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 محمود جمال محمود سامي: اعداد الطال 
ليث الربيعي : اشراف الدكتور
 

اختبار العالقة بين التوجو االبداعي والتجارة اإللكترونية والميزة ىدفت ىذه الدراسة إلى 
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التميز ؛ سرعة اإلستجابة ؛ )الميزة التنافسية عمى  لمتجارة االلكترونية إحصائية داللة ذو مباشر
أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية لمتوجو اإلبداعي في ، وتوصمت الدراسة ايضا ان ىنالك (واإلبداع
بوجود التجارة اإللكترونية  ( التميز ؛ سرعة اإلستجابة ؛ واإلبداع) الميزة التنافسيةتحقيق 

. متغيروسيطك
 

رة تطبيقات التجاالعمل عمى إيجاد حمول لمن اىميا  وقدمت الدراسة عددا من التوصيات
كفاءتيا في مواجية الثورة التقنية التي  ، وتؤثر عمىااللكترونيةالتي تواجييا الشركات  االلكترونية

، واوصت الدراسة ايضا بوجوب توفير اجيزة أحدثتيا ثورة المعمومات ونظام التجارة اإللكترونية
ة لفريق متخصص حاسوب متطورة تناسب احتياجات التجارة االلكترونية، والى اىمية امتالك الشرك

.  بالتجارة االلكترونية يتمتع بعقمية ابداعية في وضع الخطط االستراتيجية لمتجارة االلكترونية وتنفيذىا
 

 

 



 ك

 

Abstract 
Investigating the Relationship between Innovation 

Orientation, E-Commerce and Competitive Advantage  
(An Empirical Study on Jordanian Electronic in Amman) 

 

Prepared by: Mahmood Jamal Mahmood Sami 

Supervised by: Dr.Laith Al-Rubaiee 

 
Study aimed to investigate the relationship between innovation orientation, 
E- commerce and competitive advantage in Jordanian electronic 
companies in Amman, study population was 170 companies. Study sample 
includes managers and heads department.  Total received questioner that 
can be analysis was 142. 
 
Results of statistical analysis shows there is a positive direct effect of 
innovation orientation on E-commerce, also there is a positive direct effect 
of innovation orientation on competitive advantages (with its variable), and 
there is a positive direct effect of on E-commerce on competitive 
advantages (with its variable), also there is a non direct effect of innovation 
orientation on competitive advantages (with its variable) throw E-
commerce as a mediator.  
  
Study developed some recommendations, such as companies must have 
E-commerce solutions for E-commerce problems that effect company’s 
efficiency against technological revolution that made from E-commerce 
system, study also recommends that the technological infrastructure 
(computers, servers, software’s) must be compatible with E-commerce 
requirement, and companies must have specialist E-commerce team with 
creative mentality in strategic planning and implementing those plans. 
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 الفصل األول

 مقدمة عامة لمدراسة

 تمييد 1-1

الحدكد القيكد كإزالة  إلىاالتصاالت الحديثة كتطكر كسائؿ اختراع شبكة االنترنت  لقد أدل

، االختراع آليات كأدكات تعامؿ متعددة األشكاؿ كاألغراضىذا ر كظوكرافؽ بيف جميع دكؿ العالـ، 

شبكة االنترنت، كرافؽ  إحدل األدكات الحديثة التي أفرزتيا كىي أداة أك آلية التجارة اإللكتركنيةمنيا 

بيئة األعماؿ الخاصة بيا، فمف جية ىي أداة ذات طابع غير مممكس، في ظيكرىا تغير جكىرم 

كمف جية أخرل كنظرا لطابعيا الفريد مف نكعو رافقيا غياب التكثيؽ المستندم ألغمب مراحؿ 

النترنت تعد مف أىـ فشبكة ا (.3 :2004دىمش، كالقشي، ) يات التجارية التي تتـ مف خاللياالعمؿ

 . اختراعات ىذا العصر كالتي استطاعت ربط دكؿ العالـ بشكؿ لـ يكف مف الممكف تخيمو سابقا

 Electronicكقد شيد العالـ في اآلكنة األخيرة اىتماما متزايدا بالتجارة االلكتركنية 

Commerce جيا كنتيجة حتمية كضركرية لمتطكرات كالمستجدات الحديثة في مجاؿ تكنكلك

المعمكمات كاالتصاالت، حيث لعبت كال زالت تمعب الشبكة الدكلية لممعمكمات أك ما يعرؼ باالنترنت 

دكرا رئيسا كميما، ككسيط الستكماؿ تنفيذ أعماؿ التجارة بشكميا الحديث كالمعاصر، فقد حصؿ 

ارة االلكتركنية تحكؿ كبير مف الشكؿ التقميدم لمتجارة إلى الشكؿ االلكتركني الحديث، كأصبحت التج

 (.David, 2006: 526)  كاقعا مممكسا في ظؿ البيئة الحالية

ف االبتكار في عالـ االعماؿ اليكـ بات حالة ممحة تسعى الى بمكغيا العديد مف المنظمات إ

ال سيما في بيئة تتصؼ بالصراع مف أجؿ النمك كالبقاء كما يرافقيا مف ضغكط كتيديدات كال بد 
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لكي تنمك كتبقى، كعميو فالنمك كالبقاء  كاإلبداعتجابة كالتكييؼ كالخمؽ كالتجديد لممنظمات مف االس

فاف االبتكار ال بد مف اف يككف بمستكل يكازم  ،كبالتالي ،مرتبط بمدل تجاكب المنظمة مع بيئتيا

طة كخمؽ مزيج متكامؿ كالقياـ بأنشاالدارية التحدم القائـ كال بد مف االبداع كاالبتكار في الجيكد 

. داء المنظمة بأفضؿ ما يمكفأابتكارية تساىـ في جعؿ 

كلتحقيؽ تكجو إبداعي لمشركات فإف ذلؾ يتطمب منيا إشراؾ كافة العامميف فييا مف خالؿ 

إضافة إلى ذلؾ أف تتبنى ىذه الشركات  ،تشكيؿ لجاف مؤقتة أك دائمة لمبحث عف األفكار اإلبداعية

مف العامميف فييا، كالذيف سيتككف لدييـ فيما بعد أك تتكافر لدييـ إقامة برامج تدريبية لمفئات الشابة 

كالذم سيعمؿ عمى خمؽ األفكار اإلبداعية لدييـ  الحافزية كالحماس في التفكير الحر كاإلبداعي،

كتزكيدىـ بالدعـ المادم كالمعنكم، كتكفير المناخ اإلدارم الذم ييدؼ إلى مساعدة المبدعيف في 

. (45: 2002رشكاف، )  بكف فيياالمياديف التي يرغ

فاف منظمات األعماؿ تكاجو منافسة شديدة مف ( Harayanan, 2011: 19)كحسب 

نظمتيا كعممياتيا المتعددة، كبالتالي أتطكير  إلىالمنظمات المماثمة لصناعتيا، لذا تسعى المنظمات 

كتتغير حسب ظركؼ البيئة  ف أشكاؿ المنافسة تتجددكاإ تطكير منتجاتيا لمكاجية تمؾ المنافسة، سيما 

حدث أبداع كاعتماد كبر في االبتكار كاإلكتمقي المنافسة عمى عاتؽ المنظمات العبء األ. كالسكؽ

. ألىميتيا في مكاجية المنافسيف األساليب التكنكلكجية لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات، كتبادليا

كتحسيف الميزة  كالتجارة االلكتركنية التكجيات االبداعية ىمية الربط فيما بيفأكمف ىنا تبرز 

 .تياكفاعمي تيالزيادة كفاءالتي تتناسب مع عمميات المنظمة  االساليب كالطرؽتحديد التنافسية، ك
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ىـ في إدارة األعماؿ كىك ـمف ككنيا تتناكؿ مكضكع تأتي ىذه الدراسة  أىميةلذلؾ فاف 

، التي في الشركات لكتركنية كالميزة التنافسيةالتكجو االبداعي كالتجارة اإلمتعدد الجكانب كيتمثؿ في 

كتقييـ  تدرس كاقع تمؾ الجكانبكما أنيا تقدـ . كاستمراريتيا الشركاتتعد السبيؿ الكحيد أماـ تطكر 

. درجة فاعميتيا

 امشكمة الدراسة وتساؤالتو 1-2

ات تسعى العديد مف الدكؿ إلى تعظيـ دكر التجارة االلكتركنية خصكصا في ظؿ المتغير

العالمية كالتحديات الجديدة، كمف المتكقع أف يتعاظـ دكرىا في المستقبؿ القريب نظرا لتأثير ىذه 

التجارة عمى األسكاؽ كأداء المؤسسات كقدرتيا التنافسية، حيث يتكقع أف تككف التجارة االلكتركنية 

لعشريف كفي كافة أنحاء ىي أسمكب التجارة السائد بيف المنظمات كاألفراد خالؿ ىذا القرف الحادم كا

 .العالـ

لـ تدرس التكجو االبداعي كالتجارة االلكتركنية كالميزة  التي اطمع عمييا الباحث اف الدراسات السابقة

كبالتالي فإف الغرض مف ىذه الدراسة التنافسية مجتمعو في مدينة عماف عمى الشركات االلكتركنية، 

اإللكتركنية  الشركاتفي  لتجارة اإللكتركنية كالميزة التنافسيةىك اختبار العالقة بيف التكجو االبداعي كا

: كيمكف تحقيؽ الغرض مف ىذه الدراسة مف خالؿ اإلجابة عمى التساؤالت التالية. في عماف

 ؟التجارة اإللكتركنية في تعزيزناؾ أثر لمتكجو االبداعي ىؿ ق .1

؛ سرعة اإلستجابة ؛ التميز )ىناؾ أثر لمتكجو االبداعي عمى الميزة التنافسية ىؿ  .2

 ؟ (كاإلبداع
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التميز ؛ سرعة اإلستجابة ؛ )ناؾ أثر لمتجارة اإللكتركنية عمى الميزة التنافسية ىؿ ق .3

  ؟(كاإلبداع

التميز ؛ سرعة )ىؿ ىنالؾ اثر غير مباشر لمتكجو االبداعي عمى الميزة التنافسية  .4

 ط؟بكجكد التجارة االلكتركنية كمتغير كسي( اإلستجابة ؛ كاإلبداع

 أىداف الدراسة 1-3

اختبار العالقة بيف التكجو االبداعي اف اليدؼ االساسي ليذه الدراسة يتمثؿ في محاكلة 

ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ ك، اإللكتركنية في عماف الشركاتفي  كالتجارة اإللكتركنية كالميزة التنافسية

 :يةتاالىداؼ اآل

 .لكتركنيةاإلتحديد اثر التكجو االبداعي في تعزيز التجاره  -1

 .التنافسية الميزةتحديد اثر التكجو االبداعي في تحقيؽ  -2

 .التنافسية الميزةفي تحقيؽ  اإللكتركنيةتحديد اثر التجاره  -3

بكجكد ( التميز ؛ سرعة اإلستجابة ؛ كاإلبداع)التكجو االبداعي عمى الميزة التنافسية تحديد اثر   -4

 .التجارة االلكتركنية كمتغير كسيط
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 أىمية الدراسة 1-4

 تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أنيا تعد إحدل الدراسات اإلدارية كالتسكيقية التي تتناكؿ

كبالتالي فاف األمر  ،اختبار العالقة بيف التكجو االبداعي كالتجارة االلكتركنية كالميزة التنافسية

 :عممية ككما يمييستدعي النظر إلى أىمية ىذه الدراسة مف الناحية النظرية كاؿ

 األىمية النظرية: أوال

متعدد الجكانب ىـ في إدارة األعماؿ كىك ـمف ككنيا تتناكؿ مكضكع تأتي ىذه الدراسة  أىمية

، التي تعد السبيؿ في الشركات التكجو االبداعي كالتجارة اإللكتركنية كالميزة التنافسيةكيتمثؿ في 

كتقييـ درجة  تدرس كاقع تمؾ الجكانبا أنيا تقدـ كـ. كاستمراريتيا الشركاتالكحيد أماـ تطكر 

. فاعميتيا

 :األىمية العممية :ثانيا

مف ككنيا تتصدل لمكضكع التجارة اإللكتركنية التي تتـ كعمميا فاف أىمية ىذه الدراسة تنبع   

ت عبر شبكة االنترنت العالمية ككنيا أحد أىـ سمات القرف الكاحد كالعشريف التي يتكجب عمى الشركا

، كفي إطار يعالج الثغرات كأكجو القصكر كالخمؿ في ـ مع عصر االقتصاد الشبكي العالميئأف تتكا

اختبار العالقة بيف التكجو االبداعي كالتجارة االلكتركنية كالميزة الدراسات المعاصرة، كذلؾ مف خالؿ 

. التنافسية كذلؾ مف خالؿ دراسة تطبيقية عمى الشركات االلكتركنية في عماف

كاقع البيئة االردنية التي تكاجو منظمات االعماؿ فييا لككنيا تدرس  الدراسةتأتي أىمية كما   

ضغكط كتحديات كبيرة داخمية كخارجية ال سيما كاف سكؽ االردف أصبح سكؽ مفتكح لكؿ الشركات 

لة الدراسات الى ؽ إضافة. أحد أعضائيا كاألردفالغربية المنظكية تحت لكاء اتفاقية التجارة العالمية 
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التكجو االبداعي كالتجارة ميمة ىي  لدراسة العالقة بيف ثالثة متغيراتفي البيئة االردنية التي تصدت 

بالبيئة  امف كاقع ارتباطو اكتسب أىميتوتة الدارسكبناء عميو فأف . االلكتركنية كالميزة التنافسية

تظير مف خالؿ استفادة الجيات ق الدراسة ىذ كما إف أىمية .التجارة االلكتركنيةاالردنية كخاصة بيئة 

 :االتية مف نتائجيا

نتائجيا الشركات اإللكتركنية المبحكثة الذيف يمكف ليـ االستفادة مف  متخذم القرار في -1

في معرفة ما ىك مطبؽ لدييا كما يستكجب تطبيقو، حيث أف تبني التجارة اإللكتركنية  كمقترحاتيا

 .انو أم يعزز مف تكجيات الشركة لتحقيؽ مزايا تنافسيةضمف التكجيات االبداعية مف ش

تسيـ بتزكيدىـ بالمعمكمات التي يحتاجكنيا كأىـ المعكقات التي  االميتميف كالمسؤكليف حيث أنو -2

تحكؿ دكف تبني المدخؿ االستراتيجي ضمف التكجيات االبداعية في ممارسة أنشطة التجارة 

يجاد اآلليات كالحمكؿ المناسبة لنجاح تطبيؽ ىذا المدخؿ مف أجؿ تحقيؽ الميزة  اإللكتركنية كاإ

 .التنافسية ليذه الشركات

 فرضيات الدراسة 1-5

 :استنادا الى مشكمو الدراسة تمت صياغة الفرضيات الرئيسية التالية، التي سيجرم اختبارىا

التجارة  تعزيز فيأثر ذو داللة إحصائّية لمتوجو االبداعي ال يوجد : HO1الفرضية الرئيسة األولى 

 (.  0.05) اإللكترونية عند مستوى داللة

أثر ذو داللة إحصائّية لمتوجو االبداعي عمى الميزة  ال يوجد :HO2الفرضية الرئيسة الثانية 

ف ع شتؽكم(.   0.05) عند مستوى داللة( التميز ؛ سرعة اإلستجابة ؛ واإلبداع)التنافسية 

 :ىي كما يميرعية الؼىذه الفرضية عدد مف الفرضيات 
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أثر ذك داللة إحصائّية لمتكجو االبداعي عمى ال يكجد  : HO2-1الفرضية الفرعية األولى 

(.    0.05) ميزة التميز عند مستكل داللة

أثر ذك داللة إحصائّية لمتكجو االبداعي عمى ال يكجد  : HO2-2الفرضية الفرعية الثانية 

(.    0.05) ميزة سرعة االستجابة عند مستكل داللة

أثر ذك داللة إحصائّية لمتكجو االبداعي عمى  ال يكجد : HO2-3الفرضية الفرعية الثالثة 

(.   0.05) ميزة اإلبداع عند مستكل داللة

أثر ذو داللة إحصائّية لمتجارة اإللكترونية عمى الميزة ال يوجد : HO3الفرضية الرئيسة الثالثة 

ف ع شتؽكم ،(  0.05) عند مستوى داللة( تجابة ؛ واإلبداعالتميز ؛ سرعة اإلس)التنافسية 

 :ىي كما يميالفرعية ىذه الفرضية عدد مف الفرضيات 

أثر ذك داللة إحصائّية لمتجارة اإللكتركنية عمى ال يكجد :  HO3-1 الفرضية الفرعية االولى

(.   0.05) ميزة التميز عند مستكل داللة

أثر ذك داللة إحصائّية لمتجارة اإللكتركنية عمى ال يكجد :  HO3-2 الفرضية الفرعية الثانية

(.    0.05) ميزة سرعة االستجابة عند مستكل داللة

أثر ذك داللة إحصائّية لمتجارة اإللكتركنية عمى ال يكجد :  HO3-3 الفرضية الفرعية الثالثة

(.   0.05) ميزة اإلبداع عند مستكل داللة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتوجو اإلبداعي في :  HO4 ةالرابعالفرضية الرئيسة 

بوجود التجارة اإللكترونية ( اإلبداع؛ سرعة اإلستجابة؛ التميز) الميزة التنافسية تحقيق 
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ف ىذه الفرضية عدد مف الفرضيات ع شتؽكم .(  0.05)متغيروسيط عند مستوى داللة ك

 :ىي كما يميالفرعية 

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي في  :HO4-1لى الفرضية الفرعية االو

. (  0.05)تحقيؽ ميزة التميز بكجكد التجارة اإللكتركنية متغيركسيط عند مستكل داللة 

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي في  : HO4-2الفرضية الفرعية الثانية 

  )ارة اإللكتركنية متغيركسيط عند مستكل داللة تحقيؽ ميزة سرعة االستجابة بكجكد التج

0.05) .

 

 ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي في:  HO4-3 الفرضية الفرعية الثالثة

. (  0.05)تحقيؽ ميزة االبداع بكجكد التجارة اإللكتركنية متغيركسيط عند مستكل داللة 

 

 حدود الدراسة 1-6

 :يما يميمثمت حدكد الدراسة ؼت

. شركة( 170)كالبالغ عددىا  اإللكتركنية الشركات: الحدود المكانيو -1

رؤساء المدير العاـ اك المدير التنفيذم اك تضمنت كحدة المعاينة كؿ مف  :الحدود البشرية -2

. االقساـ

 .2013كؿ أكؿ نيساف ككانكف اال الفترة التي استغرقتيا الدراسة الميدانية ما بيف :الحدود الزمنية -3

 : تـ اعتماد متغيرات الدراسة عمى كؿ مف المراجع االتية :الحدود العممية -4

 (.Hurly and hult, 1998)التكجيات االبداعية  -أ
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 . (Dou & Chou, 2002)التجارة اإللكتركنية  -ب

 (.Porter, 2008) التميز كسرعة االستجابة كاإلبداع : الميزة التنافسية -ج

 اسةمحددات الدر 1-7

ارتبطت الدراسة بمجمكعة مف المحددات كالقيكد التي تنعكس في تحديد االستفادة مف نتائج الدراسة 

: ضمف حدكد مجتمعيا كمتغيراتيا كمنيا

ىذه عمى  ىاتعميـ نتائج األمر الذم يتيح إمكانية ،شركات اإللكتركنيةاؿ مجتمع الدراسة يشمؿ -1

 .ت األخرل في األردفالشركات فقط، بينما لـ تشمؿ الدراسة الشركا

رؤساء المدير العاـ اك المدير التنفيذم اك ب المعاينة المتمثمةالباحث عمى كحدة  اعتمد -2

 .االقساـ اك مف ينكبيـ في االدارات العميا
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 أنموذج الدراسة 1-8

أنمكذج الدراسة حيث المتغير المستقؿ يتمثؿ بالتكجو االبداعي، ( 1-1)يكضح الشكؿ رقـ 

متغير الكسيط يتمثؿ بالتجارة اإللكتركنية، كالمتغير التابع يتمثؿ الميزة التنافسية كيضـ التميز كاؿ

. كاإلبداعكسرعة االستجابة 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
( 1-1)الشكل رقم 

نموذج الدراسة أ
 

 أّٔٛرج اٌذساسخ ٘ٛ ِٓ اػذاد اٌجبحش
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 الدراسة مصطمحاتات االجرائية لالتعريف 1-9

لجميع المتغيرات المستقمة كالتابعة كالمستخدمة  التعريفاتتـ تحديد فقد دراسة ىذه اؿ ألغراض

، ككما الدراسة الحاليةمصطمح في الدراسات التي أجريت في مجاؿ  كؿكذلؾ حسب ما يعنيو  ،فييا

 :يمي

عمى افكار جديدة  ةيشير الى انفتاح المنظـ :( Innovation Orientation)التوجو االبداعي 

 Hurly and)جديدة  ةادارم كأنظمة كالمكارد كالميارات، لى التغيير مف خالؿ تبني التقنيات،كالميؿ ا

hult, 1998). 

عمميات بيع كشراء مابيف المستيمكيف كالمنتجيف أك ىي  (:E-Commerce)التجاره اإللكترونية 

 (. (David, 2006 :526بيف الشركات باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

 الشركةالمصدر الذم يعزز كضع ىي   :(Competitive Advantages) التنافسية ميزةال

ما بما يجعميا في كضع جاذب لمزبائف أكثر مف مثيالتيا، ، في ككنيا تمتمؾ أمران في السكؽالتنافسي 

ممكو مف مكارد تمكنيا كفي ضكء ما ت .تمتمكو مف مكارد ككفاءات كيصعب عمى المنافسيف تقميدىا

كألغراض ىذه الدراسة سيجرم التركيز . (Porter, 2006) تكسع في أعماليا، كزيادة أرباحيامف اؿ

 .عمى االبعاد الثالثة كىي التميز كسرعة االستجابة كاإلبداع

كتشمؿ الفيـ كىي تمايز منتجات الشركة عف المنافسيف بطريقة تجد تفضيؿ الزبائف،  :التميز

األبحاث كالدراسات كتمبية حاجات الزبكف كتقديـ جكدة الدقيؽ لحاجات الزبكف كاإلنفاؽ عمى 

حاجات العمالء كتكقعاتيـ، كىذا يتطمب إجراء التحسينات  معتتطابؽ أعمى لممنتجات 

 .( Kotler & Keller, 2006 :56) المستمرة عمى جكدة العمؿ كمخرجاتو كبكؿ أبعادىا
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اؼ كالبرامج كالسياسات مجمكعة مف القرارات تؤدم إلى كضع األىد : سرعة االستجابة

كتشمؿ تقميؿ كقت تصميـ مراحؿ تقديـ المنتج  ،إلى تحقيقياالشركة سعى تالتنافسية التي 

 المنتجاتبالحاسكب، كتقميؿ الكقت الالـز لمرقابة عمى األداء، تقميؿ الكقت الالـز إليصاؿ 

 & Krajewski) لمعمالء مف خالؿ تبادؿ البيانات كالمعمكمات الكتركنيا

Ritzman.2003:27  ) 

 األفكارعادة عمؿ إ أكعادة تشكيؿ إ كمفيدة كمتصمة أك أفكار تتصؼ بأنيا جديدة :االبداع

أك إلى فكرة  ،لمشكمة ما امثؿحؿ  إلىالجديدة لتأتي بشيء جديد، كيتـ مف خاللو التكصؿ 

 (Lynch, 2010: 502) المؤسساتفي جديدة كتطبيقيا، كىك يرتبط بالتكنكلكجيا كيؤثر 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 اإلطار النظري: المبحث األول

التوجو االبداعي  2-1

 التجارة اإللكترونية 2-2

التنافسية  الميزة 2-3

 

 الدراسات السابقة: المبحث الثاني

 الدراسات بالمغة العربية: أوال

 الدراسات بالمغة االنجميزية: ثانيا

يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  ما: ثالثا
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

كالتجارة اإللكتركنية كالميزة  التكجو االبداعيلممفاىيـ المتعمقة بيتضمف ىذا الفصؿ عرضان 

ذات الصمة  النجميزيةكاالدراسات السابقة العربية ىذا الفصؿ في المبحث الثاني كما يتناكؿ . التنافسية

. بمكضكع الدراسة

 اإلطار النظري: المبحث األول

التوجو االبداعي  2-1

لتحديد مفيكـ التكجو االبداعي مف قبؿ الباحثيف قد تعددت كجيات النظر التي تـ طرحيا ؿ

 تعدد المجاالت التي انتشر فيياؿكذلؾ بسبب تعقد العممية االبداعية ذاتيا مف جية ك ،ماىيتوبياف ك

ع التكجو كلذلؾ جاءت االختالفات في المنطمقات النظرية لمكض ،التكجو االبداعي مف جية اخرل

ككذلؾ المدارس  ،االبداعي بسبب اختالؼ اجتيادات العمماء كاختالؼ مناىجيـ العممية كالثقافية

 .(12: 2007الحقباني، )ا الفكرية التي ينتمكف اليو

في  فكسات التي يقدميا المديركف أك العامؿرالممايتمثؿ التكجو االبداعي في االفكار كك

أكثر كفاءة جديدة كأفكار  كأساليبكطرؽ كفنية كالتي تؤدم الى ايجاد عمميات إدارية  الشركة،

: 2002 ،القاسمي)كتؤدم بنفس الكقت خدمات اكثر لممجتمع  الشركات،كفاعمية في إنجاز أىداؼ 

551) 

قد ة عمى تقديـ اجابات فريدة كمميزة لممشكالت التي القدريعني التكجو االبداعي مفيكـ  إف

 .(246: 2002 ،الزىراني) أماميا استغالؿ الفرص المتاحةكذلؾ قدرتيا في تكاجو المنظمات ك
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إلى أف تكجيات الشركة اإلبداعية يعتمد بداية ( 400-399، ص 2005العمياف، )كيشير 

تفكير اإلبداعي في تطكير عممياتيا كنشاطاتيا عمى قدرتيا عمى التفكير بصكرة إبداعية، كانتياج اؿ

كمنتجاتيا كأدكاتيا يساعدىا في ذلؾ ضركرة تبنييا الستراتيجيات إبداعية كسياسات تنظيمية تصمـ 

يجاد المناخ اإلبداعي داخؿ الشركة، كتتمثؿ ىذه االستراتيجيات بما يمي  :لمتركيج لمعممية اإلبداعية كاإ

عبارة عف مجمكعة مف األساليب أك  :Organizational Developmentالتطوير التنظيمي -1

الطرؽ المستكحاة مف العمكـ السمككية كالتي تصمـ لتزيد مف قدرة الشركة عمى تقبؿ التغيير كزيادة 

جمع البيانات، تدريب الفريؽ، تطكير الفريؽ، تشخيص : فاعميتيا، كمف األمثمة عمى ىذه الطرؽ

 .الشركة

ىك قياـ الشركة بتصميـ كحدات لمقياـ :  Functional Specialization التخصص الوظيفي -2

 .بالنشاطات المتخصصة، كىي اإلستراتيجية األكثر شيكعا مف بيف استراتيجيات اإلبداع التنظيمي

القدرة عمى استخداـ أشكاؿ تنظيمية غير ثابتة أك متغيرة، كمف    Periodicity : الدورية -3

نقؿ أفراد اإلدارة العميا لمعمؿ في بيئات تشغيمية، التعييف الدكرم : جيةاألمثمة عمى ىذه اإلستراتي

 .لمكظفيف جدد ذكم خبرات مختمفة

كيالحظ أف ىذه االستراتيجيات تيدؼ إلى التغيير في اإلطار الكظيفي، كزيادة الفاعمية مف خالؿ 

 .البحث عف المعمكمات أك نقؿ أفراد كتصميـ كحدات عمؿ

 اتياتكجوبتنمية كتطكير  تتقكـ المنظما( 138-107: 2011، سالـ، كآخركف)كيشير 

مف خالؿ إدراؾ أك اكتشاؼ سبؿ جديدة كأفضؿ لممنافسة، كذلؾ بكاسطة  االستراتيجية ةاالبداعي

ابتكار تحسينات كتطكرات مستمرة في التكنكلكجيا، كفي المنتج، كفي أساليب التسكيؽ، كفي أساليب 



17 

 

 

تتـ إال باستخداـ البحث كالتطكير، كتنمية القدرات اإلبداعية كميارات  العمميات اإلنتاجية، كالتي ال

  :اإلفراد، كمف أىـ الدكافع التي تؤدم إلى ذلؾ ما يمي

ظيكر تكنكلكجيا جديدة ساىمت في خمؽ فرص جديدة في عدة مجاالت، أىميا تصميـ المنتج،  -1

 .ميؿكطرؽ التسكيؽ، كاإلنتاج أك التسميـ، كالخدمات المقدمة لمع

، كالتي تؤدم إلى حتمية تغيير الميزة ةظيكر حاجات جديدة لممستيمؾ أك تغيير حاجاتو األكلي -2

 .التنافسية الحالية، أك تنمية ميزة تنافسية جديدة

ظيكر قطاع جديد في الصناعة، بمعنى ظيكر قطاعات سكقية جديدة مف المستيمكيف، مما  -3

 .ة ميزات تنافسية أخرليساىـ في خمؽ فرص جديدة لتطكير، كتنمي

، أك درجة (اليد العاممة، كالمكاد األكلية، ككسائؿ النقؿ، كالطاقة)تغيير تكاليؼ المدخالت  -4

 .تكافرىا، مما يؤثر سمبا أك إيجابا عمى الميزة التنافسية لممنظمة

البيئة التغييرات الخاصة بمكاصفات المنتج، كحماية : حدكث تغييرات في القيكد الحككمية، مثؿ -5

 .مف التمكث، كحكاجز الدخكؿ إلى السكؽ

 

 اإلبداعمفيوم  2-1-1

كصار , العديد مف الباحثيف عمى مر العصكر  Innovationلقد شغؿ مفيكـ اإلبداع 

كذلؾ اىتمت المنظمات  شائعان كثيران مف قبؿ كافة المختصيف كغير المختصيف، استخداـ كممة إبداع

إلبداع كمفيكـ كمنيج يمكنيا مف مكاجية التحديات التي أفرزتيا عمى اختالؼ أنكاعيا كأحجاميا با



18 

 

 

لذلؾ فقد تعددت التعريفات الخاصة . البيئات المتغيرة التي تعمؿ بيا السيما المنافسة الشديدة

 .باإلبداع، كعمػى الرغػـ مف تعدد التعريػفات إال انو لـ يسجؿ اختالفات جكىرية كممحكظة بينيا

كاالستعدادات كالخصائص الشخصية التي إذا كجدت بيئة مناسبة  راتاإلبداع مزيج مف القد

العقمية لتؤدم إلى نتائج أصمية كمفيدة لمفرد أك الشركة أك المجتمع أك  يمكف أف ترقى بالعمميات

، أك أداة جديدة أك أثر فني أك أسمكب جديد القدرة عمى إيجاد حمكؿ لمشكمة أك فييتمثؿ ، كالعامؿ

حؿ  إلىالتكصؿ مف خاللو الجديدة لتأتي بشيء جديد، كيتـ  األفكارعادة عمؿ إ أكعادة تشكيؿ إ

 ,Lynch)الشركات في ؤثر مرتبط بالتكنكلكجيا ككىك مأك إلى فكرة جديدة كتطبيقيا،  ،لمشكمة ما

2010, p: 500.) 

كة بيئتيا العامة كتعد الشر أكسمكؾ جديد لصناعة الشركة أك سكقيا  أكتبني فكرة ىك اإلبداع ؼ

ما ىك جديد  إلىقدرة الشركة عمى التكصؿ يمثؿ ىك ك ة،األكلى التي تطرح منتكجا جديدا بأنيا مبدع

 .(22 :2003نجـ، ) يضيؼ قيمة اكبر كأسرع كتقديـ منتكج أفضؿ مف منتجات المنافسيف في السكؽ

العممية التي يتـ فييا خمؽ شيء ىك اإلبداع إف  (King & Kllgler, 2010: 486)كيرل 

ا جديد لو قيمة ممحكظة لمفرد أك الجماعة أك المنشأة أك الصناعة أك المجتمع، لذلؾ فاإلبداع ىك ـ

د ػجدم منتجاألساليب الجديدة في مجاؿ طرح  أكد عمى األفكار ـعتت كىكابتكار لو قيمة ذات معنى 

 .دة عميياػاؿ تطكرات جدمػإدخ أكجديدة  أساليباستخداـ  أك

لذلؾ عمى انو ليس حدثا فرديا مستقال اإلبداع فينظر الى (  Kotler, 2006, p:355) أما

نما ىك عممية شاممة كمتكاممة تتضمف  أك مفيكما أك فكرة جديدة أك حدكث ابتكار بشيء جديد كاإ
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 إدراكيافكرة يتـ  أكأم منتكج مجمكعة مرتبطة مف األنظمة كالعمميات الفرعية داخؿ الشركة، كاف 

 .جديدة اأنوكفيميا مف أم شخص عمى 

التعديؿ لكثير مف  أكالتطكير  إالىك  ما اإلبداع إلى أف(  84: 2002 ،العامرم)يشير فيما 

 .كطرؽ العمؿ كاإلجراءات األساليب

كيالحظ مما تقدـ أف االبداع ىك أفكار تتصؼ بككنيا جديدة كمفيدة كمتصمة بحؿ المشكالت، أك 

تركيب األنماط المعركفة في السمككيات اإلدارية في أشكاؿ تطكير أساليب أك أىداؼ أك تعميؽ رؤية، أك إعادة 

ضافة قيمة  متميزة كمتطكرة تدفع الشركة إلى األماـ، فاإلبداع ىك قدرة الشركة عمى التكصؿ إلى ما ىك جديد، كاإ

 .اكبر كأسرع، كتقديـ منتج أفضؿ مف منتجات المنافسيف في السكؽ

 

بداع خصائص اإل 2-1-2

 (8: 2011فالؽ، كبف نافمة، : )إلبداع في النقاط اآلتيةيمكف حصر أىـ خصائص ا

ؽ معارؼ فنية اك متطبؿنتيجة يككف ىك اإلبداع ىك عبارة عف عممية أك إجراء داخؿ الشركة ك -1

كبالتالي يؤدم الى  ،تكنكلكجية معترؼ بيا، كمعنى ىذا اف كؿ جديد يقكـ عمى معمكمات غير دقيقة

 .داعا تقنيانتائج غير فعالة ال يمكف عده اب

جماعة عمؿ، إدارة الشركة ) البد أف يمثؿ اإلبداع شيئا جديدا بالنسبة لممجتمع محؿ تطبيقو  -2

 .حتى كلـ يكف جديدا بالنسبة لألفراد الذيف يقكمكف بانجازه( ككؿ
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، ام اف كاإلنتاجية باإلنتاجاف يككف مرتبطا يجب أف يككف اإلبداع شيئا مقصكدا كليس عارضا ك -3

اع ال يؤدم الى تحسيف عممية االنتاج اك استخداـ عناصر االنتاج، كال حتى في تكفير بدإكؿ 

 .اك تحسيف المنتجات المتكاجدة ال يعد ابداعا تقنيا بالمعنى الصحيح جديدةمنتجات 

اف المجيكدات االبداعية التي تؤدم الى يجب أف ييدؼ اإلبداع إلى تحقيؽ فائدة لممنظمة، إذ  -4

التكاليؼ ليست ابداعات تقنية، كالنقطة االساسية ىنا ىي اف االبداع التقني يحمؿ  عدـ التحكـ في

 .في طياتو المنافسة في التكمفة النيائية

اف االبداع التقني بدكف انتشاره في االسكاؽ يجب أف يتسـ اإلبداع بعمكمية أثاره كفكائده، إذ  -5

ىك عامؿ اساسي في المنافسة كبالتالي في يككف محدكد الفعالية كالكفاءة، فاف االبداع التقني 

 .االقتصادية الشاممة ال بد مف اف يككف لو اثر اكسع التنميةديناميكية السكؽ الحرة، كحتى تتحقؽ 

 ( 9: 2011فالؽ، كبف نافمة، : ) إف نجاح اإلبداع يتطمب تكفير ثالثة عناصر كىي -6

 .(كنكلكجية مية كتؿمعارؼ كنظريات ع) مية كتكنكلكجية ؿقدرات ع -أ

 .طمب السكؽ -ب

مية كالتكنكلكجية إلى منتجات كخدمات ؿالذم يقكـ بتحكيؿ القدرات الع اقتصادمعكف  -ج

 .تمبي طمب السكؽ
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مصادر االبداع  2-1-3

الى اف ىناؾ العديد مف مصادر ( Wheelen & Hunger, 2008: 326-327)اشار كؿ مف 

: ما يمياالبداع، تتمثؿ في 

فالعمميات االنتاجية المتسمسمة التي تنتيي بتقديـ المنتج النيائي،  :ية االنتاجيةللعممتطمبات ا -1

كانت مصدرا لمفنييف كالميندسيف ذكم الميارة كيعد النظر لتطكير عمميات اك المدخالت عند تحكيميا 

. الى مخرجات مف االبداعات الميمة

ؿ تغيرات في القطاعات االقتصادية فمف الطبيعي اف تحص :التغيرات في الصناعة او السوق -2

 كأذكاؽ مالتكنكلكجنمكا اك تكسعا اك انكماشا نتيجة لعكامؿ متعددة منيا طبيعة الصناعة كالتطكر 

المستيمكيف كغيرىا، كعميو كلمكاكبة ىذه التغيرات فاف المنظمة مف المفترض اف تبدع كتقدـ ما ىك 

. جديد

ف كتركيبتيـ العمرية كالمينية كتكزيعيـ الجغرافي كمستكاىـ فزيادة عدد السكا :التغيرات السكانية -3

التعميـ كدخكليـ كمستكل العمالة، كميا عكامؿ تشكؿ فرصا ميمة لتقديـ ابداعات تكنكلكجية كثيرة في 

. مجاؿ الصحة كالتعميـ كالسكف كحؿ مشاكؿ اخرل ناجمة عف زيادة عدد السكاف

سير الحقائؽ كالمفاىيـ كىي امكر غير مممكسة، كىذه التي تحصؿ في تؼ :المتغيرات االدراكية -4

فاتجاه الناس الى االىتماـ الزائد بصحتيـ كرشاقتيـ فتح االبكاب  التغيرات ميمة في العصر الحالي،

االغذية الخالية مف السكريات اك المنبيات الخالية مف الكافييف ككذلؾ  إلنتاجكاسعة اماـ المبدعيف 

. ىذه الحاجات بيةلتؿفؽ اتطكير منظمات كمر
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فالتقدـ اليائؿ في المعارؼ العممية فسح المجاؿ لتضميف ىذا التقدـ في عدد  :المعرفة العصرية -5

ىائؿ مف المنتجات خصكصا اإللكتركنية منيا ككسائؿ االتصاؿ، فيذه االبداعات ىي حصيمة افكار 

رفة في ام اختصاص مف كطرؽ عمؿ جديدة، اف كميات المع بأساليبكمعارؼ جديدة يجرم تنفيذىا 

زمنية اقصر مما كانت عميو سابقا كىذا يزيد مف  خالؿ فتراتاالختصاصات اصبحت تتضاعؼ 

. فرص االبداع

 

 خطوات عمميــة اإلبـداع  2-1-4

 (:307-306، ص 2003حريـ، : )الخطكات اآلتية تتضمف عمميػػة اإلبػداع

فكرة مف خالؿ االبداع العفكم  تككيفكىذه الخطكة تتضمف  :(Preparation)اإلعداد  -1

كتشمؿ المدة التي يقضييا الفرد في التعمـ كالقراءة كالتدريب في  معالجة المعمكماتالقياـ بكالعبقرم ك

 .العمؿ كحضكر المؤتمرات كالندكات كغيرىا ليتمكف مف اإلحاطة بأبعاد المشكمة كاإلحساس بيا

األفراد بالتفكير حكؿ المعمكمات قياـ كتتضمف ىذه الخطكة  (:Concentration)التركيز  -2

، إذ يركز إلثبات قيمة كتطبيؽ الفكرة المحتممة التركيزكذلؾ المتكافرة عف مشكمة ما قبؿ الكعي بيا، 

 .الفرد في ىذه المرحمة اىتمامو كجيكده كتفكيره عمى المشكمة ككيفية ايجاد الحمكؿ ليا

الفرد في أعمالو اليكمية قصارل جيده في في ىذه الخطكة يبذؿ  (:Incubation)االحتضان  -3

 .مف القياـ بعممية االبداع كتحديد المالءمة كفقا لمكمفة كالفكائد المتكقعة البحث عف المعمكمات



23 

 

 

يجاد  (:Illumination)اإلليام / الشروق -4 يعمؿ في ىذه الخطكة الفرد عمى ربط المعمكمات كاإ

ناجح المتمكف مف تحديد االفكار القابمة لمتطبيؽ كتحديد كيككف المبدع اؿالعالقات فيما بيف األشياء، 

 .الميارات التي يمتمكيا لمتنفيذ

إعادة العممية بكامميا مف اجؿ إثبات الفكرة أك تعديميا أك  (:Verification)التحقق / اإلثبات -5

ؿ جديد الى التطبيؽ النيائي إلنتاج كتسكيؽ المنتكج الجديد اك تنفيذ مدخمف ثـ القياـ بك تجربتيا،

 .العمميات

 

 التجارة اإللكترونية 2-2

في منتصؼ التسعينات مف  Commerce  Electronicظير مفيكـ التجارة اإللكتركنية 

إدارة األنشطة التجارية كتنفيذ العمميات المتعمقة بالسمع كالخدمات كمفيكـ يعنى بالقرف العشريف، 

نشطة تمبي كىذه األ. نظمة التقنية المشابيةبكاسطة تحكيؿ المعطيات عبر شبكة اإلنترنت أك األ

كمف ثـ فإف التجارة , احتياجات المستيمؾ في المكاف كالتكقيت المناسبيف كبالسعر المناسب

اإللكتركنية ىي ذلؾ النكع مف التجارة الذم يتـ باستخداـ كسيط إلكتركني سكاء داخؿ الحدكد 

عية السمعة محؿ التجارة أك مدل مشركعيتيا أك أك خارجيا بصرؼ النظر عف نك ،السياسية لدكلة ما

ثائؽ الكبيانات كاؿيتـ نقؿ ك، كتستخدـ فييا كسائؿ دفع كتعاقد إلكتركنية, القانكف الذم تخضع لو

الحاسكب في نماذج تحكميا معايير محددة مف منظمة إلى أخرل كالفكاتير كطمبات  بكاسطةمقركءة اؿ

 Perry and)  ذات تكمفة عالية جداَا معامالت كانت ىذه اؿك الشراء عبر شبكات خاصة،

Scheneider, 2011 :19.)  
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فاألعماؿ اإللكتركنية , كيختمؼ مفيكـ التجارة اإللكتركنية عف مفيكـ األعماؿ اإللكتركنية

فيي تقكـ عمى فكرة األداء اإللكتركني في العالقة بيف إطاريف مف العمؿ كتمتد , أكسع نطاقنا كأشمؿ

 كال تتعمؽ فقط بعالقة المكرد بالعميؿ بؿ تمتد, كاإلنتاجية كالمالية كالخدمية داريةلسائر األنشطة اإل

لى أنماط أداء العمؿ كتقييمو في حيف , كالرقابة عميو لعالقة المنشأة بككالئيا كمكظفييا كعمالئيا كاإ

بآليات تقنية  أف التجارة اإللكتركنية نشاط تجارم ييتـ بتعاقدات البيع كالشراء كطمب الخدمة كتمقييا

التجارة اإللكتركنية ىي مجرد كجو رئيسي مف أكجو األعماؿ  كأف, ضمف بيئة تقنية خاصة بو

كما إلى ذلؾ مف , التكريد اإللكتركني, المصارؼ اإللكتركنية, التسكيؽ اإللكتركني: اإللكتركنية مثؿ

التجارة اإللكتركنية ىي عالقة األعماؿ اإللكتركنية، كبالتالي فإف عالقة األعماؿ اإللكتركنية ب أنشطة

 فالتجارة اإللكتركنية ظيرت عندما تـ. كتطبيقاتيا الكؿ بالجزء كالعاـ بالخاص كالتكنكلكجيا المتكاممة

ساعد األعماؿ استخداـ المنظمات لشبكة االنترنت لمقياـ بأعماليا كنشاطاتيا الداخمية كالخارجية، مما 

كغيرىا  ألقمار الصناعيةلكمات كالياتؼ كالفاكس كالتمفاز كافي استخداـ تكنكلكجيا االتصاالت كالمع

(. Keegan, 2002: 23) ىي شبكة االنترنتتكنكلكجيا كاحدة  مف خالؿ

األساسي لمتجارة اإللكتركنية، حيث تظير عمى شكؿ نصكص أك العنصر كتعتبر المعمكمات 

 شكؿ تدفقات تبادلية بينيـصكر أك أصكات يتـ جمعيا كنشرىا كتبادليا بيف شركاء المنظمة عمى 

أك خدمات أك يقابميا تدفقات في المنتجات سكاء كانت سمع  On Lineمباشر بكاسطة األسمكب اؿ

 (.348: 2009رضكاف، )معمكمات 
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 مفيوم التجارة اإللكترونية 2-2-1

التي يحاكؿ كؿّّ منيا أف  ىنالؾ عدة كجيات نظر لتعريؼ مصطمح التجارة اإللكتركنية،

كيرجع ذلؾ إلى تنكع كاختالؼ  ,ممارساتدد طبيعة ىذه التجارة كما يتعمؽ بيا مف يصؼ كيح

 .اإللكتركنيةتطبيقات التجارة 

كمف التعريفات المقبكلة في شأف التجارة اإللكتركنية ما كرد عف لجنة القانكف التجارم الدكلي 

كعّرؼ التبادؿ بأنو النقؿ  ".تبادؿ المعمكمات اإللكتركنية " في األمـ المتحدة حيث عرفيا بأنيا 

فيي  .لمبيانات بإستخداـ نظاـ متفؽ عميو إلعداد المعمكمات –بيف جيازم حاسكب  –اإللكتركني 

 مف خالؿ المشاركة "المنظمات أك كمييماكاألفراد " تكنكلكجيا كسيطة لمتبادؿ بيف عدة أطراؼ بمثابة 

ىا الداخمية كالخارجية الكتركنيان لتسييؿ ىذا كتمكيف المنظمات مف القياـ بنشاطات ،في الكقت الحقيقي

 (.Rayport, 2012 :9)التبادؿ 

عممية بيع أك شراء أك تبادؿ المنتجات كالخدمات  مفيكـ يشرح اإللكتركنيةالتجارة ك

ىي استخداـ شبكة المعمكمات ، ككمف ضمنيا شبكة اإلنترنت كالمعمكمات مف خالؿ شبكات اتصاؿ

عبد العظيـ، ) د صفقات تجارية سكاء داخؿ الدكلة أك بيف عدة دكؿ مختمفةفي عؽ( اإلنترنت)الدكلية 

2011 :9) .

كؿ عقد يتعمؽ بالبضائع أك الخدمات أبـر بيف مكرد ك " كما عرفت التجارة اإللكتركنية بأنيا 

مستيمؾ في نطاؽ نظاـ لبيع أك تقديـ خدمات عف بعد نظمو المكرد الذم يستخدـ ليذا العقد فقط 

تبادؿ السمع كالخدمات أك أك ىي عممية  ".ك أكثر لإلتصاؿ عف بعد إلبراـ العقد كتنفيذهتقنية أ

 .(Muir, 2011, P:33)المعمكمات عبر االنترنت كمكاقع الشبكة الدكلية 
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كتعبر , التجارة اإللكتركنية ىي تمازج كؿ مف التكنكلكجيا كالبنية التحتية كالمقايضة كالسمعك

تكظيؼ الصناعة الستنباط تطبيقات عممية كمنتجيف كمستخدميف كتبادؿ  عف عممية يتـ مف خالليا

معمكمات كنشاطات اقتصادية كتكظيفيا مف خالؿ عممية تكاممية في سكؽ عالمي يسمى الشبكة 

 (.1: 2003الخريجي، ) العنكبكتية أك سكؽ اإلنترنت

ة مف عمميات عقد العالمية بأنيا مجمكعة متكامؿاإللكتركنية كما تعرفيا منظمة التجارة 

كيشير البعض إلييا . الصفقات كتأسيس الركابط التجارية كتسكيؽ كبيع المنتجات بكسائؿ إلكتركنية

عمى أنيا تنفيذ بعض أك كؿ العمميات التجارية في السمع كالخدمات عبر شبكة اإلنترنيت كالشبكة 

 (.Armstrong and Kotler, 2011 :21) التجارية العالمية

إيصاؿ المعمكمات أك  كسيمة مف أجؿ: ُتعرؼ التجارة اإللكتركنية بأنيا تصاالتكفي عالـ اال

االتصاالت أك عبر أم كسيمة تقنية  الخدمات أك المنتجات عبر خطكط الياتؼ أك عبر شبكات

استخداـ التقنيات الحديثة في المعمكمات كاالتصاالت؛ مف أجؿ إبراـ الصفقات  ، كىي تعنيأخرل

 (.11: 2004الزيدم، ) لتجارية؛ مف أجؿ تطكير التجارة العالمية كتنمية المبادالتكعقد المبادالت ا

مف االستعراض السابؽ لتعريؼ كمفيكـ التجارة االلكتركنية يتضح أف الباحثيف ركزكا عمى 

كطمب الخدمة كتمقييا بآليات تقنية ضمف بيئة تقنية  ككنيا نشاط تجارم ييتـ بتعاقدات البيع كالشراء

ق، حيث تقدـ التجارة اإللكتركنية أسمكبان جديدان لمغاية في إجراء التعامالت التجارية، فيي خاصة ب

تتعامؿ مع منتجات رقمية إلكتركنية مختمفة تمامان عف غيرىا، فيي منتجات يتـ تصنيعيا كنقميا 

 .كتسميميا كاستيالكيا بشكؿ مختمؼ تمامان عف أم منتج مادم مألكؼ
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 اإللكترونيةأىمية التجارة  2-2-2

تنبع أىمية التجارة اإللكتركنية مف أىمية األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا كالتي يمكف مف 

تزايد الحديث  التقميدية، إذخالليا تحقيؽ معدالت أرباح لـ يكف مف الممكف تحقيقييا في ظؿ التجارة 

ما يؤكد أىمية تقبؿ، كاف عف التجارة اإللكتركنية كدكرىا الذم ستمعبو في تقرير مصير منظمات المس

حيث يمكف لمتجارة , التجارة اإللكتركنية المزايا التي تتمتع بيا كتتميز بيا عف التجارة التقميدية

 :التالية مف خالؿ النظر الى االعتبارات ذلؾك، اإللكتركنية زيادة المبيعات كخفض التكمفة

(Armstrong & Kotler, 2011 :198-200) 
فالتجارة  ,األكقاتف خالؿ تكاجد التجارة اإللكتركنية في كؿ مكاف كفي كؿ ـ :الواسعالوجود  -1

أما التجارة اإللكتركنية فإنيا  لمشراء،التقميدية بحػاجة إلى سكؽ مممكس يستطيع المتعامؿ الذىاب إليو 

كيستطيع المتعامؿ مف خالليا الدخكؿ إلى ىذا السكؽ غير المممكس  ,مممكسال تحتاج إلى سكؽ 

 .كقٍت كمف أم مكاف في أمّْ 

قممت كما جعمت شبكة االنترنت المعمكمات كثيفة كذات نكعية ممتازة كحديثة، : وفرة المعمومات -2

التجارة اإللكتركنية مف آلية البحث عف المعمكمات كالتخزيف كمف تكمفة االتصاالت مف جية، كمف 

، كما تكفر كدقتيا كذلؾ Timelinessجية أخرل زادت ىذه التقنية مف التكقيت المالئـ لممعمكمة 

المعمكمات حكؿ األسعار كصفقات األعماؿ كطمبات األسكاؽ كتحسيف جكدة  التجارة اإللكتركنية

 .العمؿ مف خالؿ أساليب جديدة أكثر كفاءة كسرعة

ف رغبت في  ،السابؽ تتعامؿ مع عمالء محمييف فقطفي كانت الشركة  :تجاوز حدود الدولة -3 كاإ

ء دكلييف كانت تتكبد مصاريؼ كبيرة كغير مضمكنة العائد، أما اآلف فتستطيع الكصكؿ إلى عمال
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الشركة أف تضمف اطالع الجميع عمى منتجاتيا دكف أم تكمفة إضافية تذكر، خاصة أف شبكة 

. االنترنت دخمت جميع الدكؿ

الي تتيح تساعد التجارة اإللكتركنية في فيـ احتياجات العمالء كبالت: فيم احتياجات العمالء -4

 .خيارات التسكؽ أماميـ بشكؿ كاسع

حيث إف اإلعالف عف  السابؽ،كانت عممية التسكيؽ لممنتج مكمفة جدا في  :انخفاض التكمفة -5

أما اآلف فيمكف تسكيقو عبر شبكة  كالجرائد،المنتج كاف يتـ بكاسطة الكسائؿ التقميدية عبر التمفاز 

عالف، ككذلؾ معمكمات ، فال تكالياالنترنيت كبتكمفة ضئيمة جدا ؼ إدارية كال تكاليؼ شحف كاإ

 .(Armstrong & Kotler, 2011 :198) التصميـ كالتصنيع

 ،السابؽ تحتاج إلى ترخيص معيف كالخضكع لقكانيف عديدةفي كانت الشركة  :التحرر من القيود -6

مف بيع منتجاتيا، أما حتى تتمكف  ،كبد تكمفة إنشاء فرع جديد أك تككيؿ الغير في الدكلة األجنبيةتكت

 .(27: 2009حماد، ) اآلف لـ يعد أم مف تمؾ اإلجراءات ضركريا

ُتمكّْف التجارة اإللكتركنية المتعامميف مف خالليا في تخطي حدكد الدكؿ  :العالميالتداول  -7

عمى العكس مف التجارة التقميدية التي يقتصر  ,تذكركالكصكؿ إلى أم مكاف بالعالـ كدكف تكمفة 

 .(27: 2009حماد، ) عامؿ بيا محميِّا كيصعب عمى المتعامميف زيارة األسكاؽ العالمية لمتسكؽالت

مقاييس التجارة التقميدية خاضعة لسياسات الدكؿ كتكمفة دخكؿ أسكاؽ تمؾ ؼ :معايير عالميةذات  -8

ل الدكلة تخضع لمعايير كمقاييس محمية تعتمد عؿك ،تختمؼ مف دكلة إلى أخرلكىذه المقاييس الدكؿ 

تتـ مقاييس أك معايير شبكة االنترنت التي يتـ مف خالليا تعامالت التجارة اإللكتركنية لكف ك ،نفسيا
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مقاييس التجارة اإللكتركنية تخفض تكمفة الدخكؿ إلى إضافة إلى أف بشكؿ مكحد بيف دكؿ العالـ، 

 .أسكاؽ المنتجات بشتى أشكاليا

اإللكتركنية تمكف المسكؽ لممنتج مف استيداؼ فئة أف التجارة حيث : االستيداف الشخصي -9

معينة مف األفراد مف خالؿ تعديؿ اإلعالنات عبر الشبكة، كذلؾ بتحديد معمكمات الفرد المرغكب 

. اطالعو عمى المنتج كتحديد العمر، كالجنس، كطبيعة عممو كأم أمكر أخرل يراىا المسكؽ ضركرية

 مزايا التجارة اإللكترونية 2-2-3

العديد مف المزايا التي يصعب حصرىا لتطبيقات التجارة اإللكتركنية كيمكف تصنيؼ  ىناؾ

 : ىذه المزايا حسب الجية المستفيدة منيا كما يمي

 (.771: 2009حماد، ) :مزايا التجارة اإللكترونية عمى مستوى األفراد: أوال

كىي  الساعة، مدار كعمى تعمؿ األسكاؽ كالمتاجر اإللكتركنية بشكؿ مستمر إذ :خدمة مستمرة -1

كيمكف لمعميؿ الدخكؿ إلى  بذلؾ تعمؿ عمى تزكيد االفراد بالمعمكمات كالصكر الالزمة عف المنتجات

، كما انيا المتاجردكف مشقة النزكؿ كالذىاب إلى يشاء كقت  ممكاف كفى ا مىذه األسكاؽ مف ا

الجكدة كخدمات ما بعد ك ث السعرمنح االفراد مجاالن أكسع لممقارنة بيف منتجات الشركات مف حيت

 .البيع الختيار ما يركنو مناسبان 

يستطيع المستيمؾ إجراء المقارنات بيف السمع  إذ :سيولة إجراء المقارنات وحرية االختيار -2

ككذلؾ حرية االختيار بما  ،كاألسعار كالجكدة كالخصائص في مختمؼ إنحاء المتاجر حكؿ العالـ

مشاركة الميتميف في كؿ أنحاء العالـ  دعـ، كذلؾ تسب كالسعر المناسبيحقؽ مستكل الجكدة المنا
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ية التي تنعقد عبر المكاقع التجارية المتخصصة، فضال عف تزكيدىـ بطرؽ سيمة ففي المزادات العؿ

 .الختصار مستكل تفاصيؿ المعمكمات التي يحصمكف عمييا مف أجؿ الشراء

سة بيف المتاجر حكؿ العالـ إلى عدـ المبالغة في تؤدم المناؼ إذ :انخفاض أسعار المنتجات -3

باإلضافة إلى ، الثابتة كتكاليؼ اإلعالنات ككذلؾ تخفيض التكمفة نتيجة عدـ كجكد كسطاء ،األسعار

بعض المنتجات كالبرامج كاألغاني كاألفالـ يمكف تسميميا عبر االنترنت، مما يقمؿ مف كقت أف 

 .عمى المنتجانتظار المشتريف أك الزبائف لمحصكؿ 

تؤدم التجارة اإللكتركنية إلى إحداث التفاعؿ بيف العمالء كالشركات  :تحقيق رضاء العمالء -4

تاحة المجاؿ أماـ العميؿ لمحصكؿ عمى كافة المعمكمات عف السمع كخصائصيا كأسعارىا بالدخكؿ  كاإ

ج لتشكيؿ قكة شراء بيف العمالء لنفس المنت ؽالتنسي تعزيز، كما تعمؿ عمىعمى المكاقع المختمفة

 .جماعية تساعد في الحصكؿ عمى خصـ الكمية

 (29: 2003العمكش، ) :مزايا التجارة اإللكترونية عمى مستوى الشركات: ثانيا

ثـ إتماـ , ثـ شراء المنتجات كعرضيا, ثـ اإلعالف عف ىذا المكقع, يتـ إنشاء مكقع: السرعة -1

نشر المعمكمات الخاصة عف ، كما يسيـ في خالفوعمميات البيع دكف الحاجة عقارات كديككرات ك

 .المنظمة كمنتجاتيا كتغييرىا كتحديثيا بسرعة كبيرة كبأقؿ تكمفة ممكنة

, حيث يستطيع العميؿ التجكؿ عبر اإلنترنت في مكاقع كثيرة حكؿ العالـ :توسيع نطاق البحث -2

االبتكارات نشر انيا يسيـ في ، كما كالتعرُّؼ إلى المنتجات كالخصائص كاألسعار كطريقة الشراء

بشكؿ سريع جدان، كبدالن مف استغراؽ انتشار ىذه االبتكارات كتطبيقيا في دكؿ كمنظمات أخرل مدة 

 .عشر سنكات فإنيا تتـ اآلف بفضؿ استخدامات االنترنت خالؿ عدة أشير
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, دكف تكقؼ كذلؾ مف خالؿ التسكيؽ كالبيع عبر اإلنترنت :إمكانية عمل برنامج تسويقي ناجح -3

 .كبالتالي الكصكؿ إلى أكبر عدد مف العمالء بسيكلة

فعممية إنشاء  ،التعامؿ بالتجارة اإللكتركنية يحقؽ خفض التكمفة كتنمية األرباح :تخفيض التكمفة -4

مكقع إلكتركني اقؿ تكمفة مف إنشاء المكاقع الفعمية التقميدية كما يتـ اإلعالف عف البضائع بمكجب 

التقميؿ مف المدة الالزمة لتسكيؽ كيعمؿ عمى  نية كبالتالي يتـ تخفيض تكاليؼ اإلعالفرسائؿ إلكترك

 .المنتجات ككذلؾ يقمؿ مف تكاليؼ الشحف كالتكزيع

اإلنترنت المسافات بيف األطراؼ المتعاممة كتخطى  لالغ :التواصل المستمر مع جميع العاممين -5

إنشاء  ساعد في، كما بيف العمالء كالشركاء الحدكد الجغرافية كساعد عمى التكاصؿ المستمر

الشركات االفتراضية التي تجمع أكلئؾ الذيف لدييـ اىتمامات كمصالح مشتركة لكنيـ يتفرقكف في 

 .االنترنتشبكة جمعيـ تالعالـ حيث 

يعتبر اإلنترنت كسيمة متميزة لمكصكؿ إلى أسكاؽ العالـ في كقت كاحد  :أداه تسويقية فعالة -6

ككذلؾ يصؿ الى األسكاؽ المبعثرة جغرافيان كاألسكاؽ المتخصصة ببيع منتجات معينة،  ،لفةكبأقؿ تؾ

لية مسكحات الزبائف ككفاءتيا، فضال عف انو يمنح الشركات فرص اإلطالع عفاكيعمؿ عمى تعزيز 

 .عمى ما يقدمو المنافسكف لزبائنيـ

الخاصة  كؿ عمى المعمكماتبالحص التجارة اإللكتركنيةتساعد  :الحصول عمى المعمومات -7

تمكف المكظفيف مف ، كباألسكاؽ أك األسعار أك الشركاء المحتمميف أك المنافسيف بسرعة كبدقة كبيرة

االنترنت كفي أم  المتصؿ بشبكةالقياـ بأعماليـ مف بيكتيـ أك مف أم مكاف يتكفر فيو الحاسكب 

 .كقت
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 التجارة اإللكتركنيةتساعد  :ساعةالى مدار التفاعل مع الزبائن واإلجابة عمى استفساراتيم عل -8

التفاعؿ مع الزبائف كالسماح بالبقاء عمى اتصاؿ مع مندكبي المبيعات كنقؿ المعمكمات عمى زيادة 

 .البيع كعقد الصفقاتالتركيج ك التي تساعد في

ة أكبر بسرع Feed Backجعة مرتتكفير تغذية عمى  التجارة اإللكتركنيةتساعد  :جعةالراالتغذية  -9

 .مف الزبائف حكؿ آرائيـ بسعر المنتج كشكمو كتصميمو كمكاصفاتو

كتتمثؿ فيما  :المتحققة في دعم عالقات الشركات بعضيا ببعضمزايا التجارة اإللكترونية : االثث

  :يمي

 .األعماؿ كتكامميا شركاتتكسيع قاعدة التحالفات بيف  -1

بشكؿ أقرب  عبر حدكدىـ امؿ مع الشركات كالزبائفالمكرديف األجانب كالمحمييف مف التؾ تمكيف -2

 .كأسيؿ كأسرع

 .التقميؿ مف تكمفة االتصاؿ كتبادؿ المعمكمات بيف الشركات -3

لما تتمتع بو التجارة اإللكتركنية مف مزايا تتميز بيا عف التجارة التقميدية سكاء عمى  نظران ك

إف األمر يستحؽ تكثيؼ البحث كالدراسة ؼ ،المستكل القكمي أك مستكل الشركات أك مستكل األفراد

سكاء مف الجمعيات المينية أك المراكز األكاديمية لمتغمب عمى المشكالت التي تكاجو تطبيؽ عمميات 

يجاد حمكؿ مناسبة ليا تساعد في نمك عمميات التجارة اإللكتركنية كاالستفادة  التجارة اإللكتركنية كاإ

 .بمزاياىا
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لكترونية أنواع التجارة اإل 2-2-4

التجارة اإللكتركنية، لتطبيقات عدة أنكاع إلى ىناؾ  (28: 2004دىمش، كالقشي، )يشير 

 :ما يمي كمف أىميا

كيعد ىذا النكع مف  :Business-to-Consumer (B2C)التعامل بين التاجر والمستيمك  -1

أم  .فراد المستيمكيفالتجارة اإللكتركنية مف أىـ األنكاع كالذم يحاكؿ التاجر مف خاللو الكصكؿ لأل

اإلجابة عف االستفسارات، ك كتقديـ الدعـ كالخدماتالتبادالت بيف األعماؿ كالزبائف، كتشمؿ البيع 

شراكيـ في برامج تطكير المنتجات عبر شبكة االنترنت كشبكة المكاقع الدكلية  .كالتفاعؿ معيـ كاإ

حيث يركز ىذا النكع مف  :Business-to-Business (B2B)التعامل بين تاجر وتاجر آخر  -2

المكاد األكلية مف المكرديف،  شراءؾ، التجارة اإللكتركنية عمى بيع المنتجات مف تاجر إلى تاجر آخر

دارة قنكات تكزيع المنتجات  المقدـ مف المكرديف كاالتصاؿ كالتنسيؽ مع جيات  كالخدمات، كالدعـكاإ

 .المكاقع الدكليةالنقؿ كالشحف كغيرىا باستخداـ شبكة االنترنت كشبكة 

حيث يساعد  :Consumer-to-Consumer (C2C)التعامل بين مستيمك ومستيمك آخر  -3

كذلؾ مف خالؿ المزادات التي  البعض،ىذا النكع مف التجارة اإللكتركنية األفراد بأف يبيعكا لبعضيـ 

كرة طرفان ثالثان ، أم التبادالت التي تتـ بيف الزبائف دكف أف تشمؿ بالضرتبنى في شبكة االنترنت

كالبيع كالشراء بالمزاد العمني عبر شبكة المكاقع الدكلية، كالعاب التسمية كتبادؿ الممفات كشغؿ 

 .الكظائؼ

يعمؿ ىذا النكع عمى تمكيف  :Peer-to-Peer (P2P)التعامل بين مستخدم ومستخدم آخر  -4

كجكد كسطاء، كمف ثـ االتفاؽ  تبادؿ المعمكمات، كاالتصاؿ فيما بينيـ دكف مفمستخدمي االنترنت 
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عمى أية صفقات تجارية تتـ حسب الشركط المتفؽ عمييا، كقد أكجدت برامج خاصة ليذه الغاية 

بصكر كتابية  (Chatting)كالتي تمكف مستخدمييا، تجاريكف كانكا أـ غيرىـ بتبادؿ أطراؼ الحديث 

. كسمعية كمرئية

كتشير :  Customer-to-Business (C2B)مال التجارة اإللكترونية من الزبائن إلى األع -5

االنترنت كشبكة المكاقع الدكلية شبكة إلى اتصاؿ الزبائف عمى شكؿ مجمكعات، مع المنظمات عبر 

أك الحصكؿ عمى منتجات  لتحقيؽ مكاسب مف خالؿ استقداـ عركض خاصة كخصـ الكمية

في تشكيؿ قكة اقتصادية يخاطبكف اجتماعيـ معان  مف، حيث يستفيد الزبائف بمكاصفات كجكدة عالية

 .مف خالليا ىذه المنظمات

يعد ىذا النكع مف  :Mobile Commerceالتجارة اإللكترونية عبر جياز الياتف النقال  -6

التجارة اإللكتركنية مف أحدث األنكاع، حيث يتـ بكاسطتو استخداـ أجيزة ىاتؼ نقاؿ رقمية مصممة 

مف خالؿ مزكد الخدمة كالكصكؿ ألم مكقع معيف  ،ترنتبشكؿ يمكنيا مف االتصاؿ بشبكة االف

جراء عممية الشراء (. 30: 2004دىمش، كالقشي،) كاالطالع عمى السمع المعركضة كاإ

 

التجارة اإللكترونية تطبيق معوقات  2-2-5

عديدة، فإف ىناؾ معكقات تقؼ في طريؽ  بالرغـ مما تحققو التجارة اإللكتركنية مف مزايا

 كمف ىذه المعكقات ما يرجع إلى, لصكرة التي تجعميا البديؿ الحديث لمتجارة التقميديةالتكسع فييا با

كمنيا ما يرجع إلى الظركؼ المحيطة بيا، كتتمثؿ ىذه المعكقات فيما , طبيعة ىذا النكع مف التجارة

 (52-51: 2004، بعبد الكىا)  :يمي



35 

 

 

. لكتركنية كما يتعمؽ بيػػػا مف إجراءاتاإل عدـ كجكد تشريعات متكاممة تنظّْـ عمميات التجارة -1

ارتفاع معدؿ المخاطرة في التجارة اإللكتركنية؛ نتيجة لضعؼ الثقة في التعامؿ بيذه الطريقة؛  -2

. المعامالت التي تتـ كفقنا ليا نظرنا لسيكلة التالعب في

طبقيا الدكؿ التي ت صعكبة التعامؿ في كثير مف األحياف؛ نتيجة لتعدد المقاييس المعيارية -3

. المختمفة في ىذا الشأف

كىك ما يحدث اآلف بشكؿ ، التجارية مف جانب قراصنة اإلنترنت الخكؼ مف اختراؽ المكاقع -4

. كاسع

جانب بعض  تأثير التجارب السمبية لبعض عمميات النصب مف جانب الشركات أك حتى مف -5

. المستيمكيف عمى الشبكة

 .الفكرية في العديد مف التشريعات الممكيةالقصكر في تطبيؽ قكاعد حماية  -6

. السداد عدـ كفاية عناصر األماف بالنسبة لكسائؿ -7

 .ىذا الشأف مما يتعارض مع طبيعة ىذا النكع مف التجارة التعارض بيف تشريعات الدكؿ في -8

. عدـ تكافر المكاصفات القياسية التي يجب أف تمتـز بيا التجارة اإللكتركنية -9

 

 لتحديات التي تواجو التجارة اإللكترونيةا 2-2-6

ىناؾ العديد مف الصعكبات كالتحديات التي تكاجو عممية التحكؿ مف القياـ باألعماؿ 

يمكف عرض كتبكيب المسائؿ كالمشكالت ، حيث باألسمكب التقميدم إلى النمكذج اإللكتركني الجديد

 :التعامؿ معيا كما يمي القانكنية الناشئة في حقؿ التجارة اإللكتركنية كاتجاىات
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كىك تحدم ذك طبيعة تقنيو يتصؿ بيا تحديات بناء كتطكير الككادر : متطمبات البنى التحتية -1

البشرية المدربة عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كعمى صيانة األجيزة كالمكاقع، كعدـ كجكد حيز 

لبية الدكؿ العربية ككنيا تعاني كافي لالتصاالت السمكية كالالسمكية في غا  band widthحجمي 

مف مشكالت البنى التحتية في حقمي االتصاالت كالحكاسب، كما يتصؿ بيما مف أدكات تطكير 

كيتصؿ بيذا البعد عدـ تخطي  .البرمجيات مع بعض التطبيقات كقكاعد البيانات المستخدمة حاليا

ات االتصالية كخدمات تزكيد غالبية الدكؿ العربية مشكالت السياسات التسعيرية لبديؿ الخدـ

االنترنيت، كىك عامؿ فعاؿ في زيادة عدد المشتركيف كمدخؿ ضركرم لكجكد سكؽ التجارة 

 (.58، ص2010عرب، )  اإللكتركنية العربية

يعتبر مكضكع حماية البيانات المتصمة بالحياة الشخصية مكضكع نقاش : قضية الخصوصية -2

حيث ازداد الضيؽ النفسي لممستيمكيف مف زيادة كمية كعمؽ ىاـ لمعديد مف الدراسات كاألبحاث، 

المعمكمات التي تجمع عنيـ في عصر كفرة المعمكمات، كما طرح تساؤؿ حكؿ ما إذا كانت 

الخصكصية في اإلنترنت ىي قضية اجتماعية، أـ حؽ سياسي أـ قضية اقتصادية مرتبطة بالقيمة 

، ككإجابة عمى (Anonymous, 2009 :123)ية االقتصادية كبالنفع مقابؿ التنازؿ عف الخصكص

نقطة ذات ارتباط بالبعد االقتصادم، كىي أف األفراد أصبحكا أكثر إدراكان بأف   ىذا التساؤؿ فقد أثيرت

المعمكمات التي يعطكنيا لمؤسسات األعماؿ تعكد عمى ىذه المؤسسات بنفع عظيـ مقابؿ نفع ضئيؿ 

 Hellerstein,2009)لكف عف خصكصياتيـ بسعر زىيد لممستيمكيف، أم أنيـ يبيعكف أك يتناز

:190 ). 
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مف أخطر القضايا في التعامؿ مع  ةتعتبر قضية األماف كالحمام: قضية األمان والحماية -3

اإلنترنت كأداة لصالح التسكيؽ اإللكتركني، إذ يعد تأميف المعمكمات المالية عف المستيمكيف مف 

ركات أخذىا باالعتبار عندما تمارس نشاط التسكيؽ مف خالؿ األمكر اليامة التي ينبغي عمى الش

التجارة اإللكتركنية، كأف تبذؿ كؿ ما مف شأنو تاميف الحماية لممستيمؾ بعد أف يضع رقـ بطاقتو 

 (.Vilhelmson, 2011 :67-71)االئتمانية 

تتـ طمبيات : ونيةعقود التجارة اإللكترونية وقانونية التعاقد ووثائقو وأدلة التواقيع اإللكتر -4

البضاعة أك الخدمات عمى الشبكة إما بالدخكؿ إلى المكقع المعني مف قبؿ المستخدـ أك عبر تقنية 

البريد اإللكتركني، ككذلؾ يتـ إبراـ العقد عمى الشبكة، كبالتالي فإف مف أكلى المشكالت ىك مدل 

كأماـ ىذا  قبؿ أطرافيا أك مصدرييا،صحة المحّررات كالعقكد التي ال تتضمف تكقيعان ماديان عمييا مف 

فإف قبكؿ القضاء لمتعاقدات اإللكتركنية يتطمب إقرار أدلة العقكد اإللكتركنية كالمراسالت اإللكتركنية، 

كقد بذلت محاكالت عديدة في الدكؿ  .كالتكاقيع اإللكتركنية كمكثكقيتيا كبينة في المنازعات القضائية

تقضي بأف التكقيع اإللكتركني الرقمي دليؿ في اإلثبات، كما  المتقدمة في كضع قكاعد كتشريعات

قررت معايير لألدلة تقكـ عمى إثبات حصكؿ االتصاؿ كمكثكقية المكقعيف المتصميف كما أجاز 

 56: 2010عرب، ) بعضيا عمميات التشفير التي تكفؿ حماية التكقيع مف االلتقاط غير المصرح بو 

.) 

أثيرت الكثير مف القضايا المتعمقة بحقكؽ الممكية الفكرية في نطاؽ  :تحديات الممكية الفكرية -6

أثارت جدالن قانكنيان بشأف قانكنية  كالتيالتجارة اإللكتركنية، كشراء حزمة برامج الحاسكب مثالن، 

كمنطقية رخص فض العبكة، عندما تتضمف العبكة المكضكع بيا البرنامج عبارة تفيد بأف فض العبكة 
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يعد قبكالن لشركط التعاقد الكاردة في الرخصة النمكذجية غير المكقعة، أك تنزيؿ البرنامج  بنزع الغالؼ

عبر الشبكة بعد أداء المقابؿ المطمكب، إذ يترافؽ تشغيؿ البرنامج في ىذه الحالة مع ظيكر الرخصة 

كتتضمف داخمو، كىي رخصة تتضمف شركط الممكية الفكرية كمتطمبات التسجيؿ، ( تقنيان ) المخزنة 

أف مجرد تنزيؿ البرنامج يعد إقرارا بشركط الرخصة كقيكد االستخداـ كقد أثير جدؿ حكؿ مدل أدلة 

مثؿ ىذه العقكد أك الرخص المقدمة كنماذج شرطية داخؿ الكسائؿ التقنية، ىؿ تعد حجة عمى 

قبكؿ مف ثبكت الطرؼ المنتج أك البائع بكصفو مدخالن ليا ضمف الكساطة التقنية كالمستخدـ لتحقؽ اؿ

 (.116، ص2000نكح ،)كاقعة الطمب أك استخداـ المنتج 

 businessكىك يتصؿ بمفيكـ تطكير األعماؿ : تحديات التميز واالستمرارية والقدرة التنافسية -7

development   لضماف االستمرارية كالتنافسية، كعمى أتساع حجـ سكؽ التجارة اإللكتركنية

ماؿ المكجية لممستيمؾ ىك مف المعكقات األساسية التي تحد مف انتشار العربية، أف صغر حجـ األع

األعماؿ اإللكتركنية عبر الشبكة، كذلؾ ينبغي إرساء البنية المناسبة لمخدمات المالية ككنيا أحدل 

القضايا الميمة في ىذا المجاؿ، ال سيما بطاقات االئتماف كالتي ال يزاؿ استخداميا محدكد جدا في 

عربي، كيمكف القكؿ أف المطمكب ليس مجرد الكجكد عمى الشبكة اإللكتركنية، ألف كجكدىا العالـ اؿ

دكف قدرة تنافسية كتطكر دائـ يعادؿ عدـ الكجكد بؿ ربما يككف الخيار األخير اقؿ كمفة كيكفر 

 (.118: 2000نكح، )خسائر الكجكد غير الفاعؿ عمى الشبكة 

عمى سبؿ تعزيز كفرض الشمكلية عمى كافة األكعية  تركز االىتماـ  في الماضي: الضرائب -5

الضريبية كالتي قد تككف ناتجة عف النشاطات كالتجارة التقميدية، كلكف في الكقت نفسو لـ تمنح معظـ 

الدكؿ ألنظمتيا المركنة الكافية لمتأقمـ مع المستجدات العالمية كخصكصان التكنكلكجية منيا، كبالتالي 
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ة الضريبية اآلف مييأة الستقباؿ كمتابعة عمميات التجارة اإللكتركنية سكاء ال يمكف اعتبار األنظـ

كتتجو السياسات الحككمية إلى عدـ إقرار ضرائب عمى أنشطة . عمى المستكل الفني أـ التشريعي

التجارة اإللكتركنية انسجامان مع تحرير التجارة كالخدمات المتعمقة باألنشطة التقميدية، حيث يصعب 

بع التسميـ المادم لممنتجات اإللكتركنية المباعة، إضافة إلى قصكر التشريعات عف تنظيـ جدان تت

 (.21: 2002رحاحمة، كخصاكنة، ) آليات ضريبية كجمركية متعمقة بالتجارة اإللكتركنية 

التنافسية  الميزة 2-3

التنافسية  مفيوم الميزة 2-3-1

مة في كؿ مف مجالي اإلدارة اإلستراتيجية لقد شغؿ مفيكـ الميزة التنافسية حيزا كمكانة ىا

كاقتصاديات األعماؿ، إذ تمثؿ الميزة التنافسية العنصر االستراتيجي الياـ الذم يساعد في اقتناص 

. الفرص، كيقدـ فرصة جكىرية كحقيقية لكي تحقؽ المنظمة ربحية متكاصمة بالمقارنة مع منافسييا

كة بما يحققو مف األرباح االقتصادية، كمف خالؿ المصدر الذم يعزز كضع الشركالتنافسية ىي 

 ,Betlis) امتيازىا عمى منافسييا في مجاالت المنتج، كالسعر، كالكمفة، كبالتالي التركيز عمى اإلنتاج

2010: 7.) 

إلى أف المزايا التنافسية ىي خاصية معينة أك مجمكعة ( Covin, 2011: 175)كيشير 

ف غيرىا مف المنظمات، بحيث تحقؽ ليا مكقفا قكيا تجاه خصائص تمتمكيا المنظمة كتميزىا ع

كأف التحدم الحقيقي الذم تتعرض لو أية منظمة ليس إنتاج أك تقديـ المنتجات،  ،مختمؼ األطراؼ

كقد تنامى دكر الزبائف كأصبح . بؿ القدرة عمى اإلشباع المستمر لحاجات كرغبات الزبائف المتغيرة
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لذا فاف إيجاد مزايا تنافسية في المنتجات التي تقدميا المنظمة مف الصعب فرض المنتجات عميو، 

 .مف شأنو تحقيؽ رضا الزبائف، كزيادة كالئيـ، كمف ثـ القدرة عمى بقاء كاستمرار المنظمة في السكؽ

قدرة المنظمة عمى صياغة كتطبيؽ االستراتيجيات التي كعرفت الميزة التنافسية عمى أنيا 

مصطفى، )فضؿ بالنسبة لممنظمات المماثمة كالعاممة في نفس النشاط تجعميا في مركز تنافسي أ

2006 :3.) 

الميزة التنافسية ىي الميارة أك التقنية أك المكرد إلى إف ( 104: 2011السممي، )كيشير 

المتميز الذم يتيح لممنظمة إنتاج قيـ كمنافع لمعمالء تزيد عما يقدمو ليـ المنافسكف، كيؤكد تميزىا 

عف ىؤالء المنافسيف مف كجية نظر العمالء الذيف يتقبمكف ىذا االختالؼ كالتميز، حيث  كاختالفيا

 يحقؽ ليـ المزيد مف المنافع كالقيـ التي تتفكؽ عمى ما يقدمو ليـ المنافسكف اآلخركف 

إف القكل التي تحدد درجة جاذبية قطاعات  فيرل  (61:1996)( Porter, 1996: 61)أما 

يجاد مكقع في أك أجزاء مف السكؽ  قامة دفاعات ضد القكل التنافسية، كاإ تعتمد عمى عممية بناء كاإ

الصناعة، كأف لكؿ منظمة إستراتيجية تنافسية شاممة، تتمثؿ بمجمكعة مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة 

لتحقيؽ ىذه األىداؼ، إضافة إلى اعتبارىا عممية مكاءمة بيف أنشطة المنظمة كالتكيؼ مع البيئة، 

كرية لخمؽ ميزة تنافسية مستدامة يصعب تقميدىا، كتعمؿ عمى خمؽ مكقع متفرد لممؤسسة، كىي ضر

 .يعكس قيمة لعمالئيا مف خالؿ تقديـ مجمكعة مف األنشطة المتميزة عنّما يقدمو المنافسكف

أف الميزة التنافسية ىي المجاؿ الذم تتمتع فيو المنظمة بقدرة أعمى مف  يالحظ مما سبؽ

ستغالؿ الفرص الخارجية أك الحد مف أثر التيديدات، كتنبع الميزة التنافسية مف قدرة منافسييا في ا

كىذا . فعؿ شيء أفضؿ مف المنافسيف ليا كيعطييا تفكقا تنافسيا عمييـ في السكؽالمنظمة عمى 
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إلى الزبائف بشكؿ متميز عما يقدمُو ( سمع أك خدمات)يعني قدرة الشركة عمى إنتاج كتقديـ منتجات 

استغالؿ مكاردىا المادية كالبشرية كالفكرية، فقد تتعمؽ بالجكدة، أك بالتكنكلكجيا، ُمنافسكف، مف خالؿ اؿ

أك بالقدرة عمى تخفيض التكمفة، أك الكفاءة التسكيقية، أك التكقيت في اقتناص الفرص ككسب مكضع 

 .قدـ في السكؽ

 

 العوامل المؤثرة في الميزة التنافسية 2-3-2

 بناءمما يمكنيا مف  ،أقؿ قدر مف تكاليؼ اإلنتاج كالتكزيع لتحمؿبالعمؿ الجاد تقكـ المنظمة 

أف  المنظمةكلتحقيؽ ذلؾ فإف عمى  .اكبرمف المنافسيف كتحقيؽ حصة سكقية  مخرجاتيا بأقؿأسعار 

. كالتكزيع المادم، كما أنيا بحاجة إلى ميارات تسكيقية أعمى ،اإلنتاجك ،الشراءك التصنيؼ،تتميز في 

باف المزايا التنافسية تنشأ عف   (Tracey & Lim, 2009: 105-17)قد أكضح كؿ مف ك

 :ىما فعامميف رئيسي

كيقصد بيا أف المنظمة تستطيع أف تنتج السمع أك الخدمات بكمفة أدنى مف  :الكفاءة المقارنة -1

 :كمفة إنتاج المنافسيف ليا، كيتأثر ىذا العامؿ بعكامؿ أساسية أخرل منيا

كىي تشير إلى مستكل التكاليؼ التي تتحمميا المنظمة في داخميا،  :فاءة الداخميةالك -أ

قدرتيا عمى امتالؾ مكارد، كبناء أك شراء قدرات ال تككف متكفرة لدل المنافسيف كذلؾ 

كال . اآلخريف، كمف أىميا االبتكار كاإلبداع المذيف ليما الدكر األكبر في خمؽ ميزة تنافسية

نا في تطكير المنتج أك الخدمة، كلكنو يشمؿ اإلبداع في اإلستراتيجية، ينحصر اإلبداع ق
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كاإلبداع في أسمكب العمؿ أك التكنكلكجيا المستخدمة، كاإلبداع في خمؽ فائدة جديدة، كقيمة 

 .ُمضافة جديدة

كىي تشير إلى التكاليؼ التي تتحمميا المنظمة في تعامميا  :الكفاءة التنظيمية المتبادلة -ب

تتمثؿ في تغير احتياجات العميؿ أك التغيرات التكنكلكجية أك منظمات الخارجية، كذلؾ مع اؿ

االقتصادية أك القانكنية، كالتي قد تخمؽ ميزة تنافسية لبعض المنظمات نتيجة لسرعة رد 

فعميـ عمى تغيرات البيئة المحيطة، أك االستجابة لتغير اذكاؽ المستيمكيف في السكؽ، فعمى 

يمكف القكؿ بأف المنظمة التي استكردت التكنكلكجيا الحديثة كالمطمكبة في سبيؿ المثاؿ 

السكؽ أسرع مف غيرىا، استطاعت خمؽ ميزة تنافسية عف طريؽ سرعة استجابتيا لمتغير 

مف ىنا تظير أىمية قدرة المنظمة عمى سرعة االستجابة ك .التكنكلكجيا، كاحتياجات السكؽ

عمى مركنة المنظمة كقدرتيا عمى متابعة المتغيرات عف  لممتغيرات الخارجية، كيعتمد ىذا

 .طريؽ تحميؿ المعمكمات كتكقع التغيرات، ككجكد نظاـ معمكمات أصيؿ

كالتي تتيح لممنظمة تحقيؽ حاالت المساكمة مع زبائنيا كمجيزييا لصالحيا : قوة المساومة -2

 (Tracey & Lim, 2009: 105-17: )الخاص بيا، كىذا العامؿ يتأثر بعكامؿ أساسية أخرل ىي

كىي تشير إلى كمؼ تسكيؽ المنظمة، كالمجيزيف  :التكاليف المرتبطة بالبحث والتطوير -أ

 .أك الزبائف بأفضؿ األسعار

كىي خصائص السمع أك الخدمات التي تجعميا  :الخصائص الفريدة لمسمعة أو الخدمة -ب

 .مختمفة عف خصائص المنافسيف
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تكاليؼ التي يتحمميا الزبائف كالمجيزكف إذا ما امتنعكا عف كىي اؿ :تكاليف التحول -ج

. التعامؿ مع تمؾ المنظمة

 

 أبعاد تحقيق الميزة التنافسية 2-3-3

تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ ما تقدمُو مف منتجات يتركز االىتماـ في المنظمة عمى 

كما . ا الزبائف مف تمؾ المنتجاتتحقؽ حاجات كرغبات الزبائف، أك القيمة التي يتمنى الحصكؿ عميو

. تحكيؿ ىذه الحاجات إلى مجاالت، أك قابميات مستيدفة تسمى أبعاد تنافسية يتجو االىتماـ إلى

عند تقديـ منتجاتيا كتمبية الطمبات في السكؽ حتى  كتختار المنظمة المعنية األبعاد التنافسية ليا

 :تعمؿ عمى تحقيؽ الميزة تنافسية، كىذه األبعاد ىي

 االستجابة ميزة سرعة: اوال

سرعة االستجابة تتمثؿ في مدل قدرة إلى إف  (  Krajewski, & Ritzman.2003:27)يشير 

كما إف كفاءة . الزبائف كمتطمباتيـ كتسميـ المنتجات ليـ في الكقت المقرر تالمنظمات عمى الكفاء باحتياجا

، كالتي تتأثر الزبائفت كبالدقة كالسرعة التي يريدىا المنظمة تحدد بمدل قدرتيا عمى تقديـ المنتجات في الكؽ

إدارة اإلنتاج، كالعمميات، كالتكقيفات، : بالعديد مف المتغيرات التي يمكف التحكـ بيا عمى مستكل المنظمة مثؿ

كاألعطاؿ التي تحدث في اآلالت، كالمكائف، كدكراف العمؿ، كمعدالت الغياب بيف العامميف، ككذلؾ عمميات 

 .الطاقة اإلنتاجية، كأنظمة الرقابة، كتحسيف عمميات المناكلة الداخمية، كسياسات التخزيفتخطيط 

إرضاء الزبائف مف خالؿ  لفاف بعد السرعة كاختصار الكقت يشيراف إلى قدرة المنظمة عؿ مكبالتاؿ

 .حصكليـ عمى المنتجات في الكقت المحدد كبحسب الجدكلة الزمنية المعينة
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فسية عمى أساس تخفيض عنصر الزمف لصالح الزبكف يتـ مف خالؿ عدة إف تحقيؽ ميزة تنا

 (15: 2006مصطفى، : ) عناصر أىميا

 .التسميـ السريع الذم يشير إلى الكقت المستغرؽ بيف استالـ طمبيو الزبكف كتمبيتيا -1

 .التسميـ في الكقت المحدد -2

بالكقت المستغرؽ بيف نشكء الفكرة مف خالؿ  سرعة التطكير الذم يشير إلى سرعة تقديـ المنتج، كتتمثؿ -3

 .تخفيض زمف تقديـ المنتجات الجديدة إلى األسكاؽالتصميـ إلى اإلنتاج النيائي، كبالتالي 

تخفيض زمف دكرة التصنيع لممنتجات، كبالتالي تخفيض كؿ مف تكاليؼ التخزيف كتكاليؼ  -4

 .اإلنتاج

 (.مركنة التصنيع)تاجية تخفيض زمف التحكيؿ أك تغير العمميات اإلف -5

 .االلتزاـ بجداكؿ زمنية محددة في التعامؿ مع الزبائف -6

التسميـ بمثابة القاعدة األساسية لمُمنافسة بيف المنظمات في األسكاؽ مف خالؿ كيعتبر 

التركيز عمى خفض المدة الزمنية، كالسرعة في تصميـ منتجات جديدة، كتقديميا إلى الزبائف بأقصر 

بسرعة؛ كىذا يعني تخفيض الكقت الذم يستغرقو عند استالـ عندما تريد أداء العمؿ كقت ممكف 

 .(Slack,et.al, 2004:64) طمبات الزبائف لممنتجات، كتسميميـ تمؾ المنتجات بشكؿ نيائي

إلى إف ىناؾ ثالثة ( 2005:64) (  Krajewsky and Ritzman, 2005: 64)شير م

 :كقت ىيأسبقيات لبعد التسميـ تتعامؿ باؿ

كتقاس ىذِه السرعة بالكقت المستغرؽ بيف استالـ طمبات الزبائف، كتمبية الطمب : سرعة التسميم -1

 .كالذم يسمى بكقت االنتظار، كمف الممكف زيادة سرعة التجييز بتقميؿ كقت االنتظار
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 .منظمةكيعني تسميـ طمبات الزبائف في الكقت المحدد ليـ مف قبؿ اؿ: التسميم بالوقت المحدد -2

كىي سرعة تقديـ منتج جديد، كتقاس سرعة التطكير بالكقت بيف تكليد الفكرة : سرعة التطوير -3

 .كحتى التصميـ النيائي لممنتج، كتقديمُو إلى السكؽ

ىمة بيف الشركات، كُيشير إلى تسميـ أف التسميـ يعد مف أبعاد التنافس الـُ  يالحظ مما سبؽ

حدد ليـ مف قبؿ الشركة، كيعبر ىذا البعد عف قدرة العمميات عمى المنتجات لمزبائف حسب الكقت الـُ 

ميميا ليـ في الكقت المحدد، كىذا ُيسيـ في تَاعزيز الميزة التنافسية  مكاجية طمبات الزبائف، كتسَا

 .لممنظمة في السكؽ

 ميزة اإلبداع  :ثانيا

التكصؿ مف خاللو ـ الجديدة لتأتي بشيء جديد، كيت األفكارعادة عمؿ إ أكعادة تشكيؿ إكىك 

 .المؤسساتفي ؤثر مرتبط بالتكنكلكجيا ككىك مأك إلى فكرة جديدة كتطبيقيا،  ،حؿ لمشكمة ما إلى

يمثؿ اإلبداع كاالبتكار إحدل الضركرات األساسية في إدارة األعماؿ كالمنظمات، كالتي انعكست عمى تصاعد ك

ألعماؿ في المنظمات عمى اختالؼ أنكاعيا بالطرؽ الحاجات كالطمكحات، فمـ يعد كافيا أك حتى مرضيا أداء ا

الركتينية التقميدية؛ ألف االستمرار بيا يؤدم إلى التكقؼ، كىك بالتالي تراجع عف الركب السريع في المضي إلى 

 .( 85ص ،2002 ،العامرم) األماـ أك الفشؿ

يدة كمتصمة بحؿ إلى إف اإلبداع ىك أفكار تتصؼ بككنيا جديدة كمؼ( Lynch, 2010, 502)يشير 

المشكالت، أك تطكير أساليب أك أىداؼ أك تعميؽ رؤية، أك إعادة تركيب األنماط المعركفة في السمككيات 

اإلدارية في أشكاؿ متميزة كمتطكرة تدفع المنظمة إلى األماـ، فاإلبداع ىك قدرة المنظمة عمى التكصؿ إلى ما 
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ضافة قيمة اكبر كأسرع، كتقديـ منتج  أفضؿ مف منتجات المنافسيف في السكؽ  كيفترض تكفير ىك جديد، كاإ

 : المتطمبات اآلتية كضمانات لتعزيز اإلبداع

 . قيادة إدارية تكفر الدعـ المطمكب كتييئ التصكرات المستقبمية الكاضحة ألىداؼ المنظمة -1

 .فرؽ عمؿ صغيرة الحجـ متنكعة االختصاصات مؤىمة لممارسة النشاطات اإلبداعية -2

 .ظمة قميمة المستكيات غير بيركقراطية المنيجمف -3

. نظـ منافسة داخمية بيف تشكيالت المنظمة لالستفادة مف المدل الكاسع لألفكار -4

 ميزة التميز  :ثالثا

يمكف لمشركات تحقيؽ الميزة التنافسية أيضا مف خالؿ عرض سمعة أك خدمة ال يستطيع 

ميز في مستكل الجكدة، اإلبداع التكنكلكجي، أك التالمنافسكف تقميدىا أك عمؿ نسخة منيا، كذلؾ 

خدمات ما بعد البيع، كتحققيا المنظمة مف خالؿ التميز في نكعية كجكدة المكاد األكلية، كالتميز في 

مكانية الحصكؿ عمى السمعة في أم مكاف كفي أم كقت، كالتميز في طريقة صنع  أساليب البيع، كاإ

لى التميز مف أىميا المكارد المالية، كرأس الماؿ الفكرم، كما ىناؾ عدة مصادر لمكصكؿ إالسمع، 

 (.15: 2006مصطفى، ) كاإلمكانيات التنظيمية

مف خالؿ إيجاد ( ميزة تنافسية)أف تخمؽ لنفسيا مركزان تنافسيان مميزان  الشركةتستطيع كما 

ايز يمكف المؤسسة درجة عالية مف التمايز لمنتجاتيا عف تمؾ التي يقدميا المنافسكف، كمثؿ ذلؾ التـ

مف فرض السعر الذم تراه مناسبان، ككذلؾ زيادة عدد الكحدات المباعة، كتنمية درجة عالية مف كالء 

 الشركةالكسيمة األكلى تتمثؿ في محاكلة : المستيمؾ لعالماتيا، كىناؾ كسيمتاف لتحقيؽ ىذا التمايز

رائو لمسمعة، أّما الكسيمة الثانية فإنيا تخفيض درجة المخاطرة كالتكمفة التي يتحمميا المستيمؾ عند ش
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 خمؽ مزايا فريدة في أداء المنتج، عف تمؾ التي تكجد في منتجات المنافسيف الشركةتتمثؿ في محاكلة 

(Kotler & Keller, 2006, P:56 ). 

أف التزايد في عدد المنظمات كالذم صاحبو تنافس كبير عمى المستكل  يالحظ مما سبؽ

أدل إلى تصاعد اىتماـ المنظمات بالتميز كالتركيز عميو إلى درجة اعتباره الحد  الكطني كالعالمي،

( القدرة عمى التميز)األدنى في األكلكيات التنافسية إلى جانب التكمفة كالجكدة، كأصبحت ىذه القدرة 

ا كثيقا مصدرا متجددا لمميزة التنافسية، فمف المعمكـ أف المؤسسة كقدرتيا عمى التنافس مرتبطا ارتباط

 .بقدرتيا عمى التميز

 محددات الميزة التنافسية 2-3-4

تعمؿ المنظمة عمى البحث عف الميزة التنافسية التي تالئـ قدراتيا كميداف نشاطيا، ثـ تحاكؿ 

بعد ذلؾ كضع معايير كضكابط تتسـ بالديناميكية لقياس درجة صكاب الميزة المعتمدة، ككذلؾ 

م تضبطيا ىذه الميزة، حتى يتـ تحقيؽ النتائج المرجكة، إذ إف الميزة التعرؼ عمى اإلطار كالحدكد الت

 (115-112: 2005السالمي، : )التنافسية لممنظمة تتحدد انطالقا مف بعديف ىاميف ىما

يتكقؼ ضماف استمرار الميزة التنافسية عمى قدرة المنظمة عمى الحفاظ  :حجم الميزة التنافسية -1

م تكاجييا، ككمما كاف حجـ ىذه الميزة أكثر كمما القت المنظمات عمييا في كجو المنافسة الت

كتممؾ كؿ ميزة تنافسية دكرة حياة كما ىك . المنافسة صعكبة أكثر في محاكاتيا أك القضاء عمييا

 :تمر الميزة التنافسية بنفس دكرة حياة المنتج كىي حيثالحاؿ بالنسبة لدكرة حياة المنتجات الجديدة، 

تعد أطكؿ المراحؿ بالنسبة لممنظمة المنشئة لمميزة التنافسية، لككنيا  :ديممرحمة التق -أ

تحتاج الكثير مف التفكير كاالستعداد البشرم، كالمادم كالمالي، كتعرؼ الميزة التنافسية مع 
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مركر الزمف انتشارا أكثر فأكثر، كيعزل ذلؾ إلى القبكؿ الذم تخص بو مف قبؿ عدد متزايد 

 .مف الزبائف

تعرؼ الميزة ىنا استقرارا نسبيا مف حيث االنتشار، باعتبار أف المنافسيف  :حمة التبنيمر -ب

 .بدأكا يركزكف عمييا، كتككف الكفكرات ىنا أقصى ما يمكف

يتراجع حجـ الميزة كتتجو شيئا فشيئا إلى الرككد، لككف المنافسيف قامكا  :مرحمة التقميد -ج

 .أسبقيتيا عمييـ، كمف ثمة انخفاض في الكفكراتبتقميد ميزة المنظمة، كبالتالي تراجع 

تأتي ىنا ضركرة تحسيف الميزة الحالية كتطكيرىا بشكؿ سريع، أك  :مرحمة الضرورة -د

ذا لـ تتمكف المنظمة  إنشاء ميزة جديدة عمى أسس تختمؼ تماما، عف أسس الميزة الحالية، كاإ

يتيا تماما، كعندىا يككف مف مف التحسيف أك الحصكؿ عمى ميزة جديدة، فإنيا تفقد أكلك

، أم الحاجة إلى تطكير ىذه الميزة مف خالؿ تخفيض الصعكبة العكدة إلى التنافس مف جديد

التكمفة أك تدعيـ تمييز المنتج، مما يدفع المنظمة إلى تجديد أك تحسيف الميزة الحالية أك 

 .تقديـ ميزة تنافسية جديدة تحقؽ قيمة أكبر لمعميؿ

أم مدل اتساع أنشطة كعمميات المنظمة التي تساىـ في تحقيؽ مزايا تنافسية  :نطاق التنافس -2

كذلؾ بتحقيؽ كفكرات في التكمفة مقارنة بالمنافسيف، كاالستفادة مف تقديـ تسييالت إنتاج مشتركة، 

خبرة فنية كاحدة، كاستخداـ نفس منافذ التكزيع لخدمة قطاعات سكقية، أك مناطؽ أك صناعات 

يساىـ في تحقيؽ اقتصاديات الحجـ، كما يمكف أيضا لمنطاؽ الضيؽ تحقيؽ ميزة  مختمفة، مما

خميؿ )تنافسية مف خالؿ التركيز عمى قطاع سكقي معيف كخدمتو بأقؿ تكمفة أك تقديـ منتج مميز لو 
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كيعبر نطاؽ التنافس عف مدل اتساع أنشطة كعمميات المنظمة بغرض تحقيؽ مزايا (. 86: 2003

 (.88: 2003خميؿ ) :ؿ نطاؽ التنافس مف أربعة أبعاد ىيتنافسية، كيتشؾ

يعكس مدل تنكع مخرجات المنظمة، ككذلؾ تنكع الزبائف الذيف يتـ  :القطاع السوقي -أ

 .خدمتيـ، كىنا يتـ االختيار ما بيف التركيز عمى قطاع معيف مف السكؽ أك خدمة كؿ السكؽ

منظمة ألنشطتيا، ، كتقديميا لمنتجات يشير إلى درجة أداء اؿ :درجة التكامل األمامي -ب

نتاج منظمات أخرل؛ أم تعزيز الركابط األمامية لممنظمة، كالركابط  تستخدـ في صناعة كاإ

الخمفية لممنظمات األخرل سكاء أكانت داخمية أك خارجية، فالتكامؿ األمامي المرتفع مقارنة 

 .بالمنافس قد يحقؽ مزايا التكمفة األقؿ أك التمييز

يمثؿ عدد المناطؽ الجغرافية أك الدكؿ التي تنافس فييا المنظمة،  :د الجغرافيالبع -ج

كيسمح ىذا النطاؽ مف تحقيؽ مزايا تنافسية مف خالؿ تقديـ نكعية كاحدة مف األنشطة 

كالكظائؼ عبر عدة مناطؽ جغرافية مختمفة، كتبرز أىمية ىذه الميزة بالنسبة لممنظمات التي 

 .يث تقدـ منتجاتيا أك خدماتيا في كؿ أنحاء العالـتعمؿ عمى نطاؽ عالمي، ح

يعبر عف مدل الترابط بيف الصناعات التي تعمؿ في ظميا المنظمة،  :قطاع النشاط -د

فكجكد ركابط بيف األنشطة المختمفة عبر عدة صناعات، مف شأنو خمؽ فرص لتحقيؽ مزايا 

كلكجيا أك األفراد كالخبرات عبر تنافسية عديدة، فقد يمكف استخداـ نفس التسييالت أك التكف

 .الصناعات المختمفة التي تنتمي إلييا المنظمة

 معايير الحكم عمى جودة الميزة التنافسية 2-4-5

 :أف جكدة الميزة التنافسية تتحدد بثالثة ظركؼ ىي( 87: 2003خميؿ، )يرل 
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 :سيف ىماتنقسـ الميزة التنافسية كفؽ ىذا المعيار إلى نكعيف رئي :مصدر الميزة -1

مزايا تنافسية مف مرتبة منخفضة كالتكمفة األقؿ لكؿ مف اليد العاممة كالمكاد األكلية، إذ  -أ

 .يسيؿ تقميدىا كمحاكاتيا نسبيا مف قبؿ المنظمات المنافسة

التكنكلكجيا، كتمييز المنتج، كالتفرد في تقديمو،  ،مزايا تنافسية مف مرتبة مرتفعة مثؿ -ب

عالمة التجارية القكية، كالعالقات الكطيدة مع العمالء، كحصيمة المعرفة كالسمعة الطيبة، كاؿ

. المتخصصة

 :عدد مصادر الميزة التي تمتمكيا المنظمة -2

فاعتماد المنظمة عمى ميزة تنافسية كاحدة فقط يؤدم إلى سيكلة محاكاتيا، أك التغمب عمييا 

ة لممكاد األكلية، في حيف يصعب تقميد التكمفة المنخفض مف قبؿ المنافسيف، كاعتمادىا مثال عمى

 .الميزة عند تعدد مصادرىا

 :درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة -3

إذ تسعى المنظمات إلى خمؽ مزايا جديدة كبشكؿ أسرع، كذلؾ قبؿ قياـ المنافسيف بمحاكاة 

 .بة مرتفعةالميزة الحالية ليا، كعمييا أف تخمؽ مزايا تنافسية جديدة مف مرت

 الدراسات السابقة: المبحث الثاني

كتمت اإلفادة مف بعض قاـ الباحث بمسح الدراسات السابقة حكؿ مكضكع ىذه الدراسة، 

: ىذه الدراسات ما يمي فكـ الدراسةالدراسات التي ليا عالقة بمكضكع 
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 الدراسات بالمغة العربية: أوال

س تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات أس" :بعنكاف( 2003خركف، آسياكنة ك)دراسة  -

 ".الصغيرة والمتوسطة

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى كضع التجارة اإللكتركنية عمى المستكل العالمي، كالتعرؼ عمى 

كما ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى قانكف . متطمبات التجارة اإللكتركنية كالبنية التحتية في األردف

نية األردني، كبياف اإلجراءات كاألسس التي يجب اتباعيا التي تمكف المؤسسات المعامالت اإللكترك

كاستخدمت الدراسة أسمكب المقابمة . الصغيرة كالمتكسطة الحجـ مف التعامؿ بالتجارة اإللكتركنية

ف أبرز كـ .في القطاعيف العاـ كالخاص كالمؤسساتالشخصية مع عدد مف األفراد في الكزارات 

ة، اف ممارسة التجارة اإللكتركنية في األردف ال تزاؿ محدكدة، إذ اف معظـ المنظمات نتائج الدراس

الصغيرة كالمتكسطة ال تزاؿ تفتقر الى المعمكمات األساسية المتعمقة بتطبيقات التجارة اإللكتركنية 

القطاعيف كما بينت الدراسة أنو كعمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة في . ككذلؾ المزايا التي تتمتع بيا

كقد كأكضحت . ضعيفةانيا ال تزاؿ  إال العاـ كالخاص في مجاؿ التكعية بمكضكع التجارة اإللكتركنية

الدراسة أف األردف ال يزاؿ يعاني مف نقص في المتطمبات الرئيسية لتطبيؽ التجارة اإللكتركنية، التي 

االفتقار إلى قكاعد تطبيؽ  منيا النقص في تسخير الحاسكب في مجاؿ التجارة اإللكتركنية، ككذلؾ

النكاحي القانكنية كالمالية، كبينت الدراسات أف معظـ تطبيقات التجارة اإللكتركنية ىي مف نكع 

(B2B )كىي اقؿ شيكعا في مجاؿ تعامالت المنظمة كالمستيمؾ. 

عمى اإلبداع  المعمومات كنولوجيااستخدام ت أثر  :بعنكاف، (2003) كمصمح ،الضمكر، دراسة -

"   المساىمة العامة األردنية الصناعيةدراسة تطبيقية عمى الشركات : تنظيميال
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المعمكمات في الشركات الصناعية  كنكلكجيات استخداـلمتعرؼ عمى كاقع  ىذه الدراسةىدفت 

خمص  كقدلمعرفة مستكل اإلبداع التنظيمي في ىذه الشركات،  كذلؾكتأثيرىا عمى اإلبداع التنظيمي 

: ج التاليةلمنتائ كفالباحث

. التنظيمي كاإلبداع المعمكمات كنكلكجيابيف ت إيجابيةىنالؾ عالقة  -1

. الشركاتاإلبداع الفّعالة لدل  تطبيؽكطرؽ  المعمكمات كنكلكجيابيف ت إيجابيةىنالؾ عالقة  -2

 .(تقييـ الشركة)العمؿ  كبيئةالمعمكمات  كنكلكجيات بيفىنالؾ عالقة إيجابية  -3

  .المعمكمات كبيف التسييالت اإلدارية كنكلكجيابيف ت يجابيةإىنالؾ عالقة  -4

 

: اتجاىات المستيمكين نحو التسوق اإللكتروني في األردن" :بعنكاف( 2004)دراسة الصمادم،  -

 ".الفرص والتحديات

ىدفت الدراسة الى استقصاء العكامؿ التي تؤثر عمى اتجاىات المستيمكيف نحك التسكؽ اإللكتركني 

المتغيرات الديمكغرافية عمى ىذه  تأثيرة اربد، ثاني اكبر مدينة في االردف، كالبحث في مدل في مديف

كاعتمدت الدراسة عمى بحث ميداني كعينة مف المستيمكيف في منطقة الدراسة بمغت . االتجاىات

م كقد أظيرت الدراسة أف معظـ أفراد العينة كانت لدييـ معرفة كميارات كافية ؼ .مستجيبا( 453)

كما كاف . استخداـ الحاسكب كالتعامؿ مع االنترنت، مع تكفر خدمات اإلنترنت لدييـ بدرجة معقكلة

إال أف . لدييـ انطباع إيجابي حكؿ أسمكب عرض كتركيج المنظمات في مكاقعيـ عمى اإلنترنت

ارة التحميؿ أظير اف معظـ المستجيبيف كاف لديو قمؽ بخصكص أمف كسالمة التعامؿ في أعماؿ التج

 .اإللكتركني، كما شكؿ عائقا
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انعكاسات التجارة اإللكترونية عمى األداء التسويقي " :في بعنكاف( 2004الزيكاني، ) دراسة  -

 ".لممنظمات الخدمية

ىدفت الى تحديد العالقة بيف عكامؿ التجارة اإللكتركنية كعكامؿ األداء التسكيقي في المؤسسات 

اضي يعكس طبيعة العالقة التأثيرية بيف بعد التجارة اإللكتركنية الخدمية، حيث تـ كضع نمكذج افتر

التسكيقي، كلغرض تطبيؽ الدراسة تـ اختيار المنظمات ككاتب القطاع الخاص في محافظة  كاألداء

نينكل، كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة ارتباط معنكية بيف التجارة اإللكتركنية كاألداء 

أثير إحصائيا لمتجارة اإللكتركنية عمى األداء التسكيقي، كاف لمتجارة اإللكتركنية التسكيقي، كاف ىنالؾ ت

 .ليا انعكاس كاضح عمى األداء التسكيقي في المنظمات المختارة

 

اثر تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت المتطورة "  :بعنكاف( 2004) ،دراسة  الشيشاني -

 ".ميدانية عمى الشركة األردنية لالتصاالت الخموية موبايمكم دراسة: في اكتساب ميزة تنافسية

ىدفت الدراسة الى قياس أثر تكنكلكجيا المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاالت المتطكرة في زيادة القدرة 

التنافسية لشركات االتصاالت الخمكية، كذلؾ مف خالؿ التعرؼ الى دكر تكنكلكجيا المعمكمات، 

المتطكرة في تسييؿ كتطكير أداء شركات االتصاالت، كبما يمكنيا مف تقديـ كتكنكلكجيا االتصاالت 

خدماتيا كمنتجاتيا بأسعار منافسة كجكدة عالية، كاستخدـ الباحث استبانة خطية لجمع البيانات 

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ انو الخاصة بالدراسة، كقد اظيرت نتائج الدراسة 

اف  كما تبيفكمات كتكنكلكجيا االتصاالت المتطكرة، كاكتساب المنظمة لميزة تنافسية، تكنكلكجيا المعؿ
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استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت يسيـ في تحسيف أداء المكظفيف في الشركة، كيرفع مف 

نياانتاجيتيـ،  كما تسيـ تكنكلكجيا شيكات . تسيـ في تحسيف مستكل الخدمات المقدمة لمعمالء كاإ

ذلؾ في  كأىميةاسكب في زيادة التنسيؽ بيف االقساـ الداخمية لمشركة كفركعيا الخارجية المنتشرة، الح

 .الشركة تحسيف اداء

 

اثر العوامل الداخمية والخارجية عمى تطبيق األعمال " :بعنكاف( 2007أبك جاركر، )دراسة  -

 "ةاإللكترونية لتحقيق الميزة التنافسية في منظمات األعمال األردني

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى العكامؿ الداخمية، كالخارجية المؤثرة كالمساندة في تحقيؽ الميزة 

التنافسية في منظمات األعماؿ األردنية الصغيرة كالمتكسطة الحجـ، حيث تككنت عينة الدراسة 

طريؽ االستبياف منظمات األعماؿ الصغيرة كالمتكسطة الحجـ، كقد تـ جمع البيانات كالمعمكمات عف 

منظمة، كقد بينت النتائج اف رغبة المنظمات في ممارسة االعماؿ ( 650)الذم كزع عمى 

اإللكتركنية ككاحدة مف اىدافيا، كبينت الدراسة اف المنظمات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ ال تمتمؾ 

اؿ ضعيفة، كاف ىنالؾ البنية التحتية لممارسة األعماؿ اإللكتركنية، كاف ثقة المنظمات بشركات االتص

عالقات قكية تؤثر بشكؿ كبير لتكافر العكامؿ الداخمية كالخارجية كالمساندة عمى تحقيؽ الميزة 

 .التنافسية لمنظمات االعماؿ
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 .إدارة المعرفة وأثرىا في تحقيق اإلبداع المنظمي:  بعنكاف( 2008)دراسة مشرؼ،  -

العالقة بيف  كأيضا كالفني اإلدارم كاإلبداعىرية بحثت ىذه الدراسة العالقة بيف المعرفة الظا

كالفني بيدؼ تطكير المكارد الفكرية كالمعرفية التي تمتمكيا الشركة  اإلدارم كاإلبداعالمعرفة الضمنية 

كقد أجريت الدراسة عمى العامميف في . األفرادلدل  اإلبداعيةكتعزيز المكارد كحمايتيا كتكليد المعرفة 

 :ربية لمبنات في جامعة الككفة، كتكّصمت الّدراسة إلى مجمكعة مف النتائج منياكالت اآلدابكمية 

رفة، دارتيف في كمية التربية ككمية اآلداب لمبنات في تبني المعىنالؾ رغبة كاضحة لدل اإل -1

ىميتيا في كافة المجاالت كذلؾ مف خالؿ تبني كمية اآلداب استراتيجيات تكسعية في المجاالت أك

 .عممية جديدة أقساـكاستحداث العممية 

بداعية في المجاالت الفنية بيدؼ فكار اإلجكد كعي كاضح لدل العامميف بضركرة تبني األ -2

تبني حاالت  إلىعممية متطكرة تسعى  أفكاردارية ىي فكار اإلالتحسيف كالتطكير كاف  تككف األ

تكسعية في المجاالت العممية  داء كاعتماد استراتيجيات نمكبداع لتحسيف األجديدة في مجاؿ اإل

 .لتحسيف مخرجات العممية العممية كالتربكية

 

الميزة  وأبعادالعالقة بين انواع االبداع التقني " :بعنكاف( 2008الطكيؿ كاسماعيؿ، )دراسة  -

 ".مجموعة مختارة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى عمى ميدانيةدراسة : التنافسية

الميزة التنافسية  كأبعادبيف انكاع االبداع التقني ( عالقة االرتباط كالتغيير)عالقة ىدفت الى تحديد اؿ

في مجمكعة مختارة مف الشركات الصناعية في محافظة نينكل، اف اىتماـ االدارة العميا لمشركة 

يمكف  الميزة التنافسية يسيـ في امكانية تقديميا لشيء متفرد كأبعاداالبداع التقني  بأنكاعالصناعية 
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مف خاللو لمشركة الفكز عمى منافسييا االخريف كمف ثـ تحقيؽ النجاح كالبقاء كالنمك في عالـ 

الميزة  كأبعادكقد تكصمت الدراسة الى كجكد عالقة ارتباط معنكية بيف انكاع االبداع التقني . االعماؿ

ني في ابعاد الميزة التنافسية ككجكد تاثير معنكم ألنكاع االبداع التؽ. التنافسية في الشركات قيد البحث

 .في الشركات قيد البحث

 

التسويقي في الخدمات والمنتجات  واإلبداعدور االبتكار " :بعنكاف( 2009السرحاف ، )دراسة  -

 ".المصرفية لتحقيق الميزة التنافسية لمبنوك التجارية االردنية

كالتركيج  كاألسعارلمصرفية التسكيقي في الخدمات ا كاإلبداعىدفت الى تكضيح دكر االبتكار 

 ة مف جميع المصارؼستككف مجتمع الدرا. كالتكزيع المصرفي لتحقيؽ الميزة التنافسية لمبنكؾ االردنية

. مصرفا( 16)التجارية االردنية المسجمة في بكرصة عماف في سكؽ االكراؽ المالية كالبالغ عددىا 

كمديرم الفركع كمديرم البحث كالتطكير اما عينو الدراسة فقد تككنت مف المديريف العامميف 

لت الدراسة الى العديد مف النتائج ابرزىا كجكد عالقة ذات صكقد تك. كالمكظفيف كالعمالء ليذه البنكؾ

التسكيقي في الخدمات كالمنتجات المصرفية كبيف تحقيؽ الميزة  كاإلبداعداللة احصائية بيف االبتكار 

 .ةالتنافسية لمبنكؾ التجارية االردني

 

دور االبداع التسويقي والتكنولوجيا في تحقيق الميزة :"  بعنكاف( 2011، كآخركفسالـ، )دراسة  -

 ".التنافسية لمبنوك العاممة في محافظات غزة من وجية نظر العمالء
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ىدفت الى بياف دكر االبداع التسكيقي كالتكنكلكجيا في تحقيؽ الميزة التنافسية لمبنكؾ العاممة في 

الى  باإلضافةزة، حيث تـ ابراز ىذا الدكر كمدل اىميتو في تحقيؽ الميزة التنافسية، محافظات غ

كقد . اختبار العالقة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة فيما يتعمؽ بدكر االبداع التسكيقي كالتكنكلكجيا

د استبانو تـ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ الى نتائج البحث، إذ قاـ الباحثكف باعدا

نتائج البحث  كأظيرت. عميؿ مف عمالء ىذه البنكؾ ( 400)تكزيعيا عمى عينة عشكائية مككنة مف 

اف البنكؾ تتبع االبداع التسكيقي بصكرة جيدة مما يعمؿ عمى تحقيؽ ميزة تنافسية لمبنؾ كلكف ىنالؾ 

ال يكفر خدمة االنترنيت  بعض القصكر التي بينتيا نتائج التحميؿ كالتي كاف منيا اف البنؾ الذم

 الراجعةمباشرة لمعميؿ بشكؿ مجاني لدل فتحو حساب نت اكاكنت، كاف البنؾ الذم ال ييتـ بالتغذية 

كما اظيرت النتائج اف ىذه البنكؾ تتابع اخر المستجدات في عالـ تكنكلكجيا المعمكمات . مف العمالء

ية مع االخذ بعيف االعتبار نكاحي القصكر كاالتصاالت كالنظـ المصرفية مما يعزز الميزة التنافس

 .التي اكضحتيا نتائج التحميؿ

 

أثر التوجو االبداعي عمى تحقيق الميزة : ، بعنكاف(2012)دراسة المطيرم، فيصؿ غازم،  -

 دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية الكويتية: التنافسية

دراسة : حقيؽ الميزة التنافسيةأثر التكجو االبداعي عمى ت إلى التعرؼ عمى الدراسة تىدؼ

تطبيقية عمى البنكؾ التجارية الككيتية، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبانة مككنة مف 

مفردة كفي ضكء ذلؾ جرل جمع ( 102)فقرة تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة المككنة مف ( 30)
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ـ تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات كت (SPSS)البيانات كتحميميا باستخداـ الحزمة االحصائية 

 :كتكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج مف ابرزىا. بكاسطة تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد كالبسيط

( التميز كاالستجابة)االبداع عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لمنية في ذك داللة احصائية  كجكد أثر -1

 .في البنكؾ التجارية الككيتية

التميز )لإلبداع عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لمبنية التحتية ذك داللة احصائية  ركجكد أث -2

 .في البنكؾ التجارية الككيتية( كاالستجابة

في ( التميز كاالستجابة)االبداع عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لتأثير ذك داللة احصائية  كجكد أثر -3

 .البنكؾ التجارية الككيتية

في ( التميز كاالستجابة)االبداع عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لمتنفيذ لة احصائية ذك دال كجكد أثر -4

 .البنكؾ التجارية الككيتية

 

 الدراسات بالمغة االنجميزية: ثانيا

 :بعنكاف( Hadjimanolis & Dickson, 2000)دراسة  -

 "innovation strategies of SME In Cyprus: A small developing country” 

 الى اختبار نمكذج لالبتكار مككف مف ثالث فئات ىـ السابقكف في االبتكارىذه الدراسة دفت ق

(Proactive) كالمستجيبكف (Reactive)  كحاكلت ايجاد صمة بيف حالة االبتكار  االبتكاريفكغير

ص اضافو الى اثر الخصائ. كالمتمثؿ بالحصة السكقية كنمك المبيعات باألداءكحالة عدـ االبتكار 

عمى درجة االبتكار السائدة ( مستخدـ فأقؿ 100)الصغيرة كالمتكسطة الحجـ  لممنشآتالديمكغرافية 

مف حيث حجـ ( Reactive)السابقيف  االبتكاريفكقد كجدت الدراسة اف الفكارؽ بيف . في المنشات
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ر لـ تكف الحصة السكقية لـ تكف عالية اضافة الى اف المحددات الديمكغرافية كعالقتيا باالبتكا

اكدت الدراسة كجكد عالقة بيف . محددات رئيسية في تبني استراتيجية االبتكار في تمؾ المنشات

خصائص المديريف نحك االبتكار مف عدمو، إذ كانت الدراسة استطالعية اكثر مما ىي سببية 

شركة كبينت الدراسة اف الفكارؽ بيف  (125) مككنة مف في جزيرة قبرص عمى عينة كأجريت

مف حيث حجـ الحصة السكقية كانت عالية في الحصكؿ عمى ( Reactive)المستجيبيف  البتكاريفا

كاف االبتكار كعالقتو بالمتغيرات الديمكغرافية لـ تكف محددات رئيسية في . حصص سكقية جديدة

. كىنالؾ عالقة بيف خصائص المديريف كالتكجو االستراتيجي االبتكارم. تبني استراتيجيات االبتكار

 

 :  بعنكاف( Ibara, 2003)دراسة  -

Networking Centrality Power and Innovation Involvement  

Determinants of  Technical and Administrative Roles 

ىدفت إلى معرفة تأثير شبكة العالقات الرسمية كغير الرسمية كقكة الشخص في المؤسسة 

كنكلكجيا تت إلى تقصي األسباب كالعكامؿ التي تجعؿ إدخاؿ ىدؼكما  عمى اإلبداع الفني كاإلدارم،

كقد اعتمدت الدراسُة عمى مراجعة كتحميؿ األدبيات المتعمقة  .إنتاجية جديدة لممؤسسة أمرا ناجحا

بالمكضكع، كدراسة حالة ألربع منظمات بريطانية مف القطاعيف العاـ كالخاص طّبقت عمميةَا التكافؽ، 

. ت مف خالؿ المقابالت المعّمقة مع مديرم االدارات العميا في ىذه المنظماتحيث تَـّ جمُع البيانا

 :كقد كصؿ الباحث إلى النتائج التالية

أف عكامؿ مصدر قكة الشخص المتمثمة بالتعميـ كالخبرة كالميارات المينية تعتبر عامال مؤثرا في  -1

 .اإلبداع الفني
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 .بر عامال مؤثرا في اإلبداع المنظميمصدر قكة الشخص الرسمية كغير الرسمية تعت -2

أف مركزية الشخص تعتبر عامال معدال لمعالقة مع اإلبداع المنظمي أكثر مف اعتبارىا عامال  -3

 .معدال لمعالقة مع اإلبداع الفني

يككف اإلبداع الفني ناجحا عند مكائمة النظاـ الجديد كالييكؿ التنظيمي عف طريؽ إعادة ىيكمة  -4

 .متناسؽ المؤسسة بشكؿ

تككف المكائمة فعالة كتحقؽ لممؤسسة ميزة تنافسية عند خمؽ أنماط ىرمية جديدة كعند تنسيؽ  -5

 .التصاميـ بيف العمميات كبتعاكف المكرديف كالتركيز عمى تكثيؽ العالقات مع الزبائف

 

:  بعنكاف( Alemayehu, 2004)دراسة  -

"The Impact of E-Readiness on E-Commerce Success in Developing 

Countries: Firm – Level Evidence” 

الى معرفة تأثير العكامؿ التنظيمية كالبيئة كالجاىزية اإللكتركنية عمى ىذه الدراسة ىدفت 

نجاح التجارة اإللكتركنية في منظمات األعماؿ، إذا تـ ارجاء مسح ميداني لجمع المعكمات كالبيانات 

منظمة، كقد اظيرت ( 150)في جنكب إفريقيا كالتي بمغ عددىا  عماؿ التي تعمؿمف منظمات األ

الدراسة اف المتغيرات البيئية كالتنظيمية ىي أىـ العكائؽ التي تؤثر عمى نجاح التجارة  نتائج

اف تكنكلكجيا المعمكمات، كالمكارد التجارية التي تتبناىا الشركات كما تبيف مف النتائج . اإللكتركنية

، كذلؾ مف خالؿ تحسيف االتصاالت، اإللكتركنيةعمى انجاح التجارة  التأثيرفي تمعب دكرا حاسما 

 .كتخفيض التكاليؼ كأداء السكؽ
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 :بعنكاف( Porter & Kamer, 2006) دراسة -

"Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and 

Corporate Social Responsibility  ."  

الى تكضيح العالقة بيف الميزة التنافسية كالمسؤكلية االجتماعية لمشركات سة ىذه الدراىدفت 

سة تمثؿ دراسة نظرية تستند باألساس عمى اردىذه اؿتعتبر ك ،في الكاليات المتحدة األمريكية

كقد تناكلت . استعراض األدب النظرم في مجاؿ العالقة بيف المسؤكلية االجتماعية كالميزة التنافسية

العديد مف المكاضيع كاف ابرزىا نشكء كظيكر المسؤكلية االجتماعية باإلضافة الى التكامؿ  الدراسة

ة مف خالؿ استعراض األدب النظرم الى أف تبني سكقد تكصمت الدرا. بيف االعماؿ كالمجتمع

األنشطة االجتماعية تؤثر عمى المنظمات مف خالؿ عناصر بما يعكس ميزتيا التنافسية، كىذه 

: ىيالعناصر 

عمى  تأثيرالقضايا االجتماعية العامة كالتي تعد ميمة جدا لممجتمع لكنيا غالبا ما تككف ذات  -1

. عمميات المنظمة كال تؤثر عمى المنافسة البعيدة المدل

تأثيرات سمسمة القيمة االجتماعية كالتي تؤثر عمى نشاطات المنظمة كبشكؿ ممحكظ في سير  -2

. العمؿ

لممحتكل التنافسي كالتي تمثؿ العكامؿ في البيئة الخارجية كالتي تؤثر عمى البعد االجتماعي  -3

 .مكجيات التنافس في نطاؽ عمؿ المنظمة

 

:  بعنكاف( Rao, et al, 2006)دراسة  -

"How buyers expected benefits, perceived risks, and e-business 

readiness influence their e-marketplace usage" 
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استخداـ المشتريف لألسكاؽ اإللكتركنية، المخاطر المدركة،  تأثيرمدل  معرفة الى ت ىذه الدراسةىدؼ

 359كأجريت الدراسة بطريقة المسح عمى عينة مككنة مف . كالفكائد المتكقعة المرتبطة بيذا السكؽ

 تأثيرمتكقعة ليا النتائج الى اف المخاطر المدركة مف قبؿ المشتريف كالفكائد اؿ كأشارت .مف المشتريف

 تأثيرد ككج منياالنتائج عدد مف عمى مدل استخداميا لألسكاؽ اإللكتركنية، كقد انتيت الدراسة الى 

 تبيف كذلؾلممخاطر المدركة كالفكائد المتكقعة عمى مدل استخداـ المشتركيف لألسكاؽ اإللكتركنية، 

بب الفكائد المتكقعة الستخداـ األسكاؽ كجكد قابمية لدل المشتركيف لمتحكؿ الى العمؿ اإللكتركني بس

ىنالؾ عالقة بيف جاىزية االعماؿ اإللكتركنية كمتغير كسيط تبيف أف  باإلضافة الى انواإللكتركنية، 

. بيف الفكائد المتكقعة كاستخداـ األسكاؽ اإللكتركنية

 

: بعنكاف( Lin, et, al. 2007)دراسة  -

 " Realising B2B e-commerce benefits: the link with IT maturity, 

evolution practices, and B2BEC adoption readiness 

الدراسة بالطريقة المسحية الختبار العالقات بيف منافع التجارة اإللكتركنية كتقييـ  ىدفت ىذه

االستثمار في اساليب كمنيجيات تكنكلكجيا المعمكمات، كعمميات التحقيؽ المنفعة مف تكنكلكجيا 

كمات، كجاىزية تبني التجارة اإللكتركنية بيف الشركات، كتكنكلكجيا المعمكمات المتقدمة لدل المعؿ

نمكذج االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات تـ تطكيره  كقامت الدراسة عمى .الشركات االسترالية الكبيرة

ستكل عاؿ في النتائج التجريبية الى صحة النمكذج كأشارت الى ـ كأشارتالختبار ىذه العالقات، 

تبني عمميات إدراؾ كتحقيؽ المنفعة، كجاىزية تبني التجارة اإللكتركنية بيف الشركات كانت مرتفعة، 

كليا عالقة ميمة كمباشرة مع فكائد التجارة اإللكتركنية بيف الشركات باإلضافة الى تأثر ىذه العكامؿ 
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مع ذلؾ، فإف استخداـ منيجيات ك. ؿ مباشر لدل شركات األعماؿؾبنضكج تكنكلكجيا المعمكمات بش

ايجابي غير مباشر عمى فكائد التجارة اإللكتركنية بيف الشركات مف  تأثيرتقييـ االستثمار كحده لو 

خالؿ مستكل أعمى لتبني عمميات تحقيؽ المنفعة، كزيادة مستكل استعداد الشركات لتبني التجارة 

 .اإللكتركنية

 

 :بعنكاف(     Salomo, et..al, 2008)دراسة  -

Innovation Field Orientation and Its Effect on Innovativeness and Firm 

Performance 
ىدؼ ىذه الدراسة الى بياف اثر التكجو االبداعي عمى العممية االبداعية كاألداء المنظمي، 

شركة مسجمة في البكرصة االمريكية تعمؿ في مجاؿ تطكير ( 122)تككنت عينة الدراسة مف 

كقد اعتمدت الدراسُة عمى مراجعة كتحميؿ األدبيات المتعمقة بالتكجو االبداعي كالعممية  منتجات،اؿ

االبداعية كاألداء المنظمي، كدراسة الشركات االمريكية، حيث تَـّ جمُع البيانات مف خالؿ المقابالت 

 .المعّمقة مع مديرم االدارات العميا في ىذه الشركات

أف التكجو االبداعي يؤثر عمى العممية االبداعية : عدد مف النتائج منياكقد تكصمت الدراسة الى 

اضافة الى انو تـ التكصؿ  ،لمشركات المسجمة في البكرصة االمريكية ككذلؾ عمى األداء المنظمي

 .التكجو االبداعي يؤثر عمى تطكير المنتجات كينعكس عمى األداء المنظمي في المدل البعيدالى أف 

 :بعنكاف( hassan,2009)دراسة   -

" Entrepreneurship and innovation in e-commerce" 
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كقد تكصمت الدراسة عمى اف ىنالؾ اثر مباشر لمتكجو االبداعي عمى التجارة االلكتركنية، 

حيث اف التكجو االبداعي لممنظمات التي تسكؽ منتجاتيا كخدماتيا مف خالؿ الشبكة العنكبكتية 

كنية لمشركة ميزة تنافسية عمى المدل القريب كالبعيد، حيث اف التكجو االبداعي يكسب التجارة االلكتر

 .لممنظمات يؤثر عمى جميع التعامالت االلكتركنية سكاءا كانت تجارة الكتركنية اك اعماؿ الكتركنية

 

 

: بعنكاف( Chen, 2010)دراسة  -

 " Factors Affecting Business  - to – Business Electronic Commerce 

Success An Empirical Investigation  ."  

 معرفة العكامؿ الداخمية كالخارجية التي ليا تأثير عمى نجاح أعماؿىدفت ىذه الدراسة الى 

(B2B)   في التجارة اإللكتركنية كذلؾ مف خالؿ تصميـ نمكذج لتقييـ العكامؿ المؤثرة، كقد تـ تطكير

العكامؿ المؤثرة عمى األداء التجارم لمشركات، كقد تككنت عينة  أداة استبياف لمعرفة العالقة بيف ىذه

ألكثر مف سنة في دكلتي الكاليات  B2B شركة تعمؿ في مجاؿ التجارة اإللكتركنية 143الدراسة مف 

تقكية ، ىي المتحدة كتايكاف، كقد بينت النتائج أف العكامؿ التالية تؤثر عمى بيئة التجارة اإللكتركنية

التخطيط لمتجارة كذلؾ ايجابي عمى أداء األعماؿ،  تأثيرف الشركاء التجارييف لو العالقات بي

 .إستراتيجيات األعماؿ لو أثر إيجابي عمى أداء األعماؿكاإللكتركنية 
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: بعنكاف( Chang, 2011)دراسة  -

 " The Influence of Corporate Environmental Ethics on Competitive 

Advantage: The Mediation Role of Green Innovation" 

الى بياف اثر األخالقيات البيئية عمى الميزة التنافسية، باإلضافة الى التعرؼ ىذه الدراسة ىدفت  

استبانة  (500)كقد تـ تكزيع . عمى الدكر الكسيط لإلبداع األخضر في عينة مف المصانع التايكانية

حماية البيئية، التسكيؽ، اإلنتاج، المكارد البشرية، عمى المديريف التنفيذييف ممف يعممكف عمى اؿ

. استبانات كىك ما يمثؿ العدد الفعمي لعينة الدراسة( 106)كقد استرجع ما مجممو . كالبحث كالتطكير

كقد تكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج أبرزىا أف أخالقيات بيئة الشركة تؤثر بشكؿ إيجابي عمى 

الى االبداع األخضر لممنتج يتكسط بعالقة إيجابية بيف أخالقيات  باإلضافة االبداع األخضر لممنتج،

أخالقيات بيئة الشركة ال تؤثر  ق تبيف أفىذا باإلضافة إلى أف ،بيئة الشركة كتحقيؽ الميزة التنافسية

، كلكنيا تؤثر بشكؿ غير مباشر مف خالؿ اإلبداع لمشركة بشكؿ مباشر عمى تحقيؽ الميزة التنافسية

 .خضر لممنتجاأل

 

 :بعنكاف(     Dobni, 2011)دراسة  -

The relationship between innovation orientation and organizational 

performance 

تككنت عينة ىدؼ ىذه الدراسة الى اختبار العالقة بيف التكجو االبداعي كاألداء المنظمي، 

عمى االستبانة لجمع المعمكمات كالبيانات  كقد اعتمدت الدراسةُ  شركة ىندية،( 35)الدراسة مف 

 .المتعمقة بمتغيرات الدراسة، كذلؾ مف خالؿ المقابالت المعّمقة مع ذكم العالقة في ىذه الشركات
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أف ىناؾ عالقة ارتباط مكجبة كعالية بيف : كقد تكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج منيا

كما تبيف أف الشركات ذات  ،تمثؿ عينة الدراسة لمشركات التي التكجو االبداعي كاألداء المنظمي

التكجو االبداعي ترتبط بعالقة قكية كايجابية مع النمك كرضا الزبائف اضافة الى كجكد عالقة ذات 

. ارتباط كايجابية بيف العائد عمى االستثمار كالتكجو االبداعية ليذه الشركات الخاضعة لمدراسة

 

 :بعنكاف ،( Sanjar & Levin, 2012)دراسة  -

Using Old Stuff in New Ways:  Innovation as A Case Evolutionary 

Tinkering 

كخصائص ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة اإلبداع كاآللية التي ينبثؽ عنيا اإلبداع المؤسسي، 

المؤسسة التي تساعد أك تعيؽ اإلبداع أك تعمؿ عمى تعديؿ العالقة بيف اإلبداع المؤسسي كخصائص 

بداع تدريجي أك مرحمي، أما . المؤسسة كقد قسـ الباحث اإلبداع المؤسسي إلى جذرم أك نيائي كاإ

عمؽ بإنتاج بخصكص مجاالت اإلبداع فقد اعتبر الباحث أف ىناؾ قسماف ىما اإلبداع الفني كالمت

سمعة أك خدمة جديدة كاإلبداع المنظمي كالمتعمؽ بالييكؿ التنظيمي لممؤسسة أك نظاميا اإلدارم أك 

كقد تمت دراسة المجتمع، كامال، باالعتماد عمى  .خطط مساعدة المؤسسة عمى االحتفاظ بمكظفييا

كقد تكصؿ الباحثاف إلى  اإلستبانة كالمقابالت المعمقة مع مسئكلي االدارة في المؤسسات المبحكثة،

 :النتائج التالية

. أف اإلبداع ينشأ عف التطكر في المعرفة كالخبرة الحالية كاستخداميا بطرؽ جديدة -1
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أف تحميؿ السياسات الحالية المعمكؿ بيا في الشركة تـ تعديميا كتطكيرىا كتالفي الجكانب  -2

عممية االختيار بيف سياسات جاىزة مف خارج  السمبية فييا أكثر فاعمية كتحقيقا لمنجاح كاإلبداع مف

. الشركة

أف اإلبداع يحؿ المشاكؿ اإلنتاجية كالتسكيقية لمشركات كيشبع الحاجات النفسية كاالجتماعية  -3

. لمعامميف

 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: ثالثا

ث طريقة تناكؿ المتغيرات، فمعظـ اف ما تتميز بو ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة، ىك مف حي

التكجو االبداعي، الميزة التنافسية، )الدراسات السابقة تناكلت متغيرف فقط مف المتغيرات الثالثة 

التكجو االبداعي، الميزة )، اما ىذه الدراسة فقد تناكلت المتغيرات الثالث (التجارة االلكتركنية

الشركات االلكتركنية ظرة شمكلية لمجكانب المدركسة عمى مما اعطى ف( التنافسية، التجارة االلكتركنية

. في عماف
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 منيج الدراسة  3-1
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 الفصل الثالث

 منيجية الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لممنيجية التي استخدميا الباحث في القياـ بيذه الدراسة، إذ 

ة جمع البيانات كثباتيا يتضمف كصفا لنكع كطبيعة الدراسة كمجتمع الدراسة كالعينة ككذلؾ أدا

 .اإلحصائية لتحميؿ البيانات بكصدقيا، كما يتضمف الطرؽ المتبعة في جمع البيانات كاألسالي
 منيج الدراسة  3-1

كصفي مف الدراسات الميدانية كالتي اتبع فييا الباحث األسمكب اؿ دراسةاؿ قتعتبر ىذ 

، عي كالتجارة االلكتركنية كالميزة التنافسيةالعالقة بيف التكجو االبداالتعرؼ عمى  ىدؼب ،تحميمياؿ

تـ مف خالليا التعرؼ عمى أراء  االلكتركنية في عماف الشركاتعمى  تطبيقية دراسةكذلؾ مف خالؿ 

) الذيف يشغمكف منصب  كالحاسكب في مدينو عمافاإللكتركنية  الشركاتالعامميف في  يفرممداؿ

ىذه في ( مف ينكبيـ في االدارات العميا االقساـ اك رؤساء المدير العاـ اك المدير التنفيذم اك 

غير المتغيرات متغيرات الدراسة مف خالؿ تحكيؿ مقارنة البيانات كإذ تـ دراسة كتحميؿ  الشركات،

اختبار الفرضيات كبياف نتائج التعامؿ معيا في الكمية إلى متغيرات كمية قابمة لمقياس، كذلؾ بيدؼ 

 .كتكصيات الدراسة
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 جتمع الدراسة والعينةم 3-2

كالحاسكب في مدينو عماف كالبالغ  اإللكتركنيةالشركات مف جميع مجتمع الدراسة  يتككف

 .شركة( 170)عددىا 

عماف كالبالغ عددىا  ةكالحاسكب في مديف اإللكتركنيةالشركات مف جميع  الدراسة مجتمع تألؼ

استبانة ( 142)قساـ، حيث استرد رؤساء اال م كمديرأما عينة الدراسة فقد شممت  .شركة( 170)

. قابمة لمتحميؿ االحصائي

 

 المتغيرات الديموغرافّية ألفراد عّينة الّدراسة 3-3

المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة ( 4-3)، ( 3-3)، ( 2-3)، (1-3)تكّضح الجداكؿ 

 %85أف ( 1-3)جدكؿ إذ يكضح اؿ (.الجنس ؛ كالعمر ، كالمؤىؿ العممي ، كعدد سنكات الخبرة)

، كىذا يدؿ اف مجتمع الدراسة ىـ مف اإلناث %15مف أفراد عينة الدراسة ىـ مف الذككر، كما نسبتو 

 .ىك مجتمع ذككرم

 (1-3)الجدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 )%(النسبة المئوية التكرار الفئة  المتغير

 الجنس 
 %85 121 ذككر
 %15 21إناث 

 %100 142 لمجمكعا
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مف أفراد %  13 أف( 2-3) كما يرتبط بمتغّير العمر فقد أظيرت النتائج المكضحة بالجدكؿ

 مف أفراد عينة الدراسة ىـ مّمف% 54 سنة فأقؿ، كأف 30 عينة الدراسة ىـ مف الذيف تبمغ أعمارىـ

 عينة الدراسة ىـ مف أفراد% 26  سنة، كما أظيرت النتائج أف 40 إلى 31 تتراكح أعمارىـ بيف

 سنة، كأخيران، تبيف أف نسبة أفراد عينة الدراسة ممف تتراكح 50 إلى 41 ممف تتراكح أعمارىـ بيف

%.  11 سنة ما مجممو 60 إلى 51 أعمارىـ بيف

( 2-3)الجدول 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر 

 )%(النسبة المئوية التكرار الفئة  المتغير

 العمر 

 %9 13 ة فأقؿسف 30
 %54 76    سنة 40 –31 مف
 %26 37 سنة 50 –41 مف
 %11 16 سنة 60 –51 مف

 - -  فأكثر  سنة 61
 %100 142 المجمكع

 

مف % 5فقد تبيف أف ( 3-3)كما يتعمؽ بمتغّير المؤّىؿ العممّي ككما ىك مكضح بالجدكؿ 

مف أفراد عينة الدراسة ىـ % 27فما دكف، كأف  أفراد عينة الدراسة ىـ مف حممة شيادة الثانكية العامة

مف أفراد عينة % 52مف حممة شيادة الدبمكـ المتكسط في إختصاصاتيـ، كما اظيرت النتائج أف 

الدراسة ىـ مف حممة درجة البكالكريكس في اختصاصاتيـ، كأف حممة درجة الماجستير في 

ـ مف حممة درجة الدكتكراه في ق% 1، كأخيران، %15اختصاصاتيـ شّكمت نسبتيـ ما مجممو 

. ، كىذا يعني اف معظـ العينة متعممةاختصاصاتيـ
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( 3-3)الجدول 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي  

 )%(النسبة المئكية التكرار الفئة  المتغير

 المؤىؿ العممي

 %5 6 ثانكية عامة فما دكف
 %27 39دبمـك 

 %52 74 بكالكريكس
 %15 21 جستيرما

 %1 2دكتكراه 
 %100 142 المجمكع

أف ( 4-3)كبالنسبة لمتغّير عدد سنكات الخبرة فقد أظيرت النتائج كالمكّضحة بالجدكؿ 

 10الى  6مف أفراد عينة الدراسة ىـ ممف تتراكح عدد سنكات خبرتيـ مف % 68ما نسبتو 

مف أفراد عينة % 15كما أف  .سنكات فأقؿ 5ىـ ممف لدييـ خبرة عممّية % 9سنكات؛ كأف 

كأخيران، تبيف أف إجمالّي النسبة المئكّية . سنة 15إلى  11الدراسة ىـ ممف لدييـ خبرة عممّية مف 

%. 8سنة فأكثر بمغت  16مف عينة الدراسة ىـ ممف لدييـ خبرة 

(  4-3)الجدول   

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة 

 )%(النسبة المئوية التكرار الفئة  المتغير

 عدد سنكات الخبرة 

 9 13 سنكات فأقؿ 5
 68 96 سنكات 10ػ  6 مف
 15 21سنة  15ػ    11 مف

 8 12سنة فأكثر  16
 100 142 المجمكع
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 أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات 3-4

صكؿ عمى البيانات ـ الباحث باستخداـ مصدريف رئيسييف لمحاؽ ةلتحقيؽ ىدؼ الدراس

 :كالمعمكمات، كىما

الى مصادر البيانات  لمدراسةحيث اتجو الباحث في معالجو االطار النظرم  :الثانويةالمصادر : أوال

، كالدكريات كالمقاالت العالقةذات  ةكاالجنبي العربيةكالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع  الثانكية

في مكاقع االنترنيت  كالمطالعةكضكع الدراسة، كالبحث كالدراسات السابقو التي تناكلت ـ كاألبحاث

التعرؼ عمى االسس كالطرؽ  لمدراسة الثانكيةالباحث في الرجكع الى المصادر ىدؼ ك. المختمفة

في كتابو الدراسات، ككذلؾ اخذ تصكر عاـ عف اخر المستجدات التي حدثت في  السميمةالعمميو 

 .مكاضيع التكجو االستراتيجي

فقد تـ المجكء الى جمع  الدراسةلمكضكع  ةالجكانب التحميمي ةلمعالج كذلؾ: ةصادر االوليالم: ثانيا

عمى عدد مف  ةاالستباف تشمؿقد ، كةلمدراس رئيسيو كأداة ةمف خالؿ االستباف ةالبيانات االكلي

 اسبؿ المبحكثيف، كتـ استخداـ مقيعمييا مف ؽ لإلجابة، كأسئمتيا الدراسة متغيرات تالعبارات عكس

التحميؿ تـ استخداـ البرنامج  كألغراض، ةنسبي ةكؿ اجابو اىمي تأخذالسباعي، حيث  استجابة

 .ةالدراسنتائج بيدؼ الكصكؿ الى دالالت ذات قيمو تدعـ ( SPSS V.19)االحصائي 
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 المعالجة اإلحصائية المستخدمة 3-5

 رزمة اإلحصائية لمعمكـلإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا لجأ الباحث إلى اؿ

 كمف خاللو قاـ الباحث  SPSSػ  Statistical Package for Social Sciences االجتماعية

 :باستخداـ األساليب اإلحصائّية التالية

 .غرافّية ألفراد عّينة الّدراسةكالتكرارات كالنسب المئكية لكصؼ المتغّيرات الديـ -1

 .لمتأّكد مف درجة ثبات المقياس المستخدـ  Cronbach Alpha معامؿ كركنباخ ألفا -2

المتكسطات الحسابّية كاالنحرافات المعيارّية بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الّدراسة كمعرفة األىمّية  -3

 .النسبّية لكؿ فقرة مف أبعاد الّدراسة

 .تحميؿ االنحدار البسيط لقياس تأثير متغير مستقؿ كاحد عمى المتغير التابع -4

 

 :األىمّية، كالذم ّتـ احتسابو كفقان لممعادلة التالية مستكلأما 

 
: كبناء عمى ذلؾ يككف

  3 كلغاية  –1 األىمية المنخفضة مف

  5 كلغاية 3مف  أكثراألىمية المتكسطة 

 .5مف  أكثر األىمية المرتفعة
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 صدق أداة الدراسة وثباتيا 3-6

 الصدق الظاىري: أوال

محكميف مف أعضاء الييئة التدريسية مف بستعانة تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة باال

المتخصصيف في مجاالت إدارة االعماؿ كالتسكيؽ كاإلحصاء، كاالستفادة مف مخزكنيـ المعرفي 

كخبرتيـ التراكمية في مجاؿ اختصاصاتيـ، كاألخذ بمالحظاتيـ بغية جعؿ المقياس أكثر دقة 

 .كمكضكعية كالمدرجة اسمائيـ بممحؽ الرسالة

ثبات أداة الدراسة : ثانيا

لغرض التحقؽ مف ثبات أداة الّدراسة عمى   Cronbach Alphaقاـ الباحث بتطبيؽ صيغة 

درجات أفراد العينة، كعمى الّرغـ مف أّف قكاعد القياس في القيمة الكاجب الحصكؿ عمييا غير 

لكـ اإلدارّية يعتبر في الناحية التطبيقّية لمع( Alpha ≥ 0.60)محّددة، إال أّف الحصكؿ عمى 

يبيف نتائج أداة الثبات ليذه ( 5-3)كالجدكؿ (. Malhotra, 2003)كاإلنسانّية بشكؿ عاـ أمران مقبكالن 

 .الّدراسة
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( 5-3)الجدول 
( مقياس كرونباخ ألفا)معامل ثبات االتساق الداخمي ألبعاد االستبانة 

  ألفا( α) قيمةعدد الفقرات البعد ت 
 0.885 15فسية الميزة التنا 1

 0.822 5 التميز 1ػ  1
 0.724 5سرعة االستجابة  2ػ  1
 0.749 5االبداع  3ػ  1

 0.858 5التجارة االلكترونية  2

 0.786 5التوجيات اإلبداعية  3
 0.931 25اإلستبانة ككل 

 

قيـ الثبات لمتغّيرات الّدراسة الرئيسة كالتي تراكحت بيف ( 5-3)إذ يكضح الجدكؿ 

كما بمغ معامؿ . لمميزة التنافسية كحد أعمى( 0.885)كحّد أدنى، ك  سرعة االستجابةؿ( 0.724)

  Cronbach Alphaكتدّؿ مؤشرات كركنباخ ألفا (. 0.931)ثبات اإلستبانة بشكؿ شمكلّي 

أعاله عمى تمّتع أداة الّدراسة بصكرة عامة بمعامؿ ثبات عاٍؿ كبقدرتيا عمى تحقيؽ أغراض 

(.  Malhotra, 2003)لػ  الّدراسة كفقان 
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 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة  3-7

 - Kolmogorovألغراض التحقؽ مف مكضكعية نتائج الدراسة فقد تـ إجراء إختبار

Smirnov كذلؾ لمتحقؽ مف خمك بيانات الدراسة مف المشاكؿ اإلحصائية التي قد تؤثر سمبان عمى ،

كبعكس . ترط ىذا اإلختبار تكفر التكزيع الطبيعي في البياناتنتائج إختبار فرضيات الدراسة، كيش

ذلؾ ينشأ إرتباط مزيؼ بيف متغيرات الدراسة المستقمة كالتابعة، كبالتالي يفقد اإلرتباط قدرتو عمى 

-3)ككما ىك مكضح بالجدكؿ (. Malhotra, 2003)تفسير الظاىرة محؿ البحث أك التنبؤ بيا، 

6.) 

فإنو يتبيف أف تكزيع (   0.05)كعند مستكل داللة ( 6-3)كبالنظر إلى الجدكؿ 

( 0.05)حيث كانت نسب التكزيع الطبيعي لكؿ اإلجابات أكبر مف . المتغيرات جميعيا كانت طبيعية

. كىك المستكل المعتمد في حالة التكزيع الطبيعي ليذه الدراسة

 (6-3) جدول
التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة 

المتغير 
Kolmogorov – 

Smirnov  *Sig. النتيجة 

يتبع التوزيع الطبيعي  0.722 2.987الميزة التنافسية 
يتبع التكزيع الطبيعي  0.664 2.249التميز 

يتبع التكزيع الطبيعي  0.691 2.933سرعة االستجابة 
يتبع التكزيع الطبيعي   0.617 2.040االبداع 

يع الطبيعي يتبع التوز 0.674 2.487التجارة االلكترونية 
يتبع التوزيع الطبيعي  0.682 2.568التوجيات االبداعية 

( ⍺<  0.05)يككف التكزيع طبيعيان عندما يككف مستكل الداللة * 
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 لرابعالفصل ا

 نتائج الدراسة الميدانية

يستعرض ىذا الفصؿ نتائج الّتحميؿ اإلحصائّي الستجابة أفراد عينة الدراسة عف المتغّيرات 

التي اعتمدت فييا مف خالؿ عرض المؤّشرات اإلحصائّية األكلّية إلجاباتيـ مف خالؿ المتكسّطات 

ة كاألىمّية النسبّية، كما يتناكؿ الفصؿ اختبار الحسابّية كاالنحرافات المعيارّية لكّؿ متغّيرات الّدراس

 .فرضّيات الّدراسة كالدالالت اإلحصائّية الخاّصة بكؿ منيا

 

 نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 4-1

 الميزة التنافسية: أوالً 

لكصؼ مستكل أىمية الميزة التنافسية، لجأ الباحث إلى إستخداـ المتكسطات الحسابية 

. ت المعيارية، باإلضافة إلى إستخداـ مؤشر أىمية الفقرة كفقان لقيـ المتكسطات الحسابيةكاإلنحرافا

ككما ىك (. 2)كلمحكـ عمى مستكل أىمية الميزة التنافسية قاـ الباحث بإستخداـ مقياسان لألىمية قدره 

 (.1-4)مكضح بالجدكؿ 
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( 1-4) الجدول

ية ومستوى أىمية الميزة التنافسية من وجية نظر المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيار
عينة الدراسة 

عدد الميزة التنافسية  ت
الفقرات 

المتوسط 
الحسابي 

اإلنحراف 
المعياري 

ترتيب 
األىمية 
النسبية 

مستوى 
األىمية 

 مرتفعة 2 0.559 6.401 5 التميز 1
 مرتفعة 3 0.568 6.356 5 سرعة االستجابة 2
 مرتفعة 1 0.539 6.425 5 االبداع 3

المتوسط الحسابي 
واإلنحراف المعياري العام 

 لمميزة التنافسية
 ةمرتفع-  0.479 6.394 15

 
إلى مستكل أىمية الميزة التنافسية بمتغيراتيا مف ( 1-4)الجدكؿ البيانات الكاردة بشير ت

، أما (6.425ػ    6.356)كجية نظر عينة الدراسة، إذ تراكحت المتكسطات الحسابية ليا بيف 

المتكسط الحسابي العاـ لمستكل أىمية الميزة التنافسية مف كجية نظر عينة الدراسة كاف 

إذ جاءت ميزة االبداع كالمتككنة مف . كبمستكل أىمية مرتفعة عمى المقياس السباعي( 6.394)

نحراؼ معيارم ( 6.425)فقرات بالمرتبة األكلى كبمتكسط حسابي ( 5) كبمستكل ( 0.539)كاإ

فقرات بالمرتبة الثانية كبمتكسط حسابي ( 5)فيما جاءت ميزة التميز كالمتككنة مف . مرتفعةأىمية 

نحراؼ معيارم ( 6.401) كأخيران، . كحصمت عمى مستكل أىمية مرتفعة أيضان ( 0.559)كاإ

فقرات بمتكسط حسابي ( 5)جاءت ميزة سرعة االستجابة بالمرتبة الثالثة كاالخيرة كالمتككنة مف 

 .كبمستكل أىمية مرتفعة( 0.568)إنحراؼ معيارم ك( 6.356)
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أما بالنسبة لفقرات كؿ ميزة مف المزايا التنافسية فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية 

كاإلنحرافات المعيارية كمستكل أىمية كؿ ميزة مف المزايا التنافسية المحددة مف كجية نظر عينة 

(. 4-4)؛ ( 3-4)؛ ( 2-4)الدراسة، كما ىك مكضح بالجداكؿ 

 (2-4)جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى ميزة اإلبداع  

المتوسط اإلبداع  ت
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

ترتيب 
الفقرة 

مستوى 
األىمية  

11 
االجتماعية تجاه  المسؤكليتوتبني الشركة 

زبائنيا كمكظفييا  يميزىا  في تقديـ 
لكب جديد كمطكر المنتجات كالخدمات بأس

 مرتفعة 1 0.750 6.514

14 
تجاه زبائنيا  بأخالقياتياالتزاـ الشركة 

 مرتفعة 1 0.681 6.514قادىا الى طرؽ جديدة في تكزيع خدماتيا 

15 
امتالؾ الشركة لكفاءات عالية يعطييا قدرة 

اكبر عمى االستجابة السريعة لمفرص 
كتجنب التيديدات البيئية 

 عةمرتؼ 3 0.749 6.457

12 
يحقؽ النظاـ المحكسب المعمكؿ بو في 
الشركة تكسيع افاؽ التطكر كالتجديد في 

منتجات كخدمات المقدمة 
 مرتفعة 4 0.924 6.352

13 

استخداـ الشركة لتطبيقات الحاسكب 
كالبرامج الجاىزة المعاصرة قاد الى ابتكار 

جديدة تختمؼ عف الشركات  كأساليبطرؽ 
المنافسة 

 مرتفعة 5 0.690 6.288

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
لإلبداع 

6.425 0.539  
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. إلى إجابات عيّنة الّدراسة عف العبارات المتعّمقة بميزة اإلبداع( 2-4)يشير الجدكؿ 

بمتكسط مقداره ( 6.514  –6.288)حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغّير بيف 

إذ جاءت . لسباعي الذم يشير إلى المستكل المرتفع لميزة اإلبداععمى مقياس ليكرت ا( 6.425)

تبني الشركة لمسؤليتيا االجتماعية تجاه زبائنيا كمكظفييا  يميزىا  "في المرتبة األكلى الفقرات 

في تقديـ المنتجات كالخدمات بأسمكب جديد كمطكر ؛ كالتزاـ الشركة باخالقياتيا تجاه زبائنيا 

كىك أعمى مف ( 6.514)بمتكّسط حسابي بمغ " ة في تكزيع خدماتياقادىا الى طرؽ جديد

عمى ( 6810.؛ 7500.)، كانحراؼ معيارم بمغ (6.425)المتكّسط الحسابي العاـ البالغ 

استخداـ الشركة لتطبيقات الحاسكب كالبرامج الجاىزة المعاصرة قاد "التكالي، فيما حصمت الفقرة 

عمى المرتبة الخامسة كاألخيرة " لؼ عف الشركات المنافسةالى ابتكار طرؽ كاساليب جديدة تخت

كانحراؼ ( 6.425)كىك أدنى مف المتكسط الحسابّي الكمّي كالبالغ ( 6.288)بمتكسط حسابي 

كبشكؿ عاـ يتبّيف أّف مستكل ميزة االبداع مف كجية نظر عّينة الّدراسة (. 0.690)معيارم 

. كانت مرتفعة
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 (3-4)جدول 
 سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى ميزة التميزالمتو 

ميزة التميز  ت
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

ترتيب 
الفقرة 

مستوى 
األىمية  

4 
تتشارؾ الشركة مع كبرل 

الشركات العالمية لزيادة قدرتيا 
في تحقيؽ الجكدة 

 مرتفعة 1 0.721 6.471

3 

تشجع الشركة مكظفييا عمى 
قاء بالمنتجات كالخدمات االرت

المقدمة لمتميز عف الشركات 
االخرل 

 مرتفعة 2 0.738 6.429

5 
يحتؿ الحصكؿ عمى جكائز 
التميز كالجكدة مف اكلكيات 

الشركة 
 مرتفعة 3 0.687 6.422

تتميز الشركة بمنتجات كخدمات  1
جديدة ال تكجد بشركات اخرل 

 مرتفعة 4 0.772 6.345

2 
ت كمعايير تتبنى الشركة مكاصفا

ضماف الجكدة بشكؿ صاـر في 
كؿ اقساميا كفركعيا 

 مرتفعة 5 0.742 6.338

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
العام لميزة التميز 

6.401 0.559  

 
. إلى إجابات عيّنة الّدراسة عف العبارات المتعّمقة بميزة التميز( 3-4)يشير الجدكؿ 

بمتكسط مقداره ( 6.471ػ  6.338)ىذا المتغّير بيف حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ؿ

إذ جاءت . عمى مقياس ليكرت السباعي الذم يشير إلى المستكل المرتفع لميزة التميز( 6.401)
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تتشارؾ الشركة مع كبرل الشركات العالمية لزيادة قدرتيا في تحقيؽ "في المرتبة األكلى فقرة 

، (6.401)عمى مف المتكّسط الحسابي العاـ البالغ كىك أ( 6.471)بمتكّسط حسابي بمغ " الجكدة

تتبنى الشركة مكاصفات كمعايير ضماف "، فيما حصمت الفقرة (7210.)كانحراؼ معيارم بمغ 

عمى المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط حسابي " الجكدة بشكؿ صاـر في كؿ اقساميا كفركعيا

كانحراؼ معيارم ( 6.401)الغ كىك أدنى مف المتكسط الحسابّي الكمّي كالب( 6.338)

. كبشكؿ عاـ يتبّيف أّف مستكل ميزة التميز مف كجية نظر عّينة الّدراسة كانت مرتفعة(. 0.742)

 (4-4)جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى ميزة سرعة االستجابة  

سرعة االستجابة  ت
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

ترتيب 
رة الفؽ

مستكل 
األىمية  

8 

اتسمت الشركة خالؿ الفترة الماضية 
باالستجابة السريعة لجميع متطمبات 

 Microsoft: )االعتمادات العالمية، مثؿ
golden supplier, INTEL distributer .

 مرتفعة 1 0.756 6.570

10 
تتمتع شركتنا بسرعة االستجابة في تبني 

م االحدث سكاءا كاف ذلؾ ؼ االتكنكلكجي
. خطكط التجميع اك في تقديـ الخدمات

 مرتفعة 1 0.728 6.570

9 
تستجيب الشركة لمطالب كحاجات مكظفييا 

. لزيادة االبداع كالتميز في االداء
 مرتفعة 3 0.731 6.528

7 
تتمتع الشركة بسرعة االستجابة في المكاعيد 

. حسب حاجة السكؽ
 مرتفعة 4 0.857 6.295

6 
عمى االستجابة لحاجات  شركتنا ليا قدرة عالية

 مرتفعة 5 1.014 5.816. كالفنية ةالتكنكلكجيالسكؽ 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لسرعة 
االستجابة 

6.356 0.568  
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إلى إجابات عيّنة الّدراسة عف العبارات المتعّمقة بميزة سرعة ( 4-4)يشير الجدكؿ 

بمتكسط ( 6.570  -5.816)بية ليذا المتغّير بيف حيث تراكحت المتكسطات الحسا. االستجابة

رتفع لميزة سرعة ـعمى مقياس ليكرت السباعي الذم يشير إلى المستكل اؿ( 6.356)مقداره 

اتسمت الشركة خالؿ الفترة الماضية باالستجابة "إذ جاءت في المرتبة األكلى الفقرات . االستجابة

 االتكنكلكجي؛ تتمتع شركتنا بسرعة االستجابة في تبني  السريعة لجميع متطمبات االعتمادات العالمية

( 6.570)بمتكّسط حسابي بمغ " كاف ذلؾ في خطكط التجميع اك في تقديـ الخدمات سكاءن االحدث 

؛  0.756)، كانحراؼ معيارم بمغ (6.356)لكؿ منيا كىك أعمى مف المتكّسط الحسابي العاـ البالغ 

شركتنا ليا قدرة عالية عمى االستجابة لحاجات السكؽ "فقرة عمى التكالي، فيما حصمت اؿ( 0.728

كىك أدنى مف المتكسط ( 5.816)عمى المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط حسابي " كالفنية ةالتكنكلكجي

كبشكؿ عاـ يتبّيف أّف مستكل ميزة (. 1.014)كانحراؼ معيارم ( 6.356)الحسابّي الكمّي كالبالغ 

. نظر عّينة الّدراسة كانت مرتفعة سرعة االستجابة مف كجية

 

 التجارة االلكترونية: ثانياً 

لكصؼ مستكل أىمية التجارة االلكتركنية، لجأ الباحث إلى إستخداـ المتكسطات الحسابية 

. كاإلنحرافات المعيارية، باإلضافة إلى إستخداـ مؤشر أىمية الفقرة كفقان لقيـ المتكسطات الحسابية

ككما (. 2)ة التجارة االلكتركنية قاـ الباحث بإستخداـ مقياسان لألىمية قدره كلمحكـ عمى مستكل أىمي

 (.5-4)ىك مكضح بالجدكؿ 
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 (5-4)جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التجارة االلكترونية  

التجارة االلكتركنية  ت
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

ترتيب 
أىمية الفقرة 

كل مست
األىمية  

16 
تقمؿ التجارة االلكتركنية التكاليؼ 
مف خالؿ زيادة الكفائة التشغيمية 

مرغكبة اؿكحذؼ المراحؿ غير 
 مرتفعة 1 0.761 6.239

18 

ترفع التجارة االلكتركنية مف 
امكانية االستجابة االفضؿ 
لطمبات الزبكف الخاصة مف 
. خالؿ مكقع الكتركني فعاؿ

 مرتفعة 2 0.847 6.232

19 
تحقؽ التجارة االلكتركنية سرعة 

 مرتفعة 3 0.888 6.183االستجابة لطمبات الزبائف  

20 

ترفع التجارة االلكتركنية مف 
مستكل خدمة الزبائف، كذلؾ 
بتكفير معمكمات مفصمة عف 

المنتجات 

 مرتفعة 4 0.885 6.154

17 
تسرع التجارة االلكتركنية العكائد 
مف خالؿ الكصكؿ الى اسكاؽ 

يدة جد
 مرتفعة 5 0.790 6.112

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
  0.667 6.184العام لمتجارة االلكترونية 
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. إلى إجابات عيّنة الّدراسة عف العبارات المتعّمقة بالتجارة االلكتركنية( 5-4)يشير الجدكؿ 

( 6.184)بمتكسط مقداره  (6.239ػ  6.112)حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغّير بيف 

إذ جاءت في . عمى مقياس ليكرت السباعي الذم يشير إلى المستكل المرتفع لمتجارة االلكتركنية

تقمؿ التجارة االلكتركنية التكاليؼ مف خالؿ زيادة الكفائة التشغيمية كحذؼ "المرتبة األكلى فقرة 

ل مف المتكّسط الحسابي العاـ البالغ كىك أعؿ( 6.239)بمتكّسط حسابي بمغ " المراحؿ الغير مرغكبة

تسرع التجارة االكتركنية العكائد مف "، فيما حصمت الفقرة (0.761)، كانحراؼ معيارم بمغ (6.184)

كىك ( 6.112)عمى المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط حسابي " خالؿ الكصكؿ الى اسكاؽ جديدة

كبشكؿ عاـ يتبّيف (. 0.790)كانحراؼ معيارم ( 6.184)أدنى مف المتكسط الحسابّي الكمّي كالبالغ 

 .أّف مستكل التجارة االلكتركنية مف كجية نظر عّينة الّدراسة كانت مرتفعة

 

 ةالتوجيات اإلبداعي: ثالثاً 

لكصؼ مستكل أىمية التكجيات االبداعية، لجأ الباحث إلى إستخداـ المتكسطات الحسابية 

. تخداـ مؤشر أىمية الفقرة كفقان لقيـ المتكسطات الحسابيةكاإلنحرافات المعيارية، باإلضافة إلى إس

ككما (. 2)كلمحكـ عمى مستكل أىمية التكجيات االبداعية قاـ الباحث بإستخداـ مقياسان لألىمية قدره 

 (.6-4)ىك مكضح بالجدكؿ 
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( 6-4)جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التوجيات االبداعية 

تكجيات االبداعية اؿ ت
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

ترتيب 
أىمية الفقرة 

مستكل 
األىمية  

24 
الشركة غالبا ما تدخؿ السكؽ  

بخدمات كمنتجات جديدة 
 مرتفعة 1 0.881 6.331

تعمؿ الشركة بشكؿ دائـ إليجاد   21
 مرتفعة 2 0.919 6.323افكار جديدة 

ع عدد المنتجات الجديدة ارتؼ  25
اخر خمس سنكات  

 مرتفعة 3 0.818 6.309

طرؽ الشركة ابداعية بتنفيذ   23
 مرتفعة 4 0.825 6.302المياـ 

22 
تعمؿ الشركة بشكؿ دائـ عمى 

عمى ايجاد طرؽ جديدة كمختمفة 
لتنفيذ المياـ  

 مرتفعة 5 0.946 6.218

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
  645. 6.297العام لمتوجيات االبداعية 

 

إلى إجابات عيّنة الّدراسة عف العبارات المتعّمقة بالتكجيات ( 6-4)يشير الجدكؿ 

بمتكسط ( 6.331ػ   6.218)حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغّير بيف . االبداعية

عمى مقياس ليكرت السباعي الذم يشير إلى المستكل المرتفع لمتكجيات ( 6.297)مقداره 

الشركة غالبا ما تدخؿ السكؽ بخدمات كمنتجات "إذ جاءت في المرتبة األكلى فقرة . االبداعية

، (6.297)كىك أعمى مف المتكّسط الحسابي العاـ البالغ ( 6.331)بمتكّسط حسابي بمغ " جديدة
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تعمؿ الشركة بشكؿ دائـ عمى عمى ايجاد "، فيما حصمت الفقرة (8810.)كانحراؼ معيارم بمغ 

( 6.218)عمى المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط حسابي " لفة لتنفيذ المياـطرؽ جديدة كمخت

كبشكؿ (. 0.946)كانحراؼ معيارم ( 6.297)كىك أدنى مف المتكسط الحسابّي الكمّي كالبالغ 

 .عاـ يتبّيف أّف مستكل التكجيات االبداعية مف كجية نظر عّينة الّدراسة كانت مرتفعة

 

الدراسة نتائج اختبار فرضيات  4-2

 H1الفرضية الرئيسة األولى اختبار 

  ) ىناؾ أثر ذك داللة إحصائّية لمتكجو االبداعي عمى التجارة االلكتركنية عند مستكل داللة

0.05 .)

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط لمتحقؽ مف أثر التكجو االبداعي 

 (.7-4) بالجدكؿ عمى التجارة االلكتركنية، ككما ىك مكضح

 (7-4)جدول 
 نتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير التوجو االبداعي عمى التجارة االلكترونية

الوخغيش 

 الخابع

(R) 
 االسحباط

(R2)  

هعاهل 

  الخحذيذ

F 
 الوحضىبت

DF 
 دسجاث الحشيت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

β  

هعاهل 

 االًحذاس

T 
 الوحضىبت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

جاسة الج

 االلكخشوًيت
0.748 0.560 178.128 

 1 اإلًحذاس

 140 البىاقي 0.000 13.346 0.748 0.000

 141 الوجوىع
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إذ أظيرت نتائج . تأثير التكجو االبداعي عمى التجارة االلكتركنية( 7-4)يكضح الجدكؿ 

عمى التجارة االلكتركنية، إذ بمغ  التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو االبداعي

فقد بمغ  2Rأما معامؿ التحديد (.   0.05)عند مستكل R (0.748 )معامؿ االرتباط  

مف التغيرات في مستكل التجارة االلكتركنية ناتج عف التغير ( 0.560)، أم أف ما قيمتو (0.560)

كىذا يعني أف β (0.748 .)أثير في مستكل اإلىتماـ بالتكجو االبداعي، كما بمغت قيمة درجة الت

الزيادة بدرجة كاحدة في مستكل اإلىتماـ بالتكجو االبداعي يؤدم إلى زيادة في مستكل التجارة 

( 178.128)المحسكبة كالتي بمغت  Fكيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة  (. 0.748)االلكتركنية بقيمة 

كىي دالة عند ( 13.346)محسكبة اؿ  Tكما بمغت قيمة (.   0.05)كىي دالة عند مستكل 

كجكد تأثير : كىذا يؤكد صحة قبكؿ الفرضية الرئيسة األكلى التي تنص عمى(.   0.05)مستكل 

(.   0.05) ذم داللة إحصائية لمتكجو االبداعي عمى التجارة االلكتركنية عند مستكل داللة

 

 H2 الفرضية الرئيسة الثانيةاختبار 

التميز ؛ سرعة اإلستجابة ؛ )ئّية لمتكجو االبداعي عمى الميزة التنافسية ىناؾ أثر ذك داللة إحصا

(.    0.05) عند مستكل داللة( كاإلبداع

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط لمتحقؽ مف أثر التكجو االبداعي عمى الميزة 

(. 8-4) التنافسية، ككما ىك مكضح بالجدكؿ
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( 8-4)جدول 
نتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير التوجو االبداعي عمى الميزة التنافسية 

الوخغيش 

 الخابع

(R) 
 االسحباط

(R2)  

هعاهل 

  الخحذيذ

F 
 الوحضىبت

DF 
 دسجاث الحشيت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

β  

هعاهل 

 االًحذاس

T 
 الوحضىبت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

الويزة 

 الخٌافضيت
0.668 0.447 113.114 

 1 اإلًحذاس

 140 البىاقي 0.000 11.038 0.668 0.000

 141 الوجوىع

 

إذ أظيرت نتائج . تأثير التكجو االبداعي عمى الميزة التنافسية( 8-4)يكضح الجدكؿ 

التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو االبداعي عمى الميزة التنافسية، إذ بمغ 

فقد بمغ  2Rأما معامؿ التحديد (.   0.05)عند مستكل R (0.668 )مؿ االرتباط  معا

مف التغيرات في مستكل الميزة التنافسية ناتج عف التغير ( 0.447)، أم أف ما قيمتو (0.447)

كىذا يعني أف β (0.668 .)في مستكل اإلىتماـ بالتكجو االبداعي، كما بمغت قيمة درجة التأثير 

رجة كاحدة في مستكل اإلىتماـ بالتكجو االبداعي يؤدم إلى زيادة في مستكل الميزة الزيادة بد

المحسكبة كالتي بمغت  Fكيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة  (. 0.668)التنافسية بقيمة 

( 11.038)المحسكبة   Tكما بمغت قيمة (.   0.05)كىي دالة عند مستكل ( 113.114)

كىذا يؤكد صحة قبكؿ الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص (.   0.05)كىي دالة عند مستكل 

 كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو االبداعي عمى الميزة التنافسية عند مستكل داللة: عمى

(  0.05 .)
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، قاـ الباحث بتجزئة التنافسيةكلمتحقؽ مف أثر التكجو االبداعي عمى كؿ ميزة مف المزايا 

. ثانية إلى ثالثة فرضيات فرعية ، ككما ىك مكضح أدناهالفرضية الرئيسة اؿ

 H2-1اختبار الفرضية الفرعية األولى 

 .(  0.05) ميزة التميز عند مستكل داللةلمتكجو االبداعي عمى ىناؾ أثر ذك داللة إحصائّية 

 الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط لمتحقؽ مف أثر التكجو االبداعي

 .(9-4) ميزة التميز، ككما ىك مكضح بالجدكؿ عمى

( 9-4) جدول
 نتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير التوجو االبداعي عمى ميزة التميز

الوخغيش 

 الخابع

(R) 
 االسحباط

(R2)  

هعاهل 

  الخحذيذ

F 
 الوحضىبت

DF 
 دسجاث الحشيت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

β  

هعاهل 

 االًحذاس

T 
 الوحضىبت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

 56.090 0.286 0.535 هيزة الخويز

 1 اإلًحذاس

 140 البىاقي 0.000 7.489 0.535 0.000

 141 الوجوىع

 

إذ أظيرت نتائج . تأثير التكجو االبداعي عمى ميزة التميز( 9-4)يكضح الجدكؿ 

داعي عمى ميزة التميز، إذ بمغ التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو االب

فقد بمغ  2Rأما معامؿ التحديد (.   0.05)عند مستكل R (0.535 )معامؿ االرتباط  

مف التغيرات في مستكل ميزة التميز ناتج عف التغير في ( 0.286)، أم أف ما قيمتو (0.286)

كىذا يعني أف β (0.535 .)مستكل اإلىتماـ بالتكجو االبداعي، كما بمغت قيمة درجة التأثير 

الزيادة بدرجة كاحدة في مستكل اإلىتماـ بالتكجو االبداعي يؤدم إلى زيادة في مستكل ميزة 

( 56.090)المحسكبة كالتي بمغت  Fكيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة  (. 0.535)التميز بقيمة 
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لة عند كىي دا( 7.489)المحسكبة   Tكما بمغت قيمة (.   0.05)كىي دالة عند مستكل 

كجكد : كىذا يؤكد صحة قبكؿ الفرضية الفرعية االكلى التي تنص عمى(.   0.05)مستكل 

(.   0.05) تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو االبداعي عمى ميزة التميز عند مستكل داللة

 H2-2 الفرضية الفرعية الثانيةاختبار 

 ) سرعة االستجابة عند مستكل داللة ىناؾ أثر ذك داللة إحصائّية لمتكجو االبداعي عمى ميزة

 0.05 .)

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط لمتحقؽ مف أثر التكجو 

(. 10-4)االبداعي عمى ميزة سرعة االستجابة، ككما ىك مكضح بالجدكؿ 

 (10-4) خذٚي

  يزة سرعة االستجابةنتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير التوجو االبداعي عمى م

الوخغيش 

 الخابع

(R) 
 االسحباط

(R2)  

هعاهل 

  الخحذيذ

F 
 الوحضىبت

DF 
 دسجاث الحشيت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

β  

هعاهل 

 االًحذاس

T 
 الوحضىبت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

هيزة صشعت 

 االصخجابت
0.556 0.309 62.736 

 1 اإلًحذاس

 140 البىاقي 0.000 7.921 0.556 0.000

 141 الوجوىع

 

إذ أظيرت . تأثير التكجو االبداعي عمى ميزة سرعة االستجابة( 10-4)يكضح الجدكؿ 

نتائج التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو االبداعي عمى ميزة سرعة 

 2Rؿ التحديد أما معاـ(.   0.05)عند مستكل R (0.556 )االستجابة، إذ بمغ معامؿ االرتباط  
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مف التغيرات في مستكل ميزة سرعة االستجابة ناتج ( 0.309)، أم أف ما قيمتو (0.309)فقد بمغ 

كىذا β (0.556 .)عف التغير في مستكل اإلىتماـ بالتكجو االبداعي، كما بمغت قيمة درجة التأثير 

إلى زيادة في مستكل ميزة يعني أف الزيادة بدرجة كاحدة في مستكل اإلىتماـ بالتكجو االبداعي يؤدم 

المحسكبة كالتي بمغت  Fكيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة  (. 0.556)سرعة االستجابة بقيمة 

كىي ( 7.921)المحسكبة   Tكما بمغت قيمة (.   0.05)كىي دالة عند مستكل ( 62.736)

: لتي تنص عمىكىذا يؤكد صحة قبكؿ الفرضية الفرعية الثانية ا(.   0.05)دالة عند مستكل 

  ) كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو االبداعي عمى ميزة سرعة االستجابة عند مستكل داللة

0.05 .)
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 H2-3 الفرضية الفرعية الثالثةاختبار 

  ) هيزة اإلبذاع عٌذ هضخىي داللتللخىجَ االبذاعي علً  ىناؾ أثر ذك داللة إحصائّية

0.05). 

لفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط لمتحقؽ مف أثر التكجو الختبار ىذه ا

(. 11-4)االبداعي عمى ميزة اإلبداع، ككما ىك مكضح بالجدكؿ 

 (11-4) خذٚي
نتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير التوجو االبداعي عمى ميزة اإلبداع  

الوخغيش 

 الخابع

(R) 
 االسحباط

(R2)  

هعاهل 

  الخحذيذ

F 
 الوحضىبت

DF 
 دسجاث الحشيت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

β  

هعاهل 

 االًحذاس

T 
 الوحضىبت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

هيزة 

 اإلبذاع
0.642 0.412 98.288 

 1 اإلًحذاس

 140 البىاقي 0.000 9.914 0.642 0.000

 141 الوجوىع

 

إذ أظيرت نتائج التحميؿ . بداعتأثير التكجو االبداعي عمى ميزة اإل( 11-4)يكضح الجدكؿ 

اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو االبداعي عمى ميزة اإلبداع، إذ بمغ معامؿ 

، أم (0.412)فقد بمغ  2Rأما معامؿ التحديد (.   0.05)عند مستكل R (0.642 )االرتباط  

عف التغير في مستكل اإلىتماـ مف التغيرات في مستكل ميزة اإلبداع ناتج ( 0.412)أف ما قيمتو 

كىذا يعني أف الزيادة بدرجة كاحدة في β (0.642 .)بالتكجو االبداعي، كما بمغت قيمة درجة التأثير 

مستكل اإلىتماـ بالتكجو االبداعي يؤدم إلى زيادة في مستكل ميزة سرعة االستجابة بقيمة 

كىي دالة عند ( 98.288)تي بمغت المحسكبة كاؿ Fكيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة  (. 0.642)
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  )كىي دالة عند مستكل ( 9.914)المحسكبة   Tكما بمغت قيمة (.   0.05)مستكل 

كجكد تأثير ذم داللة : كىذا يؤكد صحة قبكؿ الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى(. 0.05

(.   0.05) إحصائية لمتكجو االبداعي عمى ميزة اإلبداع عند مستكل داللة

 H3الفرضية الرئيسة الثالثة اختبار 

الخويز ؛ صشعت اإلصخجابت ؛ )الميزة التنافسية عمى  ىناؾ أثر ذك داللة إحصائّية لمتجارة االلكتركنية

 . (  0.05) عند مستكل داللة (واإلبذاع

ة عمى الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط لمتحقؽ مف أثر التجارة االلكتركني

 .(12-4)الميزة التنافسية، ككما ىك مكضح بالجدكؿ 

( 12-4) جدول
 نتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير التجارة االلكترونية عمى الميزة التنافسية

الوخغيش 

 الخابع

(R) 
 االسحباط

(R2)  

هعاهل 

  الخحذيذ

F 
 الوحضىبت

DF 
 دسجاث الحشيت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

β  

هعاهل 

 حذاساالى

T 
 الوحضىبت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

الويزة 

 الخٌافضيت
0.338 0.114 18.024 

 1 اإلًحذاس

 140 البىاقي 0.000 4.245 0.338 0.000

 141 الوجوىع

 

 

إذ أظيرت نتائج . تأثير التجارة االلكتركنية عمى الميزة التنافسية( 12-4)يكضح الجدكؿ 

تأثير ذم داللة إحصائية لمتجارة االلكتركنية عمى الميزة التنافسية، إذ بمغ التحميؿ اإلحصائي كجكد 

فقد بمغ  2Rأما معامؿ التحديد (.   0.05)عند مستكل R (0.338 )معامؿ االرتباط  

مف التغيرات في مستكل الميزة التنافسية ناتج عف التغير في ( 0.114)، أم أف ما قيمتو (0.114)
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كىذا يعني أف β (0.338 .)جارة االلكتركنية، كما بمغت قيمة درجة التأثير مستكل اإلىتماـ بالت

الزيادة بدرجة كاحدة في مستكل اإلىتماـ بالتجارة االلكتركنية يؤدم إلى زيادة في مستكل الميزة 

( 18.024)المحسكبة كالتي بمغت  Fكيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة  (. 0.338)التنافسية بقيمة 

كىي دالة عند ( 4.245)المحسكبة   Tكما بمغت قيمة (.   0.05)ند مستكل كىي دالة ع

كىذا يؤكد صحة قبكؿ الفرضية الرئيسة الثالثة، كعميو تقبؿ الفرضية البديمة (.   0.05)مستكل 

كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتجارة االلكتركنية عمى الميزة التنافسية عند مستكل : التي تنص عمى

(.   0.05) داللة

كلمتحقؽ مف أثر التجارة االلكتركنية عمى كؿ ميزة مف المزايا التنافسية، قاـ الباحث 

. إلى ثالثة فرضيات فرعية، ككما ىك مكضح أدناه الثالثةبتجزئة الفرضية الرئيسة 

 H3-1 الفرضية الفرعية االولىاختبار 

  ) ة التميز عند مستكل داللةىناؾ أثر ذك داللة إحصائّية لمتجارة االلكتركنية عمى ميز

0.05 .)

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط لمتحقؽ مف أثر التجارة 

(. 13-4)االلكتركنية عمى ميزة التميز، ككما ىك مكضح بالجدكؿ 
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( 13-4)جدول 
التميز  نتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير التجارة االلكترونية عمى ميزة

الوخغيش 

 الخابع

(R) 
 االسحباط

(R2)  

هعاهل 

  الخحذيذ

F 
 الوحضىبت

DF 
 دسجاث الحشيت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

β  

هعاهل 

 االًحذاس

T 
 الوحضىبت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

 23.973 0.146 0.382 هيزة الخويز

 1 اإلًحذاس

 140 البىاقي 0.000 4.896 0.382 0.000

 141 الوجوىع

 

إذ أظيرت نتائج التحميؿ . تأثير التجارة االلكتركنية عمى ميزة التميز( 13-4)يكضح الجدكؿ 

اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتجارة االلكتركنية عمى ميزة التميز، إذ بمغ معامؿ 

، أم (0.146)فقد بمغ  2Rأما معامؿ التحديد (.   0.05)عند مستكل R (0.382 )االرتباط  

مف التغيرات في مستكل ميزة التميز ناتج عف التغير في مستكل اإلىتماـ ( 0.146)أف ما قيمتو 

كىذا يعني أف الزيادة بدرجة كاحدة β (0.382 .)بالتجارة االلكتركنية، كما بمغت قيمة درجة التأثير 

(. 0.382)يز بقيمة في مستكل اإلىتماـ بالتجارة االلكتركنية يؤدم إلى زيادة في مستكل ميزة التـ

 )كىي دالة عند مستكل ( 23.973)المحسكبة كالتي بمغت  Fكيؤكد عدـ معنكية ىذا التأثير قيمة  

 0.05 .) كما بمغت قيمةT   كىي دالة عند مستكل ( 4.896)المحسكبة(  0.05 .) كىذا

لة إحصائية عدـ كجكد تأثير ذم دال: يؤكد صحة قبكؿ الفرضية الفرعية األكلى التي تنص عمى

(.   0.05) لمتجارة االلكتركنية عمى ميزة التميز عند مستكل داللة
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 H3-2 الفرضية الفرعية الثانيةاختبار 

  ) ىناؾ أثر ذك داللة إحصائّية لمتجارة االلكتركنية عمى ميزة سرعة االستجابة عند مستكل داللة

0.05 .)

ر البسيط لمتحقؽ مف أثر التجارة االلكتركنية عمى الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدا

(. 14-4)ميزة سرعة االستجابة، ككما ىك مكضح بالجدكؿ 

( 14-4)جدول 
نتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير التجارة االلكترونية عمى ميزة سرعة االستجابة 

الوخغيش 

 الخابع

(R) 
 االسحباط

(R2)  

هعاهل 

  الخحذيذ

F 
 الوحضىبت

DF 
 دسجاث الحشيت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

β  

هعاهل 

 االًحذاس

T 
 الوحضىبت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

صشعت 

االصخجابت 
0.285 0.081 12.337 

 1 اإلًحذاس

 140 البىاقي 0.001 3.512 0.285 0.001

 141 الوجوىع

 

إذ أظيرت . الستجابةتأثير التجارة االلكتركنية عمى ميزة سرعة ا( 14-4)يكضح الجدكؿ 

نتائج التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتجارة االلكتركنية عمى ميزة سرعة 

 2Rأما معامؿ التحديد (.   0.05)عند مستكل R (0.285 )االستجابة، إذ بمغ معامؿ االرتباط  

سرعة االستجابة ناتج  مف التغيرات في مستكل ميزة( 0.081)، أم أف ما قيمتو (0.081)فقد بمغ 

كىذا β (0.285 .)عف التغير في مستكل اإلىتماـ بالتجارة االلكتركنية، كما بمغت قيمة درجة التأثير 

يعني أف الزيادة بدرجة كاحدة في مستكل اإلىتماـ بالتجارة االلكتركنية يؤدم إلى زيادة في مستكل 

المحسكبة كالتي بمغت  Fالتأثير قيمة   كيؤكد معنكية ىذا(. 0.285)ميزة سرعة االستجابة بقيمة 
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كىي ( 3.512)المحسكبة   Tكما بمغت قيمة (.   0.05)كىي دالة عند مستكل ( 12.337)

: كىذا يؤكد صحة قبكؿ الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى(.   0.05)دالة عند مستكل 

 ) سرعة االستجابة عند مستكل داللةكجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتجارة االلكتركنية عمى ميزة 

 0.05 .)

 

 H3-3 الفرضية الفرعية الثالثة اختبار

  ) ىناؾ أثر ذك داللة إحصائّية لمتجارة االلكتركنية عمى ميزة اإلبداع عند مستكل داللة

0.05 .)

ية عمى الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط لمتحقؽ مف أثر التجارة االلكتركف

(. 15-4)ميزة اإلبداع، ككما ىك مكضح بالجدكؿ 

 (15-4)جدول 
نتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير التجارة االلكترونية عمى ميزة اإلبداع 

الوخغيش 

 الخابع

(R) 
 االسحباط

(R2)  

هعاهل 

  الخحذيذ

F 
 الوحضىبت

DF 
 دسجاث الحشيت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

β  

هعاهل 

 االًحذاس

T 
 الوحضىبت

Sig* 
هضخىي 

 الذاللت

 20.797 0.129 0.360 اإلبداع

 1 اإلًحذاس

 140 البىاقي 0.000 4.560 0.360 0.000

 141 الوجوىع

 

إذ أظيرت نتائج . تأثير التجارة االلكتركنية عمى ميزة اإلبداع( 15-4)يكضح الجدكؿ 

ة لمتجارة االلكتركنية عمى ميزة اإلبداع، إذ بمغ التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائي
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فقد بمغ  2Rأما معامؿ التحديد (.   0.05)عند مستكل R (0.360 )معامؿ االرتباط  

مف التغيرات في مستكل ميزة اإلبداع ناتج عف التغير في ( 0.129)، أم أف ما قيمتو (0.129)

كىذا يعني أف β (0.360 .)مة درجة التأثير مستكل اإلىتماـ بالتجارة االلكتركنية، كما بمغت قي

الزيادة بدرجة كاحدة في مستكل اإلىتماـ بالتجارة االلكتركنية يؤدم إلى زيادة في مستكل ميزة اإلبداع 

كىي دالة ( 20.797)المحسكبة كالتي بمغت  Fكيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة  (. 0.360)بقيمة 

  )كىي دالة عند مستكل ( 4.560)المحسكبة   Tة كما بمغت قيـ(.   0.05)عند مستكل 

كجكد تأثير ذم داللة : كىذا يؤكد صحة قبكؿ الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى(. 0.05

 (.  0.05) إحصائية لمتجارة االلكتركنية عمى ميزة االبداع عند مستكل داللة

 

 HO4الفرضية الرئيسة الرابعة 

سرعة ؛ التميز) الميزة التنافسية ائية لمتكجو اإلبداعي في تحقيؽ ال يكجد أثر ذك داللة إحص

. (  0.05)متغيركسيط عند مستكل داللة ؾبكجكد التجارة اإللكتركنية ( اإلبداع؛ اإلستجابة

 Amosباستخداـ برنامج  Path Analysisالختبار ىذه الفرضية تـ االستعانة بتحميؿ المسار 

V. 20 ة اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعية المدعكـ ببرنامج الرـزSPSS  كذلؾ لمتحقؽ مف كجكد األثر

تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ التجارة اإللكتركنية  في المباشر كغير المباشر لمتكجو اإلبداعي

نتائج تحميؿ المسار  (16-4)إذ يكضح الجدكؿ . (16-4)، ككما ىك مكضح بالجدكؿ متغير كسيط

حيث . تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ التجارة اإللكتركنية متغير كسيط في لتأثير التكجو اإلبداعي

تحقيؽ الميزة  في أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي
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، (16.961)المحسكبة  Chi2، إذا بمغت قيمة التنافسية مف خالؿ التجارة اإللكتركنية متغير كسيط

 Goodness of Fitكبمغت قيمة مؤشر مالءمة الجكدة . (  0.05)داللة عند مستكل كىي ذات 

Index (GFI( )0.910 ) كبنفس السياؽ بمغ (. المالءمة التامة)كىك مقارب إلى قيمة الكاحد صحيح

كىك مقارب إلى قيمة الكاحد Comparative Fit Index  (CFI( )0.886 ) مة المقارفءمؤشر المكا

 Root Mean Square Error of مؤشر جذر متكسط مربع الخطأ التقريبيت قيمة كبمغ. صحيح

Approximation (RMSEA( )0.019 )كقد بمغ التأثير المباشر لمتكجو . كىي تقترب مف قيمة الصفر

يؤثر عمى  ، كىك ما يشير إلى أف التكجو اإلبداعي(0.770)اإللكتركنية عمى التجارة  اإلبداعي

نية، كبالتالي فإف زيادة االىتماـ بالتكجو اإلبداعي مف شأنو تكليد تأثير عمى التجارة التجارة اإللكترك

تحقيؽ الميزة التنافسية في كبذات السياؽ بمغ التأثير المباشر لمتجارة اإللكتركنية . اإللكتركنية

التالي فإف تحقيؽ الميزة التنافسية، كبفي ، كىك ما يشير الى أف التجارة اإللكتركنية تؤثر (0.539)

كقد بمغ التأثير . تحقيؽ الميزة التنافسيةفي زيادة اإلىتماـ بالتجارة اإللكتركنية مف شأنيا تكليد تأثير 

متغير  التجارة اإللكتركنيةفي ظؿ كجكد  تحقيؽ الميزة التنافسيةفي  غير المباشر لمتكجو اإلبداعي

 في تعزيز تأثير التكجو اإلبداعي لكتركنية، كىك ما يؤكد الدكر الذم تمعبو التجارة اإل(0.409)كسيط 

التكجو )المحسكبة لمعامؿ تأثير المسار األكؿ  Tكما بمغت قيمة . تحقيؽ الميزة التنافسيةفي 

، فيما (  0.05)كىي ذات داللة عند مستكل ( 11.971( )التجارة االلكتركنية  اإلبداعي

 (الميزة التنافسية التجارة االلكتركنية )المحسكبة لمعامؿ تأثير المسار الثاني  Tبمغت قيمة 

، كىذه النتيجة تشير إلى أف ىناؾ تأثير لمتكجو (  0.05)كىي ذات داللة عند مستكل ( 6.558)

إذ إف زيادة االىتماـ . متغير كسيط التجارة االلكتركنيةمف خالؿ  االبداعي في تحقيؽ الميزة التنافسية
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بالتجارة االلكتركنية مف شأنو تكليد تأثير في تحقيؽ الميزة في ظؿ اإلىتماـ  بالتكجو اإلبداعي

كعميو ترفض الفرضية الرئيسة . التنافسية ، كىي نتيجة عممية تساىـ بتحقيؽ جزء مف أىداؼ الدراسة

:  الرابعة، كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى

بكجكد  يزة التنافسيةالـكجكدأثر غير مباشر ذك داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي في تحقيؽ 

. (  0.05)التجارة اإللكتركنية متغيركسيط عند مستكل داللة 

كلمتحقؽ مف تأثير التكجو اإلبداعي عمى كؿ بعد مف أبعاد الميزة التنافسية بكجكد التجارة 

: اإللكتركنية متغير كسيط، تـ تجزئة الفرضية الرئيسة الرابعة إلى ثالثة فرضيات فرعية ككما يمي
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 (16-4)ل جدو
 بوجود التجارة االلكترونية نتائج اختبار تحميل المسار لمتحقق من األثر المباشر وغير المباشر لمتوجو اإلبداعي في تحقيق الميزة التنافسية

 متغير وسيط

البياى 
Chi2 

الوحضىبت 
GFI CFI RMSEA 

Sig* 
هضخىي 

الذاللت 

Direct Effect 
قين هعاهالث الخأثيش الوباشش 

Indirect 
Effect  

قيوت هعاهل 

الخأثيش غيش 

الوباشش 

الوضاس 
T 

الوحضىبت 

Sig* 
هضخىي 

الذاللت 

 الخىجَ االبذاعي

الويزة علً 

بىجىد  الخٌافضيت

الخجاسة االلكخشوًيت 

16.961 0.910 0.886 0.019 0.000 

الخىجَ اإلبذاعي علً 

الخجاسة االلكخشوًيت 
0.770 

0.409* 

IO  EC 11.971 0.000 

اسة االلكخشوًيت الخج

علً الويزة الخٌافضيت 
0.539 EC  CA 6.558 0.000 

  

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFIهؤشش هالءهت الجىدة وهي الوفخشض أى يقخشب هي الىاحذ صحيح 
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFIهؤشش الوىاءهت الوقاسى وهي الوفخشض أى يقخشب هي الىاحذ صحيح 

 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA 0.08 ، 0.05 وهي الوفخشض أى حكىى قيوخها هحصىسة بيي هؤشش جزس هخىصط هشبع الخطأ الخقشيبي
 Innovation Orientation : IOالخىجَ االبذاعي 

 Electronic Commerce : ECالخجاسة االلكخشوًيت 
 Competitive Advantage : CAة الخٌافضيت الويز

 الخأثيش غيش الوباشش عباسة عي حاصل ضشب هعاهالث قين الخأثيش الوباشش بيي الوخغيشاث* 
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 HO4-1الفرضية الفرعية األولى 

 

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي في تحقيؽ ميزة التميز بكجكد التجارة 

. (  0.05)ط عند مستكل داللة اإللكتركنية متغيركسي

 Amosباستخداـ برنامج  Path Analysisالختبار ىذه الفرضية تـ االستعانة بتحميؿ المسار 

V. 20  المدعكـ ببرنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعيةSPSS  كذلؾ لمتحقؽ مف كجكد األثر

ز مف خالؿ التجارة اإللكتركنية متغير تحقيؽ ميزة التمي في المباشر كغير المباشر لمتكجو اإلبداعي

نتائج تحميؿ المسار لتأثير  (17-4)إذ يكضح الجدكؿ . (17-4)، ككما ىك مكضح بالجدكؿ كسيط

حيث أظيرت . تحقيؽ ميزة التميز مف خالؿ التجارة اإللكتركنية متغير كسيط في التكجو اإلبداعي

تحقيؽ ميزة التميز مف  في لمتكجو اإلبداعي نتائج التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية

، كىي ذات داللة (6.622)المحسكبة  Chi2، إذا بمغت قيمة خالؿ التجارة اإللكتركنية متغير كسيط

Goodness of Fit Index (GFI )كبمغت قيمة مؤشر مالءمة الجكدة . (  0.05)عند مستكل 

مة ءمؤشر المكاكبنفس السياؽ بمغ (. ة التامةالمالءـ)كىك مقارب إلى قيمة الكاحد صحيح ( 0.961)

كبمغت . كىك مقارب إلى قيمة الكاحد صحيحComparative Fit Index  (CFI( )0.926 ) المقارف

 Root Mean Square Error of Approximation مؤشر جذر متكسط مربع الخطأ التقريبيقيمة 

(RMSEA( )0.033 )عمى  تأثير المباشر لمتكجو اإلبداعيكقد بمغ اؿ. كىي تقترب مف قيمة الصفر

يؤثر عمى التجارة اإللكتركنية،  ، كىك ما يشير إلى أف التكجو اإلبداعي(0.770)التجارة اإللكتركنية 

كبذات . كبالتالي فإف زيادة االىتماـ بالتكجو اإلبداعي مف شأنو تكليد تأثير عمى التجارة اإللكتركنية
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، كىك ما يشير (0.544)ميزة التميز تحقيؽ الميزة في رة اإللكتركنية السياؽ بمغ التأثير المباشر لمتجا

، كبالتالي فإف زيادة اإلىتماـ بالتجارة ميزة التميزتحقيؽ في الى أف التجارة اإللكتركنية تؤثر 

كقد بمغ التأثير غير المباشر لمتكجو . ميزة التميزتحقيؽ في اإللكتركنية مف شأنيا تكليد تأثير 

، كىك ما (0.418)متغير كسيط  التجارة اإللكتركنيةميزة التميز في ظؿ كجكد تحقيؽ  في اإلبداعي

. ميزة التميزتحقيؽ في  في تعزيز تأثير التكجو اإلبداعي يؤكد الدكر الذم تمعبو التجارة اإللكتركنية

( ركنيةالتجارة االلكت  التكجو اإلبداعي)المحسكبة لمعامؿ تأثير المسار األكؿ  Tكما بمغت قيمة 

المحسكبة لمعامؿ تأثير  T، فيما بمغت قيمة (  0.05)كىي ذات داللة عند مستكل ( 11.971)

  )كىي ذات داللة عند مستكل ( 6.635( )ميزة التميز التجارة االلكتركنية )المسار الثاني 

ز مف خالؿ ميزة التمي، كىذه النتيجة تشير إلى أف ىناؾ تأثير لمتكجو االبداعي في تحقيؽ (0.05

في ظؿ اإلىتماـ بالتجارة  إذ إف زيادة االىتماـ بالتكجو اإلبداعي. متغير كسيط التجارة االلكتركنية

، كىي نتيجة عممية تساىـ بتحقيؽ جزء مف ميزة التميزااللكتركنية مف شأنو تكليد تأثير في تحقيؽ 

:  ة البديمة التي تنص عمىكعميو ترفض الفرضية الفرعية االكلى، كتقبؿ الفرضي. أىداؼ الدراسة

كجكد تأثير ذك داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي في تحقيؽ ميزة التميز بكجكد التجارة 

. (  0.05)اإللكتركنية متغيركسيط عند مستكل داللة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 (17-4)جدول 
متغير  بوجود التجارة االلكترونية ي تحقيق ميزة التميزنتائج اختبار تحميل المسار لمتحقق من األثر المباشر وغير المباشر لمتوجو اإلبداعي ف

 وسيط

البياى 
Chi2 

الوحضىبت 
GFI CFI RMSEA 

Sig* 
هضخىي 

الذاللت 

Direct Effect 
قين هعاهالث الخأثيش الوباشش 

Indirect 
Effect  

قيوت هعاهل 

الخأثيش غيش 

الوباشش 

الوضاس 
T 

الوحضىبت 

Sig* 
هضخىي 

الذاللت 

 الخىجَ االبذاعي

 هيزة الخويزلً ع

بىجىد الخجاسة 

االلكخشوًيت 

6.622 0.961 0.926 0.033 0.010 

الخىجَ اإلبذاعي علً 

الخجاسة االلكخشوًيت 
0.770 

0.418* 

IO  EC 11.971 0.000 

الخجاسة االلكخشوًيت 

 هيزة الخويزعلً 
0.544 EC  DA 6.635 0.000 

  

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFIب هي الىاحذ صحيح هؤشش هالءهت الجىدة وهي الوفخشض أى يقخش
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFIهؤشش الوىاءهت الوقاسى وهي الوفخشض أى يقخشب هي الىاحذ صحيح 

 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA 0.08 ، 0.05 وهي الوفخشض أى حكىى قيوخها هحصىسة بيي هؤشش جزس هخىصط هشبع الخطأ الخقشيبي
 Innovation Orientation : IOالخىجَ االبذاعي 

 Electronic Commerce : ECالخجاسة االلكخشوًيت 
 Differentiation Advantage : DAهيزة الخويز 

 س بيي الوخغيشاثالخأثيش غيش الوباشش عباسة عي حاصل ضشب هعاهالث قين الخأثيش الوباط* 
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 HO4-2الفرضية الفرعية الثانية 

 

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي في تحقيؽ ميزة سرعة االستجابة بكجكد 

. (  0.05)التجارة اإللكتركنية متغيركسيط عند مستكل داللة 

 Amosاـ برنامج باستخد Path Analysisالختبار ىذه الفرضية تـ االستعانة بتحميؿ المسار 

V. 20  المدعكـ ببرنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعيةSPSS  كذلؾ لمتحقؽ مف كجكد األثر

تحقيؽ ميزة سرعة االستجابة مف خالؿ التجارة  في المباشر كغير المباشر لمتكجو اإلبداعي

نتائج  (18-4)إذ يكضح الجدكؿ . (18-4)، ككما ىك مكضح بالجدكؿ اإللكتركنية متغير كسيط

تحقيؽ ميزة سرعة االستجابة مف خالؿ التجارة اإللكتركنية  في تحميؿ المسار لتأثير التكجو اإلبداعي

حيث أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو . متغير كسيط

، إذا بمغت قيمة سيطتحقيؽ ميزة سرعة االستجابة مف خالؿ التجارة اإللكتركنية متغير ك في اإلبداعي

Chi2  كىي ذات داللة عند مستكل (14.639)المحسكبة ،(  0.05) . كبمغت قيمة مؤشر مالءمة

المالءمة )كىك مقارب إلى قيمة الكاحد صحيح Goodness of Fit Index (GFI( )0.919 )الجكدة 

كىك Comparative Fit Index  (CFI( )0.894 ) مة المقارفءمؤشر المكاكبنفس السياؽ بمغ (. التامة

 Root Mean مؤشر جذر متكسط مربع الخطأ التقريبيكبمغت قيمة . مقارب إلى قيمة الكاحد صحيح

Square Error of Approximation (RMSEA( )0.027 )كقد بمغ . كىي تقترب مف قيمة الصفر

ير إلى أف التكجو ، كىك ما يش(0.770)عمى التجارة اإللكتركنية  التأثير المباشر لمتكجو اإلبداعي

يؤثر عمى التجارة اإللكتركنية، كبالتالي فإف زيادة االىتماـ بالتكجو اإلبداعي مف شأنو تكليد  اإلبداعي
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تحقيؽ الميزة في كبذات السياؽ بمغ التأثير المباشر لمتجارة اإللكتركنية . تأثير عمى التجارة اإللكتركنية

ميزة سرعة تحقيؽ في الى أف التجارة اإللكتركنية تؤثر ، كىك ما يشير (0.669)ميزة سرعة االستجابة 

ميزة تحقيؽ في ، كبالتالي فإف زيادة اإلىتماـ بالتجارة اإللكتركنية مف شأنيا تكليد تأثير االستجابة

ميزة سرعة االستجابة في تحقيؽ في  كقد بمغ التأثير غير المباشر لمتكجو اإلبداعي. سرعة االستجابة

، كىك ما يؤكد الدكر الذم تمعبو التجارة (0.538)متغير كسيط  لكتركنيةالتجارة اإلظؿ كجكد 

 Tكما بمغت قيمة . ميزة سرعة االستجابةتحقيؽ في  في تعزيز تأثير التكجو اإلبداعي اإللكتركنية

كىي ( 11.971( )التجارة االلكتركنية  التكجو اإلبداعي)المحسكبة لمعامؿ تأثير المسار األكؿ 

المحسكبة لمعامؿ تأثير المسار الثاني  T، فيما بمغت قيمة (  0.05)د مستكل ذات داللة عف

، (  0.05)كىي ذات داللة عند مستكل ( 9.314( )ميزة سرعة االستجابة التجارة االلكتركنية )

ميزة سرعة االستجابة مف خالؿ كىذه النتيجة تشير إلى أف ىناؾ تأثير لمتكجو االبداعي في تحقيؽ 

في ظؿ اإلىتماـ بالتجارة  إذ إف زيادة االىتماـ بالتكجو اإلبداعي. متغير كسيط ة االلكتركنيةالتجار

، كىي نتيجة عممية تساىـ بتحقيؽ ميزة سرعة االستجابةااللكتركنية مف شأنو تكليد تأثير في تحقيؽ 

لة التي تنص كعميو ترفض الفرضية الفرعية الثانية، كتقبؿ الفرضية البدم. جزء مف أىداؼ الدراسة

:  عمى

كجكد تأثير ذك داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي في تحقيؽ ميزة سرعة االستجابة بكجكد 

. (  0.05)التجارة اإللكتركنية متغيركسيط عند مستكل داللة 
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 (18-4)جدول 
بوجود التجارة  تحقيق ميزة سرعة االستجابةنتائج اختبار تحميل المسار لمتحقق من األثر المباشر وغير المباشر لمتوجو اإلبداعي في 

 متغير وسيط االلكترونية

البياى 
Chi2 

الوحضىبت 
GFI CFI RMSEA 

Sig* 
هضخىي 

الذاللت 

Direct Effect 
قين هعاهالث الخأثيش الوباشش 

Indirect 
Effect  

قيوت هعاهل 

الخأثيش غيش 

الوباشش 

الوضاس 
T 

الوحضىبت 

Sig* 
هضخىي 

الذاللت 

 داعيالخىجَ االب

صشعت هيزة علً 

بىجىد االصخجابت 

الخجاسة االلكخشوًيت 

14.639 0.919 0.894 0.027 0.000 

الخىجَ اإلبذاعي علً 

الخجاسة االلكخشوًيت 
0.770 

0.538* 

IO  EC 11.971 0.000 

الخجاسة االلكخشوًيت 

هيزة صشعت علً 

 االصخجابت
0.669 EC  RA 9.314 0.000 

  

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFIودة وهي الوفخشض أى يقخشب هي الىاحذ صحيح هؤشش هالءهت الج
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFIهؤشش الوىاءهت الوقاسى وهي الوفخشض أى يقخشب هي الىاحذ صحيح 

 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA 0.08 ، 0.05 يوخها هحصىسة بييوهي الوفخشض أى حكىى ق هؤشش جزس هخىصط هشبع الخطأ الخقشيبي
 Innovation Orientation : IOالخىجَ االبذاعي 

 Electronic Commerce : ECالخجاسة االلكخشوًيت 
 Responsiveness Advantage : RAهيزة صشعت االصخجابت 

 ضشب هعاهالث قين الخأثيش الوباشش بيي الوخغيشاثالخأثيش غيش الوباشش عباسة عي حاصل * 

 





 

 

 HO4-3الفرضية الفرعية الثالثة 

 

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي في تحقيؽ ميزة االبداع بكجكد التجارة 

. (  0.05)اإللكتركنية متغيركسيط عند مستكل داللة 

 Amosباستخداـ برنامج  Path Analysisر الختبار ىذه الفرضية تـ االستعانة بتحميؿ المسا

V. 20  المدعكـ ببرنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعيةSPSS  كذلؾ لمتحقؽ مف كجكد األثر

تحقيؽ ميزة االبداع مف خالؿ التجارة اإللكتركنية متغير  في المباشر كغير المباشر لمتكجو اإلبداعي

نتائج تحميؿ المسار لتأثير  (19-4)يكضح الجدكؿ إذ . (19-4)، ككما ىك مكضح بالجدكؿ كسيط

حيث أظيرت . تحقيؽ ميزة االبداع مف خالؿ التجارة اإللكتركنية متغير كسيط في التكجو اإلبداعي

تحقيؽ ميزة االبداع  في نتائج التحميؿ اإلحصائي كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لمتكجو اإلبداعي

، كىي ذات (18.944)المحسكبة  Chi2، إذا بمغت قيمة كسيطمف خالؿ التجارة اإللكتركنية متغير 

Goodness of Fit Index (GFI )كبمغت قيمة مؤشر مالءمة الجكدة . (  0.05)داللة عند مستكل 

مة ءمؤشر المكاكبنفس السياؽ بمغ (. المالءمة التامة)كىك مقارب إلى قيمة الكاحد صحيح ( 0.981)

كبمغت . كىك مقارب إلى قيمة الكاحد صحيحComparative Fit Index  (CFI( )0.952 ) المقارف

 Root Mean Square Error of Approximation مؤشر جذر متكسط مربع الخطأ التقريبيقيمة 

(RMSEA( )0.042 )عمى  كقد بمغ التأثير المباشر لمتكجو اإلبداعي. كىي تقترب مف قيمة الصفر

يؤثر عمى التجارة اإللكتركنية،  شير إلى أف التكجو اإلبداعي، كىك ما م(0.770)التجارة اإللكتركنية 

كبذات . كبالتالي فإف زيادة االىتماـ بالتكجو اإلبداعي مف شأنو تكليد تأثير عمى التجارة اإللكتركنية

، كىك ما (0.696)ميزة االبداع تحقيؽ الميزة في السياؽ بمغ التأثير المباشر لمتجارة اإللكتركنية 
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، كبالتالي فإف زيادة اإلىتماـ بالتجارة ميزة االبداعتحقيؽ في التجارة اإللكتركنية تؤثر  يشير الى أف

كقد بمغ التأثير غير المباشر لمتكجو . ميزة االبداعتحقيؽ في اإللكتركنية مف شأنيا تكليد تأثير 

، كىك ما (0.535)متغير كسيط  التجارة اإللكتركنيةميزة االبداع في ظؿ كجكد تحقيؽ في  اإلبداعي

. ميزة االبداعتحقيؽ في  في تعزيز تأثير التكجو اإلبداعي يؤكد الدكر الذم تمعبو التجارة اإللكتركنية

( التجارة االلكتركنية  التكجو اإلبداعي)المحسكبة لمعامؿ تأثير المسار األكؿ  Tكما بمغت قيمة 

المحسكبة لمعامؿ تأثير  T ، فيما بمغت قيمة(  0.05)كىي ذات داللة عند مستكل ( 11.971)

  )كىي ذات داللة عند مستكل ( 9.927( )ميزة االبداع التجارة االلكتركنية )المسار الثاني 

ميزة االبداع مف خالؿ ، كىذه النتيجة تشير إلى أف ىناؾ تأثير لمتكجو االبداعي في تحقيؽ (0.05

في ظؿ اإلىتماـ بالتجارة  التكجو اإلبداعيإذ إف زيادة االىتماـ ب. متغير كسيط التجارة االلكتركنية

، كىي نتيجة عممية تساىـ بتحقيؽ جزء مف ميزة االبداعااللكتركنية مف شأنو تكليد تأثير في تحقيؽ 

:  كعميو ترفض الفرضية الفرعية الثالثة، كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى. أىداؼ الدراسة

بداعي في تحقيؽ ميزة االبداع بكجكد التجارة كجكد تأثير ذك داللة إحصائية لمتكجو اإل

  .(  0.05)اإللكتركنية متغيركسيط عند مستكل داللة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (19-4)جدول 
 متغير وسيط بوجود التجارة االلكترونية نتائج اختبار تحميل المسار لمتحقق من األثر المباشر وغير المباشر لمتوجو اإلبداعي في تحقيق ميزة االبداع

البياى 
Chi2 

الوحضىبت 
GFI CFI RMSEA 

Sig* 
هضخىي 

الذاللت 

Direct Effect 
قين هعاهالث الخأثيش الوباشش 

Indirect 
Effect  

قيوت هعاهل 

الخأثيش غيش 

الوباشش 

الوضاس 
T 

الوحضىبت 

Sig* 
هضخىي 

الذاللت 

 الخىجَ االبذاعي

 هيزة االبذاععلً 

بىجىد الخجاسة 

االلكخشوًيت 

18.944 0.981 0.952 0.042 0.000 

الخىجَ اإلبذاعي علً 

الخجاسة االلكخشوًيت 
0.770 

0.535* 

IO  EC 11.971 0.000 

الخجاسة االلكخشوًيت 

االبذاع هيزة علً 
0.696 EC  IA 9.927 0.000 

  

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFIهؤشش هالءهت الجىدة وهي الوفخشض أى يقخشب هي الىاحذ صحيح 
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFIهؤشش الوىاءهت الوقاسى وهي الوفخشض أى يقخشب هي الىاحذ صحيح 

 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA 0.08 ، 0.05 وهي الوفخشض أى حكىى قيوخها هحصىسة بيي هؤشش جزس هخىصط هشبع الخطأ الخقشيبي
 Innovation Orientation : IOالخىجَ االبذاعي 

 Electronic Commerce : ECالخجاسة االلكخشوًيت 
 Innovation Advantage : IAهيزة االبذاع 

 الخأثيش غيش الوباشش عباسة عي حاصل ضشب هعاهالث قين الخأثيش الوباشش بيي الوخغيشاث* 

 





 

 

 الخامس الفصل

  والتوصيات تاالستنتاجا

 

 

 واالستنتاجات النتائج مناقشة 5-1

 التوصيات 5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 الخامس الفصل

 والتوصيات تاالستنتاجا

 كاالستنتاجات النتائج فىذه الدراسة ـ إليو تكصمت ما أىـ مناقشةؿ الخامس الفصؿخصص 

 ىاتضمنت التي النظرية لمجكانب متياءكمال الدراسة عينة أفراد الستجابة اإلحصائي التحميؿ ضكء في

 لمدراسة، العممي النيج مف لتعمؽ التكصيات مف مجمكعةالباحث  قترحم عمييا بناءان  كالتي.  الدراسة

: ىما فقرتيف الخامس الفصؿ تضمف كبيذا

 

 واالستنتاجات النتائج مناقشة 5-1

 بيف كاألثر العالقة بطبيعة تتعمؽ فرضيات كصيغت التساؤالت، مف العديد الدراسة أثارت

 كاختبار تساؤالتيا عمى كاإلجابة الدراسة مشكمة حؿ في سيمتأ نتائج عدة إلى تكصمتك متغيراتيا،

:  ةدراسالتي تكصمت الييا اؿ نتائجاؿ أىـ إلى اإلشارة الفقرة ىذه في الباحث حاكؿمك فرضياتيا،

كانت  مستكل أىمية الميزة التنافسية بمتغيراتيا مف كجية نظر عينة الدراسة أف النتائج أظيرت -1

فيما جاءت ميزة التميز . إذ جاءت ميزة االبداع بالمرتبة األكلى كبمستكل أىمية مرتفعة. مرتفعة

كأخيران، جاءت ميزة سرعة االستجابة بالمرتبة الثالثة . مستكل أىمية مرتفعة أيضان كببالمرتبة الثانية 

اظيرت   لتي ا( 2007أبك جاركر، ) دراسةيتفؽ مع كىك ما . كبمستكل أىمية مرتفعة كاألخيرة

بينت اف ىنالؾ عالقات قكية تؤثر بشكؿ كبير لتكافر العكامؿ ارتفاع اىمية الميزة التنافسية، ك

كىذا  .تحقيؽ الميزة التنافسية لمنظمات االعماؿتطبيؽ التجارة االلكتركنية ؿ الداخمية كالخارجية عمى

ميزة تنافسية تقكم مكقفيا  اف تسعى الشركات االلكتركنية في عماف الى امتالؾيشير الى أىمية 

 . التنافسي في سكؽ االعماؿ
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تبيف أف إذ . المستكل المرتفعجاءت ب التجارة االلكتركنية مستكل أىمية أف النتائج أظيرت -2

 ،مرغكبةاؿالتشغيمية كحذؼ المراحؿ غير  الكفاءةالتجارة االلكتركنية تقمؿ التكاليؼ مف خالؿ زيادة 

نيا   ستجابة االفضؿ لطمبات الزبكف الخاصة مف خالؿ مكقع الكتركني فعاؿترفع مف امكانية االكاإ

خركف، آسياكنة ك) دراسةكىك ما يتعارض مع ، االستجابة لطمبات الزبائف تيا فيسرع فضال عف

، إذ اف محدكد كاف في ذلؾ الكقتاف ممارسة التجارة اإللكتركنية في األردف التي بينت ( 2003

تفتقر الى المعمكمات األساسية المتعمقة بتطبيقات  كانت أيضامتكسطة معظـ المنظمات الصغيرة كاؿ

كاف في ذلؾ كما أكضحت الدراسة أف األردف . التجارة اإللكتركنية ككذلؾ المزايا التي تتمتع بيا

مف نقص في المتطمبات الرئيسية لتطبيؽ التجارة اإللكتركنية، التي منيا النقص  أيضايعاني  الكقت

سكب في مجاؿ التجارة اإللكتركنية، ككذلؾ االفتقار إلى قكاعد تطبيؽ النكاحي في تسخير الحا

كىي ( B2B)القانكنية كالمالية، كبينت الدراسات أف معظـ تطبيقات التجارة اإللكتركنية ىي مف نكع 

. اقؿ شيكعا في مجاؿ تعامالت المنظمة كالمستيمؾ

أف  تبيفإذ . المستكل المرتفعجاءت بية مستكل أىمية التكجيات االبداع أف النتائج أظيرت -3

كىذا  تعمؿ بشكؿ دائـ إليجاد افكار جديدةك الشركة غالبا ما تدخؿ السكؽ بخدمات كمنتجات جديدة

التي ( Dobni, 2011)دراسة تفؽ مع نتيجة كىك ما م .ع عدد المنتجات الجديدةاارتؼأدل الى 

لمشركات  التكجو االبداعي كاألداء المنظميتكصمت الى أف ىناؾ عالقة ارتباط مكجبة كعالية بيف 

التكجو االبداعي ترتبط بعالقة قكية كايجابية مع كما تبيف أف الشركات ذات  ،التي تمثؿ عينة الدراسة

النمك كرضا الزبائف اضافة الى كجكد عالقة ذات ارتباط كايجابية بيف العائد عمى االستثمار كالتكجو 

. ة لمدراسةاالبداعية ليذه الشركات الخاضع
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لمتكجو االبداعي عمى التجارة االلكتركنية عند  إحصائية داللة ذك مباشر أثر كجكد النتائج بينت  -4

اف ىنالؾ اثر مباشر ( hassan,2009)دراسة كىك ما يتفؽ مع  (.  0.05) مستكل داللة

لتي تسكؽ منتجاتيا لمتكجو االبداعي عمى التجارة االلكتركنية، حيث اف التكجو االبداعي لممنظمات ا

كخدماتيا مف خالؿ الشبكة العنكبكتية يكسب التجارة االلكتركنية لمشركة ميزة تنافسية عمى المدل 

القريب كالبعيد، حيث اف التكجو االبداعي لممنظمات يؤثر عمى جميع التعامالت االلكتركنية سكاءا 

 .كانت تجارة الكتركنية اك اعماؿ الكتركنية

التميز )لمتكجو االبداعي عمى الميزة التنافسية  إحصائية داللة ذك مباشر أثر جكدك النتائج بينت -5

المطيرم، ) دراسةكىك ما يتفؽ مع  .(  0.05) عند مستكل داللة( ؛ سرعة اإلستجابة ؛ كاإلبداع

االبداع عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لمنية في ذك داللة احصائية  كجكد أثر تكصمت الىالتي ( 2012

لمبنية ذك داللة احصائية  كجكد أثركذلؾ بينت  .في البنكؾ التجارية الككيتية( التميز كاالستجابة  )

كما  .في البنكؾ التجارية الككيتية( التميز كاالستجابة ) لإلبداع عمى تحقيؽ الميزة التنافسية التحتية 

( التميز كاالستجابة ) تنافسية االبداع عمى تحقيؽ الميزة اؿلتأثير ذك داللة احصائية  كجكد أثربينت 

االبداع عمى تحقيؽ لمتنفيذ ذك داللة احصائية  كجكد أثركبينت أيضا  .في البنكؾ التجارية الككيتية

سالـ،  ) دراسةكىك ما يتفؽ مع  .في البنكؾ التجارية الككيتية( التميز كاالستجابة ) الميزة التنافسية 

تتبع االبداع التسكيقي بصكرة جيدة مما يعمؿ عمى اف البنكؾ  كالتي أظيرت(  2011، كآخركف

سماعيؿالطكيؿ ) دراسةكىك ما يتفؽ أيضا مع  .تحقيؽ ميزة تنافسية لمبنؾ تكصمت التي ( 2008، كاإ

الميزة التنافسية في الشركات قيد  كأبعادالى كجكد عالقة ارتباط معنكية بيف انكاع االبداع التقني 

 .ع االبداع التقني في ابعاد الميزة التنافسية في الشركات قيد البحثمعنكم ألنكا تأثيرككجكد . البحث
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الميزة التنافسية عمى  لمتجارة االلكتركنية إحصائية داللة ذك مباشر أثر كجكد النتائج بينت -6

كالتي بينت  (2007أبك جاركر، )كىك ما يتفؽ مع دراسة . (التميز ؛ سرعة اإلستجابة ؛ كاإلبداع)

تطبيؽ االعماؿ  ت قكية تؤثر بشكؿ كبير لتكافر العكامؿ الداخمية كالخارجية عمىىنالؾ عالقااف 

، حيث اف االعماؿ االلكتركنية تشكؿ عامال تحقيؽ الميزة التنافسية لمنظمات االعماؿؿ االلكتركنية

 .مف عكامؿ تحقيؽ الميزة التنافسية

الميزة اإلبداعي في تحقيؽ كجكدأثر غير مباشر ذك داللة إحصائية لمتكجو بينت النتائج  -7

ك  (2007أبك جاركر، )كىذا يتفؽ مع دراسة ، كسيط متغيرؾبكجكد التجارة اإللكتركنية  التنافسية

المطيرم، ( دراسةحيث انو يتفؽ مع دراسة  ،(hassan,2009)ك  (2012المطيرم، ( دراسة

أبك )ضا مع دراسة مف حيث اف لمتكجو االبداعي اثر عمى الميزة التنافسية، كيتفؽ ام (2012

حيث اف لمتجارة االلكتركنية اثر عمى الميزة التنافسية، كيتفؽ مع دراسة  (2007جاركر، 

(hassan,2009) حيث اف لمتكجيات االبداعية اثر عمى التجارة االلكتركنية  .

: يمي بماالتي تمثمت  االستنتاجات أىم أدراج يمكن تقدم، ما عمى وبناءاً 

في الشركات االلكتركنية ىي التي تقكـ بكضع إستراتيجيات الشركة الخاصة اف اإلدارة العميا -1

كالتي تككف منبثقة مف رؤية الشركة كرسالتيا، كما أف اإلدارة العميا ىي التي  ،بالتجارة االلكتركنية

 تقكـ بمتابعة عمميات التنفيذ ليذه اإلستراتيجية بيف الحيف كاآلخر، اعتقادا منيا أف نجاح الشركة أك

دارة ىذه اإلستراتيجية، الذم ينعكس إيجابا عمى تحسيف الميزة  فشميا إنما يعتمد عمى حسف إعداد كاإ

 .التنافسية كبالتالي ينعكس عمى نمك كتطكر الشركة كبقائيا

ات ىامة كمساعدة لتنفيذ االستراتيجي ةادأالعمؿ عمى تحسيف الميزة التنافسية باعتبارىا تبيف أىمية -2

ف مكاردىا التكنكلكجية، كتقميؿ ـ خالؿ تعزيز قدراتيا القائمة عمى اإلفادة القصكلسية، مف ؼتنااؿ
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 ةير أنظمة العمؿ في الشركة، كجعميا مكاكبكتكمفة تقديـ الخدمة أك السمعة لمعمالء، إضافة إلى تط

 .ألحدث التطكرات العالمية مف أجؿ المحافظة عمى ىذه الميزة مستقبال

تمؾ الشركة حكاسيب شخصية فقط، كانما يجب اف كنية ال يكفي اف تـلتطبيؽ التجارة االلكتر-3

تمتمؾ لمنظكمة متكاممة مف االنظمة البرمجية كاالجيزة االلكتركنية المتخصصة، حيث اف ىذه 

. البرمجيات كاالجيزة االلكتركنية تشكؿ البنية التحتية التي تدعـ منظكمة التجارة االلكتركنية

ب الشركات االلكتركنية في عماف ال يؤلكف اىتماما لمتجارة ىنالؾ اسباب جعمت اصحا-4

االلكتركنية، كال يعتقدكف انيا تحقؽ ميزة تنافسية، كذلؾ لعتقادىـ اف دكرىا محدكد في صياغة ميزة 

تنافسية لممنظمة، كسبب ذلؾ ىك عدـ معرفة اصحاب الشركات االلكتركنية في عماف التعامؿ 

كاستغالؿ جكانب القكة فييا سكائا كاف ذلؾ في سمسمة التكريد اك في ة، االمثؿ مع التجارة االلكتركني

. ة الزبائفـالتركيج  اك في خد

 

 التوصيات  5-2

 :إليو الدراسة مف نتائج كاستنتاجات فأنو يمكف تقديـ التكصيات االتية تبناءن عمى ما تكصؿ 

ككنيا تعتبر ، ثة كالمتطكرة جيزة الحاسكب الحدمالشركات االلكتركنية ألامتالؾ العمؿ عمى  -1

 .الميزة التنافسيةتحسيف الداخمية كألىميتيا في ك جزءا أساسيا في انجاز عمميات الشركة الخارجية

، كتؤثر االلكتركنيةالتي تكاجييا الشركات  تطبيقات التجارة االلكتركنيةالعمؿ عمى إيجاد حمكؿ ؿ -2

 .ثتيا ثكرة المعمكمات كنظاـ التجارة اإللكتركنيةأحدعمى كفاءتيا في مكاجية الثكرة التقنية التي 
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فريقان متخصصان كيتميز بركح المغامرة لمبحث عف الشركات االلكتركنية  تمتمؾضركرة أف  -3

األفكار الجديدة كالتي قد تبدكا مستغربة عند طرحيا لممرة األكلى لمتابعة ىذه األفكار لمشركة السبؽ 

 .ا كبراءة اختراع لمشركةفي طرحيا بالسكؽ حيث يمكف تسجيمو

 أثناء القياـ بعمميات التجارة االلكتركنية بتبني التكجيات االبداعيةالشركات االلكتركنية  قياـ -4

، كذلؾ مف خالؿ تبني الشركة فكرة إيجاد استخبارات تسكيقية مع تطبيقات التجارة الدكليةبشكؿ يتفؽ 

كالتسكيقية بيدؼ االستفادة مف  كاإلداريةاإلنتاجية  ميمتيا متابعة األفكار الجديدة في كافة المجاالت

 .ىده األفكار اإلبداعية في تقديـ المنتجات الجديدة في تطكير المنتجات الحالية

بشكؿ ىا عندما تنجز في خدمة الزبكف الضعؼ مبمعالجة نكاحالشركات االلكتركنية  قياـ -5

خصص بالبحث عف األفكار كالتكجيات ، كأف تعمؿ عمى تطكير نظاـ معمكمات متكاممة كتتجكىرم

اإلبداعية كمتابعتيا كتطكيرىا لالستفادة منيا في مجاؿ التجارة االلكتركنية، كػف يككف لدييا أفكار 

كبيرة تتضمف كؿ ما يصؿ إلييا مف أراء أك مقترحات أك أفكار بيدؼ تجربتيا كاالستفادة منيا في 

 .مجاالت العمؿ

مف حيث أتمتتيا كربطيا بشبكة االنترنت، لمشركات االلكتركنية تحتية العمؿ عمى تأىيؿ البنية اؿ -6

كرفع الكفاءة العممية كالعممية لمعامميف بالشركات كمحاكلة العمؿ الدائـ عمى مكاكبة التطكرات في ىذا 

 .الجانب

النظـ حدث األساليب كأل في عالـ التجارة اإللكتركنية الشركات االلكتركنية العاممةمكاكبة  ضركرة -7

 .تنفيذ المياـ الخاصة بخدـ العمالءاإلدارية كالتكنكلكجيا كتطبيقاتيا عمى عمميات 
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 تطبيقاتالعمؿ عمى تكفير الكادر االدارم الكؼء المؤىؿ عمميان كعمميان كالقادر عمى التعامؿ مع  -8

األجنبية األكثر  مع التركيز عمى عقد دكرات المغة، بالتجارة االلكتركنيةالخاصة  التجارة اإللكتركنية

 .استخدامان عمى الشبكة العالمية لممعمكمات

جيكد البحث كالتطكير المالي كاإلدارم كالبشرم لمكاكبة ثكرة بتعزيز  الشركات اإللكتركنية قياـ -9

 .تطبيقات التجارة االلكتركنيةالمعمكمات كاالتصاالت في 

أحدث بما يتالءـ مع  التجارة اإللكتركنية االىتماـ الدائـ بتطكير التشريعات الالزمة لتطبيقات -10

في عالـ التجارة  العاممة األساليب كالنظـ اإلدارية كالتكنكلكجيا كتطبيقاتيا عمى الشركات اإللكتركنية

 .اإللكتركنية

لإلفادة مف ما تكفره بيئة التجارة اإللكتركنية مف مميزات  الشركات اإللكتركنية التأكيد عمى -11

نتشار عمى مست ، كذلؾ بتطكير التقنيات التي تحمي التجارة اإللكتركنية مف المخاطر التي العالـكل كاإ

 .قد تتعرض ليا

 

 التوجيات المستقبمية 5-3

طرح اتجاىات ألبحاث مستقبمية يمكف أف تسيـ في إثراء ىذا المكضكع مف جكانب  لمباحثيمكف  

 :مختمفة مثؿ

مف مككنات تكنكلكجيا المعمكمات عمى  إجراء دراسات كأبحاث تركز عمى أثر كؿ مككف -أ

 .تحسيف الميزة التنافسية

كدكرىا في تحسيف أداء الشركات  إجراء دراسات كأبحاث تركز عمى التكجيات االبداعية -ب

 .االلكتركنية
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ألىمية تحسيف الميزة التنافسية في  إجراء أبحاث كدراسات حكؿ تقييـ المديريف كالعامميف -ج

 .تطبيقات التجارة االلكتركنيةعف األداء باستخداـ كمدل رضاىـ شركاتيـ 

في زيادة مبيعات الشركات  تطبيقات التجارة االلكتركنيةإجراء دراسات كأبحاث تبيف أثر  -د

 .كتحسيف حصتيا السكقية

إجراء دراسات كأبحاث لمعرفة العكامؿ المؤثرة في زيادة الحصة السكقية كالقدرة التنافسية  -ىػ

لمعرفة مدل إسياـ  تطبيقات التجارة االلكتركنيةتحققيا الشركات التي تستخدـ كاألرباح التي 

 .تمؾ التطبيقات في تحسيف األداء
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 الجامعة التخصص المقب العممي واالسم الرقم
 جامعة الشرؽ االكسط إحصاء كنظـ معمكمات محمد النعيمي .د.أ 1
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( 2)الممحق 
 االستبانة 

 
 

 اٌّؼٍِٛبد اٌزؼشيفيخ: اٌمسُ االٚي

 

 :الجٌش -1

 ركش                                                            اًثً               

 

 :العوش -2

 صٌت 40الً  31دوى                                               هي  صٌت فوا 30

 

 

 صٌت 60الً  51صٌت                                           هي  50الً  41هي 

 

 

 صٌت 61اعلً هي 

 

 

 :اٌّؤً٘ اٌؼٍّي -3

 دبلىم الثاًىيت العاهت فوا دوى                                                

 

 

 

 بكالىسيىس                            هاجضخيش                                  دكخىساٍ   

 

 

 

 :ػذد سٕٛاد اٌخجشح -4

 

 صٌىاث 10 – 6صٌىاث فاقل                                                         5

 

 

 صٌت فاكثش  16                       صٌت                                   15 – 11
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 ٌشلُا
 اٌفمشح

ارفك 

 وٍيب
 ارفك

ارفك 

ثؼض 

 اٌشئ

 ِحبيذ

ال 

ارفك 

ثؼض 

 اٌشئ

 

ال 

 ارفك

ال 

ارفك 

 اطاللب

 اٌزّيض -1: اٌّيضح اٌزٕبفسيخ

        رزّيض اٌششوخ ثّٕزدبد ٚخذِبد خذيذح ال رٛخذ ثششوبد اخشٜ 1

2 
ضّبْ اٌدٛدح ثشىً صبسَ في وً رزجٕٝ اٌششوخ ِٛاصفبد ِٚؼبييش 

 السبِٙب ٚفشٚػٙب
       

3 
رشدغ اٌششوخ ِٛظفيٙب ػٍٝ االسرمبء ثبٌّٕزدبد ٚاٌخذِبد اٌّمذِخ 

 ٌٍزّيض ػٓ اٌششوبد االخشٜ
       

4 
رزشبسن اٌششوخ ِغ وجشٜ اٌششوبد اٌؼبٌّيخ ٌضيبدح لذسرٙب في 

 رحميك اٌدٛدح
       

        ٚاٌدٛدح ِٓ اٌٚٛيبد اٌششوخ يحزً اٌحصٛي ػٍٝ خٛائض اٌزّيض 5

 سشػخ االسزدبثخ-2: اٌّيضح اٌزٕبفسيخ

6 
ششوزٕب ٌٙب لذسح ػبٌيخ ػٍٝ االسزدبثخ ٌحبخبد اٌسٛق اٌزىٍٕٛخيخ 

 .ٚاٌفٕيخ
       

        .رزّزغ اٌششوخ ثسشػخ االسزدبثخ في اٌّٛاػيذ حست حبخخ اٌسٛق 7

8 
سزدبثخ اٌسشيؼخ ٌدّيغ ارسّذ اٌششوخ خالي اٌفزشح اٌّبضيخ ثبال

 :ِزطٍجبد االػزّبداد اٌؼبٌّيخ، ِثً

 (Microsoft golden supplier, INTEL distributer  .) 
       

9 
رسزديت اٌششوخ ٌّطبٌت ٚحبخبد ِٛظفيٙب ٌضيبدح االثذاع ٚاٌزّيض 

 .في االداء
       

10 
ا رزّزغ ششوزٕب ثسشػخ االسزدبثخ في رجٕي اٌزىٍٕٛخيب االحذس سٛاء

 .وبْ رٌه في خطٛط اٌزدّيغ اٚ في رمذيُ اٌخذِبد
       

 االثذاع-3: اٌّيضح اٌزٕبفسيخ

11 
رجٕي اٌششوخ ٌّسؤٌيزٙب االخزّبػيخ ردبٖ صثبئٕٙب ِٚٛظفيٙب  يّيض٘ب  في 

 .رمذيُ إٌّزدبد ٚاٌخذِبد ثأسٍٛة خذيذ ٚ ِطٛس
       

12 
افبق اٌزطٛس يحمك إٌظبَ اٌّحٛست اٌّؼّٛي ثٗ في اٌششوخ رٛسيغ 

 .ٚاٌزدذيذ في ِٕزدبد ٚخذِبد اٌّمذِخ
       

13 
اسزخذاَ اٌششوخ ٌزطجيمبد اٌحبسٛة ٚاٌجشاِح اٌدب٘ضح اٌّؼبصشح لبد اٌٝ 

 اثزىبس طشق ٚاسبٌيت خذيذح رخزٍف ػٓ اٌششوبد إٌّبفسخ
       

14 
اٌزضاَ اٌششوخ ثبخالليبرٙب ردبٖ صثبئٕٙب لبد٘ب اٌٝ طشق خذيذح في رٛصيغ 

 ِبرٙبخذ
       

15 
اِزالن اٌششوخ ٌىفبءاد ػبٌيخ يؼطيٙب لذسح اوجش ػٍٝ االسزدبثخ اٌسشيؼخ 

 ٌٍفشص ٚردٕت اٌزٙذيذاد اٌجيئيخ
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 اٌفمشح ٌشلُا
ارفك 

 وٍيب
 ارفك

ارفك 

ثؼض 

 اٌشئ

 ِحبيذ

ال 

ارفك 

ثؼض 

 اٌشئ

 

ال 

 ارفك

ال 

ارفك 

 اطاللب

 الٌىزشٚٔيخاٌزدبسح ا

16 
رمًٍ اٌزدبسح االوزشٚٔيخ اٌزىبٌيف ِٓ خالي صيبدح اٌىفبئخ اٌزشغيٍيخ 

 ٚحزف اٌّشاحً اٌغيش ِشغٛثخ
       

17 
رسشع اٌزدبسح االوزشٚٔيخ اٌؼٛائذ ِٓ خالي اٌٛصٛي اٌٝ اسٛاق 

 خذيذح
       

18 
رشفغ اٌزدبسح االوزشٚٔيخ ِٓ اِىبٔيخ االسزدبثخ االفضً ٌطٍجبد 

 .اٌخبصخ ِٓ خالي ِٛلغ اٌىزشٚٔي فؼبي اٌضثْٛ
       

        .رحمك اٌزدبسح االوزشٚٔيخ سشػخ االسزدبثخ ٌطٍجبد اٌضثبئٓ  19

20 
رشفغ اٌزدبسح االوزشٚٔيخ ِٓ ِسزٜٛ خذِخ اٌضثبئٓ، ٚرٌه ثزٛفيش 

 .ِؼٍِٛبد ِفصٍخ ػٓ إٌّزدبد
       

 اٌزٛخٙبد االثذاػيخ 

        يدبد افىبس خذيذحرؼًّ اٌششوخ ثشىً دائُ إل  21

22 
رؼًّ اٌششوخ ثشىً دائُ ػٍٝ ػٍٝ ايدبد طشق خذيذح ِٚخزٍفخ 

 ٌزٕفيز اٌّٙبَ 
       

        طشق اٌششوخ اثذاػيخ ثزٕفيز اٌّٙبَ  23

        اٌششوخ غبٌجب ِب رذخً اٌسٛق ثخذِبد ِٕٚزدبد خذيذح  24

        ػذد إٌّزدبد اٌدذيذح اسرفغ اخش خّس سٕٛاد   25

 
 


