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 مستخلصال

ة حالة دراس ،الميزة التنافسيةتحقيق  فيالتنظيمية أثر الثقافة إلى التعرف على  دراسةال هدفت
 دراسةتمثلت مشكلة ال يثح2015 - 2013 كوستي، في الفترة  بمدينة – لالتصاالت سوداني شركة
الء إهمال منظمات األعمال بالثقافة التنظيمية وعدم االهتمام بمعرفة تأثيرها على أداء وو  :في

 ةشركة للخلق الميزة التنافسي في مما انعكس ذلك سلباً  بحوثةموظهر ذلك جليًا بالشركة ال ،العاملين
 على شركاتالميزة التنافسية  في تحقيقما تأثير الثقافة التنظيمية  من خالل السؤال التالي:

 نظيميةالت الثقافة مكونات بين عالقة حيث قامت الدراسة باختبار الفرضية التالية: توجد. االتصال؟
 يالوصف المنهج: التالية وأستخدمت الدراسة المنهجية .التنافسية لميزةا خلق في الشركة وقدرة

 رضوع الدراسة، موضوع الظاهرة لتأصيل: التاريخي والمنهج .ومتغيراتها الظاهرة لوصف: التحليلي
 وخصائصها، البيانات جمع علي يعتمد والذي: الحالة دراسة باالضافة لمنهج.السابقة الدراسات

نوية إضافًة للمصادر الثا .البيانات جمع أدوات طريق عن الحالة دراسة بأسلوب النتائج واستخالص
 لينالعام وسط السائدة واالتجاهات أن القيمتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: واألولية، و 
 لميزةا خلق في الشركة قدرة علي مباشر وتأثير التنافسية الميزة تحقيق في أساسي دور لها بالشركة

 خلق يف الشركة قدرة مباشر على تأثير له بالشركة العاملين وسط االيجابي السلوك أنماط .افسيةالتن
 لمواكبة ثرأك وتطويرها الشركة ببيئة االهتمام: التالية التوصيات وكما توصلت ألهم. التنافسية الميزة

 افسالتن قيم رساءإ .العاملين أداء علي إيجاباً  ينعكس حتى االعمال بئية في المحتملة التحديات
 كبير أثيرت لهايكون  حيث التنظيمية الثقافة بمكونات واالهتمام .العاملين وسط التنافسية واالتجاهات

 التنافسية. الميزة خلق على الشركة قدرة في

Abstract 

       The study aimed to identify the impact of organizational culture in achieving 
competitive advantage, the case of a Sudanese Telecommunications Company - 
the city of Kosti study, in the period 2013 - 2015 was where the study problem: 
the neglegence of business organizations and organizational culture and lack of 
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interest in knowing their impact on the performance and loyalty of employees, 
and appeared so clearly the company subject to this research which reflected 

negatively in creating a competitive advantage for the company through the 
following question: what is the impact of organizational culture in achieving 
competitive advantage on telecom companies? Where the study to test the 
following hypothesis: there is a relationship between organizational culture 

components and the ability of the company to create a competitive advantage. I 
used the following methodology of the study: descriptive and analytical approach: 

to describe the phenomenon and their variants. The historical approach: to 
secure authenticity of the phenomenon under study, and display the previous 

studies in addition to the case study method: which depends on the 
characteristics of the data collection and studies, and draw conclusions in a 

manner case study through data collection tools. Adding secondary and primary 
sources and the study found a number of findings, including: that the values and 

trends amid employees of the company have been instrumental in achieving 
competitive advantage and a direct impact on the company's ability to create a 

competitive advantage. Patterns amid positive behavior of employees the 
company has a direct impact on the company's ability to create a competitive 

advantage. As the most important findings for the following recommendations: 
the company's interest in environment and development to keep pace with the 

most potential challenges in the business, even reflect positively on the 
performance of employees. Establish the values of competition and competitive 
trends amid workers. And care about the components of Organizational culture, 

where it has a significant impact on the company's ability to create a competitive 
advantage.                                                                                                  

     

         المقدمة:

تباعها  تزايد المشكالت التنظيمية إلى ظهور مفهوم مع أدى ظهور منتجات األعمال الحديثة وا 
وبالتالي تسعى المنظمات ليكون لديها ميزة تنافسية تمكنها من  ،الفكر اإلداري الثقافة التنظيمية في

في ظل التحوالت والتغيرات ف الحفاظ على عمالئها وتسويق منتجاتها وتوسيع حصتها السوقية.
سرعة حرية حركة رؤوس األموال واأليدي العاملة والمعلومات ، و اتنظمالجديدة التي تحيط بالم
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سمح لها ات التأقلم والتكيف مع هذه المتغيرات لكي ي  نظموجب على الم .... الخ ظهور التكتالتو 
لموارد الثقافة التنظيمية لات الناجحة هي التي أدركت أن االهتمام بمنظمبالنجاح واالستمرار، فال

ات اليابانية واأللمانية حيث ارتبط نظمنجاح وعلى سبيل المثال ال الحصر المالالبشرية هو مفتاح 
ح بتطابق أهداف الفرد مع أهداف مهذا ما س .جاحها باعتمادها على التشكيلة الثقافية واالجتماعيةن

كقيم  .ات أهمية قصوى للقيم التنظيمية التي تساعد على النجاحنظمة حيث أولت هذه المنظمالم
ى تشجيع التقدير للكفاءة والمبدعين باإلضافة إلفأصبح   .الجدية والمنافسة الصرامة، االنضباط،

 التنظيمية ةثقافإن الوبالتالي  ة.نظماالقتراحات . كل هذه العناصر تدخل ضمن الثقافة التنظيمية للم
والقواعد والمعايير التي يشترك فيها األفراد بالمنظمة والمعتقدات القيم  مثلتتأثر بالعديد من المتغيرات 

يد الثقافية التنظيمية تشكل النسبة العامة تعمل على توجيه سلوكها داخل المنظمة ألن هذه التقالالتي 
لتعزيز وتحقيق الميزة  للمنظمة وتؤثر على العاملين وبالتالي انعكاس ذلك على أدائها ووالئها

 .التنافسية

   The Problem of the studyمشكلة الدراسة 

ة بمعرفل منظمات األعمال بالثقافة التنظيمية وعدم االهتمام جه :في دراسةتتمثل مشكلة ال
خلق  في مما أنعكس ذلك سلباً  مبحوثةوظهر ذلك جليًا بالشركة ال ،تأثيرها على أداء ووالء العاملين

منه  تتفرع بالتالي تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي، والذية و شركالميزة التنافسية لل
 :أسئلة فرعية

 تصال؟ على شركات االالميزة التنافسية  يقفي تحقما تأثير الثقافة التنظيمية السؤال الرئيسي: 
 األسئلة الفرعية: 

 ودانيشركة سإلى أي مدى يمكن أن تأثر الثقافة التنظيمية على سلوك وأداء ووالء العاملين ب 1.
 .؟
  .فسية ؟خلق الميزة التنافي  سوداني لشركةقدرة ما العالقة بين مكونات الثقافة التنظيمية و . 2

ألهداف إلى تحقيق ا تهدف الدراسة  The Objectives of the Studyـــــــة أهــداف الـــدراس
 التالية : 

 التعرف على مفهوم الثقافة التنظيمية ومكوناتها ومصادرها .1. 
 .ظيميةالتنة التعرف على مفهوم الميزة التنافسية والعوامل المؤثرة عليها ومدى ارتباطها بالثقاف2. 
 لالتصاالت. دانينات الثقافة التنظيمية بشركة سو التعرف على مفهوم مكو . 3
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تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها  The Importance of the Studyأهمية الدراسة:
هم لتي ستسا( وكذلك من اإلضافة العلمية المتوقعة الميزة التنافسية في تحقيقأثر الثقافة التنظيمية )

مكانية تطبيقها في الواق ي ساعد فع العملي وذلك بما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات تبها الدراسة وا 
ا أهيمته وبالتالي ميزة التنافسية.تحقيق لل يساعدها فيدور مفهوم الثقافة التنظيمية نحو أداء أفضل 

 وزيادة قوتها التنافسية في ظل اشتداد المنافسة في بيئة األعمال ،في تحقيق أهداف المنظمة
دارة الوقت وخفض التكاليف .المعاصرة واالهتمام بال  لدراسةاكما قد توفر هذه  جودة ورضا العميل وا 

 مرجعًا للمكتبة السودانية والعربية، وتفيد متخذي القرار بذلك الشأن.

   The Hypothes of the Study الـــدراســـــــــة يةفرض

 ةضيتلفة حيث أن فر الدراسة اعتماًدا على مشكلة الدراسة وعناصرها المخ ةلقد تم بناء فرضي
ح من الدراسة تعد إجابات آنية للظاهرة المدروسة، وحلواًل متوقعة للمشكلة موضوع الدراسة. سيتض
 لتحليلاالجانب التطبيقي إمكانية رفضها أو قبولها. وتنطلق هذه الدراسة في بناء فرضيتها من خالل 

الميزة  تابع )التنظيمية( وبين المتغير ال والكشف عن عالقات التأثير بين المتغير المستقل )أثر الثقافة
 التنافسية ( وذلك باختبار الفرضية أدناه. 

 ة في خلق الميزة التنافسية .لشركتوجد عالقة بين مكونات الثقافة التنظيمية وقدرة ا

  Methodology منهجية الدراسة: 

 لية:بناءاً علي مشكلة الدراسة التي تمت صياغتها تم استخدام المناهج التا
 

 . المنهج الوصفي التحليلي: لوصف الظاهرة ومتغيراتها.1

 . المنهج التاريخي: لتأصيل الظاهرة موضوع الدراسة، وعرض الدراسات السابقة. 2

 . منهج دراسة الحالة: والذي يعتمد علي جمع البيانات وخصائصها، واستخالص النتائج بأسلوب3
 .دراسة الحالة عن طريق أدوات جمع البيانات

 مصادر جمع البيانات: 
باالضافة الى المقابالت  تم توزيعها على عينة الدراسة.األولية استمارة االستبيان التي أواًل: المصادر 

 والمالحظات.
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، باالضافة الى الكتب والمراجع والمجالت والدوريات واالنترنت تشملثانيًا: المصادر الثانوية التي 
. وضوع الدراسةالمحفوظات والمنشورات الخاصة بم  

تتمثل حدود الدراسة في:حدود الدراسة:   
 م.2015 - 2013 الحد الزماني: .أ

 كوستي. بمدينة – لالتصاالت سوداني شركةالحد المكاني:  .ب
 والمهندسين بشركة سوداني. واإلداريين الموظفين الحد البشري: .ج

 الدراسات السابقة:
 :(19)م 2015. دراسة عبده نور 1

لنيل  تيجيات التسويق وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية في رسالة مقدمةاستراتناول الباحث 
ير هدفت الدراسة إلى اختبار تأث. وقد درجة الماجستير في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

دانية الشركة السو  دراسةال هحيث كان المستهدف من هذ التنافسيةاستراتيجيات التسويق على الميزة 
ع االستبانة أداة لجم استخدمتحيث  التحليلي،ين استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لالتصاالت ز 

 من .(96% )             ( استبانة بنسبة استرداد 50البيانات من عينة غير احتمالية وزعت )
خالل مراجعة األدبيات السابقة صيغة عدة فرضيات لدراسة ذلك األثر ثم أظهرت النتائج وجود 

مل ها العتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات من .الستراتيجيات التسويقية والميزة التنافسيةعالقة بين ا
ح ومن الطرق العامة التي توض ،على زيادة الحمالت واألنشطة الترويجية من إعالنات تلفزيونية

 لسوقأنواع مميزات السوق التي تقدمها الشركات زيادة اهتمام إدارة المنظمة قيد البحث بتخطيط ا
عطاء األهمية المناسبة من أجل تحقيق الميزة  دارة معلومات السوق وا   التنافسية.وا 

 :(18)م 2013. دراسة الطيب سر الختم 2

تناولت الدراسة أثر التسويق التقني في الميزة التنافسية بالقطاع المصرفي دراسة حالة مصرف 
انفتاح المصارف السودانية  م( تمثلت مشكلة الدراسة في أن2013 –م 2005أم درمان الوطني )

ويضع هذا االنفتاح المصارف السودانية في مواجهة غير  ،على األسواق العالمية أثر ال مفر منه
وأكثر خبرة ولها القدرة على أن تضع أمام العمالء خيارات  ،مسبوقة مع مصارف أجنبية أكبر حجماً 

رض على المصارف السودانية التركيز منافسة يفللالخدمات كما أن مواجهة التحدي  ال متناهية من
على زيادة قدرتها التنافسية من خالل إعادة تنظيم خدماتها وفترات تقديمها لمواجهة سوق يتصف 
بالديناميكية . نبعت أهمية الدراسة من خالل المساهمة في توفير قاعدة بيانات تساعد المصارف 

التسويقية بشكل خاص واإلدارية بشكل  قراراتال نافسية تساعدها في اتخاذالسودانية في تحقيق مزايا ت
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أهمية القطاع المصرفي تدعو إلى إجراءات مثل هذا النوع من الدراسات لضمان  . باالضافة أنعام
 وتطويره. تهاستمراري

بيان أثر و  ،هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التسويق التقني في جودة خدمات المصرف     
طرة تحليل العالقة بين التسويق التقني وعملية السيو الخدمة بالمصرف  التسويق التقني في تطوير
 على األسواق بالمصرف . 

 .ةاالستبانة كأداة لجمع بيانات الدراس استخدمتو اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 
 .لموظفين واإلدارة العليا بالمصرفتكون مجتمع الدراسة من العاملين بقسم التسويق وا

لدى المصرف خطة إستراتيجية لتسويق  :العديد من النتائج أهمهاإلى لدراسة خلصت ا
ة بما يقوم المصرف باستخدام التقنيات الحديث .للتوافق مع روح العصر الرقمي الخدمات إلكترونياً 

 أكدت نتائج الدراسة .يساعد في سرعة انجاز العمليات من خالل اختصار األنشطة غير الضرورية
يد بالعد وخرجت الدراسة ،ات داللة إحصائية بين التسويق اإللكتروني والميزة التنافسيةوجود عالقة ذ

اتها الستفادة من خبر من التوصيات منها : على المصرف السعي لولوج األسواق الكبيرة والعالمية ل
 العمل على تحقيق رغبات .خروج من الحدود المحلية وممارسة التسويق االحترافيوالوتقنياتها 

تطلعات العمالء والسعي للوصول إليهم أين ما كانوا من اجل الحصول على حصة سوقية أكبر و 
، ضرورة استحداث وحدة واق وذلك من خالل التسويق التقنييسيطر من خاللها المصرف على األس

 تنظيمية بالمصرف تحت إدارة التسويق التقني .

 :(16)م 2010. دراسة محمد عبد الكريم 3

إلى بحث وتحليل أثر الثقافة التنظيمية على ممارسة وتطبيق اإلدارة  هدفت الدراسة
وتعميم الدراسة على  ،دراستهاكة الصمغ العربي المحدودة لحالة وذلك بالتركيز على شر  ،اإلستراتيجية

جميع المنظمات األخرى ويسعى الباحث من هذه الدراسة لإلجابة على سؤال البحث الرئيسي هل 
 تستراتيجية أم ال ؟ كما هدفثر على إمكانية نجاح وتطبيق وممارسة اإلدارة اإللثقافة المنظمة أ

إلى اآلتي : تناول مفاهيم الثقافة التنظيمية وأنواعها ومتطلباتها ذات األهمية للتطبيق الناجح  دراسةال
ة للتطبيق ألسلوب اإلدارة اإلستراتيجية . استعراض أهم جوانب اإلدارة اإلستراتيجية والمقومات الالزم

لواقع الثقافة التنظيمية للمنظمة من كافة أبعادها ومختلف عناصرها  متكامالً  لها . تقديم توصيفاً 
تقديم بعض التوصيات  .خاصة تلك المتعلقة وذات الصلة بمتطلبات ونجاح اإلدارة اإلستراتيجية

لمنظمات التي قد يكون وكذلك بعض التوصيات العامة لمختلف ا ،بصورة خاصة لإلدارة اإلدارة العليا
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. وقد قامت الدراسة ملية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجيةلها عالقة بتأصيل الثقافة التنظيمية الداعمة لع
 : همهاالفرضيات ا عدد منعلى اختبار 

لوك هنالك عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية بين قدرة الثقافة التنظيمية في التأثير على س1. 
 اإلستراتيجي.بقوة على مقدرة المنظمة في تغير اتجاهها العاملين والتأثير 

يق هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين العمر والمؤهل الدراسي نحو إمكانية النجاح في تطب2. 
 اإلستراتيجية.اإلدارة 

نظري فقد اتبع الباحث في هذه الدراسة في جانبها ال دراسة:ما فيما يتعلق بأسلوب ومنهج الأ
في  المنهج التاريخي المتمثل في عرض الدراسات السابقة والمنهج االستنباطي المتمثلعلى كل من 

ي والمتمثل ف ،تحديد القصور المنطقي لفرضيات الدراسة أما فيما يخص الجانب التطبيقي للدراسة
 امكو  ،نالدراسة الميدانية فقد استند الباحث على المنهج الوصفي المتمثل في وصف استمارة االستبيا

نات تم جمع البيا، و الختبار صحة فرضيات الدراسة اعتمد الباحث على المنهج التحليلي االستداللي
فة ية إضاالبحثلهذه الدراسة من المصادر الثانوية التي تمثلت في الكتب والرسائل الجامعية واألوراق 

دارة تنظيمية واإلوتمثلت النتائج في تأكيد وجود عالقة ارتباطية بين الثقافة الإلى التقارير. 
 سة إلىكما توصلت الدرا .يق اإلدارة اإلستراتيجيةبتساعد على نجاح تط وأن الثقافة .اإلستراتيجية

ن جية ومتأكيد االختالفات في اتجاهات المستجيبين نحو إمكانية النجاح في تطبيق اإلدارة اإلستراتي
ظمة ة المناملين والتأثير بقوة على مقدر ثم التأكد على قدرة ثقافة المنظمة على التأثير في سلوك الع

اج وكما توصلت الدراسة إلى أن الثقافة التنظيمية للمنظمة تحت .في تغير اتجاهها اإلستراتيجي
 ةدراسلصلت اإلحداث تغيرات إلحداث التوافق بينها وبين عناصر ومتطلبات اإلدارة اإلستراتيجية . تو 

ن لها اح واالستمرار في سوق التنافس يجب عليها أن تكو : أي منظمة تريد النجإلى التوصيات اآلتية
ستراتيجية عمل وأهداف واضحةرسا ، الثقافة التنظيمية تمثل قوة المنظمة لذا وجب على لة وا 

  .لتميز أن تهتم ببيئتها الثقافيةالمنظمات التي تسعى إلى ا

 الدراسات العربية :

 :(17)م 2006. دراسة الرهدار 4

التعرف على مدى التزام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة هدفت الدراسة على 
 165، وقد تكونت عينة الدراسة من ى تحقيق الميزة التنافسيةفبالتخطيط اإلستراتيجي وأثر ذلك 

، وقد أظهرت المية واألزهر واألقصى بقطاع غزةيعملون في اإلدارة العليا في الجامعة اإلس عامالً 
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 3.6فقد بلغ المتوسط  وتحقيق الميزة التنافسية. راسة أن هناك عالقة بين التوجه اإلستراتيجينتائج الد
 3.9، المتوسط جامعة األزهر ايليه 3.4المتوسط  صىجامعة االق ايليهفي الجامعة االسالمية  5من 

إلستراتيجية كما أظهرت الدراسة أن اإلدارة العليا في الجامعات تشرك المستويات األدنى في الخطة ا
 باإلداريين.أن الجامعات تهتم باألكاديميين بدرجة أكبر من اهتمامها كذلك كما أظهرت الدراسة 

  ثانيًا: اإلطار النظري للدراسة:

 أوالً : مفهوم الثقافة التنظيمية :

إذ  .نظيميةلتعرف على مفهوم الثقافة التنظيمية البد من الرجوع إلى دراسة تاريخ الثقافة التل 
يمي التنظ نه مع تزايد وظهور المنظمات الحديثة وتزايد مشكالتها التنظيمية في أدب اإلدارة والسلوكأ

ية لتقليدايشير مفهوم الثقافة التنظيمية إلى مجموعة من الخصائص والقيم واألخالق والنواحي العادية 
صف هذه الخصائص تت .التي تصف منظمة ما وتميزها عن غيرها من المنظمات األخرى
 . (6)باالستمرارية كما أنها تؤثر في سلوك وأداء األفراد في المنظمات

 الثقافة التنظيمية نمط من أنماط االفتراضات األساسية مبتدعة أو مطورة من قبل جماعةف
 والتي ،تعلمته من التالؤم مع مشكالت العالم الخارجي وضرورات التعامل الداخلية في المنظمة

اد قيمة تتعلق بمشكالت العمل داخل المنظمة أو قيمة يجب تعليمها لألفر  أثبتت صالحيتها وصارت
عمل الجدد في المنظمة باعتبارها طرق صحيحة لإلدراك والتفكير واإلحساس فيما يتعلق بمشكالت ال

القيم وبعبارة أخرى تعتبر الثقافة التنظيمية مجموعة من االفتراضات والمعتقدات و  ،داخل المنظمة
 لمعايير التي يشترك فيها أفراد المنظمة.والقواعد وا

 تحكم وعرفت الثقافة التنظيمية بأنها نظام مشترك للقيم والمعتقدات يؤدي إلى قواعد واختالف
يم السلوك وبالتالي إيجاد طريقة مميزة بعمل المنظمة فهي بهذا المعني يشمل كل التقاليد والق

ثير لمنظمة وتؤثر في أداء العاملين وهي ذات تأواألعراف والخصائص التي تشكل األجواء العامة ل
 . (3)عميق عبر األجيال

من التعريفات السابقة للثقافة التنظيمية يالحظ أنها تمثل تحدياً كبيرا ألي تنظيم في كونها غير 
ظاهرة للعيان ألنها عبارة عن مجموعة من الثقافات الصغيرة التي قد تكون متنافسة ومتضادة ولكنها 

نمو واالنتشار بين العاملين األمر الذي يؤدي أو يصل بالمنظمة إلى درجة من التنافس سريعة ال
وعدم الثقة وتدني األداء وفي  ،الداخلية بين العاملين وبالتالي ضعف الوالء واالتصال غير الفعال
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واحد نفس الوقت تعتبر الثقافة التنظيمية وسيلة إلى جميع أعضاء المنظمة وجعلهم يعملون في اتجاه 
 لتحقيق أهداف المنظمة.

 لثقافةيعطي كثير من المديرين أولوية قصوى واهتمام كافي ل ثانيًا: أهمية الثقافة التنظيمية:
د إلى ح التنظيمية في منظماتهم ألنهم يعتبرونها من أهم المكونات األساسية للمنظمة حيث أنها تحدد

العاملين تجعلهم يفكرون ويتصرفون  كبير نجاح المنظمة من خالل توليدها لبعض الضغوط على
  .تناسب معهمتبطريقة تنسجم و 

  :(7)تعتمد الثقافة التنظيمية أهميتها من األوجه التالية لذا 

تعتبر دليل اإلدارة والعاملين من خالل تشكيل نموذج أو نماذج السلوك التي يجب إتباعها 1. 
 واالسترشاد بها.
 .2 ظمة الواحدة وينظم أعمالهم وعالقاتهم وانجازاتهم.تعتبر إطار فكري يوجه أعضاء المن  
العاملون بالمنظمات ال يؤدون أدوارهم فرادي أي أنها في إطار تنظيمي واحد لذلك فإن الثقافة 3. 

لهؤالء العاملين السلوك الوظيفي المتوقع التنظيمية بما تحتويه من حيث قيم وقواعد سلوكية تحدد 
ط العالقات بينهم وبين بعضهم وبين العمالء والجهات األخرى.والمقبول ومنهم تحدد لهم أنما  

تعتبر الثقافة التنظيمية من المالمح المميزة للمنظمة عن غيرها من المنظمات وكذلك مصدر 4. 
عزاز للعاملين بها خاصة إذا كانت تؤكد قيمًا معينة ابتكار التميز والزيادة والتف وق على فخر وا 

 المنافسين.

.5 هدافها.ألتنظيمية القوية تعتبر عنصرًا فعاال ومؤيدا لإلدارة ومساعدا لها على تحقيق الثقافة ا   
 .6 للمنظمة.تعتبر الثقافة التنظيمية القوية ميزة تنافسية   
7   .للمنظمةتساعد الثقافة التنظيمية القوية على جذب الكوادر المؤهلة والمميزة . 
 
 
 

 ثالثًا : مصادر الثقافة التنظيمية :

ر المعتقدات والقيم واألنظمة االجتماعية واألساسية والبيروقراطية واللوائح الداخلية تعتب
ويرى بعض الكتاب أن ثقافة المنظمة  ،التنظيمية بين  العاملين من خالل وسائل وقنوات متعددة

تتمثل في العديد من المصادر والمكونات التي تساهم في تكوين وتشكيل هذه الثقافة بحيث تطبعها 
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طبعها الخاص. ويقصد بمصادر الثقافة مصادر رموزها المستخدمة بين األفراد وتأثير ذلك على ب
 .(2)أوسلباً  أدائها وفعاليتها إيجاباً 

 : حددت عناصر ومكونات الثقافة التنظيمية في اآلتي :مكونات الثقافة التنظيميةرابعًا: 

  .اللغة المستخدمة في المنظمة. 1

 أنماط السلوك .. 2

 المتغيرات والقيم. . 3

االفتراضات، وهي النظريات التي تستخدمها المنظمة والتي تعمل على توجيه سلوك األعضاء . 4
 المحيطة.وتدفعهم وتقودهم للنظر والتفكير بدقة في األمور واألشياء 

 الثقافة الفرعية والمناخ التنظيمي.. 5

 خامسًا: أبعاد الثقافة التنظيمية :

  : (4)وجهات واآلراء حول أبعاد الثقافة التنظيمية نذكر منها ما يليهناك العديد من الت

لى وجه إللت التوجه نحو العمل الفرقي: يعد االنتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي مدخالً . 1
ددة وعندما يتطلب العمل كفاءات ومهارات وخبرات وأفكار متع ،العمل الفرقي في كثير من األحيان

ن أجل بلوغ أهدافه وأغراضه ومداخله عند الشروع بتطبيق العديد من األنظمة ومتكاملة م
 والممارسات اإلدارية الحديثة.

 ت وليساالنتباه نحو النتائج: يدل هذا البعد على درجة تركيز اإلدارة على النتائج أو المخرجا. 2
 .(8)التقنيات والعمليات المستخدمة لتحقيق هذه النتائج 

ن حيث م ةأو مرتب ةللبيئة الخارجية: يشير هذا البعد أنه كما لو كانت المنظمة مركباالستجابة . 3
ون ويمكن أن يك ،يمكن أن يغلب عليها طابع المنافسة من أجل التميز محدودة هيكلياً و العالقات 

 المجتمع متفاوت ولكن المصالح مشتركة في األهم.

المنظمة بالتجديد واالبتكار والتي تظهر في االبتكار والتجديد: يعكس هذا البعد مدى توجه . 4
تشجيعها األفكار واالقتراحات الجديدة وتشجيع روح المبادرة الفردية واالستعداد لتقبل التغير والتركيز 

وتشجيع التجريب كأولى خطوات التطوير من خالل  ،على اإلبداع كواجب على كل فرد في موقعه
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ألفكار وتكريم المبدعين والمبتكرين وعمل مسابقات بين عقد اجتماعات دورية لتبادل المعرفة وا
 العاملين لتشجيع الوحدات المختلفة داخل المنظمة.

حو مدى تحمل المؤسسة لمسئولياتها االجتماعية نبويرتبط هذا البعد  االجتماعية:المسؤولية . 5
ظمات القومية والمنمجتمع الذي تعمل فيه من خالل مساهمتها المختلفة والمساهمة في المشروعات ال

م يالل تنظحكومية والمناسبات المحلية والقومية والمساهمة في التنمية الفكرية والثقافية من خالغير 
  .(9) ندوات ومؤتمرات وحوارات مختلفة

 

 

 

 ثانيًا: الميزة التنافسية:

ءة كفاالق قيتنبع أهمية التنافسية من كونها تعمل على توفير البيئة التنافسية المالئمة لتح     
 ،يةص الموارد واستخدامها وتشجيع اإلبداع واالبتكار مما يؤدي إلى تحسين وتعزيز اإلنتاجيبتخص

زة إضافة إلى أن المي .واالرتقاء بمستوى معيشة المستهلكين عن طريق تخفيض التكاليف واألسعار
لة وهي مشك ،نتاجيةالتنافسية تساعد على القضاء على أهم الجهات التي تواجه تحسين الكفاءة اإل

فسية التنا ول دون االستفادة من وفورات الحجم الكبير ولذلك فإن توفير البيئةح  ي ت  لتالسوق المحلي ا
تعتبر وسيلة فعالة لضمان الكفاءة االقتصادية وتعزيز النمو االقتصادي وتحسين مستويات 

 .(9)المعيشة

 أواًل: مفهوم الميزة التنافسية: 

 فسية بمجرد توصل المنشأة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر مثالية من تلكتنشأ الميزة التنا
حدث أبمعنى آخر  المستعملة من قبل المنافسين حيث يكون باستطاعتها تحديد هذا االكتشاف ميدانياً 

 الواسع.عملية إبداع بمفهومه 

مورد المميز الذي يتيح القدرة التنافسية أو المهارة أو التقنية أو ال) :عرفت الميزة التنافسية بأنها
ن ويؤكد تميزها واختالفها عن هؤالء يللمنشأة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد ما تقدمه للمنافس

المنافسين من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذه االختالفات والتميز بحيث يحقق لهم المزيد من 
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تعرف على أنها ميزة أو كما  ون اآلخرون.المنافع والقيم التي تتفوق بها على ما يقدمه لهم المنافس
 .(1)(عنصر تفوق المنشأة يتم تحقيقه في حالة إتباعها إستراتيجية معينة للتنافس

 : (10)تعريف الميزة التنافسية حسب المداخل التاليةثانيًا: 

تعني القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة  . حسب المؤسسات:1
 المنشاة.مستمر لهذه  ن يعني نجاحاً ين اآلخر يمن المنافس وفعالية

قيق تعني التنافسية لقطاع ما قدرة المؤسسة المنتجة لنفس القطاع في تح . حسب قطاع النشاط:2
  عام مستمر دون االعتماد على الدعم والحماية الحكومية.

 :(5)  ويتم تقسيمه إلى :ي. على مستوى الدول3

كفاءة كثر وبنتج أيهي القدرة التي يمتلكها البلد على أن  ة التنافسية للدول:أ.  تعريف معهد الميز 
 صنعةملنسبياً ويقصد بكفاءة تكلفة أقل وارتفاع الجودة المالئمة وأن ينتج البلد أكثر من السلع ا

يق بالتالي تكون ذات قيمة مضافة عالية في التسو  .والتحول نحو السلع عالية التصنيع والتقنية
  لي والخارجي.الداخ

ثروة هي القدرة التي يمتلكها البلد على توحيد نسبي لمزيد من ال ب. تعريف بعض االقتصاديين:
 بالقياس على منافسيه في األسواق على ميزان المدفوعات .

نيات يمكن لمنظمات األعمال تطبيق الميزة التنافسية من خالل االستغالل األفضل لإلمكا إذاً 
كانيات ن اإلمالتنظيمية المتاحة باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة وغيرها موالموارد المالية و 

 ستراتيجيات التنافسية.اإلالتي تتمتع بها المنظمة التي تمكنها من تصميم وتطبيق 

  :(14)يرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين هما أبعاد تحقيق الميزة التنافسية:ثالثًا: 

فة في لمختلبمعنى قيام المنظمات باستغالل اإلمكانيات ا ة المدركة لدى العميل:البعد األول القيم
 السعر تحسين القيمة التي يدركها العميل للسلع والخدمات التي تقدمها تلك المنظمات باإلضافة إلى

ها مكونات مدى االقتناع بالمنتج أو الخدمة في تدعيم مفهوم التنافسية من خالل التركيز علىو والجودة 
 والذي يمثل في رأس مال العالقات .
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ة ال و خدمأمن خالل عرض سلعة  يمكن تحقيق التميز أو الميزة التنافسية أيضاً  البعد الثاني التميز:
ها وهناك عدة مصادر للوصول إلى التميز من أهم ، يستطيع المنافسون تقليدها أو عمل نسخة منها

  مكانيات التنظيمية.الموارد المالية ، رأس المال الفكري ، واإل

 :(11)ين هماتتحد الميزة التنافسية للشركة من خالل متغيرين أو بعدين هام محددات الميزة التنافسية:

ميزة  يتحقق للميزة سمة االستمرارية إذا أمكن للشركة المحافظة على . حجم الميزة التنافسية:1
لما كلما كانت أكبر كف ،فسة بشكل عامالتكلفة األقل أو تمييز المنتج في مواجهة الشركات المنا

مرحلة بتطلبت جهودًا أكبر من الشركات المنافسة للتغلب عليها، تبدأ دورة حياة الميزة التنافسية 
لميزة االتقديم أو النمو السريع ثم يعقبها مرحلة الركود في حالة قيام الشركات المنافسة بتقليد 

 نولوجيتظهر مرحلة الضرورة بمعنى الحاجة إلى تفكير تك ومحاولة التفوق عليها وأخيراً  ،التنافسية
 لعميل.لجديد لتحقيق تطوير وتحسين الميزة الحالية أو تقويم ميزة تنافسية جديدة تحقق تطوير اكبر 

رض غيعتبر النطاق عن مدى أنشطة وعمليات الشركة ب . نطاق التنافس أو السوق المستهدف:2
ات ط على مدى واسع يمكن أن يحقق وفرات في التكلفة عن الشركتحقيق مزايا تنافسية فنطاق النشا

و تلفة أومن أمثلة ذلك االستفادة من تقديم منافذ التوزيع نفسها لخدمة قطاعات سوقية مخ ،المنافسة
ة وخاصة في وجود عالقات متداخل ،وفي مثل هذه الحالة تحقيق اقتصاديات المدى ، مناطق مختلفة

ب ومن جان ،السوقية أو المناطق والصناعات التي تغطيها عمليات الشركةومترابطة بين القطاعات 
  آخر يمكن للنطاق الضيق تحقيق ميزة تنافسية من خالل التركيز على سوق معين.

  :(15)لكي تكون الميزة التنافسية فعالة يتم االستناد إلى الشروط التالية

 التنافس. حاسمة تعطي األسبقية والتفوق على . 1

 الزمن.الستمرارية يمكن أن تستمر خالل ا2. 

 .إمكانية الدفاع عنها بمعنى يصعب على المنافسين محاكاتها3. 

التمييز و لتكلفة ااإلستراتيجيات العامة في التنافس تشمل قيادة  : طرق اكتساب الميزة التنافسية:رابعاً 
 يق نجاحهاويجعلها تستمر في تحقفاألساس القوى التي تسند عليه إستراتيجية النشاط التركيز، وأخيرًا 

 الطريقتين:بشكل متواصل هو الميزة التنافسية وتحقيق هذه األخيرة بإحدى 
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مييز إما من خالل تقديم منتج بسعر أقل )ميزة التكلفة األقل(، أو باستخدام بعض أساليب الت
سوق ا بالنسبة للوتقديم منتج أفضل يعتقد المستهلكون أنه يحقق سعرًا أعلى )مقابل التمييز(، أم

ى بل قو ليق اً معينًا أو امتداد مع الصناعة ككل أو قطاعاً تالمستهدف وتقديم الميزة له فقد يكون مج
يعتمد تحقيق الميزة التنافسية المتواصلة على كل من األصول و  .التنافس الخمس في الصناعة

 م العالمة أو الموقعوالمهارات التي تحوزها الشركة لألصول عن شيء ما تحوزه الشركة مثل اس
 يتصف بالتمييز عن المنافسين مثل اإلعالن التصنيع بكفاءة أو التصنيع بجودة عالية، الفكرة

واجز األساسية هنا تكون اختيار الشركة لألصول والمهارات الصحيحة التي تعمل بمثابة عوائق أو ح
 ن . ستمرارها على مدار الزمأمام المنافسين حيث ال يمكنهم تقليدها أو مواجهتها ومن ثم يمكن ا

بصفة عامة يمكن القول بأن المنافسة في قطاع ما ليست إال محصلة خمسة قوى للتنافس 
 :(11)وهي

 نفسه.المزاحمة بين البائعين المنافسين في القطاع . 1

  البديلة.شركات في صناعات أخرى تحاول جذب المستهلكين إلى سلعهم . 2

 .دخولهمالمنافسين المحتمل . 3

 المدخالت.القوى التي يمارسها موردو . 4

 للمنتج.القوى التي يمارسها المستثمرين . 5

 .Five Forcesويطلق على العوامل الخمس السابقة لفظ نموذج القوى الخمس 

يمكننننننن أن تنننننندرج أربعنننننة خصننننننائص هامننننننة علننننننى درجننننننة  :خصــــــائص الميــــــزة التنافســــــيةخامســــــًا: 
 :(13) تواصل الميزة التنافسية وهي كاآلتي

تزايد  تعتمد الميزة التنافسية على استهالك أو تقادم الموارد إذ يساهم خاصية االستمرارية:. 1
بصفة و معدالت التغير التكنولوجي إلى تقصير المدى الزمني لالنتفاع بمعظم المعدالت الرأسمالية، 

 يها.علعامة نقول أن القدرات والكفاءات تتمتع باالستمرارية أكثر من المواد المعتد 

تعتم مقدرة المؤسسة في مواصلة ميزتها التنافسية على  التقليد أو النقل الحرفي لإلستراتيجية:. 2
وحتى تتمكن هذه األخيرة البد عليها من التغلب  ،مدى سرعة المؤسسات المنافسة لها من تقليدها
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ا الشركة المنافسة يتمثل في: مشكلة المعلومات، أي ما هي الميزة التي تتمتع به فاألولعلى أمرين 
 مشكلة نقل اإلستراتيجية إلى الحصول على الموارد المطلوبة للتقليد. في:يتمثل  الثانيأما 

فسية إذا استطاعت الشركة الحصول على الموارد لتقليد الميزة التنا إمكانية تحويل المواد:. 3
موارد حتمال عدم تحويل الللمؤسسة الناجحة هذا ما يجعل دورة حياة الميزة أفضل عمرًا لكن هناك ا

 عدم إمكانية المعلومات الكافية عن إنتاجية هذه الموارد.ل الموجودة بشكل كبير نظراً 

مية ات تنظيإذا اعتمدنا على روتين إمكانية تحقيق التنمية الذاتية من الموارد في الكفاءات:. 4
ة ب على المؤسسة المنافسفإنه يصع .بدرجة عالية من التقصير من الحصول على الميزة التنافسية

 لجودة.حلقات أو دوائر الومثال ذلك جدولة الوقت المحدد  التقليد على تنمية هذه الكفاءات ذاتياً 

 :ثالثًا: إجراءات الدراسة والتحليل اإلحصائي

 تصميم  أداة  الدراسة:أواًل: 
بانه بتصميم استمن اجل الحصول على المعلومات والبيانات األولية لهذه الدراسة قام الباحث 

ت المعلوما هي من الوسائل المعروفة لجمعو الميزة التنافسية. تحقيق لدراسة أثر الثقافة التنظيمية في 
يلها ويتم تحل ،تتميز بإمكانية جمع المعلومات من مفردات متعددة من عينة الدراسةحيث الميدانية 

 ة:أداة الدراسة الخطوات التالي للوصول للنتائج المحددة. ولقد اتبع الباحث خالل عملية بناء
نها في مالدراسة، وذلك لالستفادة بموضوع  واالدبيات المتعلقة. االطالع على العديد من الدراسات 1

 إعداد أداة جمع البيانات.
 . إعداد قائمة االستبيان والتي تتألف من ثالثة أقسام:2

 دراسة وعنوانها.أشتمل على خطاب موجه للمستجيبين يبين هدف الالقسم األول: 
ية شمل البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة: وهى التي شملت البيانات الشخص القسم الثاني:

لخبرة اة، المؤهل األكاديمي، جتماعي:) النوع، العمر، الحالة االمثلالمتعلقة بوصف عينة الدراسة 
 لدرجة الوظيفية(.باالضافة ل

والتي تنص ساسية: والتي تتكون من محور فرضية الدراسة. شمل متغيرات الدراسة األالقسم الثالث: 
. حيث توجد عالقة بين مكونات الثقافة التنظيمية وقدرة المنظمة علي خلق الميزة التنافسية :على

 Likertوقد اعتمد الباحث في إعداد هذا القسم على مقياس ليكرت )  تتكون من ستة عبارات.
Scale ( الخماسي وهو يتراوح بين )وقد تم تصحيح المقياس بشدةفق جدًا نننننن غير موافق موا ،)

 المستخدم في الدراسة كاآلتي:



9بيض للدراسات و البحوث                                                                                                  العدد النيل األمجلة    

171 
 

 ي مجموع درجات المفردة على العبارات.الدرجة الكلية للمقياس ه -
(، 5درجة من درجات مقياس ليكرت الخماسي وزن ترجيحي كاآلتي: موافق بشدة ) إعطاء كل -

ة لهذه (. وقد تمَّ حساب األوساط المرجح1) بشدة(، ال أوافق 2) (، ال أوافق3(، ال رأى )4موافق )
 األوساط كما في الجدول التالي:

 ( يوضح األوزان واألوساط المرجحة لخيارات إجابات أفراد العينة.1الجدول )

 ( الوزن والوسط المرجح لمقياس الدراسة:1الجدول )
ال أوافق  الخيار

 بشدة
 بشدة أوافق أوافق  ال رأي ال أوافق

 5 4 3 2 1 الوزن

-2059 01-1079 المتوسط المرجح
108 

3039-
206 

4019-
304 

5-402  

--------------------------------------------------------------------: (12)المصدر
----------- 

( 80-0( أي حوالي )5/4من الجدول السابق نالحظ أن طول الفترة المستخدمة هي ناتج قسمة )
 4قد حصرت فيما بينها  5و  4و  3و  2و  1وقد حسب طول الفترة على أساس أن األرقام 

 مسافات.

  تالية:وعليه للوصول إلى نتائج أكثر دقة يتم تصحيح المقياس المستخدم، للتفرقة بين المستويات ال
 أعلى درجات الموافقة  4أكبر من  -
 موافقة إيجابية. 3.5إلى أكبر من  4من  -
 درجة متوسطة من الموافقة ) يميل إلى اإليجابية (. 3إلى أكبر من  3.5من  -
 درجة متوسطة من عدم الموافقة ) يميل إلى السلبية (. 2.5إلى أكبر من  3من   -
 غير موافق ) سلبي(.  2إلى أكبر من   2.5من   -
 غير موافق مطلقًا ) سلبي جدًا(. 2أقل من   -
وزعت االستبانة وعرضها علي عدد من المحكمين، ة الدراسة، بعد التأكد من صدق وثبات أدا  

تم استرجاعاها جميعًا و إستبانة.  20بلغ عدد االستبيانات الموزعة  حيثمباشرًة على عينة الدراسة 
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دخال البيانات إلى الحاسوب لمعالجتها إحصائياً  %100ة ببنس ، وقد تم تفريغ االستبانات وا 
 (.   SPSSلدراسات االجتماعية)باستخدام الحزمة اإلحصائية ل

 كوستي نةبمدي – لالتصاالت سوداني شركة علىتم تطبيق هذه الدراسة  مجتمع وعينة الدراسة:   
. (هندسينوالم واإلداريين الموظفينويتكون المجتمع األساسي للدراسة من الدرجات الوظيفية التالية: )

نات هم عن طريق الحصر الشامل وهى إحدى العي( فرد. وتمَّ تعميم الدراسة علي20حيث بلغ عددهم )
يها غير االحتمالية التي يختارها الباحث للحصول على أراء أو معلومات معينة ال يتم الحصول عل

% 100 ( استبانه بنسبة20( إستبانة تم استرجاع )20إال من تلك الفئة المقصودة، فت م توزيع عدد )
 من مجتمع الدراسة.
 ت وتحليلها:ثانيًا: عرض البيانا

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية:
 . توزيع أفراد العينة حسب النوع:1

تهم تم استفسار المبحوثين عن النوع، وقد أ عطوا متغيرين هما ذكر وأنثى. وقد كانت إجابا
 على هذين المتغيرين 

اسة ( % من إجمالي عينة الدر 80)غالبية أفراد العينة المبحوثة من الذكور حيث بلغت نسبتهم أن 
، ( % وقد ي عزى ذلك لسياسة بعض الشركات في التوظيف20بينما بلغت نسبة اإلناث في العينة ) 

ء كما قد يكون سبب انخفاض نسبة اإلناث يعود أيضًا إلى أن بعض الشركات ال يفضلون عمل النسا
ى تأخير العمل )إجازات األمومة ألسباب خاصة بهّن، فمثاًل النساء يخضعن لظروف قد تؤدي إل

 باإلضافة لطبيعة نشاط الشركة.   وغيرها(.

 . توزيع أفراد العينة حسب العمر. 2
كذلك تمَّ سؤال المبحوثين عن أعمارهم، وقد أعطيت لهم ثالث فئات عمرية، وقد كانت 

أقل من و  26ا بين ، وأن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم مإجاباتهم على هذه المتغيرات مختلفة
%(.  25سنة ) 25بينما بلغت نسبة الذين أعمارهم أقل من  %(  40سنة حيث بلغت نسبتهم ) 30

ة %( من العين 35سنة فقد بلغت نسبتهم ) 41أما أفراد العينة والذين تزيد سنوات أعمارهم عن 
لغت ( سنة حيث ب30 -26)  ومما سبق يتضح أن أعلى نسبة للذين تتراوح أعمارهم ما بين الكلية .
 %، وهي تمثل سن الشباب والنضوج والخبرة والمعرفة، وقد ي عزى ذلك إلى أن الشركة40نسبتهم 

  .من سن الشباب موضوع الدراسة تفضل في التوظيف من لهم خبرة ومعرفة

 ة.جتماعي.  توزيع أفراد العينة حسب الحالة اال3
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 ،وذلك بإعطائهم ثالث متغيرات هي: عازبة جتماعيتّم استفسار المبحوثين عن حالتهم اال 
بينما  ( % من أفراد العينة.60أن غالبية أفراد العينة من عازب حيث بلغت نسبتهم )و  ،متزوج، أخرى

  ( % أما الحاالت األخرى )مطلق وأرمل( فقد بلغت نسبتهم30بلغت نسبة المتزوجين في العينة )
دراسة أن الغالبية من العاملين في الشركة موضوع الوبذلك يمكن القول  ( % من العينة الكلية.10)

ها، بمن غير المتزوجين مما يعني ان علي الشركة القيام ببرنامج لالستقرار االجتماعي للعاملين 
  ن.لعامليلحتى يكون لبيئة العمل دورًا كبيرًا في ذلك من خالل االهتمام بإشباع الحاجات االجتماعية 

 سب المؤهل العلمي..  توزيع أفراد العينة ح4

ة أن غالبيتّم سؤال المبحوثين عن المؤهل العلمي، وأعطيت لهم متغيرات مختلفة، وأتضح        
بلغت  %( من أفراد العينة بينما60أفراد العينة من المستوى التعليمي الجامعي حيث بلغت نسبتهم )

بتهم  ليم الثانوي فقد بلغت نس%( أما حملة التع 10نسبة حملة التعليم فوق الجامعي في العينة  )
يًا، وعليه يمكننا القول بأن عينة الدراسة من العينات المؤهلة علم %( من العينة الكلية . 30)

وبالتالي سوف يؤدى ذلك إلى الحصول على أراء موضوعية حول موضوع البحث، كما تعطي هذه 
سة يؤكد أن الشركة موضوع الدراالنسب من المستوى الجامعي وفوق الجامعي وهي نسبة عالية. مما 

يضاً تهتم بتوظيف حملة الشهادات والمؤهلين علميًا مما ينعكس على أداء هذه الشركة. وقد يؤكد أ
 بت ذلكثعن هذه الشركة أنها تدفع العاملين وتحفزهم من أجل تنمية وتطوير معارفهم ومهاراتهم. وقد 

  كة.من خالل اللقاءات التي تمت مع بعض األفراد بالشر 

 

 

 . توزيع أفراد العينة حسب االخبره:5
ة أن غالبيتم استفسار المبحوثين عن خبراتهم العملية، وقد أعطوا إجابات مختلفة، وأتضح 

ما بلغت بين %(  55سنوات حيث بلغت نسبتهم ) 5 - 1أفراد العينة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 
برتهم (  أما أفراد العينة والذين تزيد خ25%ة )سن 10-6نسبة الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 

تع %( من العينة الكلية. وبذلك يمكننا القول بأن الشركة تتم 20سنة فقد بلغت نسبتهم ) 11عن 
هذا و %.  45باستقرار كبير من خالل العاملين الذين يمتازون بالخبرة المتراكمة حيث بلغت نسبتهم 

 ن العمل.يعتبر بمثابة مؤشر جيد جدًا في دورا

 التخصص:حسب . توزيع أفراد العينة 6
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تخصصاتهم تخصصاتهم، وأتضح أن غالبية أفراد العينة المبحوثة  تم استفسار المبحوثين عن       
%(  بينمنننننننا بلغنننننننت  نسنننننننبة  80االدارة واالقتصننننننناد والمحاسنننننننبة. حينننننننث بلغنننننننت نسنننننننبتهم ) ممثلننننننة فننننننني

بنناءًا علننى طبيعنة نشنناط القننول فني اآلتنني: %( وبننذلك يمكنننا  20التخصصنات االخنرى فنني العيننة )
الشننننركة، واالسننننتجابة الكبيننننرة تعطننننني مؤشننننرًا الهتمننننام المبحننننوثين بنننننالبحوث العلميننننة رغننننم مسنننننئولياتهم 

  ومشغولياتهم.

 رابعًا: تحليل بيانات الدراسة:
عرفة ممن مكن يتناول الباحث في هذا الجانب تحليل البيانات األساسية للدراسة للت أ/ تحليل البيانات:

ل كمدى تمثيلهم لمجتمع الدراسة، وقد قام الباحث بتلخيص البيانات في جداول، والتي توضح قيم 
 إلضافةمتغير لتوضيح أهم المميزات األساسية للعينة في شكل أرقام ونسب مئوية لعبارات الدراسة با

 تحليل سفرت عنها جداوللمناقشة وتفسير نتائج الدراسة الميدانية، وذلك من خالل المعلومات التي أ
 البيانات اإلحصائية وذلك وفقًا للخطوات التالية: 

 .)الفرضية( . التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة1

 . التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات محور الدراسة.2

وقد تّم استخدام مقياس ليكرت لقياس عبارات االستبانة، والذي شمل خمس عبارات هي: 
 دة، أوافق، ال رأي، ال أوافق، ال أوافق إطالقًا. أوافق بش

جميع اري  لتقدير المتوسط واالنحراف المعيل :رب/ التحليل الوصفي واختبار الفروق لعبارات المحو
  ضية.فر محاور الدراسة  لمعرفة اتجاه عينة الدراسة واألهمية النسبية لعبارات ال

 الدراسة: يةخامسًا: اختبار فرض

مناقشنننة وتفسننير نتنننائج الدراسنننة الميدانيننة، وذلنننك منننن خننالل المعلومنننات التننني  تننناول الباحنننث
أسفرت عنها جداول تحليل البيانات اإلحصائية وكذلك نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية . 
وسننيقوم الباحننث بمناقشننة وتفسنننير نتيجننة كننل عبنننارة علننى حنندا بهنندف الحكنننم علننى صننحتها أو عدمنننه 

 يل اإلحصائي العام .استناداً إلى التحل

 وقد اتبع الباحث الخطوات التالية في اختبار فرضية الدراسة .
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نرفض  في أي فرضية يكون لدينا فرضين، وهما فرضان مانعان بالتبادل أما أن أواًل: تشكيل فروض:
( ويطلق   HOويعني األول يعطى الرمز) ،الفرض األول وبالتالي نقبل الفرض الثاني أو العكس

رض العدم يعنى عدم  وجود عالقة ) ذات عالقة إحصائية ( بين إحصائية العينة ومعلمة عليه ف
( وهو الفرض  H1المجتمع وان وجد فان ذلك يرجع إلى الصدفة. والفرض الثاني يعطى الرمز )

كن البديل ويعنى وجود عالقة )ذات داللة إحصائية ( بين إحصائية العينة ومعلمة المجتمع ال يم
 ى محض الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد صحة هذا الفرض. وفرضية الدراسة هي: إرجاعه إل

 التنافسية.ي خلق الميزة فة شركتوجد عالقة بين مكونات الثقافة التنظيمية وقدرة ال

ق ي خلف شركةالفرضية: توجد عالقة بين مكونات الثقافة التنظيمية وقدرة العبارات  (2الجدول )
 الميزة التنافسية 

ال أوافق  مجموعال
 بشده

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشده

 الرقم العبارات الموافقة

ة شركقدرة ال علىمباشر  أثربيئة العمل لها  التكرار 12 5 3 نن نن 20
 التنافسية.ي خلق الميزة ف

1 

 النسبة %60 %25 %15 نن نن 100%

مباشر  أثرة لها شركالقيم السائدة في ال التكرار 8 10 نن 2 ننن 20
 التنافسية.ي خلق الميزة فة شركقدرة ال ىعل

2 

 النسبة %40 %50 ننن %10 ننن 100%

قدرة  ىمباشر عل أثرة لها شركرسالة ال التكرار 13 5 نن 2 ننن 20
  التنافسية.ي خلق الميزة فة شركال

3 

 النسبة %65 %25 نن %10 ننن 100%

مباشر  أثرة له شركالقائم بالالنظام اإلداري  التكرار 8 5 5 1 1 20
  التنافسية.ي خلق الميزة فة شركقدرة ال ىعل

4 

 النسبة 40% 25% 25% 5% 5% 100%

أنماط السلوك االيجابي وسط العاملين  التكرار 9 4 2 4 1 20
ة شركقدرة ال ىمباشر عل أثرة لها شركبال
  التنافسية.ي خلق الميزة ف

5 

 بةالنس 45% 20% 10% 20 5% 100%



9بيض للدراسات و البحوث                                                                                                  العدد النيل األمجلة    

176 
 

20 

100% 

 ننن

 ننن

2 

10% 

 نن

 نن

10 

50% 

8 

40% 

 التكرار

 النسبة

االتجاهات السائدة وسط العاملين لها دور 
  التنافسية.أساسي في تحقيق الميزة 

6 

 م.2016المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية  ،   

 

عمل اسة موافقون علي ان بيئة ال% من أفراد عينة الدر  85 توضح العبارة من الجدول أعاله ان. 1
 % منهم محايدون.15ي خلق الميزة التنافسية  و فة شركلها اثر مباشر علي قدرة ال

سائدة % من أفراد عينة الدراسة موافقون علي ان القيم ال90توضح العبارة من الجدول أعاله أن . 2
فقون % منهم غير موا10 و  ية.التنافسي خلق الميزة فة شركة لها اثر مباشر علي قدرة الشركفي ال

 علي ذلك .

ة شرك% من أفراد عينة الدراسة موافقون علي ان رسالة ال90توضح العبارة من الجدول أعاله أن . 3
 % منهم غير موافقون 10 ي خلق الميزة التنافسية وفة شركلها اثر مباشر علي قدرة ال

ة الدراسة موافقون علي أن النظام % من أفراد عين65توضح العبارة من الجدول أعاله إن . 4
ير غ% منهم 10ي خلق الميزة التنافسية فة شركة له اثر مباشر علي قدرة الشركاإلداري القائم بال
 %منهم لم يعطوا إجابات محددة. 25 موافقون علي ذلك

% من أفراد عينة الدراسة موافقون علي  إن أنماط 65توضح العبارة من الجدول أعاله أن . 5
نافسية ي خلق الميزة التفة شركة لها اثر مباشر علي قدرة الشركوك االيجابي وسط العاملين بالالسل
 %منهم لم يعطوا إجابات محددة .  10 % منهم غير موافقون علي ذلك25

سائدة % من أفراد عينة الدراسة موافقون علي أن القيم ال90توضح العبارة من الجدول أعاله أن . 6
ط ي خلق الميزة التنافسية االتجاهات السائدة وسفة شركر مباشر علي قدرة الة لها اثشركفي ال

 % منهم غير موافقون علي ذلك .10العاملين لها دور أساسي في تحقيق الميزة التنافسية و 

الميزة  خلق يفة شركتوجد عالقة بين مكونات الثقافة التنظيمية وقدرة ال :ةثالثاً : اختبار الفرضي 
 التنافسية. 

  ة( إختبار الفرضي3الجدول)
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القيمة االحتمالية 
 الختبار )كاي تربيع(

الوسط 
 الحسابي

 الرقم العبنارة

 1 التنافسية.ي خلق الميزة فة شركقدرة ال ىمباشر عل أثربيئة العمل لها  3.78 0.000

زة ي خلق الميفة شركقدرة ال ىمباشر عل أثرة لها شركالقيم السائدة في ال 3.68 0.000
 تنافسية.ال

2 

 3 ية ي خلق الميزة التنافسفة شركقدرة ال ىمباشر عل أثرة لها شركرسالة ال 3.92 0.000

 ي خلقفة شركقدرة ال ىمباشر عل أثرة له شركالنظام اإلداري القائم بال 3.51 0.000
  التنافسية.الميزة 

4 

 قدرة ىباشر علم أثرة لها شركأنماط السلوك االيجابي وسط العاملين بال 3.73 0.000
 التنافسية.ي خلق الميزة فة شركال

5 

االتجاهات السائدة وسط العاملين لها دور أساسي في تحقيق الميزة  3.98 0.000
 التنافسية.

6 

 الوسط الحسابي العننام 3.77       0.000

 م2016المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية،           

( و قيمة الوسط 0.000%  )5ولي نالحظ أن قيمة اختبار مربع كاي اقل من في العبارة األ. 1
أن (  إذن تم التحقق من العبارة األولي والتأكد من صحتها واثبات ب3.78( )3الحسابي اكبر من)

 .ي خلق الميزة التنافسية فة شركبيئة العمل لها اثر مباشر علي قدرة ال

( و قيمة الوسط 0.000%  )5اختبار مربع كاي اقل من في العبارة الثانية نالحظ أن قيمة . 2
أن ب( إذن تم التحقق من العبارة الثانية والتأكد من صحتها واثبات 3.68( )3الحسابي اكبر من )
 ي خلق الميزة التنافسية .فة شركة لها اثر مباشر علي قدرة الشركالقيم السائدة في ال

( و قيمة الوسط 0.000%  )5ار مربع كاي اقل من ة نالحظ أن قيمة اختبلثفي العبارة الثا. 3
أن بة والتأكد من صحتها واثبات لث( إذن تم التحقق من العبارة الثا3.92( )3الحسابي اكبر من )

  .ي خلق الميزة التنافسيةفة شركة لها اثر مباشر علي قدرة الشركرسالة  ال
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( و قيمة الوسط 0.000%  )5ل من ة نالحظ أن قيمة اختبار مربع كاي اقرابعفي العبارة ال. 4
أن بة والتأكد من صحتها واثبات رابع( إذن تم التحقق من العبارة ال3.51( )3الحسابي اكبر من )

 .ي خلق الميزة التنافسيةفة شركة له اثر مباشر علي قدرة الشركالنظام اإلداري القائم  بال

( و قيمة الوسط 0.000%  )5قل من ة نالحظ أن قيمة اختبار مربع كاي اخامسفي العبارة ال. 5
أن بة والتأكد من صحتها واثبات خامس( إذن تم التحقق من العبارة ال3.73( )3الحسابي اكبر من )

ة ي خلق الميز فة شركة لها اثر مباشر علي قدرة الشركأنماط السلوك االيجابي وسط العاملين بال
  .التنافسية

( وقيمة الوسط 0.000%  )5تبار مربع كاي اقل من ة نالحظ أن قيمة اخسادسفي العبارة ال. 6
أن بة والتأكد من صحتها واثبات سادس( إذن تم التحقق من العبارة ال3.98( )3الحسابي اكبر من )

 االتجاهات السائدة وسط العاملين لها دور أساسي في تحقيق الميزة التنافسية . 

ستقل دار  لتحليل العالقة بين المتغير الموإلثبات هذه الفرضية  تم استخدام أسلوب تحليل االنح
تائج نجاءت  و  وتمثله عبارات )الثقافة التنظيمية( والمتغير التابع ويمثله عبارات )الميزة التنافسية(. 

 التحليل كما هو موضح أدناه:

ت تشير النتائج لجميع العبارات من خالل قيم معامل االرتباط وجود ارتباط طردي بين عبارا .1
 لتوالياافة التنظيمية(، و)الميزة التنافسية( حيث بلغ معامل االرتباط لعبارات الفرضية على )الثق

(0.38. 0.36  ،0.35.) 

افسية( التن . وجود تأثير لعبارات المتغير المستقل )الثقافة التنظيمية( على المتغير التابع )الميزة2
ثقافة سبة ما يفسره المتغير المستقل )الحيث ذلك من خالل قيم معامل التحديد، وهذا يدل على أن ن

(  % 13، و)(. للعبارة األولى 14 التوالي )% التنظيمية( على المتغير التابع )الميزة التنافسية( على
 ( للعبارة الثالثة.وهكذا....لباقي العبارات. % 12للعبارة الثانية. و)

 مستقلبين جميع عبارات  المتغير ال . كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة معنوية3
%(  5عنوية )( عند مستوى مT)الثقافة التنظيمية( والمتغير التابع )الميزة التنافسية( وفقًا الختبار )

لثانية  ( وللعبارة ا0.000(  بمستوى  معنوية )4.40( المحسوبة  للعبارة األولى )Tحيث بلغت قيمة )
ع (. وجمي0.000(  بمستوى  معنوية )4.52لعبارة الثالثة )(  ول0.000(  بمستوى  معنوية )4.67)

 %.5قيم مستوى المعنوية أقل من مستوى المعنوية 
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 .وعليه فأن هذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  جميع عبارات الفرضية

ت توجد عالقة بين مكونا ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة والتي نصت على: ) 
جميع  تم التحقق من صحتها فيي خلق الميزة التنافسية. فة شركالثقافة التنظيمية وقدرة ال

 عباراتها. 

 أهم النتائج هي:النتائج:

فسية ة لها دور أساسي في تحقيق الميزة التناشركالبالقيم واالتجاهات السائدة وسط العاملين 1 .
 افسية.التنخلق الميزة  فية شركوتأثير مباشر علي قدرة ال

 التنافسية.خلق الميزة  تها فية ورسالتها لهما األثر المباشر علي قدر شركبيئة ال. 2

 .التنافسيةي خلق الميزة ف ة الشركةله اثر مباشر علي قدر  القائم بالشركةالنظام اإلداري 3. 

لميزة ا خلق فية شركة له تأثير مباشر علي قدرة الشركأنماط السلوك االيجابي وسط العاملين بال4. 
 التنافسية. 

 تحتفظ الشركة بالخبرات المدربة، وتسعي للتدريب المستمر لجميع العاملين بها.5.  

 وقدرة التنظيمية الثقافة مكونات بين عالقة . تم التحقق من الفرضية الموضوعة حيث: توجد6
  .التنافسية الميزة خلق في الشركة

 أهم التوصيات: 

ينعكس  أكثر لمواكبة التحديات المحتملة في بئية االعمال حتىطويرها ة وتشركاالهتمام ببيئة ال. 1
 العاملين.إيجاباً علي أداء 

 العاملين.إرساء قيم التنافس واالتجاهات التنافسية وسط . 2

ي خلق فة شركلها تأثير كبير علي قدرة البصورة أكبر، حيث مكونات الثقافة التنظيمية . االهتمام ب3
 التنافسية.الميزة 

ي خلق ف حتى تنعكس مساهمتهم بصورة أوضحة شركالسلوك االيجابي وسط العاملين بال. تطوير 4
 التنافسية. الميزة 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 أواًل : القرآن الكريم 

 المراجع العربية:ثانيًا: 

 .م2011 احمد السيد طه الكردي ، مدخل إستراتيجي لتحقيق الميزة التنافسية ، كلية التجارة ،. 1

 م.1997 ،الرخيمي احمد إسماعيل ، اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية ، القاهرة : دار الفكر . 2

 م .1998حسين حديم ، السلوك التنظيمي ، عمان : دار زهران للنشر والتوزيع ، . 3

 م.2012ق ، خميس ناصر محمد ، تأثير الثقافة التنظيمية في تبني نظام اإلدارة البيئية ، العرا. 4

 م.2008راجع محمد عدنان ، القدرة التنافسية وقياسها ، الكويت : المعهد العربي للتخطيط ، . 5

رة اإلدا سيد الفي أندرية ، السلوك التنظيمي واألداء ، ترجمة جعفر أبو القاسم، القاهرة : معهد. 6
 م.1995العامة ، 

 م.2002وائل للطباعة والنشر ، سعاد أبرنوطي ، إدارة موارد بشرية، عمان : دار . 7

أثرها و سعيد يوسف محمد ، واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية بقاطع غزة . 8
 م.2006على مستوى التطور التنظيمي ، 

لعزيز اك عبد عبد الكريم إبراهيم ، أثر الثقافة التنظيمية على تطوير الموارد البشرية ، جامعة المل. 9
 .هن 1429، 

 م.2001القاهرة : دار غريب للنشر ،  علي السلمي ، إدارة الموارد البشرية،. 10

 .د ت عمار بو شنافة ، الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية ،. 11

القاهرة: دار  SPSSعز عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام .12
 م.1982النهضة العربية للنشر، 

طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس ، اإلدارة اإلستراتيجية، منظور . 13
 م .2009منهجي متكامل ، عمان : دار وائل للنشر ، 
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 م .2006 د م، د ن، مصطفى محمود ، إدارة الموارد البشرية ،.14

 دن :  ب ت (. )اإلسكندرية:نبيل مرسي خليل ، الميزة التنافسية في إدارة األعمال ، . 15

 ثالثًا: الرسائل غير المنشورة:

راسات غير منشورة، مقدمة للداحمد جعفر محمد عبد الكريم، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه . 16
دارة وتطيق اإل الثقافة التنظيمية وأثرها في ممارسةبعنوان  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياالعليا، 

 م .2010اإلستراتيجية ،  

فسية ، التنا الرهدار ، العالقة بين التوجه اإلستراتيجي لدى اإلدارة العليا في الجامعات وميزاتها. 17
 م 2006دراسة ميدانية على جامعة قطاع غزة ، 

عليا ، مقدمة للدراسات الغير منشورة، عبد اهلل عبد الخالق الطيب سر الختم ، رسالة دكتوراه . 18
 م . 2013م إدارة األعمال  جامعة الزعيم األزهري ، قس

 مقدمة للدراسات للعليا جامعة السودانما جستير غير منشورة، مصطفى عبده أنور ، رسالة . 19
 م.2015للعلوم والتكنولوجيا ، قسم إدارة األعمال ، 

 المالحق:
ة، خبر جدول التوزيع التكراري لكل من متغير )النوع، العمر، الحالة الزواجية، المؤهل العلمي، ال

 (:تخصصال
 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق النوع:

 النسبة % العدد النوع

 80 16 ذكر

 20 4 أنثى

 100 20 المجموع

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير العمر:

 النسبة % العدد العمر
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 25 5 سنة 25أقل من  

 40 8 سنة 30وأقل من  26 

 35 7 سنة فما فوق  41

 100 20 المجموع  

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الحالة الزواجية:

 النسبة % العدد جتماعيةالحالة اال

 30 6 متزوج

 60 12 عازب

 10 2 أخرى

 100 20 المجموع

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي.

 %النسبة  العدد المؤهل العلمي

 30 6 ثانوي

 60 12 جامعي

 10 2 فوق الجامعي

 100 20 المجموع

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق سنوات الخبرة:

 النسبة % العدد الخبرة

 55 11 سنة 5 الى1 أقل من
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 25 5 سنة  10 الى سنة 6

 20 4 سنة فما فوق 11

 100 20 المجموع

 :تخصصالدرجة الالتوزيع التكراري ألفراد العينة وفق 

 النسبة % العدد الوظيفة

 15 3 ةإدار 

 15 3 إقتصاد

 50 10 محاسبة

 20 4 أخرى

 100 20 المجموع

 م.2016المصدر : إعداد الباحث من نتائج االستبيان، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


