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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 
 

 دور فلسفة المحيط األزرق في تحقيق التفوق التنافسي

 االت ببغداددراسة استطالعية ألراء عينة من العاملين في شركة زين لالتص
 

 جامعة كربالء  /فؤاد حمودي العطار   .م.أ
 

 
 المستخلص :

تتناول الدراسة موضوعاً مهماً وحيوياً يتركز  فزت تيز يو دور فة زلة المازير افيرت فزت تاتيزق التلزوت التناف زت   و لز  
وطبيعزة ذز ا الملهزوم جوتت زدا  لتةة عزدد الدراسزاا ااداريزة عمومزاً والت زويتية عةزا وجزص ال يزون التزت تناولزق توضزي  وا ز 

ميزلةة الدراسززة بت ززايل رفززي  ملززادل ف ذزل للة ززلة الماززير افيرت دور فززت تاتيززق التلزوت التناف ززت لةيززركة المباو ززة ج وتهززد  

الدراسة إلا ت ةير الضوء حول ماذية فة لة الماير افيرت وبيان دورذا فت تاتيزق التلزوت التناف زت ومزدن تبنزت اليزركة متتمز  
از  لهز ل اللة ززلة وإبعادذا فضزالً عزز  تاديزد العال ززة والتزه ير بزي  ذزز ل اللة زلة ب بعادذززا والتلزوت التناف ززت بمؤ زراتصجم   ززالل الب

( ملزرد  ج واسزت دمق افسزتباكة كزهدا  رفي زة  03استطالع آراء عينة م  العامةي  فت ذ ل اليزركة ييز  لالتيزابا بةزم حتمهزا   
ينة   فت حي  تم تاةيل ااجابزاا باسزت دام الوسزر الا زابت المزرج  وابكازرا  المعيزاري   فضزالً عز  لتم  البياكاا م  أفراد الع

 ج( R2 )ومعامل التل ير  ( F , T )ا تباري 

 
وتوصةق الدراسة الا متموعة م  ابستنتاجاا أبريذا ف وجود عال ة وتزه ير بزي  فة زلة المازير افيرت والتلزوت التناف زت 

 ستناد عةيها لتتديم التوصياا المن تمة معهاج  والتت تم اب

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 R2 . 

The study concludes that is a relation and effect between the blue ocean philosophy and 
competitive superiority on which recommendations are presented accordingly   . 

 

 توطئة :
النتززاب باسززتمرار عةيهززا تتززديم أفضززل ال ززة  وال ززدماا الززا يبافنهززا الاززاليي  والمززرتتبي  إن المنظمززاا التززت ت ززعا لةبتززاء والنمززو و

بااضزافة إلزا تةبيززة حاجزاتهم ورمبززاتهم المتتزدد  ج وللزت كززتمل  مز  تاتيززق  لز  ينبمززت عةيهزا امزتالد ميزز   تناف زية تنلززرد بهزا عزز  
ة   التلةلزة   الت زةيم واابزداع ( ج لز ل  جزاءا ذز ل الدراسزة لبيزان مناف يها متمثةة بمتموعة م  المؤ راا أبريذا   التزود    المروكز

 الدور ال ي يمل  أن تةعبص فة لة الماير افيرت بهبعادذا كافة فت تاتيق التلوت التناف ت لةمنظماا التت تتبنا ذ ل اللة لة ج
 وتهسي اً لما تتدم   فتد تم تناول الدراسة م   الل المباح  اآلتية ف

 ول ف منهتية الدراسة وبع  الدراساا ال ابتةالمبا  اف

 المبا  الثاكت ف فة لة الماير افيرت   والتلوت التناف ت ف تهطير ملاذيمت
 المبا  الثال  ف عرض كتافج الدراسة وأ تبار اللرضياا

 المبا  الراب  ف ابستنتاجاا والتوصياا
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 المبحث األول
 منهجية الدراسة وبعض الدراسات السابقة

 منهجية الدراسة –أوالً 
 مشكلة الدراسة :-0

تلم  ميلةة الدراسة فت  ةة افدبياا التت تناولزق ذز ا الموضزوع   لز ل   هزرا الااجزة لتنزاول ذلز ا موضزوع ودراسزتص مز  وجهزة 
ً والت ويتية بوجص  ان ج ويمل  تاديد معالم ميلةة الدراسة بت ايل ري  ملادلف   النظر اادارية عموما

  لة الماير افيرت دور فت تاتيق التلوت التناف ت ليركة يي  لالتيابا ؟ وال ي يتت أ إلا الت ايبا اآلتيةفذل للة 
 أجذل يمل  اعتماد فة لة الماير افيرت فت تاتيق التلوت التناف ت ؟
 بجذل ذنال  عال ة بي  فة لة الماير افيرت والتلوت التناف ت ؟

 تركص فة لة الماير افيرت فت التلوت التناف ت ؟جـجما ذت طبيعة الته ير ال ي ت
 

 أهمية الدراسة :-0

 تنبثق أذمية الدراسة م   الل اآلتت ف
أجت زةير الضززوء عةززا فة ززلة الماززير افيرت بوصززلص مززد الً حززديثاً يملز  لةمنظمززاا مزز  أعتمززادل فززت مواجهززة التاززدياا   ومواكبززة 

  لتاتيق التلوت التناف ت جالتطوراا والتمير البيئت بلل تعتيداتص   وصوبً 
بجأ هزار دور فة زلة المازير افيرت حاضزراً وم زتتبالً كهحزد المؤ زراا افساسزية فزت تاتيزق التلزوت التناف زت   وات زا  التززراراا 

 بزاف  المتعةتة بالتواكب ابجتماعية   وصوبً إلا تاتيق رسالة اليركة متتمز  الدراسزة وأذزدافها فزت سزرعة تةبيزة حاجزاا وأ وات ال
 ج

 جـجاكتيا  مدن ته ير فة لة الماير افيرت ب بعادذا فت التلوت التناف ت بمؤ راتص فت اليركة المباو ةج

 أهداف الدراسة :-3

 ت عا الدراسة إلا بةوغ افذدا  اآلتية ف

 أجتتديم تهطير ملاذيمت لماذية فة لة الماير افيرت   والتلوت التناف تج
لماير افيرت ودورذا فت تاتيزق التلزوت التناف زت مز   زالل اسزتطالع آراء عينزة مز  اففزراد العزامةي  بجالتعر  عةا وا   فة لة ا

 فت اليركة المباو ة ومدن تبنيها له ل اللة لة بهبعادذا ج

 او ة ججـجتاديد العال ة والته ير بي  فة ةلص الماير افيرت والتلوت التناف ت با ب وجهة كظر أفراد  العينة فت اليركة المب
دجالتوصل الا متموعة م  ابستنتاجاا والتوصزياا التزت يملز  أن تلزون  اا فافزد  سزواء لةبزاحثي  المهتمزي  بموضزوع الدراسزة أو 

 لةممارسي  والمللري  م  ااداريي  فت منظماا افعمال الم تةلة ج
 فرضيات الدراسة :-4

 وا تبار اللرضياا اآلتية ف لمرض بةوغ الدراسة أذدافها   فتد أعتمد الباح  عةا صيامة

 توجد عال ة ارتباط  اا دبلة إحيافية معنوية بي  فة لة الماير افيرت والتلوت التناف ت بمؤ راتص ج –اللرضية الرفي ة افولا 
 ويتلرع منها اللرضياا اللرعية اآلتية ف

 والتلوت التناف ت بمؤ راتص جأجتوجد عال ة ارتباط ايتابية  اا دبلة إحيافية معنوية بي  بعد ابستبعاد 
 بجتوجد عال ة ارتباط ايتابية  اا دبلة إحيافية معنوية بي  بعد التتةيو والتلوت التناف ت بمؤ راتص ج
 جـجتوجد عال ة ارتباط ايتابية  اا دبلة إحيافية معنوية بي  بعد ال ياد  والتلوت التناف ت بمؤ راتص ج

 بلة إحيافية معنوية بي  بعد اببتلار والتلوت التناف ت بمؤ راتصجدجتوجد عال ة ارتباط ايتابية  اا د
 

 توجد عال ة ته ير  اا دبلة إحيافية للة لة الماير افيرت فت التلوت التناف ت بمؤ راتص ج –اللرضية الرفي ة الثاكية 
 ويتلرع منها اللرضياا اللرعية اآلتية ف

 فية لبعد ابستبعاد فت التلوت التناف ت بمؤ راتصجأجتوجد عال ة ته ير ايتابية  اا دبلة إحيا

 بجتوجد عال ة ته ير ايتابية  اا دبلة إحيافية لبعد التتةيو فت التلوت التناف ت بمؤ راتصج
 جـجتوجد عال ة ته ير ايتابية  اا دبلة إحيافية لبعد ال ياد  فت التلوت التناف ت بمؤ راتصج

 لة إحيافية لبعد اببتلار فت التلوت التناف ت بمؤ راتصجدجتوجد عال ة ته ير ايتابية  اا دب
 
 منهج الدراسة واألساليب االحصائية المستخدمة :-5

اعتمدا الدراسة المنهج ابستطالعت   بالتركي  عةا استطالع آراء عينة م  اففراد العامةي  فزت  زركة ييز  لالتيزابا   ومز   زم 
واسزت الن النتزافج منهزا ج ولمزرض أكتزاي أذزدا  الدراسزة ب طارذزا النظزري   فتزد أعتمززد تاةيزل وتل زير البياكزاا المتايزل عةيهزا 

الباح  عةزا الميزادر وافدبيزاا العربيزة وافجنبيزة   فضزالً عز  ابسزتعاكة بزبع  الدراسزاا ال زابتة  اا اليزةة بالموضزوع ج فزت 
تزت تعزد مز  افدواا الرفي زة والمالفمزة فزت جمز  البياكزاا مز  حي  تم اكتزاي ااطزار التطبيتزت بابعتمزاد عةزا اسزتمار  افسزتباكة   ال

( ج إ  تضززمنق جزز أي  رفي ززيي     يززو  52ف  5332ميززدان الدراسززاا الوصززلية عمومززاً ومتززال اادار   يوصززاً   الربيعززت   

بلة ززلة الماززير افيرت افول لةمعةومززاا الديممرافيززة   بينمززا أ ززتمل الثززاكت عةززا متميززري الدراسززة الرفي ززيي    حيزز  أذززتم افول 
 وأبعادل   فت حي  رك  الثاكت عةا التلوت التناف ت ومؤ راتص ج
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والمتمثةزة بزاآلتت ف  ( SPSS )أما تاةيل البياكاا فتد تم باست دام متموعزة مز  افسزاليب ااحيزافية وبم زاعد  البركزامج ااحيزافت 
   ( F )و  ( t )  معامزل ابرتبزاط الب زير   بيرسزون (   وا تبزاري الن بة المئوية   الوسر الا زابت المزرج   ابكازرا  المعيزاري 

 ج ( R2 )ومعامل التل ير 

 
 قياس صدق وثبات األستبانة ومقياس الدراسة :-6

 أ.صدق األستبانة :

جرن  ل  بهتباع طريتة اليدت الظاذري مز   زالل عرضزها عةزا عزدد مز  ال بزراء والمالمزي  فزت متزال اب تيزان لبيزان مزدن 
 حية اللتراا لةمرض ال ي أعدا م  أجةص   ولتيا  ما وضعق لتياسص بهضافة وح   وتعديل ما يروكص مناسباً جصال

 وأسززززززززززززززززززززتناداً آلرافهزززززززززززززززززززززم أصززززززززززززززززززززباق اسزززززززززززززززززززززتمار  افسززززززززززززززززززززتباكة بيزززززززززززززززززززززلةها النهززززززززززززززززززززافت وتضزززززززززززززززززززززم 
( فتزر  لمتميزر التلززوت  52( فتزر  لمتميزر فة ززلة المازير افيرت   و    53( فتزر  مويعزة عةزا متميزري الدراسززة الرفي زيي     52  

( عةزا التزوالت ج و زد  2   5   0   5   2التناف ت   وعةا متيا  ليلرا ال ماست   دافماً   مالباً   أحياكاً   كزادراً   أبزداً ( وبزهويان   
 ج( mechrens , 1984 : 24 )% ( فهكثر للل ممارسة لةدبلة عةا صد ها 52اعتمدا ك بة اتلات اآلراء البالمة   

 .ثبات األستبانة :ب

مز  أجززل الو ززو  عةززا د ززة إجابززاا أفزراد عينززة الدراسززة   فتززد تززم اسززت دام طريتزة التت فززة النيززلية   باعتبارذززا مزز  أكثززر الطززرت 
افكثزر صزالحية و زيوعاً لا زاب معامزل الثبزاا ج فلاكزق  يمزة  ( Guttman )اسزت داما وب يتزاد معامزل ابرتبزاط مز   زالل صزيمة 

 ( وذت  يمة موجبة و وية   مما يدل عةا  باا متيا  افستباكة ج 3923المعامل   
 
 مجتمع وعينة الدراسة :-7

تمثزل متتمز  الدراسزة بيزركة ييز  لالتيزابا ضزم  الر عزة التمرافيزة لمدينزة بمزداد ج أمزا عينزة الدراسزة فتزد ا زتمةق عةزا عزدد مز  
( اسزتمار    فزت حزي  بةزم عزدد اليزال  منهزا  00ار  أستباكة   أعيد منها   ( استم 02اففراد العامةي  فت ذ ل اليركة   إ  تم تويي    

 % ( ج7295( استمار  فتر ج أي بن بة استتابة بةمق    03  
 

  اكياً ف بع  الدراساا ال ابتة ف

  طبيعزة ذز ل ( عرضاً موج اً فذم الدراساا المرتبطة بموضزوع الدراسزة أو بلتراتزص الرفي زة مز   زالل توضزي 2يوض  التدول   
 الدراساا وأذدافها وأبري كتافتها ف

 ( 2جدول   
 عرض بع  الدراساا ال ابتة المتعةتة بموضوع الدراسة

 أهداف الدراسة السنة عنوان الدراسة الباحث ت
حجم العينة 

 ومواصفاتها
 أبرز النتائج

 ال عبت 0

أ ر كظام المعةوماا 

ابستراتيتت فت بناء 
وتطوير الم ايا 

ة وتاتيق التناف ي
عوامل التلوت 

 التناف ت

5335 

أذمية كظم المعةوماا -

ااستراتيتية ودورذا 
 التنظيمت

دور كظم المعةوماا -
ااستراتيتية فت تاةيل 
 البيئة الدا ةية وال ارجية

متموعة م  
الميار  

 افردكية

أذمية كظام المعةوماا -

ابستراتيتت فت توفير 
المعةوماا حول متميراا 

  ةية وال ارجيةجالبيئة الدا
أذمية النظام فت تطوير -

 المي   التناف ية لةميار 

0 
ال اعد 

 وحريم

دور إدار  المعرفة 

وتلنولوجيا 
المعةوماا فت إيتاد 

 المي   التناف ية

5335 

التعر  عةا أ ر إدار  

المعرفة وتلنولوجيا 
المعةوماا فت تاتيق 

 المي   التناف ية

( م   53  
المدراء العامي  

ري الت ويق ومدي

والبا  
والتطوير 

العامةي  فت 
صناعة الدواء 

 ابردكت

وجود عال ة ايتابية معتدلة -

بي  تلنولوجيا المعةوماا 
 والمي   التناف ية ج

ت هم إدار  المعرفة فت -

 تاتيق المي   التناف ية ج

 التنابت 3
ا ر إدار  معرفة 
ال بون فت تاتيق 

 التلوت التناف ت

5332 

 ة واف ر ا تبار العال-

بي  إدار  معرفة ال بون 
 والتلوت التناف ت

تطوير الدور الم تتبةت -
ادار  معرفة ال بون فت 
 تاتيق التلوت التناف ت

( م   53  
مدراء الميار  

الالومية 
 وافذةية العرا ية

وجود عال ة ارتباط وته ير -

 اا دبلة إحيافية بي  إدار  
معرفة ال بون والتلوت 

 التناف ت
اي  اذتماماا الميار  تب-

 فبعاد التلوت التناف ت

4 Choyt 

تطبيق إستراتيتية 

الماير افيرت عةا 
 صيامة المتوذراا

5335 

بيان أ ر إستراتيتية 

الماير افيرت عةا 
 رواد ذ ل اليناعة

عينة م  العامةي  

فت صناعة 
 المتوذراا

أذمية ذ ل ااستراتيتية فت 

تاتيق أذدا  المنظماا 
 ت ذ ا المتال جالعامةة ف
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 الطافت 5

إستراتيتية ال وت 
افيرت ودورذا فت 
تاتيق التلوت 

 التناف ت

5337 

التعر  عةا مدن تطبيق 

إستراتيتية الماير 
افيرت فت المنظماا 

العرا ية عامة و ركة 
 بيب ت اللوفة  اصة

عينة م  العامةي  
فت  ركة بيب ت 

 اللوفة

وجود عال ة ارتباط  وية بي  -

ية الماير افيرت إستراتيت
 والتلوت التناف ت

استراتيتية الماير افيرت -

دور باري فت تاتيق التلوت 
 التناف ت

 البناء 6

دور إستراتيتية 
الماير افيرت فت 

تاتيق المي   
 التناف ية الم تدامة

5332 

تاديد عال ة ابرتباط 
واف ر بي  إستراتيتية 
الماير افيرت 

بمؤ راتها وإبعاد المي   
 التناف ية الم تدامة

( م   233  

مدراء فروع 
ووحداا وا  ام 

 ركتت يي  
واسيا سيل 
 لالتيابا

وجود عال ة ابرتباط واف ر 
 اا دبلة إحيافية بي  

 المتميري  الرفي يي 

 

 

 المبحث الثاني

 فلسفة المحيط األزرق ، والتفوق التنافسي : تأطير مفاهيمي
 

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

مز  الميزطةااا الاديثزة فزت متزال إدار  افعمزال عمومزاً وإدار  الت زويق بوجزص  ( Blue Ocean )يعزد ميزطة  المازير افيرت 

ا  ان   وذو متتب  م  لون الميال النتيزة اليزافية ال ر زاء ميزر المةو زة والتزت لزم تعلرذزا دمويزة الميزال الامزراء   والتزت بمتموعهز
تيزلل المايطززاا ال ر ززاء ج مز  تةزز  ال يززافو ا تب زق اللة ززلة ت ززميتها لتزد ل عززالم ااعمززال بلضزل بعزز  البززاحثي  والمللززري  

 لتيب  أحدن اللة لاا التت تعتمدذا المنظماا فت عمةها تاق م ما فة لة الماير افيرت ج
ديزد  لزم تلز  معروفزة م زبتاً لهزا ولةمناف زي    مز  اجزل ل ل  فان ذز ل المايطزاا يتطةزب مز  المنظمزاا الباز  عز  أو مز و أسزوات ج

 ةق الطةب فيهزا   وإيتزاد فزرن اسزتثمارية جديزد  سزعياً وراء البتزاء والنمزو وتاتيزق المنلعزةج ممزا يعنزت  يزام المنظمزاا بعمزل  زتء 

فساسزية اليزافعة لة بزاف  لتيزلل م تةف عما يعمةص اآل رون وإكتاج  تء لزم ينزتج سزابتاً   فضزالً عز   تليلهزا بيزلل كبيزر مز  التزيم ا
 ج( yang , 2007 : 111 – 114 ) متموعة جديد  م  التيم دون وجود أي مناف ة ت كر 

وذنال  م  يرن بهن اكبثات معظم ذ ل المايطاا كاجم ع  افسوات الاالية التافمة وما تاتويزص مز  أعمزال معروفزة وصزناعاا سزافد  
ا  عةززا  ززدر  المنظمززة فززت مواجهززة المناف ززة   والوصززول إلززا المنتتززاا التديززد  وال بززاف    و ززواكي  المناف ززة التززت تركزز  بافسزز

 ( ج 22ف  5330وافسوات الم تهدفة بيلل أسرع وأفضل م  مناف يها   كتم   

 أ ن ما ذت المبرراا التت تدعو بع  المنظماا إلا إيتاد وتبنت فة لة المايطاا ال ر اء ؟
 )   ( kim & maubrogne , 2005 : 4 )تبنزت ذز ل اللة زلة مز   بزل بعز  المنظمزاا يعزود سزببص إلزا أن الااجزة المةازة ايتزاد و

Rainey , 2006 : 1 )    022ف  5332    ال عبت  )( starmer , 2008 : 3 )ف 
 أجالتتدم ال ري  فت التتنياا ااكتاجية اليناعية ج

 بجت ايد عدد اليناعاا   وتلوت العرض عةا الطةب ج

 ل ماب لةموردي  ب كتاج أكواع وتيليالا متعدد  م  ال ة  وال دماا لم ي بق لها مثيلججـجا
 دجالتوجص كاو العالمية   العولمة الاالية لألسوات   ال رعة فت كتل واكتتال التلنولوجيا   والتداول اآللت لةمعةوماا (

 اعية فت بيئة منظماا افعمال الدولية جذـجصعوبة التنبؤ بالتتةباا اب تيادية والتيريعاا البيئية وابجتم
وبنززاءاً لمززا تتززدم   فتززد وردا تعززاريف عديززد  لملهززوم فة ززلة الماززير افيرت  أ تةززف اللتززاب والبززاحثي  فززت تاديززدذا كتيتززة تبززاي  

 ( ف 5أتتاذاتهم و ةلياتهم الللرية ج وفيما يةت بع  إسهاماا الباحثي  لتة  التعاريف وكما موض  فت التدول   
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 (5جدول  
 بع  إسهاماا الباحثي  فت تعريف فة لة الماير افيرت

 التعريف المصدر ت

0 Kim & mauborgne , 

2005 : 2 

فضزاء ال زوت المتهزول الزز ي لزم يلتيزف لاززد اآلن أو الز ي لزم ييززل إليزص المناف زون   مزز  

 ن  واعدذا لم توض  بعد جالتهكيد عةا استتاللية المناف ة باعتبارذا أمراً مير مطروب   ف

0 Kotler & Armstrong , 
2005: 5 

سعت المنظمة للهم حاجاا ورمباا ال بون   وم   زم تيزميم إسزتراتيتيتها بزالتركي  عةيزص 
 وتتديم  يمة ممي   لص   وبناء عال اا مرباة معص   دون الةتوء في مناف ة ت كر ج

3 Ghosn , 2006 : 2 لزم ت زرج بعزد الزا حيز  الوجزود   وذزت تمثزل اللزراغ والمنزاطق  إعداد  طة لةيناعاا التت

المتهولزة مز  ال زوت ميزر الملتيزلة مز   بزل المناف زي     اا الةزون افيرت اليزافت لعززدم 
 تةو ها بهية بت  حمراء كاجمة ع  المناف ة الدموية ج

أمززاك  لززم ييززل إليهززا  بازز  المنظمززاا بعمززق عزز  افسززوات ميززر الملتيززلة والتومززل الززا 5ف  5332 عاع    4

 المناف ي  بعد ج

5 Kotler , 2008 : 74 
Estill , 2007 : 1 

كيلية تتاوي المنظمة حدود ال وت الاالية وال عت ايتاد أسزوات جديزد  لمنتتاتهزا التافمزة   
 وترد المناف ة فت ال ةفج

6 Yang , 2007 : 4  ًوافكعتات م  المناف ة جفة لة المنظمة لةايول عةا فضاء سو ت مير م تبر م بتا 

7 Layton , 2009 : 8  رسزززالة المنظمززززة الطموحززززة والناجازززة ل ةززززق أبززززداع التيمزززة بابعتمززززاد عةززززا التاركززززاا

 ااستراتيتية   وبعيداً ع  المناف ة اليديد  ج

 
ملتيزلة م زبتاً   وتمثزل م زاحاا بمالحظة التعاريف ال ابتة   يمل  التول أن فة لة الماير افيرت تعد بمثابة مناطق جديد  مير     

فارمزة مز  افسزوات الااليزة لزم ييزل إليهزا المناف زي  بعزد  لطزرب منتتزاا جديزد  ميزر معروفزة   وجز ب يبزاف  جزدد   والعمزل عةززا 

 ابحتلا  بهم بعيداً ع  جو المناف ة   وباليلل ال ي يتعل تة  افسوات صافية  اا لون أيرت لم تعلرذا دموية المناف ة ج
 أبعاد فلسفة المحيط األزرق :-0

 )عةا تاديد أبعاد فة لة المازير افيرت مز  مزا  ذبزق إليزص أفلزار وأطروحزاا   *(أتلتق آراء وطروحاا العديد م  اللتاب والباحثي 
Kim & Mauborgne ) إ  حددا تة  افبعاد بلل م ف 

للزل بعزد مز  ذز ل افبعزاد والتزت سزتلون الركيز   افساسزية فزت  ابستبعاد   التتةيو   ال ياد    واببتلار ج وفيما يةت توضزي  مزوج 

 تبنت فة لة الماير افيرت ف
 

 :( Eliminated )أ.األستبعاد 

ت عا منظماا افعمال إلا استبعاد أو أ لاء بع  العناصر التت تراذزا ميزر ضزرورية فزت عمةهزا   والتزت مز   زهكها أن تزؤدي إلزا 
  دون التزه ير عةزا م زتوياا حتزم المبيعزاا والتزود  ج لز ل  يملز  النظزر إليزص عةزا أكزص اسزتبعاد ت لي  النلتاا إلا أدكزا حزد مملز  

بعز  العمةيزاا ميزر النافعزة أو التزت ب ت ززدم العمزل وب تتزدم أي منلعزة لةمنظمزة أو لةعمةيزة ااكتاجيززة مز  اجزل ييزاد  كلزاء  و فاعةيززة 
(    502   5333يعزاا وافربزاب   وتتةيزل التلزاليف وحتزم ابسزتثمار   ال زيد   العمةية ااكتاجية مز  ابحتلزا  بزنل  الاتزم مز  المب

 بما ياتق تتدم المنظمة وتمي ذا ع  مناف يها م  ضرور  امتالكها لليو  كامةة للل الموارد وااعمال ج
 :( Reduced )ب.التقليص 

ية أو ميززر مبززرر    ممزا يززنعل  بززدورل عةززا ويعنزت تتةززيو أو ت لززي  بعز  إجززراءاا العمززل التزت تراذززا المنظمززة ميززر ضزرور

ت لي  النلتاا والميروفاا التت ب مبرر لها   افمر ال ي ي هم فت تتةيل حتم التلاليف م   باا افربزاب المتاتتزة ج كزهن تتةزل مز  
 ( ج 25ف  5332بع  ال دماا المتدمة لة باف  مير الضرورية والمبالم فيها   كيم ورينيص   

بع  اففلار عديمة التدون أو م تايةة التنلي  وأن كاكزق جيزد  ا تيزاديا وماليزاً وفنيزاً واجتماعيزاً وأ ال يزاً   الطزافت أو الت ةو م  
( ج أو تتةيززل جميزز  التطبيتززاا المضززر  بالبيئززة بيززتيها الززدا ةت وال ززارجت مزز  أجززل تمييزز  المنظمززة عزز   552ف  5332والعززالت   
 مناف يها ج

 :( Raised )جـ.الزيادة 

ويتيزد بهزا إضزافة بعزز  المزواد وااجزراءاا  اا التززدر  عةزا ييزاد  وتا ززي  م زتون جزود  المنتتززاا المتدمزة لة بزاف    إ  يملزز  

لةمنظمة أن تاتق كمواً سريعاً عند وجود توس  مةاو  فزت بعز  أذزدا  افداء والتزت عزاد  مزا يلزون معزدل كمزو مبيعاتهزا أو حيزتها 
اد  العادية   وبما يؤدي إلا يياد  م تون حتم افرباب المتاتتة وتوسعها باليلل الز ي يزنعل  إيتابزا ال و ية بم تون أعةا م  ال ي

   5333عةا  هرتها وسمعتها ماةياً ودولياً   مما يملنها  ل  م  ج ب يباف  جدد وإداريزي   وي كلزاء  عاليزة لةعمزل فيهزا   ال زيد   

 ( 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 

اليلاا الممي   لةمنظماا المتتدمة فزت البيئزاا المتميزر  ج ويعنزت تاويزل اففلزار افبداعيزة ال ال زة الزا م رجزاا مليزد     يعد احدن

( ج لزز ل  فززهن المنظمززاا  25ف  5337أو ذززو أي فلززر  أو ممارسززة جديززد  أو تعبيززر جديززد بالن ززبة لةلززرد الزز ي يتبناذززا   اليززيرفت   
ةا اببتلار والتتديد عةا أسا  تزام ومتطزور   أو تلزون  زادر  عةزا أن تطزور طزرت جديزد  لةعمزل أو المبدعة ذت التت تلون  ادر  ع

 تتدم حةول مبتلر  لةمياكل   باي  تتاول م رجاتها الا منتتاا مليد  أو طرت عمل كلوء  ج
يزلل م زتمر   وذزو ضزروري وأساسزت وذنال  م  يرن بهكص المتدر  عةا تتزديم حةزول جديزد  بزدبً مز  اسزت دام افسزاليب التتةيديزة ب

 ابداع العامةي  ولمتدر  المنظمة عةا التليف م  الموا ف التديد  ج

( فييزير إلزا أن اببتلزار يتمثزل فزت تتزديم طريتزة جديزد  لتطزوير العمزل وإدارتزص   وأن المبتلزر ذزو الز ي  57ف  5333أما   اليزرن   
وممارسزاا جديزد  ت زاعد المنظمزة عةزا ان تنزتج بيزلل أفضزل   وبمزا ياتزق رضزا  يترجم المعرفة إلا ا تياراا جديد    وإيتاد كظم

 ال بون وتتديم افضل  يمة لص ج
 

 ً  التفوق التنافسي : –ثانيا

 مفهوم التفوق التنافسي :-0

تص بيئززة أذميزة كبيززر  فززت افدبيزاا المعاصززر  لززادار    لمزا  ززهد ( Competitive Superiority )أحتزل ملهززوم التلزوت التناف ززت 

              افعمززال مزز  تميززراا جوذريزززة   كتيتززة  ززور  تلنولوجيززا المعةومزززاا والمعرفززة وابتيززابا ج و ززد أصزززب  التاززدي الاتيتززت منززز  
                             منتيزززف الت زززعيناا مززز  التزززرن العيزززري  ذزززو فزززت الليليزززة التزززت يملززز  مززز   اللهزززا تاويزززل الم ايزززا التناف زززية إلزززا ميززز   تلزززوت 

 ( ج 5ف  2225  اليربينت   

وبززالرمم مزز  عززدم ت ززتيل فززروت كبيززر  بززي  آراء وأفلززار اللتززاب والمللززري  عنززد طززرحهم لملهززوم التلززوت التناف ززت   إ  أن معظززم 
جزد لازد التعاريف كاكق متتاربة فت مضموكها وماتواذزا   أب أن ذنالز  مز  يزرن بزهن ذز ا الملهزوم لزي  بالمهمزة ال زهةة   واكزص ب يو

( والز ي يتضزم  بعز  تعزاريف  0اآلن تعريف متلق عةيص   إ  تتباي  التعاريف م  باح  إلا أ ر ج وكما موض   ل  فت التزدول   
 التلوت التناف ت ف

 ( 0جدول   

 بع  تعاريف التلوت التناف ت

 التعريف الميدر ا

2 Czepiel , 1992 : 43 م  المناف ي  وفمد بعيدج التدر  عةا تتديم منتتاا لة بون بيلل أفضل 

5 Evans , 1993 : 83 التابةية عةا تتديم  يمة متلو ة لة بون ج 

0 Pitts & Les , 1996 : 
55 

استمالل المنظمة لنتزاط  وتهزا الدا ةيزة فزت أداء افكيزطة ال اصزة بهزا   بايز  ت ةزق  يمزة ب 
 ي تطي  بتية المناف ي  تاتيتها فت ادافهم فكيطتها ج

5 Reed & Defellip , 

2000 :11 

 المو   اللريد ال ي تطورل المنظمة متاركة بمناف يها ع  طريق أكماط كير الموارد ج

2 Lynch , 2002 : 22 أي  تء متلرد ومتمي  تتمت  بص المنظمة ج 

حزراي الماية افسما التت ت زعا المنظمزاا لةوصزول إليهزا لضزمان كموذزا واسزتمرارذا فزت إ 27ف  5337ال عبت    2
 التتدم والنتابج

 

بمالحظة التعاريف ال ابتة   كتد أن بعضها  د رك  عةا افكيزطة وافسزوات   فزت حزي  أكيزب تركيز  الزبع  منهزا عةزا  زدر       
المنظمة فت تاتيق التماي  فزت أ ذزان ال بزاف    بينمزا تمازور اذتمزام الزبع  اف زر عةزا أكيزطة المنظمزة وطريتزة أدافهزا المميز   فزت 

  ي   يمة ال بون ج ل ل  يمل  التول بهن التلوت التناف ت يمثل مؤ ر لـ فتع
 أجتلرد المنظمة وتمي ذا فت أداء أكيطتها متاركة بالمناف ي  لتاتيق مو   فريد فت ال وت ج

 بجاليور  المثةا فت  ذ  ال بون ع  المنظمة  ياساً بالمنظماا المناف ة لها ج

 نتتاا المنظمة ججـجم تون أو درجة التماي  فت م
واسززتنادا لمززا تتززدم يملزز  النظززر الززا التلززوت التناف ززت عةززا أكززص ف التززدراا والتابةيززاا وال يززافو اللريززد  التززت تتمتزز  بهززا المنظمززة 

 وتمي ذا ع  ميرذا   واللليةة بتع ي  مو عها الريادي والماافظة عةيص فمد بعيد فت  ذ  ال بون متاركة بالمناف ي  ج
 
 فوق التنافسي :مؤشرات الت-0

يعتمزد كتزاب المنظمزة عةزا  زدرتها فززت تاديزد ومعرفزة احتياجزاا ورمبزاا ال بزون وال ززوت الم زتهد    وبمزدن أملاكيزة إ زباع ذزز ل 
الااجاا بيلل أفضل مز  المناف زي    إ  تعمزل المنظمزة عةزا ترجمزة تةز  ابحتياجزاا والرمبزاا وح زب  زروط ال بزون   ومز   زم 

ج  ( Krajwski & Ritzman ,1996 : 363 )التوذريزة   لتيزلل المؤ زراا التزت سزو  تتنزاف  عةزا أساسزها  تنلي ذا وفتاً لتدرتها
ً بهن ذ ل المؤ راا تعد ج ء م  رسالة وأذدا  المنظمة الرفي يةج مما يعنت أن المنظمة سزو  تتنزاف  وفتزاً لمؤ زراا تناف زية  عةما

متةز  م ايزا فريزد  ومتميز   عز  بزا ت المناف زي    وبالتزالت تاتيزق  يمزة عةيزا م تةلة ينيب جل أذتمامها فزت تملنهزا مز   ةزق كظزام ي

ج لز ل  يملز  اا زار  إلزا مؤ زراا التلزوت التناف زت عةزا  ( Hizer and Render , 2001 : 34 )لة بون بطريتزة كلزوء  ومناسزبة 
 لمناف ي جأكها التدراا والتابةياا التت تمتةلها المنظمة لتاتيق التلوت واففضةية عةا ا
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و د أ تةف اللتاب والباحثي  فت تاديزد مؤ زراا التلزوت التناف زت فزت دراسزاتهم وأبازا هم با زب وجهزاا كظزرذم والظزرو  البيئيزة 
                   والمنزززال التنظيمزززت الززز ي يعمةزززون فيزززص ج وفيمزززا يةزززت بعززز  مزززا حزززددل اللتزززاب والبزززاحثي  مززز  مؤ زززراا لةتلزززوت التناف زززت   وكمزززا 

 ( أدكال ف 5التدول    موض  فت

 ( 5جدول   
 مؤ راا التلوت التناف ت وفتاً آلراء بع  الباحثي 

 الميدر ا

 المؤ راا

 الت ةيم المروكة التود  اللةلة
ابحتلا  

 بال بون
 افبداع رضا ال بون ال رعة

2 
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Grant , 2002 : 

100 
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2003 : 33-35 
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5 
Swayne and 
Walter , 2006 : 
94 

        

8 
 25ف 5332التنابت   
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2 
Baxter , 2008 : 
30-31 

        

 2 5 2 5 5 7 2 7 المتموع 

 
(   بززهن المؤ ززراا التززت كاكززق ماززر أتلززات آلراء البززاحثي  والمهتمززي  بموضززوع التلززوت التناف ززت  زززد  5يتبززي  مزز  التززدول       

بنزت تةز  المؤ زراا باعتبارذزا افكثزر اكايرا بلل م    اللةلة   التود    المروكة   الت ةيم   واابداع ( ج وفت دراسزتنا سزنااول ت

ً واتلا ا بي  اللتاب والباحثي    فعتتا الباح  بهكها أكثر اك تاما م  متطةباا الدراسة الاالية ج وفيمزا يةزت توضزي  مزوج  للزل   يوعا
 مؤ ر م  ذ ل المؤ راا ف

 : ( Cost )أ.التكلفة 

ام مزدراء العمةيزاا بتاديزد كةزف المزواد افوليزة والعمزل واللةزف اف زرن   يتطةب تاتيق التلوت التناف ت عةا أسا  مؤ ر اللةلة    ي
 )بهزد  تيززميم كظززام ي ززهم فزت تاتيززق كةلززة الوحززد  الواحززد    وذز ا ي ززتة م الم يززد مزز  ابسززتثماراا وأتمتزق المعززداا والتهذيززل 

Krjewski & Ritzman , 1999 : 33 )  لزي  اللةزف مز   زالل تتةيزل اللةزف الثابتزة ج لز ل  فمالبزاً مزا ت زما إدار  العمةيزاا الزا ت
 : Dilworth , 1996 )  وممارسة الر ابة الم تمر  عةا المواد افولية   وتتةيل معدبا افجور  وتاتيزق م زتوياا إكتاجيزة عاليزة 

 ج( 60
فة الزا الماافظزة عةزا    أو فاللةلة تمثزل  زدر  المنظمزة عةزا توييز  المنتتزاا به زل النلتزاا ممزا ي زم  بتاتيزق ميز   كةلويزة  بافضزا

فييزير أن مزا يميز  المنظمزة التزت تركز   ( Dilworth , 1996 : 56 )( ج أمزا  20ف  2222تع يز  حيزتها ال زو ية   المعمزوري   

عةزا اللةزف لتاتيزق ميز   التلزوت التناف ززت ذزو ف اك لزاض رأسزمالها    زو  عمةهزا   وكةززف عمةياتهزا متاركزة بالمنظمزاا المناف زة فززت 
 وت جال 

 : ( Quality )ب.الجودة 

يعد ذ ا المؤ ر أحد افسزبتياا التناف زية التوذريزة ادار  العمةيزاا   ويمثزل الهزد  افسزا  للزل مزدير   و زو  المنظمزة الز ي يملز  
 : Hill & Jones , 2001 )ويملنزص أن يليزد المنظمزة فزت جزاكبي  ذمزا  ( Bank,1992:97 )مز   اللزص تع يز  تلو هزا التناف زت 

 ف(130
 (رف  جود  المنتج يؤدي إلا يياد   يمتص م  وجهة كظر ال بون   وذ ا بدورل يؤدي إلا يياد  رباية المنظمة ج2 

(تا ي  التود  يؤدي إلا رف  م تون الللاء    وبالتالت تتةيل الضياع والهدر وتوفير التلزاليف المرتبطزة بعمةيزة ااكتزاج   وتتةيزل 5 
 ناف ي  جالم اطر  والاماية م  الم

ج  ( Porter , 1996 : 103 )ويمل  تعريلها عةا أكها ف م تون التلوت   إب اكزص ييزعب  يزا  معزالم التلزوت المتباينزة بتبزاي  اففزراد 

 بهكها عمل اف ياء باليلل الياي  من  البداية ج ( Slack , 1998 : 52 )فت حي  عبر عنها 
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 :  ( Flexibility )جـ.المرونة 

ة المؤ ر التناف ت الااسم فت أسوات الااضر والم تتبل   متمثةة بالتابةية عةا التلييزف لتتزديم متزادير م تةلزة مز  منتتزاا تعد المروك

( ج فالمروكزة تيزير  53ف  2222متنوعة   إ  تعل  بيزلل عزام التابةيزة عةزا التليزف لمزدن واسز  مز  البيئزاا الم تةلزة   المعمزوري   
منتتزاا بتنزوع عزال    وتعتبزر متياسزاً لتزدر  المنظمزة عةزا تاويزل عمةياتهزا وب زرعة مز  إكتزاج منتتهزا  إلا  در  المنظمة عةزا تتزديم

 أمزززززززززززا  ( Leong , 1994 : 63 )الاززززززززززالت إلززززززززززا إكتزززززززززززاج منززززززززززتج جديززززززززززد 
 ممل  ج( فيرن بهكها التدر  عةا التمير م  منتج الا أ ر وم  يبون إلا أ ر به ل تلةلة مملنة أو ته ير  55ف  5333  العةت   

 د.التسليم )السرعة( :

ت زعا اللثيززر مزز  المنظمززاا الززا توسززي   اعززدتها مزز  ال بزاف  بززالتركي  عةززا و ززق الت ززةيم  أي سززرعة أييززال المنتتززاا لة بززون   
   (ج فالت ةيم باعتبارل أحد مؤ راا التلزوت التناف زت فهزو يعنزت تزوفير المنزتج فزت الملزان وال مزان المطةزوبي  72ف  5335ال عيدي   

أي تتديمص وت ةيمص فت الو ق المادد ح ب جدولة يمنية ج أو ذزو  زدر  العمةيزاا فزت مواجهزة الطةبزاا وت زةيمها باكتظزام   العز اوي   
( ج فت حي  عدل البع  عةا أكص ال رعة فت إييال ال دمة إلزا ال بزون ممثةزة بالمزد  التزت ينتظرذزا لةايزول عةزا تةز   52ف  2220

( ف  27ف  5335و أسزبتياا ذزت  النتززار  ( ج ويتضزم  التنزاف  عةزا أسززا  الو زق  ال زة جواكزب أ 55ف  5333ال دمزة   ال زاعاتت   

ال رعة فت الت ةيم   الت ةيم بالو ق المادد المتلق عةيص   وال زرعة فزت التطزوير ج إ  كةمزا كزان الو زق المنتز  ل طزة توليزد الللزر  مز  
 التيميم النهافت وااكتاج  ييراً  كةما كاكق لةمنظمة  اصية  يادية تتلوت بها عةا المناف ي  ج

 :( Innovation )داع هـ.األب

يعد أحد المؤ راا ااستراتيتية المهمزة لتاتيزق التلزوت التناف زت   فهزو يعبزر عز  طبيعزة التميزراا التلنولوجيزة التديزد  الاليمزة ل زد 
( إ  كظززرا إليزص عةززا أكززص إحززراي  507ف  5333حاجزة ال ززوت   وبالتززالت تاتيززق التلزوت لةمنظمززة ج وذزز ا مززا أكزدل   اليززماع وحمززود   

( فتيززير إليزص عةززا أكزص تتزديم عمةيززاا ومنتتزاا جديزد  مزز   زالل تطززوير  22ف  5333تمييزراا تلنولوجيزة معينززة ج أمزا   ال زاعاتت  
أكزص إ ا مزا رمبززق المنظمزة باابزداع مز   ززالل تتزديم  زدماا جديززد   ( Evans , 1999:88 )العمزل والتتنيزاا الم زت دمة جويززرن 

 ها أن ترك  فت إستراتيتيتها عةا فبيور  متلرر  وم تمر   ينبمت عةي
 (أكيطة البا  والتيميم والتطوير لة دمة بيلل باري واستثنافت ج2 
 (التود  العالية لة دمة ج5 

 (امتالد التدر  عةا تطوير معداا ااكتاج ج0 
تناف ززت اف ززرن وكمززا ( فيؤكززد عةززا وجززود عال ززة تبادليززة بززي  مؤ ززر اببززداع ومؤ ززراا التلززوت ال 530ف  5335أمززا   الززريات   

 (ف 2موض  فت اليلل   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ( 2 لل   

 العال ة التبادلية بي  مؤ راا التلوت التناف ت

الميدر ف الريات   معت  سةيمان   اببتلار الت ويتت ودورل فت امتالد المي   التناف ية لةمنظمزاا   متةزة كةيزة اادار  واب تيزاد   
 ج5335   25عدد جامعة بمداد   ال

مما تتدم يمل  التول   أن مؤ ر اابزداع يعزد ميزدراً أساسزياً لةنتزاب فزت البيئزة التناف زية   ومؤ زر لزألداء الت زويتت التيزد لةمنظمزة ج 
 ل ل  فهن  در  المنظمة عةا حماية إبداعها م  التتةيد يمثل ميدراً لةتلوت التناف ت ج

 

 التسليم

 

 المرونة

 

 الكلفة

 

 الجودة

 

 اإلبداع
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 المبحث الثالث
 تبارات الفرضياتعرض نتائج الدراسة واخ

 
يتناول ذ ا المبا  عرض وتاةيل البياكزاا التزت أ هرتهزا اسزتمار  افسزتباكة   مز   زالل تاةيزل آراء واسزتتاباا أفزراد العينزة حزول 

( لتيززا  وتتيززيم درجززة  0المتميززراا الرفي ززة وأبعادذززا ومؤ ززراتها   واعتمززد معيززار اب تبززار المتمثززل بالوسززر اللرضززت البززالم   
أفززراد العينززة   فضززال عز  اسززت دام الوسززر الا ززابت المزرج  وابكاززرا  المعيززاري والززوين المئزوي لةو ززو  عةززا مززدن  اسزتتاباا

 التتاك  وابك تام فت إجاباا إفراد العينة ج
 

 تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة ألبعاد فلسفة المحيط األزرق –أوالً 

 إن الوسزززززززززر الا ززززززززززابت المزززززززززرج  العززززززززززام لألبعزززززززززاد افربعززززززززززة  (   2تيزززززززززير النتزززززززززافج الززززززززززوارد  فزززززززززت المةاززززززززززق       
   3955   2922( وبززاكارا  معيززاري    0957   0975   0925   0923  ابسززتبعاد   التتةززيو   ال يززاد    واببتلززار (  ززد بةززم   

(  0لوسزر اللرضزت البزالم   ( عةا التوالت ج ويظهر م   ل  أن الوسر الا ابت المزرج  العزام لهز ل افبعزاد اكبزر مز  ا 2925   2935
ج ممزا يزدل  أن ذز ا المتميزر بهبعزادل يعزد واضززاا بيزلل كبيزر مز   بزل أفزراد العينززة   ويعز ن  لز  إلزا ارتلزاع م زتون اادراد لززديهم 

بيزة وامتالد ريية واضاة بدرجة كبير  حول ذ ا المتمير وأبعادل ج وبز ل  يملز  التزول ان اسزتتاباا أفزراد عينزة الدراسزة كاكزق ايتا

 وذم متلتون تماماً حول فتراا أبعاد ذ ا المتمير ج 
 ( يوض  ترتيب افذمية الن بية لألبعاد ال ابتة ف 2والتدول   

 ( 2جدول   
 ترتيب افذمية الن بية فبعاد فة لة الماير افيرت

 الترتيب الن بت ابكارا  المعياري الوسر الا ابت المرج  افبعاد

 لثال ا 2922 0923 ابستبعاد

 افول 3955 0925 التتةيو

 الثاكت 2935 0975 ال ياد 

 الراب  2925 0957 افبتلار

 

 إعداد الباح  وفتاً لنتافج الااسبة ابللتروكية الميدر ف
 

 ً  تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة لمؤشرات التفوق التنافسي –ثانيا

لا زابت المززرج  العزام لمؤ زراا التلزوت التناف ززت   اللةلزة   التزود    المروكززة   ( ان الوسزر ا 2تيزير النتزافج الزوارد  فززت المةازق   
   3922   2932   2932   3925( وبزززاكارا  معيزززاري    0927   092   0903   0955   0905الت زززةيم   واابزززداع (  زززد بةزززم   

( ج ممزا  0ؤ زراا اكبزر مز  الوسزر اللرضزت البزالم   ( عةا التوالت ج ويتبي  م   ل  أن الوسر الا ابت المزرج  العزام لهز ل الم3922
يدل أن ذ ا المتمير بمؤ راتص يعد واضااً بيلل كبير م   بل أفراد العينة   ويع ن  لز  إلزا ارتلزاع م زتون اادراد لزديهم وامزتالد 

الدراسزة كاكزق ايتابيزة   وذزم ريية واضاة بدرجة كبير  حول ذ ا المتمير ومؤ راتص ج وب ل  يمل  التول ان اسزتتاباا إفزراد عينزة 
 ( يوض  ترتيب افذمية الن بية لةمؤ راا ال ابتة ف 2متلتون تماماً حول فتراا مؤ راا ذ ا المتمير والتدول   

 ( 2جدول   

 ترتيب افذمية الن بية لمؤ راا التلوت التناف ت

 الترتيب النسبي االنحراف المعياري الوسط الحسابي المرجح المؤشرات

 الراب  3925 0905 ةاللةل

 الثال  2932 0955 التود 

 ال ام  2932 0903 المروكة

 الثاكت 3922 0923 الت ةيم

 افول 3922 0927 افبداع

 

 إعداد الباح  وفتاً لنتافج الااسبة ابللتروكية الميدر ف
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 تحليل عالقات األرتباط واألثر بين متغيري الدراسة –ثالثاً 

ر  عةا  يا  عال اا ابرتباط وا تبارذا بي  المتميراا التت تضمنتها فرضياا الدراسة الرفي زة   ومزا أكبثزق عنهزا تنيب ذ ل اللت

 م  فرضياا فرعية   و ل  باست دام عدد م  افساليب ااحيافية وعةا الناو اآلتت ف
 أختبار الفرضية الرئيسة األولى-0

 ( ف 5إلا النتافج المبينة فت التدول   بعد إجراء المعالتاا ااحيافية   تم التوصل 
 ( 5جدول   

 عال اا ابرتباط بي  متميري الدراسة

 المتمير الم تتل

 المتمير التاب 
فة لة الماير 

 افيرت

 إبعاد فة لة الماير افيرت
 التدولية (t) يمة 

 اببتلار ال ياد  التتةيو ابستبعاد

 5973 3925 3925 3925 3925 3975 التلوت التناف ت

 %22درجة الثتة  0957 5905 0922 5905 2955 الما وبة ( t ) يمة 

 
 إعداد الباح  وفتاً لنتافج الااسبة ابللتروكية الميدر ف

 
(   وجود عال زة ارتبزاط موجبزة  ويزة و اا دبلزة إحيزافية بزي  متميزري الدراسزة الرفي زة  5يتض  م  النتافج الوارد  فت التدول   

الما زوبة لعال زة ابرتبزاط  ( t )(   وأن مزا يزدعم  لز  أن  يمزة  3975% ( ج إ  بةم معامل ابرتبزاط بينهمزا   2عنوية   عند م تون م

( ج ممزا يعنزت أن ييزاد  اذتمزام عينزة الدراسزة بمتميزر فة زلة  5973( اكبر م   يمتها التدولية البالمة    2955بي  المتميري  والبالمة   
هم وبيزلل كبيزر فزت تاتيزق التلزوت التناف زت لةيزركة عةزا مناف زيها فزت ال زوت ج ومزا يملز  مالحظتزص فزت الماير افيرت سزو  ي ز

التدول أعالل أيضاً   وجود عال ة ايتابيزة  ويزة بزي  متميزر التلزوت التناف زت وكزل بعزد مز  أبعزاد فة زلة المازير افيرت عنزد م زتون 
  لززززززززززززززززززززززز  أن  يمزززززززززززززززززززززززة% (   ومزززززززززززززززززززززززا يزززززززززززززززززززززززدعم 22% (   أي بدرجزززززززززززززززززززززززة  تزززززززززززززززززززززززة   2معنويزززززززززززززززززززززززة   

 ( t )    ج  5973( عةزا التزوالت وذزت اكبزر مز   يمتهزا التدوليزة البالمزة    0957   5905   0922   5905الما زوبة للزل بعزد بةمزق )

ممزا ي ززتدل مزز   لز   بززول اللرضززية الرفي زة افولززا والتززت ملادذزا ف  توجززد عال ززة ارتبزاط  اا دبلززة إحيززافية بزي  فة ززلة الماززير 
 وت التناف ت بمؤ راتص (جافيرت والتل

 أختبار الفرضية الرئيسة الثانية :-0

 ( R2 )  كمزا تزم اسزت دام معامزل التل زير  ( f )لمرض  يا  عال ة اف ر بي  متميري الدراسة الرفي ة   فتزد اسزت دم الباحز  ا تبزار 
راسزة ج وبعزد إجزراء المعالتزاا ااحيزافية   تزم لتيا  ك بة ما تل رل فة لة الماير افيرت م  تميراا التلوت التناف ت فت عينزة الد

 ( ف 7التوصل إلا النتافج المبينة فت التدول   
 
 ( 7جدول   

 عال ة الته ير بي  فة لة الماير افيرت والتلوت التناف ت بمؤ راتص

 المتمير الم تتل
 المتمير التاب 

فة لة الماير 

 افيرت

 إبعاد فة لة الماير افيرت
 يةالتدول (f) يمة 

 اببتلار ال ياد  التتةيو ابستبعاد

 5977 3922 3920 3952 3922 3952 التلوت التناف ت

 2590 2792 2292 2295 52 الما وبة ( f ) يمة 

 معامل التل ير %22درجة الثتة 

 ( R2 ) 
3922 3952 3952 3955 3907 

 إعداد الباح  وفتاً لنتافج الااسبة ابللتروكية الميدر ف
 ( يتبي  ف 7حظة النتافج الوارد  فت التدول   بمال

( وذزت اكبزر  52الما زوبة والبالمزة    ( f )أجأن فة لة الماير افيرت حتتزق أ زراً  ويزاً فزت التلزوت التناف زت   وذز ا مزا تؤ زرل  يمزة 

 % (  2يافية عند م تون معنوية   ( ج مما يعنت وجود عال ة أ ر بي  المتميري  و اا دبلة إح 5977م   يمتها التدولية البالمة   
 بةمززززززززق  ( R2 )بجأن ك ززززززززبة مززززززززا تاد ززززززززص فة ززززززززلة الماززززززززير افيرت مزززززززز  تززززززززه ير فززززززززت التلززززززززوت التناف ززززززززت 

 % ( فهكها تع ن إلا م اذمة متميراا أ رنج55( ج أما الن بة المتبتية والبالمة    3922  
جأن  يمزة  ( عةزا التززوالت   وذزت اكبزر مزز   2590   2792   2292  2295الما ززوبة فبعزاد فة زلة الماززير افيرت بةمزق    ( f )جـز

% ( بزي  كزل بعزد مز  أبعزاد 2( ج مما يعنت وجود عال ة أ ر  و دبلة إحيزافية عنزد م زتون معنويزة    5977 يمتها التدولية البالمة   

 فة لة الماير افيرت والتلوت التناف ت بمؤ راتص ج
(   أن ك زبة مزا تل زرل افبعزاد المز كور  مزز  3907   3955   3952   3952البالمزة    ( R2 )كمزا يتضز  مز   يمزة معامزل التل زير 

 التميززززززززززززززززززززززززززززززراا التززززززززززززززززززززززززززززززت تطززززززززززززززززززززززززززززززرأ عةززززززززززززززززززززززززززززززا التلززززززززززززززززززززززززززززززوت التناف ززززززززززززززززززززززززززززززت بةمززززززززززززززززززززززززززززززق 
 % ( عةزززززززززززززززززززززززا التززززززززززززززززززززززززوالت ج أمززززززززززززززززززززززززا الن زززززززززززززززززززززززبة البا يززززززززززززززززززززززززة والبالمززززززززززززززززززززززززة %07   %55   %52   52  
 % ( فتعود لم اذمة متميراا ا رن ج%25   %22   %22  25 

 تتدم   يمل  ابستدبل عةا  بول اللرضية الرفي ة الثاكية والتت ملادذا ف وبناءاً لما
   توجد عال ة ته ير  اا دبلة إحيافية بي  فة لة الماير افيرت والتلوت التناف ت بمؤ راتص (ج
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 المبحث الرابع

 األستنتاجات والتوصيات
 األستنتاجات : –أوالً 

 ابستنتاجاا اآلتية ف فت ضوء كتافج الدراسة يمل  التوصل الا

 يتبي  م  النتافج أن ذنال  أذمية واضاة فبعاد فة لة الماير افيرت ومؤ راا التلوت التناف ت ج-2
أ هززرا كتززافج التاةيززل وجززود عال ززة ارتبززاط  اا دبلةاحيززافية معنويززة بززي  فة ززلة الماززير افيرت بهبعززادل والتلززوت التناف ززت -5

 بمؤ راتص ج
ر  اا دبلزة إحيزافية معنويزة للة زلة المازير افيرت فزت التلزوت التناف زت بمؤ زراتص دا زل اليزركة   و زد بةمزق وجود عال ة ته ي-0

% ( ج مما ي اعد  ل  فت يياد  وتا زي  جزود  ال زدماا المتدمزة لة بزاف    وباليزلل الز ي ياتزق تلو زاً 22ك بة ما تاد ص م  ته ير   

 تناف ياً عةا اآل ري  ج
دراسة وجود أتلات يلاد يلزون  زبص تزام بزي  أفزراد العينزة عةزا تبنزت اليزركة متتمز  الدراسزة للة زلة المازير افيرت كيلق كتافج ال-5

 فت تاتيق تلو ها التناف ت   وذ ا ما أكدتص كتافج التاةيل ااحيافت لألبعاد المعتمد  ج
واضزااً بدرجزة كبيززر  لزدن أفزراد عينزة الدراسززة    أتضز  مز   زالل التاةيزل ااحيززافت والنتزافج المتاتتزة   أن بعزد التتةززيو كزان-2

 لايولص عةا المرتبة افولا م  حي  الترتيب وافذمية الن بية ج

أ هرا كتافج التاةيل ااحيافت المتاتتة   أن مؤ ر اابداع كزان واضزااً بدرجزة كبيزر  لزدن أفزراد العينزة لايزولص عةزا المرتبزة -2
  بية جافولا م  حي  الترتيب وافذمية الن

 
 ً  التوصيات : -ثانيا

 فت ضوء ابستنتاجاا ال ابتة   توصت الدراسة باآلتت ف

 تع ي  دور وفاعةية فة لة الماير افيرت بهبعادذا   واستمرارية العمل بها م   بل اليركة المباو ة وعةا كاو أفضل ج-2
اً والمنظماا ال دميزة عةزا وجزص ال يزون   كوكهزا ضرور  تبنت وتطبيق فة لة الماير افيرت م   بل منظماا ااعمال عموم-5

 م  اللة لاا الاديثة التت ت عا إلا تاتيق التلوت التناف ت المتمي  والمبدع ج
التهكيزد عةزا اذتمززام اليزركة المباو زة ببعززد اببتلزار وأيزالءل ابذتمززام افكبزر عز  طريززق تزوفير المنزال التنظيمززت المالفزم لةلززوادر -0

  ومزناهم الاريزة اللامةزة فزت ميزاركة اادار  العةيزا بطزرب اففلزار التديزد  والمبتلزر   فضزال عز  مزناهم الملافز ا ااداريزة واللنيزة 

 المالية والمعنوية ع  كل فلر  جديد  ت دم اليركة   وت هم فت ك ب  تة ال باف  والماافظة عةيهم ج
 زالل رفزدل بزاللوادر المت ييزة الللزوء  والمدربززة  اا  ضزرور  تلعيزل دور   زم الباز  والتطزوير فزت اليزركة المباو زة   مز -5

ال بزر  ااداريزة والت زويتية اللافيزة ببنزاء وإدامزة العال زاا بعيزد  افمززد مز  ال بزاف  وكيليزة التعامزل معهزم   فضزال عز  إملاكياتهزا فززت 
 البا  ع  افسوات مير الملتيلة والتومل لالماك  التت لم ييةها المناف ون ج 

 

 ادرـــــــــالمص
 

 العربية : –أوالً 
 الكتب :-أ
 ج 5337ال عبت   عةت فالب   إدار  الت ويق ف منظور تطبيتت استراتيتت   دار اليايوري العةمية لةنير والتويي    عمان   -2
 ج 5333ال يد   إسماعيل مامد   اادار  ااستراتيتية ف ملاذيم وحابا تطبيتية   الدار التامعية لةنير   مير   -5
 ج 5333اليماع   مامد ح   وحمود    ضير كا م   كظرية المنظمة   دار الم ير  لةنير   عمان   -0

 ج 5333اليرن   رعد ح     إدار  اابداع واببتلار ف افس  التلنولوجية وطرافق التطبيق   دار رضا لةنير   دميق   -5
 ج 5337اء لةطباعة والنير  دميق   الييرفت   مامد   اادار  ااستراتيتية   دار الوف-2

 ج 5332الطافت   حميد عبد النبت والعالت   بيير عبا    ت ويق ال دماا   دار اليايوري لةنير والتويي    عمان   -2
 ج 5333العةت   عبد ال تار مامد   إدار  ااكتاج والعمةياا ف مد ل كمت   دار وافل لةطباعة والنير   عمان   افردن   -5
كزيم   تيزان ومزاوبرم    رينيزص   إسززتراتيتية المازير افيرت ف كيزف تبزدع سزو اً جديززد  وتلزون  زارج أطزار المناف زة   ترجمززة -7

 ج 5332جاكبوا حافظ   دار الللر   دميق   
 ج 5335افردن    –النتار   صباب متيد   إدار  ااكتاج والعمةياا   دار وافل لةطباعة والنير   عمان -2

 ج5330  عبود كتم   إدار  اببتلار   دار وافل لةنير   عمان    كتم-23

 الدوريات :-ب
 ج 5332الربيعت   لي  سةمان   حتوت الم تهة    مرك  باوث ال وت وحماية الم تهة   جامعة بمداد   العدد توكةنا عةا هللا   -2
   25ة   متةزة كةيزة اادار  واب تيزاد   جامعزة بمزداد   العزدد الزريات   معتز  سزةمان   اببتلزار الت زويتت لتاتيزق الميز   التناف زي-5

 ج 5335
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ال اعد   ر اد وحريم   ح ي    دور إدار  المعرفة وتلنولوجيا المعةوماا فت ايتاد الميز   التناف زية ف دراسزة ميداكيزة عةزا  طزاع -0
ر  المعرفززة فزت العزالم العربززت (   جامعزة ال يتوكززة   اليزناعاا الدوافيزة بززافردن   المزؤتمر العةمزت الززدوري ال زنوي الرابز    إدا

 ج 5335كي ان  57-52عمان   لةلتر  م  

اليربينت   مامد   الملهزوم الازدي  لةت زويق وت طزير ال زدماا الميزرفية فزت البنزود التتاريزة اللويتيزة   متةزة دراسزاا ال ةزيج -5
 ج 2225   5والت ير  العربية  اللويق   العدد 

يوسف حتيم سةطان   إستراتيتية ال وت افيرت ودورذا فت تاتيق التلوت التناف ت ف دراسزة تطبيتيزة فزت معمزل بيب زت الطافت   -2
 ج 5337اللوفة   متةة كةية اادار  واب تياد   جامعة اللوفة   

 الرسائل واألطاريح :-جـ

ميزز   التناف زية الم زتدامة ف دراسززة متاركزة لعينزة مزز  البنزاء   يينزب ملززت مامزود   دور إسزتراتيتية الماززير افيرت فزت تاتيزق ال-2
  ززززززززززززززززززززززززززركتت ييزززززززززززززززززززززززززز  واسززززززززززززززززززززززززززيا سززززززززززززززززززززززززززيل لالتيززززززززززززززززززززززززززابا   رسززززززززززززززززززززززززززالة ماج ززززززززززززززززززززززززززتير 

 ج 5332  مير منيور  (   كةية اادار  واب تياد   جامعة كربالء   
  التطززاع الميززرفت التنزابت   أميززر  ذززاتف حززداوي   أ ززر إدار  معرفززة ال بززون فززت تاتيزق التلززوت التناف ززت ف دراسززة متاركززة بززي-5

 ج 5332العرا ت العام وال ان   رسالة ماج تير   مير منيور (   كةية اادار  واب تياد   جامعة اللوفة   

ال عبزت   ح ز  عةزت   أ ززر كظزام المعةومزاا ابسزتراتيتت فززت بنزاء وتطزوير الم ايزا التناف ززية وتاتيزق عوامزل التلزوت التناف ززت ف -0
  افردكيززة فزت سزوت عمزان المزالت   أطروحززة دكتزورال   كةيزة اادار  واب تيزاد   جامعزة بمززداد   دراسزة تطبيتيزة فزت الميزار

 ج 5335
ال اعاتت   علا  ح   ذزادي   كظزام ابييزاء الواسز  وافزات تطبيتزص فزت اليزناعة العرا يزةف دراسزة اسزتطالعية آلراء عينزة مز  -5

 ج 5333  مير منيور  (   كةية اادار  واب تياد  جامعة بمداد    مديري اليركاا اليناعية العرا ية   أطروحة دكتورال

              الع اوي   أ يةة ياسزي    تتزويم إسزتراتيتية العمةيزاا ف دراسزة تطبيتيزة فزت المنيزه  العامزة لةيزناعاا الم افيزة   أطروحزة دكتزورال -2
 ج 2220  مير منيور  (   كةية اادار  واب تياد   جامعة بمداد   

المعمزوري   إيثززار عبززد الهززادي اللياززاا   أ ززر أكيززطة المنظمززة فزت إسززناد أبعززاد التنززاف  ف دراسززة تاةيةيززة فززت  ززركة اليززناعاا -2
 ج 2222ابللتروكية   أطروحة دكتورال   مير منيور (  كةية اادار  واب تياد   جامعة بمداد   

نززتج فززت تاتيززق الميزز   التناف ززيةف دراسززة حالززة فززت  ززركة اليززناعاا كززديم   يينززب  ززلري مامززود   أ ززر  ززراراا تيززميم الم-5

 ج 5335ابللتروكية   رسالة ماج تير   مير منيور  (   كةية اادار  واب تياد   التامعة الم تنيرية   
 شبكة االنترنيت :-د

  ج 5332   525العدد اليركة العربية لاعالم العةمت    عاع (   التاذر    ملتب المدير ورجال افعمال  -2
      www.edara.com 
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 ( 2مةاق   

 اط الا ابية المرجاة وابكارافاا المعيارية بستتاباا أفراد العينة حول ابعاد ومؤ راا متميري الدراسةكتافج افوس
 

 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
 

كلفة
ال

 

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

 
 الميدرف إعداد الباح  وفتاً لنتافج الااسبة ابللتروكية
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 ( 0ملحق ) 
 استمارة أستبانة

 عزيزي المجيب المحترم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

لدراسزة المتعةتزة بـز   فة زلة المازير افيرت ودورل فزت تاتيزق التلزوت التناف زت ( ج بي  أيديلم استمار  أستباكة أعدا م  اجزل إكمزال ا
 أرجززززززززززززززززززززززززززززززو ااجابزززززززززززززززززززززززززززززززة عززززززززززززززززززززززززززززززز  افسززززززززززززززززززززززززززززززئةة الزززززززززززززززززززززززززززززززوارد  فيهزززززززززززززززززززززززززززززززا بوضززززززززززززززززززززززززززززززز  

    أمام اللتراا التت تروكها مناسبة  دمة لةم ير  العةميزة   ولةنهزوض بوا ز   زدماا ابتيزابا المتدمزة مز   بزل اليزركاا  اا )
  طركا الع ي    وبما أن الدراسة ل  ت ت دم أب لألمراض العةمية فتر   ل ا ب داعت ل كر أسم  أو تو يع  جالعال ة العامةة فت 

 ً   لراً لتعاوك  وم اعدت  متدما
 الباحث

 المعةوماا الديممرافية ف –أوبً 
 التن -2
 العمر-5

 المؤذل العةمت-0
 سنواا ال دمة فت متال ابتيابا-5

 متعةتة بمتميراا الدراسة الرفي ة فافسئةة ال – اكياً 
 فة لة الماير افيرت-2

افبعاد 
 والمؤ راا

 اللتراا
 المتيا 

 أبدا كادرا أحياكا مالبا دافما

اد
بع
ست
ب
ا

 

تمتةز  اليززركة كيزوفاً كامةززة للززل مزا تمتةلززص مز  مززوارد واعمززال 

 ضرورية ومير ضرورية
     

يزر الضزرورية دون تتوم اليركة باسزتبعاد المزواد وااجزراءاا م
 الم ا  بتود  ال دمة وحتم مبيعاتها

     

تتلوت اليركة عز  مناف زيها بزالت ةو مز  بعز  العمةيزاا ميزر 

 النافعة لةميترد
     

تةته اليركة إلا ت لي  التلاليف الت زويتية إلزا أدكزا حزد مملز  
 بالت ةو م  اللوادر مير الللوء  والتت تعيق تلو ها التناف ت

     

تاتق اليركة تلو زاً تناف زياً باسزتبعاد كزل مزا ذزو ميزر ضزروري 

 بعمةية اكتاج ال دمة   لرف  كلاء  وفعالية ال دمة المتدمة ج
     

 

افبعاد 

 والمؤ راا
 اللتراا

 المتيا 

 أبدا كادرا أحياكا مالبا دافما
و

تةي
الت

 
      ت عا اليركة الا تتةيو ال دماا مير الضرورية

ركة ع  مناف يها بتتةيل كافة التطبيتاا الضزار  بالبيئزة تتمي  الي

 والمتتم 
     

ت ةززو اليززركة مزز  اففلززار م ززتايةة التنليزز  أو عديمززة التززدون 
 ً  وان كاكق جيد  ا تيادياً وفنيا

     

يعتمزززد ك زززب  تزززة الميزززترد عةزززا الزززت ةو مززز  ال زززدماا  اا 

 التود  الضعيلة والرديئة
     

ليف ويياد  افرباب يعتمزد عةزا تتةزيو الهزدر ت لي  حتم التلا
والضزززياع فزززت م زززتة ماا إكتزززاج ال دمزززة والو زززق الم يزززو 

 بكتايذا
     

د 
يا
 
ال

 

تا ي  م تون جود  ال دمزة المتدمزة لةميزترد يزؤدي إلزا ييزاد  
 مبيعاا اليركة وإرباحها

     

ت زعا اليززركة إلززا ييززاد  منافزز  توييعهززا الم ييززة لالتيززال 
 بهد  يياد  حيتها ال و ية بالميترد

     

      يياد  جود  ال دمة المتدمة ي يد م   تة الميترد باليركة

يزززؤدي اسزززتتطاب اللزززوادر الللزززوء  واعتمزززاد افسزززاليب التتنيزززة 
 الاديثة الا رف  كلاء  أداء ال دمة وتا ينها

     

تتمي  اليركة ع  مناف يها ب ضافة بع  ااجراءاا وافساليب 
 ا التدر  والللاء  العالية ا

     

     تتبنززا اليزززركة سياسززة تتزززديم اففلزززار وال ززدماا التديزززد  وبمزززا  اببتلار
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 ين تم م  حاجاا المتتم  ورمباتص

تعززد  زززركتنا ال زززبا ة دومزززاً فزززت اسزززت دام التتنيزززاا التلنولوجيزززة 

 والوسافل الاديثة فت تتديم  دماتها لةميترد

     

د باليزركة كةمزا  زدمق لزص كزل مزا ذزو جديزد مز  ت داد  تة الميتر
  دماا ولبق طموحاتص

     

يعد است دام تلنولوجيا المعةوماا المتطور  ملتاب كتزاب  زركتنا 

 فت تاتيق تلو ها التناف ت

     

تمتة  اليركة التدر  عةا التليف ال ري  لةتطزوراا والمتميزراا 
 البيئية والموا ف التديد 

     

      لتلوت التناف تمؤ راا ا-5

لة
لة
ال

 

ت زت دم اليززركة أ زل مززايمل  مز  مززد الا لةايزول عةززا اعةززا 

  در م  الم رجاا

     

      ي هم ابست دام افمثل لةموارد المتاحة فت تتةيل حتم النلتاا

      ت عا اليركة إلا إتباع سياسة ت لي  إجمالت التلاليف

      تاتق اليركة وفوراا كةلوية عالية

      تتدم اليركة  دماتها لة باف  به ل افسعار

د 
تو
ال

 

تعد جود  ال دمة المتدمزة منهاجزاً  ابتزاً لةيزركة فزت تاتيزق التلزوت 
 التناف ت

     

ت زززعا اليزززركة إلزززا تتزززديم  زززدماا اتيزززال  اا جزززود  عاليزززة 

 باستمرار

     

      يتاتق رضا ال بون بتود  ال دمة المتدمة م  اليركة

      ترتبر رباية اليركة بتود  ال دمة المتدمة ويياد   يمتها

تن تم جود  ال دمة المتدمة م  رسزالة وأذزدا  اليزركة الم طزر 
 لها

     

كة
رو
لم
ا

 

ً لتباي  حاجاا ومتطةباا ال بون       تتباي  ال دماا المتدمة وفتا

البيئيزة تتتاوب اليركة فزت تتزديم  زدماتها بمزا يزتالءم والتميزراا 
 الم تمر  فت ال وت

     

تةبزت اليزركة كافزة حاجزاا ورمبزاا ال بزون المتتزدد  والمتميزر  
 م  ال دماا باستمرار

     

ت عا اليركة إلزا تتزديم  زدماتها با زب طةزب ال بزون وحاجاتزص 

 وبدرجة أعةا م  م تون تو عاتص

     

وب مز  كزل تتلوت اليركة ع  مناف يها بمروكتها العالية فت التتا
 ما ذو جديد

     
يم
 ة
الت

 

ييززعر ال بززون بالرضززا وال ززعاد  التامززة لايززولص عةززا ال دمززة 

 بهسرع و ق ممل 

     

تب ير ااجراءاا اادارية المعتمزد  يزؤدي إلزا ت زةيم ال دمزة فزت 
 موعدذا المادد

     

تتلوت اليركة ع  مناف زيها ب زرعة ابسزتتابة فزت تتزديم ال دمزة 

 لة بون

     

ت ززت دم اليززركة افسززاليب والتتنيززاا الاديثززة فززت اكتززاي وت ززةيم 
 ال دمة لة بون

     

كلاء  اللوادر العامةزة فزت اليزركة يتةزل مز  و زق اكتظزار ال بزون 

 فت الايول عةا ال دمة

     

ع
دا
اب
ا

 

تعتمزد اليززركة عةززا تلنولوجيززا المعةومززاا فززت تتززديم كززل مززا ذززو 
 نجديد ومبتلر م   دماا لة بو

     

      يعد اابداع ال دمت منهج  ابق فت سياسة اليركة التافمة

 ً       تتلوت اليركة ع  مناف يها بامتالكها رأ  مابً فلرياً مبدعا

      تتمي  اليركة بتتديم  دماا  اا م توياا أداء وكلاء  عالية

ت عا اليزركة إلزا تتزديم كزل مزا ذزو جديزد مز   زدماا فزت متزال 

 ابا لة بونابتي

     

 


