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 : انًهخص

عهدددٗدْددد اخدرن ةرإدددجدتندددٗدرنذ ددد  د

طتٛ ددجدرن ة دددجدةددٍٛدوددد  دي دددذٕٖد

رالنذددد رودرنذُيًٛدددٙدٔوددد  درنًٛددد ثد

رنذُاا ٛجداٙدشد ااحدرنطاداادرنصدا د

اددٙديؼاايددجد ْددٕيدةددد هٛىدا  إددذاٌد

رن د ر، دةاضودااجدتنددٗدرنذ د  دعهددٗد

طتٛ دددجدددددالسٛ درالنذددد رودرنذُيًٛدددٙدادددٙد

دؼطٛددادرنًٛدد ثدرنذُاا ددٛج ديدد دطتٛ ددجد

رنف ٔ احدرضػصائٛجدادٙد ةطدجدددالسٛ د

ة ددا درالنذدد رودرنذُيًٛددٙدعهددٗدرنًٛدد ثدأ

رنذُاا ٛجداٙدرنش ااحديؼمدرن ةرإدج د

(ديف  ثد923ٔةاإذص رودعُٛجدع  ْاد)

(ديددٍدرنشدد ااحد5يددٍدرن ددايهٍٛداددٙد)

رنًذإةثداٙديؼمدرن ةرإجدردضغدأَدّد

نٓدداد النذٓددادرضػصددائٛجدُْددايدعة ددجد

ةددٍٛدأة ددا درالنذدد رودرنذُيًٛددٙدٔرنًٛدد ثد

 الندجدتػصدائٛجددالسٛ دنّدرنذُاا ٛج دي د

ألة ددا درالنذدد رودرنذُيًٛددٙدعهددٗدأة ددا د

رنًٛ ثدرنذُاا ٛج دٔٔطدٕ دا ٔ داحدنٓداد

 النذٓدددادرضػصددددائٛجدألة ددددا درالنذدددد رود

.رنذُيًٛٙداٙددؼطٛدادرنًٛد ثدرنذُاا دٛج

Abstract: 

This study aimed to identify the 

nature of the relationship between 

the weakness of the organizational 

commitment and the weakness of 

competitive advantage An Applied 

Study on sector companies in the 

Governorate of Duhok Kurdistan 

Region of Iraq level.  as well as, it 

sought to identify the nature of the 

impact of organizational 

commitment on achieving 

competitive advantage, with the 

nature of the statistical differences in 

the degree of the impact of 

organizational commitment 

dimensions on competitive 

advantage in the companies under 

study. Through using a sample of 

(923) workers in (5) of the 

companies under study. It became 
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clear that there is a statistical 

significance between dimensions of 

organizational commitment and 

dimensions of competitive 

advantage. In addition, there was a 

difference with statistical 

significance of the dimensions of 

organizational commitment on 

achieving competitive advantage. 

دتًٓٛذ:

تٌدرالنذدددددددددد رودرنذُيًٛددددددددددٙد

نهًددددٕ فٍٛدٚ دددداْىداددددٙدرإددددذط رةد

ٔدؼ ددددٍٛد  يددددجدرنطددددٕٖدرن ايهددددجد

رن ًددة  دٔةانذددانٙدٚؼ ددٍديددٍدأ ر د

 Nguyen etرألعًالدةشكمدطٛ د)

al., 2102)دتذدٚ دددد درالنذدددد رود 

رنذُيًٛٙديدٍدرنيدٕرْ درنًًٓدجدادٙد

ػٛددداثدرنتشددد ٚجدةشدددكمدعددداو دٔادددٙد

ًدداحدرألعًدددالدةشددكمد دددا  ديُي

نكداط دة زحدرنؼاطجدتنٗدَٔذٛظجدنذ

 ةرإدددددجدرن دددددهٕيدرضَ ددددداَٙدادددددٙد

دؼفٛدد ِدٔزٚددا ثدرنًُيًدداحدةضدد  د

َيد رد( د2102ٔرنذ ريّد)آلد اإدى 

ألًْٛدددجدرن دددايهٍٛدادددٙدرنًُيًددداح د

ادَدددددّدعهدددددٗدرنًُيًددددداحدأٌددٓدددددذىدد

ةًٕ فٛٓادٔدٓٛئدةٛئجديُاإتجدنه ًمد

يدٍدأطددمدزٚدا ثدرنذدد ريٓىدرنذُيًٛددٙد

 دداع دعهددٗدَظدداعددٔرنذددٙدةدد ٔةْاد

رنًؤإ دددداحداددددٙددؼطٛددددادأْدددد رآاد

 Nwosu etرنًؼدددددد  ثد)

al.,2109) .ٌدرن ُصدددددددددددددددددددددددأل 

رالإذ ردٛظٙدرندذ٘دًٚدُغدنًُيًداحد

رألعًدددالدا  ددداةدعيًٛدددجدنذؼطٛددداد

رنذفددٕ،دعهددٗدرنًُاا ددٍٛدْددٕدرنًٛدد ثد

( دٔاددددددٙد2101رنذُاا ددددددٛجد) الل 

رنتٛئدددجدرنذُاا دددٛجدرنٛدددٕوددٓددد  دادددمد

 دارنًُيًددداحدتندددٗدْ ًٚدددجديُاا دددٛٓ

ًٔٚكددددٍددؼطٛددددادذنددددكديددددٍد ددددةلد

أ ددؼاادرنً دداة دٔرألادد ر درنددذٍٚد

دٕنٛ ددن ٚٓىدرنًٓاةرحدٔرنط ةرحداٙ

أاكددددداةدط ٚددددد ثدٔيتذكددددد ثدد ددددداع د

رنًُيًددددداحدادددددٙددؼطٛدددددادرنًٛددددد ثد

د(.دHana,2109رنذُاا ٛجد)

أٔالً: اإلطااار انُيااار٘ ٔانذراسااااث 

 انسابقت.

 يفٕٓو االنتزاو انتُيًٛٙ: .1

ٚ دد  درالنذدد رودرنذُيًٛددٙدد

ةالَدددّدبة تدددجد ٕٚدددجدنهتطدددا دعضدددٕرةد

ودددًٍددُيدددٛىدي دددٍٛ دٔرالإدددذ  ر د

ظٓددد درننتدددذلدي دددذٕٚاحدعانٛدددجديدددٍد

نصددددانغدرنًُيًددددج دٔ تددددٕلد ًٛٓدددداد

 Luthans, 1111)دٔأْد رآاب

p141.)د

ٔٚشددذًمدرالنذدد رودرنذُيًٛددٙد

 ْٙ:ددأة ا دٔدجعهٗدسةس

ْدددددٕدٔ :االنتاااازاو انعاااااطفٙ -أد

رالةدتدددددداطدرن دددددداطفٙدنهفدددددد  د

ةانًُيًجدٔتَ ياطّداٛٓدادَذٛظدجد

نذٕراددداد ًٛدددّدٔأْ ادددّديددد د دددٛىد

 ٔأْ ر درنًُيًج.

ش ٕدْٕٔدداالنتزاو انًعٛار٘  : -اد

رنف  دأ ةٛاَدةانتطدا دادٙدرنًُيًدجد

ٔعددد ودد آدددادَيددد رةدنه دددا رحد
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ٔودضآاددرالطذًاعٛجٔرنذطانٛ د

 عهّٛ.

ٚ تدد دٔاالنتاازاو االسااتًرار٘:  -صد

عدددٍدة تدددجدرنفددد  دادددٙدرنتطدددا د

وًٍددُيٛىدي ٍٛدٔذنكدَذٛظجد

نهذكددددانٛ درنًا ٚددددجدٔرنً ُٕٚددددجد

رنذددٙدإددٕ دٚذؼًهٓددادنددٕدددد يد

 رن ًمداٙدرنًُيًج.

 تُافسٛت:يفٕٓو انًٛزة ان .1

د دددد  درنًٛدددد ثدرنذُاا ددددٛجدد

ةالَٓادبد  ةثدرنًُيًجدعهدٗد دٛا جد

ٔداتٛادرضإدذ ردٛظٛجدرنذدٙددظ هٓداد

اٙدي ا دأاضمدةانُ تجدنهًُيًاحد

رأل دد ٖدرن ايهددجداددٙدَفدد درنُشدداطد

 (.09 د 2112ب)أةٕةك  

نًٛدد ثدرنذُاا ددٛجدعهددٗدٔدشددذًمدر -أد

 ْٔٙ: ً جدأة ا د

 تنٗ رنًُيًج إ ٙ ْٕٔ: انتًٛز -ب 

 ةشكم أٔد  ياح يُذظاح دط ٚى

 رنًُيًداح يُذظداح عدٍ يًٛ 

 رنًُيًج   ددهظال نذنك رأل  ٖ 

 ادٙ رنًذادٕةث رنذكُٕنٕطٛا تنٗ

 رنطٛداودةدانذضٛٛ  أٔ يُذظادٓدا 

 يٍ إُا   ًٛمرن ة تج ػ ب

 رنًُيًاحدرأل د ٖ عٍ رنذًٛ 

 دُاا دٛج  يٛد ث نك دب ٔذندك

 رناهدبدرندذ٘ دؼطٛدا ٔةانذدانٙ

 ٚدؤ ٘ يًدا ةاالز ٚدا  ٚذصد 

نهًُيًددددجد رن ةؼٛددددج تنددددٗ

 (.2109)رنؼٕرط ث 

ٚذاهددبدْددذردرنصٛدداةدٔ: انتكهفاات -صد

رنذصدُٛ ٛجدذرحددرضيكاَداحةُا د

رنكفا ثدرن انٛدجدٔرالإدذً رةدادٙد

دصفددددٛتدرنذكددددانٛ دةاإددددذص رود

رنصتددددددد ثدرن ددددددداةطجدٔرن  اةدددددددجد

رنًؼكًددجدعهددٗدرنذكددانٛ دةشددكمد

عدددداودٔرنذكهفددددجدرنشاةذددددجدةشددددكمد

نٗدرنؼد دت ا  دٔٚطهمدرنُفطاحد

ٗداددددٙديظددددالدرنتؼددددٕردرأل َدددد

ٔرنذاددددددٕٚ دٔ دددددد ياحدرنتٛدددددد د

ٔرضعددةٌ دتذدأٌدرنذًذدد دةذكهفددجد

يُصفضجدٚ اٙدٔػ ثدرألعًدالد

رضإددذ ردٛظٛجد ددٕثد ااعٛددجدودد د

 د2105رنًُاا ٍٛ)رن ٛ دددددددٙ د

د(.221 

ْٔدٕدْد  درنًؤإ دجدانتركٛاز:  - د

دذٓاتإدددذ ردٛظٛيدددٍد دددةلدْدددذِد

نٗدرنذ اٛ دعهٗدَشداطديؼد   دت

دأَشاجديؼ  ث دنذطد ٚىديد ٚضدأٔ

يؼدد  دأٔدوددٛاديددٍدرنًُذظدداحد

نطاددداادإدددٕ ٙدي دددٍٛ دأٔدائدددجد

يذًٛ ثديٍدرنً ذٓهكٍٛد)ػ ٚد د

 د2102ٔعتدددددددددددددددددددد رن ػًٍ د

د(.060 

يةئًددجدرنًُددذضد ْٔددٙ: انجاإدة -ِد

إددذص روداددٙدرنضدد  درنددذ٘دنإل

ٔطددددد ديدددددٍدأطهدددددّ دٔرالنذددددد رود

ةانًذاهتددددددداحدرنذدددددددٙدٚ ٚددددددد ْاد

رن ًة دٔدٕ  ادٓىديٍديُذظداحد

رنًؤإ ددددددددجداددددددددٙدرنؼاودددددددد د

دٔرنً ذطتم.
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 رألاكداة ْدٕدٔود ٔ: االبتكاار -ٔد

 رنذطهٛ ٚددج  ٛدد  أٔ رنظ ٚدد ث

اددٙد رنف هددٙ رنذاتٛددا يٕودد 

 ػٛدزدأٌرنًُيًدج د يًاةإداح

 أ ددتؼا ٔرضةدد را رالةذكدداة

 دُاا ٛج دٔرناهب يٛ ث ٚؼططاٌ

 ٚشدكة ألًَٓدا ٚذ رٚد  عهًٛٓدا

 ٔرنًُددٕ دٔتٌ وددًاَاةدنهتطددا 

 شددد اجديدددٍ أ٘ ر ذددد را

 يٛ ث ًٚشم ةذكاةٚجرال ش ااحرن

د(.2113ددُاا ٛجد)عً ٔ 

 انذراساث انسابقت.  .3

انذراسااااااث انساااااابقت انًتعهقااااات  . أ

 باالنتزاو انتُيًٛٙ:  

 ,Farzad et alدراسااات  

بعُاإاٌ: تاا اٛر انتساإٚ   (1112

ددانذاخهٙ عهٗ االنتزاو انتُيًٛٙ:

رإددددذٓ اخدْدددددذِدرن ةرإدددددجدٔ

رنذ   دعهٗدرن ة دجدةدٍٛدرنذ دٕٚاد

رندد ر هٙددٔرالنذدد رودرنذُيًٛددٙ دٔدددىد

داتٛدددادْدددذِدرن ةرإدددجدعهدددٗد ادددااد

رنتُدددٕيدة ٔندددجدتٚددد رٌ دٔدٕ دددهخد

درن ةرإجدتنٗدرنُذائضدرنذانٛج:

ٔطدددٕ دعة ددداحدرةدتددداطد ٕٚدددجد .أد

ةٍٛدرنذ ٕٚادرن ر هٙدٔرالنذد رود

 رنذُيًٛٙ.

أٌدأة دددددا درنذ دددددٕٚادرنددددد ر هٙد .اد

رنذ ةٚبدٔرنؼدٕرا داٙدرنًذًشهجد

ااَدددددخدرألاشددددد دددددددالسٛ رةدعهدددددٗد

رالنذ رودرنً ذً  دةًُٛادرنذكايمد

ٔرنذُ دددددددٛادةدددددددٍٛدرنٕ دددددددائ د

ٔرنؼددٕرا دٔدُٕٚدد درنًٓدداودْددٙد

رألاشددد دددددالسٛ رةدعهدددٗدرالنذددد رود

 رن اطفٙ.

أٌدرن وددددادرنددددٕ ٛفٙدٔدُٕٚدددد د .صد

رنًٓاودٔرنؼٕرا دْٙداطدظدرنذدٙد

ددددؤس دادددٙدرالنذددد رودرنً ٛددداة٘د

 .  ٌٔد ٛ ْا

( Recep, et al, 1111دراست  

بعُٕاٌ: االنتازاو انتُيًٛاٙ دراسات 

دحانت عهٗ اتحاد بهذٚاث يريرة:

 ٛدا ددْذِدرن ةرإجرإذٓ اخد

ي ذٕٖدرالنذ رودرنذُيًٛٙدنًدٕ فٙد

بردؼا دةه ٚاحدي ي ثب دٔدىدداتٛاد

ْذِدرن ةرإدجدعهدٗديدٕ فٙدةهد ٚاحد

ي يددد ثدة ٔندددجدد اٛدددا دٔدٕ دددهخد

درن ةرإجدتنٗدرنُذائضدرنذانٛج:

 ًددددددالديهذ يددددددٌٕدةطددددددٕثدأٌدرن .دأ

ةانًُيًدددجدادددٙدادددمديدددٍدة ددد ٘د

درالنذ رودرن اطفٙدٔرنً ٛاةٚج.

أٌدرالنذددد رودرالإدددذً رة٘دأ دددمد .دا

أًْٛدددجدنددد ٖديدددٕ فٙديظذًددد د

 رنتؼز.د

( Malik, 1111دراسااااااات  

بعُٕاٌ: انرضا انإيٛفٙ ٔاالنتازاو 

دانتُيًٛٙ:

ٔرإذٓ اددددذخدْددددذِدرن ةرإددددجد

ي  اددجدأسدد درن وددادرنددٕ ٛفٙدعهددٗد

د دٔدىدداتٛدادْدذِرالنذ رودرنذُيًٛٙ

رن ةرإددددددجدعهددددددٗدأعضددددددا دْٛئددددددجد
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رنذ ةٚ داٙدطاي احدرنطاداادرن داود

ة ٔنجدةاا ذاٌ دٔدٕ دهخدرن ةرإدجد

تنددٗدأٌدرن وددادعددٍدرن ًددمدَف ددّ د

َٕٔعٛجدرضش ر دندّدددالسٛ دتٚظداةٙد

عهددٗدرالنذدد رودرنذُيًٛددٙدألعضددا د

دْٛئجدرنذ ةٚ .

( بعُٕاٌ: khan, 1111دراست  

 تاااا اٛر االنتاااازاو انتُيًٛااااٙ عهااااٗ

 انًٕيف ٔأداءِ انٕيٛفٙ:

تندٗددْذِدرن ةرإدجدرإذٓ اخٔ

ي  ادددجددددددالسٛ درالنذددد رودرنذُيًٛدددٙد

عهددٗدرأل ر درنددٕ ٛفٙ دٔدددىدداتٛطددّد

ْددذِدرن ةرإددجدعهددٗدرنًددٕ فٍٛداددٙد

رنطااادرن اودٔرنصا دادٗدشد ااحد

رنددددُفظدٔرنضدددددازدة ٔنددددجدةاا دددددذاٌ د

ٔدٕ ددددهخدرن ةرإددددجدتنددددٗدرنُذددددائضد

درنذانٛج:

ٔطددددٕ دعة ددددجدتٚظاةٛددددجدةددددٍٛد .دأ

النذددددددد رودرنذُيًٛدددددددٙدٔرأل ر در

رنددٕ ٛفٙدنهًددٕ فٍٛداددٙددؼهٛددمد

ةنذد رودنيطاةٌدةٍٛدسةسجدأة ا د

 رنذُيًٛٙ.

رالنذددد رودرنً ٛددداة٘دندددّدددددالسٛ د .دا

تٚظدددددداةٙداتٛدددددد دعهددددددٗدرأل ر د

 رنٕ ٛفٙدنهًٕ فٍٛ.

 & Eslamiدراساااااات  

Gharakhani, 1111 )

بعُااااااإاٌ: االنتااااااازاو انتُيًٛاااااااٙ 

دٔانرضا انٕيٛفٙ:

تندٗددن ةرإدجإذٓ اخدْذِدرٔر

ي  اجدي ٖددالسٛ درن ودادرندٕ ٛفٙد

اٙدرالنذد رودرنذُيًٛدٙ دٔددىددٔ ٔةِ

داتٛدددددددادْدددددددذِدرن ةرإدددددددجدعهدددددددٗد

رنًؤإ ددددددداحدرنؼكٕيٛدددددددجدة ٔندددددددجد

ةاا ددذاٌ دٔدٕ ددهخدرن ةرإددجدتنددٗد

درنُذائضدرنذانٛج:

أٌدُْددددايدآسدددداةدتٚظاةٛددددجدةددددٍٛد .دأ

رن وددٗدرنددٕ ٛفٙد)رنذ  ٛدداح د

ٔرن ة ددددددددددداحدرنشصصدددددددددددٛج د

ٔ دددد ٔ درن ًددددم(دٔرالنذدددد رود

 ًٙ.رنذُيٛ

أٌدُْدددايدعة دددجدتٚظاةٛدددجدةدددٍٛد .دا

رندددددٕ ٛفٙدٔرالنذددددد روددرن ودددددا

 رنذُيًٛٙ.

انذراسااااااث انساااااابقت نهًٛااااازة  . ث

 انتُافسٛت:

( Reed, et al 1111دراسات  

إدارة انجاااإدة انةااااايهت  :بعُاااإاٌ

 :ٔانًٛزة انتُافسٛت انًستذايت

ةٛاٌد رإذٓ اخدرن ةرإجدتنٗٔ

أ٘ديدددددد ٖدًٚكددددددٍدض رةثدرنظددددددٕ ثد

يٛدددد ثد(دأٌددٕندددد دTQMرنشددددايهجد)

ددُاا ددددٛجدي ددددذ ريج دٔدددددىدداتٛددددا

عهدٗدطاي دجدٔرشدُاٍدادٙددرن ةرإج

رنٕالٚدددددداحدرنًذؼدددددد ثدرألي ٚكٛددددددج د

أٌدت رةثد دٔدٕ دددهخدرن ةرإدددجدتندددٗ

رنظدددٕ ثدرنشدددايهجد دددا ةدعهدددٗدتَذددداصد

يٛ ثددُاا ٛجدي دذ ريجدعهدٗدأإدا د

درنذكهفج دٔرنذًٛ .
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 & Vorhesدراساااااات  

Morgan, 1115 :ٌبعُاااإا )

ٚقٛت انًقارَااااات انًرجعٛااااات انتسااااإ

 ٔانًٛزة انتُافسٛت انًستذايت:

تندٗددجرإذٓ اخدْذِدرن ةرإدٔ

ي  اجدرندذ هىدرنذُيًٛدٙدرنطدائىدعهدٗد

نهًٛد ثدداةديًٓددرةديصد ةدنكَّٕدرن ٕ،

رنذُاا دددٛجدرنً دددذ ريجدٔرأل رثدرنذدددٙد

د دددددذص يٓادرض رةثدعهدددددٗدَادددددا،د

ٔرإ  دٔدىدرنذاتٛادعهٗديؤإ داحد

رنذ هدٛىداددٙدٔالٚدجديٛ ٛ ددٛتٙدة ٔنددجد

أٌدد هخدرن ةرإجدتندٗي ٚكا دٔدٕذال

رندددددذ هىدرنذُيًٛدددددٙدد ددددد زدي اددددد د

رنًُيًجدٔدؼ ٍٛد  ةردٓادرنذ ٕٚطٛجد

دنذط ٚىديٛ ثددُاا ٛجدي ذ ريج.

( 1111دراسااااااااات  انً ٛااااااااار٘  

بعُٕاٌ: أار انتٕجّ اإلبذاعٙ عهاٗ 

 تحقٛ  يٛزة انتُافسٛت:

تندٗدْذِدرن ةرإدجدرإذٓ اخدٔ

رنذٕطدددّدرضةددد رعٙدعهدددٗدأسددد دةٛددداٌد

 دددددٛج دٔددددددىددؼطٛدددددادرنًٛددددد ثدرنذُاا

رنذاتٛددددادعهددددٗدرنتُددددٕيدرنذظاةٚددددجد

ة ٔندجدرنكٕٚدخ دٔدٕ دهخدرن ةرإددجد

دتنٗدرنُذائضدرنذانٛج:د

ٔطٕ دأسد دذٖد الندجدتػصدائٛجد .أد

دؼطٛدددداددعهددددٗنهُٛددددجدةاالةدددد راد

 رنًٛ ثدرنذُاا ٛج.

ٔٔطٕ دأس دذ٘د النجدتػصائٛجد .اد

دعهدددٗنهتُٛدددجدرنذؼذٛدددجدنةةددد راد

 دؼطٛادرنًٛ ثدرنذُاا ٛج.

ٔٔطٕ دأس دذ٘د النجدتػصائٛجد .صد

ٗددؼطٛددددادعهددددنذددددالسٛ درالةدددد راد

 رنًٛ ثدرنذُاا ٛج.

ٔٔطٕ دأس دذ٘د النجدتػصائٛجد . د

هددددٗددؼطٛددددادعنذُفٛددددذدرالةدددد راد

درنًٛ ثدرنذُاا ٛج.

دراسااااات   انًُااااإيٙ ٔيقااااااطف  

( بعُإاٌ: أاار اسااتراتٛجٛت 1111

اإلحااااااابل عهاااااااٗ بُااااااااء انًٛااااااازة 

 انتُافسٛت:

تنددٗدْددذِدرن ةرإددجدرإددذٓ اخد

  دعهددددٗدأسدددد دتإددددذ ردٛظٛجدرنذ دددد

رضػةلدعهٗدةُا درنًٛ ثدرنذُاا ٛج د

ٔدىدرنذاتٛدادعهدٗدشد ااحدرنذداليٍٛد

ة ٔنددجدرألة ٌ دٔدٕ ددهخدرن ةرإددجد

دتنٗدرنُذائضدرنذانٛج:

ٔطدددٕ دأسددد داتٛددد دنظًٛددد دأة دددا ددأ.

ظدددٕ ث درنتإدددذ ردٛظٛجدرضػدددةلد)

رنًُف ج درن د   درنًُاا دج(دعهدٗد

  ةُا درنًٛ ثدرنذُاا ٛج.

ظًٛددد دةرن ًٛدددمدرألة َدددٙدٚٓدددذىددا.

أة ا درإذ ردٛظٛجدرضػدةلد دةلد

 د ايهّدي درنش اج.

ذراسااااااث فاااااٙ ضااااإء عااااار  ان

 :  ٚهٙ انسابقت خهص انباحث يا

َددد ةثدرن ةرإددداحدرنذدددٙددُأندددخد .1

رالنذددددد رود)يذضٛددددد ٘درن ةرإدددددجد

د(رنًٛددد ثدرنذُاا دددٛجدٔرنذُيًٛدددٙد

 اٙدػ ٔ دعهىدرنتاػز.
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طُتٛجدأٔدأالددٕط د ةرإجدع ةٛجد .2

دُأنددددخدعة ددددجدةددددٍٛديذضٛدددد ٘د

رن ةرإجدادٙدػد ٔ دعهدىدرنتاػدزد

ْٔذردياددؼألدرن ةرإدجدرنؼانٛدجد

 دُأنٓا.

تٌدأ هتٛدجدرن ةرإداحد د دةاد حد .3

عهددٗدرن ٕريددمدرأل دد ٖدنذؼطٛدداد

رنًٛدددددد ثدرنذُاا ددددددٛجدااإددددددذص رود

دكُٕنٕطٛددددجدط ٚدددد ث دأٔدت  ددددالد

رٜالحدٔرألطٓ ثدٔرنً  رحدتنٗد

رن ًهٛدددداحدرضَذاطٛددددج دتالدأَٓددددىد

هدددددٕردأٌدرنًدددددٕرة درنتشددددد ٚجدأ ف

عُص دالدًٚكدٍدرضإدذضُا دعُدّد

تذرديددادأةر حدرنًُيًدداحددؼطٛدداد

رنًٛ ثدرنذُاا ٛج داةة دأٌدد اد د

عهددددددددٗدرنًددددددددٕرة درنتشدددددددد ٚج د

ٔتالْذًددددداودةًذاهتدددددادٓىدػذدددددٗد

ٚذًكُٕردةانًطاةمدرنؼصدٕلدعهدٗد

 تنذ ريّ.

ياااا ًٚٛاااز انذراسااات انحانٛااات عاااٍ 

 :انذراساث انسابقت

أٌددانذراساات :يااٍ حٛااث بٛ اات  -0

رن ةرإدددجدرنؼانٛدددجددظددد ٘دادددٙد

رنشدد ااحدرنطادداادرنصددا داددٙد

يؼاايجد ْدٕي/ت هٛىدا  إدذاٌد

رن دددددددد ر، دتذدأٌدرن ةرإدددددددداحد

ةٛئددداحدادددٙدرأل ددد ٖدريط ٚدددخد

د.ٔ  ٔ ديصذهفج

رٌدطًٛ ديٍ حٛث انةًٕنٛت :  -2

رن ةرإددددداحدرن ددددداةطجددُأندددددخد

رن ة جدةدٍٛدرالنذد رودرنذُيًٛدٙد

ٔرنًٛ ثدرنذُاا ٛجدةشكمدط ئدٙد

اًددشةةدأ هتٛددجدرن ةرإدداحدةةددظد

رالنذدد رودرنذُيًٛددٙدةت دد دٔرػدد د

يددٍدأة ددا درنًٛدد ثدرنذُاا ددٛجدأيدداد

ةٍٛددخةةااط درن ةرإجدرنؼانٛجد

رالنذدددد رودرنذُيًٛدددددٙدٔرنًٛددددد ثد

ْذِدرن ةرإجدإٕ دٔرنذُاا ٛج د

دٚطددددٕودرنتاػددددزدةذطدددد ودتطدددداةر

نضانتٛدددجدرألة دددا درنذدددٙديذكايدددمد

ادادددددٙدرن ةرإددددداحدٔة دذا ْددددد

 رنذٙددًخديٍد تم.د  ٖرأل

 ااَٛاً / يةكهت انذراست:

نذؼ ٚددددد دٔدٕودددددٛغدي دددددانىد

رنًشكهجد اودرنتاػزدةددط ر د ةرإدجد

رإددددذاةعٛج
(0)

يددددٍد ددددةلدتعدددد ر دد

 ائًجدرإذطصا ديت ئٛجدن ُٛجددذكدٌٕد

(ديفدد  ثديددٍدرن ددايهٍٛداددٙد21يددٍد)

شددددد ااحدرنطاددددداادرنصدددددا دادددددٙد

يؼاايدددجد ْدددٕيدةدددد هٛىدا  إدددذاٌد

(د5 ذٛاةد)ةا/رن  ر، دٔ اودرنتاػزد

شدددددد ااحدٔرنذددددددٙدْددددددٙد)شدددددد اجد

رضػ اٌدنهذظاةثدرن ايجدرنًؼد ٔ ث د

شدددد اجدط رَددددٙدنهذظدددداةثدرن ايددددجد

إددٛادآج دشدد اجدذظاةٚددرنٔرنٕادداالحد

إدددددددٛمدنإلدصددددددداالح ديظًٕعدددددددجد

شددد ااحديددداز٘ دٔةُدددكدا  إدددذاٌد

رألْهدددٙ(ديط دددًجدػ دددبد ااعددداحد

                                                           
دددددىددٕزٚدددد د ددددٕرئىدرالإذطصددددا داددددٙدرنفذدددد ثد(د0)

عهٗدعُٛجديكَٕجدد5/2/2102تنٗدد21/7/2102

(ديفددد  ثديدددٍدرن دددايهٍٛدادددٙد)شددد ااحد21يدددٍد)

رنطادددداادرنصددددا داددددٙديؼاايددددجد ْددددٕيدةددددد هٛىد

 ا  إذاٌد/رن  ر،(.د
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الإددذاةادآةرئٓددىدػددٕلديذضٛدد رحد

رن ةرإجدٔاٙدوٕ دَذائضدرن ةرإج د

درالإذاةعٛجددٕ مدرنتداػشٌٕدتندٗ

ٔطدددٕ دوددد  دادددٙدرنكشددد دعدددٍد

ي ذٕٖدادمديدٍدرضنذد رودرنذُيًٛدٙد

ٔرنًٛددد ثدرنذُاا دددٛجدنددد ٖدشددد ااحد

عًدددالدرن  ر ٛدددجدرن ايهدددجدةدددد هٛىدرأل

ئضداَذدددديددددٍدٔدا  إددددذاٌدرن دددد ر، 

درن ةرإجدرالإذاةعٛجددتٍٛدرألدٙ:

%(ديددددٍدتطاةدددداحد61أٌدَ ددددتجد) -

عُٛجدرن ةرإدجدرالإدذاةعٛجددظداِد

رنًذضٛدد درألٔلدددد لدعهددٗدرَصفددا د

رالنذدد رودرنذُيًٛددٙدندد ٖدرن ددايهٍٛد

ةذهكدرنش ااحدرنذٙددًشدمديظذًد د

رنتؼددز دٔٚ طدد دذنددكدتنددٗدٔطددٕ د

عدددد ثد ددددٕرْ ديُٓددددا:دأٌد انتٛددددجد

رن دددددايهٍٛدالدٚ ذتددددد ٌٔديشددددداامد

رنًُيًدددجداًشدددااهٓىدرنشصصدددٛج د

ٔنٛ دُْايدرَذًدا د رئدىدنهشد اج د

ٕٔٚط دن ٚٓىدَٛجداٙدد يدرن ًدم د

ةاضوددددااجدتنددددٗدٔطددددٕ د ددددٕرْ د

 أ  ٖدد لدعهٗدذنك.د

%(ديددٍدتطاةدداحد57.5أٌدَ ددتجد) -

عُٛجدرن ةرإدجدرالإدذاةعٛجددظداِد

رنًذضٛ درنشاَٙدد لدعهٗدأٌدُْدايد

رَصفددددا داددددٙدي ددددذٕٖدرنًٛدددد ثد

رنذُاا ددددٛجد)دطهٛددددمدطددددٕ ثدرن دددده د

ٔرنص ياحدرنذدٙددطد يٓادرنًؤإ دجد

يطاةَدجةدةُيٛ ردٓددا دعد ودرنً َٔددجد

ٔإددددد عجدرالإدددددذظاةجدن  تددددداحد

زةائُٓادادٙداذد ثدزيُٛدجد صدٛ ث د

ذؼكىدةانذكددانٛ درنصا ددجدعدد ودرندد

ةاضَذدددداصدٔرنذ ددددٕٚا داشددددمداددددٙد

ت ايدددجدرن ة ددداحديددد درنًدددٕة ٍٚد

ةانشددكمدرندددذ٘دٚضدددًٍدرنؼصدددٕلد

د دْٔدددٕدرأليددد عهدددٗدرػذٛاطادٓدددا(

 ٚشٛ درنذ اؤالحدرنذانٛج:درنذٙد

د

يددادطتٛ ددجدرن ة ددجدةددٍٛدودد  د .1

ي دددددذٕٖدرالنذددددد رودرنذُيًٛدددددٙد

 ٔو  درنًٛ ثدرنذُاا ٛجد؟

يدددددادطتٛ دددددجدددددددالسٛ درالنذددددد رود .2

ذُيًٛدددٙدادددٙددؼطٛدددادرنًٛددد ثدرن

 رنذُاا ٛجد؟

ْددمددٕطدد دادد ٔ،دنٓدداد النذٓدداد .3

رضػصدددائٛجدادددٙد ةطدددجدددددالسٛ د

أة ددا درالنذدد رودرنذُيًٛددٙدعهددٗد

 ؟نذُاا ٛجرنًٛ ثدر

 اانثاً/ أْذاف انذراست :

 ةرإددددجدتنددددٗدْدددد  دْددددذِدرن

 :دؼطٛادرألْ ر درنذانٛج

دؼ ٚددددد دطتٛ دددددجدرن ة دددددجدةدددددٍٛد.د0

رالنذددددد رودرنذُيًٛدددددٙدٔرنًٛددددد ثد

درنذُاا ٛج.د

رنذ دد  دعهددٗديددادتذردادداٌدُْددايد.2

ددددالسٛ دي ُدددٕ٘دألة دددا درالنذددد رود

رنذُيًٛدددٙدعهدددٗدأة دددا درنًٛددد ثد

 رنذُاا ٛج.

 رابعاً / فرٔ  انذراست:

ٔاددٙدوددٕ ديشددكهجدرن ةرإددجد

ْددذِدرن ةرإددجدتنددٗددخٔأْدد رآادد دد 
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نذؼطدداديددٍديدد ٖد ددؼجدرنفدد ٔ در

 :درنذانٛج

الدٕٚطدددد دعة ددددجدنٓدددداد النذٓدددداد.د0

رضػصائٛجدةٍٛدود  دي دذٕٖد

رالنذددددد رودرنذُيًٛدددددٙدٔوددددد  د

درنًٛ ثدرنذُاا ٛج.د

الدٕٚط ددالسٛ دنّد النجدتػصائٛجد.د2

ألة ددا درالنذدد رودرنذُيًٛددٙدعهددٗد

أة ددا درنًٛدد ثدرنذُاا ددٛجد)رنذًٛدد  د

رنذكهفددددددج درنذ اٛدددددد  درنظددددددٕ ث د

د(.رالةذكاة

 النذٓدددداددالدٕٚطدددد دادددد ٔ،دنٓددددا.د9

رضػصدددائٛجداددددٙد ةطددددجددددددالسٛ د

أة ددددا درالنذدددد رودرنذُيًٛددددٙداددددٙد

دؼطٛادرنًٛ ثدرنذُاا ٛجد)رنذًٛد  د

رنذكهفددددددج درنذ اٛدددددد  درنظددددددٕ ث د

 (.رالةذكاة

 خايساً/ أًْٛت انذراست:

ًٚكدددددددٍددٕودددددددٛغدأًْٛدددددددجد

 رن ةرإجدعهٗدرنُؼٕدرنذانٙ:

د ٕ دأًْٛجدرن ةرإدجدتندٗدرنفائد ثد .0

رنذٙدإٕ دد ٕ دعهٗدرنش ااحد

طددددددد ر درالْذًددددددداودةددددددداالنذ رود

رنذُيًٛددددددٙ دٔرنذ اٛدددددد دعهددددددٗد

رن ُصدددد درنتشدددد ٘داالػدددد دأْددددىد

 ددددددد دنذؼطٛدددددددادرنًٛددددددد ثدا ُرن

رنذُاا دددددددٛجد ر دددددددمديُيًددددددداحد

عًدددددددالدةدددددددد هٛىدا  إدددددددذاٌدرأل

د.رن  ر،

تٌدرنكش دٔرضطاةجدعٍدد داؤلد .2

درن ةرإجديدٍدشدالَّدأٌدٚي دٓىدادٙ

رنذ  ٚددددددد دةؼددددددد ٔ درالنذددددددد رود

رنذُيًٛدددٙ دٔ ٔةِداددددٙدد يددددٛىد

رنذُاا ددٛجدنهشدد ااحديًددادٚ ددٓىد

ادددددٙددتصدددددٛ د ددددداَ درنطددددد رةد

رض رة٘دةالًْٛددددجدٔودددد د اددددجد

دنذ يٛىدرضنذ رودرنذُيًٛٙ.

يددددددٍدشددددددالٌدرنذ دددددد  دعهددددددٗد .9

رَ كاإدددداحدرالنذدددد رودرنذُيًٛددددٙد

ٔػددد ٔ ددددددالسٛ ِدعهددددٗددُاا ددددٛجد

َددّدٚي ددٓىداددٙدد يددٛىدأرنشدد ااحد

رنذُاا ددٛجد ددةلدرنددذؼكىدرنطدد ةثد

ٔتَضدددددتاطدإدددددهٕيدرنًدددددٕ فٍٛد

  .ش اجوًٍد ٕرع دٔنٕرئغدرن

 سادساً / أسهٕب انذراست :

ضدًدداودْدددذِدرن ةرإدددجدٚ ذًددد د

درنذانٍٛٛ:ددرألإهٕةٍٛرنتاػشٌٕدعهٗد

 األسهٕب األٔل: انذراست انُيرٚت: 

ٔدشددددددًمدرضطددددددةادعهددددددٗد

رنً رطددد درن  ةٛدددج دٔرألطُتٛدددجديدددٍد

رنكذددددب دٔرندددد ٔةٚاح دٔرنتؼددددٕر د

ٔرن إائمدرنذدٙددُأندخديٕودٕعٙد

رنًٛددددددد ثدٔ درالنذددددددد رودرنذُيًٛدددددددٙ

ةًددداديكدددٍدرنتاػدددزديدددٍددرنذُاا دددٛج

تعددد ر درضطددداةدرنُيددد ٘دنه ةرإدددج.د

ٔاددذنكدرضطددةادعهددٗدرن ددظةح د

ٔرندددددددددد ٔةٚاح دٔرضػصددددددددددائٛاحد

 ن ةرإج.درنصا جدةًظذً ديؼمدر

: انذراساااااااات األسااااااااهٕب انثاااااااااَٙ

 انًٛذاَٛت: 

ٔذنددددكدعددددٍدط ٚددددادطًدددد د

شددددد ااحدرنتٛاَددددداحدرألٔنٛدددددجديدددددٍد
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اٙديؼاايجددرنطااادرنصا درن ايهج

 ْدددٕيدعدددٍدط ٚدددادرعددد ر د ائًدددجد

رإذطصا ددىدٔو ٓادنٓذردرنضد   د

ٔددؼهٛهٓدددادةًددداديكدددٍدرنتاػدددزديدددٍد

ت ذتددددداةديددددد ٖد دددددؼجداددددد ٔ د

 .رن ةرإج

انت بٛقٛاات سااابعاً / َتااالد انذراساات 

 ٔإختبار انفرٔ :

اختبار انفر  انرلٛسٙ األٔل:  .1

الدٕٚطدددد دعة ددددجدنٓدددداد النذٓدددداد

رضػصائٛجدةٍٛدود  دي دذٕٖد

رنذُيًٛدددددٙدٔوددددد  درالنذددددد رود

 رنًٛ ثدرنذُاا ٛج:د

ال تٕجااذ عب اات نٓااا دالنتٓااا . 1/1

اإلحصاااااالٛت باااااٍٛ االنتااااازاو 

انعاااطفٙ ٔانًٛاازة انتُافسااٛت 

دب
 (1جذٔل  

  ًٛت يعايم ارتباط بٛرسٌٕ  ر( بٍٛ االنتزاو انعاطفٙ ٔانًٛزة انتُافسٛت انًرتبظ بٓا

 االبتكار التركٌز التركٌز التكلفة التمٌز االلتزام العاطفً المتغٌر
الدرجة الكلٌة 
 للمٌزة التنافسٌة

       1 االلتزام العاطفً

      1 **925.0 التمٌز

     1 **926.5 **920.0 التكلفة

    1 **...92 **.9260 **..920 التركٌز

   1 **92606 **92.90 **92609 **92005 التركٌز

  1 **92.11 **92.00 **..926 **92.96 **92000 االبتكار

الدرجة الكلٌة للمٌزة 
 التنافسٌة

925..** 92.09** 92..0** 92...** 92.59** 92..1** 1 

انًصذر: يٍ إعذاد انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم 

 اإلحصالٙ. 

(د0ٚذضغديٍدَذدائضدطد ٔلد)

أَددددّددٕطدددد دعة ددددجديٕطتددددجد رنددددجد

تػصددددائٛاةدةددددٍٛدرالنذدددد رودرن دددداطفٙدد

ٔرنًٛ ثدرنذُاا ٛجد)رألة ا دٔرن ةطدجد

ػٛزدد رٔػدخد دٛىدي ايدمدرنكهٛج( د

(د1.523(دٔ)1.272)دةٛ إٌٕديٍ

ْٔٗد ٛىد رنجدتػصائٛاةعُ دي دذٕ٘د

(دٔدددد لدعهدددٗدٔطدددٕ د1.10 الندددجد)

عة ددجددطٛدد ثدٔيًٓددجدةددٍٛدرالنذدد رود

ٔرنًٛ ثدرنذُاا ٛجد)رألة ا دددرن اطفٙ

دعهٛددّدادَددّد ٔرن ةطددجدرنكهٛددج(.دٔةُددا ة

ٚددددذىدةاددددتدرنفدددد  درنصددددف ٘ د

 دٔ تددٕلدرنفدد  درنتدد ٚمدأ٘دبددٕطدد

عة ددجدنٓدداد النذٓددادرضػصددائٛجدةددٍٛد

رالنذ رودرن اطفٙدٔرنًٛد ثدرنذُاا دٛجد

 ب

ال تٕجااذ عب اات نٓااا دالنتٓااا . 1/1

اإلحصااااالٛت بااااٍٛ االنتاااازاو 

انًعٛار٘ ٔانًٛزة انتُافسٛت 

دب
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 (1جذٔل  

 ًٛت يعايم ارتباط بٛرسٌٕ  ر( بٍٛ االنتزاو انًعٛار٘ ٔانًٛزة انتُافسٛت انًرتبظ  

 بٓا

 المتغٌر
 االلتزام

 المعٌاري 
 االبتكار التركٌز التركٌز التكلفة التمٌز

الدرجة الكلٌة 
 للمٌزة التنافسٌة

       1 المعٌاريااللتزام 

      1 **1.451 التمٌز

     1 **1.615 **1.413 التكلفة

    1 **1.111 **1.642 **1.463 التركٌز

   1 **1.636 **1.113 **1.641 **1.411 التركٌز

  1 **1.111 **1.133 **1.612 **1.116 **1.462 االبتكار

الدرجة الكلٌة للمٌزة 
 التنافسٌة

1.455** 1.241** 1.223** 1.221** 1.251** 1.221** 1 

انًصذر: يٍ إعذاد انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم 

 اإلحصالٙ. 

(د2)دٚتضح يٍ َتالد جاذٔل

أَددددّددٕطدددد دعة ددددجديٕطتددددجد رنددددجد

تػصدددائٛاةدةدددٍٛدرالنذددد رودرنً ٛددداة٘دد

ٔرنًٛ ثدرنذُاا ٛجد)رألة ا دٔرن ةطدجد

رنكهٛج( دػٛزدد رٔػدخد دٛىدي ايدمد

(د1.262(دٔ)1.229)دةٛ إٌٕديٍ

ْٔٗد ٛىد رنجدتػصائٛاةعُ دي دذٕ٘د

(دٔدددد لدعهدددٗدٔطدددٕ د1.10 الندددجد)

عة ددجددطٛدد ثدٔيًٓددجدةددٍٛدرالنذدد رود

رنً ٛددددددداة٘دٔرنًٛددددددد ثدرنذُاا دددددددٛجد

دد)رألة دددا دٔرن ةطدددجدرنكهٛدددج(. ٔةُدددا ة

عهٛددددّدادَددددّدٚددددذىدةاددددتدرنفدددد  د

رنصددف ٘ دٔ تددٕلدرنفدد  درنتدد ٚمد

تٕجااااذ عب اااات نٓااااا دالنتٓااااا أ٘دبد

ٍٛ االنتاازاو انًعٛااار٘ اإلحصااالٛت باا

دب.دٔانًٛزة انتُافسٛت

نٓااا دالنتٓااا  عب اات. ال تٕجااذ 1/3

اإلحصاااااالٛت باااااٍٛ االنتااااازاو 

االسااااااااااتًرار٘ ٔانًٛاااااااااازة 

دبدانتُافسٛت

 (3جذٔل  

 ًٛت يعايم ارتباط بٛرسٌٕ  ر( بٍٛ االنتزاو االستًرار٘ ٔانًٛزة انتُافسٛت  

 انًرتبظ بٓا

 المتغٌر
االلتزام 

 االستمراري
 االبتكار التركٌز التركٌز التكلفة التمٌز

الدرجة الكلٌة 
 للمٌزة التنافسٌة

       1 االلتزام االستمراري

      1 **1.441 التمٌز

     1 **1.615 **1.441 التكلفة

    1 **1.111 **1.642 **1.464 التركٌز

   1 **1.636 **1.113 **1.641 **1.441 التركٌز

  1 **1.111 **1.133 **1.612 **1.116 **1.412 االبتكار

الدرجة الكلٌة للمٌزة 
 التنافسٌة

1.434** 1.241** 1.223** 1.221** 1.251** 1.221** 1 
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انًصذر: يٍ إعذاد انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم 

 اإلحصالٙ. 

دٚتضااااح يااااٍ َتااااالد جااااذٔل
(دأَّددٕط دعة جديٕطتدجد رندجد22)

ددرالإدذً رة٘تػصائٛاةدةٍٛدرالنذد رود

ٔرنًٛ ثدرنذُاا ٛجد)رألة ا دٔرن ةطدجد

رنكهٛج( دػٛزدد رٔػدخد دٛىدي ايدمد

(د1.232(دٔد)1.222ةٛ إٌٕديٍ)

ْٔٗد ٛىد رنجدتػصائٛاةعُ دي دذٕ٘د

(دٔدددد لدعهدددٗدٔطدددٕ د1.10 الندددجد)

عة ددجددطٛدد ثدٔيًٓددجدةددٍٛدرالنذدد رود

ٔرنًٛدددد ثدرنذُاا دددددٛجدد٘رالإددددذً رة

د )رألة دددا دٔرن ةطدددجدرنكهٛدددج(.دٔةُدددا ة

عهٛددددّدادَددددّدٚددددذىدةاددددتدرنفدددد  د

رنصددف ٘ دٔ تددٕلدرنفدد  درنتدد ٚمد

تٕجااااذ عب اااات نٓااااا دالنتٓااااا  أ٘دب

اإلحصااااااااااالٛت بااااااااااٍٛ االنتاااااااااازاو 

داالستًرار٘ ٔانًٛزة انتُافسٛت"

ٔيٍد ةلدرنفد ٔ درنشةسدجد

رنف عٛجدإانفجدرنذا دًٚكدٍدنهتاػدزد

أٌدٚ اتدرنف  درنصدف ٖدرألٔلد

تٕجاذ ٔٚطتمدرنفد  درنتد ٚمدةالَدّدبد

عب ت نٓاا دالنتٓاا اإلحصاالٛت باٍٛ 

أبعااااد االنتااازاو انتُيًٛاااٙ ٔانًٛااازة 

 انتُافسٛت ".

اختبااااااار انفاااااار  انرلٛسااااااٙ  .1

ال ٕٚجذ تا اٛر ناّ دالنات انثاَٙ: 

د االنتااااااازاو إحصاااااااالٛت ألبعاااااااا

انتُيًٛاااٙ عهاااٗ أبعااااد انًٛااازة 

انتُافسااااٛت  انتًٛااااز  انتكهفاااات  

 انتركٛز  انجٕدة  االبتكار( ".

" ال ٕٚجاااذ تااا اٛر ناااّ دالنااات . 1/1

إحصاااااالٛت ألبعااااااد االنتااااازاو 

انتُيًٛاٙ عهااٗ انتًٛاز ك حااذ 

 ب.أبعاد انًٛزة انتُافسٛت

 (4جذٔل  

نهًتغٛراث انًستقهت  أبعاد االنتزاو انتُيًٛٙ( عهٗ انًتغٛر انتابع  تحهٛم االَحذار

  انتًٛز(

 المنبئات
 المتغٌرات
 المستقلة

 معامل
االنحدار 

(B) 

 الخطأ
 المعٌاري

 (S. R) 

Beta 

 بٌتا
R

2 constant قٌمة ت 
 مستوى
 الداللة

 المنبئ
 األول

 االلتزام
 العاطفً

1.461 1.145 1.513 1.12 11.624 11.121 1.11 

 المنبئ
 الثانى

 االلتزام
 العاطفً

1.413 1.144 1.421 

1.34 2.551 

3.441 1.11 

 االلتزام
 االستمراري

1.112 1.141 1.145 4.211 1.11 

انًصذر: ياٍ إعاذاد انباحاث فاٙ ضإء َتاالد انتحهٛام 

 اإلحصالٙ. 

ةانُ دددددتجدنهًُتدددددئدرألٔل:دًٚكدددددٍد -

رنذُتؤدةدانذًٛ داالػد دأة دا درنًٛد ثد

رنذُاا ددٛجديددٍدرالنذدد رودرن دداطفٙد

% دأٔدةً ُدٗدآ د دأٌد22ةُ تجد

رالنذدد رودرن دداطفٙدٚ ددٓىدةًطدد رةد

%داددٙددف ددٛ درنذتدداٍٚدرنكهددٙد22

اٗدرنذًٛ  دْٔذردٚد لدعهدٗدػظدىد

 أس داتٛ .

ةانُ ددددتجدنهًُتددددئدرنشدددداَٗ:دًٚكددددٍد -

ػد دأة دا درنًٛد ثدرنذُتؤدةدانذًٛ داال
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ٙدرن دداطفٛرنذُاا ددٛجديددٍدرالنذدد رود

ٔرالنذدددد رودرالإددددذً رة٘دةُ ددددتجد

% دأٔدةً ُدددددددددٗدآ ددددددددد دأٌد92

رالنذدددددد رودرن دددددداطفٙدٔرالنذدددددد رود

رالإددددذً رة٘دٚي ددددًٓاٌدةًطدددد رةد

%داددددٗددف ددددٛ درنذتدددداٍٚداددددٗد92

رنذًٛ  دْٔذردٚ لدعهٗدػظدىدأسد د

 اتٛ .

ٔةددذنكدًٚكددٍدنهتاػددزدأٌدٚدد اتد

رنفدد  درنصددف ٖدٔٚطتددمدرنفدد  د

" ٕٚجذ ت اٛر نّ دالنات  رنت ٚمدةالَّ

إحصالٛت ألبعاد االنتزاو انتُيًٛاٙ 

عهاااٗ انتًٛاااز ك حاااذ أبعااااد انًٛااازة 

دانتُافسٛت ".

. ال ٕٚجاااذ تااا اٛر ناااّ دالنااات 1/1

إحصالٛت ألبعاد االنتزاو انتُيًٛٙ 

عهااٗ انتكهفاات ك حااذ أبعاااد انًٛاازة 

 انتُافسٛت".

 (5جذٔل  

 تحهٛم االَحذار نهًتغٛراث انًستقهت  أبعاد االنتزاو انتُيًٛٙ( عهٗ انًتغٛر انتابع  انتكهفت(  

 المنبئات
 المتغٌرات
 المستقلة

 معامل
 االنحدار 

(B) 

 الخطأ
 المعٌاري

(S. R) 

Beta 

 بٌتا
R

. 
constant قٌمة ت 

 مستوى
 الداللة

 المنبئ
 األول

 االلتزام
 العاطفً

925.5 92969 920.0 92.0 102..1 .2.91 9291 

 المنبئ
 الثانى

 االلتزام
 العاطفً

92060 9295. 920.0 

92.0 102009 

.290. 9291 

 االلتزام
 االستمراري

92090 9296. 92.56 02.56 9291 

انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم انًصذر: يٍ إعذاد 

 اإلحصالٙ

ةانُ دددددتجدنهًُتدددددئدرألٔل:دًٚكدددددٍد -

رنذُتؤدةانذكهفجداالػد دأة دا درنًٛد ثد

رنذُاا ددٛجديددٍدرالنذدد رودرن دداطفٙد

% دأٔدةً ُدٗدآ د دأٌد29ةُ تجد

رالنذدد رودرن دداطفٙدٚ ددٓىدةًطدد رةد

%داددٗددف ددٛ درنذتدداٍٚدرنكهددٙد29

اٗدرنذكهفج دْٔذردٚ لدعهدٗدػظدىد

 يا.أس داتٛ دتنٗدػ د

ةانُ ددددتجدنهًُتددددئدرنشدددداَٗ:دًٚكددددٍد -

رنذُتدؤدرنذُتدؤدةانذكهفدجداالػد دأة دا د

رنًٛدددد ثدرنذُاا ددددٛجديددددٍدرالنذدددد رود

رن دداطفٙدٔرالنذدد رودرالإددذً رة٘د

% دأٔدةً ُدٗدآ د دأٌد23ةُ تجد

رالنذدددددد رودرن دددددداطفٙدٔرالنذدددددد رود

رالإددددذً رة٘دٚي ددددًٓاٌدةًطدددد رةد

%داددددٙددف ددددٛ درنذتدددداٍٚداددددٗد23

 درنذكهفج دْٔذردٚ لدعهٗدػظىدأسد

 اتٛ .

ٔةدددذنكدًٚكدددٍدنهتاػدددزدأٌدٚددد اتد

رنفدد  درنصددف ٖدٔٚطتددمدرنفدد  د

" ٕٚجذ تا اٛر ناّ دالنات  رنت ٚمدةالَّ

 انتُيًٛاٙإحصالٛت ألبعااد االنتازاو 

عهاااٗ انتكهفااات ك حاااذ أبعااااد انًٛااازة 

دانتُافسٛت 

. ال ٕٚجااااذ تاااا اٛر نااااّ دالناااات 1/3

إحصااااالٛت ألبعاااااد االنتاااازاو 
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انتُيًٛاااااٙ عهاااااٗ انتركٛاااااز 

ك حاااااااااذ أبعااااااااااد انًٛااااااااازة 

 انتُافسٛت".

 (6جذٔل  

( عهٗ انًتغٛر انتابع انتُيًٛٙتحهٛم االَحذار نهًتغٛراث انًستقهت  أبعاد االنتزاو 

  انتركٛز(

 المنبئات
 المتغٌرات
 المستقلة

 معامل
 االنحدار 

(B) 

 الخطأ
 المعٌاري

(S. R) 

Beta 

 بٌتا
R

. 
constant قٌمة ت 

 مستوى
 الداللة

 المنبئ
 األول

 االلتزام
 العاطفً

1.325 1.156 1.321 1.15 14.133 6.252 1.11 

 المنبئ
 الثانى

 االلتزام
 العاطفً

1.316 1.154 1.312 
1.14 2.452 

6.111 1.11 

 االلتزام
 االستمراري

1.313 1.152 1.311 5.422 1.11 

انًصذر: يٍ إعذاد انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم 

 اإلحصالٙ. 

ةانُ دددددتجدنهًُتدددددئدرألٔل:دًٚكدددددٍد -

رنذُتؤدرنذ اٛ داالػ دأة دا درنًٛد ثد

رنذُاا ددٛجديددٍدرالنذدد رودرن دداطفٙد

% دأٔدةً ُدٗدآ د دأٌد05ةُ تجد

ٚ ددٓىدةًطدد رةددرن دداطفٙرالنذدد رود

%داددٗددف ددٛ درنذتدداٍٚدرنكهددٗد05

ادددٗدرنذ اٛددد  دْٔدددذردٚددد لدعهدددٗد

 ػظىدأس ديذٕإظدتنٗدػ ديا.

ةانُ ددددتجدنهًُتددددئدرنشدددداَٗ:دًٚكددددٍد -

رنذُتؤدةانذ اٛ داالػ دأة ا درنًٛ ثد

درن دداطفٙرنذُاا ددٛجديددٍدرالنذدد رود

ةُ ددددتجددرالإددددذً رة٘ٔرالنذدددد رود

% دأٔدةً ُدددددددددٗدآ ددددددددد دأٌد22

ٔرالنذدددددد روددرن دددددداطفٙرالنذدددددد رود

ٚي ددددًٓاٌدةًطدددد رةددرالإددددذً رة٘

%داددددٗددف ددددٛ درنذتدددداٍٚداددددٗد22

رنذ اٛدد  دْٔددذردٚدد لدعهددٗدػظددىد

دأس داتٛ دتنٗدػ ديا.

ٔةدددددذنكدًٚكدددددٍدنهتاػدددددزدأٌد

ٚددد اتدرنفددد  درنصدددف ٘دٔٚطتدددمد

" ٕٚجذ ت اٛر نّ  رنف  درنت ٚمدةالَّ

دالناااااات إحصااااااالٛت ألبعاااااااد االنتاااااازاو 

انتُيًٛااٙ عهااٗ انتركٛااز ك حااذ أبعاااد 

دنتُافسٛت ".انًٛزة ا

. ال ٕٚجااااااذ تاااااا اٛر نااااااّ دالناااااات 1/4

إحصااااااالٛت ألبعاااااااد االنتاااااازاو 

انتُيًٛااٙ عهااٗ انجاإدة ك حااذ 

ب.أبعاااااااد انًٛاااااازة انتُافسااااااٛت

 (1جذٔل  

 ( عهٗ انًتغٛر انتابع  انجٕدة(انتُيًٛٙتحهٛم االَحذار نهًتغٛراث انًستقهت  أبعاد االنتزاو 

 المنبئات
 المتغٌرات
 المستقلة

 معامل
 االنحدار 

(B) 

 الخطأ
 المعٌاري

(S. R) 

Beta 

 بٌتا
R

. 
constant قٌمة ت 

 مستوى
 الداللة

 المنبئ
 األول

 االلتزام
 العاطفً

1.131 1.141 1.335 1.16 13.136 1.115 1.131 

 المنبئ
 الثانى

 االلتزام
 العاطفً

1.151 1.141 1.341 

1.13 3.111 

6.111 
1.151 

 االلتزام
 االستمراري

1.111 1.144 1.113 
4.313 

1.111 
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دانًصذر: يٍ إعذاد انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم اإلحصالٙ

ةانُ دددددتجدنهًُتدددددئدرألٔل:دًٚكدددددٍد -

رنذُتؤدةانظٕ ثداالػ دأة دا درنًٛد ثد

درن دداطفٙرنذُاا ددٛجديددٍدرالنذدد رود

% دأٔدةً ُدٗدآ د دأٌد06ةُ تجد

ٚ ددٓىدةًطدد رةددرن دداطفٙرالنذدد رود

%داددٗددف ددٛ درنذتدداٍٚدرنكهددٗد06

اٗدرنظٕ ث دْٔذردٚ لدعهٗدػظدىد

 أس ديذٕإظدتنٗدػ ديا.

ةانُ ددددتجدنهًُتددددئدرنشدددداَٗ:دًٚكددددٍد -

رنذُتؤدةانظٕ ثداالػ دأة دا درنًٛد ثد

رنذُاا ددددددددددٛجديددددددددددٍدرالنذدددددددددد رود

رن ددددداطفٕٛرالنذ رودرالإدددددذً رة٘د

% دأٔدةً ُدٗدآ د دأٌد29ةُ تجد

ٔرالنذدددددد روددرن دددددداطفٙرالنذدددددد رود

رالإددددذً رة٘دٚي ددددًٓاٌدةًطدددد رةد

%داددددٗددف ددددٛ درنذتدددداٍٚداددددٗد29

رنظٕ ث دْٔذردٚ لدعهٗدػظىدأسد د

 يا.اتٛ دتنٗدػ د

ٔةدددذنكدًٚكدددٍدنهتاػدددزدأٌدٚددد اتد

رنفدد  درنصددف ٖدٔٚطتددمدرنفدد  د

" ٕٚجذ تا اٛر ناّ دالنات  رنت ٚمدةالَّ

 انتُيًٛاٙإحصالٛت ألبعااد االنتازاو 

عهاااٗ انجااإدة ك حاااذ أبعااااد انًٛااازة 

دانتُافسٛت ".

. ال ٕٚجذ ت اٛر نّ دالنت 1/5

إحصالٛت ألبعاد االنتزاو 

عهٗ االبتكار ك حذ  انتُيًٛٙ

 ب.أبعاد انًٛزة انتُافسٛت
 (2جذٔل  

 

( عهٗ انًتغٛر انتابع انتُيًٛٙتحهٛم االَحذار نهًتغٛراث انًستقهت  أبعاد االنتزاو 

  االبتكار( 

 المنبئات
 المتغٌرات
 المستقلة

 معامل
 االنحدار 

(B) 

 الخطأ
 المعٌاري

(S. R) 

Beta 

 بٌتا
R

. 
constant قٌمة ت 

 مستوى
 الداللة

 المنبئ
 األول

 االلتزام
 العاطفً

1.412 1.151 1.433 1.15 11.311 3.411 1.11 

 المنبئ
 الثانى

 االلتزام
 العاطفً

1.433 1.151 1.451 

1.31 1.421 

2.655 1.11 

 االلتزام
 االستمراري

1.145 1.154 1.133 4.511 1.11 

 انًصذر: يٍ إعذاد انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم اإلحصالٙ. 

ةانُ دددددتجدنهًُتدددددئدرألٔل:دًٚكدددددٍد -

رنذُتددددؤدةاالةذكدددداةداالػدددد دأة ددددا د

رنًٛدددد ثدرنذُاا ددددٛجديددددٍدرالنذدددد رود

% دأٔدةً ُٗد25ةُ تجددرن اطفٙ

ٚ ددٓىددرن دداطفٙآ دد دأٌدرالنذدد رود

%دادٗددف دٛ درنذتدداٍٚد25ةًطد رةد

رنكهددٗداددٗدرالةذكدداة دْٔددذردٚدد لد

 عهٗدػظىدأس داتٛ دتنٗدػ ديا.

ةانُ ددددتجدنهًُتددددئدرنشدددداَٗ:دًٚكددددٍد -

رنذُتددددؤدةاالةذكدددداةداالػدددد دأة ددددا د

رنًٛدددد ثدرنذُاا ددددٛجديددددٍدرالنذدددد رود

درالإددذً رة٘ٔرالنذدد روددرن دداطفٙ

% دأٔدةً ُدٗدآ د دأٌد91ةُ تجد

ودٔرالنذدددددد ردرن دددددداطفٙرالنذدددددد رود

ٚي ددددًٓاٌدةًطدددد رةددرالإددددذً رة٘

%داددددٗددف ددددٛ درنذتدددداٍٚداددددٗد91
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رالةذكدداة دْٔددذردٚدد لدعهددٗدػظددىد

 أس داتٛ دتنٗدػ ديا.د

ٔةددددذنكدًٚكددددٍدنهتاػددددزدأٌد

ٚددد اتدرنفددد  درنصدددف ٖدٔٚطتدددمد

" ٕٚجاذ تا اٛر  رنف  درنتد ٚمدةالَدّ

نااّ دالناات إحصااالٛت ألبعاااد االنتاازاو 

انتُيًٛٙ عهٗ االبتكار ك حاذ أبعااد 

دانًٛزة انتُافسٛت ".

ٔيددددددٍد ددددددةلدرنفددددددد ٔ د

رنصً دددجدرنف عٛدددجدرن ددداةطجدرندددذا د

ًٚكددٍدنهتاػددزدأٌدٚدد اتدرنفدد  د

رنصددددف ٖدرألٔلدٔٚطتددددمدرنفدددد  د

" ٕٚجذ تا اٛر ناّ دالنات  رنت ٚمدةالَّ

تُيًٛاٙ إحصالٛت ألبعاد االنتازاو ان

عهاااااٗ أبعااااااد انًٛااااازة انتُافساااااٛت 

 انتًٛاااااااز  انتكهفااااااات  انتركٛاااااااز  

دانجٕدة  االبتكار(".

ال ٕٚجااااذ فاااارٔل نٓااااا دالنتٓااااا  .3

اإلحصاااالٛت فاااٙ درجااات تااا اٛر 

أبعااااد االنتااازاو انتُيًٛاااٙ فاااٙ 

تحقٛاااااا  انًٛاااااازة انتُافسااااااٛت 

 انتًٛاااااز  انتكهفااااات  انتركٛاااااز  

 انجٕدة  االبتكار( ".

دالنتٓاااا ال ٕٚجاااذ فااارٔل نٓاااا . 4/1

اإلحصاااالٛت فاااٙ بعاااذ االنتااازاو 

 يرتفاااع  يتٕساااظ   انعااااطفٙ

يااُخف ( فااٙ تحقٛاا  انًٛاازة 

انتُافساااٛت  انتًٛاااز  انتكهفااات  

انجااإدة  االبتكاااار(  انتركٛاااز 

دب.ٔفقاً نًستٕٚاث

 (3جذٔل  

يستٕٚاث  تحهٛم انتباٍٚ أحادٖ االتجاِ نًتٕس اث درجاث عُٛت انذراست بف اث

 يُخف ( فٗ أبعاد انًٛزة انتُافسٛت –يتٕسظ  – يرتفع  انعاطفٙاالنتزاو 

 مصدر التباٌن المتغٌر
 مجموع 
 المربعات

 درجات 
 الحرٌة

 متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 بفب 

 مستوى
 الداللة 

 التمٌز

 ..50029 . 196.2950 بٌن المجموعات
0.2590 

 
 .112.0 66. 0092010. داخل المجموعات 9291

  .6. ..095.20 الدرجة الكلٌة

 التكلفة

 60529.1 . .1009290 بٌن المجموعات
052.06 

 
 102000 66. 51.120.9 داخل المجموعات 9291

  .6. ..656.29 الدرجة الكلٌة

 التركٌز

 0602.00 . ..620.. بٌن المجموعات
.12100 

 
 ..1.21 66. 05.12.90 داخل المجموعات 9291

  .6. 5.0.2.09 الدرجة الكلٌة

 الجودة

 .16.200 . .0002.0 بٌن المجموعات
162509 

 
 192109 66. .600250. داخل المجموعات 9291

  .6. 09.02000 الدرجة الكلٌة

 االبتكار

 5.12616 . 11002.00 بٌن المجموعات
092..5 

 
 1021.0 66. 020.1..0 داخل المجموعات 9291

  .6. 001.2550 الدرجة الكلٌة

 انًصذر: يٍ إعذاد انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم اإلحصالٙ.

ٔةدددددذنكدًٚكدددددٍدنهتاػدددددزدأٌد

ٚددد اتدرنفددد  درنصدددف ٖدٔٚطتدددمد

" ٕٚجاذ فارٔل  رنف  درنت ٚمدةالَّ

اإلحصاااالٛت فاااٙ درجااات نٓاااا دالنتٓاااا 

تااااااا اٛر االنتااااااازاو انعااااااااطفٙ ٔفقااااااااً 
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نًستٕٚاتٓا انثبات  يرتفع  يتٕساظ  

ياااااااُخف ( عهاااااااٗ أبعااااااااد انًٛااااااازة 

 انتُافسٛت. 

. ال ٕٚجااااذ فاااارٔل نٓااااا دالنتٓااااا 3/1

اإلحصااااالٛت ٔفقاااااً نًسااااتٕٚاث 

 يرتفااااع    انًعٛااااار٘االنتااازاو 

يتٕسظ  يُخف ( فاٗ تحقٛا  

انًٛااااازة انتُافساااااٛت  انتًٛاااااز  

انتكهفااااات  انتركٛاااااز  انجااااإدة  

 االبتكار(".

 (11جذٔل  

تحهٛم انتباٍٚ أحادٖ االتجاِ نًتٕس اث درجاث عُٛت انذراست بف اث يستٕٚاث 

 أبعاد انًٛزة انتُافسٛتيُخف ( فٗ  –يتٕسظ  – يرتفع  انًعٛار٘االنتزاو 

 المتغٌر
 مصدر 
 التباٌن

 مجموع
 المربعات 

 درجات 
 الحرٌة

 متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 بفب

 مستوى الداللة

 التمٌز

 444.615 1 223.343 بٌن المجموعات

 11.314 166 3163.113 داخل المجموعات 1.11 31.315

  162 4152.311 الدرجة الكلٌة

 التكلفة

 111.133 1 1411.412 المجموعاتبٌن 
36.111 

 
 13.411 166 5161.545 داخل المجموعات 1.11

  162 6561.111 الدرجة الكلٌة

 التركٌز

 511.234 1 1141.121 بٌن المجموعات
31.551 

 
 16.111 166 4156.513 داخل المجموعات 1.11

  162 5132.131 الدرجة الكلٌة

 الجودة

 121.133 1 564.331 المجموعاتبٌن 
31.451 

 
 3.161 166 1465.131 داخل المجموعات 1.11

  162 3113.434 الدرجة الكلٌة

 االبتكار

 411.161 1 214.334 بٌن المجموعات
16.112 

 
 15.463 166 4113.111 داخل المجموعات 1.11

  162 4311.554 الدرجة الكلٌة

 انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم اإلحصالٙ.انًصذر: يٍ إعذاد 

ٔةدددددذنكدًٚكدددددٍدنهتاػدددددزدأٌد

ٚددد اتدرنفددد  درنصدددف ٖدٔٚطتدددمد

" ٕٚجاذ فارٔل  رنف  درنت ٚمدةالَّ

نٓااا دالنتٓااا اإلحصااالٛت فااٙ درجاات 

تاااا اٛر االنتاااازاو انًعٛااااار٘ ٔفقاااااً 

نًسااااااتٕٚاتٓا انثبااااااات  يرتفااااااع  

يتٕسااااظ  يااااُخف ( عهااااٗ أبعاااااد 

 انًٛزة انتُافسٛت. 

ال ٕٚجااذ فاارٔل نٓااا دالنتٓااا . 3/3

اإلحصالٛت ٔفقاً نًساتٕٚاث 

بعاااذ االنتااازاو االساااتًرار٘ 

 يرتفاااااااااااع   يتٕساااااااااااظ  

يااااااُخف ( فااااااٗ تحقٛاااااا  

انًٛاازة انتُافسااٛت  انتًٛااز  

انتكهفاات  انتركٛااز  انجاإدة  

 ب.االبتكار( 
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 (11جذٔل  

تحهٛم انتباٍٚ أحادٖ االتجاِ نًتٕس اث درجاث عُٛت انذراست بف اث يستٕٚاث 

 يُخف ( فٗ أبعاد انًٛزة انتُافسٛت –يتٕسظ  –االنتزاو االستًرار٘  يرتفع 

 مصدر التباٌن المتغٌر
 مجموع 
 المربعات

 درجات 
 الحرٌة

 متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 بفب 

 مستوى
 الداللة 

 التمٌز

 146.515 1 433.151 بٌن المجموعات
12.331 

 
 13.413 166 3565.111 داخل المجموعات 1.11

  162 4152.311 الدرجة الكلٌة

 التكلفة

 414.125 1 212.311 بٌن المجموعات
12.626 

 
 11.631 166 5153.651 داخل المجموعات 1.11

  162 6561.111 الدرجة الكلٌة

 التركٌز

 156.311 1 513.211 بٌن المجموعات
14.123 

 
 11.321 166 4124.423 داخل المجموعات 1.11

  162 5132.131 الدرجة الكلٌة

 الجودة

 152.621 1 311.353 بٌن المجموعات
15.563 

 
 11.136 166 1111.135 داخل المجموعات 1.11

  162 3113.434 الدرجة الكلٌة

 االبتكار

 111.313 1 454.633 بٌن المجموعات
13.543 

 
 16.112 166 4461.315 داخل المجموعات 1.11

  162 4311.554 الدرجة الكلٌة

 انًصذر: يٍ إعذاد انباحث فٙ ضٕء َتالد انتحهٛم اإلحصالٙ. 

ٔةدددددذنكدًٚكدددددٍدنهتاػدددددزدأٌد

ٚددد اتدرنفددد  درنصدددف ٖدٔٚطتدددمد

" ٕٚجاذ فارٔل  رنف  درنت ٚمدةالَّ

نٓااا دالنتٓااا اإلحصااالٛت فااٙ درجاات 

تااااا اٛر االنتااااازاو انعااااااطفٙ ٔفقااااااً 

نًسااااااتٕٚاتٓا انثبااااااات  يرتفااااااع  

يتٕساااظ  يااااُخف ( عهااااٗ أبعاااااد 

 انًٛزة انتُافسٛت. 

ٔيٍد ةلدرنف ٔ درنشةسدجد

رنف عٛددجدرن دداةطجدًٚكددٍدنهتاػددزدأٌد

ٚددد اتدرنفددد  درنصدددف ٖدرألٔلد

" ٕٚجاذ  ٔٚطتمدرنف  درنت ٚمدةالَدّ

نٓااا دالنتٓااا اإلحصااالٛت فااٗ  فاارٔل

أبعاد االنتزاو انتُيًٛٙ فاٙ تحقٛا  

انًٛزة انتُافسٛت  انتًٛز  انتكهفات  

 انتركٛز  انجٕدة  االبتكار( ".

 اايُاً / انُتالد ٔانتٕصٛاث:

 انُتالد:  . أ

َتااااا د انفااااار  األٔل: تٕجاااااذ  .1

عب اات نٓااا دالنتٓااا اإلحصااالٛت 

باااٍٛ أبعااااد االنتااازاو انتُيًٛاااٙ 

 دْٔددذردانتُافسااٛتٔأبعاااد انًٛاازة 

دعهدددددٗدرنُذدددددائضدرنًذ هطدددددجد ةُدددددا ة

ةددانف ٔ درنف عٛددجدرنذاة ددجدنٓددذرد

 رنف  دٔااٜدٙ:د

دٕط دعة جدتٚظاةٛجدنٓاد النذٓاد -أد

رضػصددددددائٛجدةددددددٍٛدرالنذدددددد رود

 رن اطفٙدٔرنًٛ ثدرنذُاا ٛج.د

دٕط دعة جدتٚظاةٛجدنٓاد النذٓاد -اد

رضػصددددددائٛجدةددددددٍٛدرالنذدددددد رود

 رنً ٛاة٘دٔرنًٛ ثدرنذُاا ٛج.د

 دعة جدتٚظاةٛجدنٓاد النذٓاددٕط -صد

رضػصددددددائٛجدةددددددٍٛدرالنذدددددد رود
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رالإددددددددددددذً رة٘دٔرنًٛدددددددددددد ثد

 رنذُاا ٛج.د

َتاااالد انفااار  انثااااَٙ: ٕٚجاااذ  .1

تاا اٛر نااّ دالناات إحصااالٛت ألبعاااد 

االنتااازاو انتُيًٛاااٙ  انعااااطفٙ  

انًعٛااار٘  االسااتًرار٘( عهااٗ 

أبعاد انًٛزة انتُافساٛت  انتًٛاز  

انتكهفااااات  انتركٛاااااز  انجااااإدة  

دعهددددٗدر(". االبتكااااا ْٔددددذردةُددددا ة

رنُذددددددائضدرنًذ هطددددددجدةددددددانف ٔ د

رنف عٛدددجدرنذاة دددجدنٓدددذردرنفددد  د

دٔااٜدٙ:

ٕٚط ددالسٛ دندّد الندجدتػصدائٛجد -أد

ألة ا درالنذد رودرنذُيًٛدٙدعهدٗد

رنذًٛدددد داالػدددد دأة ددددا درنًٛدددد ثد

 رنذُاا ٛج.

ٕٚط ددالسٛ دندّد الندجدتػصدائٛجد -اد

ألة ا درالنذد رودرنذُيًٛدٙدعهدٗد

درنذكهفددددجداالػدددد دأة ددددا درنًٛدددد ث

درنذُاا ٛج.

ٕٚط ددالسٛ دندّد الندجدتػصدائٛجد -صد

ألة ا درالنذد رودرنذُيًٛدٙدعهدٗد

رنذ اٛددد داالػددد دأة دددا درنًٛددد ثد

درنذُاا ٛج.

ٕٚط ددالسٛ دندّد الندجدتػصدائٛجد - د

ألة ا درالنذد رودرنذُيًٛدٙدعهدٗد

طدددددٕ ثداالػددددد دأة دددددا درنًٛددددد ثد

درنذُاا ٛج.

ٕٚط ددالسٛ دندّد الندجدتػصدائٛجد -ِد

ألة ا درالنذد رودرنذُيًٛدٙدعهدٗد

ةذكددداةداالػددد دأة دددا درنًٛددد ثدرال

 رنذُاا ٛج.

ٕٚجااااااذ فاااااارٔل نٓااااااا دالنتٓااااااا  .3

اإلحصاااالٛت فاااٗ أبعااااد االنتااازاو 

انتُيًٛااااااٙ ٔفقاااااااً نًسااااااتٕٚاث 

انًختهفاااات  يرتفااااع  يتٕسااااظ  

ياااُخف ( عهاااٗ أبعااااد انًٛااازة 

انتُافسااااٛت  انتًٛااااز  انتكهفاااات  

انتركٛااز  انجاإدة  االبتكااار( ". 

دعهدٗدرنُذدائضدرنًذ هطدجد ْٔذردةُدا ة

رنف عٛددجدرنذاة ددجدنٓددذردةددانف ٔ د

 :رنف  دٔااٜدٙ

ٕٚطدددد دادددد ٔ،دطْٕ ٚددددجدنٓدددداد -أد

 النذٓددادرضػصددائٛجداددٙد ةطددجد

ددددالسٛ درالنذددد رودرن ددداطفٙدٔاطددداةد

نً ددددذٕٚادٓادرنشةسددددجد)ي دفدددد  د

يذٕإظ ديدُصفت(دعهدٗدأة دا د

 رنًٛ ثدرنذُاا ٛج.

ٕٚطدددد دادددد ٔ،دطْٕ ٚددددجدنٓدددداد -اد

 النذٓددادرضػصددائٛجداددٙد ةطددجد

ٔاطدداةددددالسٛ درالنذدد رودرنً ٛدداة٘د

نً ددددذٕٚادٓادرنشةسددددجد)ي دفدددد  د

يذٕإظ ديدُصفت(دعهدٗدأة دا د

 رنًٛ ثدرنذُاا ٛج.

ٕٚطدددد دادددد ٔ،دطْٕ ٚددددجدنٓدددداد -صد

 النذٓددادرضػصددائٛجداددٙد ةطددجد

دددددالسٛ درالنذدددد رودرالإددددذً رة٘د

رنشةسدددددجد ٔاطددددداةدنً دددددذٕٚادٓا

)ي دفددد  ديذٕإدددظ ديدددُصفت(د

دعهٗدأة ا درنًٛ ثدرنذُاا ٛج.
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 انتٕصٛاث.  . ب

ٔادددددددددٙدودددددددددٕ درنُذدددددددددائضد

رنصا ددددددجدةان ةرإددددددجد دددددد دأيكددددددٍد

رنتاػدددددزديدددددٍددطددددد ٚىدرنذٕ دددددٛاحد

درنذانٛج:د

وددد ٔةثدرن ًددددمدعهددددٗدد  ٚدددد د .0

رالنذددددددددد رودرنذُيًٛدددددددددٙدادددددددددٙد

شددد ااحدرن ايهدددجدادددٙديؼاايدددجد

 ْدددددددددٕيدةدددددددددد هٛىدا  إدددددددددذاٌد

رن دد ر،دألًْٛددجدذنددكداددٙددطدد ٚىد

 ددددد ياحدٔيُذظددددداحديذًٛددددد ث د

 ٔذنكديٍد ةل:د

ةان ٛاإددددددداحدرنذدددددددٙددرالْذًددددددداوأ.د

ودرنًدددٕرة درنتشددد ٚجد ر دددمددصددد 

ْددددذِدرنشدددد ااحدةًدددداداددددٙدذنددددكد

 إٛاإجدرألطٕةدٔرنؼٕرا .د

دددددٕاٛ ديُدددداؽددُيًٛددددٙدرنددددذ٘دا.د

ٚ ددداع درألاددد ر درن دددايهٍٛدعهدددٗد

زٚددددددددددا ثد دددددددددد ةدٓىدرنذُْٛددددددددددجد

ٔرنظ ددد ٚجدٔرنذدددٙديدددٍدشدددالَّدأٌد

ٚ ٚددد دادددٙدرنً دددذٕٖدرضَذاطٛدددجد

 ن ٚٓى.د

د  ٚدددددددد دي دددددددددذٕٖدرنًٛددددددددد ثدص.د

رنذُاا دددددددٛجدنشددددددد ااحديؼددددددددمد

شددكمدعدداوديددٍد ددةلدرن ةرإددجدة

رضْذًدددددددداودةذًُٛددددددددجدرنًددددددددٕرة د

 رنتش ٘دٔذنكديٍد ةل:د

رإدددددددذطااادٔطدددددددذادعدددددددايهٍٛد .د

ذٔ٘د تددد رحدٔيٓددداةرحدعانٛدددجد

رنً ددددذٕٖدٔرنذددددٙديددددٍدرنًًكددددٍد

أٌدٚصددددددددتغديٛدددددددد ثددُاا ددددددددٛجد

 ةانُ تجدنهش اج.د

ةان دددددددددددايهٍٛددرالػذفدددددددددددا ْدددددددددددذ.د

رنًْٕدددددددٕةٍٛدرندددددددذٍٚدًٚهكدددددددٌٕد

ي دددذٕٖدي  ادددٙدي دفددد دٔرنذدددٙد

د تدددد دذنددددكدةًشاةددددجدَطاددددجد ددددٕثد

 نهش اج.د

 انًراجع :

 أٔالً: انًراجع بانهغت انعربٛت: 

أةددددٕدةكدددد  ديصددددافٗديؼًددددٕ د.د0

إدارة انًااااااااااااااااإارد (د2112)

انبةرٚت ياذخم تحقٛا  انًٛازة 

 د رةدرنظاي ٛددددددددجدانتُافسااااااااٛت

رضإددكُ ةٚج دطًٕٓةٚددجديصدد د

 درن  ةٛج.

آلد اإددددى دةؤٖدةشددددٛ دإدددد ٛ د.د2

أااااااااااااار اإلنتاااااااااااازاو (د2102)

انتُيًٛااٙ فااٙ تحسااٍٛ جاإدة 

 ةرإددددجددانخذياااات انًصاااارفٛت 

داتٛطٛجدعهٗدعُٛدجديدٍدرنتُدٕيد

رنذظاةٚدددددجدرألة َٛدددددج دةإدددددانجد

ياط دددددذٛ  دطاي دددددجدرنشددددد ،د

رألٔإددظ داهٛددجدرألعًددال د  ددىد

 دت رةثدرألعًال.د

د داايدددددددمديؼًددددددد ثرنؼدددددددٕرط .د9

إه ددددددددجد(ديًاةإددددددددجد2109)

رنذ ٔٚددد دٔ ٔةْدددادادددٙددؼطٛددداد

رنًٛدد ثدرنذُاا ددٛجدٔدؼ ددٍٛدأ ر د

رألعًددال د ةرإددجدداتٛطٛددجداددٙد

شددددد اجدرنتددددداطٌٕدرنظددددداْ ث د

يجهاااات األردَٛاااات فااااٙ  رألة ٌ 
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 د3 درنًظهددددددد دإدارة األعًاااااااال

 دد.2رن   

ػ ٚدددد  دْشدددداودٔعتدددد رن ػًٍ د.د2

انتساااإٚ  (د2102ةٕشددددًالد)

كًاااذخم اساااتراتٛجٙ نتحساااٍٛ 

 دنهًؤسساتانقذراث انتُافساٛت 

يكذتجدرنٕاا درنطإََٛدج درنات دجد

رألٔنددددددددددددٗ درضإددددددددددددكُ ةٚج د

 طًٕٓةٚجديص .

(دي ر مد2101 الل دعيًٛٙد).د5

دؼطٛدددددددادرنً رٚدددددددادرنذُاا دددددددٛجد

نًُيًددداحدرألعًدددالدادددٙد دددمد

يؼٛظدػ اٙ دطاي دجدا ػداحد

يجهاات انعهاإو عتددا دإدداٛ  د

اال تصاااادٚت ٔعهااإو انتساااٛٛر  

 .01 درن   دانجزالر

إدددهًٛاٌدد ددد ٚا ديؼًددد دطدددةل.د5

( َيرٚااات انتُياااٛى فاااٙ 2102)

 دضاااإء اإلتجاْاااااث انحذٚثاااات

رنات دددجدرنشاَٛدددج داهٛدددجددظددداةث د

طاي ددجدرنًُصددٕةث دطًٕٓةٚددجد

 يص درن  ةٛج.

(د2113عًدددد ٔ د رَددددّد اندددد د).د7

عب ت إدارة انتصاًٛى بتحقٛا  

 ةرإدددددجددانًٛااااازة انتُافساااااٛت 

يٛ رَٛددددجدن ُٛددددجديددددٍدشدددد ااحد

رضَشددا دٔرنذ ًٛدد درن ايهددجداددٙد

ةؼددزديطدد ودرإددذكًاالةدرألة ٌ د

نًذاهتددددداحدرنؼصدددددٕلدعهدددددٗد

 ةطددددجدرنًاط ددددذٛ داددددٙدت رةثد

رألعًددال د  ددىدت رةثدرألعًددال د

اهٛدددجدرألعًدددال دطاي دددجدشددد ،د

 رألٔإظ درألة ٌ.

اٛصمد از٘دعت هللاد رنًاٛ ٘ .د2

أار انتٕجّ اإلبذاعٙ (د2102)

 دعهااٗ تحقٛاا  يٛاازة تُافساااٛت

 ةرإدددجدداتٛطٛدددجدعهدددٗدرنتُدددٕيد

رنذظاةٚدددددجدرنكٕٚذٛدددددج دطاي دددددجد

دش ،درألٔإظ دإٚخ.د

رنًُٕيٙ دةرئ دٔيطداط  دإدًٛاد.د3

(دأسددددددد درإدددددددذ ردٛظٛجد2102)

رضػددددةلدعهددددٗدةُددددا درنًٛدددد ثد

رنذُاا ٛج د ةرإجديٛ رَٛدجدعهدٗد

شددد ااحدرنذددداليٍٛدادددٙدرألة ٌ د
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