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  المستخلص
تعّد المزایا التنافسیة واستدامتھا جوھر سعي اإلدارة اإلستراتیجیة في المنظمات المختلف ة،      

ام  تالك كیفی  ة  ةم  شكلتن  اول ف  ي حلیل  ي تالوالوص  في المنھج  ین نا عل  ى اعتم  داض ذل  ك وألغ  ر
ن یمّك  بال شكل ال ذي    منافعھ ا الكبی رة     جن ي   واس تدامتھا و  المزایا التنافسیة   تحقیق  لیات  آلالمنظمات  

م ن  إذ ات ضح    ،التنافسيمیدان  في ال عنصرًا فاعًال ومؤثرًا    والبقاء  النجاح  االستمرار ب المنظمة من   
یة اس تدامة المزای ا التناف س   تحقی ق و أن الل ذین ذھبن ا باتجاھھم ا    والمیداني  النظري  ینل التحلیل خال

بحسب م ا أش ار   كبیرة من األدوات واآللیات، و   بمجموعة  األخذ  امتالك مصادرھا و  یتطلب  لمنظمة  ل
م  ن ذل  ك  لتأك  دلیمك  ن اس  تثمارھا ، المؤش  رات المالی  ةاة المالی  ة المتمثل  ة باألدن ف  إن وإلی  ھ الب  احث

في إمكانیة اعتم اد   (Thomas & Waterman, 1988) كل منما طرحھ ، مما شكّل دافعًا لتبني میدانیًا
، بعض تلك المؤشرات المالیة للكشف عن إمكانیات تحقیق المنظم ة للمزای ا التناف سیة واس تدامتھا     

ارتب اط معنوی ة   ظھ ور عالق ات   منھا إلى مجموعة االستنتاجات   نا  خلصبعد إتمام إجراءات البحث     و
وقویة بین مؤش رات ام تالك المزای ا التناف سیة ومؤش رات اس تدامتھا ف ي القط اع ال صناعي، فیم ا                      

ف  ي القط  اع  لبح  ث غل  ب ال  سنوات الت  ي غطاھ  ا ا  أكان  ت تل  ك العالق  ة غی  ر معنوی  ة وض  عیفة ف  ي     
تج  اوز ح  االت م  ن ش  أنھا أن ت  سھم ف  ي مجموع  ة مقترح  ات فك  ان ذل  ك أساس  ًا لط  رح ، الم  صرفي

  . المبحوثةالشركات عف الظاھرة في المزایا التنافسیة واستدامتھا لدى بعض الض
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Abstract 
Analytically and theoretically driven methodology, the current research tackled 

treating the problem of owning the dynamics to achieve competitive advantage by 
organizations. This can be done a result of sustaining their huge benefits in a way that 
enable organization to succeed and existing in the competitive race. Although, theoretically 
and civil analysis reached that the sustainability of competitive advantage of the business 
organization may need a group of tools and dynamics to achieve their goals. One of these 
tools is known as financial indicators. The research concluded into a group of results, there 
are considerable and fixed relations with the indicators of competitive advantages and 
indicators of sustaining the industrial sector. So, the inconsiderable and weak relation in 
most years covered by the current research in the banking sector had been taken. A group 
of recommendations have been sought to exceed the cases of weaknesses in the competitive 
advantages in some surveyed organizations.   

  
  مقدمةال

التنافـسية المتزايـدة    البيئيـة و  تواجه منظمات األعمال في إطار الـضغوط        
تتمكن مـن   التي  مصادر  الث عن   مشكالت جوهرية تتمثل في سعيها المستمر للبح      

إلـى تحقيـق    نجدها تـسعى    ذلك  ، ل التنافسيالنجاح في الميدان    خاللها من تحقيق    
م كبيـرة   احجبأو) ملموسة وغير ملموسة  (لموارد  اتجميع   وأ ةإنتاج واسع مستويات  

التـأقلم مـع    وتحقيق المزايا التنافسية للمنظمـة      ومن ثم   ،  لبناء قدرات إستراتيجية  
التفـوق علـى    يحقق  وبما  للبيئات التنافسية التي تعمل فيها      المتصاعدة  ديناميكية  ال

دخول منافـسين   اقة  إلعلمزايا التنافسية   ااستدامة  وتحقيق  يضمن  وقدرات المنافسين   
  . األداء المتميز للمنظمة ية، وتحقق استمرارجدد إلى القطاع الذي تعمل فيه

 الميـادين التنافـسية     فـي التي حققت النجاح    من هنا بدأت منظمات األعمال      
تبنـي  وجـدت أن    ، و المحافظـة عليـه   التفكير في إيجاد آليات تتمكن من خاللها        

تحقق لها الوصول إلى المزايا التنافسية في األطر        يمكن أن   االستراتيجيات المالئمة   
وبخاصـة   بالبحث عن مؤشرات األداء المنظمي المتميـز         متمثلةً،  الزمنية المختلفة 

والعمل على استمرارية واستدامة هـذا األداء فـي إطـار            منها   ذات الطابع المالي  
  .  المدى الزمني الطويل
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  لبحث  مشكلة ا
باتجـاه تبنـي    تـدفع    تتساؤاليمكن طرح مشكلة البحث في إطار مجموعة        

  :على النحو اآلتيونظرية وتطبيقية باتجاهات المحددة محاوره 
   سية واستدامتها؟ما هي المضامين النظرية لتحقيق المزايا التناف .١
 عينة البحث أسس ومصادر تحقيـق المزايـا التنافـسية           اتهل تمتلك المنظم   .٢

 واستدامتها؟ 
هل يعد الربح من المعايير المستخدمة في الحكم على امتالك المنظمة للميـزة              .٣

  التنافسية المستدامة؟
 الميـزة التنافـسية     قيقإمكانية اعتماد بعض المؤشرات المالية في تح      ما مدى    .٤

  ؟ المبحوثةاستدامتها في المنظمات و
  

  أهداف البحث 
، تتأشر األهداف األساسية للبحث المذكورة آنفاًاالستثارات البحثية انسجاماً مع 

ق المزايا التنافـسية    يتحقمن خاللها   منظمات  التمكن  في التعرف على الكيفية التي ت     
ذلك في  مها للكشف عن    المؤشرات المالية التي يمكن استخدا    استناداً إلى   واستدامتها  

  .المزايا واستدامتهاامتالك تلك يات مدإطار 
  

   البحث اتفرضي
  :تيناآلتي تينفرضيالينطلق البحث من 

ـ   مؤشرات  الهناك عالقة ارتباط معنوية بين       .١ امتالك المنظمـة   المالية المتعلقة ب
  .للمزايا التنافسية ومؤشرات استدامتها

ـ     مؤشراتال بين   ةهناك عالقة تأثير معنوي    .٢ امتالك المنظمـة   المالية المتعلقـة ب
  .للمزايا التنافسية ومؤشرات استدامتها

  
  أسلوب البحث وإطاره

 سعياً للوصول إلى األهداف المحددة يـستعرض البحـث أسـسه النظريـة            
ألبعـاد األساسـية   توضيحاً ل يتحليلالوالوصفي منهجين باالعتماد على الحليلية  والت

ومن ،  المنظمات لمصادر المزايا التنافسية وتحقيقها    امتالك  لعالقة بين   المعبرة عن ا  
  : هيو، مجموعة محاورجاء البحث ضمن وفقاً لذلك وثم استدامتها، 

  .المزايا التنافسية: األولالمحور 
  .التأصيل النظري الستدامة المزايا التنافسية: الثانيالمحور 
  .الميداني اإلطار: الثالثالمحور 
  .ات والمقترحاتاالستنتاج :الرابعالمحور 
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  المزايا التنافسية : المحور األول
  Competitive Advantages Concept مفهوم المزايا التنافسية -أوالً

تعددت آراء الباحثين في تحديد مفهوم الميزة التنافسية، وقد جاء هذا التنـوع             
ففي . مفهومذلك البسبب تنوع واختالف الزوايا التي انطلق منها كل منهم في تحديد           

يؤكـد الـبعض    First Mover Advantagesإطار ما يعرف بمزايا المتحرك األول 
ق جديدة أكثر فاعلية من     ائاكتشاف طر " عندما يعرفها بأنها     "عملية إبداع "على أنها   

، على تجسيد ذلك االكتشاف ميدانياً    تلك المستعملة من قبل المنافسين وقدرة المنظمة        
   . (Porter, 1993, 48)" نطاقأي إحداث عملية إبداع واسعة ال

فيما يعرفها البعض من زاوية القدرة على خلق أو تحقيق القيمة للزبون عندما             
مهارة أو تقنية أو مورد متميز يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للزبائن "يشير إلى أنها 

تتفوق على القيم والمنافع التي يحققها المنافسون، ويؤكـد تفـوق المنظمـة علـى        
سيها من وجهة نظر زبائنها جراء ما يحصلون عليه من منافع وقـيم مقارنـةً               مناف

  ).١٠٤، ٢٠٠١السلمي،  ("بالمنتجات البديلة
ومن زاوية إستراتيجية التنافس هنالك من ينظر إلى الميزة التنافسية على أنها            

عنصر تفوق المنظمة على منافسيها ويتم تحقيقها جراء إتباعها إلستراتيجية محددة           "
  ). ٣٧ ،١٩٩٨خليل، " (للتنافس تتضمن تحديد طريقة وميدان وأساس التنافس

قدرة المنظمة على   "بأنها  الميزة التنافسية   تعرف  ومن زاوية الموقف التنافسي     
  ."البيع لمدة أطول مع تحقيق األرباح
القدرة على ممارسة "تعرف الميزة التنافسية بأنها ومن زاوية الكلفة المنخفضة 

ـ البأدنى مستوى من الكلف مقارنةً بالمنافسين، أو أنها القدرة علـى            األنشطة   ز تمي
 & Ghemawat)"والسيطرة على أسعار استثنائية تفوق الكلف اإلضافية للقيام بـذلك 

del Sol, 1998, 34) .  
عبارة عن تتابع   "بأنها   (Kay)يعرفها  ومن زاوية الكفاءات الجوهرية للمنظمة      

جوهرية التي تتمثل في طبيعة المنظمة وتمتلكها ، ويمكـن          للكفاءات أو المقدرات ال   
  .(Kay, 1993, 44) "أن تعرف بأنها معارف متجمعة لدى المنظمة

عمليـة عـزل    " من زاوية الخواص المتفـردة بأنهـا         (Ansoff)فيما عرفها   
 –الخصائص الناتجة عن الفرص المنفردة في إطار الميدان المرتبط بنطاق المنتج            

، إذ نجد أن هنالك إشارة واضـحة  (Ansoff, 1965, 110)" ت النموالسوق وموجها
إلى حالة البحث عن الخواص المنفردة في أسواق المنتجات المستقلة والتي يمكن أن   

 بأنهـا   (South)عرفها  يومن زاوية حيز المنافسة     . اً قوي اً تنافسي اًتمنح المنظمة موقف  
حقق تفوق المنظمة وتوصـف بأنهـا       فلسفة اختيار تلك المساحات التنافسية التي ت      "

  . (South, 1981, 15)" ممكنة اإلنجاز أو التحقيق
المصادر التي تتمكن المنظمـة  "هنالك من يعرفها بأنها     ها  ومن زاوية مصادر  

 ,Porter, 1985) بـمن خاللها من تحقيق المزايا التنافسية، وقد حددت تلك المصادر 
,117)  

  . امتالك المنظمة لمزايا الكلفة المنخفضةمزايا الكلفة، وتشير إلى أهمية  •
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  . مزايا التميز، وتشير إلى أهمية امتالك المنظمة لمزايا التميز على منافسيها •
إحـدى وجهـات النظـر      ومن زاوية النظرة المستندة إلى الموارد نجـد أن          

المعاصرة تشير إلى إمكانية تحقيق الميزة التنافسية باالستناد إلـى المـوارد التـي              
، ويتمثل ذلـك فيمـا   حقيق تلك المزاياوبما يسهم في ت،  تلكها المنظمة وتستخدمها  تم

الـشهرة أو  (: النواحي اآلتيـة بتلك المصادر ما حدد  عند(Kay, 1993, 44)طرحه 
  ).ستراتيجيةإلالموجودات ا، اإلبداع، المعمارية، السمعة
 التـي   أن المـوارد (Conner, 1991; Barney, 1991)يؤكـد  نفسه االتجاه بو

رأس المال المـادي، ورأس المـال البـشري، والفـرص           (تمتلكها المنظمة مثل    
تعد من مـسببات تحقيـق المنظمـة        ) التكنولوجية، والتعلّم، ورأس المال المنظمي    

  . للمزايا التنافسية
ومن زاوية التفوق على المنافسين يشير البعض إلى أن المزايا التنافسية هـي       

 زمنية  مدةعة خصائص تمتلكها المنظمة وتحتفظ بها ل      خاصية أو مجمو  "عبارة عن   
 "التفوق على المنافـسين   حالة  طويلة وتحقق من خاللها منافع متنوعة ومنها تحقيق         

  ).٣٦، ١٩٩٧الروسان، (
  
  Sustaining Concept مفهوم االستدامة -نياًثا

، بشأن تحديد المقصود باالستدامة    الكتّاب والباحثين أيضاً     تباينت وجهات نظر  
 أقل المفاهيم غموضـاً، والـذي   (Porter, 1985, 1) نجد أن المفهوم الذي طرحه إذ

يستند إلى استخدام عبارة الربحية طويلة األجل في اإلشارة إلى مفهوم االسـتدامة،             
وأشار كذلك إلى األداء فوق المتوسط في محاولة منه للتعبير عن كون أداء المنظمة     

هنا و، (Porter, 1985, 11)المنظمة تلك  تنتمي إليها  على أداء الصناعة التياًمتفوق
  .  يرتبط باألجل الطويل بحسب وجهة النظر هذهنجد أن مفهوم االستدامة

 مصطلح الزمن بوصفه مـصدراً السـتدامة المزايـا          (Barney)فيما استخدم   
التنافسية التي استمرت المنظمة بحالة االحتفاظ بها بعد أن ضاعفت جهودها لتكرار            

، ويعد هذا المفهوم أكثر دقـة مـن   (Barney, 1991, 102)ك المزايا بعد انقطاعها تل
  . معنى في الواقع العملياولكنه ليس ممكناً وليس ذ، الناحية النظرية

 (Barney) و (Porter) آراء كـل مـن   (Wiggins, 1997, 6)من جهته تبنـى  
منظمة مستمراً، وأشار إلى     األداء المتميز لل   دألغراض تحديد ما إذا كان باإلمكان ع      

أن استمرار األداء االقتصادي المتميز للمنظمة يمكن عده مقياساً لعمليـة المقارنـة      
فيما بين أداء المنظمة وأداء القطاع الذي تنتمي إليه والذي يمكن أن يـستمر فـي                

 اعتمـاداً علـى     أخرىإلى  إطار المدى الزمني الذي يمكن أن يختلف من صناعة          
دورة حياة المنتج، قوانين حمايـة      (، منها ما هو خارجي مثل       لعواملمجموعة من ا  

واسـيب  كصناعة الح (، وعوامل أخرى تخص طبيعة الصناعة       )براءات االختراع 
التي توصف بأنها ذات دورة حياة قصيرة ال تتجاوز سنوات محدودة،           ) اإللكترونية
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ـ   ) صناعة بعض األجزاء األوتوماتيكية وملحقاتها    (و أن دورة حياتهـا    التي تمتاز ب

  . طويلة نسبياً
 يشير البعض إلى أن مفهوم االستدامة يمتد ليشمل كل التصرفات التـي             مافي

ن من  ـ المنافسي مد الطريق أما  ـتقوم بها المنظمة والتي من شأنها أن تضيق أو تس         
ة المتفـردة للمنظمـة أو      ـدرات اإلستراتيجي ـوة والق ـاط الق ـد نق ـام بتقلي ـالقي

 أخــرى دالها مــن خــالل اســتخدام أيــة مــوارد    قيــامهم باســتب 
(http://www.hsb.baylor.edu/ramsower/aisac.97/papers/gottsch.htm).  

يتضح مما سبق أن هنالك ارتباطاً فيما بين االستدامة والمدى الزمني الـذي             
تتحقق فيه حالة االستدامة من جهة، فضالً عن االرتباط فيما بين االستدامة والقطاع             

، ومدى طول أو قصر دورة حياة المنتجات  من جهٍة أخرىنتمي إليه المنظمةالذي ت
المزايا التنافسية  االرتباط بين استدامة    حالة  التي تقدمها الصناعات المختلفة، وكذلك      

قدرة المنافسين  حجيم  المنظمات والتي من شأنها ت    تسلكها  التصرفات التي   ومجموعة  
  . التنافسيةعلى التصرف بحرية الستدامة مزاياهم 

  
   المزايا التنافسية المستدامة-ثالثاًً

يمكن النظر إلى الميزة التنافسية المستدامة بوصفها مخرجات لحالة التنافسية          
 الميـزة   بعد أن تمكنـت مـن تحقيـق       التي تمارس منظمات األعمال فيها أعمالها       

ـ         ـد ذلك تحاول منظم   ـالتنافسية، عن  ا ات األعمال جاهـدة اسـتدامة هـذه المزاي
ــي      ــالل اآلت ــن خ ــصورة م ــك ال ــضح تل ــن أن تت ــسية، ويمك  التناف

(www.anu.edu.au/people/RogerClarks/SoS/ StratISTh.html):  
  
  

  
  

وفي إطار ذلك نرى أن المنافسة تتطلب استخدام نقاط قوة وقدرات متفـردة             
 ضد حاالت التقليد من قبـل المنظمـات   عمالهاأتسهم في الدفاع عن ، لدى المنظمة 

تحـاول  ،  رى، فنقاط القوة والقدرات تلك يمكن أن تعد بمثابة مزايـا تنافـسية            األخ
منظمة األعمال القيام بكل ما من شأنه من أفعال وتصرفات تسهم في تضييق أو سد  
الطريق أمام المنظمات المنافسة للنجاح في تقليد استخدام نقاط قوة المنظمة وقدراتها 

 التنافسية للمنظمة األولى من جهـة، واإلمـداد         بقصد التقليل من المزايا   ،  المتفردة
  . من جهٍة أخرىبالمزايا التنافسية التي تمتلكها المنظمة الثانية 

  
  التأصيل النظري الستدامة المزايا التنافسية : الثانيالمحور 

البحوث في ميدان اإلدارة اإلستراتيجية على استقصاء وتوضيح        تركز غالبية   
، األمر الذي يـشير إلـى       داء فيما بين منظمات األعمال    الفروقات الجوهرية في األ   

تغاير وتباين في أداء المنظمات ونتائجه، وإن هذا التباين يرتكز في الكثيـر مـن               

المیزة التنافسیة  الميزة التنافسية التنافسية
 المستدامة

 تحقق تقود غالباً إلى
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، التـي   وتتفوق فيها على منافسيها   جوانبه على الميزة التي تحققها منظمة األعمال        
ا فيما إذا كانت    ال سيم وفي غالب األحيان،    يصعب على المنظمات األخرى تقليدها      

 أو التزامات   إستراتيجيةقد بنيت استناداً إلى موارد المنظمة متفردة القيمة أو قدرات           
يهيئ الفرصة أمام المنظمات التـي      وبما  ،   أو محاوالت التجديد المستمر    إستراتيجية

  . حققتها للعمل على ديمومتها وتحقيق مستويات األداء المتميز المستمر
ما يعنيه اإلداريون بمصطلح المزايا التنافسية المـستدامة،          بين اًثمة تشابه إن  

تحقيق مستويات من األداء االقتصادي     في إطار   ين الذين يشيرون إليه      االقتصادي مع
المتميز المستمر، وكال وجهتي النظر تؤكدان إمكانية تحقيق ذلك من خالل امتالك            

  . (www.wiggo.com/CA97Acad.pdf)مزايا تنافسية يصعب على المنافسين تقليدها 
التسلسل التاريخي لجهود الكتّاب والباحثين في هذا المجال، نجد          استعراضبو

أن بدايات االهتمام بالميزة التنافسية كانت قد ظهرت من خالل الجهود التي قام بها              
(Ansoff, 1965) ثم تبعته جهود مجموعة الباحثين في ،Harvard Business School 
 ,Porter) في أواخر السبعينات وبدايات الثمانينات (Porter)ى جهود والتي أشارت إل

 في إطـار مـا   Strategic Management Journal، تبعتها إصدارات (1980 ,1979
 تحمل في طياتها نمـاذج وأمثلـة إسـتراتيجية           علمية تضمنته من مقاالت وبحوث   

اج إلـى اإلثبـات     المزايا التنافسية أصبحت موضوعاً مركزياً يحت     "أشارت إلى أن    
والفهم والتوضيح في إطار العالقات السببية المؤدية إليه والمرتبطة به، وأشـارت            

  .(Schendel, 1994, 3)إلى أن إثبات ذلك ليس بالمهمة البسيطة والسلسة 
  )  (.Porter, et. alل ـ وفي إطار ذلـك تركـز الجهـود واألعمـال األخيـرة      

(Amit & Schoemaker, 1993) (Barney, 1991) (Conner, 1991) 
(Ghemawat, 1986) (Porter, 1985)  مفهوم المزايا التنافسية في إطـار  اتساع على

 من المزايا التنافسية يصعب تقليدها، وهي بذلك تعني ما يشير           اًطرح مفاده أن كثير   
إليه االقتصاديين باألداء االقتصادي المتميز المستمر، وفي هذا االتجاه يميز البعض           

 والذي ينـسجم بـشكٍل      المؤقتقتصاديين فيما بين األداء االقتصادي المتميز       من اال 
 ,Arrow & Hahn)كبير مع مفهوم الميزة التنافسية في إطار المدى الزمني القصير 

1970; Debreu, 1959) (www.wiggo.com/CA97Acad.pdf) ، فيما تشير نظريات
يين المتوسط والطويل في الحقيقة     ن األداء االقتصادي المتميز في المد     إلى أ التسعير  

ناتج عن مستويات مختلفة من ربحية الصناعة المرتبطة بإحداث عوائق الـدخول            
، (Stigler, 1968) المـستمر بوصفها آليات ممكنة لتحقيق األداء االقتصادي المتميز 
  . وهذا ما يمكن إنجازه في إطار المدى الزمني الطويل

االحتكار واحتكار ( بأن هياكل السوق (Schmalensee, 1985)من جهته يؤكد 
من جهة والحصة السوقية من جهٍة أخرى تعد محددات أساسـية لمـستويات             ) القلة

  Austrian School of Economics فيما ترى المدرسة االقتصادية النمساوية،الربحية
 Cycles ofبأن األداء االقتصادي المتميز هو نتيجـة منطقيـة لـدورات اإلبـداع     

Innovation            واألنشطة المنظمية التي من شأنها أن تخلق وتحقق المزايا للمنظمـة 
(Jacobson, 1992) .  



  ]١٦[العباس الدكتور الدكتور املعاضيدي و
 

 Neoclassical Theory حديثـة وتبنـت النظريـات االقتـصادية التقليديـة ال    
لإلدارة اإلسـتراتيجية   الموسع  نموذج التنافسي   والمدرسة االقتصادية النمساوية واأل   
(Jacobson, 1992; D'Aveni, 1994) أسباب متعددة ومتنوعة لعدم استمرارية األداء 

يكية المؤقتـة الناتجـة عـن       تضمنت الدينام ) المزايا التنافسية (االقتصادي المتميز   
، دخول المنافسين الجدد والمنتجات البديلة والتي تقود جميعاً إلى تآكل المزايا            التقليد

  . ستمرارهااالتنافسية وعدم 
إلى أن أهم مسببات عدم اسـتمرارية المزايـا         ) هل وجونز (من جهته يشير    

التنافسية تتعلق بحاالت التقليد التي تشهدها بعض الصناعات، وقدرات المنافـسين           
ر التي يشهدها القطاع الذي تنتمي إليه       يوالتزاماتهم، وأخيراً الديناميكية ودرجة التغي    

  ). ٢١٨، ١٩٩٩هل وجونز، (المنظمة 
مـدخلين  الإلى إمكانية تبني أحد البعض شير يجية وفي إطار اإلدارة اإلستراتي   
  : الستدامة المزايا التنافسية، وهما

  .(Porter, 1980, 1985)النظرة المستندة إلى اقتصاديات المنظمات الصناعية .  ١
 والمرتبطـة بـالموارد   (Resource Based View)النظرة المستندة إلى الموارد .  ٢

يلة أساسية لتحقيق المزايا التنافسية واستدامتها في غير القابلة للتقليد بوصفها وس
إطار إشارتها إلى أن تعظيم الربح هو الهدف األساس الـذي يـدفع منظمـات          

 وهو في الوقت نفسه يدفعها نحو البحـث عـن           ،األعمال إلى ممارسة أعمالها   
، وبما يقود   تحقيق ما يفوق العوائد المستهدفة     الوسائل الكفيلة التي تساعدها في    

إلى تحقيق استدامة المزايا التنافسية وتحقيق األداء االقتصادي المتميز المستمر          
(Conner, 1991, 132) ،(Barney, 1991) .  

ال بـد مـن     وألغراض التحقق من العالقات النظرية بين متغيرات البحـث،          
اإلشارة ابتداء إلى أن تحقيق المزايا التنافسية في أي من المنظمات يتطلب امـتالك          

صادرها وممكناتها، وقد تبدو مسألة التعبير عن تلك المزايا باعتماد مدخل وظائف       م
المنشأة من المسائل التي أسهم الكثير من الباحثين في التعبير عنها وتفسيرها، وفي             

أدواتها المتمثلة  إحدى  والمالية  الوظيفة  د  عإلى  البحث المستندة   هذا  إطار إجراءات   
مدى امتالك المنظمات للمزايا    لتعبير عن   سائل المناسبة ل  بالمؤشرات المالية من الو   

التنافسية واستدامتها، نشير إلى أن جهود بعض الباحثين في هذا المجال تؤكد بـأن              
المزايا التنافسية ألي من المنظمات تعبر عن موقفها االسـتراتيجي الـذي يمكـن              

وتحليالتها، إذ  ) الية الم مؤشراتالمثل  (المالية  دوات  الكشف عنه باستخدام بعض األ    
 يمكن لهذا التحليل أن يساعد في التعرف على موقف المنظمة مقارنـةً بمنافـسيها             

(Pitts & Lee, 1996, 79, 80) .  
 إلى إمكانية اعتماد اإلدارة المالية وأدواتها (Porter, 1985, 54)من جهته أشار 

في ذلك   األساس   الكشف عن دورها  من خالل   وذلك  ،  امتالك المزايا التنافسية  على  
الذي يمكن التعبير عنه في إطار عوامل الجـذب الـصناعي وعالقتـه بـالنمو               و

، وما ينشأ عنهما من تباين في أداء المنافسين الذي يعد دالة لنجاح المنشأة              والربحية
  . ومصدراً من مصادر ميزتها التنافسية
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 تحقيـق   على إمكانية المنـشآت مـن  (Clarke, et. al., 1988, 1)كما يؤكد 
، المركز التنافسي بامتالك المزايا التنافسية من خالل إحدى أدوات اإلدارة الماليـة           

إذ يعبر البعض عن ذلك في إطار ما يعـرف          . القيمةسلسلة  وهو ما يعرف بمدخل     
بالتخطيط المستند على القيمة، وكذلك مدخل تآكل القيمة بوصفها معبراً عن حجـم             

ثمار رأس المال العامل والثابت وكلفة رأس المـال         النمو وهامش الربح العام واست    
  . (Samy & Mohamed, API/WPS 9903)وقيمة مدة النمو وغيرها 

 أن مـدخل    (Porter)وفي إطار اإلشارة إلى استدامة المزايا التنافسية يؤكـد 
 المحدد لقدرة المنظمة على تحقيق العائد على االستثمار الـذي           والقوى التنافسية ه  

ة رأس المال، كما يؤكد على أن الميزة التنافسية هي التـي تـساعد فـي                يفوق كلف 
 ,Reynolds)تحقيق معدالت الربحية التي تفوق معدالتها المحددة في األجل الطويل 

1992, 225).  
وتوضـيح  لمزايا التنافـسية    لوللتأكد من مدى امتالك الشركات عينة البحث        

التعبيـر  قد تسهم في    التي  المالية  وات  دبعض األ استخدام  سيتم  ستدامتها  مساعيها ال 
نشير إلى أن   و،  متهااواستدالتنافسية  المزايا  امتالك   والتأثير بين    االرتباطعالقة  عن  
 هذين البعـدين  ين  ب مباشربشكٍل   تربط   يبالمؤشرات المالية الت  تتمثل   األدواتتلك  

إلى ماذكره كل   داً  ، وقد تم تحديد هذه المؤشرات استنا      )تهااستدامالتنافسية و المزايا  (
منهـا  : ن مـن المؤشـرات  امجموعتوهي ، (Thomas & Waterman, 1988) من

  إمكانية أخرى تبين و ، التنافسية  المزايا قي تحق قيس مدى القدرة في   المؤشرات التي ت  
 القدرة االيرادية وهـامش الـربح       اتالمجموعة األولى بمؤشر  ، إذ تمثلت    استدامتها

ظمة على تحقيق األرباح، وهذا ما يتفق مع آراء الكثير           إمكانية المن  انقيسي لذينوال
من الباحثين الذين يؤكدون أن تحقيق األرباح يعد تأكيداً علـى امـتالك المنظمـة               

 متوسط  اتأما المجموعة الثانية فتضمنت مؤشر     - كما مر ذكره   - للمزايا التنافسية 
وهـذين  ،  لملكيـة لى حـق ا   إلى إجمالي رأس المال ومؤشر متوسط العائد        إالعائد  
ن يمكنهما أن يوضحا مدى قدرة المنظمة على االستمرار بتحقيق العوائـد            االمؤشر

ـ  ةالمـد في إطار   واألرباح في إطار سعيها الستدامة مزاياها التي حققتها           ة الزمني
   .  ة لهذا البحثالمحدد

  
  )*(اإلطار التطبيقي: المحور الثالث
اختيار عينة من الشركات العراقية      تم ما ذهبنا إليه،     حةأكد من ص  لتلغرض ا 

 العراق  ويعرف اليوم بسوق  ،  ما كان يعرف بسوق بغداد لألوراق المالية      المدرجة في 
فـي   ةوضـح التي تنتمي إليها والم   قطاعات  الحسب  بلألوراق المالية التي صنفت     

) ٧(عبر في ذلك عن     لتو ٢٠٠٥ و ١٩٩٩الزمنية المحصورة بين     لمدةل ٢الجدول  
ألغراض إبراز حالة التنافسية ضمن     ذلك   و ،مرت بها هذه الشركات    دورات تجارية 

                                           
منشأة أو شركة بدءاً من هذا الجـزء فيقـصد بهـا الـشركات     أينما وردت كلمة منظمة أو      )  *(

 . الصناعية والمصارف عينة البحث
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القطاع الواحد، فقد تم تقسيم الشركات التي وقع االختيار عليها إلجـراء الجانـب              
القطـاع  : وهمـا إلى قطـاعين    الميداني للبحث بحسب القطاعات التي تنتمي إليها        

  .الصناعي والقطاع المصرفي
  

  ٢الجدول 
  سوق العراق الماليفي للشركات المدرجة اإلدراج تاريخ التأسيس و

تاريخ األدراج في السوق   سنة التأسيس  القطاعات
  المالي

  القطاع الصناعي
 ٢٣/٣/١٩٩٢  ١٩٧٦  األصباغ الحديثة
  ٢٣/٣/١٩٩٢  ١٩٨٩  الخياطة الحديثة

  ٢٣/٣/١٩٩٢  ١٩٧٣ الصناعات اإللكترونية
  ٢٣/٣/١٩٩٢  ١٩٥٩  الصناعات الخفيفة

  ٢٣/٣/١٩٩٢  ١٩٦٢  صناعيةالهالل ال

تاريخ األدراج في السوق   سنة التأسيس  القطاعات
  المالي

  القطاع المصرفي
  ١٨/٣/١٩٩٣  ١٩٩٣  الشرق األوسط

 ٨/٤/١٩٩٥  ١٩٩٣  االستثمار العراقي
 ١/٧/١٩٩٣  ١٩٩٢ الوركاء
 ٢٨/٦/١٩٩٣  ١٩٩٢  بغداد

 ١/٧/١٩٩٣  ١٩٩٣  دار السالم
  

العالقـة  إلى   نادتسباالتنافسية ومدى استدامتها    ظهار العالقة بين المزايا ال    إلو
بعض اعتماد تم تها ومؤشرات استدامالتنافسية  المزايا  التي تعبر عن    مؤشرات  البين  

فـضالً  ،  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري   بأدوات اإلحصاء الوصفي المتمثلة     
  :تيآلا باعتمادالبحث اختبار صحة فرضيات عن 

 لتحديد قوة العالقة بين مؤشرات امتالك        الذي يستخدم  :طالبسيمعامل االرتباط    •
 .المزايا ومؤشرات استدامتها

 مؤشـرات امـتالك المزايـا       تأثيرلتحديد معنوية   ويستخدم  : االنحدار البسيط  •
   :اآلتي لتتضمن النتائج قد جاءت و .تها مؤشرات استدامعلىالتنافسية 

  
  يا واستدامتهاالمتالك المزاساب المؤشرات المالية تحا -أوالً

  :كما يأتي  مؤشرات المزايا التنافسية ظهرت
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  ٣الجدول 

  وفق مؤشر القدرة االيراديةعلى المزايا التنافسية 
 Max  Min mean St.D  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  القطاع

  الصناعي
  ٠,١١٠  ٠,٣٥٢ ٠,٢٤ ٠,٥٦  ٠,٣٦  ٠,٣٣  ٠,٥٦  ٠,٤٢  ٠,٣١  ٠,٢٤  ٠,٢٥  األصباغ الحديثة

  ٠,٠٨٥  ٠,٤٣٥ ٠,٣٠  ٠,٥٢  ٠,٥٢  ٠,٣٠  ٠,٥٢  ٠,٤١  ٠,٣٧  ٠,٥١  ٠,٤٢  الخياطة الحديثة

  ٠,١١٨  ٠,٤٠٨ ٠,٢٦  ٠,٥٤  ٠,٤٢  ٠,٢٨  ٠,٣٣  ٠,٥٢  ٠,٥٤  ٠,٢٦  ٠,٥١ الصناعات اإللكترونية

  ٠,١٥٥  ٠,٤١٧ ٠,٢٤  ٠,٦٢  ٠,٤١  ٠,٦٢  ٠,٢٥  ٠,٣٦  ٠,٤٢  ٠,٢٤  ٠,٦٢  الصناعات الخفيفة

  ٠,١٠٦  ٠,٣٩٤ ٠,٢٢ ٠,٢٢  ٠,٤٦  ٠,٢٢  ٠,٤٨  ٠,٤٦  ٠,٤٤  ٠,٢٦  ٠,٤٤  الهالل الصناعية

  المصرفي
  ٠,١٧٤  ٠,٥٣٠ ٠,٢٢  ٠,٧٧  ٠,٧٧  ٠,٤٩  ٠,٢٢  ٠,٤٤  ٠,٥٥  ٠,٦٦  ٠,٥٨  الشرق األوسط

  ٠,١٦٥  ٠,٥٥٢ ٠,٢٧ ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٦١  ٠,٢٧  ٠,٣٩  ٠,٥٩  ٠,٦٧  ٠,٥٩  االستثمار العراقي

  ٠,١٢٣  ٠,٥١٤ ٠,٣٣ ٠,٦٧  ٠,٦١  ٠,٥٧  ٠,٣٣  ٠,٣٧  ٠,٥١  ٠,٦٧  ٠,٥٤ الوركاء

  ٠,١٣٥  ٠,٥١١ ٠,٣٣ ٠,٧٠  ٠,٧٠  ٠,٥٩  ٠,٣٧  ٠,٣٣  ٠,٤٣  ٠,٥٧  ٠,٥٩  بغداد

  ٠,١٧٦  ٠,٥٨٥ ٠,٢٩ ٠,٨٨  ٠,٦٦  ٠,٥٥  ٠,٢٩  ٠,٥١  ٠,٦١  ٠,٨٨  ٠,٦٠  دار السالم

  .ن اعتماداً على النشرات السنوية لسوق العراق لألوراق الماليةيإعداد الباحث
  
اليرادية الخـاص بتحديـد المزايـا       مؤشر القدرة ا  أن   ٣الجدول  من  ضح  تي

 بلغ أعلى مؤشر    إذ،  التي شملها البحث    مدة  الخالل   عينة البحث    لشركاتلالتنافسية  
والصناعات ،  والخياطة الحديثة ،  وهي اإلصباغ الحديثة  ،  لشركات القطاع الصناعي  

 ،  0.52 ،   0.56مـا مقـداره     ،  والهالل الصناعية ،  والصناعات الخفيفة ،  االلكترونية
، 0.26،  0.30،  0.24 قيمة للمؤشر بلغـت      وأدنى على التوالي    0.48 ،   0.62 ،   0.54
، 0.435،  0.352مقداره   ما  على التوالي، وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر      0.22،  0.24

، 0.155،  0.118 ،   0.085 ،   0.110 بانحراف معياري مقداره     0.394،  0.417،  0.408
في فبلغت أعلى قيمة لمؤشر القدرة    أما شركات القطاع المصر    ،   على التوالي  0.106

كاء ومصرف بغـداد    رااليرادية لمصرف الشرق األوسط واالستثمار العراقي والو      
 وبلغت أدنى   ،على التوالي ،  0.88،  0.70،  0.67،  0.75،  0.77ودار السالم مامقداره    
في حـين بلـغ الوسـط       ،  0.29،  0.33،  0.33،  0.27،  0.22قيمة للمؤشر مامقداره    

 بـانحراف   0.585،  0.511،  0.514،  0.552،  0.530مقـداره    شر مـا  الحسابي للمؤ 
  . على التوالي0.176، 0.135، 0.123، 0.165، 0.174معياري مقداره 

  
  
  
  
  



  ]٢٠[العباس الدكتور الدكتور املعاضيدي و
 

  
  

  ٤جدول ال
  وفق مؤشر هامش الربحعلى المزايا التنافسية 

  Max  Min Mean St.D  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  القطاع

  الصناعي
  ٠,١٣١  ٠,٤١٢ ٠,٢٢ ٠,٥٧  ٠,٥٥  ٠,٥٧  ٠,٣٦  ٠,٣٩  ٠,٢٢  ٠,٥٠  ٠,٣٠  ديثةاألصباغ الح

  ٠,٠٨١  ٠,٤٤٢ ٠,٣٣ ٠,٥٦  ٠,٥٦  ٠,٥١  ٠,٣٣  ٠,٤٤  ٠,٣٩  ٠,٤٩  ٠,٣٨  الخياطة الحديثة

  ٠,٠٨١  ٠,٤٠٤ ٠,٢٨ ٠,٥٣  ٠,٥٣  ٠,٤٥  ٠,٣٣  ٠,٤٢  ٠,٢٨  ٠,٤٣  ٠,٣٩ الصناعات اإللكترونية

  ٠,١١١  ٠,٤٦٢ ٠,٢٩ ٠,٥٨  ٠,٥٧  ٠,٥٥  ٠,٣٩  ٠,٥٨  ٠,٢٩  ٠,٤٨  ٠,٣٨  الصناعات الخفيفة

  ٠,١٣٢  ٠,٤٥٥ ٠,٢٥ ٠,٥٩  ٠,٥٩  ٠,٥٩  ٠,٣٨  ٠,٥٧  ٠,٢٥  ٠,٤٤  ٠,٣٧  الهالل الصناعية

  المصرفي
  ٠,١٥١  ٠,٤٠٤  ٠,٢٢  ٠,٦٦  ٠,٢٥  ٠,٤٧  ٠,٣٣  ٠,٤٦  ٠,٢٢  ٠,٤٤  ٠,٦٦  الشرق األوسط

  ٠,٠٨٦  ٠,٣٨٤  ٠,٢٢  ٠,٤٨  ٠,٢٢  ٠,٤٥  ٠,٤٠  ٠,٤٣  ٠,٣٦  ٠,٤٨  ٠,٣٥  االستثمار العراقي

  ٠,٢٠٦  ٠,٤٤٧  ٠,١٩  ٠,٨٤  ٠,١٩  ٠,٥٢  ٠,٤٥  ٠,٤٣  ٠,٢٨  ٠,٤٢  ٠,٨٤ الوركاء

  ٠,١٩٨  ٠,٤٥٧  ٠,١٨  ٠,٦٨  ٠,١٨  ٠,٦٨  ٠,٣٨  ٠,٥٨  ٠,٢٥  ٠,٤٦  ٠,٦٧  بغداد

  ٠,١٨٤  ٠,٤٦٥  ٠,٢٠  ٠,٦٩  ٠,٢٠  ٠,٦٦  ٠,٣٦  ٠,٥٧  ٠,٣١  ٠,٤٧  ٠,٦٩  دار السالم

  . العراق لألوراق الماليةن اعتماداً على النشرات السنوية لسوقيإعداد الباحث
  

  

تحديـد المزايـا التنافـسية      لمؤشر صافي الـربح     أن   ٤الجدول  من  ضح  تي
بلغ أعلى مؤشر لـشركات  إذ ، خالل المدة التي شملها البحث    للشركات عينة البحث    

والـصناعات  ،  والخياطة الحديثـة  ،   اإلصباغ الحديثة  في شركة   القطاع الصناعي   
، 0.53، 0.56، 0.57ما مقداره ، والهالل الصناعية، فيفةوالصناعات الخ ،  لكترونيةإلا

، 0.29،  0.28،  0.33،  0.22وأدنى قيمة للمؤشـر بلغـت       ،   على التوالي  0.59،  0.58
، 0.412مقـداره     على التوالي، وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر للـشركات مـا          0.25

، 0.081، 0.081، 0.131بلــغ  بــانحراف معيــاري 0.455، 0.462، 0.404، 0.442
بلغت أعلـى قيمـة     قد  أما شركات القطاع المصرفي ف    .  على التوالي  0.132،  0.111

، االستثمار العراقـي  مصرف  و،  مصرف الشرق األوسط  في  هامش الربح   لمؤشر  
 0.69،  0.68،  0.84،  0.48،  0.66مقداره   ودار السالم ما  ،  ومصرف بغداد ،  كاءروالو

 0.20،  0.18،  0.19،  0.22،  0.22على التوالي وبلغت أدنى قيمة للمؤشر مامقـداره         
، 0.457،  0.447،  0.384،  0.404في حين بلغ المتوسط الحسابي للمؤشر مامقـداره         

 علـى   0.184،  0.198،  0.206،  0.086،  0.151بانحراف معيـاري مقـداره       0.465
  .التوالي



  ]٢١[                                                          ...  حتقيق املزايا التنافسية واستدامتها باستخدام بعض
  

  :اآلتيظهرت مؤشرات استدامة المزايا التنافسية فيما 
  

  ٥الجدول 
  وفق مؤشر متوسط العائد على إجمالي رأس المال  علىاستدامة المزايا 

  Max  Min Mean St.D  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  القطاع

  الصناعي
  ٠,٠٨٥  ٠,٦٣٢  ٠,٥٤  ٠,٧٨  ٠,٦٦  ٠,٥٤  ٠,٥٥  ٠,٥٧  ٠,٧٨  ٠,٦٧  ٠,٦٦  األصباغ الحديثة

  ٠,١٣٩  ٠,٥٩٢  ٠,٤٣  ٠,٧٨  ٠,٥٥  ٠,٤٣  ٠,٤٥  ٠,٥٦  ٠,٧٧  ٠,٦١  ٠,٧٨  الخياطة الحديثة

الصناعات 
  ٠,١٣٠  ٠,٦٠٢  ٠,٤٨  ٠,٧٩  ٠,٥١  ٠,٤٨  ٠,٤٨  ٠,٥٥  ٠,٧٩  ٠,٦٦  ٠,٧٥ اإللكترونية

  ٠,١٢٠  ٠,٥٨٥  ٠,٤٤  ٠,٧٧  ٠,٥١  ٠,٤٤  ٠,٥١  ٠,٥٤  ٠,٧٢  ٠,٦١  ٠,٧٧  الصناعات الخفيفة

  ٠,١٠١  ٠,٦٠٠  ٠,٤١  ٠,٧٣  ٠,٦٥  ٠,٤١  ٠,٥٦  ٠,٦٦  ٠,٧٣  ٠,٥٨  ٠,٦١  الهالل الصناعية

  المصرفي
  ٠,١٠١  ٠,٢٧٢  ٠,١١  ٠,٤٢  ٠,١٩  ٠,١١  ٠,٢٧  ٠,٣٣  ٠,٤٢  ٠,٢٦  ٠,٣٣  الشرق األوسط

  ٠,١٢٤  ٠,٢٩١  ٠,١٢  ٠,٥١  ٠,٢٧  ٠,١٢  ٠,٢٣  ٠,٢٥  ٠,٥١  ٠,٢٧  ٠,٣٩  االستثمار العراقي

  ٠,١١٣  ٠,٣٠٨  ٠,١٥  ٠,٤٥  ٠,٢٥  ٠,١٥  ٠,٢١  ٠,٣٩  ٠,٤٢  ٠,٢٩  ٠,٤٥ الوركاء
  ٠,١١١  ٠,٣١٤  ٠,١٦  ٠,٤٤  ٠,١٩  ٠,١٦  ٠,٢٩  ٠,٣٧  ٠,٤٤  ٠,٣١  ٠,٤٤  بغداد

  ٠,٠٩٥  ٠,٣٠٢  ٠,٢٠  ٠,٤٥  ٠,٣٣  ٠,٢٠  ٠,٢٢  ٠,٣١  ٠,٤٥  ٠,٢٢  ٠,٣٩  دار السالم

  .ن اعتماداً على النشرات السنوية لسوق العراق لألوراق الماليةيإعداد الباحث
  
مؤشر متوسط العائد على إجمـالي رأس المـال         أن   ٥الجدول  من  ضح  تيإذ  

خالل المـدة التـي     شركات عينة البحث    الخاص بتحديد استدامة المزايا التنافسية لل     
بلغ أعلى مؤشر لشركات القطاع الصناعي وهي اإلصباغ الحديثة         شملها البحث إذ    

والخياطة الحديثة والصناعات االلكترونية والصناعات الخفيفة والهالل الصناعية ما         
 على التوالي وأدنى قيمة للمؤشـر بلغـت        0.73،  0.77،  0.79،  0.78،  0.78مقداره  

على التوالي، وبلغ الوسـط الحـسابي للمؤشـر          0.41،  0.44،  0.48،  0.43،  0.54
بـانحراف معيـاري     0.600،  0.585،  0.602،  0.592،  0.632للشركات مامقـداره    

أما شـركات القطـاع     . على التوالي  0.101،  0.120،  0.130،  0.139،  0.085مقداره
لمصرف س المال متوسط العائد على إجمالي رأالمصرفي فبلغت أعلى قيمة لمؤشر 

 ودار السالم مـا   ،  ومصرف بغداد ،  كاءروالو،  واالستثمار العراقي ،  الشرق األوسط 
على التوالي وبلغت أدنى قيمـة للمؤشـر         0.45،  0.44،  0.45،  0.51،  0.42مقداره  

في حين بلغ المتوسط الحسابي للمؤشـر        0.20،  0.16،  0.15،  0.12،  0.11مامقداره  
، 0.101بانحراف معياري مقداره     0.302،  0.314،  0.308،  0.291،  0.272 مامقداره

  .على التوالي 0.095، 0.111، 0.113، 0.124
  

  
  



  ]٢٢[العباس الدكتور الدكتور املعاضيدي و
 

  
  ٦الجدول 

  وفق مؤشر متوسط العائد على حق الملكيةعلى استدامة المزايا التنافسية 
  Max  Min Mean St.D  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  القطاع

  الصناعي
  ٠,١٥٣  ٠,٥١٢ ٠,٣٥  ٠,٧٠  ٠,٧٠  ٠,٣٥  ٠,٦٦  ٠,٤١  ٠,٤٤  ٠,٣٧  ٠,٦٦  األصباغ الحديثة

  ٠,٢٠٢  ٠,٤٥٨  ٠,٢٤  ٠,٧٨  ٠,٧٨  ٠,٣٩  ٠,٧٠  ٠,٣٠  ٠,٤١  ٠,٣٩  ٠,٢٤  الخياطة الحديثة

  ٠,١٣٦  ٠,٤٨٠  ٠,٣٠  ٠,٦٩  ٠,٦٩  ٠,٣٧  ٠,٦٢  ٠,٣٠  ٠,٤٢  ٠,٤٧  ٠,٤٩ الصناعات اإللكترونية

  ٠,١٩٤  ٠,٤٥٠  ٠,١٩  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,١٩  ٠,٦٣  ٠,٢٨  ٠,٤٨  ٠,٤٥  ٠,٣٧  الصناعات الخفيفة

  ٠,١٨٦  ٠,٤٤٤  ٠,٢٠  ٠,٧١  ٠,٧١  ٠,٢٠  ٠,٦١  ٠,٢٢  ٠,٤٧  ٠,٤٥  ٠,٤٥  الهالل الصناعية

  المصرفي
  ٠,١٤٥  ٠,٢٤٨  ٠,١٢  ٠,٥٢  ٠,١٨  ٠,١٧  ٠,٥٢  ٠,٣٤  ٠,١٢  ٠,٢٩  ٠,١٢  الشرق األوسط

  ٠,١٦٧  ٠,٢٨١  ٠,١٣  ٠,٥٨  ٠,١٩  ٠,١٣  ٠,٥٨  ٠,٤١  ٠,١٩  ٠,٣٣  ٠,١٤  االستثمار العراقي

  ٠,١٥٠  ٠,٢٥٠  ٠,١٠  ٠,٤٥  ٠,١٦  ٠,١٦  ٠,٤٥  ٠,٤٠  ٠,١١  ٠,٣٧  ٠,١٠ الوركاء

  ٠,١٢٤  ٠,٢٦٠  ٠,١٤  ٠,٤٨  ٠,١٤  ٠,١٩  ٠,٤٨  ٠,٣٨  ٠,١٨  ٠,٢٦  ٠,١٩  بغداد

  ٠,٠٩٧  ٠,٢٥٨  ٠,١٥  ٠,٤٣  ٠,٢٠  ٠,١٥  ٠,٤٣  ٠,٣٣  ٠,١٩  ٠,٢٩  ٠,٢٢  دار السالم

  .ألوراق الماليةن اعتماداً على النشرات السنوية لسوق العراق ليإعداد الباحث
  

مؤشر متوسط العائد على حق الملكية الخاص بتحديـد         أن   ٦يوضح الجدول   
إذ ،  خالل المدة التي شملها البحـث     استدامة المزايا التنافسية للشركات عينة البحث       

وهي اإلصـباغ الحديثـة والخياطـة       ،  بلغ أعلى مؤشر لشركات القطاع الصناعي     
لصناعات الخفيفة والهالل الصناعية ما مقـداره       الحديثة والصناعات االلكترونية وا   

 ،  0.35وأدنى قيمة للمؤشر بلغت     ،  على التوالي  0.20،  0.19 ،   0.30 ،   0.24 ،   0.35
على التوالي، وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر للشركات        0.20 ،   0.19 ،   0.30 ،   0.24

 ارهبانحراف معيـاري مقـد     0.444 ،   0.450 ،   0.480 ،   0.458 ،   0.512مامقداره  
أمـا شـركات القطـاع    . على التوالي  0.186 ، 0.194 ، 0.136 ، 0.202 ،   0.153

المصرفي فبلغت أعلى قيمة لمؤشر متوسط العائد على حق الملكية لمصرف الشرق       
مقـداره   ودار السالم ما  ،  ومصرف بغداد ،  كاءروالو،  واالستثمار العراقي ،  األوسط

وبلغت أدنى قيمة للمؤشر مامقـداره      ،  على التوالي  0.43،  0.48،  0.45،  0.58،  0.52
في حين بلغ المتوسط الحسابي للمؤشر مامقداره       ،  0.15،  0.14،  0.10،  0.13،  0.12

 ،  0.167 ،   0.145بانحراف معياري مقداره     0.258 ،   0.260،  0.281،0.250،  0.248
  .على التوالي 0.097، 0.124 ، 0.150

  
  
  
  



  ]٢٣[                                                          ...  حتقيق املزايا التنافسية واستدامتها باستخدام بعض
  

   تحليل النتائج واختبار الفرضيات-ثانياً
لتحليل عالقة االرتباط واألثر بين أبعاد البحث والمتمثلة بمؤشرات المزايا مع     

دة البحث  مخالل   الشهري   األساسخذ هذه المؤشرات على     أمؤشرات االستدامة تم    
  :  مشاهدة وكما يأتي٨٤لتمثل 

  تحليل عالقات االرتباط بين أبعاد البحث ومتغيراته •
االرتباط بـين أبعـاد البحـث       هذا الجانب تشخيص طبيعة عالقات      يتضمن  

إلى وجود عالقـة ارتبـاط      ختبار صحة الفرضية األولى التي تشـير       الومتغيراته  
  .معنوية بين مؤشرات امتالك المنظمة للمزايا التنافسية ومؤشرات استدامتها

  
  ٧الجدول 

ومؤشر ) القدرة االيرادية(مؤشر المزايا القيم العددية لعالقات االرتباط بين 
  مة االستدا

   )متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال(

  .٠,٠٥ عند مستوى معنوية ٢,١٤٥ الجدولية تساوي tقيمة  (*) 
  
امـتالك  مؤشـرات   بين  معنوية   وجود عالقة ارتباط     ٧دول  الجتضح من   ي
متوسط العائـد  المعبر عنه بالقدرة االيرادية بمؤشر االستدامة المعبر عنها ب   المزايا

البحث عكستها قيمـة    قيد   لجميع شركات القطاع الصناعي      لى إجمالي رأس المال   إ
)R-Sq(adj)(   ميع العالقـات  فضالً عن أن ج،  والتي كانت مرتفعة لجميع الشركات

يعنـي أن   وهـذا   ،  ) الجدولية t( مع   ) المحسوبة t( كانت معنوية من خالل مقارنة    
فيمـا كانـت    استدامتها،  ومن ثم   ،  متالك المزايا سعت ال شركات القطاع الصناعي    

فيمـا عـدا   شركات القطاع المصرفي عينة البحث ضـعيفة       عالقات االرتباط في    
 الشرق األوسط واالستثمار    اما مصرف هظهرت العالقات فيهما معنوية و    ن  يمصرف

 نوع العالقة  (*) المحسوبةR-Sq(adj)  t  عاقطال
        الصناعي

 معنوية ٢,٧١   %٧٥  األصباغ الحديثة
 معنوية  ٢,٨٣   %٨٨  الخياطة الحديثة

 معنوية  ٣,٥٥   %٧٢ الصناعات اإللكترونية
 معنوية  ٣,٥٧   %٩١  الصناعات الخفيفة

  معنوية  ٥,٢٦   %٨٠  الهالل الصناعية
        المصرفي

  معنوية  ٢,٤٢   %٥٥  وسطالشرق األ
  معنوية  ٣,٤١  %٤٤  االستثمار العراقي

  غير معنوية  ٢,٠١   %٢٤ الوركاء
  غير معنوية  ١,٥١  %١٩  بغداد

  غير معنوية  ٢,١٣٥   %٤٩  دار السالم



  ]٢٤[العباس الدكتور الدكتور املعاضيدي و
 

 أنيعنـي   مـا   كانت العالقة غير معنوية     ففي العينة   بقية المصارف   ، أما   العراقي
 ما في خلق نوع من التوافق بـين امـتالك المزايـا              حدٍ إلى أخفقتالمصارف قد   

  .والعمل على استدامتها
  

  ٨الجدول 
ومؤشر ) القدرة االيرادية(مؤشر المزايا القيم العددية لعالقات االرتباط بين 

  االستدامة
  )متوسط العائد إلى حق الملكية(

  

 ٠,٠٥ستوى معنوية  عند م٤,٢٤٨ الجدولية تساوي tقيمة (*) 
  

وفـق  على  بين امتالك المزايا    معنوية   وجود عالقة ارتباط     ٨يظهر الجدول   
 متوسط العائد على حق الملكيـة     مؤشر القدرة االيرادية وعالقته بمؤشر االستدامة       

 والتـي   )R-Sq(adj)(لجميع شركات القطاع الصناعي عينة البحث عكستها قيمـة          
الً عن أن جميع العالقات كانت معنويـة مـن          فض،  كانت مرتفعة لجميع الشركات   

يعنـي أن شـركات القطـاع       ، وهـذا    ) الجدولية t(  مع ) المحسوبة t(خالل مقارنة   
متالك المزايا واستدامتها، أما ما يخص شركات القطـاع         تسعى ال الصناعي كانت   

يشير إلى ، وذلك المصرفي عينة البحث فكانت عالقة االرتباط ضعيفة وغير معنوية
 ما في خلق نوع من التوافق بين امـتالك المزايـا   قد أخفقت إلى حدٍ   صارفأن الم 

  .    والعمل على استدامتها
  
  
  

 نوع العالقة  (*) المحسوبةR-Sq(adj) t  القطاع
        الصناعي

  معنوية ٥,٢١   %٧٨  األصباغ الحديثة
  معنوية  ٤,٥٨   %٨٦  الخياطة الحديثة

  معنوية  ٦,٤٣   %٩٤ الصناعات اإللكترونية
  نويةمع  ٤,٨٧   %٧٣  الصناعات الخفيفة

  معنوية  ٥,٠١   %٨٣  الهالل الصناعية
        المصرفي

  غير معنوية  ٢,٢٥   %٥٤  الشرق األوسط
  غير معنوية  ١,٦٥   %٥٩  االستثمار العراقي

  غير معنوية  ٢,٣٣   %٤٦ الوركاء
  غير معنوية  ٤,٠٩   %٦١  بغداد

  غير معنوية  ٢,٦٨   %٧٠  دار السالم



  ]٢٥[                                                          ...  حتقيق املزايا التنافسية واستدامتها باستخدام بعض
  

  
  ٩الجدول 

  ومؤشر االستدامة) هامش الربح(مؤشر المزايا القيم العددية لعالقات االرتباط بين 
  )متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال(

  

 ٠,٠٥ عند مستوى معنوية ١,٥٦٩ الجدولية تساوي tقيمة  (*) 
  

علـى  بين امتالك المزايـا     معنوية   وجود عالقة ارتباط     ٩الجدول  تضح من   ي
بمؤشر االستدامة متوسط العائد علـى إجمـالي        وفق مؤشر هامش الربح وعالقته      

) R-Sq(adj)(رأس المال لجميع شركات القطاع الصناعي عينة البحث عكستها قيمة  
فضالً عن أن جميع العالقات كانت معنويـة        ،  والتي كانت مرتفعة لجميع الشركات    

مما يعني أن شـركات القطـاع       ،  ) الجدولية t( مع)  المحسوبة t(من خالل مقارنة    
ناعي كانت مهتمة بامتالك المزايا والسعي على استدامتها، أمـا مـا يخـص              الص

شركات القطاع المصرفي عينة البحث فكانت عالقة االرتباط ضعيفة وغير معنوية           
ذلك يعني أن المصارف قد أخفقت إلى حد ما فـي           ، و لمصرفي بغداد ودار السالم   

  .تدامتهاخلق نوع من التوافق بين امتالك المزايا والعمل على اس
  
  
  
  
  
  
  
  

 لعالقةنوع ا  (*) المحسوبةR-Sq(adj)  t  القطاع
        الصناعي
  معنوية ٥,٣٦   %٦٦  األصباغ الحديثة
  معنوية  ٤,٣٥   %٦٩  الخياطة الحديثة

  معنوية  ٥,٣٦   %٧٨ الصناعات اإللكترونية
  معنوية  ٣,٤٨   %٦١  الصناعات الخفيفة
  معنوية  ٢,٦٩   %٨٩  الهالل الصناعية

        المصرفي
  معنوية  ١,٥٩   %٤٤  الشرق األوسط

  معنوية  ٢,٩٨   %٢٠  االستثمار العراقي
  معنوية  ٤,٥١   %٣٢ الوركاء
  غير معنوية  ١,٠٢   %٥١  بغداد

  غير معنوية  ٠,٦٨   %١٢  دار السالم



  ]٢٦[العباس الدكتور الدكتور املعاضيدي و
 

  
  ١٠الجدول 

  ومؤشر االستدامة) هامش الربح(مؤشر المزايا القيم العددية لعالقات االرتباط بين 
  )متوسط العائد إلى حق الملكية(

  

 ٠,٠٥ عند مستوى معنوية ٣,٠٢٤ الجدولية تساوي tقيمة (*)  
  
على بين امتالك المزايا    معنوية  وجود عالقة ارتباط    إلى   ١٠الجدول  شير  ي

وفق مؤشر هامش الربح وعالقته بمؤشر االستدامة متوسط العائد على حق الملكية            
والتـي  ) R-Sq(adj)(ي عينة البحث عكستها قيمـة       لجميع شركات القطاع الصناع   
فضالً عن أن جميع العالقات كانت معنوية باستثناء        ،  كانت مرتفعة لجميع الشركات   

ممـا  ،  ) الجدوليـة  t(مع  )  المحسوبة t( شركة الصناعات الخفيفة من خالل مقارنة     
يعني أن شركات القطاع الصناعي كانت مهتمة بامتالك المزايـا والـسعي علـى              

ستدامتها، أما ما يخص شركات القطاع المصرفي عينة البحـث فكانـت عالقـة              ا
ذلك يعني أن المصارف قد ، واالرتباط ضعيفة وغير معنوية باستثناء مصرف بغداد

ك المزايـا والعمـل علـى    أخفقت إلى حد ما في خلق نوع من التوافق بين امـتال           
  . استدامتها

  تغيراتهتحليل عالقات التأثير بين أبعاد البحث وم •
هذه الفقرة توضح وتحدد عالقات التأثير بين أبعاد البحث ومتغيراته، فـضالً            
عن التأكد من مدى معنوياتها عبر التحقـق في مدى صحة الفرضية الثانية، التـي              

 بين مؤشـرات امـتالك المنظمـة للمزايـا      ةوجود عالقة تأثير معنوي   تشـير إلى   
  .التنافسية ومؤشرات استدامتها

  

 نوع العالقة  (*) المحسوبةR-Sq(adj)  t  القطاع
        الصناعي

  معنوية ٥,٣٢   %٨٨  األصباغ الحديثة
  يةمعنو  ٤,٣٦   %٦٩  الخياطة الحديثة

  معنوية  ٢,٢٤   %٧٠ الصناعات اإللكترونية
  غير معنوية  ٢,٨٧   %٦٩  الصناعات الخفيفة

  معنوية  ٤,٥٤   %٨١  الهالل الصناعية
        المصرفي

  غير معنوية  ٢,٣٣   %٧٠  الشرق األوسط
  غير معنوية  ١,٦٢   %٧٣  االستثمار العراقي

  غير معنوية  ٢,١٢   %٦١ الوركاء
  معنوية  ٣,٧٩   %٤٩  بغداد

  غير معنوية  ٢,١٥   %٥٤  دار السالم



  ]٢٧[                                                          ...  حتقيق املزايا التنافسية واستدامتها باستخدام بعض
  

  
  

  ١١ل الجدو
ومؤشر ) القدرة االيرادية(مؤشر المزايا ملخص النتائج لعالقة التأثير بين 

  االستدامة 
   )متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال(

   المستقلالمتغير T  القدرة االيرادية
  الجدولية  المحسوبة B0 B1 R2  المعتمدالمتغير 

متوسط العائد إلى 
  إجمالي رأس المال

٠,٣٢٥  ٢,٠٦٤  
)٢,٣٨٩*(  

٢,٤٣٥٤ *٦,٨٧٤ ٠,١٦٣ 

*P ≤ 0.05                df (1.121)                N = 84              (2.389): Value of (t) 
  

 وجود عالقة تأثير طردية ذات داللة معنوية لمؤشر المزايا          ١١يبين الجدول   
جمالي رأس  متوسط العائد إلى إ   (على مؤشر االستدامة    ) القدرة االيرادية (التنافسية  

ن مجموع ما يفسره مؤشر القدرة االيرادية من تباين في بعـد مؤشـر              إ، إذ   )المال
من %) ٧٧,٥(، في حين أن     )٠,١٦٣(متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال قد بلغ         

وجود تأثير  إلى  مما يشير   ،  التغير في مؤشر متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال        
التي تدل على   ) ٠,٣٢٥(ة معامل االنحدار البالغة     يعكس ذلك قيم  ،   داللة معنوية  يذ

أن تغيراً في مؤشر القدرة االيرادية بمقدار وحـدة واحدة ينتـج عنه تغيـر فـي               
) t(، وذلك وفقاً لقيمة     )٠,٣٢٥(مؤشر متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال بمقدار         

لبالغـة  وهي أكبر من القيمـة الجدوليـة لهـا وا         ،  )٦,٨٧٤(المحسوبة التي بلغت    
  .)٠,٠٥(وضمن مستوى معنوي ) ٠,١٢١(عند درجتي حرية ) ٢,٤٣٥٤(

  
  ١٢الجدول 

ومؤشر ) القدرة االيرادية(مؤشر المزايا ملخص النتائج لعالقة التأثير بين 
  االستدامة 

   )متوسط العائد إلى حق الملكية(
  المتغير المستقل        t  القدرة االيرادية

  الجدولية  المحسوبة B0 B1 R2  المتغير المعتمد
متوسط العائد إلى حق 

  الملكية
٢,٨٧٩  ٣,٣٢٦  

)٣,٦٤٩*(  
٢,٤٣٥٤ *١٠,٤٣٩ ٠,٨٨٩ 

*P ≤ 0.05                df (1.121)                N = 84              (3.649): Value of (t)  
  

 وجود عالقة تأثير طردية ذات داللة معنوية لمؤشر المزايا          ١٢يبين الجدول   
، )متوسط العائد إلى حق الملكية    (على مؤشر االستدامة    ) القدرة االيرادية (التنافسية  

ن مجموع ما يفسره مؤشر القدرة االيرادية من تباين في بعد مؤشـر متوسـط               إإذ  
مـن   %) ٨١,٣٢(، في حـين أن      )٠,٨٨٩(العائد إلى إجمالي رأس المال قد بلغ        



  ]٢٨[العباس الدكتور الدكتور املعاضيدي و
 

 يوجـود تـأثير ذ    إلى  مما يشير   ،  يةمتوسط العائد إلى حق الملك    التغير في مؤشر    
التي تدل على أن    ) ٢,٨٧٩(يعكس ذلك قيمة معامل االنحدار البالغة       ،  داللة معنوية 

تغيراً في مؤشر القدرة االيرادية بمقدار وحـدة واحدة ينتـج عنه تغير في مؤشر             
المحـسوبة  ) t(، وذلك وفقاً لقيمـة      )٠,٣٢٥(بمقدار  متوسط العائد إلى حق الملكية      

عند ) ٢,٤٣٥٤(وهي أكبر من القيمة الجدولية لها والبالغة        ،  )١٠,٤٣٩(تي بلغت   ال
  ).٠,٠٥(وضمن مستوى معنوي ) ١,١٢١(درجتي حرية 

  
  ١٣الجدول 

  ومؤشر االستدامة ) هامش الربح(مؤشر المزايا ملخص النتائج لعالقة التأثير بين 
   )متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال(

  مستقلالمتغير ال       t  هامش الربح
 B0 B1  المتغير المعتمد

R2 
  الجدولية  المحسوبة

متوسط العائد إلى 
  إجمالي رأس المال

٣,٤٣٤  ٢,٦٦٧  
*)٢,٦٥٧(  

١,٧٩٨ *٦,٦٩٩  ٠,٨٩٣ 

*P ≤ 0.05                df (1.121)                N = 84              (2.657): Value of (t) 
  

عالقة تأثير طردية ذات داللة معنوية لمؤشر المزايا         وجود   ١٣يبين الجدول   
متوسط العائد إلـى إجمـالي رأس       (على مؤشر االستدامة    ) هامش الربح (التنافسية  

ن مجموع ما يفسره مؤشر هامش الربح من تباين فـي بعـد مؤشـر               إ، إذ   )المال
 %) ٨١,٠٦(، في حين أن     )٠,٨٩٣(متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال قد بلغ         

وجـود  إلى  مما يشير   ،  من التغير في مؤشر متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال         
التي تدل  ) ٣,٤٣٤(يعكس ذلك قيمة معامل االنحدار البالغة       ،   داللة معنوية  يتأثير ذ 

 بمقدار وحـدة واحدة ينتـج عنه تغير فـي         هامش الربح على أن تغيراً في مؤشر      
) t(، وذلك وفقاً لقيمة     )٣,٤٣٤( بمقدار   مؤشر متوسط العائد إلى إجمالي رأس المال      

وهي أكبر مـن القيمـة الجدوليـة لهـا والبالغـة      ) ٦,٦٩٩(المحسوبة التي بلغت  
  ).٠,٠٥(وضمن مستوى معنوي ) ١,١٢١(عند درجتي حرية ) ١,٧٩٨(

  
  ١٤الجدول 

ومؤشر االستدامة ) هامش الربح(مؤشر المزايا ملخص نتائج عالقة التأثير بين 
   )ئد إلى حق الملكيةمتوسط العا(

  المتغير المستقل     t  هامش الربح
 B0 B1  المتغير المعتمد

R2 
  الجدولية  المحسوبة

متوسط العائد إلى 
  حق الملكية

٢,٦٥٧  ٣,٥٥٣  
*)٣,٧٩٢(  

٢,٦٧٣ *٧,٤٣٩  ٠,٤١٢ 

*P ≤ 0.05                df (1.121)                N = 84              (3.792): Value of (t) 
  



  ]٢٩[                                                          ...  حتقيق املزايا التنافسية واستدامتها باستخدام بعض
  

 وجود عالقة تأثير طردية ذات داللة معنوية لمؤشر المزايا          ١٤يبين الجدول   
، إذ  )متوسط العائد إلى حق الملكية    (على مؤشر االستدامة    ) هامش الربح (التنافسية  

متوسط العائد إلى ن مجموع ما يفسره مؤشر هامش الربح من تباين في بعد مؤشر إ
متوسط من التغير في مؤشر      %) 71.2(ين أن   ، في ح  )٠,٤١٢(قد بلغ   حق الملكية   

يعكس ذلك قيمة   ،   داللة معنوية  يوجود تأثير ذ  إلى   مما يشير    العائد إلى حق الملكية   
 هامش الـربح  التي تدل على أن تغيراً في مؤشر        ) ٢,٦٥٧(معامل االنحدار البالغة    

يـة  متوسط العائد إلى حـق الملك    بمقدار وحـدة واحدة ينتـج عنه تغير في مؤشر         
وهي أكبـر   ) ٧,٤٣٩(المحسوبة التي بلغت    ) t(، وذلك وفقاً لقيمة     )٢,٦٥٧(بمقدار  

وضـمن  ) 1.121(عند درجتـي حريـة      ) ٢,٦٧٣(من القيمة الجدولية لها والبالغة      
  ).0.05(مستوى معنوي 

  
  االستنتاجات والمقترحات: المحور الرابع
  :يمكن طرح االستنتاجات اآلتية النتائج المعروضة بموجب 

تسعى المنظمات إلى مواجهة متغيرات كبيرة تعايش بيئتها المنظمية، وأبـرز            .١
هذه المتغيرات هو وعاء أداء أعمال المنظمة ومتضمناته، والذي يرتكز علـى            
مدى ما تحققه المنظمة من مزايا تنافسية تتأطر في حالة القدرة علـى التفـوق           

المزايا التنافـسية التـي     على المنافسين، وهذا ما دعا إلى االهتمام بما يعرف ب         
شملت في مجملها على ما يعرف بعوائق التقليد التي تبرز مع تحقق هذه الميزة              

 .للمنظمة، وقد كان ذلك محور اهتمام االقصاديين واإلداريين على حٍد سواء
أشار االقتصاديون في معرض بحوثهم عن المزايا التنافسية واسـتدامتها فـي             .٢

االقتصادي من جانب ونظريات التسعير في جانب       إطار جهودهم لدراسة األداء     
آخر، واللذان اعتمدا على البعد الزمني القصير والمتوسط، وفي اتجاه آخر اتجه    
فريق اقتصادي آخر لدراسة هيكل السوق والحصة السوقية والتي مثلـت فـي             
الواقع محددات أساسية للربحية التي تعد من األركان األساسية الستدامة المزايا           

 .لتنافسيةا
أشار اإلداريون إلى إمكانية استدامة المزايا التنافسية من وجهتي نظـر، تقـوم         .٣

األولى على إمكانية تحقيق ذلك من خالل االهتمام بمـا يعـرف باقتـصاديات         
 .والنظرة المستندة إلى الموارد غير القابلة للتقليد، المنظمات الصناعية

يات المنظمات يشير الباحثان إلى إمكانية استناداً إلى النظرة المستندة إلى اقتصاد .٤
ومن ،  عمالألللكشف عن المزايا التنافسية لمنظمات ا     اعتماد المؤشرات المالية    

 .استدامتهاالكشف عن حاالت ثم 
 هناك تقاربـاً    أن  ومؤشر هامش الربح   اتضح من خالل مؤشر القدرة االيرادية      .٥

 هناك تبايناً   أني حين    قيمة لشركات القطاع الصناعي، ف     وأدنى أعلىبين مدى   
 قيمة للمصارف التابعة للقطاع المـصرفي عينـة         وأدنى أعلىكبيراً فيما بين    

، وهذا ما يؤكد امتالك ومن ثم اهتمام المنظمات الصناعية عينة البحـث           البحث
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بالميزة التنافسية، في حين أن هناك عدم اهتمام أو انخفاض في مستوى امتالك             
 .التنافسيةالمصارف المبحوثة للمزايا 

أظهرت النتائج المتعلقة بوصف مؤشري متوسط العائد علـى حـق الملكيـة              .٦
في القطاع الـصناعي وجـود حالـة        ومتوسط العائد على إجمالي رأس المال       

ن ذلك أن يؤكد    أانخفاض المدى بين أدنى وأعلى قيمة لكال المؤشرين، ومن ش         
فيما أظهـرت حالـة   ، تفوق الشركات عينة البحث في استدامة المزايا التنافسية 

نفـاً فـي القطـاع     وأدنى قيمة للمؤشرين المذكورين آ     التباين الكبيرة بين أعلى   
 .لمزايا التنافسية في المصارف المبحوثةايؤكد ضعف استدامة  ماوب، المصرفي

أشارت نتائج تحليل االرتباط بين مجموعة مؤشرات امتالك المزايا ومجموعة           .٧
رتباط كبيرة ومعنوية لجميع شركات القطاع      وجود عالقة ا  مؤشرات استدامتها   

بالـسعي  وذلك يؤكد أهمية قيام الشركات الصناعية عينـة البحـث         ،  الصناعي
استدامتها، في حين كانت والعمل على على مزاياها التنافسية    المستمر للمحافظة   

غلـب  أبين المعنوية وغيـر المعنويـة فـي         ذبذبة  عالقة االرتباط ضعيفة ومت   
قيام أهمية يستدعي مما ، البحثا اهثة خالل السنوات التي غط المصارف المبحو 

مصادر تحقيقها للمزايا التنافسية ومن ثم آليات       لكبر  أالمصارف بإعطاء أهمية    
 .استدامتها

  
            المقترحات

ضرورة االهتمام باآلليات المناسبة لتجاوز حالة الوقتية في المزايا التنافسية من  .١
البقاء في الميدان التنافسي وفي القطـاع الـذي          لتحقيق   خالل السعي المستمر  

 . تنتمي إليه كل من المنظمات المبحوثة
في إطار ما تواجهه منظمات األعمال في الوقت الحاضر والمتمثل بحالة وقتية            .٢

 يعد ضـرورياً    ،ةيالميزة التنافسية الناجمة عن سرعة التغيير والديناميكية البيئ       
رات تحقيق المزايا التنافسية واستدامتها لتحقيق هـدفي        إبداء اهتمام أكبر بمؤش   

 . البقاء واالستمرار في القطاع الذي تنتمي إليه كل منظمة
نظراً لتأكيدات الباحثين بإمكانية اعتماد بعض المؤشرات المالية في التعبير عن  .٣

التفوق التنافسي للمنظمة واستدامته، يؤكد البحث علـى ضـرورة االهتمـام            
لمالية ومؤشراتها بوصفها من الوسائل المهمة التي تمكّن المنظمات         باألدوات ا 

 . من تحديد موقعها التنافسي ومن ثم المحافظة عليه
طـة بالربحيـة    بالمبحوثة بالمؤشرات الماليـة المرت    الشركات  ضرورة اهتمام    .٤

تنتمي لقطاع الذي   لوالعائد لكونها مؤشرات مفيدة للتعبير عن الوضع التنافسي         
القطاعات االقتصادية الرائدة في الحياة     ذ يعد القطاعين عينة البحث من       إليه، إ 

 من القطاعات التي لم تتوقف على الرغم من         ما ولكونه ،االقتصادية في العراق  
 . الظروف والصعاب التي مر بها القطر



  ]٣١[                                                          ...  حتقيق املزايا التنافسية واستدامتها باستخدام بعض
  
ضرورة استمرار الشركات بالتأكيد على مسألتي االبتكار والريادية والتي تقود           .٥

 تحد من قدرة المنافسين علـى       ات جديدة وسالسل قيمة متميزة    خدمابتكار  إلى  
وبما يحقق للمنظمة إمكانية إشباع الطلب في الوقـت المناسـب           ،  القيام بالتقليد 

وبخاصة بعد أن ازداد دوره وبدأت المنظمـات        ،  وبالشكل الذي يرغبه الزبون   
ح المناسبة  انعكاس على تحقيق العائد واألربا    لما لذلك من    ،  تهتم بسماع صوته  

 . وما لها من إسهام في تحقيق المزايا التنافسية واستدامتهاواستمراريتها 
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