة لعينفة مفح البناء   قينب مةي ميمفود   دور إسفتراتيتية الميفيا ارقرف ففي تي يفت ال-2

  فففففففففففففففففففففففففركتي قيفففففففففففففففففففففففففح واسفففففففففففففففففففففففففيا سفففففففففففففففففففففففففيح لالتوفففففففففففففففففففففففففاتت   رسفففففففففففففففففففففففففالة ماجسفففففففففففففففففففففففففتير 

 ج 5332  هير منشور  (   كلية اإلدار  وات تواد   جامعة كربالء   

ح ال طففاع الموففرفي التنففابي   أميففر  ذففاتف حففداوي   أ ففر إدار  معرفففة الزبففون فففي تي يففت التةففوف التنافسففي ة دراسففة م اركففة بففي-5

 ج 5332العرا ي العام والخاا   رسالة ماجستير   هير منشور (   كلية اإلدار  وات تواد   جامعة الةوفة   

الزعبي   حسح علي   أ ر كظفام المعلومفات اتسفتراتيتي ففي بنفاء وتطفوير المزايفا التنافسفية وتي يفت عوامفح التةفوف التنافسفي ة -0

  ارردكيفة ففي سفوف عمفان المفالي   أطروحفة دكتفوراس   كليفة اإلدار  وات توفاد   جامعفة بالفداد   دراسة تطبي ية في الموفار

 ج 5335

الساعاتي   عةا  حسح ذادي   كظام اتيواء الواسف  واففاف تطبي ف  ففي الوفناعة العرا يفةة دراسفة اسفتطالعية آلراء عينفة مفح -5

 ج 5333  هير منشور  (   كلية اإلدار  وات تواد  جامعة بالداد    مديري الشركات الوناعية العرا ية   أطروحة دكتوراس

              العزاوي   أ يلة ياسيح   ت ويم إستراتيتية العمليات ة دراسفة تطبي يفة ففي المنشفي  العامفة للوفناعات الال اايفة   أطروحفة دكتفوراس -2

 ج 2220  هير منشور  (   كلية اإلدار  وات تواد   جامعة بالداد   

المعمفوري   إيثففار عبففد الهففادي الةييففات   أ ففر أكشففطة المنظمففة فففي إسففناد أبعففاد التنففاف: ة دراسففة تيليليففة فففي  ففركة الوففناعات -2

 ج 2222اتلةتروكية   أطروحة دكتوراس   هير منشور (  كلية اإلدار  وات تواد   جامعة بالداد   

نففتج فففي تي يففت الميففز  التنافسففيةة دراسففة حالففة فففي  ففركة الوففناعات كففديم   قينففب  ففةري ميمففود   أ ففر  ففرارات توففميم الم-5

 ج 5335اتلةتروكية   رسالة ماجستير   هير منشور  (   كلية اإلدار  وات تواد   التامعة المستنورية   

 شبكة االنترنيت :-د

  ج 5332   525العدد الشركة العربية ل،عالم العلمي    عاع (   ال اذر    مةتب المدير ورجال ارعمال  -2

      www.edara.com 
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 ( 2مليت   

 اط اليسابية المرجية واتكيرافات المعيارية تستتابات أفراد العينة حول ابعاد ومؤ رات متاليري الدراسةكتااج اروس

 

 الفقرات األبعاد والمؤشرات المتغير الرئيس

 المؤشرات اإلحصائية
ترتيب األهمية 

 النسبية
الوسط الحسابي 

 المرجح

االنحراف 
 المعياري

زرق
 األ

حيط
 الم

سفة
فل

 

عاد
ستب

اال
 

X1 52.3 6231  الخامس 

X2 52.6 8200 الثاني 

X3 5200 82.0 األول 

X4 5213 82.8 الثالث 

X5 523 6211 الرابع 

 5 6266 5218 الوسط الحسابي المرجح العام

ص
تقلي

ال
 

X6 3 8233 الثالث 

X7 3250 8230 األول 

X8 5253 6258 الخامس 

X9 3263 8213 الثاني 

X10 52.3 8205 الرابع 

 6 82.3 ..52 الوسط الحسابي المرجح العام

ادة
الزي

 

X11 5200 621. الثالث 

X12 323. 823. األول 

X13 5213 82.. الرابع 

X14 5265 621. الخامس 

X15 3263 8253 الثاني 

 . 6283 .520 الوسط الحسابي المرجح العام

كار
البت

ا
 

X16 5 626. الخامس 

X17 5250 6213 الثالث 

X18 3263 8253 األول 

X19 5265 626. الرابع 

X20 52.3 6231 الثاني 

 3 .626 5230 الوسط الحسابي المرجح العام
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 الفقرات األبعاد والمؤشرات المتغير الرئيس

 المؤشرات اإلحصائية
ترتيب األهمية 

 النسبية
الوسط الحسابي 

 المرجح

ف االنحرا
 المعياري

سي
تناف

ق ال
تفو

ال
 

لفة
الك

 

X21 5235 823. الثاني 

X22 5250 82.8 الثالث 

X23 5265 6233 الخامس 

X24 52.. 8200 الرابع 

X25 523 6 األول 

 3 ..82 5253 الوسط الحسابي المرجح العام

ودة
الج

 

X26 5265 6251 الرابع 

X27 52.6 8200 الثاني 

X28 5 626. الخامس 

X29 5250 623. الثالث 

X30 3263 8213 األول 

 5 .628 .523 الوسط الحسابي المرجح العام

ونة
مر

ال
 

X31 5 626. الرابع 

X32 5265 6233 الثالث 

X33 3 8233 األول 

X34 5 820. الخامس 

X35 5250 625. الثاني 

 3 6281 5258 الوسط الحسابي المرجح العام

سليم
الت

 

X36 5 82.1 الخامس 

X37 5200 8255 األول 

X38 5250 625. الثالث 

X39 5201 8253 الثاني 

X40 5250 82.8 الرابع 

 . .821 523 الوسط الحسابي المرجح العام

داع
األب

 

X41 5250 625. الخامس 

X42 523. 823. الثالث 

X43 52.3 8205 الثاني 

X44 3265 6283 األول 

X45 523. 82.8 الرابع 

 6 82.6 5210 الوسط الحسابي المرجح العام

 

 المودرة إعداد الباحث وف اً لنتااج الياسبة اتلةتروكية
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 ( 0ملحق ) 

 استمارة أستبانة
 عزيزي المجيب المحترم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

لدراسة المتعل ة بـ   فلسةة الميفيا ارقرف ودورس ففي تي يفت التةفوف التنافسفي ( ج بيح أيديةم استمار  أستباكة أعدت مح اجح إكمال ا

 أرجفففففففففففففففففففففففففففففو اإلجابففففففففففففففففففففففففففففففة عفففففففففففففففففففففففففففففح ارسففففففففففففففففففففففففففففففئلة الفففففففففففففففففففففففففففففوارد  فيهففففففففففففففففففففففففففففففا بوضفففففففففففففففففففففففففففففف  

    أمام الة رات التي تروكها مناسبة  دمة للمسير  العلمية   وللنهوض بوا    دمات اتتواتت الم دمفة مفح  بفح الشفركات  ات )

  طركا العزيز   وبما أن الدراسة لح تستخدم أت لألهراض العلمية ف ا   ل ا ت داعي ل كر أسم  أو تو يع  جالعال ة العاملة في 

  ةراً لتعاوك  ومساعدت  م دماً 

 الباحث

 المعلومات الديمالرافية ة –أوتً 

 التن:-2

 العمر-5

 المؤذح العلمي-0

 سنوات الخدمة في متال اتتواتت-5

 متعل ة بمتاليرات الدراسة الرايسة ةارسئلة ال – اكياً 

 فلسةة المييا ارقرف-2

اربعاد 

 والمؤ رات
 الة رات

 الم يا 

 أبدا كادرا أحياكا هالبا دااما

اد
بع
ست

ت
ا

 

تمتلف  الشففركة كشفوفاً كاملففة لةفح مففا تمتلةف  مففح مفوارد واعمففال 

 ضرورية وهير ضرورية
     

يفر الضفرورية دون ت وم الشركة باستبعاد المفواد واإلجفراءات ه

 المسا  بتود  الخدمة وحتم مبيعاتها
     

تتةوف الشركة عح منافسفيها بفالتخلص مفح بعف  العمليفات هيفر 

 النافعة للمشترت
     

تلتي الشركة إلى تخةي  التةاليف التسوي ية إلى أدكى حفد ممةفح 

 بالتخلص مح الةوادر هير الةةوء  والتي تعيت تةو ها التنافسي
     

تي ت الشركة تةو فاً تنافسفياً باسفتبعاد كفح مفا ذفو هيفر ضفروري 

 بعملية اكتاج الخدمة   لرف  كةاء  وفعالية الخدمة الم دمة ج
     

 

اربعاد 

 والمؤ رات
 الة رات

 الم يا 

 أبدا كادرا أحياكا هالبا دااما
ص

 لي
الت

 
      تسعى الشركة الى ت ليص الخدمات هير الضرورية

ركة عح منافسيها بت ليح كافة التطبي ات الضفار  بالبيئفة تتميز الش

 والمتتم 
     

تخلففص الشففركة مففح ارفةففار مسففتييلة التنةيفف  أو عديمففة التففدوى 

 وان كاكض جيد  ا توادياً وفنياً 
     

يعتمفففد كسفففب   فففة المشفففترت علفففى الفففتخلص مفففح الخفففدمات  ات 

 التود  الضعيةة والرديئة
     

ليف وقياد  اررباب يعتمد علفى ت لفيص الهفدر تخةي  حتم التةا

والضفففياع ففففي مسفففتلزمات إكتفففاج الخدمفففة والو فففض المخوفففص 

 تكتاقذا

     

د 
يا
ز
ال

 

تيسيح مستوى جود  الخدمة الم دمة للمشفترت يفؤدي إلفى قيفاد  

 مبيعات الشركة وإرباحها

     

تسففعى الشففركة إلففى قيففاد  مناففف  توقيعهففا المخووففة لالتوففال 

 بهد  قياد  حوتها السو ية بالمشترت

     

      قياد  جود  الخدمة الم دمة يزيد مح   ة المشترت بالشركة

يفففؤدي اسفففت طاب الةفففوادر الةةفففوء  واعتمفففاد ارسفففاليب الت نيفففة 

 اليديثة الى رف  كةاء  أداء الخدمة وتيسينها

     

تتميز الشركة عح منافسيها باضافة بع  اإلجراءات وارساليب 

 ت ال در  والةةاء  العالية ا

     

     تتبنففى الشفففركة سياسفففة ت فففديم ارفةففار والخفففدمات التديفففد  وبمفففا  اتبتةار
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 ينستم م  حاجات المتتم  ورهبات 

تعفففد  فففركتنا السفففبا ة دومفففاً ففففي اسفففتخدام الت نيفففات التةنولوجيفففة 

 والوسااح اليديثة في ت ديم  دماتها للمشترت

     

ت بالشركة كلما  فدمض لف  كفح مفا ذفو جديفد مفح تزداد   ة المشتر

  دمات ولبض طموحات 

     

يعد استخدام تةنولوجيا المعلومات المتطور  مةتاب كتاب  فركتنا 

 في تي يت تةو ها التنافسي

     

تمتل  الشركة ال در  على التةيف السري  للتطورات والمتاليرات 

 البيئية والموا ف التديد 

     

      لتةوف التنافسيمؤ رات ا-5

ةة
ةل
ال

 

تستخدم الشركة أ ح مفايمةح مفح مفد الت لليوفول علفى اعلفى 

  در مح المخرجات

     

      يسهم اتستخدام ارمثح للموارد المتاحة في ت ليح حتم النة ات

      تسعى الشركة إلى إتباع سياسة تخةي  إجمالي التةاليف

      تي ت الشركة وفورات كلةوية عالية

      ت دم الشركة  دماتها للزبااح بي ح ارسعار

د 
تو

ال
 

تعد جود  الخدمة الم دمة منهاجاً  ابتاً للشركة ففي تي يفت التةفوف 

 التنافسي

     

تسفففعى الشفففركة إلفففى ت فففديم  فففدمات اتوفففال  ات جفففود  عاليفففة 

 باستمرار

     

      يتي ت رضا الزبون بتود  الخدمة الم دمة مح الشركة

      ترتبا ربيية الشركة بتود  الخدمة الم دمة وقياد   يمتها

تنستم جود  الخدمة الم دمة م  رسالة وأذدا  الشركة المخطا 

 لها

     

كة
رو

لم
ا

 

      تتبايح الخدمات الم دمة وف اً لتبايح حاجات ومتطلبات الزبون

البيئيفة تتتاوب الشركة في ت فديم  فدماتها بمفا يفتالءم والتاليفرات 

 المستمر  في السوف

     

تلبي الشركة كافة حاجفات ورهبفات الزبفون المتتفدد  والمتاليفر  

 مح الخدمات باستمرار

     

تسعى الشركة إلى ت ديم  فدماتها بيسفب طلفب الزبفون وحاجاتف  

 وبدرجة أعلى مح مستوى تو عات 

     

وب م  كح تتةوف الشركة عح منافسيها بمروكتها العالية في التتا

 ما ذو جديد

     
يم
سل
الت

 

يشففعر الزبففون بالرضففا والسففعاد  التامففة ليوففول  علففى الخدمففة 

 بيسرع و ض ممةح

     

تبسيا اإلجراءات اإلدارية المعتمد  يؤدي إلى تسفليم الخدمفة ففي 

 موعدذا الميدد

     

تتةوف الشركة عح منافسيها بسرعة اتسفتتابة ففي ت فديم الخدمفة 

 للزبون

     

تسففتخدم الشففركة ارسففاليب والت نيففات اليديثففة فففي اكتففاق وتسففليم 

 الخدمة للزبون

     

كةاء  الةوادر العاملة في الشركة ي لفح مفح و فض اكتظفار الزبفون 

 في اليوول على الخدمة

     

ع
دا
إلب

ا
 

تعتمففد الشففركة علففى تةنولوجيففا المعلومففات فففي ت ففديم كففح مففا ذففو 

 نجديد ومبتةر مح  دمات للزبو

     

      يعد اإلبداع الخدمي منهج  ابض في سياسة الشركة ال اامة

      تتةوف الشركة عح منافسيها بامتالكها رأ  ماتً فةرياً مبدعاً 

      تتميز الشركة بت ديم  دمات  ات مستويات أداء وكةاء  عالية

تسعى الشركة إلى ت ديم كح مفا ذفو جديفد مفح  فدمات ففي متفال 

 اتت للزبوناتتو

     

 


