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 المستخلص

ه تتاا المدنتتدتم تتمشتتة م تت لة يعلتتي تيق تتم الم تتنا التناشستت ة   تتا ة   أثتتا التيف تت  تناولتتا الدراستتة

علي تيق تم الم تنا التناشست ة   تا ة المدنتدت  لائ س ماهي اثا التيف  الدراسة شي االجا ة علي السؤال ا

 تت ا التيف تت   اشتتتااا ا تتا هنالتت  عاقتتة ذاا داللتتة    تتائ ةه تتاام ولاجا تتة علتتي هتتلا الستتؤال  تتت  يللب

تيق تم علتي  أثتا التيف ت ه اا.هدشا الدراسة للتعاف علتي يوتيق م الم نا التناشس ة   ا ة المدندت للب

الم نا التاشس ة. ستخدم البا ث المندج اليصفي التيل لي ومندج دراسة اليالةم وتت  الي تيل علتي الب ا تاا 

  قبيل شاض ة الدراسة والتي تنص علتي أن اهمدا ت دام االستبا ةم تيصلا الدراسة لعدا  تائجاالول ة  استخ

جم ت   وتيق م الم نا التناشس ة( وت  التيقم ما صيتدا شيالتيف   ة    ائ ة   ا هنال  )عاقة ذاا دالل

 تالم نا التناشست ة ا  تا  ادارا متخ  تة  تيصلا الدراستة التي عتدا تيصت اا مندتاالعباراا التي تق سدا و

 وشم معاي ا الجيدا ال املة ومتطلباا االينو.

 .االختيار والتعيين,الميزة التنافسية,االستقطاب ,الكلمات المفتاحية: التوظيف

 

Abstract 

This study dealt with the impact of the employment on achieving competitive 

advantage in Elmohndis Paints Company. the problem of the study represented in 

answering the main question , what is the effect of the employment on achieving 

competitive advantage in Elmohndis paints company. To answer this question it is 

assumed that there’s a relationship statistical significance between the employment and 

achieving competitive advantage in Elmohndis paints company. The study aims at 

recognition the effect of employment on achieving competitive advantage. The 

researcher used the descriptive analytical method and case study. The researcher used 

questionnaire to gather preliminary data. 

The study had found many results, the most important of them is that the hypothesis of 

study which assumed that there is a relationship between employment and achieving 

competitive advantage, has been accepted and validated in every expressions that 

measure it.  

The study has come to some recommendations; the most important one is to establish 

specialized management according to comprehensive quality standards. 

Keywords: employment, polarization, competitive advantage, selection and appointment. 
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 المقدمة

شدد العال  خال السنياا األخ اا والينال تطيراا جيهاية طالا مختل  جيا ت  الي تاا وأثتاا شتي 

العيلمتة مالتل  مختل  أ ياع المؤسساا وال تا اام  واصتبا الب تا يع  تين شتي عتال  جديتد هتي عتال  

سادا ش ا الشيرا العلم ة والتطيراا التقن ة الدائلة. ثيرا اسدما شي اعادا ت   ة المتيارد الب تاية شتي 

المنظمتتاا المعاصتتاام وييتتتاا هتتلا الياقتت  لنيع تتة جديتتدا متتا المتتيارد الب تتايةم  يع تتة تع تتم التجديتتد 

اغة استاات ج اتدا المختلفةم   يرا تخلم وتطما الي أن ت ين العباً استاات ج اً شي  دارا المنظمة وص 

المنايا التناشس ةم للل  تسعي المنظماا لتيف   ميارد    اا قادرا علي علي خلم التم ن والايادا شتي 

مجاالا   اطدام وما خال هله الدراسة يت  تناول أثا التيف   علي تيق م الم نه التناشس ة شي شا ة 

  د اا  يه اا المدندت.

 :المشكلة

 يم ا تلخ ص الم  لة شي التساؤالا التال ة:

 السؤال الرئيسي:

 ه اا. يعلي تيق م الم نا التناشس ة   ا ة المدندت للب ماهي اثا التيف   

 االسئلة الفرعية:

  ؟.يق م الم نا التناشس ة  ال ا ة المبييثةاب تيؤثا االستقطهة 
  المبييثة ختبار علي تيق م الم نا التناشس ة  ال ا ةيؤثا االهة. . 

 الفرضية

وتيق م الم نا التناشس ة   ا ة المدندت    ا التيف   هنال  عاقة ذاا داللة    ائ ة

 للبد اا.

 :أالهداف

 التيف  . أ ااز 

 .أ ااز مفديم الم نا التناشس ة 
  شي تيق م الم نا التاشس ة.دور التيف   التعاف علي 

 :االهمية

اثتا التيف ت  شتي تيق تم الم تنا التناشس ةت م  متا تعتبتا مخاجتاا هتله  تنب  أهم ة الدراسة ما أهم ة

 الدراسة ذاا شائدا لمتخل  القاار.

 :المنهجية

 ت   ستخدام المندج اليصفي التيل لي ومندج دراسة اليالة. 

 م ادر الب ا اا

 .الم ادر االول ة: يت  الي يل علي الب ا اا االول ة عا طايم االستبا ة 
  يية: ال ت  والمااج .الم ادر الشا 

  

 الدراسات السابقة

 م 2012دراسة خالد

هدشا هله الدراسة الى معاشتة اثتا الق تادا التيييل تة شتى تيق تم الم تنا التناشست ة شتى مجميعتة شتا اا 

ميففا وقد تت  استتخدام 426 االت االا االرد  ة م وت  سي  ع نة ع يائ ة  س طة  لغ تعدداها ال اشي

الازمة اال  ائ ة  للعليم االجتماع ة لتيل ة الب ا اا واختبار الفاض اا وتيصتلا الدراستة التى  تتائج 
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ما اهمدا وجيد اثتا ال عتاد الق تادا التيييل تة شتى الم تنا التناشست ة وان ا عتاد الق تادا التيييل تة تفستا  متا 

 ة واوصا الدراسة  ضاورا العمة علتى تعنيتن ا عتاد الق تادا % ما التبايا شى الم ة التناشس56مقدارا 

التيييل ة شى البئ ة التنظ م ة واالرتقا   دله اال عادالى المستيياا العل ا الماغتيب ش دتا لمتا لدتا متا اثتا 

 شى تيق م الم نا التناشس ة .

 م2013دراسة  عبد الحكيم 

الميارد الب اية شى تيق م الم نا التناشس ة  المستتدامة هدشا الدراسة الى  معالجة اثا استاات ج ة تنم ة 

 شاع قسنط نة–ق الدراسة النظاية  دراسة  م دا  ة على مستيى مجم  ص دال وارشا

 تنا وتباز اهم ة الدراسة ما ان  جاح المؤسستاا يعتمتد علتى طاقتدتا الب تاية   تث تعتبتا م تدرا للم

لمتيرد ان ا متا  تتائج الدراستة الميرد الب اى واالعتنا   ا االستشمار شى  التناشس ة المستدامة لدلا يج 

هي السب ة المناس  لتيق م اهتداف الا ي تة والبقتا  والنمتي وذلت  متا ختال ستعي المؤسستاا الب اى 
واوصا الدراسة  ضاورا اهتمتام المؤسستاا  ال تساب منايا مستدامة  االعتماد على مياردها الب اية

 اا وتيف فداما خال البيث عا اشضة ال فا  لى تنم تدا مياردها الب اية  واعمة ع

 م 2017احمد دراسة 

هتتدشا الدراستتة التتى   تت  التتى اثتتا ممارستتلا ادارا الجتتيدا ال تتاملة شتتى تيق تتم الم تتنا التناشستت ة  شتتى 

شا اا االدوية االرد  ة   س   ج  ال ا اا م استخدما الدراستة المتندج اليصتفى الستببي ومجتمت  

دامالبيتث الدراسة جم   الميفف ا شى شتا اا االدويتة االرد  تة شتى دوائتا )تي  تد الجتيدا مرقا تة الجي

والتطييا واال تاا (مافداا  تائج الدراستة ان هنتاا اثتا لممارستاا ادارا الجتيدا ال تاملة  شتى تيق تم 

الم تنا التناشست ة  واوصتتا الدراستة  ضتاورا تفع تتة مبتدا م تتار ة المتيفف ا شتى شتتا اا االدويتة شتتى 
 ليقا الميدد و جيدا عال ة عمل اا اتخاذ القاار وزيادا صا  اتدا  لتسد ة ا جاز العمة المطليب شى ا

 م 2019احمد دراسة عمار و

هدشا الدراسة الى ا ااز اهم ة الميارد الب اية ودوره شى تيق م الم نا التناشس ة  وتب ا الدارسة متدى 

اهم ة تنم ة الميارد الب اية  شى تيق م اهداف المؤسسة  اعتبارها اهت  م تنا تناشست ة تمتل دتا المؤسستة 

عتدا  تتائج مندتا  ان الم تين الي  تد  هتي التتدري  لتنم تة المتيارد الب تاية  ومتا اهت  وت  التيصتة التى 

 مااوصا  ا الدراسة االهتمام اال شا  جا   التيف ن وجا   الق ادا وجا   ص ا ة الميارد الب اية .

 م 2019دراسة جميلة 

هتتدشا الدراستتة التتى التعتتاف علتتى اثتتا الم تتنا التناشستت ة شتتى تيق تتم الفتتاي التستتييق ة ومتتا ثتت  تيق تتم 
مقتا اا تساعد االدارا العل ا شى تيس ا استفادتدا ما الفاي التستييق ة م وتاجت  اهم تة الدراستة التى 

اب للياقت  م ومتا تطب قدا على وا دا ما ا با منظماا القطاع ال ناعي شى الباد مما جعة  تائجدا اق

اه  النتائج ان م نا الت لفة االقة التتى تيققدتا مجميعتة معاويتة البايتا تتؤثا ايجا تا شتى تيق تم الفتاي 

االستتماار شتى التسييق ة م  ما تيصلا الى العديتد متا التيصت اا مندتا ان علتى شتا ة معاويتة اا ايتا 

اتدا اليال تة الخاصتة  تخفت ل الت تال    البيث عا اسال   ا تاج ة ذاا ت لفة اقتة مت  تتدع   استتااتت ج 

 لتتم ا ما تيق م استفادا  ا با ما الفاي التسييق ة 

 

 اإلطار النظري:

 : التوظيفأوالا 

 :ويم ا تناولدا  مايلي تت ين عمل ة التيف   ما عمل ة االستقطاب وعمل ة االخت ار والتع  ا

 االستقطاب:( 1 
العناصا المناسبة ل غة اليفائ  ال اغاا  المنظمة سيا  يق د  ا عمل اا البيث والتنق   عا 

 (.130ممي 1999عبد اليهاب  ) ان ذل  داخة المنظمة أو خارجدا.
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 تتلل  تعنتتي عمل تتة االستتتقطاب جتتلب األشتتااد ل تتغة اليفتتائ  ال تتاغاام ويعتتاف أيضتتاً  ا تتا 

) ذ تي ا ل غة اليفتائ .مجميعة الس اساا واالجاا اا التي تتخل للي يل علي أشضة االشااد المتقدم 

 .(126مم ي 2009م ي اسماع ةم م 

 أهمية عملية االستقطاب:

ت تس  عمل ة االستتقطاب أهم تدتا شتي المنظمتة  ذ أن أدا هتا النتاجا يم تا أن يستد  شتي تيق تم 

 األهداف التال ة:

 .تيش ا مجميعة  اش ة ما المتقدم ا المائم ا ل غة اليفائ  و أقة ت لفة مم نة 

  شي زيادا شعال ة االخت ار ما خال جلب أشتااد مناستب ا يتت  االخت تار الندتائي متا   تند  اإلسدام

 مما يؤد  الي تقل ة عدد المتقدم ا غ ا المؤهل ا.

  اإلسدام شي زيادا استقاار الميارد الب اية المنظمة عتا طايتم جتلب ماشتي ا جتدد واليتفتاف

  العامل ا الماغيب ش د .

 ة الخاصة  الميارد الب اية التي تليم عمل تة االخت تار  التتدري  عتا تقل ة جدد وتفقاا األ  ط

طايم التا  ن علي جلب مجميعة مائمة ومتم نا ذاا  فتا ا وتأه تة مناستب ا متا المتقتدم ا 
 ل غة اليفائ .

تيق م المسئيل ة االجتماع تة والقا ي  تة واألخاق تة إلدارا المتيارد الب تاية عتا طايتم االلتتنام  عمل تة 

 ( Genzo D.A. and S.P. Robbing ,1996, p440)بيث ال ي ية وتأم ا المتقدم ا الماشي ا ل غة اليفائ .ال

 خطوات عملية استقطاب العاملين:

 تت  عمل ة استقطاب الميفف ا الجدد  عدا ماا ة هي:

 *   تتيل طلتت  علتتي  اجتتة لعتتامل ا  ضتتاش  ام شعمل تتة االستتتقطاب تبتتدأ عنتتدما تظدتتا الياجتتة لعتتامل ا

  ضاش  ام وتت  مطالبة  دارا الميارد الب اية  تيش اه .

* تيديد أسليب تلب ة الطل : علي جدد  ضاشيم   ث تيتاا  دارا الميارد الب اية أن تيدد   ت  ستتت  
تلب تة هتله الياجتةم والتتتي قتد ت تين  يستتائة غ تا التع ت ا  االعتمتاد علتتي التدوام االضتاشي أو االستتتعا ة 

 هله اليالة لا تيتاا المنظمة لتع  ا عامل ا دائم ا. عمالة وقت ةم وشي 

*  ذا متتا تبتت ا أ تتا ال تتد متتا تن تت   متتيفف ا دائمتت ا  قستت  أو دائتتاا مع نتتةم الخطتتيا التال تتة هتتي تيديتتد 

م ادر الي يل علي هيال  الميفف ام وهنا علي  دارا الميارد الب اية أن تيدد ش ما أذا  ا ا ستتقيم 

 ة عا طايم النقة أو التاق ة أو غ اهم أو ما خارجدا. تيش اه  ما داخة المنظم

*  ذا ما وجدا  دارا الميارد الب اية ضاورا التع  ا متا ختارا المنظمتة تيتتاا ان تيتدد الف ئتة التتي 

تتيجا  ل دام وهة ي ي يا عاطل ا عا العمةم أشخاي يعملتين شتي منظمتاا مناشستةم أم طلبتة يقتا تين 
 اقد معد   ال تخاجد .ما ميعد التخاام شتسعي للتع

* متي ما ددا  دارا الميارد الب اية الف ئة التي س ت  التيجا  ل دام عل دا أن تيدد وس لة التيجةم وهتة 

) ت ين  االعانم االستعا ة  م ات  تيف   مع نةم أم  أستخدام وسائة أخا   ديشتة  تدأا تظدتا  ال تاً.

 .(215مم ي 2004 اي   ا يطي م 

 تعيين( األختيار وال2

عمل ة االخت ار والتع  ا ما أه  وفائ   دارا الميارد الب اية لما يتاتت  علتي هتله اليف فتة متا  تتائج 

ملميسة تنع س علي النتائج الندائ ة للمنظمتةم شت لفتة أخت تار العتامل ا تمشتة عن تااً مدمتاً متا عناصتا 

العلم ة شي عمل ة االخت ار والتع ت ا ان الت لفة التي تتيملدا المنظماا  ذا ما اتبعا األسس واإلجاا اا 

 .(81مم ي 2000)أ ي ش خةم تخفل ما الت لفة الناتجة عا قاار االخت ار الخطا.

يعاف االخت ار والتع  ا  أ ا عمل تة المفاضتلة  ت ا االشتااد المتقتدم ا متا   تث درجتة صتا  تد  لتلت  

المناسبةم وذل  عا طايم تيق م التياشم اليف فة وهي تددف الي وض  ال خص المناس  شي اليف فة 

) صتاح عبتد   ا متطلباا وواجباا اليف فتةم و ت ا متؤهاا وخ تائص ال تخص المتقتدم ل تغة اليف فتة.

 .(131م ي 2000الباقيم م 



Excellence Journal for Community & Humanity Sciences, Volume 2, Issue 1, Jul 2021- ISSN 1858-9456  

 
 

 25 

 معايير االختيار:

تعبا معاي ا االخت ار عا تلت  الخ تائص والمياصتفاا التتي يجت  تيشاهتا شتي الماشتا ل تغة 

معتت ام وهتتله الخ تتائص والمياصتتفاا ت تتين مستتتمدا متتا تيل تتة اليفتتائ   غتتاا  اليف فتتة  مستتتيى

الي يل علي مستيياا عال ة ما األدا  شي تلت  اليفتائ م وهتله المعتاي ا يتت  تجم عدتا شتي خ تائص 

مع نة مشة التعل   والخباا وال فاا الخسما  ة وال فاا ال خ  ة والمعاشة السا قة  ال خص الماشا 

ي علتتي المنظمتتة أن ي تتين لتتديدا تيديتتد وأضتتا لمعتتاي ا االخت تتارم ويتتت  تيديتتد معتتاي ا لليف فتتةم وينبغتت
االخت ار  نا  علي مياصفاا شاغة اليف فة اليالي عند مستتيى معت ا متا األدا  وتتمشتة هتله المعتاي ا 

 شي االتي:

 .  مستي  التعل 

 .الخباا السا قة 

 .ال فاا البد  ة الجسما  ة 

 .ال فاا ال خ  ة 

 (155مم ي 1998) أ مد ماهام م .السا م  ال خص المعاشة
  ما تيجد  عل المعاي ا     علي  فا ا س اسة االخت ار والتع  ا مندا:

 .متا عة الميف  شي العمة والتعاف علي مدى  فا تا شي أدا  عملا 

 .التعاف علي  م ا  ة الفاد شي التأقل  م  زمائا وفاوف عملا الجديد 

   قدراا الفاد وأدا ه وخباتا ومؤهاتا م  طب عة العمة المناط  ا.التعاف علي مدى تناس 

  ستتاب معتتد دوران العمتتة زمعاشتتة متتد  تتتاا االشتتااد الجتتدد العمتتة  الم تتاوع واال تقتتال التتي 

 .(99م ي2000) صاح عبد الباقيم م  م اوعاا أخا .

 

ا: مفهوم الميزة التنافسية  ثانيا

 تعريف الميزة التنافسية:

 يتت ا للمنظمتة التل  المتم تن المتيرد أو التقن ة أو "المدارا  ا دا الم نا التناشس ة السلمي علي عاف( 1

 المناشست ا عا هتؤال  واختاشدا تم نها ويؤ د المناشسينم لد  يقدما عما تنيد للعما  ومناش  ق     تاا

 والقت   المنتاش  متا المنيتدلد   ييقم   ث والتم نم االختاف هلا يتقبلين الليا العما   ظا وجدة ما

 ( 101مي2000 مالسلمي )علياآلخاون" المناشسين لد  يقدما ما على تتفيق التي

 أ شتا ت تين التي و المؤسسة ت ت فدا التي الجديدا "الطاائم أ دا على التناشس ة عاف  يرتا الم نا( 2

أ   م تدا  ام اال ت تاف هتلا تجست د  مقتدورها ي تين   تث المناشست ام قبتة متا المستتعملة تل  ما شعال ة
 ( Porter 1993, p 48 .)الياس    مفديما المؤسسة شي   داع عمل ة   داث آخا  معنى

 شتي يت  تيق قتا للمؤسسة تفيق عن ا "م نا أو أ دا على التناشس ة الم نا  :خلي ماسي  ب ة عاف( 3

 ( 37 مي 1989 )ماسي خل ةمللتناشس" مع نة الستاات ج ة اتباعدا  الة

مع نتة  إلستتاات ج ة  تباعدتا  التة شتي تيق قتا يتت  للمؤسستة تفتيق عن تا أ دا على أيضا عاشا  ما( 4

 للتناشس.

ومنتاش   قت     تتاا للمنظمتة يتت ا التل  المتم تن المتيرد أو التقن تة أو المدتارا أ دتا على أيضا وتعاف( 5

  ظتا وجدتة متا المناشست ا هتؤال  عتا واختاشدتا تم نهتا ويؤ تد المناشستينم يقدمتا عمتا تنيتد للعمتا 

 علتى تتفتيق التي الق   و المناش  ما المنيد لد  ييقم   ث والتم ن االختاف هلا الليا يتقبلين العما 
 اآلخايا. يقدما ما

ما تن  شتي تجعلدتا التتي االستاات ج اا تطب م و ص اغة على المنظمة قدرا"أ دا على أيضا وتعاف( 6

االستتغال  ختال متا التناشس ة الم نا وتتيقم الن اط  فس شي العاملة األخاى للمنظماا  النسبة أشضة

 القتدراا  لى  اإلضاشة والمعليمات ةم والتنظ م ة  والمال ة والمادية الفن ة الميارد و لإلم ا  اا األشضة

 وتطب تم ت تم   متا تم ندتا والتتي  المنظمتة تتمتت   دتا التتي اإلم ا  تاا متا وغ اهتا وال فتا اا

 ستااتج تدا. 



Excellence Journal for Community & Humanity Sciences, Volume 2, Issue 1, Jul 2021- ISSN 1858-9456  

 
 

 26 

يعاف التناشس ة على أ دا "قدرا الدولة على   تاا ستل   تعاي  المجلس األماي ي للس اسة التناشس ة:( 7

وختتدماا تنتتاشس شتتي األستتياق العالم تتة وشتتي  فتتس اليقتتا تيقتتم مستتتيياا مع  تتة مطتتادا شتتي األجتتة 

 ..(5م ي2002)  ييا طارقمالطيية"

 لل  التناشس ة الدول ة  (OCDE) وتعاف (:OCDE) التنم ةتعاي  منظمة التعاون االقت اد  و ( 8

 أ دتا : "القتدرا علتتى   تتاا الستل  و الختتدماا التتي تياجتا اختبتتار المنا متة الخارج تة شتتي اليقتا التتل  

تياشظ ش ا على تيس   الدخة الميلي اليق قي"م  ما يم ا تعاي  التناشس ة الدول ة  أ دا قدرا البلتد علتى 
  م(2013)عبد الي    جا يم  األسياق الميل ة والدول ة.زيادا    دا شي 

 (104م ي2000)علي السلميم  لعوامل المؤثرة على إنشاء الميزة التنافسيةا

 تن أ الم نا التناشس ة  ت جة لعيامة داخل ة أو عيامة خارج ةم  ل اها  التالي:

العيامتتة الخارج تتة: تتمشتتة شتتي تغ تتا ا ت اجتتاا العم تتة أو التغ تتااا الت نيليج تتة أو االقت تتادية أو ( 1

القا ي  ةم و التي قد تخلم م نا تناشس ة لبعل المؤسساا  ت جة لساعة رد شعلدت  علتى التغ تااام علتى 

 تة شتي الستيق أستاع سب ة المشال يم ا القيل  أن المنظمة التي استتيردا الت نيليج تا اليديشتة والمطلي

ما غ اها استطاعا خلم م نا تناشس ة عا طايم ساعة رد شعلدا علتى تغ تا الت نيليج تا وا ت اجتاا 

 السيق. 
ما هنا تظدا أهم ة قدرا المنظمة على ساعة االستجا ة للمتغ ااا الخارج ةم ويعتمد هلا علتى ماو تة 

معليمتاا وتيقت  التغ تااام و وجتيد  ظتام المنظمة وقدرتدا على متا عة المتغ ااا عا طايم تيل تة ال

 م(2012)سال  النريقاا  معليماا أصا.

هي قدرا المنظمة على امتاا ميارد و نا  أو شاا  قدراا ال ت ين متيشاا لتدى  :العيامة الداخل ة( 2

 المناشستت ا اآلختتايام متتا   ندتتا اال ت تتار واإل تتداع اللتتليا لدمتتا دور  ب تتا شتتي خلتتم م تتنا تناشستت ة. و ال

يني ا اإل داع هنا شتي تطتييا المنتتج أو الخدمتةم ول نتا ي تمة اإل تداع شتي اإلستتاات ج ة واإل تداع شتي 

 أسليب العمة أو الت نيليج ا المستخدمة أو اإل داع شي خلم شائدا جديدا.
 (M. Porter,l'avantage 1999,p 85)اتطويره و تنميتها أسباب و التنافسية الميزة خلق أهداف

  :التناشس ة الم نا خلم ( أهداف1

 8 :هي و األهداف ما ميعةلمج لليصيل تناشس ة م نا خال ما المنظمة تسعى

 جديدا. تسييق ة شاي خلم 

 يع ة أو العما  ما جديدا  يع ة م  التعامة أو جديدا سيق لدخيل جديد تناشسي مجال دخيل  

 الخدماا. و السل  جديدا ما

 تاغت  التتي ال ب تاا الفتاي و  ل دا اليصيل المنظمة تايد التي لألهداف جديدا مستقبل ة رؤية ت ييا

 تعتد .الجتيدا تيق تم أستات أل دتا للعمتا م الق متة خلتم شتي التناشست ة الم نا أسات شي اقتناصدا؛ يتمشة
 وجت   التتالي و عمائدتا ختال متا  ال معاشتتا تستتط   ال معقد أما  ي دا يد  المنظمة ما أ شا الق مة

  لتى اليصتيل الق متة تعظت   و تيق تم ختال متا المنظمتة تسعى .ذل   لما أم ا رأيد  استطاع عل دا

 م(2019)التيمم .اليال ة التناشس ة السيق شي تأ  د  قائدا ضمان و العم ة رضا

 التناشس ة: الم نا وتطييا تنم ة أسباب -2

ي تع    ق ق تة تناشست ة منايتا امتتاا علتى متيقت  الستيق شتي االستتماار و النمتي و البقتا  ضتمان  ن

 التناشست ة المنايتا تطتييا و تنم تة  لتى دومتا المنظمتة تستعى لتلا و المناشس ا قبة ما ميا اتدا و تقل دها

 علتى  االعتمتاد هتلا و الستيق علتى تطب قدتا و للمناشستة جديتدا آل تاا ا ت تاف ختال هتلا متا و اليال ة
)ا تااه   ستع دم  .للعمل تاا أشضتة أدا  تقتدي  و الت نيليج تا علتى المستماا التيس ناا يتمشة شي الل  اال ت ار

 م(2017

  :مايلي التناشس ة الم نا تطييا و تنم ة ضاورا  لى تؤد  التي األسباب أه  ما

 المنتتجم ت تم   علتى مباشتا تتأث ا لتا ست  ين جديتدا ت نيليج تا ا ت تار  ن :جديدا ت نيليج ا فدير( 1

 الخ......للن ائا المقدمة الب    عد ما الخدماا  لى  اإلضاشة التيزي و  اإل تاا التسييم طاق
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 هلا و  استماار متجددا المستدل  رغباا و  اجاا تعد :تغ اها أو للم تايا جديدا  اجاا فدير( 2

 الم تنا شتي تجديتد ييتدث عل تا و المع  تي... التخ المستيى وارتفاع االستدا يم اليعي ال ت ار  ت جة

 .جديدا تناشس ة م نا تنم ة أو اليال ة التناشس ة

 تجم ت  إلعتادا جديتدا طتاق أو جديتد صتناعي قطتاع فدتير  ن :ال تناعة شتي جديتد قطتاع فدتير( 3

 ( 071م 2000)علي السلميم  جديدا م نا عنا خلم ينتج السيق شي اليال ة القطاعاا

 الت تال   شتي جتيها   تغ تا تتغ تا التناشست ة الم تنا  ن :تياشاها درجة أو المدخاا ت ال   تغ  ا( 3
 الخ.............اإل تاا وسائة الطاقةم المادا األول ةم العمالةم :مشة للمدخاا النسبة أو المطلقة

 مشتة التناشست ة الم تنا علتى مباشتا تتأث ا الي يم تة للق تيد  ن :الي يم تة الق تيد شي تغ  ااا  دوث( 4

 الختاوا و الدخيل ق يد التليثم ما الب ئة  ماية المنتجم ماا مياصفاا يخص ش ما الي يم ة الق يد

 .السيق ما

 هتي متا  قتدر ذاتدتا  تد شتي شاصتة تعتبتا ال اليتالي اليقتا شتي التناشس ة الم نا أن القيل يم ننا

 هتلا تيق تم و  ل دا لليصيل المناشس ا  ة اهتمام مية ت با التم ن هلا تيقم التي الن المنظمة تيديد

 و التيست ا علتى للعمتة  ياجتة شالمنظمتة واليسائةم وعل تا الطاق  ة على التفيق  االعتماد أو التم ن

)عمار سال م والميا اا  للتقل د قا لة غ ا  ق ق ة تناشس ة منايا امتاا  غاا وهلا والتطييا المستما التجديد

 .م(2019

 مصنع المهندس للبوهياتدراسة الحالة: 

 (م ن   يه اا المدندت –الميارد الب اية ادارا )النشاة والتطور

 تتاأت متال وطنتي وعلتتي أيتد  ستتيدا  ة شتي مستتا ة  1999تأستس م تن   يه تتاا المدنتدت شتتي عتام  

( الخمستتين ومتتا ثتت    طلقتتا 50ميتتدودا و طاقتتة ا تاج تتة  ستت طة وعتتدد قل تتة متتا العتتامل ا ال يتعتتدون )

 جلت  أ تدث االل تاا والنعتداا وتيف ت  ال تادر مس اتا  يي التطير واال ت ار والتيست  أشق تاً ورأست اً 

الب تتا  المؤهتتة وتنويتتده  التقن تتاا وتدريبتتا عل دتتا  غتتاا التيستت ا المستتتما وذلتت   عمتتة البتتاامج 
والخطتتا التدريب تتة الستتنيية وجلتت  الخبتتاا  والمست تتاريا الميل تت ا واالجا تت م ول تتي يتستتني االستتتفادا 

اال تتتاا والجتتيدا والتتتي تطبتتم عل دتتا المياصتتفاا  الق تتي  متتا خبتتااتد  وصتتيالً التتي أعلتتي معتتدالا

والمعايا العالم ة وللل  أعتمد  ظام الجيدا  س  المياصفة العالم تة  تتي أثمتا ذلت   ي تيل الم تن  

م ومياشظ عل دا  تي تاريخا وذل   مااجعتدا سنيياً ما قبة ال ا ة 2004علي شدادا األينو منل العام 

 الما ية.

تنامناً م  الطفاا التي  ققدا الم تن  شتي اال تتاا  متاً و يعتاً و دختال منتجتاا جديتدا  عتد    تا   دارا  

متخ  ة شي البيث والتطييا صي  ذل  اتساع شي الاقعة الجغااش ة للم ن  وزيادا السعة التخنين ة 

ا الستل    تتي أصتبيا  إضاشة مخازن للخام والمنتج يااعي ش دا الت م   المشالي واتبتاع طتاق التختني
 ( أثني ع ا االف متا ما  .12000تمتد شي مسا ة تقدر  ييالي )

تسعي ادارا الم ن  دوماً  االهتمام  بئ ة العمة والمي ا الخارجي   ث تجد ن الم ات  وأما ا العمتة  

ل تتي يتتؤد  العمتتة   تتيرا ماييتتة أمنتتة مااعتتى ش تتا ستتبة الستتامة وال تتية المدن تتة وتدييتتة وت  تت  

ارا طتتيار  ومعتتداا  طفتتا م وشتتي الميتت ا الختتارجي االهتمتتام  جمتت  النفايتتاا والتتتخلص مندتتا ومختت

 التنس م م  الجدة المخت ام وأيضاً زراعة وت ج ا أمام الم ن  لليد ما ت اعد و  ت ار الغبار  تي 

 تاج تة يت  ضمان استماار العمل ة اال تاج ة  دون تيق  أو ا قطاعم  اصا االدارا علي ق ام و تداا  

وم ا   لتغل  الم ن   العبياا ومياد التغل   مشة م ن  عنا للعبياا ومياد التغل   وأيضاً م ن  

المدندت لل اتين واليرق المقي  التل  يمتد الم تن   ا ت اجتا وياشتد مجميعتة متا الم تا   االختا  
 تتاوع مجمتت  وم تتن  ال متتي  تتيا التتل  ينتتتج العتتيازل مشتتة الفلن تتيا والغتتاا  يجتتا  العمتتة األن  م

عاوت الامال ال ناعي  بيا  والل  ييي  م ن  الطا اا والمعاج ا والدها اا  ا ياعدتا وايضتاً 

 (م ن   يه اا المدندت –ادارا الميارد الب اية )م ا   التعبئة والتغل  
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 الموقع:

 يق  م ن   يه اا المدندت شي المنطقة ال ناع ة  مدينة أمدرمان. 

 الرؤية:

    يه اا المدندت أ با م ن  منتج للبد اا شي السيدان.أن ي ين م ن 

 الرسالة:

 .تقدي   يه اا مائ ة وصناع ة وطا اا وعيازل ذاا جيدا عال ة واسعار مناشسة 

 .تيق م مستيياا مت اعدا ما رضا العما  والمتعامل ا م  الم ن  عا منتجاتا وخدماتا 

ادارا المتيارد ) ت ار شتي منتجتاا وختدماا الم تن تيق م مستيياا مت اعدا ما الجيدا والتجديد واال

 (م ن   يه اا المدندت –الب اية 

 .تيق م مستيياا مت اعدا ما الفاعل ة وال فا ا شي العمل اا اال تاج ة 

  تيش ا   ئة عمة تتس   أعلي مستيياا التقن ةم تستاعد علتي استتقطاب واليفتاف علتي متيارد   تاية

 عال ة التدري .

  مستيياا صية الب ئة واليد ما التليث شي  اشة مااشم اال تاا والتخنيا.تيق م أعلي 

  العمة علي تطتييا وتيست ا طتاق واستال   صتناعة البيه تاا لليصتيل الق تي درجتاا ال فتا ا

 والفعال ة شي أدا  الم ن .

 األهداف:

 يسعي م ن   يه اا المدندت لتيق م األهداف التال ة:

  والنيت تتة وال تتناع ة والمعتتاج ا والغتتاا  والفلن تتيا طل تتاا اليتتيائا صتتناعة الطتتا اا المائ تتة

 والمليباا و د اا الدما شنش ومنتجاا القل ن والفالفا.

  ت تم   وتطتييا المنتجتاا الجديتدا التتي ييتاجدتتا الستيق و عتداد مياصتفاتدا وتجايبدتا وتستتع اها

 تمد داً ال نالدا تجارياً.

 لمجاورا ما المنتجاا التي ينتجدا الم تن  والتيست  شتي تغط تة تلب ة ا ت اجاا االسياق الميل ة وا

  اشة المناطم  دا.

 .تطييا وتيس ا طاق ت ن   صناعة البيه اا مساهمة شي التنم ة ال ناع ة ال املة شي السيدان 

تطييا وتيس ا مداراا وقدارا العامل ا شي الم تن  مستاهمة شتي تنم تة ال تيادر الب تاية العاملتة شتي 

 (م ن   يه اا المدندت –ادارا الميارد الب اية ) ل ناعي شي السيدان.المجال ا

  

  تيق تتم معتتتدالا مت تتتاعدا متتتا العائتتد علتتتي االستتتتشمار والا ي تتتة ضتتما اً لتيق تتتم أعلتتتي الفيائتتتد

 للمساهم ا تأ  داً لاستماارية والتيس  والتطييا.

  ال ناعة شي البادالمساهمة شي التنم ة االقت ادية واالجتماع ة وشي دش  عجلة 

 

 

 الدراسة الميدانية:

 إجراءات الدراسة الميدانية

تتمشتتة شتتي متتندج الدراستتة واستتليب جمتت  الب ا تتاا ومعالجتدتتا ا  تتائ ا" وتفستت اها  واجتتاا    

اختباراا الشباا وال دق للتأ د ما صا  تدا  االضاشة الى وص  لمجتم  وع نة الدراستة واالستال   

 وذل  على النيي التالي:جبدا تيل ة الب ا اا واستخااا النتائج اال  ائ ة التي ت   مي

 أوال" منهج الدراسة :

اعتمتتدا الدراستتة علتتى المتتندج اليصتتفي  اعتبتتاره يتتتا م وطب عتتة الم تت لة ميضتتيع الدراستتة 
ومناس  شي تيق م أهداشدا واإلجا ة عا األسئلة شضا" على أ ا المندج الل  يقيم على وص  اليقائم 

 الااهنة المتعلقة  طب عة الظاهاا والم  لة وت يياها  م ا" عا طايم جم  الب ا اا.
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 ثانيا" مجتمع وعينة الدراسة:

يت ين مجتم  الدراسة ما اإلداراا المخت ة   ا اا البيه اا ) شا ة  يه اا المدندت( تت  

التتتي تتتت ا اخت تتار اخت تتار مفتتاداا الدراستتة عتتا طايتتم أستتليب الع نتتة الق تتدية وهتتى أ تتدى الع نتتاا 

(  ستتبا ة علتى مجتمت  الدراستة 60مفاداا ميددا ذاا ال لة  ميضيع الدراسة    ث ت  تيزي  عدد )

(%.   ا دتتا 100(  ستتبا ة ستل مة تت  استتخدامدا شتي التيل تة  نستبة استتاجاع  لغتا )60وتت  استتاجاع )

  اآلتي:
 ( االستبيانات الموزعة والمعادة1جدول )

 بةالنس العدد البيان

 %100 60 االستبيانات الموزعة

 %100 60 االستبيانات التي تم إرجاعها

 %0 0 االستبيانات التي لم يتم إرجاعها

 0 0 االستبيانات غير صالحة للتحليل

 %100 60 االستبيانات الصالحة للتحليل

 .2019الم در :  عداد البا ث ما الدراسة الم دا  ة  

 ثالثا" وصف أداة الدراسة

اعتمدا الدراسة على االستبا ة  أداا رئ س ة للي يل علتى الب ا تاا الازمتة لتيق تم أهتداف الدراستة لألستباب 

 التال ة :

 يم ا تطب قدا للي يل على معليماا ما عدد ما اإلشااد./1

 قلة ت لفتدا وسديلة تطب قدا. /2

 سديلة وض  عباراتدا واختبار ألفافدا. /3

 وتعط ا شاصة التف  ا.تيشا وقا للمستج    /4

 واشتملا االستبا ة على قسم ا:

 ( شقااا تناولا السماا ال خ  ة إلشااد ع نة الدراسة والمتمشلة شي:5ييتيى على عدد )القسم األول: 

 الدرجة اليف ف ة. /5سنياا الخباا. /4المؤهة العلمي. /3العما. /2النيع. /1

( 6 عتدد ) العاقتة  ت ا الشقاشتة التنظ م تة وتيق تم الم تنا التناشست ةمتا ميتير وا تد يقت س القسمم الثماني: يتكمون 

 شقاا. 

(م والتل  يتتااوح متا Likart Scaleدرجة االستجا اا  ست  مق تات ل  تاا الخماستى )  ما ت  ق ات

 .( أد اه2ال أواشم   دا  لى اواشم   دام  ما هي ميضا شي جدول رق  )

 ( مق ات درجة المياشقة2جدول رق  )

 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية

 أوافق بشدة 5 % فأكثر80 درجة موافقة مرتفعه جدا"

 أوافق 4 %79-70 درجة موافقة مرتفعه

 محايد 3 %69-50 درجة موافقة متوسطة

 ألوافق 2 %49-20 درجة موافقة منخفضة

 ألوافق بشدة 1 %20أقل من  درجة موافقة منخفضة جدا

 2019المصدر : إعداد الباحث من الدراسة الميدانية 

 وعل ا شأن اليسا الفاضي للدراسة  اآلتي:

(. وهتتي يمشتتة 3( =15/5.=)5(/ 1+2+3+4+5الدرجتتة ال ل تتة للمق تتات هتتي مجمتتيع األوزان علتتى عتتددها) 

( دل ذلت  علتى مياشقتة أشتااد 3اليسا الفاضي للدراسة   وعل ة  لما ذاد متيسا العبارا عا اليستا الفاضتي )

  علتى عتدم مياشقتة أشتااد ( دل ذلت3الع نة على العبارا   أما  ذا ا خفل متيستا العبتارا عتا اليستا الفاضتي )

 الع نة على العبارا.

 رابعا" تقييم أدوات القياس:

 وللتأ د ما صا  ة أداا الدراسة ت  استخدام  ة ما اختباراا ال دق والشباا وذل  على النيي التالي:

 صدق أداة الدراسة /1
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 اعتمدا الدراسة شي ق ات صدق أداا الدراسة على  ة ما:

 محتوى المقياس)أ(. اختبار صدق  

 عد أن ت  اال تدا  ما  عداد ال  غة األول ة لمقاي س الدراسة و تى يت  التيقم متا صتدق ميتتيى أداا الدراستة 

والتأ د ما أ دا تخدم أهداف الدراسة ت  عاضدا على مجميعة ما المي م ا والخبتاا  المخت ت ا  لتغ عتدده  

(  وقتد طلت  متا المي مت ا   تدا  1يضتا شتي المليتم)( ما المي م ا شي مجال ميضيع الدراسة  ما هتي م5)

أرائد   يل أداا الدراسة ومدى صا  ة الفقااا وشتميل تدا وتنتيع ميتياهتا وتقتيي  مستتيى ال ت اغة اللغييتة 

أو أية ما ظاا ياو دتا مناستبة ش متا يتعلتم  التعتدية أو التغ  تا أو اليلف.و عتد أن تت  استتاجاع االستتب ان متا 

  تيل تتة استتتجا اتد  واألختتل  ما ظتتاتد  و جتتاا  التعتتدياا التتتي اقتا تتا عل تتام مشتتة تعتتدية جم تت  الخبتتاا  تتت

ميتيى  عل الفقااا   وتعدية  عل الفقااا لت با أ شا مائمتة   و تلف  عتل الفقتااا وت تي ا أخطتا  

دتا  مشا تة ال تدق ال  اغة اللغيية. وقد اعتبا البا ث األخل  ما ظاا المي م ا و جاا  التعدياا الم تار  ل 

الظاها    وصدق الميتتيى لتألداا واعتبتا البا تث أن األداا صتالية لق تات متا وضتعا لتا. و تلل  تت   ت تم   

 ((.2االستبا ة شي صيرتدا الندائ ة ) ا ظا مليم رق  )

 (. اختبار الثبات 2)

 :اعتمدا الدراسة الختبار ثباا أداا الدراسة على وطايقة التبايام وذل   ما يلي 

 : Cronbach Alphaطريقة التباين باستخدام معادلة الفأ كرونباخ 

(م والتل  يأختل ق متاً تتتااوح Cronbach,s Alphaت  استخدام شي هله الدراسة معامة  لفا  او بتا"" )

  ا ال فا واليا د صي ام شإذا ل  ي ا هناا ثباا شي الب ا اا شإن ق مة المعامة ت ين مستاويةً لل تفام وعلتى 

س  ذا  ان هناا ثبتاا تتام شتي الب ا تاا شتإن ق متة المعامتة تستاو  اليا تد صتي ا. أ  أن زيتادا معامتة  لفتا الع 

 او با" تعني زيادا م داق ة الب ا اا ما ع س  تائج الع نة على مجتم  الدراسة.  ما أن ا خفتاا الق متة عتا 

با" علتى تباينتاا أستئلة االختبتارم وت تتاط ( دل ة على ا خفاا الشباا الداخلي. وتعتمد معادلة الفأ  او 0.60)

أن تق س  نيد االختبار سمة وا دا شقام وللل  قتام البا تث  يستاب معامتة الشبتاا لميتاور الدراستة  وش متا يلتي 

 استقطاب واختيار العاملين وتحقيق الميزة التنافسيمحور الدراسة:  تائج اختبار الشباا لميير الدراسة:

 اختبار الفأ كرنباخ لمقياس عبارات محور الدراسة( نتائج 3جدول رقم )

 الفأ كرنباخ العبارات

 0.80 يتم اختيار أفراد الموارد البشرية بغرض تحقيق الميزة التنافسية /1

 0.85 أن عملية استقطاب العاملين يؤدى إلى جذب المهارات لتحقيق الميزة التنافسية الالزمة /2

 0.82 يتم وفق الضوابط العلمية لتحقيق الميزة التنافسية أن استقطاب الموارد البشرية /3

 0.85 أن مقدرة الموارد البشرية على االبتكار والتطوير تؤدى إلى تحقيق الميزة التنافسية  /4

 0.81 أن استخدام الموارد البشرية للتكنولوجيا الحديثة يؤدى إلى تحقيق الميزة التنافسية بالشركة المبحوثة /5

 0.79 أن وضوح الوصف الوظيفي للموارد البشرية يحقق الميزة التنافسية  /6

 0.82  اجمالى العبارات

 2017المصدر : إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية 

اسممتقطاب واختيممار العمماملين  (  تتتائج اختبتتار الشبتتاا أن قتت   الفتتأ  ا بتتا" لجم تت  عبتتاراا ميتتير3متتا الجتتدول )

%( وتعنتتى هتتله القتت   تتتياشا درجتتة عال تتة متتا الشبتتاا التتداخلي لجم تت  60ا بتتا متتا )وتحقيممق الميممزة التنافسممية 

العبتاراا ستيا   تان ذلت  ل تة عبتارا علتى  تدا أو علتى مستتيى جم ت  عبتاراا المق تات   تث  لغتا ق متة الفتتأ 

وما ث  يم ا القيل  ان المقاي س التتي اعتمتدا عل دتا الدراستة ( وهي ثباا ماتف  0.82 ا با" للمق ات ال لى )

لق ات ميتير الدراستة الشتا ي تتمتت   الشبتاا التداخلي لعباراتدتا ممتا يم ننتا متا االعتمتاد علتى هتله اإلجا تاا شتي 

 تيق م أهداف الدراسة وتيل ة  تائجدا.

 خامسا" اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

ة هتتة الب ا تتاا تتبتت  التيزيتت  الطب عتتي أم ال وهتتي يعتبتتا اختبتتار ضتتاور  الخت تتار يدتتدف هتتلا االختبتتار لمعاشتت

االختبار المناس  الختبار شاوا الدراسة.   ث  جد  ذا  ا ا الب ا تاا تتبت  التيزيت  الطب عتي شتأن االختبتاراا 

ختبتاراا الامعلم تة ) تاى ( تعتبا مناسبة  أم  ذا  ا ا الب ا اا ألتتب  التيزي  الطب عي شتأن االTالمعلم ة)اخت ار

تا   ( تعتبا مناسبة الختبار شاضة الدراسة. وهلا ال اط يعتبا ما ال اوط الدامة شي االختبتاراا اإل  تائ ة 

المعلم ة و دون تيق م هلا ال اط ال يم ا تطب م االختبار ما النا  تة العمل تةم  ذا تجاهلنتا ذلت  ال تاط وطبقنتا 
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ق تة وخاطئتة و التتالي  تة االستتنتاجاا المتاتبتة علتى االختبتار ت تين  ع تدا عتا االختبار ت ين النتائج غ ا منط

 :Kolmograv-Smirovال ية.وللتأ د ما أن الب ا اا تتيزع  س  التيزي  الطب عي ت  استخدام اختبار 

 (  تائج اختبار التيزي  الطب عي لمياور شاض ة الدراسة:4وييضا الجدول رق  )

 بار التيزي  الطب عي لمق ات مياور الدراسة(  تائج اخت4جدول رق  )

 العبارات
 Z قيمة

مسممممممتوى 

 المعنوية

 0.000 76 0.8 العاقة   ا استقطاب واخت ار العامل ا وتيق م الم نا التناشس ة

 .2017المصدر : إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائى  

مستيى الداللة المعنيية لجم   لميير الدراسة ا بتا متا (  تائج اختبار التيزي  الطب عي أن ق ما 4ما الجدول )

%( وتعنى هله الق   عتدم تتيشا خاصت ة التيزيت  الطب عتي لب ا تاا شاضت ة الدراستة ولتلل  ال يم تا استتخدام 5)

 االختباراا المعلم ة وعل ا يت  استخدام االختباراا الامعلم ة )اختبار  اى تا   ( الختبار شاضة الدراسة.

ا:   األساليب اإلحصائية المستخدمةسادسا

عتالج البا تث الب ا تاا التتي تت  الي تيل عل دتا متا الدراستة الم دا  تة    تائ ام  استتخدام البا تامج اإل  تائي 

 م   ث قام البا ث  ما يلي:SPSSللعليم االجتماع ة 

قتتام البا تتث تام تتن متغ تتااا الدراستتة  طايقتتة واضتتيةم  تتتى ال ييتتدث خلتتا شتتي داللتتة الامتتيز المعطتتاام و/1

  تسج ة  ة متغ ا والامن الل  أعطى لا شي قائمةم ل ي يت  الاجيع  ل دا عند الياجة. 

 دختتال   ا تتاا استتتماراا االستتتفتا  الم تتيية مستتبقا  لتتى الياستت  اآللتتيم وذلتت   عتتد تاق مدتتا  تتتى يم تتا  /2

 الاجيع  ل دا للتأ د ما   ا اتدا عند الياجة للل .

 استخدام األدواا اإل  ائ ة التال ة:ولتيل ة الب ا اام ت   

( لفقتتااا االستتتبا ة وذلتت   استتتخدام معامتتة  لفتتا  او بتتا"" Reliability Test(/  جتتاا  اختبتتار الشبتتاا )1)

(Cronbach,s Alpha . وت  استخداما لق ات االتساق الداخلي لعباراا الدراسة للتيقم ما صدق األدا .) 

 سمرنوف(-للبيانات) اختبار كولمنجروفاختبار التوزيع الطبيعي (/ 2)

يددف هلا االختبار لمعاشة هة الب ا اا تتب  التيزي  الطب عي أم ال وهتي يعتبتا اختبتار ضتاور  وذلت  الخت تار 

 االختبار المناس  الختبار شاوا الدراسة

 : وذل  ليص  خ ائص مفاداا ع نة الدراسة ما خال:أساليب اإلحصاء الوصفي(/ 3)

 التكراري لعبارات فقرات االستبانة التوزيعأ/ 

 وذل  للتعاف على التيزي  الت اار  إلجا اا أشااد الع نة على عباراا شاضة الدراسة.

 :الوسط الحسابي الموزونب/ 

تتت  اعتمتتاد هتتلا األستتليب اال  تتائى ليصتت  أرا  أشتتااد الع نتتة  تتيل متغ تتااا الدراستتة  اعتبتتاره أ تتد مقتتاي س 

شا عميم ة ما اليسا اليسا ي    ث أن اليسا اليسا ي االعت اد  يعتد  التة خاصتة الننعة الما نية  وهي أ 

 ما اليسا اليسا ي الماجا عندما ينظا  لى  اشة المفاداا  نفس األهم ة )اليزن(.

 ا/اال يااف المع ار 

 . ت  استخدام هلا المق ات لمعاشة مدى الت تا شي أرا  المستج ب ا ق اسا"  اليسا اليسا ي الماجا

 

 اختبار )كاى تربيع( -(3) 

% ويعنتى ذلت  أ تة 5وت  استخدام هدا االختبار الختبار الداللة اإل  ائ ة لفاوا الدراسة عند مستيى معنيية 

% ياشل شتاا العتدم وهتلا يعنتى )وجتيد 5 ذا  ا ا ق مة ) اى تا  ( الميسي ة عند مستيى معنيية اقة ما 

يجا  ة(.  ما  ذا  ا ا ق متة ) تاى تا  ت ( عنتد مستتيى معنييتة ا بتا متا شاوق ذاا داللة معنيية وت ين الفقاا ا

 % شلل  معناه قبيل شاا العدم و التالي عدم وجيد شاوق ذاا داللة    ائ ة وت ين الفقاا سلب ة. 5

 تحليل بيانات الدراسة األساسية

لدراستة وذلت  متا ي تمة هله الجن  متا الدراستة تيل تة لميتاور الدراستة األساست ة ومناق تة شتاوا ا

 خال  تباع الخطياا التال ة:

وذل  ما خال تلخ ص الب ا اا شي جداول والتتي  التيزي  الت اار  إلجا اا المبييث ا على عباراا البيث/1

 تيضا ق    ة متغ ا لتيض ا أه  المم ناا األساس ة للع نة شي ش ة أرقام و س  مئيية لعباراا الدراسة. 
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  ث يت   ساب  ة متا اليستا اليستا ي واال يتااف المع تار  لعباراا مياور الدراسة التيل ة اال  ائى  /2

مجمتتيع ( والتتل  تتت  تقتتدياه )3ويتتت  مقار تتة اليستتا اليستتا ي للعبتتارا  اليستتا الفاضتتي للدراستتة والبتتالغ ق متتتا )

درجاا أوزان المق ات) أواشم   دا   أواشم   أواشم ميايد   ال أواشتم   ال أواشتم   تدا( علتى م ي تاا المق تات 

  ث تتيقم المياشقة على الفقتااا  ذا  تان اليستا اليستا ي للعبتارا ا بتا (. 3( =15/3=)3(/ 5+4+3+2+1)

 ليسا ي أقة ما اليسا الفاضي. (  وتتيقم عدم المياشقة  ذا  ان اليسا ا3ما اليسا الفاضي )

 (/ اختبار )كاى تربيع( لداللة الفروق3)

% ويعنتى ذلت  أ تة  ذا  ا تا 5وت  استخدام هلا االختبار الختبار الداللة اإل  ائ ة للفاوق عند مستيى معنيية 

% تعنتى وجتيد شتاوق ذاا داللتة معنييتة وت تين 5ق مة ) اى تا  ت ( الميستي ة عنتد مستتيى معنييتة اقتة متا 

% شتلل  معنتاه عتدم وجتيد شتاوق 5 با ما الفقاا ايجا  ة.  ما  ذا  ا ا ق مة ) اى تا   ( عند مستيى معنيية ا

 ذاا داللة    ائ ة وت ين الفقاا سلب ة. 

شتي  العالقة بين استقطاب واختيمار العماملين وتحقيمق الميمزة التنافسميعرض وتحليل بيانات محور الدراسة :ا

 المجتم  ميض  الدراسة ت   تباع الخطياا التال ة:

 وش ما يلي التيزي  الت اار  للعباراا التي تق س العاقة  ت االثاني: أوال" التوزيع التكراري لعبارات المحور  

  ستاات ج ة استقطاب واخت ار العامل ا و الم نا التناشس ة شي المجتم  ميض  الدراسة: 

 

 ع التكراري لعبارات محور الدراسة.( يوضح التوزي5جدول رقم ):

 العبارة
 بشدةال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
يتتتتت  اخت تتتتار أشتتتتااد المتتتتيارد  /1

الب تتاية  غتتتاا تيق تتم الم تتتنا 

 التناشس ة
26 43.3 25 41.7 5 8.3 2 3.3 2 3.3 

أن عمل تتة استتتقطاب العتتامل ا  /2

يتتتتتؤدى  لتتتتتى جتتتتتلب المدتتتتتاراا 

 لتيق م الم نا التناشس ة الازمة

15 25 34 56.7 10 16.7 1 1.7 0 0 

أن استقطاب الميارد الب اية  /3

يتتتتتت  وشتتتتتم الضتتتتتيا ا العلم تتتتتة 

 لتيق م الم نا التناشس ة

13 21.7 31 51.7 12 20 4 6.7 0 0 

أن مقتتتدرا المتتتيارد الب تتتاية  /4

علتتتى اال ت تتتار والتطتتتييا تتتتؤدى 

  لى تيق م الم نا التناشس ة 

24 40 19 31.7 16 26.7 1 1.7 0 0 

المتتيارد الب تتاية أن استتتخدام  /5

للت نيليج تتتا اليديشتتتة يتتتؤدى  لتتتى 

تيق تم الم تتنا التناشست ة  ال تتا ة 

 المبييثة

18 30 24 40 16 26.7 1 1.7 1 1.7 

أن وضيح اليص  التيف في  /6

للمتتتيارد الب تتتاية ييقتتتم الم تتتنا 

 التناشس ة 

25 41.7 20 33.3 12 20 3 5 0 0 

 0.8 3 3.3 12 19.8 71 42.5 153 33.6 121 اجمالى العباراا

 2017المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل االحصائى 

( % متا أشتااد الع نتة يياشقتين علتى اجمتالى العبتاراا التتي تقت س 76.1( أن  ستبة )5يتضا متا الجتدول رقت  )

ذلت   (   نما  لغتا  ستبة غ تا المتياشق ا علتىالعالقة بين استقطاب واختيار العاملين وتحقيق الميزة التنافسية)

( %.و ش متتا يلتتي التيزيتت  19.8( %م أمتتا أشتتااد الع نتتة التتليا لتت  يبتتدو  جا تتاا ميتتددا شقتتد  لغتتا  ستتبتد  )4.1)

 الت اار  على مستيى الفقااا:

اختيمار أفمراد المموارد البشمرية  ( % ما أشااد الع نة يياشقتين علتى أن85) ( أن  سبة1.يتب ا ما الفقاا رق  )1

(% متا  شتااد الع نتة والتليا 6.6  نما  لغا  سبة غ ا المياشقين على ذلت  )نافسية يتم بغرض تحقيق الميزة الت

 ( %.8.3ال يبدون  جا اا ميددا شقد  لغا  سبتد  )
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عمليمة اسمتقطاب العماملين  ( % متا أشتااد الع نتة يياشقتين علتى أن81.7) ( أن  ستبة2.يتب ا ما الفقتاا رقت  )2

  نمتتا  لغتتا  ستتبة غ تتا المياشقتتين علتتى ذلتت  يممؤدى إلممى جممذب المهممارات لتحقيممق الميممزة التنافسممية الالزمممة 

 ( %.16.7(% ما  شااد الع نة والليا ال يبدون  جا اا ميددا شقد  لغا  سبتد  )1.7)

اسمتقطاب المموارد البشمرية  يياشقتين علتى أن( % متا أشتااد الع نتة 73.4) ( أن  سبة3.يتب ا ما الفقاا رق  )3

(% ما  شااد 6.7  نما  لغا  سبة غ ا المياشقين على ذل  )يتم وفق الضوابط العلمية لتحقيق الميزة التنافسية 

 ( %.20الع نة والليا ال يبدون  جا اا ميددا شقد  لغا  سبتد  )

مقدرة المموارد البشمرية علمى   نة يياشقين على أن( % ما أشااد الع71.7) ( أن  سبة4.يتب ا ما الفقاا رق  )4

(% متا 1.7  نمتا  لغتا  ستبة غ تا المياشقتين علتى ذلت  )االبتكار والتطوير تؤدى إلى تحقيق الميمزة التنافسمية 

 ( %.26.7 شااد الع نة والليا ال يبدون  جا اا ميددا شقد  لغا  سبتد  )

اسممتخدام الممموارد البشممرية  شتتااد الع نتتة يياشقتتين علتتى أن( % متتا أ70) ( أن  ستتبة5.يتبتت ا متتا الفقتتاا رقتت  )5

  نمتا  لغتا  ستبة غ تا المياشقتين للتكنولوجيا الحديثة يمؤدى إلمى تحقيمق الميمزة التنافسمية بالشمركة المبحوثمة 

 ( %.26.7(% ما  شااد الع نة والليا ال يبدون  جا اا ميددا شقد  لغا  سبتد  )3.3على ذل  )

وضمموح الوصممف المموظيفي  ( % متتا أشتتااد الع نتتة يياشقتتين علتتى أن75) ( أن  ستتبة6  ).يتبتت ا متتا الفقتتاا رقتت6

(% متتا  شتتااد الع نتتة 5  نمتتا  لغتتا  ستتبة غ تتا المياشقتتين علتتى ذلتت  )للممموارد البشممرية يحقممق الميممزة التنافسممية 

 ( %.20والليا ال يبدون  جا اا ميددا شقد  لغا  سبتد  )

 )العالقة بين استقطاب واختيار العاملين وتحقيق الميزة التنافسية( ثانيا" اإلحصاء الوصفي لعبارات محور

 ش ما يلي جدول ييضا المتيستا اليستا ي واال يتااف المع تار  واألهم تة النستب ة للعبتاراا التتي تقت س ميتير

 . العاقة   ا استقطاب واخت ار العامل ا وتيق م الم نا التناشس ة وتات بدا وشقا" إلجا اا المستق ى مند 

( اإلحصمماء الوصممفي لعبممارات محممور العالقممة بممين اسممتقطاب واختيممار العمماملين وتحقيممق الميممزة 6جممدول رقممم )

 التنافسية 

 العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

األهمية 

 النسبية

مستوى 

 االستجابة
 الترتيب

يت  اخت تار أشتااد المتيارد الب تاية  غتاا تيق تم  /1

 الم نا التناشس ة
 1 ماتفعة جدا 83.6% 4.18 0.965

أن عمل تتتة استتتتقطاب العتتتامل ا يتتتؤدى  لتتتى جتتتلب  /2

 المداراا لتيق م الم نا التناشس ة الازمة
 4 ماتفعة جدا %81.0 4.05 0.699

أن استتقطاب المتتيارد الب تتاية يتت  وشتتم الضتتيا ا  /3

 العلم ة لتيق م الم نا التناشس ة
 6 ماتفعة 77.6% 3.88 0.825

أن مقدرا الميارد الب اية على اال ت ار والتطتييا  /4

 تؤدى  لى تيق م الم نا التناشس ة 
 2 ماتفعة جدا %81.6 4.08 0.907

أن استتتخدام المتتيارد الب تتاية للت نيليج تتا اليديشتتة  /5

 يؤدى  لى تيق م الم نا التناشس ة  ال ا ة المبييثة
 5 ماتفعة 79.0% 3.95 0.891

أن وضتتتيح اليصتتت  التتتيف في للمتتتيارد الب تتتاية  /6

 ييقم الم نا التناشس ة 
 3 ماتفعة جدا %81.4 4.07 0.903

  ماتفعة جدا %80.8 4.04 0.865 اجمالى العباراا

 2017المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 

 ( ما يلي:6يتضا ما الجدول رق  )

 أن  لتى ي ت ا وهتلا (3)الفاضي  اليسا ي اليسا ما ميير األ با عباراا ما عبارا ل ة اليسا ي اليسا /1

علتى  الدراسة ع نة أشااد مياشقة يعني أ  اإليجا ي االتجاه شي تس ا العباراا هله  يي الدراسة ع نة أشااد اتجاه

( شتي التنافسميةالعالقة بين استقطاب واختيار العاملين وتحقيق الميزة ومضمين العباراا التي تق س ) ميتي 

المجتمتت  ميضتت  الدراستتة  مستتتيى استتتجا ة ماتفعتتة جتتدا   تتث  ققتتا جم تت  العبتتاراا متيستتطا" عتتام مقتتداره 

 (%. 80.8( وأهم ة  سب ة )0.865( و ا يااف مع ار  )4.04)

 جتا ا شتي الماتبتة(يتم اختيار أفراد الموارد البشرية بغرض تحقيق الميزة التنافسية ما يتضا أن الفقاا ) /2

( و  أهم تة  ستب ة 0.965(  تا يااف مع تار  )4.18األولى   ث  لغ متيسا  جا اا أشااد الع نة على العبارا )

 (%. 83.6ماتفعة جدا  لغا )
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أن مقمدرة المموارد البشمرية علمى االبتكمار والتطموير تمؤدى إلمى تحقيمق الميمزة )تل دا شي الماتبتة الشا  تة الفقتاا 

 (%. 81.6( و أهم ة  سب ة )0.907( وا يااف مع ار  )4.08 متيسا  سا ي )( التنافسية

أن اسمتقطاب المموارد البشمرية يمتم وفمق الضموابط العلميمة لتحقيمق أما الماتبتة األخ تاا شقتد جتا ا الفقتاا ) /3

 (%. 77.6وأهم ة  سب ة  لغا ) (0.825( و ا يااف مع ار  )3.88(   ث  لغ متيسطدا )الميزة التنافسية

 :اى تربيع(: لعبارات ثالثا" اختبار )ك

 )العالقة بين استقطاب واختيار العاملين وتحقيق الميزة التنافسية( 

والختبار وجيد شاوق ذاا داللة    ائ ة   ا أعداد المياشق ا وغ ا المياشق ا للنتائج أعاه ت  استتخدام اختبتار 

تا    لداللة الفاوق للعباراا التي تقت س ) اى تا   ( لداللة الفاوق. وش ما يلي جدول ييضا  تائج اختبار  اى 

 ميير العاقة   ا استقطاب واخت ار العامل ا وتيق م الم نا التناشس ة.

كمماى تربيممع لداللممة الفممروق لعبممارات محممور العالقممة بممين اسممتقطاب واختيممار العمماملين  ( اختبممار7جممدول رقممم )

 وتحقيق الميزة التنافسية

 العبارات
قيمة كاى 

 تربيع

درجات 

 حريةال

القيمة 

 الجدولية

مستوى 

 المعنوية
 الداللة

يتتتتت  اخت تتتتار أشتتتتااد المتتتتيارد الب تتتتاية  /1

  غاا تيق م الم نا التناشس ة
 وجيد شاوق 0.000 9.48 4 51.1

أن عمل ة استقطاب العامل ا يؤدى  لتى  /2

جتتلب المدتتاراا لتيق تتم الم تتنا التناشستت ة 

 الازمة

 وجيد شاوق 0.000 7.81 3 38.8

استقطاب الميارد الب اية يتت  وشتم أن  /3

 الضيا ا العلم ة لتيق م الم نا التناشس ة
 وجيد شاوق 0.000 7.81 3 26.0

أن مقتتتتتدرا المتتتتتيارد الب تتتتتاية علتتتتتى  /4

اال ت تتتتار والتطتتتتييا تتتتتؤدى  لتتتتى تيق تتتتم 

 الم نا التناشس ة 

 وجيد شاوق 0.000 7.81 3 19.6

أن استتتتتتتتتتتخدام المتتتتتتتتتتيارد الب تتتتتتتتتتاية  /5

اليديشتتتة يتتتؤدى  لتتتى تيق تتتم للت نيليج تتتا 

 الم نا التناشس ة  ال ا ة المبييثة

 وجيد شاوق 0.000 9.48 4 36.5

أن وضتيح اليصت  التيف في للمتيارد  /6

 الب اية ييقم الم نا التناشس ة 
 وجيد شاوق 0.000 7.81 3 18.5

 وجيد شاوق 0.000 9.48 4 31.8 اجمالى العباراا

 2017الدراسة الميدانية المصدر: إعداد الباحث من نتائج 

 ( ما يلي:7يتضا ما الجدول رق  )

( عنتد مستتيى داللتة 9.48( وهتى أ بتا متا الق متة الجدول تة )51.1للعبارا األولتى ) .  لغا ق مة ) اى تا   (1

( واليستا 4.18%وعل ا شأن ذلت  ي ت ا  لتى وجتيد شتاوق ذاا داللتة    تائ ة  ت ا متيستا العبتارا )5معنيية 

يمتم اختيمار أفمراد المموارد ( ول الا المتياشق ا  مستتيى مياشقتة ماتفعتة جتدا علتى العبتارا)3للدراسة )الفاضي 

 (.البشرية بغرض تحقيق الميزة التنافسية

( عنتد مستتيى داللتة 7.81( وهتى أ بتا متا الق متة الجدول تة )38.8للعبتارا الشا  تة ) .  لغا ق مة ) اى تا  ت (2

( واليستا 4.05 لتى وجتيد شتاوق ذاا داللتة    تائ ة  ت ا متيستا العبتارا )%وعل ا شأن ذلت  ي ت ا 5معنيية 

أن عملية استقطاب العاملين ( ول الا المياشق ا  مستيى مياشقة ماتفعة جدا على العبارا)3الفاضي للدراسة )

 (.يؤدى إلى جذب المهارات لتحقيق الميزة التنافسية الالزمة

( عنتد مستتيى داللتة 7.81( وهتى أ بتا متا الق متة الجدول تة )26.0لشتة )للعبتارا الشا .  لغا ق مة ) اى تا  ت (3

( واليستا 3.88%وعل ا شأن ذلت  ي ت ا  لتى وجتيد شتاوق ذاا داللتة    تائ ة  ت ا متيستا العبتارا )5معنيية 

أن اسمتقطاب المموارد البشمرية ( ول الا المياشق ا  مستتيى مياشقتة ماتفعتة علتى العبتارا)3الفاضي للدراسة )

 (.ق الضوابط العلمية لتحقيق الميزة التنافسيةيتم وف

( عنتد مستتيى داللتة 7.81( وهتى أ بتا متا الق متة الجدول تة )19.6للعبارا الاا عة ) .  لغا ق مة ) اى تا   (4

( واليستا 4.08%وعل ا شأن ذلت  ي ت ا  لتى وجتيد شتاوق ذاا داللتة    تائ ة  ت ا متيستا العبتارا )5معنيية 
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أن مقمدرة المموارد البشمرية  الا المياشق ا  مستيى مياشقة ماتفعة جدا علتى العبتارا)( ول3الفاضي للدراسة )

 (.على االبتكار والتطوير تؤدى إلى تحقيق الميزة التنافسية

( عنتد مستتيى داللتة 9.48( وهى أ با ما الق متة الجدول تة )36.5للعبارا الخامسة ) .  لغا ق مة ) اى تا   (5

( واليستا 3.95 ت ا  لتى وجتيد شتاوق ذاا داللتة    تائ ة  ت ا متيستا العبتارا )%وعل ا شأن ذلت  ي5معنيية 

أن اسمتخدام المموارد البشمرية ( ول تالا المتياشق ا  مستتيى مياشقتة ماتفعتة علتى العبتارا)3الفاضي للدراسة )

 (.للتكنولوجيا الحديثة يؤدى إلى تحقيق الميزة التنافسية بالشركة المبحوثة

( عنتد مستتيى داللتة 7.81( وهى أ با ما الق متة الجدول تة )18.5للعبارا السادسة )   (.  لغا ق مة ) اى تا 6

( واليستا 4.07%وعل ا شأن ذلت  ي ت ا  لتى وجتيد شتاوق ذاا داللتة    تائ ة  ت ا متيستا العبتارا )5معنيية 

 أن وضمموح الوصممف( ول تتالا المتتياشق ا  مستتتيى مياشقتتة ماتفعتتة جتتدا علتتى العبتتارا)3الفاضتتي للدراستتة )

 (.الوظيفي للموارد البشرية يحقق الميزة التنافسية

( عنتد مستتيى داللتة 9.48( وهى أ با ما الق مة الجدول تة )31.8) لجميع العبارات .  لغا ق مة ) اى تا   (7

( واليستا 4.04%وعل ا شأن ذلت  ي ت ا  لتى وجتيد شتاوق ذاا داللتة    تائ ة  ت ا متيستا العبتارا )5معنيية 

العالقمة بمين ( ول الا المياشق ا  مستيى مياشقة ماتفعة جدا على اجمالى عبتاراا ميتير)3الفاضي للدراسة )

 (.استقطاب واختيار العاملين وتحقيق الميزة التنافسية

 

 :مناقشة الفرضية الثانية

جم ت  العبتاراا التتي تعبتا عتا ميتير  علتى يياشقتين الدراستة ع نتة أشتااد ( معظت 5الجتدول رقت  ) يتضا متا 

اإليجتا ي   تث  لغتا  ستبة المياشقتة  االتجتاه شتي  جتا تد  شتي جم ت  العبتاراا تست ا  جتد   تث الشتا يالدراستة 

 ميتتتي  علتتى ( % وهتتله النستبة تتتدل علتتى المياشقتة76.1اإلجمال تة متتا التيزيتت  الت تاار  للميتتير الشتتا ي )

 الدراستة ع نتة أشتااد غالب تة أن  ستتنتج ستبم الفاض ة  مستتيى استتجا ة ماتفعتة جتدا وممتا عباراا ومضمين

 .  ا استقطاب واخت ار العامل ا وتيق م الم نا التناشس ة عاقة وجيد على يياشقين

 اليستا ي اليستا متا الفاضت ة أ بتا لجم ت  عبتاراا اليستا ي اليستا أن (6رقت  ) الجتدول  متا يتضتا متا 

 االتجتاه شتي تست ا العبتاراا هتله  يي الدراسة ع نة أشااد اتجاه أن  لى ي  ا وهلا للدراسة والبالغ (3) الفاضي

 اال يتااف  اإلضتاشة  لتى أن الفاضت ة عبتاراا جم ت  علتى الدراستة ع نتة أشتااد مياشقتة يعنتي أ  اإليجتا ي

 أشتااد استتجا اا شتي وت تا ا تجتا س وجتيد علتى دل تة وهلا المع ار  لجم   العباراا أقة ما اليا د ال ي ا

(  تا يااف مع تار  4.04المتيستا العتام لجم ت  العبتاراا )الفاضت ة   تث  لتغ  عبتاراا عتا الدراستة ع نتة

 على يياشقين الع نة  شااد أن غالب ة يتضا سبم (%   ومما80.8( وأهم ة  سب ة ماتفعة جدا مقدارها )0.865)

 .استقطاب واخت ار العامل ا وتيق م الم نا التناشس ة   ا عاقة وجيد

   ائ ة لجم   عباراا الفاض ة وذلت  متا ختال اختبتار  تاى ( وجيد شاوق ذاا داللة 7رق ) ويب ا الجدول 

( 31.8) تاى تا  تت ( لداللتة الفتتاوق لجم تت  عبتاراا ميتتير الفاضتت ة )  لغتتا ق متتة  تث  تا  ت  لداللتتة الفتاوق

( وعل ة شأن ذل  ي  ا  لى وجيد شتاوق 0.05( وهله الق مة أقة ما مستيى المعنيية )0.000 مستيى معنيية )

 يتضا سبم ئ ة على  جا اا أشااد الع نة ول الا المياشق ا  مستيى استجا ة ماتفعة جدا ومماذاا داللة    ا

 .استقطاب واخت ار العامل ا وتيق م الم نا التناشس ة   ا عاقة وجيد على يياشقين الع نة أشااد أن معظ 

وبناء على نتائج التحليل االحصائى الموضحة في الفقمرات السمابقة يمتم قبمول فرضمية الدراسمة الثانيمة والتمي 

نصت ) توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استقطاب واختيار العاملين وتحقيق الميزة التنافسمية( فمي جميمع 

 العبارات بمستوى استجابة مرتفعة جدا. 

 الثالث: العالقة بين تدريب العاملين وتحقيق الميزة التنافسيةعرض وتحليل بيانات المحور 

 

  



Excellence Journal for Community & Humanity Sciences, Volume 2, Issue 1, Jul 2021- ISSN 1858-9456  

 
 

 36 

 :النتائج

وتيق تم  لة    ائ ة  ت ا التيف ت ت  قبيل شاض ة الدراسة والتي تنص علي أن هنال  )عاقة ذاا دال (1

 الم نا التناشس ة( وت  التيقم ما صيتدا شي جم   العباراا التي تق سدا.

 الب اية  غاا تيق م الم نا التناشس ة.يت   خت ار أشااد الميارد  (2

  ستقطاب الميارد الب اية يت  وشم الضيا ا العلم ة لتيق م الم نا التناشس ة. (3

 يت  استقاب واخت ار ميارد   اية قادرا علي اال ت ار والتطييا تيق م الم نا التناشس ة. (4

 لم نا التناشس ة  ال ا ة المبييثة. ن  ستخدام الميارد الب اية للت نيليج ا اليديشة يؤد  الي تيق م ا (5

  ن وضيح اليص  اليف في للميارد الب اية ييقم الم نا التناشس ة. (6

 التوصيات:

 ا  ا  ادارا متخ  ة  الم نا التناشس ة وشم معاي ا الجيدا ال املة ومتطلباا االينو. -1

وشقتاً لمتطلبتاا تيق تم  ضاورا تبني تخطت ا المتيارد الب تاية وذلت  لتيش اهتا  ال م تة ال  ف تة المطلي تة -2

 الم نا التناشس ة.

 . اتباع سليب االستقطاب الفعال للي يل علي اشضة الميارد الب اية لضمان تيق م الم نا التناشس ة  -3

  العمة علي  خت ار أشااد الميارد الب اية الليا تتيشا لديد  المداراا التي تيقم تيق م الم نا التناشس ة. -4

 علي  للت نيليج ا اليديشة لضمان تيق م الم نا التناشس ة.تدري  الميارد الب اية  -5

 العمة علي تيل ة وتيص   اليفائ   ال ا ة وذل  لضمان التخ   ة شي العمة. -6

 قائمة المراجع:

ا مد ا ااه   سع د م اثا ممارساا ادارا الجيدا ال املة شى تيق م الم نا التناشس ة  دراستة م دا  تة شتى  .1

 تتة  ستت   جتت  ال تتا اا مجامعتتة ال تتاق االوستتام رستتالا ماجستتت ا شتتى ادارا شتتا اا االدويتتة االرد 

 م2017االعمال

 م.2000أ مد جاد عبد اليهابم السليا التنظ ميم دار اليشا  المن يرام م ام  .2

أ متتد متتاهام االختبتتاراا واستتتخدامدا شتتي  دارا المتتيارد الب تتاية واالشتتاادم ما تتن التنم تتة الب تتايةم  .3

 م.1998االس ندريةم م ام 

  م ن   يه اا المدندت –ادارا الميارد الب اية  .4

جم لة عبد هللا التيم  الدالىم اثتا الم تنا التناشست ة شتى تيق تم الفتاي التسييقست ة  تالتطب م علتى شتا ة  .5

معاويتتة البايتتا م رستتالة د تتتيراا شتتي ادارا االعمتتال م جامعتتة شتتندى م  ل تتة الدراستتاا العل تتا والبيتتث 

 م2019العلمي م

م ماثا الق ادا التيييل ة  شى تيق م الم نا التناشست ة دراستة تطب ق تة شتى 2012خل  سال  النريقاا خالد  .6

 33ميميعة شا اا االت االا االرد  ة ممجلة  ل ة  غداد للعليم  االقت ادية العدد 

ذ تتي م تتي استتماع ةم ادارا المتتيارد الب تتايةم شتتا ة مطتتا    الستتيدان للعملتتة الميتتدودام الخاطتتيمم  .7

 م.2009

 م.2004م عمانم 2سعاد  اي   ا يطيم  دارا الميارد الب ايةم دار وائة للطباعة والن ام ط .8

صتتاح عبتتد البتتاقيم  دارا المتتيارد الب تتايةم التتدار الجامع تتة للن تتا والتيزيتت م االستت ندريةم م تتام  .9

 م.2000

ناشستت ة المستتتدامة عبتتد الي تت   جا تتي ماثتتا استتتاات ج ة تنم تتة المتتيارد الب تتاية شتتى تيق تتم الم تتنا الت .10

للمؤسستتة االقت تتادية  تتالتطب م علتتى مجمتت  صتت دال  ل تتناعة االدويتتة م  يتتث لن تتة شتتدادا الماجستتت ا 

مجامعتتة شا تتاا عبتتات م الجنائام ل تتة العلتتيم االقت تتادية والتجاريتتة وعلتتيم التستت  ا. تخ تتص ادارا 

 م2013االعمال والتنم ة المستدامة

 م2001 ممالقاهاا للن ا غاي  دار اإلستاات ج ةم الب اية الميارد  دارا السلميم علي .11

علتتي عبتتد اليهتتاب وآختتاونم  دارا المتتيارد الب تتايةم  ل تتة التجتتارام جامعتتة عتت ا ال تتمسم القتتاهام  .12

 م.1999
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عمار سال  ما مد لخضارى مدور تنم ة الميارد الب اية شى تيق م الم نا التناشس ة دراسة م دا  ة علتى  .13

 ل تتة العلتتيم االقت تتادية والعلتتيم االداريتتة وعلتتيم التستت  ا م م  SARL MULTIBETONميسستتة 

 م2019جامعة ميمد ا ي ض اف الجنائا متخ ص ادارا اعمال الؤسساامرسالة ماجست ا 

ميمتتيد ستتلمان العم تتانم الستتليا التنظ متتي شتتي منظمتتاا األعمتتالم دار وائتتةم عمتتانم األردنم ش فتتا   .14

 م.2003

م 1الب تتايةم دار ال تتفا  للن تتا والتيزيتت م األردنم عمتتانم ط  تتادر أ متتد أ تتي شتت خةم  دارا المتتيارد .15

 م2000

 1989 م1989 ب ة ماسي خل ةمالم نا التناشس ة شي مجال األعمالمما ناإلس ندرية لل تابم .16

م "دور الي يمتة التداع  للتناشست ة:  التة م تا"م )المعدتد (World economic forum) ييا طارق  .17

  (.2002العا ي للتخط ا  ال ييام

18. Genzo D.A. and S.P. Robbing , Human  Resources Management 5th ed ,1996 

19. M. Porter,l'avantage concurrencies des nation des nation ,dunned, Paris, 1999 

20. Porter, "Avantage concurrentiel des Nations", Inter Edition, 1993 

 

 


