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 ا متماعيا هالمسؤوليا األدويا األردنيا ناعا كات وتاًل عل التعر  على مستوى ا لتزا  شر 

التناوسيا وم  هه الشركات  ولتحة  أ دا  الدراسا ت  تطوير استهانا وتوزيعتا  الم ز  ومستوى تحة  

األدويا األردنيا ت  اختيار   هطريةا   ناعا ( مواف وموافا وم شركات110على ع نا مكونا مل )

( تب ل أل SPSSمل خالا برنامج ) ا ح ائمهعد إمرا  التحل ف عشوائيا مل ممتم  الدراسا  و 

التناوسيا ما   الم ز  ا متماعيا ما  متوسطًا  كما أل مستوى تحة   هالمسؤوليا مستوى ا لتزا 

 هالمسؤوليا ( لاللتزا α ≤ 0.05عند مستوى الد لا ) يامتوسطًا  كما أل  ناك أثر هو د لا إح ائ

وأو ت الدراسا هممموعا مل التو يات كال التناوسيا هأهعاد ا.  الم ز  تحة   وم اا متماعيا هأهعاد 

األعماا  تحس ل إنمازالمواف ل على تساعد  ترور  ا  تما  بتطب   استرات ميات مل أ متا:

المطلوها منتا  وترور  مراعا  ا نسما  ب ل األ دا  ا متماعيا واأل دا  ا  ت اديا للشركات 

 وا و احوم مماا  ناعا األدويا  وزياد  ا  تما  بتطب   معا  ر المسؤوليا ا متماعيا العاملا 

 عنتا.

  ناعا التناوسيا  شركات الم ز  ا متماعيا  تحة   هالمسؤوليا ا لتزا  :ةالكلمات المفتاحي

 .األردنيا األدويا



 م
 

Abstract 

The Impact of Commitment to Social Responsibility in Achieving 

Competitive Advantage 

"Applied Study on Jordanian Pharmaceutical Companies” 
 

Prepared by 

Mahmoud Tayeaa Al-fshekat 
 

Supervisor 

Dr. Murad Saleem Etianee  

 

The objective of this study was to identify the impact of CSR on achieving 

competitive advantage, as well as to identify the level of commitment of Jordanian 

pharmaceutical companies to social responsibility and the level of achieving competitive 

advantage in these companies. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was 

developed and distributed to a sample of 110 employees male and a female employee in 

the Jordanian pharmaceutical companies randomly selected from the study community. 

After conducting the statistical analysis through the SPSS program V.22, the level of 

commitment to social responsibility was average. The level of achievement of competitive 

advantage was average. As a statistically significant effect at the significance level 

(α≤0.05) to comply with its dimensions of social responsibility in achieving the 

competitive advantage of its dimensions. 

The study recommended a number of recommendations, including the importance 

of applying strategies that help employees improve the work required of them and the 

need to take into consideration the harmony between the social goals and the economic 

goals of the companies working in the pharmaceutical industry. 
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