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 صـلـخـتـــسـالم
ستند تمستدامة والربحية العالية . كما للتميز وتحقيق الميزة التنافسية ال األساسينو المصدر أيصاء الواسع بوصف نظام اإل     
ن التغيير المستمر في حاجات ورغبات الزبائن المتنوعة يعني اشتداد الصراع في أعلى فكرة جوىرية مفادىا  دراسةال هىذ

حتمية اعتماد تقنيات حديثة واتجاىات جديدة  إلىالشركات يقودىا  ضغوطا على، مما يولد  األعمالميدان التنافس في بيئة 
 .  اإلرباحبالتالي زيادة يصاء الواسع ( بهدف تحقيق الميزة التنافسية و متمثلة ) بنظام اإل اإلنتاجفي 
يصاء الواسع كمتغير وىما ) مداخل اإل االفكري له اإلطارعلى متغيرين يتفاعالن فيما بينهما ليشكالن تستند الدراسة و      

 مستقل ، والميزة التنافسية كمتغير تابع ( . 
عنها معرفة الجوانب النظرية  اإلجابةمن مشكلة عبَّر عنها بعرض عدد من التساؤالت استهدف من  باحثوقد انطلق ال     

  وأثرىا فييصاء الواسع مداخل اإل مكانية تطبيقألهذه المتغيرات كونها من الموضوعات حديثة التطبيق ، ومن ثم تشخيص 
 مصنع الحياكة و ذلك بسبب أىمية ىذه المداخل وضرورةواسط العامة للصناعات النسيجية /الميزة التنافسية في شركة 

وقد شملت فصول الدراسة التغطية النظرية للمشكلة استعان الباحث يحقق بالتالي الميزة التنافسية  ا في المصنع مما اعتمادى
جانبًا تطبيقيًا استند  دراسةال تدبيات الموضوع والمتراكم المعرفي في ىذا المجال ، كما شملأالمتوفر من المعلومات في ب

يصاء الواسع والميزة التنافسية ، في على فرضيات رئيسة وفرعية اختص قسم منها بتشخيص عالقة االرتباط بين مداخل اإل
 لمداخل لتحقيق الميزة التنافسية خر بتشخيص عالقة أثر تطبيق تلك اآلحين اختص القسم ا

 إحصائيةدوات أواستخدم الباحث  دراسةال إلجراءية/ مصنع الحياكة كموقعا اختيرت شركة واسط العامة للصناعات النسيج     
 نهج البحث منهج دراسة استطالعية وقد   SPSS اإلحصائيمتنوعة لتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات بأستخدام النظام 

 منهجاً مساعداً على التحليل الشامل والعميق للمشكلة . الكونه
وعة من التوصيات التي وقدم الباحث مجم  ،حقيقة وجود عالقات ارتباط وتأثير بين المتغيرات  إلى وقد توصل الباحث     

 إمكانية تطبيق، كان من أبرزىا  إليهاستنتاجات التي تم التوصل اإل إلىخذ بها استنادًا أل، فيما لو تم ا والمبحوث لشركةتخدم ا
 الميزة التنافسية  .خذ بها لتحقيق أليصاء الواسع وضرورة امداخل اإل

 
 

 
 
 
 


