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 ارهداز

وَنإِلَى ) َُعَمَلُكْمَوَرُسولُُهَواْلُمْؤِمُنوَنَۖوَسُتَردُّ ٌََرىَّللاه ُئُكمَوقُِلاْعَملُواَفَس َنبِّ ٌُ َهاَدِةَف ِبَوالشه ٌْ َعالِِماْلَؽ

(501سورةالتوبة)آٌة(ِبَماُكنُتْمَتْعَملُونَ  

إلهًالٌطٌباللٌلإالبشكرك،والٌطٌبالنهارإالبطاعتك،والتطٌباللحظاتإالبذكرك،

 والتطٌباآلخرةإالبعفوك،والتطٌبالجنةإالبرؤٌتك

 َّللاعزوجل

بلػالرسالة،وأدىاألمانة،ونصحاألمة،إلىنبًالرحمة،ونورالعالمٌنمحمدصلىإلىمن

 َّللاعلٌهوسلم

 إلى...

اخطوتفًمااهتدٌتوبعطائهمابفضلكبٌرالٌقدربثمن،إلىمنبدعائهمإلىمنأدٌنله

والديإلى...طرٌقالنجاحواالنجاز  

توانىىىولحظىىةفىىىًمىىدٌىىىدالعىىونوالمسىىىاعدةمىىىنإلىىىأخىىىوانًوأخىىواتًالىىىذيسىىاندونًومىىىا

أجلإتمامهذهالرسالةالعلمٌة.

.إلىزوجتًالؽالٌةورفٌقةالعمر...منوقفتإلىجانبًفًكلمراحلالدراسة

فلمالنظٌرإلىكلمنعلمنًحرفاًوأمدنًبخباٌاالمعرفةوإلىكلمنأبدوااستعداداًمنقطع

،أهديهذاالجهدالمتواضع،سائالَّللاتعالىأنٌنفعبه،وصلىَّللاٌقصرواولوبالكلمةالطٌبة

وسلمعلىسٌدنامحمدوالهوصحبهأجمعٌن.

 الباحث                                                                              

عمارٌوسؾالمعاٌعة
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 شكر وتقذير

وووا قىىالتعىىىالى فموووَت   َفلَمي وووَت َطرع َتووودي إْلَيع ووولَ أَنع َيرع َْ َقبع ْكَتووواْب أََنوووا آتْيوووَت بْووو ووومت ْموووَن الع وووَدهم ْعلع )َقوووالَ اليوووْذد ْعنع

َموووا فمووورم   َوَمووونع َشوووَكَر َف ْني رم أَمع أَكع وووكم لموووَونْي أَأَشع وووْل َرَبوووي لَْيبع وووَذا ْمووونع َفبع وووَدهم َقوووالَ َه  ا ْعنع وووَتقْر ا سع  َرآهم مم

رم لَْنفع  كم َْ   َوَمنع َكَفَر َف ْني َرَبي َغنْيٌّ َكْريمت َيشع (00"سورةالنملآٌة)ْس

قالرسولَّللاصلىَّللاعلٌهوسلم6"منلمٌشكرالناسلمٌشكرَّللا".

الحمىىىدمحمىىىداًٌلٌىىىقبمقامىىىهوعظىىىٌمسىىىلطانهوصىىىلىَّللاعلىىىىسىىىٌدنامحمىىىدخىىىاتماألنبٌىىىا 

والمرسىىىلٌنونشىىىكرَّللاسىىىبحانهوتعىىىالىعلىىىىفضىىىلهوتوفٌقىىىهلنىىىا،ولمىىىاكىىىانالّشىىىكرحقىىىاًال

بىىدمىىنأدائىىه،ودٌنىىاًالبىىدمىىنقضىىائه،فىىرنًأتوجىىهبالىىاشكرالجزٌىىال دارةجامعىىةا سىىرا 

هىىىذهالفرصىىىةوأخىىىابالشىىىكرالجزٌىىىلللمىىىاشرؾالفاضىىىلاألسىىىتاذالىىىدكتورالتىىىًمنحتنىىىً

،والىىىذيتفضىىىلأوالًبالموافقىىىاةعلىىىاىا شىىىراؾعلىىىىإعىىىدادهىىىذهالرسىىىالة،مىىىرادعطٌىىىانً

وفىىًسىىبٌلذلىىىكزودنىىًبنصىىىائحهومنحنىىًوقتىىهالثمىىىٌن،وعلمىىهالؽزٌىىىر،وكرمىىةالفٌىىىا ،

هفىىىًعمىىىره،وٌجزٌىىىهالثىىىواب،وٌسىىىهللىىىهفأسىىىالَّللاأنٌبىىىاركلىىىهفىىىًوقتىىىه،وأنٌمىىىدلىىى

الصعابإنهكرٌمعطا وهاب.

كمىىىاأتوجىىىهبالشىىىكروالتقىىىدٌرواالحتىىىرامللسىىىادةاألفاضىىىلأعضىىىا لجنىىىةالمناقشىىىةحفظهىىىم

.َّللاتعالى،علىمابذلوهمنجهدبماٌثريالرسالة

وأدعىىىوَّللاتعىىىالىكمىىىاأتوجىىىهبالشىىىكروالتقىىىدٌرإلىىىىعىىىائلتًلمىىىاقىىىدموه تمىىىامهىىىذهالرسىىىالة

أنٌوفقنًلمافٌهكلخٌرلهم

الباحث

عمارٌوسؾالمعاٌعة
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 الملخص

أثر تحليل البيئة الداخلية على تحقيق الميزة التنافسية دراسة تطبيقية 

في عمان على عينة من الشركات الصناعية   

 إعداد الطالب : عمار يوسف معايعة

  مراد عطياني إشراف:



 علة التعرف والتحقق من أثر تحليل البيئة  الااللية  هدفتهذهالدراسةإلىالتعرؾعلىأثر

ولتحقٌىىىقهىىىدؾ،فةةةل الاةةةرصاا ال ةةةناعي  ا رانيةةة  فةةةل عمةةةانبأبعااهةةةا تنافسةةةي  الميةةة   التحقيةةةق 

(فقىرةوتىماختبىارصىدقهاوثباتهىا،وتكىونمجتمىع00استبانهتحتىويعلىى)تصمٌمالدراسةتم

،وتكونىىتعٌنىىةالدراسىىةمىىن(5043وعىىددها)عٌنىىةمىىنالشىىركاتالصىىناعٌةمىىنالدراسىىة

،وتىمإجىرا عملٌىةالتحلٌىلاالحصىائًللبٌانىات،وتىمتحلٌىلالبٌانىاتباسىتخدامشركة(430))

وقىىداتبىىعالباحىىثالمىىنهجالوصىىفًالتحلٌلىىً،وفىىًالنهاٌىىة(spssبرنىىامجالحىىزما حصىىائٌة)

وجىىودتىىاأثٌرذيداللىىةإحصىىائٌةعنىىد6مجموعىىةمىىنالنتىىائجكىىانأهمهىىاإلىىىتوصىىلتالدراسىىة

لتحلٌىىلالبٌئىىةالداخلٌىىةعلىىىتحقٌىىقالمٌىىزةالتنافسىىٌةفىىًالشىىركات(α≤0.05)مسىىتوىالداللىىة

أظهىىرتالنتىىائجعىىدموجىىوداثىىرلمتؽٌىىرالهٌكىىلالتنظٌمىىً،واالنتىىاج،كمىىاالصىىناعٌةاألردنٌىىة

أظهىىرتالنتىىائجعىىدموجىىودأثىىركمىىاركاتالصىىناعٌةاألردنٌىىة،والعملٌىىاتعلىىىالكلفىىةفىىًالشىى

وجىودأثىرلمتؽٌىر.وعىدملمتؽٌرالهٌكلالتنظٌمً،علىالتمٌزفًالشىركاتالصىناعٌةاألردنٌىة

.الثقافة،علىالتركٌزفًالشركاتالصناعٌةاألردنٌة

تحلٌلالبٌئةالداخلٌة،المٌزةالتنافسٌة.الكلماتالمفتاحٌة6
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ABCTRACT 

    This study aimed to identify the Eeffect of identification and 

verification of the impact of the analysis of the internal environment in 

achieving a competitive advantage in the Jordanian industrial companies 

in Amman, and to achieve the objectives of the study has been prepared a 

questionnaire containing (44) items were tested validity and stability, and 

the study population of The study sample consisted of (274) companies. 

The statistical analysis of the data was carried out. The data was analyzed 

using the statistical packages program (SPSS). The researcher followed 

the descriptive analytical approach. Statistically significant at the level of 

d The results show that there is no effect of the organizational structure 

variable, production and operations on the cost in the Jordanian industrial 

companies. The results also showed no effect of the organizational 

structure variable on the excellence in The lack of impact of the culture 

variable on the focus of the Jordanian industrial companies. 
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