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 املستخلص

بأسواق املحاصيل بوالية شمال كردفان. وهدفت  يملحصول الصمغ العرب لزيادة فاعلية األداء دور امليزة التنافسيةتناولت الورقة 

تعزيز امليزة . تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية ملحصول الصمغ العربي امليزة التنافسية لزيادة فاعلية األداءعلى دور  الدراسة للتعرف

عالقة ذات داللة توجد الفرضية الرئيسية لتسويق محصول الصمغ العربي. بكفاءة وفاعلية  تحقيق أهداف األسواقالتنافسية ل

 يالتحليل يهج الوصفتم تطبيق املن. و اصيلحاململحصول الصمغ العربى بأسواق وزيادة فاعلية األداء امليزة التنافسية  حصائية بينإ

( مفردة من الشركات والتجار والوكالء 100إستبانة في جمع البيانات تم توزيعها على عينة عشوائية طبقية عددها ) واستخدمت

امليزة التنافسية أن و . لزيادة فاعلية األداء امليزة التنافسية تعزيز إيجابي نحو . توصلت الدراسة إلى: أن اإلتجاه سواق املحاصيلأب

 ساعد في الوصول ألفضل األسواق العاملية بتقليل التكاليف. ت

وتطويرأسواق محاصيل الوالية تقدم خدمات البنيات التحتية لكل أسواق الوالية املركزية والحضرية،  بتطوير  أوصت الدراسة

 عن النظر إليها أسواق إيرادية وإستخدام برامج التدريب التسويقية للزيادة امليزة التنافسية تسويقية 
ً
مع كل األطراف لتعامل بدال

 .لزيادة كفاءة فاعلية األداء املتعاملة مع أسواق املحاصيل بالوالية

 
Abstract 

The paper taken the role of electronic marketing in the competition potentially in Kordofan State crop 

markets. In addition, the study aims to in lighting the role of competition potentially to increase the gum 

Arabic efficiency performance in north Kordofan State crops markets.  The problem of study in how to 

reinforce the competition potentially to reach the goals efficiently in gum Arabic marketing. The study 

assume that there is relation between static signs of competition potentially and increasing performance 

efficiency for gum Arabic in the State crops markets. Therefore, the study use the descriptive analyses 

method and questionnaire in data base collecting distributed at hundred random samples from companies 

– traders and producers agents in the State crops markets. The study to the positive attitude to reinforce 

the competition potentially to increase the performance efficiency. Also the study clear that the 

completion potentially help to reach the better global marketing by decreasing the cost. 

The recommended to develop the bias structure for the main and the rural markets developing the 

marketing services instead of fees colleting by using training programs in marketing for all those who 

related to crop markets to increase performance efficiency. 
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 املحور األول 

 أساسيات البحث والدراسات السابقة

: أساسيات البحث      
ً
 أوال

 / تمهيد:1

يرجع تاريخ نشأة أسواق املحاصيل بوالية شمال كردفان إلى القدم عندما كان الناس يتعاملون بنظام البيع والشراء للمحاصيل عبر 

م كأكبر سوق للصمغ العربى فى أفريقيا والوطن العربى، ظلت 1912العام  فياألسواق وقد نشأ سوق محصوالت االبيض  املقايضة فى

 بأسواق املحاصيل على وجه  علىم وكل أنظمة الحكم التي تعاقبت 1924بلدية االبيض منذ عام 
ً
 خاصا

ً
 وترتيبا

ً
الوالية تولي إهتماما

بيض في مجاالت التشريع املنظمة للعمل والسياسات اإلقتصادية املتجددة. ومتابعة األداء العموم وعلى رأسها سوق محصوالت األ 

 بنظام مجالس اإلدارات واملحليات واملحافظات ووزارة املالية ومجلس الوزراء واملجلس التشريعي والتقارير الدورية لوزارة 
ً
بدءا

املكتبية إلى اللوائح التنظيمية إلى  لعمل من النشرات واألوامر التجارة اإلتحادية حيث تطورت التشريعات التي تحكم نظام ا

 املحلية إلى التشريعات الوالئية واملنشورات اإلتحادية. األوامر

 / مشكلة الدراسة: 2

 بأن الباحث عمل بأسواق 
ً
ظهرت مشكلة الدراسة من خالل مالحظة الباحث لتسويق محصول الصمغ العربي باألسواق علما

م ومن ثم نمت الحاجة للتعرف على دور امليزة التنافسية في زيادة فاعلية األداء ملحصول 2019م وحتى 2000املحاصيل للفترة من 

 ل كردفان.الصمغ العربي بأسواق محاصيل والية شما

 سئلة الفرعية للدراسة في اآلتي:تتمثل األ 

 ما مدى أثر امليزة التنافسية لزيادة فاعلية األداء بأسواق املحاصيل بالوالية. .1

 هل هنالك كفاءة في األداء بأسواق الوالية املركزية والحضرية؟ .2

 ما هي أهم املشاكل التي تعوق فاعلية األداء بأسواق الوالية؟ .3

 األساسية للدراسة:/ الفرضية 3

ملحصول الصمغ العربي بأسواق محاصيل والية شمال  وزيادة فاعلية األداء عالقة ذات داللة إحصائية بين امليزة التنافسية دجتو 

  كردفان.

 :/ أهمية الدراسة4

 لامليزة التنافسية مجال مفهوم  زيادة املعرفة فىتساهم فى  
ً
عدم وجود دراسة كافية حول محصول الصمغ العربي علي مستوي نسبة

 ملحصول الصمغ العربي بالوالية.فاعلية األداء زيادة في أهمية الوالية. كما تساهم الدراسة 

 / أهدف الدراسة:5

ملحصول الصمغ العربي بوالية شمال كردفان. كما تهدف  علية األداءالزيادة ف التنافسية ةدور امليز هذه الدراسة للتعرف على  تسعى

 .لزيادة األداء سواق املحاصيل بالواليةأدور الخدمات التسويقية املقدمة في للتعرف على 

 

 منهجية الدراسة:/ 6
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 ، بالتطبيق على الشركات واملنتجين والتجار ووكالئهم بأسواق املحاصيل بالوالية. التحليلي الوصفي املنهجستخدام تم إ 

 حدود الدراسة: / 7

 .روابة(الرهد، ام  االبيض،)كردفان الحدود مكانية: أسواق محاصيل والية شمال 

 م.  2020الحدود زمانية: 

: الدراسات السابقة واملقارنة:
ً
 ثانيا

م( أثر إدارة خبرة الزبون على امليزة التنافسية لنيل درجة الدكتوراة فى إدارة األعمال 2018)الفتاح، دراسة: خالد عبد  .1

سالمية العاملية كلية الدراسات العليا. هدفت الدراسة إلى تحليل أثر إدارة خبرة الزبون على امليزة جامعة العلوم اإل 

حصائية عن إلى نتائج أهمها وجود أثرذي داللة ت في فلسطين، وقد توصلت الدراسة إتصاال التنافسية على قطاع اإل

( إلدارة خبرة الزبون بأبعادها على امليزة التنافسية، فقد أوص ى الباحث بجملة من التوصيات، α ≤0.05مستوى معنوية )

منها ضرورة  متابعة تطوير وتحسين طرق جمع بيانات الزبائن والتطوير في مجال خصوصية الزبون على إعتباره من ضمن 

أهم األمور التى ينظر لها الزبون عند التعامل مع منظمة معينة، كما أن على إدارة قطاع اإلتصاالت فى فسلطين زيادة وعى 

 عمالئها إلستخدام أدوات التفاعل اإللكترونية املرتبطة بإدارة عالقات الزبائن.

التسويقي في تعزيز امليزة التنافسية لشركات اإلتصاالت  دور اإلبتكار  ،م(2018)محمد، دفع هللا قسم هللا عبد الكافي  دراسة: .2

دكتوراة في الفلسفة في إدارة األعمال جامعة النيلين كلية الدراسات العليا. تناول البحث الالعاملة في السودان لنيل درجة 

هدفت الدراسة للتعرف  دور اإلبتكار التسويقي في تعزيز امليزة التنافسية لشركات اإلتصاالت العاملة في السودان، حيث

على الجوانب املختلفة لإلبتكار التسويقي في شركات اإلتصاالت، وتوضيح الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه اإلبتكار 

التسويقي في تعزيز امليزة التنافسية للشركات التي تتبع هذا املنهج مما يتيح لها التميز في أداء خدماتها واملحافظة على 

حصتها السوقية، كذلك دراسة وتحليل املشاكل التي تواجه قطاع اإلتصاالت في السودان وتقديم توصيات  عمالئها وزيادة

حاق تصاالت العاملة في السودان مما أدى إلى إلالصراع التنافس ي بين شركات اإل شدةالجتها. تمثلت مشكلة الدراسة في بمع

 عليها أن تتميز في ها، ويرجع ذلك لعدم إهتمام هذه الشركات باإلبتكالضرر ب
ً
ار التسويقي، ولتالفي هذه املشكلة كان لزاما

بتكار التسويقي والذي يعتبر من أهم مصادر التميز التنافس ي. ولقد تم صياغة املشكلة تقديم خدماتها وذلك بتطبيقها لإل 

تصاالت يزة التنافسية لشركات اإلالدور الذي يقوم به اإلبتكار التسويقي لتعزيز امل و ما همن خالل السؤال الرئيس ي التالي: 

 العاملة في السودان؟ 

لنيل تنافسية  ميزة لتحقيق الزبون  مع العالقة ستراتيجيةإ عتمادإب التسويقية املعرفة دارةإدور م(، 2017) ،حلموساألمين  .3

والتجارية وعلوم التسيير.  الجزائر كلية العلوم اإلقتصادية–علوم التسيير جامعة محمد خيضر بسكرة  فيدرجة الدكتوراة 

 مع تنافسية ميزة لتحقيق الزبون  مع العالقة إستراتيجية بإعتماد التسويقية املعرفة إدارة دور  معرفة لىإ الدراسة هذه هدفت

 والتي األغواط بوالية الجزائرية البنوك من مجموعة لدى الزبون  بمعرفة املتعلق جانبها في التسويقية املعرفة إدارة ىالتركيز عل

 131 للموظفين اإلجمالي العدد بلغ وقد الخاص القطاع من وبنكان العام القطاع من بنوك ستة ثمانية بنوك، عددها بلغ

 الحسابي، بإستخدام: املتوسط الفرضيات إختبار تم وقد  %87 ب تقدر بنسبة موظف 114 بلغت منه  عينة أخذ تم موظف

 البسيط الخطي اإلنحدار تحليل T-test االناث ذكور، املستقلة رتباط؛ للعيناتاإل  معامل ختالف؛اإل  معامل املعياري، اإلنحراف

 املتغير بين طردية عالقة أبرزها: وجود النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصلت .حادياال  التباين املتعدد إختبار تحليل واإلنحدار

 إدارة الثاني املستقل املتغير بين قوية طردية عالقة التنافسية. وجود امليزة التابع املتغير وبين الزبون  معرفة إدارة ول األ  املستقل

 في التسويقية املعرفة إدارة غواطاأل  بوالية الجزائرية البنوك التنافسية. تستخدم امليزة التابع املتغير وبين الزبون  مع العالقة

 البنوك الزبون. تمتلك مع العالقة إدارة األغواط بوالية الجزائرية البنوك الزبون. تستخدم معرفة بإدارة املتعلق جانبها

 أثر الزبون  بمعرفة املتعلق جانبها في التسويقية املعرفة إلدارة يوجد- ≥ α تحقيق التنافسية؛ في امليزة االغواط بوالية الجزائرية

 تنافسية ميزة تحقيق غواط؛ فياأل  بوالية الجزائرية البنوك لدى تنافسية ميزة0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو
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 األغواط. يوجد بوالية0.05 معنوية عند إحصائية داللة ذو أثر الزبون  مع العالقة إلدارة يوجد- ≥ α الجزائرية البنوك لدى

 عند إحصائية داللة ذو أثر مجتمعة الزبون  مع العالقة وإدارة الزبون  بمعرفة املتعلق جانبها في التسويقية املعرفة إلدارة

 الذكور  إجابات متوسطات بين0.05 معنوية ≥ α االغواط؛ بوالية الجزائرية البنوك لدى تنافسية ميزة تحقيق مستوى في

 الفروق بعض االناث. وجود0.05 معنوية مستوى  عند حصائيةإ داللة ذات فروقات توجد ال- ≥ α إجابات ومتوسطات

 بالنسبة والحالة اإلجتماعية العمر الشخصية، البيانات متغيرات بعض إلى تعزى  العينة أفراد إجابات متوسطات في املعنوية

 العالقة الثاني إدارة املستقل للمتغير بالنسبة املستخدم والبنك التعليمي املستوى  الزبون، معرفة إدارة األول  املستقل للمتغير

 إجابات أفراد متوسطات في معنوية فروق وجود عدم النتائج فأثبتت التنافسية امليزة التابع للمتغير  بالنسبة أما الزبون، مع

 املستقل متغير أن حيث املستقلين املتغيرين بين األهمية في واضح تباين الشخصية؛ وجود البيانات متغيرات إلى تعزى  العينة

 بالغة أهمية الزبون  مع العالقة إدارة الثاني املستقل املتغير يكتس ي في حين معنويته لعدم زاحته إ تم الزبون  معرفة إدارة األول 

 .التنافسية للميزة األغواط بوالية الجزائرية البنوك تحقيق في جدا

تصاالت ية األداء في قطاع اإللأثر اإلدارة اإلستراتيجية على كفاءة وفعام(، 2010)تبيدي،  محمد حنفي محمد نور  .4

تواجه شركات اإلتصاالت في السودان عدة تحديات،  الخرطوم.عمال جامعة إدارة األ  فيلنيل درجة الدكتوراة  السودانية

 في ظل بيئة أعمال تتغير 
ً
، وتتأثر باستمراريأتي في مقدمتها التحدي اإلداري الذي يواجه اإلدارة العليا، ويزداد الوضع تعقيدا

ة هذه الشركات إنتهاج أسلوب ولوجي والتقني املسارع واملنافسة الشديدة على املوارد، مما يحتم على إدار نبالتطور التك

وتتركز مشكلة البحث في مدي تطبيق وممارسة املتغيرات.  إداري متقدم لتستطيع التعامل بكفاءة وفعالية مع مختلف

اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع اإلتصاالت السودانية وأثر ذلك التطبيق على كفاءة وفعالية األداء في هذا القطاع الحيوي، 

حث للتعرف على مدى تطبيق وممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع اإلتصاالت السودانية، والوقوف على ويهدف هذا الب

: أن لدى اإلدارة العليا في شركات هيأثر تطبيقها على كفاءة وفعالية أداء هذا القطاع. تختبر هذه الدراسة عدة فروض 

ارة اإلستراتيجية، أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلتصاالت السودانية معرفة وإملام بمفاهيم وأساليب اإلد

معرفة اإلدارة العليا بمفاهيم وأساليب اإلدارة اإلستراتيجية وبين تطبيقها وممارستها في شركات اإلتصاالت، وأن هناك 

يق وممارسة اإلدارة عالقة ذات داللة إحصائية بين معرفة إدارة شركات اإلتصاالت السودانية بعملية التحليل البيئي وتطب

مكانات والثقافة التنظيمية والهياكل التنظيمية لشركات إل ى أن البيئة الداخلية للموارد وااإلستراتيجية، هذا إفتراض إل

اإلتصاالت تساعد على تطبيق وممارسة اإلدارة اإلستراتيجية، أن تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية يؤدي إلى كفاءة وفعالية األداء 

 استخدمتاإلتصاالت السودانية، وأن تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركات، وقد في شركات 

أسلوب التحليل  استخدمر واألحداث موضوع الدراسة وكذلك الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف الظواه

 برنامج)
ً
الفروض، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها  واختبار  اناتاالستب( لتحليل SPSSاإلحصائي وتحديدا

إثبات صحة جميع فرضيات البحث، وأن لدى اإلدارة العليا والوسطى في شركات اإلتصاالت معرفة بمفاهيم وأساليب 

فة واإلملام ة إرتباط قوية بين املتغيرات الشخصية والديمغرافية للمبحوثين واملعر قاإلدارة اإلستراتيجية، وأن هناك عال

بمفاهيم وأساليب اإلدارة اإلستراتيجية، كذلك أظهرت الدراسة توسيط ممارسة وتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في شركات 

اإلتصاالت، كما تبين منها أن الغالبية العظمى من املبحوثين يدركون أهمية ومزايا وفوائد تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في 

من املبحوثين لهم قناعة أكيدة بضرورة تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية فيها. توصلت الدراسة  %90هذه الشركات، وأن نسبة 

في شركات اإلتصاالت، وأن هذه الشركات لديها إهتمام يؤدي إلى كفاءة وفعالية األداء  إلى أن تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية

، إال أن هناك ضعف وقصور في التدريب في مجال
ً
اإلدارة اإلستراتيجية، كما تبين من الدراسة وجود بعض  بالتدريب عموما

 على نتائج 
ً
املعوقات واملحددات التي تؤثر على تطبيق وممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع اإلتصاالت في السودان، بناءا

ارة اإلستراتيجية خاصة الدراسة تم التوصل إلى عدد من التوصيات أهمها: اإلهتمام بالتدريب والتركيز عليه في مجال اإلد

في مجال التخطيط والتحليل والرقابة، كذلك توص ي الدراسة اإلدارة العليا في شركات اإلتصاالت السودانية بتطبيق اإلدارة 
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اإلستراتيجية في جميع العمليات واألنشطة، وأن تستعين بذوي الخبرة واإلختصاص في مجال اإلدارة اإلستراتجية، ألن نتائج 

دت فوائد ومزايا تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية وأثرها على كفاءة وفعالية األداء، وتوص ي الدراسة بضرورة معالجة الدراسة أك

املعوقات واملحددات التي تؤثر تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع اإلتصاالت، ووضع الحلول املناسبة لها حتى يتمكن هذا 

دارة اإلستراتيجية في تحقيق أهدافه، كما توص ي الدراسة شركات اإلتصاالت من مزايا تطبيق اإل  االستفادةالقطاع من 

بضرورة اإلهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه ورعايته، وتقترح إنشاء وحدات متخصصة داخل هذه الشركات تعني بهذا 

 على تطور وتقدم هذه الشر 
ً
 كات.الشأن، والتعاون مع الباحثين وتقديم العون لهم وهذا سينعكس إيجابا

 املقارنة بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة: 

تناولت هذه  بينمااالتصاالت، خالد عبد الفتاح، تناولت أثر إدارة خبرة الزبون على امليزة التنافسية على قطاع دراسة:  .1

 .التنافسية لزيادة فاعلية األداء باملؤسسات العامةامليزة  ة دور الدراس

دور اإلبتكار التسويقي في تعزيز امليزة التنافسية لشركات اإلتصاالت العاملة في  عبد الكافي محمد،قسم هللا دفع هللا دراسة:  .2

 العام.قطاع السودان، بينما تناولت هذه الدراسة دور امليزة التنافسية لفعالية االداء بال

تنافسية،  ميزة لتحقيق الزبون  مع العالقة إستراتيجية بإعتماد التسويقية املعرفة إدارة دراسة: األمين حلموس، تناولت دور  .3

 امليزة التنافسية لزيادة فاعلية األداء بقطاع املؤسسات العامة. بينما ركزت هذه الدراسة على دور 

، األداء في قطاع االتصاالت اليةأثر اإلدارة اإلستراتيجية على كفاءة وفعمحمد حنفي محمد نور تبيدي، تناولت  دراسة: .4

 . ةعامؤسسات الاملبه الدراسة زيادة فاعلية األداء بينما تناولت هذ

 املحور الثاني

 اإلطار النظري 

 :
ً
 امليزة التنافسيةأوال

مركز أفضل بالنسبة للمنظمات األخرى  فيتجعلها  التي االستراتيجياتيشير مفهوم التنافسية إلى قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق 

األفضل لإلمكانيات واملوارد الفنية واملادية واملالية  االستغاللامليزة التنافسية من خالل  قوتتحقنفس النشاط.  فيالعاملة 

تمكنها من تصميم وتطبيق  والتيتتمتع بها املنظمة  التيوالتنظيمية باإلضافة إلى القدرات والكفاءات واملعرفة وغيرها من اإلمكانيات 

 (.2008، أبوبكرالتنافسية. ) استراتيجيات

امليزة التنافسية بالتقدم على اآلخرين بالسعر واإلنتاج وحجم السوق املستهدف والتميز باملوارد. املنظمات لديها القدرة على  تتمثل

  م(.2015 خرون،آسويس ى و  )السوق.  في االستمراريةإضافة قيمة ملنتجاتها حتى يصعب تقليدها وخصائص مميزة تمكنها من 

 للنجاح 
ً
 وجوهريا

ً
 أساسيا

ً
ظل بيئة األعمال الحديثة، إذ يرتبط مفهومها  فيخلق قيمة للزبون  فيوتعتبر امليزة التنافسية عنصرا

بإستخدام املنظمة ملواردها وإمكانياتها بشكل يتسم بنوع من الخصوصية والتميز مما يشكل فجوة تفوقها على منافسيها، ونتيجة 

على امليزة التنافسية ملدة  واالستثمار واملحافظة  واكتساباملفهوم على العمل الدؤوب واملستمر لخلق  لذلك تحرص املنظمات حسب

تحدد إذا ما كانت  التي هيالصناعة  فيبمكان موقع املنظمة "  porterأطول أن مفهوم امليزة التنافسية الذى أشار إليه العالم "

تستطيع التموضع بشكل جيد قد تكسب معدات عالية على الرغم  التيأعلى أو أقل من متوسط ربحية الصناعة، فاملنظمة  حيتهارب

. وتعتبر امليزة التنافسية للمنافسين بأنها تقدم قيمة أكبر 
ً
من عدم مالءمة هيكل الصناعة وكون معدل ربحية تلك الصناعة معتدال

 ( م2007كوتلر وآخرون،  )األعلى. ائد أكثر والتي تبرر األسعار و عن طريق تقديم فل أسعار أقل أو للعميل إما من خال

 أو منظمة أو Davidويعرفها " 
ً
" على أنها العملية التى يكافح فيها كيان ما، للتفوق على أخر وهذا الكيان يمكن أن يكون شخصا

عليها أن توفر عدة عوامل مثل القدرة والرغبة فى الفوز والوالء أو  تكون املنظمة منافسة ينبغى ولكيدولة، والهدف هو الفوز، 

 اإللتزام وتوفر املوارد املحدودة. 

 أهمية امليزة التنافسية: 
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يرى "مايكل بورتر" أن أهمية امليزة التنافسية هى القيمة التى تقدمها املؤسسة لعمالئها والتى تتجاوز كلفة إنتاجها ومدى إستعداد 

التى تنشأ فى املؤسسة بمجرد الوصول إلى إكتشاف طرق جديدة أكثر فاعلية فى التسويق واإلبتكار من تلك  وهيائها. العمالء لشر 

املستخدمة من قبل املنافسين. وترتبط بعناصر مختلفة كالعوامل الداخلية والخارجية لبيئة العمل واملوظفين والقدرة اإلنتاجية 

دها للمؤسسة هى قدرة املؤسسة على اإلحتفاظ بعمالئها والحصول على عمالء جدد نظير ما والخبرة السوقية. ولعل من أبرز فوائ

تقدمه لهم من منتجات تتميز بها عن املنافسين ويحقق تطلعاتهم. وفى حال تحقق رضا املستهلك يمكن للمؤسسة أن ترفع من 

 م(.  2018م، جوجل دوت كم، )2009امليزة التنافسية، . .حصتها السوقية بما توافق مع خططها اإلستراتيجية

 

 أهداف امليزة التنافسية: 

تحقيق درجة عالية من الكفاية: بمعنى أن تحقق املؤسسة نشاطها وأعمالها بأقل مستوى ممكن من التكاليف وفي ظل  .1

 التطور التكنولوجي املسموح به.

التطور والتحسين املستمر لألداء: من خالل التركيز على تحقيق اإلبداعات التكنولوجية واإلبتكارات والتي تكون تكلفتها  .2

.
ً
 مرتفعة نسبيا

 من تعظيم  .3
ً
ميلود، رابح،  )أرباحها. الحصول على نمط مفيد لألرباح: إذ تمكن املؤسسات ذات الكفاءة األعلى األكثر تطورا

 .(  م2010

 يجيات العامة للميزة التنافسية:اإلسترات

تستند بعض املنظمات إلى تطبيق إستراتيجية معينة لغرض خوض سباق التنافس، وبناء مركز إستراتيجى متميز يضمن لها 

بيئة منظمات األعمال، وللحصول على ميزة تنافسية صعبة التقليد وتحقيق عائد أكبر وبناًء على ذلك فأن  البقاء والنمو فى

      هناك ثالث إستراتيجيات لتحقيق أداء أفضل حتى يعود بالنجاح للمنظمات وهذه اإلستراتيجيات هى:

 إستراتيجية قيادة الكلفة:

على تكاليف مدخالت اإلنتاج مقارنة مع منافسيها، بحيث تحقق تغيير جوهرى فى التكاليف الكلية ألى صناعة  تبنى هذه اإلستراتيجية

باإلعتماد على بعض اإلجراءات الهادفة، حيث تتطلب إستراتيجية قيادة الكلفة بأن تمتلك املنظمة منتجات منخفضة التكاليف فى 

كاليف عام، وأن تهتم بمراقبة التكاليف اإلدارية واإلستخدام األمثل للموارد صناعة ما بمستوى من الجودة وتسعى إلى خفض الت

 أكبر من منافسيها.
ً
 املتاحة واإلستفادة من تراكم الخبرات فى تطوير املوارد البشرية حتى يتسنى للمنظمة تحقيق ربحا

ة الكلفة ، البد أن يكون لديها املقدرة الداخلية من وكثيرمن الشركات التى تنجح فى تعزيز امليزة التنافسية من خالل إستراتيجية قياد

 خالل اآلتى:

 أن يكون لديها راس مال كبير بحيث يمكن إستثماره فى املوجودات الخاصة باإلنتاج. -1

 املهارات الالزمة لتصميم منتجات جديدة. -2

 توفير الخبرة فى مجال هندسة التصنيع. -3

 قنوات توزيع فعالة.  -4

 إستراتيجية التميز:

تيجية البحث عن التميز أو اإلنفراد بخصائص إستثنائية يصعب تقليدها فى ميدان الصناعة وتكون ذات قيمة كبيرة للمشترى إسترا

" أن أفضل املنتجات والخدمات هى التى تحمل " Dess, et alبما يحقق رغباته كاألسعار التشجيعية وخدمات ما بعد البيع. ويؤكد 

يمة كبيرة لدى العمالء وأنها أفضل من منتجات املنافسين أو مختلفة عنهم بمعنى أكثر أن تضع صفات فريدة من نوعها، وتتمتع بق

 م(.2003ديلة ملا تتمتع به من صفات فريدة )مرس ي،أسعار إستثنائية للمنتج ال يمكن الحصول عليها فى منتجات ب
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 إستراتيجية التركيز:

داخل قطاع الصناعة بحيث يتم التركيز على جزء معين من السوق، وتكثيف  تستند على أساس إختيار مجال تنافس ى محدود فى

 نشاط املنظمة التسويقى فى هذا الجزء والعمل على إستبعاد اآلخرين ومنعهم من التأثير فى حصة املنظمة.

زة تنافسية فى التكلفة، " على التركيز على قطاع معين من السوق وتستخدم محورين األول تحقيق مي ,Wheelen et alفى حين يشير "

 والثانى فى تميز املركز، حيث تعتمد هذه اإلستراتيجية على التخصص فى منتج معين أو سوق معين. 

 :
ً
 مفهوم فاعلية األداءثانيا

ُيحظي مفهوم األداء بأهمية كبرى في تسيير املؤسسات وهذا من منطلق أن األداء يمثل الدافع األساس ي لوجود أية مؤسسة،  كما 

، كمي
ً
 ومتطورا

ً
 واسعا

ً
 في تحقيق هدفها الرئيس ي أال وهو البقاء واإلستمرارية. ويتصف األداء بكونه مفهوما

ً
ا عتبر العامل األكثر إسهاما

أن محتوياته تتميز بالديناميكية نظرا لتغير وتطور مواقف وظروف املؤسسات بسبب تغير ظروف وعوامل بيئتها الخارجية والداخلية 

تاب والدارسين في حقل التسيير فيما على حد السوا
ُ
ء، ومن جهة أخرى فقد أسهمت هذه الديناميكية في عدم وجود إتفاق بين الك

 يخص املحتوى التعريفي ملفهوم األداء.

يشير مفهوم األداء في عمومه إلى ذلك الفعل الذي يقود إلى إنجاز األعمال كما يجب أن تنجز والذي يتصف بالشمولية واإلستمرار، 

وهو يعتبر املحدد لنجاح املؤسسة وبقائها في أسواقها املستهدفة ويعكس مدى قدرة املؤسسة على التكيف مع بيئتها، أو فشلها في 

 تحقيق التأقلم املطلوب، ويقارن مفهوم األداء في التسيير بالكفاءة والفعالية.

إنجاز نشاط أو تنفيذ مهمة، بمعنى القيام بفعل يساعد  فإنه يدل على " تأدية عمل أو  (A.Kherakhemويعرف األداء من وجهة نظر)

على الوصول إلى األهداف املسطرة" بمعنى أن األداء يتجسد في القيام باألعمال واألنشطة واملهمات بما يحقق الوصول إلى الغايات 

إستخدام املؤسسة للموارد املالية ( أنه إنعكاس لكيفية Miller et Bromilyواألهداف املرسومة من طرف إدارة املؤسسة. ويعرف )

 والبشرية، وإستغاللها بكفاءة وفعالية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها. 

( هى القدرة على القيام بالعمل املطلوب بقليل من اإلمكانات والنشاط الكفء األقل تكلفة، بمعنى Vincentالكفاءة حسب تعريف )

 ية بأقل تكلفة ممكنة.اإلستخدام األمثل للموارد املؤسسات

( قدرة املؤسسة على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية من نمو مبيعات وتعظيم حصتها Walker et Ruibertالفعالية حسب تعريف )

  .م(2010الداوي،  السوقية مقارنة باملنافسة، وتعنى نسبة قيمة املخرجات الفعلية إلى املخرجات املتوقعة أو املخططة.)

ويعتبر األداء النتيجة النهائيى لألنشطة، ويعتمد إختيار أي معيار لتقييم األداء على الوحدة التنظيمية التي يجب تقييمها واألهداف 

التي يجب تحقيقها وهى جزء من عملية إدارة اإلستراتيجية لقياس األداء املؤسس ي بمجرد أن يتم تطبيق اإلستراتيجية.) دافيد، 

 م(.2014توماس، 

 مية األداء:أه

 تاتي أهمية االداء في التعرف على أداء املؤسسة يسهم في الكشف عن النواحي اآلتية:

 مدى مالئمة الخطة للمحددات البيئية. .1

 مالئمة األجراءات اإلستراتيجية ألهداف املنظمة ومواردها. .2

 طالع جيد لها.املعنين بتنفيذ الخطط هم على إن التأكد من أ .3

 التنسيق بين أجزاء األعمال والسياسات.التأكد من مستوى  .4

 هداف.ئمة تقسيمات الهيكل في تنفيذ األ مدى مال  .5

  .م(2014) الكرخي،ستراتيجية ملالحظة الدوافع واإلتجاهات لدى األشخاص.معرفة وضع املشاركين في تنفيذ اإل  .6

 أهداف األداء:

 آلتي:تسعى املؤسسة لتحقيقها فى ا ساسية لألداء والتىهداف األ تتمثل األ 
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 تمكين املنظمة من الحصول على صورة واضحة إلجراء مراجعة تقويمية شاملة. .1

 اإلستخدام الرشيد للموارد املتاحة لتحقيق أعلى عائد وبأقل تكلفة وبنوعية جيدة . .2

 تقويم شامل لإلقتصاد الوطني باإلعتماد على نتائج كل مشروع. .3

 السياسات والخطط العلمية املتوازنة والواقعية.والدة قاعدة معلوماتية كبيرة تستخدم في رسم  .4

تحديد مواقع الخلل والضعف في نشاط املنظمة والعمل على التخلص منها من خالل الحلول املناسبة بعد تحليلها ومعرفة  .5

 .م(2001الكرخي،  )مسبباتها.

 أنواع األداء:

 األداء املالي: .1

 املؤشرات املالية لقياس األداء ألنه: يشير إلى إستخدام

 يمكن مقارنتها مع املنافسين واملعدل العام للقطاع العاملين فيه. .أ

 إمكانية تحديد معدالت املخاطر املحتملة. .ب

 ج. معرفة كشوف األرباح غير املحققة وفرص النمو املحتملة.

 األداء العملياتي:     .2

 صة السوقية وجودة منتجات وتقديم منتجات جديدة.يتضمن إستخدام مقاييس عملياته مثل الح     

 فاعلية املنظمة:     .3

وهي الدرجة التي تحقق بها املنظمة ألهدافها وهى مفهوم واسع تاخذ بصورة مطلقة بنظر اإلعتبار مدى التقلبات على املستويات      

 
ً
 . م(2009)الخطيب، زيغان، اإلدارية واملنظمة معا

 

 

 مقاييس األداء: 

 لتعدد األهداف واألغراض املطلوب تحقيقها في عملية التقييم بعضها كمي تعدد 
ً
املقاييس املستخدمة في عملية تقييم األداء وفقا

 واآلخر نوعي ومن هذه املقاييس:

املقاييس املالية: هى محصلة ملختلف السياسات املتخذة في إدارة مختلف شؤونه ويوفر معلومات معبرة عن الطريقة التي  .أ

 بها الوحدات اإلقتصادية.تدار 

العائد على اإلستثمار: هو من املقاييس الشائعة اإلستخدام من الناحية التقليدية فى مجال الربحية ويستخدم للحكم على  .ب

 كفاءة اإلدارة في إستغالل املوجودات. 
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 نشاط املصرف.معدل العائد على حقوق امللكية: ما يحصل عليه املساهمون من وراء إستثماراتهم ألموالهم في  .ت

 مقاييس أصحاب املصالح: هم أشخاص مهتمون بنشاط املنظمة ألنهم يتأثرون بشكل كبير بتحقيق أهدافها. .ث

 مقاييس األفراد: تصف مدى جودة أداء األفراد للمهمة ويمكن إستخدامها لتقييم ومكافأة األفراد داخل املنظمة. .ج

قياس ما تحققه املؤسسة من عوائد مقارنة مع الكلفة املباشرة  مقاييس القيمة املضافة: يعد من املؤشرات املفضلة في .ح

 لتحقيق تلك العوائد.

مقاييس اإلنتاجية: هى النتائج الذي يحصل عليه بقسمة املخرجات على أحد عناصر اإلنتاج، فهى عالقة بين مخرجات  .خ

 أكثر دقة من اإلنتاج في تقييم امل
ً
ؤسسة وكفاءة العامل وطريقة إستخدام ومدخالت ، نفقات وإيرادات، وهى تحمل تقييما

 . م (2006)امليحاوي، قاسم،اآللة أو املواد االولية

 املحور الثالث

 الدراسة امليدانية

: أهداف الدراسة
ً
 أوال

 ملحصول الصمغ العربي بأسواق محاصيل والية شمال كردفان.وفاعلية األداء ختبار العالقة بين امليزة التنافسية تهدف إلى إ

: مجتمع وعينة الدراسة ًً ً
 ثانيا

قية عددها ختيارعينة عشوائية طبإيتكون مجتمع الدراسة من الشركات والتجار والوكالء بأسواق محاصيل والية شمال كردفان تمَّ 

عليها ستخدامها في التحليل. األداة املستخدمة لجمع البيانات التي إعتمدت ( إستبانة سليمة تم إ92( مفردة وتم إسترجاع )100)

ستقصاء تم إعدادها وتطويرها بناء على اإلطالع على الدراسات السابقة ذات إالدراسة في الحصول على البيانات األولية على قائمة 

 الصلة بموضوع الدراسة واإلستفادة منها في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.

 املوزعة واملعادةاإلستبيانات   (1جدول رقم )

 بةالنس العدد البيان

 %100 100 ستبيانات املوزعةإل ا

 %92 92 التي تم إرجاعها اإلستبيانات

 %8 8 التي لم يتم إرجاعهااإلستبيانات 

 0 0 غير صالحة للتحليل اإلستبيانات

 %92 92 الصالحة للتحليل اإلستبيانات

 م2019املصدر: إعداد الباحثان من الدراسة امليدانية 

ستخدامها في التحليل بنسبة استرجاع إ( إستبانة سليمة تم 92سترجاع )على مجتمع الدراسة وتم إ إستبانة (100تم توزيع عدد )

  %92بلغت 

: أداة الدراسة
ً
 ثالثا

 ستبانة البيانات الشخصية الفرادإستمارة اإل ستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة حيث تضمنت مارة اإل ستإستخدم الباحث إ

عينة الدراسة احتوت على نوع املؤسسة، حجم النشاط، سنوات التواجد فى السوق، وكذلك تضمنت عبارات الفرضية والتى تشمل 
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 ملقياس ليكرت الخماس ي املتوفاعلية األداء امليزة التنافسية  محورين
ً
درج التي يتكون من خمسة مستويات)أوافق بشدة، أوافق، وفقا

 بشدة(. وافق، ال أوافقمحايد، ال أ

:
ً
 حصائية املستخدمة األساليب اإل  رابعا

نحراف املعياري، ختبار الثبات، التوزيع التكراري، الوسط الحسابي، اإل إساليب اإلحصائية الوصفية املتمثلة في) ستخدام األ تم إ

برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  تحليل البيانات بواسطة الحاسب اآللي وذلك بإستخدامتم نحدار( كما تحليل اإل 

 (.spssاإلجتماعية)

: درجة مصداقية البيانات  
ً
 خامسا

 ختبار صدق محتوى املقياسإ )أ(

إحدى الركائز األساسية التي يقوم عليها تصميم أداة جمع البيانات وذلك ملواجهة عقبات  بشكل عام يمثل صدق قائمة اإلستقصاء 

قياس متغيرات الدراسة, ويقصد بصدق املقياس تحديد إلى أى درجة يقيس املقياس الغرض املصمم من أجله, وللتحقق من صدق 

حث بعرض مسودة أداة القياس على مجموعة من املقياس فقد إعتمد الباحث على الصدق الظاهري وفى هذا الصدد قام البا

, وقد طلب من املحكمين إبداء أرائهم حول املحكمين في مجال موضوع الدراسة ( من10املحكمين والخبراء املختصين بلغ عددهم )

رونها مناسبة أداة الدراسة ومدى صالحية الفقرات وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة اللغوية أو أية مالحظات ي

وبعد أن تم إسترجاع اإلستبانة من جميع املحكمين تم تحليل إستجاباتهم واألخذ  فيما يتعلق بالتعديل أو التغيير أو الحذف.

بمالحظاتهم وإجراء التعديالت التي أقترحت عليه، مثل تعديل محتوى بعض الفقرات لتصبح أكثر مالئمة, وحذف بعض الفقرات 

ة اللغوية وبذلك أصبحت األداة صالحة لقياس ما وضعت له. وبذلك تمَّ تصميم اإلستبانة في صورتها وتصحيح أخطاء الصياغ

 النهائية.

 تساق الداخلى)ب(/ صدق اإل

 :تساق الداخلى لعبارات محور امليزة التنافسيةإل/ صدق ا1

 جدول يوضح معامالت اإلرتباط بين كل عبارة من عبارات امليزة التنافسية والدرجة الكلية للمحور: فيما يلى

 

 ( معامل ارتباط بين كل عبارة من عبارات امليزة التنافسية  باملجموع الكلي 2جدول )

 م
معامل  العبارات

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.86 نشاطى فى السوق تزيد حجم امليزة التنافسية  1

 0.000 0.75 قوي العالقة بين سوق املحصول والعمالء امليزة التنافسية ت 2

 0.000 0.81  التنافس زيد من تطور األسواق املحلية من خاللتالتنافسية  ةامليز  3

 0.000 0.72 للمحاصيلتقلل التكاليف وتدعم التسويق التنافسية امليزة  4

 0.000 0.83 حقق للمؤسسة اإلستمرارية من خالل التميزامليزة التنافسية ت 5

  طلوبة مما يزيد التنافسساعد فى عرض املحصول باملواصفات املامليزة التنافسية ت 6
ً
 0.000 0.87 عامليا

 0.000 0.82 زيد الطلب على الصادرات من حيث التنافسامليزة التنافسية ت 7

 0.000 0.89 املنتجات ملواكبة األسواق العاملية زيد التنافس لتطوير امليزة التنافسية ت 8
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 0.000 0.78 ساعد على الوصول ألفضل األسواق العاملية امليزة التنافسية ت 9

 0.000 0.88 التنافسزيادة ماهرة لعمالة حتاج لامليزة التنافسية بأسواق املحاصيل ت 10

  دعم املنافسة فىتركز على الجودة لامليزة التنافسية ت 11
ً
 0.000 0.82 التسويق عامليا

 0.000 0.86 حتاج لتوفير وعرض معلومات عن املنافسين مما يزيد سمعة املؤسسةامليزة التنافسية ت 12

 م2019 من بيانات الدراسة امليدانية اناملصدر: إعداد الباحث

 

حيث بلغت قيم  %5دالة عند مستوى معنوية  ويتضح من الجدول أن معامالت اإلرتباط لجميع عبارات محور تعزيز امليزة التنافسية

 وبذلك يعتبر البعد صادقا" ملا وضع لقياسه. 0.05مستوى املعنوية أقل من 

 )ج(/ الصدق البنائى 

رتباط الدراسة باملجموع الكلى حيث تم تقدير قيم معامل اإل  رتباط لجميع محاور الثبات عن طريق تقدير معامالت اإل ختبار تم إ 

 ختبار:( نتائج اإل 3وفيما يلي جدول ) ,لجميع محاور باملجموع الكلي

 معامل إرتباط محاور الدراسة باملجموع الكلي   (3)جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد م

 0.000 0.82 امليزة التنافسية /1

 0.000 0.79 فاعلية األداء  /2

 م2019 الدراسة امليدانيةاملصدر: إعداد الباحثان من بيانات 

( باملجموع 0.05يتضح من الجدول أن جميع محاور الدراسة لها عالقة إرتباط إيجابية وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 الكلي للمحور الذي تنتمي إليه. وبذلك تعتبر جميع أبعاد األداة تقيس ما وضعت لقياسة.

 

 الثبات ملحاور الدراسة ( نتائج إختبار 4جدول )

 املحور  عدد الفقرات معامل االرتباط مستوى املعنوية

 /  امليزة التنافسية1 12 0.85 0.000

 / فاعلية األداء2 13 0.80 0.000

 م2019املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة امليدانية 

  

( ومن ثم يمكن القول 0.86معامل الثبات لجميع محاور الدراسة حيث بلغ معامل الثبات لجميع املحاور ) يتضح من الجدول إرتفاع

بأن املقاييس التي إعتمدت عليها الدراسة تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من اإلعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق 

 أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.

 

 

 دول يوضح معامالت اإلرتباط بين كل عبارة من عبارات امليزة التنافسية والدرجة الكلية للمحور:فيما يلى ج
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 امليزة التنافسية  باملجموع الكلي  بين كل عبارة من عباراترتباط إ( معامل 5جدول )

 م
معامل  العبارات

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.86 امليزة التنافسية تزيد حجم نشاطى فى السوق  1

 0.000 0.75 امليزة التنافسية تقوي العالقة بين سوق املحصول والعمالء  2

 0.000 0.81 التنافسزيد من تطور األسواق املحلية من خالل تامليزة التنافسية  3

 0.000 0.72 امليزة التنافسية تقلل التكاليف وتدعم التسويق للمحاصيل 4

 0.000 0.83 امليزة التنافسية تحقق للمؤسسة اإلستمرارية من خالل التميز 5

6  
ً
 0.000 0.87 امليزة التنافسية تساعد فى عرض املحصول باملواصفات املطلوبة مما يزيد التنافس عامليا

 0.000 0.82 امليزة التنافسية تزيد الطلب على الصادرات من حيث التنافس 7

 0.000 0.89 تزيد التنافس لتطوير املنتجات ملواكبة األسواق العامليةامليزة التنافسية  8

 0.000 0.78 امليزة التنافسية تساعد على الوصول ألفضل األسواق العاملية  9

 0.000 0.88 امليزة التنافسية بأسواق املحاصيل تحتاج لعمالة ماهرة لزيادة التنافس 10

11  
ً
 0.000 0.82 امليزة التنافسية تركز على الجودة لتدعم املنافسة فى التسويق عامليا

 0.000 0.86 امليزة التنافسية تحتاج لتوفير وعرض معلومات عن املنافسين مما يزيد سمعة املؤسسة 12

 م2019 املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية

 

حيث بلغت قيم  %5امليزة التنافسية دالة عند مستوى معنوية  رتباط لجميع عبارات محور اإل  ويتضح من الجدول أن معامالت

 وبذلك يعتبر البعد صادقا" ملا وضع لقياسه. 0.05مستوى املعنوية أقل من 

 ( نتائج اختبار ألفا كرنباخ ملقياس محاور الدراسة6جدول )

 ألفا كرنباخ عدد العبارات محاور الدراسة

 

 0.85 12 التنافسية / امليزة1

 0.82 13 / فاعلية األداء2

 م2019من نتائج الدراسة امليدانية املصدر: إعداد الباحثان 

( وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية من الثبات %60كبر من )ختبارالصدق لجميع محاور الدراسة أنتائج إأن  يتضح من الجدول 

( وهو ثبات وصدق مرتفع جدا ومن ثم 0.85كرنباخ للمقياس الكلى ملحاور الدراسة )لجميع محاور الدراسة حيث بلغت قيمة الفأ 

داخلي لعباراتها مما يمكننا من عتمدت عليها الدراسة لقياس )محاورالدراسة( تتمتع بالثبات الإن املقاييس التي أيمكن القول ب

 عتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.اإل 

 التوزيع التكراري لعبارات محاور الدراسة: 
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 عبارات محاور الدراسة املختلفة في املجتمع موضع الدراسة وذلك على النحو التالي : وفيما يلي التوزيع التكراري للعبارات التي تقيس

 دراسة:املجتمع موضع الفيما يلي التوزيع التكراري للعبارات التي تقيس محور تعزيز امليزة التنافسية في 

 ( التوزيع التكراري لعبارات محور امليزة التنافسية7جدول )

 العبارة

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

امليزة التنافسية تزيد /1

 حجم نشاطى فى السوق 
46 50 28 30.4 9 9.8 7 7.6 2 2.2 

امليزة التنافسية تقوي /2

العالقة بين سوق املحصول 

 والعمالء 

46 50 33 35.9 6 6.5 5 5.4 2 2.2 

زيد من التنافسية ت امليزة/3

تطور األسواق املحلية من 

 التنافسخالل 

44 47.8 32 34.8 5 5.4 8 8.7 3 3.3 

امليزة التنافسية تقلل /4

التكاليف وتدعم التسويق 

 للمحاصيل

38 41.3 38 41.3 9 9.8 5 5.4 2 2.2 

امليزة التنافسية  تحقق /5

للمؤسسة اإلستمرارية من 

 خالل التميز

38 41.3 40 43.5 6 6.5 7 7.6 1 1.1 

امليزة التنافسية  تساعد /6

فى عرض املحصول 

باملواصفات املطلوبة مما 

 
ً
 يزيد التنافس عامليا

45 48.9 38 41.3 3 3.3 4 4.3 2 2.2 

التنافسية تزيد امليزة /7

الطلب على الصادرات من 

 حيث التنافس

52 56.5 32 34.8 2 2.2 4 4.3 2 2.2 

امليزة التنافسية تزيد /8

التنافس لتطوير املنتجات 

 ملواكبة األسواق العاملية

51 55.4 33 35.9 2 2.2 4 4.3 2 2.2 

امليزة التنافسية  تساعد /9

على الوصول ألفضل 

 األسواق العاملية 

56 60.9 33 35.9 2 2.2 1 1.1 0 0 

امليزة التنافسية  /10

بأسواق املحاصيل تحتاج 

لعمالة ماهرة لزيادة 

53 57.6 29 31.5 5 5.4 5 5.4 0 0 
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 التنافس

امليزة التنافسية  تركز /11

على الجودة لتدعم 

 
ً
 املنافسة فى التسويق عامليا

51 55.4 32 34.8 7 7.6 2 2.2 0 0 

التنافسية  تحتاج امليزة /12

لتوفير وعرض معلومات عن 

املنافسين مما يزيد سمعة 

 املؤسسة

52 56.5 28 30.4 7 7.6 5 5.4 0 0 

 1.4 16 5.2 57 5.7 63 35.9 396 51.8 572 اجمالى العبارات

 2019املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 

( بينما بلغت امليزة التنافسية( % من أفراد العينة يوافقون على اجمالى العبارات التي تقيس )86.7يتضح من الجدول أن نسبة )

( %.و فيما يلي 5.7( %، أما أفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )6.6نسبة غير املوافقين على ذلك )

 ى العبارات:التوزيع التكراري على مستو 

، بينما امليزة التنافسية تزيد حجم نشاطى فى السوق (% من أفراد العينة يوافقون على أن 80.4( نسبة )1. يتبين من العبارة رقم )1

 ( %.9.8العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) أفراد(%إما 9.8بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

امليزة التنافسية تقوي العالقة بين سوق املحصول (% من أفراد العينة يوافقون على أن 85.9( نسبة )2بارة رقم ). يتبين من الع2

العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم  أفراد(%إما 7.6، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )والعمالء

(6.5.% ) 

زيد من تطور األسواق املحلية من تامليزة التنافسية (% من أفراد العينة يوافقون على أن 82.6نسبة )( 3. يتبين من العبارة رقم )3

العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت  (%إما أفراد12بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك ) التنافس، خالل

 ( %.5.4نسبتهم )

امليزة التنافسية تقلل التكاليف وتدعم التسويق (% من أفراد العينة يوافقون على أن 82.6( نسبة )4. يتبين من العبارة رقم )4

العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم  أفراد(%إما 7.6، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )للمحاصيل

(9.8.% ) 

امليزة التنافسية تحقق للمؤسسة اإلستمرارية من العينة يوافقون على أن  (% من أفراد85.8( نسبة )5. يتبين من العبارة رقم )5

العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم  أفراد(%إما 8.7، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )خالل التميز

(6.5.% ) 

(%إما 6.5، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )فقون على أنمن أفراد العينة يوا (%90.2( نسبة )6. يتبين من العبارة رقم )6

 ( %.3.3العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) أفراد

امليزة التنافسية تزيد الطلب على الصادرات من حيث (% من أفراد العينة يوافقون على 91.3( نسبة )7. يتبين من العبارة رقم )7

العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم  أفراد(%إما 6.5، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )التنافس

(2.2.% ) 

امليزة التنافسية تزيد التنافس لتطوير املنتجات (% من أفراد العينة يوافقون على أن 91.3( نسبة )8. يتبين من العبارة رقم )8

العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد  أفراد(%إما 6.5، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )يةملواكبة األسواق العامل

 ( %.2.2بلغت نسبتهم )
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امليزة التنافسية تساعد على الوصول ألفضل األسواق (% من أفراد العينة يوافقون على أن 96.8( نسبة )9. يتبين من العبارة رقم )9

( 2.2العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أفراد (%إما 1.1بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )بينما  العاملية،

%. 

امليزة التنافسية بأسواق املحاصيل تحتاج لعمالة (% من أفراد العينة يوافقون على أن 89.1( نسبة )10. يتبين من العبارة رقم )10

العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد  أفراد(%إما 5.4بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك ) ، بينماماهرة لزيادة التنافس

 ( %.5.4بلغت نسبتهم )

امليزة التنافسية تركز على الجودة لتدعم املنافسة (% من أفراد العينة يوافقون على أن 90.2( نسبة )11. يتبين من العبارة رقم )11

 
ً
العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت  أفراد(%إما 5.4ا بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )، بينمفى التسويق عامليا

 ( %.7.6نسبتهم )

امليزة التنافسية تحتاج لتوفير وعرض معلومات (% من أفراد العينة يوافقون على أن 86.9( نسبة )12. يتبين من العبارة رقم )12

العينة والذين ال يبدون إجابات  أفراد(%إما 5.4، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )ملؤسسةعن املنافسين مما يزيد سمعة ا

 ( %.7.6محددة فقد بلغت نسبتهم )

 

 وفيما يلي نتائج التحليل االحصائى ملحور التسويق االلكترونى باملجتمع موضع الدراسة

 املجتمع موضع الدراسة: في علية األداءفيما يلي التوزيع التكراري للعبارات التي تقيس محور فأ

 ( التوزيع التكراري لعبارات محور فاعلية األداء8جدول )

 العبارة

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

/فاعليةةةةةةةةةةةةةةةةة األداء تسةةةةةةةةةةةةةةةةاعد 1

علةةةةةةةةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةةةةةةةةذب املنافسةةةةةةةةةةةةةةةةةين 

 للسوق 

46 50 36 39.1 4 4.3 6 6.5 0 

0 

 

 

/ فاعليةةةةةةةةةةةةة األداء تسةةةةةةةةةةةةاعد 2

علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع الخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 املستقبلية

46 50 34 37 6 6.5 5 5.4 1 1.1 

/ فاعليةةةةةةةةةةةةة األداء تسةةةةةةةةةةةةاعد 3

علةةةةةةةةةى تقويةةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةين 

 املتعاملين بالسوق 

43 46.7 38 41.3 8 8.7 3 3.3 0 0 

/ فاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األداء تعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 4

علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى تعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز رؤيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 املؤسسة

42 45.7 20 21.7 10 10.9 16 17.4 4 4.3 

/الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنظم الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 5

بالعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق 

املحصةةةةةةةةةةةةةةةةول معقةةةةةةةةةةةةةةةةدة ممةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 يقلل فاعلية األداء

24 26.1 33 35.9 10 10.9 25 27.2 0 0 

 1.1 1 4.3 4 7.6 7 25 23 62 57/العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملون بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق 6
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املحصةةةةةةةةةول ملتزمةةةةةةةةةون بةةةةةةةةةأداء 

واجبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتهم ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 فاعلية األداء 

/تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير مهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 7

فاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةةةةةةةاملين تزيةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

األداء بأسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواق 

 املحاصيل

18 19.6 13 14.1 7 7.6 47 51.1 7 7.6 

/تتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفر بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق 8

املحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول حواسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيب 

ووسةةةةةةائل إتصةةةةةةال تزيةةةةةةد مةةةةةةن 

 فاعلية األداء

11 12 12 13 16 17.4 44 47.8 9 9.8 

/الخةةةةةةةةدمات املقدمةةةةةةةةة مةةةةةةةةن 9

سةةةةةةةةةوق املحصةةةةةةةةةول مناسةةةةةةةةةبة 

 للعمالء

48 52.2 26 28.3 5 5.4 8 8.7 5 5.4 

/بيئةةةةةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةةةةةل بسةةةةةةةةةةةةةةوق 10

املحصةةةةةةةةةةةةةةةول غيةةةةةةةةةةةةةةةر مناسةةةةةةةةةةةةةةةبه 

ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يقلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل للتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويق 

 فاعلية األداء 

59 64.1 25 27.2 4 4.3 3 3.3 1 1.1 

/العمةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةروح الفريةةةةةةةةةةق 11

الواحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعم تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير 

 وفاعلية األداء

49 53.3 35 38 3 3.3 5 5.4 0 0 

/فاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األداء تزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 12

املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةردود اإلقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادى  

 للسوق 

34 37 27 29.3 12 13 14 15.2 5 5.4 

/إدارة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق 13

املحصةةةةةةةةةول ملتزمةةةةةةةةةة بتنفيةةةةةةةةةذ 

نظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم التسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويق 

 االلكتروني

45 48.9 35 38 6 6.5 6 6.5 0 0 

 2.8 33 15.6 186 8.2 98 29.8 357 43.6 522 اجمالى العبارات

 م2019من بيانات الدراسة امليدانية  اناملصدر: إعداد الباحث

بينما بلغت نسبة  ) فاعلية األداء(( % من أفراد العينة يوافقون على اجمالى العبارات التي تقيس 73.4أن نسبة ) يتضح من الجدول 

( %.و فيما يلي التوزيع 8.2( %، أما أفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )18.4غير املوافقين على ذلك )

 التكراري على مستوى العبارات:

 

(% من أفراد العينة يوافقون على أن فاعلية األداء تساعد على جذب املنافسين للسوق، 89.1( نسبة )1يتبين من العبارة رقم ) .1

 ( %.4.3العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) (%إما أفراد6.5بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )
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(% من أفراد العينة يوافقون على أن فاعلية األداء تساعد على وضع الخطط املستقبلية ، 87( نسبة )2). يتبين من العبارة رقم 2

 ( %.6.5العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) أفراد(%إما 6.5بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

العينة يوافقون على أن فاعلية األداء تساعد على تقوية العالقة بين املتعاملين (% من أفراد 88( نسبة )3. يتبين من العبارة رقم )3

العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم  (%إما أفراد3.3بالسوق ، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

(8.7.% ) 

يوافقون على أن فاعلية األداء تعمل على تعزيز رؤية املؤسسة ، بينما (% من أفراد العينة 67.4( نسبة )4. يتبين من العبارة رقم )4

 ( %.10.9العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )(%إما أفراد 21.7بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

صة بالعمل فى سوق املحصول معقدة مما (% من أفراد العينة يوافقون على أن النظم الخا62( نسبة )5. يتبين من العبارة رقم )5

فراد العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت أ(%إما 27.2يقلل فاعلية األداء، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

 ( %.10.9نسبتهم )

ملحصول ملتزمون بأداء واجباتهم مما (% من أفراد العينة يوافقون على أن العاملون بسوق ا87( نسبة )6. يتبين من العبارة رقم)6

فراد العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت إما أ(%5.4يزيد فاعلية األداء، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

 ( %.7.6نسبتهم )

عاملين تزيد فاعلية األداء بأسواق (% من أفراد العينة يوافقون على أن تطوير مهارات ال33.7( نسبة )7. يتبين من العبارة رقم )7

فراد العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (%إما أ58.7املحاصيل، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

(7.6.% ) 

ووسائل إتصال تزيد (% من أفراد العينة يوافقون على أنه تتوفر بسوق املحصول حواسيب 25( نسبة )8. يتبين من العبارة رقم )8

فراد العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت أ(%إما 57.6من فاعلية األداء، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

 ( %.17.4نسبتهم )

مناسبة (% من أفراد العينة يوافقون على أن الخدمات املقدمة من سوق املحصول 80.5( نسبة )9. يتبين من العبارة رقم )9

فراد العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم (%إما أ14.1للعمالء ، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

(5.4.% ) 

(% من أفراد العينة يوافقون على أن بيئة العمل بسوق املحصول غير مناسبه للتسويق 91.3( نسبة )10. يتبين من العبارة رقم )10

فراد العينة والذين ال يبدون إجابات (%إما أ4.4رونى مما يقلل فاعلية األداء، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )لكتاإل

 ( %.4.3محددة فقد بلغت نسبتهم )

اعلية وف (% من أفراد العينة يوافقون على أن العمل بروح الفريق الواحد يدعم تطوير 91.3( نسبة )11. يتبين من العبارة رقم )11

( 3.3فراد العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%إما 5.4األداء، بينما بلغت نسبة غير املوافقون على ذلك )

%. 

(% من أفراد العينة يوافقون على أن فاعلية األداء تزيد املردود اإلقتصادى  للسوق، 66.3( نسبة )12. يتبين من العبارة رقم )12

 ( %.13فراد العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%إما 20.6غت نسبة غير املوافقون على ذلك )بينما بل

(% من أفراد العينة يوافقون على أن إدارة سوق املحصول ملتزمة بتنفيذ نظم التسويق 86.9( نسبة )13. يتبين من العبارة رقم )13

فراد العينة والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم أ(%إما 6.5املوافقون على ذلك ) إللكترونى، بينما بلغت نسبة غير ا

(6.5.% ) 

 وفيما يلي نتائج التحليل االحصائى ملحور امليزة التنافسية باملجتمع موضع الدراسة

 حصائى الوصفى لعبارات محورامليزة التنافسية(: التحليل اإل 9جدول )
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 العبارات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

 10 مرتفعة جدا  %84.8 1.00 4.24 /امليزة التنافسية تزيد حجم نشاطى فى السوق 1

/امليزة التنافسية تقوي العالقة بين سوق 2

 املحصول والعمالء 

 8 مرتفعة جدا  86.3% 0.91 4.32

زيد من تطور األسواق املحلية ت/امليزة التنافسية 3

 التنافسمن خالل 

 12 مرتفعة جدا  84.1% 1.04 4.21

/امليزة التنافسية  تقلل التكاليف وتدعم 4

 التسويق للمحاصيل

 13 مرتفعة جدا  83.9% 0.92 4.20

/امليزة التنافسية  تحقق للمؤسسة اإلستمرارية 5

 من خالل التميز

 11 مرتفعة جدا  84.3% 0.89 4.22

/امليزة التنافسية  تساعد فى عرض املحصول 6

 
ً
 باملواصفات املطلوبة مما يزيد التنافس عامليا

 7 مرتفعة جدا  87.2% 0.85 4.36

/امليزة التنافسية  تزيد الطلب على الصادرات 7

 من حيث التنافس

 2 مرتفعة جدا  88.9% 0.84 4.45

التنافس لتطوير املنتجات  /امليزة التنافسية  تزيد8

 ملواكبة األسواق العاملية

 4 مرتفعة جدا  88.7% 0.84 4.43

/امليزة التنافسية  تساعد على الوصول ألفضل 9

 األسواق العاملية 

 1 مرتفعة جدا  91.3% 0.60 4.57

/امليزة التنافسية  بأسواق املحاصيل تحتاج 10

 لعمالة ماهرة لزيادة التنافس

 5 مرتفعة جدا  88.3% 830. 4.41

/امليزة التنافسية  تركز على الجودة لتدعم 11

 
ً
 املنافسة فى التسويق عامليا

 4 مرتفعة جدا  88.7% 730. 4.43

/امليزة التنافسية  تحتاج لتوفير وعرض 12

 معلومات عن املنافسين مما يزيد سمعة املؤسسة

 6 مرتفعة جدا  87.6% 850. 4.38

  مرتفعة جدا  %86.9 0.85 4.36 جميع العبارات

 م2019املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 

 يتضح من الجدول السابق:

( وهذه النتيجة تدل على %60الوزن النسبي ) كبرمنأ( و 3/ املتوسط الحسابي لجميع العبارات اكبر من الوسط الفرض ي للدراسة )1

موافقة أفراد العينة على مستوى تعزيز امليزة التنافسية فى مجتمع لدراسة بمستوى استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع 

 (% .68.9( وأهمية نسبية )0.85نحراف معياري )إ( وب4.36العبارات متوسطا" عام مقداره )

ت في املرتبة األولى من حيث امليزة التنافسية تساعد على الوصول ألفضل األسواق العاملية( جاءعبارة )/ ويالحظ من الجدول أن ال2

( وبأهمية نسبية بلغت 0.60نحراف معياري )إ( ب4.57األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

(91.3.%) 

( 4.20( حيث بلغ متوسطها )امليزة التنافسية تقلل التكاليف وتدعم التسويق للمحاصيل/ أما املرتبة األخيرة فقد جاءت العبارة )3 

 . (%83.9( وأهمية نسبية بلغت )0.92وبانحراف معياري )
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 حصائى ملحور فاعلية األداء باملجتمع موضع الدراسةوفيما يلي نتائج التحليل اإل 

 لعبارات محور فاعلية األداء  حصائى الوصفى( التحليل اإل 10جدول )

 العبارات م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

1 
فاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األداء تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذب 

 املنافسين للسوق 

 4 مرتفعة جدا  %86.5 0.84 4.33

2 
فاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األداء تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 الخطط املستقبلية

 7 مرتفعة جدا  %85.9 0.90 4.29

3 
فاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األداء تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى تقويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 العالقة بين املتعاملين بالسوق 

 6 مرتفعة جدا  %86.3 0.77 4.32

4 
فاعليةةةةةةةةةةةةةةة األداء تعمةةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةةى تعزيةةةةةةةةةةةةةةز رؤيةةةةةةةةةةةةةةة 

 املؤسسة

 9 مرتفعة  %77.4 1.29 3.87

5 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنظم الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بالعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق 

املحصةةةةةةةةةةةةةةول معقةةةةةةةةةةةةةةدة ممةةةةةةةةةةةةةةةا يقلةةةةةةةةةةةةةةل فاعليةةةةةةةةةةةةةةةة 

 األداء

 11 مرتفعة  %72.2 1.15 3.61

6 
العةةةةةةةةةةةةةةةةةاملون بسةةةةةةةةةةةةةةةةةوق املحصةةةةةةةةةةةةةةةةةول ملتزمةةةةةةةةةةةةةةةةةون 

 بأداء واجباتهم مما يزيد فاعلية األداء

 2 مرتفعة جدا  %88.5 0.89 4.42

7 
تطةةةةةةةةةةةةةوير مهةةةةةةةةةةةةةارات العةةةةةةةةةةةةةاملين تزيةةةةةةةةةةةةةد فاعليةةةةةةةةةةةةةة 

 األداء بأسواق املحاصيل

 12 متوسطة  %57.4 1.32 2.87

8 
تتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفر بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق املحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول حواسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيب 

 تزيد من فاعلية األداء ووسائل إتصال

 13 متوسطة  %53.9 1.18 2.70

9 
الخةةةةةةةةةدمات املقدمةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةوق املحصةةةةةةةةةول 

 مناسبة للعمالء

 8 مرتفعة جدا  %82.6 1.19 4.13

10 

بيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةل بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق املحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةول غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

مناسةةةةةةةةةةةةةةبه للتسةةةةةةةةةةةةةةةويق ممةةةةةةةةةةةةةةا يقلةةةةةةةةةةةةةةةل فاعليةةةةةةةةةةةةةةةة 

 األداء

 1 مرتفعة جدا  %90.0 0.82 4.50

11 
الواحةةةةةةةةةةةةةةةةد يةةةةةةةةةةةةةةةةدعم العمةةةةةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةةةةةةروح الفريةةةةةةةةةةةةةةةق 

 تطوير وفاعلية األداء

 3 مرتفعة جدا  %87.8 0.80 4.39

12 
فاعليةةةةةةةةةةةةة األداء تزيةةةةةةةةةةةةد املةةةةةةةةةةةةردود اإلقتصةةةةةةةةةةةةادى  

 للسوق 

 10 مرتفعة  %75.4 1.25 3.77

13 
إدارة سةةةةةةةةةةةةةةةوق املحصةةةةةةةةةةةةةةةول ملتزمةةةةةةةةةةةةةةةة بتنفيةةةةةةةةةةةةةةةةذ 

 نظم التسويق اإللكتروني

 5 مرتفعة جدا  %86.5 0.84 4.33

  مرتفعة  %78.7 1.03 3.93 جميع العبارات 

 م2019من بيانات الدراسة امليدانية  اناملصدر: إعداد الباحث
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 يتضح من الجدول ما يلي:

( ماعدا العبارات ) %60( واكبرمن الوزن النسبي )3/ املتوسط الحسابي لجميع العبارات اكبر من الوسط الفرض ي للدراسة )1

الفرض ى للدراسة وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مستوى السابعة والثامنة( حيث يقل متوسطهما عن الوسط 

نحراف إ( وب3.93فاعلية األداء فى مجتمع لدراسة بمستوى استجابة مرتفعة حيث حققت جميع العبارات متوسطا" عام مقداره )

 (% .78.7( وأهمية نسبية )1.03معياري )

( جاءات في املرتبة مما يقلل فاعلية األداءسوق املحصول غير مناسبه للتسويق ببيئة العمل / ويالحظ من الجدول أن العبارة )2

( وبأهمية نسبية 0.82( بانحراف معياري )4.50األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

 (%.90بلغت )

( حيث بلغ ق املحصول حواسيب ووسائل إتصال تزيد من فاعلية األداءتتوفر بسو / أما املرتبة األخيرة فقد جاءات العبارة )3 

 . (%53.9( وأهمية نسبية بلغت )1.18( وبانحراف معياري )2.70متوسطها )

 

الخطى البسيط لتحديد العالقة السببية بين املتغير املستقل والذي يمثله  وإلثبات هذه الفرضية إستخدم الباحث تحليل اإلنحدار 

 )تعزيز امليزة التنافسية(  واملتغير التابع  ويمثله )فاعلية األداء(. وفيما يلى نتائج التقدير

 

 تعزيز امليزة التنافسية وفاعلية األداء نحدار للعالقة بين ( نتائج تحليل اإل 11جدول )

 الفرعية الثالثةالفرضية 

 

معامل االنحدار 

(B) 

 نتيجة العالقة مستوى املعنوية T قيمة

امليزة التنافسية  العالقة بين

 وفاعلية األداء 

 قبول وجود عالقة 0.000 8.687 0.697

    R 0.70معامل االرتباط 

    0.48 (R2معامل التحديد )

    F 75.46 قيمة

    0.000 مستوى املعنوية

 م2019من نتائج بيانات امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:

 يتضح من الجدول 

رتباط طردى فوق الوسط بين تعزيز امليزة التنافسية وفاعلية األداء بمجتمع الدراسة. ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل وجود إ

 ( وذلك على النحو التالي:Bنحدار)( وقيمة معامل اإل Rرتباط )اإل 

رتباطيه بين تعزيز امليزة التنافسية وفاعلية األداء ملحصول إ( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة 0.70رتباط )إل ا* بلغت قيمة معامل 

 الصمغ العربى موضع الدراسة.

( وهذا يعنى أن تعزيز امليزة التنافسية 0.697متغير العالقة بين تعزيز امليزة التنافسية وفاعلية األداء ) نحدار إمعامل  *  بلغت قيمة 

 تؤثر طرديا" فى مستوى فاعلية األداء في املجتمع موضع الدراسة. 

(% 48ملجتمع موضع الدراسة بنسبة ). كما تشير نتائج التقدير إلى أن متغير تعزيز امليزة التنافسية تؤثر في مستوى فاعلية األداء في ا2

 (%.52( بينما  تؤثر املتغيرات األخرى بنسبة )0.48حيث بلغت  قيمة معامل التحديد )
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 لكترونى وفاعلية األداء.. كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات  داللة إحصائية بين التسويق اإل3

(  ملعامل العالقة بين القرارات األستثمارية وكفاءة t( حيث بلغت قيمة )%5)( عند مستوى معنوية Fختبار )إ( و tختبار )إل وفقا"  

( وهذه القيم أقل من مستوى 0.000( بمستوى معنوية )75.46) F(  وقيمة 0.000( بمستوى داللة معنوية )8.687األسواق املالية )

ى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تعزيز امليزة . وعلية  يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إل%5املعنوية 

 التنافسية وفاعلية األداء ملحصول الصمغ العربى باملجتمع موضع الدراسة.

 حصائية بينحصائى املوضحة في الفقرات السابقة يتم قبول فرضية الدراسة بوجود عالقة ذات داللة إوبناء على نتائج التحليل اإل 

 امليزة التنافسية وزيادة فاعلية األداء ملحصول الصمغ العربى بأسواق محاصيل والية شمال كردفان.

 

 الخاتمة وتشمل: 

: النتائج
ً
 أوال

 . أن امليزة التنافسية تساعد على الوصول ألفضل األسواق العاملية .1

 اوى إستجابة مرتفعة ملواكبة التطور و مستللميزة التنافسية باإلتجاة إيجابى  .2
ً
 .لتافس عامليا

 ساعد في الوصول ألفضل األسواق بتقليل التكاليف.امليزة التنافسية ت .3

 

: التوصيات 
ً
 ثانيا

 تطويرالبنيات التحتية لكل أسواق الوالية املركزية والحضرية. .1

 عن النظر إليها أسواق  .2
ً
 . إيراديةتطويرأسواق محاصيل الوالية تقدم خدمات تسويقية لزيادة امليزة التنافسية بدال

إستخدام برامج التدريب التسويقية للتعامل مع كل األطراف املتعاملة مع أسواق املحاصيل بالوالية لزيادة كفاءة  .3

 فاعلية األداء.
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21 

 scj@neelain.edu.sd                        م2021 العاشر، يونيوالعدد 

 

م(، أثر إدارة خبرة الزبون على امليزة التنافسية، الدكتوراة فى إدارة األعمال، جامعة العلوم 2018عبد الفتاح، خالد،) .11

 االسالمية العاملية.
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