الجسيػرية العخبية الدػرية
و ازرة التعميع العالي
الجامعة االفتخاضية

أثر استراتيجياث إ دارة المىارد البشريت على الميزة التنافسيت
(دراست ميذانيت على القطاع الصناعي في مذينت دمشق و ريفها)
The impact of human resource management
strategies on competitive advantage
(A field study on the industrial sector in Damascus
)city and its suburbs
بحث مقذم لنيل درجت ماجستير في إدارة األعمال التخصصي MBA
إعذاد الطالب
دمحم غيث محملجي Mohamad_ghaith_83142
إشراف الذكتىر
معار الصباغ
عام 0202

1

اإلهذاء
إلى والجؼ الحبيبيغ
إلى أصجقائي الحيغ سانجوني في ىحه السخحمة
إلى ججدتي و ججؼ
ّ
إلى خالتي الحبيبة
إلى صجيق والجؼ الحؼ وقف جشبي
إلى وششي الحبيب سػريا
إلى جسيع مغ ذكخت أىجيكع ىحا العسل الستػاضع مع جديل االمتشان لػقػفكع
بجانبي و دعسكع الستػاصل لي
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الذكخ

أتقجم بالذكخ إلى كل مغ سانجني في إتسام ىحا العسل و أخز بالذكخ
الكبيخ لمجكتػر معاذ الرباغ الحؼ تفزل باإلشخاف عمى مذخوعي ىحا و
قجم لي التػجيو و اإلرشاد مغ الخصػات األولى إلى اختتام ىحا العسل
كسا أتقجم بالذكخ لمجكتػر حيان ديب عمى السحاضخات الفعالة في تجريدي
مقخر DAC
و كسا أتػجو بالذكخ ألعزاء الييئة التجريدية كافة في الجامعة االفتخاضية
الدػرية لسا قجمػه مغ عمع شػال فتخة الجراسة
كسا أتقجم بالذكخ و االمتشان ألعزاء لجشة الحكع الكخام لتفزميع بسشاقذة
ىحا البحث
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الولخص
ىجفت الجراسة إلى معخفة ىل يػجج تأثيخ الستخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية التي تحرل
في مجسػعة الذخكات السجروسة و ذلظ مغ خالل معخفة مجػ تػافخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية
السصبقة في الذخكات السجروسة ،و معخفة مجػ تػافخ السيدة التشافدية لمذخكات السجروسة ،و التعخف عمى
تأثيخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية (تحميل الػضائف ،تخصيط السػارد البذخية ،التجريب و التصػيخ ،تقييع
األداء ،التعػيزات ،االستقصاب و االختيار) عمى السيدة التشافدية ،و مداعجة الذخكات السجروسة بالسقتخحات
الشاتجة عغ الجراسة الحالية.
و لتحقيق ذلظ قام الباحث باستخجام كل مغ مؿياس(الديج )2016 ،لؿياس استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية
و مؿياس (الخشيجؼ ) 2012 ،لؿياس السيدة التشافدية ،حيث قامػا مجراء الذخكات السجروسة(لذخكة أؼ أم أل
سيخيا لرشاعة العبػات البالستيكية( )IML Syriaو شخكة شيبة لمرشاعات الغحائية( )TAIBAو شخكة زنػبيا
لترشيع ال ديخاميظ و شخكة إيسيميا لترشيع مدتحزخات التجسيل و العشاية بالذعخ و شخكة ابغ الييثع
لمرشاعات الجوائية و شخكة مدخابي لسعالجة السياه ( ) )MISWATباإلجابة عمى االستبانة ،و تع الحرػل
عمى  105استبيان صالح لمجراسة ،و استخجم الباحث عجدًا مغ األساليب اإلحرائية باستخجام بخنامج
 SPSSلعخض و تحميل نتائج الجراسة.
و قج خمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج ،أىسيا وجػد تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجيات إدارة
السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية ,و كحلظ وجػد تأثيخ ذو داللة إحرائية ألبعاد الستغيخ
السدتقل(استخاتيجية تقييع األداء ،استخاتيجية االستقصاب و االختيار ) عمى السيدة التشافدية ،بيشسا تبيغ عجم
وجػد تأثيخ ذو داللة إحرائية )الستخاتيجية تخصيط السػارد البذخية ،استخاتيجية تحميل الػضائف ،استخاتيجية
التصػيخ و التجريب ،استخاتيجية التعػيزات) عمى السيدة التشافدية.
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و انتيت الجراسة بتقجيع مجسػعة مغ السقتخحات أىسيا بديادة تصبيق استخاتيجيات إدارة السػار البذخية بصخيقة
مكثفة ،أن تقػم الذخكات السجروسة بالتجقيق و التعجيل عمى ـيكل السشطسة و تحجيج السجيػد التي تحتاجو
كل وضيفة مغ الػضائف بذكل أفزل ،إعادة الشطخ بالخصة السدتقبمية لصمب السػارد البذخية و السػازنة
الرحيحة بيغ العجد و الفائس عمى السػارد البذخية ،إعادة تقييع نتائج التجريبات السصبقة في الذخكات
السجروسة و تكثيف التجريب ،رفع معاييخ التقييع و االعتساد عمى معاييخ عادلة ،تحفيد السػارد البذخية و
زيادة السغخيات السادية و السعشػية ،زيادة التخؼيعات و التخؾيات.
الكمسات السفتاحية :استخاتيج يات إدارة السػارد البذخية ،السيدة التشافدية ,دراسة ميجانية عمى القصاع الرشاعي.
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Abstract
The study aimed to know whether there is an impact of human resource
management strategies on the competitive advantage that occurs in the studied
group of companies; through the knowledge of the availability of human resource
management strategies applied in the studied companies, through the availability
of competitive advantage for the studied companies.
In addition, to identify the impact of management strategies Human resources (job
analysis, human resource planning, training and development, performance
evaluation, compensation, recruitment and selection) on the competitive
advantage, and assisting the studied companies with the result from the current
study.
The researcher used both the (Al-Zaid, 2016) scale to measure human resource
management strategies and the (Al-Rashidi, 2012) scale to measure the
competitive advantage.
The managers of the studied companies ( (IML Syria) and the Taiba Food
Industries (TAIBA), Zanobia for ceramics manufacturing, Emilia for the cosmetics
manufacturing and hair care, Ibn Al-Haytham Pharmaceutical industries and
Masrabi for Water Treatment (MISWAT)) answered the questionnaire,
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The researcher got 105 valid questionnaires and obtained it to study, the
researcher used a number of statistical methods using the SPSS program to view
and analyze the study results.
The study concluded a set of results, the most important ones, that there is a
statistically significant effect of human resource management strategies on the
competitive advantage.
There is a statistically significant effect of the dimensions of the independent
variable (job analysis strategy, development and training strategy, performance
evaluation strategy, compensation strategy, the strategy of polarization and
selection) on the competitive advantage; however, it showed us that there was no
statistically significant effect of the HR planning strategy on the competitive
advantage.
The study ended with a set of proposals, the most important ones are to increase
the application of human resources management strategies in an intensive way,
examining and auditing the structure of the organizations and determine the effort
that each job needs better. review the future plan of requesting the human
resources and keep the balance between deficit and surplus on human resources,
reassess the results of the training applied in the studied companies and increase
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employee training, raise the evaluation criteria and rely on fair standards,
stimulate the human resources and increase material and moral temptations,
increase raises and promotions.
Key words: human resource management strategies, competitive advantage,
field study on the industrial sector.
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 .1-1مقجمة البحث:
إن التحػالت الكبخػ التي حجثت في سػريا في اآلونة األخيخة كانت ليا أثخ كبيخ في تخاجع بعس الذخكات
العاممة في السجال الرشاعي و سبب ىحا التأثيخ ىػ نقز األيجؼ العاممة السػجػدة في البمج و تخاجع
الخبخات مسا أدػ إلى انخفاض مدتػػ السشافدة السػجػد ما بيغ الذخكات و أدػ إلى انخفاض جػدة
السشتجات السقجمة مغ قبل الذخكات مسا أدػ إلى دخػل شخكات أجشبية لمدػق السحمية أخحت حرة كبيخة
في الدػق السحمي و بدبب التصػرات التي شيجىا االقتراد العالسي و الحرارات االقترادية التي تػاجييا
البمج اصبح عمى الذخكات صعػبة كبيخة لمتسيد و السشافدة في الدػق السحمي.
لحلظ اصبح مغ الػاجب عمى الذخكات تغييخ استخاتيجياتيا لتتكيف مع الػضع الخاىغ لسحاولة بقائيا في
الدػق السحمية و اعتبخ أن مغ أىع االستخاتيجيات التي يجب عمى الذخكة تبشييا ىي استخاتيجيات السػارد
البذخية و شخيقة تصبيقيا في الذخكة مغ اجل زيادة السيدة التشافدية لجييا و محاولة كدب سػقيا السحمي مغ
ججيج.
و تع تعخي ف استخاتيجية إدارة السػارد البذخية عمى أنيا نطاما ييجف إلى تحقيق استثسار فعال لمسػارد البذخية
مغ اجل أن يت ع تحديغ أداء السػارد البذخية في الذخكات عغ شخيق إيجاد مػارد بذخية خبيخة و ذو ميارة و
قجرة عمى أداء األعسال السصمػبة و التدام بالعسل حيث أن السػارد البذخية في الذخكة اعتبخت عمى أنيا واحج
مغ أىع السػارد األساسية التي تجعع الذخكة في الحرػل عمى ميدة تشافدية و نجاح
اقترادؼ(.الجرديخؼ)2018،
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و اعتبخت السيدة التشافدية مغ اىع السػاضيع التي ما زالت تيع الذخكات في محاولة الحرػل عمييا حيث أن
الكثيخ مغ الجراسات قج أثبتت أن السيدة التشافدية تعتسج عمى البيئة الجاخمية و الخارجية و مغ اىع السػاضيع
السػجػدة في البيئة الجاخمية ىي السػارد البذخية .
لحلظ سيقػم الباحث في ىحه الجراسة محاولة أثبات أثخ استخاتيجيات السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية و
محاولة الحرػل عمى االستخاتيجيات السصبقة في الذخكات السجروسة

مغ اجل معخفة

كيؽية تصػيخ

االستخاتيجيات السػجػدة في الذخكة مغ اجل الحرػل عمى ميدة تشافدية اكبخ .

.1-2

الجراسات الدابقة و تظؾيخ الفخضيات:

ىشاك الكثيخ مغ الجراسات الدابقة التي تتكمع عغ كل مغ الستغيخيغ و لكغ الباحث لع يجج الكع الكافي مغ
الجراسات التي تجرس كل مغ الستغيخيغ معا بكافة الستغيخات الفخعية ،لحلظ سيقػم الباحث بدخد جسيع
الجراسات التي وججىا مغ العخبية و األجشبية و التي تتعمق بكل مغ الستغيخيغ و سيتع سخدىا وفق التدمدل
التاريخي بجءا مغ األحجث إلى األقجم:
قام (الجرديخؼ )2018،بجراسة عغ الجور االستخاتيجي لتصػيخ السػارد البذخية في السيدة التشافدية و وجج أن
ىشاك عالقة شخدية و تكاممية بيغ مدتػػ تصبيق استخاتيجية تشسية السػارد البذخية و مدتػػ السيدة التشافدية
في السؤسدة السجروسة استشادا عمى معصيات الجراسة و مغ اىع الشتائج أن السػارد البذخية السجربة و السؤىمة
جيجا ىي الدبيل لتحقيق أىجاف ربحية و البقاء و الشسػ و خمز البحث إلى إبخاز دور عسميات تشسية السػارد
البذخية في تحفيد األفخاد و تدييل اإلبجاع السؤسدي مسا يطيخ قجرة السشطسة عمى تسييد ىػيتيا التشافدية
السبجعة ،و وججو كل مغ (عبج الكخيع و إكخام ) 2018،في دراستيع أثخ الكفاءات البذخية في تحقيق السيدة
التشافدية لسؤسدة اتراالت الجدائخ(بعيغ تسػششت) أنو ىشاك عالقة ارتباط قػية ذو داللة إحرائية بسعامل
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ارتباط يداوؼ  73.1%عشج مدتػػ معشػية  0.05بيغ دور الكفاءات و السيدة التشافدية عغ شخيق استخجام
معامل االرتب اط لتحجيج العالقة و يعػد ذلظ عمى تخكيد مؤسدة بعيغ تسػششت عمى تجديج أبعاد كل مغ تقييع
الكفاءات و معاييخىا و تكػيغ األفخاد داخل السؤسدة.
و وججت (شػالي ) 2018،في دراستيا عغ مداىسة إدارة السػارد البذخية في خمق السيدة التشافدية في بشظ
جدائخؼ أن إدارة السػارد ال بذخية ليا اثخ في خمق السيدة التشافدية لجػ البشظ و مغ الشتائج التي أوضحتيا أن
السحجد األقػػ لخبحية السؤسدة و قػت تشافديا مع باقي السؤسدات ىي عغ شخيق إدارة السػارد و الدعي
السدتسخ لمتصػيخ التكشمػجي مغ اجل الحرػل عمى اعمى معجالت اإلنتاج و تخؽيس التكاليف و تجريب
العشرخ البذخؼ عغ شخيق الجورات مغ اجل تحديغ أدائيع التي ستؤدؼ إلى زيادة اإلنتاجية مغ اجل
االستسخار و البقاء في السشافدة ،و وجج كل مغ (عبج الكخيع و حسيج )2017 ،في دراستيع أثخ تجريب السػارد
البذخية في تحقيق السيدة التشافدية و التي شبقت في عيشة مغ فشادق الجرجة السستازة في العخاق انو يػجج
عالقة ارتباط ذو داللة معشػية بيغ تجريب السػارد البذخية و كل مغ أبعاد السيدة التشافدية و كأن معامل
االرتباط اكبخ مغ مدتػػ السعشػية ( ) 0.05و وججو تأثي اخ معشػيا و ذو داللة إحرائية

لتجريب السػارد

البذخية عمى أبعاد السيدة التشافدية حيث انو تع استخجام تحميل نسػذج االنحجار و بمغت ؾيسة  Fالسحدػبة
 145.910و ىي اكبخ مغ ؾيستيا الججولية عشج درجة حخية ( )1.94و بسدتػػ معشػية ( )0.05و بمغ
معامل التحجيج ( )0.608و تع اختبار Tو تبيغ أن ؾيستيا اكبخ مغ ؾيستيا الججولية عشج درجتي حخية 1.94
و بسدتػػ معشػية .0.05
و قامت ( ) Pahuja,2017بجراسة أثخ نطام السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية و التي شبقت عمى بشظ
بػردا في اليشج و تع إعادة  150استبانة صحيح ة و جاىدة لالستعسال في تحميل الجراسة و تكػنت العيشة مغ
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 37فخع مغ مرخف بػردا و مغ اىع الشتائج التي حرمت عمييا الباحثة أن ىشاك عالقة إيجابية بيغ نطام
إدارة السػارد البذخية و السيدة التشافدية حيث بمغ معامل االرتباط  0.591عشج مدتػػ معشػية 0.000
ووججت الباحثة أ يزا عشج تصبيق تحميل االنحجار أن ىشاك اثخ ذو داللة إحرائية

لشطام السػارد البذخية

عمى السيدة التشافدية ب  34.9%عشجما ؾيسة  8.909 Tعشج مدتػػ  0.000و ؾيسة بيتا  0.591و ؾيسة
 Rمخبع ىي  0.349و مغ ىحه التحميالت استشتجت الباحثة أن أؼ تغييخ في نطام إدارة السػارد البذخية
سيؤثخ بالتأكيج عمى السيدة التشافدية لمبشظ.
و درس الباحث ( كخيع ) 2017،العالقة بيغ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية و السيدة التشافدية حيث
قامت الجراسة في شخكة بابيمػن لرشاعة اإلشارات و تع اختيار  100مجيخ و مداعجييع و رؤساء األقدام
في الذخكة بذكل عذػائي و تع جسع السعمػمات عغ شخيق االستبانة و السقابالت الذخرية و تع تحميل
السعمػمات باألدوات التحميمية و استشتج الباحث أن ىشاك عالقة معشػية إيجابيو بيغ استخاتيجيات إدارة السػارد
البذخية و السيدة التشافدية و التي مغ السسكغ أن تػجو الذخكة نحػ أداء افزل و م غ مقتخحات الباحث أن
تقػم الذخكة بتصػيخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية و تحػيميا إلى استخاتيجيات مغ اجل السشافدة ،و قام
(شػابكة ) 2016 ،بجراسة أثخ تصبيق استخاتيجية السػارد البذخية في تحقيق السيدة التشافدية في قصاع
االتراالت األردنية حيث قام الباحث باستصال ع آراء السجراء التشفيحييغ و مجراء اإلدارات الػسصى و رؤساء
أقدام السػارد البذخية في قصاع االتراالت األردنية و كأن عجد الذخكات  34شخكة و تع تػزيع االستبانة و
تع استخجاع  130استبانة صالحة لتحميميا و استشتج الباحث أن استخاتيجية إدارة السػارد البذخية لجييا تأثيخ
معشػؼ و ذو داللة إحرائية عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ الجاللة  0.05و مغ تػصيات الباحث
لمذخكات السجروسة أن تقػم بتجريب السػضفيغ باستسخار مغ اجل أن يكػنػا قادريغ عمى التكيف و التعامل
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بسيارات عالية مع التغيخات البيئة  ،وقام الباحث ( احسج خيخ )2016 ،بج ارسة أثخ إدارة السػارد البذخية في
السيدة التشافدية في شخكات االترال (زيغ ،سػداني ،ام تي ان) حيث أن قامت الباحث بجراسة الستغيخيغ
بالذخكات لمفتخة ما بيغ  2005إلى  2015و قام الباحث بجسع السعمػمات عغ شخيق استخجام األدوات
الثانػية و األدوات األولية و ىي السقابمة و االستبيأن و اعتسج عمى السشيج الػصفي التحميمي حيث تع جسع
السعمػمات باستخجام االستبيأن و تحميميا باستخجام األساليب اإلحرائية ( )SPSSو تػصل الباحث عمى أن
إدارة السػارد البذخية ليا أىسية في جعل العشرخ البذخؼ ميدة تشافدية مغ خالل األنذصة و الخصط و
البخامج ال سختبصة بو في السشطسة و الشطخ إلى وضيفة إدارة السػارد البذخية عمى أنيا مرجر مغ مرادر
التشافدية اليامة عغ شخيق مسارستيا ألنذصة السػارد البذخية مغ استقصاب و اختيار و تجريب و تحفيد و
تخصيط ،و قام الباحث (البصايشو ) 2016 ،بجارسة عغ أثخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى األداء
الػضيفي في البشػك التجارية األردنية حيث أن الباحث قج اعتبخ أن وضع استخاتيجيات لكافة الػضائف و
األنذصة تداعج عمى رفع أداء السشطسة و إنجاح أعساليا مسا يؤدؼ إلى تسيد السشطسة حيث أن مجتسع
الجراسة قج تكػن مغ السجيخيغ عمى جسيع السدتػيات في البشػك و تع استيجاف عيشة عذػائية مغ  87مجيخ
و تع استخداد  74مشيا صالحة لمتحميل اإلحرائي بشدبة  %85و تػصمت الجراسة عمى وجػد عالقة ارتباط
إيجابية بيغ استخاتيجية التػضيف و استخاتيجية التصػيخ و استخاتيجية التجريب مع األداء الػضيفي و عجم وجػد
عالقة ارتباط إيجابية بيغ استخاتيجية التعػيس مع األداء الػضيفي لحلظ أوصى الباحث باالىتسام و التخكيد
عمى استخاتيجية التعػيس و تقجيع كافة السعمػمات حػل السشطسة لمستقجميغ لمعسل بالسشطسة و وضع معاييخ
لمتخؾية مبشية عمى أساس الخبخات و السؤىالت العمسية.

22

درست (الػيالني )2015،عالقة است قصاب و تعييغ السػارد البذخية بتحقيق السيدة التشافدية في البشػك
العاممة في قصاع غدة حيث انو تع اختيار عيشة عذػائية مغ  200مػضف و مػضفة مغ العامميغ في البشػك
و تع استخداد  182استبيان و تع تحميل االستبانات عغ شخيق األدوات التحميمية و استشتجت الباحثة انو يػجج
عالقة ذات داللة إحرائية

عشج مدتػػ ( ) 0.05بيغ أبعاد استقصاب و تعييغ السػارد البذخية (تحميل

الػضيفة ،وجػد استخاتيجية واضحة لتخصيط القػػ العاممة ،ميشية إجخاءات االستقصاب ،كفاءة األفخاد القائسيغ
بعسمية االستقصاب ،معاييخ االستقصاب) و تحقيق السيدة التشافدية،
و وججت الباحثة فخوق ذو داللة إحرائية بيغ متػسط استجابات افخدا عيشة الجراسة نحػ استقصاب السػارد
البذخية و تحقيق السيدة التشافدية تعدػ لمستغيخات (الحالة االجتساعية  ،سشػات الخجمة) و لع تجج فخوق ذو
داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات أفخاد العيشة نحػ استقصاب السػارد البذخية و تحقيق السيدة التشافدية
تعدػ لمستغيخات ( الجشذ ،العسخ ،السدسى الػضيفي ،السؤىل العمسي ،التخرز).
و وجج كل مغ (مدعػدة و صاؼية ) 2013 ،في دراستيع أثخ استخاتيجية إدارة السػارد البذخية في تحقيق
السيدة التشافدية في الذخكة السجروسة أن الذخكة عشجما وضعت إدارة السػارد البذخية الستسثمة باالستقصاب و
االختيار و التعييغ و نطام األجػر و التعػيزات و الحػافد و تقييع األداء قج اعتسجت عمى إجخائييغ أساسيغ
و ىسا تحميل  SWOTو استشتجت الباحثتان أن الذخكة لجييا نقز لبخامج التجريب الحؼ ييجف إلى تشسية
القػػ البذخية في مختمف السدتػيات و أما بالشدبة الستخاتيجية التقييع فيي غيخ فعالة العتسادىا عمى الصخق
التقميجؼ و لخرت الباحثتان انو يػجج عالقة بيغ استخاتيجية إدارة السػارد البذخية في تحقيق السيدة التشافدية.
و وجج الباحث (الخشيجؼ ) 2012،في دراستو أثخ البخامج التجريبية في تحقيق السيدة التشافدية لمذخكة الػششية
لالتراالت في الكػيت و التي تكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع العامميغ في السدتػيات اإلدارية في الذخكة
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مغ  387مػضف و مػضفة و تع تػزيع االستبانة عمى عيشة عذػائية بمغت  195و استعاد الباحث 164
استبانة صالحة لمتحميل و بعج تصبيق األدوات التحميمية الالزمة استشتج الباحث انو يػجج اثخ لمبخامج التجريبية
عمى السيدة التشافدية و وجػد أثخ لتحجيج أىجاف البخنامج التجريبي عمى السيدة التشافدية و وجػد أثخ لتحجيج
السادة التجريبية عمى السيدة التشافدية ووجػد أثخ الختيار األساليب التجريبية عمى السيدة التشافدية و استشتج
أيزا انو ال يػجج فخق ذات داللة إحرائية ألثخ الجشذ في جسيع األبعاد و في البخامج التجريبية ككل و لكغ
يػجج فخوق ذو داللة إحرائية تعدػ ألثخ(العسخ ،السؤىل العمسي ،الخبخة ،السدتػػ الػضيفي) عمى البخامج
التجريبية ككل ،و وججت الباحثة (حديغ ) 2011 ،في دراستيا التخصيط االستخاتيجي لمسػارد البذخية كسجخل
لتعديد القجرات التشافدية و التي شبقت عمى شخكات األدوية في جسيػرية مرخ التي تكػن مجتسع الجراسة
مغ ثالث مدتػيات إدارية (إدارة عميا و وسصى  ،و إدارة السػارد البذخية  ،اإلدارة التشفيحية) و بمغ عجد أفخاد
عيشة الجراسة  385شخز مغ  50شخكة و استشتجت انو يػجج عالقة شخدية ذات داللة إحرائية

بيغ

فعالية تصبيق شخكات األدوية لمتخصيط االستخاتيجي كستغيخ مدتق ل و بيغ القجرات التشافدية ليا كستغيخ تابع
و أثبتت انو يػجج عالقة شخدية ذات داللة إحرائية بيغ مدتػػ االىتسام بالسػارد البذخية بالسشطسة و تحقيق
ميدة تشافدية بيا و وججت أيزا تشو تؤثخ حجة التحجيات السعاصخة التي تػاجو السػارد البذخية تأثي اخ سمبيا
عمى مدتػػ تجعيع القجرات التشافدية لذخكات األدوية  ،و قام كل مغ (عخيقات و جخدات و العتيبي،
 ) 2010بجراسة دور تصبيق معاييخ االستقصاب و التعييغ في تحقيق السيدة التشافدية في بشظ اإلسكان و
التسػيل األردني حيث أن الجراسة ىجفت لمتعخف عمى مرادر االستقصاب التي يدتخجميا البشظ في سبيل
الحرػل عمى افزل السػضفيغ و معخفة اثخ معاييخ االستقصاب عمى السيدة التشافدية و استشتجػا أن أسباب
نجاح البشظ في عسمية االستقصاب ألنو اعتسج عمى مكاتب ووكاالت تػضيف في الجرجة األولى ثع عمى
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الجامعات و سعى البشظ لتحقيق الشػعية عشج االستقصاب مثل الخبخة و السجال السرخفي و التفػق الجراسي
في الجامعات و ركد أيزا عمى التججيج و االبتكار ؼيسا يتعمق بتقجيع الخجمة لمعسالء لتحقيق ميدة تشافدية و
اثبتػا إحرائيا انو يػجج عالقة وثيقة ذو داللة إحرائية ما بيغ مرادر االستقصاب و تحقيق السيدة التشافدية
و انو يػجج عالقة ذات داللة إحرائية ما بيغ نػعية السػضفيغ و قجرة البشظ عمى تحقيق السيدة التشافدية.

.1-3

ما يسيد ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة:

 أوجو التذابو:تتذابو الجراسة الحالية مع بعس الجراسات الدابقة مغ خالل ؾياسيا لشفذ األبعاد الستخاتيجيات السػارد
البذخية مغ حيث الرياغة مثل دراسة (عبجهللا( ) 2006،عبجهللا)2016،و تذابيت أيزا مع بعس
الجراسات مغ خالل ؾياسيا لشفذ أبعاد السيدة التشافدية مغ حيث الرياغة مثل دراسة(الخشيجؼ )2012،
(الخالجؼ .)2013 ،
 أوجو االختالف:كسا تختمف الجراسة مع معطع الجراسات الدابقة مغ خالل ؾياسيا ألبعاد السيدة التشافدية مغ حيث
الرياغة مثل دراسة(حدغ()2010 ،عسخو )2009،و مغ حيث الحجود الدمانية و السكانية حيث انو
تع تصبيق الجراسة الحالية في بيئة مجيشة دمذق و ريفيا و لع يدتصع الباحث الحرػل عمى دراسة
كيحه في البيئة الدػرية و عمى حج عمع الب احث فتعتبخ ىحه الجراسة مغ الجراسات األولى التي ستقػم
بجراسة الذخكات ذوؼ القصاع الرشاعي في بيئة مجيشة دمذق و ريفيا و يعج ىحا ؾيسة مزافة
لمبحث.
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.1-4

فخضيات البحث:

بعجما قام الباحث ب استعخاض الجراسات الدابقة و دراستيا بذكل جيج تع صياغة الفخضيات الخئيدية التي
تتسحػر الجراسة عمييا و ىي:
-

) (H01ال يػجج ىشاك تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى السيدة
التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05لمذخكات السجروسة و مؽ ىشا تشتج لجيشا فخضيات العجم الفخعية
التالية:

  :H0 1-1ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية تحميل الػضائف عمى السيدة التشافدية عشجمدتػػ ( )0.05في الذخكات السجروسة
  :H0 1-2ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية تخصيط السػارد البذخية عمى السيدة التشافديةعشج مدتػػ ( )0.05في الذخكات السجروسة
  :H0 1-3ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية التجريب و التصػيخ عمى السيدة التشافدية عشجمدتػػ ( )0.05في الذخكات السجروسة
  :H0 1-4ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية تقييع األداء عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ( )0.05في الذخكات السجروسة
  :H0 1-5ال يػجج ىشا ك تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية التعػيزات عمى السيدة التشافدية عشجمدتػػ ( )0.05في الذخكات السجروسة
  :H0 1-6ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية االستقصاب و االختيار لمسػضفيغ عمى السيدةالتشافدية عشج مدتػػ ( )0.05في الذخكات السجروسة
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 ) (H0 2ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسة تجاهتػافخ السيدة التشافدية عشج مدتػػ ( ) 0.05تبعا لمستغيخات الجيسػغخاؼية ( الجشذ و العسخ و السؤىل
العمسي و مدتػػ الجخل و السدتػيات الػضيؽية و عجد سشػات الخبخة ) و مؽ ىحه الفخضية تشتج
لجيشا فخضيات العجم الفخعية:
 ) (H0 2-1ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسةتجاه تػافخ السيدة التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي الجشذ
 ) (H0 2-2ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسةتجاه تػافخ السيدة التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي العسخ
 ) (H0 2-3ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسةتجاه تػافخ السيدة التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي السؤىل العمسي
 ) (H0 2-4ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسةتجاه تػافخ السيدة التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي مدتػػ الجخل
 ) (H0 2-5ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسةتجاه تػافخ السيدة التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي السدتػيات الػضيؽية
) (H0 2-6ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه
تػافخ السيدة التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي عجد سشػات الخبخة
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.1-5

مذكمة الجراسة و تداؤالتيا:

في كل شخكة ىشاك مجسػعة مذاكل قج تؤثخ عمى أداء الذخكات و مخكدىا في الدػق و مغ بعس ىحه
السذاكل وجج الباحث أن ىشاك مذكمة تخاجع السيدة التشافدية لحلظ يحاول الباحث معخفة ما ىي أسباب ىحه
السذكمة و كيؽية التغمب عمييا مغ ىشا نجج أن الدؤال الخئيدي األول ىل ىشاك أثخ الستخاتيجيات إدارة
السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية لمذخكة ،و مغ ىشا تشبثق األسئمة الستعمقة بل دراسة:
 ىل يػجج تأثيخ الستخاتيجية تحميل الػضائف عمى السيدة التشافدية؟ ىل ىشاك تأثيخ الستخاتيجية تخصيط السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية؟ ىل يػجج تأثيخ الستخاتيجية التجريب و التصػيخ عمى السيدة التشافدية ؟ ىل ىشاك تأثيخ الستخاتيجية تقييع األداء عمى السيدة التشافدية؟ ىل يػجج تأثيخ الستخاتيجية التعػيزات عمى السيدة التشافدية؟ ىل ىشاك تأثيخ الستخاتيجية استقصاب و اختيار السػضفيغ عمى السيدة التشافدية؟الدؤال الخئيدي الثاني ىػ ىل يػجج فخوق جػىخية في آراء مػضفي الذخكات السجروسة تجاه تػافخ السيدة
التشافدية تبعًا لمستغيخات الجيسػغخاؼية و مغ ىشا تشبثق األسئمة الفخعية التالية:
 ىل يػجج فخوق جػىخية في آراء مػضفي الذخكات السجروسة تجاه تػافخ السيدة التشافدية تبعًا لمستغيخالجيسػغخافي الجشذ؟
 ىل يػجج فخوق جػىخية في آراء مػضفي الذخكات السجروسة تجاه تػافخ السيدة التشافدية تبعاً لمستغيخالجيسػغخافي العسخ؟
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 ىل يػجج فخوق جػىخية في آراء مػضفي الذخكات السجروسة تجاه تػافخ السيدة التشافدية تبعاً لمستغيخالجيسػغخافي السؤىل العمسي؟
 ىل يػجج فخوق جػىخية في آراء مػضفي الذخكات السجروسة تجاه تػافخ السيدة التشافدية تبعًا لمستغيخالجيسػغخافي مدتػػ الجخل؟
 ىل يػجج فخوق جػىخية في آراء مػضفي الذخكات السجروسة تجاه تػافخ السيدة التشافدية تبعًا لمستغيخالجيسػغخافي السدتػيات الػضيؽية؟
 ىل يػجج فخوق جػىخية في آراء مػضفي الذخكات السجروسة تجاه تػافخ السيدة التشافدية تبعاً لمستغيخالجيسػغخافي عجد سشػات الخبخة؟

.1-6

مشيجية الجراسة:

اعتسج الباحث في إعجاد ىحه الجراسة عمى السشيجية العمسية التالية:
 مشيج وصفي تحميمي :وذلظ اعتسج الباحث عمى عجد مغ الكتب و الجراسات السحكسة العخبية واألجشبية باإلضافة إلى مػاقع إنتخنت معتسجة و مػثقة
 الجراسة السيجانية :قام الباحث بترسيع و بتػزيع استبيان لجراسة آراء عيشة البحث باستخجام كل مغمؿياس (الديج )٦١٠٢،لؿياس الستغيخ السدتقل (استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية) ،و مؿياس (
الخشيجؼ ) ٦١٠٦ ،لؿياس الستغيخ التابع (السيدة التشافدية)  ،و كانت األسئمة باستخجام مؿياس ليكخت
الخساسي التي سػف يؿيذ درجة مػافقة السدتجػبيغ ،و تع إضافة متغيخ الخرائز الجيسػغخاؼية
(الجشذ ،العسخ ،السؤىل العمسي الحاصل عميو ،مدتػػ الجخل ،السدتػيات اإلدارية ،عجد سشػات
الخبخة) مغ اجل بيان أثخ ىحه الخرائز عمى إجابات عيشة الجراسة.
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.1-7

أىجاف الجراسة:

اليجف األساسي مغ الجراسة ىػ معخفة ىل يػجج تأثيخ بيغ استخاتيجيات السػارد البذخية و السيدة التشافدية
التي تحرل في مجسػعة الذخكات السجروسة و يسكغ معخفتيا عشج الحرػل عمى األىجاف التالية:
 دراسة مجػ تػافخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية السصبقة في الذخكات السجروسة دراسة مجػ تػافخ السيدة التشافدية لمذخكات السجروسة دراسة تأثيخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية (تحميل الػضائف ،تخصيط السػارد البذخية ،التجريب والتصػيخ ،تقييع األداء ،التعػيزات ،االستقصاب و االختيار) عمى السيدة التشافدية.
 -مداعجة الذخكات السجروسة بالسقتخحات الشاتجة عغ الجراسة الحالية

.1-8

أهويت الذراست:

األىسية العمسية :جاءت أىسية ىحه الجراسة مغ التأثيخات الكبيخة الستخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى
الذخكات مغ (استخاتيجية تحميل الػضائف  ،استخاتيجية تخصيط السػارد البذخية ،استخاتيجية التصػيخ و
التجريب  ،استخاتيجية تقييع األداء ،استخاتيجية التعػيزات ،استخاتيجية االستقصاب و االختيار)  ،و تػضيح
السيدة التشافدية و عػامميا (االستجابة ،االبتكار و اإلبجاع ،الجػدة) و قجم الباحث في تقجيع إشار مفاـيسي
نطخؼ عغ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية و السيدة التشافدية يداعج عمى زيادة السعخفة العمسية التي
يحتاجيا القارئيغ و الباحثيغ و السيتسيغ في ىحه الجػانب و خرػصا في القصاع الرشاعي
األىسية العسمية :يأمل الباحث بتقجيع نتائج إحرائية تػضح دور استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية في تحقيق
السيدة التشافدية و تقجيع مقتخحات و تػصيات التي ستداعج الذخكات السجروسة في الحرػل عمى ميدة
تشافدية أكبخ مغ باقي الذخكات األخخػ
30

.1-9

هتغيراث الذراست:

قام الب احث باستعخاض كافة الجراسات الدابقة و تع اختيار الستغيخات التالية لسالئستيا مع شبيعة و متصمبات
الجراسة:
الستغيخ السدتقل  :استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية  :أبعادىا:
 استخاتيجية تحميل الػضائف استخاتيجية تخصيط السػارد البذخية استخاتيجية التصػيخ و التجريب استخاتيجية تقييع األداء استخاتيجية التعػيزات -استخاتيجية االستقصاب و االختيار

الستغيخ التابع :السيدة التشافدية :أبعادىا:
 االستجابة االبتكار و اإلبجاع -الجػدة
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استراتيجية
تقييم األداء

استراتيجية
التطوير و
التدريب
استراتيجية
تخطيط الموارد
البشرية

استراتيجية
التعويضات

استراتيجية
األستقطاب و
األختيار

الميزة
التنافسية

استراتيجية
تحليل الوظائف

 .1-11حذود البحث:
 حجود زمانية2020-2019 : حجود مكانية :تع إجخاء ىحه الجراسة في مجيشة دمذق و ريفيا لذخكة أؼ أم أل سيخيا لرشاعةالعبػات البالستيكية( )IML Syriaو شخكة شيبة لمرشاعات الغحائية( )TAIBAو شخكة زنػبيا
لترشيع الديخاميظ و شخكة إيسيميا لترشيع مدتحزخات التجسيل و العشاية بالذعخ و شخكة ابغ الييثع
لمرشاعات الجوائية مكتب دمذق و شخكة مدخابي لسعالجة السياه ()MISWAT
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 .2القسن النظري

الفصل األول :استراتيجياث إدارة
الوىارد البشريت
الفصل الثاني :الويزة التنافسيت
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الفصل األول:
 .2-1استراتيجياث
البشريت:

إدارة

الوىارد

.2.1.1

تعخيف استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية

.2.1.2

أىسية استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية

.2.1.3

دور استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية

.2.1.4

أىجاف استخاتيجيات إجارة السػارد البذخية

.2.1.5

السجاخل الفكخية الستخاتيجيات إدارة السػارد
البذخية

.2.1.6

عالقة إدارة السػارد البذخية باإلدارات

األخخػ

.2.1.7

أبعاد استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية
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 .2.1.1تعخيف استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية:
ىي عسمية أتخاذ الق اخرات السختبصة بشطام السػارد البذخية و التي تػائع بيغ نطام إدارة السػارد البذخية مع
الطخوف البيئية السحيصة بالذخكة أو السشطسة و تعسل عمى تقػية استخاتيجيات السشطسة و تحقيق أىجافيا
حيث أنيا تعتبخ صمة الػصل بيشيسا (عالم،2111،ص.)112
و تع تعخيفيا عمى أنيا مجسػعة مغ االستخاتيجيات التي تداعج السشطسة في تحقيق أىجافيا و تحقيق و السيدة
التشافدية لػقت أشػل عغ شخيق االستخجام األكبخ لمسػارد البذخية و التي تتػافق مع نقاط القػة و الزعف و
الفخص و التيجيجات (( )SWOTالؽياض،2111،ص.)11
و عخفت أيزا عمى أنيا واحجة مغ األدوات التي تذيخ عمى أنذصة السػارد البذخية و األىجاف التي تحققيا
لمسشطسة و ال تعتبخ مجخد عالقة بيغ السجيخ و السػضفيغ و يجب عمى إدارة السػارد البذخية أن تستمظ تخكي اد
استخاتيجيا قػيا لتبقي السشطسة في وضع السشافدة ألن جسيع السشطسات تدتصيع السشافدة بالتكشمػجيا ولكغ
ليدت كل السشطسات تدتصيع السشافدة بسػاردىا البذخية (الذؾابكة ،2116،ص.)4
و عخفت عمى أنيا عسمية مخاؾبة و تخصيط و تشفيح ق اخرات بخرػص العامميغ مغ اجل رسع خصة شػيمة
األمج التي ستحقق مدتػػ و أداء عالي مغ اجل استس اخرية العسل لمسدتقبل و إبقاء السشطسة عمى تحقيق
أىجافيا (مدعؾدة و صاؼية ،2113 ،ص.)13
لحلظ ندتشج مغ ىحه التعخيفات :أن استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية ىي السدؤولة عغ أغمب الق اخرات في
السشطسة و ىي األساس في تحقيق أىجاف الذخكة و أن السػارد البذخية ىي الػسيمة السشاسبة لمتشافذ بيغ
السشطسات و التي تعصي ميدة تشافدية كبيخة لجػ السشطسة.
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 .2.1.2أىسية استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية:
اعتبخ السػرد البذخؼ واحج مغ اىع السػارد بالشدبة لمسشطسات حيث انو الجدء األىع في بشاء السشطسة حيث أن
السػرد البذخؼ ىػ السدؤول عغ نسػ السشطسة و نجاحيا أو ىجميا و فذميا و تداعج في تصػيخ سياسات
السشطسة و يعتبخ ىحا السػرد ىػ الػحيج الحؼ ال يسكغ لمسشافديغ أن يقػمػا بتقميجه  ،وبدبب ىحه األىسية
فػجب عمى السشطسات أن يتبعػا استخاتيجيات إلشباع رغبات السػارد البذخية مغ اجل زيادة حرة السشطسات
في السشافدة ،و أدػ ذلظ لبخز إدارة السػارد البذخية السدؤولة عغ استخجام قجرات و ميارات السػارد البذخية
بأفزل شخيقة مسكشة مغ اجل أن يحققػا رسالة السشطسة ،و ىحا ما نذيجه األن في عرخنا ىحا أن أغمب
السشطسات يعػد سبب نجاحيا بدبب قجرتيا عمى إدارة مػاردىا البذخية بذكل فعال عغ شخيق استخاتيجيات
مثل االختيار األمثل لمعسال و السػضفيغ عغ شخيق استقصاب السيارات و الكفاءات العالية و تجريبيع و
وضعيع في السكان السشاسب و إيجاد الصخق السشاسبة إلبقائيع في السشطسة ،لحلظ تع تعخيف إدارة السػارد
البذخية عمى أنيا مػردا ميسا ججا لمسشطسة حيث انو يتخح الق اخرات االستخاتيجية لإلدارة العميا التي تتزسغ
استخاتيجيات السشطسة في السدتقبل و كػنيا ىي السدؤولة عغ تحجيج نػعية السػارد البذخية التي بحاجة ليا
الذخكة ،اإلدارة الشاجحة لمسػارد البذخية تحػل الجيج الحؼ يبحلو السػرد البذخؼ إلى مخخجات ؾيسة حيث انو
كل ما ازداد تعمع و خبخة السػرد البذخؼ كل ما أدػ إلى رفع اإلنتاجية مسا يؤدؼ في اآلخخ إلى انخفاض
التكاليف عمى السشطسة و تعتبخ أخصاء إدارة السػارد البذخية سيمة السعالجة و تكاليفيا أقل بل مقارنة مع
اإلدارات الػضيؽية األخخػ مثال خصأ االختيار يسكغ معالجتو بالتجريب ،لحلظ أصبحت إدارة السػارد البذخية
ليا ارتباط ببؿية اإلدارات مثال أصبحت ليا دور فعال في إبجاء نطختيا و اتخاذ ق اخرات خاصة بدياسات
السػارد البذخية و أصبحت ىي السؤثخ األساسي في السشطسة حيث أن أؼ نذاط في الذخكة يحتاج إلى مػرد
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بذخؼ و التغحية العكدية التي تحرميا إدارة السػارد البذخية تداعج السشطسات عمى مػاجية التحجيات
الخارجية لمسشطسة و تداعج باقي اإلدارات بالبيانات و السعمػمات الالزمة لعسمية التخصيط باتجاه السدتقبل
(عبجهللا،2116 ،ص 155و ص)156
ووجج (الؽياض،2111،ص )215في دراستو أن أىسية استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية ىي مداعجة
السشطسات عمى التسيد حيث اعتبخ أن السػارد البذخية صعبة التقميج مغ السشافديغ و أن التكشمػجيا و
السشتجات و األسعار كميا مغ السسكغ قجرات تشافدية مغ السسكغ أن تقمج و لكغ السػارد البذخية ىي ما
تداعج السشطسة عمى البقاء في سػق السشافدة عغ شخيق تصػيخ السػارد البذخية لحلظ تع وضع بزع الشقاط
السيسة في استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية التي مغ شأنيا أن تداعج السشطسة:
 تداعج االستخاتيجيات في الحرػل عمى تعاون بيغ إدارة السػارد البذخية و اإلدارة العميا في السشطسة تداعج استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية اإلدارة العميا عغ شخيق تحجيجىا لشقاط القػة و الزعفالسػجػدة لجييا و الفخص و التيجيجات التي تحرل عمييا عغ شخيق التغحية العكدية
 إدارة السػارد البذخية تداعج السشطسة عغ شخيق االىتسام بالسػرد البذخؼ عغ شخيق استخاتيجياتالتحفيد و األجػر و التجريب الحؼ مغ شأنو تحقيق جػدة عالية لتمبية رغبات الدبائغ الحؼ سيؤدؼ
إلى إنجاح السشطسة

ووجج (الديج ،2116 ،ص )14أن أىسية إدارة السػارد البذخية تجمت في عجة نقاط التي عكدت أىسيتيا في
مشطسات األعسال ووزعت عمى الذكل التالي:
-

ليا أثخ كبيخ عمى اإلدارات الػضيؽية األخخػ
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 الخبخات التي تسخ عبخ الػقت تديج مغ فاعمية إدارة السػارد البذخية في السشطسة إدارة السػارد البذخية الفعالة تداعج عمى تقجيخ السػارد البذخية الالزمة لتحقيق أىجاف السشطسة إدارة السػارد البذخية الكفؤة تدتقصب السػارد البذخية األفزل التي تداعج عمى تخؽيس التكاليفلمسشطسات مغ تكشمػجيا و تجريب و أخصاء التي مغ السسكغ أن يختكبيا السػرد البذخؼ
 إدارة السػارد البذخية التي تزع استخاتيجيات فعالة تداعج السشطسة عمى رفع إنتاجيا مسا يؤدؼ إلىرفع صادراتيا و الحؼ بالتالي يخفع مغ الرادرات البمج بذكل عام

 .2.1.3دور استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية:
يشبثق مغ دور استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عجة أسئمة ماىي أسباب ضيػر إدارة السػارد البذخؼ و ماىي
السيام التي الػاجب عمييا و كيف تدتصيع السػائسة بيغ حاجات السشطسة و حاجات األفخاد
و اعتبخ أن السػازنة بيغ حاجات السشطسة و حاجات السػارد البذخية ىي مغ اىع الػضائف التي يجب عمى
إدارة السػارد البذخية تحؿيقيا ،لحلظ اعتبخ أن إلدارة السػارد البذخية دو ار ميسا ججا في تحجيج وضع السشطسة و
خررا السشطسات التي تعير في سػق تشافدي لحلظ تتجو معطع ىحه السشطسات إلى تقػية دور إدارة السػارد
البذخية مغ اجل تحديغ اإلنتاجية عغ شخيق دراسة متصمبات البيئة االقترادية و القانػنية و التكشمػجية ،و
قدست (عبجهللا ،2116،ص )159-157دور استخاتيجية إدارة السػارد البذخية إلى عجة أدوار:
-

دور األعسال :يعتبخ ىحا الجور مغ األدوار الحجيثة إلدارة السػارد البذخية فعشجما تقػم السشطسة
بسذاركة أى جافيا مع إلدارة السػارد البذخية فدتقػم بسداعجة السشطسة و باقي اإلدارات في إيراليع
نحػ األىجاف عغ شخيق االستخاتيجيات السجروسة السػضػعة في إدارة السػارد البذخية
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 الجور التذغيمي :ىػ عبارة عغ وضع خصط تجريبية لمسػارد البذخية الحالية و مخاؾبة سمػكيع و عسميةاالست قصاب و التػضيف الالزميغ لمسشطسة لتحقيق أىجافيا اإلنتاجية عغ شخيق االختيار األندب
لمسيارات و الخبخات أؼ أن ىحه الخصط ىي خصط ليدت مدتقبمية فقط و إنسا ىي خصط قريخة
األمج تتعمق باالحتياجات التذغيمية اليػمية لمسشطسة.
 الجور اإلدارؼ  :حيث تمعب دورىا السسيد في التأ كج مغ جػدة السعاييخ السدتخجمة في خصطاستقصاب السػارد البذخية و وضع أنطسة األجػر و السكافآت و التعػيزات و تجيخ نطام التجريب و
تتأكج مغ شخق استيعاب السػارد عغ شخيق اختبارىع.
 دور إرشادؼ استذارؼ :حيث أن إدارة السػارد البذخية تؤدؼ دو ار ميسا في إرشاد اإلدارة العميا حػلاالستخاتيجيات الالزمة و التي يجب أن تصبق في السشطسة مثل تصػيخ نطام التجريب الحالي.
 دور تحفيدؼ :ليا دور ميع في تحفيد اإلدارة العميا عمى مشاقذة العػامل الخارجية و التيجيجات التيتدتيجف السشطسة و محاولة تصبيقيا و تجاركيا مغ قبل إدارة السػارد البذخية عغ شخيق التصػيخ و
الخضا الػضيفي لمسػارد البذخية.
 دور تذجيعي :ليا دور ميع في تذجيع اإلدارة العميا بسػاضيع السذاكل التشطيسية مثل أنطسة الحػافدو التخؾيات التي مغ شأنيا أن تذجع السشطسة.
 دور تقييسي :و ىػ عسمية تجقيق و تحميل و مخاجعة دورية لجسيع األنذصة و السسارسات التي تقػمبيا إدارة السػارد البذخية مغ السداىسات التي تداعج في تصػيخ السشطسة و تحفيد السػارد البذخية .
و لكغ مغ السسكغ أن تختمف ىحه األدوار مغ مشطسة إلى أخخػ تعػد ذلظ إلى فمدمفة إدارة السشطسة العميا
مثال أنو يجب عمى إدارة السػارد البذخية أن تتأكج أن السػضفيغ سيحققػن و يتكيفػا مع أىجاف السشطسة و
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مبادئيا و أن يخمرػا لمسشطسة مغ دون أن تؤثخ عمى أدائيع ،و اختالف مقاييذ و أساليب تصبيق إدارة
السػارد البذخية بالشدبة لكل مشطسة ،و اختالف الدياسات و الػضائف الستاحة لكل مشطسة.

 .2.1.4أىجاف استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية :
يػجج الكثيخ مغ األىجاف التي تدعى إلييا إدارة السػارد البذخية عغ شخيق تقجيع استخاتيجيات معيشة مغ أجل
تحقيق السيدة التشافدية لمسشطسة ،و قام (الديج،2116،ص )15بتقديع أىجاف إدارة السػارد البذخية إلى قدسيغ
مغ حيث التػجو:
أىجاف إدارة السػارد البذخية نحػ السشطسة:
 أن تدتقصب مػارد بذخية ذو كفاءة مشاسبة لمعسل مغ أجل اإلنتاج أو تقجيع خجمة بأفزل الصخقالسشاسبة و أقل التكاليف
 إبقاء السػارد البذخية في العسل بأفزل الصخق التي تججىا اإلدارة مشاسبة إلبقاء العسل رفع اإلنتاجية عغ شخيق تذجيع السػارد البذخية لمحرػل عمى أفزل أداءأىجاف إدارة السػارد البذخية نحػ السػضفيغ و العامميغ في السشطسة:
 االستقصاب الجيج لمعسال و انتقائيع مغ دون تحيد و تػفيخ مشاخ عسل مشاسب لسداعجتيع في أداءافزل ما لجييع
 تصبيق سياسات مشاسبة تسش ع اإلساءة لمعسال و سياسات الدالمة مغ اجل ضسان سالمة السػضفيغمغ األذػ
 وضع الذخز السشاسب في السكان السشاسب تصبيق سياسات رفع األجػر عشج غالء السعيذة و سياسات التعػيزات و التخؾيات بذكل مشاسب40

 .2.1.5السجاخل الفكخية الستخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية:
قام الباحث (الداعجي،2007،ص )8باستعخاض مجخميغ أساسييغ لمسجاخل الفكخية الستخاتيجيات إدارة
السػارد البذخية :

 .2.1.5.1مجخل التظؾيخ البذخي:
اىتع الكثيخ مغ الباحثػن في ىحا السجخل و اعتبخوه عمى انو عبارة عغ مجسػعة مغ االستخاتيجيات
السصبقة التي تيجف إلى تصػيخ السيارات و السعخفة لمعامل بذكل مدتسخ عغ شخيق التجريب و
التػاصل التي تخمق مػضفيغ مبجعيغ و ممتدميغ بعسميع مسا يؤدؼ إلى تحيقي ميدة تشافدية اكبخ و
اعتبخ ىحا السجخل افزل مغ غيخه مغ باقي السجاخل و أن ىحا السجخل يالئع ججا السشطسات التي
تعسل في بيئة متغيخة باستسخار و تع تدسية ىحا السجخل بتدسيات كثيخة مثل استخاتيجية العسل لألداء
العالي و االستخاتيجيات الستقجمة حيث أنيا تجعع زيادة األداء التشطيسي.

 .2.1.5.2السجخل االستخاتيجي:
أن ىحا السجخل اعتبخ عمى انو أداة الخبط بيغ استخاتيجية إدارة السػارد البذخية و الستغيخات األخخػ و
تع اعتبار استخاتيجية األعسال عمى أنيا واحجة مغ أىع الستغيخات في فمدمفة ىحا السجخل عمى
اعتبارىا خصة مػضػعية ذو رؤية معيشة تع بشائيا عمى أساس دراسة البيئة الخارجية و الجاخمية
لمسشطسة حيث انو تع تعخيف السػضفيغ في ىحا السجخل عمى انيع مػرد يشبغي استخجامو بصخيقة
عقالنية و مشصؿية و ال يجب استغاللو ك اآلالت و عمى انو يعتبخ مغ األسذ الشاجحة في تخؽيس
الكمفة و تع تػضيح عمى أن استعسال السػارد البذخية الخخيرة الثسغ و خرػصا في السشذآت
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الرشاعية مثل عسميات التجسيع و التغميف التي ال تحتاج إلى شيادات عمسية و عسالة ذو خبخة قػية
ىي التي تداعج عمى تخؽيس األسعار نط اخ لخخز األيجؼ العاممة ىحه
و لكغ الباحث وجج انو مغ السسكغ أن يكػن ىشاك بعس الشقاط التي لغ تداعج السشطسات عمى استعسال
ىحيغ السجخميغ بل أنيا ستتحكع في إدارة السػارد البذخية نحػ مجاخل أخخػ و مغ ىحه الشقاط :
 تحخك سػق العسل الدخيع و التي ىي في حالة انتقال دائسة بدبب ىبػط سعخ الميخة الدػرية وبدبب الزغػط التي تسارسيا الجول األجشبية عمى سػقشا الدػرؼ و نقز اليج العاممة الخبيخة و
نقز اليج العاممة الحكػرية أداء إلى تخاجع الرشاعات و خرػصا الدمعية
 االقترادات الججيجة و القجيسة و تأثيخ قػاعج السشافدة عمييا إلى أن السعيار الشيائي لشجاح العسليعػد عمى خمق الؿيسة االقترادية الحؿيؿية حيث أن الؿيسة الحؿيؿية لمسشطسة ىػ عبارة عغ الفخق
بيغ الدعخ الشيائي و سعخ التكمفة أؼ الخبح

 .2.1.6عالقة إدارة السؾارد البذخية باإلدارات األخخى لمسشغسة:
تع إثبات بالكثيخ مغ األبحاث أنو ىشاك عالقة تكاممية بيغ إدارة السػارد البذخية و باقي اإلدارات في السشطسة
حيث انو و كسا سبق و شخحشا أن إدارة السػارد البذخية ىي السدؤولة عغ تدويج باقي اإلدارات باألفخاد
السشاسبيغ وذوؼ السؤىالت و االختراصات السشاسبة التي تخجم كل إدارة و إن أؼ خصأ في التعييغ أو
االستقصاب مغ قبل إدارة السػارد البذخية سيؤثخ عمى باقي اإلدارات مسا سيخل بتحقيق أىجاف و عسل
السشطسة و وضح (الديج،2116،ص )21عالقة إدارة السػارد البذخية بثالث إدارات أساسية مػجػدة في كل
مشطسة عمى الذكل اآلتي:
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 عالقة إدارة السػارد البذخية بإدارة اإلنتاج :تعتبخ العسمية اإلنتاجية في السشطسة مغ العسميات السعقجةحيث أن عسمية إدارة اإلنتاج في السشطسة ميسا كانت متصػرة و تستمظ تكشػلػجيات و وسائل تدتبجل
العسالة فإنيا تحتاج في اآلخخ إلى مػارد بذخية تجيخ ىحه التكشػلػجيات و ىشا يأتي دور إدارة السػارد
البذخية باستخاتيجياتيا أن تدتقصب و تختار و تجرب و تحفد السػارد البذخية و تزعيا في السكان
السشاسب.
 عالقة إدارة السػارد البذخية بإدارة التدػيق :إن إدارة التدػيق تقػم بجراسة حاجات و رغبات الدبائغمغ أجل تػفيخ السشتجات أو الخجمات التي تتشاسب مع متصمباتيع و مغ أجل ذلظ تقػم إدارة التدػيق
بالتشديق مع إدارة السػارد البذخية مغ أجل أن تدودىا بالكػادر الخبيخة و ذو معخفة لجحب الدبائغ
السحتسميغ و إبقاء الدبائغ الحالييغ ضسغ السشطسة حيث أن ميام و مدؤوليات إدارة السػارد البذخية
تدداد كمسا ارتفعت نذاشات السشطسة و خرػصا عشج البيع و ارتفاع حرتيا الدػؾية.
 عالقة إدارة السػارد البذخية باإلدارة السالية :في أغمب السشطسات تكػن عالقة إدارة السػارد البذخية معاإلدارة السالية عمقة ليدت ودية كثي اخ نط اخ لستصمبات إدارة السػارد البذخية و مسارستيا الستخاتيجياتيا
التي تحسميا لمسؤسدة مغ تكاليف رفع األجػر و التعػيزات و تكاليف تجريب السػارد البذخية و
التي غالبا ما تعت بخىا اإلدارة السالية أمػر ال داعي ليا و عبارة عغ ىجر و خرػصا اذا كانت نتائج
ىحه االستخاتيجيات ىي نتائج تحتاج إلى فتخات شػيمة ألثبات فاعميتيا في السشطسة لحلظ تع أنذاء
فخع محاسبي يػجج في أغمب السشطسات الكبيخة و الستػسصة و يجعى نطام محاسبة السػارد البذخية
ميس تو حداب و دراسة تكمفة السػارد البذخية مغ متصمبات و استخاتيجيات و العػائج التي ستعػد
لمسشطسة و وضع السػازنات الخاصة بيا.
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 .2.1.7أبعاد استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية:
 .2.1.5.1استخاتيجية تحميل الؾعائف :
عخفيا (الداعيجي ،2007،ص )10عمى أنيا عسمية الحرػل عمى معمػمات مفرمة عغ األعسال
أو الػضائف حيغ أن السشطسات الرشاعية التي تشتج مشتجا تحتاج إلى أن تسخ بعجد مغ السخاحل و
السيسات لتربح مشتجا جاىد لمبيع و ىحه السيسات تجعى وضائف و عسمية ترسيع ىحه الػضيفة ىي
عبارة عغ اتخاذ ق اخرات عغ أؼ السيسات التي يجب أنتصبق أوال و أنيا مغ السسكغ أن تشزع مع
بعزيا البعس حيث أنيا يجب أن تختبط باالستخاتيجية التشطيسية ألنو مغ السحتسل أن تتعجل و
ترسع تبعا لسيارات العامميغ و السػضفيغ حيث انو مغ السحتسل أن ال يدتصيع العامل أن يقػم
بسيستيغ في أن واحج ألنيا ستحتاج مشو إلى قجرة أو وقت أو…
و عخفيا (الديج،2116،ص )7عمى أنيا االستخاتيجية التي تحجد مدؤوليات و السيام و العالقات
لكل وضيفة و تحجد ـيكل السشطسة التشطيسي لمعامميغ وفق مياميع عغ شخيق تحجيج السؤىالت و
القجرات و الخرائز و الرفات الذخرية السػجػدة لجػ العامل و السجيػد الحؿيقي التي تحتاجو
كل وضيفة مغ الػضائف .

رأػ (الؽياض،2111،ص )216أن ىحه االستخاتيجية ىي مغ االستخاتيجيات األولى التي تحتاجيا
السشطسة لبشاء جسيع الػضائف عمييا حيث أنيا تعتبخ حجخ األساس لباقي االستخاتيجيات و خاصة
عشجما تبشى بذكل عمسي و دقيق ووجج انو مغ غيخ السشصقي البجء بتحػيل أىجاف السشطسة إلى ميام
مغ اجل تصبيقيا مغ قبل السػارد البذخية قبل االنتياء مغ تحميل و ترسيع الػضائف حيث تع تعخيفو
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عمى انو أداة عمسية مشطسة تقػم بتجسيع و وتػثيق بيانات و معمػمات وضائف السشطسة حيث انو
يداعج تحميل الػضيفة باقي االستخاتيجيات مثل استخاتيجية االستقصاب و االختيار حيث انو بعج
التحميل يتع تحجيج األنذصة التي تحتػييا كل وضيفة في وصف متكامل ليا مسا تداعج السشطسة في
اختيار الذخز السشاسب ليحه الػضيفة.

 .2.1.5.2استخاتيجية تخظيط السؾارد البذخية
عخفيا (الداعيجي،2007،ص )13عمى أنيا عسمية تحجيج حاجات السشطسة مغ العامميغ بالكع و
الشػع و الػقت و حدب األعسال السدتقبمية و حدب استخاتيجية األعسال و العػامل السؤثخة الخارجية
و الجاخمية حيث اعتبخ أن الخصة ىي نتيجة التفكيخ العقالني و األستباقي و الرحيح لسختمف
األمػر التي مغ السسكغ أن تؤثخ في أداء الذخكة في السدتقبل
و عخفيا (الديج،2116،ص )7أنيا ىي عسمية تشبؤ السشطسة بالصمب عمى مػاردىا البذخية و تحميل
إمكانية استقصاب ىحه السػارد و كمفة تجريبيع و تصػيخ الخصط لمتقميل مغ الفخاغ بيغ العخض و
الصمب عمى السػارد البذخية حيث انو تع اعتبارىا عمى أنيا واحجة مغ أىع استخاتيجيات السػارد
البذخية ألنيا ىي االستخاتيجية التي تحقق مبجأ الذخز السشاسب في السكان السشاسب و تقػم بسػازنة
عجم وجػد فائس أو عجد في السشطسة مغ مػارد بذخية و إن التخصيط الرحيح يخفف مغ كمفة
الشذاشات التي تسارسيا السػارد البذخية مغ تجريب و تحفيد و أجػر ...الخ و تداعج في تخؽيس
مدتػػ دوران العسل في السشطسة حيث أن ىحه االستخاتيجية تعتسج في تصبيقيا عمى استخاتيجية تحميل
الػضائف مغ خالل البيانات التي تداعج في تحجيج أىجاف السشطسة و نػع و كع السػارد البذخية
لتحقيق ىحه األىجاف بالذكل األمثل
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 .2.1.5.3استخاتيجية التظؾيخ و التجريب
عخفيا (الداعيجي،2007 ،ص )11عمى أنيا إجخائية تامة تغيخ مغ سمػك العامل باتجاه تحقيق
أىجاف السشطسة و التي تعتسج عمى ميارات العامل السكتدبة الحالية حيث أنيا تداعج العامل عمى
اكتداب ميارات و قجرات و معخفة ججيجة التي ستداعجىع بالتسيد بعسميع و تداعج عمى تحجيج اتجاه
استخاتيجيات أخخػ بدبب زيادة السعخفة الفكخية و تداعج ىحه االستخاتيجية اإلدارة العميا بالتأكج مغ
أن العامميغ الحالييغ يستمكػن السيارات و القجرة عمى التعامل مع التكشػلػجيات الحجيثة و باإلضافة
إلى اكتداب معخفات ججيجة بالثقافة و السشافدة الخارجية التي تػاجييا السشطسة و زيادة فيع العامميغ
لكيؽية أداء العسل في السشطسة ب صخيقة فعالة تخجم السشطسة و يداعج التجريب لي إكداب العسميغ
السخونة و السيارات السصمقة التي تداعج العامل عمى تالفي األخصاء.

عخفيا (الديج،2116،ص )12عمى أنيا استخاتيجية تقػم عمى تعميع السػارد البذخية الحيغ تع اختيارىع
مغ قبل استخاتيجية التػضيف اعتسادا عمى مياراتيع و السعخفة الستػاججة لجييع و حدب السخكد
الػضيفي الحؼ تذغمو ىحه السػارد و عخف التجريب عمى انو السجيػدات السخصصة لو مغ قبل قدع
استخاتيجية التخصيط و بعج التجريب و التخصيط تحتاج إدارة السػارد البذخية إلى التحقق مغ ىحه
االستخاتيجية في الجانب العسمي و تصبيق التجريبات التي تع تعمسييا لمسػارد البذخية في السشطسة و
تقاس عغ شخيق معاييخ لتقييع األداء بذكل دائع .
ووجج (الؽياض،2111،ص )218أن استخاتيجية التجريب و التصػيخ تمعب دو ار ميسا ججا في زيادة
نجاح السشطسة و زيادة السيدة التشافدية حيث أ ن السػارد البذخية السجربة تجريبا جيجا تداعج السشطسة
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في الحرػل عمى ميدة تشافدية كبيخة في الدػق و بدبب الجراسات الكثيخة و البخاىيغ تع أثبات أن
عسمية تجريب السػارد البذخية الحالية و الججيجة تداعج عمى الحرػل عمى نتائج جيجة ججا في سػق
العسل و خرػصا في األعسال ذو البيئة الستغيخة و يتع حراد نتائجيا مع مخور الػقت لحلظ عخف
التجريب ىػ عسمية عمسية تقػم بيا إدارة السػارد البذخية لسداعجة السػارد البذخية عمى الؿيام بأعساليع
الػضيؽية بذكل فعال و عخف التصػيخ عمى انو عسمية صقل و تقػية لسيارات و سمػكيات السػارد
البذخية و إكدابيع السديج مغ السعخفة لمحرػل عمى افزل الشتائج مشيع لحلظ ميد ان ىشاك فخق
بديط بيغ التجريب و التصػيخ و لكغ في آخخ السصاف ىحه االستخاتيجية ىي مغ اجل زيادة فخصة
السشطسة في الحرػل عمى ميدة تشافدية و نجاح اكبخ.
ووجج (الذؾابكة،2116،ص )433أن ىحه االستخاتيجية تذيخ إلى الجيج السبحول لتدييل اكتداب
السعخفة و السيارات الستعمقة بالػضيفة أما التصػيخ فيػ اكتداب السيارات و السعخفة التي تخدغ مغ
قجرات العسال في مػاجية الرعػبات و التحجيات الستغيخة في الػضائف الحالية او السدتقبمية و ال
تتػقف ىشا بل تداعج ىحه االستخاتيجية عمى زيادة السيدة التشافدية لمسشطسة بدبب ما يجعى بالتشطيع
الستعمع السكتدب بدبب ىحه االستخاتيجية و ىػ عشجما يدداد التجريب و التصػيخ لمسػارد البذخية تؤدؼ
إلى محاولة السػارد أن يقػمػا بتصب يق ما تعمسػه و ما اكتدبػه مغ فكخ و ميارة في مجال تحديغ
جػدة السشتجات مسا يؤدؼ إلى الحرػل عمى ميدة تشافدية اكبخ لجػ السشطسة
وعخف (عبج الكخيؼ و حسيج،2117،ص )93أنيا ىي عسمية مشطسة لتدويج األفخاد أو السجسػعات
باألداء الحدغ و الخبخة السشطسة و بشاء الفخص السشاسبة لمتغييخ في الدمػك مغ خالل زيادة معخفتيع
و صقل ميارتيع و قجراتيع حيث أن تصبيق ىحه االستخاتيجية يداعج السشطسة لسػاجية السشافديغ و
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تمبية حاجات الدبائغ مسا يديج مغ السيدة التشافدية و تداعج السػارد البذخية أيزا في زيادة خبخاتيع و
معخفتيع ليكػنػا ذو تسكغ لسػاك بة التصػرات التكشمػجية الحؼ يحقق السيدة التشافدية أيزا حيث انو
أشا ر الباحث عمى استعسال التقشيات الججيجة و الستقجمة لسداعجة السشطسة في تخؽيس التكاليف و
زيادة جػدة السشتج و تحقيق الكفاءة كل ذلظ مغ اجل الحرػل عمى ميدة تشافدية اكبخ و لكغ لغ
تتحقق ىحه السيدة إذ ا لع تكغ السػارد البذخية متجربة عمى ىحه البخامج و اآلالت التكشمػجية الحجيثة،
لحلظ أصبحت السشطسات تتشافذ بالسػرد البذخؼ الحؼ تستمكو حيث أنيا تقػيو و تدوده بالسعخفة و
الخبخة السصمػبة لتحقيق السيدة التشافدية ووضح الباحثيغ أن مغ مدايا استخاتيجية التجريب أنيا تديج
مغ اإلنتاج و تحدغ أداء السشطسة حيث أ ن السيارات التي تحققيا استخاتيجية التجريب تداعج في
تحديغ األداء الفخدؼ لمعامل أيزا و تخفع الخوح السعشػية لمفخد و تحديغ أدائيع مسا يشعكذ عمى
أبعادىع االجتساعية و تداعج استخاتيجية التجريب السػارد البذخية عمى شغل مشاصب وضيؽية ججيجة
داخل السشطسة و تداعج أيزا في ترحيح الق اخرات اإلدارية مسا يؤدؼ إلى رفع مدتػػ أداء اإلدارة
العميا لمسشطسة و إن التجريب الجيج السشطع يداعج السشطسة عمى رفع إنتاجيتيا مسا يخفع مغ األداء
العام لمسشطسة أمام السجتسع بذكل إيجابي

 .2.1.5.4استخاتيجية تقييؼ األداء
اشمق عمييا (الداعيجي،2007،ص )11اسع نطام تقييع كفاءة العامل حيث اعتبخىا أنيا مختبصة
بتحجيج األىجاف و نطام السكافآت و عخفيا عمى أنيا نطام يتع مغ خاللو تحجيج مجػ فاعمية و كفاءة
أداء العامل باتجاه تحقيق أىجاف السشطسة و يكػن التقييع بذكل دورؼ خالل فتخة معيشة مغ الدمغ
عشجما يقػم العامميغ بأداء عسميع أثشاء أوقات عسميع و عمى أساس كفاءتيع و استشتج الباحث انو
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عشجما تحتاج السشطسة إلى دعع السيدة التشافدية و خرػصا في السػارد الجاخمية لجػ السشطسة ؼيجب
عمييا أن تستمظ السقجرة الرحيحة إلدارة و تػجيو سمػك العسميغ بذكل صحيح عغ شخيق استخاتيجية
تقييع األداء الستبعة و إن ىحه االستخاتيجية تداعج السجيخيغ عمى التأكج مغ مخخجات و عسميات
اإلنتاج التي يسارسيا العامميغ في السشطسة باتجاه أىجاف السشطسة و تداعجىع أيزا في عسمية
تشاسق الشذاشات السصبقة في السشطسة مغ حيث الشتائج عمسا أن الشتائج الرحيحة التي تحقق أىجاف
الذخكة ستديج مغ استقخار السشطسة و لكغ ليدت جسيع السشطسات تدتعسل ىحه االستخاتيجية بشفذ
الصخيقة إلى أن معطع السشطسات التي تتبع العذػائية و التشػع مثل الذخكات الرشاعية السشتجة
فتدتعسل استخاتيجية تقييع األداء عمى الكع السشتج وليذ عمى كفاءة العامل فقط و خرػصا في
السشطسات التي تحتػؼ عمى أشخاص في أعمى اليخم التشطيسي الحيغ ال يعمسػن كيؽية إنجاز األعسال
التي يقػم بيا العاممػن في السدتػيات الجنيا ،عخفيا (الديج،2116،ص )8عمى أنيا استخاتيجية تعسل
عمى تقييع السػارد البذخية عمى أسذ تحقيق الػاجبات السصمػبة مشيع و تقػم بؿياس االنحخافات التي
مغ السسكغ أن تشتج أثشاء العسل و التي ستؤثخ عمى أداء العسل السخصط و الستفق عميو و تحاول
إدارة السػارد البذخية بإضيار حمػل و تصبيقيا في استخاتيجيات التصػيخ و التجريب و ىي مغ اىع
االستخاتيجيات السدؤولة عغ تحجيج فخص التخؾية و السدار الػضيفي لمسػارد البذخية ألنيا تقػم عمى
تقييع نتائج السػارد البذخية أثشاء عسميع و ىي االستخاتيجية السدؤولة عغ تدويج إدارة السػارد البذخية
بتغحية عكدية لسعخفة نتائج التجريبات التي تع تصبيقيا عمى السػارد البذخية و مجػ نجاح ىحه
التجريبات و ىل ىع بحاجة إلى السديج مغ التجريبات أم ال ،رأػ (الؽياض،2111،ص )219أنيا
استخاتيجية تداعج السشطسة في الػصػل إلى نتيجة تجل عمى صحة سياستيا و بخامجيا حيث أنيا
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ىي نتيجة فحز السػارد البذخية بعج تجريبيع و اختيارىع و تذغيميع و تصػيخىع حيث أن معطع
الجراسات أثبتت أن ال سػارد البذخية ىي حجخ أساس السشطسة فبيحه االستخاتيجية تؿيع السشطسات
عاممييا فتتأكج مغ أداء العامل لػاجباتو و مجػ درجة فاعميتو في أداء ىحا العسل و اعتبخىا عمى أنيا
عسمية مقارنة بيغ الشتائج الستػقعة مغ العامل و الشتائج الفعمية و اتخاذ اإلجخاءات الزخورية مغ قبل
إدارة السػارد البذخية سػاء في الخرع عمى سبيل السثال أو دفع مكافئة

 .2.1.5.5استخاتيجية التعؾيزات
عخفيا (الداعيجي،2117 ،ص )12عمى أنيا استخاتيجية تداعج السشطسة في معخفة نذاط السػارد
البذخية و تصبق مغ أجل جحب و تحفيد السػارد البذخية عغ شخيق السغخيات السادية و يتع تشفيحىا
بسا يتالءم مع قػانيغ السشطسة
عخفيا (الديج،2116،ص )8ىي االستخاتيجية التي تقػم بجراسة التعػيزات في الذخكة بسا يتشاسب
مع سػق العسل و التي تزسغ حق السػارد البذخية مغ تعػيزات مادية و معشػية مغ دون أن تؤثخ
عمى أىجاف السشطسة حيث أن الباحث اعتبخ أن التعػيزات مغ أىع العػامل التي تؤثخ عمى السػارد
البذخية لتجعيع نحػ الشسػ و التصػر و االستسخار بالتعمع لمحرػل عمى مديج مغ اإلنتاج و الكفاءة
في العسل الحؼ مغ دوره يؤدؼ إلى زيادة نذاشات السشطسة و كفاءتيا مسا يؤدؼ إلى زيادة السيدة
التشافدية لجػ السشطسة ،فإن ىحه االستخاتيجية ىي السدؤولة عغ األجػر و التعػيزات السالية و
السكافآت التي تقجم لمسػارد البذخية مقابل ؾياميع بأعساليع و الشذاشات السصمػبة مشيع و ذلظ مغ
أجل إبقاء ىحه السػارد و السحافطة عمييع و جحبيع باتجاه السشطسة و خرػصا أولئظ الحيغ قج اثبتػا
ججارتيع و كفاءتيع بالعسل
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و رأػ (الذؾابكة،2116،ص )434أن ىشاك نػعيغ مغ التعػيزات مباشخة مثل األجخ األساسي أو
األجخ الستغيخ و غيخ مباشخة مثل السدايا التي يقجميا رب العسل مثل التأميغ الرحي أو األذون
السأجػرة و غيخىا و ىشاك نػعيغ مغ السكافآت معشػية مثل الػسسة و الذيادات الفخخية أو مكافآت
مادية و عخفيا بيي السخدود السادؼ أو السعشػؼ الحؼ يعصى لمعامل لقاء عسمو و الحؼ يعكذ عمى
عسمو اإلنتاجي في السدتقبل و انو نطام مختبط في السشطسة ككل و يصبق تحت الذخوط و األىجاف
السصبقة في السشطسة حيث أن ىحه االستخاتيجية تداعج السشطسة بتذجيع السػارد البذخية عمى العسل
و لكغ يجب أن تكػن ىحه االستخاتيجية مبشية و مجروسة بذكل صحيح و خرػصا بجراسة نطام
األجػر و السكافآت في بيئة عسل السشطسة و أن تكػن متقاربة معيع و خرػصا مع السشافديغ مغ
اجل تحريل والء السػارد البذخية مغ اجل استقخار العسل الحؼ سيؤدؼ إلى زيادة السيدة التشافدية
لمسشطسة

 .2.1.5.6استخاتيجية االستقظاب و االختيار
اعتبخىا (الداعيجي،2117 ،ص )11عمى أنيا عسمية استقجام افزل الستخشحيغ لمعسل مغ أجل
تػضيفيع عمى انيع مػارد بذخية لمسشطسة و إن عسمية االستقصاب ىي عسمية تػزيع إعالنات شخؾية أو
عغ شخي ق وسائل اإلعالن التقميجؼ أو اإللكتخونية و استقصابيع عغ شخيق السغخيات السادية و
السعشػية لذغل الػضائف الذاغخة و مغ ثع اختيار السػارد البذخية السحتاجة مغ بيغ الستقجميغ وفق
شخوط السشطسة التي تزعيا لذغل الػضيفة و مغ ثع إصجار قخار التعيغ و مغ ثع تقػم السشطسة
بت جريبيع و تعخيفيع عمى متصمبات العسل و سياسات و قػانيغ السشطسة و العادات و التقاليج
االجتساعية
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عخفيا (الديج،2116،ص )8عمى أنيا مغ اىع االستخاتيجيات السدؤولة عغ تذغيل و تعييغ السػارد
البذخية حيث انو عغ شخيقيا تقػم السشطسة بعسل مدابقات مغ أجل التػضيف و اختيار األفزل
مشيع عغ شخيق معاييخ تكػن مػضػعة مدبقا في السشطسة مثل معيار الججارة و الكفاءة و الخبخة
الدابقة األشخاص الستعجديغ السػاىب و السيارات و القجرات حيث انو أثبتت الجراسات أن أغمب
األساليب الحجيثة في العسل تقػم عمى العسل التعاوني الجساعي لحلظ يجب عمى الذخز الستقجم أن
يثبت انو يستمظ الكثيخ مغ الخبخات أو السيارات و خرػصا في العسل الجساعي أؼ أن يتسكغ مغ
العسل في عجة وضائف ف ي السشطسة حيث أنو لع يعج ىشاك الكثيخ مغ السشطسات التي تقػم باختيار
الذخز الستفخد الحؼ يسكشو العسل في وضيفة واحجة فقط بل تفزل الذخز الحؼ يستمظ خبخة في
أكثخ مغ جانب عسل واحج.
رأػ (الؽياض،2111،ص )217أنيا مغ أىع االستخاتيجيات التي تبشى في السشطسة فيي السدؤولة
عغ اختيار جسيع األقدام التي تحتاج إلى مػارد بذخية مغ تدػيق و مالية و إدارة و عسالة و ...الخ
حيث يجب عمى كل مشطسة أن تسمظ نطام استخاتيجي مغ اجل عسمية استقصاب السػضفيغ عغ شخيق
الفحز الصبي و الخبخات و الكفاءات و الذيادات و...الخ فعشجما يتع االختيار فدتجخل استخاتيجية
التقييع لتبقى ىي السخاؾبة عمى عسمية االختيار فتخػ اذا كان االختيار صحيح أم ال و عخفيا عمى
أنيا العسمية الشطامية التي تختار مغ تتػفخ لجييع مػاصفات العسل التي تخيجىا السشطسة .
عخفيا (الذؾابكة،2116،ص )433عمى أنيا ىي إحجػ وضائف إدارة السػارد البذخية السدؤولة عغ
تجيج أداء السشطسة ككل و تحقيق أىجافيا ألنيا ىي التي تحجد نػعية األشخاص الحيغ سيعسمػن في
السشطسة و الحيغ سيزسشػن بقاء السشطسة في العسل و أؼ أخفاق مغ قبل ىحه االستخاتيجية أو اذا لع
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تكغ مجروسة بذكل صحيح ستؤدؼ إلى إخفاق بباقي اإلدارات و االستخاتيجيات لحلظ ىحه
االستخاتيجية تعتسج عمى عسمية البحث عغ األشخاص السشاسبيغ و السؤىميغ لمعسل و رأػ أن لعسمية
االستقصاب اتجاىيغ االتجاه األول أن السشطسة بحاجة ليحه السػارد البذخية نط اخ لعجد أو شػاغخ
عسل

ججيجة

و

االتجاه

الثاني

أن

تخغب

ىحه

السػارد

بالعسل

لجػ

السشطسة

و وجج (عخيقات و جخدات و العتيبي ،2111،ص )51أنيا مجسػعة مغ األنذصة السػجية لجحب
األفخاد السؤىميغ لمعسل في مشطسة ما مغ أجل إشباع رغبات السشطسة و األفخاد و تحجيج مغ ىع
السػضفيغ السختقبيغ و اعتبخىا الباحثػن عمى أنيا عالقة تبادلية بيغ السشطسة و السػضفيغ السختقبيغ
حيث أن السشطسة تدعى إلى استقصاب و تعييغ أفزل العامميغ مغ أجل تحقيق أىجاف السشطسة
بيشسا السػضفيغ السختقبيغ يحتاجػن إلى أجػر عالية و محفدات مغ أجل العسل إلشباع رغباتيع
وحاجاتيع الذخرية و تقػم السشطسات باستقصابيع عغ شخيق عسمية التخغيب مسا يؤدؼ إلى تػفخ
خي ارات أكبخ أمام السشطسة لالختيار بيغ السؤىميغ لمعسل مسا يحقق لمسشطسة ميدة تشافدية أكبخ عغ
باقي السشطسات و ىحا يجعى بالسرادر الخارجية لالستقصاب و ىشاك السرادر الجاخمية لالستقصاب
و ىي عسمية تخؾية عامل أو مػضف قجيع مػجػد داخل لسشطسة إلى وضيفة ججيجة أو مشرب ججيج
أو مشرب إدارؼ أعمى و مغ أىع مرادر االستقصاب التي وضحيا الباحثػن و ىي األنتخنت و مغ
مدايا ىحا السرجر ى ػ الػصػل إلى كع كبيخ مغ األفخاد مع الحرػل عمى تغحية عكدية و لكغ مغ
مداوئيا انو يتقجم الكثيخ مغ األفخاد الغيخ مؤىميغ لحلظ تحتاج إلى عسل كثيخ لتشؿية و اختيار
األفزل مسا يؤدؼ إلى إىجار الػقت و مرجر آخخ تػصيات العامميغ في السشطسة مثل أن يخشح
احج السػضفيغ أحج أقخبائو أو أصجقائو و ىحا يداعج السشطسة عمى الحرػل عمى مخشحيغ مؤىميغ و
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لكغ مغ مداوئيا أنو مغ السسكغ أ ن يكػن السخشح مغ نفذ نػع الذخز الحؼ رشحو و بالتالي
سشخدخ التشػع بالعسال و السػضفيغ و ىشاك الجامعات و الكميات و تعتبخ مغ السرادر القػية
لمعامميغ السؤىميغ و لكغ مغ السداوغ ىي السحجودية مغ حيث الخبخة و العجد.
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 .2.1.8خالصة السبحث:
تشاول الباحث تعخيفات استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية و أىسية استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية و دور
ىحه االستخاتيجيات و أىجاف استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية في السشطسات و السجاخل الفكخية ليحه
االستخاتيجيات و عالقتيا مع باقي اإلدارات و تع شخح أبعاد استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية بل تفريل.
و استشتج الباحث مغ مسا سبق أن استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية ىي السدؤولة عغ أغمب الق اخرات في
السشطسة و ىي األساس في تحقيق أىجاف الذخكة و أن السػارد البذخية ىي الػسيمة السشاسبة لمتشافذ بيغ
السشطسات و التي تعصي ميدة تشافدية كبيخة لجػ السشطسة.
و أبعاد استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية ىي استخاتيجية تحميل الػضائف و استخاتيجية تخصيط السػارد
البذخية و استخاتيجية التصػيخ و التجريب و استخاتيجية تقييع األداء و استخاتيجية التعػيزات و استخاتيجية
االستقصاب و االختيار.
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 .2.2.1تعخيف السيدة التشافدية:
عخفيا (عبجالكخيؼ و حسيج،2117 ،ص )95عمى أنيا الجليل لمصخيقة األفزل إلدارة السشطسة عغ شخيق
أسمػب أو عجة أساليب مسيدة ال يدتصيع السشافدػن إتباعيا أو تقميجىا مثل ابتكار شيء مشفخد تتستع بو
السشطسة ذاتيا تختمف عغ باقي السشطسات السشافدة مثل العػامل التي تسيد مشتجات مشطسة عغ مشتجات
السشافديغ مغ أجل زيادة الحرة الدػؾية حيث أن السيدة التشافدية تؤثخ في الدبائغ و تجعميع مجركيغ
لألفزمية التي تقجميا السشطسة مغ خالل مشتجاتيا عغ مشتجات السشافديغ مسا تحفدىع لذخاء السديج مغ
مشتجات السشطسة مسا يؤدؼ إلى زيادة الخبحية.
و وجج (الجرديخي ،2118 ،ص )219السيدة التشاف دية ىي قجرة السشطسة عمى إنتاج مشتجات و ؾيع لمدبائغ
تديج عغ ما يقجمو السشافديغ مغ مشتجات و تختمف بدبب السيارة و التقشيات و السػرد البذخؼ الستسيد الحؼ
يخجم ىحه السشطسة و يحب أن تكػن السشطسة ذو إمكانيات مختمفة عغ السشافديغ مسا يكدبيا السيدة التشافدية
بدبب عجم مجاراة السشافديغ ليحه السشطسة و عخف الباحث التشافدية بيي الجيػد و اإلجخائيات و جسيع
الستغيخات و الشذاشات و الفاعميات مغ إدارية و تدػيؿية و إنتاجية و ابتكارية التي تدتخجميا السشطسات مغ
أجل الحرػل عمى حرة سػؾية أكبخ و اعتبخىا أنيا مجسػعة متكاممة مغ االستخاتيجيات التي تحقق نتائج
مدتسخة و ميدة قػية تغمب السشافديغ.
و أضاف (عخيقات و جخدات و العتيبي ،2111،ص )53أنيا ىي السيدات التي تتػافخ في السشطسة مغ
مػارد و قجرات و ميارات وال تدتصيع باقي السشطسات السشافدة مغ تقميجىا حيث اعتبخ السرجر البذخؼ مغ
اىع السرادر التي تجعع السيدة التشافدية و تبقي عمى استسخارىا و اعتبخ أن إدارة السػارد البذخية في السشطسة
و إيجاد الجافع الحؼ يجفع لمسػارد البذخية ألداء أفزل ما لجييع و إن تصػيخ ثقافة السشطسة و تذجيع االبتكار
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و زيادة والء العسال و السػضفيغ لمسشطسة كميا عػامل تداعج عمى زيادة و تحقيق السيدة التشافدية في السشطسة
.
و عخفتيا (عسخو،2119،ص )41عمى أنيا استصاعة السشطسة عمى اإليتاء بؿيسة تتفػق عمى السشطسات
السشافدة بالشدبة لمدبائغ مسا يدسح ليا بتحقيق إداء عالي و امتالك حرة سػؾية أكبخ و وججت أيزا أن
السيدة التشافدية ىي حجخ األساس التي يختكد عمييا أداء السشطسة و يعػد ذلظ ألنيا ىي السفتاح األساسي
لشجاح السشطسات بدبب محجودية مػارد السشطسات و ـيكميا التشطيسي و ثقافتيا و استخاتيجياتيا.
و اتفق (الخشيجي،2112،ص )46عمى أنيا ىي السدؤولة عغ تقجم و تصػر السشطسة و بدببيا تقػم باقي
السشطسات بال تشافذ و إن تقجيع أؼ شيء ججيج لمدبائغ يختمف عغ باقي السشطسات سيعصييا األفزمية عغ
باقي السشطسات و يحقق ليا السيدة التشافدية و يبقييا لسجة أشػل و عشجما يقػم السشافديغ بتقميج ىحه السيدة
ستفقج ؾيستيا التشافدية.
و رأت (ناصخي،2115،ص )11أن العسيل ىػ العشرخ األساس ي لمسيدة التشافدية ألنو ىػ الحؼ سيحجد
مقجار التشافذ الػاقع بيغ السشطسات و أن السيدة التشافدية ىي مفيػم ندبي لمدبػن و أنو مغ السسكغ أن
تتغيخ ىحه السيدة مجخد أن يخمق السشافديغ ذات السيدة و يقجمػىا لمدبائغ و مغ السسكغ أن تتأثخ السيدة
التشافدية بأؼ ضخف اقترادؼ معيغ مسكغ أن يؤثخ عمى الدػق و أن السيدة التشافدية ىي ليدت بجيال عغ
السشافدة و إنسا ىي واحج مغ السحجدات لمجخػل إلى سػق السشافدة .
و رأػ (بؽ عمية،2115،ص )68ىي تقجيع مشتجات أو خجمات بصخيقة مختمفة و متسيدة عغ السشطسات
السشافدة حيث يحجد الدبػن ؾيسة ىحه السيدة عغ شخيق والء الدبػن ليحه السشطسة مسا يؤدؼ إلى بقاء ىحه
السيدة لجػ السشطسة لفتخة أشػل و تجخل السشطسة في الدػق التشافدي.
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و وجج (عبج الكخيؼ و إكخام،2118 ،ص )35أن السيدة التشافدية تختمف مغ مشطسة إلى أخخػ أؼ ال يػجج
نػع معيغ مغ السيدة التشافدية الحؼ تدتصيع الس شطسة أن تتبشاه لتحقق السيدة التشافدية و تع تعخيفيا عمى أنيا
مجسػعة استخاتيجيات تقػم بيا السشطسة لتحقيق ؾيسة مزافة عمى مشتجاتيا أو خجماتيا مثل رفع الجػدة أو
رخز األسعار أو....الخ الحؼ يحقق تفػق عمى السشافديغ في فتخة معيشة مغ الدمغ و كمسا فذل السشافديغ
في تحقيق ذات السيدة ستبقى السشطسة تسمظ الحرة الدػؾية األكبخ.
و رأت (الػيالني،2115،ص )37أن السيدة التشافدية ىي قجرت السشطسة عمى مشافدة الدبائغ باألسعار مع
إبقاء ذات الجػدة التي يقجميا السشافديغ بدعخ أعمى و ذلظ عغ شخيق استخجام استخاتيجيات في خفس
الكمفة و السشافدة بجػدة السشتجات مع السشافديغ و تػجيو السشتجات أو الخجمات بصخيقة أفزل مغ السشافديغ
لمحرػل عمى حرة سػؾية أكبخ و عخفتيا أيزا عمى أنيا عسمية إبقاء السشطسة الحرة الدػؾية التي تسمكيا
عبخ مشتجاتيا أو خجماتيا السقجمة لمدبائغ عغ شخيق السشافدة باألسعار و الجػدة و يتع ذلظ عغ شخيق
مجسػعة السيارات و القجرات التي تستمكيا السػارد البذخية لمسشطسة و شخيقة إدارة ىحه السػارد البذخية و
التكشػلػجيات السدتخجمة في عسمية اإلنتاج و اعتبخت السيدة التشافدية أنيا ىي عسمية استغالل الفخص
الخارجية و التجشب و التغمب عمى التيجيجات الخارجية.
و عخفتيا (الحسازية ،2118 ،ص )74عمى أنيا قجرة السشطسة عمى احتالل مخكد افزل مغ باقي السشافديغ
عغ شخيق استغالل جسيع إمكانيات و مػارد السشطسة و بالتالي ستتحقق ىحه الؿيسة و ىحه الؿيسة ىي ناتجة
عغ اكتفاء الدبائغ بالخجمات أو السشتجات السقجمة مغ قبل السشطسة مسا سيجعل مغ الدبائغ أن تجفع أكثخ
لمحرػل عمى ىحا السشتج أو الخجمة  ،أو أن يكػن السشتج ذو سعخ مشخفس عغ السشافديغ و بشفذ جػدة
السشتجات السشافدة.
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و اشتخك معيع (الخاليجي ،2113 ،ص )21بأن أغمب الذخكات تدعى و تيجف لتحقيق التسيد سػاء
بالسشتج أو بالخجمة السقجمة أو مغ ناحية الدعخ أو مغ جػدة السشتج أو مغ شكمو أو كل ذلظ معا و أن
يرعب عمى السشطسات السشافدة أن تقمجىا و يعػد تحقيق السيدة التشافدية لالستخاتيجيات السصبقة في الذخكة
و تحميل نقاط القػة و نقاط الزعف وانتياز الفخص الستاحة و الحج مغ التيجيجات كل ذلظ يداعج في
الحرػل عمى حرة سػؾية أكبخ.
ندتشج مغ ىحه التعخيفات :أن السيدة التشافدية تأتي بدبب تصبيق استخاتيجيات معيشة تداعج في تقػية
السشطسة و زيادة حرتيا الدػؾية مسا يؤدؼ إلى زيادة األرباح و إن استغالل جسيع ما أتيح لمسشطسة مغ
مػارد و إمكانيات مثل (الدعخ ،الجػدة ،االبتكار و اإلبجاع ،الدخعة في االستجابة و غيخىا) سيؤدؼ إلى بقاء
أو دخػل السشطسة إلى سػق العسل و الحرػل عمى حرة سػؾية تعػد عمى كيؽية استخجام و استغالل مػارد
و إمكانيات السشطسة.

 .2.2.2أىجاف السيدة التشافدية:
كل مشطسة تدعى إلى خمق ميدة تشافدية ججيجة لتحتل الدػق و تديج مغ أرباحيا و ؾيستيا في الدػق
ووضحت الباحثة (الشاصخي ،2015 ،ص )10األىجاف التي تشتج مغ تحقيق السيدة التشافدية:
 خمق فخص تدػيؿية ججيجة مغ العجم مثال شخكة تدال الكيخبائية ىي أول مغ اختخع أول سيارةكيخبائية
 دخػل أسػاق ججيجة أو استيجاف نػعية ججيجة مغ الدبائغ ليربحػا مغ الدبائغ السحتسميغ و ىحايجعى بجخػل مجال تشافدي ججيج و ىحا يسكغ تحؿيقو عغ شخيق الجخػل بسشتجات أو خجمات ججيجة
 تداعج السشطسات باقتشاص الفخص و تحجيج أىجاف ججيجة التي مغ السسكغ أن تديج مغ قػة السشطسة60

 تقػم السيدة التشافدية عمى خمق الؿيسة لجػ الدبائغ ألنيا واحجة مغ األساسيات التي تقاس السيدةالتشافدية مغ خالليا ألنيا تجل عمى رضا الدبػن

 .2.2.3أىسية السيدة التشافدية:
ىشاك الكثيخ مغ األىسيات لمسيدة التشافدية حيث أن أغمب السشطسات تقػم باستيجاف السيدة التشافدية مغ
أجميا و قامت (عسخو ،2119،ص )41بذخح ىحه األىسيات:
 تداعج السشطسات عمى التفػق نػعيًا و كسيًا عمى السشطسات السشافدة مسا يحقق لمسشطسات نتائجكبيخة في سػق العسل
 تداعج السشطسات بالتفػق باألداء و بالسشتج أو الخجمة السقجمة لمدبائغ أو االثشيغ معا تأثخ عمى الدبائغ بالتأثيخ اإليجابي و مع جسيع األشخاص الحيغ يتعاممػن مع السشطسة و تحفدىععمى إبقاء التعامل مع السشطسة ألشػل وقت مسكغ
 تداعج السيدة التشافدية عل إبقاء السشطسات في حالة تصػر و استس اخرية ألن السثابخة عمى التفػق عمىالسشافديغ تبقي السشطسة في حالة تصػر مسا يؤثخ عمى السشطسة لمسدتقبل و تبقى سباقة
 تداعج السشطسات عمى إبقاء العسميات الجاخمية مثل السػارد البذخية في السشطسة عمى تصػر دائعبالستغيخات الخارجية
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 .2.2.4خرائص السيدة التشافدية:
ىشاك مجسػعة مغ الخرائز التي تتسيد فييا السيدة التشافدية و قج عجد الباحثان (عبج الكخيؼ و إكخام،
 ، 2118ص )41أىع ىحه السيدات عمى الذكل اآلتي:
 السيدة التشافدية لمسشطسة تبشى عمى اختالفيا عغ السشطسات األخخػ أؼ أن السشطسة تقػم بإنتاج مشتجمشفخد و متسيد و أفزل مغ السشطسات السشافدة
-

يجب أن تبشى بذكل مدتسخ و ذو مجػ شػيل ال أن تبشى بذكل قريخ األمج

 أن تستمظ السيدة مخونة كاؼية لمتأقمع مع البيئة الجاخمية لمسشطسة مغ مػارد بذخية و قجرات و مػاردالسشطسة و مع البيئة الخارجية مغ متصمبات األسػاق و الدبائغ و السشافديغ
 تداعج عمى التفػق عمى السشافديغ في سػق العسل و تحقيق الخيادة عمى باقي السشطسات-

ال يػجج شخيقة واحجة وصحيحة لتحقيق السيدة التشافدية بل تحتاج إلى فتخات زمشية ألنيا صعبة
التحقيق

 تتحقق السيدة التشافدية بعج الجيج الجؤوب و السثابخة عمى تحؿيقيا تؤدؼ إلى تغييخ و تصػيخ وتحديغ فعالية و كفاءة السشطسة و أنذصتيا الجاخمية نحػ شكل أفزل
 تداعج السيدة التشافدية عمى خمق الؿيسة السزافة لجػ الدبائغ و إدراكيع ألفزمية السشتجات التيتقجميا السشطسة ليع مسا يؤدؼ إلى زيادة عسميات الذخاء مقارنتا بالسشافديغ
 -أغمب األحيان تكػن ىحه السيدة مخكدة جغخاؼيا
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 .2.2.5محجدات السيدة التشافدية:
قام الباحث (بؽ عمية،2115،ص73و )74بتحجيج محجدات السيدة التشافدية لمسشطسة عمى أساس متغيخيغ
ىاميغ:

.2.2.5.1

حجؼ السيدة التشافدية:

يعتبخ حجع السيدة التشافدية مغ السػاضيع السيسة حيث إن تحقيق السيدة التشافدية ليذ باألمخ الديل ولكغ
مغ السسكغ أن تكػن سيمة إذا حافطت السشطسة عمى ميدة التكمفة األقل أو تسيد السشتج في مػاجية باقي
السشطسات السشافدة و لكغ السعزمة ىي أنو كمسا كانت السيدة أكبخ احتاجت إلى جيػد كبيخة لسػاجية
السشطسات السشافدة و التغمب عمييا ،و لمسيدة التشافدية دورة حياة أيزا تذبو دورة حيات السشتج فيشاك مخحمة
تقجيع لمسيدة التشافدية و مخحمة تتبشاىا السشطسات و ىشاك أيزا مخحمة الخكػد عشجما تتػصل السشطسات
السشافدة او تقمج السيدة التشافدية التي تسمكيا السشطسة ذاتيا و تتفػق عمييا و ىشاك مخحمة الزخورة إلى التقجم
بسيدة تشافدية ججيجة أو تخؽيس كمفة السيدة التشافدية الدابقة أو تصػيخىا و تحديشيا مغ أج إعادة دورة حياة
ىحه السيدة و تحقيق أكبخ ؾيسة لمدبػن.

دورة حياة الميزة التنافسية
3
2.5
2
1.5

دورة حياة الميزة
التنافسية

1
0.5

0
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و نجج مغ ىحا السشحشي دورة حياة السيدة التشافدية و سشػضح كل مخحمة:
 مخحمة التقجيع :تعتبخ ىحه السخحمة مغ أشػل السخاحل بالشدبة لمسشطسات التي تدتيجف تحقيق السيدةالتشافدية ألنيا تحتاج إلى الكثيخ مغ التخصيط و بشاء االستخاتيجيات و ىشا تبجأ عسمية تحقيق السيدة
التشافدية و صعػدىا و انتذارىا في سػق العسل
 مخحمة التبشي :و ىي عبارة عغ استقخار السيدة التي حرمتيا السشطسة و يجب عمى السشطسات زيادةالػافخات بأقرى ما يسكغ لمحفاظ عمى ىحه الشقصة و كل ما زادت ىحه السخحمة كل ما ازدادت أرباح
و حرز السشطسات في الدػق
 مخحمة التقميج :و ىشا تبجأ عسمية تخاجع حجع السيدة التشافدية لمسشطسة مقابل السشطسات األخخػالسشافدة و تتجو نحػ الخكػد بدبب السشافديغ ألنيع استصاعػا الحرػل عمى ميدة تذابو السيدة
الحالية السػجػدة لجػ السشطسة و أصبحت السيدة مػجػدة لجػ الكل
 مخحمة الزخورة :و ىشا يجب عمى السشطسة تجارك السػقف و محاولة تصػيخ السيدة الحالية او خمقميدة ججيجة تختمف عغ السيدة الحالية و تبجأ دورة حياة ججيجة لسيدة تشافدية ججيجة و اذا لع تقع
السشطسات في ىحه السخحمة بتصػيخ السيدة الحالية أو خمق ميدة ججيجة ستخخج مغ سػق السشافدة و
تفقج أسبقيتيا و مغ الرعب ججا عػدتيا الى سػق السشافدة مغ ججيج
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.2.2.5.2

نظاق التشافذ أو الدؾق السدتيجف:

ىػ مجػ حجع الدػق السدتيجف الحؼ تخيج السشطسة أ ن تخمق بو السيدة التشافدية و ىشاك نػعيغ مغ
استيجاف الدػق الشػع األول و ىػ نصاق الشذاط الػاسع الحؼ يداعج الذخكة في الحرػل عمى وفػرات في
التكمفة مثل أن تقػم شخكة معيشة مخترة بالتػزيع فتقجم تدييالت بذخكة إنتاج معيشة مغ أجل تػزيع
مشتجاتيا و التفػق عمى مشافدييا و فتح أسػاق ججيجة و مشاشق مختمفة و لكغ ىحا يسكغ أن يؤثخ عمى
السشطسة و يقرخ مغ دورة حياة ميدتيا بدبب كبخ حجع السشافدة و كثخة السشطسات السشافدة معيا عمى
الدػق ،و ىشاك الشػع الثاني و ىػ الشصاق الزيق و الحؼ تتحقق بو السيدة التشافدية لمسشطسة عغ شخيق
التخكيد عمى جانب مغ جػانب الدػق السدتيجف و خجمتو بأقل التكاليف و تقجيع السشتج بصخيقة جيجة مثل
أن تقػم شخكة مشتجة لعجة مشتجات لمتخكيد عمى مشتج واحج فعال في الدػق و تقجيسو بأفزل شكل لمحرػل
عمى ميدة تشافدية تقػف ميدة السشافديغ.

و أضافت الباحثة (شؾالي ،2118 ،ص81و )82محجدات أخخػ و ىي:

.2.2.5.3

أوضاع عؾامل اإلنتاج:

إن السيدة التشافدية ال تتػقف عمى العسل بخأس السال فقط بل تحتػؼ عمى كافة عػامل اإلنتاج التي تداعج في
عسمية أنتاج السشتج و تقجيسو مثل السػارد الصبيعية و بشية أساسية و السػارد البذخية و السشاخ و السػقع التي
تقع ؼيو السشطسة.
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.2.2.5.4

الرشاعات السكسمة و السغحية:

ىشاك الكثيخ مغ السشطسات التي تخمق مشتج مغ األلف إلى الياء و ىحا يداعج السشطسة عمى الحرػل عمى
ميدة تشافدية كبيخة تداعجىا في التفػق عمى السشافديغ

.2.2.5.5

استخاتيجية السؤسدة و هيكميا و درجة السشافدة:

تعػد السيدة التشافدية إلى سياسة إدارة السشطسة و شخق تشطيسيا و شبيعة ال سشافدة السحمية السػجػدة و التي
تداعج في خمق و تذجيع السشطسة عمى االبتكار و اإلبجاع لتحقيق السيدة التشافدية

 .2.2.6مرادر السيدة التشافدية:
ارتأت الباحثة (ناصخي ،2115 ،ص )13أن ىشاك عجة مرادر التي مغ السسكغ أن تداعج السشطسات
الحجيث عمى خمق ميدة تشافدية و ىي:
 تبشي التقشيات الستصػرة في عسميات إنتاجيا و مغ أىسيا تقشيات السعمػماتية و االتراالت الحجيثة-

تحديغ ـياكميا التشطيسية و اإلدارية مغ أجل اكتداب مخونة في عسمية اإلنتاج أو الخجمات و فعالية
أكبخ لمسشتج السقجم

 تصػيخ أدارة السػارد البذخية و استخاتيجياتيا السصبقة في السشطسة لمحرػل عمى أكبخ سخعة استجابةلمدبائغ مغ دون التأثيخ عمى جػدة السشتج أو الخجمة السقجميغ مغ قبل السشطسة
-

عسمية التسػيل الدخيع و الخخيز ىي واحجة مغ األساسيات التي تداعج السشطسات عمى تحقيق ميدة
تشافدية لمتفػق عمى السشافديغ
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 تصػيخ إدارة التدػيق و البيع و استخاتيجيتيسا لمحرػل عمى أكبخ قجر مغ الدبائغ السحتسميغ مسايداعج في تقػية السيدة التشافدية
 التسيد بالسػارد البذخية الفعالة تعكذ الفعالية عمى السشطسة بأكسميا و عمى السشتجات أو الخجماتمسا يحقق السيدة التشافدية
 تصػيخ إدارة الجػدة الذاممة و استخاتيجياتيا تداعج أيزا في عسمية تحقيق السيدة التشافدية مثلاستخجام شيادة أيدو في السشتجات أو الخجمات السقجمة مغ قبل السشطسة
-

تحالف السشطسة مع بعزيا أو عسمية االستيعاب أو االرتباط مع السػرديغ أو تغييخ شبيعة السشافدة
يداعج أيزا عمى تحقيق السيدة التشافدية مثل شخكات الداعا ت الدػيدخية و تشافديا مع شخكات
الداعات اليابانية حيث أن شخكات الداعات الدػيدخية خخجت مغ سػق الداعات التقميجؼ إلى
سػق الحمي و السجػىخات مثل شخكة روليكذ التي أصبحت تشتج ساعات مخصعة باأللساس و
الحىب حيث أصبحت فكخة الداعات بالشدبة ليحه الذخكات ليدت مجخد أدارة لسعخفة الػقت بل ىي
زيشة أيزا

 .2.2.7أنؾاع السيدة التشافدية:
وجج (بؽ عمية ،2115 ،ص )68أن التكاليف السشخفزة لمسشتجات أو الخجمات و التسيد عغ السشافديغ
يسكغ أن يخمق وضعية تشافدية متفػقة لمسشطسات التي تدعى لتحقيق السيدة التشافدية عمى مشافدييا و ىشاك
نػعيغ لمسيدة التشافدية و ىي:
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.2.2.5.6

ميدة التكمفة األقل:

عخفت عمى أنيا ترسيع و ترشيع و تدػيق السشتجات بأقل تكمفة مسكشة مع باقي السشطسات السشافدة مسا
يؤدؼ إلى تحقيق عػائج أكبخ و تعتبخ ىحه العسمية مغ أحج األساسيات التي تداعج في قجرة السشطسات عمى
التشافذ بالسشتج ألن خفس التكاليف يؤدؼ إلى خفس األسعار الحؼ يحقق ميدة ال يدتصيع أغمب السشافديغ
الػصػل إلييا و تحؿيقيا ،لحلظ يجب عمى كل مشطسة أن معخفة العػامل التي تؤثخ عمى التكاليف و مخاقبتيا
ألنو عشجما تقػم السشطسة بالتحكع و مخاؾبة العػامل بذكل صحيح تكدب السشطسة ميدة التكمفة األقل و تع
تػضيح ىحه العػامل عمى الذكل اآلتي:
 حجع السشطسة :تدتصيع السشطسات أن تخفس تكاليف مشتجاتيا عغ شخيق أنتاج أكثخ مغ نػع واحجمغ السشتجات أو التػسع في الدػق أو الديادة الشذصات التدػيؿية أو تججيج الػسائط السداعجة عمى
اإلنتاج و ىحه األمػر جسيعيا مغ السسكغ أن تشعكذ عمى األنذصة األخخػ لحلظ يجب عمى
السشطسة أن تػازن بيغ تكبيخ حجسيا و التأثيخ عمى الشذاشات األخخػ
 عامل التعمع :زيادة التجريب و التعميع لمسػارد البذخية لتػفيخ اليج العاممة السدؤولة عغ اإلنتاج عامل اإلنتاج :تحاول أغمب السشطسات أن تخبط ما بيغ عسمية اإلنتاج و إدارة السػارد البذخية و التيتحاول استغالل خبخات العسال بأفزل شخيقة لمحرػل عمى التسيد و تقػم اإلدارة العميا لمسشطسة
بتجسيع اآلثار التي أدت الى خمق ؾيسة لجػ الدبائغ و محاولة إبقائيا بجسيع الدبل لمحرػل عمى
ميدة تشافدية
 اإلجخائيات و االستخاتيجيات السصبقة :ىشاك الكثيخ مغ اإلجخائيات و االستخاتيجيات التي تصبقياالسشطسات برػرة سخيعة و ارتجالية أو بحكع العادات و التقاليج و العخف و التي مغ السسكغ أن
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تكػن مصبقة برػرة خاشئة و التي ال تداعج في تحقيق ميدة التكمفة األقل لحلظ تقػم إدارة التكاليف
بتحميل ىحه اإلجخائيات أو االستخاتيجيات السصبقة و تقػم بإلغائيا أو تعجيميا نط اخ إلى أنيا مغ
السسكغ أن تكمف السشطسة أكثيخ مغ الستػقع لحلظ عغ تغييخىا أو تخؽيفيا تداعج في إخفاض
التكاليف مسا يؤدؼ إلى تحقيق ميدة التكمفة األقل
 عامل الػقت :ىشاك نػعيغ مغ السشطسات الشػع األول و ىي السشطسات التي تحاول أن تكػن األولىفي كل شيء و تسمظ مػارد بذخية خبيخة و تدبق جسيع السشطسات األخخػ في أؼ قصاع ججيج و لكغ
قج يؤثخ سمبا عمى ميدة التكمفة األقل كػنو ال يػجج دراسات كاؼية عمى مشطسات سابقة و الشػع الثاني
و ىي السشطسات التي تتخيث في الجخػل إلى أؼ قصاع لتقػم بجراستو و ال تكػن كبر الفجاء في ىحا
القصاع و لكغ مغ السسكغ أ ن تخدخ ميدة التكمفة نط اخ إلى تعاقج السشطسات السشافدة مع مػرديغ أو
أن يكػن سقف السشافدة في ىحه القصاعات عالي و صعب الشيل
ىشاك الكثيخ مغ األخصاء التي قج تقع بيا أغمب السشطسات التي تيتع بخفس تكاليف إنتاجيا لحلظ يجب
عمييا تفادييا لتتسكغ مغ تحقيق التكمفة األقل و ىي:
-

ىشاك الكثيخ مغ السشطسات التي تقػم بالتخكيد عمى كمفة الرشع و ال تخكد عمى كمفة اإلنتاج إال أن
اغمب الجراسات أثبتت أن كمف ة اإلنتاج مغ السسكغ أن تزاىي كمفة الرشع نط اخ الستخجاميا الكثيخ
مغ الفعاليات و األنذصة كالبيع و خجمة ما بعج البيع و التصػرات التكشمػجية و البشية التحتية جسيعيا
تؤثخ و تعيق تحقيق ميدة كمفة األقل

-

الكثيخ مغ السشطسات تيسل التكاليف الرغيخ في عسمية اإلنتاج مثل عسميات الريانة الجورية
لسكشات اإلنتاج فإن عجم مخاؾبة الريانة الجورية مغ السسكغ أن يؤثخ عمى السكشات في السدتقبل و
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يكمف أكثخ بكثيخ لحلظ تقػم أغمب السشطسات بالتخكيد عمى التكاليف السباشخة مقل تكاليف أجػر
العامل لحلظ إذا قامت السشطسة بالتغييخ بدياستيا ستقػم بتػف يخ الكثيخ مغ التكاليف و تحقيق كمفة
السيدة األقل
 تحاول أغمب السشطسات بتػفيخ التكاليف عغ شخيق تػسيع حرة الدػق التي تسمكيا لمحرػل عمىحجع سػقي كبيخ و ترخيف أكبخ لمسشتجات و لكغ تيجر وقتيا و مراريفيا بالتقخيب مغ سػق
العسل لتػفيخ أجػر الشقل بيشسا يجب عمييا محاولة الحرػل عمى مشتجات ججيجة
 أغمب السشطسات تقػم بعسميات كثيخة لتخؽيس التكاليف مثل التحديشات الرغيخة و متػاضعة و لكغىحه التخؽيزات ىي مجخد تخؽيزات ىامذية و صغيخة ال تحقق ميدة التكمفة األقل و تقػم
السشطسات برخف الػقت و الجيج و التعب عمييا بجال أن ترخف ىحه السجيػدات عمى إيجاد وسائل
ججيجة تداعج عمى تخؽيس التكاليف
 ىشاك الكثيخ مغ السشطسات التي تقػم بتحميل خاشئ لعػامل تصػر التكاليف مثل أن تستمظ شخكةاالستصاعة عمى تحقيق تكمفة اقل و لكشيا ال تدتصيع اقتشاص ىحه الفخصة بذكل صحيح مسا يؤثخ
عمى الحرػل عمى ميدة التكمفة األقل.

.2.2.5.7

ميدة التسايد:

عخفت عمى أنيا مقجرة السشطسة عمى تقجيع مشتج أو خجمة متسيديغ و فخيجيغ و تخمق ؾيسة مختفعة بالشدبة
لمدبائغ مثل جػدة مشتج عالية و خجمة ما بعج البيع (صيانة) و خجمة كفالة الخ ، ...لحلظ ىشاك مجسػعة مغ
السػارد التي يجب عمى السشطسة مخاقبتيا و تحجيجىا و الؿيام بيا مغ أجل تحقيق ميدة التسايد:
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 يجب عمى السشطسات التي تدعى ليحه السيدة أن تقجم السشتج بذكل صحيح و فعال لمدبائغ و زيادةشخيقة عخض السشتجات و الخجمات السقجمة و زيادة الشذاشات الجاخمية لمسشطسة مثل زيادة مدتػػ
االستثسار و رفع جػدة وسائل اإلنتاج السدتع سمة و زيادة كفاءة و خبخة السػارد البذخية و تصبيق
استخاتيجيات افزل لمحرػل عمى افزل أداء مغ السػارد البذخية و تصبيق استخاتيجية التغحية
العكدية
 تداعج سخعة استجابة السشطسة لصمبات الدبائغ عمى تحقيق ميدة التسيد حيث إن سخعة االستجابةتحتاج إلى التشديق العالي بيغ السشطسة و قشػات التػزيع و التشديق الفعال بيغ السشطسة و السػرديغ
مسا يؤدؼ إلى تخؽيس زمغ اإلنتاج أو تصػيخ مشتج ججيج
 أغمب السشطسات تحاول تحقيق ميدة التسايد عغ شخيق الجخػل إلى الدػق بسشتج ججيج لع يجخب بعجإن ىحه الصخيقة تداعج كثي اخ في تحقيق التسيد و لكغ إن أؼ خصأ في تػصيل فكخة السشتج إلى الدبػن
ستؤدؼ إلى خدارة كبيخة بيشسا ىشاك شخكات أخخػ تجخل إلى الدػق متأخخة و لكغ بعج الؿيام
بجراسات و التعمع مغ أخصاء مشافدييا أيزا ستداعج عمى تحقيق التسايد ألنيا ستطيخ بسطيخ
السشطسة التي ال تخصئ
 إن تسػضع السكشات و اآلالت و وسائل اإلنتاج و السػارد البذخية بذكل صحيح عغ شخيق دراسةعسمية اإلنتاج السصبقة و تصبيقيا بذكل فعال سيؤدؼ إلى الحرػل عمى جػدة و سخعة في اإلنتاج
مسا يؤدؼ إلى سخعة في االستجابة لصمبات الدبائغ و الدػق الحؼ سيحقق ميدة التسايد
و ىشاك مجسػعة مغ األخصاء التي قج تقع بيا السشطسة التي تدعى لتحقيق ميدة التسايد ،و سشحكخ ما يمي:
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 بعس السشطسات تدعى لمتسيد في الدػق و لكشيا تكثخ مغ ىحه السيدة مسا يجعميا تخدخ خاصيتيافي الدػق و تدسح لمسشافديغ بالتغمب عمييا مثل أن تقػم مشطسة ما بخفع جػدة مشتجاتيا بذكل كبيخ
تفػق حاجة الدبػن مسا يؤدؼ إلى رفع سعخ السشتج بيشسا ىشاك شخكة مشافدة تشتج السشتج بسػاصفات
و جػدة جيجة و لست بدعخ ارخز مغ الذخكة األولى
 ىشاك بعس السشطسات التي تدعى إلى التسيد في الدعخ عمى أنيا تسمظ ؾيسة عالية في الدػق ولكغ إن عسمية رفع الدعخ بذكل مبالغ ؼيو سيؤدؼ إلى خدارة الدبائغ السدتقبمييغ و الحالييغ و
خرػصا عشجما تحقق حاجتو لجػ مشطسة أخخػ ارخز مغ األولى بالدعخ
-

يػجج بعس السشطسات التي تحاول تحقيق ميدة التسايد و لكغ ال تعمع ماىي تكمفة ىحه السيدة فتقػم
بػضع ميدانيات و صخف مػارد مالية كبيخة لمحرػل عمى ؾيسة مجركة و ال تجرس كمفة السشتج
السصخوح بذكل جيج فتقع في عسمية الرخف الكثيخ مقابل أرباح قميمة

 مغ السسكغ أن تقع السشطسات في مذكمة التخكيد الكثيخ عمى السشتج و نديان العػامل األخخػ السؤثخةفي تحقيق ىحه السيدة مثل أن تخكد عمى السػاد األولية و نػعيتيا و جػدتيا و ال تخكد عمى السػارد
البذخية الحيغ يدتعسمػن ىحه السػاد األولية لترشيع السشتج

 .2.2.8السحافغة عمى السيدة التشافدية:
تحاول الكثيخ مغ السشطسات تحقيق السيدة التشافدية و أغمب األحيان تحققيا و لكغ تكسغ الفاعمية عشجما
تتسدظ و تحافع عمى ىحه السيدة ألنو كل ما زادت عسمية السحافطة عمييا كمسا حرمت السشطسة مكاسب
كبيخة ججا مثل رفع ؾيسة السشطسة و زيادة في األرباح و التػسع الجيػغخافي الدػقي ....الخ ،وكسا شخحشا
سابقا أن السيدة التشافدية ليا دورة حياة و ىي مخحمة التقجيع و التبشي و التقميج و مخحمة الزخورة و تقجيع
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تكشمػجيا ججيجة تداعج عمى دعع السيدة الحالية أو خمق ميدة ججيجة و وضح الباحث
(الخشيجي،2112،ص )53بعجة عػامل تداعج السشطسات عمى الحفاظ عمى السيدة التشافدية ألشػل فتخة
مسكشة :
-

أن تبشى السيدة التشافدية عمى تكشمػجيا محسية عغ شخيق بخاءات االختخاع و التي تعتبخ اكبخ حرغ
مشيع تداعج السشطسة في التغمب عمى السشافديغ ألنو ال يدسح ليا باستعسال ذات التكشمػجيا
السدتخجمة

 إبقاء السشطسة في وضع االبتكار و اإلبجاع و التصػيخ لتجشب التدابق مع السشافديغ ألن السشافديغيدتصيعػن التقميج بدخعة كبيخة ججا مغ سخعة إنذاء و تخصيط السيدة التشافدية ألول مخة
 احتػاء السيدة التشافدية عمى رأس مال كبيخ فيحا سيداعج السشطسة عمى البقاء في األولية لرعػبةالسشطسات األخخػ عمى المحاق بيا و ذلظ لعجم تػفخ رأس السال الحؼ يداعج باقي السشطسات

 .2.2.9أبعاد السيدة التشافدية:
لقج تعجدت أبعاد السيدة التشافدية و تختمف مغ باحث إلى آخخ حيث أن كل باحث قج وضح أبعاد السيدة
التشافدية باالتجاه الحؼ تسثمو دراستو و لحلظ سيقػم الباحث بذخح و تعخيف أبعاد السيدة التشافدية حدب ما
رأػ في الذخكات السجروسة:
 .2.2.9.1االستجابة:

رأػ الباحث (الجرديخي ،2118 ،ص )221إن االستجابة الدخيعة لستغيخات الدػق و شمبات الدبائغ ىي مغ
القػاعج األساسية في سػق السشافدة و تدتصيع السشطسة تحقيق السيدة التشافدية عغ شخيق تخؽيس زمغ
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ترسيع و إنتاج السشتجات الججيجة أو تصػيخ السشتجات الحالية و تقجيسيا لمدبائغ بأسخع وقت مسكغ و تقاس
االستجابة بعػامل الػقت و ىي سخعة التدميع و التدميع بالػقت السحجد و سخعة التصػيخ حيث أن سخعة
التصػيخ ىي مغ األمػر السيسة ججا و خرػصا أذا كان الدػق في وضع التغيخ الجائع لحلظ تقػم أغمب
السشطسات بالتخكيد عمى ىحا البعج الستباق السشافديغ مسا يؤدؼ إلى تحقيق ميدة تشافدية
رأت (ناصخي،2115،ص )33أن االستجابة الدخيعة لستغيخات الدػق و متصمبات الدبائغ تداعج في خمق
السيدة التشافدية سػاء في إشباع الدػق أو إشباع حاجات الدبائغ و كل ما كانت االستجابة سخيعة كل ما
ارتفعت ندبة تحقيق السيدة التشافدية بالشدبة لمسشطسة
و رأػ(بؽ عمية،2115 ،ص )91أن االستجابة الدخيعة لستصمبات الدبائغ تسكغ السشطسة لمجخػل إلى أسػاق
ججيجة قبل السشافديغ إلشباع حاجات الدبائغ و تعدز بحلظ ثقة و والء الدبػن لمسشتجات السقجمة لحلظ عشجما
تكدب ثقة ووالء الدبػن تدتصيع السشطسة وضع األسعار بالذكل الحؼ تخاه مشاسبا مسا يخفع األرباح نط اخ إلى
أنيا الدباقة في تحقيق ىحه السيدة

 .2.2.9.2االبتكار و اإلبجاع:
رأػ الباحثان (عبج الكخيؼ و حسيج،2117،ص )96أن لالبتكار جػانب ميسة ججا و باألخز في القخن
الػاحج و العذخيغ ألنو أترف بالكثيخ مغ التصػرات في الكثيخ مغ الجػانب مشيا الجانب التكشمػجي و
االتراالت و ثػرة السعمػمات و األنتخنت ،و في القصاعات الرشاعية تجخمت التكشمػجيا كثي اخ في عسميات
الترشيع و التصػرات و التصبيقات التقشية الحجيثة أدت إلى التغيخ الكبيخ في أسذ التشافذ بيغ السشطسات و
قػاعجىا لحلظ اتجيت أغمب السشطسات لالبتكار و اعتبختو ىػ القػة التشافدية السثالية ليحا القخن لحلظ أىتست
بالسػارد البذخية و اعتبختيا أسذ مغ أساس السشطسة و محاولة زيادة معخفتيع و تجريبيع و الدساح ليع
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بالسذاركة برشع الق اخرات و عسميات التخصيط و عخفو الباحث عمى أنو تػليج مشتجات ججيجة و اعتبخه مغ
السجاخل السيسة ببقاء السشطسات و التك يف مع تغيخات البيئة الجاخمية و الخارجية الستدارعة مغ أجل تحقيق
ميدة تشافدية في سػق العسل و كل ذلظ يرب في تحقيق أىجاف السشطسة حيث أن االبتكار ىػ خمق فكخة أو
عجة أفكار ججيجة و غيخ مألػفة لجػ الغيخ سػاء في انتج مشتج ججيج أو تصػيخ مشتج سابق الحؼ يؤدؼ إلى
الحرػل عمى ميدة تشافدية ججيجة لمسشطسة .
عخفتيا (عسخو،2119،ص  )51-47عمى أنيا فكخة ججيجة أو خاصة بالسػرد البذخؼ لع تكغ مػجػدة مغ
قبل و لتكغ ىحه السيدة مػجػدة لجػ السشطسة ؼيجب عمييا أن تحفد السػارد البذخية و تداعجىع عمى السبادرة
و السذاركة في الق اخرات حيث أنيا تقػم بتحػيل أفكارىع إلى تصبيقات و اعتبخ أن االبتكار السشطع ىػ الحؼ
يحػؼ عمى اكبخ فاعمية و اعتبخه عمى أنو وضع أفكار ججيجة و غيخ تقميجية تحت السجيخ و تصبيقيا في
السشطسة حيث انو االبتكار و اإلبجاع مغ أىع العػامل التي تحقق السيدة التشافدية ألنيسا يذكالن الزسانة
لمبقاء و الشسػ في سػق العسل و إن ىحه األىسية أتت مغ زيادتيا لألعسال و زيادة الفائجة عشج ابتكار شخيقة
تؤدؼ إلى كمفة أقل أثشاء الترشيع و اعتبخت الباحثة أن عسمية اإلبجاع ىي تقجيع مشتج ججيج أو خجمة ججيجة
أو تصػيخ في مشتج حالي و ىػ بعبارة أخخػ القجرة عمى تحريل السعمػمات لتصػيخ و ابتكار أفكار ججيجة
تذبع حاجات الدبائغ و تقػم عمى في أغمب السشطسات عمى العرف الحىشي عشجما تخيج السشطسة تحقيق
السيدة التشافدية و في الخالصة إن عسمية االبتكار و اإلبجاع ال تقترخ فقط عمى نذاط فخدؼ مغ السػارد
البذخية بل ىي تتأثخ بثقافة السشتج أو خرائرو و الدساع لستصمبات الدبائغ و السجتسع أؼ تتأثخ كثي اخ بل
بيئة التي تحػم حػل السشطسة
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و رأت (ناصخي ،2115 ،ص )33أن مخخجات االبتكار تداعج السشطسة في رفع الحرة الدػؾية لجييا و أن
التصػيخ السدتسخ لمسشتجات يداعج السشطسة عمى االستسخار و الشسػ االقترادؼ و يذكل ميدة تشافدية ال
يسكغ لمسشطسات السشافدة مغ تحؿيقيا و تدسح لمسشطسة بالتفخد في ىحه السيدة و يسكغ أن تفخض الدعخ الحؼ
تججه مشاسبا الحتالل الدػق

 .2.2.9.3الجؾدة:
عخفيا الباحثان (عبج الكخيؼ و حسيج،2117،ص )97عمى انو مجسػعة مغ الخرائز السػجػدة لجػ
السشتج و الحؼ يحقق متصمبات و حاجات الدبائغ و أشار إلى أن البخامج التجريبية السكثفة لمسػارد البذخية
تداعج في رفع كفاءاتيع و فاعميتيع في السشطسة مسا يداعج عمى حرػل عمى جػدة مشتجات عالية.
رأػ الباحث (الجرديخي ،2118 ،ص )221أنيا مغ العػامل السيسة في خمق السيدة التشافدية و التي تجل
عمى الصخيقة الرحيحة لتقجيع السشتجات أو الخجمات و التي تدتػفي حاجات الدبائغ و رغباتيع و بيشسا
السشطسات التي ال تقجم السشتجات بالصخيقة الرحيحة و تمبي رغبات الدبائغ لغ تتسكغ مغ البقاء في سػق
السشافدة و لغ تحقق السيدة التشافدية.
عخفتيا (عسخو،2119،ص  )54-51عمى أنو عسمية السػازنة بيغ تقجيع السشتج و ما يحتاجو الدبػن و ال
يسكغ خمق الجػدة مغ ال شيء بل يجب تصبيقيا بعج تحميل رغبات و احتياجات الدبائغ و الحرػل عمى
تغحية عكدية مغ انصباعاتيع عغ السشتج و عغ رضاىع عشو و قج اعتبخت الجػدة مغ أىع السدايا التشافدية
نط اخ ألىسيتيا في رفع ؾيسة السشطسة لجػ الدبػن و تحقيق ربحية السشطسات و زيادة الحرة الدػؾية لمسشطسة
و تحقيق الخضا لجػ الدبائغ بدبب تمبية رغبات و احتياجات الدبائغ و تداعج عمى تػشيج العالقات
االجتساعية التشطيسية بيغ السػارد البذخية بصخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة بدبب تحقيق الحج األقرى بالعسل.
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و رأت (ناصخي ،2115،ص )33أن السشتج الحؼ يسمظ جػدة عالية يسكغ االعتساد عميو مغ قبل الدبائغ و
يحقق رغباتيع و أنيا تؤثخ عمى السيدة التشافدية تأثي اخ مزاعفا نحػ رفع الحرة الدػؾية لمسشطسة.
عخفيا (بؽ عمية ،2115 ،ص )111عمى أنيا مقجرة السشطسة مغ تقجيع مشتج استثشائي مسيد و قخيب إلى
الكسال و يمبي احتياجات الدبائغ بسا يتشاسب مع أىجاف السشطسة و أن تكػن الجػدة مخنة قابمة لمتأقمع مع
العخض و الصمب السػجػديغ في الدػق.
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 .2.2.11خالصة السبحث:
تشاول الباحث في ىحا السبحث تعاريف السيدة التشافدية و أىجفيا و ووضح أىسية و خرائز السيدة التشافدية
و شخح الباحث محجدات و مرادر السيدة التشافدية و عجد أنػاع السيدة التشافدية و كيؽية السحافطة عمييا و
لخز أبعاده السيدة التشافدية التي رآىا مشاسبة ألغخاض ىحا البحث.
و استشتج الباحث مغ ىحا السبحث أن السيدة التشافدية تأتي بدبب تصبيق استخاتيجيات معيشة تداعج في تقػية
السشطسة و زيادة حرتيا الدػؾية مسا يؤدؼ إلى زيادة األرباح و إن استغالل جسيع ما أتيح لمسشطسة مغ
مػارد و إمكانيات مثل (الدعخ ،الجػدة ،االبتكار و اإلبجاع ،الدخعة في االستجابة و غيخىا) سيؤدؼ إلى بقاء
أو دخػل السشطسة إلى سػق العسل و الحرػل عمى حرة سػؾية تعػد عمى كيؽية استخجام و استغالل مػارد
و إمكانيات السشطسة.
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 .3الجراسة السيجانية
.3.1

لسحة عؽ الذخكات السجروسة

.3.2

خظؾات الجراسة السيجانية

.3.3

تؾصيف متغيخات البحث

.3.4

اختبار فخضيات البحث
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.3.1

لسحة عؽ الذخكات السجروسة:

 3.1.1شخكة أي أم أل سيخيا (:)IML Syria
تأسدت الذخكة في عام  2004و ىي شخكة ترشيع عبػات بالستيكية غحائية و ىي مغ أول الذخكات التي
أدخمت األلػان لعالع البالستيظ الغحائي و التي أشمقت عشػانيا لػن مشتجظ أو عبػتظ( color your
 ) productو التي تتعامل مع اغمب الذخكات القػية مثل شخكة نيػ بارك و شخكة كتاكيت و الكثيخ مغ
الذخكات و خرػصا شخكات األلبان و األ جبان و التي تدتعسل مكشات ألسانية ذو جػدة عالية و تدتعسل
مػاد أولية مخررة لترشيع العبػات الغحائية حيث أن الذخكة تػسعت و أصبحت تخجم الذخق األوسط في
إنتاج العبػات البالستيكية.

 3.1.2شخكة طيبة لمرشاعات الغحائية(:)TAIBA
ىي شخكة متسيدة في ترشيع السػاد الغحائية و لحع الالنذػن السعمب وفق معاييخ الجػدة و الدالمة العالسية
و التي تدتخجم أفزل أنػاع المحػم الحالل عغ شخيق وسائل و أساليب أنتاج متصػرة و حجيثة بسداعجة
خبخاء فشييغ و إدارييغ كفؤيغ.
تأسدت الذخكة في عام  2007و ىي كانت ثسخة خبخة شػيمة في مجال الترشيع و تجارة لحػم الالنذػن و
في عام  2008-2009حققت واحج مغ أىع أىجافيا و ىي أنيا أصبحت مغ أىع الذخكات الدػرية في
صشاعة الالنذػن.
تع الحرػل عمى شيادة إدارة الجػدة و شيادة سالمة الغحاء  HACCP - ISO9001 - I SO22000في
عام .2010
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أنذأت شخكة تػزيع خاصة بيا لفتح أسػاق ججيجة مغ أجل التػاصل السباشخ مع زبائشيا و عسالئيا في عام
.2011

 3.1.3شخكة زنؾبيا لمدخاميػ:
تأسدت شخكة زنػبيا محجودة السدؤولية عام  2000و تقع عمى أرض مداحتيا  163300متخ مخبع و تقع
في عج ار السجيشة الرشاعية و ليا فخع في مشصقة الكدػة ،مغ أىجافيا تمبية حاجات الدػق السحمية مغ
السشتجات ذوؼ السػاصفات الجسالية الخائعة و بأسعار جيجة ججا بستشاول الجسيع و ترجر إلى خارج القصخ
لتختقي بالرشاعة الدػرية إلى أعمى السدتػيات.
مغ مشتجاتيا الديخاميظ بأنػاعو ججران و أرضيات لتمبية كافة رغبات و أذواق السدتيمكيغ و غخانيت و أشقع
حسامات.
تدتخجم أفزل التقشيات لرشاعة الديخاميظ و تقػم باستخجام السػاد األولية مغ أكبخ الذخكات العالع و
تدتعسل خصػط أنتاج ذو تقشية عالسية و حدب السقاييذ و السػاصفات العالسية.
تعاقجت الذخكة مع أعخق الذخكات األوروبية لتجريب كػادرىا العالسية بغاية اإلشخاف و التجقيق عمى مشتجات
الذخكة السختمفة.

 3.1.4شخكة ميميا لسدتحزخات التجسيل:
ابتجأت الذخكة بالتعاون مع عجة شخكات عالسية أجشبية متخرز في مجال التجسيل و مدتمدمات ثع
أصبحت مشتجاتيا تػاكب األسػاق العالسية حيث أنيا استصاعت لمػصػل إلى األسػاق العالسية عغ شخيق
ابتجاء بالسػاد األولية مخو اًر بالعبػات و
اتباع مػاصفات ؾياسية محجدة بجقة في جسيع مخاحل الترشيع
ً
التراميع السسيدة لمحرػل عمى السشتج الشيائي ,حيث أصبحت الذخكة مغ الذخكات الرشاعية الدػرية
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السيسة في مجال صشاعة السدتحزخات التجسيمية حيث أنيا اعتسجت عمى خبخاتيا في الدػق الدػرؼ و
االنصالق إلى أسػاق الذخق األوسط ،و اكبت العالع في مشتجات العشاية بالذعخ و أنتجت مقػلة خبخات
محمية بسػاصفات عالسية .

 3.1.5شخكة أبؽ الييثؼ لمرشاعات الجوائية:
تع تأسيذ شخكة ابغ الييثع في عام  1994في حمب كذخكة دوائية خاصة و محجودة و مغ ذلظ الحيغ
أصبحت واحجة مغ أسخع الذخكات نسػاً في مجال ترشيع األدوية الدػرية و التي تستمظ جػدة عالية في
مشتجاتيا الجوائية.
تعاونت الذخكة مع شخكتيغ دوائيتيغ إيصاليتيغ ىسا بيشجيتي( )BENEDETTIو ريبارؼ جيخو
( ) Gero،Ripariو لكشيا اآلن ترشع مشتجاتيا الجوائية بذكل مدتقل حيث قامت بتجريب مػضفييا بجورات
مشتطسة إلبقاء ا لذخكة في وضع مػاكبة التصػرات اإلنتاجية و التكشمػجية في مجال الترشيع الجوائي.

 3.1.6شخكة مدخابي لسعالجة السياه(:)MISWAT
تأسدت شخكة مدخابي لسعالجة السياه والتجارة ( )MISWATفي عام  1991تحت اسع شخكة مدخابي
لالستذارات والتجارة (.)MICO
في عام  2005أصبحت شخكة فخدية تحت االسع الججيج (.)MISWAT
تعتبخ  MISWATواحجة مغ أوائل الذخكات الستخررة في سػريا العاممة في مجال معالجة السياه.
تشتذخ ميدػات في مشصقة جغخاؼية واسعة في جسيع السحافطات الدػرية مغ خالل فخعيا الخئيدي في دمذق
 ،الحؼ يغصي السشاشق الجشػبية والػسصى والداحمية  ،والفخع الثاني في مجيشة حمب  ،التي تغصي السشاشق
الذسالية والذخؾية.
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العسل الخئيدي في  MISWATىػ معالجة السياه بسا في ذلظ :السخاجل البخارية ،وأبخاج التبخيج ،والتجفئة
والتبخيج الجوائخ السغمقة ،والسياه السشدلية ومياه الذخب  ،ووحجات  ، R.Oومعالجة الػقػد .وأخي اخ وليذ آخ اخ
 ...معالجة مياه الرخف الرحي.
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.3.2

خظؾات الجراسة السيجانية:

.3.2.1

مجتسع و عيشة البحث:

 مجتسع البحث:يتكػن مجتسع البحث مغ مػضفي الذخكات السجروسة (شخكة أؼ أم أل سيخيا ،شخكة شيبة ،شخكة زنػبيا،
شخكة إيسيميا ،شخكة أبغ الييثع ،شخكة مدخابي) و قج بمغ العجد اإلجسالي لسفخدات مجتسع البحث  140كعجد
تقخيبي و تخاوحت ما بيغ السجراء و رؤساء أقدام و مجراء تشفيحيغ وفق البيانات اإلحرائية التي أوردوىا
لمباحث مغ قبل إدارة السػارد البذخية لمذخكات السجروسة.

 عيشة البحث:تع اختيار عيشة عذػائية عمى الذخكات السجروسة مغ السػضفػن الحيغ يعسمػن في ىحه الذخكات في مجيشة
دمذق و تألفت بحجود  105مػضفا ذوؼ السشاصب اإلدارية و تعج العيشة كاؼية لتسثيل مجتسع البحث وفقًا
لججول كخيجدي مػرجان لتحجيج الحج األدنى لعجد أفخاد العيشة) Krejcie and Morgan(.

.3.2.2

مشيجية البحث:

اعتسج الباحث في إعجاد ىحه الجراسة عمى السشيجية العمسية التالية:
 مشيج وصفي تحميمي :وذلظ اعتسج الباحث عمى عجد مغ الكتب و الجراسات السحكسة العخبية واألجشبية باإلضافة إلى مػاقع إنتخنت معتسجة و مػثقة
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 الجراسة السيجانية :قام الباحث بترسيع و بتػزيع استبيان لجراسة آراء عيشة البحث باستخجام كل مغمؿياس (الديج ) ٦١٠٢،لؿياس الستغيخ السدتقل (استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية) ،و مؿياس (
الخشيجؼ )٦١٠٦ ،ل ؿياس الستغيخ التابع (السيدة التشافدية)  ،و كانت األسئمة باستخجام مؿياس ليكخت
الخساسي التي سػف يؿيذ درجة مػافقة السدتجػبيغ ،و تع إضافة متغيخ الخرائز الجيسػغخاؼية
(الجشذ ،العسخ ،السؤىل العمسي الحاصل عميو ،مدتػػ الجخل ،السدتػيات اإلدارية ،عجد سشػات
الخبخة) مغ اجل بيان أثخ ىحه الخرائز عمى إجابات عيشة الجراسة.

.3.2.3

أساليب جسع البيانات:

أعتسج الباحث عمى مرجريغ رئيديغ في جسع البيانات ،السرجر األول مغ خالل االعتساد عمى االستبانة في
جسع البيانات و اعتسجىا كػسيمة أساسية لمبحث مغ أجل معالجة الجػانب التحميمية لمجراسة ،و السرجر
الثاني في جسع البيانات و التي تتسثل بالكتب و األبحاث و الجراسات الدابقة مشيا العخبية و األجشبية التي
ليا عالقة بسػضػع البحث التي ساعجت في معالجة الجانب الشطخؼ.

.3.2.4

أداة الجراسة السيجانية:

تع استخجام االستبانة في جسع البيانات السصمػبة مغ اجل تحميميا و التي ليا عالقة بالبحث و تع تػزيعيا
عمى مجراء الذخكات السجروسة ( شخكة أؼ أم أل سيخيا ،شخكة شيبة ،شخكة زنػبيا ،شخكة إيسيميا ،شخكة أبغ
الييثع ،شخكة مدخابي) حيث أن جسيع الذخكات السجروسة متػاججة في مجيشة دمذق و ريف دمذق ،و تتألف
ىحه األداة مغ ثالثة أقدام :
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 القدع األول :يعبخ عغ األسئمة التي تخز الستغيخات الجيسػغخاؼية( الجشذ ،العسخ ،السؤىل العالسي،مدتػػ الجخل ،السدتػيات اإلدارية ،عجد سشػات الخبخة)
 القدع الثاني :قام الباحث باستخجام مؿياس (الديج ) ٦١٠٢،لؿياس الستغيخ السدتقل (استخاتيجيات إدارةالسػارد البذخية) حيث تع تصبيق ىحا السؿياس في بيئات عخبية و ثبت صجقو و ثباتو و تست السػافقة
عمى مؿياسو مغ قبل األشخاص السختريغ  ،كسا ىػ مػضح في الججول رقع (.)1
الججول رقع()1
أبعاد

الستغيخ

السدتقل(استخاتيجيات

عجد

تؿيذ كل بعج

إدارة السػارد البذخية)
استخاتيجية

تحميل

5

الػضائف
استخاتيجية

العبارات

تخصيط

5

السػارد البذخية
استخاتيجية التصػيخ و

3

التجريب
استخاتيجية تقييع األداء

5

استخاتيجية التعػيزات

4

استخاتيجية االستقصاب

4
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التي

و االختيار
السرجر :مغ إعجاد الباحث

 القدع الثالث :قام الباحث باستخجام مؿياس ( الخشيجؼ )٦١٠٦ ،لؿياس الستغيخ التابع (السيدةالتشافدية) حيث تع تصبيق ىحا السؿياس في بيئات عخبية و ثبت صجقو و ثباتو و تست السػافقة عمى
مؿياسو مغ قبل األشخاص السختريغ كسا ىػ مػضح في الججول رقع(.)2

الججول رقع()2
أبعاد

الستغيخ

التابع

عجد

العبارات

(السيدة التشافدية)

تؿيذ كل بعج

االستجابة

6

االبتكار و اإلبجاع

5

الجػدة

5

السرجر :مغ إعجاد الباحث
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التي

و قام الباحث باستخجام مؿياس ليكخت الخساسي ؼيسا يخز القدع الثاني و الثالث و كانت التثقيل كسا ىػ
مػضح في الججول رقع (.)3
الججول رقع ()3
الخأؼ

مػافق

مػافق

محايج

بذجة

غيخ

غيخ

مػافق

مػافق
بذجة

درجات

5

3

4

2

1

الخأؼ
السرجر :مغ إعجاد الباحث
كسا تع تحجيج دوال الفئات في مقايذ ليكخت الخساسي ،مغ خالل حداب السجػ بيغ درجات السؿياس مغ
خالل العالقة:
أكبخ ؾيسة في تجرج السؿياس – أصغخ ؾيسة في تجرج السؿياس أؼ 4=1-5
و شػل الفئة ىػ السجػ/عجد فئات السؿياس أؼ 0.80=4/5
و مغ ثع تع إضافة ىحه الؿيسة إلى أقل ؾيسة مغ السؿياس و ذلظ مغ أجل تحجيج الحج األعمى ليحه الفئة ،و
بسا أن اإلجابات اعتسجت عمى مؿياس ليكخت الخساسي ؼيسكغ االعتساد عمى ىحه الستػسصات مغ أجل تفديخ
و تحميل العيشة ،و ىي كسا يمي:
 -إذا كان الستػسط الحدابي مغ  1.00إلى  1.80فإن درجة التػفخ ىي قميمة ججاً
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 إذا كان الستػسط الحدابي مغ 1.81إلى  2.60فإن درجة التػفخ ىي قميمة إذا كان الستػسط الحدابي مغ  2.61إلى  3.40فإن درجة التػفخ ىي متػسصة إذا كان الستػسط الحدابي مغ  3.41إلى  4.20فإن درجة التػفخ ىي كبيخة -إذا كان الستػسط الحدابي مغ  4.21إلى  5.00فإن درجة التػفخ ىي كبيخة ججًا

.3.2.5

األساليب اإلحرائية السدتخجمة في التحميل:

قام الباحث بتفخيغ و تحميل البيانات مغ خالل بخنامج التحميل اإلحرائي( )SPSS 22و استخجم الباحث
األدوات اإلحرائية اآلتية:

 .3.2.5.1اختبار ألفا–كخونباخ (:)Cronbach Alpha
سيتع تصبيق ىحا االختبار عمى متغي اخت البحث ما عجا الستغيخات الجيسػغخاؼية ،و ذلظ مغ أجل معخفة مجػ
ثبات محاور االستبانة.

 .3.2.5.2التكخارات و الشدب السئؾية (:)frequencies and percentages
تداعج الشتائج لسعخفة تػزيع مفخدات العيشة وفقًا لمعػامل الجيسػغخاؼية (الجشذ ،العسخ ،السؤىل العمسي ،مدتػػ
الجخل ،السدتػيات اإلدارية ،عجد سشػات الخبخة).
89

 .3.2.5.3اإلحرائيات الؾصؽية:
(الػسط الحدابي و االنحخاف السعيارؼ)( )mean and std.devationلعبارات و أبعاد محاور البحث.

 .3.2.5.4تحميل االنحجار البديط (:)Simple Regression
تع استخجام ىحا التحميل مغ أجل معخفة تأثيخ الستغيخ السدتقل (استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية) عمى
الستغيخ التابع( السيدة التشافدية)  ،و مغ أجل معخفة الشدب السئػية التي يفدخىا الستغيخ السدتقل مغ تغيخ
الستغيخ التابع.

 .3.2.5.5تحميل

االنحجار

الستعجد

(regression

)Multiple

بظخيقة

(:)Stepwise
مغ أجل معخفة تأثيخ الستغيخات الفخعية السدتقمة (استخاتيجية تحميل الػضائف ،استخاتيجية تخصيط السػارد
البذخية ،استخاتيجية التصػيخ و التجريب ،استخاتيجية تقييع األداء ،استخاتيجية التعػيزات ،استخاتيجية
االستقصاب و االختيار) عمى الستغيخ التابع (السيدة التشافدية).

 .3.2.5.6اختبار (:)Independent sample T-test
لجراسة الجاللة اإلحرائية لتأثيخ الفخوقات في العامل الجيسػغخافي (الجشذ) تجاه الستغيخ التابع.

.3.2.5.7

اختبار تحميل التبايؽ أحادي التجاه (:)One Way ANOVA

سيتع استخجام ىحا التحميل لجراسة الجاللة اإلحرائية لتأثيخ الفخوقات في العػامل الجيسػغخاؼية تجاه الستغيخ
التابع.
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.3.2.6

اختبار ثبات أداة القياس السدتخجمة في البحث:

إن مفيػم ثبات االستبانة ىػ أن الشتائج التي خخجت مغ االستبيان ستعصي نفذ الشتائج اذا أعيج تصبيقيا
عمى العيشة نفديا في الطخوف نفديا ،لحلظ ىشاك مػضػعيغ بخرػص ثبات االستبانة:
 ثبات االستبانة :أؼ الحرػل عمى الشتائج نفديا اذا ؾيذ الستغيخ عجة مخات متتالية و عجم تشاقزومع نفدو
-

مػضػعية االستبانة :أؼ الحرػل عمى درجة الثبات نفديا بغس الشطخ عغ الباحث الحؼ يصبق
اختبارات االستبانة.

و قام الباحث با لتحقق مغ ثبات االستبانة عغ شخيق معامل ألفا كخونباخ باستخجام بخنامج  SPSSحيث
يتخاوح ؾيسة ىحا السعامل بيغ الرفخ و الػاحج الرحيح ،و الؿيسة السقبػلة لسعامل ألفا كخونباخ في الجراسات
ىي  ،%60و عشج تصبيق الباحث ليحا السعامل عمى بيشات الجراسة تع الحرػل عمى معامل ثبات ()0.907
و ىػ يديج عغ  % 60مسا يجل عمى أن ىشاك ثبات وصجق في البيانات و العيشة مقبػلة إحرائيا و تعتبخ
مقبػلة لمحكع.

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
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42

.3.2.7

.907

اختبار صجق أداة القياس السدتخجمة في البحث:

إن مفيػم صجق االستبانة يجل عمى مجػ قجرتيا عمى ؾياس متغيخات البحث بجقة و قام الباحث بالتأكج
بصخيقتيغ مغ مجػ صجق االستبانة:
 الرجق الطاىخؼ :و يقرج بو مجػ نجاح العبارات السدتخجمة في أداة الؿياس في تسثيل متغيخاتالبحث بجقة.
 صجق السحتػػ :و يقرج بو أن تحتػؼ العبارات عمى مؿياس متغيخ ما عمى جسيع عشاصخ التعخيفلسفيػم الستغيخ(أبعاد الستغيخ).
قام الباحث بالتحقق مغ صجق السؿياس السدتعسل عغ شخيق معامل الرجق ،و يحدب معامل الرجق عغ
شخيق الجحر التخبيعي لسعامل ألفا كخونباخ و بالتصبيق عمى البيانات التي تع الحرػل عمييا وجج الباحث أن
معامل الرجق يداوؼ ()0.952
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.3.3

تؾصيف متغيخات البحث

ييجف ىحا السبحث إلى حداب التك اخرات و الشدب السئػية لمستغيخات الجيسػغخاؼية (الجشذ ،العسخ ،السؤىل
العالسي ،مدتػػ الجخل ،السدتػيات اإلدارية ،عجد سشػات الخبخة) إضافة الى حداب الستػسط الحدابي و
االنحخاف السعيارؼ لعبارات و أبعاد محاور الجراسة و سشقػم بالذخح التفريمي خالل ىحا السبحث.

 .3.3.1حداب التكخارات و الشدب السئؾية لمستغيخات الجيسؾغخاؼية:
 .2.1.1.1متغيخ الجشذ:
يػضح الذكل تػزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ الجشذ.
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نالحع مغ الذكل الدابق أن عجد الحكػر أكبخ مغ عجد اإلناث في عيشة البحث ،حيث أن عجد الحكػر قج بمغ
 92مػضف أؼ  ، %87.6و بمغ عجد اإلناث  13مػضفة أؼ  %12.4مغ حجع العيشة السجروسة.

 .2.1.1.2متغيخ العسخ:
يػضح الذكل التالي تػزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ العسخ ،حيث تع تقديع العيشة بحدب العسخ إلى  3فئات

نالحع مغ الذكل الدابق أن ندبة األعسار متقاربة ججا في الذخكات السجروسة و ىشاك فئتيغ قج تداوت
ندبتييسا بسحس الرجفة و ىي فئة األعسار التي أكبخ مغ  45سشة و فئة األقل مغ  30سشة و التي كانت
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ندبيع  %36.2و التي ضست  38مػضف مغ كل فئة  ،و كان عجد السػضفيغ ذو األعسار مغ 45 – 30
سشة  29مػضفا و بمغت ندبتيع . %27.6

 .2.1.1.3متغيخ السؤىل العمسي:
يػضح الذك ل التالي تػزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ السؤىل العمسي ,حيث تع تقديع العيشة بحدب السؤىل
العمسي إلى  4أقدام(الذيادة الثانػية ،شيادة السعيج ،إجازة جامعية ،دراسات عميا).

نالحع مغ الذكل الدابق أن ندبة األفخاد الحاصميغ عمى اإلجازة الجامعية كانت ىي الشدبة األكبخ حيث
بمغت ندبتيع  %36.2أؼ  38شخز و بمغت ندبة األفخاد الحاصميغ عمى الجراسات العميا  %33.3أؼ
 35شخز و بمغت ندبة األفخاد الحاصميغ عمى شيادة معيج  %21أؼ  22شخز و بمغة ندبة األفخاد
الحاصميغ عمى شيادة ثانػية فقط  9.5أؼ  10أشخاص.
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 .2.1.1.4متغيخ مدتؾى الجخل:
يػضح الذكل التالي تػزيع أفخاد العيشة حدب مدتػػ الجخل ،حيث تع تقديع العيشة بحدب مدتػػ الجخل إلى
 5فئات.

نالحع مغ الذكل الدابق أن ندبة األفخاد ىع الحيغ يديج دخميع عغ  200الف ليخة سػرية بشدبة %35.2
أؼ  37فخد ،بيشسا بمغت ندبة األفخاد الحيغ يتخاوح دخميع ما بيغ  150إلى  200ألف ليخة سػرية بشدبة
 %33.3أؼ  35فخد ،و بمغت ندبة األفخاد الحيغ يتخاوح دخميع ما بيغ  100إلى  150ألف ليخة سػرية
بشدبة  %26.7أؼ  28فخد ،بيشسا بمغت ندبة األفخاد الحيغ يتخاوح دخميع بيغ  50إلى  100ألف ليخة سػرية
بشدبة  %4.8أؼ  5أفخاد ،و لع يكغ ىشاك أية أفخاد الحيغ يقل دخميع عغ  50ألف ليخة سػرية.

 .2.1.1.5متغيخ السدتؾيات اإلدارية:
يػض ح الذكل التالي تػزيع العيشة بحدب السدتػيات اإلدارية حيث أنو تع تقديع العيشة إلى ثالث مدتػيات
إدارية (إدارة تشفيحية ،إدارة وسصى ،إدارة عميا).
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نالحع مغ الذكل الدابق أنو بمغت ندبة األفخاد الحيغ يذغمػن اإلدارة التشفيحية ىع الشدبة األكبخ و ىي
 %47.6أؼ 50فخدًا ،بيشسا بمغت ندبة األفخاد الحيغ يذغمػن السشاصب اإلدارية الػسصى  %29.5أؼ 31
فخداً ،و بمغت ندبة األفخاد الحيغ يذغمػن السشاصب اإلدارية العميا  %22.9أؼ  24فخدأ.

 .2.1.1.6متغيخ عجد سشؾات الخبخة:
يػضح ال ذكل التالي تػزيع العيشة بحدب عجد سشػات الخبخة ،و حيث أنو تع تقديع عجد سشػات الخبخة عمى 4
أقدام.
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نالحع مغ الذكل الدابق أن ندب األقدام متقاربة ججاً ،حيث أن األفخاد التي ال تتجاوز خبختيع ال 5سشػات
بمغت ندبتيع  %31.4أؼ  33فخدًا ,بيشسا بمغت ندبة األفخاد الحيغ تتخاوح خبختيع بيغ ال 5إلى  10سشػات
ىي  %26.7أؼ  28فخدًا ،و بمغت ندبة األفخاد الحيغ تتخاوح خبختيع بيغ ال 10إلى  15سشة ىي %21.9
أؼ  23فخداً ،و بمغت ندبة األفخاد الحيغ تتجاوز خبختيع أكثخ مغ  15سشة و ىي  %20أؼ  21فخداً.

 .3.3.2مجى تؾافخ العبارات التي قاست أبعاد الستغيخ السدتقل تجاه أبعاد الستغيخ
التابع لجى الذخكات السجروسة:
.2.1.1.1

مجى تؾافخ الستغيخ السدتقل(استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية) لجى

الذخكات السجروسة:
الستغيخات
استخاتيجية تحميل
الؾعائف
استخاتيجية تخظيط
السؾارد البذخية
استخاتيجية التظؾيخ

الستؾسط الحدابي

االنحخاف السعياري

االلتؾاء

التفمظح

3.98

.588

-.287

.956

4.70

.761

-.088

-.335

3.92

.743

-.020

-.822

استخاتيجية تقييؼ األداء

3.76

.658

-.323

.298

استخاتيجية التعؾيزات

3.87

.636

-1.251

4.231

استخاتيجية االستقظاب

3.96

.553

-.021

.352

والتجريب
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و االختيار
السجسؾع

3.93

.465

-.239

1.629

نالحع مغ الججول الدابق أنو بمغت ؾيسة الستػسط الحدابي لمستغيخ السدتقل استخاتيجيات إدارة السػارد
البذخية ( )3.39أؼ أن الذخكات السجروسة تصبق استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية بذكل متػسط ,و نالحع
أيزا أن االنحخاف السعيارؼ لمستغيخ السدتقل ىػ(  ، )0.465و نالحع أيزا مغ الذكل التالي أن التػزيع
قميل التفمصح ألن ؾيسة التفمصح في الججول مػجبة  ،و أن السشحشي سالب االلتػاء ألن ؾيسة االلتػاء سالبة و
ممتػؼ قميال نحػ اليدار.

بيشسا أوضحت دراسة (الدايج )2116،أن استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية قج بمغ الستػسط الحدابي ليا
( ) 4.14و اعتبخه مختفعا بيشسا في دراستشا كان الستػسط الحدابي لمستغيخ السدتقل ( )3.39و جاء في دراسة
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الدايج أن الختبة ا الولى ىي استخاتيجية تحميل الػضائف بستػسط حدابي ( )4.25و في السختبة األخيخة
استخاتيجية تخصيط السػارد البذخية بستػسط حدابي ( ,)4.08بيشسا في دراستشا جاء استخاتيجية تخصيط السػارد
البذخية بستػسط حدابي( )4.70بيشسا في السختبة األخيخة استخاتيجية تقييع األداء(.)3.87

قام الباحث بحداب الستػسصات لكل متغيخ مدتقل عمى حجػ و وضحيع عمى الذكل التالي:
 )1استخاتيجية تحميل الؾعائف:
تع حداب الستػسصات و االنحخافات السعيارية لفقخات استخاتيجية تحميل الػضائف في الججول التالي
العبارة
تقؾم إدارة السؾارد البذخية بتحجيج
السدؤوليات و السيام لكل وعيفة

الستؾسط الحدابي
3.86

االنحخاف السعياري
.752

تقؾم إدارة السؾارد البذخية بتؾضيح
الييكل التشغيسي لمعامميؽ و السؾعفيؽ

4.17

.713

بذكل مجروس
تحجد إدارة السؾارد البذخية بذكل واضح
عسا يجب عمى كل شخص عسمو
تشتقي إدارة السؾار البذخية السؾعفيؽ
بشاء عمى السؤىالت و القجرات السظمؾبة
تقيذ إدارة السؾارد البذخية السجيؾد
الفعمي الالزم ألداء ميسة كل مؾعف

3.90

3.90

3.88
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.820

.820

.817

الحع الباحث مغ الجػل الدابق أنو تخاوحت الستػسصات الحدابية بيغ( 4.17و  )3.86و حرمت
العبارة الثانية و ىي "تقػم إدارة السػارد البذخية بتػضيح الييكل التشطيسي لمعامميغ و السػضفيغ بذكل
مجروس" عمى السختبة األولى و ذلظ لحرػليا عمى متػسط حدابي ( ،)4.17بيشسا جاءت العبارة
األولى "تقػم إدارة السػارد البذخية بتحجيج السدؤوليات و السيام لكل وضيفة" في السختبة األخيخة و ذلظ
لحرػليا عمى متػسط حدابي ( ،)3.86بيشسا أوضحت دراسة (الخشيجؼ )2012 ،أن العبارة األولى
حرمت في دراستو عمى أعمى متػسط حدابي قجره( )4.50و حرمت العبارة الخابعة عمى اخفس
متػسط حدابي قجره (.)4.16
لحلظ أتزح لمباحث أن إدارة السػارد البذخية في الذخكات السجروسة تقػم بتػضيح الييكل لمعامميغ و
السػضفيغ بذكل مجروس.
 )2استخاتيجية تخظيط السؾارد البذخية:
تع حداب الستػسصات و االنحخافات السعيارية لفقخات استخاتيجية تخصيط السػارد البذخية في الججول
التالي
العبارة
تحجد إدارة السؾارد البذخية مبجأ
الذخص السشاسب في السكان السشاسب
تؾازن إدارة السؾارد البذخية عجم وجؾد
فائض أو نقص في السؾارد البذخية
تخؽف إدارة السؾارد البذخية مؽ تكميف
السؾعفيؽ بشذاطات جانبية

الستؾسط الحدابي
3.99

3.95

3.70
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االنحخاف السعياري
.778

.777

.774

تقؾم إدارة السؾارد البذخية باستخجام
التكشمؾجيات الستظؾرة في التخظيط
تخؽف إدارة السؾارد البذخية مؽ معجل
دوران العسل

3.63

3.79

.812

.768

الحع الباحث مغ الججول الدابق أنو تخاوحت الستػسصات الحدابية بيغ( 3.99و  )3.63و حرمت
العبارة الثانية و ىي " تػازن إدارة السػارد البذخية عجم وجػد فائس أو نقز في السػارد البذخية "
عمى السختبة األولى و ذلظ لحرػليا عمى متػسط حدابي ( ،)3.99بيشسا جاءت العبارة الخابعة "
تقػم إدارة السػارد البذخية باستخجام التكشمػجيات الستصػرة في التخصيط " في السختبة األخيخة و ذلظ
لحرػليا عمى متػسط حدابي ( ،)3.63بيشسا أوضحت دراسة (الخشيجؼ )2012 ،أن العبارة األولى
حرمت في دراست و عمى أعمى متػسط حدابي قجره( )4.27و حرمت العبارة الثالثة عمى اخفس
متػسط حدابي قجره (.)3.96
لحلظ أتزح لمباحث أن إدارة السػارد البذخية في الذخكات السجروسة تػازن عجم وجػد نقز أو فائس
في السػارد البذخية.
 )3استخاتيجية التظؾيخ و التجريب:
تع حداب الستػسصات و االنحخافات السعيارية لفقخات استخاتيجية التصػيخ و التجريب في الججول
التالي
العبارة
تقؾم إدارة السؾارد البذخية بتأىيل
السؾعفيؽ عمى ميام عسميؼ

الستؾسط الحدابي

االنحخاف السعياري

3.81

.798
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تعسل إدارة السؾارد البذخية عمى رفع
كفاءة السؾعفيؽ عؽ طخيق دورات

3.96

.831

تجريبية داخمية أو خارجية
تحجد إدارة السؾارد البذخية التجريبات
األساسية لمسؾعفيؽ بذكل مدبق

3.75

.841

الحع الباحث مغ الججول الدابق أنو تخاوحت الستػسصات الحدابية بيغ( 3.96و  )3.75و حرمت
العبارة الثانية و ىي " تعسل إدارة السػارد البذخية عمى رفع كفاءة السػضفيغ عغ شخيق دورات تجريبية
داخمية أو خارجية " عمى السختبة األولى و ذلظ لحرػليا عمى متػسط حدابي ( ،)3.96بيشسا
جاءت العبارة الثالثة " تحجد إدارة السػارد البذخية التجريبات األساسية لمسػضفيغ بذكل مدبق " في
السختبة األخيخة و ذلظ لحرػليا عمى متػسط حدابي ( ،)3.75بيشسا أوضحت دراسة (الخشيجؼ،
 ) 2012أن العبارة األولى حرمت في دراستو عمى أعمى متػسط حدابي قجره( )4.24و حرمت
العبارة الثالثة عمى اخفس متػسط حدابي قجره (.)3.95
لحلظ أتزح لمباحث أن إدارة السػارد البذخية في الذخكات السجروسة تعسل عمى رفع كفاءة السػضفيغ
عغ شخيق دورات تجريبية داخمية أو خارجية.
 )4استخاتيجيات تقييؼ األداء:
تع حداب الستػسصات و االنحخافات السعيارية لفقخات استخاتيجية تقييع األداء في الججول التالي
العبارة
تقيؼ إدارة السؾارد البذخية عساليا و
مؾعفييا تبعا لإلنتاج السدتيجف في

الستؾسط الحدابي
3.64
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االنحخاف السعياري
.810

اليؾم
تقيذ إدارة السؾارد البذخية االنحخافات
التي تحجث في األداء الحقيقي لمعسال

3.70

.759

عؽ الخظة السؾضؾعة
تعسل إدارة السؾارد البذخية عمى إيجاد
حمؾل لسعالجة االنحخافات
تتبع إدارة السؾارد البذخية مبجأ مقارنة
العسال و السؾعفيؽ بعزيؼ مع بعض
تقيؼ إدارة السؾارد البذخية مؾعفييا
بذكل دوري

3.70

3.53

4.01

.856

.941

.803

الحع الباحث مغ الججول الدابق أنو تخاوحت الستػسصات الحدابية بيغ( 4.01و  )3.53و حرمت
العبارة الخامدة و ىي " تؿيع إدارة السػارد البذخية مػضفييا بذكل دورؼ " عمى السختبة األولى و ذلظ
لحرػليا عمى متػسط حدابي ( ،)4.01بيشسا جاءت العبارة الخابعة " تتبع إدارة السػارد البذخية مبجأ
مقارنة العسال و السػضفيغ بعزيع مع بعس " في السختبة األخيخة و ذلظ لحرػليا عمى متػسط
حدابي ( ،)3.53و تفقت دراسة (الخشيجؼ )2012 ،أن العبارة الخامدة حرمت في دراستو عمى
أعمى متػسط حدابي قجره( )4.37و حرمت العبارة الثانية عمى اخفس متػسط حدابي قجره
(.)4.0
لحلظ أتزح لمباحث أن إدارة السػارد البذخية في الذخكات السجروسة تؿيع مػضفييا بذكل دورؼ.
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 )5استخاتيجية التعؾيزات:
تع حداب الستػسصات و االنحخافات السعيارية لفقخات استخاتيجية التعػيزات في الججول التالي
العبارة

الستؾسط الحدابي

االنحخاف السعياري

تقيذ إدارة السؾارد البذخية معجل
التعؾيزات الدائجة في الذخكات

3.76

.741

األخخى و شخكتيا
تتبع إدارة السؾارد البذخية استخاتيجية
التعؾيض السالي السباشخ لمعسال
تتبع إدارة السؾارد البذخية استخاتيجية
التعؾيزات السعشؾية لسؾعفييا
تؾازن إدارة السؾارد البذخية بيؽ
التعؾيزات الدائجة و أىجاف الذخكة

3.77

.858

3.70

.865

3.58

.744

الحع الباحث مغ الججول الدابق أنو تخاوحت الستػسصات الحدابية بيغ( 3.77و  )3.58و حرمت
العبارة الثانية و ىي " تتبع إدارة السؾارد البذخية استخاتيجية التعؾيض السالي السباشخ لمعسال " عمى السختبة
األولى و ذلظ لحرػليا عمى متػسط حدابي ( ،)4.01بيشسا جاءت العبارة الخابعة " تؾازن إدارة

السؾارد البذخية بيؽ التعؾيزات الدائجة و أىجاف الذخكة " في السختبة األخيخة و ذلظ لحرػليا عمى
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متػسط حدابي ( ،)3.53و أوضحت دراسة (الخشيجؼ )2012 ،أن العبارة األولى حرمت في
دراستو عمى أعمى متػسط حدابي قجره( )4.35و حرمت العبارة الثانية عمى اخفس متػسط حدابي
قجره (.)4.08
لحلظ أتزح لمباحث أن إدارة السػارد البذخية في الذخكات السجروسة تتبع استخاتيجية التعػيس السالي
السباشخ لمعسال.
 )6استخاتيجية االستقظاب و االختيار:
تع حداب الستػسصات و االنحخافات السعيارية لفقخات استخاتيجية االستقصاب و االختيار في الججول
التالي
العبارة
تدتقظب إدارة السؾارد البذخية العسال
الحيؽ يسمكؾن الخبخة و السيارة

الستؾسط الحدابي
3.74

االنحخاف السعياري
.760

تعسل إدارة السؾارد البذخية عمى
مذاورة مجيخي األقدام عشج عسمية

3.88

.917

استقظاب العسال
تجسع إدارة السؾارد البذخية معمؾمات
خاصة و عامة عؽ األشخاص

3.72

.727

السدتقظبيؽ
تختار إدارة السؾارد البذخية السؾعفيؽ
و العسال عؽ طخيق معياري الججارة و

3.87

القجرة عمى العسل الجساعي
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.809

الحع الباحث مغ الججول الدابق أنو تخاوحت الستػسصات الحدابية بيغ( 3.88و  )3.72و حرمت
العبارة الثانية و ىي " تعسل إدارة السػارد البذخية عمى مذاورة مجيخؼ األقدام عشج عسمية استقصاب
العسال " عمى السختبة األولى و ذلظ لحرػليا عمى متػسط حدابي ( ،)3.88بيشسا جاءت العبارة
الخابعة " تجسع إدارة السػارد البذخية معمػمات خاصة و عامة عغ األشخاص السدتقصبيغ " في
السختبة األخيخة و ذلظ لحرػليا عمى متػس ط حدابي ( ،)3.72و أوضحت دراسة (الخشيجؼ،
 )2012أن العبارة األولى حرمت في دراستو عمى أعمى متػسط حدابي قجره( )4.32و حرمت
العبارة الثالثة عمى اخفس متػسط حدابي قجره (.)3.98
لحلظ أتزح لمباحث أن إدارة السػارد البذخية في الذخكات السجروسة تعسل عمى مذاورة مجيخؼ
األقدام عشج عسمية استقصاب العسال.
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.2.1.1.2

مجى تؾافخ الستغيخ التابع (السيدة التشافدية) لجى الذخكات

السجروسة:
الستغيخات

االنحخاف السعياري

االلتؾاء

التفمظح

الستؾسط الحدابي

ميدة االستجابة

4.10

.564

.026

.141

ميدة االبتكار و األبجاع

3.91

.637

-.154

.108

ميدة الجؾدة

4.12

.549

.067

.213

السجسؾع

3.97

.489

-.072

1.310

نالحع مغ الججول الدابق أنو بمغت ؾيسة الستػسط الحدابي لمستغيخ التابع السيدة التشافدية ( )3.97أؼ أن
الذخكات السجروسة حرمت عمى ميدة تشافدية كبيخة ,و نالحع أيزا أن االنحخاف السعيارؼ لمستغيخ التابع
ىػ(  ، ) 0.489و نالحع أيزا مغ الذكل التالي أن التػزيع قميل التفمصح ألن ؾيسة التفمصح في الججول
مػجبة  ،و أن السشحشي سالب االلتػاء ألن ؾيسة االلتػاء سالبة و ممتػؼ قميال نحػ اليدار.
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بيشسا أوضحت دراسة (الخشيجي )2112،أن السيدة التشافدية قج بمغ الستػسط الحدابي ليا ( )3.08و اعتبخه
متػسصا بيشسا في دراستشا كان الستػسط الحدابي لمستغيخ السدتقل ( )3.79و جاء في دراسة الدايج أن السختبة
االولى ىي ميدة الجػدة بستػسط حدابي ( )3.21و في السختبة األخيخة ميدة االستجابة بستػسط حدابي
( ,)3.08بيشسا في دراستشا جاءت ميدة الجػدة بستػسط حدابي( )4.12بيشسا في السختبة ميدة االبتكار و
االبجاع بستػسط حدابي(.)3.91
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قام الباحث بحداب الستػسصات لكل متغيخ تابع عمى حجػ و وضحيع عمى الذكل التالي:
 )1ميدة االستجابة:
تع حداب الستػسصات و االنحخافات السعيارية لعبارات ميدة االستجابة في الججول التالي
العبارة
تتسيد إدارة الذخكة باالستجابة الدخيعة
لستظمبات الدبائؽ

الستؾسط الحدابي
4.14

االنحخاف السعياري
.726

تعسل إدارة الذخكة عمى تحديؽ و
تظؾيخ السشتجات لتمبي كافة احتياجات

4.22

.734

الدبائؽ
تعسل إدارة الذخكة عمى تدخيع عسمية
اإلنتاج لتمبية رغبات الدبائؽ بدخعة

4.16

.667

تتبع إدارة الذخكة استخاتيجية لحرؾل
عمى سخعة في تؾصيل السشتجات

4.07

.711

لمدبائؽ بأسخع وقت مسكؽ
تتسيد إدارة الذخكة بالقجرة عمى التكيف
مع الستغيخات البيئية الخارجية
تتسيد إدارة الذخكة بقجرة مشتجاتيا عمى
التكيف البيئي

3.75

3.75
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.841

.875

الحع الباحث مغ الججول الدابق أنو تخاوحت الستػسصات الحدابية بيغ( 4.22و  )3.75و حرمت
العبارة الثانية و ىي " تعسل إدارة الذخكة عمى تحديغ و تصػيخ السشتجات لتمبي كافة احتياجات
الدبائغ " عمى السختبة األولى و ذلظ لحرػليا عمى متػسط حدابي ( )4.22بيشسا جاءت العبارة
الخامدة و الدادسة في السختبة األخيخة و ذلظ لحرػليسا عمى متػسط حدابي ( ،)3.75و
أوضحت دراسة (الدايج )2016 ،أن العبارة االولى حرمت في دراستو عمى أعمى متػسط حدابي
قجره( )2.96و حرمت العبارة الدادسة عمى اخفس متػسط حدابي قجره (.)2.50
لحلظ أتزح لمباحث أن إدارة الذخكات السجروسة تعسل عمى تصػيخ و تحديغ السشتجات لتمبي كافة
احتياجات الدبائغ.
 )2ميدة االبتكار و االبجاع:
تع حداب الستػسصات و االنحخافات السعيارية لعبارات ميدة االبتكار و االبجاع في الججول التالي
العبارة
تستاز إدارة الذخكة بتشسية ثقافة
العامميؽ اإلبجاعية

الستؾسط الحدابي
3.81

االنحخاف السعياري
.786

تعسل إدارة الذخكة عمى تذجيع
اإلدارات كافة بالسداعجة في اقتخاح

3.96

.854

حمؾل عشج السذاكل
تدسح إدارة الذخكة لمسؾعفيؽ بإبجاء
آرائيؼ في العسل
تدرع إدارة الذخكة روح التعاون بيؽ

3.95

.789

3.75

.818
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السؾعفيؽ
تقؾم إدارة الذخكة بتقجيؼ مشتجات
تتظابق السؾاصفات الؾطشية و العالسية

4.06

.648

في الجؾدة و اإلنتاج

الحع الباحث مغ الججول الدابق أنو تخاوحت الستػسصات الحدابية بيغ( 4.06و  )3.75و حرمت
العبارة الخامدة و ىي " تقػم إدارة الذخكة بتقجيع مشتجات تتصابق السػاصفات الػششية و العالسية في
الجػدة و اإلنتاج " عمى السختبة األولى و ذلظ لحرػليا عمى متػسط حدابي ( )4.06بيشسا جاءت
العبارة الخابعة في السختبة األخيخة وىي (تدرع إدارة الذخكة روح التعاون بيغ السػضفيغ) ذلظ
لحرػليسا عمى متػسط حدابي ( ،)3.75و أوضحت دراسة (الدايج )2016 ،أن العبارة االولى
حرمت في دراستو عمى أعمى متػسط حدابي قجره( )3.84و حرمت العبارة الخامدة عمى اخفس
متػسط حدابي قجره (.)2.78
لحلظ أتزح لمباحث أن إدارة الذخكات السجروسة تقػم بتقجيع مشتجات تتصابق السػاصفات الػششية و
العالسية في الجػدة و اإلنتاج.
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 )3ميدة الجؾدة:
تع حداب الستػسصات و االنحخافات السعيارية لعبارات الجػدة في الججول التالي
العبارة
تعسل إدارة الذخكة عمى تقجيؼ مشتجات
مظابقة لظمبات و تؾقعات الدبائؽ

الستؾسط الحدابي
4.14

االنحخاف السعياري
.726

تعتبخ إدارة الذخكة أن جؾدة السشتج ىي
عامل أساسي لسؾاجية الذخكات

4.26

.651

السشافدة
العسمية اإلدارية في الذخكة مظابقة
لسعاييخ الجؾدة العالسية
تقؾم إدارة الذخكة بتقجيؼ مشتجات ذو
جؾدة اعمى مؽ تؾقعات الدبائؽ

4.05

.739

3.90

.728

تيتؼ إدارة الذخكة باستقظاب ميارات
مؾعفيؽ عالية لتشعكذ عمى جؾدة

4.01

.700

السشتجات السقجمة

ال حع الباحث مغ الججول الدابق أنو تخاوحت الستػسصات الحدابية بيغ( 4.26و  )3.90و حرمت
العبارة الثانية و ىي " تعتبخ إدارة الذخكة أن جػدة السشتج ىي عامل أساسي لسػاجية الذخكات
السشافدة " عمى السختبة األولى و ذلظ لحرػليا عمى متػسط حدابي ( )4.26بيشسا جاءت العبارة
الخابعة في السختبة األخيخة و ىي" تقػم إدارة الذخكة بتقجيع مشتجات ذو جػدة اعمى مغ تػقعات
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الدبائغ " و ذلظ لحرػليسا عمى متػسط حدابي ( ،)3.90و أوضحت دراسة (الدايج )2016 ،أن
العبارة الثانية حرمت في دراستو عمى أعمى متػسط حدابي قجره( )3.72و حرمت العبارة الخامدة
عمى اخفس متػسط حدابي قجره (.)3.04
لحلظ أتزح لمباحث أن إدارة الذخكات السجروسة تعتبخ أن جػدة السشتج ىي عامل أساسي لسػاجية
الذخكات السشافدة.
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.3.4

اختبار فخضيات البحث

.3.4.1

اختبار الفخضية الخئيدية األولى:

ال يػجج ىشاك تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ
( )0.05لمذخكات السجروسة
قام الباحث بجراسة الفخضية الخئيدية باستخجام تحميل االنحجار البديط عشج مدتػػ ثقة  %95وفق نسػذج
.Enter

Model Summary
Std. Error
of the

Adjusted

R

Square R Square Estimate
.471

.073

.082

R

Model

.287a

1

a. Predictors: (Constant),متؾسط الستغيخ استخاتيجية إدارة السؾارد البذخية
ANOVAa
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

.003b

9.245

2.052

1

2.052

Regression

.222

103

22.862

Residual

104

24.914

Total
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Model
1

a. Dependent Variable:متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
b. Predictors: (Constant),متؾسط الستغيخ استخاتيجية إدارة السؾارد البذخية
Coefficients
Standardized
Coefficients
Sig.

t

.000

7.084

.003

3.041

Beta

Unstandardized Coefficients
Std. Error

B

.393

2.784

.099

.302

Model
)(Constant

1

متؾسط
.287

استخاتيجية إدارة
السؾارد البذخية

نالحع مغ الججاول الدابقة أنو بمغت ؾيسة معامل االرتباط  )0.287( Rمسا يجل عمى وجػد عالقة ارتباط
مػجبة (شخدية) ضعيفة ججا بيغ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية و السيدة التشافدية.
و بمغت ؾيسة معامل التحجيج  ) 0.082( R2و ىحا يعشي أن الستغيخ السدتقل (استخاتيجيات إدارة السػارد
البذخية) تفدخ ما مقجار  %8.2مغ التغيخات أو التبايشات أو االنحخافات

الحاصمة في ؾيع الستغيخ

التابع(السيدة التشافدية) و أن  %91.8الستبؿية مغ التبايشات تخجع إلى عػامل عذػائية كأن تكػن ىشاك
متغيخات ميسة لع تزسغ في الشسػذج.
و مغ ججول تحميل أنػفا يسكششا السالحطة أن ؾيسة السعشػية قج بمغت ( )0.003وىي أصغخ مغ( )0.05
أؼ يسكششا أن ندتعسل ججول تحميل االنحجار لذخح تغيخات الستغيخ التابع.

116

و ندتشتج معادلة االنحجار و ىي أن متػسط متغيخ السيدة التشافدية = ( 0.099 + 0.393مدتػط
استخاتيجية إدارة السػارد البذخية)
و بمغت ؾيسة السعشػية( )0.003و ىي أقل مغ ( )0.05و ىحا يجل عمى أن الشسػذج السعشػؼ عشج درجة ثقة
 ، % 95لحلظ ال نقبل فخضية العجم و نقبل الفخضية البجيمة القائمة“ :يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية
الستخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية".
و ىحا يجل عمى أن تصبيق الذخكات السجروسة الستخاتيجيات إدارة السػارد البذخية تديج مغ السيدة التشافدية
لمذخكات.
و اتفقت ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة(مدعػدة و صاؼية )2013،و دراسة(الذػابكة )2016،و دراسة
( )Karim,2017بأنو بالفعل يػجج أثخ الستخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية.
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:اختبار الفخضيات الفخعية لمفخضية الخئيدية األولى

.3.4.2

Model summary

Model

R

R Square Sig. F Change

1

.386

.149

.000

2

.452

.204

.009
ANOVAa

Sum of
Model
1

2

Squares

F

Sig.

Regression

3.721

18.083

.000b

Residual

21.193

Total

24.914

Regression

5.089

13.092

.000c

Residual

19.825

Total

24.914

متؾسط استخاتيجية السيدة التشافديةa. Dependent Variable:
متؾسط استخاتيجية االستقظاب و االختيارb. Predictors: (Constant),
متؾسط استخاتيجية تقييؼ, متؾسط استخاتيجية االستقظاب و االختيارc. Predictors: (Constant),
األداء

a

Coefficients

Unstandardized Standardized
Model

Coefficients

Coefficients
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t

Sig.

Correlations

Std.

Zero-

Error

B

Beta

order Partial Part

.353

2.182

.301

.320

.386

3.411 .001

.315

.082

.279

.234

.254

.337

2.653 .009

.245

.069

.182

6.184 .000

)(Constant
متؾسط استخاتيجية
االستقظاب و االختيار
متؾسط استخاتيجية
تقييؼ األداء

التنافسية الميزة استراتيجية متوسط a. Dependent Variable:

Excluded Variablesa
Partial
Correlation

Sig.

t

-.025

.805

-.248

.022

.825

.222

.031

.753

.316

-.004

.964

-.045

Model
متؾسط استخاتيجية تحميل
الؾعائف
متؾسط استخاتيجية تخظيط
السؾارد البذخية
متؾسط استخاتيجية التظؾيخ و
التجريب
متؾسط استخاتيجية التعؾيزات

a. Dependent Variable:متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
b. Predictors in the Model: (Constant),متؾسط استخاتيجية االستقظاب و االختيار
c. Predictors in the Model: (Constant),متؾسط استخاتيجية االستقظاب و االختيار ,متؾسط استخاتيجية تقييؼ
األداء
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.3.4.2.1

اختبار الفخضية الفخعية األولى:

ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية تحميل الػضائف عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05في
الذخكات السجروسة.
قام الباحث بجراسة الفخضية الفخعية األولى باستخجام تحميل االنحجار البديط عشج مدتػػ ثقة  %95وفق
نسػذج .STEPWISE

و حدب تحميل االنحجار الستعجد التجريجي ضيخ الستغيخ في الججاول الغيخ الستزسشة لمتحميل ألن االرتباط

الجدئي ليحا الستغيخ قج بمغ ( ) 0.025-و تعتبخ العالقة ضعيفة ججا حيث أنو بمغت الجالة السعشػية لسعامل
االنحجار( )0.805و ىي أكبخ مغ  0.05لحلظ ندتبعج ىحا الستغيخ و نقبل فخضية العجم القائمة“ :ال يػجج
تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية تحميل الػضائف عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05في الذخكات

السجروسة ".
و ىحا يجل عمى أن تصبيق الذخكات السجروسة الستخاتيجية تحميل الػضائف ال تديج مغ السيدة التشافدية

لمذخكات.

.3.4.2.2

اختبار الفخضية الفخعية الثانية:

ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية تخصيط السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ
( )0.05في الذخكات السجروسة.
قام الباحث بجراسة الفخضية الفخعية الثانية باستخجام تحميل االنحجار البديط عشج مدتػػ ثقة %95
وفق نسػذج .stepwise
و حدب تحميل االنحجار ا لستعجد التجريجي ضيخ الستغيخ في الججاول الغيخ الستزسشة لمتحميل ألن
االرتباط الجدئي ليحا الستغيخ قج بمغ ( ) 0.022و تعتبخ العالقة ضعيفة ججا حيث أنو بمغت الجالة
السعشػية لسعامل االنحجار ( )0.825و ىي أكبخ مغ  0.05لحلظ ندتبعج ىحا الستغيخ و نقبل فخضية
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العجم القائمة “ :ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية تخصيط السػارد البذخية عمى السيدة
التشافدية عشج مدتػػ ( )0.05في الذخكات السجروسة ".
و ىحا يجل عمى أن تصبيق الذخكات السجروسة الستخاتيجية تخصيط السػارد البذخية ال تديج مغ السيدة
التشافدية لمذخكات.
و اختمفت نتيجة الباحث مع نتيجة دراسة(الذػابكة )2016،حيث أثبتت الجراسة الدابقة أنو يػجج
عالقة ارتباط و أن استخاتيجية التخصيط تؤثخ عمى السيدة التشافدية .و يعدػ ىحا االختالف إلى
اختالف السقاييذ السدتخجمة في ؾياس الستغيخ السدتقل أو الستغيخ التابع و بدبب اختالف عيشة و
مكان و زمان الجراسة.

.3.4.2.3

اختبار الفخضية الفخعية الثالثة:

ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية التصػيخ و التجريب عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ
( )0.05في الذخكات السجروسة.
قام الباحث بجراسة الفخضية الفخعية الثالثة باستخجام تحميل االنحجار البديط عشج مدتػػ ثقة %95
وفق نسػذج .STEPWISE
و حدب تحميل االنحجار الستعجد التجريجي ضيخ الستغيخ في الججاول الغيخ الستزسشة لمتحميل ألن
االرتباط الجدئي ليحا الستغيخ قج بمغ ( ) 0.031و تعتبخ العالقة ضعيفة ججا حيث أنو بمغت الجالة
السعشػية لسعامل االنحجار ( )0.753و ىي أكبخ مغ  0.05لحلظ ندتبعج ىحا الستغيخ و نقبل فخضية
العجم القائمة “ :ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية التصػيخ و التجريب عمى السيدة التشافدية
عشج مدتػػ ( )0.05في الذخكات السجروسة ".
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و ىحا يجل عمى أن تصبيق الذخكات السجروسة الستخاتيجية التجريب و التصػيخ ال تديج مغ السيدة
التشافدية لمذخكات.
و اختمفت نتيجة الباحث مع نتيجة دراسة(الذػابكة )2016،دراسة(عبج الكخيع و حسيج )2017،و
دراسة ( )Kareem,2017حيث أثبتت الجراسات الدابقة أنو يػجج عالقة ارتباط و أن استخاتيجيات
التجريب و التصػيخ تؤثخ عمى السيدة التشافدية .و يعدػ ىحا االختالف إلى اختالف السقاييذ
السدتخجمة في ؾياس الستغيخ السدتقل أو الستغيخ التابع بدبب اختالف عيشة و مكان و زمان
الجراسة.

.3.4.2.4

اختبار الفخضية الفخعية الخابعة:

ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية تقييع األداء عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ ()0.05
في الذخكات السجروسة.
قام الباحث بجراسة الفخضية الفخعية الخابعة باستخجام تحميل االنحجار البديط عشج مدتػػ ثقة %95
وفق نسػذج .STEPWISE
نالحع مغ الججاول الدابقة أنو بمغت ؾيسة معامل االرتباط )0.066( R

بجاللة إحرائية

()0.009مسا يجل عمى وجػد عالقة ارتباط مػجبة (شخدية) ضعيفة بيغ ( استخاتيجية تقييع األداء)
و( السيدة التشافدية).
و بمغت ؾيسة معامل التحجيج  )0.055( R2و ىحا يجل عمى أن الستغيخ السدتقل (استخاتيجية تقييع
األداء) تفدخ ما مقجار  %5.5مغ التغيخات أو التبايشات أو االنحخافات الحاصمة في ؾيع الستغيخ
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التابع(السيدة التشافدية) و أن  %84.5الستبؿية مغ التبايشات تخجع إلى عػامل عذػائية كأن تكػن
ىشاك متغيخات ميسة لع تزسغ في الشسػذج.
و مغ ججول تحميل أنػفا يسكششا السالحطة أن ؾيسة السعشػية قج بمغت ( )0.000وىي أصغخ مغ(
 )0.05أؼ يسكششا أن ندتعسل ججول تحميل االنحجار لذخح تغيخات الستغيخ التابع.
و ندتشتج معادلة االنحجار و ىي أن متػسط متغيخ السيدة التشافدية = 0.182 + 2.182
( استخاتيجية تقييع األداء) ،و ندتشتج مغ ىحه السعادلة أن استخاتيجية تقييع األداء ىي في السختبة
الثانية بالتأثيخ عمى السيدة التشافدية.
و مغ ججول االنحجار بمغت ؾيسة السعشػية( )0.009و ىي أقل مغ ( )0.05و ىحا يجل عمى أن
الشسػذج السعشػؼ عشج درجة ثقة  ، %95لحلظ ال نقبل فخضية العجم و نقبل الفخضية البجيمة القائمة:
“يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجية تقييع األداء عمى السيدة التشافدية".
و ىحا يجل عمى أن تصبيق الذخكات السجروسة الستخاتيجية تقييع األداء تديج مغ السيدة التشافدية
لمذخكات.

.3.4.2.5

اختبار الفخضية الفخعية الخامدة:

ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية التعػيزات عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ ()0.05
في الذخكات السجروسة.
قام الباحث بجراسة الفخضية الفخعية الخامدة باستخجام تحميل االنحجار البديط عشج مدتػػ ثقة
 %95وفق نسػذج .Enter
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و حدب تحميل االنحجار الستعجد التجريجي ضيخ الستغيخ في الججاول الغيخ الستزسشة لمتحميل ألن
االرتباط الجدئي ليحا الستغيخ قج بمغ ( ) -0.004و تعتبخ العالقة ضعيفة ججا حيث أنو بمغت الجالة
السعشػية لسعامل االنحجار ( )0.964و ىي أكبخ مغ  0.05لحلظ ندتبعج ىحا الستغيخ و نقبل فخضية
العجم القائمة “ :ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية التعػيزات عمى السيدة التشافدية عشج
مدتػػ ( )0.05في الذخكات السجروسة ".
و ىحا يجل عمى أن تصبيق الذخكات السجروسة الستخاتيجية التعػيزات ال تديج مغ السيدة التشافدية
لمذخكات.
و اختمفت نتيجة الباحث مع نتيجة دراسة(الذػابكة )2016،و دراسة(الخشيجؼ )2012 ،حيث أثبتت
الجراسات الدابقة أنو يػجج عالقة ارتباط و أن استخاتيجيات التجريب و التصػيخ تؤثخ عمى السيدة
التشافدية .و يعدػ ىحا االختالف إلى اختالف السقاييذ السدتخجمة في ؾياس الستغيخ السدتقل أو
الستغيخ التابع بدبب اختالف عيشة و مكان و زمان الجراسة.

.3.4.2.6

اختبار الفخضية الفخعية الدادسة:

ال يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية الستخاتيجية االستقصاب و االختيار عمى السيدة التشافدية عشج مدتػػ
( )0.05في الذخكات السجروسة.
قام الباحث بجراسة الفخضية الفخعية الخابعة باستخجام تحميل االنحجار البديط عشج مدتػػ ثقة %95
وفق نسػذج .STEPWISE
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نالحع مغ الججاول الدابقة أنو بمغت ؾيسة معامل االرتباط  )0.386( Rبجاللة إحرائية ()0.000
مسا يجل عمى وجػد عالقة ارتباط مػجبة (شخدية) متػسصة بيغ ( استخاتيجية االستقصاب و االختيار)
و( السيدة التشافدية).
و بمغت ؾيسة معامل التحجيج  )0.149( R2و ىحا يجل عمى أن الستغيخ السدتقل (استخاتيجية
االستقصاب و االختيار ) تفدخ ما مقجار  14.9%مغ التغيخات أو التبايشات أو االنحخافات الحاصمة
في ؾيع الستغيخ التابع(السيدة التشافدية) و أن  85.1%الستبؿية مغ التبايشات تخجع إلى عػامل
عذػائية كأن تكػن ىشاك متغيخات ميسة لع تزسغ في الشسػذج.
و مغ ججول تحميل أنػفا يسكششا السالحطة أن ؾيسة السعشػية قج بمغت ( )0.000وىي أصغخ مغ(
 ) 0.05أؼ يسكششا أن ندتعسل ججول تحميل االنحجار لذخح تغيخات الستغيخ التابع.
و ندتشتج معادلة االنحجار و ىي أن متغيخ السيدة التشافدية = (0.279 + 2.182استخاتيجية
االستقصاب و االختيار) ،و ندتشتج مغ ىحه السعادلة أن استخاتيجية االستقصاب و االختيار ىي
األكثخ تأثي ًاخ مغ باقي الستغيخات عمى السيدة التشافدية.
و مغ ججول االنحجار بمغت ؾيسة السعشػية( )0.001و ىي أقل مغ ( )0.05و ىحا يجل عمى أن
الشسػذج السعشػؼ عشج درجة ثقة  ، %95لحلظ ال نقبل فخضية العجم و نقبل الفخضية البجيمة القائمة:
“يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجية استخاتيجية االستقصاب و االختيار عمى السيدة التشافدية".
و ىحا يجل عمى أن تصبيق الذخكات السجروسة استخاتيجية االستقصاب و االختيار تديج مغ السيدة
التشافدية لمذخكات.
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اتفقت ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة(عخيقات و أخخون )2010،و د ارسة(الػيالني )2015،و دراسة
( )Kareem, 2017و دراسة (الذػابكة)2016،عمى أنو يػجج عالقة و أن استخاتيجية االختيار و
االستقصاب تؤثخ تأثي ًاخ معشػيًا عمى السيدة التشافدية.

 .3.4.3اختبار الفخضية الخئيدية الثانية:
ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة
التشافدية عشج مدتػػ ( ) 0.05تبعا لمستغيخات الجيسػغخاؼية ( الجشذ و العسخ و السؤىل العمسي و
مدتػػ الجخل و السدتػيات الػضيؽية و عجد سشػات الخبخة ).
قام الباحث بتحميل( )Independent samples T testلجراسة الفخوق الجػىخية ذات الجاللة
اإلحرائية في آراء مجراء الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي الجشذ.
و قام الباحث باستعسال تحميل التبايغ أحادؼ االتجاه ( )One Way Anovaلجراسة الفخوق
الجػىخية ذات الجاللة اإلحرائية في آراء مجراء الذخكات السجروسة تبعا لمستغيخات
الجيسػغخاؼية(العسخ ،السؤىل العمسي ،مدتػػ الجخل ،السدتػيات اإلدارية ،عجد سشػات الخبخة).

.3.4.3.1

الفخضية الفخعية األولى:

ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية
عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي الجشذ.
Group Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

N

Mean
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الجشذ

متػسط استخاتيجية السيدة التشافدية

ذكخ

92

3.93

.487

.051

أنثى

13

4.23

.439

.122

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95%

Sig.
(2F
متػسط

Equal

استخاتيجية

variances

.394

Sig.

t

df

tailed)

.532 -2.073 103 .041

Mean

Std.

Confidence

Error

Interval of the

Differenc Differenc

Difference

e

e

Lower Upper

-.296

.143

-.579 -.013

-.296

.132

-.575 -.017

 السيدة التشافديةassumed
Equal
variances
not assumed

-2.246

16.4
87

.039

 و0.05 ) أؼ أكبخ مغ0.532( نالحع مغ الججاول الدابقة أن ؾيسة معامل اختبار ليفيغ لتجانذ التبايشات
ىحا يعصيشا أن شخط تداوؼ التبايشات محقق لحلظ نق أخ نتيجة االختبار مغ الدصخ األول و نالحع أن ؾيسة
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معامل االختبار  )0.041( Sig2و ىي أصغخ مغ ( ) 0.05لحلظ نخفس فخضية العجم و نقبل الفخضية
البجيمة القائمة ":يؾجج فخوق جؾىخية ذات داللة إحرائية في آراء مؾعفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه
السيدة التشافدية عشج مدتؾى ( )0.05و ذلػ لرالح اإلناث

.3.4.3.2

الفخضية الفخعية الثانية:

ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية
عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي العسخ.
Test of Homogeneity of Variances
متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
Sig.

df2

df1

Levene Statistic

.676

102

2

.393

ANOVA

متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

.733

.311

.076

2

.151

Between Groups

.243

102

24.763

Within Groups

104

24.914

Total

نالحع مغ الججاول الدابقة أن ؾيسة معامل اختبار ليفيغ لتجانذ التبايشات ( )0.676أؼ أكبخ مغ  0.05و
ىحا يعصيشا أن شخط تداوؼ التبايشات محقق وبمغت ؾيسة معامل اختبار تحميل التبايغ األحادؼ Sig
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( )0.733و ىي أكبخ مغ ( )0.05لحلظ نخفس الفخضية البجيمة و نقبل فخضية العجم القائمة ":ال يؾجج
فخوق جؾىخية ذات داللة معشؾية في آراء مؾعفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية عشج
مدتؾى ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسؾغخافي العسخ"
أؼ أن آراء السجراء بخرػص متغيخ السيدة التشافدية ال تختمف ميسا كانت أعسارىع في الذخكات السجروسة.

.3.4.3.3

الفخضية الفخعية الثالثة:

ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية
عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي السؤىل العمسي.
Test of Homogeneity of Variances
متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
Sig.

df2

df1

Levene Statistic

.059

101

3

2.566

ANOVA
متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
Sig.

F

Mean Square

Df

Sum of Squares

.299

1.241

.295

3

.886

Between Groups

.238

101

24.028

Within Groups

104

24.914

Total

نالحع مغ الججاول الدابقة أن ؾيسة معامل اختبار ليفيغ لتجانذ التبايشات ( )0.059أؼ أكبخ مغ  0.05و
ىحا يعصيشا أن شخط تداوؼ التبايشات محقق تقخيبا وبمغت ؾيسة معامل اختبار تحميل التبايغ األحادؼ Sig
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( )0.299و ىي أكبخ مغ ( )0.05لحلظ ال ندتصيع أن نخفس فخضية العجم القائمة ":ال يؾجج فخوق
جؾىخية ذات داللة معشؾية في آراء مؾعفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية عشج مدتؾى
( ) 0.05تبعا لمستغيخ الجيسؾغخافي السؤىل العمسي "
أؼ أن آراء السجراء بخرػص متغيخ السيدة التشافدية ال تختمف ميسا كانت مؤىالتيع العمسية في الذخكات
السجروسة.

.3.4.3.4

الفخضية الفخعية الخابعة:

ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية
عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي مدتػػ الجخل .

Test of Homogeneity of Variances
متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
Sig.

df2

df1

Levene Statistic

.971

101

3

.080

ANOVA
متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

.382

1.032

.247

3

.741

Between Groups

.239

101

24.173

Within Groups

104

24.914

Total
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نالحع مغ الججاول الدابقة أن ؾيسة معامل اختبار ليفيغ لتجانذ التبايشات ( )0.971أؼ أكبخ مغ  0.05و
ىحا يعصيشا أن شخط تداوؼ التبايشات محقق وبمغت ؾيسة معامل اختبار تحميل التبايغ األحادؼ Sig
( )0.382و ىي أكبخ مغ ( ) 0.05لحلظ ال ندتصيع أن نخفس فخضية العجم القائمة ":ال يؾجج فخوق
جؾىخية ذات داللة معشؾية في آراء مؾعفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية عشج مدتؾى
( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسؾغخافي مدتؾى الجخل ".
أؼ أن آراء السجراء بخرػص متغيخ السيدة التشافدية ال تختمف ميسا كان مدتػػ الجخل لجييع في الذخكات
السجروسة.

.3.4.3.5

الفخضية الفخعية الخامدة:

ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية
عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي السدتػيات الػضيؽية
Test of Homogeneity of Variances
متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
Sig.

df2

df1

Levene Statistic

.091

102

2

2.453

ANOVA
متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
Sig.

F

Mean Square

df
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Sum of Squares

.130

.878

.032

2

.063

Between Groups

.244

102

24.851

Within Groups

104

24.914

Total

نالحع مغ الججاول الدابقة أن ؾيسة معامل اختبار ليفيغ لتجانذ التبايشات ( )0.091أؼ أكبخ مغ  0.05و
ىحا يعصيشا أن شخط تداوؼ التبايشات محقق وبمغت ؾيسة معامل اختبار تحميل التبايغ األحادؼ Sig
( )0.878و ىي أكبخ مغ ( ) 0.05لحلظ ال ندتصيع أن نخفس فخضية العجم القائمة ":ال يؾجج فخوق
جؾىخية ذات داللة معشؾية في آراء مؾعفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية عشج مدتؾى
( ) 0.05تبعا لمستغيخ الجيسؾغخافي السدتؾيات الؾعيؽية"
أؼ أن آراء السجراء بخرػص متغيخ السيدة التشافدية ال تختمف ميسا كانت السدتػيات الػضيؽية في الذخكات
السجروسة.

.3.4.3.6

الفخضية الفخعية الدادسة:

ال يػجج فخوق جػىخية ذات داللة معشػية في آراء مػضفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية
عشج مدتػػ ( )0.05تبعا لمستغيخ الجيسػغخافي عجد سشػات الخبخة
Test of Homogeneity of Variances
متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية
Sig.

df2

df1

Levene Statistic

.088

101

3

2.241
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متؾسط استخاتيجية السيدة التشافدية ANOVA
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

.819

.308

.075

3

.226

Between Groups

.244

101

24.688

Within Groups

104

24.914

Total

نالحع مغ الججاول الدابقة أن ؾيسة معامل اختبار ليفيغ لتجانذ التبايشات ( )0.088أؼ أكبخ مغ  0.05و
ىحا يعصيشا أن شخط تداوؼ التبايشات محقق وبمغت ؾيسة معامل اختبار تحميل التبايغ األحادؼ Sig
( )0.819و ىي أكبخ مغ ( ) 0.05لحلظ ال ندتصيع أن نخفس فخضية العجم القائمة ":ال يؾجج فخوق
جؾىخية ذات داللة معشؾية في آراء مؾعفي و عسال الذخكات السجروسة تجاه السيدة التشافدية عشج مدتؾى
( ) 0.05تبعا لمستغيخ الجيسؾغخافي عجد سشؾات الخبخة "
أؼ أن آراء السجراء بخرػص متغيخ السيدة التشافدية ال تختمف ميسا كان عجد سشػات الخبخة في الذخكات
السجروسة.
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 .3.4.4الشتائج:
استشادًا إلى الجراسة السيجانية و التحاليل التي قام بيا الباحث تع التػصل لمشتائج التالية:
 )1يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجيات إدارة السػارد البذخية في الذخكات السجروسة عمى السيدة
التشافدية أؼ أن قجرة الذخكات السجروسة عمى الؿيام بيحه االستخاتيجيات (تحميل الػضائف ،تخصيط
السػارد البذخية ،التصػيخ و التجريب ،تقييع األداء  ،التعػيزات ،االستقصاب و االختيار) و تصبيقيا
بالذكل الرحيح تؤثخ عمى زيادة السيدة التشافدية لمذخكات التي تداعج عمى زيادة حرتيا الدػؾية.
 )2ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجية تحميل الػضائف في الذخكات السجروسة عمى السيدة
التشافدية أؼ أن و اذا بقيت إدارة الذخكات السجروسة تدتعسل ذات السشيج التي تدتعسمو اآلن
بخرػص استخاتيجيات تحميل الػضائف فمغ تديج ميدتيا التشافدية.
 )3ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجية تخصيط السػارد البذخية في الذخكات السجروسة عمى
السيدة التشافدية أؼ أن و اذا بقيت إدارة الذخكات السجروسة تدتعسل ذات السشيج التي تدتعسمو اآلن
بخرػص استخاتيجيات تخصيط السػارد البذخية فمغ تديج ميدتيا التشافدية.
 )4ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجية التصػيخ و التجريب في الذخكات السجروسة عمى السيدة
التشافدية أؼ أن و اذا بقيت إدارة الذخكات السجروسة تدتعسل ذات السشيج التي تدتعسمو اآلن
بخرػص استخاتيجيات التصػيخ و التجريب فمغ تديج ميدتيا التشافدية.
 )5يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجية تقييع األداء في الذخكات السجروسة عمى السيدة التشافدية
أؼ أن قجرة الذخكات السجروسة عمى الؿيام بيحه و تصبيقيا بالذكل الرحيح تؤثخ عمى زيادة السيدة
التشافدية لمذخكات التي تداعج عمى زيادة حرتيا الدػؾية.
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 )6ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجية التعػيزات في الذخكات السجروسة عمى السيدة
التشافدية أؼ أن و اذا بقيت إدارة الذخكات السجروسة تدتعسل ذات السشيج التي تدتعسمو اآلن
بخرػص استخاتيجيات التعػيزات فمغ تديج ميدتيا التشافدية.
 )7يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجية االستقصاب و االختيار في الذخكات السجروسة عمى السيدة
التشافدية أؼ أن قجرة الذخكات السجروسة عمى الؿيام بيحه و تصبيقيا بالذكل الرحيح تؤثخ عمى
زيادة السيدة التشافدية لمذخكات التي تداعج عمى زيادة حرتيا الدػؾية.
 )8يػجج فخوق جػىخية في آراء السجراء حػل متغيخ السيدة التشافدية لمذخكات السجروسة لرالح اإلناث
 )9ال تػجج فخوق جػىخية ذو داللة معشػية في آراء السجراء حػل متغيخ السيدة التشافدية لمذخكات
السجروسة باختالف أعسارىع أؼ أن السيدة التشافدية ال تختمف في الذخكات السجروسة ميسا كانت
شخيحة األعسار.
)10

ال تػجج فخوق جػىخية ذو داللة معشػية في آراء السجراء حػل متغيخ السيدة التشافدية

لمذخكات السجروسة باختالف السؤىل العمسي أؼ أن السيدة التشافدية ال تختمف في الذخكات السجروسة
ميسا كانت شخيحة السؤىل العمسي.
)11

ال تػجج فخوق جػىخية ذو داللة معشػية في آراء السجراء حػل متغيخ السيدة التشافدية

لمذخكات السجروسة باختالف مدتػػ الجخل أؼ أن السيدة التشافدية ال تختمف في الذخكات السجروسة
ميسا كانت شخيحة مدتػػ الجخل.
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)12

ال تػجج فخوق جػىخية ذو داللة معشػية في آراء السجراء حػل متغيخ السيدة التشافدية

لمذخكات السجروسة باختالف السدتػػ الػضيفي أؼ أن السيدة التشافدية ال تختمف في الذخكات
السجروسة ميسا كانت شخيحة السدتػػ الػضيفي.
)13

ال تػجج فخوق جػىخية ذو داللة معشػية في آراء السجراء حػل متغيخ السيدة التشافدية

لمذخكات السجروسة باختالف سشػات الخبخة أؼ أن السيدة التشافدية ال تختمف في الذخكات السجروسة
ميسا كانت عجد سشػات الخبخة.
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 .3.4.5التؾصيات:
استشادًا عمى الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة تع اقتخاح التػصيات التالية:
 بسا أن الجراسة تػصمت إلى وجػد تأثيخ الستخاتيجيات السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية ،يػصيالباحث بديادة تصبيق استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية بصخيقة مكثفة أكتخ نط اخ إلى أن تأثيخىا عمى
السيدة التشافدية كان مشخفزًا ندبيًا عغ ما ىػ متػقع مغ الجراسة
 بسا أن الجراسة تػصمت إلى عجم وجػد تأثيخ الستخاتيجية تحميل الػضائف عمى السيدة التشافدية،يػصي الباحث بتغييخ شخيقة تصبيق استخاتيجية تحميل الػضائف نط اخ إلى أنو لع تؤثخ ىحه
االستخاتيجية تأثيخ ذ و داللة إحرائية عمى السيدة التشافدية ،لحلظ يجب عمى الذخكات السجروسة
ال أن يجققػا و يعجلػا عمى ـيكل
مخاجعة و تقييع ىحه االستخاتيجية لتحجيج أوجو الخمل في تصبيقيا مث ً
السشطسة التشطيسي و تحجيج السجيػد التي تحتاجو كل وضيفة مغ الػضائف بذكل أفزل.
 بسا أن الجراسة ت ػصمت إلى عجم وجػد تأثيخ الستخاتيجية تخصيط السػارد البذخية عمى السيدةالتشافدية  ،يػصي الباحث بتغييخ شخيقة تصبيق استخاتيجية تخصيط السػارد البذخية نط اخ إلى أنو لع
تؤثخ ىحه االستخاتيجية تأثيخ ذو داللة إحرائية عمى السيدة التشافدية ،لحلظ يجب عمى الذخكات
السجروسة مخاجعة و تقييع ىحه االستخاتيجية لتحجيج أوجو الخمل في تصبيقيا مثل إعادة الشطخ بالخصة
السدتقبمية لصمب السػارد البذخية كسحاولة التقميل مغ الفخاغ بيغ العخض و الصمب عمى السػارد
البذخية و السػازنة الرحيحة بيغ العجد و الفائس.
 بسا أن الجراسة تػصمت إلى عجم وجػد تأثيخ الستخاتيجية التصػيخ و التجريب عمى السيدة التشافدية ،يػصي الباحث بتغييخ شخيقة تصبيق استخاتيجية التصػيخ و التجريب نط اخ إلى أنو لع تؤثخ ىحه
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االستخاتيجية تأثيخ ذو داللة إحرائية عمى السيدة التشافدية ،لحلظ يجب عمى الذخكات السجروسة
مخاجعة و تقييع ىحه االستخاتيجية لتحجيج أوجو الخمل في تصبيقيا مثل إعادة تقييع نتائج تجريباتيا
لسعخفة االحتياجات الحالية و السدتقبمية التي تحتاجيا الذخكات السجروسة و الؿيام بجمدات إرشاد و
تػجيو مع السػضفيغ لمحرػل عمى نتائج عسل أفزل و تكثيف التجريب مغ أجل إمجاد السػضفيغ
بالسعمػمات و الخبخات و السيارات الشاقرة لجييع مغ أجل زيادة كفاءتيع.
 بسا أن الجراسة تػصمت إلى وجػد تأثيخ الستخاتيجية تقييع األداء عمى السيدة التشافدية ،يػصيالباحث بديادة شخيقة تصبيق استخاتيجية تقييع األداء بصخيقة مكثفة نط اخ إلى أن ىحه االستخاتيجية
أثبتت أنيا تسمظ تأثي ًاخ متػسصًا ذو داللة إحرائية بالجرجة الثانية عمى السيدة التشافدية و تدتصيع
الذخكات التكثيف مغ ىحه االستخاتيجية عغ شخيق رفع معاييخ التقييع لمسػضفيغ و العسال و االعتساد
عمى معاييخ عادلة و حجيثة لتقييع السػضفيغ و اإلدارييغ و خفس أكبخ ندبة مغ االنحخافات التي
مغ السسكغ أن تشتج أثشاء العسل.
 بسا أن الجراسة تػصمت إلى عجم وجػد تأثيخ الستخاتيجية التعػيزات عمى السيدة التشافدية  ،يػصيالباحث بتغييخ شخيقة تصبيق استخاتيجية التعػيزات نط اخ إلى أنو لع تؤثخ ىحه االستخاتيجية تأثيخ ذو
داللة إحرائية عمى السيدة التشافدية ،ل حلظ يجب عمى الذخكات السجروسة مخاجعة و تقييع ىحه
االستخاتيجية لتحجيج أوجو الخمل في تصبيقيا مغ خالل تغييخ الصخق الستبعة في جحب و تحفيد
السػارد البذخية و زيادة السغخيات السادية و السعشػية التي تسمظ تأثي ًاخ كبي ًاخ عمى السػارد البذخية مسا
تؤدؼ إلى اكتداب ميدة تشافدية.
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 بسا أن الجراسة تػصمت إلى وجػد تأثيخ الستخاتيجية االستقصاب و االختيار عمى السيدة التشافدية،يػصي الباحث بديادة شخيقة تصبيق استخاتيجية االستقصاب و االختيار بصخيقة مكثفة نط اخ إلى أن
ىحه االستخاتيجية أثبتت أنيا تسمظ تأثي ًاخ متػسصًا ذو داللة إحرائية بالجرجة األولى عمى السيدة
التشافدية أؼ أنيا أكثخ الستغيخات تأثي اًخ و يسكغ زيادة السيدة التشافدية عغ شخيق رفع مدتػػ الصخق
السصبقة الستخاتيجية االستقصاب و االختيار مثل رفع سقف االستقصاب و االختيار مغ أجل الحرػل
عمى أفزل السػضفيغ لمحرػل عمى أكبخ أداء متػقع مغ ىؤالء السدتيجفيغ ،و زيادة التخؼيعات و
التخؾيات لمعسال السػجػديغ لمسحافطة عمى السػارد البذخية الخبيخة.
 إجخاء دراسات أخخػ في أثخ استخاتيجيات السػارد البذخية عمى تحقيق السيدة التشافدية في قصاعاتمختمفة (قصاع خجمي ،قصاع دراسي ،قصاع تشطيسي).
 إجخاء دراسات أخخػ في أثخ باقي الستغيخات (نسط الؿيادة ،نسط السعخفة ،الثقافة التشطيسية ،التسكيغاإلدارؼ ،الحكاء التشطيسي ،رضاء العسيل) عمى السيدة التشافدية في ذات القصاع السبحػث نط اخ إلى
أن أثخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية كان تأثي ًاخ ضعيفًا ندبيًا و أن %91.8
مغ التغيخات الحاصمة في الستغيخ التابع السيدة التشافدية أثخه متغيخات أخخػ لع تؤخح بالحدبان و لع
يتع إدخاليا في الشسػذج.
-

إعادة الجراسة بعج مخور فتخة معيشة مغ تصبيق التػصيات لسعخفة الشتائج الججيجة التي تتعمق بأثخ
استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى السيدة التشافدية.
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 .3.4.6السخاجع:
 .3.4.6.1السخاجع العخبية:
 أبػ الذامات ،غالية ،)2010(،أنػاع مشاىج البحث العمسي ،جامعة الجديخة الخاصة ،السحاضخةالخابعة ،لسشياج شخائق البحػث.
 أحسج خيخ ،يدخؼ نجع الجيغ ،)2016(،أثخ إدارة السػارد البذخية في السيدة التشافدية في شخكاتاالترال ،دراسة حالة شخكات زيغ و سػداني و أم تي أن ،بحث مقجم لشيل درجة دكتػراه في إدارة
األعسال ،جامعة دنقمة ،الدػدان
 البصايشو ،دمحم تخكي ،)2016( ،أثخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى األداء الػضيفي ،دراسةميجانية في البشػك التجارية األردنية ،جامعة العمػم اإلدارية ،األردن
 الخاليجؼ ،عمي خالج ،)2013( ،اإلبجاع اإلدارؼ و السيدة التشافدية في الجامعات الخسسية األردنية،رسالة ماجدتيخ في اإلدارة العامة ،كمية إدارة السال و األعسال ،جامعة آل البيت ،األردن
 الجرديخؼ ،احسج إسساعيل مجنى ،)2018(،الجور االستخاتيجي لتصػيخ السػارد البذخية في السيدةالتشافدية ،جامعة الجػف  ،كمية العمػم و اآلداب بصبخجل ،مجمة العمػم االقترادية و اإلدارية،
العجد 102مجمج  ،24السسمكة العخبية الدعػدية
 الخشيجؼ ،سعج سػيمع ،)2012( ،اثخ البخامج التجريبية في تحقيق السيدة التشافدية ،دراسة حالة الذخةالػششية لالتراالت في دولة الكػيت ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،كمية إدارة السال و األعسال
جامعة آل البيت ،األردن
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 الديج ،عبجهللا بجر دمحم ،)2016( ،أثخ إدارة السػارد البذخية في الحكاء التشطيسي دراسة تصبيقي فيقصاع الشفط الكػيتي ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،الكػيت
 الداعيجؼ ،مؤيج ،)2007( ،فمدفة استخاتيجية السػارد البذخية ،العخاق الذػابكة ،زياد ،)2016( ،أثخ تصبيق استخاتيجية السػارد البذخية في تحقيق السيدة التشافدية في قصاعاالتراالت األردنية ،دراسة تصبيؿية ،دراسات العمػم اإلدارية ،السجمج 43ممحق  ،1األردن
 الػيالني ،ميخفت دمحم بيان ،)2015( ،عالقة استقصاب و تعييغ السػارد البذخية بتحقيق السيدةالتشافدية ،دراسة ميجانية عمى البشػك العاممة في قصاع غدة ،رسال ة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،كمية
االقتراد و العمػم اإلدارية ،جامعة األزىخ ،غدة
 الؽياض ،مجيج حسيج شاىخ ،)2011( ،أثخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية في تحقيق الشجاحاالستخاتيجي دراسة ميجانية وفي و ازرة الشقل ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة بغجاد كمية اإلدارة و االقتراد،
العخاق
 بغ عمية ،بغ ججو ،)2015( ،االستخاتيجيات التشافدية و دورىا في تحقيق السيدة التشافدية لمسؤسدةاالقترادية  ،دراسة حالة فشجق األوراسي  ،محكخة شيادة ماجدتيخ تخرز إدارة األعسال ،كمية
العمػم االقترادية التجارية و عمػم التدييخ ،جامعة بػمخداس ،الجدائخ
 حديغ ،نجػ جػدة ،)2011( ،التخصيط االستخاتيجي لمسػارد البذخية كسجخل لتعديد القجراتالتشافدية ،دراسة تصبيؿية عمى شخكات األدوية في مرخ ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،كمية
التجارة ،مرخ.
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 حسايدية ،المية ،)2008( ،دور السػارد البذخية في تحقيق ميدة تشافدية لمسؤسدة الرشاعية ،دراسةميجانية مؤسدة نفصال ،محكخة ماجدتيخ في العمػم االقترادية ،السخكد الجامعي العخبي بغ مييجؼ أم
البػاقي ،الجدائخ
 شػالي ،نػر اليجػ ،)2018( ،مداىسة إدارة السػارد البذخية في خمق السيدة التشافدية ،دراسة ميجانيةببشظ الفالحة و التشسية الخيؽية ،محكخة لشيل شيادة الساستخ في عمع االجتساع ،كمية العمػم اإلندانية و
االجتساعية ،الجدائخ
 عبج الكخيع و إكخام ،جامعي و بػرؼ ،)2018( ،أثخ الكفاءات البذخية في تحقيق ميدة تشافديةلمسؤسدة ،دراسة حالة مؤسدة اتراالت الجدائخ ،السخكد الجامعي بمحاج بػ شعيب عيغ تسػششت،
محكخة شيادة ماستخ في عمػم التدييخ ،الجدائخ
 عبج الكخيع و حسيج ،الجكتػر اكخم عبج الخحسغ و الجكتػر احسج مجيج ،)2017( ،أثخ تجريب السػاردالبذخية في تحقيق السيدة التشافدية دراسة ميجانية في عيشة مغ فشادق الجرجة السستازة ،الجامعة
السدتشرخية ،كمية الدياحة و إدارة الفشادق ،مجمة كمية بغجاد لمعمػم االقترادية ،االعجد ،35العخاق
 عبجهللا ،ناىجة إسساعيل ،)2006( ،دور استخاتيجية إدارة السػارد البذخية في تحقيق األىجافاالستخاتيجية تصبيق في عجد مغ الذخكات الرشاعية العامة و السختمصة ،كمية اإلدارة و االقتراد
جامعة السػصل ،العخاق
 عخيقات و جخدات و العتيبي ،أحسج و ناصخ و محسػد ،)2010( ،دور تصبيق معاييخ االستقصاب والتعييغ في تحقيق السيدة التشافدية ،حالة دراسية بشظ اإلسكان لمتجارة و التسػيل األردني ،مجمة
الدرقاء لمبحػث و الجراسات اإلندانية ،السجمج  10العجد ،2األردن
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 عالم ،دمحم عبج القادر،)2011(،استخاتيجيات السػارد البذخية ،العجد الخابع ،دراسات أمشية ،مرخ عسخو ،دانو خالج ،)2009(،عالقة إدارة الترسيع بتحقيق السيدة التشافدية ،دراسة ميجانية لعيشة مغشخكات اإلنذاء و التعسيخ العاممة في األردن ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الذخق األوسط لمجراسات
العميا كمية األعسال ،األردن
 مدعػدة و صاؼية ،شخون و صالحي ،)2013( ،أثخ استخاتيجية أدارة السػارد البذخية في تحقيقالسيدة التشافدية ،حالة مؤسدة  ،ENABمحكخة شيادة الميدانذ في عمػم التدييخ ،جامعة قاصجؼ
مخباح ،الجدائخ
 ناصخؼ ،آسيا ،)2015( ،أىسية رضا العسيل في تجعيع السيدة التشافدية ،دراسة حالة بشظ الخميج،محكخة نيل شيادة ماستخ اكاديسي في العمػم االقترادية ،جامعة العخبي بغ مييجؼ ،الجدائخ.
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السالحق:
السمحق()1
االستبانة:
سػف يقػم الباحث بتػزيع استبيان باستخجام كل مغ مؿياس (الديج )٦١٠٢،لؿياس الستغيخ السدتقل
(استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية) ،و مؿياس ( الخشيجؼ )٦١٠٦ ،لؿياس الستغيخ التابع (السيدة التشافدية) ،
سػف تكػن األسئمة باستخجام مؿياس ليكخت الخساسي التي سػف يؿيذ درجة مػافقة السدتجػبيغ و األسئمة
مقدسة عمى الستغيخات:

الجشذ:


ذكخ



أنثى

العسخ:


اقل مغ  30سشة



مغ  45-30سشة



أكبخ مغ  45سشة

السؤىل العالسي الحاصل عميو:
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شيادة ثانػية



معيج



إجازة جامعية



دراسات عميا

مدتػػ الجخل:


أقل مغ  50ألف ليخة سػرية



مغ  50إلى  100ألف ليخة سػرية



مغ  100إلى  150ألف ليخة سػرية



مغ  150إلى  200ألف ليخة سػرية



أكثخ مغ  200ألف ليخة سػرية

السدتػيات اإلدارية:


إدارة تشفيحية



إدارة وسصى



إدارة عميا

عجد سشػات الخبخة:
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أقل مغ  5سشػات



مغ  5إلى  10سشػات



مغ  10إلى  15سشة



أكثخ مغ  15سشة

درجة االستجابة

العبارة

مػافق
بذجة

مػافق

محايج

متغيخات استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية:
استخاتيجية تحميل الػضائف:
تقػم إدارة السػارد البذخية
بتحجيج السدؤوليات و السيام
لكل وضيفة
تقػم إدارة السػارد البذخية
بتػضيح

الييكل

التشطيسي

لمعامميغ و السػضفيغ بذكل
مجروس
تحجد إدارة السػارد البذخية

148

غيخ

غيخ مػافق

مػافق

بذجة

بذكل واضح عسا يجب عمى
كل شخز عسل
تشتقي إدارة السػارد البذخية
السػضفيغ بشاء عمى السؤىالت
و القجرات السصمػبة
تؿيذ إدارة السػارد البذخية
السجيػد الفعمي الالزم ألداء
ميسة كل مػضف
استخاتيجية تخصيط السػارد البذخية:
تحجد إدارة السػارد البذخية
مبجأ الذخز السشاسب في
السكأن السشاسب
تػازن إدارة السػارد البذخية
عجم وجػد فائس أو نقز
في السػارد البذخية
تخفف إدارة السػارد البذخية
مغ

تكميف

السػضفيغ

بشذاشات جانبية

149

تقػم إدارة السػارد البذخية
باستخجام

التكشػلػجيات

الستصػرة في التخصيط
تخفف إدارة السػارد البذخية
مغ معجل دورأن العسل
استخاتيجية التصػيخ و التجريب:
تقػم إدارة السػارد البذخية
بتأىيل السػضفيغ عمى ميام
عسميع
تعسل إدارة السػارد البذخية
عمى رفع كفاءة السػضفيغ عغ
شخيق دورات تجريبية داخمية
أو خارجية
تحجد إدارة السػارد البذخية
التجريبات األساسية لمسػضفيغ
بذكل مدبق
استخاتيجية تقييع األداء:
تؿيع إدارة السػارد البذخية

150

عساليا

و

مػضفييا

تبعا

لإلنتاج السدتيجف في اليػم
تؿيذ إدارة السػارد البذخية
االنحخافات التي تحجث في
األداء الحؿيقي لمعسال عغ
الخصة السػضػعة
تعسل إدارة السػارد البذخية
عمى إيجاد حمػل لسعالجة
االنحخافات
تتبع إدارة السػارد البذخية مبجأ
مقارنة العسال و السػضفيغ
بعزيع مع بعس
تؿيع إدارة السػارد البذخية
مػضفييا بذكل دورؼ
استخاتيجية التعػيزات:
تؿيذ إدارة السػارد البذخية
معجل التعػيزات الدائجة في
الذخكات األخخػ و شخكتيا
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تتبع إدارة السػارد البذخية
استخاتيجية التعػيس السالي
السباشخ لمعسال
تتبع إدارة السػارد البذخية
استخاتيجية

التعػيزات

السعشػية لسػضفييا
تػازن إدارة السػارد البذخية
بيغ التعػيزات الدائجة و
أىجاف الذخكة
استخاتيجية االستقصاب و االختيار :
تدتقصب إدارة السػارد البذخية
العسال الحيغ يسمكػن الخبخة و
السيارة
تعسل إدارة السػارد البذخية
عمى مذاورة مجيخؼ األقدام
عشج عسمية استقصاب العسال
تجسع إدارة السػارد البذخية
معمػمات خاصة و عامة عغ

152

األشخاص السدتقصبيغ
تختار إدارة السػارد البذخية
السػضفيغ و العسال عغ شخيق
معيارؼ الججارة و القجرة عمى
العسل الجساعي
متغيخات السيدة التشافدية:
االستجابة:
تتسيد إدارة الذخكة باالستجابة
الدخيعة لستصمبات الدبائغ
تعسل

إدارة

الذخكة

عمى

تحديغ و تصػيخ السشتجات
لتمبي كافة احتياجات الدبائغ
تعسل

إدارة

الذخكة

عمى

تدخيع عسمية اإلنتاج لتمبية
رغبات الدبائغ بدخعة
تتبع إدارة الذخكة استخاتيجية
لحرػل عمى سخعة في
تػصيل

السشتجات

لمدبائغ

153

بأسخع وقت مسكغ
تتسيد إدارة الذخكة بالقجرة
عمى التكيف مع الستغيخات
البيئية الخارجية
تتسيد إدارة الذخكة بقجرة
مشتجاتيا عمى التكيف البيئي
االبتكار و اإلبجاع:
تستاز إدارة الذخكة بتشسية
ثقافة العامميغ اإلبجاعية
تعسل

إدارة

تذجيع

الذخكة

اإلدارات

عمى
كافة

بالسداعجة في اقتخاح حمػل
عشج السذاكل
تدسح إدارة الذخكة لمسػضفيغ
بإبجاء آرائيع في العسل
تدرع

إدارة

الذخكة

روح

التعاون بيغ السػضفيغ
تقػم

إدارة

الذخكة

بتقجيع
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مشتجات تتصابق السػاصفات
الػششية و العالسية في الجػدة
و اإلنتاج
الجػدة:
تعسل إدارة الذخكة عمى تقجيع
مشتجات مصابقة لصمبات و
تػقعات الدبائغ
تعتبخ إدارة الذخكة أن جػدة
السشتج ىي عامل أساسي
لسػاجية الذخكات السشافدة
العسمية اإلدارية في الذخكة
لسعاييخ

مصابقة

الجػدة

العالسية
تقػم

إدارة

الذخكة

بتقجيع

مشتجات ذو جػدة اعمى مغ
تػقعات الدبائغ
تيتع إدارة الذخكة باستقصاب
ميارات

مػضفيغ

عالية
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لتشعكذ عمى جػدة السشتجات
السقجمة

الولحق ()2
جذاول تحليل البياناث
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ججول الستػسصات و االنحخاف السعيارؼ:
Statistics
Std. Error

Std. Error

of

of

N

Std.

Kurtosis

Kurtosis

Skewness

Skewness

Deviation

Mean

Missing

Valid

.467

.448

.236

-.586

.752

3.86

0

105

.467

-.359

.236

-.425

.713

4.17

0

105

.467

.985

.236

-.764

.820

3.90

0

105

.467

-.413

.236

-.337

.820

3.90

0

105

عبارات البحث
تقػم إدارة السػارد
البذخية بتحجيج
السدؤوليات و السيام
لكل وضيفة
تقػم إدارة السػارد
البذخية بتػضيح
الييكل التشطيسي
لمعامميغ و السػضفيغ
بذكل مجروس
تحجد إدارة السػارد
البذخية بذكل واضح
عسا يجب عمى كل
شخز عسمو
تشتقي إدارة السػار
البذخية السػضفيغ
بشاء عمى السؤىالت
و القجرات السصمػبة
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تؿيذ إدارة السػارد
.467

.189

.236

-.630

.817

3.88

0

105

.467

1.615

.236

-.857

.778

3.99

0

105

.467

-.722

.236

-.168

.777

3.95

0

105

.467

.246

.236

-.680

.774

3.70

0

105

.467

-.377

.236

-.207

.812

3.63

0

105

.467

-.189

.236

-.269

.768

3.79

0

105

البذخية السجيػد
الفعمي الالزم ألداء
ميسة كل مػضف
تحجد إدارة السػارد
البذخية مبجأ
الذخز السشاسب
في السكان السشاسب
تػازن إدارة السػارد
البذخية عجم وجػد
فائس أو نقز في
السػارد البذخية
تخفف إدارة السػارد
البذخية مغ تكميف
السػضفيغ بشذاشات
جانبية
تقػم إدارة السػارد
البذخية باستخجام
التكشمػجيات الستصػرة
في التخصيط
تخفف إدارة السػارد
البذخية مغ معجل
دوران العسل
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تقػم إدارة السػارد
.467

-.218

.236

-.337

.798

3.81

0

105

.467

-.605

.236

-.338

.831

3.96

0

105

.467

-.422

.236

-.293

.841

3.75

0

105

.467

-.348

.236

-.238

.810

3.64

0

105

.467

-.300

.236

-.119

.759

3.70

0

105

البذخية بتأىيل
السػضفيغ عمى ميام
عسميع
تعسل إدارة السػارد
البذخية عمى رفع
كفاءة السػضفيغ عغ
شخيق دورات تجريبية
داخمية أو خارجية
تحجد إدارة السػارد
البذخية التجريبات
األساسية لمسػضفيغ
بذكل مدبق
تؿيع إدارة السػارد
البذخية عساليا و
مػضفييا تبعا لإلنتاج
السدتيجف في اليػم
تؿيذ إدارة السػارد
البذخية االنحخافات
التي تحجث في
األداء الحؿيقي
لمعسال عغ الخصة
السػضػعة
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تعسل إدارة السػارد
.467

-.542

.236

-.208

.856

3.70

0

105

.467

-.507

.236

-.345

.941

3.53

0

105

.467

.057

.236

-.586

.803

4.01

0

105

.467

1.444

.236

-.744

.741

3.76

0

105

.467

.432

.236

-.657

.858

3.77

0

105

.467

.120

.236

-.474

.865

3.70

0

105

البذخية عمى إيجاد
حمػل لسعالجة
االنحخافات
تتبع إدارة السػارد
البذخية مبجأ مقارنة
العسال و السػضفيغ
بعزيع مع بعس
تؿيع إدارة السػارد
البذخية مػضفييا
بذكل دورؼ
تؿيذ إدارة السػارد
البذخية معجل
التعػيزات الدائجة
في الذخكات األخخػ
و شخكتيا
تتبع إدارة السػارد
البذخية استخاتيجية
التعػيس السالي
السباشخ لمعسال
تتبع إدارة السػارد
البذخية استخاتيجية
التعػيزات السعشػية
لسػضفييا
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تػازن إدارة السػارد
.467

.705

.236

-.426

.744

3.58

0

105

.467

-.230

.236

-.198

.760

3.74

0

105

.467

-.478

.236

-.513

.917

3.88

0

105

.467

-.194

.236

-.133

.727

3.72

0

105

.467

-.803

.236

-.083

.809

3.87

0

105

البذخية بيغ
التعػيزات الدائجة
و أىجاف الذخكة
تدتقصب إدارة
السػارد البذخية
العسال الحيغ يسمكػن
الخبخة و السيارة
تعسل إدارة السػارد
البذخية عمى مذاورة
مجيخؼ األقدام عشج
عسمية استقصاب
العسال
تجسع إدارة السػارد
البذخية معمػمات
خاصة و عامة عغ
األشخاص
السدتقصبيغ
تختار إدارة السػارد
البذخية السػضفيغ و
العسال عغ شخيق
معيارؼ الججارة و
القجرة عمى العسل
الجساعي
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تتسيد إدارة الذخكة
.467

.065

.236

-.533

.726

4.14

0

105

.467

.155

.236

-.667

.734

4.22

0

105

.467

-.746

.236

-.195

.667

4.16

0

105

.467

-.991

.236

-.097

.711

4.07

0

105

.467

.436

.236

-.589

.841

3.75

0

105

.467

-.561

.236

-.283

.875

3.75

0

105

باالستجابة الدخيعة
لستصمبات الدبائغ
تعسل إدارة الذخكة
عمى تحديغ و
تصػيخ السشتجات
لتمبي كافة احتياجات
الدبائغ
تعسل إدارة الذخكة
عمى تدخيع عسمية
اإلنتاج لتمبية رغبات
الدبائغ بدخعة
تتبع إدارة الذخكة
استخاتيجية لحرػل
عمى سخعة في
تػصيل السشتجات
لمدبائغ بأسخع وقت
مسكغ
تتسيد إدارة الذخكة
بالقجرة عمى التكيف
مع الستغيخات البيئية
الخارجية
تتسيد إدارة الذخكة
بقجرة مشتجاتيا عمى
التكيف البيئي
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تستاز إدارة الذخكة
.467

.097

.236

-.497

.786

3.81

0

105

.467

-.570

.236

-.399

.854

3.96

0

105

.467

.328

.236

-.633

.789

3.95

0

105

.467

-.783

.236

.059

.818

3.75

0

105

.467

-.575

.236

-.054

.648

4.06

0

105

.467

-1.065

.236

-.226

.726

4.14

0

105

بتشسية ثقافة العامميغ
اإلبجاعية
تعسل إدارة الذخكة
عمى تذجيع
اإلدارات كافة
بالسداعجة في اقتخاح
حمػل عشج السذاكل
تدسح إدارة الذخكة
لمسػضفيغ بإبجاء
آرائيع في العسل
تدرع إدارة الذخكة
روح التعاون بيغ
السػضفيغ
تقػم إدارة الذخكة
بتقجيع مشتجات
تتصابق السػاصفات
الػششية و العالسية
في الجػدة و اإلنتاج
تعسل إدارة الذخكة
عمى تقجيع مشتجات
مصابقة لصمبات و
تػقعات الدبائغ
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تعتبخ إدارة الذخكة
أن جػدة السشتج ىي
.467

-.700

.236

-.312

.651

4.26

0

105

.467

.203

.236

-.513

.739

4.05

0

105

.467

.332

.236

-.463

.728

3.90

0

105

.467

-.928

.236

-.013

.700

4.01

0

105

.467

.956

.236

-.287

.588

3.98

0

105

.467

-.335

.236

-.088

.761

4.70

0

105

.467

-.822

.236

-.020

.743

3.92

0

105

عامل أساسي
لسػاجية الذخكات
السشافدة
العسمية اإلدارية في
الذخكة مصابقة
لسعاييخ الجػدة
العالسية
تقػم إدارة الذخكة
بتقجيع مشتجات ذو
جػدة اعمى مغ
تػقعات الدبائغ
تيتع إدارة الذخكة
باستقصاب ميارات
مػضفيغ عالية
لتشعكذ عمى جػدة
السشتجات السقجمة
متػسط استخاتيجية
تحميل الػضائف
متػسط استخاتيجية
تخصيط السػارد
البذخية
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متػسط استخاتيجية
التصػيخ و التجريب

.467

.298

.236

-.323

.658

3.76

0

105

.467

4.231

.236

-1.251

.636

3.87

0

105

.467

.352

.236

-.021

.553

3.96

0

105

.467

1.629

.236

-.239

.465

3.93

0

105

.467

.141

.236

.026

.564

4.10

0

105

.467

.108

.236

-.154

.637

3.91

0

105

.467

.213

.236

.067

.549

4.12

0

105

.467

1.310

.236

-.072

.489

3.97

0

105

متػسط استخاتيجية
تقييع األداء
متػسط استخاتيجية
التعػيزات
متػسط استخاتيجية
االستقصاب و
االختيار
متػسط الستغيخ
استخاتيجية إدارة
السػارد البذخية
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متػسط ميدة
االستجابة
متػسط ميدة
االستجابة
متػسط ميدة الجػدة

متػسط السيدة
التشافدية

