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َّ
 
فيَّملحتيَّعددَّماَّخلقتَّوماَّرزقتَّياَّمنَّوََّّغفوتيَّمدَّوالشكرَّفيَّيقظتيَّولكَّالح ََّّهم َّالل

َّ
 
َّإليكََّّنيمتنيَّفنفعتخلقتنيَّورزقتنيَّوعل

 
َّأ رحمتكَّفاجعلهََّّيَّش يءَّمنَّجزيلَّعطائكَّوهد 

َّ
 
َّواكتبهَّياَّربيَّفيَّميزانَّحسناتيَّولبصريَّجالء ََّّلقلبيَّنورا

َّ
 
مَّهللاَّشأنهَّوَّرفعَّقدرهَّسيدناَّمحمدَّصلىَّهللاَّعيهَّوَّسلمَّوَّعلىَّآلهَّإلىَّالذيَّعظ

ََّّعددَّماَّكانَّوَّعددَّماَّيكونَّوَّعددَّالحركاتَّوَّالسكونَّوصحبهَّ

َّ
 
َّأ  َّالذيَّشم ََّّ*رحمة هللا عليه*أبي يَّثمرةَّجهديَّأيضاَّإلىَّروحَّهد 

هَّان َّهَّوحن َّلنيَّبحب 

َّ
 
 َّمنيَّكيفَّيكوعل

 
اَّرغبةَّفيَّمرضاةَّهللا,َّأدعوَّهللاَّأنَّيسكنهَّفسيحَّق َّونَّاإلنسانَّمتخل

ةَّهات َّجن َّ ن  َّ.وَّيجعلَّقبرهَّروضةَّمنَّرياضَّالج 

ََّّيحانَّووردةَّالر َّوََّّإلىَّزهرةَّالبستانَّ َّىَّبهاَّالر َّالتيَّوص   فيََّّما ياَّأحلىَّوأغلىَّحمانَّلك 

َّباركَّهللاَّفيَّعمرك. مي *أ* الوجودَّ

إلىَّمنَّتربطنيَّبهمَّصلةَّالدمَّوالقرابةَّإخوتيَّاألعزاءَّكلَّواحدَّباسمهَّصغيراَّوكبيراَّ

َّ*رضوان  *أخصَّبالذكرَّ

آدم يحيى* *  -* * عبد الغفار سفيان * * يونس * *آالء  *إلىَّالبراءةَّالصغارَّفيَّالعائلةَّ

ََّّإيالف * َّأرجواَّلهمَّالس 
 
 َّعيَّفيَّالط

َّاملالئكةَّبأجنحتهانهاَّريقَّالتيَّيحفظهاَّهللاَّوَّتزي 

َّ
 
َّإلىَّمنَّش َّب ََّّد 

َّي  َّد 
 
َّيَّوَّأ
 
َّن َّيرتيَّوَّساهمَّفيََّّنج َّارَّبص  َّيَّالفاضلَّيَّأستاذ َّاح 

َّ*ناجمي الحاج رمضان  *

  *عليوا عبد الحميد  *إلىَّرفقائيَّفيَّمقاعدَّالدراسةَّمنَّالطورَّاالبتدائيَّ

ََّّالدراساتَّالعلياَّإلىَّرفقائيَّفي

َّوَّجميعَّأحبتيَّ.َّ*عبد القادر مجبري  *إلىَّأحبتيَّفيَّهللاَّاألخَّوَّالصديقَّ

َّالعلومَّاالقتصاديةَّوَّالعلومَّالتجاريةَّوَّعلومَّالتسييركليةََّّ* ذةات  أس  * إلى

ََّّإلىَّكل َّ
 
َّتَّلهَّعينيَّوَّترن َّمنَّانفتحَّلهَّقلبيَّوَّرق

 
َّيَّهذاَّالعملَّاملتواضعَّهد َّمَّبذكرهَّلسانيَّأ

 



 

  
 الشــــــــــــكر ترجمان االن 

 
ة و شاهد اإلخالص و عنوان وي  ية و لسان الط

بإتمام هذا العــــــــــــــــــــمل، و الصالة و  علي   من   االختصاص، الحمد هلل الذي

إلى من ال يفي حقه ألف  م بالشكرتــــــــــــــــــقد  أ يا من  السالم على خير األنام و عرفان  

ـــــــــــــــــــــــــــــــتاذ املشـــــــــــرف ـــــــد   شكر و تقدير األسـ ل تحــــــــــــــــــــــم   الذي  القادر يحياوي عبـــــــــ

ودـوجــــــــــــــــــــــــــــء هذا العمل من أجــــــــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــروج به إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــابأعـــــــــــــــــــــــــ يمع  

األفـــــــــــــــــــــــاضل من الطور  يأساتذتــــــــــــــــــــــطائهم العلـــــــــــــــــــــــــــمي بعــــــ يإلى كل الذين أكرمون 

و  ليأحسن إستقبا ى الجامعي، إلى كل أســـــــــــــــــــــــــتاذ في قسم التسييرحت   االبتدائي

  و لو بكلمة يدنساعـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــما ـــــــــــبيل إتمام هـــــــــــــــذا العمل  ينــــــــــــــــــــــس ى فضل من ســــــــــــاهم معـــــــــــــــأال  كــــــــ في ســـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــل سأل هللا أن يتقــــــــــــــــــــــــــبل هـــــــــــــــــأ و يطـــــــــمحون. وفقهم هللا إلى ما ــــــــــــــــــذا العمـــــــــــ

 إلى و جهــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــــــــــــــريم
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راســــــــــــــــة  فــــهـــــــرس الـــــــــــد ِّ
 

 ةــحــفـالص لبـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــانا

 قرآنية آية
  إهداء
 وتقدير شكر

  دراسةال فهرس
  الجداول قائمة
  التوضيحية الرسومات و األشكال قائمة

 قائمة المالحق
 ح -أ  مـــقـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــة

 الفصل األول: اإلطار المفاهيمي و المنهجي لمفهوم التمكين و الميزة التنافسية المستدامة 
 8 تمهيد

 9 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي و المنهجي لمفهوم التمكين و الميزة التنافسية المستدامة .
 9 اإلطار المفاهيمي و المنهجي لتمكين العاملين :األول المطلب
 9   الت ْمكين  مفهوم ل :و  الفرع األأ 

 9 الكريم  القران في مفهوم الت ْمكين
 9  الغربية في االجتهادات مفهوم الت ْمكين
 9 في االجتهادات العربية مفهوم الت ْمكين

 10 العاملين مفهوم شامل لتمكين
 10 الت ْمكين ي : أبعادان  ث  الفرع ال
 11 الت نأافسي ة المستدامة للميزة النظرية الثاني: األسس المطلب
 11 الت نأافسي ة المستدامة الميزة: لو  الفرع األأ 

 11 الت نأافسي ة مفهوم
 11 مفهوم الميزة الت نأافسي ة

 11 المستدامةالت نأافسي ة  مفهوم الميزة
 12 الت نأافسي ة المستدامة لميزةالشامل ل مفهومال

 12  أبعاد الميزة الت نأافسي ة المستدامةالفرع الث ان ي: 
 13  المستدامة و الموارد البشرية الت نأافسي ة الميزة مصادرالفرع الثالث: 

 13 المستدامة الت نأافسي ة الميزة مصادر



 فـــــــــــهــــــــــــرس الــــــــــــــــــدراســــــــــــــــة

 

 

 13 الميزة الت نأافسي ة المستدامةنموذج بناء 
 14 نموذج بناء الميزة الت نأافسي ة المستدامة للموارد البشرية 

 14 رؤية الميزة الت نأافسي ة المستدامة التي تسند إلى الموارد البشرية
 15 المبحث الثاني: الدراسات السابقة 

 15 المطلب األول: الدراسات ذات األصول العربية
 16 مطلب الثاني: الدراسات ذات األصول األجنبيةال

 17 المطلب الثالث: بيان االستفادة من الدراسات السابقة
 19 الفصل خالصة

 الفصل الثاني: دراسة ميدانية بمصنع االسمنت سيدي موسى
 21 تمــــهــــــــيــــــد

 22 المبحث األول : اإلسقاط المنهجي و إجراءات الدراسة.
 22 الدراسة المطلب األول: متطلبات تطبيق

 22 " الصحراء الجزائريةب مصنع االسمنت سيدي موسىول: مجتمع الدراسة " الفرع األ
 23 ثاني: عينة الدراسةالفرع ال

 24 ةـــــــــدراســــــوذج الـــــمــــــــنالفرع الثالث: 
 25 الدراسة المطلب الثاني: متطلبات و محتويات أداة 

 25 : تصميم أداة الدراسةالفرع األول
 26 : صدق و ثبات أداة الدراسةالفرع الثاني

 26 ثبات أداة الدراسة
 27 الصدق الظاهري ألداة الدراسة
 27 الصدق التطبيقي ألداة الدراسة

 30 أساليب المعالجة اإلحصائية الستبيان الدراسةالفرع الثالث: 
 31 الثاني: عرض و تحليل البيانات و اختبار الفرضياتالمبحث 

 31 .عرض و تحليل البياناتالمطلب األول: 
 32 الفرع األول: وصف المتغيرات الشخصية.

 32 تحليل النتائج المتعلقة بتصورات و استجابة أفراد الدراسةالفرع الثاني: 
 37-34 الدراسة ألبعاد سياسة تمكين العاملينتحليل النتائج المتعلقة بتصورات و استجابة أفراد 

 41-37 الميزة التنافسية المستدامةتحليل النتائج المتعلقة بتصورات و استجابة أفراد الدراسة ألبعاد 
 41 اختبار فرضيات الدراسةالمطلب الثاني: 

 41  ( Test Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي ) 
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 44-42 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى 
 48-44 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

 52-48 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة 
 53 خالصة الفصل

 55-54 خــــــــــــــــاتمة
 56 النتائج الرئيسية للدراسة 

 56 أهم اقتراحات الدراسة
 57 آفاق الدراسة

 60-58 قائمة المصادر و المراجع
 102-61 المالحق

 103 ملخص الدراسة
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رقم 
 الصفحة الــــــــــــعــــــــــــــــــنــــــــــوان الجدول

 26 لمحاور و أبعاد اإلستبانة" للثبات بالنسبة  كرونباخ –معامل " ألفا  02 * 01
 27 معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد األول ) االستقاللية ( بالدرجة الكلية للبعد 02 * 02
 27 لفقرات البعد الثاني ) فرق العمل ( بالدرجة الكلية للبعد معامالت ارتباط سبيرمان 02 * 03
 28 معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد الثالث ) التكوين ( بالدرجة الكلية للبعد 02 * 04
 28 لفقرات البعد الرابع ) االلتزام ( بالدرجة الكلية للبعد معامالت ارتباط سبيرمان 02 * 05
 28 معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد الخامس ) الثقافة ( بالدرجة الكلية للبعد 02 * 06
 28 لفقرات البعد األول ) الجودة المتميزة ( بالدرجة الكلية للبعد معامالت ارتباط سبيرمان 02 * 07
 29 معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد الثاني ) التكلفة ( بالدرجة الكلية للبعد 02 * 08

09 * 02 
                  ) التسليم " االستجابة السريعة لحاجات  معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد الثالث

 29 الزبائن" ( بالدرجة الكلية للبعد

 29 لفقرات البعد الرابع ) الَمْقِدَرة الَجوَهِريَّة ( بالدرجة الكلية للبعد معامالت ارتباط سبيرمان 02 * 10
 29 معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد الخامس ) المرونة ( بالدرجة الكلية للبعد 02 * 11
 31 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس 02 * 12
 31 العمرتوزيع عينة الدراسة وفق متغير  02 * 13
 32 توزيع عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي 02 * 14
 32 توزيع عينة الدراسة وفق متغير المستوى الوظيفي 02 * 15
 33 الخبرة في مصنع اإلسمنت مدةتوزيع عينة الدراسة وفق متغير  02 * 16
 33 أخرى توزيع عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة في أماكن  02 * 17
 34 حسب متوسطات الموافقة لبعد االستقالليةاستجابة أفراد الدراسة  02 * 18
 35 حسب متوسطات الموافقة بعد فرق العمللاستجابة أفراد الدراسة  02 * 19
 35 حسب متوسطات الموافقة بعد التكوينلاستجابة أفراد الدراسة  02 * 20
 36 حسب متوسطات الموافقة بعد االلتزاملاستجابة أفراد الدراسة  02 * 21
 37 حسب متوسطات الموافقة بعد الثقافةلاستجابة أفراد الدراسة  02 * 22
 38 حسب متوسطات الموافقة بعد الجودة المتميزةاستجابة أفراد الدراسة ل 02 * 23
 38 حسب متوسطات الموافقة بعد التكلفةاستجابة أفراد الدراسة ل 02 * 24
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 39 حسب متوسطات الموافقةبعد التسليم استجابة أفراد الدراسة ل 02 * 25
 40 حسب متوسطات الموافقةبعد الَمْقِدرة الجوهرية استجابة أفراد الدراسة ل 02 * 26
 40 حسب متوسطات الموافقةبعد المرونة استجابة أفراد الدراسة ل 02 * 27
 41 ( Test Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي )  02 * 28
 42 معامل ارتباط سبيرمان لمحاور الدراسة و أبعاد كل محور 02 * 29
 43 اختبار مربع كاي للعالقة و االستقاللية 02 * 30

31 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 44 سياسة تمكين العاملين بالمصنع تعزى لمتغير الجنسلمستوى 

32 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 45 لمستوى سياسة تمكين العاملين بالمصنع تعزى لمتغير العمر

33 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 45 المؤهل العلميلمستوى سياسة تمكين العاملين بالمصنع تعزى لمتغير 

34 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 46 لمستوى سياسة تمكين العاملين بالمصنع تعزى لمتغير المستوى الوظيفي

35 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAالتباين األحادي )نتائج تحليل 

 46 لمستوى سياسة تمكين العاملين تعزى لمتغير مدة الخبرة بمصنع االسمنت

36 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 47 أماكن أخرى لمستوى سياسة تمكين العاملين تعزى لمتغير مدة الخبرة في 

37 * 02 
( للمتغيرات الشخصية في One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 47 تصورات المبحوثين لمستوى سياسة تمكين العاملين

38 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAتائج تحليل التباين األحادي )ن

 48 بالمصنع تعزى لمتغير الجنسلمستوى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة 

39 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 49 لمستوى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بالمصنع تعزى لمتغير العمر

40 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 49 المؤهل العلميلمستوى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بالمصنع تعزى لمتغير 

41 * 02 

( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )
 لمستوى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بالمصنع تعزى لمتغير المستوى الوظيفي

 
50 
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42 * 02 

 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 لمستوى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة تعزى لمتغير مدة الخبرة بمصنع االسمنت
50 

43 * 02 
( في تصورات المبحوثين One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 51 لمتغير مدة الخبرة في أماكن أخرى لمستوى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة تعزى 

44 * 02 
( للمتغيرات الشخصية في One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 51 تصورات المبحوثين لمستوى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة
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 ـــــــالاألشـــــــــــكـــــة قـــــــــائـــــمـــ
 
 

 الصفحة الــــــــــــعــــــــــــــــــنــــــــــوان شكلرقم ال
 13 نموذج بناء ميزة تنافسية مستدامة 01 * 01
 14 المستدامة للموارد البشريةنموذج الميزة التََّنافسيَّة  01 * 02
 24 الدراسةنموذج  02 * 01

 



 قـــــــــــــــالحــــــــــــــــالم مةـــــــــائـــــــــــــــــــــــــق

 

 قـــــــالحـــــــمـــال ةــمــــائـــــــــق
 

 الصفحة الــــــــــــعــــــــــــــــــنــــــــــوان الملحقرقم 
 63 قائمة المحكمين 02 * 01
 68-64 استبانة الدراسة 02 * 02
 70-69 لمحاور و أبعاد اإلستبانةكرونباخ " للثبات بالنسبة  –معامل " ألفا  02 * 03
 72-71 لفقرات ا أبعاد المحور األول حسبارتباط  02 * 04
 75-73 لفقراتا أبعاد المحور الثاني حسبارتباط  02 * 05
 77-76 النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية ألفراد الدراسة 02 * 06
 83-78 األول المحور فقرات و ألبعاد الحسابي المتوسط و المعياري  االنحراف 02 * 07
 88-84 لثانيا المحور فقرات و ألبعاد الحسابي المتوسط و المعياري  االنحراف 02 * 08
 91-89 سمرنوف فكولومجرو  اختبار 02 * 09
 94-92 الفرعية فرضياتها و األولى الرئيسة الفرضية إلثبات االرتباط جداول 02 * 10

11 * 02 
 و األولى الرئيسة الفرضية إلثبات االستقاللية و للعالقة كاي مربع اختبار

 95 الفرعية فرضياتها

12 * 02 
 الشخصية للمتغيرات( One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج

 97-96 العاملين تمكين سياسة لمستوى  المبحوثين تصورات في

13 * 02 
 الشخصية للمتغيرات( One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج

 99-98 مستدامة تنافسية ميزة تحقيق لمستوى  المبحوثين تصورات في

 102-100 نتائج التحليل المتعلقة بمنتج االسمنت لمصنع سيدي موسى 02 * 14
 



 

ـــةَـمَ ــــــد َ مــــقَ 

 ـــــةــــــــــامَ عَـ 
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 ب

 مقدمة 
عرضاال لثير اار لااي ال ا ااراة االملاا ل  ملااب لل ثاا   ما اا  ال  اام    ل ااب  ف اا العااملا الااعي  عاا    إن    

لساام لااس   ،لعظااا السسل اامة اع ماعالاام اية ماام ول لجالاام   اي  سمع اال   ال  ملاا ل عثااه الاار ا لااي ا   فالاام
 الثق  م   ب ئل ت م هم السجمف ل الس  دلل   الشديد  في لل ث  االمكي   االماق الس ث ل   العملس ل .

فملي ااامن ار ايي و   ااا  العجمااار اليعااامة فاااي مي لسل ااال   مهاااا لااام وس ااا   العجمااار ال شاااري م  السااامي       
ال شااري الااعي مماا   ل اا  اه ساام  ااا  لسل اال امع  اامي  الإالاال الس ااس لل عااي إ اارا اة    ااس ن ةاام  العساا    

لعي  فا  املسسل امة   هم االر ا ،ح ث مض ه السمي  ال شري عجمر لي عجممر السجمف ل تجظ ا ملميهم.
مماا   العجماار السسهاا  ل لاا رسمي ف اا    هاام لاام  عاا   ِإذ  ا الاا رات إ م فااي ال  اا  ر   ال  اام   إلااه إعئم اا  اعااد  

 ال  ث دي ال    ري إله   يهم ارل رات إي. إ ميهم ظ يل السماي  ال شريل ت  مة لي 
الس  دلاال   محااد مهااا لااماي   اارامة ااعساامة العجماار ال شااري محااد مهااا لاادا   ال ا  اار فااي لعظااا الااد ة     

. لااي لاا رات إي   ت   ااق لل ثاا  مهاادافالمالي اارف فالاام وسراا  الرا اا   االملاا ل لثشاارامة فااي ت   ااق  إمحالاام ار
امل ثمك ار  م ي اعضم  ال جظ ا امل لدا  ململ   ت ي   العملث ي   تم  الالا    رس ل دم  ايه سم   ة 

 .ر ظر   ديد  في ال    ي   ال ئمي لالمي    ،فل إله تسك ي العملث ي امع  مي   سمذج وس را  ل ار اي  امرضم
 ت   ق لكم ل لمة ل ل س    في ظ  السجمف ل ال م سل   ال دال الم اةمه ف ر  لسكجل.  اعا 

 إشكالية الدراسة:
العاااملث ي فاااي  ثاااق ل ااا   تجمف ااا ل تاااا اي ئااا ق فاااي هاااع  الديالااال لسعرف ااال ا ي ااال   لااادف ل ااامهسل تسكااا ي     

هااعا االاامس ت  ثاامي لااديجم  ل اا دالل  امع  اامي  مهااا العجمماار ال ااي ت ظااه اميه ساام  فااي  ة جاام ال ااملي.   عثااه
 لعملا إ كمل ل ال  ث امل ملي :

بشـكةة اسسـماس ســيد   حقيق ميـة  تاافيــية ميـتدامةـــــــتمكــيا المـام يا فـ  تيتمثـ  ورر سياسـة  فـ  مـا
 ؟ موسى

 اليرع ل ال مل ل : امالئثل ايل عم لي  ضا ار مال عي ار كمل ل االمل ل وسكي ف
 ؟بشكةة اسسماس سيد  موسى  ما راقع تمكيا المام يا •
 ما ميتوى تحقيق مصاع سيد  موسى لمية  تاافيية ميتدامة ؟ •
اسســماس  مصــاعالميــتدامة بمــا يعيمــة المبقــة كــيا تمكــيا المــام يا ر تحقيــق الميــة  التاافيــية  •

 سيد  موسى ؟
فـ   تحقيق مية  تاافيية ميـتدامة ر ةذا ميتوى حول ميتوى تمكيا المام يا  اتاختبفتوجد  ه  •

 ؟مصاع اإلسماس سيد  موسى 
 فكضيات الدراسة:

 اليرض مة ال مل ل اسم ي مافق ل  ل ئث مة الديالل اامول ت   ق مهدافالم. ظرا لسمضمع الديالل تا م م ل 
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 الفكضية الكئييية األرلى:
H0   ي تم د ع ةل ب ي تسك ي العملث ي   ت   ق ل    تجمف  ل ل  دالل اسمج  ارلاسجب لا دي لملاه ذاة

 .  %1 يلل إحمم  ل عجد ل  مف  يلل 
ي تم د ع ةل ب ي اعد ايل   ل ل   ت   ق ل ا   تجمف ا ل ل ا دالل  :H0−1الفكضية الفكعية األرلى  ➢

 .  %1اسمج  ارلسجب ل دي لمله ذاة  يلل إحمم  ل عجد ل  مف  يلل 
ع ةل ب ي اعد فرق العس    ت   ق ل ا   تجمف ا ل ل ا دالل  ي تم د : H0−2الفكضية الفكعية الثانية ➢

 .  %1م  ل عجد ل  مف  يلل اسمج  ارلسجب ل دي لمله ذاة  يلل إحم
ي تم اد ع ةال باا ي اعاد ال ياميي   ت   اق ل ا   تجمف ا ل ل اا دالل  : H0−3الفكضـية الفكعيـة الثالثـة ➢

 .  %1اسمج  ارلسجب ل دي لمله ذاة  يلل إحمم  ل عجد ل  مف  يلل 
ي تم ااد ع ةاال باا ي اعااد ايل اا ا    ت   ااق ل اا   تجمف اا ل ل اا دالل  : H0−4الفكضــية الفكعيــة الكابمــة ➢

 .  %1اسمج  ارلسجب ل دي لمله ذاة  يلل إحمم  ل عجد ل  مف  يلل 
ي تم اد ع ةال با ي اعاد الر مفال   ت   اق ل ا   تجمف ا ل ل ا دالل  : H0−5الفكضية الفكعيـة الااميـة ➢

 .  %1اسمج  ارلسجب ل دي لمله ذاة  يلل إحمم  ل عجد ل  مف  يلل 
 الفكضية الكئييية الثانية:

H0   ي تم د فر ةمة ذاة  يلل لعجميل حمة ل  مف تسك ي العملث ي في لمج  ارلسجب لا دي لملاه عجاد
 .تع ف إله الس ا راة الشلم ل   %1ل  مف  يلل 

ي تم ااد فر ةاامة ذاة  يلاال لعجمياال حاامة ل اا مف تسكاا ي العااملث ي  :H0−1الفكضــية الفكعيــة األرلــى  ➢
 ل ا ر الإجس. تع ف إله  %1في لمج  ارلسجب ل دي لمله عجد ل  مف  يلل 

ل ا مف تسكا ي العاملث ي ي تم اد فر ةامة ذاة  يلال لعجميال حامة  : H0−2الفكضـية الفكعيـة الثانيـة ➢
 ل ا ر العسر.تع ف إله   %1في لمج  ارلسجب ل دي لمله عجد ل  مف  يلل 

ي تم اد فر ةامة ذاة  يلال لعجميال حامة ل ا مف تسكا ي العاملث ي  : H0−3الفكضـية الفكعيـة الثالثـة ➢
 .السسه  العثسي تع ف إله ل ا ر  %1في لمج  ارلسجب ل دي لمله عجد ل  مف  يلل 

ي تم اد فر ةامة ذاة  يلال لعجميال حامة ل ا مف تسكا ي العاملث ي  : H0−4الفكضـية الفكعيـة الكابمـة ➢
 ل ا ر الس  مف المظ يي.تع ف إله   %1في لمج  ارلسجب ل دي لمله عجد ل  مف  يلل 

ي تم د فر ةمة ذاة  يلل لعجميل حمة ل ا مف تسكا ي العاملث ي  : H0−5الفكضية الفكعية الاامية ➢
ل ا ار لاد  الل ار  فاي لماج   تعا ف إلاه  %1مج  ارلسجب ل دي لملاه عجاد ل ا مف  يلال في ل

 ايلسجب.
ي تم د فر ةمة ذاة  يلل لعجميل حمة ل ا مف تسكا ي العاملث ي  : H0−6الفكضية الفكعية الياوسة ➢

ل ا ار لاد  الل ار  فاي ملامكي  تعا ف إلاه  %1في لماج  ارلاسجب لا دي لملاه عجاد ل ا مف  يلال 
 م رف.
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 ث

 الفكضية الكئييية الثالثة:
𝐇𝟎   ي تم ااد فر ةاامة ذاة  يلاال لعجمياال حاامة ل اا مف ت   ااق ل اا   تجمف اا ل ل اا دالل فااي لمااج  ارلااسجب

 .تع ف إله الس ا راة الشلم ل   %1ل دي لمله عجد ل  مف  يلل 
ــى  ➢ ــة األرل فر ةاامة ذاة  يلاال لعجمياال حاامة ل اا مف ت   ااق ل اا   ي تم ااد   :𝐇𝟎−𝟏الفكضــية الفكعي

تعااا ف إلاااه ل ا ااار   %1تجمف ااا ل ل ااا دالل فاااي لماااج  ارلاااسجب لااا دي لملاااه عجاااد ل ااا مف  يلااال 
 الإجس.

ي تم ااد فر ةاامة ذاة  يلاال لعجمياال حاامة ل اا مف ت   ااق ل اا     : 𝐇𝟎−𝟐الفكضــية الفكعيــة الثانيــة ➢
 تع ف إله ل ا ر العسر.  %1ه عجد ل  مف  يلل تجمف  ل ل  دالل في لمج  ارلسجب ل دي لمل

ي تم ااد فر ةاامة ذاة  يلاال لعجمياال حاامة ل اا مف ت   ااق ل اا     : 𝐇𝟎−𝟑الفكضــية الفكعيــة الثالثــة ➢
تع ف إله ل ا ر السسه    %1تجمف  ل ل  دالل في لمج  ارلسجب ل دي لمله عجد ل  مف  يلل 

 .العثسي
ي تم ااد فر ةاامة ذاة  يلاال لعجمياال حاامة ل اا مف ت   ااق ل اا     : 𝐇𝟎−𝟒الفكضــية الفكعيــة الكابمــة ➢

تعااا ف إلاااه ل ا ااار   %1تجمف ااا ل ل ااا دالل فاااي لماااج  ارلاااسجب لااا دي لملاااه عجاااد ل ااا مف  يلااال 
 الس  مف المظ يي.

ي تم اد فر ةامة ذاة  يلال لعجميال حامة ل ا مف ت   اق ل ا     : 𝐇𝟎−𝟓الفكضـية الفكعيـة الااميـة ➢
تعا ف إلااه ل ا ار لااد    %1مااج  ارلاسجب لاا دي لملاه عجااد ل ا مف  يلاال تجمف ا ل ل اا دالل فاي ل

 الل ر  في لمج  ايلسجب.
ي تم اد فر ةامة ذاة  يلال لعجميال حامة ل ا مف ت   اق ل ا     : 𝐇𝟎−𝟔الفكضـية الفكعيـة الياوسـة ➢

تعا ف إلااه ل ا ار لااد    %1تجمف ا ل ل اا دالل فاي لمااج  ارلاسجب لاا دي لملاه عجااد ل ا مف  يلاال 
 الل ر  في ملمكي م رف.

 أهمية الدراسة:
 العملث ي تسك ي ل ملل  هم ااهس ل،  مول في لمضمع عثه ة سل لضمفل كم الم الديالل في مهس ل تيسي    

الديالال  هاع  لسام ل ضا ي  إضامفل ،ايلاسجب لا دي لملاه  لشارال الس ا دالل ال جمف ا ل الس    ل    ق كسد  
  ا ة لاي الديالال مهس  الام ت ا سد ح اث  ،املثاال العري ال ال اما ل  اي  الام اة  لثديالامة لعرفاي إثارا  لاي

  :الج مط ال مل ل
 اه سملام اه ساب بالام الديالامة اا ج  ال  ديرل ال اي ال السمضمعمة لي العملث ي تسك ي ل ملل لمضمع

  يالال  ت ث ا  ت ام ة ح اث لثديالال العثس ال ااهس ال تج ا  هجام  لاي ،ثديالامة العري ال ل   فام ا  ك  ار 
 ال سك ي، ل ملل ل ا راة     عمال  الييري  ار مي ت دوا   ة لي العملث ي تسك ي ل ملل لمضمع
 ت ادوا فاي الديالال ت امعد هاع  امن ، الديالل ع جل في وإرف  لم عثه ذلك تئ  ق ل  عثس ل اسجالإ ل

 .العملث ي تسك ي ل ملل   يجمل ك ل مهس ل عي عسث ل لعثملمة
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 ال مل ال اا ب امة بالام تعا   دياد  كس مييل العملث ي تسك ي ل ملل مهس ل   م مييمب العس  تإديد يؤيل 
 من   ممال ااعسامة، لشارامة الس ا دالل ال جمف ا ل الس اوام ت   اق فاي تثع ا  من وسكاي الاعي   الد ي

 اا اع ضار ي  و ا دعه لسام االاثمب، هاعا فعمل ال مث  اب ةاد اا ج  ل،  ال  مث الديالمة لي العديد
 .عسملم الإ ا ريل  الشرامة اللممص     عثهايلسجب ل دي لمله   رال في السد   بالعا

 ا ة لاي  مممام الشارامة فاي  ال  اث لثديالال ح ام لإامي الس ا دالل ال جمف ا ل الس ا   ليالام  وعاد  
 فاي السل ثيل اعاعم هم العملث ي تسك ي ل ملل   ي لديالل ت ئرق  لا ال ي ال ما ل ال عراض الديالمة

 .الس  دالل ال جمف  ل الس    ت   ق
 أهداف الدراسة:

تالدف هع  الديالل اشك  عم  إله ت ث   لدف ل مهسل لجال  ل ملل تسك ي العملث ي اسل ث  ماعم   إله      
اشاارال ايلااسجب لاا دي لملااه   لس م لاال بثاامت هااعا الالاادف تااا ت اائ ر مهااداف ت   ااق ل اا   تجمف اا ل ل اا دالل 

 فرع ل   هي:
 . ت دوا إ مي  ظري ل  ا ل مض   ليالم  تسك ي العملث ي   لم ي عثق ا 
 .ال عرف عثه  ي ل تسك ي العملث ي اشرال ايلسجب ل دي لمله لي   الل  ظر العملث ي بالم 
 ق ل    تجمف  ل ل  دالل اشرال ايلسجب ل دي لملهالمةمف عثه   ي تسك ي العملث ي في ت   . 

 الدراسة موضوع ورافع اختيار
 تم د عد    اف    مل مب ي   مي لمضمع الديالل  عار لي ب جالم:    

  :أسعاب شاصية 
تسرثب هع  االا مب فاي اه ساملي امل  اث   ا إاعابي لديالال هاعا السمضامع  ظريام   تئ    ام،   باعلك    

 لسعرفي   ال ئ   ي في السجشآة الإ ا ريل. ديد  لثسمضمع لي ح ث الإم   ا إلالملمةمكمن ةد مضيب 
 :تسرثب هع  اال مب في لم يثي: أسعاب موضوعية 

 اع  مي السمضمع يد   ضسي إ مي تلمص إ اي  ااعسمة.   •
 اع  مي السمضمع لي السماض   ال ديرل ال ي ل مله اه سملم  العم في اآلفمق الس    ث ل. •
 ل م لل إل مط الديالل الجظريل عثه الماة    اللر ج بج م   ترري  م   ال  ث   ال ئمير. •
 لسجشآة الإ ا ريل.ال  داث االمل     ال  ملمة الس  عسثل في ا •

 حدرو الدراسة:
 :اة مرة الديالل عثه العملث ي في لمج  ارلسجب ل دي لمله. عياة الدراسة 
 : 2019*  2018م ريب الديالل   ة السملا الإملعي  المجال الةمان . 
 : م ريب الديالل اسمج  ارلسجب ل دي لمله * م ياي *. المجال المكان 
 : ال را   عثه لعرفل   ي تسك ي العملث ي في ت   ق ل    تجمف  ل ل  دالل. المجال الموضوع 
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 :ف  الدراسة الماهج المتعع
ُ ِسَد عثه الي     ال  امث العري ال   عثه السجال  ال  ث ثي المميي ايع سم تا      اا ج  ال   ااعا ، ح ث اع 

ةاال املسمضاامع اااارض تيااميي ار اامي الجظااري لثسمضاامع.ملم املج اا ل ل  اامي الديالاامة ال ااما ل ال ااي لالاام ع 
الس دا ي ال  ث ثي، ف د تا ايع سم  عثه  يالل حملل امل لدا  ارل  م ل ل  ث ا  امفال ال  م امة   ااعلك الئارق 

 ارحمم  ل السجمل ل لعلك. 
 صموبات الدراسة:

 ب امر مي الجظري   ال ئ   ي مهسالم: َ ال جي اعض المعميمة مثجم  إعدا  هع  الديالل تعث   ا 
ضااع    ةثاال السرا اا  لديالاال السمضاامع  مماال السرا اا  العري اال ااامن السمضاامع حااديث الديالاال،  ❖

 امل رجم  الديالمة ال ما ل لثسمضمع.
 الديالل لي الإالمة الرلس ل.معميل ال ممة عثه السعثملمة ال ي لالم ع ةل اسمضمع  ❖

 تقييمات هيك  الدراسة:
إلااه فمااث ي، و  اامي ااا  فماا  عثااه ل  راا ي، ا  ااث   اام ة لااي   لالساام ارلساام  لاا  ا ت  اا ا هااع  الديالاال 

 امر مييي الجظري   ال ئ   ي لثديالل  فق لم يثي: 
ال سكاا ي   الس اا   ال جمف اا ل االااس الجظرياال   ار اامي السياامه سي   السجالإااي لسيالاام   الفصــ  األرل: ➢

 الس  دالل
  يالل ل دا  ل اسمج  ايلسجب ل دي لملهالفص  الثان :  ➢



 

                 األول الفصل
 ييمإ اهإ ف  الم   ارـــــط  الإ 
 ومفه  لم   يجإ نه  ـالم   و

 ةيز  ـــــــالمإ  و ينكإ م  الت  
 ةام  د  ت  س  م  ال ةي  سإ ناف  الت  
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 تمهيد:
بدين اللردر ح ثيدم  دم  فهدومفي علم هللا بعدة  الالال  بلدظ ظهدورم كم فهوممصطلح رباني ظهر كم التَّْمكين    

كيدد ا مددن البددا امتمامددا و  ر  .و انترددر فددي  يددعي يا  المددر   ا ددف ،إليددف فددي يماني يددا  المددر  الما ددي التطددر  
اإلالار  و التطدور مفهومدف  مايديا مدل التايدرا  و التطدورا  التدي  ردهةما الفكدر  الع صر اللردر  و بدة  طدور

 الحةيم.
 ايير طر مح  إ   حميق مي     افييح ميتةامح من خالل الع صر اللرر  يتضمن بركظ أساسي محاولح    

، ففي و إيراال مضاعف لها  علا المؤسيح إلا كونف مي   عبءجرال التفكير في الع صر اللرر  من كونف م
م افييها  موم علا  سوف   جح  لك المؤسيا  التي  ؤمن بجة ح بأ  مي   و  طورما ظظ ابتصاال المعارف

 العاملين فيها و  ميتها، وأ   تميك بهذا اإل ما  أي اء عملها. و  مكين  طو ر
 حسم أصلحت التي بالت افييح بماءما  ضمن أ  الم ظما  علا ما  ل ا  أصلح الو ل مذا ظظ وفي    

 بلياطح  ع ي كيلف عةم أل  الم افيح، بواعة  فر ها التي الطر   برتا كيلف  جب الذ  والرما  العصر
 طو لح   افييح مي   ب اء خالل من نفيا   لألطول بظ األسرع أو لألصلح  عة لم اللماء أ  آخر، بمع ا ال وال،
 .ع هم والتمي  م افييها سلق للم ظمح  ضمن المةى
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 . و الميزة التنافسية المستدامة لمفهوم التمكين ةو المنهجي األسس النظرية: المبحث األول
 اإلطار المفاهيمي و المنهجي لتمكين العاملين :األول المطلب

سددلق فددي علددم هللا بعددة  الالال  و معددا  بلددظ أ   هددتم بددف المجتمعددا  األ  ليددح الاربيددح  التَّْمكددينمصددطلح     
 م ابضا للةراسا  التي بام بها العرب في مذا المو وع.

 المدةير ن أ  ثيدم مدن بيدي  فهدو" نفيدف، الوبدت فدي ومعمدة بيدي  مفهدوم مدو التَّْمكدين مفهدوم أ  الحميمدح    
 مدن العداملين و المدةير ن أ  ثيدم مدن معمدة أندف كمدا وظداففهم، يدؤالوا و ليعملدوا العداملين العدو  إلا  حتا و  

 .طو لح ممارسح و وبتا  أخذ بة التكو ن أ   لك ، كما  فعلوا أ  علا مكونين لييوا الوابعيح ال اثيح
 :من خالل مذا و ب التطر  إلا مفهوم التكو ن 

مو الوسيلح التي  هيئ للفرال ألالاء مهامف من المهدام إالار دح كاندت أم ف يدح بكفداء  عاليدح  كدو   :التكوين      
                  .(1985)علدة الرثمدا  الردماو  ،  مرالوالما إ افح  ية  في الل داء العدام للمجتمدل الدذ   عدي  فيدف مدذا الفدرال

أندف  لمدين األفددراال مهدارا  ف يدح  هدةف إلدا اكتيددابهم معدارف  ةيدة  و   مدي مدواملهم لتمكدد هم و عدرف أ ضدا: ب
 . (1974)اليلمي و أرسال ،  من ال هوض بأعلاء وظاففهم الحاليح علا نحو أكثر فعاليح

   الت ْمكين مفهوم : لو  الفرع األأ 
كايددرم مددن المصددطلحا  التددي  رددعلت فددي و ددل مفهددوم محددةال لهددا ثيددم  نجددة لددف العةيددة مددن  التَّْمكددين     

التعدددار ا بددداختالف و هدددا  نظدددر الكتددداب و اللددداثثين و كدددذلك الخدددتالف العوامدددظ و المتايدددرا  المر لطدددح بدددف 
 .التَّْمكينوس تطر  لمجموعح من التعار ا لإلثاطح و اإللمام بمفهوم 

 فدي  داء  آ دح عردر  ست في الكر م المرآ  في التَّْمكين ورال وبة الكريم : القران في ْمكينالت   مأوأاِطن .1
 ْ ن،ك     م   ي؛    كَّ م   ين؛ك  م   م؛ه   ْ م   نك  مْ أ   ا؛ َّ كَّ م، م  اك   َّ كَّ م، م  ام   َّ كَّ ) م   :ومي ألفاظ وبخميح سور ، عرر اي تي

 في الرر عح اإلسالميح . التَّْمكينو من خالل  ظهر  ليا اختالف مفهوم  (. ن   ك     م  
  إلدا  Siami and Gorjiأيدار سدا مي و  دور ي    الغربيوة:  فوي اجتتهواتا  الت ْمكوينمفهووم  .2

مدن خدالل م هجدين : األول مد هظ الظرفيدح : و مدو مدا  طلدق عليدف بمد هظ العالفميدح و  التَّْمكينمفهوم 
مددو مدد هظ  مر ددر اليددلطح مددن ميددتو ا  اإلالار  العليددا إلددا العدداملين فددي الميددتو ا  الددةنيا مددن خددالل 
 إيراكهم في عمليح ا خا  المرار . أما الم هظ الثاني مو الم هظ ال فيي : فهو يؤكة علا عمليح  حفي 

 ; Siami Sahar; Gorji)العمال من خالل م حهم مكافآ  رم  ح و الييطر  علا أسداليب العمداب 
Mohammad bagher ،2011).  

 : العربية في اجتتهاتا  الت ْمكينمفهوم  .3
 نكَّ  م   فال  : و مال وسلطح، مكانح  ا أصلح أ  :ن  مكَّ  الفعظ من ومو  مكن، مصةر : لغة الت ْمكين 

 بدةر :الرديء مدن نكَّدو م   وبدةر ، سدلطانا   لف  عظ أ  الريء من ف   ك  أمْ  و. يأنف عال أ  ال اس، ع ة
  (1998)مجمل اللاح العربيح،  .بف ظفر أو عليف
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 مو أسدلوب إالار   ردترم مدن خاللدف المدةراء و أعضداء الت ظديم الخدرو  للتدأيير  اصطالحا : الت ْمكين
في عمليح ا خا  المرار من خالل إعطاء األفراال سلطح أوسل في ممارسح الربابح و  حمظ الميدؤوليح و 

 التَّْمكدين   أف دة  ثيدين عطيدح الدةكتور ثيدب التَّْمكينبد الخاصح المفاميم في استخةام بةرا هم. ومن
 ، بةرا هم استخةام في أو الميؤوليح و حمظ الربابح ممارسح في أوسل سلطح األفراال إعطاء عمليح مو
 .(2003)عطيح ثيين أف ة ،   المرارا  ا خا  علا  رجيعهم خالل من

  و ع  د  الف يدح المصداالر بتمدة م و لدك الم ظمدح فدي التحتيدح الل دا العدمأ ضدا بأندف:  التَّْمكدينو  عدرف 
 والمكافآ ، والمعلوما  المو  وم حهم الورش في العاملين علا والتركي  الذا يح والميؤوليح االستمالليح
) مدال  ." الميدتهلك خةمدح خدالل المتوبدل والايدر الطدار   اليدلوم ثداال  فدي وثمدايتهم والمعرفدح،

 (2003الةين; محمة المرسي، 
 :العاملين تمكينشامل ل مفهوم

 العاملين لةى المطور  الفكر ح الطابا  أبصا  يتخةم لكي المفهوم مذا  ل ي إلا اليوم  تيارع الم ظما     
 األعمدال مجدال متطللدا   الفدم  عدة لدم التدي االفترا دا  من العمول و حر ر اإلبتكار ح العمظ فر   خالل من

 و مفداميم ال و عدةال  اختلفدت ولمدة اليدوم نفد  فدي للعداملين الرخصديح والحيدا  العمدظ مدن كدال و ثدر   اليدومي
 كمفهوم يامظ:  مكن المول 

، و ثالح  م يح  حتاج إلا وبت لتطليمها، و أخذ عة  أيدكال و تحمدق فدي عدة  وسدافظمو العاملين   مكين    
 فدي والمرداركح التفدو   خالل من عملف مجال في ثر ح أو سيطر  لتحميق الفرصح عامظ كظ م ح  ع يمو 

 بالردكظ  لدك  حميدق مدا  دم فدذ ا والتدةر ب األمدةاف و دل فدي والميداممح العمدظ فدر   و كدو ن المدرارا ، ا خا 
 الدوالء مراعر   مي أنها كما اإلنتا يح من أعلا ميتو ا   حميق إلا  ؤال  سوف الفليفح مذم فا  الم اسب
 .  الت ظيم نحو االلت ام وكذلك واالنتماء
 الت ْمكين : أبعات ينِ اث  الفرع ال

 عددةالما و  إلددامددن خددالل اخددتالف و هددح نظددر اللدداثثين و المفكددر ن و مددذا مددا أالى  التَّْمكددين ختلددف أبعدداال    
)رامي  مدال أندةراوس; عداالل سدالم  مي كما يليو  التَّْمكينس متصر علا  كر أمم التو ها  في  حةية أبعاال 

 : (2008معا عح، 
 لين مةى يعور الفرال بالحر ح ا جام طر مح أالافف لعملف بعةما يتم  مكي ف  بعد المهمة أو اجستقاللية: ➢

 من أالاء المهام الموكلح إليف.
 تطلدب مي   ماعا  يتم إنراؤما الاخظ الهيكظ الت ظيمي لتحميق مةف أو مهمح محةال   فرق العمل: ➢

الت يدديق والتفاعددظ والتكامددظ بددين أعضدداء الفر ددق، والفر ددق فددي ال ها ددح مددو وسدديلح لتمكددين األفددراال مددن 
 العمظ الجماعي الم يجم كوثة  متجانيح.

مذا اللعة يذمب إلا ال ظر في الر ح االلت ام التي  صةر عن األفراال من خدالل اإل عدا   بعد اجلتزام: ➢
 الت ظيمي و االثترام ثيم أ  االثترام  عتلر بضيح أخالبيح بالةر ح األولا.
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الثمافح معرفح، الثمافح  رارم، بعة الثمافح يلدر  الميدتوى الدذ   عد  م الثمافدح فدي الم ظمدح  بعد الثقافة: ➢
  من خالل م ابرح العاملين ألفكارمم و التعلير عن آرافهم بكظ ثر ح. التَّْمكينبللرعور 

بةرا ف بادرض ال بالمعارف و المهارا ، و  طو ر مو  لك ال راط الذ  يهةف إلا   و ة الفر  :كوينالت ➢
 (1988علة اللابي، )صالح الةين   أميلف للميام بمهام وظيفتف الحاليح و الميتملليح.

 المستدامة الت نأافسي ة للميزة النظرية الثاني: األسس المطلب
 اييددر طر مددح التفكيددر فددي الع صددر اللرددر  مددن كونددف مجددرال  كدداليف علددا التحليددق بددالفكر و محاولددح إ       

، ففدي ظدظ ابتصداال المعدارف المفهدوميح انتماليح في ال ظدر  و لها  عتلر ثةا المؤسيح إلا كونف مي   إسترا يجيح
و  طورمدددا سدددوف  ددد جح  لدددك المؤسيدددا  التدددي  دددؤمن بجة دددح بدددأ  ميددد   م افيددديها  مدددوم علدددا  طدددو ر و  مكدددين 

  العاملين فيها و  ميتها، وأ   تميك بهذا اإل ما  أي اء عملها.
 الت نأافسي ة المستدامة الميزة: لو  الفرع األأ 

الت افييح من أكثر المصطلحا  انترارا في أالبيا  األعمدال المعاصدر  السدتمطابها : الت نأافسي ة مفهوم -أ
و   ددداال  االمتمدددام بهدددا ثيدددم أ  مفهدددوم الت افيددديح أوسدددل مدددن مفهدددوم الم افيدددح ألندددف يدددةل علدددا و دددوال 

الم افيدين  إبصاء( في ثين  ةل الم افيح علا و دوال  ر يدب بدين –الي اميكيح  تمي  بالث افيح )م افيح 
بيددلب  ميدد  األسددوا  بظددامر  التعددا   المرددترم بددين المؤسيددا   ا  األالاء الجيددة والمؤسيددا   ا  
األالاء الضددعيف و لددك بممارسددح سددلوكيا  مملولددح  يددمح بتحميددق أالاء مر ددي وریددم مددذم التفربددح بددين 

 ت افييح.لفظي الت افييح والم افيح فهما يتةخال   من ما أصلح  عرف بالمةر  أو المي   ال
مدةفا  يدعا المؤسيدح لتحميمدف مدن خدالل االسددتعمال  التَّ  افيدديَّح عتلدر الميد    :الت نأافسوي ةالميوزة مفهووم  -ب

الجية للموارال المتاثح، بما يؤال  إلا  خفي  التكاليف و  حيين الجوال ، بركظ  ضدمن والء العمدالء 
 و كيب ثصح سوبيح بركظ  ضمن الربحيح للم ظمح.

الميددتةامح مددن بددين المصددطلحا   التَّ  افيدديَّحمصددطلح الميدد   : المسووتدامة الت نأافسووي ة الميووزةمفهوووم  - 
المةمجدددح التدددي  صدددعب  حةيدددة مفهدددوم لهدددا ثيدددم اختلدددف الكتددداب واللددداثثين فدددي  لدددك . و ر دددل مدددذا 

يلددي  الميددتةامح وفيمددا التَّ  افيدديَّحاالخددتالف إلددا اخددتالف المددةاخظ وال وا ددا التددي ي ظددر م هددا إلددا الميدد   
 : (2012)عالء فرثا  طالب،  عرض للع  المفاميم المختلفح لها

  فر دة  لل بدافن فدي سدو   : مدي بدةر  الم ظمدح علدا خلدق بيمدح حسب مودلل الترييوز ىلول الزبوون
 محةال  ولمة  طو لح .

 وصدديف لددألالاء المتفددو  المعتمددة علددا المصدداالر أو  : مدديحسووب موودلل الترييووز ىلوول الموووارت 
أو المحتمدظ الخدولهم إلدا  ا  الصد اعح   مليةما من بلظ الم افيين الحداليينالموارال التي ال  مكن 

 أو المطاع.
 الميدتةامح مدن خدالل مدا  التَّ  افيديَّحالميد    :  دأ ي حسب مودلل الترييوز ىلول الكفوااا  الجوهريوة

و صدددلح كفددداءا  أساسددديح   متلكددف الم ظمدددا  مدددن مدددوارال برددر ح  صدددظ الر دددح عاليدددح مددن المهدددارا 
  يتطيل الم ظمح االستمرار من الو  امتالكها.  ومتمي   ال
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 فهدي عمليدح اكترداف أو إبدةاع طدر   ةيدة  أكثدر فاعليدح مدن  مدلل الترييز ىلل اإلبداع حسب :
 الميتعملح من بلظ الم افيين وبةر  الم ظمح علا  جيية  لك االكتراف ميةانيا.  لك
 : الت نأافسي ة المستدامة لميزةمفهوم شامل ل

و محاولح اللماء ألبصا فتر    ظما مالهةف األسما الذ   يعا إليف ال التَّ  افييَّح الميتةامح المي   عتلر     
ممك ح، و مذا ال  حةث إالَّ من خالل خلق بيمح مضافح لل بافن باالستاالل اال رية للموارال باستعمال مختلف 

 الكفاءا   ا  الميمح الفر ة  و التا  تيم الافما  باإلبةاع الم ت وَّج بالرُّبي و ال جاح.
  المستدامة ةالت نأافسي  أبعات الميزة : الفرع الث اِني

الميتةامح نظرا الختالف و هح نظر اللاثثين و المفكر ن و مذا ما أالى إلدا  التَّ  افييَّحاختلفت أبعاال المي      
 الميتةامح كال ي: التَّ  افييَّح عةالما و س متصر علا  كر أمم التو ها  في  حةية أبعاال المي   

تمدة م المهمح التي  رير إلا أالاء األيياء بصدور  صدحيحح ل التَّ  افييَّح عة من الم ا ا  الجوتة المتميزة: ➢
م تجددا  و خددةما  متميدد    ددتالءم مددل اثتيا ددا  ال بددافن، إ ددافح إلددا  ل ددي نظددام  ضددمن اسددتمرار ح 

 (2004)علة اليتار محمة العلي،  الجوال  العاليح.
 مكددن للم ظمددح  خفددي  التكدداليف مددن خددالل االسددتخةام الكددفء للمددوارال و الطابددح اإلنتا يددح التكلفووة:  ➢

و خلق طر  كفيلح بالمحافظح علا  وال  الم تجا  و  التَّ  افييَّحالمتاثح لها، بارض االثتفاظ بالكلفح 
 (Evans ;James Robert Collier david ،2007) الخةما  الو    اال   كاليفها.

  عتلددر بعددة التيددليم أو  مددن  مددة م الخةمددح عددامال   :( زبووا نجسووتجابة المتميووزة لحاتووا  الا)  التسووليم ➢
دد ب ع هددا مددن  كدداليف، إ   مكددن للم ظمددح ثيدداب  كلفددح ا  حددةال ميددتوى  ددوال  الخةمددح، و مددا يتر َّددمهم 

المر لطددح بهددا عددن طر ددق بيدداس ممددةار  مددن ثصددول عمليددح  مددة م الخةمددح و التعددرف علددا األخطدداء 
 عتلددر االسددتجابح كمددا ، (2010)فيصددظ یددا   ; علددة هللا المطيددر ،  ال بددو  علددا الخةمددح المطلوبددح.

لل بددافن مميدداس و مؤيددر ألالاء الم ظمددح و ددتم مددذا مددن خددالل  ددذبهم و كيددب والفهددم باالمتمددام بددأال  
 فاصيظ التفاوض مل ال بافن و  حةية و إيلاع ثا ا هم ، ع ةما سيولي ال بافن بيمح و امتمدام أكلدر 

) ددون   .التَّ  افيدديَّحيدد   لم تجددا  و خددةما  الم ظمددح و مددو مددا يددؤال  إلددا خلددق  ميدد   يددت ة علددا الم
 (1999 ار ت ; يارل  ميظ; رفاعي محمة رفاعي، 

 عتلددر اللعددة الددذ   مددي  مددةى االسددتجابح اليددر عح لمتطللددا  ال بددافن بكفدداء  مددن خددالل بددةر   المرونووة: ➢
  (2012)عالء فرثا  طالب،  الم ظمح علا  ايير العمليا  إلا طرافق أخرى.

 تمثظ في  ركيلح أو المهارا  الفاربح، و األصول الملموسح أو الايدر ملموسدح  ا   المقدرة الجوهرية: ➢
اليدددمح الخاصدددح و التك ولو يدددا العاليدددح التدددي  عتلدددر الحجدددر األسددداس للت ددداف  و  حميدددق ميددد     افيددديح 

 (2013)علي محمة عليا  علي،  ميتمر . بحيم  كو  بيمح و فر ة   صعب محاكا ها.
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  المستدامة و الموارت البشرية الت نأافسي ة الميزة مصاتر: الفرع الثالث
 المستدامة الت نأافسي ة الميزة مصاتر -1

الميدتةامح يتطلدب الت يديق بدين المدةرا  الةاخليدح و الخار يدح للم ظمدح ثيدم  دم  التَّ  افييَّحإ   حميق المي       
تمثال  في المهارا  المتمي   ) الذكاء، المدةرا  و المعرفدح الف يدح ( الميتةامح ي التَّ  افييَّحر ن للمي    حةية مصة

و مدن خدالل المدظ مدذين المصدةر ن و و الموارال المتمي   ) الموارال الماليح، الطابدح اإلنتا يدح الممتدا   ....الد ( 
 :(1998)نليظ مرسي خليظ،  استااللهما بفاعليح سييمح ل ا بالحصول علا المصاالر التاليح

 و نولي التركي  لهذم األخير  ثيم أ  الموارت البشريةو  التكنولوتيا – الموارت المالية – المعرفة – الجوتة
الميددتةامح للم ظمددح و  ع   مددا، أل   حميددق  التَّ  افيدديَّح عددة المصددةر الحميمددي لتكددو ن الميدد    البشوورية:الموووارت 

التميدد  فددي أالاء الم ظمددح لددن  يددت ة علددا مجددرال امتالكهددا المددوارال الطليعيددح أو الماليددح أو التك ولو يددح فمدد ، بددظ 
وارال اللردر ح التدي  متلدك المدةر  علدا  عظديم يتعةى  لك لييت ة علا بيام األفراال بتوفير نوعيا  خاصح من المد

 .(2003) مال الةين ; محمة المرسي،  الفوافة من  لك الموارال
 المستدامة الت نأافسي ةنموذج بناا الميزة  -2

الميدتةامح  تللدور ل دا معدالم ب داء و  ردكيظ  التَّ  افيديَّحمن خالل ما  م التطر  إليف آنفا ثول مصاالر المي       
 :(G-Day  ;R-Wensely ،1998) مي     افييح ميتةامح في الركظ الموالي
 (: نموذج بناا ميزة تنافسية مستدامة 1الشكل رقم ) 

  
Source : G-Day and R-Wensely, “ assessing advantage “, a framework for 

diagnosing competitive superiority, journal of marketing, April 1998, vol 52, p 03 

   
 نرير إلا أ  الم طلق الذ  ب ي عليف ال مو ج اليابق يتمثظ في أ  المؤسيح ستموم بذعاال  استثمار العوافدة  

 حتدداج إلددا علميددح  جةيددة و  التَّ  افيدديَّح ا هددا، و مددذا  ع ددي أ  إالار  الميدد    التَّ  افيدديَّحالماليددح فددي مصدداالر الميدد   
 تعاظم ع ةما  عرف اإلالار  التي  فكر استرا يجيا ما مو مصةر المي    التَّ  افييَّحإنعاش بصفح ميتمر ، فالمي   

 يف، و كيفيح  حةية ال تافظ المتوبعح من مذم العمليح بركظ فعال.الذ   جب االستثمار فيف، و ما  جب  ل 
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 المستدامة للموارت البشرية:  الت نأافسي ةنموذج بناا الميزة   -1 -3
الميدتةامح للمدوارال اللردر ح  التَّ  افييَّحإلا و وال نمو ج للمي    ( Williams 1994 )أيار اللاثم و ليام      

 :(TAQUES GRISE ،1997) مو حح في الركظ الموالي
 

 المستدامة للموارت البشرية الت نأافسي ة(: نموذج الميزة  2الشكل رقم ) 

 
Source : Taques Grise et ces collègues, les ressource humaines en tant que source d’avantage 
concurrentiel durable, document de travail, université laval, Québec, canada. Publier par faculté de 
science l’administration, édition Céline frenette, 1997, p 05. 

عرفدح، المدةرا ، الحمداس ( لألفدراال الدذين من خالل مذا ال مو ج نرى أ  اللاثم رك  علا المهارا  ) الم     
ي تمو  للم ظمح، و يةركو  أ  الخصافص التي ال يتمتل بها األفراال ال  خلق بيمح للم ظمدح إ ا  دم اسدتخةامها 
من خالل سلوكيا  وا حح المعالم، فهذا ال مو ج  موم علا أساس فر يح مفاالما أ  الموارال اللرر ح مصدةر 

 لميتةامح إ ا كانت ممارسا  التييير فعالح.ا التَّ  افييَّحللمي   
ممارسددا   يدديير المددوارال اللرددر ح علددار  عددن أنرددطح   ظيميددح،  يددمح بتيدديير فعددال لمخدد و  رأس المددال      

اللردددر ، و  ضددددمن أ  مددددذا المخدددد و  يوظددددف مددددن أ دددظ  حميددددق أمددددةاف المؤسيددددح و اكتيدددداب ميدددد     افيدددديح 
يدددار، التدددةر ب، التميددديم، التحفيددد ...ال ، فهدددي  يدددمح باختيدددار ميدددتةامح. و مدددن  دددمن مدددذم الممارسدددا : االخت

      Schale et M. Millanو مام مديال   و مذا ما يؤكةم اللاثثا  يال الموظفين  و  الكفاءا  العاليح.

ثيم أ  المصاالر التملية دح لتحميدق ال جداح فدي المؤسيدا  مثدظ التك ولو يدا، رأس المدال المداال ، ابتصداال ا  
الميددتةامح للمؤسيددح، باعتلددار أ  المددوارال  التَّ  افيدديَّحالحجددم،  عتلددر مصدداالر أبددظ فاعليددح للحصددول علددا الميدد   

 الميتةامح. التَّ  افييَّحاللرر ح أساس الحصول علا المي   
 المستدامة التي تسند إلل الموارت البشرية: الت نأافسي ةية الميزة رؤ  -3-2

، سدديكو  ل امددا التَّ  افيدديَّحمددن أ ددظ اسددتيعاب و فهددم الرؤ ددح التددي  يددت ة إلددا المددوارال اللرددر ح لتحميددق الميدد       
 :(2003الخ امي، )علة الحكيم أثمة  علي ا اإل ابح علا األسئلح التاليح

  خلق بيمح مضافح ؟ كيف  مكن لوظيفح الموارال اللرر ح في أ   سؤال القيمة: ➢
   بال ةر  ؟ ا متمظ موارالنا اللرر ح  ا  بيمح  سؤال الندرة: ➢
 یير بابلح للتملية ؟  بيمحنا اللرر ح  ا  موارالمظ  سؤال قابلية التقليد: ➢
 متماسك ؟مظ نملك نظام  سؤال التنظيم: ➢
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 المبحث الثاني: الدراسا  السابقة .
إ  مدددذم الةراسدددح التدددي نمدددوم بهدددا لييدددت مدددي الوثيدددة  أو األولدددا فدددي مدددذا المو دددوع، بدددظ سدددلمتها العةيدددة مدددن   

الةراسددا   طربددت إلددا نفدد  المو ددوع أو  دد ء م ددف لددذلك و ددب التطددر  إليهددا لإلثاطددح بالمو ددوع و لمعالجددح 
 مذم الةراسا   من ما يلي في المطالب الالثمح:مذم الةراسح، و نورال اللع  من 

 المطلب األول: الدراسا  ذا  األصول العربية.
متطلبا  تمكين العاملين إلتارة المعرفة في مؤسسا  التعليم العالي تراسة  الدراسة األولل: "

 " 2017استطالىية آلتاا مجموىة من أساتذة تامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي 
 التيديير علدوم فدي أكداال مي ماسدتر يدهاال  نيدظ متطللدا   دمن مكملدح مدذكر  طلبوي لبنولأعدة  مدن بلدظ     

لدا   مكددين العداملين إلالار  المعرفدح فددي مدةفت مددذم الةراسدح إلدا معرفددح و حليدظ متطل  أعمددال  خصدص إالار 
مؤسيا  التعلديم العدالي. ثيدم  محدور  الةراسدح ال ظر دح ثدول إالار  المعرفدح، و مكدين العداملين بصدفح عامدح، 
كما و حت العالبح بين المتاير ن، بي ما  محور  الةراسح التطليميح ثول الراسح آراء عي ح من األسا ذ  ثول 

إلالار  المعرفددح، كددا  مجتمددل الةراسددح أسددا ذ   امعددح العربددي بددن مهيددة  بوال ددح أم   مكددين العدداملين ومتطللا ددف
اللددوابي ، ولاددرض  حميددق أمددةاف الةراسددح  ددم  صددميم اسددتليا  لجمددل الليانددا  المطلوبددح، ثيددم  كونددت عي ددح 

وخلصدت ، SPSS ( أستا  ليتم  حليظ مضامي ها، ومعالجتها باستخةام اللرنامظ اإلثصافي150الةراسح من )
 ي.الةراسددح إلددا و دددوال عالبددح بو ددح بدددين إالار  المعرفددح ومتطللددا   مكدددين العدداملين فددي مؤسيدددا  التعلدديم العدددال

 (2017)طللي لل ا، 
 تراسة المستدامة الت نأافسي ة الميزة تحقيق في العاملين تمكين سياسة تور الدراسة الثانية: "

 " 2013 سوناطراك شرية ىلل ميدانية
 التيديير علدوم فدي الما يدتير يدهاال  نيدظ متطللدا   دمن ممةمدح مدذكر  بوسوالم أبووبكرأعدة  مدن بلدظ     

  مكدين سياسدح الور  حةيدة إلدا الةراسدح مدذم سدعت. الميدتةامح للت ميدح اإلسدترا يجيح األعمدال إالار   خصدص
ثداول اللاثدم معالجدح حيوث  سدوناطرام اللتروليدح، لردركح الميدتةامح التَّ  افيديَّح الميد    حميدق فدي العداملين

 لشورية المسوتدامة الت نأافسوي ة الميوزة تحقيوق فوي العواملين تمكوين سياسوة تور هوو موا:  إيدكاليح فحوامدا
 كفداء  العمدظ، مع دا)  فدي   مثلدت التدي األربعدح بأبعاالمدا العداملين  مكدين سياسدح  حدةال  وبدة سووناطراك  

 الليانا   مل لارض استلانح استخةام  م الةراسح أمةاف ولتحميق ،( العمظ   طو ر العمظ، استمالليح العمظ،
 اعتمداالا اإلسدتلانح، بياندا  لتحليدظ  (SPSS) اسدتخةام و دم مفدرال ، ( 375 )  عدةاالما وبلد  أفدراال العي دح، مدن

 مدن كدا  ال تافظ من مجموعح إلا الةراسح  وصلت وبة ویيرما، االنحةار ونمو ج الحيابيح المتوسطا  علا
 سدوناطرام لردركح الميدتةامح التَّ  افيديَّح الميد    حميدق فدي العداملين  مكدين ليياسدح الور م دام أ  :أبر مدا

 (2013)أبوبكر بوسالم،   .اللتروليح

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/browse?type=author&value=%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%2C+%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89
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     " القياتة التحويلية وىالقتها بتمكين الموظفين في الجامعا  الفلسطينية في  الدراسة الثالثة:
 قطاع غزة "

 الحصدول لمتطللدا  اسدتكماال الرسدالح مدذم ثيدم بدةمت  البحيصوي محمووت المعطوي ىبدأعة  من بلدظ     
 ه  1436 ید  – األ مر اإلالار ح  امعح والعلوم االبتصاال كليح من األعمال إالار  في الما يتير الر ح عما

مددةفت الةراسددح إلددا استكردداف العالبددح بددين الميدداال  االنتماليددح بأبعاالمددا األربعددح )التددأيير المثددالي ،  .م 2014
 دددم اسدددتخةام المددد هظ . فدددي الجامعدددا  فدددي یددد   التَّْمكدددينالدددةافل الملهدددم ، المحاكدددا  الفكر دددح ، ال ظدددر الفدددرال ( و 

كاندت األالا  . عروافيح طلميح مدن مجتمدل الةراسدح لمدوظفي الجامعدا  فدي ید  التحليلي الوصفي باختيار عي ح 
٪ و دددة 85.90( بمعدددةل اسدددتجابح )567( اسدددتمار   مدددت إعددداال  )660الرفييددديح لجمدددل اللياندددا  مدددي الميدددح )
 ( 2014المعطي محموال اللحيصي، )علة  .التَّْمكينيح و التَّْمكي اللاثم عالبح إ جابيح بين أبعاال المياال  

 اجتصاج " قطاع في الوظيفية الحياة توتة لتحسين كمدلل العاملين تمكينالدراسة الرابعة: "
 األعمال بجامعح المرق ثيم ثاول منميم إالار  التابل ل أيمن حسن تيوبأعة  الةراسح من بلظ الةكتور    

 يدور حب اال صداال  بطداع يدركا  في الوظيفيح الحيا  و وال  العاملين  مكين بين العالبح عن اللحم خاللها
 أفضظ و حةية الوظيفيح، الحيا  و وال  العاملين  مكين بين طليعح العالبح  حةية في الةراسح أمةاف  مثلت إ 

 نتافظ أمم  مثلت وبة الةراسح، محظ الم ظما  في وظيفيح ثيا   وال  لتحميق المطلوبح العاملين  مكين أيكال
 العداملين مرداركح اليدلطح، ) فو   العاملين  مكين متايرا  بين مع و ح الاللح  ا  عالبح و وال في الةراسح

 الحيا  و وال  وابتراثا هم( أفكارمم و مةير العاملين و رجيل الملكيح، في العاملين ومراركح المرارا ، ا خا  في
 العاملين  مكين متايرا  أكثر مو اإلنجا   مةير أ  إلا رسحالةا و رير الةراسح، محظ الم ظما  في الوظيفيح
 الةراسدح وأو دحت اليدلطح،  فدو   يدم ومدن بالملكيدح العداملين ومراركح يليف الوظيفيح الخةمح بجوال  ار لاطا  

 بالركظ   فذ ال الصحي التأمين برامظ أ  كما الةراسح، محظ الرركا  امتمام عن بعية  األسر ح الفرال ثيا  أ 
 إسترا يجيح الرركا  معظم لةى  توافر أنَّف علما   فيها، والتعو ضا  األ ور نظام عةالح من الریم علا اليليم،

 (2014)أ من ثين اليوب، .المرارا  ص اعح في للعاملين محةوال  مراركح وم ام اليلطح، لتفو  
 المطلب الثاني: الدراسا  ذا  األصول األتنبية.

  األولى: سةالدرا
Managing behind the scenes: A view point on employee 

Empowerment 

" اإلتارة من وراا الكواليس: وتهة نظر حول تمكين الموظف  "  
 و خفدي  العداملين  مكدين عمليدح لتحيدين الردركح  وفرمدا التدي الع اصدر فدي لللحدم الةراسدح مدذم  هدةف    

  ردجل التدي الكيفيدح علدا  ل دا ةراءالمد بلدظ مدن المختلفدح ترا يجيا اإلس  طو ر أ  ثيم العمظ، الورا  معةل
 كدا  ال تدافظ مدن مجموعدح إلدا اللاثدم وخلدص فيها، العمظ الورا  معةال  و  خف  الرركح، في العامظ بها
للتايدرا   اليدر عح االسدتجابح مدن الردركح لتمكدين العولمدح، عصدر فدي  درور   اإلالار   التَّْمكدين :أممهدا مدن

 (Henry Ongori ،2009) .العمظ الورا  معةل و خفي  الليئيح،
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  الثانية: دراسةال
Employee Empowerment, Innovative Behavior & Job Productivity 

of Public Health Nurses: A cross-sectional Questionnaire Survey 

 " تمكين الموظف والسلوك المبتكر واإلنتاتية الوظيفية لممرضا  الصحة العامة "
 العمدظ، مع دا)  األربعدح أبعداالم خدالل مدن العداملين  مكدين بدين العالبدح فدي اللحدم إلدا الةراسدح مدةفت    

 عي دح أخدذ  دم وبدة العامدح، الصدحح ممر دا  إنتا يدح وبدين اإلبدةاعي وسدلوكف ،(األيدر الكفداء ، االسدتمالليح،
 اإلسدتلانا  عدةال بلد  ،اسدتلانح ( 670 )  صدميم خدالل مدن  دايوا  يدمال فدي صدحيح مراكد  ليدتح عمة دف

 وبدة.الةراسح في المأخو   العي ح من % 85.9 ف نيلت بما استلانح ( 576 ) للتحليظ في والميتخةمح الم اسلح
 بليدظ  دأيير لهمدا اإلبدةاعي واليدلوم العداملين  مكدين :أممهدا مدن كدا  ال تدافظ مدن مجموعح إلا اللاثم خلص

 .العامدح الصدحح ممر دا  سدلوكيا  بدين المدافم  د اعال سللف الضعيف اإلنتاج العمظ؛معةل إنتا يح معةل علا
(L.C. Chang; C.H. Liu ،2008) 

 الدارسة الثالثة: 
Achieving competitive advantage through empowering employees 

 "" تحقيق الميزة التنافسية من خالل تمكين الموظفين 

بجامعددح  محموود سووفاريغ أصووغر الهاشوومي و حيوودر أحمووديو مددم أنجد   مددذم الةراسددح مددن بلددظ يددالث بدداثثين 
إلدددا  و دديح فوافدددة  مكدددين العمددال.من خدددالل عدددرض إطددار مفددداميمي  ةيدددة  مددةفت الةراسدددح طهددرا  فدددي إيدددرا 

اعتمدة اللداثثو  علدا ياليدح أبعداال  األكاال ميين والخلراء في إيرا . في مدذم الةراسدحوملتكر. بجمل الليانا  من 
رفييديح للميدد   الت افيديح مددي  لدك التددي  تيدم بالكفدداء  واالبتكدار واالسددتجابح. ثيدم  ددم التوصدظ ك تيجددح إلددا أ  

 مؤسيا .أبعاال  مكين الموظف  تأير بركظ إ جابي من خالل الحصول علا مي     افييح ميتةامح لل

 المطلب الثالث: بيان اجستفاتة من الدراسا  السابقة.
 فدي اليدابمح الةراسدا  طرثتدف مدا علدا ب داءافي إطار التطر  إلا الةراسا  اليابمح  اء  الةراسح الحاليح    

كانددت  ثيددم  وصديا ، مددن أفر  دف ومددا سدت تا ا ا مددن إليددف م الوصدول  دد ومدا العدداملين،  مكدين سياسددح مجدال
 المصدداالر بعدد  علددا التعددرف خددالل مددن الةراسددح را لمتايدد مفدداميمي إطددار و خلفيددح إعطدداء فددي يددعاع أمددظ 

 ،الةراسدح وعي دح المردكلح بتحةيدة الةراسح م هجيح إعةاال في أمام ا الطر ق  ير مما والتطليميح، ال ظر ح اللحثيح
 الةراسددا   وصددلت وبددة .الميددتةامح التَّ  افيدديَّح الميدد    حميددق فددي العدداملين  مكددين سياسددح الور لميدداس أالا   وب دداء

 :أممها من ال تافظ من العةية إلا اليابمح
 . المياال  و أساليب أنماط وبين التَّْمكين ميتو ا  بين مع و   ار لاط م ام •
 .العمظ إنتا يح معةل علا اإلبةاعي واليلوم العاملين لتمكين  عيف أير يو ة •
  إالار  المعرفح ومتطللا   مكين العاملينو وال عالبح بو ح بين  •

 :يلي بما اليابمح الةراسا  عن الةراسح مذم  تلاينو 
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 يعا إليف  ظ المؤسيدا  كمفهدوم  ةيدة ل ردأ ها  بمتاير " العاملين تمكين "رب   الةراسح مذم  حاول  
 عن الةراسح مذم  مي  ما ومذا ،"  المستدامة الت نأافسي ة الميزة ":مو حميق الر اال  و  خاللف من  مكن

 .أخرى  متايرا  عة  مل العاملين  مكين ربطت التي اليابمح الةراسا 
 فددر  العمددظ ،: بعددة المهمددح أو االسددتمالليح العدداملين  مكددين ليياسددح أبعدداال حخميدد الةراسددح مددذم  ل ددت، 

التددي  مثلددت أبعاالمددا فددي:  الميددتةامح التَّ  افيدديَّح الميدد    حميددق فدديالورمددا  و االلتدد ام، الثمافددح. ،التكددو ن
 الستجابح المتمي   لحا ا  ال بافن(، المرونح و الممةر  الجومر ح.ا) الجوال  المتمي  ، التكلفح، التيليم 

 فدددي العددداملين  مكدددين سياسدددح الور لميددداس  ت اسدددب مدددل المتايدددرا  الكيفيدددح ممدددايي  الةراسدددح اسدددتخةمت 
 مص ل االسم ت سية  موسا.ل الميتةامح يَّحالتَّ  افي المي    حميق

 ا بطاعدد أمددممددن  المطدداع مددذا  عددة إ  ،الصدد اعح و االسددتثمار فددي التصددةير بطدداع الةراسددح اسددتهةفت 
 .ابتصاال الج افر
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 الفصل لالصة
مددن المصددطلحا  الحةيثددح التددي  التَّْمكددينإليددف فددي مددذا الفصددظ نجددة أ  مصددطلح مددن خددالل مددا  ددم التطددر      

نالت امتماما من بلظ اللاثثين للةراسدح فيدف و ثيدم  عتلدر إعجدا ا مدن خدالل وروالم فدي المدرآ  الكدر م بأسداليب 
العدرب  مختلفح. ومذا من بين األسلاب إلي  علت م ف متعةال األبعاال و ال ظر دا  ، و فدي ظدظ  و دف اللداثثين

لةراستف و محاولح التطليق العملي لدف  عتلدر  حدة  ثميمدي يوا دف الم ظمدا  العربيدح كيفيدح و دل مدذا المفهدوم 
 عتمددة علدددا بيئدددح الم ظمدددح و أسدددلوب   فيدددذما لمفهدددوم  التَّْمكدددينمو ددل التطليدددق ، ثيدددم أ  نجددداح إسدددترا يجيح 

 .التَّْمكين
الميدددتةامح أمميدددح كليدددر  مدددن بلدددظ الم ظمدددا  التدددي  يدددعا إلدددا التميددد  و  التَّ  افيددديَّحالميددد   أ دددحت  كتيدددي    

إسددترا يجيح  ركدد  مددن خاللهددا علددا  االسددتمرار ح فددي محددي  يتيددم بددالتايير الميددتمر، مددذا مددا فددرض عليهددا  ل ددي
 التَّ  افييَّح عة المي    يمثامتالم الموارال اللرر ح ال االر  و الاير بابلح للتملية لتحميق استجابح لطللا  العمالء، 

الميتةامح وسيلح لتكو ن رؤ ح  ةية  للميتملظ الذ   ر ةم الم ظمح ل فيها، لهذا  يعا بمصة موا هح الم افيح 
الميدتةامح لتصدو ب الجهدوال  التَّ  افيديَّح وفير اإلمكانيا  و  هيئح المةرا ، من خالل  حةية أبعاال  حميدق الميد   

الل اللحم عن مصاالر بو   كو  أساس ب اء مرك    افيي في اليو  ألطول مة  نحو أمةاف وا حح من خ
 أو أبصا فتر  ممك ح.

و  حميددق ميدد     افيدديح ميددتةامح مددن  فددي ال ها ددح يتضددح ل ددا أ  العمليددح التطليميددح لمفهددوم  مكددين العدداملين   
 الهين، و إنما عمليح مترابكح الع اصر، متةاخلح األبعاال و المكونا . رباألملييت  خاللف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الفصل الثاني                 

ة ِبمصنع  ِدراَسة مْيداِنيَّ

اإِلْسَمنت ِسيِدي 

ى  ُموس َ



موسى سيدي االسمنت بمصنع ميدانية دراسة                              الثاني الفصل  
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 د:ــــــيــــــــهــــتم
تطنظىيددد  إل تر دددفا تطي ددفلميه إل تطينومددده طي ودددلم تطريلدددمس إل تطيمددد   تطرنف  دددم  س دددددددتألس بعددا تطرقدددى   طددد     

تط ع مد   تألليمد تطي راتم ، يأته لذت تط صل تطرقبمقه كإسقفط مف تم داتسدر  ظظىيدف ى د    دام تطينذدت   ت  
   طدد  تدداىمم  دده تطددل س، طيددف طوددف مددس تدداىمم تط ددف   تطل نمدد  إل ت بمدد  ت رمفسفتوددف بينرمفتوددف تألسفسددم  بفر ددف 

 تطىيع تالقرصفدي تطل نه.
 مث ظ ع  مس خالل لذت تط صل  طد  تققمدا تطوداأل تألسفسده مدس تطااتسد ، إل تطيريادل  ده تط ذد  ىدس     

 دإلا سمفس  تيلمس تطعفم مس  ه تققما تطيم   تطرنف  م  تطي راتم   ه مصنع تالسينت سماي ملس .
بفر ددف    طدد  ظيددل    أ ددىتد ممريددع تطااتسدد  إل ىمندد  تطااتسدد سددمرم تطرقددى   دده لددذت تط صددل  طدد  إل دد      

، كذت أدت  تطااتس  تطي رخام  إل  دى  تصديميوف إل  ىداتدلف، كدذتا هبفتودف إل  داقوف، كيدف يذديل إل د ف تطااتس 
دطإلسىتءت  تطره تم تىريفدلف  ده تقندمس أدإلت  تطااتسد  إل تقبمقودف، إل تطيعفطمدف  تر صدفتم  تطرده تىر   ا ى مودف ي 

ق مددل تطااتسدد ، إلتق مددل  قددىت  ترسددربفظ ، إل  دده تألخمددى تخربددفا  ى ددمف  تطااتسدد ، ألسددل تطل ددلل  طدد   دده ت
 تالسرنرفسف  إل تطرل مف  تطره تخام تطااتس . مس أسل  طك تم تق مم تط صل ى   تطنقل تطرفطه:

 ترسقفط تطينومه إل  سىتءت  تطااتس .المبحث األول :  ➢
 تج تطااتس  بفر ف    ط  تسرنرفسف  إل تل مف  تطااتس .ىىض إل تق مل ظرفالمبحث الثاني :  ➢
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 المبحث األول : اإلسقاط المنهجي و إجراءات الدراسة.
يناا   يس لذت تطيبقث تطنيل   تال رىت ه ط ااتس  إل تألسفطمب إلتطقىتتا تطرده تدم تىريفدلدف  ده تطااتسد      

 تطرقبمقم  طوذه تطااتس .
 الدراسة المطلب األول: متطلبات تطبيق

تطنيل   تال رىت ه ط ااتس  إل تألسفطمب إلتطقىتتا تطره تم تىريفدلدف  ده  سمرم تطرقى   ه لذت تطيق ب  ط     
 .طااتس  تطرقبمقم  طوذه تطااتس ، إل له ترضيس ممريع تطبقث إل تطعمنم  تطيااإلس ت

 " الصحراء الجزائريةب مصنع االسمنت سيدي موسى: مجتمع الدراسة " ولالفرع األ 
بردددميققس دتتدددى  أإلطددد  إلاليددد  أداتا أكبدددى مذدددىإلم مر فمدددل رظردددف  تألسدددينت  ددده  سدددينتتريعربدددى مصدددنع     

، تدم الجزائريـة "  –" الصينية  ىس ىف ي  تطل س، إلتطذي يعربى هيى  تطذدىتك  كم 1400تطصقىتء تطره تبعا 
 تظمفزه مس قبل تطذىك  تطصمنم  ط بنفء إلشفاكت س تمف  ه أىيفل  دتات . 

ققس تظقبفىددف سمددات ىنددا تط ددلفي تطيق مددمس، كيددف أهددفا  سددىى  تالظمددفز تطردده طددم تددىا مصددنع تألسددينت برددمي    
، إل ده أس دقس مدس ظ دس 2016ي با طودف مامدل  ىمدفبوم أيضدف،  مدث تظق قدت إلاشدف   ظمدفزه مق دع  بىتيدى 

 2017أوت . إل دده 2017تطعددفم، تددم تىكمددب تطيعددات  بفط فمددل، طربدداأ تخربددفات  تطقمددفد  تطذتتمدد   دده  بىتيددى ىددفم 
، 2017 أكتـوررج تطيصنع بنمفح أإلل كمس مس تألسينت. إلقا تسردفز مصدنع تألسدينت تطرقمدمم بنمدفح  ده أظر

إل دده تطلتقددع أي ماددل لددذت تالظمددفز  دده ماددل لددذه تطظددىإلأل تطبم مدد  تقرددف   .طمدداخل  فطمددف مى  دد  ترظرددف  تط فم دد 
ى   تألقل ط قمفم بن س تطقاا مس تطعيل، مف يمعل مصنع تألسينت  سنوات 3-2تطعايا مس تطذىكف  تطغىبم  

 برميققس تظمفزت تفايخمف  ه  قىتء تطم تتى. 
بددفطمنلا تطم تتددىي تط بمددى إلتع ددا ى مدد   يعددا مصددنع تألسددينت برددميققس أإلل ظذددفط  ددنفىه مددس لددذت تطنددلم    

تطيعىإل د  تطرده تعربدى  سدينتترآمفل كبمى  ط ي فلي  تطيبفشى   ه د ع إلتمى  تطرنيم  تطيق م  إلسدا ظقدم مدفد  
تقايف كبمىت بفطن ب  ط م تتى كأكبى ب ا   ىيقه، إلي رايى تط امى  ه مذفايع تطبنم  تطرقرم  إلتط لس كل ىفم، كيف 

تطددذتته  كر ددفءتال  تألإلطمدد  تطوفمدد  إل دديفي تددل مى تق ددمم  ددفتلا  تسددرمىتد لددذه تطيددفد  دده سددينتتري ددفلم مصددنع 
 .تطيق ه أ ا ألاتأل ترسرىتتممم  تطم تتىي  تطل نم 

،  ال أي معظيوددف تقددع  دده سددينت ترتطلتقددع أي تطم تتددى سنمدد  سددات بددفطيلتاد تطيعاظمدد  تطي ددرخام   دده  ظرددف      
أىيف  تطصقىتء، إل دعب ظق ودف كيدفد  خدفم، كيدف أي تظمدفز مصدنع أسدينت  ده تطصدقىتء تطلتسدع  كدفي تقداي 

م، إل دعلب  تطيلت دال ، كبمى أمفم تطعايا مس تطذىكف  تطغىبم  ب بب ظقم تطيع لمف  ىدس تسر ذدفأل تألطغدف
إلظقم تطيمفه إلتط وىبفء، إلمىت ا تطبنم  تطرقرم  تطينعام  تقىيبف، بفر ف    طد  تطققدس تطصدعب تطدذي تريمد  بد  
تطصددقىتء مددس ايددفح قليدد  إل ددىتا  قفسددم .  دده  ددمس تىريددا  تطذددىك  تطصددمنم  ى دد  بىظددفمج خددف  رظمددفز بنددفء 

إلتطقفس  طإلظردف ،  سينتتري تطم تتى طايوف ملتاد خفم رظرف  تطيصنع  ه تطينف ا تطنفتم  مس تطصقىتء. كيف أ
إلط ددددس ال تير ددددك ت نلطلسمددددف  ت  تطصدددد  ،  دددده  ددددمس أي تطذددددىكف  تطصددددمنم  طددددايوف ت نلطلسمددددف ترظرددددف  تطقايادددد  

مددايى مذددىإلم أداتا طتسددينت: أظدد  مددس  يــي يــاي  ونــ  "تطنف ددم ، إلطددايوف خبددى   دده تألىيددفل،   مددث أدطدد    
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تط امددى مددس  أإل أكاددى  ددلل تطعددفم، مددف ي ددفىا ى دد  مددت مليــوط  ــ  1.5ل قدداا  ترظرددف   طدد  تطيرلقددع أي تصدد
تطاغددىت   دده سددل  مددلتد تطبنددفء تطم تتىيدد ، كيددف سمذددبع أيضددف أسددلت  تألسددينت  دده مددفطه إلتطنممددى إلسمىلددف مددس 

تطي درعيل  ده   دى  سدينتطإلتطب اتي تألخىم. مضدم ف، كفظدت تطم تتدى تعريدا ى د  تطدلتادت  تألإلاإلبمد  بفطن دب  
كف  تطصمنم ،  مث يصل ترظرف  تط نلي طيصنع تآلبفا تطبرىإلطم  سفبقف، ط س تطل ع قا تغمى بعا دخلل تطذى 

مس تألسينت تطي رعيل  ه   ى تآلبفا تطبرىإلطم ، إلتطذي سلأل ي دفىا  ألف    300تألسينت برميققس  ط  
تطم تتدددى ألإلل مدددى  ى ددد  تالكر دددفء تطدددذتته مدددس  مدددث  ظردددف  لدددذت تطندددلم مدددس تألسدددينت. كيدددف أي تظمدددفز مصدددنع 

بذدلل  مسـتقبا وظيفـة 600ما يزيـد نـ    تطينبع إلتطيصب، إلخ ا يققس سمع ز تقليى شىكفمبر تألسينت
 .مبفشى أإل سمى مبفشى، إلتع ي   ه مخر   منف ا  تطل س تألخىم 

يرياددل ممريددع تطااتسدد   دده سيمددع تطعددفم مس بيصددنع تالسددينت سددماي ملسدد  إل تطددذيس يب دد  ىددادلم  ددلتطه     
ىفمل  ه مخر   إل ات  تألىيفل، إل سمرم تقبما مل لم تطااتس  ى   لذت تطيصنع ى د  تىربدفا أظد   150

ف   تطييدفا،، إل يريم  بأسدفطمب  اياد  تمع د  مريمد ت إل  إل ت رىت مد  ىدس سمدىه مدس تطينذدت  ظرممد   بمعد  ظذد
 بوذت يللي ممفل منفسب طرقبما مل لم تطااتس .

 : نينة الدراسةثانيالفرع ال
 :(2014)شلمب بذيفظه،  تم   فا ىمن  تطااتس  بفالىريفد ى   تطيعفدط  تطرفطم     

 برقبما معفدط  سرم س هفمب لي  ➢
 
n:  مم تطعمن  
N :   150 مم ممريع تطااتس  إل تطذي يب 
Z : ( إل بدذطك ت دلي تطااسد   % 99تطااس  تطيعمفاي  تطيقفب   طيعفمل تطاقد  تطدذي تعيدم بد  تطنردفتج إل لدل )

 (. 1.96تطيعمفاي  ) 
d : ( 1ظ ب  تطخقأ تطي يلح ب  إل قا تىربى  ه  اإلد % .) 
p ( 50: ظ ب  إلسلد تطظفلى  إل تطخف م  إل تطيقفيا   مث تىريا  بددد % .) 

  " 108" : ظما أي  مم تطعمن  يقاا بدد  150بفطرعليض  ه تطيعفدال  تط فبق  بفتخف   مم تطيمريع 
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تط فبق  تم  ىاتد تطنيل   تطرفطه  ه  لء مىتسع  تطااتسف  ة: ـــــــــدراســــــوذج الـــــمــــــــن: الفرع الثالث
 الدراسة (: نموذج 3الشكل رقم )                              الىريفده  ه داتس  مل لم تطااتس 

 

 
 

يريادل  ده تيلدمس تطعدفم مس المتغير المستقل: 
 إل تطذي يرضيس خي   أبعفد:    

 بعا تالسرقالطم  •
 بعا  ى  تطعيل •
 بعا تطر ليس •
 تالطر تمبعا  •
  بعث تطاقف   •

 المتغيرات الشخصية:

 تطمنس •
 تطعيى •
 تطيؤلل تطع يه •
 تطي رلم تطلظم ه •
 ما  تطخبى   ه مصنع تالسينت •
 سنلت  تطخبى   ه أمفكس أخىم  •

ـــابع: يريادددل  ددده تطيمددد   تطرنف  دددم   المتغيـــر الت
 تطي راتم  إل تطيرضين  طخي   أبعفد:

 بعا تطملد  تطيريم   •
 بعا تطر     •
بعددددددا تطر دددددد مم ) تالسددددددرمفب  تطيريمدددددد    •

 طقفسف  تط بفتس
 بعا تطيقاا  تطمللىي  •
 بعا تطيىإلظ   •
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 الدراسة المطلب الثاني: متطلبات و محتويات أ اة
 بفر ددددف    طدددد إل  ىتتددددا سيددددع تطبمفظددددف   أدت  تطااتسدددد  تطي ددددرخام  سددددمرم تطرقددددى   دددده لددددذت تطيق ددددب  طدددد     

 .هبف  إل  ا  أدت  تطااتس  كذطك ترسىتءت  تطالزم  طذطك إل
 : تصميم أ اة الدراسةالفرع األول

تطااتسدد  إل تطلقددت تطي دديلح بدد  إل مددس خددالل  بمعدد  تطبمفظددف  تطردده يددىتد سيعوددف، إل ى دد  تطيددنوج تطيربددع  دده     
ترملفظمدف  تطيفديدد  تطيرف دد ، إلسدداظف أي تألدت  تطينفسددب  طرققمددا ألدداتأل تطااتسدد  لدده ) ترسددربفظ  (،   ددف    طدد  

 تىريفد تألدإلت  تألخىم  ه سيع تطبمفظف  كفطيقفبال  إل تطيال ظف .
ق   ددده ظ دددس تطيمدددفل.  مدددث شدددي ت إل ى مددد  قيدددت برصددديمم تسدددربفظ  تطااتسددد  معريدددات ى ددد  تطااتسدددف  تط دددفب    

    ترسددربفظ  مددس هددالء أسدد تء: تطمدد ء تألإلل يرع ددا بددفطيرغمىت  تطذخصددم  إل تطخصددفتم تطلظم مدد  طعمندد  تطااتسدد  
(. أمدددف تطمددد ء   ددده تطيصدددنع إل خفاسددد  ) تطمدددنس، تطعيدددى، تطيؤلدددل تطع يددده، تطي دددرلم تطدددلظم ه، سدددنلت  تطخبدددى 

يعفطج تطيرغمدى تطي درقل تيلدمس تطعدفم مس  ضينت مقلايس تألإلل منويف  تطره تتطافظه  ريال  ه مقفإلا ترسربفظ
 ( ىبفا  مق ي  ى   خي    قىت  كفآلته:23إل ير لي مس )

 ( ىبفات .05تط قى  تألإلط  ترع ا ببعا تالسرقالطم  إل تذريل ى   ) •
 ( ىبفات . 05تط قى  تطافظم  ترع ا ببعا  ى  تطعيل إل تذريل ى   )  •
 ( ىبفات . 04تط قى  تطافطا  ترع ا ببعا تطر ليس إل تذريل ى   )  •
 ( ىبفات . 04تط قى  تطىتبع  ترع ا ببعا تالطر تم إل تذريل ى   )  •
 ( ىبفات . 05تط قى  تطخفم   ترع ا ببعا تطاقف   إل تذريل ى   )  •

( ىبدفا  مق دي  ى دد  20ر ددلي مدس )أمدف تطيقدل تطادفظه  معدفطج تطيرغمددى تطردفبع تطيمد   تطرنف  دم  تطي دراتم  إل ي   
  قىت  كفآلته: خيس
 ( ىبفات . 04تط قى  تألإلط  ترع ا ببعا تطملد  تطيريم   إل تذريل ى   )  •
 ( ىبفات . 04تط قى  تطافظم  ترع ا ببعا تطر     إل تذريل ى   )  •
(  04 ددد  ) تط قدددى  تطافطاددد  ترع دددا ببعدددا تطر ددد مم ) تالسدددرمفب  تطيريمددد   طقفسدددف  تط بدددفتس ( إلتذدددريل ى •

 ىبفات .
 ( ىبفات . 04تط قى  تطىتبع  ترع ا ببعا تطيقاا  تطمللىي  إل تذريل ى   )  •
 ( ىبفات . 04تط قى  تطخفم   ترع ا ببعا تطيىإلظ  إل تذريل ى   )  •
 مددث تسددرخام تطرق ددمم تطخيفسدده تط ملددفاته بقمددث يقفبددل كددل ىبددفا  مددس  قددىت  أدت  تطااتسدد  خي دد  خمددفات      

 سف  كفآلته:مق ي   ط  دا 
   سمى ملت ا تيفمف. 1داس     •
   سمى ملت ا. 2داس     •
   مقفيا. 3داس     •
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   ملت ا. 4داس     •
   ملت ا بذا . 5داس     •

  ددف    طدد  تالىريددفد ى دد  تطيقددفبال  كددأدت  ت ددرخام  دده شددىح إل م ددفءط  مميلىدد  مددس تطعددفم مس بيخر دد      
 دت  تطااتس  إل مام إل ل وف.تطي رليف ، إل  طك مس أسل تطلقلأل ى   قفب م  أ

 : صدق و ثبات أ اة الدراسةالفرع الثاني
تعقمنددف تطيع لمددف  تطردده  ترسفبددف  ددا  تالسددربمفي يعندده تيام دد  ط يمريددع تطيددااإل، بذددلل سمددا، أي أي     

ى د  ىمند  أخدىم مدس  تالسدربمفيإل عت ألس وف تألس   ، أمف تطابف   مقصا بد  أظد   ده  فطد   ىدفد  تلزيدع لدذت 
 ظ س تطيمريع إل بن س  مم تطعمن   إي تطنرفتج سر لي مقفاب  ط نرفتج تطيقصل ى موف مس تطعمن  تألإلط .

 ثبات أ اة الدراسة:
س أشدوى مقدفيمس هبدف  تالسدربمفي، إل لدل يعريدا ى د    دفا تالاتبدفط تطداتخ ه بدمس معفمل أط ف كىإلظبفخ م    

    :(2009)سلطه بالظت ; خفطا تطعفمىي،   سفبف  تألس    إل يق ب إل ا تطيعفدط  تطرفطم 
 ∝ =

𝐾

k−1
 (1 −

∑ 𝜎𝑦𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝜎𝑥
2 )    

 ىاد تألس   . 𝑲                                  : مث 
                                        𝝈𝒚𝒊

 𝑖ترظقىتأل تطيعمفاي رسفبف  تط ؤتل  𝟐
                                        𝝈𝒙

 تالظقىتأل تطيعمفاي ط ل ترسفبف  ) ترسفبف  سيمع تألس    (. 𝟐
 

طقمف، هبف  تالسربفظ  تم ت ر فا  كرونباخ " –" ألفا مس خالل  سىتء خقلت  تطابف  ى   تطعمن  بقىيق      
 معفمل تطابف  تط  ه طإلسربفظ    ف    ط  تطابف    ب كل بعا إل مقلا مس تالسربفظ  .

 اإلستبانةلمحاور و أبعا  كرونباخ " للثبات بالنسبة  –معامل " ألفا   (01الجدول رقم )

ند   البيــــــــــــــــــــاط
 الفقرات

كرونباخ "  –معامل " ألفا 
 للثبات

المحور 
 األول
تمكي  
 العاملي 

 0.790 05 تالسرقالطم 
 0.452 05  ى  تطعيل

 0.640 04 تطر ليس
 0.899 04 تالطر تم
 0.837 05 تطاقف  

 0.915 23 الثبات الكلي للمحور األول
المحور 
الثاني 

 0.800 04 تطملد  تطيريم  
 0.837 04 تطر    
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الميزة 
التنافسية 
 المستدامة

 0.789 04 تطر  مم ) تالسرمفب  تطيريم   طقفسف  تطعيالء (
َا  تطَمْلَلى يَّ   0.739 04 تطَيْقا 

 0.454 04 تطيىإلظ 
 0.928 20 الثبات الكلي للمحور الثاني
 0.954 43 الثبات الكلي لإلستبانة

 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
 الصدق الظايري أل اة الدراسة:

مددام  ددا  أدت  تطااتسدد   دده قمددف، إل تخربددفا تط ى ددمف  تطيل ددلى  أسددف، تطااتسدد ، تددم ىى ددوف  طيعى دد     
ى دد  مميلىدد  مددس تطيقليددمس. كيددف تددم تألخددذ بيال ظددفتوم إل  ىددفد  تذددلمل بعددض تطعبددفات  إل تط قددىت ، إل قددف 

إل  (06)س ط رعددايال  تطيق لبدد ، بذددلل يضددبن تطرددلتزي بددمس مضددفممس تالسددربفظ  إل  قىتلددف إل ب دد  ىدداد تطيقليددم
 .(01)لذت مف يظوىه تطي قا اقم 

 الصدق التطبيقي أل اة الدراسة:
بعا تطرأكا مس تطصا  تطظفلىي ألدت  تطااتس  تم تقبمقوف مماتظمف ى   بمفظف  تطعمن  تط  م   مث تم   فا     

ربفظ ، إل تددم معفمدل تالاتبددفط طيعى د  داسدد  تاتبددفط بدمس كددل  قددى  مدع تطبعددا تطددذي تنريده  طمدد   دديس مقدفإلا ترسدد
 تالقرصفا ى   اقيمس بعا تط ف   . إل لذت مف تبمن  تطماتإلل تطرفطم :

 ( معامات ارتباط سبيرماط لفقرات البعد األول ) االستقالية ( بالدرجة الكلية للبعد02الجدول رقم )
 داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى  داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى 
 1.000 الثانية 0.500 تألإلط 
 0.707 الرابعة 0.918 تطافطا 

   0.645 تطخفم  
 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  

 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
 لفقرات البعد الثاني ) فرق العمل ( بالدرجة الكلية للبعد ( معامات ارتباط سبيرماط03الجدول رقم )

 داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى  داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى 
 0.447 الثانية 0.001 تألإلط 
 0.783 الرابعة 0.949 تطافطا 

   0.527 تطخفم  
 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  

 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 



موسى سيدي االسمنت بمصنع ميدانية دراسة                              الثاني الفصل  
 

 
28 

 ( معامات ارتباط سبيرماط لفقرات البعد الثالث ) التكوي  ( بالدرجة الكلية للبعد04الجدول رقم )
 داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى  داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى 
 0.894 الثانية 0.866 تألإلط 
 0.001 الرابعة 0.866 تطافطا 

 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

 لفقرات البعد الرابع ) االلتزام ( بالدرجة الكلية للبعد معامات ارتباط سبيرماط (05الجدول رقم )
 داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى  داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى 
 0.821 الثانية 0.949 تألإلط 
 0.866 الرابعة 0.949 تطافطا 

 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

 ( معامات ارتباط سبيرماط لفقرات البعد الخامس ) الثقافة ( بالدرجة الكلية للبعد06الجدول رقم )
 داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى  داس  تالاتبفط بفطبعا اقم تط قى 
 0.973 الثانية 0.162 تألإلط 
 0.918 الرابعة 0.918 تطافطا 

   0.973 تطخفم  
 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  

 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
 ط قىت  تطيرغمى تطرفبع ) تطيم   تطرنف  م  تطي راتم  (:   ه تطماتإلل تطيلتطم  معفمال  تاتبفط سبمىمفي    

 ( معامات ارتباط سبيرماط لفقرات البعد األول ) الجو ة المتميزة ( بالدرجة الكلية للبعد07الجدول رقم )

  رجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة  رجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة
 0.866 الثانية 0.894 األولى
 0.866 الرابعة 0.707 الثالثة

 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
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 لفقرات البعد الثاني ) التكلفة ( بالدرجة الكلية للبعد ( معامات ارتباط سبيرماط08الجدول رقم )

  رجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة  رجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة
 0.745 الثانية 0.761 األولى
 0.745 الرابعة 0.761 الثالثة

 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

                  ) التسـليم " االسـتجابة السـريعة لحاجـات  ( معامات ارتبـاط سـبيرماط لفقـرات البعـد الثالـث09الجدول رقم )
 الزرائ " ( بالدرجة الكلية للبعد

 االرتباط بالبعد رجة  رقم الفقرة  رجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة
 0.865 الثانية 0.740 األولى
 0.649 الرابعة 0.889 الثالثة

 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

 لفقرات البعد الرابع ) الَمْقِدَرة الَجوَيِريَّة ( بالدرجة الكلية للبعد ( معامات ارتباط سبيرماط10الجدول رقم )

  رجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة  رجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة
 0.335 الثانية 0.738 األولى
 0.894 الرابعة 0.975 الثالثة

 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

 ( معامات ارتباط سبيرماط لفقرات البعد الخامس ) المرونة ( بالدرجة الكلية للبعد11الجدول رقم )

  رجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة  رجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة
 0.973 الثانية 0.918 األولى
 0.725 الرابعة 0.725 الثالثة

 0.01** دتل ىنا م رلم دالط    صفتم  
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
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ظمدا أي قدمم معفمدل تاتبدفط  (11(  طد  تطمداإلل اقدم )02تبرداتًء مدس تطمداإلل اقدم ) مس خالل تطمداتإلل تآلظ د    
(، ميدف يدال ى د   دا  تت دفقوف  0.01كل  قى  مع تطبعا تطينريم   طم  ملسبد  ىندا م درلم دالطد    صدفتم  ) 

 مع مقفإلا تطااتس .
 أساليب المعالجة اإلحصائية الستبياط الدراسة: :الفرع الثالث

ملسدد  إل ترشددىتأل ى دد  تظقددال  ىي مدد  بعددا تطقصددلل ى دد  تطيلت قدد  مددس  ددىأل مصددنع تالسددينت سددماي     
تطااتسد  طر دومل مويد  تطبقددث تطع يده طدام تطيصدنع، تددم تلزيدع تسدربمفظف  تطااتسد  ى دد  ىمند  تطااتسد  إل تطبددفط  

( تسدددربفظ   دددفطق  ط رق مدددل تر صدددفته، إل لدددل مدددف يذدددلل ظ دددب  90( تسدددربفظ . تسدددرىد تطبف دددث )108ىدددادلف )
 ( تسربفظ  م قلد  طم ت رىسع.18إلسا  )مس تطعاد ترسيفطه ط عمن ،  مث  3.338%
تم تىريفد بىظفمج تطق م تر صفتم  ط ع لم تالسريفىم  طرققما تأللاتأل تطيىسلَّ  مس تطااتسد  إل تطدذي يىمد      

(،  مددث يقرددلي تطبىظددفمج ى دد  مميلىدد  كبمددى  مددس تالخربددفات  تر صددفتم  تطردده SPSSطدد  تخرصددفاًت بددفطىم  )
ماددل تطر ددىتات ، تطيرلسددقف  إل تالظقىت ددف  تطيعمفايدد ... طض، إل كددذطك  دديس تندداا   دديس تر صددفء تطل دد ه 

تر صفء تالسراالطه مال معفمل تالاتبفط، تطربفيس تأل فدي... طض. إل سنعىض  ه مف ي ه مميلى  تألسدفطمب 
 تر صفتم  تطره تم تسرخاتموف  ه لذه تطااتس . 

تطقدىتءت ، إل طرقايدا  دلل خاليدف مقمدف،  مميلىد   ده قدىتء  إلأ دغى قدىتء  أكبدى بدمس تط دى   المـد:: ➢
طملفا  تطخيفسه تطي رخام  ه تالسربمفي تم   فا تطيام بدمس أكبدى إل أ دغى قميد  طدااسف  مقمدف، 

، هدددم تق دددمي  ى ددد  داسدددف  تطيقمدددف، ط قصدددلل ى ددد   دددلل تطخ مددد  تطصدددقم  أي (4=1-5)طملدددفا  
إل  طددك مددس  (1)يقمددف، إل تطردده لدده ، إل بعددالف تضددفأل لددذه تطقميدد   طدد  أقددل قميدد   دده تط(0.8=4/5)

 ، إل بذطك ظرقصل ى   أ لتل تط  ف  كيف ي ه:(1.8=1+0.8)أسل تقايا تطقا تألى   ط     
  ييال تطخ م  ال أإلت ا بذا . 1.8 ط   1مس 
  ييال تطخ م  ال أإلت ا.  2.6 ط   1.81مس 
  ييال تطخ م  مقفيا. 3.4 ط   2.61مس 
  ييال تطخ م  أإلت ا 4.2 ط   3.41مس. 
  ييال تطخ م  أإلت ا بذا  5 ط   4.21مس. 

ــة: ➢ ددَاْ  تطر ددىتات  إل تطن ددب تطي ليدد  طيعى دد  تطخصددفتم تطذخصددم  إل  التكــرارات و النســب الم:وي تْىر ي 
 تطلظم م  أل ىتد ىمن  تطااتس ، إل كذت طرقايا تسرمفبف  أ ىتد تطعمن  تتمفه ىبفات  مقفإلا تالسربفظ .

   طيعى   هبف   قىت  تالسربمفي.تم تسرخاتم اختبار ألفا كرونباخ: ➢
تسددرعيل لددذت تطيعفمددل طيعى ددد  مددام تاتبددفط داسدد  كدددل ىبددفا  مددس ىبدددفات   معامــل ارتبــاط ســـبيرماط: ➢

 تالسربمفي مع تطااس  تط  م  ط يقلا تطذي تنريه  طم  ) تالت ف  تطاتخ ه ألدت  تطااتس  (.
 طيعى   لل تطبمفظف  تربع تطرلزيع تطقبمعه أم ال . سمرنوف:-اختبار كولومجروف ➢
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 تط  مد  تالخرال دف  طرق دمم تدؤدي  ىيقد  إلھ: (One Way ANOVAتحليـل التبـاي  األحـا ي ) ➢
 بمنوف. تالخرالأل مصاا ى   ط رعىأل أس تء طعا  تطرمىيبم  دت ھتطيذف  مس طيميلى 

 الثاني: نرض و تحليل البيانات و اختبار الفرضيات المبحث
تطذخصددم ، إل ىددىض م ددرليف  تلتسددا إل تطبمفظددف  يرغمددىت  تط دده لددذت تطيبقددث سددمرم تطرقددى   طدد  إل دد      

 تطي رقل إل تطيرغمى تطرفبع  ه تطذىك  تطيبقله ، إل لال  ط  تخربفا  ى مف  تطااتس . يسأبعفد تطيرغمى 
 .نرض و تحليل البياناتالمطلب األول: 

 . ه تطذىك  تطيبقله  يرغمىت  تطذخصم تطسمرم تطرقى   ط  إل    ق ب ه لذت تطي    
 .الفرع األول: وصف المتغيرات الشخصية

 متغير الجنس:توزيع نينة الدراسة وفق 
 توزيع نينة الدراسة وفق متغير الجنس ( : 12الجدول رقم )
 النسبة المؤوية العد  الف:ة العامل

 % 90 81 ذكر الجنس
 10 % 09 أنثى

 100 % 90 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

مدددس  %90(  ددىد بن ددب  81أي تلزيددع تطددذكلا  دده تطعمندد  يب دد  ) (12اقددم ) يظوددى طنددف مددس خددالل تطمدداإلل    
تطيميدلم تط  دده ط عمندد ، إل لددذت مددف يذددمى  طدد  أي مددف ي يدا ىددس ظصدد  أ ددىتد تطااتسدد   إل سددنس  كددىي، بمنيددف ب دد  

مددس تطيميددلم تط  دده ط عمندد ، إل يعدد م لددذت  طدد  أي ماددل لددذه تطينذددت   % 10(  ظددفء بن ددب  09ىدداد ترظددفء )
  تسددرايفا تطمددنس تطددذكىي كلظدد  يقيددل سفظددب كبمددى مددس تطيذددقف ، بمنيددف ت ضددل تألظادد  تطعيددل  دده ت ددع   طدد

 ممفال  أخىم كفطصق  إل تطرع مم ..... طض.
 توزيع نينة الدراسة وفق متغير العمر:

 توزيع نينة الدراسة وفق متغير العمر(: 13الجدول رقم )
 النسبة المؤوية العد  الف:ة العامل

 رـــالعم
 % 53.3 48 سن  29 ط   20مس 
 18.9 % 17 سن  39 ط   30مس 
 12.2 % 11 سن  49 ط   40مس 
 15.6 % 14 سن   يف  ل   50

 100 % 90 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
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( ىفمددل 48ظمددا أي   دد  تألسددا مددس تطعيددفل لدده ط   دد  تط رمدد   مددث ب غددت ) (13اقددم ) مددس خددالل تطمدداإلل    
 30مدس ( ىفمدل أىيدفالم 17سدن ، بمنيدف ظال دن أي ) 29 طد   داإلد  20 مث  صى  مس  % 53.3بن ب  
( ىفمددل قدداا  11ب دد  ىدداد تطعيددفل بوددف ) سددن  49 طدد   40مددس ، بمنيددف تط  دد   18.9%بن ددب  سددن   39 طدد  

مددس  سيدفطه ىمند  تطااتسدد   ( ىفمدل14 ب د  بودف ىدداد تطعيدفل ) سدن   يدف  ددل   50، أمدف   دد  12.2%ظ دبروم بدد 
إل لددذت يعدد م  طدد  إلسددلد  ى دد  ت ددف ؤ بددمس ت ددغى   دد  ىيىيدد  مددع مميددلم تط  ددف  تألخددىم  15.6% بن ددب  

 تطيقف ظ  ى   تطرلتزي تط  يه تطعيىي. إل كذطك يصنعك مفس  منروم  مس قبل تط طيقفإلط  دمج تطذبفا
 توزيع نينة الدراسة وفق متغير المؤيل العلمي:

 توزيع نينة الدراسة وفق متغير المؤيل العلمي(: 14الجدول رقم )
 النسبة المؤوية العد  الف:ة العامل

 المؤيل العلمي

 % 8.90 08 هفظلي  أقل
 13.3 % 12 تقنه سفمه

 57.80 % 52 طم فظس
 20 % 18 داتسف  ى مف

 100 % 90 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

( 52أي   ددد  تطعيدددفل  إلي تطيؤلدددل تطع يددده طم دددفظس لدددم تط  ددد  تطغفطبددد  بيقددداتا ) (14اقدددم ) ي ظودددى تطمددداإلل    
( ىفمل إل 18داتسف  ى مف بدد )     تطعيفل  إلي تطيؤلل تطع يه. بمنيف ت موف  57.80%ىفمل، مف يذلل ظ ب  

( 12تقنه سفمه  ه تطيىتبد  تطافطاد  بددد )     تطعيفل  إلي تطيؤلل تطع يه.  ميف تأته  20%لل مف يذلل ظ ب  
 (08أقددل ت ر ددت آخددى مىتبدد  بيقدداتا )هددفظلي     دد  تطعيددفل  إلي تطيؤلددل تطع يدده. أمددف  13.3%ىفمددل بن ددب  

 مس  سيفطه تطعمن  تطيااإلس . % 8.90ىيفل، مف يذلل ظ ب  
 توزيع نينة الدراسة وفق متغير المستو: الوظيفي:

 الدراسة وفق متغير المستو: الوظيفي توزيع نينة(: 15الجدول رقم )
 النسبة المؤوية العد  الف:ة العامل

 المستو: الوظيفي
 % 61.60 55   فا

 30 % 27 ىلي تقلم
 8.90 % 08 ىلي تن مذي

 100 % 90 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

لم مس م رلم  % 61.60( ىفمل مس أ ىتد تطااتس  مف ييال ظ ب  55( أي )15يرض  مس تطماإلل اقم )    
مدس  30 %( منوم ييا دلي مدف ظ دبر  27إل له تط    تألى   مس أ ىتد تطااتس .  ه  مس أي ) " " إ ارإلظم ه 
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أمدف   د  تطعيدفل  إلي تطي درلم تطدلظم ه   ىدلي تن مدذي    "" نوط تحكـم اتس  لم مس م درلم  سيفطه ىمن  تطا
 مس تطعمن  ترسيفطم  ط ااتس . 8.90 %( ىفمل بن ب  08ب   ىادلم )

 الخبرة في مصنع اإلسمنت: مدةتوزيع نينة الدراسة وفق متغير 
 الخبرة في مصنع اإلسمنت مدةتوزيع نينة الدراسة وفق متغير (: 16الجدول رقم )
 النسبة المؤوية العد  الف:ة العامل

الخبرة في  مدة
 مصنع اإلسمنت

 % 41.1 37 أشوى 6أقل مس 
 25.6 % 23 شوى 12 ط  أقل مس  6مس 
 11.1 % 10 شوى 18 ط  أقل مس  12مس 
 22.2 % 20 شوى  يف  ل   18مس 

 100 % 90 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

 6أقددل مددس ( لددم أ ددقفا خبددى  37أي ىدداد تطعيددفل تطبددفط  ىددادلم ) (16اقددم ) يظوددى مددس خددالل تطمدداإلل    
 طد  أقدل مددس  6مدس تطخبدى   دده تطيصدنع  تطعيدفل  إلي  ، طر مودف   د % 41.1 ده مصدنع ترسدينت بن ددب   أشدوى
 طدد  أقددل مددس  12مددس تطخبددى   دده تطيصددنع  تطعيددفل  إلي    دد ، أمددف 25.6% ( ىفمددل مددف ظ ددبر 23شددوى بددد ) 12
تطخبدى   تطعيدفل  إلي  ، أمف     أىظدم أقاممد  تطيريا د   ده   د 11.1%( ىيفل بن ب  10شوى ب   ىادلم ) 18

مددس  سيددفطه ىمندد   22.2 %( ىفمددل مددف شددلل ظ ددب  20شددوى  يددف  ددل  ب دد  ىددادلم ) 18مددس  دده تطيصددنع 
 تطااتس .

 توزيع نينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة في أماك  أخر::
 توزيع نينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة في أماك  أخر: ( 17الجدول رقم )
 النسبة المؤوية العد  الف:ة العامل

سنوات الخبرة 
 في أماك  أخر: 

 % 53.3 48 سنلت  5أقل مس 
 22.2 % 20 سنلت          10 ط  أقل مس  5مس 
 % 15.6 14 سن  15 ط  أقل مس  10مس 
 % 8.9 08 سن    يف  ل    15مس 

 100 % 90 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

( لم أ قفا خبى  48أي ىاد تطعيفل تطبفط  ىادلم ) ((16اقم ) تطماإلل) مس خالل تطماإلل أىاله يظوى    
( 20سدنلت   بدد ) 10 طد  أقدل مدس  5مدس تطخبدى   تطعيدفل  إلي  ، طر مودف   د % 53.3بن دب   سدنلت  5أقل مس 
( 14سدن  ب د  ىدادلم ) 15 طد  أقدل مدس  10مدس تطخبدى   تطعيدفل  إلي     ، أمف 22.2% ظ ب  يذلل ىفمل مف
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( ىيددفل مددف 08سددن    يددف  ددل  ب دد  ىددادلم )  15تطخبددى   تطعيددفل  إلي  ، أمددف   دد % 15.6 ب غددت ىفمددل بن ددب 
 مس  سيفطه ىمن  تطااتس . % 8.9شلل ظ ب  ب غت 
 تحليل النتائج المتعلقة بتصورات و استجابة أفرا  الدراسة: الفرع الثاني: 

 تحليل النتائج المتعلقة بتصورات و استجابة أفرا  الدراسة ألبعا  سياسة تمكي  العاملي أواًل: 
طيعى ددد  إلتقدددع تيلدددمس تطعدددفم مس  ددده مصدددنع تالسدددينت سدددنقلم بق دددفا تطيرلسدددقف  تطق دددفبم  إل تالظقىت دددف      

طدك إل قدف طتبعددفد تطيللظد  طوددذت تطيعمفايد  السدرمفبف  أ ددىتد تطااتسد  ط  قدىت  تطييا دد  طيقدلا تيلدمس تطعددفم مس. إل  
 تطيقلا إل تطيريا    ه: بعا تالسرقالطم ، بعا  ى  تطعيل، بعا تطر ليس، بعا تالطر تم إل بعا تطاقف  .

 نتائج تحليل بعد االستقالية
 حسب متوسطات الموافقة لبعد االستقاليةاستجابة أفرا  الدراسة ( 18الجدول رقم )

 الوسط الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

 مرلسن 4 0.804 3.40 تينقنه تردتا  لفمش مس تطقىي  أهنفء أدتء موفمه. 1

2 
تذمعنه تردتا  ى   تقليى أسفطمب سايا  ترلت ا مع 

  بمع  ىي ه.
 مىت ع 3 0.985 3.80

3 
تطقىيدد   دده تطرعفمددل مددع بعددض تطيذددلال  تطردده  أم ددك

 تلتسونه  ه ىي ه.
 مرلسن 4 1.026 3.40

4 
هقد  اتم دده بدده تذددمعنه ى دد  تطيبددفدا  طرق ددمس تألدتء 

 أإل  ل مذل  .
 مىت ع 2 0.899 4

5 
طيىتقبد  ظ  ده دإلي تطقفسد  طيىتقبد  تآلخدىيس  ده  أسع 

 أدتء ىي ه.
 سات مىت ع 1 0.493 4.40

 جدا مرتفع 4 0.636 3.80 بعد االستقالية
  .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر:   

(  قىت  كيف سفء  ه 05تشريل ى   )( ظرفتج تق مل بعا تالسرقالطم ،  مث 18يظوى مس خالل تطماإلل )    
يعندده أظدد   قددا  ( ميددف3.80(،  مددث ب دد  تطيرلسددن تطق ددفبه طوددذت تطبعددا ) 07تسددربفظ  تطااتسدد  ) تطي قددا اقددم 

م ددرلم ملت قدد  أ ددىتد تطعمندد  بااسدد  ملت قدد  مىت عدد  إل لددل مددف يذددمى  طدد  مددام شددعلا تطعيددفل بفالسددرقالطم   دده 
( 4.40(  ه تطيىتب  تألإلط  بااس  ملت ق  مىت ع  سداًت بيرلسدن   دفبه )05موفموم،  مث سفء  تط قى  اقم )

( إل تظقدددىتأل معمدددفاي 4( بيرلسدددن   دددفبه )04) (،إل  ددده تطيىتبددد  تطافظمددد  تط قدددى 0.493إل تظقدددىتأل معمدددفاي )
( إل تظقدددىتأل 3.80( بيرلسدددن   دددفبه )02( بااسددد  ملت قددد  مىت عددد  سدددًات، إل   دددت هفطادددف تط قدددى  اقدددم )0.899)

(  ه تطيىتب  تألخمى  بااس  ملت ق  03( إل )01( بااس  ملت ق  مىت ع  سًات ، طر موف تط قىتمس )0.985معمفاي )
 ( ى   تطرلتطه.1.026( إل )0.804( إل تظقىتأل معمفاي )3.40مىت ع  بيرلسن   فبه )
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 بعد فرق العملنتائج تحليل 
 حسب متوسطات الموافقة بعد فرق العمللاستجابة أفرا  الدراسة ( 19الجدول رقم )

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

6 
خف   الظمدفز مودفم يي ك مصنع ترسينت  ى  ىيل 

 ع ساتً ت مى  1 0.493 4.40 مقاد   ه  رى  مقاد .

7 
يل ى مصنع ترسينت منفخ ىيل طرىسمض مباأ تطرعفإلي 

 مىت ع ساتً  1 0.804 4.40 بمس  ى  تطعيل.

مصدددنع ترسدددينت ى ددد  أدتء تط ىيدددا  طددد  سفظدددب  يىكددد  8
 أدتء كل  ىد مس تط ىيا.

 مىت ع 3 1.207 3.40

 مىت ع 2 1.173 4.20 أشعى بفطاق   يس  ى  تطعيل. 9
 مىت ع 2 0.753 4.20 يربن  مصنع ترسينت       تطعيل بىإلح تط ىيا. 10

 مرتفع 2 0.512 4.12 بعد فرق العمل
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

(  قىت  كيف سفء  ه 05( ظرفتج تق مل بعا  ى  تطعيل،  مث تشريل ى   )19يظوى مس خالل تطماإلل )    
( ميف يعنه أظ   قا م رلم 4.12،    ب   تطيرلسن تطق فبه طوذت تطبعا )( 07) تطي قا اقم تسربفظ  تطااتس  

ملت ق  أ ىتد تطعمند  بااسد  ملت قد  مىت عد  إل لدل  شدفا   طد   داتا أ دىتد ىمند  تطااتسد  طيعند   دى  تطعيدل،  مدث 
( إل 4.40(  ه تطيىتب  تألإلط  بااسد  ملت قد  مىت عد  سداًت بيرلسدن   دفبه )07( إل )06سفء  تط قىتمس اقم )

( بااسدد  10( إل )09( ى دد  تطرددلتطه، إل  دده تطيىتبدد  تطافظمدد  تط قددىتمس )0.804( إل )0.493تظقددىتأل معمددفاي )
( بددفطرلتطه، إل  دده تطيىتبدد  0.753( إل )1.173( إل تظقددىتأل معمددفاي )4.20ملت قدد  مىت عدد  بيرلسددن   ددفبه )

 .اس  ملت ق  مىت ع ( با1.207( إل تظقىتأل معمفاي )3.40( بيرلسن   فبه )08تطافطا  تط قى  )
 بعد التكوي نتائج تحليل 
 حسب متوسطات الموافقة بعد التكوي لاستجابة أفرا  الدراسة ( 20الجدول رقم )

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

 مىت ع ساتً  1 0.493 4.40 يعريا مصنع ترسينت مخقن ت ليس إلت  . 11
 مىت ع 3 0.636 4 يورم مصنع ترسينت برقليى قاات  تطعفم مس ب . 12
يدددددددل ى مصدددددددنع ترسدددددددينت ط عدددددددفم مس  دددددددى  تطدددددددرع م  13

 مىت ع ساتً  1 0.493 4.40 الكر فا ك فءت  سايا 

 مىت ع 2 0.402 4.20يقددددلم مصددددنع ترسددددينت بعقددددا شددددىتك  مددددع مؤس ددددف   14



موسى سيدي االسمنت بمصنع ميدانية دراسة                              الثاني الفصل  
 

 
36 

 أخىم قصا تالسر فد  إل تطرع م منوف.
 مرتفع جداً  1 0.355 4.25 التكوي بعد 

 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
(  قدىت  كيدف سدفء  دده 04( ظردفتج تق مدل بعدا تطر ددليس،  مدث تشدريل ى د  )20يظودى مدس خدالل تطمداإلل )    

( ميددف يعندده أظدد   قددا 4.25،  مددث كددفي تطيرلسددن تطق ددفبه طوددذت تطبعددا )( 07) تطي قددا اقددم تسددربفظ  تطااتسدد  
م رلم ملت ق  أ ىتد تطعمن  بااس  ملت ق  مىت ع  ساًت إل لل  شفا   ط  ت قه أ دىتد ىمند  تطااتسد  طعفمدل تطر دليس، 

(  ددده تطيىتبددد  تألإلطددد  بااسددد  ملت قددد  مىت عددد  سددداًت بيرلسدددن   دددفبه 13( إل )11 مدددث سدددفء  تط قدددىتمس اقدددم )
( بااسددد  ملت قددد  مىت عددد  بيرلسدددن 14( ، إل  ددده تطيىتبددد  تطافظمددد  تط قدددى  )0.493( إل تظقدددىتأل معمدددفاي )4.40)

( إل 4( بيرلسدددن   دددفبه )12(، إل  ددده تطيىتبددد  تطافطاددد  تط قدددى  )0.402( إل تظقدددىتأل معمدددفاي )4.20  دددفبه )
 .( بااس  ملت ق  مىت ع 0.636تظقىتأل معمفاي )

 بعد االلتزامنتائج تحليل 
 حسب متوسطات الموافقة بعد االلتزاملاستجابة أفرا  الدراسة ( 21ل رقم )الجدو

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

أ رددددددىم تطنظددددددفم تطدددددداتخ ه تطيعريددددددا مددددددس  ددددددىأل  دتا   15
 مىت ع 2 0.753 4.20 مصنع ترسينت.

 مىت ع 3 1.026 3.40 تط ىيا.أ ى  ى   تالطر تم بىإلح  16
أ دددى  ى ددد  تالطرددد تم بقلتىدددا تألمدددس إل تطنظف ددد   ددده  17

 مقمن ىي ه.
 مىت ع 2 0.753 4.20

يىكددد  إل يذدددمع مصدددنع ترسدددينت ى ددد  تىسدددمض مبددداأ  18
 تال رىتم بمس تطعيفل.

 مىت ع ساتً  1 0.493 4.40

 مرتفع 3 0.682 4.05 بعد االلتزام
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

(  قدىت  كيددف سدفء  دده 04( ظرددفتج تق مدل بعددا تالطرد تم،  مددث تشدريل ى دد  )21يرضد  مدس خددالل تطمداإلل )    
( ميددف يعندده أظدد   قددا 4.05،  مددث كددفي تطيرلسددن تطق ددفبه طوددذت تطبعددا )( 07) تطي قددا اقددم تسددربفظ  تطااتسدد  

م درلم ملت قدد  أ ددىتد تطعمندد  بااسدد  ملت قد  مىت عدد  إل لددل مددف يذددمى  طدد  داسد  تطردد تم أ ددىتد ىمندد  تطااتسدد  ،  مددث 
( إل تظقددىتأل 4.40(  دده تطيىتبدد  تألإلطدد  بااسدد  ملت قدد  مىت عدد  سدداًت بيرلسددن   ددفبه )18سددفء  تط قددى  اقددم )

( بااسددد  ملت قددد  مىت عددد  بيرلسدددن   دددفبه 17( إل )15( ، إل  ددده تطيىتبددد  تطافظمددد  تط قدددىتمس )0.493مدددفاي )مع
( 3.40( بيرلسدن   دفبه )16( ط  مويدف ، إل  ده تطيىتبد  تطافطاد  تط قدى  )0.753( إل تظقىتأل معمدفاي )4.20)

 .( بااس  ملت ق  مىت ع 1.026إل تظقىتأل معمفاي )
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 بعد الثقافةنتائج تحليل 
 حسب متوسطات الموافقة بعد الثقافةلاستجابة أفرا  الدراسة ( 22الجدول رقم )

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

19 
ي دددفىا مصدددنع ترسدددينت ى ددد  بندددفء هقف ددد   يمفبمددد  

 مىت ع 2 0.899 4 طام تطعفم مس.

 مىت ع 1 0.753 4.20 يرعفمل اتم ه مع أ  فاي تطمايا  بصاا ا ب.  20

21 
يربندددد  مصددددنع ترسددددينت    دددد   تطددددرع م  تطي ددددريى 

 كم ء مس هقف ر .
 مىت ع 4 1.272 3

22 
يددؤمس تطعددفم مس بأليمدد  تطىقدده إل تالزدلددفا بيصددنع 

 ترسينت. 
 مىت ع 3 1.364 3.60

23 
تقددلم تألىددىتأل تط ددفتا  بددمس تطعددفم مس ى دد  تطر مدد  

 مع تطر نلطلسمف تطي رقاه   ه بم   تطعيل.
 مىت ع 2 1.102 4

 مرتفع 5 0.857 3.76 بعد الثقافة
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

(  قددىت  كيددف سددفء  دده 05تطاقف دد ،  مددث تشددريل ى دد  )( ظرددفتج تق مددل بعددا 22يظوددى مددس خددالل تطمدداإلل )    
( ميددف يعندده أظدد   قددا 3.76،  مددث ب دد  تطيرلسددن تطق ددفبه طوددذت تطبعددا )( 07) تطي قددا اقددم تسددربفظ  تطااتسدد  

م رلم ملت ق  أ ىتد تطعمن  بااس  ملت ق  مىت ع  إل لل  شفا   طد  مدام هقف د  أ دىتد ىمند  تطااتسد ،  مدث سدفء  
( بااسدد  ملت قددد  0.753( إل تظقددىتأل معمدددفاي )4.20ه تطيىتبدد  تألإلطددد  بيرلسددن   دددفبه )(  ددد20تط قددى  اقددم )

( إل تظقددىتأل 4( بااسدد  ملت قدد  مىت عدد  بيرلسددن   ددفبه )23( إل )19مىت عدد ، إل  دده تطيىتبدد  تطافظمدد  تط قددىتمس )
( إل 3.60( بيرلسددددن   ددددفبه )22( بددددفطرلتطه، إل  دددده تطيىتبدددد  تطافطادددد  تط قددددى  )1.102( إل )0.899معمددددفاي )

بيرلسدن   دفبه  (21( بااس  ملت ق  مىت ع . بمنيف   ت  ه تطيىتب  تألخمى  تط قى  )1.364تظقىتأل معمفاي )
 .( بااس  ملت ق  مىت ع 1.272( إل تظقىتأل معمفاي )3)

 الميزة التنافسية المستدامةتحليل النتائج المتعلقة بتصورات و استجابة أفرا  الدراسة ألبعا  ثانيًا: 
بوذت تطرق مدل طيعى د  م درليف  تطيمد   تطرنف  دم  تطي دراتم  تطيقققد  بيصدنع تالسدينت سدماي ملسد   سنقلم    

السددرمفبف  أ ددىتد مددس إلسودد  ظظددى تطعددفم مس،  مددث تددم   ددفا تطيرلسددقف  تطق ددفبم  إل تالظقىت ددف  تطيعمفايدد  
بعفد تطيللظ  طوذت تطيقدلا إل تطيريا د  تطااتس  ط  قىت  تطييا   طيقلا تطيم   تطرنف  م  تطي راتم . إل  طك إل قف طت

بعدا تطمدلد  تطيريمد  ، بعدا تطر   د ، بعدا تط د مم ) تالسدرمفب  طقفسدف  تط بدفتس(، بعدا تطيقداا  تطمللىيد ، بعدا   ه:
 تطيىإلظ .
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 نتائج تحليل بعد الجو ة المتميزة
 حسب متوسطات الموافقة بعد الجو ة المتميزةاستجابة أفرا  الدراسة ل( 23الجدول رقم )

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

1 
ي ددع  مصددنع ترسددينت  طدد  تقددايم منددرج  إل سددلد  

 مىت ع 4 0.985 3.80 ىفطم .

2 
ترسينت ى د  تطبقدث إل تطرقدليى  ده  يىك  مصنع

 مىت ع ساتً  2 0.493 4.40 تق مس سلد  تطعي م  ترظرفسم .

يعريدددددددا مصدددددددنع ترسدددددددينت ى ددددددد  مبددددددداأ تطرق دددددددمس  3
 تطي ريى طب لغ سلد  مريم  .

 مىت ع 3 0.402 4.20

ي دددرخام مصدددنع ترسدددينت أسدددفطمب مرعددداد  ط ىقفبددد   4
 ى   تطملد .

 مىت ع ساتً  1 0.493 4.60

 مرتفع جداً  2 0.502 4.25 الجو ة المتميزة بعد
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

(  قددىت  كيددف 04،  مددث تشددريل ى دد  )بعددا تطمددلد  تطيريمدد  ( ظرددفتج تق مددل 23يرضدد  مددس خددالل تطمدداإلل )    
( ميدف يعنده أظد  4.25(،  مث كفي تطيرلسن تطق فبه طوذت تطبعا ) 08سفء  ه تسربفظ  تطااتس  ) تطي قا اقم 

مصدنع تالسدينت سدماي تققمدا  قا م رلم ملت ق  أ ىتد تطعمن  بااس  ملت ق  مىت ع  ساًت إل لل مف يذدمى  طد  
(  دده تطيىتبدد  تألإلطدد  بااسدد  ملت قدد  مىت عدد  04) ،  مددث سددفء  تط قددى  اقددمملسدد  سددلد  مريمدد   بااسدد  مىت عدد  

( بااسد  ملت قد  02( ، إل  ه تطيىتب  تطافظم  تط قى  )0.493( إل تظقىتأل معمفاي )4.60ساًت بيرلسن   فبه )
( 03(، إل  دددده تطيىتبدددد  تطافطادددد  تط قددددى  )0.493( إل تظقددددىتأل معمددددفاي )4.40مىت عدددد  سدددداًت بيرلسددددن   ددددفبه )

بمنيدف   دت  ده تطيىتبد  تطىتبعد   .( بااس  ملت قد  مىت عد 0.402ىتأل معمفاي )( إل تظق4.20بيرلسن   فبه )
 .( بااس  ملت ق  مىت ع 0.985( إل تظقىتأل معمفاي )3.80بيرلسن   فبه ) (01تط قى  )

 نتائج تحليل بعد التكلفة
 حسب متوسطات الموافقة بعد التكلفةاستجابة أفرا  الدراسة ل( 24الجدول رقم )

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

 مىت ع ساتً  2 0.493 4.60 ينروج مصنع ترسينت  سرىتتممم  قمفد  تطر فطم . 5
تر ددم منرمددف  مصددنع ترسددينت بفط ددعى تطيددنخ ض  6

 ساتً  مىت ع 1 0.402 4.80 مقفاظ  بفطينف  مس.

 مىت ع ساتً  2 0.493 4.60يىك  مصنع ترسينت ى د  تق مدل ت دفطم  تطرخد يس  7
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 إل تطنقل طرق مل تطن قف  تط  م .
ي رخام تطيصدنع تطيدلتاد تطيرف د  بصدلا  تقرصدفدي   8

 اشما .
 مىت ع ساتً  2 0.804 4.60

 مرتفع جداً  1 0.466 4.65 بعد التكلفة
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

(  قددىت  كيددف سددفء  دده 04،  مددث تشددريل ى دد  )بعددا تطر   دد ( ظرددفتج تق مددل 24يظوددى مددس خددالل تطمدداإلل )    
( ميددف يعندده أظدد   قددا 4.65،  مددث كددفي تطيرلسددن تطق ددفبه طوددذت تطبعددا )( 08) تطي قددا اقددم تسددربفظ  تطااتسدد  

يصددنع إلسددلد تقلددم  دده تطر ددفطم  بم ددرلم ملت قدد  أ ددىتد تطعمندد  بااسدد  ملت قدد  مىت عدد  سدداًت إل لددل مددف يذددمى  طدد  
(  دده تطيىتبدد  تألإلطدد  بااسدد  ملت قدد  06سدداًت،  مددث سددفء  تط قددى  اقددم )تالسددينت سددماي ملسدد  بااسدد  مىت عدد  

( ، إل  دددددده تطيىتبددددد  تطافظمددددد  تط قددددددىت  0.402( إل تظقدددددىتأل معمدددددفاي )4.80سددددداًت بيرلسدددددن   ددددددفبه ) مىت عددددد 
(، 0.493( إل تظقدددىتأل معمدددفاي )4.60(  بااسددد  ملت قددد  مىت عددد  سددداًت بيرلسدددن   دددفبه )08( إل )07(،)05)
 .ى   تطرلتطه 0.804( إل )0.493)

 االستجابة المتميزة لحاجات الزرائ  (  (بعد التسليمنتائج تحليل 
 حسب متوسطات الموافقةبعد التسليم استجابة أفرا  الدراسة ل( 25الجدول رقم )

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

9 
 

ي ع  مصنع ترسينت طالسرمفب  تط ىيع  طقفسف  
 إل تق عف  تط بفتس .

 مىت ع ساتً  1 0.493 4.40

ي دددع  مصدددنع ترسدددينت  طددد  تقدددايم خدددامف  ظلىمددد   10
 ط  بفتس.

 مىت ع 3 1.102 4

ي ر م مصنع ترسينت بفطيلتىما تطيقداد  أهندفء ت د مم  11
 تطينرمف   ط  تط بفتس.

 مىت ع 2 0.985 4.20

ت دددددع  تطلكفطددددد  تطرمفايددددد  طيصدددددنع تالسدددددينت برقدددددايم  12
 خام   ت  سلد  ىفطم  أ ضل.

 مىت ع 3 0.899 4

 مرتفع 3 0.703 4.15 االستجابة المتميزة لحاجات الزرائ  (  (بعد التسليم
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

،  مددث تالسددرمفب  تطيريمدد   طقفسددف  تط بددفتس ( (بعددا تطر دد ممظرددفتج تق مددل  (25يظوددى مددس خددالل تطمدداإلل )    
،    ب دد  تطيرلسددن تطق ددفبه طوددذت ( 08) تطي قددا اقددم (  قددىت  كيددف سددفء  دده تسددربفظ  تطااتسدد  04تشددريل ى دد  )

إلسدلد ( ميف يعنه أظ   قا م رلم ملت ق  أ ىتد تطعمند  بااسد  ملت قد  مىت عد  إل لدل مدف يذدمى  طد  4.15تطبعا )
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( 09،  مدث سدفء  تط قدى  اقدم )يصنع تالسينت سماي ملس  بااس  مىت ع تسرمفب  مريم   طقفسف  تط بفتس ب
(، إل  ده 0.493( إل تظقدىتأل معمدفاي )4.40عد  سداًت بيرلسدن   دفبه ) ه تطيىتب  تألإلط  بااسد  ملت قد  مىت 

(، إل 0.985( إل تظقددىتأل معمددفاي )4.20( بااسدد  ملت قدد  مىت عد  بيرلسددن   دفبه )11تطيىتبد  تطافظمدد  تط قدى  )
( 0.899( إل )1.102( إل تظقددىتأل معمددفاي )4( بيرلسددن   ددفبه )12( إل )10 دده تطيىتبدد  تطافطادد  تط قددىتمس )

 .س  ملت ق  مىت ع بفطرلتطه باا 
 بعد الَمْقِدرة الجويريةنتائج تحليل 
 حسب متوسطات الموافقةبعد الَمْقِدرة الجويرية استجابة أفرا  الدراسة ل( 26الجدول رقم )

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

13 
يير دك مصددنع ترسددينت تىكمبدد  خف دد  إل مميلىدد  

 موفات   فاق . 
 مىت ع 2 0.753 3.80

14 
يير ددددك مصددددنع ترسددددينت أ ددددلل م يلسدددد  إل سمددددى 

 تطي يلس   ت  مم   خف   
 مىت ع ساتً  1 0.804 4.40

15 
يير ددددك مصددددنع ترسدددددينت ك ددددفءت  سللىيدددد   ىيدددددا  

 يصعب مقفكفتوف.
 مىت ع 3 1.505 3.60

 مىت ع 3 1.364 3.60 يير ك مصنع ترسينت ت نلطلسمف مريم   إل ىفطم . 16
 مرتفع 5 0.865 3.85 بعد الَمْقِدرة الجويرية

 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
ا  تطمللىيد ظرددفتج تق مدل  (26يظودى مددس خدالل تطمدداإلل )     (  قددىت  كيددف 04،  مددث تشددريل ى د  )بعددا تطَيْقددا 

( ميددف يعندده أظدد  3.85،    ب دد  تطيرلسددن تطق ددفبه طوددذت تطبعددا )( 08) تطي قددا اقددم سددفء  دده تسددربفظ  تطااتسدد  
مصددنع تالسددينت سددماي تمددرالا  قددا م ددرلم ملت قدد  أ ددىتد تطعمندد  بااسدد  ملت قدد  مىت عدد  إل لددل مددف يذددمى  طدد  

ا  سللىيد ملسد   (  دده تطيىتبد  تألإلطدد  بااسد  ملت قدد  مىت عدد  14) ،  مدث سددفء  تط قدى  اقددمبااسدد  مىت عدد  َمْقددا 
( بااسد  ملت قد  13(، إل  ده تطيىتبد  تطافظمد  تط قدى  )0.804( إل تظقىتأل معمدفاي )4.40ساًت بيرلسن   فبه )

( 16( إل )15(، إل  ه تطيىتبد  تطافطاد  تط قدىتمس )0.753( إل تظقىتأل معمفاي )3.80مىت ع  بيرلسن   فبه )
 .( بفطرلتطه بااس  ملت ق  مىت ع 1.364( إل )1.505تظقىتأل معمفاي )( إل 3.60بيرلسن   فبه )

 بعد المرونةنتائج تحليل 
 حسب متوسطات الموافقةبعد المرونة استجابة أفرا  الدراسة ل( 27الجدول رقم )

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األيمية 
 النسبية

مستو: 
 االستجابة

 مىت ع 3 0.985 3.80يير دددددك تطعدددددفم لي  ددددده مصدددددنع ترسدددددينت مودددددفات   17



موسى سيدي االسمنت بمصنع ميدانية دراسة                              الثاني الفصل  
 

 
41 

ي  أكاى مس إلظم  .  مرعاد  طَرْأد 

18 
ددف  ييلددس ط يصددنع ت بمدد  تطق بددف  تطير تيددا  ط بفتندد  كيَّ

 مىت ع 2 1.102 4 إل ظلًىف.

19 
ير ددم تطيصددنع بفط ددىى  تط فتقدد   دده تقددليى سددالأل 

 مىت ع 1 0.402 4.20 تطينرج   ب اسبف  تط بفتس.

20 
يير دددددك مصدددددنع ترسدددددينت تطقددددداا  ى ددددد  تالسدددددرمفب  

 مىت ع 1 0.402 4.20 طظىإلأل تط ل  تطيرغمى  .

 مرتفع 4 0.487 4.05 بعد المرونة
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

(  قدىت  كيدف سدفء  دده 04،  مدث تشددريل ى د  )بعدا تطيىإلظد ظرددفتج تق مدل  (27يظودى مدس خدالل تطمداإلل )    
( ميددف يعندده أظدد   قددا 4.05،  مددث كددفي تطيرلسددن تطق ددفبه طوددذت تطبعددا )( 08) تطي قددا اقددم تسددربفظ  تطااتسدد  

يصددنع تالسددينت سددماي إلسددلد مىإلظدد  بم ددرلم ملت قدد  أ ددىتد تطعمندد  بااسدد  ملت قدد  مىت عدد  إل لددل مددف يذددمى  طدد  
( إل 4.20( بيرلسددن   ددفبه )20( إل )19،  مددث سددفء   دده تطيىتبدد  تألإلطدد  تط قددىتمس )ملسدد  بااسدد  مىت عدد 

( بااسد  ملت قد  18إل  ده تطيىتبد  تطافظمد  تط قدى  )، ( ط ل منويدف بااسد  ملت قد  مىت عد 0.402) تظقىتأل معمفاي 
( بيرلسن   فبه 17(، إل  ه تطيىتب  تطافطا  تط قى  )1.102( إل تظقىتأل معمفاي )4مىت ع  بيرلسن   فبه )

 .( بااس  ملت ق  مىت ع 0.985( إل تظقىتأل معمفاي )3.80)
 اختبار فرضيات الدراسةالثاني:  المطلب

 " T-K-Smirnovســـمرنوف  -" كلومـــوجروفقبدددل تطرقدددى   طددد  تخربدددفا تطااتسددد  قيندددف بدددإسىتء تخربدددفا    
طيعى دد  مددف   ت كفظددت تطبمفظددف  تربددع تطرلزيددع تطقبمعدده أم ال، إل لددل  ددىإلاي  دده  فطدد  تخربددفا  ى ددمف  تق مددل 

 ف ي ه:تطربفيس  مث كفظت ظرفتج  سىتء لذت تالخربفا كي
 ( Test Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي ) ( 28الجدول رقم )

 Sigمستو: المعنوية  Zقيمة  ند  الفقرات البيــــــــــــــــــــاط

المحـــــــــــور 
 األول

تمكـــــــــــــــي  
 العاملي 

 0.200 0.042 05 تالسرقالطم 
 0.200 0.065 05  ى  تطعيل

 0.200 0.087 04 تطر ليس
 0.200 0.062 04 تالطر تم
 0.200 0.057 05 تطاقف  

 0.200 0.057 23 سمرنوف للمحور األول-كلوموجروف
المحـــــــــــور 
الثـــــــــــــــاني 

 0.200 0.200 04 تطملد  تطيريم  
 0.200 0.200 04 تطر    
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الميــــــــــــــــزة 
التنافســــــية 
 المستدامة

تطيريمدددددددددد    تطر دددددددددد مم ) تالسددددددددددرمفب 
 طقفسف  تطعيالء (

04 0.200 0.200 

َا  تطَمْلَلى يَّ   0.200 0.200 04 تطَيْقا 
 0.200 0.061 04 تطيىإلظ 

 0.200 0.066 20 سمرنوف للمحور الثاني-كلوموجروف
 0.200 0.058 43 سمرنوف لمحاور الدراسة-كلوموجروف
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

" ( 0.01أكبدددددى مدددددس ) Sigأي قميددددد  م دددددرلم تطاالطددددد  تطيعنليددددد   (28اقدددددم ) يرضددددد  مدددددس خدددددالل تطمددددداإلل    
لذت مف يذمى  ط  أي تطبمفظف  تربع تطرلزيع تطقبمعه، إل لل مف يرم  طنف تخربدفا  ى دمف   إل"  >0.010.200

 تطااتس .
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى: 

ال تلسا ىالق  بمس تيلمس تطعفم مس إل تققمدا ممد   تنف  دم  م دراتم   H0أظ :  تنم تط ى م  تألإلط  ى      
 .  %1 ت  دالط    صفتم  ىنا م رلم دالط  بيصنع ترسينت سماي ملس  

 ( معامل ارتباط سبيرماط لمحاور الدراسة و أبعا  كل محور29الجدول رقم )

ند   البيــــــــــــــــــــاط
مستو: المعنوية  معامل ارتباط سبيرماط الفقرات

Sig 
 0.447 05 بعا تالسرقالطم 

0.000 

 0.900 05 بعا  ى  تطعيل
 0.600 04 تطر ليسبعا 

 0.900 04 بعا تالطر تم
 0.975 05 بعا تطاقف  

 0.900 23 المحور األول تمكي  العاملي 
 1.000 04 بعا تطملد  تطيريم  

 0.580 04 بعا تطر    
بعددا تطر دد مم ) تالسددرمفب  تطيريمدد   طقفسددف  

 تطعيالء (
04 0.975 

َا    1.000 04 تطَمْلَلى يَّ بعا تطَيْقا 
 0.975 04 بعا تطيىإلظ 

 0.900 20 المحور الثاني الميزة التنافسية المستدامة
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
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ظمددا أي معفمددل تالاتبددفط بددمس تيلددمس  تطددذي يظوددى معفمددل تاتبددفط سددبمىمفي (29اقددم ) مددس خددالل تطمدداإلل    
 Sigقميد  م درلم تطيعنليد  بص    ىديد  قليد ، كيدف أي  0.900تطعفم مس إل تطيم   تطرنف  م  تطي راتم  قا ب   

 ."  > 0.010.00" ( 0.01أقل مس )
 ( اختبار مررع كاي للعاقة و االستقالية30الجدول رقم )

Tests du khi-deux  2اختبار مررع كاي 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson a360.000 16 .000 

Rapport de vraisemblance 289.699 16 .000 

Association linéaire par linéaire 55.680 1 .000 

N d'observations valides 90   

a. 25 cellules (100.0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 

minimum est de 3.60. 

 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
قميدد  تطددذي يل دد  تخربددفا مىبددع كددفي ط عالقدد  إل تالسددرقالطم  ظمددا أي  (30اقددم ) كددذطك مددس خددالل تطمدداإلل   

 " >0.010.00" . (0.01أقل مس ) Sigم رلم تطيعنلي  
تلسدا تطرده ت ردىض أظد   H1 إل ظقبدل تط ى دم  تطباي د  H0ى   لذت تألسف،   ي ظى ض تط ى م  تطص ىي      

م دددراتم  بيصدددنع ترسدددينت سدددماي ملسددد   ت  دالطددد  ىالقددد  بدددمس تيلدددمس تطعدددفم مس إل تققمدددا ممددد   تنف  دددم  
 .  %1  صفتم  ىنا م رلم دالط  

 نتائج اختبار الفرضية الفرنية األولى:
(  طدد  أي معفمددل تالاتبددفط طبعددا تالسددرقالطم  قددا ب دد  29تذددمى تطنرددفتج تر صددفتم  تطددلتاد   دده تطمدداإلل اقددم )    

 إل بفطرددفطه"  >0.010.00" ( . 0.01أقدل مدس ) Sigقميد  م درلم تطيعنليد  بصد    ىديد ، كيدف أي  0.447
تلسدددا ىالقددد  بدددمس بعدددا تطرددده ت ردددىض أظددد   H1−1 إل ظقبدددل تط ى دددم  تطباي ددد  H0−1ظدددى ض تط ى دددم  تطصددد ىي  
تنف  م  م راتم  بيصنع ترسدينت سدماي ملسد   ت  دالطد    صدفتم  ىندا م درلم تالسرقالطم  إل تققما مم   

 .  %1دالط  
 نتائج اختبار الفرضية الفرنية الثانية :

(  طدد  أي معفمددل تالاتبددفط طبعددا  ددى  تطعيددل قددا ب دد  29تذددمى تطنرددفتج تر صددفتم  تطددلتاد   دده تطمدداإلل اقددم )    
إل "  >0.010.00" ( . 0.01أقددل مددس ) Sigلم تطيعنليدد  قميدد  م ددربصدد    ىديدد  قليدد  ، كيددف أي  0.900
تلسا ىالق  بمس بعا تطره ت رىض أظ   H1−2 إل ظقبل تط ى م  تطباي   H0−2ظى ض تط ى م  تطص ىي   بفطرفطه
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 ى  تطعيل إل تققما مم   تنف  م  م راتم  بيصدنع ترسدينت سدماي ملسد   ت  دالطد    صدفتم  ىندا م درلم 
 .  %1دالط  

 نتائج اختبار الفرضية الفرنية الثالثة :
(  طددد  أي معفمدددل تالاتبدددفط طبعدددا تطر دددليس قدددا ب ددد  29تذدددمى تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم )    

إل "  >0.010.00" ( . 0.01أقددل مددس ) Sigقميدد  م ددرلم تطيعنليدد  بصدد    ىديدد  قليدد  ، كيددف أي  0.600
تلسا ىالق  بمس بعا تطره ت رىض أظ   H1−3 إل ظقبل تط ى م  تطباي   H0−3ظى ض تط ى م  تطص ىي   بفطرفطه

تطر ددليس إل تققمددا ممدد   تنف  ددم  م ددراتم  بيصددنع ترسددينت سددماي ملسدد   ت  دالطدد    صددفتم  ىنددا م ددرلم 
 .  %1دالط  

 نتائج اختبار الفرضية الفرنية الرابعة :
 0.900(  ط  أي معفمل تالاتبفط طبعا تالطر تم قا ب   29تطنرفتج تر صفتم  تطلتاد   ه تطماإلل اقم ) تذمى   

ظدى ض  إل بفطردفطه" >0.010.00"(. 0.01أقل مس ) Sigقمي  م رلم تطيعنلي  بص    ىدي  قلي  ، كيف أي 
تلسددا ىالقدد  بددمس بعددا تالطردد تم إل تطردده ت رددىض أظدد   H1−4 إل ظقبددل تط ى ددم  تطباي دد  H0−4تط ى ددم  تطصدد ىي  

 . %1 تققما مم   تنف  م  م راتم  بيصنع ترسينت سماي ملس   ت  دالط    صفتم  ىنا م رلم دالط 
 نتائج اختبار الفرضية الفرنية الخامسة :

 0.975(  ط  أي معفمل تالاتبفط طبعا تطاقف   قا ب   29تطنرفتج تر صفتم  تطلتاد   ه تطماإلل اقم ) تذمى    
 إل بفطردددفطه"  >0.010.00" ( . 0.01أقدددل مدددس ) Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  بصددد    ىديددد  قليددد  ، كيدددف أي 

 اقف  تلسا ىالق  بمس بعا تطتطره ت رىض أظ   H1−5 إل ظقبل تط ى م  تطباي   H0−5ظى ض تط ى م  تطص ىي  
 . %1إل تققما مم   تنف  م  م راتم  بيصنع ترسينت سماي ملس   ت  دالط    صفتم  ىنا م رلم دالط  

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: 
معنليدد   ددلل م ددرلم تيلددمس ال تلسددا  ىإلقددف   ت  دالطدد   H0أظدد :  ى دد تط ى ددم  تطىتم ددم  تطافظمدد  تددنم     

 .تع م  ط  تطيرغمىت  تطذخصم    %1تطعفم مس  ه مصنع ترسينت سماي ملس  ىنا م رلم دالط  
رظوددفا ظرممدد  تط ى ددم  تطىتم ددم  تطافظمدد  يمددب تطيددىإلا بفط ى ددمف  تط ىىمدد  الخربددفا تط ددىإل   دده م ددرلم     

 طيرغمىت  إل تطبمفظف  تطذخصم   ه تآلته:تيلمس تطعفم مس بيصنع تالسينت سماي ملس  تطره تع م  ط  ت
 نتائج اختبار الفرضية الفرنية األولى:

 ( فــي تصــورات المبحــوثي One Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )31الجــدول رقــم )
 لمستو: سياسة تمكي  العاملي  بالمصنع تعز: لمتغير الجنس

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

 بمس تطيميلىف  الجنس
 دتخل تطيميلىف 

0.219 
23.369 

1 
88 

0.219 
0.266 

0.823 0.367 
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  89 23.587 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أكبدددى مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 31تذدددمى تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم )    
تطرده ت ردىض أظد  ال تلسدا  𝐇𝟎−𝟏إل بفطردفطه ظقبدل تط ى دم  تطصد ىي   "   > 0.3670.01" (  مدث 0.01)

 ه م رلم تيلمس تطعدفم مس بيصدنع تالسدينت سدماي  ىإلقف  ت  دالط    صفتم   ه تصلات  تطعمن  تطيااإلس  
  ملس  إل تطره تع م  ط  مرغمى تطمنس.
 نتائج اختبار الفرضية الفرنية الثانية:

( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )32الجــدول رقــم )
 لمستو: سياسة تمكي  العاملي  بالمصنع تعز: لمتغير العمر

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

 رــــالعم
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
2.693 

20.894 
3 

86 
0.898 
0.243 3.695 0.015 

  89 23.587 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أكبدددى مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 32تذدددمى تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم )    
تطره ت رىض أظ  ال تلسا  ىإلقف  𝐇𝟎−𝟐بفطرفطه ظقبل تط ى م  تطص ىي   إل "  >0.0150.01" (  مث 0.01)

 ه م رلم تيلمس تطعفم مس بيصنع تالسينت سماي ملس   ت  دالط    صفتم   ه تصلات  تطعمن  تطيااإلس  
  إل تطره تع م  ط  مرغمى تطعيى.

 اختبار الفرضية الفرنية الثالثة: نتائج
( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )33الجــدول رقــم )

 المؤيل العلميلمستو: سياسة تمكي  العاملي  بالمصنع تعز: لمتغير 

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

 المؤيل العلمي
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
15.805 
7.782 

3 
86 

5.268 
0.090 58.216 0.000 

  89 23.587 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
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أقدددل مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 33تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم ) تذدددمى    
إل ظقبدددل تط ى دددم  تطباي ددد   𝐇𝟎−𝟑إل بفطردددفطه ظدددى ض تط ى دددم  تطصددد ىي   "  >0.010.000" (  مدددث 0.01)

𝐇𝟏−𝟑   دده م ددرلم تيلددمس تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد  تطيااإلسدد 
 تطعفم مس بيصنع تالسينت سماي ملس  إل تطره تع م  ط  مرغمى تطيؤلل تطع يه.

 نتائج اختبار الفرضية الفرنية الرابعة:
صــورات المبحــوثي  ( فــي تOne Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )34الجــدول رقــم )

 لمستو: سياسة تمكي  العاملي  بالمصنع تعز: لمتغير المستو: الوظيفي

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســــــــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

 المستو: الوظيفي
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
2.524 

21.063 
2 

87 
1.2622 
0.242 5.213 0.007 

  89 23.587 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أقدددل مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 34تذدددمى تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم )    
إل ظقبدددل تط ى دددم  تطباي ددد   𝐇𝟎−𝟒بفطردددفطه ظدددى ض تط ى دددم  تطصددد ىي   إل "  >0.010.007" (  مدددث 0.01)

𝐇𝟏−𝟒   دده م ددرلم تيلددمس تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد  تطيااإلسدد 
  تطعفم مس بيصنع تالسينت سماي ملس  إل تطره تع م  ط  مرغمى تطي رلم تطلظم ه.

 اختبار الفرضية الفرنية الخامسة: نتائج
( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )35الجــدول رقــم )

 لمستو: سياسة تمكي  العاملي  تعز: لمتغير مدة الخبرة بمصنع االسمنت

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة
مــــــــــــدة الخبــــــــــــرة 
بمصـــنع االســـمنت 

 سيدي موسى

 بمس تطيميلىف 
 دتخل تطيميلىف 

3.950 
19.637 

3 
86 

1.317 
0.228 5.767 0.001 

  89 23.587 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أقدددل مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 35تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم ) تذدددمى    
إل ظقبدددل تط ى دددم  تطباي ددد   𝐇𝟎−𝟓إل بفطردددفطه ظدددى ض تط ى دددم  تطصددد ىي   "  >0.010.001" (  مدددث 0.01)

𝐇𝟏−𝟓   دده م ددرلم تيلددمس تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد  تطيااإلسدد 
  .ما  تطخبى  بيصنع تالسينت سماي ملس تطعفم مس بيصنع تالسينت إل تطره تع م  ط  مرغمى 
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 نتائج اختبار الفرضية الفرنية السا سة:
( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )36الجــدول رقــم )

 لمستو: سياسة تمكي  العاملي  تعز: لمتغير مدة الخبرة في أماك  أخر: 

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

سنوات الخبـرة فـي 
 أماك  أخر: 

 بمس تطيميلىف 
 دتخل تطيميلىف 

2.138 
21.450 

3 
86 

0.713 
0.249 2.857 0.004 

  89 23.587 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أقدددل مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 36تذدددمى تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم )    
إل ظقبدددل تط ى دددم  تطباي ددد   𝐇𝟎−𝟔بفطردددفطه ظدددى ض تط ى دددم  تطصددد ىي   إل "  >0.010.004" (  مدددث 0.01)

𝐇𝟏−𝟔   دده م ددرلم تيلددمس تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد  تطيااإلسدد 
خدددفا  مصدددنع  "تطخبدددى   ددده أمدددفكس أخدددىم أي   تطعدددفم مس بيصدددنع تالسدددينت إل تطرددده تعددد م  طددد  مرغمدددى سدددنلت 

 ." تالسينت سماي ملس 
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: 

( للمتغيــرات الشخصــية فــي One Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )37الجــدول رقــم )
 تصورات المبحوثي  لمستو: سياسة تمكي  العاملي 

 رجات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجموع 
 المررعات

متوسط 
 المررعات

مستو:  Fقيمة 
 الداللة

 تطمنس
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
0.219 
23.369 

1 
88 

0.219 
0.266 

0.823 0.367 

 بمس تطيميلىف  تطعيى
 دتخل تطيميلىف 

2.693 
20.894 

3 
86 

0.898 
0.243 

3.695 0.015 

 تطيؤلل تطع يه
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
15.805 
7.782 

3 
86 

5.268 
0.090 

58.21
6 0.000 

 تطي رلم تطلظم ه
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
2.524 
21.063 

2 
87 

1.2622 
0.242 

5.213 0.007 

ما  تطخبى  بيصدنع 
ينت سددددددددماي سدددددددتال

 ملس 

 بمس تطيميلىف 
 دتخل تطيميلىف 

3.950 
19.637 

3 
86 

1.317 
0.228 

5.767 0.001 
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سدددنلت  تطخبدددى   ددده 
 أمفكس أخىم 

 تطيميلىف بمس 
 دتخل تطيميلىف 

2.138 
21.450 

3 
86 

0.713 
0.249 

2.857 0.004 

 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
( ظمددا أي لنددفا  ددىإل   ت  دالطدد  37مددس خددالل تطنرددفتج تر صددفتم  تطددلتاد  إل تطظددفلى    دده تطمدداإلل اقددم )    

 ددده م دددرلم تيلدددمس تطعدددفم مس بيصدددنع تالسدددينت إل تطرددده تعددد م  طددد    صدددفتم   ددده تصدددلات  تطعمنددد  تطيااإلسددد  
 يصنع تالسينت سماي ملس ، ما  تطخبى  بتطي رلم تطلظم ه تطيرغمىت  تألابع  تطيريا    ه: تطيؤلل تطع يه،

 تطمنس إل تطعيى.مىيس تطيريا مس  ه: تطخبى   ه أمفكس أخىم، خال ف ط يرغ إل سنلت 
 يقرضه ميف سبا: 

   ا ددض تط ى ددم  تطصدد ىيH0  تطردده ت رددىض بأظدد  ال تلسددا  ددىإل   دده م ددرلم تيلددمس تطعددفم مس بيصددنع
 .تع م  ط  تطيرغمىت  تطذخصم   %1ترسينت سماي ملس   ت  دالط    صفتم  ىنا م رلم دالط  

 صدد ىي قبددلل تط ى ددم  تط H0   تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد
  ه م رلم تيلمس تطعفم مس بيصنع تالسينت  ه مف يرع ا بيرغمىي تطمنس إل تطعيى.تطيااإلس  

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: 
لم تققمدددا ممددد   ال تلسدددا  ىإلقدددف   ت  دالطددد  معنليددد   دددلل م دددر H0أظددد :  تدددنم تط ى دددم  تألإلطددد  ى ددد     

 .تع م  ط  تطيرغمىت  تطذخصم   %1تنف  م  م راتم   ه مصنع ترسينت سماي ملس  ىنا م رلم دالط  
م ددرلم رظوددفا ظرممدد  تط ى ددم  تطىتم ددم  تطافطادد  يمددب تطيددىإلا بفط ى ددمف  تط ىىمدد  الخربددفا تط ددىإل   دده     

بيصنع تالسينت سماي ملس  تطرده تعد م  طد  تطيرغمدىت  إل تطبمفظدف  تطذخصدم   تققما مم   تنف  م  م راتم 
  ه تآلته:

 نتائج اختبار الفرضية الفرنية األولى:
( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVAنتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )( 38الجــدول رقــم )

 لمستو: تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بالمصنع تعز: لمتغير الجنس

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

 الجنس
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
0.465 

25.851 
1 

88 
0.465 
0.294 1.582 0.212 

  89 26.316 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أكبدددى مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 38تذدددمى تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم )    
تطره ت رىض أظ  ال تلسا  ىإلقف  𝐇𝟎−𝟏بفطرفطه ظقبل تط ى م  تطص ىي   إل "  >0.2120.01" (  مث 0.01)
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 ه م رلم تققما مم   تنف  م  م راتم  بيصدنع تالسدينت  ت  دالط    صفتم   ه تصلات  تطعمن  تطيااإلس  
  سماي ملس  إل تطره تع م  ط  مرغمى تطمنس.

 نتائج اختبار الفرضية الفرنية الثانية:
( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVAنتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )( 39الجــدول رقــم )

 لمستو: تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بالمصنع تعز: لمتغير العمر

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

 العمر
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
4.352 

21.964 
3 

86 
1.451 
0.255 5.680 0.001 

  89 26.316 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أقدددل مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 39تذدددمى تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم )    
إل ظقبدددل تط ى دددم  تطباي ددد   𝐇𝟎−𝟐بفطردددفطه ظدددى ض تط ى دددم  تطصددد ىي   إل "  >0.010.001" (  مدددث 0.01)

𝐇𝟏−𝟐   دده م ددرلم تققمددا تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد  تطيااإلسدد 
  مم   تنف  م  م راتم  بيصنع تالسينت إل تطره تع م  ط  مرغمى تطعيى.

 اختبار الفرضية الفرنية الثالثة: نتائج
( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )40الجــدول رقــم )

 المؤيل العلميلمستو: تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بالمصنع تعز: لمتغير 

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

 المؤيل العلمي
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
14.336 
11.980 

3 
86 

4.779 
0.139 34.305 0.000 

  89 26.316 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أقدددل مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 40تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم ) تذدددمى    
إل ظقبدددل تط ى دددم  تطباي ددد   𝐇𝟎−𝟑إل بفطردددفطه ظدددى ض تط ى دددم  تطصددد ىي   "  >0.010.000" (  مدددث 0.01)

𝐇𝟏−𝟑   دده م ددرلم تققمددا تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد  تطيااإلسدد 
  مم   تنف  م  م راتم  بيصنع تالسينت سماي ملس  إل تطره تع م  ط  مرغمى تطيؤلل تطع يه.
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 نتائج اختبار الفرضية الفرنية الرابعة:
( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVAاألحــا ي )( نتــائج تحليــل التبــاي  41الجــدول رقــم )

 لمستو: تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بالمصنع تعز: لمتغير المستو: الوظيفي

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

 المستو: الوظيفي
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
0.318 

25.998 
2 

87 
0.159 
0.299 0.533 0.589 

  89 26.316 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أكبدددى مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 41تذدددمى تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم )    
تطره ت رىض أظ  ال تلسا  ىإلقف  𝐇𝟎−𝟒بفطرفطه ظقبل تط ى م  تطص ىي   إل "  >0.5890.01" (  مث 0.01)

 ه م رلم تققما مم   تنف  م  م راتم  بيصدنع تالسدينت  ت  دالط    صفتم   ه تصلات  تطعمن  تطيااإلس  
  سماي ملس  إل تطره تع م  ط  مرغمى تطي رلم تطلظم ه.

 نتائج اختبار الفرضية الفرنية الخامسة:
( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )42رقــم )الجــدول 

 لمستو: تحقيق ميزة تنافسية مستدامة تعز: لمتغير مدة الخبرة بمصنع االسمنت

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة
مــــــــــــدة الخبــــــــــــرة 

االســـمنت بمصـــنع 
 سيدي موسى

 بمس تطيميلىف 
 دتخل تطيميلىف 

9.856 
16.460 

3 
86 

3.285 
0.191 17.164 0.000 

  89 26.316 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أقدددل مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 42تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم ) تذدددمى    
إل ظقبدددل تط ى دددم  تطباي ددد   𝐇𝟎−𝟓إل بفطردددفطه ظدددى ض تط ى دددم  تطصددد ىي   "  >0.010.000" (  مدددث 0.01)

𝐇𝟏−𝟓   دده م ددرلم تققمددا تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد  تطيااإلسدد 
  .ما  تطخبى  بيصنع تالسينت سماي ملس مم   تنف  م  م راتم  بيصنع تالسينت إل تطره تع م  ط  مرغمى 
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 نتائج اختبار الفرضية الفرنية السا سة:
( فــي تصــورات المبحــوثي  One Way ANOVAالتبــاي  األحــا ي )( نتــائج تحليــل 43الجــدول رقــم )

 لمستو: تحقيق ميزة تنافسية مستدامة تعز: لمتغير مدة الخبرة في أماك  أخر: 

 رجــــــــــات  مصدر التباي  المتغير
 الحرية

مجمــــــوع 
 المررعات

متوســـــط 
مســــــتو:  Fقيمة  المررعات

 الداللة

سنوات الخبـرة فـي 
 أماك  أخر: 

 تطيميلىف بمس 
 دتخل تطيميلىف 

3.003 
23.313 

3 
86 

1.001 
0.271 0.001 

  89 26.316 المجموع
 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 

أقدددل مدددس  Sigقميددد  م دددرلم تطيعنليددد  (  طددد  أي 43تذدددمى تطنردددفتج تر صدددفتم  تطدددلتاد   ددده تطمددداإلل اقدددم )    
إل ظقبدددل تط ى دددم  تطباي ددد   𝐇𝟎−𝟔إل بفطردددفطه ظدددى ض تط ى دددم  تطصددد ىي   "  >0.010.001" (  مدددث 0.01)

𝐇𝟏−𝟔   دده م ددرلم تققمددا تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد  تطيااإلسدد 
خدفا   "تطخبدى   ده أمدفكس أخدىم أي   مم   تنف  م  م راتم  بيصنع تالسينت إل تطره تع م  ط  مرغمى سدنلت 

  ." مصنع تالسينت سماي ملس 
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: 

( للمتغيــرات الشخصــية فــي One Way ANOVA( نتــائج تحليــل التبــاي  األحــا ي )44الجــدول رقــم )
 تصورات المبحوثي  لمستو: تحقيق ميزة تنافسية مستدامة

 رجـــــــــــــــــات  التباي  مصدر المتغير
 الحرية

مجمــــــــــوع 
 المررعات

متوســــــــــــط 
 المررعات

مســـــــــــتو:  Fقيمة 
 الداللة

 تطمنس
 بمس تطيميلىف 

 دتخل تطيميلىف 
0.465 

25.851 
1 

88 
0.465 
0.294 

1.582 0.212 

 بمس تطيميلىف  تطعيى
 دتخل تطيميلىف 

4.352 
21.964 

3 
86 

1.451 
0.255 

5.680 0.001 

 تطيؤلل تطع يه
 تطيميلىف بمس 

 دتخل تطيميلىف 
14.336 
11.980 

3 
86 

4.779 
0.139 34.305 0.000 

تطي ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرلم 
 تطلظم ه

 بمس تطيميلىف 
 دتخل تطيميلىف 

0.318 
25.998 

2 
87 

0.159 
0.299 

0.533 0.589 

مددددددددددددددددا  تطخبددددددددددددددددى  
بيصنع تالسينت 

 سماي ملس 

 بمس تطيميلىف 
 دتخل تطيميلىف 

9.856 
16.460 

3 
86 

3.285 
0.191 

17.164 0.000 
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سدددددددددنلت  تطخبدددددددددى  
  ه أمفكس أخىم 

 بمس تطيميلىف 
 دتخل تطيميلىف 

3.003 
23.313 

3 
86 

1.001 0.271 0.001 

 .( SPSS*  23مس  ىاتد تطقفطب بنفًء ى   مخىسف  بىظفمج ) المصدر: 
( ظمددا أي لنددفا  ددىإل   ت  دالطدد  44مددس خددالل تطنرددفتج تر صددفتم  تطددلتاد  إل تطظددفلى    دده تطمدداإلل اقددم )    

 دده م ددرلم تققمددا ممدد   تنف  ددم  م ددراتم  بيصددنع تالسددينت إل تطردده   صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد  تطيااإلسدد  
 يصدنع تالسدينت سدماي ملسد مدا  تطخبدى  ب تع م  ط  تطيرغمىت  تألابع  تطيريا    ه: تطعيى، تطيؤلل تطع يه،

 .تطي رلم تطلظم هتطمنس إل رغمىيس تطيريا مس  ه: تطخبى   ه أمفكس أخىم، خال ف ط ي إل سنلت 
 يقرضه ميف سبا: 

   ا ددض تط ى ددم  تطصدد ىيH0    تطردده ت رددىض بأظدد  ال تلسددا  ددىإل   دده تققمددا ممدد   تنف  ددم  م ددراتم
تعدد م  طدد  تطيرغمددىت    %1بيصددنع ترسددينت سددماي ملسدد   ت  دالطدد    صددفتم  ىنددا م ددرلم دالطدد  

 .تطذخصم 
  تط ى ددم  تطصدد ىي  قبددللH0    تطردده ت ددىض أي لنددفا  ىإلقددف  ت  دالطدد    صددفتم   دده تصددلات  تطعمندد

مس تطعددفم مس بيصددنع تالسددينت  دده مددف يرع ددا بيرغمددىي تطمددنس إل تطي ددرلم  دده م ددرلم تيلدد تطيااإلسدد 
 تطلظم ه.
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 خاصة الفصل
مدددس خدددالل لددذت تط صدددل تقبمدددا تطي وددلم تطقدددايث تطدددذي ينددفل تلريفمدددف إلتسدددعف مددس قبدددل تطينذدددت  إل  ت فإلطدد    

تطيرياددل  دده تيلددمس تطعددفم مس إل تققمددا ممدد   تنف  ددم  م ددراتم  إل مددس  دديس لددذه تطينذددت  مصددنع تالسددينت 
إل مرغمدىت  سماي ملس  ،  مث تم  سقفط تطي فلمم تطنظىي  ى   لذه تطااتس  تطرقبمقمد  مدس خدالل ىدا  أبعدفد 

تددداا، إل تقدددمس تطلتقدددع تطيمددداتظه طيرغمدددىت  تطااتسددد  تطيريا ددد   ددده تطيرغمدددى تطي دددرقل إل لدددل تيلدددمس تطعدددفم مس إل 
تطيرغمى تطرفبع تطيريال  ه تطيم   تطرنف  م  تطي راتم  بفر ف    ط  تخربفا تط ى مف  تطره كفظت سللى إل طب 

 تطقصما طوذه تطااتس .
 
 
 



 

ـــــاِتَمــــة
َ
 الخ
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 اتمةــــــــــــــــخ
 نو تطب قهيي نتمكيي ا عاميين م ا  ييا مييما عامحيينة ا عا تسعييا عايييم تاييمش عامتسييت  ييا عام  يي     يمن ةيي     

 مييش  رعه ةيين عاب يي أا  ييا ق ييد ت ق ييا قةييتعلهن و عارنييري  اييش   ييحي ت نلايي ا  ايييتع ا    يي    هيي   م يين 
قن  حهيير   كمييننقي  ةييال عامحينة ا عا تسعييا  ميش عام  يي   و عام  مين  عام   ييا  قنهنيا بي أميهيين ع   ب يا  

 ين قري   ميش كحينني ت م يا عايمك ا اا    ش ب صي   قولي   يا ع ب ينا و عاتهعاين  عام   يا  و ةياع بيتوهل 
بمكننييا مييما ب لييا عام نلاييا عا  اييا  بييت اهيين  ييا عامييرعه  عاب يي أا  و احييم ت  ييش عام  يي   و عام  ميين  

ةمْ أزيا  يم ييحي تاييمب اهيين بنمياين  و  نييينس   يينل   ميينل ا بنايييم عه  ييْتهع   رت ع ييك   هيينهع  و تق  يين  و  قت
ا لييم  قنهنييا بنام نلايي ا اييرعني  ييا   يي  ب لييا عام نل اييا  عاح يين ا و عاممييكن  قو  ييا   يي  عاححيينني و عايييزمك 

  عإلايي عت يم مش عايحح ي   ع  يمن عامرعه  عاب  أا  و ةال ةم   نب  عايم ح عاي نلام عامايتع  عا ق قم ) 
قبيييد   يياو عاييي كا و عايايي    عاي يييت اممييرعه  ا و ةيياع  ييين  ايينةا لييم عا لييي  و تصييم   عام نمييني و عايقم يييت 

  ايم   قصش لي ي  مك ا  و ت ا ا عام نلا ا كرن قن عام  أي لم عايم عه و تطره
 نوايييذ ةيييال عاتهعايييا عارنيييري  ايييش ةيييتلهن و عإل نبيييا  ميييش  فيييكنا ا عاتهعايييا عاميمعميييا ليييم  م ليييا  وه     

ي تمكيي ا عاميين م ا لييم ت ق ييا   ييحي ت نلايي ا  ايييتع ا  بمصيي   عإلاييم ذ ايي تخ  راييش  و تييا ةيياع  ييا  ييك
ل ميي ي ا ه  ايي ي ا امم لييا عامكقييا بيي ا عاميي يي أا و  ايييرال ت قييا ةييال عامكقييا  و قييت تييا عاي قييا   ع يميين

و يت   كقييا   ينب ييا قرأيا بيي ا تمكي ا عاميين م ا بمصيي    تيا نحييم عاح ميي ا عا   اي ا ع واييش و   همين   يي 
 يا  يكي   يت اهيال عامكقياع ام ذ ا تخ  راش و ت ق ا   حي ت نلا ا  ايتع ا  كمن تا ت قا  ايرال  

و  يا    نحم عاح م ا عا   ا ا عاعنن يا بنا ايبا امميي ي ع  عا ةصي ا ام  يا عاتهعايا و قبراهين اميبم  ع  ي 
ا  ييتي نييرع م نيياك   ييا ب  هييند  اييقن  بمييت  ييكي ةييال عا ييين أ نيييت قن ةييال عاتهعاييا تيبيينسا  يي  ن   عتهيين  يي

قد ) تمك ا عامن م ا ا  مش ةيال عاتهعايا   ي   ميبي   حهير  عايحرأا عااخ ةر بمت  ا قبمن  عاميي   عاماي
ق ق  ا بمت عايتهأ  عاماييةت  ليم عامتسيت  يا عاتهعاين  عااينبقا  كمين قن ب ليا عام  يأي عامتهوايا و  ييني 

  تةصصهن  ةيمف  ا انبق هن  ا عاتهعان  و ةاع بناطب   ن قر  لم عا ين أ عاميرند  ا هن
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 النتائج الرئيسية للدراسة: 
سيب ش  ص   ع ام ذ ا تخ  راش ا ناا تمك ا عامن م ا  ا  كي و ها ن   عامن م ا بي،  و  ✓

ةياع ناييبا  اييش ق مييا عاميرايي عا ايينبم عاحمييم اا ناييا تمكيي ا عامين م ا بمةيمييف قبمن ةيين   يي  بميي  
 ا 98 3)
 اش ق ما  محال ذع    و   تح  ايرال ت قا   حي ت نلا ا  ايتع ا بمص   ع ام ذ ا تخ  راش  ✓

 ا 19 4    بم  )  بمن  عام حي عاي نلا ا عامايتع اعاميراي عا انبم عاحمم 
 ا نايا تمكي ا عامين م ا بأبمن ةين  ييمميابي ا  م رأا  ذع    ااو ر   كقا عهتبن   ط   ا قرأا  ✓

بمص   عإلام ذ ا تخ  راش   ت  ايرال   اا  بمةيمف قبمن ةن و ت ق ا   حي ت نلا ا  ايتع ا
   %1  صن  ا 

تمك ا عامن م ا بمص   عإلام ذ اي تخ  رايش ذع    ايا   صين  ا   يت   ايرال   ل وق لم ر و  ✓
  عايري حم عاماييرال  عامؤةد عاممميم ي  ع  ع ه ما عاميمعما لمد عامي تمحال  اش  %1 ايرال   اا 

  عاةب ي لم ق نما ق  ال  و ا رع  مص   ع ام ذ ا تخ  راش تي عاةب ي ب
تمك ا عامن م ا و ت ق ا   حي ت نلا ا  ايتع ا بمص   عإلام ذ   ايرال   ل وق لم ر و  ت   ✓

عاميي  أا عاميمعم ا لمد  تمحال  اش  %1ا تخ  راش ذع    اا   صن  ا   ت  ايرال   اا 
  عاي س و عامم 

ت ق ا   حي ت نلا ا  ايتع ا بمص   عإلام ذ ا تخ  راش ذع    اا   ايرال   ل وق لم ر و  ✓
عامم   عامؤةد عاميي  ع  ع ه ما عاميمعما لمد  تمحال  اش %1  صن  ا   ت  ايرال   اا 

   عاةب ي لم ق نما ق  ال  و ا رع  مص   ع ام ذ ا تخ  راش تي عاةب ي ب عامممم 
 ا  ايتع ا بمص   عإلام ذ ا تخ  راش ذع  ت ق ا   حي ت نلا  ايرال   ل وق لم ر و  ت   ✓

عاي س و عامايرال عاميي  أا عاميمعم ا لمد  تمحال  اش  %1  اا   صن  ا   ت  ايرال   اا 
 عاري حم 

 أهم اقتراحات الدراسة
عاي رأد و ع نيقني بإ عهي عامرعه  عاب  أا  ا عاطنب  عاري حم  اش طنب  عاي عت يم  ممد  مش  •

عامن م ا و عا ل   ا عامايرال عاحمم و عا ر م اممرعه  عا نا ا و عامايقبم ا      أ تمك ا 
  ع ةتعف عإلاي عت ي ا اممص    ا ق د عارنري  اش   حي ت نلا ا  ايتع ا

عاب    ا عا ق قا عاةح ا لم طب ما عامكقا ب ا ا ناا تمك ا عامن م ا و ت ق ا عام حي عاي نلا ا  •
 عاي ك ح  مش قبمن  وقن  ا قبد قن تحرن  ك  ا عامايتع ا  ا  كي 

م وهي تي    عامص     د عاتهعاا ا ناا و نمي عايا      ا عايا    عاقن ا  مش   طا  •
عام ص   اش عايا    بم طا عاححنني  و ذاك  ن  انةا لم  ما نرع  ا عام ونا لم عاممد و كاع 
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 مش ع ايقكا ا  ا مرعبي عاممد      ع ل ععاي كا قمع  لم عاق ن  بنامهن  بنإلمنلا  اش ت ي
     عايم قت تم ا ق عنةا ق  ننني 

م وهي عاممد  مش  ن نن    م ا  ايةتع  عامرعه  عاب  أا  ا  كي ت تست عاححننع  عاكز ا و  •
عايم  ي  ترعل ةن اتال عاح   اممنهاا وي حا  م  ا  و ةاع ُ ممحْ ات عامص    ا ت ا ا  ايرال ق عن 

 ه ل عاب  أا   رع
 آفاق الدراسة

بمت   نواا  يرعمما اميط ق امرمرع تمك ا عامن م ا و  وهل لم ت ق ا   حي ت نلا ا  ايتع ا و لم 
 مرن عا ين أ عايم تا عارنري  ا هن  مكا عقي عح بم  عاتهعان  ذع  عامكقا بنامرمرعد 

   ع قيصن  ا  وه ا ناا تمك ا عامن م ا لم زأن ي عاححنني عاب  أا لم عام     و عام  من 
 اتوه ع اي عت يم ايمك ا عامن م ا لم ت ا ا ع  عن اتال عام  من  و عام     عامن ا ع 
   تمك ا عامن م ا كأ ت عا كن ح ايرط ا  حهر  عار ن عاي   مم بنامؤاان 
   تمك ا عامن م ا و  وهل لم ت م ا عإلبتعع عاب  خ بنامؤاان 
  ْ ةم رت ْتهمع  عايم قت    حي ت نلا ا امم  من  عاميممما ا و  وهةن لم ت ق ا أز عامم

 



 

َ
 
ـــــــــائـــــــــــــق ـِ ــــــــــــمــ

 
َةَـــ

َ
 
ََراِدَـــــــــصَ ــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــَوال
 
 عــــــــــــــاِجَرَ ـ

َ
 
ـــــــــائـــــــــــــق ـِ ــــــــــــمــ

 
َةَـــ

َ
 
ََراِدَـــــــــصَ ــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــَوال
 
 عــــــــــــــاِجَرَ ـ
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 قائمة المصادر و المراجع
 أوال: المراجع و المصادر العربية

 المعاجم و القواميس:
 .1998 .عام الثالثة الطبعة ،"بالقاهرة العربية اللغة" مجمع، إصدار من" ، الوسيط المعجم -1
 الكتب:
 ، مصرر،اإلبراهيمية الجامعية الدار ،البشرية للموارد ستراتيجةاإل اإلدارة المرسي محمد الدين، جمال .1

.2003  
، ترجمرة االرد العرامر ، الطبعرة الثانيرة، (SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج)جولي بالنت،  .2

 .2009دار الفاروق للنشر و التوزيع، الجيزة، مصر، 
ريررراعي، ، ترجمرررة ريررراعي محمرررد مـــدمل متكامـــل -اإلدارة اإلســـتراتيجيةجرررونز جاريرررت، هيررر   رررارلز،  .3

 .1999، 04الطبعة  ،التوزيع، الرياض دار المريخ للنشر و وآارون،
كــــينرامرررري جمررررال  نرررردراو ، عررررادل سررررالم معا عررررة،  .4 ، عررررالم ال تررررا   1، الطبعررررةاإلدارة بالثقــــة و التيم 

 .2008األردن،  الحديث،
ـــوارد اإلنيـــانيةصرررالل الررردين عبرررد البرررا ي،  .5  مصرررر، اإلسررركندرية،، مكترررل العرررر  الحرررديث، إدارة الم

1988. 
 .2003، القاهرة، مصر، األولى، الطبعة إدارة الموارد البشرية إلى أين؟عبد الحكيم  حمد الخزامي،  .6
  .1985 ،مصر ،معهد اإلدارة العامة ،التدريب اإلداري للتنمية ،عبد الرحمان الشقاو   .7
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Abstract:    
The role of a policy to empower workers to achieve a sustainable competitive advantage 

Field study:  " Cement Factory Sidi Moussa * Adrar  "  *  

 

 

 

 

 

 

 

، وقد تحددت سياسة لمصنع االسمنت سيدي موسىالمستدامة  التنافسيةإلى تحديد دور سياسة تمكين العاملين في تحقيق الميزة  سعت هذه الدراسة 
 استبانة اعتمادتم  (، ولتحقيق أهداف الدراسةااللتزام، الثقافة ، التكوين، فرق العمل، االستقاللية في ) المتمثلة خمسةتمكين العاملين بأبعادها ال
لتحليل  الحسابية ( اإلحصائية للعلوم االجتماعيةSPSS) برنامج مفردة، وتم استخدام( 108د العينة، وبلغ تعدادها )رالغرض جمع البيانات من أف

مربع كاي لالستقاللية، تحليل التباين األحادي و  ،بمختلف االختبارات كالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط بيانات اإلستبانة، 
 مجموعة من النتائج كان من أبرزها:إلى  وقد توصلت الدراسة غيرها من االختبارات،

 .يتبنى مصنع االسمنت سيدي موسى سياسة تمكين العاملين من خالل وجهة نظر العاملين به -1
 .ارتفاع مستوى تحقق ميزة تنافسية مستدامة بمصنع االسمنت سيدي موسى  -2
بمختلف  و تحقيق ميزة تنافسية مستدامة العاملين بأبعادها مجتمعةسياسة تمكين بين معنوية  ذات داللةوجود عالقة ارتباط  طردية قوية  -3

 .بمصنع اإلسمنت سيدي موسى أبعادها
تحقيىق  مسىتوى فىروق فىي و كىذل   .المسىتوى الىوفيفي تمكين العاملين بمصنع اإلسمنت سيدي موسىى تعىزى إلىى مستوى د فروق في و وج -4

مىىدة  المؤهىىل العلمىىي،المتغيىىرات الىىثالم المتمثلىىة فىىي: و يشىىتركان فىىي وجىىود فروقىىات تعىىزى إلىىى  العمىىر ميىىزة تنافسىىية مسىىتدامة تعىىزى إلىىى
 .الخبرة في أماكن أخرى  و سنوات مصنع االسمنت سيدي موسىالخبرة ب

تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بمصنع اإلسمنت  مستوى فروق في  كذل  و رالعم تعزى إلىتمكين العاملين  مستوى د فروق في و وجعدم  -5
 .الجنس عدم وجود فروقات تعزى إلى يشتركان في المستوى الوفيفي تعزى إلى سيدي موسى

التمكين، تمكين العاملين، االستقاللية، فرق العمل، التكوين، االلتزام، الثقافة، التنافسية، الميزة التنافسية، الميزة  الكلمات المفتاحية:
 افسية المستدامة، الجودة المتميزة، التكلفة، التسليم، الَمْقِدرة الَجْوَهِريَّة، المرونة.التن

 

 
This study sought to determine the role of the policy of empowering workers in achieving the sustainable 

competitive advantage of the cement factory Sidi Moussa. The policy of empowering workers has been defined in its 

five dimensions (independence, teams, formation commitment, and culture). In order to achieve the objectives of the 

study, a questionnaire was depended on in order to collect data from the member of the sample. And (SPSS) was used 

to analyze the questionnaire data in various tests such as arithmetic mean, standard deviation, correlation coefficient, 

kay square for independence, analysis of mono and other variables tests, The study found a group of results was most 

notably: Cement factory Sidi Moussa adopts the policy of empowering workers through the viewpoint of its employees. 

The high level of achieving sustainable competitive criteria in cement factory Sidi Moussa.  

1-The cement factory Sidi Moussa adopts the policy of empowering employees through the view of its employees. 

2. High level of sustainable competitive advantage at Sidi Moussa Cement plant. 

3. A strong and morally significant correlation between the policy of empowering employees in their combined 

dimensions and achieving a sustainable competitive advantage in its various dimensions at the cement factory Sidi 

Moussa. 

4. Differences in the level of empowerment of workers in the cement plant Sidi Moussa are attributable to the level of 

employment. There are also differences in the level of achievement of a sustainable competitive advantage due to age 

and share differences due to the three variables: scientific qualification, duration of experience in the cement factory 

Sidi Moussa and years of experience elsewhere. 

5. There are no differences in the level of empowerment of employees due to age, as well as differences in the level of 

achieving a sustainable competitive advantage in the cement plant Sidi Moussa attributed to the level of the job share in 

the absence of differences due to sex.. 

Keywords: empowerment, employee empowerment, independence, task forces, composition, commitment, culture, 

competitiveness, competitive advantage, sustainable competitive advantage, quality, cost, delivery, core ability, 

flexibility. 
 


