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  الملخص
يجعل بقاء  وشديدة التنافسية، مماتعمل شركات السياحة المصرية في بيئة عمل سريعة التغيير 

مل، والوفاء بمتطلباتها مرتبطاً بمدي قدرتها علي مواجهة تحديات بيئة العواستمرار هذه الشركات 
الهدم الخالق أحد المداخل الهامة لبقاء واستمرار  يزة تنافسية مستدامة، ويعد تطبيقالمتغيرة لتحقيق م

وهدفت . ب ميزة تنافسية مستدامة تميزها عن المنافسينشركات السياحة في بيئة العمل، بل واكتسا
الهدم الخالق علي تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لشركات  مدخلهذه الدراسة إلي بيان أثر تطبيق 

 ٣١٧ل استمارة استقصاء من أص ٢٧٣اعتمدت الدراسة الميدانية علي تحليل  وقد ".أ"السياحة فئة 
توصلت . بالقاهرة والجيزة" أ"نة عشوائية من مديري شركات السياحة فئةاستمارة تم توزيعها علي عي

الدراسة إلي أن هناك عالقة طردية بين عناصر الهدم الخالق المتمثلة في التفكير اإلستراتيجي، إدارة 
 كما ". أ"نافسية في شركات السياحة فئة التغيير، اإلبداع، والثقافة التنظيمية وبين استدامة الميزة الت

علي تحقيق الميزة التنافسية % ٧٠.٨الهدم الخالق بنسبة  عناصر ي تأثير تطبيقتوصلت الدراسة إل
  .المستدامة في هذه الشركات
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Abstract: 
Egyptian travel agencies operate in a rapid change and intense competitive 
environment, that making the survival of these agencies based on their ability to face 
challenges of work environment, and meet it's changing requirements to achieve 
sustainable competitive advantage. Creative destruction approach is important for the 
survival and continuation of these agencies in work environment, and even gain 
sustainable competitive advantage that distinguish it from competitors. The study 
aimed to recognize the impact of applying creative destruction on achieving 
sustainable competitive advantage in Egyptian travel agencies category (A). Field 
study based on analyzing 273 questionnaires from 317 distributed on random sample 
from Travel Agencies managers in Cairo and Giza. The results of study indicate that 
there is a positive relationship between creative destruction elements (strategic 
thinking, change management, innovation and organizational culture) and 
sustainable competitive advantage in travel agencies category (A), The results also 
depicts that applying creative destruction affect by 56.3% on achieving sustainable 
competitive advantage in these agencies. 
Keywords: Creative Destruction – Strategic Thinking – Change Management – 
Innovation – Organizational Culture – Sustainable Competitive Advantage.  


