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ردنية كات األدوية األ تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية في شر  فيالجودة الشاملة إدارة  أثر ممارسات
 حسب حجم الشركات

 إعداد
 حسنسعيد  إبراهيمحمد أ

 إشراف
 أسمهان ماجد الطاهرالدكتورة 

 
 الملخص

ية في تحقيق الميزة التنافس فيالجودة الشاملة إدارة  أثر ممارساتالكشف عن إلى هدفت الدراسة الحالية 
الدراسة  مجتمع أما .الوصفي السببي سة المنهجاستخدمت الدرا .شركات األدوية األردنية حسب حجم الشركات

 )توكيد الجودة، ورقابة الجودة، والبحث دوائرفي شركات األدوية األردنية في  الموظفينفقد تكون من جميع 
 فيهم الموظفينعدد  ( شركات أدوية مدرجة في سوق عمان المالي والبالغ8والتطوير، واإلنتاج(، تم اختيار )

 من موعةبمج تحليلها تم التي والمعلومات البيانات لجمع رئيسة كأداة  االستبانة ستخدمتوا. ( عامالً 0305)
( استبانة تم استرجاع 355إذ تم توزيع ) القصدية،وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة  .اإلحصائية الوسائل

حيتهم للتحليل لتصبح ( استبانة لعدم صال07( استبانة كما تم استبعاد )33( فقط، حيث كان الفاقد )702)
 ( عاماًل. 700العينة النهائية )

كما  ،تحقيق الميزة التنافسية فيالجودة الشاملة إدارة  ممارساتلأثر  هناك أن أظهرت نتائج الدراسةو 
 نيةتحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األرد فيالجودة الشاملة إدارة  وجود أثر لممارساتظهرت النتائج أ

الجودة الشاملة على تحقيق الميزة إدارة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات أثر ممارساتوعدم 
ل مبدأ مشاركة ضرورة تفعيبأوصت الدراسة و . التنافسية في شركات األدوية األردنية تعزى لمتغير حجم الشركة

في  سهيل إنجاز العمل المطلوبفي عمليات اتخاذ القرار وزيادة صالحياتهم لت األدويةفي شركات  الموظفين
، وضرورة االهتمام بوضع خطط تدريبية للعاملين بهدف تحسين قدراتهم في حل الوقت المحدد وبجودة عالية
 المشكالت بالشكل الصحيح.

 شركات األدوية األردنية. الميزة التنافسية، الجودة الشاملة،إدارة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The current study aims to investigate the impact of total quality management 

practices on achieving competitive advantage in Jordanian pharmaceutical 

companies according to firms’ size. The study uses the causality descriptive method. 

The population of the study consists of all the employees in the Jordanian 

pharmaceutical companies at the departments of (Quality Assurance, Quality 

Control, Research and Development, and Production). Eight Pharmaceutical 

companies have been selected in the governorate of Amman, which are listed on the 

Amman Stock Exchange, and amounted to (1,350) employees. The questionnaire 

used as a primary tool for collecting data and information analyzed by a variety of 

statistical means. The intentional method has been used, in which the researcher has 

distributed (300) questionnaires, (267) of them retrieved, where the loss amounted 

to (33) questionnaires, while (12) were excluded due to their invalidity for analysis.  

The results of the study shows that the impact of total quality management 

practices on achieving competitive advantage is high. The results also shows an 

effect of total quality management practices on achieving competitive advantage in 

Jordanian pharmaceutical companies. Furthermore, the absence of statistically 

significant differences at the level of significance in the average impact of the total 

quality management practices on achieving competitive advantage in the Jordanian 

pharmaceutical companies is due to the variable of the firms' size. The study 

recommends the necessity of employing the principle of the participation of workers 

in pharmaceutical companies in the decision-making processes, as well as increasing 

their empowering to facilitate the completion of the work required on time and at a 

high quality. Furthermore, the need to pay attention to design training plans for the 

employees in order to improve their ability to solve problems in the right way. 

Keywords: Total Quality Management, Competitive Advantage, Jordanian 

Pharmaceutical Companies. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مة( مقد0-0)

تشهد شركات األدوية األردنية في الوقت الراهن العديد من التحديات والقيود التي فرضتها العولمة 

والتطورات التكنولوجية المتزايدة، فضال عن الزيادة في المنافسة العالمية والتغير المستمر في سلوك ومتطلبات 

الشركات  عظيم أرباحها، والتربع على قمةتستطيع هذه الشركات من التفوق في مجالها، وت ولكيالمستهلكين. 

المنافسة، كان ال بد أن تبذل قصارى جهدها العتماد ممارسات جديدة، وآليات مستحدثة، وإرساء قواعدها في 

املة الجودة الشإدارة  الشركات، والعمل على تطبيقها بشكل احترافي ومتميز، ولعل من أهم هذه الممارسات

يزتها التنافسية وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات الدوائية التي تقدمها لألسواق كوسيلة لالستمرار وتعزيز م

 المحلية والعالمية.

ودة الشاملة الجإدارة  يعتمد تحقيق الميزة التنافسية في الشركات الدوائية بشكل كبير على ممارساتو 

سية ، فالميزة التنافالموظفينوممارسات الموارد البشرية وذلك من أجل الحصول على مخرجات عمل فائقة من 

في الشركات مترابطة وتعتمد على بعضها البعض، لذلك فإن ربط هذه الممارسات يسهم في تحقيق األداء 

 .(7504عطياني ونور، )للشركات المتميز وبناء العديد من الميزة التنافسية المستدامة 

تأتي أهمية البقاء على  رعاية الصحيةونظرا ألهمية الصناعات الدوائية بوصفها جزء مهم من أنظمة ال

الجودة الشاملة الذي يهدف إلى إدارة  مستوى عال من الجودة مع التحسين من خالل تطبيق مفهوم ممارسات

، نتاجهاإالحفاظ على جودة الصناعات الدوائية، بتوفير الوقاية من أي مشكالت تواجه تصنيع األدوية وجودة 

دارة إ ليات تسويق األدوية على نطاق واسع، كما أن تطبيق ممارساتوتحسين آليل من العيوب اإلنتاجية والتق
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الجودة الشاملة أصبحت أهم األهداف التي تسعى الصناعات الدوائية إلى تحقيقها وتعزيزها، من خالل اتباع 

ات الدوائية جالتشغيل القياسية للجودة من مراقبة وتحليل وتقييم وتطوير بغية ضمان جودة وسالمة المنت إجراءات

(Mazumder, et. al. 2011.) 

الجودة الشاملة عنصرا أساسيا لتحسين تنافسية شركات األدوية وضمان إدارة  كما تعد ممارسات

استمراريتها ونجاحها، ومن خاللها يمكن الوصول إلى األهداف بعيدة األجل، وتحقيق الوحدة التنظيمية والتكامل 

الجودة دارة إ على رضا العمالء، وبذلك يتعين على الشركات تطبيق ممارساتفي األداء، الذي بالتالي ينعكس 

ن أجل تحقيق م الموظفينالشاملة التي تساهم بشكل فعال في تحسين األداء التنظيمي، والتركيز على كفاءة 

 (.Mittal & Singh, 2012) واإلنتاجيةاألهداف التشغيلية 

 وراء السعي أن تنتهي عنده، كما بوقت مرتبطة مرة، وليستعملية مست الشاملة الجودةإدارة  فممارسات

 الجودةإدارة  الجودة، وعليه فإن ممارسات لمعيار موافقة تلبيتها على الشركة تحصل عندما ينتهي ال الجودة

 محل تحل وقائية استراتيجيةبمثابة  األخطاء، وتعد وتجنب مرة أول من صحيح بشكل األعمال أداء على مبنية

 (.7550توفيق، ثانية ) مرة العمل داءأ تكرار

الجودة الشاملة تتضمن الشروع بوضع المعايير والمواصفات إدارة  ولهذا بدأت التوجهات العملية لممارسات

الموضوعية للقياسات المتعلقة بالتغيرات النوعية للمنتج أو السلعة، والسعي لمالئمة التصميم مع مطابقته لضمان 

ة، ولذا للسيطرة على جودة المنتج أو الخدم واإلحصائيةلك باستخدام األساليب العملية تحقيق ميزة تنافسية وذ

فإن الميزة التنافسية تعتمد على التوجهات المشتركة لفرق العمل الجماعية في تكثيف الجهود البشرية والمادية 

 (.7559حمود، الهادف )المتاحة في تحقيق هذا التوجه 

زة الجودة الشاملة في تحقيق الميإدارة  الدراسات فاعلية تطبيق ممارسات فقد أظهرت نتائج العديد من
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الجودة الشاملة لها عالقة مباشرة إدارة  ( والتي بينت أن تطبيق ممارسات7500التنافسية كما في دراسة حريق )

أن تطبيق  (Korankye, 2013دراسة )كما بينت نتائج  .ذات داللة إحصائية بتحسين وتحقيق الميزة التنافسية

الجودة الشاملة في الشركات الخدمية تساعد في التخفيف من الضغوطات التنافسية واالحتفاظ إدارة  ممارسات

الميزة  تحقيق فيالجودة الشاملة إدارة  بالعمالء. لذلك فإن الغرض من الدراسة هو التعرف على أثر ممارسات

 التنافسية في شركات األدوية األردنية.

 لدراسة( أهداف ا0-7)

 زةالمي تحقيق في الشاملة الجودة إدارة أثر ممارسات تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة الكشف عن

 ، وذلك من خالل ما يلي:األردنية األدوية شركات في التنافسية

 ا.موالميزة التنافسية ومتغيراته الجودة الشاملةإدارة  ممارسات بعادتكوين هيكل مفاهيمي أل .0

الجودة الشاملة، الميزة إدارة وهي )ممارسات مارسة متغيرات الدراسة تحديد مستويات م .7

 .التنافسية(

الجودة الشاملة وأبعادها )التركيز على الزبون، العمل بروح الفريق، إدارة  تحديد دور ممارسات .3

 .في الشركات المبحوثة دعم اإلدارة العليا، البحث والتطوير، التدريب(

ع الشركات الصناعية االخرى االستفادة منها في تطوير جودة دقيقة تستطي استراتيجية وضع .4

 منتجاتها.

صحاب القرار عن كيفية تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة لقادة األعمال أل افكارتقديم  .0

 واستراتيجياته ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية.



4 

 صناع القرار والتي تتمثل باآلتي:كما وسعت الدراسة إلى تحقيق أهداف الشركات و 

 فيه التنفيذي عن الرقابي الدور والقيام بفصل المال رأس سوق  هيكلة .0

 .القومي المستوى  على ومستلزماتها األدوية فيما يخص صناعات استراتيجية وضع .7

 .العربي الوطن في الدوائية وفنية عن الصناعات اقتصادية دراسات إجراء .3

 .الراغبة بذلك العربية الدول مع باالتفاق األدوية لصناعات والترويج التمويل .4

 .الطبية والمستلزمات واألجهزة الطبية والمستحضرات الدوائية الخامات وتسويق إنتاج .0

 أهمية الدراسة( 0-3) 

 :اآلتيةالنظرية، وتتلخص بالجوانب  األهمية

زة ة الشاملة، الميالجودإدارة  تكوين إطار مفاهيمي عن متغيرات الدراسة الرئيسية )ممارسات .0

 ومنافعها. أهميتهاالتنافسية( بشكل يساهم في تحليل مضامينها وتعرف 

تحديد المتغيرات الفرعية لمتغيرات الدراسة الرئيسية، والتي تصلح لقياس الظاهرة بشكل صحيح،  .7

 بشكل يخدم الدراسة الحالية والدراسات المستقبلية الالحقة.

المتغيرات الرئيسية والفرعية عن طريق جمع وتحليل  بعادوأزيادة مستوى الوضوح في مفاهيم  .3

 آراء الباحثين.

 األهمية التطبيقية، وتأتي عن طريق:

تحمل هذه الدراسة في مضمونها أهمية تطبيقية لشركات األدوية عبر تسليطها الضوء على  .0
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 لتنافسية.الجودة الشاملة ودورها في تحقيق الميزة اإدارة  موضوعات حيوية وهامة هي ممارسات

تأتي أهمية الدراسة من أهمية الشركات المبحوثة وشدة المنافسة في بيئتها وسعي كل منها  .7

 لتحقيق الربحية والنمو والحفاظ على سمعتها.

دراسة  الباحثين للتوسع في أمامأهمية هذه الدراسة من خالل محاولتها تمهيد الطريق  تتجلى .3

 تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية. الجودة الشاملة ودورها فيإدارة  ممارسات

تبرز أهمية الدراسة أخيرًا من خالل حرصها على تقديم توصيات للمسؤولين وأصحاب القرار  .4

افسية واستراتيجياته ودورها في تحقيق الميزة التن األعمالالجودة الشاملة لقادة إدارة  عن كيفية تطبيق ممارسات

 شركات األدوية. في

 مشكلة الدراسة( 0-6)

العديد من التحديات في ظل التطورات المتسارعة، والتغيرات المستمرة في البيئة  األدويةتعاني شركات 

التطور التكنولوجي السريع، باإلضافة إلى ثورة المعلومات  إلىالخارجية، حيث يعود السبب في ذلك 

ذي ساهم رة في عملية التصدير للدول المجاورة، والواالتصاالت. فقد باتت الشركات تواجه مشكالت حقيقية وكبي

مع  في األردن حالة تنافس دائم األدويةبشكل ملحوظ في انحصار السوق وزيادة المنافسة، كما تواجه شركات 

الشركات األجنبية والتي تطبق معايير عالية وتفرض تنافسية واضحة في السوق األردني، وتباع أدويتها بالسوق 

، ألدويةافي المنطقة، بشكل كبير في التأثير على قطاع  تالسياسية التي حدث األحداث ساهمتكما  المحلي.

فضاًل عن تراجع المبيعات بسبب ضعف جودة المنتجات المقدمة، األمر الذي انعكس على ضعف التوجه نحو 

ا أن جديدة من شأنه كان ال بد أن تبحث هذه الشركات عن ممارسات وآلياتولذلك  األسواق الدولية والعالمية،
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ميزة تنافسية عالية لها على الصعيدين المحلي والعالمي، وتضمن لها للمزيد من تحل هذه المشكلة، وتحقق 

 التطور والتحسين.

ا الجودة في شركات األدوية األردنية وأثرهإدارة  وتتعلق مشكلة الدراسة الرئيسة بالوقوف على ممارسات

ن الدراسات لما أظهرته نتائج العديد م حجم الشركات )كبيرة، متوسطة، صغيرة(، على الميزة التنافسية بناء على

 ,Al-Qudah)من فاعليتها في تحقيق ميزة تنافسية عالية، وتحسين للخدمات والسلع المقدمة، كما في دراسة 

يزة لمالجودة الشاملة تساعد شركات تصنيع األدوية على تعزيز اإدارة  والتي أظهرت أن ممارسات (2012

الجودة الشاملة تسعى إلى تحقيق إدارة  ( والتي بينت أن ممارساتKorankye, 2013التنافسية. ودراسة )

 & Fatemi)التحسين وتساعد في التخفيف من الضغوطات التنافسية واالحتفاظ بالعمالء، وقد بينت دراسة 

Moayeryfard, 2016) سي إلى تحسين جودة الخدمات الجودة الشاملة تهدف بشكل أساإدارة  ممارسات أن

الجودة الشاملة في تحقيق الميزة إدارة  المقدمة للعمالء ولذلك جاءت هذه الدراسة لتعرف على أثر ممارسات

 فسية في شركات األدوية األردنية.التنا

 ( أسئلة الدراسة0-5)

 ويمكن تحقيق أهداف الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

تحقيق الميزة التنافسية في شركات  فيالجودة الشاملة إدارة  هل يوجد أثر لممارساتالسؤال األول: 

 األدوية األردنية؟

 -اآلتية: عن هذا السؤال األسئلة الفرعية  يتفرع بناًء على مكونات إدارة الجودة الشاملة

 ردنية؟ألشركات األدوية ا التنافسية فيتحقيق الميزة  فييوجد أثر للتركيز على الزبون  هل .0

 ردنية؟شركات األدوية األ التنافسية فيتحقيق الميزة  فييوجد أثر للعمل بروح الفريق  هل .7
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 تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية؟ فييوجد أثر لدعم اإلدارة العليا  هل .3

 تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية؟ فيلبحث والتطوير ليوجد أثر  هل .4

 يوجد أثر للتدريب على تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية؟ له .0

يوجد أثر لممارسات إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية في شركات السؤال الثاني: هل 

 عزى لمتغير حجم الشركة؟ياألدوية األردنية 

 ( فرضيات الدراسة0-4)

 :بني عليها من أسئلة، لإلجابة عن األسئلة تم وضع الفرضيات اآلتيةمشكلة الدراسة وما  إلىبالنظر 

0. 10H: فسية تحقيق الميزة التنا فيالجودة الشاملة إدارة  : ال يوجد أثر لممارساتالفرضية األولى

 .(≥5.50α)عند مستوى داللة  ،في شركات األدوية األردنية

 لفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:يتفرع عن هذه ا بناء على مكونات إدارة الجودة الشاملة

0.0. 1.10H : :يق الميزة تحق فيال يوجد أثر للتركيز على الزبون الفرضية الفرعية األولى

 .(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية

0.7. 1.20H  :الميزة  تحقيق فييق ال يوجد أثر للعمل بروح الفر الفرضية الفرعية الثانية

 .(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية

0.3. 1.30H  :يزة تحقيق الم فيال يوجد أثر لدعم اإلدارة العليا الفرضية الفرعية الثالثة

 .(≥5.50αى داللة )عند مستو  ،التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية
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0.6. 1.40H  :يزة تحقيق الم فيلبحث والتطوير لال يوجد أثر الفرضية الفرعية الرابعة

 .(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية

0.5. 1.50H  :سية تحقيق الميزة التناف فيال يوجد أثر للتدريب الفرضية الفرعية الخامس

 .(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،)الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية

7. O2H افسية تحقيق الميزة التن فيالجودة الشاملة إدارة  ممارساتلوجد أثر ي: ال الفرضية الثاني

 عزى لمتغير حجم الشركة.( ي≥5.50αعند مستوى داللة ) ،في شركات األدوية األردنية

 لدراسة( أنموذج ا0-2)

ثم بناء هذا األنموذج بناء على الدراسات السابقة وطور من خالل لجنة التحكيم حيث تم اعتماد المتغيرات 

الرئيسية التالية: ممارسات إدارة الجودة الشاملة كمتغير مستقل والميزة التنافسية كمتغير تابع، بينما تم اعتماد 

 الحجم لقياس الفروق.

 سةأنموذج الدرا :(0-0الشكل )
 المتغير التابع              المتغير المستقل                                                  

 

                                                 

 

 

 

  

 

 

 التركيز على الزبون  -

 العمل بروح الفريق - اإلدارية

 دعم اإلدارة العليا - 

. 

 

 البحث والتطوير -

 

 الميزة التنافسية

 التدريب -

 

 النوعية -

-  

. 

 

إدارة الجودة الشاملةممارسات   

 حجم الشركات
 

 الحصة السوقية -

-  

. 

 

H01 

H01.1 

H01.2 

H01.3 

H01.4 

H01.5 

H02 



9 

 بقةالسا لألدبيات ووفقاً  صرهاوعنا الدراسة مشكلة على بناءً باالستناد  األنموذجهيكل  بتصميم الباحث قامالمصدر: 
 .Abdallah, 2013; Tasie, 2016; Fatemi, et) : باالستناد إلى دراسةالمتغير المستقل :اآلتية الصلة ذات والدراسات

al. 2016;  ،ة: باالستناد إلى دراسالمتغير التابع(. 7507العزاوي(Ranjith, 2016; Ramraika & Trivedi, 2016 
 )7504االسمري، 

 ( التعريفات اإلجرائية0-8)

تعرف بأنها مجموعة العمليات والجهود التي تبذلها شركات  الجودة الشاملة:إدارة  ممارسات .0

 ضل مستويات من األداء واإلنتاجية.األدوية المدرجة في سوق عمان المالي لتحقيق أف

 م على تحسينالجودة الشاملة الذي يقو إدارة  : يعرف بأنه واحد من أبعادالتركيز على الزبون  .7

الخدمات والسلع المقدمة للزبون بهدف تحقيق رضاه، وتوفير متطلباته واحتياجاته بتكلفة أقل وبسرعة كبيرة 

 وبجودة عالية في شركات األدوية المدرجة في سوق عمان المالي.

الجودة  إدارة ضمن األدوية: يعرف بأنه استراتيجية فعالة تتبعها شركات العمل بروح الفريق .3

الوصول العمل وتحقيق التكامل، و  إنجازملة، ويقوم العمل بروح الفريق على التعاون بين الموظفين من أجل الشا

 إلى األهداف المشتركة في شركات األدوية المدرجة في سوق عمان المالي.

واآلليات التي تتبعها اإلدارة  واإلجراءات: يعرف على أنه مجموعة من القرارات دعم اإلدارة العليا .4

لعليا وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين أداء الموظفين وتطوير قدراتهم الذي ينعكس إيجابيا على األداء ا

 التنظيمي العام في شركات األدوية المدرجة في سوق عمان المالي.

يتم على أساس قواعد علمية بهدف زيادة رصيد المعرفة  إبداعييعرف بأنه عمل  :البحث والتطوير .0

لتي قد تستخدم في تطبيقات جديدة في النشاط اإلنتاجي في شركات األدوية المدرجة في سوق العلمية والفنية وا

 عمان المالي.
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يعرف بأنه تعزيز قدرات الموظفين وتحسين أدائهم من خالل دورات وبرامج تدريبية فعالة التدريب:  .0

ي المكان ، وتوظيفها فإلبداعاتساعد على تنمية روح الفريق لديهم، وتطور من أفكارهم االبتكارية وممارسات 

 المناسب في شركات األدوية المدرجة في سوق عمان المالي.

تعرف بأنها المركز الطويل األمد والذي تحققه شركات األدوية المدرجة في سوق الميزة التنافسية:  .2

 .عمان المالي بهدف تحقيق قيمة عالية لزبائنها ال تستطيع الشركات المنافسة تقديمها

تعرف بأنها نسبة إجمالي مبيعات خدمات ومنتجات الشركة، والتي يتم حسابها  :لسوقيةالحصة ا .8

 إلنتاجاالتي حققتها الشركة، والذي بناء عليه يتم توجيه عمليات  األرباحأو  اإليرادمن خالل تحديد حجم 

 لمالي.ا والتوزيع والتسويق وتحليل حصة الشركة في السوق في شركات األدوية المدرجة في سوق عمان

تعرف النوعية على أنها مجموعة من النشاطات والعمليات المتكاملة التي تتبعها الشركة النوعية:  .9

كاستراتيجية لتحسين إنتاجها وتخفيض التكلفة وكسب رضا العمالء وتوسيع نطاق التسويق والتوزيع، وتحقيق 

 أهداف شركات األدوية المدرجة في سوق عمان المالي.

 المالي إلى كبيرةرف بأنها تصنيف شركات األدوية المدرجة في سوق عمان تعحجم الشركة:  .05

 ومتوسطة وصغيرة.

 ( حدود الدراسة0-9)

 تنقسم حدود الدراسة الحالية إلى:

 : اقتصرت الدراسة على شركات األدوية األردنيةالحدود المكانية

األدوية ات في دوار التالية في شرك الموظفينإن الحدود البشرية لهذه الدراسة تتمثل في  الحدود البشرية:
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 توكيد الجودة، رقابة الجودة، والبحث والتطوير، واإلنتاج(.)

 .7500: الفترة الزمنية التي ستستغرق إلنجاز الدراسة، وهي الفترة الممتدة خالل عام الحدود الزمانية

 محددات الدراسة( 0-01)

 والتطوير، والبحث الجودة، رقابة الجودة، توكيد)وائر االدوية دشركات في  الموظفينى علالدراسة هذه  طبقت

منظمات ربحية األمر الذي يصعب معه تعميم نتائجها على باقي القطاعات  االدويةشركات ، وحيث أن (واإلنتاج

غير الربحية. كذلك فإن التساؤل اآلخر الذي يبرز فيما إذا كان من الممكن تطبيق هذه الدراسة على القطاعات 

الصناعية وعلى كل حال، ستتحدد نتائج هذه الدراسة عن التعميم بدرجة صدق األداة المستخدمة وثباتها، األخرى 

  استجابة المفحوصين على أداة الدراسة.وموضوعية  إلى دقةإضافة 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: األدب النظري 

 الجودة الشاملةإدارة  (7-0)

 للشركة التي تدرك من خاللها تحقيق كل من احتياجات اإلداريةالجودة الشاملة الفلسفة إدارة  ساتتعد ممار 

ا ومرونتها لتطور فاعليته الشركة، وهي الوسيلة التي تدار بها المستهلك وكذلك تحقيق أهداف المشروع معاً 

لتحقق  ةشركل وترشد الووضعها التنافسي على نطاق العمل ككل، وهي فلسفة وخطوط عريضة المبادئ تد

وكذلك  ،الموارد البشرية التي تحسن استخدام الموارد المتاحة إلىتطور مستمر، وهي أساليب كمية باإلضافة 

تقبين، حاجات المستهلكين الحاليين والمر  إشباعالخدمات بحيث أن كافة العمليات داخل الشركة تسعى ألن تحقق 

للعمل ضمن فريق واحد مما يعمل على خلق  الموظفينالتي تشجع وهي الطريقة أو الوسيلة الشاملة للعمل 

 (.7559 )حمود، حاجات المستهلكين إشباعقيمة مضافة لتحقيق 

طبيقها ت شركة أيوالمبادئ التي تستطيع  األفكارالجودة الشاملة على مجموعة من إدارة  تقوم ممارسات

 ن سمعتها في السوق المحليياألرباح وتحس، وزيادة اإلنتاجيةداء ممكن، وتحسين أفضل أبهدف تحقيق 

صبح أالكبير في عدد الشركات على اختالف مجاالتها ونشاطاتها. ولذلك فقد  االرتفاعوالخارجي، في ظل 

لزامًا عليها العمل على استكمال مقومات نظم الجودة لكي تحظى بالقبول العالمي حسب معايير الجودة المتفق 

الي السير باتجاه تيار العولمة الذي ال يقبل إال المؤسسات المتميزة بالجودة في ، وتستطيع بالتعليها دولياً 

 .(7550 )عبوي، منتجاتها وخدماتها التعليمية
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 الجودة الشاملةإدارة  ممارسات ( مفهوم7-0-0)

 تساعد األجل طويلة االستراتيجية التنظيمات من الجودة الشاملة بأنها مجموعةإدارة  تعرف ممارسات

 أحد األقسام، من تنطلق قد إنها إذ اإلنتاج، أقسام جميع خالل من مستمرة تحسين مبادرات توفير دارة علىاإل

 تعمل األقسام المختلفة، كما بين النشاطات في التداخل بسبب األقسام جميع إلى ستدخل الزمن وبمرور

 سبيل على ومنها دارية المختلفة،اإل والمبادئ األساليب من عدد بين والتنسيق التكامل على الجودة ممارسات

 والتخطيط ايشيكاوا، الوقت، وخرائط وتحليل اإلحصائية، العملية ومراقبة الجودة، دالة انتشار المثال

الجميع  لتحقيقه يسعى هدًفا الشركة جميع أقسام قبل من الجودة عناصر ممارسة تصبح بحيث االستراتيجي،

 (.7559)جودة، 

الجودة الشاملة بكونها الطريقة واألسلوب الذي تتبعه الشركة إدارة  ارساتمم Korankye (2013) عرف

 .وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم زبائنبهدف تحسين أداءها التنظيمي ونوعية الخدمات المقدمة لل

الجودة الشاملة بأنها مجموعة الممارسات إدارة  ممارساتفقد عرف  Sharma, et. al. (2014أما )

تحقيق الميزة التنافسية في الشركات من خالل تطبيق عدد من المعايير  إلىوجهة، التي تهدف التنظيمية الم

 الجوهرية التي من شأنها تحسين العملية اإلنتاجية وتعظيم دورها.

الجودة الشاملة بأنها هي المدخل الشامل إلدارة الجودة التي تؤكد على دور كافة إدارة  تعرف ممارساتو 

يع الموظفين داخلها، كما أنها المنهجية المتبعة لتحقيق النشاطات المخطط لها، فهي الطريقة أقسام الشركة وجم

نظيمي تالمثلى التي تساعد على منع وتجنب حدوث المشكالت، من خالل تحفيز وتشجيع السلوك اإلداري وال

 (.7500)الشعار والنجار، 

ساليب التي يجب شاملة بانها اآلليات واألالجودة الإدارة  ممارسات Fatemi et. al. (2016كما عرف )
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، عامليها داءأالخدمات والسلع التي يتم إنتاجها، وتحسين ، وضبط جودة اإلنتاجيةاتباعها لتقييم وتطوير العملية 

 والتميز. اإلبداععاليًا نحو  الشركةواالرتقاء بمستوى 

لى تطبيق مجموعة من المعايير الجودة على أنها القدرة عإدارة  ممارسات Tasie (2016فيما عرف )

وغايات الشركة المنشودة، وتحقق مستوى عالي ومتميز من المخرجات الخدمية  أهدافالتي من شأنها تحقيق 

 والسلعية والخبرات المعرفية.

دارة إ في تطوير الممارسات اإلدارية، حيث أن ممارسات حيوياً  الجودة الشاملة دوراً إدارة  تلعب ممارسات

شاملة تم وضعا في العقود األخيرة لتصبح عبارة عن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين عمليات الجودة ال

أنها الجودة الشاملة بإدارة  ، ويمكن التعبير عن ممارساتزبائنوالخدمات المقدمة لل واإلنتاجاألداء التنظيمي 

من المفاهيم  ق بهذا المفهوم مجموعةفي الشركات، ويتعل واإلنتاجيةتعبير فلسفي إداري تسعى لتحسين الجودة 

ودة الجودة المستمرة، مجموع جإدارة  الفرعية األخرى مثل مراقبة الجودة الشاملة، تحسين برنامج الجودة الشاملة،

 (.Al-Qudah, 2012) الخدمة

 الجودة الشاملة بأنه منهجية وأسلوب تتبعه الشركة لتحسينإدارة  مفهوم ممارسات يمكن تعريفمما سبق 

ية الخدمات المقدمة نوع بهدف تحقيق تميز في على التنبؤ بالمشكالت والتحديات للموارد وزيادة قدتها استخدامها

بأنها مجموعة العمليات والجهود التي تبذلها شركات األدوية المدرجة في سوق عمان المالي كما تعرف  للزبائن.

 لتحقيق أفضل مستويات من األداء واإلنتاجية.

 الجودة الشاملةإدارة  مارساتم (7-0-7)

 :(7500الشعار والنجار، )يأتي الجودة الشاملة بما إدارة  تتمثل ممارسات

ك من ، وذلشركةي أ: يعد التركيز على الزبون الهدف الذي تسعى له التركيز على الزبون  .0
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ي استخدام السلعة فوتوفير السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتعزز من رغبتهم الزبون خالل تحقيق رضى 

الجودة الشاملة الذي يقوم على تحسين الخدمات والسلع المقدمة إدارة  من أبعاد واحدبأنه ويعرف و الخدمة. أ

 ,Guibaud)الية عللزبون بهدف تحقيق رضاه، وتوفير متطلباته واحتياجاته بتكلفة أقل وبسرعة كبيرة وبجودة 

 الشركة من أجل تلبية متطلبات تتخذهاالتي  واإلجراءاتت كما يعرف بأنه مجموعة االستراتيجيا (.2015

الزبائن واالحتفاظ بهم ومعرفة احتياجاتهم وتصوراتهم ومحاولة توفيرها، بأسرع وقت ممكن وأقل تكلفة وبجودة 

 (.Gottfredson & Markey, 2014عالية )

ن ملة الذي يقوم على تحسيبأنه واحد من أبعاد إدارة الجودة الشاويعرف التركيز على الزبون بكونه 

الخدمات والسلع المقدمة للزبون بهدف تحقيق رضاه، وتوفير متطلباته واحتياجاته بتكلفة أقل وبسرعة كبيرة 

 وبجودة عالية في شركات األدوية المدرجة في سوق عمان المالي.

وامر ألاالصلبة والمركز الرئيسي الذي يستقي منه الموظفين  األرض: هي العليا اإلدارةدعم  .7

إدارة  باتهم متطلأ فهي تعد من  ،داء وتطوير وتجويد السلع والخدماتوالتوجيهات التي من شأنها تحسين األ

 عن داء العام فضالً شراف على األن تقوم بدور القائد واإلأدارة العليا الجودة الشاملة، كما يقع على عاتق اإل

ليا في المشاركة الع اإلدارات اهتماميعرف بأنه درجة و  ة.شركهداف التي ترنو لها البناء ثقافة تنظيمية تحقق األ

د جزء التطوير والذي يع إجراءات إنجاحفي أعمال الشركة ودعمها وتوفير جميع المتطلبات الرئيسية من أجل 

ات ر العليا توجيه أداء عمل الشركة واتخاذ القرا اإلدارةمن أعمال القيادة الفعالة، ومن أشكال الدعم الذي توفره 

مجموعة من القرارات كما يشكل دعم اإلدارة العليا (. Hamdi, et. al. 2016المناسبة ووضع الخطط الفعالة )

 بشكل أساسي إلى تحسين أداء الموظفين وتطوير قدراتهم الذيوالتي تهدف واآلليات التي تتبعها  واإلجراءات

 (.Ahmed, et. al. 2014) ينعكس إيجابيا على األداء التنظيمي العام
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ليا واآلليات التي تتبعها اإلدارة الع واإلجراءاتيعرف دعم اإلدارة العليا على أنه مجموعة من القرارات كما 

وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين أداء الموظفين وتطوير قدراتهم الذي ينعكس إيجابيا على األداء التنظيمي 

 العام في شركات األدوية المدرجة في سوق عمان المالي.

لول ح إلىويكمن دور تفعيل فرق العمل في حل المشكالت والتوصل لعمل بروح الفريق: ا .3

من اقتراحاتهم واالستفادة من مهاراتهم بحيث يض إلىمشتركة من خالل التعاون وتفعيل دور كل فرد واالستماع 

أنه يعرف بو . الشركةهداف أ ساليب جديدة تحقق أة تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة وابتكار شركلل

 إنجازل التعاون بين الموظفين من أجتقوم على الجودة الشاملة، إدارة  استراتيجية فعالة تتبعها الشركات ضمن

 .(Matthews & McLees, 2015)العمل وتحقيق التكامل، والوصول إلى األهداف المشتركة 

ثل في توحيد األهداف واألداء الجودة الشاملة، والذي يتمإدارة  كما يعرف على أنه واحد من أهم أبعاد

والتطلعات بين الموظفين واإلداريين في الشركة، والذي يتطلب التعاون والتشاركية وبذل الجهود في تحسن أداء 

 (.Nzewi, et. al. 2015) الشركة الداخلي والخارجي

لجودة الشاملة، اضمن إدارة  األدويةبأنه استراتيجية فعالة تتبعها شركات الفريق  بروح كما يعرف العمل

ى العمل وتحقيق التكامل، والوصول إل إنجازويقوم العمل بروح الفريق على التعاون بين الموظفين من أجل 

 األهداف المشتركة في شركات األدوية المدرجة في سوق عمان المالي.

 اجآتة من التصدي للمفشركساس والورقة الرابحة التي تمكن ال: حيث يعد األالبحث والتطوير .4

دوثها دارة المشكالت وحلها قبل حبعاد العميقة والتخطيط إلوالمشاكل التي قد تحدث في المستقبل ودراسة األ

 بداعي يتم على أساس قواعد علمية بهدفإيعرف بأنه عمل . األجلة تحقيق خططها طويلة شركبما يضمن لل

 (.7505)سليم،  ينتاجيدة في النشاط اإلزيادة رصيد المعرفة العلمية والفنية والتي قد تستخدم في تطبيقات جد
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تكنولوجيا  التنظيمية، وتطبيقات واالستراتيجياتليات ويعرف أيضاً على أنه القسم المسؤول عن أحدث األ

 Europeanاالتصاالت الحديثة، الذي يدعم تقدم الشركة ونجاح أعمالها وتحقيقها ألعلى المستويات التنافسية )

Commission, 2014.) 

بأنه عمل إبداعي يتم على أساس قواعد علمية بهدف زيادة رصيد المعرفة  والتطوير عرف البحثكما ي

العلمية والفنية والتي قد تستخدم في تطبيقات جديدة في النشاط اإلنتاجي في شركات األدوية المدرجة في سوق 

 عمان المالي.

 إلنتاجيةاسين عملياتها تدريب موظفيها وتح إلىن تسعى بشكل دؤوب أ الشركةعلى التدريب:  .0

 يعرف ة.شركلفضل النتائج لأساليبها، فضاًل عن تطوير قدرات مواردها البشرية بحيث تقدم أوتنمية معداتها و 

بأنه تعزيز قدرات الموظفين وتحسين أدائهم من خالل دورات وبرامج تدريبية فعالة تساعد على تنمية التدريب 

 Chenبداع، وتوظيفها في المكان المناسب )االبتكارية وممارسات اإلروح الفريق لديهم، وتطور من أفكارهم 

& Chang, 2016 ويعرف بأنه وسيلة تطوير وتحسين قدرات الموظفين في الشركات، وتوظيف اإلبداع .)

واالبتكار وصقل مواهبهم بما يتالءم وطبيعة عمل الشركة، وذلك بهدف توفير موارد بشرية على كفاءة عالية 

 (.Dostie, 2014استمراريتها )تعزيز أعمال الشركة وضمان  قادرة على

تدريب بأنه تعزيز قدرات الموظفين وتحسين أدائهم من خالل دورات وبرامج تدريبية فعالة تساعد ويعرف 

المناسب  ، وتوظيفها في المكاناإلبداععلى تنمية روح الفريق لديهم، وتطور من أفكارهم االبتكارية وممارسات 

 األدوية المدرجة في سوق عمان المالي. في شركات

الجودة الشاملة التي تناولتها الدراسة جميعها تصب في إدارة  أن أبعاد ممارسات يالحظمما سبق يرى 

تحقيق رضا الزبون وتوفير متطلباته، كما تهدف إلى بناء ثقافة تنظيمية في الشركة، وتحقيق التعاون بين 
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س م ومواهبهم التي من شأنها أن تزيد من معرفتهم العلمية والفنية والتي تنعكالموظفين وتدريبهم وتنمية قدراته

 إيجابًا على األداء وتحقق ميزة تنافسية للشركة بين منافسيها في السوق.

 الجودة الشاملةإدارة  ممارسات أهمية (7-0-3)

الشركة؛  ترشدو  تدل ومبادئ عريضة، وخطوط فلسفة، عن عبارة الشاملة الجودةإدارة  ممارسات إن

 هم،رضا تحقيقل خلق قيمة مضافة؛ بهدف ،الموظفين لكل أساسية مهمة تعد بحيث المستمر، لتحقيق التحسين

 يقها لما يليتحق حيث من الشاملة الجودةإدارة  أهمية تتضح هنا يفوق توقعاتهم، ومن وما هيتوقعون ما وتقديم

 (:7504 )العزاوي،

 الزبائن. متطلبات تلبية من مكنهاي بما األسواق حاجات على التركيز .0

 الشركات. جميع في للجودة العالمي األداء تحقيق .7

 .األداءفي  جودةال لتحقيق الضرورية؛ اإلجراءات من بسلسلة القيام .3

 .الخدمات إنتاج في الثانوية الفعاليات واستبعاد العمليات لجميع المستمر الفحص .4

 .األداء سمقايي وتطوير للتحسين ةشركال حاجة من التحقق .0

 .العمليات وتحسين المشاكل لحل موظفينال وتدريب تطوير .0

 ونهك من وهو أبعد غيير،اًل للتشام جاً منه نهاأ من تنبع الشاملة الجودةإدارة  ممارسات أهمية فإن لذا

 مونهيعني في مضشركة  أية قبل من االلتزام نأكما  و إجراءات،أ على شكل قرارات مدونة يتبع أساليب نظام

ككل  ى أنشطتهاإل تنظر صبحتالشركة أ أن تطبيقه يعني ثم ومن الجودة، هتجاا سلوكالعلى تغيير  بليتهقا

قيق األهداف واإلدارة لتح موظفينال النهائية للربط بين مجهود المحصلة الجودة تؤلف نها متكاملة، بحيثأعلى 
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بينهم،  نويةالمع الروح تحسين على وإنما المتبادلة، العالقات تحسين على تنعكس ال إن أهميته المنشودة، كما

 (.7550)العزاوي،  عالياً الشركة لإلحساس بالفخر، بهدف الرقي بسمعة  الموظفينودفع 

األعمال األخرى. نظرًا ألهمية  شركاتفي تقديم الخدمات عن  الشركاتفالجودة هي األساس الذي يميز 

الجودة ة إدار  ممارساتاألعمال المختلفة، تساعد  شركاتبل الجودة الشاملة وحداثة تطبيقها من قإدارة  ممارسات

الشاملة في توفير الجودة لها من البداية من خالل التحسين المستمر، أي بأن تكون األنشطة والعمليات التي 

تسهم في تحقيق الجودة على شكل حلقات مرتبطة مع بعضها بعضًا وترتكز على الجودة في إنجاز مهماتها 

 .(7550 )الميحاوي،

الجودة الشاملة تهدف إلى تحقيق التحسين والتنمية المستمرين إدارة  أن أهمية ممارساتيالحظ مما سبق 

قدرتهم على حل المشكالت وبالتالي تحسين الروح المعنوية لديهم  ةلزيادمن خالل تطوير وتدريب الموظفين 

 عة الشركة عاليًا.والفخر للشركة بهدف الرقي سم باالنتماءلإلحساس  الموظفينودفع 

 التنافسية ( الميزة7-7)

ي مركز على صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها ف شركةيشير مفهوم الميزة التنافسية إلى قدرة ال

األخرى العاملة في نفس النشاط، وتحقق الميزة التنافسية من خالل االستغالل األفضل  شركاتأفضل بالنسبة لل

لفنية والمادية والمالية والتنظيمية باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة وغيرها من والموارد ا لإلمكانيات

حقيق والتي تمكنها من تصميم وتطبيق استراتيجياتها التنافسية. ويرتبط ت شركةالتي تتمتع بها ال اإلمكانيات

أبو بكر، ) لتميزالى تحقيق ع شركةالميزة التنافسية ببعدين أساسيين هما القيمة المدركة لدى العميل، وقدرة ال

7552.) 
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تكمن أهمية الميزة التنافسية في كونها تمنح الشركات القدرة على الدفاع عن مكانتها السوقية وحفظ 

لتسويقية وتوثيق وا اإلنتاجيةالشركة وقدراتها  إمكانياتمركزها التنافسي بين منافسيها، باإلضافة إلى تعزيز 

سين القرارات اإلدارية، ومن أهم األبعاد التي تشتمل عليها الميزة التنافسية جودة وتح زبائنعالقاتها مع ال

 (.Munizu, 2013)واالبتكار  واإلبداعالمنتجات أو الخدمات المقدمة، والربحية، الحصة السوقية، 

موارد لوهنالك نوعان من نماذج الميزة التنافسية يتمثالن في نموذج قائم على السوق، ونموذج قائم على ا

، حيث أن نموذج الميزة التنافسية القائم على السوق يشتمل اآلخروكالهما متكامالن، ويرتكز كل منهما على 

ة، ، وتقييم المنافسين، والتهديدات والمخاطر التي تواجه عمل الشركت التكلفة، والتمايز، والفاعليةعلى متغيرا

ة نه يشتمل على جميع الموارد التي تمتلكها الشركة سواء الماديأما نموذج الميزة التنافسية القائم على الموارد فإ

 (.Korankye, 2013)الشركة أم المالية أم البشرية، بحيث يكون تحريكه وتنميته من داخل 

 الجودة الشاملة التي تساعد الشركات علىإدارة  ومن أهم المؤثرات التي تدعم الميزة التنافسية ممارسات

، إلنتاجيةاية والوصول إلى مستويات تنافسية عالية، وتمكنها من مواجه التحديات، وتحسين تحقيق الميزة التنافس

واالبتكار، الذي من شأنه أن يحقق للشركات جميع أهدافها  اإلبداعوخفض التكلفة، ودمج عمليات األداء مع 

 .(Ware, 2014التنافسية وحفظ مكانتها في السوق وضمان استمرارية أعمالها وتقدمها )

ة استراتيجية الميزة التنافسية طريق للتميز فال يتم تحقيق التميز ما لم تكن الثقاف وفي ضوء ما تقدم تعد

السائدة هي تحقيق الميزة التنافسية، فالشركات المرتبطة باألداء المتميز هي التي يوجد فيها ثقافات تنظيمية 

ر الشركة هذه االستراتيجية رابطًا قويًا يربط عناصتساعد على التكيف مع المتغيرات والمستجدات، لذلك تعتبر 

 مع بعضها البعض.

 الميزة التنافسية مفهوم (7-7-0)
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فيما  زبائنال احتياجاتالميزة التنافسية بكونها قدرة القطاعات على تلبية .Anik, et. al  (7505) يعرف

فين في عن تلبية احتياجات الموظ ، فضالً ئهموتقديمها بجودة عالية، بهدف إرضا والمنتجاتيتعلق بالخدمات 

 لتحقيق النمو التطور، والوصول إلى الغايات واألهداف المنشودة. االستثمارالشركة، وتوفير عائد على 

الميزة التنافسية بكونها مجموعة العوامل التي لها عالقة  .Baroto, et. al  (7507) في حين يعرف

السوق، والتي تشتمل على المشاركة الفاعلة في المجاالت مباشرة وغير مباشرة في استقرار الشركة في 

 ة.األمثل للموارد المتاح االستخدام، والتي تؤثر على استقرار وتنمية األرباح، وذلك من خالل االقتصادية

كما تعرف الميزة التنافسية بكونها السياسة المتفوقة التي تتبعها الشركة للتنافس في السوق وتحقق أفضل 

نافسية الت، وذلك من خالل إتباع استراتيجيات محددة من شأنها تحقيق الميزة إليهالتي تصبو النتائج ا

(Korankye, 2013.) 

األداة األنسب التي تهدف إلى  أن الميزة التنافسية تعبر عن Naliaka & Namusonge (7500)ويرى 

لتي يقدمها رة أكثر فعالية من تلك انتاج وتقديم السلع والخدمات بصو جديدة ومبتكرة ومستحدثة إلاكتشاف طرق 

المنافسين في السوق، حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا الطرق واألساليب على أرض الواقع، وإحداث عملية 

 إبداع تتفوق على نظيراتها.

ن ة على اتباع سياسات واستراتيجيات مشركالميزة التنافسية بأنها قدرة ال Al-najjar (7500)وقد عرف

سلع وخدمات عالية الجودة، والتفوق على منافسيها، من خالل استغالل كافة الموارد والمصادر  شأنها تقديم

 المتاحة.

ن األداء، وإدارة يأن الميزة التنافسية ما هي إال سياسة وأداة لتحس.Ejrami, et. al  (7500) ويرى 

فوق وتتميز تت لمقدمة، بحيثينعكس بدوره على جودة الخدمات ا وتنظيم الهيكل التنظيمي في الشركة والذي
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 أرباحها. من على نظيراتها، وتزيد من الحصة السوقية في الشركة، وتعظم

أن الميزة التنافسية عبارة عن استراتيجية تقوم على تطوير نموذج أعمال  Ranjith (7500) ويعتقد

تتفوق  زبائنافع للت وسلع ومنوتتيح للشركة فرصة إنتاج وتقديم خدما الشركة، وتدفع بعجلة النمو والتطور فيها،

 فيها على نظيراتها من المنافسين في السوق، ويحفف للشركة مزيد من األرباح، ويحسن من سمعتها في السوق.

مما سبق تعرف الميزة التنافسية بأنها قدرة الشركة على تلبية متطلبات واحتياجات الزبائن والتي تؤثر 

 ا تفوق تنافسي بشكل يزيد من حصتها السوقية ويعظم ربحيتها.على استقرار الشركة في السوق ويحقق له

 الميزة التنافسية أبعاد (7-7-7)

تشير الميزة التنافسية إلى الخصائص والقدرات والكفاءات المحورية وجوانب التفوق التي تتمتع بها 

ل األداء ي من خالل تواصالشركات وتميزها عن المنافسين في األسواق، وعادة ما يشار إلى وجود الميزة التنافس

فوق المتوسط، وتكون الشركات ذات األداء األعلى من الصناعة لعدة فترات زمنية، وهناك العديد من النواتج 

من وراء الميزة التنافسية مثل الحصة السوقية والنوعية التي تشير إلى إجمالي مبيعات الشركة منسوبًا إلى 

سليم، لمحلي )ار والتي تشير إلى حجم الصادرات منسوبًا إلى الطلب إجمالي مبيعات الصناعة، وكثافة التصدي

 (:7507؛ الوهاب، 7559 )العتوم، أبعاد الميزة التنافسية بما يليهم أ(. وفيما يلي توضيح ب7505

تعظيم ة في السوق، فلشركفتعد الحصة السوقية مؤشر للتعرف على حجم مبيعات ا .الحصة السوقية

 بيعي وفعال.تستمر بأعمالها بشكل ط أنة شركعلى توفير ارض صلبة بحيث تستطيع الالحصة السوقية يساعد 

 إليراداتعرف بأنها نسبة إجمالي مبيعات خدمات ومنتجات الشركة، والتي يتم حسابها من خالل تحديد حجم و 

ويق وتحليل حصة سوالتوزيع والت اإلنتاجعليه يتم توجيه عمليات  التي حققتها الشركة، والذي بناءً  األرباحأو 

 (.Kaplow, 2015السوق )الشركة في 
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رباحها في السوق وجذب زبائن جدد أوتعرف بأنها قدرة الشركة على تعظيم نسبة مبيعاتها، وزيادة 

 (.Peter, et. al. 2014الحاليين )واالهتمام بزبائنها 

كلفة ذلك من خالل تقليل تومن األهمية بمكان أن يعي صناع القرار إلى أهمية تعظيم الحصة السوقية، و 

تحقيق بهدف الصمود في وجه المنافسة الشديدة، و  ة ذو تكلفة منخفضة،يأساليب وطرق تسويق وابتكارالمنتج، 

ميزة تنافسية عالية. فاإلدارة الذكية في الشركات تسعى إلى رسم وتصميم خطط شاملة لجمع المعلومات عن 

حوالت التي وضع السوق، والتغيرات والت وتحليلمكانيات منافسيها، ومتطلبات لزبائن، وتحلل مقدرة وإ احتياجات

تطرأ عليه، وتحديد مقدار الكسب والخسارة لكي تتمكن من توقع المستقبل، وتعظيم حصتها السوقية، وتحقيق 

 (.Alghamdi, 2016أهدافها وغاياتها التي تصبو لها )

يق المنتج الحالي إلى المستهلكين في أسواق ( أن الحصة السوقية تأتي من خالل تسو 7505) ويرى سليم

جديدة من خالل إضافة قنوات توزيع جديدة أو تغيير المحتوى اإلعالني أو طرق جديدة لتنشيط المبيعات أو 

 غيرها من الجهود التسويقية التي تستهدف أسواق جديدة أو مناطق جغرافية.

حصة ن وتطوير األداء فيها، فكلما كانت التعظيم الحصة السوقية لدى الشركة في تحسي وتتجلى أهمية

السوقية للشركة كبيرة، كلما دل ذلك على مدى رقي وجودة الخدمات والسلع التي تقدمها، والذي ينعكس بدوره 

على مكانتها القوية في السوق. ولما كانت الحصة السوقية تلعب دورًا  واالحتفاظعلى تحسين سمعة الشركة، 

اح، وتمكين الشركة من توسيع دائرة زبائنها واألسواق التي تتوجه إليها، والحصول على محوريًا في تعظيم األرب

اق اإليجابي في السوق، وتجعلها تنفتح على األسو  االستقرار، وتوفر لها نوع من االستثمارعائد ثابت على 

دائها، ا، وتطوير أالعالمية، سعى صناع القرار واإلدارات إلى التوجه نحو تحسين نوعية خدماتها ومنتجاته

عظيم الحصة ، من أجل تالتي تعزز من أدائهم وإنتاجهم والعمل جاهدًا لتوفير البيئة المناسبة للعاملين واإلدارات
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 ,Economou & Chatzikonstantinou)السوقية، ورفع مكانة الشركة على الصعيدين المحلي والدولي

2009). 

كلما كانت ة مدى تحقيقها للميزة التنافسية، فشركالتي تبين لل هم المؤشراتأ كما تعد النوعية من  .النوعية

 ي السوق.وتحقيقها للميزة التنافسية ف شركةفضلية الأفضل كلما انعكس على أجودة الخدمات والسلع ونوعيتها 

 تراتيجيةكاستعرف النوعية على أنها مجموعة من النشاطات والعمليات المتكاملة التي تتبعها الشركة 

داف الشركة وتوسيع نطاق التسويق والتوزيع، وتحقيق أهالزبائن إنتاجها وتخفيض التكلفة وكسب رضا  لتحسين

لتقييم مدى جودة الخدمات  شركةنها سياسة تتبعها الأ(. كما تعرف بChen, et. al. 2013التنافسية )

 (.Grzinic, 2007العميل )والمنتجات التي تتفق وتلبي توقعات 

أن الشركات تركز على جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، والذي ينعكس  Dostie (7504) ويرى 

، ويلبي توقعاتهم، فمن األهمية بمكان أن يتم تصميم سلع وخدمات تضاهي وتتفوق على زبائنعلى رضا ال

نافسية ت نظيراتها في السوق، بحيث تستطيع الشركة من التميز والتفرد بالسلع التي تقدمها، وبالتالي تحقق ميزة

ات المتغير، كان ال بد أن تسعى الشرك االقتصاديالوضع و ففي ظل المنافسة التي يشهدها السوق،  عالية،

، وخفض التكاليف ئنزبالتوفير وتوليد سلع وخدمات متميزة، وتجويدها، بهدف تحقيق رضا ال استثنائيلبذل جهد 

 ثمار.وتحقيق حصة أكبر من السوق، وتحسين معدل العائد على االست

كما تلعب الضغوطات التنافسية دورًا في تسارع وتيرة التغير السوقي، ولذلك تسعى اإلدارات إلى تطوير 

 خدمات وسلع جديدة، تتصف واستحداث وابتكار، األداءمهارات وكفاءات موظفيها وعامليها، بهدف تحسين 

لهيمنة على وحتى تستطيع الشركة من ابكونها عالية الجودة ومتفردة، تنافس غيرها في السوق وتتفوق عليهم. 

السوق، ال بد أن تسعى إلى إتباع نهج صحيح، والسير على خطى واضحة ودقيقة في تقديم الخدمات التي 
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يحتاجها الزبائن، وتلبية متطلباتهم، وتحقيق توقعاتهم، والعمل المستمر على تطوير السلع والخدمات، وتحسين 

لصعيدين المحلي على اعالية فرة في السوق، بما يحقق للشركة ميزة تنافسية نوعيتها، وتميزها عن السلع المتو 

 (.Abou-Moghli, et. al. 2012والدولي )

أن بعدي الحصة السوقية والنوعية من أهم المرتكزات التي تقوم عليها الميزة التنافسية،  ومما يسبق يالحظ

عة الشركة، ذلك على سم انعكسالسلع المقدمة، كلما فكلما تم تعظيم الحصة السوقية، وتحسين نوعية الخدمات و 

 أسواق على الصعيدين الدولي والعالمي. استهدافوحقق لها ميزة تنافسية عالية في السوق، ومكنها من 

 الميزة التنافسية خصائص (7-7-3)

ركيز في كل لتوجود التناغم واو الفوائد المرجوة من تطبيق الميزة التنافسية التركيز على النتائج  تتطلب

شركة، ومجال التركيز على الزبائن واالحتفاظ بهم، إضافة لمجال القيادة وثبات األهداف، وأخيرًا مجال تطوير 

 (.7507المليجي، )األفراد وإشراك 

 الميزة التنافسية تتمثل بما يلي:( أن خصائص 7505ويرى النسور )

 أن تكون دائمة أي تكون السباقة على المدى البعيد. .0

 الميزة التنافسية بالنسبية مقارنة بالشركات المنافسة والفترة الزمنية التي تحقق فيها الميزة تتسم .7

 المنافسة.

ن الميزة التنافسية مواكبة للمستجدات العصرية والتكنولوجية المتطورة في قدرات وموارد أ .3

 الشركة.

 ج المرجوة.ب الميزة التنافسية مع أهداف الشركة الموضوعة لتحقيق النتائسأن تتنا .4
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 بها الميزة التنافسية، أن هناك العديد من الخصائص التي تتفرد.Dirisu, et. al  (7503) كما ويرى 

 كما يلي:

وتعظيم  ،تطوير الشركة، وتحسين األداء فيهاالذي يسعى ل، المستمر إتباع سياسة التغيير .0

 .أرباحها

ن القدرات المهرة، والذين يملكو  الموظفينالميزة التنافسية بقدرتها على جذب واستقطاب  تتسم .7

 خطط وسياسات جديدة للشركة. ابتكار، والمبدعين، القادرين على االستثنائيةوالمهارات 

عى للتفرد في في سياستها، وتس االبتكارأهم خصائص الميزة التنافسية بأنها تراعي وتنتهج  من .3

 تقديم الخدمات والسلع للزبائن.

ة ، بما يتناسب مع التغيرات والتحوالت التي تجري في البيئفي تصميم وتطبيق الخطط المرونة .4

 .المستهدفة في السوق  واتساع جيدة، السوقية، وبما يحقق للشركة سمعة

في تحقيق األهداف والغايات التي تصبو لها الشركة، والسعي نحو وضع  واإلقدام االستمرار .0

 تميز والتفرد المستدام.ذو رؤية بعيدة المدى، يحقق للشركة ال استراتيجيةورسم خطط 

أن الميزة التنافسية تتسم بكونها مرنة، وذو رؤية بعيدة المدى، وأنها ترسم خطط مبتكرة،  ومما سبق يتضح

تحقق للشركة  حتى والتقنيات الحديثة تواكب التكنولوجيا،منهج دقيق للشركات، كما تتصف بكونها وتصمم 

 ألهداف والغايات التي ترنو لها.ا

 الميزة التنافسية ادرمص (7-7-6)

 :تتمثل مصادر الميزة التنافسية في الشركة بما يلي
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طة مصدرًا رئيسيًا لتحقيق ميزة تنافسية عالية في البيئة الديناميكية، ونق االبتكاريعد  :االبتكار .0

شكل ي البتكارا، بات واالتصاالتالشركات، فمع التطور الهائل في مجال التكنولوجيا  استراتيجيةمحورية في 

لى التكيف إ شركات، ولذلك فمن األهمية بمكان، أن تسعى الاالستراتيجيركيزة أساسية، وبعدًا مهمًا في األداء 

للمتغيرات التنظيمية التي تفرضها عليها المنافسة القوية في السوق، بهدف  واالستجابةمع البيئة الخارجية، 

 & Zatrochova)  كبر عدد من الزبائن إليهاتحقيق ميزة تنافسية مستدامة، وتعظيم األرباح، وجذب أ

Janakova, 2015) . بكونه االستراتيجيات التي تستخدمها الشركات والتي تقوم على مبدأ  االبتكارويعرف

أفكار جديدة، وتوليد ممارسات مبدعة، ال مثيل لها، ومواكبة متطلبات العصر من تكنولوجيا وخطط  استحداث

بوبعة، منافسون )اليذها وتطبيقها من أجل تحقيق ميزة تنافسية تضاهي غيرها من وأساليب إدارية حديثة، وتنف

7507). 

الصلبة التي تقوم عليها الشركات في تطوير وتنمية أدائها،  واألرضالورقة الناجحة،  االبتكاركما يعد 

ديثة، ويخلقا قيمة ح نتاج بصورة عصريةلعبان دورًا جوهريًا في تسويق اإلوالتكنولوجيا ي فاالبتكاروتحسينه، 

مضافة للسلع والخدمات، كما يساهم كاًل منهما في تقليل تكلفة اإلنتاج، وتمكين الشركة من تقديم سلع وخدمات 

 .(Sachitra, et. al. 2016السوق )متفردة، ومتميزة تضاهي نظيراتها، وتحقق لشركة ميزة تنافسية عالية في 

ات قيق الميزة التنافسية، والتي تتطلب من الشركفالوقت يشكل المصدر الرئيسي لتح: الوقت .7

السرعة في تلبية ومتطلبات واحتياجات الزبائن والتأقلم مع تحوالت البيئة المتغيرة، والتي تتطلب تجزئة العمل، 

ت بسرعة منتج والخدمالوالتنبؤ بحدوث التغيرات بشكل دائم، وتحديث اآلليات لضمان حصول الزبائن على ا

 وزيادة زيادة التكاليف. اقاتلالختنتالفيا 

تاجية الوقت يعادل المال، واإلنفيعد الوقت من أهم المصادر التي تحقق ميزة تنافسية كبيرة للشركة، و 
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، فإدارة الوقت تؤدي إلى خفض التكاليف، وتحقيق جودة عالية ومتميزة، كما تمكن الشركة واالبتكاروالجودة 

لقة لسوق. كما يساهم التدبير واإلدارة الجيدة للوقت في تقليص وتقليل حمن تعظيم أرباحها، وتقوي مكانتها في ا

إدارة  لعبما ت. كالتخطيط في دورة تطوير وتصنيع المنتج، ورفع مستوى األداء، وتطوير وتحسين منتجاتها

يجذب و الوقت دورًا في تقديم وطرح المنتجات والسلع للسوق خالل مدة قصيرة، بما يعود على الزبون بالفائدة، 

، وإدارة يةاستراتيجأكبر عدد من الزبائن المحتملين. وتبرز أهمية الوقت في القدرة على تصميم ورسم خطط 

كة الشر  معتهسلشركة، وتحقيق األرباح خالل مدة زمنية قصيرة، بما ينعكس على تحسين الهيكل التنظيمي ل

 .(Sachitra, et. al. 2016) ر مكانتها في السوق وينمي عالمتها التجارية، ويطو 

ألي شركة تريد أن تستثمر في المنافسة في السوق  االستراتيجياتفالمعرفة أهم المعرفة:  .3

التنافسي وتريد التوصل إلى النجاح، وتسعى إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستخدمة من قبل 

رها ضرورية تي تمتلكها الشركة، والتي تعتبالمنافسين، كما أنها تساعد على تحويل المعلومات المهمة والخبرات ال

 (.7503لألنشطة اإلدارية المختلفة كحل المشكالت واتخاذ القرارات والتخطيط االستراتيجي )همشري، 

والوقت والمعرفة األرض الصلبة التي تساعد وتدفع الشركة  االبتكار يمثل كل من وفي ضوء ما تقدم

صادر، كلما على هذه الم العليافكلما ركز صناع القرار واإلدارات  لتحقيق ميزة تنافسية تضاهي المنافسين،

 .االستراتيجيةساعدت الشركة في تحقيق أهدافها، والتوسع في خططها 

 التنافسية ستراتيجياتالا (7-7-5)

تر بوضع استراتيجيات كوسيلة لتعامل الشركة مع الشركات المنافسة والتي ترتبط بعوامل البيئة ر قام بو 

 :(7505، سليميلي )ستراتيجيات التنافسية بما التتمثل اية والخارجية و الداخل

ساعد : تتطلب استراتيجية التكلفة إنشاء والعمل على تشييد تسهيالت تالتكلفةقيادة استراتيجية  .0
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وتخفيض التكاليف من خالل الخبرة والعمل على خفض المصروفات  ،الشركات على الوصول إلى الحجم الكفء

لك على يساعد ذ ، إذالتطوير واإلعالن والخدماتو رة، عالوة على تدنية الكلفة في مجاالت البحوث غير المباش

إنتاج منتجات نمطية بتكلفة منخفضة جدًا للوحدة. تسمح استراتيجية الكلفة بتحسين الوضع التنافسي للشركة 

 )سادلر، نافسين والموردينعلى محاور إطار القوى التنافسية، وبالتالي فهي تشكل حماية للشركة من الم

7558). 

على جذب الزبائن الذين يركزون على سعر المنتج والخدمة بشكل رئيسي  االستراتيجيةكما تقوم هذه 

على تزويد السوق بمنتجات ذات أسعار منخفضة  االستراتيجيةبغض النظر عن جودتها. بحيث تقوم هذه 

ت والخدمات بمستويات متوسطة، بهدف تحقيق أقصى قدر مقارنة بغيرها من المنافسين، وتكون جودة المنتجا

هداف البحث في أ  استغاللها، وذلك بهدف للشركة السوقية الحصة وزيادةمن المبيعات، وتوفير عائدات أكبر، 

 (.Wang, et. al. 2011) السوق والتطوير، وإبقاء الشركة في وضعية تنافسية مستقرة في 

نتج الذي شيء مميز وله قيمة في الم تقديمعلى  ستراتيجيةاال: وتركز هذه استراتيجية التمييز .7

تقدمه الشركة، بشرط أن يدرك المستهلك هذا التميز على مستوى الصناعة، وهو ما يجعل المستهلك على 

تقديم  إلى فئة محدودة من الزبائن، وتسعى اختيارعلى  االستراتيجيةوتقوم هذه  استعداد لدفع مقابل هذا التميز.

مات متفردة، وإشباع حاجات ورغبات زبائنها بسلع وخدمات ذو جودة عالية وذو خصائص مميزة سلع وخد

بحيث يصعب على المنافسين مجاراتها، أو تقليدها، كما يعطي الزبائن أسباب واضحة لتفضيل المنتج على 

لزبون على ا فرض سعر أعلى من منافسيها، بحيث يكون  إلى االستراتيجيةوتلجأ هذه غيرها من المنتجات. 

ة . وبما أن سعر تكلفة الخدمسلعة المتميزة بغض النظر عن سعرهاللحصول على هذه الخدمة أو ال استعداد

 للشركة كبير يكون مرتفعًا، لذلك ال بد أن يكون سعر البيع مرتفع من أجل تحقيق هامش ربح ةأو السلع
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(Wang, et. al. 2011.) 

اتيجية على مجموعة معينة من المشترين أو قطاع من : تركز هذه االستر استراتيجية التركيز .3

اإلنتاج أو سوق جغرافية معينة، وتطوير استراتيجية معينة لخدمة هذا السوق أو المشتري، لذا تركز خطوط 

من الجدير و  هذه االستراتيجية على قطاع غير جذاب من قبل الشركات المنافسة التي تركز على السوق ككل.

ث خصيصًا لقطاعات السوق الصغيرة، بحي مصممةإنتاج سلع وخدمات  على تقوم راتيجيةاالستذكره، أن هذه 

ورغبات فئة محدودة ومستهدفة من القطاعات في السوق، والسعي نحو  احتياجاتعلى  االستراتيجيةتركز هذه 

 ئهم لها، وبذلك تكسب رضا زبائنها، ووالتقديمها بشكل متميز ومبتكر ومتفرد يضاهي نظيراتها في السوق 

(Wang, et. al. 2011.) 

تلعب دورًا في دراسة وتحليل السوق المستهدف، والزبائن  هذه االستراتيجياتأن  ومما يسبق يالحظ

المحتملين، والتوجه نحوهم بأفضل السلع والخدمات التي تحقق ميزة تنافسية تضاهي نظيراتها، وتساهم في 

 تحسين مكانة الشركة، وتعظيم أرباحها.

 الشركة حجم( 7-3)

الجودة دارة إ يعد حجم الشركة من المتغيرات الرئيسية التي تحسن وتطور العالقة التي تربط ممارسات

الشاملة واألداء التنظيمي في الشركة، حيث يؤثر حجم الشركة بشكل كبير وفعال في تطوير المنتجات والخدمات 

ة أكبر، الشركات المنافسة. فكلما كان حجم الشرك التي تقدمها الشركة، وتحقيق ميزة تنافسية تضاهي غيرها من

كلما استطاعت الشركة من توفير قاعدة صلبة من الموارد واألدوات التي تدعم عمل الشركة، وتوفر لها فرصة 

 (.Hoang, et. al. 2010منتجاتها )لتحسين معايير أدائها وتطوير وتحسين 
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 ( مفهوم حجم الشركة7-3-0)

، في تحديد رحية الشركة، وآلية التعامل مع المنافسين واألساسيالعامل األكبر  حجم الشركة بكونهيعرف 

واستغالل الفرص المتاحة في السوق، والتغلب على التهديدات التي قد تتعرض لها في المستقبل، وتعظم حصتها 

 .(Babalola, 2013السوقية )

ألسهم في نصيب السهم الواحد ربحية اأن حجم الشركة تتأثر ب Pervan & Visic (7507) يرى كما 

من الربح السنوي للشركة، وهو من أهم األدوات التي يتم من خاللها التعرف على أداء الشركة وذلك كونه يقيس 

مقدار العائد على األسهم العادية المكونة لحقوق الملكية، وهو من العوامل المهمة أيضا التي من المفترض أن 

السوقية للسهم عندما يكون السوق كفؤ، ذلك ألن ربحية السهم لها أثر مباشر  يكون لها أثر مباشر في القيمة

 على القيمة الدفترية للسهم والتي تمثل حق من حقوق الملكية.

حجم الشركة بكونها المقياس الذي يحدد وضع الشركة في السوق، Swastika ( 7503)كما يعرف 

 ال. مأوإذا ما كان باستطاعتها أن تنافس في السوق بقوة  زبائنها، إلىومقدرتها على توفير السلع والخدمات 

وتعدد الخدمات  في إنتاج وأساليبآلياتها  بكونه قدرة الشركة على امتالك القدرة وتنوع ويعرف حجم الشركة

 (.Sritharan, 2015لعمالئها )التي تقدمها في وقت واحد 

كمية  التي تقيس فيها والمصفوفة الوسيلةأن حجم الشركة قد يعرف بكونه  .Ali et. al (7500) ويرى 

وتنوع السلع والخدمات التي يمكن أن توفرها الشركة في الوقت المناسب لزبائنها. حيث تسعى الشركات الكبيرة 

ية وتعزيز قتوسيع نشاطها، وزيادة حجمها بهدف الحصول على ميزة تنافسية كبيرة، وزيادة حصتها السو  إلى

 أرباحها.
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 حجم الشركة( أهمية 7-3-7)

 تكمن أهمية حجم الشركة في عالقتها القوية التي تربطها بإدارة األرباح، فالشركات الكبيرة تحتوي على

ن أكثر كفاءة مدققون داخليو تمتلك وقد  بكثير من الذي تحتويه الشركات صغيرة الحجم، نظام رقابة داخلية أقوى 

قة قابة الداخلية الفعال يساعد في نشر معلومات مالية موثو بالمقارنة مع صغار الموظفين وبالتالي، فإن نظام الر 

 .(Kouser, et. al. 2012)السوق والذي يساعدها على تعظيم أرباحها، وتثبيت مكانتها في ، للزبائن

أن الشركات الكبيرة لديها تباين أقل في المعلومات حيث أن لديها حوكمة قوية وسيطرة بحيث يؤدي  إال

األرباح. وفي حين أن الشركات الكبيرة الحجم، استنادا إلى نظرية الوكالة، إدارة  رسةذلك إلى الحد من مما

سمعة أكبر يرة الشركات الكب تشهد تكاليف أكبر للوكالة، وهذا يعني المزيد من الممارسات االنتهازية. كما تمتلك

ية بشكل أفضل لبيئة السوقا أن تقدرالشركات الكبيرة تستطيع  ، حيثمن ذلك في الشركات الصغيرة في السوق 

تحسين السيطرة على عملياتهم وفهم أفضل ألعمالهم بالنسبة للشركات الذي ينعكس على  األمر، وأكثر دقة

 (.Bassiouny, 2016)الحجم الصغيرة 

كما تكمن أهمية حجم الشركة في كونها توفر عائد كبيرًا من عوائد األسهم، وتؤثر في السوق بشكل أكبر 

عب ومتطلبات الزبون بشكل أوسع، وبصورة شاملة، ويل احتياجاتالصغيرة، كما تستطيع أن تلبي من الشركات 

حجم الشركة دورًا عظيمًا في جذب عدد أكبر من الزبائن المحتملين، فزيادة حجم الشركة يزيد من احتمالية 

 .(Szczepanska-Woszczyna, 2014)تحسين األداء وتجويده، وبالتالي تعظيم األرباح لدى الشركة 

أن حجم الشركة يلعب دورًا جوهريًا في تعزيز أداء الشركات، وتحسين   .Ismail, et. al(7505) ويرى 

مستواها، وسمعتها في السوق. حيث يعد حجم الشركة المقياس والعامل الحاسم في تعظيم أرباحها، وتطوير 

 كات الكبيرة تقدم خدمات وسلع أفضل منجدد، فمن الجدير ذكره أن الشر  وزبائن أسواققدرتها للوصول إلى 
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الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما تملكه من مقدرات وإمكانيات، ووسائل تفوق نظيراتها، فكلما كان حجم الشركة 

 في السوق، والذي ينعكس بدوره على مدى استثماراتها، وقيمتها السوقية، وحجم أسهمهاكبيرًا، كلما زادت 

 على نطاق أوسع. دماتهاتوزيع ونشر سلعها وخ، ومقدرتها على انتشارها

 المستهدفة الشركات( 7-3-3)

 لماليي لسوق عمان اتم اختيار الشركات المبحوثة بالرجوع إلى اللوائح المدرجة في الموقع اإللكترون
 :(7502)سوق عمان المالي،  وهي كاآلتي

 سوق عمان الماليفي  المدرجةالشركات المبحوثة (: 0-7جدول )
 الموظفينعدد  رأس المال الشركةأسم 

 297 7005550555 المحدودة المساهمة واالستثمار للتنمية الدواء دار شركة
 0555 7505550555 األدوية لصناعة العربية الشركة
 093 0705550555 البيطرية واألدوية المبيدات لصناعة العربية الشركة
 077 7003070055 مةالعا المساهمة األدوية إلنتاج األردنية الشركة
 008 200550555 األدوية لصناعة فيالدلفيا شركة

 00 005550555 شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية
 770 908090083 الطبية والمستلزمات والكيماوية الدوائية للصناعات األوسط الشرق 

 758 900550555 شركة الحياة للصناعات الدوائية

تماد فيها، وذلك باالععدد الموظفين من حيث حجم الشركة صنيف هذه الشركات حسب ت وقد تم

 (:7500)الرواد الشباب،  وزارة الصناعة والتجارةمأخوذ من تصنيف على 

 فيها الموظفين عدد حيث من الشركة حجم (: تصنيف7-7جدول )
 عدد الموظفين رأس المال حجم الشركة

 9 إلى 0 من يتراوح ن دو  فما (350555) الصغرى  الشركة
 49 إلى 05 من يتراوح فوق  فما( 350555) الحجم صغيرة الشركة
 749 إلى 05 من يتراوح فوق  فما( 350555) الحجم متوسطة الشركة
 فوق  وما 705 فوق  فما( 350555) الكبيرة الشركة
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 السابقة الدراسات ثانيًا:

وأثرها في تحقيق األسبقيات  "مبادئ الجودة الشاملة( بعنوان 7552) دراسة الجاسمي .0

الجودة ارة إد ". هدفت هذه الدراسة إلى استعراض مفهومدراسة ميدانية في مصنع نسيج الديوانية – التنافسية

الشاملة كمدخل إداري معاصر ومدى تبني المنظمات العراقية لها، وتوضيح مفهوم األسبقيات التنافسية كونها 

 في تحقيق الحصص السوقية في األسواق المحلية والعالمية، واختبار دوراألسس التي ترتكز عليها المنظمات 

المدراء ورؤساء األقسام  قد تكون مجتمع الدراسة منو  .الجودة الشاملة في إمكانية تحقيق األسبقياتإدارة 

 .( مفردة35عينة الدراسة من )والشعب في مصنع نسيج الديوانية في مدينة الديوانية في العراق، وتكونت 

، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم قدرة االستباناتاستخدمت الدراسة معامل سبيرمان لتحليل 

المصنع على تبني القيم الثقافية الجديدة ومواكبة التطورات في المفاهيم اإلدارية والتطبيقات اإلدارية الحديثة في 

 في تبني أسبقية معينة.الجودة الشاملة مما انعكس على عدم قدرته إدارة  مجال

الجودة الشاملة وتحسين الميزة التنافسية إدارة  العالقة بين تطبيق" ( بعنوان7559)الفقهاء دراسة  .7

املة الجودة الشإدارة  هدفت إلى التعرف على مدى عالقة تطبيقفي المصارف التجارية في مدينة طولكرم". 

الجودة الشاملة ة إدار  التعرف على مستويات تطبيق أبعادفي تحقيق وتحسين الميزة التنافسية. كما هدفت إلى 

في هذه المصارف. تم استخدام المنهج الوصفي السببي. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك الموجودة 

( بنوك. أظهرت نتائج الدراسة مياًل كبيرًا للعاملين واإلدارة 0) والبالغ عددها في فلسطين في مدينة طولكرم

الجودة الشاملة والمتمثلة بالتركيز على احتياجات الموظفين، والتركيز على العميل إدارة  جميع أبعادبتطبيق 

واالهتمام والتركيز على االحتياجات اإلدارية والتحسين المستمر للعمليات المصرفية، باإلضافة المتالك هذه 

الجودة الشاملة سواء أكانت مجتمعة أو دارة إ بينت الدراسة أن تطبيق أبعاد .المصارف مقومات الميزة التنافسية
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الدراسة بضرورة زيادة االهتمام  تأوص .التنافسيةمنفردة لها عالقة ذات داللة إحصائية بتحسين وتحقيق الميزة 

الجودة الشاملة وزيادة االستثمار فيها لما لها من أهمية في تحقيق الميزة إدارة  والتركيز على جميع أبعاد

 .التنافسية

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق " ( بعنوان7505)وإسماعيل اسة الحوري در  .3

أثر  هدفت إلى بيان "دراسة ميدانية على شركات صناعة الدواء األردنية."استراتيجيات الميزة التنافسية 

من جميع المدراء  ةاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق استراتيجيات الميزة التنافسية، تكون مجتمع الدراس

( شركة. تم استخدام أسلوب 04) شركات صناعة الدواء األردنية المنتجة لألدوية البشرية والبالغ عددها في

ن استراتيجيات م استراتيجيةقيادة التكلفة كانت أفضل  استراتيجيةالعينة القصدية. أظهرت نتائج الدراسة أن 

التمايز،  استراتيجية ومن ثمبيئة عمل شركات صناعة الدواء،  الميزة التنافسية، والتي يمكن استخدامها في

يا المعلومات في تكنولوج الستخدامالتركيز. كما أظهرت النتائج وجود أثر  استراتيجيةوجاءت في الرتبة األخيرة 

تحقيق استراتيجيات الميزة التنافسية أوصت الدراسة بالقيام بكل ما هو متاح من أجل خفض كلفة الحصول 

 .ى الموارد من الموردينعل

الجودة الشاملة من أجل تحقيق إدارة  استراتيجية التدرب في ظل" ( بعنوان7500) دراسة حريق .4

فت إلى "، هدسعيدة-الغربالميزة التنافسية مع دراسة حالة للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز فرع 

الة ملة من أجل تحقيق الميزة التنافسية مع دراسة حالجودة الشاإدارة  استكشاف أثر استراتيجية التدرب في ظل

مجتمع  العمال والزبائن، حيث تكون على  . أجريت الدراسة في الجزائرللشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز

جميع زبائن الشركة بعينة من من المجتمع، بينما تكون مجتمع الزبائن  %75وعينته من  (7504العمال من )

وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي المتعلق بالجانب النظري، وقد توصلت نتائج . ( زبون 755) بلغ عددها
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 الدراسة إلى أن مسؤولية التدريب تكمن على عاتق المدير والمتدرب نفسه، وتبين أن هنالك التدريب في ظل

ل، ستعملة في تنفيذ العمتتمثل في ضمان جودة المعدات واألدوات الم إيجابيةثار آالجودة الشاملة له إدارة 

الجودة الشاملة ساعدت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز في إدارة  فضاًل من أن تطبيق استراتيجيات

ة الشاملة من الجودإدارة  تحقيق أعلى مستويات الميزة التنافسية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تحسين عمليات

 وارد البشرية.كفاءة المأجل ضمان تحقيق الميزة التنافسية ورفع 

المؤسسة  تنافسيةالجودة الشاملة على إدارة  أثر( بعنوان "7507دراسة عمران وسعدلي ) .0

دارة إ ". هدفت إلى تحديد مفهومبومرداس-موسىالكبرى دحماني" بأوالد  نالمطاح“مؤسسة حالة  االقتصادية

ة الخاصة سة االقتصاديعلى تنافسية المؤسالجودة الشاملة وإيضاح مختلف الجوانب المتعلقة بها، وتأثيرها 

( الجزائرية والذين GMD) دحماني الكبرى  المطاحنمجتمع الدراسة من جميع عمال مؤسسة تكونت  الجزائرية.

( عامل. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هدف تعظيم 055من ) توفرت فيهم خصائص موضوع الدراسة وبعينة

س أساسيًا وأن إرضاء الزبائن هو الهدف األول. وتبين أن الجودة الشاملة الربح في المؤسسة أصبح ثانويًا ولي

 الجودة الشاملة ال يتنافى مع التدقيقإدارة  عنصر مهم يجب األخذ به وتطبيقه لتحسين اإلنتاج، وإن عمل

الجودة اس المنافسة على أس الستراتيجياتوالمراقبة بل يؤكد عليها. أوصت الدراسة بأهمية استخدام المؤسسة 

 وليس السعر، وأن هنالك افتقار إلى ثقافة الجودة في المؤسسة يجب العمل على تنميتها.

 وعالقته بالميزة التنافسية االستراتيجيالتخطيط " (. بعنوان7507) دراسة التلباني واألغا وشراب .0

خطيط ممارسة الت ". هدفت إلى التعرف إلى واقع"دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة

وعالقته بالميزة التنافسية لشركات توزيع األدوية في محافظات غزة، استخدمت الدراسة المنهج  االستراتيجي

عضاء عينة الدراسة من جميع أ  التحليلي. تكون مجتمع الدراسة من جميع شركات األدوية بغزة وشملتالوصفي 
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(. أظهرت نتائج الدراسة 24في محافظات غزة والبالغ عددهم )مجالس اإلدارة والمدراء في شركات توزيع األدوية 

ة ذات للبيئة وتحقيق الميزة التنافسية، ووجود عالق االستراتيجيوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التحليل 

خطط وسياسات وبرامج(  )رسالة، أهداف رئيسة، االستراتيجيداللة إحصائية بين توفر عناصر التخطيط 

تحقيق الميزة و  االستراتيجييزة التنافسية، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة التخطيط وتحقيق الم

 التمايز، اإلبداع، التكلفة األقل( للشركات.في )التنافسية المتمثلة 

 The Impact of Total Quality Management“( بعنوان 2012) Al-Qudah دراسة .2

on Competitive Advantage of Pharmaceutical Manufacturing Companies in 

Jordan”" ،إلى  "، هدفتالجودة الشاملة على الميزة التنافسية لشركات صناعة األدوية في األردنإدارة  أثر

الجودة الشاملة على تحسين الميزة التنافسية لشركات صناعة األدوية. أجريت الدراسة في إدارة  استكشاف أثر

ي مجتمع الدراسة من كبار المسؤولين اإلداريين ف لمنهج التحليلي الوصفي، حيث تكون األردن، وقد استخدمت ا

مديرًا في اإلدارة المتوسطة والعليا في شركات  073 شركات تصنيع األدوية في األردن، بينما بلغت العينة

نيع عد شركات تصالجودة الشاملة تعد فلسفة إدارية عامة تساإدارة  تصنيع األدوية. وقد أظهرت النتائج أن

األدوية على تعزيز الميزة التنافسية، وتنظيم األداء وزيادة فاعليته بهدف تحقيق أفضل المستويات التنافسية. 

ية الجودة الشاملة في شركات صناعة األدو إدارة  وقد أشارت توصيات الدراسة إلى ضرورة تنفيذ استراتيجيات

 الميزة التنافسية. على تعزيز إيجابيةاألردنية لما لها من أثار 

 Total Quality Management (TQM): A“( بعنوان 2013) Korankyeدراسة  .8

Source of Competitive Advantage. A Comparative Study of Manufacturing and 

Service Firms in Ghana”، " الجودة الشاملة: مصدر الميزة التنافسية. دراسة مقارنة بين إدارة
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ة الجودة الشاملإدارة  "، هدفت إلى استكشاف إذا ما كانتتحويلية والشركات الخدمية في غاناالصناعات ال

مصدر للميزة التنافسية في كل من قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية. أجريت الدراسة في غانا وقد 

اعات ت والصنجميع شركات الخدما المنهج التحليلي الوصفي المقارن. تكون مجتمع الدراسة من استخدمت

شركة  35شركة خدمية، و 35تكونت العينة العشوائية من ، بينما التحويلية في أكرا، غانا، سكان الدراسة

لمستمر الجودة الشاملة تسعى إلى تحقيق التحسين والتقدم اإدارة  للصناعة التحويلية. وقد توصلت النتائج إلى أن

دارة إ ر والكفاءة والفاعلية، وقد أظهرت المقارنة أن تطبيقاتفي مجاالت التكلفة والموثوقية والجودة واالبتكا

الجودة الشاملة في الشركات الخدمية تساعد في التخفيف من الضغوطات التنافسية واالحتفاظ بالعمالء، وتقليل 

شاملة لجودة الاإدارة  التكلفة وتحسين أداء العمل، وتوثيق االتصال بين الشركة الخدمية والعمالء، أما تطبيقات

لدراسة إلى والتوزيع. وقد أوصت ا اإلنتاجوتخفيض تكلفة  اإلنتاجفي شركات التصنيع فإنها تهتم في جودة 

 الجودة الشاملة لما لها من تأثير مباشر على تحسين الميزةإدارة  أهمية تصميم وتطوير استراتيجيات وعمليات

 التنافسية.

 The Impact of Total Quality Management“( بعنوان 2013) Munizu دراسة .9

Practices towards Competitive Advantage and Organizational Performance: 

Case of Fishery Industry in South Sulawesi Province of Indonesia”" ،أثر ممارسات 

 في مقاطعة جنوب الجودة الشاملة نحو الميزة التنافسية واألداء التنظيمي: حالة الصناعة السمكيةإدارة 

األداء و  الجودة الشاملة على تحسين الميزة التنافسيةإدارة  "، هدفت إلى استكشاف أثرسوالويزي في إندونيسيا

التنظيمي للصناعة السمكية. أجيت الدراسة في جنوب سوالويزي في إندونيسيا، وقد استخدمت المنهج التحليلي 

( شركة، بينما 00ركات مصايد األسماك والبالغ عددها )مدراء ش مجتمع الدراسة من الوصفي، حيث تكون 
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. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن في جنوب سوالويزي في إندونيسيا شركة أسماك 00عينة الدراسة بلغت 

على تحسين كل من المزايا التنافسية واألداء التنظيمي، حيث  إيجابيالجودة الشاملة لها تأثير إدارة  ممارسات

دارة إ الجودة الشاملة، ومن هنا تكمن أهمية تطوير وتنمية ممارساتإدارة  ايا التنافسية في استراتيجياتتتأثر المز 

 الجودة الشاملة في الصناعة السمكية.

الجودة الشاملة في رفع مستوى الميزة التنافسية إدارة  تطبيق" ( بعنوان7504) دراسة األسمري  .05

الجودة الشاملة في إدارة  معرفة واقع تطبيق مبادئ إلىهدفت  ".السعودية بالرياض االتصاالتلدى شركة 

الجودة الشاملة، والتعرف على متطلباتها إدارة  تطبيق مبادئ إسهامالسعودية، ومدى  االتصاالتشركة 

كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في آراء المبحوثين حول محاور الدراسة  إذاومعوقاتها، وكذلك معرفة ما 

التدريبية(.  اتالدور -الخدمةسنوات  –المؤهل –العمر-يراتهم الشخصية والوظيفية )المستوى الوظيفيوفقًا لمتغ

لبالغ السعودية بمدينة الرياض، وا االتصاالتفي عدة إدارات تابعه لشركة  الموظفينتكون مجتمع الدراسة من 

منهج الوصفي. أظهرت النتائج . استخدمت الدراسة ال( مفردة770، بينما بلغت العينة )( موظف485عددهم )

الجودة الشاملة في الشركة، ويتمثل في وجود وحدة إدارة  أن أفراد الدراسة موافقون على واقع تطبيق مبادئ

الجودة دارة إ إلدارة الجودة الشاملة في الهيكل التنظيمي. كما أظهرت النتائج أن أبرز معوقات تطبيق ممارسات

ار، وتفسر هذه في عملية صنع القر  الموظفينالتنافسية تتمثل في ضعف مشاركة  الشاملة الالزمة لتحقيق الميزة

 الجودة الشاملة مما يعوق عمليات التطبيق.إدارة  النتيجة بأن ضعف المشاركة في عملية تطبيق

 Investigate the Benefit Practice of Total“( بعنوان 2014) Ware دراسة .00

Quality Management as Competitive Advantage in Corporate Institution: A 

Case Study of Coca-Cola Bottling Company Ghana Ltd”، "التحقيق في فائدة ممارسة 
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الجودة الشاملة كميزة تنافسية في الشركات المؤسسية: دراسة حالة شركة تعبئة الكوكاكوال غانا إدارة 

افسية الجودة الشاملة في تحسين المزايا التنإدارة  تجة من ممارسات"، هدفت إلى التحقيق في الفائدة الناالمحدودة

 كون لمنهج التحليلي الوصفي، حيث تفي شركة تعبئة الكوكاكوال. أجريت الدراسة في غانا، وقد استخدمت ا

 الجودةارة إد من شركة الكوكاكوال. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن اعتماد استراتيجيات وممارسات المجتمع

الشاملة يعد متطلب عصري البد منه لمواجهة التغييرات المتسارعة في البيئة التسويقية، كما أظهرت النتائج أن 

على تعزيز المزايا التنافسية، وذلك من خالل ضمان جودة  إيجابيةالجودة الشامة لها أثار إدارة  ممارسات

اإلضافة يساهم في منح الشركة المزايا التنافسية، ب ، وتحسين األداء التنظيمي، وتحقيق رضا العمالء الذياإلنتاج

 (.يقيةاألفر الجودة الشاملة ساعدت شركة الكوكاكوال على نيل جائزة الرئيس للتميز )المجموعة إدارة  إلى أن

التكاليف االستراتيجية واستراتيجيات إدارة  أهمية تطبيق" ( بعنوان7500دراسة البشتاوي وجريرة ) .07

همية هدفت إلى بيان أ ". األردنيةلميزة التنافسية للشركات الصناعية المساهمة العامة المنافسة لتحقيق ا

زة التنافسية، حيث لتحقيق المي اإلنتاجيةفي تطوير وتحسين العمليات  االستراتيجيةالتكاليف إدارة  تطبيق أدوات

 ، وقد بلغتستبانات لكل شركةا 3مجتمع الدراسة من مدراء الدوائر المالية واإلنتاج والمبيعات بواقع  كون ت

لمتعددة للتكاليف بأساليبها ا االستراتيجيةوقد أظهرت نتائج الدراسة إن اإلدارة  .استبانة (030ة )نهائيعينة الال

دارة إ تؤدي دورًا مهمًا في توفير المعلومات في الالزمة لتنفيذ الخطوات االستراتيجية التنافسية. وأن أدوات

ة واستراتيجيات الميزة التنافسية جاءت بدرجة متوسطة. أوصت الدراسة بضرورة توافر التكاليف االستراتيجي

ووجود برامج  ئيالتشغيل التلقاالتكاليف االستراتيجية وانتشار ظاهرة إدارة  المهارات األساسية الستخدام تقنيات

 .الموظفينتدريبية متخصصة لتأهيل وتدريب 

 The impact of total quality management“( بعنوان2015) Farook دراسة .03
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practices on performance and competitive advantage”" ،الجودة إدارة  أثر ممارسات

ة بين إلى البحث والتحقيق في العالق هذه الدراسة التجريبية "، هدفتالشاملة على األداء والمزايا التنافسية

لمزايا التنافسية. أجريت الدراسة في سريالنكا، وقد استخدمت الجودة الشاملة واألداء وتعزيز اإدارة  ممارسات

المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكونت العينة من منظمة خاصة في سيريالنكا. وأظهرت نتائج الدراسة أن 

رة داإ الجودة الشاملة تؤثر إيجابيا على األداء وتعزز المزايا التنافسية، كما أن تنفيذ استراتيجياتإدارة  ممارسات

 للشركات. جيواإلنتاالجودة الشاملة يساعد في تحقيق النجاحات واألهداف التنافسية ويحسن من األداء التنظيمي 

 Study on Total“( بعنوان2015) Ganapavarapu & Prathigadapa دراسة .04

Quality Management for Competitive Advantage in International Business” ،

"، هدفت إلى التحقيق في أثر األعمال الدوليةإدارة  الجودة الشاملة للمزايا التنافسية في إدارة دراسة في"

ج األعمال الدولية. وقد استخدمت المنهإدارة  الجودة الشاملة في تحسين المزايا التنافسية فيإدارة  تطبيقات

، بينما معة وطنية ودوليةالمجتمع من المشاركين في مختلف المنظمات ذات س التحليلي الوصفي، حيث تكون 

. وقد أظهرت نتائج الدراسة األيزوشركة غير حاصلة على  35، واأليزوشركة معتمدة لدى  35العينة بلغ حجم 

الجودة الشاملة تركز على رضا العمالء، الذي يمنح الشركات المزايا التنافسية ويعزز مكانتها إدارة  إن ممارسات

الجودة الشاملة من أهم العوامل التي إدارة  ا على المدى الطويل، كما وتعدفي السوق ويضمن استمرارية أعماله

 تعزز الميزة التنافسية في الشركات.

 Role of Total Quality“( بعنوان 2015) Kwamega & Ntiamoahدراسة  .00

Management (TQM) as a Tool for Performance Measurement in Small and 

Medium-sized Enterprise (SME’S) in Ghana”، "أداة لقياس  باعتبارهاالجودة الشاملة إدارة  دور
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املة الجودة الشإدارة  األداء في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في غانا" هدفت إلى تحليل وتقصي دور

أداة لقياس األداء في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. أجريت الدراسة في غانا. وقد استخدمت  باعتبارها

تكون مجتمع الدراسة من الموظفين اإلداريين وغير اإلداريين والعمالء من المنهج التحليلي الوصفي، حيث 

ث شركات في ثال الموظفينتكونت عينة الدراسة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المختارة في غانا، بينما 

الدارسة إلى أن هناك عالقة  ( فرد. وتوصلت نتائج405صغيرة ومتوسطة الحجم في غانا والبالغ عددهم )

الجودة الشاملة وبين تحسين وتطوير األداء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأوصت إدارة  إيجابية بين

لتعظيم مستوى رضا العمالء، وأن من األهمية بمكان أن  الموظفينطاقات وقدرات  استغاللالدراسة بضرورة 

 قواعد ومعايير الجودة في الشركات.ة وإرساء جائزة الجود باستحداثتقوم حكومة غانا 

 Total quality management and competitive“( بعنوان 2015) Gitangu دراسة .00

advantage of small and medium enterprises in Nairobi city county”، " الجودة إدارة

إلى الكشف  ي مقاطعة مدينة نيروبي" هدفتالشاملة وتعزيز القدرة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ف

الجودة الشاملة في تعزيز القدرة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أجريت الدراسة إدارة  عن دور

حيث تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصغيرة في نيروبي، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، 

( 980058لمختارة لها وهي نهر آثي، رويرو، ليمورو. والذي يقارب عددها )والمتوسطة في نيروبي والمناطق ا

تكونت عينة الدراسة من الشركات في مقاطعة نيروبي  شركات صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات، بينما

 ي( شركة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويا ف90والبالغ عددها )

دامة الجودة الشاملة، يمكن أن تولد ميزة تنافسية مستإدارة  توفير فرص العمل وتعزيز االقتصاد في البالد، وأن

لجديدة ا تبني الممارساتلدى تلك الشركات، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في نيروبي تحاول 
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وتحسين األداء، وإعادة هيكلة نظامها في الشركة.  إلدارة الجودة الشاملة بهدف تعظيم األرباح وزيادة اإلنتاجية،

ين برامجها الجودة وتحسإدارة  وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتني وإرساء نظم

 الجودة الشاملة بشكل فعال وناجح في الشركة.إدارة  لضمان تطبيق

 Total Quality Management (TQM): A Strategy“( بعنوان 2016) Daru دراسة .02

for Competitive Advantage”" ، دفت هلتحقيق الميزة التنافسية"،  استراتيجيةالجودة الشاملة: إدارة

 الجودة الشاكلة كونها أساس في تحقيق الميزة التنافسية. أجريت الدراسة في استراتيجياتإلى التحقيق في دور 

كبير  أثرلها  الجودة كانإدارة  استراتيجياتئج الدراسة إلى أن الهند، واستخدمت المنهج التحليلي. وتوصلت نتا

الجودة دارة إ في تحسين األداء، وإدارة الهيكل التنظيمي في المؤسسة، وتحقيق رضا عمالء وتجاوز توقعاته، وأن

رباحها. أ الشاملة تلعب دورًا جوهريًا في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، وتحسن من العالمة التجارية لها، وتعظم

الجودة الشاملة تنطوي على تطوير العمليات التي تركز على خدمة العمالء إدارة  كما أشارت النتائج إلى أن

وديناميكية  يةإيجابعلى المدى الطويل، وتبني سياسة وثقافة التحسين والتطوير المستمر، وتخلق بيئة عمل 

ل ات التحليلية، واالستفادة من اإلبداع والبراعة من كوتشجع العمل الجماعي، وتطبيق األساليب الكمية والتقني

 الموظفين.

 ثالثًا: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

( Ganapavarapu & Prathigadapa, 2015كما في دراسة )تنوعت أهداف الدراسات السابقة 

 :فمنها ما هدف إلى، (Farook, 2015ودراسة )

دارة الجودة الشاملة في تحسين المزايا التنافسية في إدارة األعمال التحقيق في أثر تطبيقات إ .0

 ؛الدولية
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 ؛البحث والتحقيق في العالقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة واألداء وتعزيز المزايا التنافسية .7

وكان معظم الدراسات التي عرضت، قد أجريت على صناعات مختلفة، ولم يتم التطرق الى  .3

 ، وبالتالي خصصت هذه الدراسة في صناعة شركات االدوية وذلك من ناحية الهدف والنتيجة؛صناعة االدوية

كان معظم الدراسات السابقة قد أجريت في الدول األجنبية، ولذلك جاءت هذه الدراسة لعرض  .4

 مدى تطبيق إدارة لجودة الشاملة في دولة عربية اال وهي األردن؛

ميع المتغيرات الفرعية للمتغير المستقل، بحيث أجريت معظم الدراسات السابقة على ج .0

 خصصت هذه الدراسة للمتغيرات المبحوثة.

ها ممارسات إدارة الجودة الشاملة وقدرت تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوع

لدراسة  يصفي السببالو استخدام المنهج من خالل  على تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردني

، ( عامالً 0305والتي تضم ) ( شركات أدوية مدرجة في سوق عمان المالي8)مجتمع الدراسة والمكون من 

 Bartlett)وآخرون الطريقة القصدية وفق جدول بارتلت مفردة اختيرت باالعتماد على  (702)وعينة مكونة من 

et. al. 2001). 

 :ات السابقة فيوقد أفادت الدراسة الحالية من الدراس

 تكوين األدب النظري المتعلق بمتغيرات الدراسة 

 .تكوين المنهجية وفي طريقة اختيار العينة واألدوات 

( والتي هدفت إلى الكشف عن ممارسات إدارة Al-Qudah, 2012تتفق الدراسة الحالية مع دراسة )

لحالية ة في األردن. وتختلف عن الدراسة االجودة الشاملة وعالقتها بتحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوي
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 لموظفينابأنها أجريت على اإلدارات العليا والوسطى في شركات األدوية. إال أن الدراسة الحالية ستجرى على 

 )توكيد الجودة، ورقابة الجودة، والبحث والتطوير، واإلنتاج(. دوائرفي 

 
 

 الفصل الثالث
 )الطريقة واإلجراءات( منهجية الدراسة

 ( المقدمة3-0)

يتضمن هذا الفصل عرضًا لمنهجية الدراسة ومجتمعها، وعينتها، وكيفية اختيارها والمصادر المستخدمة 

لجمع البيانات والمعلومات وكيفية إعدادها وتطويرها، وإجراءات التأكد من صدق األداة وثباتها، وتوضيحًا 

 معالجة البيانات.إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت ل

 ( منهج الدراسة3-7)

لى أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة عالختبار تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي السببي 

جمع ، وقد تم استخدام االستبانة لتحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية حسب حجم الشركات

مع البيانات وبعد أن تم جة وطورت من خالل لجنة التحكيم. قعلى الدراسات الساب البيانات والتي بنيت باالعتماد

، تم إجراء اختبارات الصدق والثبات وفحص SPSSوالتأكد من صالحيتها وترميزها وإدخالها على برنامج ال 

 وأخيرا تم فحص أثر المتغير المستقل على المتغير التابع.  العالقة بين المتغيرات

 ع الدراسة( مجتم3-3)
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)توكيد  وائردفي شركات األدوية األردنية في العاملين  الموظفينيتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع 

( شركات أدوية مدرجة في سوق عمان 8المكونة من )و الجودة، ورقابة الجودة، والبحث والتطوير، واإلنتاج(، 

 ( عاماًل.0305البالغ عددهم )و  ،شركة مسجلة في اتحاد منتجي االدوية 04من أصل  المالي

 ووحدة التحليل ( عينة الدراسة3-6)

شركات ثم تم  8الشركات األدوية المساهمة العمة والمسجلة في سوق عمان المالي وعددهم  تم اختيار

اختيار الدوائر ذات العالقة في البحث وبعد ذلك تم المسح الشامل لجميع الموظفين العاملين في هذه الشركات 

لك وهيقنز وفق جدول بارتلت كوتر تمكن الباحث من الوصول لهم وأبدوا الرغبة في اإلجابة على االستبانة  والتي

(Bartlett, et. al. 2001)  قطف المتواجدين الراغبين في اإلجابة على االستبانةوقد تم توزيع االستبانة على ،

)توكيد الجودة، ورقابة الجودة،  دوائرردنية في في شركات األدوية األ الموظفين( استبانة على 355إذ تم توزيع )

( 07( استبانة كما تم استبعاد )33( فقط، حيث كان الفاقد )702تم استرجاع ) .والبحث والتطوير، واإلنتاج(

( من عدد االستبانات %80.5( استبانة بنسبة )700استبانة لعدم صالحيتهم للتحليل لتصبح العينة النهائية )

 الموزعة. 

 ليل الديموغرافي:التح

ف عينة الدراسة إذ تم استخدام التكرارات والنسبة المئوية لوصالديموغرافي لصف الو يبين و التالي والجدول 

 عينة الدراسة:

( من % 49.4( من أفراد عينة الدراسة هم من اإلناث، وما نسبته )%05.0( أن )0-3يظهر الجدول )

(، في %40.3سنة( بلغت ) 79-70تبين أن نسبة من عمرهم )من أما فيما يتعلق بمتغير العمر فقد  الذكور.

سنة(  45-30(، وبلغت نسبة من عمرهم )من %35.7سنة( ) 30-35حين بلغت نسبة من عمرهم )من 
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( من عينة الدراسة، كما بلغت نسبة من %0.9سنة( ) 40-40(، وبلغت نسبة من عمرهم )من 07.0%)

( أن نسبة الموظفين الحاصلين 0-3ويتضح من الجدول ) الدراسة. ( من عينة%0.0سنة فأكثر( ) 40عمرهم )

(، في حين بلغت نسبة الموظفين الحاصلين على شهادة %12.5على شهادة )دبلوم متوسط( بلغت )

 .(%17.3(، وبلغت نسبة الموظفين الحاصلين على شهادة )ماجستير( )%66.7)بكالوريوس( )

 عينة الدراسة خصائص(: 0-3الجدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة تغيرالم

 الجنس
 % 05.0 079 إناث
 % 49.4 070 ذكور

 %055 700 المجموع

 العمر

 46.3% 008 سنة 79 – 25من 
 30.2% 22 سنة 35-30
 12.5% 37 سنة 30-45
 5.9% 00 سنة 40-40

 5.1% 03 فأكثر 46
 %055 700 المجموع

 المستوى التعليمي

 12.5% 32 دبلوم متوسط
 66.7 % 170 بكالوريوس
 17.3% 44 ماجستير
 3.5% 9 دكتوراه 

 %055 700 المجموع

 سنوات الخبرة

 45.9% 117 سنوات 0من سنة إلى اقل من 
 27.5% 70 سنوات 05إلى اقل من  0من 
 14.9% 38 سنة 00إلى اقل من  05من 

 11.7% 30 سنة فأكثر 00
 %055 700 المجموع

 كةحجم الشر 
 11.8% 30 صغيرة
 42.0% 107 متوسطة
 46.2% 118 كبيرة

 %055 700 المجموع
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 المستوى الوظيفي

 9.4% 24 مدير
 7.5% 19 مساعد مدير
 18.4% 47 رئيس قسم
 64.7% 165 موظف

 %055 700 المجموع
 

متغير سنوات الخبرة (. وفيما يتعلق ب%3.0كما بلغت نسبة المستخدمين الذين يحملون شهادة )دكتوراه( )

(، في % 40.9سنوات( بلغت ) 0فقد اتضح من الجدول أن نسبة من سنوات خبرتهم )من سنة إلى اقل من 

(، وبلغت نسبة من سنوات %72.0سنوات( ) 05إلى اقل من  0حين بلغت نسبة من سنوات خبرتهم )من 

سنة فأكثر( من  00ات خبرتهم )(، كما بلغت نسبة من سنو %08.4سنة( ) 00إلى اقل من  05خبرتهم )من 

 (.%00.2عينة الدراسة )

الذين يعملون في شركات حجمها )صغيرة( بلغت  الموظفين( أن نسبة 0-3ويتضح من الجدول )

(، وبلغت %47.5الذين يعملون في شركات حجمها )متوسطة( ) الموظفين(، في حين بلغت نسبة 00.8%)

(. وفيما يتعلق بمتغير المستوى الوظيفي %40.7ها )كبيرة( )الذين يعملون في شركات حجم الموظفيننسبة 

(، في حين بلغت نسبة من % 9.4فقد اتضح من الجدول أن نسبة من مستواهم الوظيفي )مدير( بلغت )

(، كما %08.4(، وبلغت نسبة من مستواهم الوظيفي )رئيس قسم( )%2.0مستواهم الوظيفي )مساعد مدير( )

 (.%04.2وظيفي )موظف( من عينة الدراسة )بلغت نسبة من مستواهم ال

 ( مصادر جمع البيانات3-5)
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لتحقيق الغرض من الدراسة الحالية والهادفة إلى قياس أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة على تحقيق 

الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية حسب حجم الشركات تم االعتماد على مصدرين لجمع البيانات 

 يق أهداف الدراسة، وهي:لتحق

: وهي البيانات التي تم الحصول عليها من المصادر المكتبية والمراجعة المصادر الثانوية .0

 األدبية للدراسات ذات الصلة، وذلك لوضع األسس العلمية واإلطار النظري مثل:

 الشاملة وتحقيق الميزة التنافسية.المراجع والمصادر المتعلقة بممارسات إدارة الجودة  -

 الوثائق المتعلقة بالبيانات والمعلومات عن ممارسات إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الميزة التنافسية. -

 المجالت والمؤلفات العربية واألجنبية المحكمة لتغطية الجانب النظري. -

 المعلومات المتوافرة على الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(. -

 ماجستير واطروحات الدكتوراه.رسائل ال -

 األبحاث المنشورة والكتب العلمية. -

 وهي البيانات التي تم الحصول عليها من خالل: المصادر األولية: .7

 باالعتماد على الدراسات السابقة، وباالعتماد على لجنة التحكيم تطوير استبانةتم االستبانة: إذ  -

 إدارة مجال في والمتخصصين األردنية الجامعات في دريسيةالت الهيئة أعضاء من أساتذة( 8) عددهم والبالغ

من جزئين: الجزء األول يتعلق بالمعلومات الديمغرافية للعينة،  ، وتكونت(7) بالملحق أسماؤهم والمبينة األعمال،

تبار ( فقرة، والتي اخذ بعين االع02أما الجزء الثاني من االستبانة فيتكون من بعدين رئيسيين مجموع فقراتها )

عند تصميمها تسلسل األسئلة وترابطها ووضوحها، وقد تم سؤال أفراد العينة لتحديد مستوى تقيمهم لكل عبارة 
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بحسب مقياس ليكارت الخماسي حيث تم إعطاء كل عبارة من العبارات الخاصة بكل فقرة من أبعاد الدراسة من 

( درجات، 4( درجات، موافق )0موافق بشدة )االستبانة درجات لتتم معالجتها إحصائيًا على النحو اآلتي: 

 .،( درجة واحدة0( درجتان، غير موافق بشدة )7( درجات، غير موافق )3محايد )

 وقد استخدم المقياس اآلتي في تحليل البيانات:

 = (3عدد الفئات ) ( /0الحد األدنى للمقياس ) –( 0الحد األعلى للمقياس )

ضافة طول الفئة على نهاية كل فئة، وبهذا تصبح الفئات طول الفئة ومن ثم إ 0.33=4/3=0-0/3

 على النحو اآلتي:

 الفئات ومستوى التقييم ألفراد الدراسة :(7-3الجدول )
 مستوى التقييم الفئة

 مستوى منخفض 0-7.33
 مستوى متوسط 7.34-3.67

 مستوى مرتفع 3.08-0

 :( صدق أداة الدراسة3-4)

 صدق المحتوى: .0

المحتوى من خالل مراجعة األدب النظري السابق مثل الكتب والدراسات والمقاالت  تم التأكد من صدق

 واألبحاث والمجالت والرسائل واألطروحات والشبكة العنكبوتية.

 الصدق الظاهري: .7

تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة وهي االستبانة، وذلك من خالل عرضها على مجموعة من 

( أساتذة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية 8بلغ عددهم )المحكمين والمتخصصين 
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. وقد تم األخذ بآراء وتعليقات المحكمين (7والمبينة أسماؤهم بالملحق )والمتخصصين في مجال إدارة األعمال، 

 حيث أضيفت بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر وعدل البعض الثالث، وبذلك خرجت في صورتها النهائية

 فقرة(. 02من )والمكونة 

 ( ثبات أداة الدراسة:3-2)

بار مدى إجراء اختتم من أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، والتثبت من صدقها، 

 Cronbach’s)االتساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب معامل كرونباخ ألفا 

Alpha)ن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وهو يشير إلى قوة ، وذلك أل

 االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس، إضافة للثبات.

 (ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )كرونباخ ألفا معامل (:3-3الجدول )
 ة حسب األداةرقم الفقر  عدد الفقرات ( ألفاαقيمة ) المجال الرقم

 المحور األول: إدارة الجودة الشاملة
 8-0 8 5.952 التركيز على الزبون  0
 04-9 0 5.972 العمل بروح الفريق 7
 75-00 0 5.955 دعم اإلدارة العليا 3
 72-70 2 5.972 البحث والتطوير 4
 30-78 9 5.904 التدريب 0

 30 5.928 الدرجة الكلية للمحور
 الميزة التنافسية المحور الثاني:

 42-32 00 5.940 الحصة السوقية 0
 02-48 05 5.940 النوعية 7

 02 5.902 الدرجة الكلية للمحور
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( بتميز األداة بمعامل ثبات مرتفع وقدرة األداة 3-3وتدل معامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول )

ن أعلى معامل ثبات ألبعاد االستبانة بلغ بصورة عامة على تحقيق أغراض الدراسة. إذ يتضح من الجدول أ

(. وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي 5.955( فيما يالحظ أن أدني قيمة للثبات كانت )5.904)

( مناسبة من أجل تطبيق Alpha > 0.70ستسفر عنها تطبيق االستبانة حيث تعتبر قيم معامل الثبات )

 (.7557ان، االستبانة على الدراسة )مراد وسليم

 ( اختبار التوزيع الطبيعي ألداة الدراسة3-8)

من خالل احتساب قيم  Normal Distributionتم التأكد من إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي 

 ( يبين ذلك.4-3( والجدول )Kolmogorov-Smirnovaسميرنوف ) –كولموجوروف 

 اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد الدراسة: (6-3الجدول )

 اسم المجال
aSmirnov-Kolmogorov 

 مستوى الداللة اإلحصائي
 5.007 5.081 التركيز على الزبون 
 5.000 5.083 العمل بروح الفريق
 5.070 5.103 دعم اإلدارة العليا
 5.000 5.090 البحث والتطوير

 5.020 5.096 التدريب
 5.055 5.077 الحصة السوقية

 5.505 5.088 النوعية

( في حين 5.580( أنه في مجال التركيز على الزبون بلغت قيمة اإلحصائي )4-3ن الجدول )يتبين م

( في حين بلغت 5.583( وفي مجال العمل بروح الفريق بلغت قيمة اإلحصائي )5.007بلغت مستوى الداللة )

ن بلغت ( في حي5.053(. وفي مجال دعم اإلدارة العليا بلغت قيمة اإلحصائي )5.500مستوى الداللة )
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( في حين بلغت مستوى 5.595( وفي مجال البحث والتطوير بلغت قيمة اإلحصائي )5.075مستوى الداللة )

( في حين بلغت مستوى الداللة 5.590(. وفي مجال التدريب بلغت قيمة اإلحصائي )5.000الداللة )

مستوى الداللة ( في حين بلغت 5.522(، وفي مجال الحصة السوقية بلغت قيمة اإلحصائي )5.525)

(. مما 5.505( في حين بلغت مستوى الداللة )5.588( وفي مجال النوعية بلغت قيمة اإلحصائي )5.055)

 يعني أن بيانات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي.

 ( أدوات التحليل:3-9)

ها إلى البعد أن تمت عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة حول متغيرات الدراسة، تم ترميزها وإدخ

الحاسب اآللي الستخراج النتائج اإلحصائية، حيث تم االستعانة باألساليب اإلحصائية ضمن برنامج الحزمة 

( لمعالجة البيانات SPSS) Statistical Package For Social Scienceاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ساليب استخدم األ تموثة، وبالتحديد فإن التي تم الحصول عليها، من خالل الدراسة الميدانية للعينة المبح

 اإلحصائية اآلتية:

 ( التكرارات والنسب المئويةFrequencies:)  وذلك لمعرفة توزيع عينة الدراسة على المتغيرات

 الديمغرافية.

 ( اختبار كرونباخ ألفاCronbach’s Alpha:)  وذلك الختبار الثبات على أداة جمع البيانات

 متغيرات التي اشتملت عليها الدراسة.المستخدمة في قياس ال

 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات (Normal Distribution:)  كلوموجروفمن خالل اختبار–

 .سميرنوف
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 راسة ، وذلك لوصف أراء عينة الدوالترتيب وسط الحسابي، واالنحراف المعياري مت: الاإلحصاء الوصفي

 ت الواردة في االستبانة.حول متغيرات الدراسة، ولتحديد أهمية العبارا

  معامل تضخم التباين (VIF) واختبار التباين المسموح بهTolerance. 

  جود كشف عن مدى و لل: معامالت ارتباط بيرسون العالقة بين المتغيرات المستقلة من خالل استخراج

 .مشكلة االرتباط الخطي المتعدد بين مجاالت الدراسة المستقلة

  تحليل االنحدار المتعدد(Multiple Regression:)  الختبار أثر مجموعة من المتغيرات المستقلة

 على المتغير التابع.

 ( تحليل االنحدار البسيطSimple Regression:)  الختبار تأثير كل متغير مستقل في المتغير

 التابع.

 تحليل التباين االحادي اختبار (ANOVA:) ات لمتغير  تستخدم الختبار الفروق ذات الداللة اإلحصائية

 الدراسة الديموغرافية.
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 الفصل الرابع
 تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات

 ( المقدمة6-0)

يتناول هذا الفصل عرضاً لخصائص عينة الدراسة، وتحليل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام 

 ج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةالطرق اإلحصائية والمحددة في منهجية البحث، كما تم استخدام برنام

(Statistical Package for the Social Sciences,V21)  إلجراء التحليل اإلحصائي على البيانات التي

 تم تجميعها من خالل االستبانات التي تم توزيعها على عينة الدراسة.

 التحليل الوصفي( 6-2)

 أواًل: إدارة الجودة الشاملة

مجاالت إدارة الجودة الشاملة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم وصف وتحليل 

 وترتيب أهمية الفقرة ومستوى أهميتها كما هو موضح بالجداول التالية:

 ميع مجاالت إدارة الجودة الشاملةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لج: (0-6الجدول )
 األهميةمستوى  المرتبة المعياري االنحراف  بيالمتوسط الحسا المعامل المعاملرقم 

 مرتفع 0 0.66 4.07 التركيز على الزبون  0
 مرتفع 0 0.84 3.83 العمل بروح الفريق 7
 مرتفع 7 0.74 3.96 دعم اإلدارة العليا 3
 مرتفع 4 0.78 3.88 البحث والتطوير 4
 مرتفع 0 0.85 3.79 التدريب 0
 رتفعم 3 0.70 3.91 الدرجة الكلية 

(، وانحراف 4.52أظهرت النتائج أن مجال )التركيز على الزبون( حصل على متوسط حسابي بلغ )

(، وانحراف 3.83.(، كما حصل مجال )العمل بروح الفريق( على متوسط حسابي بلغ )00معياري بلغ )
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نحراف معياري (، وا3.90(، وحصل مجال )دعم اإلدارة العليا( على متوسط حسابي بلغ )5.84معياري بلغ )

(، وانحراف معياري بلغ 3.88(، كما حصل مجال )البحث والتطوير( على متوسط حسابي بلغ )5.24بلغ )

(. وقد 5.80(، وانحراف معياري بلغ )3.29(، وحصل عامل )التدريب( على متوسط حسابي بلغ )5.28)

بناًء على مقياس ليكارت أشار الجدول إلى أن كل مجاالت الدراسة قد حصلت على درجة أهمية مرتفعة 

 ويعزى ذلك حرص الشركة على رضا الزبون، وتوفير كافة احتياجاته وتلبيتها. الخماسي.

 التركيز على الزبون 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال التركيز على الزبون 

 (.7-4كما هو مبين في الجدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال التركيز على الزبون : (7-6الجدول )
رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعياري 

 األهمية

0 
تسعى الشركة على أن تكون سباقة في تلبية احتياجات 

 زبائنها.
 مرتفعة 0 0.80 4.21

7 
الزبائن متطلب ضروري لتحقيق  تعتبر الشركة رضا

 االستمرارية على المدى البعيد.
 مرتفعة 7 0.83 4.25

 متوسطة 2 0.87 4.55 تعمل الشركة على التنبؤ بالمشكالت التي تواجه الزبائن. 3
 مرتفعة 3 0.81 4.11 تتعامل الشركة مع الشكاوى الصادرة عن الزبائن. 4
 مرتفعة 0 0.91 4.01 ئن بشكل مستمر.تحرص الشركة على استطالع آراء الزبا 0

0 
تبلغ الشركة الزبائن بااللتزامات المالية المستحقة عليهم في 

 مرتفعة 4 0.90 4.02 الوقت المناسب.

 مرتفعة 0 0.83 4.01 تهتم الشركة بالتغذية الراجعة من الزبائن. 2

8 
تسعى الشركة لتحقيق توقعات الزبائن من خالل طرح 

 منتجات جديدة.
 مرتفعة 8 0.87 3.99

 مرتفعة  0.66 4.07 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجال كامالً  
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التركيز على الزبون، حيث 7-4يظهر الجدول )

(. 4.52ام البالغ )( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي الع3.99- 4.70تراوحت المتوسطات الحسابية لها ما بين )

( التي تنص على أنه: " تسعى الشركة على أن تكون سباقة في تلبية احتياجات زبائنها 0وقد حصلت الفقرة )

األولى بدرجة أهمية مرتفعة، فيما  المرتبة ى(، عل5.85(، وانحراف معياري بلغ )4.70" على متوسط حسابي )

لتحقيق توقعات الزبائن من خالل طرح منتجات جديدة.  ( التي تنص على أنه: تسعى الشركة8حصلت الفقرة )

 ويعزى  األخيرة بدرجة أهمية مرتفعة. المرتبة(، في 5.82(، وانحراف معياري بلغ )3.99بمتوسط حسابي بلغ )

ذلك إلى حرص شركات األدوية على االهتمام بمتطلبات الزبون وتلبيتها، وذلك من خالل التنبؤ برغباتهم 

 يرها، لما لذلك من أهمية في تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لها.واحتياجاتهم وتوف

 . العمل بروح الفريق

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال العمل بروح الفريق 

 (.3-4كما هو مبين في الجدول )

 فقرات المتعلقة بمجال العمل بروح الفريقالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع ال: (3-6الجدول )
رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعياري 

 األهمية
 مرتفعة 7 0.96 3.91 تتيح الشركة الفرصة للموظفين إلبداء آرائهم. 9
 مرتفعة 0 1.07 3.57 تشرك الشركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار. 10

11 
شركة على إنجاز األعمال من خالل فرق تؤكد ال
 مرتفعة 0 0.94 3.84 العمل.

 مرتفعة 3 1.00 3.87 تتبنى الشركة سياسات العمل بروح الفريق. 12
 مرتفعة 0 0.97 3.93 تسود أجواء مريحة في الشركة لفريق العمل. 13

14 
تحرص الشركة على تفعيل دور كل فرد في فريق 

 العمل.
 متوسطة 4 0.97 3.86

 مرتفعة  0.84 3.83 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجال كامالً  
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال العمل بروح الفريق، حيث تراوحت 3-4يظهر الجدول )

وقد (. 3.83( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )3.02- 3.93المتوسطات الحسابية لها ما بين )

ابي على متوسط حس "،تسود أجواء مريحة في الشركة لفريق العمل"( التي تنص على أنه: 03حصلت الفقرة )

( 05(، في المرتبة األولى بدرجة أهمية مرتفعة، فيما حصلت الفقرة )5.92(، وانحراف معياري بلغ )3.93)

(، وانحراف 3.02توسط حسابي بلغ )التي تنص على أنه: تشرك الشركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار. بم

 (، في المرتبة األخيرة بدرجة أهمية متوسطة.0.52معياري بلغ )

 دعم اإلدارة العليا

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال دعم اإلدارة العليا 

 (.4-4كما هو مبين في الجدول )

وسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال دعم اإلدارة العليا، حيث تراوحت ( المت4-4يظهر الجدول )

(. وقد 3.90( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )3.80- 4.50المتوسطات الحسابية لها ما بين )

لتزام ( التي تنص على أنه: "تؤكد اإلدارة العليا على الموظفين في الشركة بضرورة اال08حصلت الفقرة )

(، في المرتبة األولى بدرجة 5.82(، وانحراف معياري بلغ )4.50باألنظمة والقوانين" على متوسط حسابي )

( التي تنص على أنه: ُتشعر اإلدارة العليا في الشركة الموظفين بأنهم 00أهمية مرتفعة، فيما حصلت الفقرة )

(، 5.95(، وانحراف معياري بلغ )3.80لغ )مسؤولون عن تقديم منتجات ذات جودة عالية" بمتوسط حسابي ب

 األنظمةب ويعزى ذلك إلى اهتمام شركات األدوية العميق بااللتزام في المرتبة األخيرة بدرجة أهمية مرتفعة.

 .والقوانين التي تساعد على تنظيم سير العمل على أكمل وجه
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 متعلقة بمجال دعم اإلدارة العلياالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات ال: (6-6الجدول )
رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعياري 

 األهمية

00 
تتبنى اإلدارة العليا في الشركة اقتراحات الموظفين التي ترفع من 

 مستوى الجودة.
 مرتفعة 0 0.99 3.86

00 
ديم سؤولون عن تقُتشعر اإلدارة العليا في الشركة الموظفين بأنهم م

 منتجات ذات جودة عالية.
 مرتفعة 0 0.90 3.85

02 
تهتم اإلدارة العليا في الشركة بتنمية المعرفة بشكل دائم لتحسين 

 مستوى الجودة.
 مرتفعة 4 0.92 3.92

08 
تؤكد اإلدارة العليا على الموظفين في الشركة بضرورة االلتزام باألنظمة 

 والقوانين.
 عةمرتف 0 0.87 4.05

09 
تضع اإلدارة العليا في الشركة خطط واضحة لتحقيق االلتزام بجودة 

 المنتج.
 مرتفعة 7 0.88 4.04

 مرتفعة 3 0.89 4.03 تتبنى اإلدارة العليا في الشركة ببناء رؤيا لتحسين جودة منتجاتها. 75
 مرتفعة  0.74 3.96 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجال كامالً  

 ث والتطويرالبح

 والتطوير البحثتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال 

 (.0-4كما هو مبين في الجدول )

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال البحث والتطوير، حيث تراوحت 0-4يظهر الجدول )

(. وقد 3.88( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )3.20- 4.57المتوسطات الحسابية لها ما بين )

( التي تنص على أنه: " تحرص الشركة على مواكبة المستجدات الحديثة في مجال األدوية" 70حصلت الفقرة )

(، في المرتبة األولى بدرجة أهمية مرتفعة، فيما 5.90(، وانحراف معياري بلغ )4.57على متوسط حسابي )

( التي تنص على أنه: " تستخدم الشركة المعدات التكنولوجية الحديثة في تطوير المنتج" 74الفقرة ) حصلت

 ويعزى  (، في المرتبة األخيرة بدرجة أهمية مرتفعة.0.53(، وانحراف معياري بلغ )3.20بمتوسط حسابي بلغ )
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ان اهم في الرقي بالشركة وضمكل ما يستجد من معدات ولوازم تس مواكبة على شركات األدوية ذلك إلى حرص

 .رضا زبائنها

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال البحث والتطوير: (5-6الجدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  المرتبة
 األهمية

 تحرص الشركة على مواكبة المستجدات الحديثة في مجال 70
 األدوية.

 مرتفعة 0 0.91 4.02

تشجع الشركة الموظفين على استخدام أساليب مبتكرة من أجل  77
 مرتفعة 7 0.91 3.96 تحسين أداء العمل بشكل دائم.

 مرتفعة 0 0.92 3.78 توفر الشركة بيئة تدعم االبتكار والتطوير المستمر. 73
 مرتفعة 2 1.03 3.75 المنتج. طويرتستخدم الشركة المعدات التكنولوجية الحديثة في ت 74
 مرتفعة 0 0.93 3.79 تطور الشركة بنيتها البحثية لمواكبة التغيرات في البيئة الخارجية. 70

تحرص الشركة على اكتشاف المفاهيم الجديدة الستخدامها في  70
 مرتفعة 4 0.89 3.92 عمليات البحث والتطوير.

الذاتية من أجل تنفيذ تسعى الشركة إلى تطوير إمكانياتها  72
 عملياتها اإلنتاجية بسهولة.

 مرتفعة 3 0.92 3.93

 مرتفعة  0.78 3.88 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجال كامالً  
 التدريب

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال التدريب كما هو 

 (.0-4مبين في الجدول )

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التدريب، حيث تراوحت 0-4يظهر الجدول )

(. وقد 3.29( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )3.02- 3.90المتوسطات الحسابية لها ما بين )

ت عددة لتطوير قدرا( التي تنص على أنه: " تحرص الشركة على عقد دورات تدريبية مت78حصلت الفقرة )

(، في المرتبة األولى بدرجة أهمية 5.94(، وانحراف معياري بلغ )3.90الموظفين " على متوسط حسابي )
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( التي تنص على أنه: " تضع الشركة خطط تدريبية شاملة" بمتوسط حسابي 30مرتفعة، فيما حصلت الفقرة )

 ويعزى ذلك إلى حرص خيرة بدرجة أهمية متوسطة.(، في المرتبة األ0.50(، وانحراف معياري بلغ )3.02بلغ )

 وراتد أن يكون عاملوها مستعدين ومتأهبين لكل ما قد يطرأ من تحديات من خالل عقد على شركات األدوية

 .قدراتهم ومهاراتهم لتطوير متعددة تدريبية

 دريبالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال الت: (4-6الجدول )
رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعياري 

 األهمية

78 
تحرص الشركة على عقد دورات تدريبية متعددة لتطوير قدرات 

 الموظفين.
 مرتفعة 0 0.94 3.91

 مرتفعة 8 1.00 3.76 تحفز الشركة الموظفين لالشتراك بالدورات التدريبية. 79
 مرتفعة 0 0.97 53.8 داء الموظفين المستفيدين من الدورات التدريبية.تقيم الشركة أ 35
 مرتفعة 9 1.01 3.67 تضع الشركة خطط تدريبية شاملة. 30
 مرتفعة 7 1.00 3.82 تحدد الشركة أوقات الدورات التدريبية بما يتالءم مع طبيعة العمل. 37
 مرتفعة 6 0.99 3.78 تهيئ الشركة متطلبات تطبيق الدورات للعاملين. 33

34 
تحرص الشركة على اختيار المدربين ذوي الكفاءة لكل دورة تدريبية 

 مرتفعة 3 0.99 3.81 حسب االحتياجات المطلوبة.

 مرتفعة 6 1.01 3.78 تطور الشركة مهارات وكفاءات عامليها من خالل التدريب 30

30 
 لتحرص الشركة على عقد دورات تدريبية بما يناسب طبيعة العم

 فيها.
 متوسطة 3 1.01 3.81

 مرتفعة  0.85 3.79 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجال كامالً  
 ثانيًا: الميزة التنافسية

تم وصف وتحليل مجاالت الميزة التنافسية، باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب 

 ح بالجداول التالية:أهمية الفقرة ومستوى أهميتها كما هو موض

(، وانحراف معياري 3.89أظهرت النتائج أن مجال )الحصة السوقية( حصل على متوسط حسابي بلغ )

(. وقد 5.27(، وانحراف معياري بلغ )3.90.(، وحصل مجال )النوعية( على متوسط حسابي بلغ )27بلغ )
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 .بناًء على مقياس ليكارت الخماسيأشار الجدول إلى أن كل المجاالت قد حصلت على درجة أهمية متوسطة 

 ويعزى ذلك إلى أهمية هذه المجاالت وأثرها على الميزة التنافسية لشركات األدوية.

 لتنافسيةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت الميزة ا: (2-6الجدول )
 هميةاألمستوى  المرتبة المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي المعامل المعاملرقم 

 مرتفعة 7 0.72 3.89 الحصة السوقية 0
 مرتفعة 0 0.72 3.91 النوعية 7
 مرتفعة  0.69 3.90 الدرجة الكلية 

 السوقية الحصة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال الحصة السوقية 

 (.8-4كما هو مبين في الجدول )

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الحصة السوقية، حيث تراوحت 8-4يظهر الجدول )

(. وقد 3.89( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )3.83- 4.57المتوسطات الحسابية لها ما بين )

قيق حصة ح( التي تنص على أنه: " تسعى الشركة إلى التوسع في السوق جغرافيًا من أجل ت44حصلت الفقرة )

(، في المرتبة األولى بدرجة أهمية 05.8(، وانحراف معياري بلغ )4.57سوقية كبيرة " على متوسط حسابي )

( التي تنص على أنه: " تصمم الشركة خطط دقيقة لتعظيم حصتها السوقية 40مرتفعة، فيما حصلت الفقرة )

(، في المرتبة األخيرة بدرجة أهمية 5.89(، وانحراف معياري بلغ )3.83في السوق " بمتوسط حسابي بلغ )

ويعزى ذلك إلى اهتمام الشركة بالتوسع في أكبر عدد من البلدان وكسب زبائن أكثر من منافسيهم،  مرتفعة.

 وبالتالي اكتساب الميزة التنافسية المرجوة.
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 لسوقيةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال الحصة ا: (8-6الجدول )
رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  المرتبة المعياري 

 األهمية
 مرتفعة 0 0.92 3.89 تبتكر الشركة طرق جديدة لزيادة نسبة المبيعات. 32
 مرتفعة 3 0.90 3.91 تسعى الشركة إلى ابتكار أساليب ترويجية ذات تكلفة منخفضة. 38
 مرتفعة 7 0.89 3.96 هدفة جديدة.تبحث الشركة عن أسواق مست 39
 مرتفعة 0 0.94 3.89 تقيم الشركة وضع السوق المستهدف باستمرار. 45
 مرتفعة 00 0.89 3.83 تصمم الشركة خطط دقيقة لتعظيم حصتها السوقية في السوق. 40

تستخدم الشركة استراتيجية اختراق السوق بهدف تعظيم حصتها  47
 السوقية.

 عةمرتف 0 0.96 3.86

 مرتفعة 9 0.99 3.85 تركز الشركة على اإلبداع واالبتكار في منتجاتها. 43

44 
تسعى الشركة إلى التوسع في السوق جغرافيًا من أجل تحقيق حصة 

 سوقية كبيرة.
 مرتفعة 0 0.80 4.02

40 
تحرص الشركة على تحليل البيئة السوقية الخارجية من فرص 

 وتهديدات.
 مرتفعة 3 0.82 3.90

 مرتفعة 9 0.84 3.85 تسعى الشركة إلى القيام حمالت تسويقية لزيادة أرباحها. 40
 مرتفعة 0 0.93 3.86 تحرص الشركة على جذب أكبر عدد من المستثمرين والموردين. 42
 مرتفعة  0.72 3.89 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجال كامالً  

 النوعية

االنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال النوعية كما هو تم حساب المتوسطات الحسابية و 

 .(9-4مبين في الجدول )

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال النوعية، حيث تراوحت المتوسطات 9-4يظهر الجدول )

(. وقد حصلت الفقرة 3.90( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )3.20- 4.50الحسابية لها ما بين )

( التي تنص على أنه: " تقوم الشركة بمراقبة جودة المنتجات والخدمات بشكل مستمر" على متوسط حسابي 07)

( 02األولى بدرجة أهمية مرتفعة، فيما حصلت الفقرة ) المرتبة(، في 5.80(، وانحراف معياري بلغ )4.50)

لغ بائن بمنتجات وخدمات تفوق توقعاتهم " بمتوسط حسابي بالتي تنص على أنه: " تلتزم الشركة بتزويد الز 
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ويعزى ذلك إلى اهتمام  األخيرة بدرجة أهمية مرتفعة. المرتبة(، في 0.50(، وانحراف معياري بلغ )3.20)

 شركات األدوية بزبائنها الذين يستخدمون هذه المنتجات ورضاهم عنها.

 ة لجميع الفقرات المتعلقة بمجال النوعيةالمتوسطات واالنحرافات المعياري: (9-6الجدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  المرتبة
 األهمية

 مرتفعة 6 0.89 3.88 تحرص الشركة على اإلبداع واالبتكار في منتجاتها. 48

49 
تلبي الشركة كافة رغبات الزبائن من خدمات ومنتجات بجودة 

 عالية.
 مرتفعة 4 0.87 3.91

 مرتفعة 0 0.84 3.88 تتنبأ الشركة برغبات زبائنها من سلع وخدمات. 05
 مرتفعة 3 0.84 3.98 تحرص الشركة على تقديم سلعه وفق أفضل المعايير العالمية. 00
 مرتفعة 0 0.81 4.06 تقوم الشركة بمراقبة جودة المنتجات والخدمات بشكل مستمر. 07
 مرتفعة 0 0.86 3.89 يل السوق المستهدف بعناية.تسعى الشركة إلى تحل 03
 مرتفعة 9 0.96 3.80 تشجع الشركة موظفيها على االبتكار في األساليب اإلنتاجية. 04
 مرتفعة 8 0.92 3.82 تهتم الشركة بتقديم الخدمات المستندة على رغبات الزبائن. 00

00 
 ماتتحرص الشركة على الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلو 

 والبيانات الضرورية للوصول إلى ضبط الجودة للخدمات والسلع.
 مرتفعة 7 0.87 3.99

 مرتفعة 05 1.01 3.75 تلتزم الشركة بتزويد الزبائن بمنتجات وخدمات تفوق توقعاتهم. 02
 مرتفعة  0.72 3.91 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجال كامالً  

 مستقلة:العالقة بين المتغيرات ال

لفحص العالقة بين متغيرات  (Bivariate Pearson Correlation)ارتباط بيرسون  اختبارتم استخدام  

تقع  rان العالقة بين المتغيرات المستقلة مع بعضها البعض قوية، حيث أن  (05-4الجدول )الدراسة. يظهر 

. 5.842تساوي  rقوية جدا، حيث أن ابع والعالقة بين المتغيرات الفرعية للمتغير الت0.821 و 5.250ما بين 

وكذلك يشير الجدول إلى العالقة القوية ما بين المتغير التابع )الميزة التنافسية( وجميع المتغيرات الفرعية للمتغير 
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. وأن العالقة ما بين إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية 5.895و 5.223تقع ما بين  rالمستقل، حيث أن 

 . 5.900تساوي  rحيث أن  قوية جدا،

 الدراسةمعامالت االرتباط بين متغيرات : (10-6الجدول )
 9 8 7 6 0 4 3 7 0 البيان المتغير الرقم

0 
التركيز على 

 الزبون 
          االرتباط
          الداللة

7 
العمل بروح 

 الفريق
         762.** االرتباط
         000. الداللة

3 
رة دعم اإلدا
 العليا

        800.** 781.** االرتباط
        000. 000. الداللة

4 
البحث 
 والتطوير

       821.** 783.** 807.** االرتباط
       000. 000. 000. الداللة

 التدريب 0
      821.** 710.** 746.** 705.** االرتباط
      000. 000. 000. 000. الداللة

0 
دة إدارة الجو 
 الشاملة

     887.** 935.** 905.** 908.** 888.** االرتباط
     000. 000. 000. 000. 000. الداللة

2 
الحصة 
 السوقية

    74.8** 751.** 841.** 775.** 781.** 813.** االرتباط
    000. 000. 000. 000. 000. 000. الداللة

 النوعية 8
   .847** .884** 735.** .870** 812.** 772.** 823.** االرتباط

   000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. الداللة

9 
الميزة 
 التنافسية

  961.** 961.** 914.** 773.** 890.** 826.** 808.** 851.** االرتباط
  000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. الداللة

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ( اختبار فرضيات الدراسة6-3) 

تم إجراء بعض االختبارات قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار الختبار الفرضيات وذلك بهدف ضمان 

مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار، حيث تم التأكد من عدم وجود ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة 
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Multicollinearity  من خالل استخدام معامل تضخم التباينVariance Inflation Factor (VIF)  واختبار

لكل متغير من متغيرات الدراسة، مع مراعاتها عدم تجاوز معامل تضخم  Toleranceالتباين المسموح به 

 (.5.50أكبر من ) Tolerance السماح( وأن تكون قيمة 05للقيمة ) (VIF)التباين 

 نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به: (01-6الجدول )
 VIF Tolerance Durbin-Watson المتغيرات المستقلة الفرعية ت

 5.288 3.470 التركيز على الزبون  1

1.915 
 5.274 3.650 العمل بروح الفريق 7
 5.249 4.024 دعم اإلدارة العليا 3
 5.185 5.400 البحث والتطوير 4
 5.298 3.355 التدريب 0

 

( عدم وجود تداخل خطي متعدد بين أبعاد المتغير المستقل، وأن ما يؤكد ذلك 11-4يتبين من الجدول )

( بين القيم VIF(. إذ تراوحت قيمة )05(، لألبعاد التي تقل عن )VIFقيم معيار معامل تضخم التباين )

-1855.( تراوحت بين )Tolerance(. كما أظهرت قيم اختبار التباين المسموح به )3.355-5.400)

يعزى و  ( وهذا يعد مؤشرًا على عدم وجود ارتباط مرتفع بين المتغيرات المستقلة.5.50( وهي أكبر من )2985.

ذلك إلى سعي شركات األدوية في توظيف جل الوسائل الممكنة من أجل تحقيق الميزة التنافسية والحصول 

إلى استقاللية األخطاء إذا كانت قيمته  (Durbin Watson)تسون يشير معامل ديربن واو  على رضا الزبائن.

. وهذا يشير أن األخطاء D=1.915( إلى أن قيمة معامل ديربن واتسون 11-4. ويشير الجدول )2تقترب من 

 غير مقصودة وموزعة عشوائيا.

10H  لتنافسية ق الميزة ااألولى: ال يوجد أثر لممارسات إدارة الجودة الشاملة في تحقيالرئيسية الفرضية

 . (≥1.15αعند مستوى داللة ) ،في شركات األدوية األردنية
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بعد التأكد من صالحية نموذج االنحدار لإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي 

افسية تن( للتحقق من أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة على تحقيق الميزة الMultiple Regressionالمتعدد )

 (.12-4في شركات األدوية األردنية، وكما هو موضح بالجدول )

ممارسات إدارة الجودة الشاملة على تحقيق  نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير: (12-6الجدول )
 الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية

المتغير 
 التابع

 ملخص النموذج
Model 

Summery 

 اينتحليل التب
ANOVA 

 معامالت االنحدار
Coefficient 

(r) 
معامل 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

F 
DF 

درجات 
 الحرية

F Sig 
مستوى 
 الداللة

 Β البيان
الخطأ 
 t المعياري 

Sig 
مستوى 
 الداللة

تحقيق 
الميزة 
 التنافسية

5.970 5.808 355.000 0 5.555 

التركيز على 
 الزبون 

5.300 5.046 6.453 5.000 

العمل بروح 
 الفريق

5.108 5.038 2.862 5.005 

دعم اإلدارة 
 5.012 2.520 5.045 5.113 العليا

البحث 
 والتطوير

5.380 5.050 7.679 5.000 

 5.399 5.845 5.036 5.030 التدريب
 (α≤0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

( وجود أثر ذو داللة إحصائية لممارسات إدارة الجودة 12-4ات الواردة في الجدول )يتضح من البيان

r (0.926 ،)الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية، إذ بلغ معامل االرتباط المتعدد 

األدوية  لتنافسية في شركاتمما يشير إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الميزة ا

( 85.8%( من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة )0.858ففسر ما نسبته ) 2Rاألردنية، أما معامل التحديد 

من التغيرات في تحقيق الميزة التنافسية ناتجة عن التغير في إدارة الجودة الشاملة. ويؤكد معنوية هذا األثر 
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(. كما 0.05( وهي دالة عند مستوى معنوية )5.55( وبمستوى داللة )355.000المحسوبة والبالغة ) Fقيمة 

بينت النتائج وجود تأثير داخلي قوي للمتغيرات الفرعية )التركيز على الزبون، العمل بروح الفريق، دعم اإلدارة 

نتائج عدم وجود (. كما بينت ال0.05العليا، والبحث والتطوير(، إذ كانت مستويات الداللة الفرعية اقل من )

إلى حرص شركات األدوية على تطبيق ممارسات إدارة  ذلك ويعزى  .تأثير داخلي على النموذج )للتدريب(

الجودة الشاملة والتي من شأنها أن تنعكس على مكانة الشركة في السوق، وتحقق لهذه الشركات ميزة تنافسية 

 على الصعيدين المحلي والعالمي.

 ليل فأننا ترفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة التي تنص على:وبناء على ما سبق من تح

 عند ،"يوجد أثر لممارسات إدارة الجودة الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية

 ."(α≤5.50) داللة مستوى 

 :وينبثق من الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات الفرعية التالية

1.10H ال يوجد أثر للتركيز على الزبون في تحقيق الميزة التنافسية )الحصة فرعية األولى: الفرضية ال

 (.≥5.50αعند مستوى داللة ) ،السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية

( للتحقق من Simple -Regressionلإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط )

زبون على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية، تأثير التركيز على ال

 (.03-4كما هو مبين في الجدول )

على  ( وجود أثر ذو داللة إحصائية للتركيز على الزبون 03-4يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

 r (.8515،)ذ بلغ معامل االرتباط المتعدد تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية، إ
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( لقياس تأثير التركيز على Simple -Regressionاختبار االنحدار البسيط ): (4-13الجدول )
 الزبون على تحقيق الميزة التنافسية

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ركات ش مما يشير إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين التركيز على الزبون وتحقيق الميزة التنافسية في

( من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة 0.725ففسر ما نسبته ) 2Rاألدوية األردنية، أما معامل التحديد 

( من التغيرات في تحقيق الميزة التنافسية ناتجة عن التغير في التركيز على الزبون. ويؤكد معنوية %72.5)

( وهي دالة عند مستوى معنوية 5.55توى داللة )( وبمس666.322المحسوبة والبالغة ) Fهذا األثر قيمة 

افسية " ال يوجد أثر للتركيز على الزبون على تحقيق الميزة التنوبذلك نرفض الفرضية التي تنص على(. 0.05)

 " ونقبل الفرضية البديلة.( ≥ 5.50αعند مستوى داللة ) )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية

ى سعي شركات األدوية على تلبية كافة احتياجات ومتطلبات الزبون، والتعرف المستمر على ويعزى ذلك إل

رغباته وتحقيقها، بهدف بناء ثقة دائمة معه، تدفعه إلى إعادة شراء السلع والمنتجات التي تقدمها شركات 

 األدوية.

1.20H  :ية )الحصة ق الميزة التنافسللعمل بروح الفريق على تحقي ال يوجد أثرالفرضية الفرعية الثانية

 .(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية

 معامالت االنحدار
درجات 
 F الحرية

2R 
معامل 
 التحديد

r 
 المتغير التابع االرتباط

Sig t β 
المتغير 
 لالمستق

5.555 70.803 5.888 
على  زالتركي

 الزبون 

0 
 703 الميزة التنافسية  5.800 5.270 000.377

704 
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( للتحقق من Simple -Regressionلإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط )

ألدوية األردنية، ية( في شركات اتأثير العمل بروح الفريق على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة السوقية، النوع

 (.14-4كما هو مبين في الجدول )

( لقياس تأثير العمل بروح الفريق Simple -Regressionاختبار االنحدار البسيط ): (4-14الجدول )
 على تحقيق الميزة التنافسية

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

للعمل بروح الفريق على ( وجود أثر ذو داللة إحصائية 04-4يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

(، مما يشير إلى 0.808) rتحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية، إذ بلغ معامل االرتباط المتعدد 

وجود عالقة إيجابية قوية بين العمل بروح الفريق وتحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية، أما 

( من 65.3%( من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة )0.653ه )ففسر ما نسبت 2Rمعامل التحديد 

 Fالتغيرات في تحقيق الميزة التنافسية ناتجة عن التغير في العمل بروح الفريق. ويؤكد معنوية هذا األثر قيمة 

فض (. وبذلك نر 0.05( وهي دالة عند مستوى معنوية )5.55( وبمستوى داللة )475.345المحسوبة والبالغة )

الفرضية التي تنص على " ال يوجد أثر للعمل بروح الفريق على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة السوقية، 

ويعزى ذلك إلى  " ونقبل الفرضية البديلة.(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،النوعية( في شركات األدوية األردنية

األداء اإلنتاجي في شركات األدوية،  أهمية روح الفريق في خلق أفكار جديدة ومبتكرة تهدف إلى تحسين

 والوصول إلى ميزة تنافسية عالية في السوق.

 معامالت االنحدار
درجات 
 الحرية

F 
2R 

معامل 
 التحديد

R 
 االرتباط

 المتغير التابع
Sig t β 

المتغير 
 المستقل

العمل بروح  5.000 70.857 5.555
 الفريق

0 
 703 الميزة التنافسية  5.858 5.003 420.340

704 
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1.30H  :ال يوجد أثر لدعم اإلدارة العليا على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة الفرضية الفرعية الثالثة

 .(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية

( للتحقق من Simple -Regressionذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط )لإلجابة عن ه

تأثير دعم اإلدارة العليا على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية، 

 (.00-4كما هو مبين في الجدول )

( لقياس تأثير دعم اإلدارة العليا Simple -Regressionاختبار االنحدار البسيط ): (05-6الجدول )
 على تحقيق الميزة التنافسية

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

( وجود أثر لدعم اإلدارة العليا على تحقيق الميزة التنافسية 00-4يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

إلى وجود عالقة إيجابية  (، مما يشير8265.) rفي شركات األدوية األردنية، إذ بلغ معامل االرتباط المتعدد 

ففسر  2Rقوية بين دعم اإلدارة العليا وتحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية، أما معامل التحديد 

( من التغيرات في تحقيق الميزة 68.2%( من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة )0.682ما نسبته )

المحسوبة والبالغة  Fاإلدارة العليا. ويؤكد معنوية هذا األثر قيمة دعم  التنافسية ناتجة عن التغير في

ذلك نرفض الفرضية التي (. وب0.05( وهي دالة عند مستوى معنوية )5.55( وبمستوى داللة )541.794)

ال يوجد أثر لدعم اإلدارة العليا على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات تنص على "

ويعزى ذلك إلى حرص اإلدارة العليا  " ونقبل الفرضية البديلة.(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،ألدوية األردنيةا

درجات  معامالت االنحدار
 F الحرية

2R 
معامل 
 التحديد

r 
 المتغير التابع االرتباط

Sig t β المتغير المستقل 

 دعم اإلدارة العليا 5.220 73.720 5.555
0 

 703 الميزة التنافسية  5.870 5.087 040.294
704 
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في شركات األدوية على بذل جهود حثيثة لتحسين جودة السلع والمنتجات المقدمة، وتحقيق ميزة تنافسية عالية 

 في السوق.

1.40H  :ة والتطوير على تحقيق الميزة التنافسية )الحص لبحثلال يوجد أثر الفرضية الفرعية الرابعة

 .(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية

( للتحقق من Simple -Regressionلإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط )

ردنية، كما السوقية، النوعية( في شركات األدوية األ تأثير البحث والتطوير على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة

 (.16-4هو مبين في الجدول )

( لقياس تأثير البحث والتطوير Simple -Regressionاختبار االنحدار البسيط ): (4-16الجدول )
 على تحقيق الميزة التنافسية

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لتطوير على تحقيق الميزة التنافسية لبحث وال( وجود أثر 16-4يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

(، مما يشير إلى وجود عالقة إيجابية 8905.) rفي شركات األدوية األردنية، إذ بلغ معامل االرتباط المتعدد 

ففسر  2Rقوية بين البحث والتطوير وتحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية، أما معامل التحديد 

( من التغيرات في تحقيق الميزة 79.2%لتباين في المتغير التابع، أي أن قيمة )( من ا7925.ما نسبته )

( 964.347المحسوبة والبالغة ) Fالتنافسية ناتجة عن التغير في البحث والتطوير. ويؤكد معنوية هذا األثر قيمة 

 معامالت االنحدار
درجات 
 الحرية

F 

2R 
معامل 
 التحديد

r 
 االرتباط

 التابع المتغير
Sig t β 

المتغير 
 المستقل

 البحث والتطوير 5.294 30.504 5.555
0 

 703 الميزة التنافسية  5.895 5.297 904.342
704 
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ال نص على "ذلك نرفض الفرضية التي ت(. وب0.05( وهي دالة عند مستوى معنوية )5.55وبمستوى داللة )

 ،لبحث والتطوير على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنيةليوجد أثر 

ويعزى ذلك إلى حرص شركات األدوية على إيجاد  " ونقبل الفرضية البديلة.(≥5.50αعند مستوى داللة )

 آليات جديدة ومبتكرة لتطوير أساليب العمل.

1.50H  ال يوجد أثر للتدريب على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة السوقية، الخامسة:  ضية الفرعيةالفر

 .(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،النوعية( في شركات األدوية األردنية

( للتحقق من Simple -Regressionلإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط )

الميزة التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدوية األردنية، كما هو  تأثير التدريب على تحقيق

 (.02-4مبين في الجدول )

( وجود أثر ذو داللة إحصائية للتدريب على تحقيق الميزة 02-4يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

مما يشير إلى وجود عالقة  r (.7735،)عدد التنافسية في شركات األدوية األردنية، إذ بلغ معامل االرتباط المت

 إيجابية قوية بين التدريب وتحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية،

( لقياس تأثير التدريب على Simple -Regressionاختبار االنحدار البسيط ): (02-6الجدول )
 تحقيق الميزة التنافسية

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 معامالت االنحدار
درجات 
 F الحرية

2R 
معامل 
 التحديد

r 
 المتغير التابع االرتباط

Sig t β 
المتغير 
 المستقل

 التدريب 5.037 09.320 5.555
0 

 703 الميزة التنافسية  5.223 5.092 320.440
704 
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( 59.7%( من التباين في المتغير التابع، أي أن قيمة )5975.) ففسر ما نسبته 2Rأما معامل التحديد 

المحسوبة  Fمن التغيرات في تحقيق الميزة التنافسية ناتجة عن التغير في التدريب. ويؤكد معنوية هذا األثر قيمة 

(. وبذلك نرفض الفرضية 0.05( وهي دالة عند مستوى معنوية )5.55( وبمستوى داللة )375.446والبالغة )

ة لتدريب على تحقيق الميزة التنافسية )الحصة السوقية، النوعية( في شركات األدويليوجد أثر  على الالتي تنص 

ويعزى ذلك إلى حرص شركات األدوية على  الفرضية البديلة. (، ونقبل≥ 5.50αعند مستوى داللة ) األردنية

 ير قدراتهم اإلنتاجية.عقد دورات تدريبية للعاملين لديها، بهدف تحسين مهاراتهم، وتطو 

20H ال توجد فروق ألثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية الفرضية الثاني :

 .(≥5.50αعند مستوى داللة ) ،في شركات األدوية األردنية تعزى لمتغير حجم الشركة

أثر ممارسات إدارة الجودة ( ANOVAلإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي )

( 08-4الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية تعزى لمتغير حجم الشركة، والجدول )

 يبين النتائج:

 ( إلى عدم وجود فروق في متوسطات أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة على08-4جدول )اليشير 

  (α≤0.05) ةعند مستوى الدالل ،األدوية األردنية تعزى لمتغير حجم الشركةتحقيق الميزة التنافسية في شركات 

لك ذ( في محور الميزة التنافسية وأبعادها الفرعية والدرجة الكلية للدراسة وب5.50إذ كانت الفروق أعلى من )

يزة التنافسية مال توجد فروق ألثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة على تحقيق النقبل الفرضية التي تنص على "

  ".(α≤0.05)عند مستوى داللة  ،لمتغير حجم الشركةفي شركات األدوية األردنية تعزى 

تحليل التباين األحادي للفروق في إجابات عينة الدراسة في دراسة أثر ممارسات إدارة : (08-6)الجدول 
 عزى لمتغير حجم الشركةالجودة الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية ت
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 العينة الحجم المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

اريالمعي  
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

اإلحصائي 

 )ف(

 مستوى

 الداللة

التركيز على 

 الزبون

 0.861 2 1.722 بين المجموعات 0.621 3.850 30 صغيرة

1.963 0.143 
 0.439 252 110.577 داخل المجموعات 0.629 4.076 107 متوسطة

  254 112.299 المجموع 0.645 4.118 118 كبيرة

     0.665 4.069 255 ككل

العمل بروح 

 الفريق

 2.555 2 5.110 بين المجموعات 0.859 3.444 30 صغيرة

3.677 0.027 
 0.695 252 175.111 داخل المجموعات 0.827 3.896 107 متوسطة

  254 180.220 المجموع 0.834 3.870 118 كبيرة

     0.842 3.831 255 ككل

دعم اإلدارة 

 العليا

 1.871 2 3.742 بين المجموعات 0.792 3.633 30 صغيرة

3.462 0.033 
 0.540 252 136.173 داخل المجموعات 0.776 3.978 107 متوسطة

  254 139.915 المجموع 0.680 4.025 118 كبيرة

     0.742 3.960 255 ككل

البحث 

 والتطوير

 1.955 2 3.910 بين المجموعات 0.736 3.548 30 صغيرة

3.291 0.039 
 0.594 252 149.731 داخل المجموعات 0.821 3.898 107 متوسطة

  254 153.641 المجموع 0.731 3.949 118 كبيرة

     0.778 3.880 255 ككل

 بالتدري

 3.468 2 6.935 بين المجموعات 0.964 3.367 30 صغيرة

4.965 0.008 
 0.698 252 175.997 داخل المجموعات 0.773 3.911 107 متوسطة

  254 182.932 المجموع 0.855 3.794 118 كبيرة

     0.849 3.793 255 ككل

إدارة الجودة 

 الشاملة ككل

 1.941 2 3.882 اتبين المجموع 0.687 3.568 30 صغيرة

4.039 0.019 
 0.481 252 121.109 داخل المجموعات 0.720 3.952 107 متوسطة

  254 124.991 المجموع 0.670 3.951 118 كبيرة

     0.701 3.906 255 ككل

الحصة 

 السوقية

 0.691 2 1.381 بين المجموعات 0.737 3.712 30 صغيرة

1.319 0.269 
 0.524 252 131.938 داخل المجموعات 0.736 3.880 107 متوسطة

  254 133.320 المجموع 0.709 3.950 118 كبيرة

     0.724 3.893 255 ككل

 النوعية

 1.118 2 2.236 بين المجموعات 0.737 3.700 30 صغيرة

2.186 0.115 
 0.512 252 128.911 داخل المجموعات 0.782 3.873 107 متوسطة

  254 131.147 المجموع 0.642 3.991 118 كبيرة

     0.719 3.907 255 ككل

الميزة 

 التنافسية ككل

 0.885 2 1.770 بين المجموعات 0.705 3.706 30 صغيرة

1.853 0.159 
 0.478 252 120.375 داخل المجموعات 0.727 3.877 107 متوسطة

  254 122.145 المجموع 0.653 3.970 118 كبيرة

     0.693 00900 522 ككل

ويعزى ذلك إلى أن الشركات على اختالف حجمها تستطيع أن تحقيق جودة عالية لمنتجاتها، وتحقق 

 ميزة تنافسية تضاهي الشركات المنافسة.
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( إذ ≥5.50αأما بالنسبة لمحور إدارة الجودة الشاملة فقد بينت النتائج وجود فروق عند مستوى الداللة )

، 0.027اذ بلغت  ( في الدرجة الكلية وأربعة أبعاد فرعية هي العمل بروح الفريق5.50لفروق أقل من )كانت ا

-4والجدول )، 0.008، والتدريب بلغت 0.039بلغت  والبحث والتطوير، 0.033بلغت  دعم اإلدارة العلياو 

 :هذه الفروق  ( يبين النتائج08

 إدارة الجودة الشاملةلمدخالت نتائج وجود فروق ، وبينت الق ( الى وصف الفرو 08-4يشير الجدول )

متوسط  على بلغتلصالح الشركات الصغيرة  ان الفروق وهي العمل بروح الفريق اذا  ،5.50ذو داللة اقل من 

 متوسط حسابيعلى  بلغتالفروق لصالح الشركات الصغيرة اذ ان ، ودعم اإلدارة العليا 3.444 حسابي

، 3.048 متوسط حسابيعلى  بلغتلصالح الشركات الصغيرة الفروق ن اذ ا، والبحث والتطوير 3.033

 . 3.302 متوسط حسابيعلى  بلغتلصالح الشركات الصغيرة الفروق اذا ان والتدريب 

وتعزى هذه النتيجة الى حرص شركات االدوية على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، بما يحقق لهم 

 عزيز مكانتهم السوقية.ميزة تنافسية كبيرة، ويمكنهم من ت

 زمن تركي الشاملة الجودة إدارة ذا داللة إحصائية لممارسات أثر وفي الختام، تظهر الجداول أن هناك

 التنافسية يزةالم تحقيق في والتدريب الزبون والعمل بروح الفريق ودعم اإلدارة العليا والبحث والتطوير على

 )التركيز ةالدراس األردنية، حيث حصلت جميع مجاالت األدوية اتشرك والنوعية في السوقية والمتمثلة بالحصة

بينما  عة،مرتف أهمية ( علىوالتدريب الزبون، العمل بروح الفريق، دعم اإلدارة العليا، البحث والتطوير على

  متوسطة. أهمية درجة النوعية( على السوقية، )الحصة المجاالت حصلت
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 الفصل الخامس
 ياتمناقشة النتائج والتوص

 مقدمة( 5-0)

دفت الدراسة وفرضياتها وأهدافها، إذ ه أسئلتهايتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة واستنتاجاتها في ضوء 

الجودة الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية في شركات إدارة  محاولة الكشف عن أثر ممارساتالحالية إلى 

 دراسة.تائج النفي ضوء إليها  توصلتم القترحة التي لمالتوصيات ا أيضاً . ويتضمن الفصل األدوية األردنية

 الدراسة نتائج مناقشة( 5-7)

 كاآلتي:و من ناحية الوصفية والعالقات واألثر فيما يلي مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها 

 الجودة الشاملةإدارة  أواًل:

لجودة الشاملة من وجهة نظر وحدة اإدارة  أظهرت نتائج مستوى المتوسطات الحسابية لفقرات مجاالت

فقد جاء مجال التركيز على الزبون بالمرتبة األولى، في حين جاء مجال التدريب  .التحليل أنها كانت مرتفعة

وهذا يدل على اهتمام اإلدارة في شركات األدوية األردنية على تنفيذ االستراتيجيات والخطط . بالمرتبة األخيرة

ليمات واضحة لتحسين الخدمات والسلع المقدمة في الشركات، كما يدل على المرسومة من خالل وضع تع

حرص اإلدارة على تحسين األداء، وتطوير آليات العمل بهدف تحقيق أفضل وأجود السلع، وزيادة الحصة 

 السوقية، وتعظيم أرباحها.

تطبيق  إلى لموظفينا( والتي أظهرت ميل اإلدارة و 7559) الفقهاءاتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

الجودة الشاملة والمتمثلة بالتركيز على احتياجات الموظفين، والتركيز على العميل واالهتمام إدارة  جميع أبعاد

 والتركيز على االحتياجات اإلدارية والتحسين المستمر للعمليات المصرفية.
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 التركيز على الزبون 

درجة جاءت كانت ب أنهاجال التركيز على الزبون المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات م أظهرت

" اجات زبائنهاسباقة في تلبية احتيتسعى الشركة على أن تكون أنه: "الفقرة التي تنص على جاءت مرتفعة، وقد 

حقيق توقعات تسعى الشركة لتالفقرة التي تنص على أنه: "جاءت مرتفعة. فيما  أهميةفي المرتبة األولى بدرجة 

 أن شركات إلىفي المرتبة األخيرة بدرجة أهمية مرتفعة. ويعزى ذلك  ."الل طرح منتجات جديدةلزبائن من خا

جذب أكبر شريحة من الزبائن من خالل تلبية جميع احتياجاتهم، وتطوير منتجات من  إلىتحرص  األدوية

 شأنها أن تحوز على رضاهم.

( والتي أظهرت Ganapavarapu & Prathigadapa, 2015) اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة

 الجودة الشاملة تركز على رضا العمالء.إدارة  إن ممارسات

 العمل بروح الفريق

فقد  ،ل بروح الفريق أنها جاءت مرتفعةأظهرت المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال العم

 أهميةدرجة " في المرتبة األولى بلمريحة في الشركة لفريق العم أجواءتسود الفقرة التي تنص على أنه: "جاءت 

ي المرتبة ف لموظفين في عملية اتخاذ القرار".تشرك الشركة ا"الفقرة التي تنص على أنه: جاءت مرتفعة، فيما 

العمل،  تعزيز فرق  إلىتسعى بشكل مستمر  األدويةأن شركة  إلىاألخيرة بدرجة أهمية متوسطة. ويعزى ذلك 

عكس بدورة ، والذي ينأداءهمالجانب المبدع فيهم، وتحسين  إظهارين، بهدف وخلق بيئة صحية ومريحة للموظف

 على تحقيق جودة كبيرة في المنتجات.

الجودة الشامة إدارة  ممارسات( والتي أظهرت أن Ware, 2014) اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة

 العمل بروح الفريق.على تعزيز وتحسين األداء التنظيمي، والذي ينشأ عن  إيجابيةلها أثار 
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 دعم اإلدارة العليا

جاءت قد ف ،جاءت مرتفعة أنهاأظهرت المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال دعم اإلدارة العليا 

 "ظمة والقوانينة االلتزام باألنفي الشركة بضرور  الموظفينتؤكد اإلدارة العليا على "الفقرة التي تنص على أنه: 

يا في الشركة ُتشعر اإلدارة العل"الفقرة التي تنص على أنه: جاءت مرتفعة، فيما  أهميةبدرجة  في المرتبة األولى

بأنهم مسؤولون عن تقديم منتجات ذات جودة عالية" في المرتبة األخيرة بدرجة أهمية مرتفعة. ويعزى  الموظفين

ديد مسؤوليات كل موظف، حرص اإلدارة العليا على تصميم خطط واضحة لاللتزام بالجودة، وتح إلىذلك 

ي ، والتي من شأنها دعم وتحقيق االستمرارية فاإلدارةوالحرص على االلتزام بالقوانين واألنظمة التي تضعها 

 جودة الخدمات الدوائية التي تقدمها.

 البحث والتطوير

جاءت قد و جاءت مرتفعة،  أنهاأظهرت المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال البحث والتطوير 

ي المرتبة " فاألدويةالفقرة التي تنص على أنه: " تحرص الشركة على مواكبة المستجدات الحديثة في مجال 

ية تستخدم الشركة المعدات التكنولوجالفقرة التي تنص على أنه: "جاءت مرتفعة، فيما  أهميةاألولى بدرجة 

 األدوية حرص شركات إلىمرتفعة. ويعزى ذلك  الحديثة في تطوير المنتج" في المرتبة األخيرة بدرجة أهمية

ق ، وتصميم وابتكار آليات وطر األدويةعلى تطوير آليات عملها، ومواكبة المستجدات الذي يحصل في مجال 

 .األدويةعمل جديدة التي من شأنها أن تحقق جودة عالية في قطاع 

والتي أظهرت أن هناك وجود عالقة  (7507) التلباني واألغا وشراباتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

ذات داللة إحصائية بين التحليل االستراتيجي للبيئة وتحقيق الميزة التنافسية، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية 

خطط وسياسات وبرامج( وتحقيق الميزة  بين توفر عناصر التخطيط االستراتيجي )رسالة، أهداف رئيسة،
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 التنافسية.

 التدريب

فقرة ال تجاءجاءت مرتفعة، حيث  أنهاسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التدريب أظهرت المتو 

ي المرتبة ف " الموظفينتحرص الشركة على عقد دورات تدريبية متعددة لتطوير قدرات التي تنص على أنه: "

ة شاملة" في ريبيتضع الشركة خطط تدالفقرة التي تنص على أنه: "جاءت مرتفعة، فيما  أهميةاألولى بدرجة 

 تحرص على عقد دورات تدريبية األدويةأن شركات  إلىالمرتبة األخيرة بدرجة أهمية متوسطة. ويعزى ذلك 

بهدف تحسين وتطوير مهارات وخبرات الموظفين، والذي ينعكس بدوره على تحسن األداء، وتحقيق جودة عالية 

 السلع. انتتاجفي 

الجودة الشاملة إدارة  ( والتي أظهرت التدريب في ظل7500ريق )حاتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 تتمثل في ضمان جودة المعدات واألدوات المستعملة في تنفيذ العمل. إيجابيةله أثار 

 الميزة التنافسية ثانيًا:

أظهرت نتائج مستوى المتوسطات الحسابية لفقرات مجاالت الميزة التنافسية من وجهة نظر وحدة التحليل 

ة تجويد وتحسين منتجاتها، بهدف تحقيق مكان إلى األدويةحرص شركات  إلىويعزى ذلك ها كانت متوسطة. أن

 عالية في السوق، وتعظيم أرباحها، وتحقيق ميزة تنافسية عالية تضاهي منافسيها.

ة تكلفاستراتيجية قيادة ال ( والتي أظهرت أن7505) الحوري وإسماعيلاتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

كانت أفضل استراتيجية من استراتيجيات الميزة التنافسية، والتي يمكن استخدامها في بيئة عمل شركات صناعة 

 الدواء، ومن ثم استراتيجية التمايز، وجاءت في الرتبة األخيرة استراتيجية التركيز.
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 الحصة السوقية

جاءت قد . و كانت مرتفعة أنهاسوقية لفقرات مجال الحصة ال أظهرت المتوسطات واالنحرافات المعيارية

، "وقية كبيرةمن أجل تحقيق حصة س التوسع في السوق جغرافياً  إلىتسعى الشركة الفقرة التي تنص على أنه: "

ط دقيقة تصمم الشركة خطالفقرة التي تنص على أنه: "جاءت مرتفعة، فيما  أهميةفي المرتبة األولى بدرجة 

ن شركات أ إلى، في المرتبة األخيرة بدرجة أهمية مرتفعة. ويعزى ذلك "لتعظيم حصتها السوقية في السوق 

تحرص على البحث عن أسواق وزبائن مستهدفين جدد بشكل مستمر، وتأكد على تحسين وتطوير  األدوية

 منتجاتها بهدف تعظيم حصتها السوقية، وتعظيم أرباحها.

هرت أن تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، ( التي أظDaru, 2016)اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 يحسن من العالمة التجارية لها، ويعظم أرباحها.

 النوعية

الفقرة  جاءت، فقد مجال النوعية أنها جاءت مرتفعة لفقرات أظهرت المتوسطات واالنحرافات المعيارية

ولى بدرجة المرتبة األ تقوم الشركة بمراقبة جودة المنتجات والخدمات بشكل مستمر" فيالتي تنص على أنه: "

وخدمات تفوق  ئن بمنتجاتتلتزم الشركة بتزويد الزباه: "الفقرة التي تنص على أنوجاءت مرتفعة، فيما  أهمية

تحسين  بضرورة األدويةإدراك شركات  إلى" في المرتبة األخيرة بدرجة أهمية مرتفعة. ويعزى ذلك توقعاتهم

جيع الموظفين على استخدام أساليب متنوعة في األداء، وخلق وتطوير المنتجات التي تقدمها، من خالل تش

بيئات داعمة لعمليات تطوير وتنمية المنتج، ومراقبة جودة المنتجات التي يتم تقديمها، وتقيمها، بهدف تحسين 

 نوعيتها وجودتها.

أثار  الجودة الشامة لهاإدارة  ( التي أظهرت أنWare, 2014)اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
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 على تعزيز المزايا التنافسية، وذلك من خالل ضمان جودة اإلنتاج. إيجابية

 مناقشة االرتباط )العالقات(: 

ي للكشف عن مدى وجود مشكلة االرتباط الخط الدراسة اتتم استخدام معامالت ارتباط بيرسون بين متغير 

رتباط بين مجاالت الدراسة حيث تبين أن مصفوفة معامالت اال ، اذ تم استخراجالمتعدد بين مجاالت الدراسة

اعلى ارتباط (، كما كان 5.900قيمة االرتباط بين مجاالت إدارة الجودة الشاملة وابعاد الميزة التنافسية بلغت )

 كما كان أقل(، 5.840( إذ بلغت )البحث والتطوير( و )الحصة السوقيةبين المتغيرات كان بين المتغيرين )

 القيمعتبر تإذ  (5.250( إذ بلغت )التدريب( و )التركيز على الزبون ت كان بين المتغيرين )ارتباط بين المتغيرا

 متغيرات الدراسة.تداخل خطي بين (، وال يوجد 5.50ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 مناقشة الفرضيات: 

فسية اتحقيق الميزة التن فيلة الجودة الشامإدارة  وجود أثر لممارسات( 10H)بينت الفرضية الرئيسة األولى 

على  األدويةحرص شركات  إلى. ويعزى ذلك (α≤ 5.50عند مستوى داللة ) ،في شركات األدوية األردنية

تنمية وتطوير منتجاتها، وتحسين جودتها بحيث تحقق ميزة تنافسية كبيرة في السوق، وتعظم من أرباحها، وتركز 

 مكانتها في السوق.

الجودة الشاملة إدارة  ( التي أظهرت أن ممارساتMunizu, 2013)ع نتائج دراسة اتفقت هذه النتيجة م

 على تحسين كل من المزايا التنافسية واألداء التنظيمي. إيجابيلها تأثير 

وجود أثر للتركيز على الزبون على تحقيق  للدراسة( 1.01H) األولىبينت نتائج تحليل الفرضية الفرعية 

إدراك شركات  إلى. ويعزى ذلك (≥5.50αعند مستوى داللة ) ،ركات األدوية األردنيةالميزة التنافسية في ش
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 هم، وتحقيقها.توقعات إلىمدى أهمية جذب الزبائن الجدود والحاليين من خالل تلبية رغباتهم، واالستجابة  األدوية

الشاملة في  الجودةإدارة  ( التي أظهرت أنKorankye, 2013) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة

الشركات الخدمية تساعد في التخفيف من الضغوطات التنافسية واالحتفاظ بالعمالء وذلك من خالل تحقيق 

 ميزة تنافسية كبيرة.

وجود أثر للعمل بروح الفريق على تحقيق ( للدراسة 2.10Hبينت نتائج تحليل الفرضية الفرعية الثانية )

حرص شركات  إلى. ويعزى ذلك (≥5.50αعند مستوى داللة ) ،ردنيةالميزة التنافسية في شركات األدوية األ

على تشجيع الموظفين للعمل ضمن فرق عمل، بهدف توليد وابتكار أفكار جديدة من شأنها أن تحقق  األدوية

 ميزة تنافسية تضاهي المنافسين في السوق، وتعظم أرباحها، وتحقق عالمة تجارية معروفة في السوق.

وجود أثر لدعم اإلدارة العليا على تحقيق ( للدراسة 3.10H)الفرضية الفرعية الثالثة ل بينت نتائج تحلي

تأكيد شركات  إلى. ويعزى ذلك (≥5.50αعند مستوى داللة ) ،افسية في شركات األدوية األردنيةالميزة التن

ط منهجية في تصميم خطعلى أهمية تفعيل دور اإلدارة العليا في الشركات، بحيث تؤدي دورًا جوهريًا  األدوية

ودقيقة، وترسم خطوط عريضة آلليات وطرق العمل السليم، والذي ينعكس بدوره على تحقيق ميزة تنافسية كبيرة 

 للشركات.

لبحث والتطوير على تحقيق لوجود أثر ( للدراسة 4.10Hبينت نتائج تحليل الفرضية الفرعية الرابعة )

حرص شركات  إلى. ويعزى ذلك (≥5.50αعند مستوى داللة ) ،دنيةافسية في شركات األدوية األر الميزة التن

على تطوير آليات عملها، وتفعيل الجانب البحثي في الشركات، بهدف ابتكار منتجات جديدة تحقق  األدوية

 الميزة التنافسية للشركات.

المستدامة لدى ( التي أظهرت أن الميزة التنافسية Gitangu, 2015)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
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 الشركات، تهدف تعظيم األرباح وزيادة اإلنتاجية، وتحسين األداء، وإعادة هيكلة نظامها في الشركة.

وجود أثر للتدريب على تحقيق الميزة  ( للدراسة5.10Hبينت نتائج تحليل الفرضية الفرعية الخامسة )

حرص الشركات على  إلى. ويعزى ذلك (≥5.50αعند مستوى داللة ) ،افسية في شركات األدوية األردنيةالتن

جديدة تواكب  خبرات إكسابهمعقد دورات تدريبية بهدف تحسين وتطوير مهارات وقدرات الموظفين، والعمل على 

 .األدويةاألفكار المستحدثة في قطاع 

( التي أظهرت أن وجود برامج تدريبية 7500البشتاوي وجريرة ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة

 يحقق الميزة التنافسية للشركة. الموظفينتخصصة لتأهيل وتدريب م

إدارة  عدم وجود فروق في متوسطات أثر ممارسات( للدراسة 02Hبينت نتائج تحليل الفرضية الثاني )

تعزى  (≥5.50αعند مستوى داللة ) ،الجودة الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية

( في محور الميزة التنافسية والدرجة الكلية. ويعزى ذلك 5.50م الشركة إذ كانت الفروق أعلى من )لمتغير حج

أن حجم الشركة ال يؤثر بشكل كبير في قدرة الشركات على تصميم وابتكار خطط جديدة ومستحدثة،  إلى

 وتطوير المنتجات بهدف تحقيق الميزة التنافسية.

( والتي أظهرت أن الشركات الصغيرة Gitangu, 2015)اسة واختلفت هذه النتيجة مع نتائج در 

دة الشاملة، الجو إدارة  والمتوسطة تلعب دورًا حيويا في توفير فرص العمل وتعزيز االقتصاد في البالد، وأن

 يمكن أن تولد ميزة تنافسية مستدامة لدى تلك الشركات، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 االستنتاجات (5-3)

 باالعتماد على النتائج السابقة، يمكن استنتاج اآلتي:
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 الخططو  االستراتيجيات الكبير بتطبيق األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة اهتمام .0

 المتوفرة؛ والسلع من الخدمات قادرة على التحسين واضحة تعليمات وإرشادات ووضع المرسومة

 العمل لياتآ والفعالية وتطوير األداء بتحسين األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة اهتمام .7

 األرباح؛ وتعظيم السوقية الحصة وأجودها وبالتالي زيادة السلع أفضل إنتاج من أجل

 عدد ممكن من الزبائن أكبر اجتذاب على األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة حرص .3

 رضاهم؛ قادرة على حيازة منتجات وتطوير احتياجاتهم يعلطلباتهم وتنفيذ جم بةوالعمالء عن طريق االستجا

لفريق وتعزيز روح ا تدعيم إلى مستمر وبشكل األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة سعي .4

 ألداء،ا وتحسين ما لديهم من إبداع إظهار للموظفين وذلك من أجل مريحة بيئة خلق في بيئة العمل من خالل

 الخدمات والمنتجات؛ جودة تحقيق ًا علىاألمر الذي سينعكس إيجاب

 تقيدمن أجل ال واضحة خطط بوضع وتصميم األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة اهتمام .0

 حقيقأن تدعم ت شأنها من والتي واألنظمة بالقوانين وضمان التزامهم الموظفين مسؤوليات وتحديد بالجودة

 ؛المقدمة الدوائية الخدمات جودة استمرارية

التي عمل جديدة و  آليات على ابتكار وتطوير األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة حرص .0

 األدوية؛ مجال ستساهم في تحقيق الجودة المطلوبة ومواكبة كل ما يستجد في

 تدريبية بشكل دوري حتى دورات عقد على األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة حرص .2

 اإلنتاج دةجو  وتحقيق األداء تحسن على بدوره سينعكس األمر الذي موظفيها، خبراتو  مهارات وتطور تحسن

 .المطلوبة
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ر منتجاتها بما يتوافق ومعايي تحسين على األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة حرص .8

 عالية ةتنافسي ميزة وتحقيق السوق  في عالية مكانة الوصول إلى السوق المتغيرة على الدوام وذلك من أجل

 األرباح؛ منافسيها وتعظيم تضاهي

رباحها جدد لتعزيز أ وزبائن أسواق المستمر عن األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة بحث .9

 وتحقيق الميزة التنافسية المنشودة؛

 لتيا المنتجات وتطوير تحسين لضرورة األردنية األدوية شركات العليا في اإلدارة إدراك .05

طوير مختلف األساليب والوسائل في سبيل ت توظيف على للموظفين تجلى من خالل تشجيعهاتقدمها والذي ي

 .وتقييمها المقدمة المنتجات جودة ومراقبة المنتج تطوير عمليات قادرة على دعم بيئة وخلق األداء

 التوصيات (5-6)

 بما يلي: ، فقد أوصت الدراسةبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج

 وظفينالمو  الشركاتاجتماعات دورية بين صانعي القرار في  األدويةم شركات أن تنظ ضرورة .0

 ر ممارسات إدارة الجودة الشاملة.وتطوي ،األداءلما لذلك من تأثير في تحسين 

بهدف تحسن األداء،  الشاملة الجودة إدارة ممارساتعلى  األدويةشركات ضرورة محافظة  .7

 لها في السوق. لتنافسيةا الميزة تحقيق وتعظيم األرباح،

ممارسات إدارة الجودة على عمل التغذية الراجعة عن  األدويةشركات حرص تضرورة أن  .3

حرص على تقديم خدمات متنوعة وشاملة تراعي وتلبي كافة رغبات توأن  وغيرها من الممارسات، ،الشاملة

 ومقترحات الزبائن.



87 

ن طط تدريبية للعاملين بهدف تحسياالهتمام بوضع خ على األدويةشركات  حرصأن تضرورة  .4

 بالشكل الصحيح. تطوير المنتجات، وتحسين جودتهاقدراتهم 

في عمليات اتخاذ القرار وزيادة  األدويةفي شركات  الموظفينضرورة تفعيل مبدأ مشاركة  .0

 صالحياتهم لتسهيل إنجاز العمل المطلوب في الوقت المحدد وبجودة عالية.

مكافآت مالية مجزية ألصحاب االبتكارات واإلبداعات في شركات منح حوافز معنوية ومادية و  .0

 الذي يعملون على تقديم سلع جديدة ومبتكرة. األدوية

علومات الم اأساليب وآليات مبتكرة قائمة على تكنولوجي األدويةضرورة أن تستخدم شركات  .2

 واالتصاالت لتعزيز مكانتها في السوق، وتحقيق ميزة تنافسية عالية لها.

ودة ، بما يتوافق مع معايير الجالعملورة مواصلة تصميم آليات وأساليب جديدة لتطوير طرق ضر  .8

 العالمية.

الزبون من خالل االستمرار بتقديم الخدمات ذات الجودة  التركيز على المحافظة على مستوى  .9

تحقيق  يفذلك من أثر العالية التي تلبي رغباتهم، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن االهتمام كان مرتفعًا، لما ل

 ميزة تنافسية كبيرة في السوق.

لمواكبة األنظمة الخبيرة والتكنولوجيا  األدويةشركات ضرورة تكثيف الجهود اإلدارية في  .05

 الحديثة لتقديم خدمات بكافة المجاالت ترقى إلى مستوى الخدمات العالمية.

ودة الشاملة وأثرها في تحقيق الجإدارة  ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تدرس عالقة .00

 ميزة تنافسية للشركة على مجتمعات أخرى غير مجتمع وعينة الدراسة.
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 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع باللغة العربية

 اإلسكندرية: الدار الجامعية. البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الموارد(. 7552أبو بكر، مصطفى، )

دور تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية لشركة االتصاالت  (.7504األسمري، هناء، )
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية بالرياض، 

 السعودية.

افسة ية واستراتيجيات المن(. أهمية تطبيق إدارة التكاليف االستراتيج7500البشتاوي، سليمان، وجريرة، طالل، )
 ية،مجلة دراسات العلوم اإلدار  لتحقيق الميزة التنافسية للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية،

47(0 :)080. 

اإلبتكار في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية )دراسة حالة (. دور 7507بوبعة، عبد الوهاب، )
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري قسنطينة،  موبيليس(،–ل اتصاالت الجزائر للهاتف النقا

 الجزائر.

(. التخطيط اإلستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية 7507التلباني، نهاية، واألغا، مروان، وشراب، سائد، )
علوم سلسلة ال مجلة جامعة األزهر بغزة،دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة"، "

 .748-759(: 7)04اإلنسانية، 

 بمبك في مصر. المهنية: الخبرات مركز المتكامل، الدليل الشاملة الجودة(. 7550) الرحمن، توفيق، عبد

ية في دراسة ميدان –(. مبادئ الجودة الشاملة وأثرها في تحقيق األسبقيات التنافسية 7552الجاسمي، باسم، )
 .71-37(: 7)9، سية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةمجلة القادمصنع نسيج الديوانية، 

 ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.إدارة الجودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات. )7559جودة، محفوظ أحمد، )

استراتيجية التدرب في ظل إدارة الجودة الشاملة من أجل تحقيق الميزة التنافسية (. 7500حريق، خديجة، )
ير "، رسالة ماجستير غ-سعيدة-كة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز فرع الغرب مع دراسة حالة للشر 

 .709-0، الجزائر، -تلمسان–منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد 
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. (. إدارة الجودة الشاملة،7559حمود، خضير كاظم، )
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دام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق استراتيجيات أثر استخ (.7505الحوري، سليمان، وإسماعيل، محمد، )
 (.4)00، مجلة المنارةالميزة التنافسية "دراسة ميدانية على شركات صناعة الدواء األردنية"، 

http://www.cipe-(. أجندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متاح على الرابط: 7500الرواد الشباب، )
-arabia.org/files/pdf/Bussiness_Associations/SEYA%20Sawtouna%20
-%20Small%20and%20Medium%20Business%20Agenda%20

%20Arabic.pdf79/0/7502الى الموقع في تاريخ  ، تم الدخول. 
 ، ترجمة عال أحمد صالح، القاهرة، مصر.اإلدارة االستراتيجية(. 7558سادلر، فيلب، )

، مصر: اإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية في المنظمات الحديثة(. 7505سليم، أحمد عبد السالم، )
 المكتب الجامعي الحديث.

شركات المدرجة في سوق عمان المالي، متاح على الرابط: (. ال7502سوق عمان المالي، )
www.ase.com.jo 79/0/7502، تم الدخول الى الموقع في تاريخ. 

(. تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وأثرها في اإلبداع التكنولوجي )دراسة 7500الشعار، قاسم، والنجار، فايز، )
.470-459(: 7)47، ، دراسات العلوم اإلداريةعلى المصارف العاملة في األردن(تطبيقية   

 عمان: دار كنوز المعرفة. لشاملة،إدارة الجودة ا(. 7550عبوي، زيد منير، )

رسالة المنظمة وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية على قطاع (. 7559العتوم، محمد فوزي، )
 جامعة الشرق األوسط، عمان، االردن. رسالة ماجستير غير منشورة، ،ردنيصناعة االدوية اال 

 عمان: دار اليازوي العلمية للنشر والتوزيع. إدارة الجودة الشاملة،(. 7550العزاوي، محمد، )

دار  عمان:، 01105ومتطلبات المواصفة الدولية األيزو  اإلداري جودة التدريب (. 7507العزاوي، نجم، )
 للنشر والتوزيع.اليازوري 

، عمان: دار وائل للنشر المدخل االداري والمعلوماتي، نظم ومتطلبات وتطبيقات(. 7504العزاوي، نجم، )
 والتوزيع.

(. أثر المقارنة المرجعية في التحسين المستمر لجودة المنتجات 7504عطياني، مراد، ونور، عبد الناصر، )
 المجلة األردنية في إدارة األعمال،األدوية في األردن،  والعمليات: دراسة ميدانية على شركات صناعة

05(7 :)720-790. 

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Bussiness_Associations/SEYA%20Sawtouna%20-%20Small%20and%20Medium%20Business%20Agenda%20-%20Arabic.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Bussiness_Associations/SEYA%20Sawtouna%20-%20Small%20and%20Medium%20Business%20Agenda%20-%20Arabic.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Bussiness_Associations/SEYA%20Sawtouna%20-%20Small%20and%20Medium%20Business%20Agenda%20-%20Arabic.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Bussiness_Associations/SEYA%20Sawtouna%20-%20Small%20and%20Medium%20Business%20Agenda%20-%20Arabic.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Bussiness_Associations/SEYA%20Sawtouna%20-%20Small%20and%20Medium%20Business%20Agenda%20-%20Arabic.pdf
http://www.ase.com.jo/
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(. أثر إدارة الجودة الشاملة على تنافسية المؤسسة االقتصادية 7507عمران، حميدة، وسعدلي، فطيمة، )
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ورقلة، الجزائر. ،حالة مؤسسة المطاحن الكبرى دحماني

العالقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحسين الميزة التنافسية في المصارف  (.7559م، )الفقهاء، سا
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.التجارية في مدينة طولكرم، 

امد ن: دار الح، عماالخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية(. 7507القطب، محيي الدين، )
 للنشر والتوزيع.

اختبارات المقاييس في العلوم النفسية والتربوية خطوات، (. 7557مراد، صالح أحمد، وسليمان، أمين علي، )
 القاهرة: دار الكتاب الحديث. أداتها وخصائصها،

 الكتب.، عمان: عالم إدارة التميز المؤسسي بين النظرية والتطبيق(. 7507المليجي، رضا إبراهيم، )

 ، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.إدارة الجودة في الخدمات(. 7550الميحاوي، قاسم نايف، )

سالة ر  في تحقيق الميزة التنافسية، جتماعيةاالأثر تبني أنماط المسؤولية (. 7505النسور، رابعة سالم، )
 ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

 ، عمان: دار صفاء للنشر.إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة(. 7503) همشري، عمر،

دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية )دراسة حالة اتصاالت (. 7507الوهاب، بوبعة، )
علوم و  جامعة العلوم االقتصادية رسالة ماجستير غير منشورة،(، -موبيليس –الجزائر للهاتف النقال 

 التيسيير، الجزائر.

 

 

 

 

 

 



92 

 األجنبية باللغة المراجعثانيًا: 

Abdallah, A. (2013). The Influence of Soft and Hard Total Quality Management 

(TQM) Practices on Total Productive Maintenance (TPM) in Jordanian 

Manufacturing Companies, International Journal of Business and 

Management, 8(21): 1-13. 

Abou-Moghli, A.A., Al Abdallah, G.M., & Al Muala, A. (2012). Impact of 

Innovation on Realizing Competitive Advantage in Banking Sector in Jordan. 

American Academic & Scholarly Research Journal, 4(5): 1-9. 

Addae-Korankye, A. (2013). Total Quality Management (TQM): A Source of 

Competitive Advantage. A Comparative Study of Manufacturing and Service 

Firms in Ghana. International Journal of Asian Social Science, 3(6): 1293-

1305. 

Ahmed, R., Mohamad, N.A.B., & Ahmad, M.S. (2014). Effect of Multidimensional 

Top Management Support on Project Success: An Empirical 

Investigation. Springer Science+Business Media Dordrecht, 1-26. 

Alghamdi, A.A. (2016). Market Knowledge, Blue Ocean Strategy, and Competitive 

Advantage (Direct and Indirect Relationships and Impact). Universal Journal 

of Management, 4(4): 141-160. 

Ali, U., Noor, M.A., Khurshid, M.K., & Mahmood, A. (2015). Impact of Firm Size 

on Earnings Management: A Study of Textile Sector of Pakistan. European 

Journal of Business and Management, 7(28): 47-56. 

Al-Najjar, F.J. (2016). Social Responsibility and Its Impact on Competitive 

Advantage (An Applied Study on Jordanian Telecommunication Companies). 

International Journal of Business and Social Science, 7(2): 114-125. 

Al-Qudah, K. (2012). The Impact of Total Quality Management on Competitive 

Advantage of Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan. 

Perspectives of Innovations, Economics & Business, 12(3): 59-75. 

Anik, R., Nadjadji, A., & Suwignjo, P. (2010). Analysis of Internal and External 

Factors for Competitive Advantage of Indonesian Contractors. Journal of 

Economics and Engineering, (4): 51-68. 

Babalola, Y.A. (2013). The Effect of Firm Size on Firms’ Profitability in Nigeria. 

Journal of Economics and Sustainable Development, 4(5): 90-94. 

Barlett, J.E., Kotrlik, J.W., & Higgins, C.C. (2001). Organizational Research: 

Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information 



93 

Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1): 43-50. 

Baroto, M.B., Abdullah, M.M.B., & Wan, H.L. (2012). Hybrid Strategy: A New 

Strategy for Competitive Advantage. International Journal of Business and 

Management, 7(20): 120-133. 

Bassiouny, S.W. (2016). The Impact of Firm Characteristics on Earnings 

Management: An Empirical Study on the Listed Firms in Egypt. Journal of 

Business and Retail Management Research, 10(3): 34-45. 

Brem, A., Maier, M., & Wimschneider, C. (2016). Competitive Advantage through 

Innovation: The Case of Nespresso. European Journal of Innovation 

Management, 19(1): 133-148. 

Chen, H.M. & Chang, C.C. (2016). Contingent Expatriate Training Strategies with 

Examples of Taiwan MNEs. Journal of Human Resource and Sustainability 

Studies, 4: 1-14. DOI: 10.4236/jhrss.2016.41001. 

Chen, Y., Hsu, J., Huang, M. & Yang, P. (2013). Quality, Size, and Performance of 

Audit Firms. The International Journal of Business and Finance Research, 

7(5): 89-105. 

Daru, M. (2016). Total Quality Management (TQM): A Strategy for Competitive 

Advantage, International Journal of Research in IT and Management 

(IJRIM), 6(9): 51-55. 

Dirisu, J.I., Iyiola, O., & Ibidunni, O.S. (2013). Product Differentiation: A Tool of 

Competitive Advantage and Optimal Organizational Performance (A Study of 

Unilever Nigeria PLC). European Scientific Journal (ESJ), 9(34): 258-281. 

Dostie, B. (2014). Innovation, Productivity, and Training. IZA Discussion Paper, 

8506: 1-35. 

Economou, V.P., & Chatzikonstantinou, P.G. (2009). Gaining Company's Sustained 

Competitive Advantage, Is Really a Necessary Precondition for Improved 

Organizational Performance? The Case of TQM. European Research Studies, 

12(3): 83-100. 

Ejrami, M., Salehi, N., & Ahmadian, S. (2016). The Effect of Marketing Capabilities 

on Competitive Advantage and Performance with Moderating Role of Risk 

Management in Importation Companies. Procedia Economics and Finance, 

36: 22-28. 

European Commission (2014). Communication from the Commission 

Framework for State Aid for Research and Development and Innovation. 

Brussels, 21(5): 1-29. 



94 

Farook, T.N. (2015(. The Impact of Total Quality Management Practices on 

Performance and Competitive Advantage. 1st ICARE Student's Conference, 

On the Proceedings of the Undergraduates Research Conference, 2015, 

Department of Accountancy, University of Kelaniya, Sri Lanka. 

Fatemi, S.M., Wei, C.C., & Moayeryfard, H. (2016). CSFs for Total Quality 

Management (TQM) in Service Organizations: Review. International Journal 

of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(1): 254-264. 

Ganapavarapu, L. & Prathigadapa, S. (2015). Study on Total Quality Management 

for Competitive Advantage in International Business. Arabian Journal of 

Business and Management Review, 3(5): 1-4. 

Gitangu, I.W. (2015). Total Quality Management and Competitive Advantage of 

Small and Medium Enterprises in Nairobi City County, Doctoral 

Dissertation, University of Nairobi,  Kenyan. 

Gottfredson, M., & Markey, R. (2014). Focus on the Customer. Bain & Company, 

Inc. Retrieved from http://www.bain.com/publications/articles/focus-on-the-

customer.aspx  

Grzinic, J. (2007). Concepts of Service Quality Measurement in Hotel Industry. 

Ekonomska Misao I Praksa, (1): 81-98. 

Guibaud, S. (2015). How to Develop a Profitable, Customer-Focused Digital 

Banking Strategy: Open Banking Services and Developer-Friendly APIs. 

Journal of Digital Banking, 1(1): 6–12. 

Hamdi, S., Silong, A., Omar, Z. & Rasdi, R. (2016). Impact of T-Shaped Skill and 

Top Management Support on Innovation Speed; The Moderating Role of 

Technology Uncertainty, Cogent Business & Management, 3: 1-13. 

Hoang, D.T., Igel, B., & Laosirihongthong, T. (2010). Total Quality Management 

(TQM) Strategy and Organisational Characteristics: Evidence from a Recent 

WTO Member. Total Quality Management, 21(9): 931-951. 

Ismail, A., Rose, R., Abdullah, H., & Uli, J. (2010). The Relationship between 

Organizational Competitive Advantage and Performance Moderated by the 

Age and Size of Firms. Asian Academy of Management Journal, 15(2): 157–

173. 

Izverciana, M., Radua, A., Ivascua, L. & Ardeleanb, B. (2014). The Impact of 

Human Resources and Total Quality Management on the Enterprise. Procedia 

- Social and Behavioral Sciences, 124: 27-33. 

Janakova, H. & Zatrochova, M. (2015). Creative Management and Innovation in 

Europe Automotive Dimension. European Scientific Journal, 1: 91-99. 

http://www.bain.com/publications/articles/focus-on-the-customer.aspx
http://www.bain.com/publications/articles/focus-on-the-customer.aspx


95 

Kaplow, L. (2015). Market Definition, Market Power. Forthcoming in the 

International Journal of Industrial Organization, 826: 1-29. 

Korankye, A. (2013). Total Quality Management (TQM): A Source of Competitive 

Advantage. A Comparative Study of Manufacturing and Service Firms in 

Ghana. International Journal of Asian Social Science, 3(6): 1293-1305. 

Kouser, R., Bano, T., & Azeem, M. (2012). Inter-Relationship between Profitability, 

Growth and Size: A Case of Non-Financial Companies from Pakistan. 

Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 6(2): 405-419. 

Kwamega, M., Li, D., & Ntiamoah, E.B. (2015). Role of Total Quality Management 

(TQM) as a Tool for Performance Measurement in Small and Medium-Sized 

Enterprise (SME’s) In Ghana. British Journal of Economics, Management 

& Trade, 10(3): 1-10. 

Matthews, R. & Mclees, J. (2015). Building Effective Projects Teams and 

Teamwork. Journal of IT and Economic Development, 6(2): 20-30. 

Mazumder, B., Bhattacharya, S. & Yadav, B. (2011). Total Quality Management in 

Pharmaceuticals: A Review. International Journal of Pharmtech Research, 

3(1): 365-375. 

Mittal, J. & Singh, S. (2012). State of Total Quality Management in Pharmaceutical 

Industry: Literature Review. International Journal of Marketing and 

Technology, 2(3): 82- 91. 

Munizu, M. (2013). The Impact of Total Quality Management Practices towards 

Competitive Advantage and Organizational Performance: Case of Fishery 

Industry in South Sulawesi Province of Indonesia. Pakistan Journal of 

Commerce and Social Sciences, 7(1):184-197. 

Naliaka, V.W., & Namusonge, G.S. (2015). Role of Inventory Management on 

Competitive Advantage among Manufacturing Firms in Kenya: A Case Study 

of UNGA Group Limited. International Journal of Academic Research in 

Business and Social Sciences, 5(5): 87-104. 

Nzewi, H., Chiekezie, O. & Nnesochi, I. (2015). Teamwork and Performance of 

Selected Transport Companies in Anambra State. International Journal of 

Managerial Studies and Research, 3(9): 124-132. 

Pervan, M., & Visic, J. (2012). Influence of Firm Size on Its Business Success. 

Croatian Operational Research Review, 3(1): 213-223. 

Peter, P.W., Namusonge, M., Waema, C., & Ngonzo, C.L. (2014). Competitive 

Strategies’ Effects on the Market Share of Independent Petroleum Companies 

in Kenya. International Journal of Innovative Research and Development, 



96 

3(5): 149-153. 

Ramraika, C.F.A., and Trivedi, P. (2016). Sources of Sustainable Competitive 

Advantage. Multi-Act EquiGlobe Limited (MAEG). DOI: 

10.2139/ssrn.2713675 

Ranjith, V. (2016). Business Models and Competitive Advantage. Procedia 

Economics and Finance, 37: 203-207. 

Sachitra, V., Chong, S.C., & Khin, A.A. (2016). Sources of Competitive Advantage 

Measurement in the Minor Export Crop Sector in Sri Lanka Result from Pilot 

Study. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, 

12(2): 1-15. 

Sharma, S., Gupta, S., & Singh, R. (2014). Implementation of TQM for Improving 

Organizational Effectiveness. International Journal of Application or 

Innovation in Engineering & Management, 9: 105-110. 

Sritharan, V. (2015). Does Firm Size Influence on Firm‟ s Profitability? Evidence 

from Listed Firms of Sri Lankan Hotels and Travels Sector. Research Journal 

of Finance and Accounting, 6(6): 201-207. 

Swastika, D.L.T. (2013). Corporate Governance, Firm Size, and Earning 

Management: Evidence in Indonesia Stock Exchange. IOSR Journal of 

Business and Management, 10(4): 77-82. 

Szczepańska-Woszczyna, K. (2014). The Importance of Organizational Culture for 

Innovation in the Company. In Forum Scientiae Oeconomia, 2(3): 27-39. 

Tasie, G. (2016). An Exploratory Review of Total Quality Management and 

Organizational Performance. International Journal of Business & Law 

Research, 4(1):39-45. 

Wang, W.C., Lin, C.H., & Chu, Y.C. (2011). Types of Competitive Advantage and 

Analysis. International Journal of Business and Management, 6(5): 100-

104. 

Ware, E. (2014). Investigate the Benefit Practice of Total Quality Management as 

Competitive Advantage in Corporate Institution: A Case Study of Cocoa-Cola 

Bottling Company Ghana Ltd. Research Journal of Finance and Accounting, 

5(23): 97-99. 

  



97 

 قائمة المالحق

 (االستبانةقائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة ): (0ملحق رقم )
 الجامعة الرتبة االسم الرقم
 األهليةجامعة عمان  مشارك أستاذ د. أحمد عريقات  .0
 األوسطجامعة الشرق  مشارك أستاذ د. أحمد علي صالح  .7
 األهليةجامعة عمان  مشارك أستاذ د. اسعد العلي  .3
 األوسط الشرق  جامعة مشاركأستاذ  الشرباتي احمد العزيز د. عبد  .4
 األوسطجامعة الشرق  مشارك أستاذ د. علي محمد عباس  .0
 األوسط جامعة الشرق  مشارك أستاذ د. هبه حسن ناصر الدين  .0
 األهليةجامعة عمان  أستاذ مساعد د. توفيق عبد الهادي  .2
 جامعة البتراء مساعد أستاذ د. ديما القواسمي  .8
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 أداة الدراسة: (7ملحق رقم )

 
 استبانة

 السيدات والسادة المحترمين

 تحية طيبة وبعد،،،

قيق الميزة التنافسية في شركات الجودة الشاملة على تحإدارة  "أثر ممارساتيجري الباحث دراسة بعنوان 
" وهي دراسة ميدانية في األردن، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على األدوية األردنية حسب حجم الشركات

 .األعمال من جامعة الشرق األوسطإدارة  درجة الماجستير في

بة الجودة، كيد الجودة، ورقا)تو  دوائرفي مجال شركات األدوية األردنية في  الموظفينوبوصفكم من المختصين و 
والبحث والتطوير، واإلنتاج(، فأنتم األصلح بتزويد الباحث بالمعلومات الواقعية والصحيحة، ومن هذا المنطلق 

( في المربع الذي Xعن فقراتها بوضع إشارة ) واإلجابةأتوجه إليكم باالستبانة المرفقة وأرجو قراءتها بتمعن 
 ة.يعكس رأيكم والمقابل لكل فقر 

إن الباحث على ثقة بأنكم ستكونون خير عوًن له في خدمًة البحث العلمي، علمًا بأن المعلومات الواردة في 
 االستبانة هي فقط ألغراض البحث العلمي وسيتم التعامل معها بسرية تامة.

 والتقدير،شاكرين لكم تعاونكم مع فائق االحترام 

 
 أحمد حسن: الطالب    ماجد الطاهر د. أسمهانإشراف: 
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 المعلومات العامة )ديموغرافية(

 ( في المكان المناسب:√يرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة )

 البيانات األساسية

 ذكر    الجنس: أنثى 

 العمر 

 سنة 35-31من     سنة 79 – 25من  أقل

 65-60من     سنة 61-34من 

 كثرفأ 46

 المستوى التعليمي 

 بكالوريوس     توسطدبلوم م

 دكتوراه     ماجستير

 سنوات الخبرة 

 سنوات 01إلى اقل من  5من    سنوات 5من سنة إلى اقل من 

 سنة فأكثر 05   سنة 05إلى اقل من  01من 

 حجم الشركة 

 متوسطة      صغيرة

 كبيرة

 المستوى الوظيفي 

 مساعد مدير      مدير

 موظف     رئيس قسم
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 الجودة الشاملةإدارة  المحور األول:
 التركيز على الزبون 

 0 4 3 7 0 تسعى الشركة على أن تكون سباقة في تلبية احتياجات زبائنها. 1

2 
تعتبر الشركة رضا الزبائن متطلب ضروري لتحقيق االستمرارية على المدى 

 د.البعي
0 7 3 4 0 

 0 4 3 7 0 تعمل الشركة على التنبؤ بالمشكالت التي تواجه الزبائن. 3
 0 4 3 7 0 تتعامل الشركة مع الشكاوى الصادرة عن الزبائن. 4
 0 4 3 7 0 تحرص الشركة على استطالع آراء الزبائن بشكل مستمر. 5
 0 4 3 7 0 اسب.في الوقت المن تبلغ الشركة الزبائن بااللتزامات المالية المستحقة عليهم 6
 0 4 3 7 0 تهتم الشركة بالتغذية الراجعة من الزبائن. 2
 0 4 3 7 0 تسعى الشركة لتحقيق توقعات الزبائن من خالل طرح منتجات جديدة. 8

 العمل بروح الفريق
 0 4 3 7 0 تتيح الشركة الفرصة للموظفين إلبداء آرائهم. 9
 0 4 3 7 0 في عملية اتخاذ القرار.تشرك الشركة الموظفين  05
 0 4 3 7 0 من خالل فرق العمل. األعمال إنجازتؤكد الشركة على  00
 0 4 3 7 0 تتبنى الشركة سياسات العمل بروح الفريق. 07
 0 4 3 7 0 مريحة في الشركة لفريق العمل. أجواءتسود  03
 0 4 3 7 0 تحرص الشركة على تفعيل دور كل فرد في فريق العمل. 04

 دعم اإلدارة العليا
 0 4 3 7 0 تتبنى اإلدارة العليا في الشركة اقتراحات الموظفين التي ترفع من مستوى الجودة. 00

00 
ُتشعر اإلدارة العليا في الشركة الموظفين بأنهم مسؤولون عن تقديم منتجات ذات 

 جودة عالية.
0 7 3 4 0 

 0 4 3 7 0 ة.مية المعرفة بشكل دائم لتحسين مستوى الجودتهتم اإلدارة العليا في الشركة بتن 02
 0 4 3 7 0 تؤكد اإلدارة العليا على الموظفين في الشركة بضرورة االلتزام باألنظمة والقوانين. 08
 0 4 3 7 0 تضع اإلدارة العليا في الشركة خطط واضحة لتحقيق االلتزام بجودة المنتج. 09
 0 4 3 7 0 الشركة ببناء رؤيا لتحسين جودة منتجاتها. تتبنى اإلدارة العليا في 75

 البحث والتطوير
 0 4 3 7 0 .األدويةتحرص الشركة على مواكبة المستجدات الحديثة في مجال  70

77 
تشجع الشركة الموظفين على استخدام أساليب مبتكرة من أجل تحسين أداء العمل 

 بشكل دائم.
0 7 3 4 0 

 0 4 3 7 0 تدعم االبتكار والتطوير المستمر.توفر الشركة بيئة  73
 0 4 3 7 0 تستخدم الشركة المعدات التكنولوجية الحديثة في تطوير المنتج. 74
 0 4 3 7 0 تطور الشركة بنيتها البحثية لمواكبة التغيرات في البيئة الخارجية. 70

70 
حث ت البتحرص الشركة على اكتشاف المفاهيم الجديدة الستخدامها في عمليا

 والتطوير.
0 7 3 4 0 

 0 4 3 7 0تطوير إمكانياتها الذاتية من أجل تنفيذ عملياتها اإلنتاجية  إلىتسعى الشركة  72
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 بسهولة.
 التدريب

 0 4 3 7 0 تحرص الشركة على عقد دورات تدريبية متعددة لتطوير قدرات الموظفين. 78
 0 4 3 7 0 دريبية.تحفز الشركة الموظفين لالشتراك بالدورات الت 79
 0 4 3 7 0 تقيم الشركة أداء الموظفين المستفيدين من الدورات التدريبية. 35
 0 4 3 7 0 تضع الشركة خطط تدريبية شاملة. 30
 0 4 3 7 0 تحدد الشركة أوقات الدورات التدريبية بما يتالءم مع طبيعة العمل. 37
 0 4 3 7 0 ين.تهيئ الشركة متطلبات تطبيق الدورات للعامل 33

34 
تحرص الشركة على اختيار المدربين ذوي الكفاءة لكل دورة تدريبية حسب 

 االحتياجات المطلوبة.
0 7 3 4 0 

 0 4 3 7 0 تطور الشركة مهارات وكفاءات عامليها من خالل التدريب 30
 0 4 3 7 0 تحرص الشركة على عقد دورات تدريبية بما يناسب طبيعة العمل فيها. 30

 المحور الثاني: الميزة التنافسية
 الحصة السوقية

 0 4 3 7 0 تبتكر الشركة طرق جديدة لزيادة نسبة المبيعات. 32
 0 4 3 7 0 تسعى الشركة إلى ابتكار أساليب ترويجية ذات تكلفة منخفضة. 38
 0 4 3 7 0 تبحث الشركة عن أسواق مستهدفة جديدة. 39
 0 4 3 7 0 تهدف باستمرار.تقيم الشركة وضع السوق المس 45
 0 4 3 7 0 تصمم الشركة خطط دقيقة لتعظيم حصتها السوقية في السوق. 40
 0 4 3 7 0 تستخدم الشركة استراتيجية اختراق السوق بهدف تعظيم حصتها السوقية. 47
 0 4 3 7 0 واالبتكار في منتجاتها. اإلبداعتركز الشركة على  43
 0 4 3 7 0 ع في السوق جغرافيًا من أجل تحقيق حصة سوقية كبيرة.التوس إلىتسعى الشركة  44
 0 4 3 7 0 تحرص الشركة على تحليل البيئة السوقية الخارجية من فرص وتهديدات. 40
 0 4 3 7 0 القيام حمالت تسويقية لزيادة أرباحها. إلىتسعى الشركة  40
 0 4 3 7 0 ردين.تحرص الشركة على جذب أكبر عدد من المستثمرين والمو  42

 النوعية
 0 4 3 7 0 واالبتكار في منتجاتها. اإلبداعتحرص الشركة على  48
 0 4 3 7 0 تلبي الشركة كافة رغبات الزبائن من خدمات ومنتجات بجودة عالية. 49
 0 4 3 7 0 تتنبأ الشركة برغبات زبائنها من سلع وخدمات. 05
 0 4 3 7 0 ل المعايير العالمية.تحرص الشركة على تقديم سلعه وفق أفض 00
 0 4 3 7 0 تقوم الشركة بمراقبة جودة المنتجات والخدمات بشكل مستمر. 07
 0 4 3 7 0 تحليل السوق المستهدف بعناية. إلىتسعى الشركة  03
 0 4 3 7 0 تشجع الشركة موظفيها على االبتكار في األساليب اإلنتاجية. 04
 0 4 3 7 0 مات المستندة على رغبات الزبائن.تهتم الشركة بتقديم الخد 00

00 
تحرص الشركة على الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات 

 الضرورية للوصول إلى ضبط الجودة للخدمات والسلع.
0 7 3 4 0 

 0 4 3 7 0 تلتزم الشركة بتزويد الزبائن بمنتجات وخدمات تفوق توقعاتهم. 02


