
 أ
 

 
 

 

 
 أثر المقارنات المرجعية في تحقيق الميزة التنافسية 

 دراسة تطبيقية على الشركات األردنية الحاصلة على جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز

The Impact of Benchmarking in Achieving Competitive Advantage  

Applied Study in the Jordanian Companies Winning King Abdullah II Award 

for Excellence   

 

 الباحث إعداد

 هاني عواد المشاقبه

 راف ـــإش

 مراد سليم عطيانيالدكتور 

 األعمال إدارة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ت هذه الرسالة قدم

 األعمال إدارة قسم 

 كلية األعمال 

 اإلسراءجامعة 

 2018/2019 الثانيالدراسي الفصل 

 



 ب
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا  ﴿ يَْرفَِع َّللاه

  ﴾اْلِعْلَم َدَرَجات  

 صدق هللا العظيم
(11) المجادلة   

 

 



 ج
 

 جامعة اإلسراء

 التفويض

هيئات أو أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو الشركات أو الهاني المشاقبة أنا 

 األشخاص المعنية باألبحاث والدراسات العلمية عند طلبها

 

 

                   التوقيع:

             

 التاريخ:  /  / 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د
 

 
 

 قرار لجنة المناقشة

 
أثر المقارنات المرجعية في تحقيق الميزة التنافسية "نوقشت هذه الرسالة وعنوانها:   

"ى الشركات األردنية الحاصلة على جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميزدراسة تطبيقية عل"  

 

  2019/    /  وقد ُأجيزت بتاريخ 

 أعضاء لجنة المناقشة

 

 

 التوقيع الجامعة االسم

مراد سليم عطياني د.   جامعة اإلسراء رئيسًا ومشرفاً  

اً داخلي مناقشاً  أ. د. زكريا الدوري    جامعة االسراء 

الحواجرةمحمد د. كامل   خارجياً  مناقشاً   مؤتةجامعة     

 

 

 

 



 ه
 

 إقرار السالمة اللغوية

                      أثر المقارنات المرجعية في تحقيق الميزة التنافسية  " :بعنوانهاني المشاقبة لقد قمت بمراجعة رسالة الطالب 

 .أصبحت سليمة من الناحية اللغوية "د هللا الثاني للتميزدراسة تطبيقية على الشركات األردنية الحاصلة على جائزة الملك عب "

 االسم: 

 التوقيع:

 2019التاريخ: /  /  



 و
 

 تقديرالشكر و ال

علىى منحنىي العلىم والمعرفىة والقىدر  علىى مىا أنعىم بىي علىيف مىن ففىق وتوفيى  فاحمد هللا واشكره تعالى 

الىىذ   عطيىىاني سىىليم مىىرا قىىد ر إلىىى الىىدكتور بازيىىق الشىىكر والتويسىىرني أن أتقىىده  إتمىىاه هىىذا الاهىىد المتوا ىى  
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 تحقي  الميز  التنافسية المقارنات المرجعية على أسلوب استخداه أثر  علىالتعرف الى الدراسة  هذه هدفت
  ولتحقي  اهداف هذه الدراسة وغاياتها الشركات األر نية الحاصلة على جائز  الملك عبد هللا الثاني للتميزفي 
تطبي  واق   علىاعتمدت الدراسة أو ل على المراجعة النارية الشاملة أل بيات المو وع  ومن ثم التعرف فقد 

تحقي  أثرها في   و ائز  الملك عبد هللا الثاني للتميزالشركات األر نية الحاصلة على جالمرجعية في المقارنات 
الشركات األر نية  العاملين فيوتوزيعها على تطويرها من خالل ا ستبانة التي تم الميز  التنافسية وذلك 

أربعة أنواع من المقارنات وقد تفمنت أ ا  الدراسة   الحاصلة على جائز  الملك عبد هللا الثاني للتميز
والمقارنة المرجعية التشغيلية  والمقارنة   التنافسية  والمقارنة المرجعية الداخليةلمقارنة المرجعية : االمرجعية

التميز في   قيا   الكلبةمتغيرات فرعية هي: الميز  التنافسية ثالث في حين تفمنت المرجعية الوظيبية  
عينة من  على ااستبيان (140) توزي وقد تم تامي  بيانات الدراسة من خالل ا ستاابة السريعة    المنتج

( استبانة 110حيث استرج  منها )الشركات الحاصلة على جائز  الملك عبد هللا الثاني للتميز   العاملين في
المناسبة ا حصائية وباستخداه األساليب  %(  78.57صالحة للتحليق ا حصائي وبنسبة استرجاع بلغت )

 ال احصائيا  ستخداه اسلوب ت  فقد خلصت الدراسة إلى وجو  اثر اختبار البر ياو في تحليق البيانات 
هللا الثاني  تحقي  الميز  التنافسية لدى الشركات الحاصلة على جائز  الملك عبدالمقارنات المرجعية على 

  هذا وقد اوصت الدراسة بفرور  ا ستمرار في استخداه اسلوب المقارنات المرجعية م  المؤسسات للتميز
 حقي  الميز  التنافسية والمحافاة عليها في الشركات مو وع البحث. وذلك كوسيلة لتالعالم  ي ف ئد الرا

على جائز  الملك عبد هللا الثاني   الميز  التنافسية  الشركات الحاصلة المرجعية ات: المقارنالكلمات المفتاحية
 للتميز. 
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Abstract  

The Impact of Benchmarking in Achieving Competitive Advantage  

Applied Study in the Jordanian Companies Winning King Abdullah II Award 

for Excellence   

 

Prepared by: Hani Awoad Al-Mashagbah 

Supervisor: Dr. Murad Salim Attiany  

The aim of this study was to investigate the impact of benchmarking in Achieving Competitive 

Advantage Applied Study in the Jordanian Companies Winning King Abdullah II Award for 

Excellence. To achieve study objectives and goals, the study was comprised of two parts; the 

first part focused on a comprehensive review of relevant theoretical literature, The second one 

determines the level of applying benchmarking in the Jordanian Companies Winning King 

Abdullah II Award for Excellence and its impact in achieving competitive advantage in the 

Jordanian Companies Winning King Abdullah II Award for Excellence. through a special 

questionnaire which was designed and distributed to a sample of employees working in 

Jordanian Companies Winning King Abdullah II Award for Excellence. The questionnaire 

covered four practices of benchmarking (Internal benchmarking, competitive benchmarking, 

operational benchmarking and functional benchmarking). Also the instrument include three types 

of competitive benchmarking: (Low cost leadership, differentiation, and quick response), the 

researcher distributes (140) questionnaires to the a sample of workers in Jordanian Companies 

Winning King Abdullah II Award for Excellence only (110)   valid questionnaire for statistical 

analysis the responds rate equal to (78.57 %) Using the appropriate statistical methods in 

analysing the data and testing hypotheses, the study concluded that there is a statistically 

significant impact of using benchmarking in achieving competitive advantage in Jordanian 

Companies Winning King Abdullah II Award for Excellence. The study recommended the 

necessity of continuing to use benchmarking with the leading institutions in as a means to 

achieve competitive advantage,  

Keywords: Benchmarking, competitive advantage. Jordanian Companies Winning King 

Abdullah II Award for Excellence  


