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َََََ وَقَااَ ََبَ أَوَوِعْنِي اانَوَََِوَرِااِعََْت كِ َ َاا

وَال اَََّ ََالَّ  نَوَتْكَ ِتََنَلَان َوَنَلَا َََ

وَوَََِوَنِ َاااصََلَاااَل رََْاَِْوَاااَخَِوَوَ ِ  لْي ااانََََ

ل ر نيَ   بَْْحِ َ   ََف نَن بََ  كََالصَ 
 صدق اهلل العظٍم

 

 سورة النمل 

 (99اٌَة )
 

 



 

 أ

 االهذاء
 

كثخ مغ ىع كعانيشا الكثيخ مغ الرعػبات كىا نحغ اليـػ بجأنا بأكثخ مغ يج كقاسيشا أ
ياـ كخبلصة مذػارنا بيغ دفتي ىحا العسل الميالي كتعب األكالحسج هلل نصػي سيخ 

 الستػاضع.
هللا  مشارة العمع كاإلماـ السرصفى، إلى سيج الخمق إلى رسػلشا الكخيع دمحم صل إلى

 عميو كسمع.
لى مغ أحسل اسسو بكل فخخ ... إلى مغ عمسشي الشجاح كالربخ إلى مغ افتقجه في إ

 .... مػاجية الرعاب .. كلع تسيمو الجنيا ألرتػي مغ حشانو
 أبي رحسو هللا كجسعشي معو في عمييغ

اكت سعادتي بخيػط مشدػجة بقمبيا لى مغ حبػع الحي ال يسل العصاء إإلى اليش
 لى....إ

 كالجتي العديدة
 لى.....ي في عخكقي كيميج بحكخاىع فؤادي إلى مغ حبيع يجخ إ

 خػاتيإخػاني كأ

 لى مغ تحسمت معي الرعاب ككانت السحفد كالسذجع لي إلكساؿ دراستي العمياإ
 ....رؼيقة دربي كشخيكة حياتي 

 تي الغاليةزكج

 ..... إلى بدستي كفخحتي كشسػع حياتي
 (حارث كىساـ ككشاف كسساء )أشفالي

  
 ىجي ىحا الجيجاليكع أ 

 
 

 الباحث
 عبجهللا دمحم سميطان



 

 ب

 شكش وثُاء
رَبِّ أَوْزِعْنِيً أَْْ أَْْيرَ َ    ﴿سبحاف هللا كبحسجه عجد خمقو كرضا نفدو كزنة عخشػو كمػجاد كمساتػو 

ِِاَ اليَّيِِلاَِ         نِعْمَتَكَ الَّتًِ  ََيِ ِِيً ِع ًَّ وَعََلى وَالَِديَّ وَأَْْ أَْعَميلَ َصيِِلا ِ َر َْايِوَ وََأِِْْْلِنيً ِح َْتمَِتيكَ  ) سػػرة الشسػل ﴾ أَنَْعْمتَ عََل
 ( كعمى آلو كصحبو كسمع .دمحم ) نبيشاهللا تعالى عمى  كصل (.99اآلية

كالسدػاعجة  لػي يػجا العػػف   كل مغ مج  الثشاء لأتػجو بالذكخ ك  أفنيي رسالتي أيصيُب لي كأنا 
 األستتت ا سػػػتاذي الفاضػػػل ألُ  امتشػػػانيبػػػجأ بتػجيػػػو شػػػكخي ك أجػػػل إنجػػػاز ىػػػحا الجيػػػج الستػاضػػػع ك أمػػػغ 

الػػحي مشحشػػي مػػغ لديػػخ عمسػػو ك شػػخؼ عمػػى رسػػالتي أالػػحي   عتتج عتتجران  ؤ   التتجو ؾ الطستتاعج 
مدػيخة الجراسػػة،  أثشػػاءسػبيمي كرؼيػع خمقػو مػػا سػاعجني عمػى تخصػػي كػل الرػعػبات التػػي اعتخضػت 

فػػي إخػخاج ىػحه الخسػالة عمػػى ىػحا الشحػػ، كفق ػػو  الكبيػخ األثػخُ ككػاف لتػجيياتػو الؿي سػة كآرااػػو الدػجيجة 
 .خيخ الجداء يهللا كجداه عش  
لػجعسيا الستػاصػل لمجراسػات العميػا  عسػادة كميػة اإلدارة كاالقترػادل امتشػانيكخي ك كجو ُشػأُ  ك
 بالكمية.

ساتحتي األفاضل الػحيغ كػانػا لػي مرػجر ألالػفاء أف أتقجـ بالذكخ العسيق  يجفعشي كاجبك 
راػػػيذ قدػػػع االدارة الرػػػشاذية االسػػػتاذ مدػػػيختي الجراسػػػية كأخػػز مػػػشيع  أثشػػػاءعصػػاء لمعمػػػع كالخمػػػق 

ك االسػػتاذ السدػػاعج حطتتج   تتا الظؾ تت  أكتتخم أ الػػجكتػركاالسػػتاذ  بتتخاليؼ الوبتتؾ   ميستتخ إ الػػجكتػر
كاألسػتاذ السدػاعج ،عبجالست ا  الاتا   ػهيًكاألستاذ السدػاعج الػجكتػرعادل  اكخ الظعطة الجكتػر
 .بسام مظيبكالسجرس  عمي عبج الف اح كالجكتػرأالء حسيب الوميمي  الجكتػر

أتقػػػػػجـ بػػػػػػافخ شػػػػػكخي كدمتشػػػػػاني إلػػػػػى التجريدػػػػػيغ األفاضػػػػػل محكسػػػػػي إسػػػػػتسارة اإلسػػػػػتبانة  ك
 ع كدرشاداتيع بذأف كل السعمػمات التي ألشت إستسارة اإلستبانة.كمؿي سييا لسبلحطاتيع كتػجيياتي

 سػػبلذال العديػػدة شػػسعة دربػػي فيػػي …  … كال يكػػػف الذػػكخ كاؼيػػال فػػي الػفػػاء لػالػػجتي 

أتقػجـ بخػالز شػكخي  ك كعصػااي، قػػتي كمشبػع كجػدي سخك  كالشجػى  الدعادة سخك  ،اآلمغ كالسأكى 
 ألخػػػػاني كجسيػػػع الػػػحيغ سػػػاعجكني فػػػأدعػا هللا أف يجػػػدييع عشػػػي خيػػػخ الجػػػداء. كالذػػػكخ السػصػػػػؿ

   مدادة رايذ كأعزاء لجشة السشاقذة الحيغ استيجفػا التقػيع العمسي ليحه الخسالة.ل
مػػػجة  كافػػػة لسدػػػانجتيع كمدػػػاعجتيع لػػػي فػػػيأتقػػػجـ بذػػػكخي كتقػػػجيخي الػػػى زمػػػبلء الجراسػػػة  ك

)ماجج صعب سالمة   دمحم ابخاليؼ   احطتج عبتجالداد   احطتج تي لمساجدتيخ، كاخز بالحكخدراس
 مبخد(.

بالذػػكخ الجديػػل كفػػااق التقػػجيخ لكػػل مػػغ كػػاف لػػو فزػػل عمػػي  كلػػع تدػػعفشي الػػحاكخة  ـأتقػػج ك
 عمى ذكخىع، أسأؿ هللا ليع جسيعال أف يػفقيع لمخيخ كأف يجدييع عش ي خيخ الجداء.

 الباحث



 

 ج

 ضهخسخادل
الجراسػػة الػػى التعػػخؼ عمػػى دكر مخكنػػة الترػػشيع بػصػػفيا أحػػج السقػمػػات االساسػػية  جؼتيػػ

كمتغيػػػػخ السقػػػػجرات الجػىخيػػػػة بػصػػػػفيا  مذػػػػخكاتالبلزمػػػػة لمبقػػػػاء كالشسػػػػػ كتحقيػػػػق السيػػػػدة التشافدػػػػية ل
فػػي تحقيػػػق رضػػا الدبػػػف بػصػػػفو تػجػػو يسثػػػل  ذػػػخكةاالسػػتخجاـ األمثػػل لسػػػػارد كميػػارات كقػػجرات ال

بدػػبب ازديػػػاد حػػجة السشافدػػػة كسػػعي كػػػل فػػي عػػػالع االعسػػاؿ اليػػػػـ،  ذػػػخكاتاليػػجؼ الػػػخايذ لكػػل ال
لمتسيػػد عػػغ مشافدػػييا فػػي سػػبيل جػػحب الدبػػااغ الجػػجد أك االحتفػػاي  بالدبػػااغ الحػػالييغ، كتقػػػـ  شػػخكة

مػػػى التخكيػػػد عمػػػى رضػػػا الدبػػػػف كمعخفػػػة فمدػػػفة األسػػػاليب اإلداريػػػة الحجيثػػػة فػػػي مخكنػػػة الترػػػشيع ع
عبػػػخ اسػػػتخجاـ القػػػجرات كالسيػػػػارات  ذػػػخكةاحتياجػػػاتيع كتػقعػػػاتيع كتعسيػػػق فكػػػخة أف الدبػػػػف يػػػجيخ ال

تحقيق ىحا التػجو في تقػجيع السشتجػات الستشػعػة التػي تمبػي إذ اف افزل استخجاـ، الستاحة كالسػارد 
تجابيخ التي يسكشيػا مػغ ؾيػاس رضػا زبااشيػا لم ذخكاتشسػحات كرغبات الدبػف يقتزي اتخاذ تمظ ال

فػي ىػحا السجػاؿ، كتحؿيقػا  مدػاىسة بػصػفيا، لحلظ جاءت ىػحه الجراسػة عسا تقجمو ليع مغ مشتجات
 ليحا الغخض تع صيالة مذكمة الجراسة بسجسػعة أسئمة تتمخز باالتي:

 ؟مخكنة الترشيعالسبحػثة مقػمات  الذخكاتىل تستمظ  -9
ىل ىشاؾ ترػر كاضح لجى العامميغ في الذخكات السبحػثة عغ مدتػيات الخضا لدبااغ  -2

 ؟الذخكة

  كرضا الدبػف؟ مخكنة الترشيعما ىػ دكر السقجرات الجػىخية في العبلقة بيغ  -3

مجبلت  ،الكتبمغ  البيانات كالسعمػمات مغ مرادرىا األكلية كالثانػية، تجسعقج ك      
مجسػعة شخكات الكخكنجي لمسذخكبات كاختيخت  ،لتغصية الجانب الشطخي  ،كمػاقع االنتخنت

ليكػف ، إلجخاء ىحه الجراسةميجانال  في محافطة كخكػؾالغازية كالعرااخ كالسياه الػاقعة 
مغ العامميغ  كالسعمػمات البيانات كجسعتمرجر البيانات كالسعمػمات عغ الجانب العسمي

 مغ عجد عمى كزعت رايدة كأداة  صسست التي تبانةاستسارة االس شخيق في الذخكة عغ
تع ك فخضي لمجراسة ككضعت العجيج مغ الفخضيات ، مخصط، كصيغة السعسل في العامميغ

 معامل ارتباطبػصفيا األساليب اإلحرااية في تحميميا  بعج ذلظ اختبار الفخضيات باستخجاـ
التأثيخ كالتبايغ بيغ ك لؿياس عبلقات االرتباط  (AMOS)سبيخماف كالبخنامج االحرااي 

 متغيخات الجراسة كتػصمت الجراسة الى مجسػعة مغ االستشتاجات أىسيا:
تستمظ الذخكات السبحػثة السقػمات األساسية لسخكنة الترشيع كالسقجرات الجػىخية التي  -9

 تسكشيا مغ انتاج مشتجات مختمفة كبدخعة ؾياسية.

، رضا الدبػف كبيغ  مخكنة الترشيعمعشػي بيغ أبعاد  كتأثيخ إيجابيكجػد عبلقة ارتباط  -2
 .تحقيق رضا الدبػف السبحػثة في  ذخكاتتجعع ال مخنة الترشيعأي أف أبعاد 



 

 د

رضا كبيغ  أبعاد السقجرات الجػىخيةمعشػي بيغ  كجػد عبلقة ارتباط كتأثيخ إيجابي -3
 .                           تحقيق رضا الدبػف ة في السبحػث ذخكاتتجعع ال السقجرات الجػىخيةأي أف  الدبػف،

 
أىسيا،  تع ذكخ مجسػعة مغ السقتخحات في ضل االستشتاجات التي تػصمت ليا الجراسةك 

ضخكرة تبشي ادارة الذخكة مفيػـ مخكنة الترشيع كالتعخؼ عمى اىع االبعاد التي يسكغ اف تؤثخ 
معامميغ كالحخفييغ لإعصاء السديج مغ الربلحيات  يشبغي عمى الذخكات السبحػثة ك أداايا،عمى 

لمؿياـ بالتحديشات السدتسخة مغ خبلؿ السداعجة في اجخاء تعجيبلت كاضافة احجاـ حجيثة 
 لسا ليا مغ أىسية في تحقيق رضا زبااشيا.، لمسشتجات
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 مذيتادل
تػاجو الذخكات عامةل كالذخكات السبحػثة خاصةل تحجيات كثيخة مشيا التصػر الت قاني         

كالسشافدة الذجيجة، كمغ أجل دخػؿ عالع التشافذ بشجاح يحتاج السجيخكف في كل الذخكات إلى 
التعاكف مع الدبااغ في عسميات التخصيط كالتشبؤ الجقيق لتحجيج احتجاجاتيع كرغباتيع، كتحتاج 

إلى البحث عغ أفزل السسارسات في عسميات الترشيع ، األمخ الحي دفع معطع  الذخكات
الحي يػفخ  مخكنة الترشيعإلى تصبيق مفاـيع كتقشيات إدارية حجيثة لعل مشيا  عاصخةسالالذخكات 

لمذخكة مداحات كاسعة لمتعبيخ عغ ما تستمكو مغ قجرة لمتشافذ ,ؼيسا تسثل السقجرات الجػىخية 
االمخ الحي يزسغ  مخكنة الترشيعيا لتحقيق الشجاح في تصبيق تتسكغ الذخكة مشالسمحة التي ا

لمذخكة انتاج مشتجات تتصابق كرغبات الدبػف كبسا يزسغ تحقيق رضا الدبػف ، لحا اصبح 
كالقجرات الجػىخية في الذخكات السبحػثة ضخكرة أساسية لشجاحيا  مخكنة الترشيعتذخيز أبعاد 

الع بأسخه أف التصػر العمسي كالتقشي الحي يذيجه الع ككالسحافطة عمييع,  رضا زبااشياإلى  كصػال
ه مػاكبة ىح نحػفي السجاؿ الرشاعي اكجب عمى الذخكات الدعي  ال سيسافي جسيع السجاالت ك 

يا يتحقق رضا الدبػف الحي يسثل لاية الذخكة كمؤشخا حاسسا لشجاحيا السجاالت الحيػية كالتي مش
 .السحتجـفي سػؽ  السشافدة 

مخكنة الجراسة ىػ تدميط الزػء عمى الجكر الحي يؤديو  ىجؼكتأسيدا عمى ما تقجـ فاف     
بخ ع ،حقيق رضا الدبػف في ت ذخكاتاسيغ عمى نذاط التدػيق في الفي دعع جيػد القا الترشيع

ستة كبػية تحقيق ذلظ فقج تزسشت الجراسة , اكسيص امتغيخ تفعيل دكر السقجرات الجػىخية بػصفو 
 عبخ ثبلثة مباحث نهذراسحانمىٍدًطارَاإلانمرخعٍحنذراساخ, تشاكؿ الفرل االكؿ افرػؿ

استعخض االكؿ عجدا مغ الجراسات السخجعية ذات الرمة بستغيخات الجراسة الحالية , ؼيسا تشاكؿ 
في حيغ , البيانات كالسعمػمات كتحميل جسع كأدكات كأساليب الجراسة الحالية مشيجيةالثاني 

 .نبحة تعخيؽية بسيجاف الجراسة، ككصف األفخاد عيشة الجراسةاستعخض السبحث الثالث 
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ما ـية مخكنة  لسخكنة الترشيع عبخ ثبلثة مباحث تشاكؿ االكؿاما الفرل الثاني فقج خرز 
ؼيسا استعخض , شخؽ الػصػؿ الى مخكنة الترشيع كمقاييديا, في حيغ استعخض الثاني الترشيع

 .ابعاد مخكنة الترشيعالسبحث الثالث 
 مػضػع  الثالث في حيغ استعخض الفرل  عثر اندٌُرٌح مباحث تظا ل ربعة اانممذراخ

السبحث الثاني  اىسية السقجرات ؼيسا استعخض  السبحث االكؿ  مفيػـ السقجرات الجػىخية
حث بالسفي حيغ عخض  الجػىخيةخرااز السقجرات , اما السبحث الثالث فقج عخض الجػىخية

.الخابع  ابعاد السقجرات الجػىخية

رضػا الدبػػػف مػػجخل اربعػػة مباحػػث تشػػاكؿ االكؿ  مػغامػا الفرػػل الخابػع فقػػج تشػػاكؿ رضػا الدبػػػف 
بيشسػػػا اسػػػتعخض الثالػػػث , كخصػػػػات تحؿيقػػػو أىسيػػػة رضػػػا الدبػػػػف  ؼيسػػػا اسػػػتعخض الثػػػاني مفػػػاـيسي

أبعػػػاد رضػػػا الدبػػػػف, كاختػػػتع السبحػػػث الخابػػػع بتحجيػػػج  اصػػػشاؼ الدبػػػػف كالعػامػػػل السػػػؤثخة فػػػي رضػػػا
 .الدبػف 

 مثحثٍه عثر نهذراسح انمٍذاوً اختصتانداوة فمذ انخامس انفصم السبحث االكؿ تشاكؿ اما
 .الجراسة انسػذج اختبارؼيسا استعخض الثاني  كصف كتذخيز متغيخات الجراسة

كاختتست الجراسة بالفرل الدادس الحي تشاكؿ االستشتاجات كالسقتخحات عبخ مبحثيغ تشاكؿ االكؿ 
 عخض الثاني مقتخحات الجراسة.االستشتاجات ؼيسا 
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 انفظم األول
 واإلطاس ادلُهجي نهذساست ادلشجعيت راث انظهتنذساساث ا

ذات الرمة  السخجعيةبعس الجراسات الزػء عمى السعمػمات التي احتػاىا ىحا الفرل  تدمط 
كأىسيتيا كأىجافيا كبشاء الجراسة  ةمذكمتزسغ الفرل  ، كفادة مشيالئل بستغيخات الجراسة الحالية

جسع البيانات التي تع مغ خبلليا  ككصف اآلليةيا االفتخاضي كصيالة فخضياتيا، مخصص
كصف  كمغ ثعشتااج، الاستخخاج تحميميا ك كالصخااق الستبعة في كالسعمػمات كتحجيج األساليب 

 اآلتي:  سباحثالذلظ مغ خبلؿ ك  السبحػثيغ كاألفخادمجتسع الجراسة 
 

 .الج اسة الاالية اتبط غيخ  الصمة ات  الطخجعيةالج اسات  مؽ بعضالطباث األ ل: 
 .الج اسة مظدوية الطباث الثاري:

 .عيظة الج اسةاأل خاد ،   صف سةالج ا ربحة تعخ فية بطيجانالطباث الثالث : 
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 ادلبحث االول
 انذساست احلانيت اثمبخغري انظهتراث  ادلشجعيت بعض انذساساث

ذات الرمة  السخجعيةالسعمػمات التي احتػاىا ىحا السبحث بعس الجراسات تتشاكؿ 
لششتقل بعج  مخكنة الترشيع الجراسات الدابقة عغ الىالتصخؽ  كذلظ مغ لحالية،الجراسة ا بستغيخات

 كاآلتي: ك  بخضا الدبػف ، ثع الجراسات الستعمقة بالسقجرات الجػىخيةذلظ الى الجراسات الستعمقة 
 :بطخ رة ال صظيعأ اًل: الج اسات الط عمقة 

 الج اسات العخبية -1
 بطخ رة ال صظيعالط عمقة  العخبية ( الج اسات1وج ل )ال

 (0216)داود وجىاد،  9الجراسة  

 عشػاف الجراسة
أثخ مخ رة ال صظيع  ي تاقيق الطيدة ال ظا سية: د اسة تظبيكية  ي عيظة 

 مخ ا ة مؽ شخوات  زا ة الصظاعة  الطعادن.

 مذكمة الجراسة

الجراسة في مجى قجرة الذخكات الرشاذية السبحػثة عمى  تذخيز مذكمةتع 
استخجاـ مخكنة الترشيع في تحقيق السيدة التشافدية، كتع صيالة ذلظ في 

 تداؤالت كآالتي:
ما شبيعة العبلقة بيغ مخكنة الترشيع كالسيدة التشافدية في الذخكات  .9

 السبحػثة؟

دة التشافدية في ىل تؤثخ أبعاد مخكنة الترشيع إيجابال في تحقيق السي .2
 الذخكات السبحػثة؟

 ىجؼ الجراسة

تيػػػجؼ الجراسػػػػة الػػػػى معخفػػػػة أثػػػػخ مخكنػػػػة الترػػػػشيع الستسثمػػػػة بػػػػػ )مخكنػػػػة السكػػػػااغ، 
كمخكنػػة السػػديج، كمخكنػػة السشتػػػج الججيػػج، كمخكنػػة العامػػل( عمػػى السيػػدة التشافدػػية 

 في الذخكات السبحػثة.

أىع 
 االستشتاجات

ة الترػػػشيع كالسيػػػدة ارتبػػاط ايجابيػػػة بػػػيغ مخكنػػػ تػصػػمت الجراسػػػة الػػػى كجػػػػد عبلقػػػة
تػصػػػمت الجراسػػػة الػػػى قػػػجرة الذػػػخكات السبحػثػػػة عمػػػى تحقيػػػق السيػػػدة  التشافدػػػية، ك

كتصػػيخ مخكنػة الترػشيع بأبعادىػا التػي اعتسػجت  التشافدية مغ خػبلؿ زيػادة العشايػة
 في ىحه الجراس.

 أىع
 السقتخحات

االبعاد  عادىا السعتسجة فزبل عغرشيع بأببسخكنة الت التأكيج عمى العشاية -
 االخخى التي مغ السسكغ اف تجعع السيدة التشافدية.

تبشي  لسيدة التشافدية لتعديدىا مغضخكرة متابعة إدارات الذخكات ألبعاد ا -
األبعاد األكثخ تأثيخال مغ مخكنة الترشيع لسا تتدع بو بيئة األعساؿ مغ حاالت 
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  عجـ تأكج عاٍؿ كتغييخ مدتسخ.

 (0219)ػبذ انكشٌى ودمحم، 2جراسة ال

 عشػاف الجراسة
تأثيخ ام الك الشخوة لمطقج ات الوؾهخ ة  ي تعد د الطخ رة ال صظيعية: د اسة 

 تظبيكية  ي الشخوة العامة لمصظاعات االرشائية

 مذكمة الجراسة

كباستسخار الى بشاء قجرات تسيدىا عغ ليخىا مغ السشافديغ  تدعى الذخكات
بالذكل الحي يجعميا قادرة عمى تشػيع مشتجاتيا أك عمى سخعة التحػؿ مغ مشتج 

 :خ، كتسحػرت مذكمة الجراسة بسا يأتيالى آخ
ىل تتستع الذخكة السبحػثة بسخكنة ترشيعية؟ كىل ىي قادر عمى التحػؿ  .9

 مغ مشتج الى اخخ بديػلة؟

ما شبيعة كمدتػى العبلقة بيغ السقجرات الجػىخية كمخكنة الترشيع؟ كما  .2
 ىػ دكر السقجرات الجػىخية في تحقيق السخكنة الترشيعية؟

 ىجؼ الجراسة

دراسة أىسية مخكنة الترشيع برػرة عامة كالذخكة السبحػثة برػرة خاصة، 
ي تحقيق كحلظ تيجؼ الجراسة الى تحجيج عبلقة كأثخ السقجرات الجػىخية ف

 .السخكنة الترشيعية

أىع 
 االستشتاجات

تػصمت الجراسة الى كجػد عبلقة ارتباط معشػية بيغ مكػنات السقجرات  -
 الجػىخية كالسخكنة الترشيعية.

خات في اذكاؽ يسكغ لمذخكة السبحػثة تحديغ اداء عسمياتيا كمػاجية التغيي -
 ة.تبشي السخكنة في عسمياتيا الترشيعي الدباف كشمباتيع مغ

 أىع
 السقتخحات

الذخكة السبحػثة بالسقجرات الجػىخية سػاءل عمى  أكصت الجراسة بزخكرة عشاية
بيا لجكرىا في  كة، كالعسل عمى تشسيتيا كالعشايةمدتػى االفخاد العامميغ اك الذخ 

  تعديد السخكنة الترشيعية.
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 :الج اسات األجظبية  -ب
 بطخ رة ال صظيعاألجظبية الط عمقة  ( الج اسات0الوج ل )

 (Ngamsirijit, 2008) (9دراسة )

 عشػاف الجراسة
Manufacturing Flexibility Improvement: Case Study 

and Survey of Thai Automotive Industry  

 انسٍبساث نصُبػت واستمصبء حبنت دساست: انتصٍُغ يشوَت تحسٍٍ

 انتبٌالَذٌت

 الجراسة مذكمة

 يسكشػو مشيػا القميػل كلكػغ مخكنػة الترػشيع تحدػيغ بكيؽيػة الذػخكات معطػع تعتخؼ
 إلػػػى اليػػػػـ الترػػػشيع مشطسػػػات تسيػػػل فزػػػبل عػػػغ شاقتيػػػا، بكامػػػل بشجػػػاح تشفيػػػحىا
ػػا يعشػػي كىػػحا االسػػتخاتيجي، السدػػتػى  عمػػى الترػػشيع مخكنػػة كتشفيػػح تحدػػيغ  إدراكل
 بالسخاشخ. الػعي كزيادة لمفػااج أعمى

 ىجؼ الجراسة

 الترػػشيع مخكنػػة لتحدػػيغ الحاليػػة الػقػػػؼ عمػػى السسارسػػات الػػى تيػػجؼ الجراسػػة
 ، فزػػػبلل عػػػغ كضػػػعالتايبلنجيػػػة الدػػػيارات صػػػشاعة كال سػػػيسا الترػػػشيع، بيئػػػة فػػػي

 فػػي السخكنػػة مػػغ مدػػتػى  أعمػػى تحقيػػق كيسكػػغ جيػػج بذػػكل لمعسميػػات إسػػتخاتيجية
 التشافدػػػػية مداياىػػػػا زيػػػػادة أك عمػػػػى الحفػػػػاي لمذػػػػخكة يسكػػػػغ ، كبالتػػػػالي. الترػػػػشيع
 .التػريج كسمدمة الترشيع مغ مؤكجة ليخ ضخكؼ ضل في كربحيتيا

أىع 
 االستشتاجات

 الػػػجاخمي االتدػػػاؽ درجػػة خػػػبلؿ مػػغ الترػػػشيع اسػػػتخاتيجية فعاليػػة ؾيػػػاس يسكػػغ -
 كتساسػػكيا الترػػشيع، لخيػػارات الػػجاخمي التساسػػظ كيذػػسل لسحتػاىػػا/ كالخػػارجي

 السجػػػػػاالت فػػػػػي كالخيػػػػػارات التشافدػػػػػية كاالسػػػػػتخاتيجية ، الخارجيػػػػػة البيئػػػػػة مػػػػػع
 .ى األخخ  الػضيؽية

 قػجرات أربػع مػغ مجسػعػة عػغ االستقرػاء كتحميػل الحالػة دراسة نتااج كذفت -
 فػي فػااس أنيػا عمػى ترػشيفيا يسكػغ السخكنػة، تشفيػح نجػاح فػي تدػاىع ترشيع
 كالييكػػػل كالسػػػػرد، السذػػػتخي  بػػػيغ كالتشدػػػيق كاإلدارة، اإلنتػػػاج كمخاؾبػػػة السػػػػارد،
 .الجاعسة التحتية كالبشية

 السقتخحاتأىع 

 كأكلػيػػػػػة الترػػػػػشيع مخكنػػػػػة عمػػػػػى التأكيػػػػػج الرػػػػػشاذية الذػػػػػخكات مػػػػػجيخي  عمػػػػػى -
 الترشيع. أنطسة في ةرايد تشافدية

 متشػعػػة مجسػعػة اختيػار التذػغيمي، مػغ السدػتػى  فػي لترػشيع بسخكنػة العشايػة -
 مػػغ الكثيػػخ ضػػػء فػػي الػػتحكع اسػػتخاتيجية كبػػجاال الستاحػػة الشطػػاـ تكػيشػػات مػػغ

 .ذلظ إلى كما كالتكاليف كاإلنتاجية كالجػدة السخكنة معاييخ
 (Khoobiyan et. al, 2017) 2الجراسة 
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 Taxonomy of Manufacturing Flexibility at عشػاف الجراسة

Manufacturing Companies Using Imperialism 

Competitive Algorithms, Support Vector Machines and 

Hierarchical Cluster Analysis  

 انتُبفسٍت انهشيٍبث ببستخذاو انتصٍُغ ششكبث فً انتصٍُغ يشوَت تصٍُف

 انتشاتبٍت انكتهت وتحهٍم انًتجهبث آالث ودػى ، اإليبشٌبنٍت

 الجراسة مذكمة
 مختمػف بذػكل الترػشيع شػخكات كتترػخؼ األبعػاد متعػجد مفيػػـ الترشيع مخكنة

 كالتػي األبعاد، مسا يجعميػا عػاجدة عػغ مػاجيػة التقمبػات البيئيػة ىحه استخجاـ في
 الصمب. كحجع السشتج ميدات في متكخرة تغييخات فييا تحجث

 ىجؼ الجراسة

 مخكنػة عمػى السدػيصخة السجسػعػات كتحجيػج الترػشيف دراسػة الػى تيػجؼ الجراسػة
 السؤلفػػات محتػػػى  تحميػػل مػػغ الترػػشيع مخكنػػة أبعػػاد اسػػتخبلص يػػتع الترػػشيع، إذ

، كالتػػي يسكػػغ اف تدػػاعج السشطسػػات عمػػى مػاجيػػة حػػاالت عػػجـ الخبػػخاء كأحكػػاـ
 التأكج كالتقمبات البيئية.

أىع 
 االستشتاجات

السييسشػػػة ىي)مخكنػػػة  السخكنػػػة مػػػغ أنػػػػاع ةثبلثػػػ تػصػػػمت الجراسػػػة الػػػى كجػػػػد -
ا 94 االعتبػػػار فػػػي األخػػػح مػػػع كاؼيػػػة(التدػػػميع، مخكنػػػة مقترػػػجة، مخكنػػػة   ُبعػػػجل

 الترشيع. لسخكنة

 إلػػػى يذػػػيخ مسػػػا السجسػعػػػات، جسيػػػع فػػي األكلػػػى األكلػيػػػة ىػػػػ الججيػػػج السشػػتج -
 العسػػػػبلء احتياجػػػػات فػػػػي التغييػػػػخ مخاعػػػػاة مػػػػع الججيػػػػج، لمسشػػػػتج عاليػػػػة أىسيػػػػة

 الدػؽ. في كالسشافدة العالية

 السقتخحاتأىع 

 فػػي فعالػة تكػػف  التػػي السخكنػة أبعػاد تحجيػج الرػػشاذية السشطسػات مػجيخي  عمػى -
 مجسػعػػػة كتحجيػػج الرػػمة ذات صػػشاعتيع فػػػي الشطػػخ مػػغ الرػػشاعي تشطػػيسيع
 .بيع الخاصة السخكنة

 فػػي السحػػجدة الترػشيعية السخكنػػة أبعػاد تشفيػػح الرػػشاذية الذػخكات مػػجيخي  عمػى -
 حػػػػجدكا كالرػػػػشاعييغ األكػػػػاديسييغ الخبػػػػخاء ألف انتقػػػػااي، بذػػػػكل الجراسػػػػة ىػػػػحه

 .األبعاد ىحه أكلػيات تحجيج في كبيخة اختبلفات
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 :بالطقج ات الوؾهخ ة: الج اسات الط عمقة رياً ثا
  لج اسات العخبية :ا  -9

 بالطقج ات الوؾهخ ة( الج اسات العخبية الط عمقة 3الوج ل ) 
 (0229 )الشيخمي، (9دراسة )  

 أدا ة الطعخ ة  ي بظاء الطقج ات الوؾهخ ةد   الطعخ ة الضطظية  اس خاتيويات  عشػاف الجراسة
 د اسة ميجارية  ي ديؾان الخقابة الطالية

 الجراسة مذكمة

تشصمػػػق مذػػػكمة الجراسػػػة مػػػغ بػػػففتخاض أف السعخفػػػة إذا مػػػا تػافقػػػت مػػػع إسػػػتخاتيجية 
إدارة السعخفػػػة سػػػػؼ تػػػؤدي دكرال ميسػػػال فػػػي بشػػػاء مقػػػجرات السشطسػػػة الجػىخيػػػة، إذ 

لبلخػػػػػػػتبلؼ فػػػػػػػي مدػػػػػػػتػى إدراؾ السعخفػػػػػػػة الزػػػػػػػسشية  سػػػػػػػتختمف السدػػػػػػػارات تبعػػػػػػػال 
غ كاسػتخاتيجيات إدارتيػا ، لػػحا يجػب أف تكػػػف السشطسػة أكالل قػادرة عمػػى كمتسكشػة مػػ

 في السشطسة السبحػثة. ال سيسااكتداب السعخفة الزسشية، 

 ىجؼ الجراسة

تبػػخز اىسيػػة الجراسػػة فػػػي تذػػخيز العبلقػػات كمدػػػتػياتيا بػػيغ متغيػػخات الجراسػػػة، 
عػػػغ أىسيتيػػا الكبيػػػخة بالشدػػبة لمبيئػػػة العخاؾيػػة بسػػػا تعانيػػو مػػػغ ىجػػخة لمعقػػػػؿ فزػػبلل 

العخاؾيػػة )رأس السػػاؿ الفكػػخي( كعػػجـ اإلدراؾ الرػػحيح ألىسيػػة ىػػحه السػضػػػعات 
كتأثيخىا، إذ إنيا تطيخ بجبلء لمسجراء العػخاقييغ فػي سػبل اكتدػاب كددراؾ السعخفػة 

ية إدارة السعخفػػة السبلاسػػة لتحفيػػدىع الزػػسشية ككيؽيػػة تبشػػي ؾيػػادة الػػجيػاف إسػػتخاتيج
إلدراؾ أىسيػػة السعخفػػة الزػػسشية لمسػػػرد البذػػخي كأفزػػل الدػػبل فػػي تفعيميػػا لبشػػاء 
السقجرات الجػىخية لمجيػاف، كتداعجىع في محاكلة تغييخ أك تعػجيل سػمػؾ السػجراء 

 ؼيو لتعديد مقجراتو الجػىخية.

أىع 
 االستشتاجات

أسػيست أجسػػالي السعخفػة الزػػسشية فػػي التػأثيخ فػػي بشػػاء مقػجرات الػػجيػاف الجػىخيػػة 
عبػػخ مشتدػػبيو اإلداريػػة كالفشيػػة تػضيػػف خبػػخات فػػي تػجيػػو العػػامميغ نحػػػ حاجػػاتيع 
التعميسيػػػػػة كالتعامػػػػػل بسيػػػػػارة مػػػػػع األداء الزػػػػػعيف كتصػػػػػػيخ الخبػػػػػخات كالسيػػػػػارات 

 بالبحث عغ الفخص السؤاتية لتصػيخىا.    
إسػػػػتخاتيجية التخميػػػػػد فػػػػػي بشػػػػاء كتعديػػػػػد مقػػػػػجرات الػػػػػجيػاف تػػػػػأثيخ  تػصػػػػمت الػػػػػى ك

الجػىخية عبػخ االسػتعجاد لمسذػاركة بػالخبخة مػع اآلخػخيغ ، االعتسػاد عمػى التػثيػق 
االلكتخكنػي لمسعخفػة كاالسػتثسار فػي تكشػلػجيػا السعمػمػات لػخبط العػامميغ بالسعخفػػة 

 السخمدة.
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 السقتخحاتأىع 

الجيػاف بذكل اكبخ في تػضيف السيارة في بشاء مقجراتو الجػىخية  ضخكرة عشاية
السذاىجات كاالشبلع عمى عسل  ث عغ فخص لتصػيخ السيارات مغعبخ البح

 الجكاكيغ األخخى كالسحافطة عمى عبلقات عسل ايجابية مع الدبااغ.
 تعديػػد دكر الحػػجس الستػػػافخ لػػجى مػػجراء الػػجيػاف كمحاسػػبيو القػػانػنييغ فػػي ككػػحلظ

 .بشاء السقجرات الجػىخية لمجيػاف
 (0219, )عيجان (2) دراسة

تأثيخ الطقج ات الوؾهخ ة عمى االداء ال ظغيطي: د اسة تظبيكية  ي شخوة آسيا  عشػاف الجراسة
 سي  لالتصاالت  ي باب   الجيؾارية.

 الجراسة مذكمة

سػؽ العسل ارية في خ ستسالف الحفاي عمى ادامة التػاصل مع جسيػر الدبااغ كاإ
سيسا الجانب  اليحتاج الى مػاكبة التصػرات الحاصمة في البيئة السحيصة ك 

كات فشية بلؾ مبلكلية بكمف مشخفزة كامتالالتكشػلػجي كمرادر تػريج السػاد ا
 :تيةآلات البالتداؤ  الجراسةصيالة مذكمة  كتعذات كفاءة عالية، 

 ؟  ما مجى في تػفخ السقجرات الجػىخية لعيشة الجراسة  -9

 داء التشطيسي في الذخكة ؟اللمسقجرات الجػىخية عمى اتأثيخ  ىل ىشالظ -2

 ىجؼ الجراسة

لتعخؼ عمى كاقع السقجرات الجػىخية عغ شخيق تذخيز اف ىجؼ الجراسة ىػ ا
داء يا لؤلعمى كاقع تبشي السبحػثة كاالشبلعكتحميل أبعادىا كأىسيتيا في السشطسة 

السقجرات الجػىخية قة بيغ بلالتعخؼ عمى الع، فزبلل عغ التشطيسي كاستجابتيا
 .كاالداء التشطيسي في السشطسة السبحػثة

أىع 
 االستشتاجات

 تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ االستشتاجات أىسيا:
ت الجػىخية مػغ حيػث التػأثيخ االعسل الجساعي مغ أىع كأقػى أبعاد السقجر  ج. يع9

السشطسػػة السبحػثػػة، فكمسػػا ازد مدػػتػى اإليجػػابي فػػي مدػػتػى األداء التشطيسػػي فػػي 
العسػػل الجسػػاعي فػػي السشطسػػة كمسػػا أنعكػػذ ك بذػػكل ايجػػابي فػػي تعديػػد مدػػتػى 

 .األداء السصمػب
. تحقػػػق كجػػػػد عبلقػػػػة ارتبػػػاط كتػػػأثيخ معشػػػػػي بػػػيغ السقػػػجرات الجػىخيػػػػة كاالداء 2

 .التشطيسي في السشطسة السبحػثة

 السقتخحاتأىع 

 مغ أىع السقتخحات التي قجمتيا الجراسة :
ضخكرة التخكيد عمى إعصاء فخص عسل كأكلػية لمعامميغ كعمى كجو  .1

ارت كصفات يتسيدكف دارية الحيغ يستمكػف مياإلفي السشاصب ا الخرػص
  .ت أخخى را، كليذ عمى أي اعتباة(ت جػىخيرامقج)بيا عغ ليخىع 
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لجػىخية غ أىع أبعاد السقجرات ام ى تخسيخ ثقافة العسل الجساعيالتأكيج عم .2
أنشا ندتصيع إحجاث السعجدات إذا كأف لجيشا إيساف  اذفي السشطسة السبحػثة، 

خخيغ كبأفزل ما لجييع، كذلظ عغ شخيق تذكيل فخؽ عسل ككضع نطاـ آلبا
 .نجازات الجساذيةإللحلظ كمكافأة ا

 :الج اسات األجظبية  -ب
 بالطقج ات الوؾهخ ةاألجظبية الط عمقة  ( الج اسات4الوج ل )

 (UysaL,2007) (1د اسة )

 عشػاف الجراسة
Distmictive Competence:A Competitive Base For 

Organizational Success 

 انتُظًًٍ نهُجبح تُبفسٍت لبػذة: انًمذساث انجىهشٌت

 الجراسة مذكمة

 السقػجرات الجػىخيػة إلدارة فعالػة شخيقة عغ الكثيخ مغ السشطسات دااسال ما تبحث
 أكبػػخ بذػػكل العسػل فػػي البقػاء يعتسػػج بيئاتيػا، إذ فػػي الدػخيعة لمتغيػػخات لبلسػتجابة

 السدػػتقبمية األكلػيػػات إلػػى الػصػػػؿ أجػػل السقػػجرات الجػىخيػػة مػػغ اسػػتغبلؿ عمػػى
 السشطسة. كتحقيق رؤية

 ىجؼ الجراسة

 السقػػػػجرات الجػىخيػػػػةتػػػػأثيخ  فػػػي التحقيػػػػق ىػػػػػ الجراسػػػػة ىػػػحه مػػػػغ الػػػػخايذ اليػػػجؼ
 خػػاص تشطيسػػي تػؾيػػع ىػػي فالسقػػجرات الجػىخيػة التشطيسػػي، الشجػػاح عمػػى لمذػخكة

 كاألنطسػػػػة كالسيػػػػارات كالخبػػػخة التشطيسيػػػػة كالخبػػػػخة السعخفػػػة يشبثػػػػق عشيػػػػا السشطسػػػة
 جسيػع تسيػد التػي الؿيسة سمدمة مع جشب إلى جشبلا كالسػارد كالقجرات كالتكشػلػجيا
 .مشافدييا عغ السشطسات

أىع 
 االستشتاجات

 التػػػػي السقػػػػجرات الجػىخيػػػػة بسدػػػػاعجة التشطيسػػػػي الشجػػػػاح عمػػػػى السشطسػػػػة تحرػػػػل
ا استخجاملا لمسشطسة تػفخ كالتي ، مسيدة صفات عمى تحتػي   إلنتػاج لمسػػارد رشػيجل

 عمػػى الججيػػج الدػػػؽ  كاختػػخاؽ الججيػػجة السشتجػػات تصػػػيخ ناجحػػة، ك أف مشتجػػات
 نسػػ بػجاال عمػى الحرػؿ مغ السشطسة تسكغ السقجرة الجػىخية استخاتيجية أساس
 ججيجة.

 السقتخحاتأىع 

 السقػػػجرات الجػىخيػػػة اىسيػػػة خاصػػػة مػػػغ قبػػػل االدارة العميػػػا السػػػتخاتيجية يكػػػػف  اف
 كتصػػر العسػبلء، رغبػات كتخاقػب الجػػدة، عاليػة مشتجػات في ترػشيع ألنيا تديع
 أكصػػػت الجراسػػػة بػػػأف يكػػػػ تقيػػػيع األسػػػػاؽ، ك فػػػي شخحيػػػا ليػػػتع ججيػػػجة مشتجػػػات
 لسشطستيع. السقجرات الجػىخية كاستغبلؿ إدارة مغ األعمى السدتػى  مجيخي 

 ,Kawshala) 2017) 0الج اسة 
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 Theorizing the Concept of Core Competencies: An عشػاف الجراسة

Integrative Model beyond Identification 

 تكبيهً ًَىرج بُبء :انًمذساث انجىهشٌت يفهىو َظشٌت

 الجراسة مذكمة
 تستمكيػػػا أف يسكػػػغ التػػػي الخايدػػػية األصػػػػؿ مػػػغ كاحػػػجة السقػػػجرات االساسػػػية تعػػػج

 فػػػي تػافػػق إلػػػى يتػصػػل العمسػػػاء كالبػػاحثػف  لػػػع ذلػػظ مػػػغ الػػخلع كعمػػػى السشطسػػة،
 ببشاء نسػذج شامل كمػحجة لمسقجرات الجػىخية. يتعمق ؼيسا اآلراء

 ىجؼ الجراسة

التػي  بعػس الشسػاذج دمػج مغ بشاء نسػذج لمسقجرات الجػىخية الىتيجؼ الجراسة 
تػع بشاءىػػا سػابقا، مػػغ أجػل اعتسػػاده مػغ قبػػل السشطسػات التػػي تدػعى لمتسيػػد عمػػى 

 السشافديغ.

أىع 
 االستشتاجات

السقػػػػػجرات  أبعػػػػػاد ىػػػػػي كالسػػػػػػارد كالكفػػػػػاءات تػصػػػػػمت الجراسػػػػػة الػػػػػى اف القػػػػػجرات
تدػػػػاىع ىػػػػػحه  السشطسػػػػة، ك تشافدػػػػية ميػػػػدة اكتدػػػػاب إلػػػػى تػػػػؤدي كالتػػػػي الجػىخيػػػػة

 السقجرات في نسػ السشطسة.

السشطسػات بسقػجراتيا الجػىخيػة كاالعتسػاد عمػى الشسػػذج أكصت الجراسػة بزػخكرة عشايػة  السقتخحاتأىع 
 الحي تػصمت اليو الجراسة إذا ما ارادت تحقيق التسيد عغ السشافديغ.
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 :بخ ا الدبؾن الج اسات الط عمقة ثالثا : 
  لج اسات العخبية :ا  -2

 
 بخ ا الدبؾن ( الج اسات العخبية الط عمقة 5الوج ل ) 

 (0215 )الاويات، (1د اسة )  
  ا الدبؾن  ي ع  اع طاد ابعاد جؾدة الخجمة الصاية د اسة اس ظالعية  عشػاف الجراسة

 آل اء الدبائؽ  ي مس شفى الخظساء ال عميطي بالطؾص 

 الجراسة مذكمة

 :تيق شخح مجسػعة مغ االسئمة ككاألمذكمة الجراسة عغ شخييسكغ ايزاح 
السبحػثة أبعاد جػدة الخجمة الرحية ؟ كىل الدبااغ  سدتذفىىل تتػفخ في ال

)السخضى( راضيغ عغ جػدة الخجمة الرحية السقجمة ليع؟ كما شبيعة عبلقات 
 االرتباط كاألثخ بيغ رضا الدبػف كاعتساد ابعاد جػدة الخجمة الرحية؟

 جؼ الجراسةى

الجراسة إلى تحقيق جسمة مغ األىجاؼ تتسثل بسا يأتي: كضع إشار نطخي  سعت
يػضح متغيخات الجراسة الستسثمة بأبعاد جػدة الخجمة الرحية كرضا الدبػف عغ 

كتحجيج العبلقة بيغ بعجي الجراسة السدتقل )أبعاد جػدة  .الخجمة السقجمة لو
كتحميميا. كبياف أثخ اعتساد أبعاد جػدة  كالسعتسج )رضا الدبػف( الخجمة الرحي(

 الخجمة الرحية في تحقيق رضا الدبػف.

أىع 
 االستشتاجات

ميػػػدة  جا الدبػػػػف فػػػي الذػػػخكات الرػػػحية يعػػػأف تحقيػػػق رضػػػتػصػػػمت الجراسػػػة الػػػى 
تشافدػية يػؤدي إلػى زيػادة إؾبػاؿ الدبػااغ إلييػا كبالتػالي سػػؼ يػؤدي ذلػظ إلػى زيػادة 

مػػػػغ  النػػػػوػضػػػػػع رضػػػػا الدبػػػػػف أىسيػػػػة كبيػػػػخة الحرػػػػة الدػػػػػؾية ك كػػػػحلظ يحتػػػػل م
السؤشخات السيسة في ؾياس مجى تحقيق الذخكة ألىجافيا كذلظ مغ خػبلؿ تحقيػق 

 بيع ككدب كالءىع .الجػدة في الخجمة السقجمة لدبااشيا لبلحتفاي 

 السقتخحاتأىع 

إداري متخرػػز فػػي مجػػاؿ  مػػبلؾارة السدتذػػفى السبحػثػػة تػػػفيخ يشبغػػي عمػػى اد
عمػػػى اعتسػػػاد أبعػػػاد جػػػػدة الخجمػػػة الرػػػحية  اإدارة السدتذػػػؽيات لكػػػي يكػػػػف قػػػادر 

عػػػغ السدتذػػػفى ك ضػػػخكرة الدبػػػػف السدػػػتفيج يزػػػسغ تحقيػػػق رضػػػا  كتحؿيقيػػا كبسػػػا
كحػػػثيع عمػػػى  كافػػو االختراصػػػات الصبيػػػة ػثػػػة بتػػػفيخرة السدتذػػػفى السبحؾيػػاـ ادا

التعامػل الحدػػغ مػػع السخضػػى كالتعػػاشف معيػػع كتقػػجيخ ضػػخكفيع الرػػحية كمخاعػػاة 
 عشايػػػػوادارة السدتذػػػػفى السبحػثػػػػة المذػػػػاعخىع بسػػػػا يخفػػػػف مػػػػغ معانػػػػاتيع ك عمػػػػى 

بذػػػػػكاكى كاستفدػػػػػارات السخضػػػػػى كمحاكلػػػػػة تجاكزىػػػػػا كذلػػػػػظ عػػػػػغ شخيػػػػػق الحػػػػػػار 
 كاالستجابة ليع عغ شخيق تمبية احتياجاتيع كرغباتيع.



 

93 

 (0218, )األ ظج  (0) د اسة

الشخاء االخضخ  م ظمبات ال صظيع االخضخ  ي  الس خاتيوياتاالثخ ال  ابعي  عشػاف الجراسة
صظاعة  شخواتآل اء الطج اء  ي موطؾعة مؽ   ا الدبؾن: د اسة اس ظالعية 

 الطؾص . ي االثاث 

 الجراسة مذكمة
الحجيثة بستغيخات  عمحجكدية معخفة السجيخيغ في السشطسات السبحػثة بالسفاـي

الجراسة، فزبلل عغ عجـ معخفتيع باألثخ التتابعي الستخاتيجيات الذخاء االخزخ 
 كمتصمبات الترشيع االخزخ في رضا الدبػف.

 ىجؼ الجراسة

الذخاء االخزخ  الستخاتيجياتاالثخ التتابعي سعت ىحه الجراسة إلى تحجيج 
آلراء دراسة استصبلذية  مغ كمتصمبات الترشيع االخزخ في رضا الدبػف 
 السػصل.في السجراء في مجسػعة مغ مشطسات صشاعة االثاث 

أىع 
 االستشتاجات

 أىسيا: تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ االستشتاجات
تحقػػػػق كجػػػػػد عبلقػػػػات ارتبػػػػاط معشػيػػػػة بػػػػيغ متغيػػػػخات الجراسػػػػة عمػػػػى مدػػػػتػى  .9

 الذخكات قيج الجراسة.
معشػػػي بػػيغ متغيػػخات الجراسػػة عمػػى مدػػتػى الذػػخكات قيػػج تػػأثيخ  . تحقػػق كجػػػد2

 الجراسة.

 السقتخحاتأىع 

 مغ أىع السقتخحات التي قجمتيا الجراسة :
مزاميغ الفكخ  الجراسة بديادة العشايةخكات قيج إدارات الذ عشايةزيادة  .9

اإلداري في مجاالت استخاتيجيات الذخاء األخزخ كمتصمبات الترشيع 
االخزخ كرضا الدبػف كتعسيقيا لجى السجيخيغ كالعامميغ لجييا لسا لحلظ مغ 

 إسياـ في تعديد قجرة السشطسة في البقاء كالشسػ في عالع األعساؿ.
يج الجراسة الستخاتيجيات الذخاء االخزخ تػجيو أنطار إدارات الذخكات ق .2

كالستسثمة بػ: )استخاتيجية متصمبات محتػى السشتج، كاستخاتيجية االدارة البيئية، 
كاستخاتيجية ادارة السشتج، كاستخاتيجية التعاكف كتشسية السػرديغ، كاستخاتيجية 

 استقراء السػرديغ( ألىسيتيا في مختمف مجاالت عسل السشطسة.
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 :الج اسات األجظبية  -ب
 بخ ا الدبؾن ( الج اسات األجظبية الط عمقة 6الوج ل )

 (Nilsson,2010) (1د اسة )

 عشػاف الجراسة
CRM 2.0 within E-Health Systems: Towards Achieving 

Health illiteracy & Customer Satisfaction 
نجهم ضًٍ أَظًت انصحت اإلنكتشوٍَت: َحى انمضبء ػهى  ا CRM 2.0َظبو 

 ًستفٍذببأليىس انصحٍت وسضب ان

تػػأثيخ  تبػػايغ رضػػا السخضػػى عػػغ الخػػجمات الرػػحية السقجمػػة ليػػع ك معخفػػة مػػجى الجراسة مذكمة
 جػدة الخجمة في تعديد كالء الدبػف.

 ىجؼ الجراسة

الدبػػف)السخيس( عػغ  ىجفت الجراسة إلى إجخاء مدح حػؿ تخسيغ كيؽية إرضاء
فػي السدتذػؽيات سدػتفيجتحميػل جػػدة الخجمػة كرضػا الك  جػدة الخجمات الرػحية

  

أىع 
 االستشتاجات

ضػػػخكرة تحدػػػيغ االترػػػاؿ كالتقشيػػػة بػػػيغ اإلدارة كالدبػػػػف مػػػغ اجػػػل تحدػػػيغ جػػػػدة 
الخجمػػة لتكػػػف اكثػػخ تػػأثيخال عمػػى رضػػا الدبػػػف كتحدػػيغ شخيػػق العػػبلج كاسػػتبجاؿ 

 .بأخخى حجيثة كسيدة تشافديةاالجيدة القجيسة 

 السقتخحاتأىع 
ضػػػخكرة تحدػػػيغ االترػػػاؿ كالتقشيػػػة بػػػيغ اإلدارة كالدبػػػػف مػػػغ اجػػػل تحدػػػيغ جػػػػدة 
الخجمػػة لتكػػػف أكثػػخ إرضػػاء لمدبػػػف ك دعػػع كاسػػشاد العسميػػات التػػي تدػػاىع زيػػادة 

 رضا الدبػف.
 ,Katirci & Oyman) 2011) 0الج اسة 

 Customer Satisfaction and Loyalty in  Health Centers عشػاف الجراسة
 ًشاكز انصحٍتان سضب انزببئٍ وانىالء فً

تبػػايغ مدػػتػى  جػػػدة خجمػػة الخعايػػة الرػػحية فػػي الػػجكؿ الشاميػػة لمذػػخؽ األكسػػط  الجراسة مذكمة
 كتحجيج مجى رضا الدبػف حػؿ جػدة الخجمة السقجمة.

 ىجؼ الجراسة

الجراسػػػػة الػػػى ؾيػػػػاس جػػػػػدة الخجمػػػة لمعشايػػػػة الرػػػػحية فػػػي الػػػػجكؿ الشاميػػػػة   ىػػػجفت
معخفػػة جػػػػدة الخجمػػػة كرضػػا الدبػػػػف الخػػػجمات الرػػػحية ككػػػحلظ  لمذػػخؽ األكسػػػط

 السقجمة.

أىع 
 االستشتاجات

كرضػػػا الدبػػػػف  كجػػػػد عبلقػػػة إيجابيػػػة بػػػيغ جػػػػدة الخجمػػػة تػصػػػمت الجراسػػػة الػػػى 
الخجمػػة عمػػى كالء الدبػػػف تختمػػف مػػغ زبػػػف جػػػدة تػػأثيخ  فأكتذػػيخ الجراسػػة إلػػى 

فخ بيػػػػػا إمكانيػػػػػة ااف السدتذػػػػؽيات الخاصػػػػػة تتػػػػػ كػػػػػحلظ أضيػػػػخت الجراسػػػػػة  آلخػػػػخ
 صشاعة الخعاية الرحية افزل مغ الحكػمية.

 السقتخحاتأىع 
رة العميػػػػػا فػػػػػي عمػػػػػى اإلداضػػػػػخكرة تصػػػػػػيخ نػذيػػػػػة الخػػػػػجمات الرػػػػػحية السقجمػػػػػة ك 

بتحدػػػػػيغ الخػػػػػجمات الرػػػػػحية بسػػػػػا يزػػػػػسغ تقػػػػػجيع افزػػػػػل  عشايػػػػػةالسدتذػػػػػؽيات ال
 الخجمات الرحية.
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 :الطخجعية ابعًا.  اقع الج اسة الاالية مؽ الج اسات 

اإلشػار الفكػخي  التػي أسػيست فػي إلشػاء السخجعيػةجاءت الجراسة الحالية امتجادال لمجراسػات 
فػػػي صػػيالة فقػػػخات اسػػػتسارة االسػػػتبانة  كتحجيػػج السػػػشيج العمسػػػي السشاسػػػب  تافػػػاد ككالفمدػػفي ليػػػا، 

اف التحميػػػل االكلػػػي لجسيػػػع الجراسػػػات الدػػػابقة يبػػػيغ  ك لتحميػػػل البيانػػػات كالسعمػمػػػات التػػػي جسعػػػت،
 مخكنػػة الترػػشيع ال سػػيساجػػخاء دراسػػات مدػػتقبمية حػليػػا ك أىسيػػة متغيػػخات الجراسػػة الحاليػػة كضػػخكرة ا

مػػغ  كثيػػخيػػة عػػغ الجراسػػات الدػػابقة فػػي الدعسيػػا، كقػػج تسيػػدت الجراسػػة الحالفػػي  وشػػأن مػػغككػػل مػػا 
 باآلتي: االجػانب يسكغ تحجيجى

)عثددذدراسػػة  باسػػتثشاء متغيػػخا كاحػػجا فػػي الجراسػػة كالتحميػػل،  السخجعيػػة. تشاكلػػت معطػػع الجراسػػات 9

حػػا الباحػػث  كلػػع يمالتػػي تشاكلػػت متغيػػخيغ مػػغ متغيػػخات الجراسػػة الحاليػػة  (2199انكددرٌوَ ،
 . أي دراسة تزسشت الستغيخات الثبلثة مجتسعة

كتحجيػػجال فػػي مجػػاؿ الخػػاص . شبقػػت الجراسػػة فػػي بيئػػة الترػػشيع العخاؾيػػة فػػي القصػػاع الرػػشاعي 2
لسػػا ليػحا القصػػاع مػغ اىسيػػة فػي دعػػع االقترػػاد  ،السذػػخكبات الغازيػة كالعرػػااخ كالسيػاهصػشاعة 
 السحمي.

التعخؼ عمى اىع القجرات كالسيػارات العقميػة كالخصػط السحكسػة التػي تدػيع  عمىركدت الجراسة  .3 
كالتػػػي لػػػع تتشاكليػػػا أي مػػػغ  فػػػي القصػػػاع الخػػاص لمسشطسػػات العخاؾيػػػة مخكنػػػة الترػػػشيعفػػي دعػػػع 

 الجراسات الدابقة. 
 
 

  



 

96 

 ادلبحث انثاَي
 يُهجيت انذساست واسانيب وادواث مجع وحتهيم انبياَاث

شخح مذكمة الجراسة  تدميط الزػء عمى السشيجية مغتيجؼ معصيات ىحا السبحث 
كاىسيتيا كاىجافيا كبشاء مخصصيا االفتخاضي كصيالة فخضياتيا كحجكدىا كمرادر جسع البيانات 

 كاألساليب السدتخجمة في جسعيا كتحميميا ككاآلتي:
 أ اًل: مشكمة الج اسة  مسبباتدا

الى  الذخكاتيسثل تقجيع مشتجات ذات جػدة عالية اليجؼ األساس الحي تدعى ألمب  
الحي تقػـ مغ أجمو الذخكات عمى نحػ عاـ كمجسػعة  الخايذتحؿيقو ، كيعج ىحا اليجؼ الجافع 

د كل ما مغ شأنو تحقيق رضا شخكات الكخكنجي ميجاف الجراسة بذكل خاص بسحاكلة تعدي
حي يدتمـد الحي يسثل السبتغى األساسي الحي يجب إف تدعى الذخكات لمػصػؿ إليو ، كال ااغالدب

 في الشطع الترشيعية كاالدارية كاليات التعامل مع الدبااغ. كثيخةاجخاءات كتغييخات 

 تحجيج الفجػات االتية: رت مذكمة الجراسة الحالية مغكقج تبمػ 
 : الفوؾة الطعخفيةاكال 

كمجى قجرتو عمى تحقيق رضا  مخكنة الترشيعقة التي تشاكلت مػضػع الجراسات الداب مغ
 ,Fernandez)  ,  (2198( , )حسيجي،  2199الدبػف كمشيا دراسات ) العداكي، الدبعاكي، 

تختبخ لع  اذجػة معخؼية استذف الباحث كجػد ف (2199)عثذانكرٌوَ ،دراسة ك (3 ,2012
اختبار قجرة متغيخ السقجرات  في تحقيق رضا الدبػف مغ الترشيعمخكنة قجرة  الجراسات الدابقة

 الجػىخية في تعديد العبلقة بيغ الستغيخ السدتقل كالستغيخ السعتسج.
 ثاريا: الفوؾة الطيجارية

الكخكنجي في  الديارات االستصبلذية التي قاـ بيا لسجسػعة شخكات تأشخ لجى الباحث مغ
( رغبة الذخكات كسعييا الجاد لتحقيق 24/99/2199-97/99/2199) سجةمحافطة كخكػؾ لم

مغ مكااغ كمعجات  مخكنة الترشيعا تستمكو مغ مقػمات اعمى درجات الخضا لمدبػف مدتشجة الى م
فزبل عغ امتبلكيا قجرات مادية تتدع بقجرتيا الكبيخة في تشػيع السشتجات بحدب شمبات الدبااغ , 

عبلقة السشصؿية يحاكؿ الباحث اختبار دكر السقجرات الجػىخية في تعديد الكلحلظ كبذخية متسيدة 
كرضا الدبػف, كاتداقال مع ما تقجـ فاف شخح التداؤالت السؤشخة أدناه يسكغ أف  مخكنة الترشيعبيغ 

 تديع في تحجيج السذكمة 
 ؟ مخكنة الترشيعىل تستمظ الذخكات السبحػثة مقػمات  -9
امميغ في الذخكات السبحػثة عغ مدتػيات الخضا لدبااغ ىل ىشاؾ ترػر كاضح لجى الع -2

 الذخكات؟
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 كرضا الدبػف؟ مخكنة الترشيعما ىػ دكر السقجرات الجػىخية في العبلقة بيغ  -3

 ثاريًا : أهطية الج اسة :
التغيػػػخ كالتشػيػػػع فػػػي تدػػػتسج الجراسػػػة اىسيتيػػػا مػػػغ السذػػػكمة التػػػي تعالجيػػػا، فيػػػي تعػػػالج مذػػػكمة 

قػػجرة اسػػتخاتيجية الترػػشيع السبلءمػػة التػػي مػػغ شػػأنيا اف تػػجعع  كذلػػظ بتبشػػي رغبػػات كشمبػػات الدبػػااغ
السقػػجرات الجػىخيػػة االسػػمحة التػػي تػػتسكغ الذػػخكة السشطسػة التشافدػػية كتحقيػػق رضػػا الدبػػااغ، إذ تعػػج 

االمػخ الػحي يزػسغ لمذػخكة انتػاج مشتجػات  مخكنػة الترػشيعمػغ خبلليػا لتحقيػق الشجػاح فػي تصبيػق 
، كيسكػغ القػػؿ اف أىسيػة الجراسػة الحاليػة بػف كبسا يزسغ تحقيػق رضػا الدبػػف تتصابق كرغبات الد 

 تتسثل باآلتي:
اكؿ دراسػػة تجسػػع بػػيغ الستغيػػخات الخايدػػة  –فػػي حػػجكد إشػػبلع الباحػػث  –تعػػج  الجراسػػة الحاليػػة  .9

الػثبلث التػي تشاكلتيػا اذ لػع يصمػع الباحػث عمػى دراسػة تشاكلػت ىػحه الستغيػخات الػثبلث مجتسعػة، 
لخفػػج السكتبػػػة  امتػاضػػع ا، كبالتػػالي فيػػي تسثػػػل جيػػجمحميػػا اك اقميسيػػػا اك دكليػػاسػػػاء كػػاف ذلػػظ 

 بية كدثخاايا. العخ 

دراسػػة الػاقػػع السيػػجاني لػصػػف متغيخاتػػو كتذخيرػػيا كمػػغ ثػػع اختبػػار فخضػػيات الجراسػػة لتقػػجيع  .2
 لييا مجتسع الجراسة. اعمسية التي يسكغ اف يدتشج االسذ ال

 أهجا  الج اسة: :ثالثاً  
  :تدعى الجراسة الى تحقيق جسمة مغ االىجاؼ، يسكغ ادراجيا باآلتي 

قػػػجرات الجػىخيػػػة سكال بسخكنػػػة الترػػػشيعالستسثمػػػة  الجراسػػػةمتغيػػػخات  كضػػػع إشػػػار نطػػػخي يػضػػػح .9
 .كرضا الدبػف عغ السشتجات السقجمة لو في ضل اعتساد تمظ األبعاد

كالسقػػػجرات  بسخكنػػػة الترػػػشيعكصػػػف كتذػػػخيز مدػػػتػى تحقػػػق متغيػػػخات الجراسػػػة الستسثمػػػة ب) .2
 الجػىخية كرضا الدبػف( 

مخكنػة الترػشيع ثػة فػي العبلقػة بػيغ تستمكيا الذخكة السبحػ السقجرات الجػىخية التي تأثيخ  .بياف .3
 .كرضا الدبػف 

إلدارة صيالة استخاتيجية محكسة بعسمية  العشاية مغ خبلؿ مخكنة الترشيعامكانية دعع  .4
 السبحػثة. ذخكاتعسميات اإلنتاج في ال

مخكنة  تقجيع مجسػعة مغ االستشتاجات كالسقتخحات التي تتػصل الييا الجراسة في مجاؿ .5
 السساثمة االخخى عمى نحػ عاـ.  ذخكاتالسبحػثة عمى نحػ خاص كال ذخكاتلمالترشيع 
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 :الفخ ي لج اسةا  ابعًا: مخظط
مغ اجل تسثيل مذكمة الجراسة عمى نحػ مشطع يداعج عمى فيسيا كالتعخؼ عمى  

عبلقات االرتباط  كالتأثيخ بيغ الستغيخات التي تشاكلتيا كمغ ثع التػصل الى حمػؿ ناجعة يسكغ 
بيغ أبعاد  كالتأثيخ( شبيعة عبلقات االرتباط 9الذكل )االستفادة مشيا في السيجاف العسمي يعخض 

مغ جية أخخى، كسا  كمخكنة الترشيع السقجرات الجػىخيةمغ جية،  كرضا الدبااغ شيعمخكنة التر
رضا كدكرىا في دعع  كالسقجرات الجػىخية الترشيع مخكنةيػضح العبلقة التكاممية بيغ أبعاد 

 الدبػف.
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( الطخظط الفخ ي لمج اسة1الشك  )
 
 
 

 

 

 

 يشوَت انؼًهٍت-

 يشوَت انحجى-

 يشوَت انًكبئٍ-

 يشوَت انًُتج-

يشوَت انًُتج -

 انجذٌذ

يشوَت يزٌج -

 انًُتجبث

 

 

 انتًكٍٍ-

 انتىاصم-

 انؼًم انجًبػً-

 ساس انًبل انبششي-

 

 
 
نظام الشكاوي  -

 والمقترحات
 مسوحات رضا الزبون -
 التسويق الخفي -
 تحليل خسارة الزبون -
 

 عاللحارتثاط

 عاللحتأثٍر

 انًمذساث انجىهشٌت يشوَت انتصٍُغ 
 سضب انزبىٌ
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 خامسًا.  خ يات الج اسة 
اتداقال مع أىجاؼ الجراسة كاندجامال مع مخصصيا، اعتسجت الجراسة مجسػعة مغ  

 الفخضيات الخايدة كالفخذية كعمى الشحػ اآلتي:
 )فخضيات االرتباط(: أ. الفخ ية الخئيسة اال لى

H0.1كرضػا الدبػػف عمػى السدػتػى الكمػػي مخكنػة الترػشيع بػيغ  ة: ال تػجػج عبلقػة ارتبػاط معشػيػ
 (.α≤0.05 كالجداي عشج مدتػى داللة )  

2.HO بػػػيغ السقػػػجرات الجػىخيػػػة كرضػػػا الدبػػػػف عشػػػج مدػػػتػى   ة: ال تػجػػػج عبلقػػػة ارتبػػػاط معشػيػػػ   
  (.α≤0.05 )  داللة 

HO.3بػيغ مخكنػة الترػشيع كالسقػجرات الجػىخيػة عشػج  ليػخ مباشػخ تػجػج عبلقػة ارتبػاط معشػػي  : ال
  (.α≤0.05 )  مدتػى  داللة 

 الفخ ية الخئيسة الثارية ) خ يات االثخ(: -ب
  :H0.4 عشػػػج  عمػػػى السدػػػتػى الكمػػػي كالجداػػػي  ال يػجػػػج اثػػػخ لسخكنػػػة الترػػػشيع  فػػػي رضػػػا الدبػػػػف

 (.α≤0.05مدتػى داللة )

 :H0.5 عشػػج  عمػػى السدػػتػى الكمػػي كالجداػػي ال يػجػػج اثػػخ لسخكنػػة الترػػشيع فػػي السقػػجرات الجػىخيػػة
 (.α≤0.05مدتػى داللة )

H0.6 رضػػػا الدبػػػػف مػػػغ خػػػبلؿ الػػػجكر الػسػػػيط فػػػي سخكنػػػة الترػػػشيع ل: ال يػجػػج اثػػػخ ليػػػخ مباشػػػخ
  (.α≤0.05عشج مدتػى داللة ) لمسقجرات الجػىخية

 حج د الج اسة : سادساً 

 الػحجكد الدمػانية كالسكانية كالبذخية لمػجراسة ككاالتي:كتتزسغ 
كلغاية  9/91/2199مغ  جة الدمشية إلعجاد الخسالة لمسجة: امتجت السالاج د الدمارية .9

 اكساؿ الجراسة. مجة 9/7/2121

مجسػعػػة شػػخكات الكخكنجػي لمسذػػخكبات الغازيػة كالعرػػااخ كالسيػػاه : تػػع اختيػار الاتج د الطكاريتتة .0
 ميجانال لمجراسة الحالية. محافطة كخكػؾفي الػاقعة 

( 312تزػػػسشت الحػػػجكد البذػػػخية االفػػػخاد السدػػػتجيبيغ كالػػػحيغ بمػػػ  عػػػجدىع ): الاتتتج د البشتتتخ ة  .3
 كشسمت عيشة الجراسة جسيع العامميغ في الذخكة السبحػثة.،  مدتجيبال 

 : أساليب جطع البيارات:اً دسسا .4

اعتسػػػج ، السصمػبػػػةكالسعمػمػػػات  ،كالحرػػػػؿ عمػػػى البيانػػػات آنفػػػة الػػػحكخلتحقيػػػق أىػػػجاؼ الجراسػػػة     
 ىسا: جانبيغ كالتي يسكغ تقديسيا عمى الباحث عمى ادكات بحثية متعجدة

   الوارب الظغخ : -أ
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عخبية السخاجع السرادر ك ال عمى مجسػعة مغالشطخي  ياجانب اعتسجت الجراسة الحالية في    
الجامعية، فزبلل عغ مػاقع  كالخساال كاألشاريحجشبية تسثمت بالكتب كالسجبلت العمسية األك 

 )االنتخنت(.الذبكة العشكبػتية 

 الوارب الطيجاري: -ب
تتصمب اختيار أدكات  السيجاف السبحػث عغالبلزمة اف عسمية جسع البيانات كالسعمػمات 

السقاببلت الذخرية  الباحثاعتسج خبيا كاقعية، لحلظ ػادؽ الشتااج كاق الى مػصػؿكشخؽ مشاسبة ل
استسارة  كحلظ تع االعتساد عمىلمحرػؿ عمى البيانات كالسعمػمات، ك مجيخ السػارد البذخية مع 

في  االستبانةاد الجراسة، كقج اشتسمت ػرايدة لجسع البيانات كؾياس أبع أداة بػصفيا االستبانة 
 يغ ىسا: ايدمحػريغ ر ترسيسيا عمى 

، العسخ: معمػمات اكلية عغ خرااز األفخاد السبحػثيغ كتزسشت )الجشذ، األ ل لطاؾ ا
 سشػات الخجمة(. عجد التحريل الجراسي، 

ركدت استسارة االستبانة في محػػرىا الثاني عمى ؾياس متغيخات الجراسة ممحق : الطاؾ  الثاري
(, بسا يشدجع مع مشيجية البحث، إذ قاـ الباحث بتػزيع االستبانة عمى األفخاد السبػحػثيغ بعجد 2)
%، كشسمت 8662( استسارة صالحة لمتحميل كبشدبة استجابة 312( استسارة كتع استخجاع )351)

بيجؼ الػصػؿ  الخساسياستخجاـ مؿياس ليكخت تع كقج غ في الذخكة السبحػثة، جسيع العاممي
أبعاد الجراسة كالسرادر السعتسجة في اعجاد فقخات ( 7كيعخض الججكؿ )، إلى إجابات تتدع بالجقة

 االستبانة.
 الطع طجة  ي إعجاد االس بارةالطصاد   (7) الوج ل

 مصاد  الكياس الط غيخات الفخعية      األبعاد الفخعية الط غيخات الخئيسية

 مخكنة الترشيع

 X1-  (X5) مخ رة العطمية

(Ngamsirijit,2008)، ( 2194انالمً، )

(Khoobiyan, et. al.,2017) 

،عثذانكرٌو، )

 (2199،انسثعاَي،انعساَي()2199

 (X9-X6) مخ رة الاوؼ

 (X14-X10) مخ رة الطكائؽ

 (X18-X15) مخ رة الطظ ج

 (X22-X19) مخ رة الطظ ج الوجيج

 (X26-X23) مخ رة مد ج الطظ وات

 رضا الدبػف 

(X30-X27) شكا ى الدبائؽ
(،2197(،)تهغُل،2199)شثم،

(2198)انطائً،حسه،



(Nilsson,2010) (2199 (Katirci & 

Oyman6

 (X34-X31) مسؾحات   ا الدبائؽ

 (X38-X35) ال سؾ ق الخفي

 (X42-X39) تامي  خسا ة الدبؾن 

 السقجرات الجػىخية
 X43-  (X46) ال طكيؽ

(،2199(،)عٍذان،2197)خثٍر،خٍاد،

(2199)عثذانكرٌو، ،  (X50-X47) االتصال
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 (X54-X51) العط  الوطاعي

)كاظو،َاخرَن،

)انشٍخهً،انكثٍسً،(2195

2197

 (X60-X55)  أس الطال البشخ  

 و االدبيات.ػلسا عكدت احث كفقال ػالسرجر: مغ إعجاد الب

 :اخ با ات صجق االست بارة  ثباتدتاثامظًا: 
اف عسميػػة التأكػػج مػػغ صػػيالة اسػػتسارة االسػػتبانة التػػي تمبػػي متصمبػػات الجراسػػة الحاليػػة امػػخ 
أساسي لمػصػؿ الى الشتااج الجؾيقة، لحلظ كمغ اجل تحقيػق ىػحا االمػخ تػع إخزػاع االسػتسارة التػي 
تػع اعػػجادىا مػغ قبػػل الباحػث باالسػػتشاد الػى السرػػادر السذػار الييػػا سػابقا إلػػى عػجد مػػغ االختبػػارات 

 كذلظ قبل كبعج تػزيعيا ككانت الشتااج عمى الشحػ اآلتي: 
 االخ با ات عمى اس طا ة االس بارة قب  تؾز عدا )قياس الصجق الغاهخ (-)أ(

 مغ السيجاف السبحػث عمى كالسعمػمات البيانات  الخايدة في جسع  اف عسمية عخض األداة      
االعساؿ كاإلنتاج امخ أساسي بيجؼ الػصػؿ مجسػعة مغ الخبخاء كالسختريغ في مجاؿ إدارة 

الى افزل مدتػى مغ الجقة في ترسيسيا، لحلظ تع عخض االستبانة قبل تػزيعيا عمى االفخاد 
( يبيغ قااسة بأسساء الخبخاء 3عيشة الجراسة عمى مجسػعة مغ الخبخاء كالسختريغ كالسمحق )

ا عمى ؾياس متغيخات الجراسة كبسا السحكسيغ كقج تع استصبلع آراايع كمبلحطاتيع بذأف قجرتي
يزسغ كضػح فقخاتيا كدقتيا مغ الشاحية العمسية بعج ذلظ مشاقذة السبلحطات كدجخاء التعجيبلت 
كالححؼ كاإلضافة البلزميغ عمى فقخاتيا لتخخج االستسارة بريغتيا الشيااية مكتدبة رأي ألمبية 

 مغ السحكسيغ.
 :كذلظ مغ خبلؿ  عدا:االخ با ات عمى االس بارة بعج تؾز  -)ب(

 قياس الثبات-1

( مغ اكثخ االساليب اإلحرااية Alpha Cronbachاف تحميل الثبات  بصخيقة كخكنباخ ألفا )   
الذااعة االستخجاـ في التعخؼ عمى ثبات االستبانة اذ تع اختبار ثبات االستبانة حدب معامل 

( فقخة 61( استسارة تحتػي عمى )312)ت كخكنباخ ألفا عمى صعيج العيشة الكمية لمجراسة كالتي بمغ
لكل استسارة، إذ تبيغ أف ؾيسة معامل ألفا كخكنباخ مختفعة كمػجبة اإلشارة كىحا يجؿ عمى ثبات 

%( عمى السدتػى اإلجسالي 94.3أداة االستبانة، فقج سجمت ؾيسة معامل كخكنباخ ألفا ما معجلو )
%(، كبمغت 92.9) مخكنة الترشيعات أبعاد لمستغيخات، في حيغ بمغت ؾيسة ألفا كخكنباخ لفقخ 

السقجرات (، كأخيخال بمغت ؾيسة ألفا كخكنباخ لفقخات 93.6ما مقجاره )% رضا الدبػف ؾيستيا لفقخات 
اف ارتفاع معامل  كمقبػلة في الجراسات اإلدارية، %( كتعج ىحه الشدب جيجة ك  94.2) الجػىخية

ألفا كخكنباخ عمى السدتػى الكمي يؤكج اف جسيع الستغيخات كانت ضخكرية كال يػجج متغيخ ليخ 
 ضخكري تست اضافتو.
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 االتساق ا  الصجق الجاخمتي لالس بارة-0
اف عسمية  التحقق  مغ الرجؽ  الجاخمي  لفقخات االستبانة  امخ ميع  في نجاح  

معامل ارتباط  كباستخجاـالبيانات كالسعمػمات السصمػبة، لحلظ تع  كقجرتيا عمى جسع االستبانة
سبيخماف ؾياس العبلقة بيغ درجة العبارة كالجرجة الكمية لمسحػر الحي تشتسي إليو، كقج أضيخت 

قخات مغ االرتباشات السعشػية السػجبة لف اكبيخ  ا( اف ىشالظ عجد4الشتااج السػضحة في السمحق )
(، مسا يؤكج تػافخ درجة مختفعة مغ االتداؽ الجاخمي بيغ 1.19) ى معشػي االستبياف كعشج مدتػ 

  الستغيخات السحكػرة كىحا كيؤكج صجؽ كثبات محتػاىا.
 : أد ات  أساليب تامي  البيارات  تاسعاً 

اف عسمية الحرػؿ عمى نتااج دؾيقة ككاقعية عغ السذكمة قيج الجراسة كاختبار صحة 
تعتسج عمى نحػ أساسي عمى الػساال كاألدكات التي يتع مغ خبلليا الفخضيات التي تع صيالتيا 

تحميل البيانات كالسعمػمات التي تع جسعيا عغ السذكمة اك الطاىخة قيج البحث كلتحقيق أىجاؼ 
الجراسة كبػية الػصػؿ إلى الشتااج السخجػة مشيا تع استخجاـ مجسػعة مغ األدكات اإلحرااية 

ككحلظ بخنامج ( SPSS) ( كالحدمة االحراايةExcelي )باستخجاـ البخنامج اإلحراا
(AMOSلغخض اختبار متغيخات الجراسة )  ،التي يعتقج أنيا أدكات تفي بالغخض إلجخاء التحميل

 كيسكغ ترشيف ىحه األدكات كسا يأتي :
األدكات السدتخجمة في كصف متغيخات الجراسة كتذخيريا كتتسثل بالتكخارات كالشدب  - أ

 ساط الحدابية، كاالنحخافات السعيارية .السئػية، كاألك 
أدكات اختبار مخصط الجراسة كفخضياتيا اذ تع اعتساد عجد مغ األدكات التي ساىست في  - ب

 :االختبار ككسا ىػ مػضح في أدناه 

   .معامل الفا كخكنباخ 

      .معامل االرتباط  سبيخماف 

 ( اختبار فخضيات البحث عغ شخيق بخنامجAMOS.) 
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 انثانث ادلبحث
 َبزة حعشيفيت مبيذاٌ انذساست، ووطف األفشاد عيُت انذساست.

تتشاكؿ السعمػمات التي احتػاىا ىحا السبحث تدميط الزػء عمى السيجاف الحي شبقت ؼيو 
خز العػامل الجراسة ككصف االفخاد السبحػثيغ، اذ اف اختيار السيجاف السشاسب لمجراسة يعج مغ أب

اصة بيا، كقج تع سرجر الخايذ لمحرػؿ عمى البيانات كالسعمػمات الخيسثل ال النوفي انجاحيا، 
 الفقخات االتية: عمىتقديع السبحث 

 ا ال: ربحه تعخ فية عؽ الطظغطة الطباؾثة :
مجسػعػة شػخكات الكخكنجػي لمسذػخكبات الغازيػة كالعرػااخ كالسيػػاه أجخيػت الجراسػة الحاليػة فػي 

( بعػج الشجاحػات لمذػخكتيغ )التػأميع، مشػى(، تػع 2191كتأسدت سػشة )في محافطة كخكػؾ، الػاقعة 
 حجػعالذػخكات عمػى مدػتػى القصػخ مػغ حيػث  خكة الكخكنجي التػي تعػج مػغ أكبػخالذخكع بافتتاح ش
( كعػجد الخصػػط كشاقتيػا اإلنتاجيػة، ككػحلظ ادكنسػ 41تبم  ) التيمداحة الذخكة ك االبشية كنػعيتيا 

الخؽيفػة، إذ نافدػت الذػخكات األجشبيػة التػي لػدت االسػػاؽ فيي أكؿ كأكبخ شخكة مشتجػة لمعرػااخ 
السحمية فحجت دخػؿ ىػحه السشتجػات الػى الدػػؽ السحميػة لجػػدة السشػتج ككفػخة االنتػاج ككػحلظ تعػجد 

ػط إنتاجيػػة بصاقػػة صػػ، فيػػي تحتػػػي عمػػى ثػػبلث خا( نػعػػ97االنػػػاع، حيػػث كصػػمت الػػى اكثػػخ مػػغ )
 :اج عمى الشحػ األتيخط ككاف االنت( عبػة بالداعة لكل 28111)
لتػػػخ( تحتػػػػي  965لتػػػخ    9مػػػل    PET)( 211لمعبػػػػات الببلسػػتيكية ) كافػػػو األحجػػػاـإنتػػاج  .9

 عمى مشتجات العرااخ كبكافة األلػاف.

 إنتاج كافة األحجاـ لمعبػات الببلستيكية كالتي تحتػي عمى السذخكبات الغازية. .2

 ( لتخ.1.5تحتػي عمى السياه الرحية بدعة ) إنتاج عبػات ببلستيكية التي .3

خصػػػط انتاجيػػػة تخكيػػة الرػػشع إلنتػػػاج أقػػجاح ببلسػػػتيكية  ةثبلثػػ اضػػػيفت 2192كفػػي عػػاـ         
، ط انتػػاجي( قػػجح بالدػػاعة لكػػل خػػ6111مػػل لتعبئػػة السيػػاه الرػػحية بصاقػػة إنتاجيػػة ) 251سػػعة 

ذػاء مختبػخ متكامػل كسػيصخة نػذيػة كلتحقيق القجر الكافي مغ جػدة السشتج عدمت الذخكة عمػى إن
 لمتجقيق برػرة دكرية عمى جسيع السكػنات الجاخمة بالسشتج.

 مبخ ات اخ يا  الطظغطة الطباؾثة :: ثاريا
إلجخاء الجراسة  في كخكػؾ لمسذخكبات الغازية كالعرااخ كالسياهشخكة الكخكنجي  تاختيخ        
، كسا اف الصمب تشتج العجيج مغ انػاع السشتجاتالرشاذية الكبيخة ندبيال التي  ذخكاتمغ ال النيا

، ما يعشي اف عسمية اإلنتاج مدتسخة كيخافقيا لياكحاجات الدػؽ الزخكرية  امدتسخ عمى مشتجاتي
فزل إلى تقجيع أ الذخكة، فزبلل عغ سعي إدارة التغيخات في األذكاؽ كالكسياتالكثيخ مغ 

كحدب  تػفيخ مشتجات ذات جػدة مصابقة لمسػاصفات العخاؾية لدبااغ مغالسشتجات إلى ا
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معاييخ  ال سيساػذية كشيادات الفحز الجكلية ك فحػصات الجياز السخكدي لمتقييذ كالديصخة الش
تتسيد السشطسة السحكػرة بخبخات كميارات عالية ، فزبلل عغ دكرىا  ك، االيدك الستعمقة بالجػدة

لدبااغ السدتسخة اد الػششي لحيػية السشتجات التي تقجميا كلحاجة افي تعديد كدعع االقتر
بة مغ الباحث لمسداىسة في تشسية كتصػيخ مشطسات بمجنا لمسشتجات التي تشتجيا الذخكة، كرغ

يقػـ عمى اساس  كالحي (مخكنة الترشيعكالشيػض بيا مغ خبلؿ تبشي مجخل تشافدي ججيج )
، فزبلل عغ العجيج مغ السبخرات تحجث في البيئة التشافدية االستعجاد التاـ لكل التغيخات التي

 ء الجراسة مشيا:ال جخاميجانال خربال  السشطسة السبحػثةاالخخى التي جعمت مغ 
 اندجاـ شبيعة الجراسة الحالية كاىجافيا مع كاقع السشطسة السبحػثة.  .9

السبحػثة، ما يجؿ عمى امتبلكيا االمكانات السادية كالبذخية الكبيخة التي تتستع بيا الذخكة  .2
 القجرات الكبيخة التي تجعع متغيخات الجراسة.

أىسية الجكر االستخاتيجي الحي تمعبو السشطسة السبحػثة في تمبية ألمب متصمبات الدػؽ  .3
 السحمية.

مغ الطخكؼ الرعبة التي مخت بيا الرشاعة العخاؾية عمى مدتػى القصاع العاـ  عمى الخلع .4
عت السشطسة السبحػثة البقاء كالشسػ كالتصػر كفتح خصػط انتاجية ججيجة تمبي كالخاص، استصا

 حاجات كأذكاؽ معطع الدبااغ.

االمكانات السادية كالبذخية الكبيخة التي تتستع بيا الذخكة السبحػثة مسا جعميا تشافذ السشتجات  .5
 متغيخات الجراسة. األجشبية ذات الجػدة العالية التي لدت االسػاؽ العخاؾية، كىحا ما يجعع

خاصيتا الثبات كاالستقخار التي تتستع بيا السشطسة السبحػثة مغ حيث العسل التشطيسي كاألشخ  .6
االدارية السدتقخة بالذكل الحي يجعع لايتيا في بمػغ مدتػيات تزاىي الذخكات العالسية 

 الخصيشة.

 ثالثا:  صف األ خاد عيظة الج اسة:
الجراسة عمييا امخ ميع مغ اجل الحرػؿ عمى ادؽ  إلجخاءاف اختيار العيشة السشاسبة   

الشتااج التي تعكذ حؿيقة الطاىخة اك السذكمة التي تست دراستيا، لحلظ فاف كصف االفخاد عيشة 
الجراسة الحالية  إلجخاءالجراسة يعصي العجيج مغ الجالال التي يسكغ اف تعكذ مجى مبلءمتيع 

 لعيشة السبحػثة ككاالتي :( يطيخ بعس خرااز افخاد ا6كالججكؿ)
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 عيظة الج اسةة خصائص األ خاد الطباؾثيؽ  ي الطظغط (8) الوج ل

 الوظذ

 أرثى  وخ

 الظسبة الطئؾ ة العجد الظسبة الطئؾ ة العجد

076 9114 06 816 

 الفئات العطخ ة
  أكثخ 55 45-54 35-44 05-34

 الظسبة % العجد الظسبة % العجد الظسبة % العجد الظسبة % العجد
118 39 123 34 72 03 11 4 

 ال اصي  الج اسي
 بكالؾ  ؾس دبمؾم إعجادية م ؾسظة اب جائية

 العجد
الظسبة 

 العجد %
الظسبة 

 العجد %
الظسبة 

 العجد %
الظسبة 

 العجد %
الظسبة 

% 
6 0 9 3 85 08 94 31 128 36 

 السرجر : مغ إعجاد الباحث
 ( ما يأتي:8يتزح مغ الججكؿ )

إذ بمغت  لؤلفخاد السبحػثيغػع الكمي ػمغ السجساألكبخ الشدبة  الحكػر يذكل: الوظذ .1
، كىحا يجؿ عمى اعتساد لئلناث( %866)خاد العيشة السبحػثة مقابل ػمغ مجسػع اف (9964%)

 السشطسة السبحػثة عمى الحكػر في إنجاز السياـ التي تقػـ بيا السشطسة.

%( كىى الشدبة األكبخ مغ افخاد عيشة 39( بمغت )34-25ندبة الفئة العسخية )العطخ:  .2
%( مغ مجسػع افخاد العيشة تمييا الفئة 34( اذ بمغت )44-35البحث تمييا الفئة العسخية )

%( 4فأكثخ( اذ بمغت ) 55( كاخيخال جاءت الفئة العسخيػة )23( كالبالغة )54-45العسخية )
ػثة لشدبة عالية مغ الفئات العسخية الستسيدة كالصاقات الذبابية ذات مسا يؤشخ السشطسة السبح

 .عمى إنجاز السياـالقجرة 

أف الجػػجكؿ أعػػبله يػضػػح لشػػا ارتفػػاع ندػػبة األفػػخاد الػػحيغ يحسمػػػف شػػيادة ال اصتتي  الج استتي:  .3
( مغ اجسالي افخاد العيشة، ثع تمتيػا ندػبة األفػخاد الػحيغ يحسمػػف %36)البكالػريػس إذ شكمت 

 األعسػاؿشيادة االعجادية ثع الجبمػـ، كنبلحا ىشػا ارتفػاع ىػحه السعػجالت كذلػظ بدػبب شبيعػة 
مييػػػا الصػػػابع الفشػػػي، كاألنذػػػصة التػػػي تسارسػػػيا األقدػػػاـ فػػػي السشطسػػػة السبحػثػػػة كالتػػػي يغمػػػب ع

( %95)الػػحيغ يحسمػػػف شػػيادة اإلعجاديػػة فسػػا فػػػؽ بمغػػت  لؤلفػػخاداف الشدػػبة الكميػػة  كنبلحػػا
التحرػػػيل الجراسػػػي يػػػجؿ عمػػػى ارتفػػػاع مدػػػتػى الػػػػعي الثقػػػافي لػػػجى  النػػػوج كىػػػحا مؤشػػػخ جيػػػ
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السدػػتجيب، امػػا االفػػخاد الػػحيغ يحسمػػػف شػػيادات مشخفزػػة فػػاف ندػػبيع كانػػت أيزػػا مشخفزػػة 
 ( مغ اجسالي افخاد العيشة السبحػثة.%5مغ اجسالي العيشة، اذ لع يذكمػا سػى )
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 انفظم انثاَي
 انخظُيع يشوَت

Manufacturing flexibility 
 

تػاجو الذخكات عامة كالذخكات الرشاذية بذكل خاص في الػقت الحاضخ  بيئة 
تشافدية شجيجة االحتجاـ ، فزبل عغ صعػبة  التشبؤ بستغيخاتيا الشاجع عغ تعقيج متدايج كمدتػيات 

بالخبحية ، كعميو عالية مغ التخريز في مدعى جاد لتحقيق رضا الدبااغ دكف التزحية 
يحاكؿ قادة الرشاعة مغ ناحية ابتكار كتبشي تقانات حجيثة تحقق ليا اىجافيا اال اف الشجاح في 
تبشي كتشفيح تمظ التقانات يتصمب باألساس تحقيق مخكنة الترشيع ،كعميو ستتشاكؿ الجراسة مػضػع 

تفػؽ عمى السشافديغ مخكنة الترشيع لسا يذكمو مغ اىسية قرػى لمذخكة في سعييا لتحقيق ال
 :كليحا سيتع تشاكؿ السػضػع عبخ السباحث االتية

 

 لية مخ رة ال صظيعما :الطباث اال ل
  طخق الؾصؾل الى مخ رة ال صظيع  مقاييسدا :الطباث الثاري
  ابعاد مخ رة ال صظيع :الطباث الثالث

 

 

 



























 

 

 



 



 

28 

 ادلبحث االول
 يشوَت انخظُيع تياهي

Manufacturing flexibility 
 ا ال_ مفدؾم مخ رة ال صظيع

الذخكات  ىسية تحكخ عمى اعتبار اف عشايةا مع بجاية القخف العذخيغ لع يكغ لسخكنة الترشيع     
عمى خجمة االسػاؽ الجاخمية مع لمبة كفة الذخكة في الديصخة عمى االسػاؽ  ت مقترخةآنحاؾ كان

باالسػاؽ الخارجية نتيجة لذيػع مبجأ كل ما  كلع تبجأ بػادر العشاية، كمقجراتيا كتحجيج احتياجاتو
اال . دبػف ملالسشتجات السرشعة كتقميز دااخة الخيارات  الذخكات عمى لديصخة يشتج يباع  نتيجة 

الحخب العالسية الثانية فأخحت الثػرة الرشاذية تأخح مدار ججيجا  في اعقاب حجث التحػؿ  اف 
كاستخاتيجيات مختمفة في ميسة لتحقيق التشػع في االنتاج مػاد إنتاجية ججيجة المعا  فتع اكتذاؼ 

  (chado.,2010,2)اإلنتاج اتع عسمييالترشيع ساىست مغ رفع جػدة السشتج كتػس
 احج الحمػؿ لتحقيق التشػع في االنتاج كيعج فبجأت العشايو بتػسيع مخكنة الترشيع بػصفو 

(Theo Williamson) 9965 بترشيع  يامو ؾل مغ جدجكا مخكنة الترشيع مغ خبلؿ مغ اكاا
 الذخكات كاجيت 9971رقسية كالسخخشة باستخجاـ الحاسب االلي . كمع حمػؿ تحكع معجات 

الدبااغ كتشػع السشتجات السقجمة مغ  نتيجة تػسع دااخة عشايةفي الترشيع  كثيخهمذاكل الرشاذية 
جشبا الى   الذخكات بسخكنة الترشيع  ازداد عشاية،لحلظ  التقانيتصػر الذخكات السشافدة نتيجة ال

 في الدػؽ.  اعشاصخ االتقاف ، كالكفاءة مغ أجل الحفاي عمى مكانتي معجشب 
ارتأى الباحث عخض كبػية التعخؼ عمى مفيػـ مخكنة الترشيع كبالشطخ لتعجد االراء التي تشاكلتو 

 ( ككاالتي:9لججكؿ )( كسا في اومجسػعة مغ تمظ السفاـيع )بحجكد اشبلع
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مفدؾم مخ رة ال صظيع (9جج ل )

 التتتتتتتتتتتتتتطتتفتتدتتتتتتتؾم التتتتتتبتاحتتتتتتتث

(Nilsson., 1995:16)  مخكنة الترشيع ىي القجرة عمى  مػاجية الطخكؼ كالستصمبات
 البيئية الستغيخة لمعسمية كالتكييف معيا.

(Parker and Wirth, 1999, 

430) 

ترشيع  القجرة عمى التكيف مع أشياء ججيجة أك المخكنة  سثلت
مختمفة أك تغييخ الستصمبات كجسيع السػارد التي يكػف لجييا دكر 

 ميع في السخكنة

(Lau,1999) 
عمى االستجابة الى اك التػافق مع الحاالت  ةانيا تعبخ عغ القابمي

 الججيجة

(Souza and Williams, 2000) 
ىي بشاء متعجد األبعاد يسثل قجرة عسميات الترشيع  إلجخاء 

التعجيبلت البلزمة لمخد عمى التغيخات البيئية دكف تزحيات كبيخة 
 ألداء الذخكة.

(Gerwin, 2005, 171-172) 
ىي القجرة عمى االستجابة بفعالية لمطخكؼ الستغيخة بحيث تتصمب 

نو حتى يتسكشػا مغ السجيخيغ فحز نػع عجـ اليقيغ الحي يػاجيػ 
 مغ تحجيج نػع السخكنة التي يسكغ تبشييا لسػاجية ذلظ.

(Slack, 2005,12) 
ىي القجرة عمى التكيف مع أشياء ججيجة أك مختمفة أك تغييخ 

متصمبات الدبااغ  كجسيع السػارد التي لجييا دكر ميع في السخكنة 
 الترشيعية

 (78، 2117)التسيسي، 

كالقجرة عمى   كتػفيخ الػقت كالسػثػؾيةانيا تعشي استجابة سخيعة 
تمبية متصمبات الدبااغ بانتاج مشتجات متشػعة كحدب التغيخات 
الحاصمة في الدػؽ مع السحافطة عمى السػقع التشافدي كجػدة 

 السشتجات.

(amsirijit., 2008,19) 
 ىي القجرة عمى مػاجية الطخكؼ الستغيخة مع السعالجة الفعالة

القجرة  عمى إنتاج مشتج مع نفذ  فزبل عغ، لمستغيخات بكفاءة 
 السػارد.

(Beckman, 2008, 381-382) 
متكيف مع إنيا القجرة التي تدسح لمذخكة باالستجابة أك االستعجاد ل

ف الطخكؼ الستغيخة ىشا قج تكػف سخعة إ اذالطخكؼ الستغيخة ، 
 التغييخ في احتياجات الدبااغ أك التقمبات في تػافخ السػاد .

(Judi & Beach, 2008, 334)  ىي االستجابة لعجـ اليقيغ في البيئة الخارجية ، كحجد السؤلفاف ىشا
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اآلثار التخاكسية التي تطيخ بػضػح ، كىي التغييخات في متصمبات 
 الدبااغ كالسشافدة العالسية كالتقجـ التكشػلػجي.

Erwinn, 2008, 9)) 
تعخيف مخكنة الترشيع عمى أنيا قجرة الذخكات الرشاذية  يسكغ

عمى إدارة مػاردىا بصخيقة تسكشيا مغ مقاكمة عجـ اليقيغ البيئي 
 كالقجرة عمى تغييخ مخخجات السشتج.

 (Nadeau.,2009,20 قجرة الذخكة عمى االستجابة لمتغييخ مع الحج األدنى مغ فقجاف  يى
 داءالػقت أك الجيج أك التكمفة أك األ

(chado.,2010,12 ) 
ىي بشاء متعجد األبعاد يعكذ مجى كضيفة الترشيع في إجخاء 
التعجيبلت البلزمة في العسميات كفي السشتج بدبب العسميات 

 .لمتغيخات البيئية دكف التأثيخ عمى مدتػى أداء الذخكة

(Nayak.,at al.,2013,29) 

اك ىي القجرة ىي إحجى شخؽ تحديغ جػدة األداء كجػدة السشتجات 
عمى تصػيخ كاختيار البجاال لسػقف معيغ اك قجرة نطاـ الترشيع 

عمى تصػيخ كاختيار البجاال النتاج مشتجات متشػعة تػاكب 
 متصمبات الدػؽ.

(nsson.,2013,1) 
ىي قجرة الذخكة عمى االستجابة لمتغييخ مع الحج األدنى مغ فقجاف 

تقجيع مشتجات متشػعة  الػقت أك الجيج أك التكمفة أك األداء عمى
 كحدب التغيخات الحاصمة في االسػاؽ.

 (58، 2194)جػاد، 
ىي القجرة عمى مػاجية عجـ التأكج كبالتالي فاف ذلظ سػؼ يسكغ 
الذخكات مغ التكيف مع التغيخ الحي يسكغ اف يحرل مع شمب 

 الدبػف الحي يعج ىػ اليجؼ االساس لػجػد اي شخكة.

 (.459 ،2199الكخيع،دمحم ،  )عبج

قجرة الذخكة عمى مػاجية السشافدة مغ خبلؿ امكانية اجخاء 
التغيخات سػآءا في العامميغ اك عسميات االنتاج اك تغييخ السشتجات 
بالذكل الحي يحقق اعمى رضا لمدبػف كباقل كمفة لمسشتج ك بأعمى 

 جػدة

عة مغ السشتجات في ضل القجرة عمى انتاج تذكيمة كبيخة اك كاس (295، 2199)العداكي، الدبعاكي، 
 الطخكؼ الستغيخة لبلسػاؽ كتغييخات في شمبات الدبااغ

 مغ اعجاد الباحث باالعتساد عمى السرادر الػاردة ؼيو :الججكؿ 
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اتفاؽ اآلراء الدابقة عمى ( يخى الباحث 9التي تزسشيا الججكؿ ) اآلراءكمغ خبلؿ عخض       
مخده اختبلؼ التعابيخ كالسفخدات المغػية  مزسػف مخكنة الترشيع  كاف مكامغ االختبلؼ

كبسا تحػيل االجداء كاستخجاـ االتستة السبخمجة  القجرة عمى  تسثل اف مخكنة الترشيعالسدتخجمة ك 
تقميل السخدكف تحت الرشع كيدسح لبلستجابة بذكل اسخع لمسشتجات الججيجة كالتغيخ  يديع في 

 تقميل الكمف كتعديد السخكد التشافدي لمذخكة. في الصمب كانجاز العسميات الزخكرية كبالتالي
 اهطية مخ رة ال صظيع _ثاريا
أىسية مخكنة الترشيع في إدارة اإلنتاج كالعسميات بدبب شبيعة التغييخ الحي حجث  ازدادت    

شكل السشافدة ، كالتي تعتسج بذكل كبيخ عمى التحديغ  فيفي بيئة األعساؿ كالتي أثخت 
السدتسخ لمخرااز التقشية لمسشتجات استجابة لستصمبات الدبااغ السختمفة،  التي تدسح لمذخكة 

ف الطخكؼ الستغيخة ىشا قج تكػف إ اذمتكيف مع الطخكؼ الستغيخة ، باالستجابة أك االستعجاد ل
 ,Beckman, 2008ك التقمبات في تػافخ السػاد الخاـ )سخعة التغييخ في احتياجات الدبااغ أ

383-384 .) 
في  االستجابة بفعالية  تتسثل( اف اىسية مخكنة الترشيع  Gerwin, 2005, 173-174) كيخى 

لمطخكؼ الستغيخة بحيث تتصمب مغ السجيخيغ فحز نػع عجـ اليقيغ الحي يػاجيػنو حتى يتسكشػا 
 اذعمى تقميل كمف االيجي العاممة تبشييا لسػاجية ذلظ كالعسل مغ تحجيج نػع السخكنة التي يسكغ 

 اف مخكنة الترشيع تداعج في تقميز االيجي العاممة كبالتالي تقميل التكاليف.
 :االتيتتسثل ب( باف اىسية مخكنة الترشيع 69، 2194كاضاؼ )البلمي، 

تحرل في بيئة االعساؿ مغ زيادة قجرة الذخكة في االستجابة الى التغيخات السختمفة التي  -9  
 خبلؿ قابمية نطاـ االنتاج عمى التكيف مع الطخكؼ الججيجة.

مداىسة ابعاد مخكنة الترشيع في السحافطة عمى نتااج االداء الشيااي لشطاـ االنتاج كبالذكل  -2
 الحي يؤدي الى تعديد القجرة التشافدية لمذخكة.

شج اجخاء تغييخ في نطاـ االنتاج سػاء كاف في محافطة مخكنة الترشيع عمى الكمفة كالػقت ع -3
 زيادة حجع االنتاج اك اضافة مشتجات ججيجة.

تسكغ الذخكة مغ مػاجية السشافدة التي تحرل في بيئة االعساؿ مغ خبلؿ مػاكبة   -4
 التصػرات عبخ تقجيع مشتجات ججيجة اك تحجيث السشتجات الحالية.

العصبلت اك التػقفات التي تحرل في بعس اجداء اك  تسشح نطاـ االنتاج القجرة عمى تجاكز -5
 مػاقع االنتاج عبخ استخجاـ معجات اك مدارات بجيمة كبالتالي االستسخار في عسمية االنتاج.
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 :اىسية مخكنة الترشيع تتجمى باالتياف  (Barenji, 2013, 8)ك يخى 
تقجيع السشتجات ليع بالسػاصفات السصمػبة  كبالتالي فاف ب كالء الدبااغ لمذخكة كذلظزيادة 1  -  

 . كالء الدبااغ لمذخكة سػؼ يؤدي الى بقاء الذخكة في الدػؽ كالسحافطة عمى مػقعيا التشافدي
السكااغ كالسعجات ذات السخكنة العالية سػؼ يؤدي  عغ شخيقمختمفة  تقجيع مشتجات بأنػاع - 2

 .السػاؽالتغيخات الحاصمة في ا مػاجيةالى 
القجرة عمى احجاث اك تقجيع تراميع مختمفة لسشتجات الذخكة اي اف استخجاـ الذخكات    3-

 . لمسكااغ السخنة باستصاعتيا اف تقجـ مشتجات ذات تراميع مختمفة كحدب رغبات الدبااغ
القجرة عمى تقجيع مشتجات بأحجاـ مختمفة، اف حجع السشتجات يختمف مغ مشتج الى اخخ اال   4-

ف الذخكات التي تتسيد بسخكنتيا تدتصيع اف تقجـ مشتجات مختمفة االحجاـ كحدب شمبات ا
 .الدبااغ

 .تقميل السخدكف تحت التذغيل5-  
 قجرة الذخكة عمى مشافدة الذخكات كبالتالي الحرػؿ عمى الحرة الدػؾية. -6

 :تتسثل االتيوباف اىسية مخكنة الترشيع  (Yue, 1999, 4)كاضاؼ 
 خفس تكاليف العسالة السباشخة كليخ السباشخة. -9

 كاستعساليا بكفاءة اكبخ. السكااغتحديغ استخجاـ  -2

 تخؽيس مخدكف السشتج تحت الرشع. -3

 السصابقة لجػدة السشتج. -4

 مخكنة السشتج اك العسمية كالدساح لبلستجابة الدخيعة لمتغيخات الحاصمة. -5

 تخؽيس اكقات التييئة كاالعجاد. -6

  رة ال صظيعاهجا  مخ  _ثالثا 
 ,Ngamsirijit) تيوترشيع يسكغ تحقيق االىجاؼ االمغ خبلؿ زيادة  السخكنة في مجاؿ ال

2008, 38-39) 
تصػيخ فيع شامل عغ التخصيط االستخاتيجي كالخصط التذغيمية الحالية كتحجيج السخاكؼ عشج 1- 

 تشفيح عسميات الترشيع

تحميل القزايا الخايدة أك آليات حاسسة ألداء السخكنة ك القزايا األخخى الستعمقة بتحديغ  2-
 .اتالسخكنة مثل العؿبات كالقجر 

تصػيخ كاختبار إشار صشع القخار كأداة تقجيع القخار كالعػامل الخايدة التي يتعيغ مخاعاتيا مغ  -3
 .أجل تدييل تحديغ السخكنة

 (Ngamsirijit, 2008, 22) االىجاؼ االتية في تحقيقة الترشيع تحديغ مخكناف تديع كيسكغ 
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تذسل تحديغ رضا الدبااغ ، كزيادة القجرة التشافدية ، كتحديغ ك األىجاؼ االستخاتيجية    1-
 .األداء التذغيمي ، كالحج مغ عجـ التأكج في الترشيع كسمدمة التػريج

 .الخجماتتحديغ خيف ، ك التكيف ، كدعادة التعب كتتسثلالسخكنة  مخخجات   2-
درجة التحديغ تذسل االستثسار الييكمي ، كتحديغ العسمية ، تشسية السػارد ، كتخصيط  -3

 السػارد
 : تيو(  االىجاؼ االNayak.,at al.,2013:34كاضاؼ )
 سيػلة تحػيل االجداء كاستخجاـ االتستة السبخمجة -9

 تقميل كقت التييئة كاالعجاد كصفػؼ االنتطار اذ تكػف االالت جاىدة لمسعالجة  -2

% الف عسميات الترشيع تكػف جاىدة فػر 71تقميل السخدكف تحت الرشع الى حػالي  -3
 انتياء القصعة الدابقة.

يدسح لبلستجابة بذكل اسخع لمسشتجات الججيجة كالتغيخ في الصمب كانجاز العسميات  -4
 الزخكرية .

 ميل الكمف نتيجة الدخعة في انجاز العسميات كتحديغ السخكد التشافدي لمذخكة.تق -5

 ييجؼ النتاج مشتجات متشػعة كباحجاـ متػسصة كبدخعة مشاسبة كبجػدة مشاسبة. -6

 تيو:الى االىجاؼ اال ) Bengtsson.,2013:9كاشار )
 تػفيخ الكمف نتيجة تقميل االيجي العاممة -9

 كشةتحديغ الجػدة بدبب كفاءة السا -2

 زيادة الصاقة بدبب امكانية االالت عمى انتاج انػاع متعجدة في ماكشة كاحجة. -3

 زيادة السخكنة لسعجات االنتاج كاشئة الحجع -4

كيجب اف  لستغيخات مغ اجل اف تكػف مخنةتيجؼ مخكنة الترشيع الى ادارة التكيف مع ا
 . (Mahmood,et.al., 2017,425)تتحمى بالقجرات االتية 

 التحجيج كالتفخيق بيغ مختمف السشتجات كاالجداء تحت الرشع.القجرة عمى  -9

 االساليب كاالجخاءات يجب اف تكػف فاعمة. -2

 سخعة التغييخ )االعجاد( لسكػناتيا السادية. -3
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 ادلبحث انثاَي
 ويماييسهاانخظُيع طشق انىطىل اىل يشوَت 

 ال صظيع الؾصؾل الى مخ رةطخق  :ا ال
 اذػصػؿ إلى السخكنة في الترشيع. العجيج مغ الصخؽ التي يسكغ اعتسادىا مغ أجل ال ىشاؾ     

اف مخكنة نطاـ الترشيع مدتسجة مغ مخكنة اآلالت كالسعجات ، كمخكنة العسمية مذتقة مغ مخكنة 
 . .(Nayak.,at al.,2013,31) نطاـ معالجات السػاد أك األجداء

ت عمى مجسػعة مغ السشتجات في مخكنة الترشيع  قجرة نطاـ الترشيع عمى إجخاء تغييخا تسثل  
زمشية معيشة. ك ىشاؾ إجساع عاـ عمى أف مخكنة السػارد )اآلالت كالعسل( تتسثل في بشاء  مجة

كتل مخنة كالتأثيخ بذكل مباشخ عمى مخكنة الترشيع . كتذيخ مخكنة الترشيع إلى مجسػعة 
سميات التي يسكغ أف يؤدييا مغ اجل احجاث تغيخات في السشتجات كباقرى سخعة متشػعة مغ الع

 .كبالذكل الحي يخضي الدبػف 
اف عسمية التحػؿ مغ نذاط الى اخخ في نطاـ الذخكة يعتسج عمى مخكنة السكااغ كالسعجات  ، 

تذيخ ك  .كقادرة عمى تحقيق اىجافياكالسخكنة شخط ضخكري لبلبتكار مغ أجل أف تكػف استباؾية 
بسثيبلتيا مغ بلبتكار مقارنة ل قجرة اكبخ كمداحة اكسعىحه الحؿيقة إلى أف الذخكات السخنة لجييا 

تذيخ العجيج مغ الجراسات إلى أف   تستمظ ذلظ الحيد مغ السخكنة اذالذخكات السشافدة التي ال
اركة في يعكذ ميل الذخكة لمسذ اذاالبتكار يتسيد بسشتج ججيج كمديج مشتج كمخكنة حجع. 

األفكار الججيجة كالعسميات اإلبجاذية التي قج تؤدي إلى مشتجات أك خجمات أك عسميات ججيجة ، 
ـل  حيث يتع انذاءكالفخص الججيجة لمدػؽ تشذأ مع االبتكار التكشػلػجي.  يدسح لمذخكات   نطا

األعساؿ باكتداب فخص الؿيادة كزيادة كسية السجخبلت مغ السشتجات كالسذاريع كاالستثسارات ك 
 (.Machado.,2010:16األخخى لخمق فخص ججيجة  ) 

 كىي: تؤثخ في مخكنة الذخكة في مجاؿ الترشيعىشاؾ جػانب رايدية يسكغ أف ك 
 نطاـ الترشيع السعتسج في الذخكة .   -9

شة كضيفة الترشيع. تذسل عسمية الترشيع ترشيع أك إنتاج مشتج كاحج اسالعسل السشجد بػ  -2
 أك أكثخ.

 كالقجرات الستاحة.  الت كالسعجات كشخيقة العسلالسرشع كاآل  -3

 بيشسا يخى  .( chado.,2010,12 ). الشطاـ السدتخجـ في إدارة الذخكة  -4
 (Schmenner ,at al.,2005,1184) اف ىشاؾ حاجة لتػسيع ىحه الجػانب لتذسل

 .السعتسجة في الذخكةسمدمة التجييد 
 : شخؽ اساسية كىي ةيحجد اربع (Bengtsson.,2013,3) فاف لترشيعكلديادة السخكنة في ا

بتحزيخ اآلالت كالسعجات في الػقت السشاسب كبالسػاصفات ذات السخكنة العالية  االيفاء 1-
 السصمػبة مغ قبل السػرديغ.

 .االعتساد عمى إنذاء محصات متعجدة األلخاض ، يسكغ مغ خبلليا إنجاز األعساؿ السختمفة 2- 
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ستػازية ، كالتي تدسح بجسع السشتجات التي تتكػف مغ اجداء مختمفة اعتساد خصػط التجسيع ال 3-
 .في السحصات 

 إنذاء كامتبلؾ قػى عاممة مخنة 4-
( اف مخكنة الترشيع تخكد بذكل مباشخ عمى العبلقة بيغ Nadeau.,2009,20)ؼيسا يخى 

 ىحه العبلقة . (91السخكنة العامة لمشطاـ كمخكنة مكػناتو كيبيغ الججكؿ )
 الطخ رة العامة لمظغام  مخ رة مكؾراته عمىمخ رة ال صظيع اع طاد ( 12) جج ل

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتج ة التتتتطت تغتيخ التتتتتتتتطتتوتتتتتتتتال

 عػػػػخض االنػػػػػػػطسة

د السشخفس اعجالقجرة عمى استبجاؿ األدكات ذات اال السكااغ
 لمسعالجات كاسعة الشصاؽ

 القجرة عمى تغييخ سمدمة العسميات كآليات التػزيع تػجيو
 القجرة عمى  اعادة ك تغييخ تختيب العسميات مخاؾبة

 العامميغ
قجرة العساؿ  عمى تذغيل آالت مختمفة أك تغييخ 

 أساليب العسل.

الػػػػػػسذاىجات 
الػػػػسػختػػػػبػصػػػػػػة 
 بػػػػػػػػػالػػبػػػيػػئػػػػػة

 التعامل مع الديادة في الدعة.القجرة عمى  تػسيع

سل مع األكامخ ليخ الؿياسية ، إلجخاء لعالقجرة عمى ا مشتج
 تغييخ في الترسيع

 مديج
قجرة الشطاـ عمى التكيف مع التغييخات في مديج 

 السشتج.
 القجرة عمي تدخيع اإلنتاج لتمبية الصمب السخبح. حجع
 اثشاء العسمية.القجرة عمي التعامل مع الصػارئ  بخنامج

عػػػػػػػػػػػػػػػخكض ىػػػػػػػػػػخمػػػػػػػػػية 
 الػػػػػػػػػػػػػػقػخار–

 شػيل االجل
في الدػؽ , كادخاؿ مشتجات اقع تغييخ السػ مى القجرة ع

 ججيجه.

متػسصة 
 االجل

كقبػؿ أجداء  القجرة عمي العسل بسعجالت متفاكتة ,
مختمفة , رصج عسمية الترشيع , كالتحػؿ مغ خصة 

 إلى أخخى 

اـ اإلنتاج يي أعاده الزبط كالتكيف بيغ ممالقجرة ع قريخة االجل
 السعخكفة ,لقبػؿ االختبلفات في التدمدل , الججكلة.

Source: Nadeau, Marie-Claude., "Evaluating Manufacturing Flexibility Driven by 

Learning", Thesis Master of Science in Technology and Policy,Massachusetts 

Institute of Technology, 2009. P:21.        
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الججكؿ اعبله  يخى الباحث اف لييكل الذخكة كقجرتيا كميارات العامميغ فييا دكر  كمغ
كفقا ,يخ السشتجات لمدبااغ كبيخ في تعديد مخكنة الترشيع فييا بالذكل الحي يؤدي الى تػف

 .حقيق مخكنة الترشيعة لتلخغباتيع كبالتالي فيي تسثل الدبل الكفيم
 مخ رة ال صظيع مقاييذ :ثاريا
 ست مجسػعات ككاالتي: مغ مخكنة الترشيعاساليب لؿياس  (Gupta et. al, 1989قجـ )

لحريمة الشذاط اإلنتاجي، كحداب  اييذمق ىي :الطقاييذ القائطة عمى الظ ائج االق صادية -1
ىػ ما يرصمح عميو تدسية معجؿ الشُّسػ، كيسكغ حداب الشاتج  بحداب الشاتج ك معجؿ نسػه 

انتاجية  ػازنةة كمعخفة معجؿ الشُّسػ، اي مالدابق سجةبشتااج ال ػازنةة ، كمغ ثع محقق في الذخكتالس
 الذخكة لمدشة الحالية بالدشػات الدابقة.

مسدتػيات التي يكػف فييا لمث ل معاييخ تقييع األداء  :س ظج إلى معاييخ األداءمقاييذ ت - 0
األداء ُمخضيال؛ لحلظ ُيعج  اختيار ىحه السعاييخ مغ األمػر الزخكري ة لشجاح تشفيح تقييع األداء 

 كعمييع لتحقيق أىجاؼ الذخكة ،  بدبب دكرىا في مداعجة العامميغ عمى معخفة السياـ الستختبة
 ىع في تقجيع الجعع لئلدارة في اختيار األمػر التي ُتداعج عمى تصػيخ األداء بذكٍل عاـ.ُتدا

 نػعيغ كىسا: عمىكُترش ف ىحه السعاييخ 
، عامل كىي جسيع السسي دات كالرفات التي يجب أف يستمكيا ال معاييخ العظاصخ: - أ

فاءة كنجاح. كيحخص عمى تصبيقيا في سمػكو ككضيفتو؛ حت ى يدتصيع تشفيح كاجباتو بك
كمغ األمثمة عمى ىحه السعاييخ مقجار التعاكف، كاإلخبلص في العسل، كاألمانة. كُترش ف 

 ىحه السعاييخ عسػمال إلى نػعيغ مغ العشاصخ، كىسا: 
العشاصخ السمسػسة: كىي العشاصخ التي يديل ؾياسيا عشج العامميغ؛ مثل الجقة في  -

 . العسل، كالسػاضبة عميو، كمخات تغي بيع عشو
العشاصخ ليخ السمسػسة: ىي العشاصخ التي يرعب ؾياسيا عشج العامميغ؛ ألن يا ُتسث ل  -

 صفاتيع األخبلؾي ة؛ مثل التعاكف، كاألمانة، كالحكاء. 

ىي السعاييخ التي ُتداعج مؿيع األداء عمى تقييع معجؿ إنتاجي ة  معاييخ معجالت األداء: -ب 
ة  فيسية كالجػدة الخاصة بفنتاجيع العامميغ؛ مغ أجل التعخؼ عمى كفاءتيع حدب الك ُمج 

دة مغ الػقت عغ شخيق السمُ  ؿ معيغ، كُيداىع  ػازنةحج  بيغ السياـ الُسشجدة لكل  عامل مع ُمعج 
كفقال لمجػدة أك الكسية، كتذسل ىحه  نتاج الخاص بو،إلى مدتػى اإلذلظ في الػصػؿ 

 الُسعج الت ثبلثة أصشاؼ كىي: 
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د الكسية السشاسبة مغ الػحجات اإلنتا - جي ة التي مغ الُسعجالت الكسية: كىي معجالت ُتحج 
 كقت معيغ. فيالػاجب إنتاجيا 

قة، الُسعجالت الشػذية: ىي معجالت تيجؼ إلى تحقيق العامل لسدتػى معيغ مغ ا  - لج 
 كالجػدة، كاإلتقاف في العسل.

تيتع  بػصػؿ إنتاجي ة  اذىي خميط مغ السعجالت الدابقة  الُسعجالت الشػذية كالكس ية: -
دة مغ الػحجات العامل  د مغ اإلتقاف  فيإلى كسية ُمحج  كقت معيغ مع تسي ده بسدتػى ُمحج 
 .كالجػدة

يقػـ الباحث  اذجاؿ البحػث العمسية خجاما في مكىي االكثخ است :م عجدة األبعاد مقاييذ -3
باختيار عجد معيغ مغ االبعاد التي تع االتفاؽ اك االجساع عمييا مغ قبل عجد مغ الباحثيغ 

ة تصخح في ئمكالكتاب لمستغيخ قيج الجراسة كمغ ثع جسع بيانات حػؿ كل بعج عغ شخيق اس
 اك الشتيجة السصمػبة.استسارة استبياف كمغ ثع تحميل ىحه البيانات لمتػصل الى اليجؼ 

يخبط بيغ عمسي اإلعبلـ كاإلحراء مغ حيث  :.االسمؾب اإلعالمي لمطعمؾمات العامة -4
 مجالي الخأي العاـ كاإلعبلـ مع التقجيع لؤلساليب اإلحرااية األكلية ، يالشطخية كالتصبيق ف

 فزبل عغيشات خجاـ أساليب العمجاالت الجراسات السيجانية كترسيع الرحااف باست يكالسيسا ف
الخبط بيغ تحميل السزسػف ككحجاتو كاألدكات الستعمقة بؿياس قػة كاتجاه العبلقة بيغ متغيخيغ 

 كأكثخ. 
لشسحجة عسميات ليخ  ارياضي انسػذجبػصفو نػع مغ الذبكات يدتعسل   :شبكات ب خ   -5

في ارؿ بيتخ بتخي شبكات بتخي عغ شخيق ك ابتكختمتقاشة أي تحرل في نفذ الػقت،  
 Automata theoryتعسيسا لشطخية اآلالت  جالدتيشات كتع

بعج التصػر  ال سيساالقخارات مغ األساليب السيسة عسمية اتخاذ  جتع :تصطيؼ رغخ ة القخا -6
أصبح متخح القخار ال يعتسج عمى الخبخة التي اكتدبيا  اذخ الحي حرل في مجاؿ اإلدارة ، الكبي

ا يعتسج عمى أساليب إحرااية متصػرة تعخؼ بشطخية القخارات فقط عشج اتخاذه لقخار معيغ كدنس
(Decision Theory . ) 

( لسقاييذ مخكنة الترشيع عمى أساس كقت اإلنتاج الفعمي ، كقت Chenhall.,1996,27كنطخ)
،  ةالسكػنة لمسشتج ، العيػب الرفخي اإلعجاد ، كقت مشاكلة السػاد أك نقميا ، نػذية االجداء

ج السترمة بالسجخبلت ، كتمظ التي تحتػي عمى مجخبلت، حجع السخدكف، كعجد مقاييذ اإلنتا
 الشساذج السجتسعة كالتكاليف كجػدة الشتااج. 
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يسكغ  اذبجقة بدبب اعتسادىا عمى أكجو عجـ اليقيغ. الترشيع خكنة مكىشاؾ صعػبات في ؾياس 
 ؾياس مخكنة نطاـ الترشيع في الذخكات عغ شخيق حداب الػقت البلـز 

  ( . كقجـMachado.,2010,16لمشطاـ لبلنتقاؿ مغ ميسة إلى أخخى أك مغ مشتج إلى آخخ)
( Nayak.,at al. , 2013 ) افتخاضات محجدة لؿياس مخكنة نطاـ الترشيع  ككاالتي: 
 .إنتاجية نطاـ اإلنتاج ال تقل بسخكر الػقت -9
 .ال تختمف كليةخرااز السػاد اال  -2
 .نطاـ اإلنتاج ال يزخ إذا كاف ىشاؾ أي تأثيخ عسخ -3
 .لع يتع تزسيغ إعادة التجابيخ ذات الرمة -4 
 .جسيع أبعاد السخكنة تختمف عغ بعزيا البعس -5 
 الدمشية كسية كبيخة )أكثخ مغ سيع أك نحػ ذلظ( ج السجةتع -6 
 تشتج الذخكة مشتجات متعجدة مع مجسػعة كبيخة كمتشػعة  -7 

حي يتشاسب كشبيعة الجراسة يذ كالايسقالالسقاييذ اعبله يخى الباحث اف افزل  تقخاءاس كمغ     
سيتع استخجامو في التحميل كالػصػؿ الى الشتااج السصمػبة ىػ  كخرػصية السيجاف البحثي كالحي

 .بالشطخ لذسػليتو مؿياس )متعجد االبعاد( 
 د   مخ رة ال صظيع  ي الطظا سة :ثالثا
كقج اثار ذلظ البيئة الرشاذية حاليلا بجرجة عالية مغ عجـ اليقيغ كالسشافدة الذجيجة ، تتسيد       

الترشيع لتحديغ أداايا في العسل عمى رفع جػدة مياـ مغ الذخكات لحلظ تػسعت  عشاية الكثيخ
. نطخلا ألف مخكنة في ايراؿ السشتجات السشتج ، كخفس تكاليف الترشيع ، كزيادة الدخعة

مية استجابة عارة كاستخجاـ السػارد الستاحة بفعامل بشاء ، فيي القجرة عمى إدا الترشيع ىي
 (.rwanto., 2016,2خارجي)الجاخمي ك اللمتغيخات البيئية 
كفي أي كقت ىي  لمذخكاتأحج العػامل الخايدة التي تحجد مدتػى القجرة التشافدية كاف 

مع متصمبات الدبااغ. أي يجب ترسيع أنطسة  يتػافق لمسشتجات عمى إنتاج مخف  الذخكةقجرة 
 الترشيع ليذ فقط عمى أساس قجرتيا إلنتاج مشتجات عالية الجػدة بكمفة مشخفزة فقط ، 

ا لتكػف قادرل   عمى االستجابة الدخيعة لتغيخات الدػؽ كاحتياجات السدتيمكيغ ةكلكغ أيزل
(Gola, et al.,2012,226) . 

بب السديج مغ األسػاؽ الستصػرة ، كتغييخ ىاامة بدلزغػط  رشاذيةذخكات الكتتعخض ال
القجرة عمى  كيتحجد نجاح الذخكة مغ عجمو عمى ما تستمكو مغفي جػىخىا ، دبااغاحتياجات ال

عدز كفاءة السخكنة ، مسا الذخكة كبسا يقجرة  تسثل بػصفيا  االستجابة بدخعة أكبخ لمسشافدة
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مذخكة ميدة ل كبسا يػفخ بذكل أفزل دبااغات اليسكشيا مغ تمبية احتياجيجعل الذخكة في كضع 
 (.Nayak.,et al.,2013,29تشافدية ) 
السعخفة التي تستمكيا الذخكة فكسيمة أساسية لتحقيق الفااجة بػصفيا تدتخجـ السعخفة ك 
الدخعة التي ك قجرتيا عمى الحرػؿ عمى السعمػمات كالدخعة التي يسكغ معالجتيا بيا يتسثل في 

االستخاتيجيات بشاءل عمى السعمػمات التي تع الحرػؿ عمييا ، كالتي تحجد نجاح تصػيخ  يتع بيا
 (.Dimitar, et al,2012,122) الذخكة

( انو كمسا ازدادت مخكنة الذخكة كمسا استصاعت اف 2199،455كيجج )عبجالكخيع، دمحم، 
جـ مشتجات ججيجة تمبي احتياجات اكبخ لمدبااغ كاف تػاكب التغيخات في البيئة الخارجية كاف تق

 كفقا لستصمبات الدػؽ .
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 ادلبحث انثانث 
 ابعاد يشوَت انخظُيع

مغ الجراسات كتبعا لحلظ  كقج تشاكلتيا الكثيختذتسل مخكنة الترشيع الى ابعاد عجة 
تمظ اآلراء ككسا  اىع تعجدت اآلراء التي تشاكلتيا كتبايشت ازاءىا لحلظ ارتأى الباحث استعخاض

 االتي كك (99)مػضح في الججكؿ
 ال صظيع ( يؾ ح الج اسات ال ي تظا لت ابعاد مخ رة11جج ل )

 االبعاد
 

 الباحث

مخ رة 
 العطمية

مخ رة 
 الاوؼ

مخ رة 
الطكائؽ 
  االالت

مخ رة 
 العام 

مخ رة 
 الطظ ج

مخ رة 
تاسيؽ 
 الطسا 

مخ رة 
رق  
 الطؾاد

مخ رة 
مد ج 

 الطظ وات

 مخ رة
الطظ ج 
 الوجيج

مخ رة 
 الؾقت

 عبجالكخيع، دمحم
2199 / / /  / / / /   

 العداكي  الدبعاكي،
2199 / / /  / /   /  

Kumar et al 

2197 / /  / / / /  /  

(Khoobiyan et. 

al, 2017) 
/ /  / /   /  / 

 داكد ، جػاد
2196   / /    / /  

 /  /     / / / 2196محسػد، 
 البلمي ،جػاد
2194 / / /    / / /  

Machad, 2010  / /   / / / /  
(Ngamsirijit, 

2008) / / /  / /  / /  

Chenhall.,1996 / / / / /   /   
Gupta et. al, 

1989 / / /  /   / /  
 o.81 0.90 0.81 0.36 0.63 0.45 0.36 0.81 0.63 0.18 

 الججكؿ: مغ اعجاد الباحث باالعتساد عمى السراد
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اراء الباحثيغ يمحا تبايغ تمظ اآلراء في تحجيج ابعاد مخكنة  مغ تحميل ما كرد مغ
الترشيع كمخد ذلظ يعػد الى شبيعة التػجيات البحثية لكل مشيع كاختبلؼ شبيعة السيجاف 

( 63كالتي بمغت ) كلغخض اجخاء ىحا البحث تع اختيار االبعاد التي  نالت اعمى الشدبالسبحػث 
حػث االمخ الحي تمسدو الباحث فزبل عغ بخكز مزاميشيا في السيجاف السب سيتياألىنطخا  فاكثخ
سيتع التصخؽ الى تمظ االبعاد ، لحا دراستو االستصبلذية التي اجخاىا في الذخكة السبحػثة  في

 :مغ التفريل كعمى كفق االتي بذيء
 Process flexibility  مخ رة العطمية_ ا ال

تعشي خصط كعسميات مختمفة النتاج الجدء نفدو )السشتج(، مسا يعشي القجرة عمى تغييخ      
القجرة عمى إجخاء  فيي تذيخ الى(. 296، 2199تختيب عسميات االنتاج )العداكي، الدبعاكي، 

تغييخ أثشاء عسمية اإلنتاج لتػفيخ مشتجات مختمفة بأقل قجر مغ التأخيخ ، كىحا يعشي تقجيع 
فة كأف الغخض ة مختمفة مغ السشتجات السحجدة باستخجاـ مػاد مختمفة كأساليب عسل مختممجسػع

 لتقميل أحجاـ مجسػعات اإلنتاج كتقميل تكاليف السخدكف  مغ مخكنة العسمية
(Parker & Wirth, 1998, 430-433)  كيعخؼ كل مغ .(Stockton & Bateman, 

األنػاع السختمفة مغ السشتجات التي يسكغ  أنيا مجسػعة مغ عمىمخكنة العسمية  (28 ,1995
يي القجرة عمى إنتاج مجسػعة كبيخة كمتشػعة ف لشطاـ اإلنتاج تػفيخىا دكف إعجاد كتحزيخ أكلييغ.

أك تغييخات كبيخة في أداء السشتج الشيااي اك تعشي القجرة عمى اإلنتاج  تخؽيسمغ السشتجات دكف 
التفاعل مع أك استبجاؿ بعس العسميات  أك مغ لجة البجيمةبصخؽ مختمفة مع مخصصات السعا

 . كيرفيا كل مغ)  (Khoobiyan, Others, 2017, 1561بأنػاع أخخى مغ العسميات

(Salvador, et al., 2007, 1174) اتخاذ  لمذخكةبانيا تذيخ إلى الدخعة التي يسكغ بيا
 القخارات أك تغييخ ججاكؿ اإلنتاج أثشاءىا أك تعجيل الصمبات الحالية لتمبية احتياجات العسبلء.

عبخ عغ قجرة نطاـ الترشيع تالعسمية   مخكنة  باف فيخى  (Jodi et al., 2004, 10-12)اما 
شب أياـ مخكنة العسمية تج اإلنتاج ، ألنو مغ السسكغ مغعمى التكيف مع التغييخات في عسمية 

العصل التي تحجث لآلالت أك التغييخ في ججكؿ اإلنتاج ألي سبب أك حتى التغييخ في تدمدل 
 مدار خصػات اإلنتاج. 

عمى االستجابة لمتغيخات بذكل مخبح عغ شخيق تحػيل عػامل  ذخكةمخكنة العسمية قجرة الكتجدج 
 . (Crrea and Gianesi, 1994, 2)اإلنتاج 

العسمية ىي قجرة السكااغ كالسعجات كااليجي العاممة عمى احجاث التغيخات كيخى الباحث اف مخكنة 
في السشتجات بأقرى سخعة كباقل التكاليف لتمبية شمبات الدبااغ ككحلظ مغ اجل البقاء في 

 الدػؽ.
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 Volume flexibility   مخ رة الاوؼ_ ثاريا

يسكغ تعخيف مخكنة الحجع عمى أنيا تعبيخ عغ قجرة نطاـ الترشيع عمى العسل بذكل 
بديادة أك خفس إجسالي  ذخكةمخبح عمى مدتػيات مختمفة مغ إجسالي اإلنتاج ، مسا يدسح لم

. كتعخؼ عمى  (Sethi and Seth, 1990)حجع اإلنتاج بصخيقة مشاسبة لمتغيخ في شمب الدبااغ
يخ مدتػيات السخخجات بسعشى استيعاب اكبخ عجد مغ الدبااغ ككحلظ تقجيع انيا القجرة عمى تغي

(. في حيغ اشار 71، 2196مشتجات اكثخ بحيث تكفي كل احتياجات الدبااغ )محسػد، 
(Goyal and Netessine, 2010, 2)  القجرة عمى إنتاج  ذخكةسشح التإلى أف مخكنة الحجع

حجد كقج مب الحؿيقي مع الحفاي عمى الكمفة. أك أقل مغ أجل االستجابة لمص اكبخ كسيات
يعبخ األكؿ عغ  اذمي( الباحثػف نػعيغ مغ مخكنة الحجع )مخكنة الجدء العمػي كمخكنة الجدء الدف

القجرة عمى العسل بذكل مخبح عشجما تكػف الديادة في اإلنتاج أعمى مغ الصاقة ، في حيغ يعبخ 
(. 454، 2199ل مغ الصاقة )عبجالكخيع، دمحم، الثاني عغ الخبحية. عشجما يشخفس اإلنتاج أق

اف قجرة الشطاـ عمى العسل في مجسػعة مغ مدتػيات اإلنتاج السختمفة اقتراديلا ذلظ كيعشي 
(Kumar, et al., 2017, 107)  . مخكنة الحجع الى قجرة الشطاـ عمى تػسيع كسيات كتذيخ

 ,Ngamsirijit)(. كاكج 296 ،2199االنتاج لغخض تعطيع الخبحية )الدبعاكي، العداكي، 

 قجرة نطاـ الترشيع عمى التغييخ حجع اإلنتاج الكمي اقتراديا. (12 ,2008
 السخكنة في الحجع ىي قجرة نطاـ الترشيع عمى العسل بذكل مخبح عشج مدتػيات 
 اإلنتاج الكمية السختمفة ، كبالتالي الدساح لمسرشع بزبط اإلنتاج داخل مجى كاسع

 (Gupta and Somers,1996, 209) ,(Parker and Wirth, 1999, 430). 
تتعمق مخكنة الحجع بالقجرة عمى زيادة مدتػى حجع االنتاج الشاتج عغ نطاـ الترشيع مغ      

أجل االستجابة بدخعة لتغيخات الدػؽ االمخ الحي يؤدي الى زيادة قجرة نطاـ الترشيع عمى 
العسل بذكل مخبح )عمى السجى القريخ( مع كسية مختمفة مغ الحجع لعجة مشتجات دكف تكبج 

أثيخات )مثل التأخيخ الدمشي كالتغيخات في نتااج األداء( عشج التقمبات التي تشذأ سمبية الت
(Bemmel, 2003, 58)  . القجرة عمى تغييخ التي ليا مخكنة الحجع أحج أىع األبعاد   جتعك

قجرات معالجة الشطاـ مدتػى اإلنتاج الكمي كيسكغ زيادة مخكنة الحجع ببداشة عغ شخيق زيادة 
يعتسج التغيخ في الحجع عمى الدعة كما ىي صبلبتيا ك االستثسار في الصاقة   انو فزبل عغ

اإلنتاجية الدااجة ك مداحة فارلة ك ضيق الػقت في ججكؿ اإلنتاج ضخكري لمحرػؿ عمى مخكنة 
  (Machodo, 2010, 15)( Gerwin and Garg, 2006, 14في الحجع )

نتاج عمى احجاث تغيخات في حجػـ االنتاج يخى الباحث اف مخكنة الحجع ىي قجرة نطاـ االك     
 بالذكل الحي يبلاع احتياجات الدبااغ كباقل التكاليف.
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 Flexibility    machines   مخ رة الطكائؽ _ ثالثا
مغ الباحثيغ  كثيخة الترشيع التي أشار إلييا التعج مخكنة السكااغ أحج األبعاد السيسة لسخكن      

. يتع تعخيف مخكنة الساكشة عمى أنيا عجد العسميات األخخى  األبعاد تعديد دكربدبب دكرىا في 
السختمفة )ليخ الستجاندة( التي يسكغ لمساكشة الؿياـ بيا دكف التعخض أثشاء التحػؿ )االنتقاؿ( إلى 

 (Lucas & Kirillova, 2011, 197)األخصاء العالية أك تغييخ كبيخ في نتااج األداء

عمى انيا القجرة عمى الى مخكنة السكااغ    (Khoobiyan, et al.,2017,558كيذيخ
مغ الػقت كالكمفة  دكف الحاجة إلى إنفاؽ الكثيخ ذات الساكشةأداء مختمف العسميات عغ شخيق 

 (Pramod and Garg, 2006, 200)لبلنتقاؿ مغ عسمية كاحجة إلى أخخى. في حيغ عخفيا 
دكف الحاجة  الساكشةقػـ بيا تالتي يسكغ أف عمى انيا تذيخ إلى األنػاع السختمفة مغ العسميات 

 إلى بحؿ جيػد ليخ مسكشة لمتبجيل مغ عسمية إلى أخخى.
كفي مجاالت السفاـيسية الجػانب كقج درست مخكنة الساكشة عمى نصاؽ كاسع في كل مغ 

(. كاشار)عبجالكخيع، دمحم، Bemmel, 2003, 64كعمى أساس نسػذج التأمل ) البحػث التجخيبية
( الى مخكنة السكااغ عمى انيا القجرة عمي استبجاؿ االدكات ذات االعجاد السشخفس 454، 2199

 عمى انيا  (Beach, et al., 2000, 46)لسعالجة مجسػعة كاسعة. كاكج 
 مختمفة دكف جيج باىا . كيتفق مع ىحا الخاي كل مغ اجخاء عسمياتقجرة السكااغ عمى 

 (Gindy and Saad,1998, 219)  كصف لسجى مخكنة السكااغ نطخلا الرتباشيا بأنػاع في
مختمفة مغ العسميات السيكانيكية التي يسكغ لمساكيشة الؿياـ بيا دكف عااق يسشع عسمية التحػيل 

عسميات بـ الؿياعشج السكااغ مغ عسمية إلى أخخى كبالتالي ال ييجؼ إلى التأثيخ عمى كفاءة 
الؿياـ بيا دكف بحؿ جيج لمسكااغ يذيخ إلى األنػاع السختمفة مغ العسميات التي يسكغ  مختمفة. إنو

 .  (Seth and Sethi, 1990, 298)يعيق االنتقاؿ مغ عسمية إلى أخخى 
ا التعبيخ عغ سيػلة إدخاؿ التغييخات عمى ك  إلنتاج مجسػعة مغ  الساكشةيسكغ أيزل

أحج أىجافيا تعج مخكنة الساكشة  طسة الترشيع السخنةالذخكات التي تعتسج أنفاألجداء الججيجة. 
مغ تقجيع مشتجات ججيجة ككحلظ  ذخكةف مخكنة الساكشة يسكغ أف تسكغ الإ اذاالستخاتيجية ، 

 (.34، 2117مغ زيادة اإلنتاجية كتحديغ أداايا )القخعاف،  ذخكةتسكيغ ال
مخكنة السكااغ مغ كجية نطخ الباحث قجرة السكااغ عمى تقجيع اعجاد كبيخة مغ كتسثل 

السخدكف الػحجات كبتراميع مختمفة كبأقرى سخعة كاقل التكاليف االمخ الحي يؤدي الى تقميل 
 تمبية احتياجات الدبااغ الستغيخة. فزبل عغتحت التذغيل 

 Product flexibility   مخ رة الطظ ج _  ابعا

دكف إضافة  ياالترشيع إنتاج يسكغ لشطاـ مغ أنػاع األجداء التي مخكنة السشتجتكػف ت      
 مجةبكمفة مشخفزة ندبيا في  هتغييخ كامكانية ، أي سيػلة استخجاـ الجدء الحالي  اضاؼيةمعجات 
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الستاحة ،  السكااغ: تشػع كتعجد مشيا مغ العػامل كثيخعتسج عمى اليقريخة. ىحا الشػع مغ السخكنة 
 ,Gupta & Somers, 1996)كمخكنة نطع مشاكلة السػاد ، كنطع معمػمات السرشع كالتحكع

القجرة عمى التغييخ كبدخعة أكثخ إلنتاج مجسػعة مغ السشتجات بالسشتج   مخكنة عخؼتك   . (209
ا   Khoobiyan, et )(. كاكج (Parker and Wirth, 1999, 434كبذكل اقتراديل ججل

al.,2017,558 القجرة عمى إنتاج أجداء / مشتجات متشػعة دكف إضافة   ا تسثل( عمى اني
 معجات رأسسالية

تذيخ مخكنة السشتج إلى الديػلة التي يسكغ بيا تغييخ السػاصفات التي أدخمت حجيثا ك 
إذا كانت خرااريا الػضيؽية ليخ متساثمة مع  اججيج  امشتج بػصفياالسشتجات الحالية ،  عمى

تكشػلػجيا اإلنتاج كثيقة كتعج  (.(Bemmel, 2003, 60 خرااز أي  مشتج آخخ صشع سابقا
 كذلظ عشجما السشتج  السدتػى السصمػب مغ مخكنة الرمة بعسمية السخكنة البلزمة لمػصػؿ إلى

 ك لقخارات الستعمقة بالسخكنة ندبيةتستمظ الذخكة عجد قميل مغ السشتجات كالسرانع ، ستكػف ا
  مغ الرعب تقييع الفػااج التي تجمبيا السخكنة . كمسا زاد تشػع السشتجات  ، يربح ةبديص

Beraha, et al., 2018,131) ( . 
إضافة مشتجات ججيجة أك استبجاؿ  يامشانيا تذيخ إلى الديػلة التي يسكغ  فزبل عغ
فنو يعبخ عغ إمكانية تغييخ مديج السشتج الحالي بدخعة كبعبارة أخخى ، ف  األجداء السػجػدة

تسكيشيا مغ تقجيع ترسيسات  االستجابة لؤلسػاؽ مغ لمذخكةكبتكمفة معقػلة. تتيح ىحه السخكنة 
السشتج القجرة عمي التعامل  مخكنةعشي ت. ك  (Sethi and Sethi ,1990, 304)مختمفة لمسشتج  

 (454، 2199الكخيع، دمحم،  )عبج تغيخات في الترسيع إلجخاءمع األكامخ ليخ الؿياسية , 
ع مشتجات يقجرة نطاـ االنتاج عمى تقج تسثل مخكنة السشتجمغ كجية نطخ الباحث ك 

 متشػعة اي زيادة حجع السشتج اك تقميرو حدب ما يخلب بو الدبػف.
 New Product Flexibilityمخ رة الطظ ج الوجيج     _ خامسا

كالتي تتسيد بعجـ التجانذ كدكف  نطاـ اإلنتاج ، مغالججيجة التي أدخمت  السشتجاتيذيخ إلى   
أف يتحسل نطاـ اإلنتاج تكاليف نقل عالية عشج التبجيل مغ مشتج إلى آخخ أك التأثيخ عمى نتااج 
األداء الكمي لشطاـ اإلنتاج. يعكذ مفيػـ السشتج الججيج السشتج الحي لو خرااز كضيؽية تختمف 

عبيخ عشيا بديػلة قجر اإلمكاف إلضافة ( . كيتع الت41، 2117عغ السشتجات الحالية )القخعاف، 
مشتجات ججيجة أك استبجاؿ األجداء السػجػدة. بسعشى آخخ ، يعبخ عغ إمكانية تغييخ مديج السشتج 

ا  لسقابمة حاجة ذخكةالحالي بدخعة كبتكمفة معقػلة. ىحه السخكنة تدسح لم األسػاؽ، يعشي أيزل
طاـ اإلنتاج كتغييخىا دكف تعخيس عسمية عجد السشتجات الججيجة التي يسكغ إدخاليا أثشاء ن

 .  (Sethi and Sethi, 1990, 304)التحػيل ألخصاء كبيخة أك تغييخ كبيخ في نتااج األداء. 
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، يتعيغ عمى   كترشيع قصع غيار كمشتجات ججيجة قجرة نطاـ الترشيع لتقجيعفيي تسثل 
لبحث عغ مشتجات ججيجة بحيث الحالييغ ك ا دبااغمحفطة مشتجاتيا لبلحتفاي بالالذخكة تحجيث 

 تكػف ىشاؾ حاجة إلى استخاتيجية مشتج ججيج. 
 السديج كسعة إلى أف الديادة في (   Gupta and Somers, 2008, 207) كيؤكج

أحادي  امفيػم بػصفياإلى ارتفاع التكاليف أك انخفاض الجػدة.  يؤديافمخكنة السشتج الججيج ال 
قجرة الشطاـ عمى إنتاج مجسػعة كاسعة مغ األجداء اك قج  ػصفيايذيخ إلى السخكنة ب ضسشيلا البعج
االستباؾية عسػملا إلى إيجاد فخص ججيجة لؤلعساؿ التي يسكغ الحرػؿ عمييا  الذخكات تدعى

 كعادة ما تكػف أكؿ مغ شخح مشتجات ججيجة. 

 القجرة عمى تغييخ السشتج الحالي أك إنتاج مشتج ججيج بدخعة بأقل كمفةكتسثل 
( (Khoobiyan et al., 2017, 561 القػى العاممة السخنة ذات ؾيسة خاصة في  ج. تع

االستجابة لتغيخات الترسيع كتقجيع مشتجات ججيجة ، تػفخ مخكنة العسل األعمى قجرة معدزة عمى 
. مغ بيغ متغيخات  (Chauhan, 2013, 25)إعادة تعييغ السياـ في حالة غياب القػى العاممة 

ىحا مثيخ لمجىذة بعس الذيء مشح فااجة كاحجة ك  ميساف عسخ الشسػذج إيجابيلا يكػ التحكع ، 
ىي القجرة عمى إشبلؽ مشتجات ججيجة بذكل فعاؿ الججيج مخكنة السشتج  .شااعة

(Goyal&Netessine, 2010, 18. ) 

   Mix flexibility         مخ رة مد ج الطظ وات _ سادسا
عغ القجرة عمى ترشيع مشتجات متعجدة بشفذ السقجار مغ الصاقة. نبلحا ىشا  بخيع

كركد  . (Goyal & Netessine, 2010, 2)التخكيد عمى عبلقة الصاقة بسخكنة السديج 
(Slack & Correa, 1992, 85) بأنو قادر  سديجعمى الػقت كعشرخ ميع يختبط بسخكنة ال

 ,Salvador et al., 2007)زمشية محجدة. إما  مجة يفمغ السشتجات  اكبيخ  اعمى تػفيخ تشػع

تعخيفو عمى أنو يعشي سخعة  مفة مغبالػقت كالك سديج ال مخكنة ارتباط خكد عمى أف ف (174
كيخى  مية الكمفة.عايسيا إلى الدػؽ مع الحفاي عمى فالتغيخ في مديج السشتجات التي يتع تدم

قجرة نطاـ الترشيع عمى تػفيخ مجسػعات مختمفة مغ السشتجات ( عمى انو 39، 2117)القخعاف،
بصخيقة اقترادية كفعالة كيسكشو التعبيخ عغ عجد كتشػع السشتجات السختمفة التي يسكغ لشطاـ 
اإلنتاج تػفيخىا دكف تكبج تكاليف نقل إضاؼية أك التأثيخ عمى نطاـ اإلنتاج ،كسا يذيخ إلى قجرة 

. نطاـ الترشيع عمى تػفيخ مشت  جات مختمفة اقتراديلا كفعاالل
عغ شخيق إنتاج أنػاع مختمفة مغ  دبااغيسكغ أف تحقق ىحه السخكنة زيادة رضا ال

. ُيصمب مغ نطاـ اإلنتاج الحي يتستع بيحه السخكنة أف يكػف لجيو دبػف السشتجات كفقلا لصمب ال
نتاج كعجـ تكبج تكاليف القجرة عمى تػفيخ مديج مغ السشتجات السختمفة دكف التأثيخ عمى حجع اإل

 التاثيخ في رضا الدبػف مغ شأنو  لمذخكة ككل مانقل إضاؼية أك التأثيخ عمى األداء العاـ 
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(Gupta and Somers, 2008, 207).مجسػعة أك  مغ مديج السشتجاتيسكغ ؾياس مخكنة  ك
شة السعجات أك التي يسكغ لشطاـ اإلنتاج تػفيخىا اسالسشتجات التي يسكغ معالجتيا بػ  عجد مغ

(Gerwin, 2005, 174) .قجرة العسميات عمى تػفيخ مجسػعة كاسعة أك مديج مغ  اك ىػ
عمى  (Shailendra et al., 2016, 107). كاشار  (Slach, 2010, 46)السشتجات كالخجمات 

ة معجات ججيجة. ككحلظ تذيخ الى انيا قجرة الشطاـ عمى إنتاج عجد كبيخ مغ السشتجات دكف إضاف
عجد االجداء اك السشتجات الستشػعة كالتي انتجت في الشطاـ دكف تغيخ كبيخ في اعجاد الشطاـ 

 ( . 296، 2199)الدبعاكي، العداكي، 
يسكغ  أجداء ججيجة اكشتج دكف إضافة معجات ينطاـ يسكغ أف بػصفو   السخف  لترشيعفا

يسكغ تغييخ  بسا  لسػجػدة ، أي سيػلة استخجاـ الجدء الحاليإضافتيا أك استبجاليا باألجداء ا
 كثيخعتسج عمى اليقريخة. ىحا الشػع مغ السخكنة  مجةبكمفة مشخفزة ندبيا في السشتجات مديج 

نطع مشاكلة السػاد ، كنطع معمػمات  : تشػع كتعجد اآلالت الستاحة ، كمخكنةمشيا مغ العػامل
 ,Khoobiyan et al., 2017).   (Gupta and Somers, 2008, 209 )السرشع كالتحكع

561)  . 
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 انثانثانفظم 
 ادلمذساث اجلىهشيت

Intrinsic capabilities 
، مفيػميا استعخاض ىحا الفرل بالتأشيخ الشطخي لمسقجرات الجػىخية عبخ عشىيُ       

 االتي كعمى كفقك أىسيتيا ك خرااريا ك ابعادىا  
 مفيػـ السقجرات الجػىخية :السبحث االكؿ 
 اىسية السقجرات الجػىخية :السبحث الثاني 
 خرااز السقجرات الجػىخية :السبحث الثالث 

 ابعاد السقجرات الجػىخية :حث الخابع بالس
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 ادلبحث االول
 يفهىو ادلمذساث اجلىهشيت 

 مفدؾم الطقج ات الوؾهخ ة :ا ال
تكذف باف ىشاؾ  لؤلدبيات التي تشاكلت مػضػع السقجرات الجػىخيةاف السخاجعة الجؾيقة         
بتعابيخ معخكفة  الباحثيغػـ السقجرات الجػىخية، اذ عبخ عشيا بعس يفي تػضيح مف كبيخاتشػعا 

، بيشسا ركد اخخكف عمى ابعادىا فقط فزبل عغ تشػع تدسياتيا، فالبعس يصمق عمييا كمتجاكلة
الجػىخية كاخخكف يصمقػف عمييا تدسية ميارات جساذية اك اجخاءات ركتيشية معقجة  السقجرات

ػؿ الى فيع شسػلي لسزاميشيا ككسا مبيغ صمغ تمظ االراء لمػ  التصخؽ الى الكثيخلحلظ سيجخي 
 ( ككاالتي:92الججكؿ )

 ( مفدؾم الطقج ات الوؾهخ ة10جج ل )
 التتتتتتتتتتتتتتطتتفتتدتتتتتتتؾم التتتتتتبتاحتتتتتتتث

Hamel & Hence, 

1994:113) 

ىي السيارات الستخررة كصفات كخرااز السعخفة التي 
 ػازنةمدتػى مسكغ مغ رضا الدبااغ متيجؼ إلى تحقيق أعمى 

 بالسشافديغ

 (58، 2111)بػششاؼ،

ىي تمظ التي تسكغ التكشػلػجيا الشاتجة مغ التجاخل  بيغ مجسػعة 
أنذصة الذخكة تدسح ىحه التقجيخات بفنذاء مػارد ججيجة مغ 

ا بالتصػيخ  ك،  السدتخجمة لمذخكة لتحل محل السػارد تدسح أيزل
 تحقيق اىجاؼ الذخكة.ك 

(Poyhonen,2004:82) 
ىي التعمع الجساعي حػؿ كيؽية تػحيج ميارات اإلنتاج الستشػعة 

إلى  دبػف ؾيسة الكدمجيا مع السدارات التكشػلػجية لمذخكة لديادة 
 أقرى حج

 (.995، 2117الصااي،

رؼ كالشطع التي تشذئ األصػؿ اكالسع اتمجسػعة مغ الخبخ 
مجسػعة مغ العسميات كاألنذصة  فيياالستخاتيجية كتتخاكع فييا ،

الستكاممة التي لجى الذخكة كتدعى لمحفاي عمى العسميات كتديع 
ميدة تحقيق ك  معجالت أداء عاليةمغ الذخكة  وحققتما في كصػؿ 

 بسشافدييا  ػازنةتشافدية مدتجامة م

(Thompson, et al., 

2008, 100-102.) 

الجيػد السشطسة لتصػيخ القجرة التشطيسية لمعسل أك  ىي مجسػعة
تختبط بعس الكفاءات بخبخات كميارات محجدة  اذلتشفيح شيئا ما. 

مجاؿ كضيفة معيشة ، في حيغ أف البعس  ناشئة عغ الكفاءة في
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اآلخخ تشذأ عبخ السجاالت الػضيؽية، ىحا الشػع مغ القجرة نتيجة 
لمتعاكف بيغ األفخاد ذكي الخبخة الستشػعة لمعامميغ في الػحجات 

 سختمفة كفقا لدياسات الذخكةالالتشطيسية 

بانيا تبادؿ السعخفة في الذخكة لحساية السػارد كتصػيخ تعخؼ  (73، 2119)الذيخمي، 
 لخمق فخص ججيجة لمذخكة كتفػؽ مشافديياالسشتجات كالخجمات 

(Nakiwala,2010,11)  ؾيسةمجسػعة مغ السيارات كالتقشيات التي تسكغ الذخكة مغ تقجيع 
 مدبااغ ل

(Agha.,et 

al.,2012:194) 
مجسػعو مغ األفكار الثاؾبة لتحجيج السذاكل كحميا بسا يعدز 

 تصػيخ بجاال الشسػ االستخاتيجي

 (97 ،2197)جثيخ، جياد، 
تصػيخ لىي الخبخات ك السيارات كالقجرات التي تستمكيا الذخكات 

بذكل مدتسخ مغ اجل الحفاي عمى مػقعيا  كتصػيخىااالعساؿ 
 التشافدي كالحرػؿ عمى ميدة تشافدية في االسػاؽ.

، 2198)خميل،حدغ، 
913) 

لسجسػعات ذات العبلقة كلكشيا مختمفة في  نيا القجرة أك القابميةإ
 الدمػؾ لتحقيق ىجؼ ما.

، 2199دمحم،  الكخيع، )عبج
448) 

معخفة الذخكة كخبختيا كعسمياتيا التي تحافا عمييا كتصػرىا 
 باستسخار مغ أجل استغبللو لمتسييد عغ اآلخخيغ

 (.932، 2199)عيجاف، 

السيارات   كالخرااز السعخؼية كالتي تسكغ الذخكة مغ  ىي
 ػازنةلدبااغ مالتفػؽ في أداايا كتحقيق أعمى مدتػى مغ رضا ا

التكامل التكشػلػجي لمعسميات كالسػارد في نذاط  بالسشافديغ مغ
 كاحج أك أكثخ كتشديق ىحه األنذصة

 والججكؿ: مغ اعجاد الباحث باالعتساد عمى السرادر الػاردة ؼي
 

( يخى الباحث اف السقجرات الجػىخية 92مغ خبلؿ عخض االراء التي تزسشيا الججكؿ )
ذخكات كتحافا عمييا كتصػرىا باستسخار مغ اجل الحفاي الىي السيارات كالقجرات التي تستمكيا 

 عمى مػقعيا التشافدي.
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 ادلبحث انثاَي
 اهًيت ادلمذساث اجلىهشيت

ما تستمكو مغ مػارد كقجرات بػية تفعيل دكرىا كتحقيق  تعتسج الذخكات كبذكل كبيخ عمى
ظ نالت السقجرات الدبق في خزع التشافذ السحسػـ بيغ الذخكات في العرخ الحالي كتبعا لحل

فاف  (Johonson & Choles 1997 144 ) مغ قبل الباحثيغ  ككفقا ؿ  الجػىخية عشاية كبيخة
عمى قجرة الذخكة عمى التفػؽ عمى مشافدييا مغ  امؤشخ  السقجرات الجػىخية تبخز بػصفيااىسية 

ا لبشاء ميدة تشافدية مدتجا  مة.خبلؿ أداايا كمغ ثع تكػف مرجرلا ميسل
قجرة بيتسثل  تياأىسي ادراؾ الى اف (Harrison & John ،1998: 45ف )حثااالب كيذيخ

 مغ تتسكغالذخكة عمى تصػيخ استخاتيجياتيا كربط قجراتيا عمى إعصاء أداايا ميدة تشافدية 
 الػصػؿ إلى األسػاؽ الستشػعة كالسحتسمة كاالستجابة الدخيعة لمتغيخات البيئية.

إلى أف أىسية السقجرات  (Viedma & Marti ،2004، 432) بيشسا اشار الباحثاف
تخكيد االستثسار في األصػؿ االستخاتيجية التي  صة الفكخية لمذخكة مغي األنذالجػىخية تشعكذ ف

 تزيف ؾيسة إلى الذخكة التي تبشي كتحافا عمى أفزل مخكد في الدػؽ. 
تػاجو  اصخةعالسذخكات الأف الى ( Cardy & Gandz  ،2007, 31ف )حثااالب كيذيخ

تسكيغ  تحتاج إلى أف تكػف مخنة مغ اتحجي السشافدة الذجيجة كالتقمبات في أذكاؽ الدبااغ ، ففني
التعميع السدتسخ ك بمتغمب عمييا مػضفييا لسداعجتيع عمى تحجيج نقاط القػة كالزعف لجييع ل

الذخياف  بػصفيالذخكة لسػاردىا البذخية تذجيع السبادرات لتحقيق رؤية شاممة إلدارة اك تجريب ال
 الحيػي لتسيد الذخكة.

 (2015،69 شحاذة،(الشقاط االتية:  مغ اىسية السقجرات الجػىخية تبخزك 
 تصػيخ السشتجات كقجرتيا عمىأداايا الستسيد  دييا مغتسكغ الذخكة مغ التفػؽ عمى مشاف  - 9

 التي احتياجات الدبااغ.
األىسية الحاسسة لمسقجرة ىي التصػيخ السدتسخ لكفاءة مػضفي الذخكة أثشاء التعميع كالتجريب  - 2

لخفع مدتػى السيارات  امشتطس تخصيصاة نقاط الزعف ، كىحا يتصمب كمعالجلتعديد نقاط القػة 
 .القجيسة كتصػيخ ميارات ججيجة

السقجرة األساسية لمذخكة تسكشيا مغ تصػيخ استخاتيجيتيا لمحفاي عمى مخكدىا األفزل في  -3
صيالة استخاتيجياتيا السدتقبمية ككضع خصط مشيجية لتصػيخ القجرات  فزبل عغالدػؽ 

 السدتغمة في الذخكة.       ألساسيةا
 ( الى اىسية السقجرات الجػىخية ككاالتي:449، 2199كاشار )عبجالكخيع، دمحم، 
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أداايا كعشج ذاؾ تكػف  ة في التفػؽ عمى مشافدييا مغىي مؤشخ عمى مقجرة الذخك  -
ا مغ مرادر بشاء السيدة التشافدية السدتجامة  . مرجرا  ميسل

 .تعج سسة مسيدة لمذخكة في الجخػؿ إلى األسػاؽ السحتسمة  -
 . تكػف الذخكة قادرة عمى االستجابة الدخيعة لمتغيخات البيئية  -
 .تتجدج في تبشي الذخكة الشذاشات الفكخية كالسحافطة عمى أفزل مػقع سػقي ليا  -
اعجتيع مد عمى تسكيغ العامميغ فييا مغ لكي تكػف الذخكة مخنة فانيا يجب اف تعسل  -

 . في تحجيج نقاط قػتيع لتعديدىا كنقاط ضعفيع لتجاكزىا
إدراؾ الذخكة لسقجراتيا الجػىخية يحقق صيالة كربسا السداىسة في السحافطة أك أنتاج   -

 . أنػاع ججيجة مغ السقجرات مغ اجل تحقيق أداء أفزل كتسيدا ليا عغ مشافدييا
 مغ الفػااج التشافدية لمذخكة. تعديد كتصػيخ القجرات التشطيسية بيجؼ االستفادة -
( الى اىسية السقجرات الجػىخية عغ شخيق كجػد ميدة تشافدية 287، 2196كاشار )الخفاجي،   

بيغ االداء كالفخص، كليا اىسية  ةالفجػ  ردـىحه السقجرات تداعج في  كاف عمى السجى الصػيل
تيار كتكػف قادرة عمى خمق ع االبتكار كالتػضيف كاالخيكتذج اتكبيخة في تصػيخ االستخاتيجي

ؾيسة اكبخ لمذخكة كتديع في العػلسة كالسشافدة الستدايجة التي تجفع الحاجة الى اف يكػف العساؿ 
قادريغ عمى تبادؿ السعمػمات كالعسل في فخؽ كاتخاذ القخارات السشاسبة كزيادة تحديغ القزايا 

ات التفكيخ الشاقج كحل السذكبلت كتدداد االقترادية كاالجتساذية كالتقشية، تؤدي الى الحاجة لسيار 
كتيخة التغييخ ما يجفع الحاجة الى اف يكػف العساؿ متكيفييغ كاف يكػف لجييع القجرة عمى التعمع 

 .مجى الحياة، كتداعج في التقميل مغ البصالة مع خمق قػى عاممة مؤىمة كقادرة عمى التكييف
السؤشخ عمى  بػصفياة السقجرات الجػىخية ( عمى اىسي56، 2194الكبيدي،  ك )الذيخل اكاكج 

يا كعشج ذاؾ تكػف مرجرا ميسا مغ مرادر بشاء اذخكة في التفػؽ عمى مشافدييا مغ ادامقجرة ال
السيدة التشافدية السدتجامة ، كاالىسية بسقجرة الذخكة في تصػبخ استخاتيجياتيا كتخابط قجراتيا 

تعج سسة في الجخػؿ الى االسػاؽ السحتسمة  كقابمياتيا بسا يزفي عمى اداءىا ميدة تشافدية
اف اىسية السقجرات الجػىخية تتجدج في الشذاشات  كئية ، كاالستجابة الدخيعة لمستغيخات البي

 جة الى اف اف شخكات اليػـ بحا اذافا عمى افزل مػقع سػقي ليا ، الفكخية لمذخكة فتبشي كتح
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( الحي يخبط بيغ مػارد الذخكة،  2الذكل )  مغيػضح ف (98-97، 2197)جاياف،  أما
العػامل البيئية في اتخاذ القخارات  تؤديوكالسقجرات الجػىخية كالسيدة التشافدية كالجكر السيع الحي 

 االستخاتيجية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ( عالقة مؾا د الشخوة  الطقج ات الوؾهخ ة  الطيدة ال ظا سية6شك  )
 

Source: Kabue, Lydiah Wanjiru & Kilika, James M. (2016):", Firm Resources, Core 

Competencies and Sustainable Competitive Advantage", An Integrative Theoretical 

Framework, Journal of Management and Strategy Department of Business 

Administration, Kenyatta University, Nairobi, Kenya, Vol. 7, No. 1; p104. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انؼىايم انبٍئٍت

 جبربٍت انصُبػت-

 استمشاس انىضغ انتُبفسً-

 َذسة انًىاسد-

 انًمذساث انجىهشٌت

 انتًكٍٍ-

 االتصبل-

 انؼًم انجًبػً-

 ساس انًبل انبششي-

 انًٍزة انتُبفسٍت

 انًٍزة انًحشن االول نُجبح انششكت-

 التصبدٌبث انحجى-

 انًىاسد

 خصبئص انًىاسد-

 اَىاع انًىاسد-

 بُبء انًىاسد-
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 ( الى اىسية السقجرات الجػىخية باالتي:99، 2197كاشار )جياد، 
رؤية استخاتيجية بعيجة االجل كىجؼ مغ جانب قادة الذخكة لخمق كالحفاي عمى كحساية  -

 السقجرات الجػىخية الزخكرية البلزمة لشجاح كبقاء الذخكة

عمى التصػيخ كالتعاكف كالكفاءة في جسيع اجداء ثقافة مشاسبة كمجسػعة ؾيسة تخكد  -
 الذخكة .

نقل كتػزيع كاعادة نذخ السػارد كالسيارات في جسيع اجداء الذخكة، ادارة السقجرات  -
 الجػىخية لمذخكة تحتاج الى اف تدتشج الى تكمفتيا البجيمة كقجرتيا عمى تػليج الؿيسة

كالسيارات في مختمف السدتػيات استعجاد كالتداـ مغ قبل الذخكة لسذاركة السػارد  -
 التشطيسية.

لػضع السػضفيغ في السكاف السخرز ليع بسا يتػافق مع قجراتيع  ااساسي اتعج مفتاح -
 كامكاناتيع فكخة انيع يشتسػف الى اي نذاط تجاري معيغ اك سػؽ مشتج معيغ.

ة التي تحقق ( الى السقجرات الجػىخية بانيا القابميات االساسي47، 2195كاشار )راضي،     
يرعب التي عمى الخبخة كالسعخفة  امة كالتي تتصػر خبلؿ الدمغ بشاءل السدايا التشافدية السدتج
انيا السػارد الفخيجة التي تستمكيا الذخكة اك نقاط القػة الفخيجة اك  فزبل عغتقميجىا كمحاكاتيا ، 

مبجعة اك خبلقة بذكل  السسيدة لمذخكة كالتي قج تكػف قػة عسل ماىخة كمجربة جيجا كمخنو اك
استثشااي اك شبكات تػزيع قػية اك تكشػلػجيا اك عبلقات جيجة مع السػرديغ اك القجرة عمى تغييخ 

انيا السيارات  كحدباف عشج صيالة االستخاتيجية معجالت االنتاج كالتي يجب اف تؤخح بال
د السشطسة عغ بؿية السشافديغ كالتكشػلػجيا التي تسكغ السشطسة مغ تقجيع السشافع لمدبااغ كالتي تسي

 كصفت بانيا االشياء التي تدتصيع الذخكة انجازىا بصخيقة جيجة لمغاية. ك، 
اىسية السقجرات الجػىخية عمى اف الذخكات تستمظ مقجرات  عمى( 94-93، 2198كاكج )زلط، 

ى اختيار تخكيدىا عم حتى عمى السدتػى العالسي مغ بذخية قػية تتسكغ مغ تحقيق الشتااج القػية
السشتجات كالخجمات التي تديع بذكل كبيخ في مداعجة الذخكة عمى تحقيق االرباح العالية 

 ككاالتي:
تداعج الذخكة عمى تحجيج كاختيار العامميغ ذك السقجرات االكثخ اىسية كمغ ثع مداعجتيع  -

 عمى اعجاد خصط التجريب كالتصػيخ السبلاسة الحتياجاتيع.

كانيا ستجعع  ليعتػصيل التجريب لمعامميغ كالتقجـ الػضيفي تدتخجـ لتحديغ التػجيو ك  -
 الجيػد السبحكلة لقادة العسل.

فخاد بػصفيا احجى ضخكرة التكيف بيغ الػضيفة كالسيارات كالسقجرات الجػىخية لبل -
ة لمشجاح التشطيسي في ضل التغيخات البيئية التي تعير فييا الذخكة العشاصخ الخايد
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تصػيخ السيارات الدمػكية كالفشية  غاد في كافة السدتػيات مكالتي تعصي ؾيسة لبلفخ 
 السصمػبة الداء كضاافيع.

 ىا لجى االفخاد العامميغا دليل لمسعخفة كالسيارات كالدمػكيات التي يجب تػفخ  -

 تداعج عمى االتراؿ االفزل كالعسل الجساعي لمػضااف الستعجدة -

 ااف لمذخكة نطام ػصفياالذخكة برخ ميع في تشافدية تعج اىسية السقجرة الجػىخية عش -
 متصمبات الداحة التشافدية.مدتسخة عمى العصاء لمتساشي مع  قجرات ي ذك 

استغبلؿ مػارد الذخكة بامثل شخيقة بحدغ  ىخية ىي التي ترشع التفػؽ مغالسقجرة الجػ  -
 مؤشخات االداء كاالنتاجية كالخبحية كتخؽيس الكمف كاالسعار كتحديغ الجػدة.

السقجرات الجػىخية بتتستع  الذخكة التي ( الى اف83-82، 2198ليسي، كاخخكف،كاشارا )الج 
تسكيغ األفخاد مغ التغمب عمى العؿبات التي تحػؿ دكف تمبية السعاييخ السقبػلة  تكػف قادرة عمى

كسا اف لمسقجرات الجػىخية اىسية اساسية في تكػيغ االستخاتيجيات الججيجة لخمق الؿيسة  لؤلداء
  .الػسيمة االىع في زيادة فاعمية الذخكات بػصفيا سيدة التشافديةكتحقيق ال

ع االبتكار كريادة االعساؿ كالسخاشخة يلمسقجرات الجػىخية لمذخكة اىسية في شيػع ثقافة تذج 
باستخجاـ مسارسات تقػـ عمى التعمع كالتصػيخ، اذ اف السقجرات الجػىخية لمذخكات تديع في 

 ك تشطيسية كتعدز مخكنة السشطسات لمتكيف مع البيئة السعقجة الجيشاميكيةتصػيخ القجرة التشافدية ال
 ك  اف لمسقجرات الجػىخية لمذخكات اىسية في زيادة فخصة التقجـ الػضيفي كالحرػؿ عمى التخؾية

اف السقجرات الجػىخية لمذخكات تديع في تحقيق االىجاؼ االستخاتيجية لمذخكة عغ شخيق التكيف 
اف ليا اىسية في دعع نطاـ  كستخاتيجيات كالؿيع التشطيسية. ءمة الدمػكيات مع االمع التغييخ كمػا

التفكيخ كالفاعمية الذخرية كالسخكنة  راتالتقييع كتػضيح دكر كل مغ الؿيادة كتػجيو الخجمة كميا
كاف السقجرات الجػىخية  .كالتخصيط كالتشطيع كالعبلقات بيغ االشخاص كاالتراالت كدكافع العسل
كبحلظ يكػف لمسقجرات , لمذخكات تديع في تحقيق الخبحية عمى السجى الصػيل كتحديغ جػدة 

صػرة االكتداب الجساعي لمسعخفة  طيخألنيا ت ،كتػفيخ الؿيسة لمدبااغالجػىخية اىسية في اضافة 
ضفيغ كاكتداب في ذلظ فاف السقجرات الجػىخية يكػف ليا دكر حيػي في تحديغ اداء السػ 

 مجسػعة ججيجة مغ السعارؼ كالسيارات مسا يؤدي الى امتبلؾ الذخكة ؾيسة نادرة صعبة التقميج.
 ( اىسية السقجرات الجػىخية ككاالتي:938، 2195كحجد )الياسخي، الذسخي، 

إنيا تجعل مغ الرعب عمى الخرػـ فيع كيؽية العسل الحالية كمغ ثع مغ الرعب  -
  . مجاراتيا

  . اسة لمتحكع أك لمتأثيخ في امتجاد األسػاؽ كالرشاعاتإنيا مبل -
 إنيا تداعج عمى فيع األسبؿيات كأدارتيا -
  . التذارؾ بيغ مقجراتو الجػىخية ألداء الػضااف السختمفة  مغ إنيا مفيجة -
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  . األىجاؼ االستخاتيجية إلدارةإنيا تعج مجخبلل عاـ  -
  . كمبادئ العسلإنيا تجعع بذكل عاـ تحجيج أدكات قاعجة التعمع  -
 القخار . التخاذقاعجة لؤلداة الفعالة  تييئإنيا  -
السجخل السدتشج  ( الى اف االنتقادات التي كجيت الى256، 2197كاشار)الياسخي، كاخخكف،    

خ السجخل السحكػر، مغ يسجاؿ االستخاتيجي الى تصػ الغ في يالباحث لؿياـدافعا  الى السػارد كاف
ة االفكار التي يدتشج الييا مع السجخل البيئي ، انصبلقا مغ فكخة اف االدار خبلؿ تػحيج كتكامل 

رجية لمذخكة كمغ السبلحا،، اف بكبل البيئتيغ الجاخمية كالخا عشىاالستخاتيجية بحاجة الى اف ت
ا الشسط مغ التكامل قاد الى ضيػر انسػذج ججيج ىػ االنسػذج السدتشج الى السقجرات بانسػذج ىح

 لجػىخية.    السقجرات ا
( عمى أف إدراؾ الذخكة لقجراتيا األساسية Spendlove 2007: 407في نفذ االتجاه ، تؤكج ) 

 .جرات أك الحفاي عمييا أك إنتاجيايحقق الريالة كقج يديع في إعادة إنتاج أنػاع ججيجة مغ الق
ؼ عمى ميارات ججيجة كتذخيز ما يسكشظ الؿياـ بو في السدتقبل مغ خبلؿ التعخ  اك انيا

أنجرسػف  ) السحتػى كالترسيع التشطيسي المحيغ يػفخاف أداءل أفزل لمسؤسدة كتسيدلا عغ السشافديغ
 .( 92 ،2199كريج ، 
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 ادلبحث انثانث 
 خظائض ادلمذساث اجلىهشيت

 
 ,White,2004,247-248) ( , (Zhang ,1999, 106-111) ف ػ يتفق الباحث

(Barney & Hesterly,2010,81),( Maier et al,2009,13 ) عمى أف اىع ما يسيد
السقجرات الجػىخية عغ بؿية السفاـيع السخادفة اك السختبصة بيا ىي تستعيا بخسذ مغ الخرااز 

 :كىي
 C00perative  ال عا ري -1

االعساؿ الخاصة أنذصة  بعس تسثل حالة تآزر أك تعاكف بيغ بسا اف السقجرات الجػىخية    
مغ الباحثيغ ، بسا في ذلظ بخاىبلد كىامل )لخانت( ، إلى أف  كثيخ، أشار ال بالسشطسة لحا

ىحه كاف كمفيجة في األعساؿ.   ة التي تجعل مغ مقجرة السشطسة تترف بالذسػليةالتخاكسي
لذخكة الجخػؿ في قصاعات ججيجة في الدػؽ أك تقجيع اتسكغ  الحيافالتقجيخات في كثيخ مغ ا

 .ةمشتجات ججيج
  Uniqueness ال فخد   -0

نيا أداة أ .أكجت جسيع أساليب اإلدارة السعاصخة أف التفخد ىػ خاصية مسيدة لمؿيع األساسية     
ة عغ االستحػاذ لبعس سجمغ ميدتيا التشافدية ، الشا الذخكةأك كسيمة لسشع الستشافديغ مغ تجخيج 

 :تيوكاحجة أك أكثخ مغ السيدات االيمـد تػفخ ك لتحقيق التفخد  اتالقجر 
 Rare in Market  لسؾق الظج ة  ي ا - أ
التستع بسيدة  ليا عشجاحأك أكثخ مغ القجرات الستسيدة ، يسكغ  االذخكة كاحج امتمكتإذا      

 استخاتيجية خمق الؿيسة عمى أساس ىحه القجرات تشافدية مغ
 Inimitability صعؾبة ال قميج ب _ 

القجرات ،  في ضل اختبلؼ سشافذالمغ قبل ما  شخكةيذيخ إلى السجى الحي ال يسكغ تقميج      
كىحا الشػع مغ التقجيخ سػؼ يجمب ؾيسة مزافة لمسشطسة. مغ ىحه الشقصة  كمسا زادت صعػبة 

فعمى سبيل السثاؿ  تتجدج  ,القجرة عمى تقميجىا كمسا ساعجت السشطسة في الحفاي عمى التسيد
تػافق عجد مغ ادكات االتراالت ، كأنطسة االتراؿ  في عسمية معقجة مغ المػجدتية قجرةال

  .اإللكتخكنية
      Non –Substitutability عجم االحالل ا  االس بجال  - ت

ا خصيخلا لمؿيسة السحتسمة الكامشة ، أف كجػد بجاال يعشي  أف االستبجاؿ أك االحبلؿ يذكل تيجيجل
 تقػـعمى سبيل السثاؿ عشجما , يدة لمدبااغشػيمة إلنذاء ؾيسة مس سجةال يسكغ أف تدتسخ القجرة ل
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الدػقي ، كىػ الدػؽ السييسشة عمى آالت الشدخ  Xerox مػقعباعتساد   Canonشخكة
 عؿبة رايدة ػصفيابكة خجمات كاسعة الشصاؽ بزيخككذ ش كفي ضل امتبلؾالستػسصة الحجع ، 

القجرة عمى ترسيع مشتج متسيد ، مسا جعل الذخكة بتصػيخ   Canonشخكة قامتكلكغ بعج أف 
 ، اتالخجمتمظ السحكػرة قادرة عمى تػفيخ مشتجات عالية الجػدة قمل بجرجة كبيخة مغ الحاجة إلى 

 .عالية خجمات شبكة زيخككذمسا قمل مغ ف
   Complementary Resources & Capabilities الطؾا د   القج ات الطكطمة  -3
يبلحا ضخكرة ؾياـ الذخكة بتشطيع نفديا بصخيقة تسكشيا مغ استغبلؿ السػارد كالقجرات        

ا مغ السكػنات ، كىي بشية  الستاحة ليع ، كضساف أفزل أداء يتزسغ السكػف التشطيسي عجدل
مى األرقاـ كلالبلا ما يذار إلى التقاريخ الخسسية  كأنطسة الخقابة اإلدارية كسياسات التعػيس ، ع

أنيا مػارد القجرة التكسيمية ألنيا ال تدتصيع تػليج ميدة تشافدية مغ تمقاء نفديا ، كلكغ دمجيا مع 
السػارد كالقجرات األخخى تسكغ الذخكة مغ الحرػؿ عمى فيع أفزل لصخؽ تحقيق السيدة 

 (Maier et al,2009,13).التشافدية
  Superiority ال فؾق   -4
مدبػف ، كىحه لؾيسة خمق السداىسة في  ػرد ؾيسة لمذخكة مغيزيف الس مغ السفتخض أف      

الؿيسة مدتسجة مغ قجرة السػرد عمى مداعجة الذخكة في استغبلؿ الفخص ، أك تحييج األخصار 
ا  قجرة الذخكة عمى تمبية رغبات الدبااغ بصخيقة  مغالتي تيجد البيئة الخارجية. الؿيسة مذتقة أيزل

 (Brown& Fai, 2006,8) أك أسمػب يتجاكز السشافديغ في ىحا السجاؿ
 Durability الثبات   -5
عشجما يكػف تفخد القجرة الحاتية سخيع الدكاؿ، ففف السيدة التشافدية عمى السجى القريخ كذات     

جة التفخد السقجر مع دكرة الحياة السشتج كالتكشػلػجيا ، كلالبا ما تختبط م ,ستدكؿالؿيسة السحجكدة 
دكرة حياة السشتج قرخ شػيمة مغ الدمغ ل سجةخد صشاعة الكسبيػتخ ال يجكـ لكمثاؿ جيج ، تف

 .كالتكشػلػجيا
يخكد عمى خاصيتيغ مغ القجرات األساسية: االكلى صعػبة ف ,Fahy)  (97 ,2000اما     

لتخكيد عمى خمق ؾيسة لمدبػف ، الذخكة مغ قبل السشافديغ ، كالثاني: اتقميج أك إعادة إنتاج مػارد 
تعديد الكفاءة  سة مزافة مغتيجؼ الذخكة إلى تصبيق استخاتيجياتيا لتكػف قادرة عمى خمق ؾي اذ

 .كالفعالية االستجابة الحتياجات لمدبااغ
الذخكة بالتغيخات قجرات  ارتباط مغيسيد السقجرات الجػىخية ؼ   (Sanchez,2002,13)اما  

كباتجاه  .كأىسية تقييع األصػؿ ليخ السمسػسة مغ خبلؿ البحث كاستكذاؼ األصػؿ الحاصمة
عمى الخرااز األربع اآلتية  Hitt,2003,(( Dess etal,2007,94)84(مقارب يخكد الباحثػف 
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األكلى  تمظ الخرااز معيارال لتقييع مػارد كقابميات الذخكة: افلمسقجرات الجػىخية فزبلل عغ 
الشجرة في السػارد كالقابميات كالتي ال تستمكيا الذخكات األخخى، الثانية صعػبة السحاكاة )التقميج( 

تدتصيع تقميج قابمية الذخكة أك أنيا تدتصيع تقميجىا كلكغ برعػبة  : أي أف الذخكات السشافدة ال
جيسػمتيا لسجة أشػؿ عشج تغييخ أك بكمفة عالية، الثالثة الؿيسة: السػارد كالقابميات التي تحتفا ب

الطخكؼ، كالخابعة صعػبة اإلحبلؿ: السػارد كالقابميات التي اليسكغ إحبلليا بسػارد كقابميات 
 . لتمظ السػارد كالقابميات  االستخاتيجيةأخخى بدبب عجـ تداكي الؿيسة 

 ( خرااز لمسقجرات الجػىخية ككاالتي:969: 2118كيذخز )نجع،

 .معخفة مسيدة ػصفياال يسكغ تقميجىا بديػلة ببالذخكة كالتي السعخفة الخاصة  -9
التسكيغ التكشػلػجي كالفعالية البذخية )قجرة الفخيق الذخرية أك األساسية( الكتداب القجرات  -2

 .األساسية لمتججيج السدتسخ لمذخكة
تكمفة التسييد في العسميات لتػفيخ مشتجات كخجمات عالية الجػدة  أك فعالة مغ حيث ال -3

 .لمسشافديغ
التي تتعمسيا الذخكة مغ الدبااغ كسرجر ديشاميكي لتشسية  دبػف شبيعة العبلقة مع ال-4 

 االحتياجات كالخغبات.
  (997، 2117الذخكة )الصااي ،  راتلتقػيع قج خراازكتػجج مجسػعة مغ ال

(SI, Nimsith, et al.,2016, 6) 
 .التسيد في قجرات الذخكة ككجػد مشافديغ -1
تعديد التعمع كالتجريب في الذخكة كقجرتيا في ىحه  الحفاي عمى التسيد كالجعع مغ -2    

 السقجرات كجعميا جػىخية.
 .بسا يزيفو اآلخخكف  ػازنةتي تزيفيا إلى ىحه السبال  ممقجار الؿيسة ال -3
الى أي مجى تعصي السؤىبلت شبيعة التكامل في أنذصة الذخكة ، تكػف ىحه التقجيخات  -4

لسداىسة في زيادة الؿيسة الحالية ، ال يذتخي الدبػف اإلبجاع كلكشو يذتخي عادلة ا
مسيدة مغ  يجب تحػيل اإلبجاع إلى مشتجات , اذالسشتجات كالخجمات التي تشتج عشيا

 خبلليا 
يجب أف يعتسج ـيكل شاقة الذخكة عمى التقجيخات األساسية التي تجفع القخارات  -5

 األساسية لمذخكة
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 ادلبحث انشابع
 ابعاد ادلمذساث اجلىهشيت



مغ الجراسات كتبعا لحلظ  كثيخلى ابعاد عجة كقج تشاكلتيا الاالسقجرات الجػىخية تذتسل 
تمظ  بعس مغ كتبايشت اراءىع ازاءىا لحلظ ارتأى الباحث استعخاض اتعجدت اآلراء التي تشاكلتي

 :االتيكك (93)اآلراء ككسا مػضح في الججكؿ
 الطقج ات الوؾهخ ةال ي تظا لت ابعاد  اآل اءبعض ( يؾ ح 33جج ل )

 االبعاد
 الباحث

 العط  االتصال ال طكيؽ
 الوطاعي

  اس
 الطال

 البشخ  
 ال عمؼ االبجاع

 ال ظغيطي
 الطخ رة

 ةاالس خاتيوي
 قؾة

 الطؾا د

 )عبجالكخيع، دمحم،
2019) /  / /   / / 

  / / / /    2018)خميل،حدغ،
    /  / / / (2017)جاياف، 
     / / / / (2017)جياد، 

 )الذيخمي،الكبيدي،
2017 / / /   /   

Nimsith, et 
al.,2016) / / / / /  /  

 )كاضع، كاخخكف،
2015) 

 
 

 
 

 
 

/ 
 

 / / 
 

 
 

Ungerer,et 
al.,2005) / / /  /   / 

 / /   /    (2014)خمف، 

     / / /  (2009)عيجاف، 

(Sanchez,2002)  / / /    / 

 0.54 0.63 0.72 0.72 0.36 0.27 0.45 0.36 
 الججكؿ : مغ اعجاد الباحث 

اراء الباحثيغ يمحا تبايغ تمظ اآلراء في تحجيج ابعاد السقجرات  مغ مغ تحميل ما كرد
الجػىخية كمخد ذلظ يعػد الى شبيعة التػجيات البحثية لكل مشيع كاختبلؼ شبيعة السيجاف 

كالتي بمغت    السبحػث كلغخض اجخاء ىحا البحث تع اختيار االبعاد التي  نالت اعمى الشدب
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في ىحه الجراسة  األتية في الذخكات، لحا يسكغ التصخؽ الى االبعاد ألىسيتيا( فاكثخ نطخا 54)
 ككاالتي:

 
 

  Empowermentال طكيؽ  -1
 التسكيغيؤدي  اذ،  تذيخ الى دكر التسكيغ في خمق االبجاعالتي  الجراساتمغ  كثيخىشاؾ ال     
إنتاج أفكار ججيجة كمفيجة مغ قبل فخد أك مجسػعة مغ األفخاد  العامميغ مغأداء رفع كفاءة إلى 

فخاد األكثخ األألنيع كتسكيشيع لكي يحجث اإلبجاع في الذخكات  يجب دعع السجيخيغ ك يعسمػف معا 
 دراية في ىحا الرجد.

السديج مغ الدمصة في مسارسة  ميغماعسمية إعصاء الع بانو (95، 2196تعخفو )دمحمية، ك 
مدؤكلية اتخاذ  ـ إمكاناتيا مغ خبلؿ تذجيعيع عمى تحسلاسل السدؤكلية كاستخجتحك الخقابة 

 .كاإلدارة العميا العامميغالقخارات عمى نصاؽ أكسع ألنيا تذيخ إلى السذاركة بيغ 
عسميو أك حالو نفديو تتجمى في أربعة بانو ( 451، 2199كاضافا )عبجالكخيع، دمحم، 
كعمي كجو التحجيج ، يعشي الذعػر باف  .خ السريخ ، كاألثخإدراكات: السعشى ، الكفاءة ، تقخي

عسل العامل ميع لو. كيسيل التسكيغ إلى تعديد ججكى العسل بسداعجه العامل عمى فيع اىسية 
عمى القجرة التشافدية مغ صشاعة الى  ةية التشطيسية كتختمف العػامل السؤثخ اعمفي الف ومداىست

اىع ىحه العػامل بػ قجرات التفاعل ، تشطيع التعمع ، السػارد  اخخى كمغ خجمة الى اخخى كيحجد 
داره البذخية ، كالتكشػلػجيا كتكشػلػجيا السعمػمات . فقجرات التفاعل ىي القجرات الستفػقة في أ

دتخجـ فييا الذخكات تكتشطيع التعمع كىي العسمية التي  .مغ الذخكات كثيخالسػارد السذتخكة بيغ ال
، كتكشػلػجيا السعمػمات كالتكشػلػجيا ىي الستغيخات االستخاتيجية الحيػية في استخاتيجيات ججيجه

كتتسثل السقجرات الجػىخية في التعمع الجساعي في الذخكة ، كال سيسا  . تحقيق القجرة التشافدية
كيؽية تشديق السيارات االنتاجية الستشػعة كادماج التيارات الستعجدة لمتكشػلػجيات ، كعمي سبيل 

اؿ ، فاف السقجرات التكشػلػجية ىي ترشيع السرانع كالسعجات ، كالجراية الترشيعية ، كالجراية السث
 اليشجسية كأدكات ضساف الجػدة ، كمقجرات الدبااغ ىي معخفة احتياجات الدبااغ كعسمياتيع.

 دؤكلية كاستخجـتحسل السك كيخى الباحث أنيا عسمية إعصاء العساؿ سمصة أكبخ لسسارسة الديصخة 
تذجيعيع عمى تحسميا القخارات عمى نصاؽ أكسع ألنيا تذيخ إلى السذاركة بيغ  إمكاناتيا مغ

 كاإلدارة العميا. عامميغال
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 Connection  ال ؾاص   -0
تحت أي مفاـيع مػحجة كاتخاذ  العامميغعسمية تيجؼ إلى نقل كتبادؿ السعمػمات بيغ  ىػ       

فعالة ال االػسال إليجاد مختمف عشايةتتصمب مغ اإلدارة أف تػلي القخارات كتشفيحىا ، كالتي 
 (.22، 2195الذخكة)معخاج،  اىجاؼعمى جسيع السدتػيات لتحقيق  عامميغلمتػاصل بيغ ال

 االجتساذية  الػسيمةغ أف االتراالت ذبارة عغ يسعاصخ غ الالكثيخ مغ الباحثييخى ك 
 كقج ذكخ التي تدتخجـ لتحقيق التساسظ بيغ أجداء السشطسات الحجيثة كتحديغ مدتػاىا ، 

(Chester Bernard) أف التػاصل ىػ ركح ىحه السشطسات، فازرايذ شخكة نيػ جيخسي لمتم ،
أدكات كأساليب االتراؿ الستاحة. بػصػؿ قجرتيا عمى السجى ب هاف ـيكل السشطسة يتع تحجيجك 

( أف التػاصل كضيفة إدارية تتعمق بصبيعة العسل 345، 2119خج، باركف، كيذيخاف )جخيشب
، 2193اإلداري ، مغ التخصيط كالتشطيع التشديق كاإلرشاد كالخقابة كالتػاصل. كاشار )العسياف، 

 كاني مغ أجل التدبب في الدمػؾ. (عمى اف االتراؿ يعشي تبادؿ األفكار كاآلراء كالسع237
شصػي أيزا عمى نقل السعمػمات كالبيانات مغ تكمشتطسة ، عفػية عخؼ بأنو عسمية مشطسة 

جانب إلى آخخ ، شخيصة أف البيانات كالسعمػمات السشقػلة مفيػمة كمدتدالة لمجسيػر 
بانو عسمية لتبادؿ ( Dubrin, 2012 , 429)(. كعخفو 97، 2119السدتيجؼ )العبلؽ ، 

 ػؾ شفيي.السعمػمات باستخجاـ الكمسات رساال أك رمػز أك سم
بسػجب أي  عامميغكيخى الباحث إنيا عسمية تيجؼ إلى نقل كتبادؿ السعمػمات بيغ ال

إليجاد كسيمة  عشايةتتصمب مغ اإلدارة أف تػلي مفاـيع مػحجة كاتخاذ القخارات كتشفيحىا ، كالتي 
 ؼ الذخكة.اىجا عمى جسيع السدتػيات لتحقيق ميسة ك  امميغفعالة لمتػاصل بيغ الع

 Teamwork  الوطاعي العط  - 3
يقرج بو مجسػعات مغ الشاس ذكي السيارات التكسيمية الحيغ يمتدمػف باليجؼ السذتخؾ             

اليػية الستسيدة كالعسل لخمق كيتحسمػف السدؤكلية الستبادلة عغ تحؿيقو كيتصػركف بذكل مثالي 
أىجافيع باتجاه فخيق لم الستحققسجى الشجاح بفعالية السيسة  كتتحقق معا بصخيقة مشدقة كمتبادلة.

 الستعمقة بالسياـ ، كاألرجح أف تتحقق األىجاؼ السذتخكة العسل معلا كتجسيع الخبخات كالسيارات.
(Green, 2015, 4.) 

باف ُتعخ يف العسل الجساعي عمى أنو مرمحة الذخكة في  (934، 2119كاشار )عيجاف ،
سغ فكالدياسات كاألكلػيات كالتػقعات.  تمذاركة كجية نطخ السشطسة في األىجاؼ كالغايا

ف يحفده عمى أف يحجث بالفعل. مغ ا أك وف أف يحجث التعمع في االتجاه نفدالزخكري ضسا
ذلظ تؤثخ الخؤية  فزبل عغ .السخجح أف تعدز الذخكات ذات الخؤية السذتخكة في العسل كالشجاح

السذتخكة عمى شجة التعمع لبشاء بشية تعميسية شاممة تتصابق مع الشطخية كالسسارسة القااسة كذلظ 
ا حيػيلا لمتعمع االستباقي بدبب تػفيخ اتجاه التعمع الحي يعدز الشذاط كااللت كاليجؼ بيغ  داـأساسل
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غمو الذخكة إلدارة الفخيق مغ في البيئات الغامزة الحي يسثل اليجؼ الحي تدت الذخكةأعزاء 
أجل تفديخ السعمػمات التشافدية كاالستجابة بدخعة لبلتجاىات كالسذاكل كالبيئات الشاشئة. ثع 

 كالدػؽ  دبااغات مبتكخة كتمبية متصمبات اليبجك أف الذخكات تدتخجـ الخؤية السذتخكة لبشاء مشتج

ال في سيم دكراالخؤية السذتخكة  ؤديكتلتػسيع مفاـيع التعمع التشطيسي إلى مخخجات تشطيسية، 
 تػضيح كفاءة كأداء الذخكة. 

يؤدي دكرا  الى اف العسل السذتخؾ عامل رايذ (451، 2199كاضاؼ )عبجالكخيع، دمحم، 
معيغ. كبالعسل  مذتخؾ نحػ ىجؼ سعيفي تصػيخ السقجرات الجػىخية. فالعسل الجساعي ىػ 

الجساعي يعخؼ متى ككيف يجتحب االفخاد ككيف تدتخجـ الفخؽ لتحقيق الشتااج السثمى. فالتعاكف 
يعسل عمي بشاء الثقة ، كالياـ الحساس ، كتذجيع اآلخخيغ ، كالسداعجة في حل الرخاعات 

 كالتػصل إلى تػافق في اآلراء بذاف خمق أداء عاؿ.
مغ األشخاص ذكي السيارات التكسيمية يمتدمػف باليجؼ كيخى الباحث إلى انو مجسػعات 

السذتخؾ كيتحسمػف السدؤكلية الستبادلة عغ تحؿيقو كيتصػركف بذكل مثالي اليػية الستسيدة كالعسل 
 .دلة لتحقيق ىجفيعمعا بصخيقة مشدقة كمتبا

 Human capital اس الطال البشخ   -4
داخل السشطسة كالحيغ يسثمػف مرجرلا  يذسل رأس الساؿ البذخي جسيع األفخاد العامميغ

ميسلا لكل القابميات كبالتالي ، ففف خبخة كتجريب العساؿ تسثل القػة كالصاقة كاإلبجاع. لحا العساؿ 
ألنيا تطيخ التداميا ببيئة عسل ديشاميكية مع  لمذخكةألنيا مرجر تفػؽ  كاثسشياأكثخ األصػؿ 

 خاكع رأس الساؿ البذخي السجر ب إف ت (Kak, 2004, 3)إمكانية تصػيخ قجراتيع 
 األىجاؼ التشطيسية ، لحلظ ليذ ىشاؾ فااجة ضسغ كالكفء ىػ العامل الػحيج الحي يجب تحؿيقو 

 في استخجاـ التكشػلػجيا الستقجمة دكف رأس ماؿ بذخي قادر عمى استخجاـ ىحه التكشػلػجيا 
(Adawo,2011, 46) . 

كتدعى  .االدارة كالعامميغرأس الساؿ البذخي إلى التفاعبلت االجتساذية بيغ كيذيخ 
زيادة التفاىع بشاءل عمى االستفادة مغ كل شيء يديع في تحديغ إنتاجية الذخكات  الىالسشطسات 

 (.299، 2195كتحقيق أىجافيع )كاضع، كاخخكف، 
كالسعارؼ كالسيارات  باف راس الساؿ البذخي يسثل الخبخات (2196،441كاضاؼ )دمحم، 

التجريب  نتاج ، كالتي يسكغ ؾياسيا مغكالقجرات التي يستمكيا األفخاد كيدتخجمػنيا في عسمية اإل
أف ىحا األخيخ  اذغ السعخفة كرأس الساؿ البذخي ، كالتصػيخ كنطاـ الحػافد. ىشاؾ عبلقة كثيقة بي

ة كيتع تحجيج ىحه العاممػف في السشطسىػ ذبارة عغ تجسع لمسعخفة كالسيارات التي يستمكيا األفخاد 
 (:2196،445)دمحم، العبلقة مغ

 رأس الساؿ البذخي ضخكري لخمق السعخفةاف  -
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رأس الساؿ البذخي الجكر األبخز في تدييل عسمية تبادؿ السعخفة بيغ األفخاد  يؤدي -
 العامميغ في الذخكة

 رأس الساؿ البذخي ىػ شخط أساسي إلدارة السعخفة الشاجحة -
 أس الساؿ البذخي يديل إدارة السعخفة لتصػيخ استخاتيجيات الذخكةتػفخ ر  -

كيخى الباحث اف رأس الساؿ البذخي يذيخ إلى جسيع العسميات الستعمقة بالتجريب كالتعميع 
ة كالسيارات كالقجرات كالؿيع كاألصػؿ يكالسبادئ التػجييية السيشية األخخى مغ أجل الديادة السعخؼ

 اىجاؼ الذخكة. ي سػؼ تؤدي في السقاـ األكؿ إلى تحقيقاالجتساذية لمعساؿ الت
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 انفظم انشابع
 سضا انزبىٌ

Customer satisfaction 
معخفػػة كعسػػل مػا يتػقعػػو الدبػػػف دػػؽ تصسػػح لمشجػاح كالبقػػاء فػػي ال شػػخكةكػل  عمػػىيتػجػب 

بالخضػػػا كسػػػيخلب الدبػػػػف , كعشجاػػػح سيذػػػعخ تقػػػجمياسػػػا يتعمػػػق بالدػػػمع كالخػػػجمات التػػػي ؼيمشيػػػا فػػػي 
ج اىػػع االىػػجاؼ التػػي تدػػعى لتحؿيقيػػا الذػػخكات السعاصػػخة , حػػكىػػػ ا باالسػتسخار فػػي التعامػػل معيػػا 

التعػػخؼ عمػػى تفاصػػيل كمزػػاميغ  مػػغ اعميػػو يسثػػل رضػػا الدبػػػف لايػػة تبػػحؿ الجيػػػد لمػصػػػؿ الييػػ
 رضا الدبػف كابعاده كىػ ما سشتشاكلو في دراستشا عمى الشحػ االتي :

   ا الدبؾن مجخ  مفاليطي األ ل:الطباث 
  خظؾات تاكيقه أهطية   ا الدبؾن  الطباث الثاري:

 الطباث الثالث: اصظا  الدبؾن  العؾام  الطؤثخة  ي   ا الدبؾن 
 أبعاد   ا الدبؾن  :خابعالطباث ال
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 ادلبحث االول

 سضا انزبىٌ يذخم يفاهيًي  

 
كجحب أكبخ عجد مسكغ مغ الدبااغ االحتفاي بالدبااغ الحالييغ نحػ  اتتدعى الذخك

تقجيع مشتجات متصػرة كمبتكخة التي تتػافق مع تػقعاتيع  سميغ، كال يسكشيا ذلظ إال مغالسحت
 ف ال الكثيخ مغ الجراساتكبالتالي تكدب رضاىع، بحيث أصبح الخضا يحتل مخكدا محػريا في 

بيغ السشفعة  ػازنةتج بالسغ جخاء استيبلكو لمسشاالحداس الستػلج لجى الدبػف ميسثل الخضا 
الستحققو لجيو مغ السػاصفات كالخرااز التي حرل عمييا مغ ذلظ السشتج بعج استيبلكو لو 
كبيغ السشفعة الستػقعة التي كانت تجكر في ذىشو فاف كانت متصابقة فقج حرل الخضا كاف فاقت 

 (28، 2196مغ الخضا)ذيدػؽ، اعمى  حالة قحقتتػقعاتو فدت
يظا  انرضافًانمرانانكرٌوفًاٌاخعذٌذجمهمىٍالُنًتعانى:حلذَردخكهمَ ْػؼا ُيْعص  لادا )كا

ى( ) ُشػا الا تاْأُكُمػا أاْمػاالاُكْع باْيشاُكْع 5رابُّظا فاتاْخضا يغا آما ا ال ح  ( سػرة الزحى، كقػلو تعالى  )يا أايُّيا
ْغ تاخااٍض  اراةل عا ل  إ ال  أاْف تاُكػفا ت جا يسلا( )ب اْلبااش  افا ب ُكْع راح  ُكْع إ ف  َّللا ا كا ْشُكْع كاالا تاْقُتُمػا أاْنُفدا ( سػرة 29م 

يا )الشداء، كقػلو تعالى  اٍف راض  يغا ات باُعػُىْع ب ف ْحدا ار  كاال ح  خ يغا كااأْلاْنرا اج  ُلػفا م غا اْلُسيا اب ُقػفا اأْلاك  كاالد 
ْشُو كاأاعا  راُضػا عا ْشُيْع كا يعُ َّللا ُ عا ْػُز اْلعاط  ا ذال ظا اْلفا ا أاباجل يغا ف ييا ال ج  اُر خا ا اأْلاْنيا ش اٍت تاْجخ ي تاْحتايا  (ج  لاُيْع جا

ْجٍف 100) اُت عا ش َّٰ ْع جا ب  ي  شجا را دآاُؤُىْع ع  ا م غ تاْجخ ى ( سػرة التػبة، كقػلو تعالى )جا يغا  تاْحت يا ال ج  اُر خاَّٰ ٱأْلاْنياَّٰ
ا  ٓا أاباجل ىا ف ييا ْشُو  ر ض  راُضػْا عا ْشُيْع كا ل ظا ٱَّلل ُ عا غْ  ذاَّٰ ىا  ل سا ذ   تعالى كقػلو البيشة، سػرة( 8( )ۥراب وُ  خا

 .الميل سػرة( 21( )يخضى كلدػؼ)
كبالشطخ لتعجد السفاـيع التي تشاكلت ىحا السفيػـ فقج ارتأى الباحث عخض مجسػعة مغ 

 ( االتي :94السفاـيع )بحجكد اشبلعو( ككسا في الججكؿ )
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   ا الدبؾن  مفدؾم( 14جج ل )
 الطفدؾم  الباحث 

Randy, 1999, 8)) كاف يكػف راضيا  يتعامل معياالتي  سشتجاتتقييع الدبػف لم ىػ ،
 تحقق نتااج افزل مسا يتػقعياك عشيا 

 (59، 2113)السيتجي، 

رضا الدبػف عمى ادراكاتو نحػ الدمع اك الخجمات السقجمو  يعتسج
لو كليذ عمى الحؿيقة السػضػذية التي تطيخ بيا الدمع اك 

 الخجمات

 ( 55-54, 2116)نجػد,
عخؼ الخضا في ضػء الحكع السػضػعي الحي يقػـ بو الدبػف 

بغس الشطخ عغ الحالة الجاخمية كالشفدية لمذخز التي تؤدي دكرال 
 .تحجيج مدتػى الخضاسا في مي

األداء  ػازنةعادة أك اإلحباط الشاتج عغ مىػ إحداس شخري لمد (54، 2116)اكسػ ،
 الستحقق لمسشتجات التي تقجميا الذخكات لمدبااغ.

Kotler,2007, 312 أداء الخجمة  ػازنةبيجة أك بخيبة األمل نتيجة مشعػر الذخز بال
 سدتفيج مغ تمظ الخجمة.التي تقجميا السشطسة مع تػقعات الدبػف ال

 (9362191)الدػيجي، 

يعج رضا الدبػف مؿياسال ميسال ألداء الذخكة في ضل السشافدة 
الحخجة التي تعيذيا الذخكات السعاصخة كالتدارع التكشػلػجي ككثخة 

االبتكارات كالتغيخ الدخيع في أذكاؽ كرغبات الدبااغ كانخفاض 
 الخاىغدرجة كالء الدبػف لمذخكات في الػقت 

Nanziri,2011,11  ىػ حكع رضا الدبػف الذخري الحي يشبع مغ مبلحطات اداء
 الخاصية بخرػص السشتج أك الخجمة.

 ( 95, 2199) الدميفاني,

ال يعشي قشاعة الدبػف بجانب كاحج كانسا يكػف حالة معبخة عغ ىػ 
جسيع األكجو كالجػانب التي يسكغ ؾياسيا كتحميميا إلقخار مدتػى 

السصمػب كاف انخفاض رضا الدبػف أك عجـ تشاميو بسعجؿ  الخضا
 ما يقجمو السشافديغ سػؼ يشعكذ عمى أداء الذخكة

Altsech,2012,1 
ربط الشتااج السخلػب فييا كالتي تتخاكح  رضا الدبػف يتحقق  مغ

مغ الخبح األكبخ كالػالء األعطع إلى كدب زبااغ ججد كذلظ مغ 
 خبلؿ الكمسة االيجابية

إف السفيػـ السعاصخ يقػـ عمى أف السفتاح الخايذ لمػصػؿ إلى  (.94، 2192)خزخ 
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أىجاؼ الذخكة ىػ أف تكػف ىحه الذخكة أكثخ فاعمية مغ السشافديغ 
 في تحقيق كتػاصل السشفعة لمدبػف في سػقيا السدتيجؼ

-21، 2193)الحجيات،
31.) 

معخفة حاجات الدبػف كرغباتو كالعسل عمى إشباعيا باتجاه 
االحتفاي بو فزبل عغ جمب زبااغ ججد نتيجة ذلظ, كبالتالي 

 تحديغ سسعة السشطسة كزيادة ربحيتيا

(Beard, 2014,1) 
سجى تمبية تػقعات الدبػف بذأف السشتج الحي تقجمو الذخكة لمؿياس 

فيػ مفيػـ مجخد يشصػي عمى عػامل مثل جػدة السشتج السقجـ 
 ج ، كسعخ السشتج كجػدة السػقع الحي يتع ؼيو شخاء السشت

 (28، 2196)ذيدػؽ، 

انو الذعػر بالدعادة كاالبتياج الحي يحرل عمييا االنداف نتيجة 
اشباع حاجة اك رغبة عشجه فاالشباع في مجاؿ االعساؿ كالخجمات 

استيبلكو لدمعة اك  يمظ ىػ ما يحققو مغ مشفعة مغكخضا السدت
 انتفاع مغ خجمة ما

 (94، 2196)عبجالخزاؽ، 
ضا الدبػف السذاعخ االيجابية التي تعقب حياة السشتج يرف ر 

كاستخجامو أما عجـ الخضا ؼيسثل السذاعخ الدمبية التي يسكغ أف 
 تطيخ بعج الذخاء. 

 (473، 2197)حسج، 

ىػ الذعػر باالسعاد اتجاه مشتجات الذخكة فاذا كاف ىشاؾ تكخار 
عشيا لعسمية الذخاء اك الحرػؿ عمى السشتجات فانو يكػف راض 

كبالسقابل فاف عجـ الخضا لمدبااغ يؤدي الى تحػليع عغ تبشي 
 السشتج كالحجيث عشو بذكل سمبي

 (43، 2198)االفشجي، 
ىػ مؿياس لكيؽية تجسيع االحتياجات كالخغبات  لتفػؽ تػقعات 
الدبااغ ك ال يسكغ تحقيق ذلظ إال إذا كاف لجى الذخكة عبلقات 

 ػؽ األعساؿجيجة مع جسيع اصحاب العبلقة في س

ىػ حالة نفدية مخضية اك شعػر بالخضا مغ شخؼ الدبػف نتيجة  (52، 2199)شبل، 
 نجاح الذخكة في تحقيق حاجاتو كرغباتو مغ الدمع .

 الججكؿ : مغ اعجاد الباحث باالعتساد عمى السرادر الػاردة
( يمحا الباحث اف ىشاؾ اتفاقا بيغ تمظ 94عخض االراء التي تزسشيا الججكؿ ) كمغ
درجة القشاعة الستػلجة لجى ىػ  يا اف رضا الدبػف رضا الدبػف كالتي يخى مشمزاميغ االراء عمى 

 حرػلو عمى السشتجات التي يخلب بيا شبقا لمسػاصفات السحجدة مغ قبمو. مغالدبػف 
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 ادلبحث انثاَي
 اهًيت سضا انزبىٌ وخطىاث حتميمه

 
 اهطية   ا الدبؾن  ا ال_

يعج  رضا الدبػف مغ السعاييخ السيسة في تقييع أداء الذخكات كاتجاىاتيا السدتقبمية ، 
أبػاب كل شخكة  شخقتكالسيسا في ضل التكشػلػجيا الستقجمة كأجيدة االتراالت الحجيثة التي 

 .اليػـ لتقجـ مغ خبلليا خجماتيا عبخ احجث كساال االتراؿ انتاجية
جحب زبػف ججيج إلى الذخكة خسذ مخات كمفة االحتفاي بالدبػف كدبقااو  كيعادؿ كمفة

لحا تكسغ أىسية  ..كىػ راٍض ، إذ يتصمب كمفة جحب زبػف ججيج قجرال كبيخال مغ الجيج في البحث
مغ السحاكر كاالتجاىات التي تتشاكؿ مختمف األشخاؼ السقجمة كالسدتفيجة  كثيخالدبػف مغ الرضا 
 (Kotler, 1997 , 47) :: غ ىحه السحاكر كاالتجاىات، كم السشتجاتمغ 

 .اف الدبااغ ىع معطسي الؿيسة ، فيع الحيغ يكػنػف الؿيسة كيعسمػف عمى أساس ذلظ -9
رضا الدبػف ىػ دالة لؤلداء الستحقق لتػقعات الدبػف ، إذ يؤدي الخضا الػافي إلى الػالء  -2

 .الكبيخ الحي يطيخه الدبػف تجاه الذخكات
متججدة دكمال إلى الدبااغ مغ حالة الخضا كتحجث الدبػف لآلخخيغ  مشتجاتيديج تقجيع  -3

 .الججيجة التي تقجميا الذخكة لو سشتجاتحػؿ ال
اف خدارة أي زبػف كفقجانو يسكغ اف يؤثخ بذكل كبيخ عمى أنذصة الذخكة كأرباحيا ، إذ  -4

ضيا كسعيجال ، أف مفتاح االحتفاي بالدبااغ ىػ تدػيق العبلقات ، فمكي يبقى الدبػف را
السقجمة ، كدنذاء ركابط قػية بيشيا  اك تصػيخ لمدمعفانو يتػجب عمى الذخكة إضافة 

 .كبيغ زبااشيا
السقجمة كقجرتيا عمى تمبية حاجة الدبػف كرلبتو مغ أىع متصمبات  دمعتعج جػدة ال -5

 .كالايع كرضاىع تكدب ديسػمة العبلقة بيغ الذخكة كزبااشيا كبحلظ
إلى معاييخ الجػدة الذاممة ، ما عمييا إال أف تقػـ بخسع لكي ترل الذخكة  -6

االستخاتيجيات كالدياسات اإليجابية الخامية لمػصػؿ إلى الجػدة الذاممة ، كاف تػفخ 
، ـ ببحػث التدػيق ، كتجريب كادرىاجػدة تدػيؿية تتشاسب مع جػدة مشتجاتيا ، أي الؿيا

   (Kotler, 1997 , 47) .كاف تشجد بأعمى السقاييذ
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 (:63 ، 2112)الدامخااي ، : لحا يحقق رضا الدبػف اىسية كبيخة  كاآلتي

 .كدب الدبااغ مغ الذخكات السشافدة كضسيا إلى قااسة الدبااغ الججد -9
 .إنذاء ميدة تشافدية -2
 .التقميل مغ كمف الفذل كدعصاء فخصة البحث عغ زبااغ ججد آخخيغ بكمف مشخفزة -3
 السشقػلة لمدبااغ الحالييغ كالسختقبيغ.  دمعتحديغ عسمية التخكيج لم -4
 (61 ، 0223بخ ا الدبؾن عمى   ق اآلتي: )الطد ج  ،  عظايةؽ إجطال أسباب تدايج ال  طك
 .تدايج السشافدة ، إذ يتستع الدبػف بحق االختيار -9
 .ذخكاتاشبلع الدبػف عمى تشػع السشتجات كالخجمات التي تقجميا ال -2
  .السشتجات كالخجمات السقجمة تذابو -3
 .زيادة شمبات الدبااغ كرغباتيا ، فزبلل عغ تشػعيا -4
رغبة الدبااغ في دفع السبال  العالية مقابل حرػليع عمى مشتجات كخجمات ذات جػدة  -5

 .عالية
 .رغبة الدبػف في التعامل السدتسخ مع شخكة كاحجة ، بجال مغ البحث عغ البجيل -6

 :( الى اهطية   ا الدبؾن  واالتي39-, 38 0216 اشا  )حفصا  ، 
يعج أحج الزسانات  النوتي تدعى الذخكات إلى تحؿيقيا يعج رضا الدبػف أىع األكلػيات ال

يسكغ الذخكات مغ الحرػؿ ك  ،األساسية لبقاايا، كالتعخؼ عمى حاجات الدبااغ كتحقيق رضاىع
ية رضا دبػف، كيسكغ إبخاز أىسبالجراسات الخاصة بال عشايةال هكد تشافدي قػي كيطيخ ىحعمى مخ 

  :تيوالدبااغ في الشقاط اال
 تسكيغ الذخكة مغ البقاء كاالستسخار في الدػؽ كتحقيق الخبحية عغ شخيق كدب رضا الدبااغ   •
كبالتالي تكخار الذخاء  ياالذخكة يعدز مغ قخار العػدة لمتعامل مع مشتجاترضا الدبااغ عغ    •

 الذخكة سشتجاتمسا يخمق كالء لجى الدبػف ل
 يعج الدبااغ ذكي الخضا العالي أقل حداسية لمدعخ   • 

يسثل رضا الدبااغ التغحية العكدية لسدتػى السشتجات السقجمة لو مسا يسكغ الذخكة مغ تصػيخ   •
 .السشتجات السقجمة لمدبااغ

 (.44، 2198)حسجي،  :فزبل أف ىشاؾ أىسية أخخى لخضا الدبػف تتسثل في
ف عغ السشتجات السقجمة إليو مغ قبل الذخكة سيقمل مغ احتساؿ تػجو الدبػف إلى رضا الدبػ    •

 شخكات أخخى أك مشافدة
 إذا كاف الدبػف راضيا عغ أداء الذخكة ففنو سيتحجث إلى آخخيغ مسا يػلج زبااغ ججد   •
 .تسكغ مغ تحجيج حرتيا الدػؾيةتإف الذخكة التي تدعى إلى ؾياس رضا الدبػف •   
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( بان أهطية   ا الدبؾن تأتي مؽ خالل ما ي اقق مؽ 31, 0213)الاويات,   شيخ 
 :مدايا لمدبؾن  لمشخوة ال ي تقجم مظ واتدا له مظدا

 مجة فيتقخار بخامج كخصط العسل حالة الخضا تعج ميدة تشافدية لمذخكة ألنيا تدسح باس  -9
 .زمشية كبالتالي  تخؽيس أذباء كتكاليف الذخكة

 ينيا تعبخ عغ حالة مغ االستقخار الشفدالا تعج ميدة في حج ذاتيا لمدبػف حالة الخض -2
 .اتجاه مػضػع معيغ

تجفع مدتػيات الخضا العالي الدبػف إلى تكخار عسمية الخجػع مسا يعشي تكخار السعامبلت   -3
الخضا  ا،ف تشذأ عبلقة كاتراؿ دااع بيشيسأط الذخكة بالدبػف كبالتالي يسكغ التي تخب
 .دال لجى الدبػف ليكػف كؼيا لمذخكة ذات العبلقةيخمق حاف

( باف رضا الدبػف مغ أىع السعاييخ التي تسكغ الذخكة مغ التأكج 38, 2192كيخى )احسج,  
مغ جػدة مشتجاتيا, ألنو يعج مرجرال لمػالء لحلظ تدعى إلى العسل عمى زيادة درجة الخضا 

 بأعمى تقجيع السشتجات يعتسج عمى كاتمغ الذخ  كثيخمسحافطة عمى بقااو, فشجاح  اللجييع ل
التفاعل معو الحي يؤدي  الدبػف, اك معخمق كددامة العبلقات السدتشجة  مسا يؤدي الى جػدة

اف  كؿ الػقت، اشػ  أكلئظ األشخاص الحيغ يدتخجمػف السشتجات بتكخار ال سيساو ك اإلى إرضا
ألنو احج مفاتيح نجاح أي شخكة, إذ كمسا زاد رضا الدبػف عغ  ،رضا الدبػف لو أىسية بالغة

 (:Kotler, 2000 , 58)زيادة االىسية ككاالتيا سيؤدي إلى مشتجاتيالذخكة ك 
 .بالسشافديغ ػازنةا مغ الحرػؿ عمى زبااغ ججد متسكشي  -9

 .زيادة االحتفاي بالدبػف لسجة أشػؿ -2

   سسعة الذخكة, كبالتالي تحديغ قجرة الذخكة عمى زيادة أرباحيا. تحديغ -3
 :بأن اهطية   ا الدبؾن ت طث  باالتي (41، 0218 ا ا )اال ظج ، 

اذا كاف الدبػف راضيا عغ السشتج ففف قخار عػدتو سػؼ يكػف سخيعال كسػؼ يديج مغ  -9
 .كالاو لمذخكة

سشتج  السقجـ اليو  مسا يداعج الذخكة يعج رضا الدبػف تغحية عكدية لمذخكة عغ اداء ال  -2
 . عمى تصػيخ مشتجاتيا

 .دعع الدياسات التي تديع في زيادة رضا الدبػف كاالبتعاد عغ ما يعارض ذلظ  -3

يعج رضا الدبػف دليبل ألداره السػارد التشطيسية كاستعساليا لخجمة حاجات كرغبات الدبػف  -4
 .كتصمعاتو

اداء العامميغ في الذخكة كمجى حاجتيع إلدخاليع يداعج رضا الدبػف في معخفة مدتػى  -5
 .في بخامج تجريبية
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 :ىسية الدبػف باالتيا  (56-54، 2199)شبل، قج ذكخ الباحثك 
 . مسا يػلج زبااغ ججد لآلخخيغاذا كاف الدبػف راضيا عغ اداء الذخكة فانو سيتحجث  -9
فاف قخاره بالعػدة اذا كاف الدبػف راضيا عغ السشتجات السقجمة اليو مغ قبل الذخكة  -2

 .الييا سيكػف سخيعا
اليو مغ قبل الذخكة سيقمل مغ احتساؿ تػجو  ةاف رضا الدبػف عغ الدمعة السقجم -3

 . الدبػف الى الذخكات االخخى السشافدة
بخضا الدبػف ستكػف لجييا القجرة عمى حساية نفديا مغ  عتشياف الذخكة التي ت -4

 . الدعخية ةالسشافديغ كال سيسا ؼيسا يخز السشافد
اف رضا الدبػف عغ الدمعة السقجمة اليو سيقػده الى التعامل مع الذخكة في  -5

 سشتجات.اخخى كىػ ما يؤدي لتصػيخ مدتػى ال ةالسدتقبل مخ 
الكذف عغ مدتػى اداء العامميغ في الذخكة كمجى حاجتيع الى البخامج التجريبية  -6

 .مدتؿببل
 آرااوبات الدبػف كشسػحاتو في ضػء تخصيط السػارد التشطيسية كتدخيخىا لخجمة رغ -7

 .التي تعج تغحيو عكدية
 ثاريا_ خظؾات تاقيق   ا الدبؾن 

بالعجيج مغ العػامل الجاخمية كالخارجية، اذ اف عسمية تغييخ  كبيخرضا الدبػف بذكل  يتأثخ
بالدبػف  كبكيؽية ارضااو ايجاد شخؽ  عتشيرضاه يدتمـد مغ الذخكات التي ترضا الدبػف كعجـ 

لسخاؾبة الخضا كؾياسو كبذكل دقيق كمدتسخ الرتباط رضا الدبػف باستسخار الذخكة كبقاايا 
، 2198)حسج، :  كتحقيق ارباحيا عمى االمج البعيج كاف خصػات تحقيق الخضا تتسثل باالتي

474-475)  
دبػف سػاء الحالي اك السحتسل كمعشاه اتراؿ الذخكة الجااع بال  دؼ حاجات الدبؾن: -9

 لسعخفة العػامل التي تحجد الدمػؾ الذخااي ليحا الدبػف.

ميا السدػقػف ج: كتتسثل في الصخااق كاالساليب التي يدتخ ال غحية العكسية لمدبؾن  -2
 لتعقب اراء الدبػف عغ الذخكة لسعخفة مجى تمبيتيا لتػقعاتو.

امج خاص لؿياس رضا الدبػف مثل نطاـ بخن بفنذاء: اي ؾياـ الذخكة  الكياس الطس طخ -3
(customer satisfaction matrices)  لتتبع رضا الدبػف شػاؿ الػقت بجال مغ
 معخفة تحديغ اداء الذخكة في كقت معيغ.
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 بان هظاك خظؾات ل اقيق   ا الدبؾن  هي: (Evans, 2012, 2)  ضيف 
 دبػف : إذا كانت الذخكة ليخ قادرة عمى تػفيخ مشتج لم ال عام  الصادق مع الدبائؽ -1

 .دبااغفي الػقت السحجد ، ففنيا تعتحر عغ بيع السشتج ، كبحلظ ستكتدب رضا ال

إلى التحجث عغ السشتج  دبػف : في كثيخ مغ األحياف يحتاج ال االس طاع لمدبائؽ -0
 ية.حتى لػ كاف مخصئلا ، يجب عمى الذخكة محاكلة اإلجابة عميو بسػضػذ

: اي يجب االجابة عمى االسئمة  عجم ال صخ  مع الدبائؽ بظخ ق دؼ رفسدا -3
 السعخكضة مغ قبل الدبػف بذكل سخيع ججا.

كػسيمة لمخبح  دبااغ: ال يشبغي ليا التعامل مع ال بظاء عالقات شخصية مع الدبائؽ -4
فقط ، بل بشاء عبلقات شخرية معيع كالحرػؿ عمى بعس السعمػمات الذخرية 

 السيسيغ. بااغد عغ ال

: يتػجب عمى الذخكة عجـ تقجيع كعػد ال تقجر  تظفيح الؾعؾد الطبخمة مع الدبؾن  -5
 عمى تشفيحىا.

 .يوب ان تكؾن الشخوة عمى معخ ة  اطالع تام باح ياج الدبائؽ لمطظ وات -6

 تؾقع اح ياجاتدؼ  شكخ الدبائؽ  الثظاء عميدؼ عمى تعاممدؼ  معخ ة ما يخ ج الدبؾن  -7
 .مع الشخوة

: ألنو يسكغ أف يدتفيج مغ السعمػمات  اس طخا  م ابعة الدبائؽ  معخ ة ا ائدؼ -8
 في ترسيع كتصػيخ السشتجات كتحديغ أداء الذخكة دبااغكاألفكار التي اقتخحيا ال

 :تيه( الخظؾات اال 022، 0218حطج ،   ضيف )
يا ت: تتسثل باساليب تعخؼ الذخكة عمى مجى تمبية مشتجا ال غحية الطختجة لمدبؾن  -1

ادعاء السشتجات مع تػقعات الدبااغ كيسكغ  ػازنةلحاجات كرغبات الدبااغ مغ م
 .اجخاء  ذلظ باستخجاـ شخيقة االستجابة

عمى التعخؼ عمى  بجيبلبػصفو الحي يعتسج تتبع الخضا باستسخار الؿياس السدتسخ  -0
 تحديغ اداء الذخكة في كقت محجد باعتساد بخنامج خاص لؿياس الخضا.
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 انثانث ادلبحث
 اطُاف انزبىٌ وانعىايم ادلؤثشة يف سضا انزبىٌ 

 ا ال_ اصظا  الدبؾن 
يتجمى مفتاح الجخػؿ في تحقيق حالة الخضا في معخفة الدبػف بذكل معسق عمى اعتبار 

 (46-41، 2198اشار )بمغػؿ، ات الدبااغ باختبلؼ اصشافيع كقج تبايغ حاجات كرغب
 الى أصشاؼ الدبػف ككاالتي:

 ف عمى أساس أهطية الدبؾن بالظسبة لمشخوة:ال صظي -1
لسعيار اعمى ىحا  ىسية في نذاشيا كبشاءل األال يحتل كل زبااغ الذخكة نفذ السدتػى مغ 

 : أنػاع ةيسكغ ترشيف زبااغ الذخكة إلى ثبلث
ىػ الدبػف األكثخ مخدكدية يتسيد في الغالب بسدتػى كالء  : الدبؾن االس خاتيوي -

 عبلمة الذخكة.عالي لسشتجات اك 
ع ممغ الدبااغ لكشو يحتل مكانة ميسة في ساالقل ارتيادا ىػ الشػع  : الدبؾن ال ك يكي -

 أكلػيات كانذغاالت الذخكة التي تدعى لخفعو إلى مدتػى أحدغ.
زبػف يتداكى احتساؿ استسخاره في التعامل مع الذخكة مع احتساؿ  : الدبؾن الخ تيظي -

بسعشى انو يسكغ أف يسثل بالشدبة  سددكجلدبػف القصعة العبلقة، يعخؼ عمى انو ا
 .المذخكة فخصة أك تيجيج

  :اتيصية : ت طث  هحه األصظا  فيطا يال صظيف عمى أساس الخصائص الشخ -0
ىحا الدبػف يترخؼ كفق عػاشفو فبل نجج في الغالب تحسيل  : الدبؾن العاطفي -

 مشصقي لترخفاتو.
العاشفي قخا راتو تتسيد بالعقبلنية كالبحث الجااع عمى عكذ الدبػف  : الدبؾن الخشيج -

 عغ تحقيق السشفعة مغ كراء أي سمػؾ.
مغ الدبااغ السخلػب فييع فيػ ال يدبب أي مذاكل في نصاؽ  جيع  : الدبؾن الؾد د -

 البيع يحاكؿ دااسا دعع االتراؿ القااع بيشو كبيغ رجل البيع.
ي في اتخاذ قخارات الذخاء كال يدتجيب يتسيد الدبػف اليادئ بالتأن : الدبؾن الدادئ -

 بدخعة إللخاءات رجل البيع في نقصة البيع.
: كىػ الدبػف الحي يجب االنتباه إليو جيجا ألنو يدتخجـ الػاقعية أك  الدبؾن االر داز   -

السثالية تبعا لسرمحتو الذخرية بسا يتستع مغ ذكاء يذبع ؼيو أنانيتو حدب 
دبػف ليتعامل معو بحكاء كحدب السػقف الف ىحا السػقف، كىشا نجرؾ صفات ىحا ال

 الدبػف قج يكػف تسثيمي أيزا القتشاص الفخص.
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: يتدع ىحا الشػع مغ الدبااغ بعجـ الخغبة في مشاقذة  الدبؾن الط شجد  العظيج -
اآلخخيغ، كيسيل إلى فخض أفكاره كأرااو عمى الغيخ دكف أف يتأثخ بأحج حيغ اتخاذه 

حج لرػتو العالي كىشا يجب أف يتجشب مػاجيتو كيدايخه بسا لقخار ما، كال يدتسع أل
 يصخح مغ أراء كأفكار كيثشي عمييا.

يثيخ اعتخاضات كشكػؾ كثيخة كىػ ليخ  ااغ: كىحا الشػع مغ الدب الدبؾن الط شكػ -
لبق كال يحدغ الترخؼ كمتعجخؼ أيزا لحلظ يجب أف يتعامل معو بخكيو كيرغي 
إليو جيجا ليدتػذبو كليجرؾ مخاده بعج أف يعدز الثقة معو ألنو يفتقخ إلى الثقة 
 ليدتصيع بعج ذلظ أف يؿيع معو حػار ثع عميو أف يعخؼ أسباب الذظ لجيو، دكف 

 ألف في ذلظ خدارة  مجادلتو
  عمى أساس اال تباط بيؽ الدبؾن  الشخوة -3

ت كالسسثل ىشاؾ أربع كضعيات ناتجة عغ التقاشع بيغ حاجة الدبػف إلى العبلقا
حاجة الدبػف إلى السعمػمات كالسسثل عمى السحػر األفقي  عمى السحػر العسػدي ك

أصشاؼ مغ  ةفيشاؾ أربع كتسثل كل كضعية نػع االرتباط بيغ الذخكة كالدبػف كعميو
 :(3)تيسعيار، كىػ ما يػضحو الذكل االالدبااغ حدب ىحا ال
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  عمى   ق االتي : و  صظف مؽ الدبائؽ( يطكؽ شخح 3مؽ خالل الشك )
 الذخكةتعبخ ىحه الػضعية عغ الدبػف الحي تكػف حاجتو إلى خمق عبلقة مع  (:1الؾ عية )

يشرب عمى  ةالػحيج عشايةاللمحرػؿ عمى معمػمات بل أف مشخفزة، كىػ ليذ في حاجة 
 مشتجاتيا في الػقت كبالدعخ السشاسبيغ

 ىع في حاجة كبيخة إلى معمػمات في حيغ أف حاجتو لبشاء: زبااغ ىحه الػضعية (0الؾ عية )

 ػجات الذخكة.بة في شخاء مشتعبلقات مع السؤسدة تكػف مشخفزة كحلظ ليع رغ
 يخيجكف بشاء عبلقة مع الذخكة في حيغ ال الحيغ : تػضح لشا ىحه الػضعية الدبااغ(3الؾ عية )

 ييسيع الحرػؿ عمى السعمػمات مشيا
 شخيكا لمسؤسدة نطخا ألف حاجاتو لبشاء عبلقة عجهحه الػضعية يسكغ : زبػف ى(4الؾ عية )

 معيا مختفعة كحلظ نفذ الذيء بالشدبة لخلبتو في الحرػؿ عمى السعمػمات.


 ثاريا_ العؾام  الطؤثخة  ي   ا الدبؾن 
في مجسػعة كاسعة مغ التخررات  رضا الدبػف لقج أجخيت دراسات مدتؽيزة عمى 

في العمػـ االندانية  مثل عمع االجتساع كعمع الشفذ أك االنثخكبػلػجيا ك الفمدفة كاالقتراد 
كاستيعاب تعجد كتشػع يأخح زاكية تختمف عغ اآلخخ لفيع سمػؾ السدتيمظ كالتدػيق ككل مشيا   
أف تكػف اجتساذية أك اقترادية أك يسكغ  كداخمية أك خارجية  فقج تكػف  العػامل السؤثخة عميو

ثقاؼية أك ليخ ذلظ، كالسيع أنيا في نياية  األمخ  تديع في جعل السدتيمظ يقػـ بالذخاء أك عجـ 
الذخاء بسعشى اتخاذ قخارا تجاه السشتج السػجػد، كمغ ثع السداىسة في فيع أدؽ لمسسارسة التدػيؿية 

 (.7، 2196)عبجالخزاؽ،أك خارجيا ذخكةسػاء داخل ال
 ( الى بعض العؾام  الطؤثخة  ي   ا الدبؾن  واالتي:59-58-57، 0219اشا )شب ،   
 العؾام  الخا جية  -1

كىي العػامل البيئية التي يشتسي الييا الفخد كتحيط بو كيسكغ ترشيفيا الى عػامل بيئية       
عمى ادارة مييا كمغ الزخكري عبالفخد كعػامل يخلب في االعتساد حؿيؿية ممسػسة محيصة 

تػصيف كتحميل كفيع سمػؾ الدبااغ ليذ الحيغ يتعامل معيع فقط، كانسا السختقبيغ ايزا  ذخكةال
تقجـ ججيج مغ  فزبل عغ مشتجاتمغ الدبااغ ىحا مغ اجل التعخؼ عمى رغباتيع كما يخيجكف مغ 

  كىي: كالتي تتشاسب كاحتياجات الدبااغ سشتجاتال
 يظة بالفخد :عؾام  بيئية حكيكية ممطؾسة ما -أ

: ػكو كاتجاىاتو كتذسل ىحه العػاملكسم نذأتوىي تمظ العػامل المريقة بالفخد كالتي اثخت عمى 
التػزيع  ،، الصبقة االجتساذية التي يشتسي الييا يةفئة العسخ ال، العسل الػضيفي، ي شطاـ االسخ ال

االخخى  يختمف عغ الفئة بأسمػب. كعمى السدػؽ اف يتعامل مع كل فئة عسخية إلقامتوالجغخافي 
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 االتيوبجراسة الصبقات االجتساذية  عتشيجتساذية نجج اف رجل التدػيق يكبالشطخ لمصبقة اال
اجات كرغبات معيشة فقط ح( فدمعة رجل التدػيق يجب اف ال تذبع الفقيخة –الستػسصة  -)الغشية

اف  اذسختمف شبقاتيا ذية كالستسجنة بىحه الدمعة مع الحياة االجتسا ىكلكغ ضخكري اف تتساش
و لصبقة اسكانة كتحجيج عزػية الفخد كانتسالتحقيق ال ارمد بػصفو الدمػؾ االستيبلكي يعسل 

 .اجتساذية معيشة

 :عؾام  بيئية يخغب  ي االر طاء اليدا -ب

يا كتتسثل في التصمع لبلنتساء قىي العػامل السترمة بالتصمعات التي يخلب الفخد في تحؿي
تو اىحه التصمعات مؤثخة عمى سمػؾ الفخد كعمى قشاع ف، كال مغ السجتسعالى شبقة معيشة 

لو اماـ الستغيخات كالسدتججات التي تػاجيو كسفخد . كبسعخفة ىحه العػامل افعا كدكاتجاىاتو كرد
قرج جمب بالذخكة بالعسل عمى تػفيخ الجػ الحي يتػافق مع كل ىحه السؤثخات  عتشيتالخارجية 

بتحديغ االنصباع لجى الدبػف عغ الذخكة  عشايوبيع كذلظ عغ شخيق الحتفاي الدبااغ كاال
رجاقة بيغ مػضفي الذخكة جػ مغ االلفة كالتخحيب كال إلشاعةكالسشتجات التي تقجميا كذلظ 

كالمباقة  ةانتقاد مػضفي التعامل الذخري مع الدبااغ مسغ يتستعػف بالمياق فزبل عغكالدبػف 
كالخبخة في التعامل مع الدبااغ. ةكالسيار 

 انؼىايم انذاخهٍت -0

يسكغ اف تذكل  مغ داخل الفخد ذاتو كالتي أالتي تشذ كافو العشاصخ كتذسل ىحه العػامل
 ع ىحه العػامل : الجكافع ، السػاقف ، االدراؾ ،لمسشتج كاى امدتيمكبػصفو عػامل مؤثخة عميو 

اخخ كفقا الختبلؼ في الصبيعية كالتكػيغ الحاتي،  الدمػؾ كىي كميا عػامل تختمف مغ فخد الى
 أالشزج كىي عػامل كاف كانت تشذ السداج الذخري كتخكيبتو عمى الفخد كعػامل الشزج كعجـ

 ايزا باختبلؼ الجػانب االجتساذية كالثقاؼية لكل فخد. تتأثخذاتيا اال انيا 
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 ادلبحث انشابع 
 ابعاد سضا انزبىٌ

مغ الجراسات كتبعا لحلظ تعجدت  كثيخبعاد عجة كقج تشاكلتيا اللى اا رضا الدبػف ذتسل ي
لحلظ ارتأى الباحث استعخاض تمظ اآلراء ككسا مػضح في  لتي تشاكلتو كتبايشتاآلراء ا
 :االتيكك (95)الججكؿ

 ال ي تظا لت ابعاد   ا الدبؾن  اآل اء( بعض 15جج ل )
 االبؼبد

 

 انببحث

 َظى

 انشكبوي

 وانًمشحبث

 يسىحبث

 سضب

 انزبىٌ

 انتسىٌك

 انخفً

 تحهٍم

 خسبسة

 انزبىٌ

 انجذاساث

 انجىهشٌت

 والء

 انزبىٌ

 انًمببالث

 انشخصٍت

 انشضب

 انزاتً

 انشضب

 انُسبً

 / /    / / /  2199حديغ، 
   / /  / / / / 2198حسجي، 
      / / / / 2198الصااي، 
    /  / /  / 2197جبخ، 
      /  / / 2197بمغػؿ، 

    / / /  /  2196عبجالخزاؽ، 
    /   / / / 2196حفراكي، 

(Nilsson,2010) / / /  /  / /  
(2199 (Katirci 

& Oyman, 
/  / /     / 

      /  / / ,(2192)احسج,

   /  / /   / 2118ابػ تاية، 

(Kotler, 2000 )  / / /  /    
 0.75 0.75 0.66 0.83 0.25 0.41 0.25 0.16 0.12 
 مغ اعجاد الباحثالججكؿ: 

كذلظ عمى كفق تػجياتيع الفكخية  رضا الدبػف ف في تحجيج ابعاد ػ اختمف الكتاب كالباحث
نالت اعمى الشدب كالتي   ، كلغخض اجخاء ىحا البحث تع اختيار االبعاد التيتدػيقفي ادارة ال

التصخؽ الى  ، لحا يسكغالسيجاف السبحػثفي لذسػليتيا فزبل عغ اىسيتيا نطخا  ( فاكثخ66بمغت )
 :االبعاد ككاالتيتمظ 
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 رغؼ الشكا ى  الطق خحات :ا ال
حيدا كالسدتفيجيغ ىػ تحقيق رضا الفخد ، كأف  ذخكاتلعل ما يعدز حالة التفاعل بيغ ال

يا تطيخ سشف ,كسغ في التعبيخ عغ الخأي كالحاجة إلى سساع شكػاه يمغ حقػؽ السدتيمظ 
خصػط  P&G( ك General Electricمثل ) ذخكاتقجمت بعس الكقج تطمساتيع كمقتخحاتيع. 

فتح صفحات الػيب عمى اإلنتخنت كالبخيج  فزبل عغرقاـ ىػاتف مجانية ، اتراؿ أك أ
لتدييل ميسة االتراؿ ثشااي االتجاه. تػفخ ىحه السعمػمات الستجفقة  دبااغاإللكتخكني كتعييشيا لم

سكشيا مغ االستجابة بدخعة لحل السذكبلت مغ األفكار الججيجة التي ت كثيخال ذخكات االنتاجيةلم
 (.Kotler, 2000 , 46) ذات الرمة

لتقجيع اقتخاحاتيع كشكاكاىع عغ  زبااشياقجرة عمى تدييل  دبػف السػجية لم ذخكةتعسل ال
ىاتؽية مجانية ، فزبلل عغ استخجاـ البخيج اإللكتخكني مغ خبلؿ  اتراؿ شخيق إنذاء خصػط

أف  ذخكاتالسػقع اإللكتخكني لتحقيق الدخعة كاالتراالت في اتجاىيغ. في الشياية ، تجج ىحه ال
ا صغيخلا مغ ال ا عالية.  ذخكةالحيغ تتعامل معيع ال يكمف ال دبااغعجدل كثيخلا ، لكشيع يحققػف أرباحل

 إذا كانت  دبااغعة الخجمات كنطاـ تػزيع السشتجات السقجمة ليؤالء الىحا ناتج عغ شبي
 إلى  ذخكاتمغ ال كثيخءل عمى ىحه الشتيجة ، لجأت الباإليخادات السحققة ، كبشا ػازنةتكاليفيع أقل م
كسيمة حجيثة كمتصػرة لخجمة عجد مغ بػصفيا التدػيق عبخ الياتف أك اإلنتخنت التغييخ نحػ 

 دبااغال
 (.25، 2119ي،  )الصاا

سخيعة  تعامل بصخيقةلع تعج الذكاكى كالسقتخحات تتخح مدارات تقميجية كبصيئة ، بل ك 
كساال االتراؿ الحجيثة الستاحة ، مسا يعشي كجػد نطاـ معمػمات فعاؿ يتيح  مغ خبلؿكفػرية 

 دبااشيال ذخكاتىشاؾ نساذج مقجمة مغ بعس ال. تمقي الذكاكى كمعالجتيا بصخيقة فػرية كفعالة
مغ  كثيخاكى كالسقتخحات التي تزعيا اللئلجابة عمى ما يحمػ ليع ، باإلضافة إلى صشاديق الذك

  (.65-64:  2112اليػـ بالقخب مغ مسخاتيا الجاخمية )الدامخااي ،  ذخكاتال
مخضي أكثخ رضا مغ أكلئظ الحيغ ال  عشايةالحي يذتكي كيحطى ب دبػف لالبلا ما يكػف ال

 (.Harrell, 2002, 42) يقجمػف شكاكى 
 (45، 0225إن أسباب شكا ى الدبائؽ ت طث   باالتي : )شفيق 

 .كقمة الخبخة في السشتج دبػف نقز معمػمات ال -أ
 .كجػد عيػب في السشتج -ب
 .دبػف سػء معاممة العامل مغ قبل ال -ج
 دبػف ال يتػافق أداء السشتج مع تػقعات ال -د
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 (954، 2114أف تعالج شكاكى الدبااغ كفقال لمخصػات اآلتية: )كػتمخ،  ذخكةكيسكغ لم
 .ع بعشاية لمذكػى استسالا -أ

 .التأكج مغ فيع السذكمة كفحز الذكػى  -ب
عمى تجشب  ذخكة، كشكخه عمى تقجيع الذكػى عمى أساس أنيا تداعج ال دبػف االعتحار لم - ج

 .ىحا العيب في السدتقبل
 .عمى أسباب الذكػى عمى الفػر دكف تأخيخ اتخاذ تجابيخ لمقزاء -د
 .السذتكي دبػف شخح الخصػات التي سيتع اتخاذىا لم -ر
 لمتأكج مغ رضاه عغ شخيقة حل الذكػى كدزالة أسبابيا. دبػف متابعة ال - ز

 مسؾحات   ا الدبؾن  :ثاريا
أف أضيخت الجراسات أف ىشاؾ عسمية كاحجة مغ كل أربع عسميات يقػـ بيا الفخد إلضيار 

ليخ الخاضيغ في تقجيع الذكاكى كالسقتخحات ال يتجاكز  دبااغليخ راٍض ، كلكغ عجد ال دبػف ال
 مشتجاتالتي يتعاممػف معيا أك يصمبػف  ذخكاتيغيخكف ىحه ال دبااغ٪. كبالتالي ، ففف معطع ال5

 ااغدبأداة لؿياس رضا البػصفيا الذكاكى كاالقتخاحات ليدت جيجة  أقل مشيع. لحلظ ففف أنطسة
استكساؿ  عغ شخيقعات التي تتع بذكل مباشخ االستصبل ذخكاتكفقلا لحلظ  استخجمت الك 

، كيتع ذلظ  دبااغاالستبيانات الجكرية ، عمى سبيل السثاؿ )أربع مخات في الدشة( لؿياس رضا ال
الحالييغ ،  دبااغعغ شخيق إرساؿ استبيانات أك إجخاء مكالسات ىاتؽية إلى عيشة عذػااية مغ ال

، ككحلظ األسئمة اإلضاؼية األخخى ،  الخضاأك عجـ  مشتجاتيعكاالستجػاب يبجأ بخضاىع عغ 
 , Kotler, 2000كرضاه عغ ذلظ أـ ال.) دبػف ، كمجى قشاعة ال سشتجال شخاءلؿياس نػايا تكخار 

47.) 
ا ، لح لظ يرعب تشفيح ىحا يكػف الشطاـ فعاالل إذا كانت أنطسة االتراالت نذصة أيزل

عشجما تكػف أنطسة االتراالت متقصعة كليخ مدتسخة كال تدتخجـ تقشية حجيثة.  ال سيساالشطاـ ، 
 اذني كاألنطسة الحجيثة األخخى ، اليػـ شبكة اإلنتخنت كالبخيج اإللكتخك  ذخكاتليذ لجى جسيع ال

صعػبة في رعاية أنطسة  يعكذ ىحا بجكره صعػبة تصبيق الشطاـ. كلكغ االتجاه األخيخ لمحج مغ
فخؽ فعالة كعالية األداء.  ككحلظ مغاالتراالت اإللكتخكنية داخل نطاـ معمػمات فعاؿ كمشاسب.

، تصػيخ أقػى الخكابط دبػف ، ككحلظ تشػع رغبات الاؽ الستغيخة باستسخار بتخدد عاؿتتصمب األسػ 
 (2191،86السيسيغ)العبلؽ،  دبااغمع ىؤالء ال

 الخفي ق ال سؾ  :ثالثا
حتى  الذخكة كاالشبلع عمى مشتجاتياباستئجار عجد مغ األشخاص لديارة  ذخكاتتقػـ ال

السشافديغ ، كعمى ىحا األساس ، يتع استخجاـ ىؤالء األشخاص لئلشارة إلى نقاط  شخكاتفي 
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ككيؽية  ذخكة، كمغ ثع سيقػمػف بتقييع أداء ال سشتجالقػة كالزعف التي تسارس في عسمية أداء ال
الؿياـ بديارة  ذخكةيجب عمى مجيخي اإلدارات داخل ال ،تعامميا مع الحاالت التي قج يػاجيػنيا

في  دبااغمغ كقت آلخخ لسعخفة كيف يترخؼ السػضفػف كالعساؿ مع ال ذخكةميجانية إلى مػاقع ال
 يج عغ لسعخفة السد  زبااغبػصفيع الستشافدة  ذخكات، ككحلظ الحىاب إلى ال سشتجاتتقجيع ال

كاكتداب صػرة ذىشية يتع استخجامو  زبااشياالستشافدة مع  ذخكاتسجى الحي تتعامل بو تمظ الال
 السقجمة كالتعخؼ عمى مختمف صػر كحاالت األداء األخخى. سشتجاتفي عسمية تشذيط ال

(Koter, 2000 , 46( ك )Hoffman and Bateson, 1997 , 316.) 
ىؤالء األشخاص الحيغ  ،السقجمة سشتجاتكجػدة ال ىحا الشطاـ مفيج في معخفة شبيعة

السشافدة  ذخكاتبال ػازنةم ذخكةىع أكلئظ الحيغ يؿي سػف أداء ىحه ال  ذخكةيتفقػف مع إدارة ال
 ذخكةالسقجمة ، كيدجمػف إيجابيات كسمبيات ال سشتجاتاألخخى ، كيقجمػف صػرة كاضحة لم

 خ الحمػؿ.لمشطخ فييا كفي تصػي  ذخكةكيقجمػنيا إلدارة ال
مذتخيغ كدببلغ اإلدارة عغ نقاط بػصفيع استخجاـ األفخاد الحيغ يعسمػف  ذخكةيسكغ لم

نفديا أك مشافدييا ،  ذخكةتجخبتيع ، سػاء ؼيسا يتعمق بال ػة كالزعف التي يبلحطػنيا مغالق
يجب عمى ىحه الصخيقة مغ السسكغ معخفة سمػؾ مػضفي السبيعات في مػاقع مختمفة. كمغ 

السجيخيغ أنفديع السداىسة بيحه الصخيقة مغ كقت آلخخ ، كتخؾ مكاتبيع لعخض أماكغ مبيعات 
مغ  ،كأماكغ بيع السشافديغ دكف الكذف عغ ىػياتيع ، كدعجاد العبلجات التي يخكنيا ذخكةال

ا إجخاء اتراالت مغ الخارج مع ىػاتف ال لسعخفة كيؽية التعامل مع األسئمة  ذخكةالسسكغ أيزل
ا عمى الكالذك  .(6562112.)السيتجي , دبااغاكى كمجى سخعة االستجابة ردل
 تامي  خسا ة الدبؾن  : ابعا
، كالدبب في ذلظ يخجع  سشتجاتإلى الشقصة التي تتػقف فييا عسمية تقجيع ال الذخكاتقج ترل    

تراؿ مغ اال دبػف إلى انقصاع العسيل في التعامل مع السشطسة السعشية ، لحلظ ىشاؾ سبب يسشع ال
، دبااغلسقابمة ىؤالء ال ذخكاتأخخى ، لحلظ تدعى ال شخكةبو كالتعامل معو التشطيع كاالنتقاؿ إلى 

ا إلى معجالت خدارة ال الذخكاتكبالتالي مغ السفتخض أف تشطخ  . إذا زادت ىحه دبااغدااسل
 .Kotler, 2000 , 47) زبااشيا)في إرضاء  ذخكةالسعجالت ، فيحا دليل عمى فذل تمظ ال

السقجمة  سشتجاتبال ػازنتياشاءل عمى معمػمات دؾيقة كمب شخكةمع دراسة  ذخكاتتشطيع ال
السقجمة  دمعةكمجى التصػر في جػدة ال تشافذلمدشػات الدابقة كمعخفة مػقعيا الحالي في سػؽ ال

  ،دبااسياأكثخ استقخارلا في سػقيا كأكثخ اكتدابلا ل ذخكةباستسخار إدارة ال دبااغتجعل آراء ال
 دػؽ الكتخخج مغ  رباحشيئلا فذيئلا ثع تفقج اال زبااشيا ذخكةففذا تخكت كسا ىي ، فدتفقج ال

(Kotler, 2000 , 48.) 
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إلى الشقصة التي تتػقف فييا عسمية تقجيع الدمع كالخجمات ، كالدبب  ذخكاتقج ترل الك 
مغ  دبػف السعشية إذا كاف ىشاؾ سبب يسشع ال ذخكةيتػقف عغ العسل مع ال دبػف في ذلظ ىػ أف ال

 دبااغتدعى إلجخاء مقاببلت مع ىؤالء ال ذخكاتكالتعامل معيا ، ففف ال ذخكةالتػاصل مع ىحه ال
ا في معجالت  ذخكاتلمتعخؼ عمى أسباب السغادرة ، كبالتالي مغ السفتخض أف تبحث ال دااسل

 زبااشيافي إرضاء  ذخكةعمى فذل تمظ ال فذا زادت ىحه السعجالت فيحا دليلف ,دبااغفقجاف ال
(Kotler, 2003, 64.) 

يث مغ ح دبػف يػجج مؤشخ رضا قابل لمتصبيق ُيدتخجـ لؿياس الخغبات السػجػدة في أذىاف ال
التي  سشتجاتمعمػمات دؾيقة عغ أداء األنذصة كال ذخكاتمليػفخ  كالتفزيبلت كالخضا كالدمػؾ. 

ـ ػ قي ك،  ذخكةيقة ككفاءة عمى مدتػى كل قدع داخل الإلى تقجيسيا بأفزل شخ  الذخكةتيجؼ 
كتمبية احتياجاتو كرغباتو ، ككحلظ  دبػف تػقعات البالتعخؼ عمى السجيخ أك السػضف في القدع 

السشافدة األخخى كتصمعاتيا السدتقبمية. كأف ىحا السؤشخ  ذخكاتبالشدبة لم ذخكةمعخفة مػقع ال
تتع ، كبالتالي ففف تحميل ىحه األسئمة سيل كسخيع  دبااغيقمل مغ عجد األسئمة التي يصخحيا ال

لػصػؿ إلى صيغة مقتخحة تحقق ااتخاذ القخارات كاإلجخاءات السشاسبة بذخط أنيا  عمى اساسو
 كعمى الشحػ اآلتي: لؿياس رضا الدبػف 

 دبااغتذخيز محجدات رضا ال -9

 .حداب األكزاف الشدبية لكل معمسة )السداىسة الشدبية لكل محجد( -2

يقترخ التصػيخ الُسذار إليو عمى بعس القيػد ، عجد قميل  كتغصيتو كاتداع نصاقو عمى  -3
جسيع السؤشخات ، كأنو قابل لمتصبيق مغ قبل إدارة الذخكة ، كسيػلة استخجامو مغ قبل 

 اإلدارات األخخى في الذخكة.
 لحا ي ظمب األمخ ما يأتي:

دبااغ الحالييغ كالجااسيغ لمذخكة لتدميط إجخاء سمدمة مغ السقاببلت الجكرية السخكدة مع ال -9
 .الزػء عمى أىع محجدات الخضا مغ كجية نطخىع

)تحميل  العامميمتحميل ، مثل الؿياـ بتحميل يتصمب استخجاـ البخامج اإلحرااية الحجيثة ل -2
 .f,k.العػامل( الستجابات اؿ

 .تقريخ السعمسات إلى حج مقبػؿ -3
نحجار الستعجد لمعػامل السحجدة كاألكزاف ضج استخجاـ بخنامج إحرااي ، مسا يجعل اال -4

الخضا التاـ لمذخكة ، لحلظ تشتج ىحه الصخيقة معامل أكزاف السعامل ، كالحي يسثل 
)الصااي  مداىسة كل عامل محجد لمخضا في تحجيجه عمى مدتػيات مختمفة مغ األىسية.

 (.229-298: 2111كالعبلؽ، 
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 انفظم اخلايس
 اجلاَب ادليذاَي نهذساست

 
يتشاكؿ ىحا الفرل الجانب السيجاني لستغيخات الجراسة مغ حيث الػصف كالتذخيز 

 كاالثخ كاالرتباط  لستغيخات الجراسة كعمى شكل مبحثيغ ككاالتي:
 

  صف  تشخيص م غيخات الج اسة :الطباث اال ل
 الج اسة ارطؾ جأخ با   :الطباث الثاري

 الباث با   خ يات الطباث الثالث: اخ
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 االولادلبحث 
 وطف وحشخيض يخغرياث انذساست

يتزسغ ىحا السبحث كصف كتذخيز جسيع متغيخات الجراسة مغ اجل الػقػؼ عمى 
 نقاط القػة كالزعف في الذخكة عيشة الجراسة، كذلظ كفق االتي:

سشتشاكؿ في ىحه الفقخة كصف كتذخيز ابعاد  :مخ رة ال صظيع ابعادا ال:  صف  تشخيص 
 :ات االفخاد عيشة الجراسة ككسا ياتينتااج اجابمخكنة الترشيع في ضػء 

اف اجابات السبحػثيغ حػؿ الى ( 96مخكنة العسمية: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ ) -1
%( 85.6( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة )X1 – X5مخكنة العسمية بكافة متغيخاتو )

(، بيشسا حرمت االجابات السحايجة 1.729معياري ) كانحخاؼ (4.289كبػسط حدابي )
ستفق عمييا الليخ يغ شكمت ندبة االجابات الدمبية %( في ح3.8عمى ندبة )

االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في الشاء  ه%(، كبسا اف االجابات اخحت اتجا91.4)
مغ  )يسكغ لشطاـ االنتاج تقجيع مجسػعةكالحي يشز عمى  (X1)ندبة االتفاؽ ىػ 

%( 85.8تقجر ) تفاؽالسشتجات مغ دكف تييئة كاعجاد  مدبقيغ( كالحي حقق اعمى ندبة ا
كىحا يجؿ عمى اف الذخكة ،  (1.634( كانحخاؼ معياري )4.327كبػسط حدابي )

 ة مدبقة.ئمشتجات متشػعة دكف عسمية تيي بفنتاجالسبحػثة تقػـ 

 

بية  االراخا ات ساالطئؾ ة  اال ساط الا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب 16الوج ل )
 الطعيا  ة الجابات الطباؾثيؽ حؾل مخ رة العطمية

 انًتغٍشاث
 يمٍبس االستجببت

 0ال اتفك  3يحبٌذ  4اتفك  5اتفك بشذة 
اتفك  ال

 1بشذة
انىسط 

 انحسببً

االَحشاف 

 انًؼٍبسي
 % ث % ث % ث % ث % ث 

X1 976 58.3 83 27.5 99 3.6 94 4.6 98 6 4.327 1.634 

X2 989 59.9 78 25.8 99 3.6 96 5.3 96 5.3 4.298 1.682 

X3978 58.9 79 26.2 93 4.3 97 5.6 95 5 4.284 1.797 

X4986 69.6 73 24.2 99 3.6 21 6.6 92 4 4.274 1.822 

X5966 55 93 31.8 93 4.3 97 5.6 93 4.3 4.264 1.679 

58.726.93.85.54.9انمعذل
4.2891.729

85.63.891.4انمدمُع

 (SPSS) اندذَلمهاعذادانثاحثتاالعتمادعهىتروامح

اف اجابات السبحػثيغ حػؿ الى ( 97مخكنة الحجع: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ ) -2
%( 85.5( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة )X6 – X9بكافة متغيخاتو ) الحجعمخكنة 
(، بيشسا حرمت االجابات السحايجة 1.728كانحخاؼ معياري ) (4.284حدابي ) كبػسط

ستفق عمييا الليخ يغ شكمت ندبة االجابات الدمبية %( في ح4.5عمى ندبة )
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االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في الشاء ندبة  هكبسا اف االجابات اخحت اتجا%(، 9.7)
ختمفة( م احجاـ ربحية عشج انتاج )يسكغ تحقيقكالحي يشز عمى  (X6) االتفاؽ ىػ

( كانحخاؼ 4.324%( كبػسط حدابي )85.8تقجر ) فاؽكالحي حقق اعمى ندبة ات
 .(1.699معياري )

بية  االراخا ات سا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا17الوج ل )
الاوؼالطباؾثيؽ حؾل مخ رة  إلجاباتالطعيا  ة 

 انًتغٍشاث
 االستجببت يمٍبس

انىسط  شذةبالاتفك  ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث  انًؼٍبسي

X6 948 49 999 36.8 95 5 99 6.3 9 3 4.324 1.699 

X7 981 59.6 78 25.8 94 4.6 97 5.6 93 4.3 4.317 1.788 

X8989 59.9 78 25.8 94 4.6 98 6 99 3.6 4.225 1.753 

X9979 56.6 88 29.9 92 4 99 6.3 92 4 4.289 1.769 

56.229.34.563.7انمعذل
4.2841.728

85.54.59.7انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )

( اف اجابات السبحػثيغ حػؿ مخكنة 98مخكنة السكااغ: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ ) -3
%( كبػسط 86.5( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة )X10 – X14بكافة متغيخاتو ) السكااغ

(، بيشسا حرمت االجابات السحايجة عمى 1.832كانحخاؼ معياري ) (4.325حدابي )
%(، 9.5ستفق عمييا )الليخ جابات الدمبية %( في حيغ شكمت ندبة اال3.8ندبة )

االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في الشاء ندبة االتفاؽ  هاالجابات اخحت اتجاكبسا اف 
)يسكغ لمسكااغ االنتقاؿ مغ عسمية الى اخخى دكف تحسل كالحي يشز عمى  (X13) ىػ

%( كبػسط حدابي 87.4تقجر ) فاؽ( كالحي حقق اعمى ندبة اتاؼيةكمف تذغيل اض
 .(1.732( كانحخاؼ معياري )4.361)

ة  االراخا ات سابي( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا18الوج ل )
الطكائؽالطباؾثيؽ حؾل مخ رة  إلجاباتالطعيا  ة 

 انًتغٍشاث
 يمٍبس االستجببت

انىسط  اتفك بشذة ال ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث  انًؼٍبسي

X10 986 69.6 77 25.5 8 2.6 21 6.6 99 3.6 4.347 1.889 

X11 978 58.9 89 26.8 94 4.6 97 5.6 92 4 4.399 1.864 

X12981 59.6 81 26.5 93 4.3 98 6 99 3.6 4.324 1.855 

X13984 61.9 81 26.5 99 3.6 97 5.6 91 3.3 4.361 1.732 

X14966 55 95 39.5 92 4 99 6.3 91 3.3 4.284 1.829 

 3.5  6.1  3.8  27.3  59.2 انمعذل
4.325 1.832 

86.53.89.5انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )
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اف اجابات السبحػثيغ حػؿ الى ( 99: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )السشتجمخكنة  -4
%( 86.5االتفاؽ كبشدبة )( اخحت جانب X15 – X18) كافو متغيخاتو السشتجمخكنة 

(، بيشسا حرمت االجابات السحايجة 1.858كانحخاؼ معياري ) (4.294كبػسط حدابي )
%(، 9ستفق عمييا )الليخ يغ شكمت ندبة االجابات الدمبية %( في ح4.5عمى ندبة )

االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في الشاء ندبة االتفاؽ اتجاه  كبسا اف االجابات اخحت
)ال يتاثخ أداء نطاـ الترشيع بالتغيخ في ترسيع كالحي يشز عمى  (X17) ىػ
( 4.361%( كبػسط حدابي )86.8تقجر ) ؽافلسشتجات( كالحي حقق اعمى ندبة اتا

.(1.774كانحخاؼ معياري )
بية  االراخا ات سا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا19الوج ل )

الطظ جطباؾثيؽ حؾل مخ رة الطعيا  ة الجابات ال

 انًتغٍشاث
 يمٍبس االستجببت

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث  انًؼٍبسي

X15 951 49.7 999 36.8 92 4 99 6.3 91 3.3 4.239 1.994 

X16 974 57.6 87 28.8 93 4.3 99 6.3 9 3 4.397 1.853 

X17982 61.3 81 26.5 95 5 97 5.6 8 2.8 4.361 1.774 

X18959 52.6 913 34.9 93 4.3 97 5.6 91 3.3 4.279 1.899 

 3.9  5.9  4.4  39.5  55.1 انمعذل
4.294 1.858

86.54.49انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )

اف اجابات السبحػثيغ  الى (21الشتااج الػاردة في الججكؿ ): تذيخ السشتج الججيجمخكنة  -5
( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة X19 – X22) كافو متغيخاتوالججيج  السشتجحػؿ مخكنة 

(، بيشسا حرمت 1.839كانحخاؼ معياري ) (4.394%( كبػسط حدابي )86.5)
ليخ يغ شكمت ندبة االجابات الدمبية %( في ح3.6االجابات السحايجة عمى ندبة )

االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع اتجاه  %(، كبسا اف االجابات اخحت9.7ستفق عمييا )ال
تقجيع عجد كبيخ مغ ب تقػـ الذخكة)كالحي يشز عمى  (X19) في الشاء ندبة االتفاؽ ىػ

بي %( كبػسط حدا87.5تقجر ) ؽافالسشتجات الججيجة( كالحي حقق اعمى ندبة ات
 .(1.762( كانحخاؼ معياري )4.347)
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بية  االراخا ات سا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا02الوج ل )
الطظ ج الوجيجالطعيا  ة الجابات الطباؾثيؽ حؾل مخ رة 

 انًتغٍشاث
 يمٍبس االستجببت

 انىسط الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث  انًؼٍبسي

X19 969 56 95 39.5 91 3.3 97 5.6 99 3.6 4.347 1.762 

X20 986 69.6 73 24.2 91 3.3 21 6.6 93 4.3 4.329 1.964 

X21979 56.6 88 29.9 92 4 98 6 93 4.3 4.287 1.789 

X22981 59.6 84 27.8 92 4 94 5 99 3.6 4.314 1.897 

 3.9  5.8  3.6  28.9  58.4 انمعذل
4.394 1.839

86.53.69.7انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )

اف اجابات الى ( 29: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )السديج االنتاجيمخكنة  -6
( اخحت جانب X23 – X26) كافو ستغيخاتوب السديج االنتاجيالسبحػثيغ حػؿ مخكنة 

(، بيشسا 1.823كانحخاؼ معياري ) (4.245%( كبػسط حدابي )85االتفاؽ كبشدبة )
%( في حيغ شكمت ندبة االجابات الدمبية 4.4حرمت االجابات السحايجة عمى ندبة )

االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اتجاه  %(، كبسا اف االجابات اخحت91.4الغيخ متفق عمييا )
)يسكغ التحػؿ مغ مديج كالحي يشز عمى  (X26) ء ندبة االتفاؽ ىػاسيع في الشا

%( كبػسط 86.4مشتػج الى آخخ بػقت قريخ( كالحي حقق اعمى ندبة اتقاؼ تقجر )
 .(1.728( كانحخاؼ معياري )4.394حدابي )
بية  االراخا ات سا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا01الوج ل )

الطد ج االر اجيالطعيا  ة الجابات الطباؾثيؽ حؾل مخ رة 

 يمٍبس االستجببت انًتغٍشاث

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث  انًؼٍبسي

X23 959 51 911 33.9 99 3.6 29 9.6 99 3.6 4.962 1.733 

X24 961 53 98 32.5 95 5 98 6 99 3.6 4.259 1.918 

X25962 53.6 96 39.8 95 5 97 5.6 92 4 4.255 1.923 

X26976 58.3 85 28.9 93 4.3 96 5.3 92 4 4.394 1.728 

 3.8  6.6  4.4  39.3  53.7 انمعذل

46245 

1.823

854.491.4انمدمُع

(SPSSبرنامج  )الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على 
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 الوؾهخ ة الطقج ات:  صف  تشخيص ابعاد ثاريا
 التسكيغاف اجابات السبحػثيغ حػؿ الى ( 22: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )التسكيغ -1

%( كبػسط حدابي 88.9( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة )X27 – X30) كافو متغيخاتو
حرمت االجابات السحايجة عمى ندبة (، بيشسا 1.938كانحخاؼ معياري ) (4.374)
%(، كبسا اف 8.9ستفق عمييا )الليخ يغ شكمت ندبة االجابات الدمبية %( في ح3.7)

 االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في الشاء ندبة االتفاؽ ىػاتجاه  االجابات اخحت
(X27)  ر يتع نقميا الى السدتػيات االدنى فيا)مدؤكلية صشاعة القخ كالحي يشز عمى 

( 4.411%( كبػسط حدابي )89تقجر ) فاؽ( كالحي حقق اعمى ندبة اتذخكةـيكل ال
.(1.826كانحخاؼ معياري )

بية  االراخا ات سا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا00الوج ل )
ال طكيؽالطباؾثيؽ حؾل  إلجاباتالطعيا  ة 

 انًتغٍشاث
 يمٍبس االستجببت

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث  انًؼٍبسي

X27 978 58.9 99 31.9 92 4 9 3 92 4 4.411 1.826 

X28 987 69.9 79 26.2 99 3.6 9 3 96 5.3 4.364 1.958 

X29211 66.2 65 29.5 91 3.3 92 4 95 5 4.371 1.985 

X30983 61.6 82 27.2 92 4 91 3.3 94 4.6 4.362 1.985 

 4.7  3.3  3.7  26.2  69.9 انمعذل
4.374 1.938

88.93.78.9انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )

اف اجابات السبحػثيغ حػؿ الى ( 23: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )االتراؿ  -2
%( 87.8( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة )X31 – X34) كافو ستغيخاتوب االتراؿ

(، بيشسا حرمت االجابات السحايجة 1.899كانحخاؼ معياري ) (4.322كبػسط حدابي )
%( في حيغ شكمت ندبة االجابات الدمبية الغيخ متفق عمييا 9.5عمى ندبة )

الشاء االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في اتجاه  %(، كبسا اف االجابات اخحت91.6)
تدتخجـ الذخكة الشسط السشاسب لبلتراؿ )كالحي يشز عمى  (X31) ندبة االتفاؽ ىػ

%( كبػسط حدابي 88.4تقجر ) فاؽ( كالحي حقق اعمى ندبة اتبصخيقة مخترخة كمييكمة
 .(1.819( كانحخاؼ معياري )4.354)
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بية  االراخا ات سا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا23الوج ل )
االتصالالطعيا  ة الجابات الطباؾثيؽ حؾل 

 انًتغٍشاث
 يمٍبس االستجببت

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث  انًؼٍبسي

X31 974 57.6 93 31.8 4 9.3 97 5.6 94 4.6 4.354 1.819 

X32 999 63.2 73 24.2 5 9.7 99 6.3 94 4.6 4.359 1.948 

X33992 63.6 73 24.2 4 9.3 98 6 95 5 4.399 1.933 

X34968 55.6 97 32.9 5 9.7 96 5.3 96 5.3 4.274 1.918 

 4.8  5.8  9.5  27.8  61 انمعذل
4.322 1.899

87.89.591.6انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )

اف اجابات السبحػثيغ حػؿ الى ( 24: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )العسل الجساعي -3
%( 87.7( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة )X35 – X38) كافو ستغيخاتوب االتراؿ

(، بيشسا حرمت االجابات السحايجة 1.884كانحخاؼ معياري ) (4.339كبػسط حدابي )
ندبة االجابات الدمبية الغيخ متفق عمييا %( في حيغ شكمت 9.8عمى ندبة )

كالحي يشز  (X35) الستغيخ الحي اسيع في الشاء ندبة االتفاؽ ىػ كاف%(، 91.3)
 فاؽ( كالحي حقق اعمى ندبة اتتعتسج الذخكة عمى فخؽ العسل في تصػيخ مشتجاتيا)عمى 
 .(1.839( كانحخاؼ معياري )4.354%( كبػسط حدابي )88.9تقجر )

بية  االراخا ات سايبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا (24الوج ل )
العط  الوطاعيالطعيا  ة الجابات الطباؾثيؽ حؾل 

 انًتغٍشاث

 يمٍبس االستجببت

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث انًؼٍبسي

X35 976 58.3 91 29.8 5 9.7 99 6.3 92 4 4.354 1.839 

X36 983 61.6 89 26.8 6 2 99 6.3 93 4.3 4.339 1.866 

X37988 62.3 78 25.8 5 9.7 96 5.3 95 5 4.359 1.856 

X38992 63.6 72 23.8 6 2 97 5.6 95 5 4.329 1.983 

 4.5  5.8  9.8  26.5  69.2 انمعذل
4.339 1.884

87.79.891.3انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )

( اف اجابات السبحػثيغ حػؿ 25: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )راس الساؿ البذخي   -4
%( 87.9( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة )X39 – X44بكافة متغيخاتو ) االتراؿ

بيشسا حرمت االجابات السحايجة (، 1.899كانحخاؼ معياري ) (4.251كبػسط حدابي )
ستفق عمييا الليخ شكمت ندبة االجابات الدمبية  %( في حيغ9.7عمى ندبة )

االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في الشاء اتجاه  %(، كبسا اف االجابات اخحت91.6)
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تعتسج الذخكة عمى فخؽ العسل في تصػيخ )كالحي يشز عمى  (X44) ندبة االتفاؽ ىػ
( 4.334%( كبػسط حدابي )91.9تقجر ) فاؽالحي حقق اعمى ندبة ات( ك مشتجاتيا

.(1.896كانحخاؼ معياري )
بية  االراخا ات سا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا25الوج ل )

 اس الطال البشخ  الطعيا  ة الجابات الطباؾثيؽ حؾل 

 انًتغٍشاث

 يمٍبس االستجببت

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث انًؼٍبسي

X39 967 55.3 98 32.5 5 9.7 97 5.6 95 5 4.274 1.834 

X40 956 59.7 918 35.8 3 9 92 4 23 7.6 4.998 1.977 

X41993 63.9 79 23.5 4 9.3 92 4 22 7.3 4.327 1.988 

X42999 63.2 73 24.2 5 9.7 94 4.6 99 6.3 4.189 1.994 

X43 971 56.3 95 39.5 7 2.3 99 3.6 99 6.3 4.278 1.866 

X44 263 87.9 9 3 8 2.6 93 4.3 97 5.6 4.334 1.896 

 6.3  4.3  9.7  25  62.9 انمعذل
4.251 1.899

87.99.791.6انمدمُع

 (SPSS) الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

 :  صف  تشخيص ابعاد   ا الدبؾن لثاثا
اف اجابات السبحػثيغ حػؿ الى ( 26: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )شكاكي الدبااغ -1

%( 86.7( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة )X45 – X48) كافو ستغيخاتوب شكاكي الدبااغ
االجابات السحايجة (، بيشسا حرمت 1.935كانحخاؼ معياري ) (4.325كبػسط حدابي )

ستفق عمييا الليخ دمبية %( في حيغ شكمت ندبة االجابات ال3.7عمى ندبة )
االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في الشاء ندبة اتجاه  %(، كبسا اف االجابات اخحت9.4)

دكريا مغ قبل لجشة الذكاكى يتع فتح صشجكؽ )كالحي يشز عمى  (X47) االتفاؽ ىػ
%( كبػسط حدابي 87.8كالحي حقق اعمى ندبة اتقاؼ تقجر )( متخررة ليحا الغخض

.(1.885( كانحخاؼ معياري )4.384)
بية  االراخا ات ا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الاس26الوج ل )

شكا   الدبائؽالطعيا  ة الجابات الطباؾثيؽ حؾل 

 انًتغٍشاث

 يمٍبس االستجببت

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث انًؼٍبسي

X45 969 56 93 31.8 91 3.3 98 6 92 4 4.288 1.964 

X46973 57.3 87 28.8 91 3.3 29 7 99 3.6 4.299 1.998 

X47988 62.3 77 25.5 93 4.3 93 4.3 99 3.6 4.384 1.885 

X48989 59.9 89 26.8 92 4 97 5.6 99 3.6 4.337 1.893 

 3.7  5.7  3.7  27.9  58.8 انمعذل
4.325 1.935

86.73.79.4انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )
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اف اجابات السبحػثيغ الى ( 27: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )مدػحات رضا الدبااغ -2
( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة X49 – X52) كافو ستغيخاتوب الدبااغمدسػحات حػؿ 

(، بيشسا حرمت 1.893كانحخاؼ معياري ) (4.331%( كبػسط حدابي )86.4)
ليخ يغ شكمت ندبة االجابات الدمبية %( في ح3.7االجابات السحايجة عمى ندبة )

الستغيخ الحي اسيع االتفاؽ فاف اتجاه  %(، كبسا اف االجابات اخحت9.7ستفق عمييا )ال
تترل الذخكة ىاتؽيا بعيشو )كالحي يشز عمى  (X50) في الشاء ندبة االتفاؽ ىػ

 فاؽ( كالحي حقق اعمى ندبة اتعذػااية مغ زبااشيا الستسخار التعخؼ عمى درجة رضاىع
 .(1.732( كانحخاؼ معياري )4.374%( كبػسط حدابي )86.7تقجر )

بية  االراخا ات ساال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا( يبيؽ ال ؾز عات 27الوج ل )
مسؾحات   ا الدبؾن الطعيا  ة الجابات الطباؾثيؽ حؾل 

 انًتغٍشاث

 يمٍبس االستجببت

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث انًؼٍبسي

X49 975 57.9 86 28.5 99 3.6 98 6 92 4 4.316 1.736 

X50 979 56.6 99 31.9 99 3.6 97 5.6 92 4 4.374 1.732 

X51984 61.9 78 25.8 99 3.6 98 6 99 3.6 4.344 1.845 

X52995 64.6 65 29.5 92 4 21 6.6 91 3.3 4.298 1.942 

 3.7  6  3.7  26.4  61 انمعذل
4.331 1.893

86.43.79.7انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )

اف اجابات السبحػثيغ حػؿ الى ( 28: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )التدػيق الخفي -3
%( 88( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة )X53 – X56) كافو ستغيخاتوب التدػيق الخفي

حرمت االجابات السحايجة (، بيشسا 1.868كانحخاؼ معياري ) (4.387كبػسط حدابي )
ستفق عمييا الليخ يغ شكمت ندبة االجابات الدمبية %( في ح3.8عمى ندبة )

االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في الشاء ندبة اتجاه  %(، كبسا اف االجابات اخحت7.9)
تدتعيغ الذخكة باشخاص ذك خبخة مغ خارج )كالحي يشز عمى  (X55) االتفاؽ ىػ

( ريات زبااغ يتعاممػف مع العامميغ في الذخكة لتقييع مشتجاتيعالذخكة يتقسرػف شخ
( كانحخاؼ 4.423%( كبػسط حدابي )89.9تقجر ) فاؽكالحي حقق اعمى ندبة ات

.(1.766معياري )
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بية  االراخا ات سا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا28الوج ل )
ال سؾ ق الخفيالطعيا  ة الجابات الطباؾثيؽ حؾل 

 انًتغٍشاث

 يمٍبس االستجببت

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

االَحشاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث انًؼٍبسي

X53 982 61.3 79 26.2 94 4.6 96 5.3 99 3.6 4.349 1.829 

X54 999 63.2 74 24.5 92 4 91 3.3 95 5 4.377 1.992 

X55992 63.6 77 25.5 99 3.6 9 3 93 4.3 4.423 1.766 

X56998 65.6 79 23.5 91 3.3 9 3 94 4.6 4.491 1.896 

 4.3  3.6  3.8  24.9  63.9 انمعذل
4.387 1.868

883.87.9انمدمُع

(SPSS)الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  

اف اجابات السبحػثيغ الى ( 29: تذيخ الشتااج الػاردة في الججكؿ )تحميل خدارة الدبػف  -4
( اخحت جانب االتفاؽ كبشدبة X57 – X60) كافو ستغيخاتوب تحميل خدارة الدبػف حػؿ 

(، بيشسا حرمت 1.979كانحخاؼ معياري ) (4.387%( كبػسط حدابي )88.9)
ليخ يغ شكمت ندبة االجابات الدمبية %( في ح3.9االجابات السحايجة عمى ندبة )

االتفاؽ فاف الستغيخ الحي اسيع في اتجاه  %(، كبسا اف االجابات اخحت7ستفق عمييا )ال
تخاقب الذخكة الدبااغ السفقػديغ )كالحي يشز عمى  (X57) الشاء ندبة االتفاؽ ىػ

( 4.427%( كبػسط حدابي )89تقجر ) فاؽ( كالحي حقق اعمى ندبة اتباستسخار
 .(1.971كانحخاؼ معياري )



بية  االراخا ات سا( يبيؽ ال ؾز عات ال كخا  ة  الظسب الطئؾ ة  اال ساط الا29الوج ل )
تامي  خسا ة الدبؾن الطباؾثيؽ حؾل  إلجاباتالطعيا  ة 

 انًتغٍشاث

 يمٍبس االستجببت

انىسط  الاتفك بشذة ال اتفك يحبٌذ اتفك اتفك بشذة

 انحسببً

 االَحشاف

 % ث % ث % ث % ث % ث انًؼٍبسي

X57 994 64.2 75 24.8 99 3.6 92 4 91 3.3 4.427 1.971 

X58 972 57 96 39.8 92 4 99 3.6 99 3.6 4.347 1.982 

X59984 61.9 85 28.9 92 4 9 3 92 4 4.39 1.988 

X60989 59.9 88 29.9 93 4.3 9 3 99 3.6 4.387 1.977 

 3.6  3.4  3.9  28.4  61.5 انمعذل
4.387 1.979

88.93.97انمدمُع

(SPSSالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  )
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 ادلبحث انثاَي
 رج انذساستىمنأخخباس ا

 
( CFAتحميل العاممي التػكيجي كالحي يخمد لو )اليعخض السبحث الحالي نتااج 

(Confirmatory Factor Analysisاذ أف اليجؼ ) التخكيد عمى  ػالخايذ لمجراسة الحالية ى
الجراسة عغ شخيق التعامل مع متغيخ الجراسة السدتقل )مخكنة الترشيع( كابعاده  اتمتغيخ  اختبار

)مخكنة العسمية، مخكنة السكااغ، مخكنة السشتج، مخكنة السشتج الججيج، مخكنة مديج السشتجات(، 
ي الدبااغ، مدػحات رضا الدبػف، التدػيق الخفي، كالستغيخ السعتسج)رضا الدبػف( كابعاده)شكاك 
بػ)التسكيغ، االتراؿ،  قجرات الجػىخية( كابعاده الستسثمةتحميل خدارة الدبػف(، كالستغيخ الػسيط)الس

 العسل الجساعي، راس الساؿ البذخي(.
( التحميل العاممي التػكيجي بأنو اسمػب احرااي يدتخجـ 34، 2196كقج عخفت )خزيخ، 

مغ البشاء العاممي لحدمة مغ الستغيخات السبلحطة كما ىي عبلقتيا الكامشة بعػامميا لمتأكج 
 .االستكذافيالى فخضيات نطخية مدبقة اك نتااج التحميل العاممي  باالستشاد
ىي السسيدات التي يقجميا في مجاؿ  اإلحرااياف الدبب في استخجاـ ىحا األسمػب  

 (:99، 2197البحث العمسي كمشيا )الدبعاكي، 
 سل األفتخاضية .يس كغ الباحث مغ تذخيز بيئة الع -1

 تحجيج العبلقات بيغ مؤشخات الؿياس كالعػامل الكامشة برػرة متسيدة كدؾيقة . -2

 مصابقة الشسػذج األفتخاضية لمبيانات. اختبارأمكانية  -3

 تقػيع قابمية الشساذج البجيمة عمى السصابقة مع البيانات ذاتيا. -4
كمغ أجل الػصػؿ الى نتااج مشصؿية مصابقة بيغ الستغيخات يجب اف تدتشج الجراسة الى 

العمسية الخصيشة كمغ ىشا تع استخجاـ التحميل العاممي التػكيجي، اذ  اإلجخاءاتسمدمة مغ 
 اإلجخاءاتمع  يتبلءـححؼ قدع مشيا بسا  الشساذج كتعجيميا اك الختباريدتعسل ىحا األسمػب 

 صػؿ الى صحة كمرجاؾية ىحه الشساذج .العمسية لمػ 
كسػؼ نتصخؽ ألىع مؤشخات جػدة السصابقة السعتسجة في التحميل العاممي التػكيجي التي 
تدتعسل عمى نحػ كبيخ في مجاؿ األبحاث التصبيؿية لكي يتع عغ شخيقيا الحكع عمى مدتػى 

 (.31جػدة األنسػذج كسا في الججكؿ)
 
 

 



 

93 

 الطظابقة  قيؼ القبؾلمعاييخ جؾدة  (32الوج ل)

 قيطة القبؾل الطعيا  ت

 لسخبع كاي االحتساليةالشدبة  9
CMIN/f 

 2اقل مغ 

 مؤشخ السصابقة السقارف  4
(CFI()The Comparative Fit Index) 

 %فأكثخ مصابقة جيجة،95
 % مصابقة مشاسبة95-91%

5 
 االقتخابالجحر التخبيعي لستػسط خصأ 

(Root Mean Square Error of 

Approximation)(RMESA) 

 %مصابقة جيجة،5أقل مغ 
 %مصابقة متػسصة،8%الى 5

 % مخفػضة91اكبخ مغ 

 مؤشخ السصابقة الستدايج 6
(Incremental Fit Index)(IFI) 

 % فأكثخ91

 (.919، 2194)مشػر، ( ك243، 2198الى )عامخ، باالستشادالسرجر مغ اعجاد الباحث 
 

الى الشسػذج  االستشادنسػذج األكلي لمجراسة الحالية عغ شخيق اال (4ذكل )الكيطيخ 
الى السعصيات الشطخية، كالفكخة االساسية ليحه الخصػة ىي رسع كتذخيز  السختكد االفتخاضي

بيغ الستغيخات كابعادىا، اذ ُتعج عغ شخيقيا  نقصة الذخكع نحػ  كاالرتباشاتمبلمح العبلقات 
قتو لمؿيع السصمػبة ككسا في شكل  اآلتي:معخفة جػدة األنسػذج كمجى مصاب
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( انتحهٍم انؼبيهً انتىكٍذي )انكهً لبم انحزف(4انشكم )   
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( لمسخحمػػػة األكلػػػى (Amos( كالػػحي يػضػػػح مخخجػػػات بخنػػامج 39اذ تقػػجـ معصيػػػات الجػػػجكؿ)
شخيقيػػا جػػػدة السصابقػة التػػي يبلحػػا عػػغ  مػغ التحميػػل الستعمػػق بشسػػػذج الجراسػة األفتخاضػػي معػػاييخ

كفقػال  مقبػػؿ (RMESA االقتػخابالجػحر التخبيعػي لستػسػط خصػأ )ىػػفقط ك  اكاحج ابأف ىشاؾ معيار 
( معػػاييخ لػػع تمبػػي معػػاييخ حدػػػغ 3شػػار الجػانػػب األحرػػااية، كاف ىشػػاؾ )لمسعػػاييخ السحػػجدة فػػي ا

راسػة السصابقة بسا يدتجعي مػغ الباحػث أجػخاء التعػجيبلت البلزمػة كالزػخكرية لمػصػػؿ بػانسػذج الج
 الى السعاييخ السصمػبة في حدغ السصابقة.

 لمج اسة )الطخحمة األ لى( اال  خا يمظابقات األرطؾ ج  (31جج ل )

الكيطة  الطعيا  ت
 الطاسؾبة

 الظ يوة قيطة القبؾل

 الشدبة األحتسالية لسخبع كاي 9
CMIN/df 

 مخفػضة 2اقل مغ  2.299

 مؤشخ السصابقة السقارف  2
(CFI()The Comparative Fit Index) 1.87 95،فأكثخ مصابقة جيجة% 

 مخفػضة % مصابقة مشاسبة95-90%

3 
 الجحر التخبيعي لستػسط خصأ األقتخاب
(Root Mean Square Error of 

Approximation)(RMESA) 

0.06 

 %مصابقة جيجة،5أقل مغ 
 %(مصابقة متػسصة، 8-%(5

 % مخفػضة10اكبخ مغ 

 

 مقبػلة جيجة
 

 السصابقة الستدايج مؤشخ 4
(Incremental Fit Index)(IFI) 

 مخفػضة % فأكثخ90 1.87

 (Amosالسرجر: مغ اعجاد الباحث استشادال الى نتااج بخنامج)
 

 : (CMIN/dfلطخبع وا  ) االح طاليةالظسبة  -1
( اذ اف مغ الؿيع السعيارية ليا يجب اف (DF( عمى CMINكتكػف نتيجة حاصل قدسة )

( نبلحا اف ؾيسة الشدبة 39( كعغ شخيق الججكؿ)2السصابقة اقل مغ اك تداكي)تكػف ؾيع 
( مسا يعج انيا ؾيسة 2مغ ) كبخكىي ا (2.291)( بمغت CMIN/dfلسخبع كاي ) االحتسالية

 .مقبػلة
 

 (:CFIمؤشخ الطظابقة الطقا ن) -0

( اما 0.90-0.95كيعبخ عشو بسؤشخ السصابقة التدايجي كيكػف مقبػالل اذا كانت ندبتو بيغ )
السؤشخات في تقجيخاتيا عمى فأكثخ( فتكػف مصابقة جيجة، كتعتسج ىحه  0.95اذا كانت ندبتو )

 (.85، 2194الشسػذج الرفخي )رمزاف، مػازنة
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( 0.87( قج بمغت )CFI( يتزح اف ندبة مؤشخ السصابقة السقارف)39كعغ شخيق الججكؿ)
 مخفػض.اي اقل مغ السدتػى السصمػب لحا فأف السؤشخ 

 :(RMESA) االق خابالوح  ال خبيعي لط ؾسط خظأ  -3

( مغ السؤشخات السيسة لجػدة السصابقة كأفزميا، كيعسل عمى RMESAُيعج مؤشخ )
تحجيج السجى الحي ي سكغ الشسػذج السفتخض مغ تحجيج بارمتخات مجيػلة تع تقجيخىا بكفاءة، اف 

الشدبي عغ  باستقبللولحخية، كسا يتسيد ىحا السؤشخ يعسل عمى ؾياس التباعج عغ شخيق درجات ا
( تكػف اكثخ صبلحية مع الشساذج RMESAحجع العيشة كمغ الججيخ بالحكخ اف نتااج مؤشخ)
 (.74، 2194الكبيخة كالتي فييا درجة عالية مغ التعقيج )رمزاف،

الؿيع التي تكػف  RMESA) اف مخخجات مؤشخ الجحر التخبيعي لستػسط خصأ األقتخاب)
( تكػف ؾيع مقبػلة، اما 0.05-0.08( ؾيع مخفػضة، اما الؿيع التي تتخاكح مابيغ )0.10اكبخ مغ )

 ( فتكػف ؾيع مقبػلة جيجة.0.05الؿيع التي تكػف اقل مغ )
الؿيسة يعشي اف  ( مسا0.06( قج بمغت )RMESA( اف ؾيع )31كمغ السبلحا في الججكؿ)

 .متػسصة
 (:IFIلط دايج )مؤشخ الطظابقة ا -4

بيغ الشسػذج السقتخح كالشسػذج الرفخي الحي  يخ ؾيستيا عغ شخيق عسمية السػازنةيسكغ تقج
السقاسة،  كتتخاكح ؾيسة مؤشخ السصابقة  االرتباطيفتخض تػفيخ عامل كاحج عاـ داخل مرفػفة 

تصابق افزل ( تذيخ الى 0.90( اذ اف الؿيسة السختفعة اكبخ مغ )0-1( بيغ )IFIالستدايج )
لمشسػذج كتكػف ؾيسة  ( تذيخ الى تصابق رديء0.90لمشسػذج، اما الؿيسة التي تقل عغ )

 ، ( ىػ اكثخ الشساذج تأثخال بحجع العيشة )الذػاكرةIFIمخفػضة، كيعج مؤشخ السصابقة الستدايج )
2197 ،916.) 

( 0.87بمغت )( قج IFI( اف ؾيسة مؤشخ السصابقة الستدايج )39كمغ السبلحا في الججكؿ)
 مسا يعشي اف الؿيسة مخفػضة.



مغ السعالجات عمى انسػذج الجراسة لمػصػؿ الى الريغة الشيااية التي  كقج تع اجخاء الكثيخ
السؤشخات التي تستمظ درجة  قة كحدب السعاييخ السػضػعة ، ال سيساتكػف فييا الشتااج مصاب

 حجع العيشة. باتجاهحداسية عالية 
التي تع ححفيا لكي نرل الى الشتااج السصابقة لؤلنسػذج بريغتو الشيااية بعج اما الستغيخات 

 ( اآلتي:32عسميات الححؼ يعخضو ججكؿ)
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 الط غيخات الطاح  ة مؽ الظطؾ ج الظدائي (30جج ل)

الط غيخات   مؾزها الطاح  ة حسب شك    األبعاد الخئيسة ت
 الظدائي

عجد الط غيخات 
 الطاح  ة

 Fpc1 , Fpc3 2 عسميةمخكنة ال 1

 Fsc1 1 مخكنة الحجع 2

 Surc2 1 مدػحات رضا الدبػف  3

 Marc3 1 التدػيق الخفي 4

 Enc2 1 التسكيغ 5

 Conc1 1 االتراؿ 6

 Jgc1 1 العسل الجساعي 7

 Chc2 , Chc3 , Chc4 3 راس الساؿ البذخي  8

 (AMOSعمى مخخجات بخنامج ) باالعتسادالسرجر: الججكؿ مغ اعجاد الباحث 
 

كمغ ىشا فأف الباحث سيقػـ باستعخاض شكل األنسػذج بريغتو الشيااية كالتي تتػافق مع 
 كسا ىػ مػضح في شكل  اآلتي. كاإللغاءالسعاييخ السعجة سمفا بعج عسميات التعجيل 
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 ال امي  العاممي ال ؾويج  )الكمي بعج الاح ( (5الشك  )
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( مؤشخات السصابقة التي تػصل الييا الباحث كبياف مجى مصابقتيا مع معاييخ 33كيعخض ججكؿ)
 القبػؿ السعتسجة بعج اجخاء عسميات التعجيل كالححؼ ككاآلتي:

 

 معاييخ جؾدة الطظابقة  قيؼ القبؾل (33جج ل )

 قيطة القبؾل الطعيا  ت
الكيطة 
 الظ يوة الطاسؾبة

 لسخبع كاي االحتساليةالشدبة  9
CMIN/df 

 مقبػلة 9.894 2اقل مغ 

2 
 مؤشخ السصابقة السقارف 

(CFI()The Comparative Fit Index) 

 %فأكثخ مصابقة جيجة،95
% مصابقة 95-90%

 مشاسبة
1.92 

 مقبػلة
 

3 
 االقتخابالجحر التخبيعي لستػسط خصأ 

(Root Mean Square Error of 

Approximation)(RMESA) 

 %مصابقة جيجة،5أقل مغ 
%مصابقة 8%الى 5

 متػسصة،
ةضمخفػ   %10 اكبخ مغ   

1.15 

 

 مقبػلة جيجة
 

 مؤشخ السصابقة الستدايج 4
(Incremental Fit Index)(IFI) 

 مقبػلة 1.92 % فأكثخ90

 السرجر: مغ اعجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج امػس
 

السؤشخات قج خخجت بشتيجة مقبػلة ( نبلحا اف جسيع 33كعغ شخيق معصيات الججكؿ)
السصمػبة اذ لع تكغ ىشاؾ انحخافات اك رفس بعج اجخاء عسميات  كبسعاييخ مصابقة لمسعاييخ

 التعجيل كالححؼ التي جخت عمى الشسػذج األكلي.
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 ادلبحث انثانث
 خخباس فشضياث انبحثا

سل عمييا كالستسثمة التأكج مغ مصابقة أنسػذج الجراسة لبيانات العيشة التي تع الع بػية
بسجسػعة شخكات الكخكنجي كالػصػؿ باالنسػذج السفتخض الى معاييخ جػدة السصابقة السصمػبة 

ختبار ( امكغ الؿياـ باCFAاجخاء التحميل العاممي التػكيجي ) التحميل جخاءإ شخيقكالسحجدة عغ 
 كاآلتي:الفخضيات السحجدة مدبقال في مشيجية الجراسة كسػؼ نتصخؽ الى ذلظ 

 ة األ لى:اخ با  الفخ ية الخئيس
 .تشقدع الفخضية الخايدة االكلى عمى ثبلث فخضيات فخذية كىي كاالتي

مخكنة الترشيع كرضا الدبػف عمى السدتػى الكمي تػجج عبلقة ارتباط معشػي بيغ ال   -9
 (.α≤0.05 عشج مدتػى داللة )   كالجداي

 

 بيؽ   ا الدبؾن  مخ رة ال صظيع اال تباط(الفخ ية األ لى )عالقة  (2الشك  )
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( ؾيع السعمسات السختبصة باألنسػذج التي عغ شخيقيا يؤدي الى قبػؿ اك 34كيػضح الججكؿ)
 رفس الفخضية األكلى قيج الجراسة الحالية:

 الخاص بالفخ ية األ لى اال تباطتامي   (34جج ل)
 Estimate السؤثخ بيا الستغيخات  مدار التأثيخ الستغيخات السؤثخة

 9861. رضا الدبػف   مخكنة الترشيع

مخكنة ( اتزح اف ىشاؾ عبلقة ارتباط بيغ 34كاثشاء االشبلع عمى معصيات الججكؿ)
  (.1.986ؿيسة الستشبا بيا )الك رضا الدبػف، اذ بمغت  الترشيع

 كمغ ىشا نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى:
عظج مس ؾى داللة    ا الدبؾن     مخ رة ال صظيعتؾجج عالقة ا تباط معظؾ  بيؽ 

(2025≥ α.) 
 ال تػجج عبلقة ارتباط معشػي بيغ السقجرات الجػىخية كرضا الدبػف عشج مدتػى    - 2
(.α≤0.05)داللة 


 بيؽ   ا الدبؾن  الطقج ات الوؾهخ ة ( الفخ ية الثارية )عالقة اال تباط(7الشك  )
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( ؾيع السعمسات السختبصة باألنسػذج التي عغ شخيقيا يؤدي الى قبػؿ اك 35كيػضح الججكؿ)
 رفس الفخضية األكلى قيج الجراسة الحالية:

 الخاص بالفخ ية األ لى اال تباطتامي   (35جج ل)
 Estimate الستغيخات السؤثخ بيا  مدار التأثيخ الستغيخات السؤثخة

 9571. الدبػف رضا   السقجرات الجػىخية

ة ارتباط بيغ السقجرات ( اتزح اف ىشاؾ عبلق35كاثشاء االشبلع عمى معصيات الججكؿ)
  (.9571.بيا ) الستشبئؿيسة الك رضا الدبػف، اذ بمغت  اكسيص امتغيخ الجػىخية بػصفو 

 كمغ ىشا نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى:
    ا الدبؾن عظج مس ؾى داللة   الطقج ات الوؾهخ ةتؾجج عالقة ا تباط معظؾ  بيؽ 

(2025≥ α.) 
 تػجج عبلقة ارتباط معشػي بيغ مخكنة الترشيع كالسقجرات الجػىخية عشج مدتػى   ال–3
(.α≤0.05 )  داللة 

 بيؽ الطقج ات الوؾهخ ة  مخ رة ال صظيع ()عالقة اال تباط ( الفخ ية الثالثة8الشك  )
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( ؾيع السعمسات السختبصة باألنسػذج التي عغ شخيقيا يؤدي الى قبػؿ اك 36كيػضح الججكؿ)
 رفس الفخضية األكلى قيج الجراسة الحالية:

 
 الخاص بالفخ ية األ لى اال تباطتامي   (36جج ل)

 Estimate بيا  الستغيخات السؤثخ مدار التأثيخ الستغيخات السؤثخة

 9711 . السقجرات الجػىخية  مخكنة الترشيع

( اتزح اف ىشاؾ عبلقة ارتباط بيغ مخكنة 36كاثشاء االشبلع عمى معصيات الججكؿ)
  (.9711 .بيا ) الستشبئؿيسة الالترشيع ك السقجرات الجػىخية، اذ بمغت 

 البجيمة التي تشز عمى: كمغ ىشا نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية
عظج كط غيخ  سيط  الطقج ات الوؾهخ ةتؾجج عالقة ا تباط معظؾ  بيؽ مخ رة ال صظيع    

 (.α ≤2025مس ؾى داللة )
 فخضيات: ثبلث كتشقدع الى اخ با  الفخ ية الخئيسية الثارية:

كالذكل ( α≤0.05 عشج مدتػى داللة )   رضا الدبػف في   لسخكنة الترشيعػجج اثخ ال ي  -9
 االتي يػضح ذلظ

 
 (  ا الدبؾن  مخ رة ال صظيع  ي ( الفخ ية اال لى )اثخ9الشك  )
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( ؾيع السعمسات السختبصة باألنسػذج التي عغ شخيقيا يؤدي الى قبػؿ اك 37كيػضح الججكؿ)
 رفس الفخضية الثانية قيج الجراسة الحالية:

   ا الدبؾن   يال صظيع مخ رة تأثيخ  (37جج ل )

 الستغيخات السؤثخة
مدار 
 التأثيخ

الستغيخات السؤثخ 
 بيا

Estimate S.E. C.R. P Label 

 Par-37 *** 99.596 1.199 9.151 رضا الدبػف   مخكنة الترشيع

مخكنة الترشيع في رضا تأثيخ  ( نبلحا اف معامل37كفي اثشاء معصيات الججكؿ)
اف معامل التاثيخ ذك داللة احرااية،  ( ك9.151بيا ) الستشبأؿيسة الالدبػف، اذ بمغت 

( كىي ؾيسة مقبػلة النيا اكبخ مغ الؿيسة الحخجة كالبالغة C.R.( )99.596كبمغت ؾيسة )
 ( .0.05( عشج مدتػى معشػية )1.96)

 كمغ ىشا نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى:
 (.α ≤2025  ا الدبؾن عظج مس ؾى داللة )  يطخ رة ال صظيع  لمعظؾ   ثخؾجج اي 



 (.α≤0.05 السقجرات الجػىخية عشج مدتػى داللة )  في لسخكنة الترشيع ػجج اثخ ال ي – 2
 كالذكل االتي يػضح ذلظ

 
 ( الفخ ية الثارية)عالقة اثخ( بيؽ الطقج ات الوؾهخ ة  مخ رة ال صظيع12الشك )
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السختبصة باألنسػذج التي عغ شخيقيا يؤدي الى قبػؿ ( ؾيع السعمسات 38يػضح الججكؿ) 
 اك رفس الفخضية الثانية قيج الجراسة الحالية:

 الطقج ات الوؾهخ ة  ي مخ رة ال صظيع تأثيخ  (38جج ل )

 الستغيخات السؤثخة
مدار 
 التأثيخ

الستغيخات السؤثخ 
 بيا

Estimate S.E. C.R. P Label 

 Par-38 *** 12.950 0.082 1.061 الجػىخية السقجرات  مخكنة الترشيع

مخكنة الترشيع في السقجرات تأثيخ  ( نبلحا اف معامل38معصيات الججكؿ) عمى ضػء
اف معامل التاثيخ ذك داللة احرااية، كبمغت  ( ك1.061بيا ) الستشبأؿيسة الالجػىخية، اذ بمغت 

( عشج 1.96الؿيسة الحخجة كالبالغة )( كىي ؾيسة مقبػلة النيا اكبخ مغ C.R.( )12.950ؾيسة )
 ( .0.05مدتػى معشػية )

 كمغ ىشا نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى:
عظج مس ؾى  م غيخ  سيطالطقج ات الوؾهخ ة بؾصفه ؾجج اثخ معظؾ  بيؽ مخ رة ال صظيع    ي

 (.α ≤2025داللة )
الجكر الػسيط لمسقجرات  رضا الدبػف مغ خبلؿفي سخكنة الترشيع ليػجج اثخ ليخ مباشخ ال  – 3

 ( كسا في الذكل التاليα≤0.05 عشج مدتػى داللة )   الجػىخية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ا الدبؾن مؽ خالل الج   الؾسيط  ي ( الفخ ية الثالثة ) اثخ مخ رة ال صظيع 11الشك  )
 لمطقج ات الوؾهخ ة
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السعمسات السختبصة باألنسػذج التي عغ شخيقيا يؤدي الى قبػؿ ( ؾيع 39كيػضح الججكؿ)
 اك رفس الفخضية الثانية قيج الجراسة الحالية:

 
بيؽ مخ رة ال صظيع    ا الدبؾن مؽ خالل  الطباشخ  غيخ الطباشخ  عالقة ال أثيخ

 الج   الؾسيط لمطقج ات الوؾهخ ة
 الطؤشخات )األثخ الطباشخ( (39جج ل )

 الطؤثخة الط غيخات
مسا  
 ال أثيخ

الط غيخات الطؤثخ 
 بدا

Estimate S.E. C.R. P Label 

 Par-44 *** 12.529 0.087 1.090 السقجرات الجػىخية  مخكنة الترشيع

 par_43 *** 6.074 0.143 0.869 رضا الدبػف   مخكنة الترشيع

 par_45 *** 1.440 0.109 1561. رضا الدبػف   السقجرات الجػىخية

 
السقجرات مخكنة الترشيع في تأثيخ  ( نبلحا اف معامل39معصيات الججكؿ) عمى ضػء

اف معامل التاثيخ ذك داللة  ( ك1.090بيا ) الستشبئ، اذ بمغت ؾيسة اكسيص امتغيخ بػصفو  الجػىخية
( كىي ؾيسة مقبػلة النيا اكبخ مغ الؿيسة الحخجة C.R.( )12.529احرااية، كبمغت ؾيسة )

كمغ ىشا نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية ، (0.05( عشج مدتػى معشػية )1.96كالبالغة )
 البجيمة التي تشز عمى:

 ام غيخ لوؾهخ ة بؾصفه الطقج ات اتؾجج عالقة اثخ معظؾ  بيؽ مخ رة ال صظيع     
 (.α ≤2025عظج مس ؾى داللة ) ا سيظ

 الؿيسة الستشبأمخكنة الترشيع في رضا الدبػف، اذ بمغت تأثيخ  كنبلحا اف معامل 
كىي   (6.074)  (C.R)اف معامل التاثيخ ذك داللة احرااية، كبمغت ؾيسة  ، ك (0.869)بيا

كمغ ىشا ، (1.15( عشج مدتػى معشػية )9.96ؾيسة مقبػلة النيا اكبخ مغ الؿيسة الحخجة كالبالغة )
 البجيمة التي تشز عمى: نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية

 (.α ≤2025  ا الدبؾن عظج مس ؾى داللة )  يطخ رة ال صظيع  لؾجج اثخ معظؾ  ي 
 الستشبئفي رضا الدبػف، اذ بمغت ؾيسة  السقجرات الجػىخيةتأثيخ  كنبلحا اف معامل 

 كىي ؾيسة1.440)  ) (C.R)اف معامل التاثيخ ذك داللة احرااية، كبمغت ؾيسة ك( ، 0.156بيا)
كمغ ىشا ، (1.15( عشج مدتػى معشػية )9.96مقبػلة النيا اكبخ مغ الؿيسة الحخجة كالبالغة )

 نخفس الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى:
    ا الدبؾن عظج مس ؾى  ا سيظ ام غيخ الطقج ات الوؾهخ ة بؾصفه ؾجج  اثخ معظؾ  بيؽ ي 

 (.α ≤2025داللة )
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 الطؤشخات )األثخ الغيخ مباشخ( (42جج ل)

الط غيخات  الط غيخات الؾسيظة         مسا  ال أثيخ الط غيخات الطؤثخة
 الطؤثخ بدا

قيطة االثخ 
 الغيخ مباشخ

 1.162 رضا الدبػف  السقجرات الجػىخية ليخ مباشخ مخكنة الترشيع

 
مباشخ لسخكنة (  نبلحا اف ىشاؾ  اثخال ليخ 41كبعج االشبلع عمى مؤشخات الججكؿ )

الػسيط لمسقجرات الجػىخية كيطيخ ذلظ في الججكؿ  ؿ الجكرالترشيع  في رضا الدبػف, مغ خبل
(,  كبشاءل عمى ذلظ نخفس الفخضية الرفخية 1.962( اف ؾيسة التأثيخ ليخ السباشخة بمغت )43)

 كنقبل الفخضية البجيمة:
متؽ ختالل التج   الؾستيط لمطقتج ات تؾجج عالقة اثخ معظؾ   لطخ رة ال صظيع  تي   تا الدبتؾن  

 (.α ≤0.05عظج مس ؾى داللة )الوؾهخ ة 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

918 

 

 محرحاثاالسخُخاجاث وادل
 االس ظ اجات :ا ال

 اس ظ اجات الوارب الظغخ   -أ

 تعج مخكنة الترشيع عامبل ميسا لديادة كفاءة الذخكة كتحديغ مدتػى اداءىا.  -9

يسثل رضا الدبػف لاية تدعى الذخكة لتحؿيقيا عبخ ادكات عجة يسكغ لسخكنة   -2
قجرتيا عمى تقجيع مشتجات تتدع بالتشػع  الترشيع اف تكػف احج تمظ االدكات عبخ

 تتشاسب كرغبات الدبػف.

مغ السقجرات الجػىخية التي اكبػية تفعيل مخكنة الترشيع يشبغي البحث عغ كػ   -3
 تستمكيا الذخكة .

كجػد نقاط عجيجة تسثل نقاط تمتقي فييا الستغيخات البحثية ز االشار الشطخي افخ   -4
التي تبشتيا الجراسة الحالية كالتي يسكغ االعتساد عمييا لتبخيخ مشصؿية العبلقة بيغ 

 .غيخات البحثيةتالس

 اس ظ اجات الوارب العطمي -ب
الباحث الى عجد مغ في ضػء تحميل نتااج البيانات التي تع الحرػؿ عمييا تػصل 

 االستشتاجات كالتي يسكغ تػضيحيا ككاالتي:
شتااج حرػؿ الذخكة قيج البحث عمى اعمى مدتػى مغ السخكنة الترشيعية تسثل التبيغ  -9

في ابعاد)مخكنة السكااغ، كمخكنة السشتج ك مخكنة السشتج الججيج( حيث بم  السعجؿ 
في مخكنة السكااغ عمى  (X13)( لكل مشيسا، كىي ندبة جيجة  ججا كسا حرل 86.5)

كالحي يشز)يسكغ لمسكااغ االنتقاؿ مغ عسمية الى اخخى  (87.4)اعمى ندبة تقجر بػ 
دكف تحسل تكاليف تذغيل اضاؼية(كىحا يجؿ عمى امتبلؾ الذخكة السبحػثة لسكااغ لجييا 

عاد القجرة عمى تشفيح اعساؿ مختمفة كبسدتػى جيج مغ الكفاءة، كبالتالي يسكغ ليحه االب
مشح الذخكة قجرة تشافدية في مجاؿ االستجابة الى التغييخ في السشتج كالقجرة عمى تشفيح 

اما ؼيسا يتعمق بسخكنة ,عسميات متعجدة عمى السكااغ يدسح لمذخكة تقجيع مشتجات متعجدة 
كالحي يشز)ال يتاثخ نطاـ (86.8)عمى اعمى ندبة تقجر بػ  (X17)السشتج فقج حرل 
في ترسيع السشتجات( فقج دلت الشتااج عمى قجرة الذخكة عمى تقجيع الترشيع بالتغيخ 

مشتجات ذات جػدة، كىحا يعشي امكانية الذخكة السبحػثة  بالقجرة عمى التغييخ كبدخعة 
ا كدكف اف يتاثخ نطاـ االنتاج  أكثخ إلنتاج مجسػعة مغ السشتجات كبذكل اقتراديل ججل

عامل مع التقمبات التي تحرل في الصمب لجى بذكل كبيخ مسا يعشي زيادة قجرتيا في الت
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عمى اعمى ندبو تقجر بػ  (X19)الدبااغ، اما ؼيسا يتعمق بسخكنة السشتج الججيج فقج حرل 
كالحي يشز)تقػـ الذخكة بتقجيع عجد كبيخ مغ السشتجات الججيجة( فقج دلت  (87.5)

الحالي بدخعة كبتكمفة الشتااج عمى امتبلؾ الذخكة السبحػثة إمكانية تغييخ مديج السشتج 
ا عجد السشتجات  معقػلة، ىحه السخكنة تدسح لمذخكة لسقابمة حاجة األسػاؽ، يعشي أيزل
الججيجة التي يسكغ إدخاليا أثشاء نطاـ اإلنتاج كتغييخىا دكف تعخيس عسمية التحػيل 

 ألخصاء كبيخة أك تغييخ كبيخ في نتااج األداء.

نية في الذخكة السبحػثة، اذ بم  مجسػع السعجؿ حرمت مخكنة العسمية عمى السختبة الثا -2
 (85.8)عمى اعمى ندبة اتفاؽ تقجر  (X1)( كىي ندبة جيجة ججا كسا حرل 85.6)

كىحا شيخ الى امتبلؾ الذخكة مدتػى عاؿ مغ مخكنة العسمية كىحا يعشي تقجيع مجسػعة 
ة كأف الغخض مختمفة مغ السشتجات السحجدة باستخجاـ مػاد مختمفة كأساليب عسل مختمف

 مغ مخكنة العسمية ىػ لتقميل أحجاـ مجسػعات اإلنتاج كتقميل تكاليف السخدكف.
تحقيق بعج مخكنة الحجع عمى السختبة الثالثة حيث بمغت الشدبة في مجسػع السعجؿ   -3
عمى اعمى ندبة تقجر بػ  (X6)( مسا يجؿ عمى انيا ندبة جيجة ججا كسا حرل 85.5)

غ تحقيق ربحية عشج انتاج احجاـ مختمفة( كىحا يعشي اف الذخكة كالحي يشز )يسك (85.8)
السبحػثو لجييا القجرة عمى تقجيع مشتجات باحجاـ مختمفة ك العسل بذكل مخبح عمى مدتػيات 
مختمفة مغ إجسالي اإلنتاج ، مسا يدسح لمذخكة بديادة أك خفس إجسالي حجع اإلنتاج 

 بصخيقة مشاسبة لمتغيخ في شمب الدبااغ.
( مسا 85سعجؿ )بسخكنة مديج السشتجات فقج حرمت عمى السختبة الخابعة ك بؼيسا يتعمق  -4

يذيخ الى امتبلؾ الذخكة السبحػثة الى مدتػى جيج ججا في مخكنة السديج كسا حرل 
(X26) كالحي يشز)يسكغ التحػؿ مغ مديج  (86.4)عمى اعمى ندبة اتفاؽ تقجر بػ

مشتػج الى اخخ بػقت قريخ( كىحا يعبخ عغ إمكانية تغييخ مديج السشتج الحالي بدخعة 
ا عجد  كبتكمفة معقػلة، كىحه السخكنة تدسح لمذخكة لسقابمة حاجة األسػاؽ، يعشي أيزل

يس عسمية السشتجات الججيجة التي يسكغ إدخاليا أثشاء نطاـ اإلنتاج كتغييخىا دكف تعخ 
 التحػيل ألخصاء كبيخة أك تغييخ كبيخ في نتااج األداء كبػقت قريخ،

الى كججكد عبلقة  الشتااجؼيسا يتعمق باالثخ كاالرتباط بيغ متغيخات الجراسة، حيث تذيخ  -5
( 0.986بيا ) الستشبئارتباط معشػي بيغ مخكنة الترشيع  ك رضا الدبػف اذ بمغت ؾيسة 

صاعتيا ارضاء اكبخ عجد مغ الدبااغ كذلظ مغ خبلؿ امتبلكيا  تكىحا يعشي اف الذخكة باس
تػفيخ الػقت كالسػثػؾية  كالقجرة عمى تمبية متصمبات الدبااغ مغ حيث  السخكنة الترشيعية

بانتاج مشتجات متشػعة كحدب التغيخات الحاصمة في الدػؽ مع السحافطة عمى السػقع 
 التشافدي كجػدة السشتجات.
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تباط  معشػي بيغ السقجرات الجػىخية كستغيخ كسيط  ك رضا الدبػف كسا تػجج عبلقة ار  -6
(، كىي ؾيسو جيجة 0.957بيا ) الستشبئ(، اذ بمغت ؾيسة α ≤1.15عشج مدتػى داللة )

كىحا يجؿ عمى اف ىشاؾ عبلقة ارتباط بيغ السقجرات الجػىخية كستغيخ كسيط كرضا 
سيارات الستخررة كصفات الدبااغ، كىحا يعشي امتبلؾ الذخكة السبحػثة عمى ال

كخرااز السعخفة التي تيجؼ إلى تحقيق أعمى مدتػى مسكغ مغ رضا الدبااغ مقارنة 
بالسشافديغ مسا يؤدي الى تقجيع مشتجات ذات جػدة عالية كبسػاصفات كاحجاـ متشػعة 

 مسا يؤدي الى تحقيق رضا الدبااغ كبالتالي الحرػؿ عمى حرة الدػؾية .

تػجج عبلقة ارتباط معشػي بيغ مخكنة الترشيع  ك السقجرات الجػىخية كستغيخ كسيط عشج  -7
( كىي ندبة مقبػلة كىحا 0.971(، اذ بمغت ؾيسة الستشبا بيا )α ≤1.15مدتػى داللة )

  يجؿ عمى اف ىشاؾ عبلقة ارتباط بيغ مخكنة الترشيع كالسقجرات الجػىخية، حيث اف
تػحيج ميارات اإلنتاج الستشػعة كدمجيا مع السدارات التعمع الجساعي حػؿ كيؽية 

التكشػلػجية لمذخكة لديادة ؾيسة الدبػف إلى أقرى حج سيؤدي الى مػاجية الطخكؼ 
الستغيخة مع السعالجة الفعالة لمستغيخات بكفاءة ، باإلضافة إلى القجرة  عمى إنتاج مشتج 

سا يعدز قجرة الذخكة عمى مػاجية مع نفذ السػارد لتقجيع مشتجات كبسخكنة عالية كذلظ م
 السشافديغ.

مخكنة تأثيخ  ؼيسا يتعمق باالثخ بيغ متغيخات الجراسة حيث استشتج الباحث كجػد معامل -8
( كسا اف معامل التاثيخ ذك 9.151الترشيع في رضا الدبػف، اذ بمغت ؾيسة الستشبأ بيا )

لة النيا اكبخ مغ ( كىي ؾيسة مقبػ 11.516) (.C.Rداللة احرااية، كبمغت ؾيسة )
(، كىح يذيخ الى اف مخكنة 1.15( عشج مدتػى معشػية )9.96الؿيسة الحخجة كالبالغة )

في رضا الدبااغ حيث اف الذخكة لجييا االت كمكااغ ذات مخكنة عالية تأثيخ  الترشيع لو
باستصاعتيا تقجيع مشتجات متشػعة كباحجاـ مختمفة كبكسيات كبيخة دكف التاثيخ عمى سمع 

 تكاليف مسا يؤدي الى كدب رضا الدبااغ.ال

سخكنة الترشيع في السقجرات الجػىخية، اذ بمغت ؾيسة الستشبأ بيا لتأثيخ  يػججكسا  -9
( 12.950) (.C.R( كسا اف معامل التاثيخ ذك داللة احرااية، كبمغت ؾيسة )9.169)

ى معشػية ( عشج مدتػ 9.96كىي ؾيسة مقبػلة النيا اكبخ مغ الؿيسة الحخجة كالبالغة )
(، كىحا يعشي اف الذخكة تستمظ مغ السيارات كالخبخات في استخجاـ االالت التي 1.15)

باستصاعتيا تقجيع مشتجات متشػعة اي االالت ذات السخكنة العالية فكمسا كانت الذخكة 
لجييا خبخه في التعامل مع االالت السخنة كمسا زادت قجرتيا عمى تقجيع مشتجات ذات 

 غ حبث الحجع كاالنتاج.مخكنة عالية م
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كسا يػجج عبلقة اثخ بيغ مخكنة الترشيع ك رضا الدبػف مغ خبلؿ الجكر الػسيط  -91
( كىحا 1.15( عشج مدتػى معشػية )1.962لمسقجرات الجػىخي اذ بمغت ؾيسة الستشبأ بيا )

مختمفة مغ  يعشي اف الذخكات تستمظ ميارات كخبخات بامكانيا تقجيع انػاع متعجدة كاحجاـ
 .شتجات كبجػده عاليةالس

 
 الطق خحات :ثاريا

استكساالل لمستصمبات السشيجية كفي ضػء االستشتاجات التي تع إيخادىا , فقج كجج الباحث مشاسبال 
تقجيع مجسػعة مغ السقتخحات التي يسكغ أف تداعج الذخكات السبحػثة في تػضيف ابعاد مخكنة 

الجػىخية كبسا يعدز مكانة تمظ الذخكات في الترشيع في تحقيق رضا الدبػف بػاسصة السقجرات 
 الدػؽ , كتتسثل ىحه السقتخحات باآلتي :

ضخكرة تبشي ادارة الذخكة مفيػـ مخكنة الترشيع كالتعخؼ عمى اىع االبعاد التي يسكغ اف  -9
تؤثخ عمى اداايا كسا يشبغي عمى الذخكات السبحػثة إعصاء السديج مغ الربلحيات إلى 

مؿياـ بالتحديشات السدتسخة مغ خبلؿ السداعجة في اجخاء تعجيبلت العامميغ كالحخفييغ ل
 كاضافة احجاـ حجيثة لمسشتجات  .

االخح بشطخ االعتبار مقجار السخكنة التي تتستع بيا السكااغ كالسعجات عشج شخاايا لسا ليا  -2
إيبلء السديج مغ العشاية مغ قبل  دكر ميع في تحقيق الذخكة مخكنة الترشيع كسا يجب

خكات السبحػثة بتػفيخ السعجات كاألدكات التي يتع استخجاميا مغ أجل الفحز الذ
كالكذف عغ األخصاء كالعيػب في كل خصػة مغ خصػات العسمية االنتاجية كذلظ 

 لبلستسخار في انتاج مشتجات بسخكنة عالية كبسا يبلاع متصمبات الدبااغ .

، كمخكنة السشتػج الججيج ، كمخكنة التخكيد عمى انػاع السخكنة الستسثمة )بسخكنة الحجع  -3
السديج( عبخ تقجيع انػاع مختمفة مغ السشتجات الججيجة كباحجاـ مختمفة اذ مغ شاف ذلظ 
تعديد القجرة التشافدية لجى الذخكة كسا يشبغي اىتساـ الذخكات السبحػثة بححؼ األنذصة 

تزيف أي ؾيسة في كالسياـ التي تكػف سببال في اضاعة الػقت كالجيج كالسػاد التي ال 
 كل نذاط أك مخحمة مغ مخاحل االنتاج .

تحجيث سسات كمػاصفات السشتجات الحالية ، مغ خبلؿ تفعيل نذاط البحث كالتصػيخ  -4
باالضافة الى إعصاء السديج مغ االىتساـ مغ قبل الذخكات السبحػثة بتػفيخ دكرات 

يا كمػاكبة تمظ التغيخات تجريبية مدتسخة لمعامميغ في ضل التصػر الحاصل في التكشػلػج
لمتعامل مع السكااغ الحجيثة السختمفة التي تدتخجـ في انتاج السشتجات الببلستيكية 

 كااللسشيػـ.
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ادخاؿ العامميغ بجكرات تجريبية مدتسخة مغ اجل كدب ميارات ججيجة كبالذكل الحي  -5
لسبحػثة يشبغي عمى الذخكات ا يؤدي الى زيادة قجراتيع عمى اداء اعساؿ متشػعة كسا

الؿياـ بعسمية تييئة السكااغ بأسخع كقتال إي اجخاء تغيخ نساذج االنتاج بدخعة مغ خبلؿ 
مشح السديج مغ الربلحيات لمعامميغ لمؿياـ بحلظ ، كضخكرة أف تكػف ىشاؾ ارشادات 

 مػجية لعسل التغيخ ألف ذلظ سيحج مغ كقت التغيخ.

الحي يؤدي الى تشػع السػاد التي يتع تشػيع مرادر الحرػؿ عمى السػاد االكلية بالذكل  -6
يشبغي عمى الذخكات السبحػثة االىتساـ بالدمع كالخجمات التي كسا  الحرػؿ عمييا

 تقجميا لدبااشيا كجعميا ذات ؾيسة أعمى لمدبػف بالسقارنة بسا يجفعو مغ تكاليف.

مل يشبغي عمى الذخكات السبحػثة االىتساـ بالدبااغ مغ حيث االستؿباؿ كحدغ التعا -7
كضخكرة التػاصل مع الدبػف بعج اتساـ عسمية البيع لتخؾ انصباع جيج عغ الذخكات في 

 ذىغ الدبػف .

ككحلظ ايبلء السديج مغ العشاية بأسمػب الترشيع أي تشطيع مكااغ الذخكات السبحػثة  -8
برػرة بديصة تديج مغ انديابية السػاد كالسكػنات بيغ مكااغ الذخكات، كاالىتساـ 

الؿيسة مغ خبلؿ تػثيق الخصػات التي تديخ بيا السػاد كالسكػنات كصػالل  بخارشة تيار
 إلى انتاجيا مسا يداعج الذخكات السبحػثة عمى ايجاد الخصػات التي ال تزيف ؾيسة .
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 لائًت ادلظادس
 الطصاد  العخبية

 القخان الكخ ؼ :ا ال
 الخسائ   االطا  ح :ثاريا

الشخاء االخضخ  تالس خاتيويااالثخ ال  ابعي  (،"2198االفشجي، حدغ شبلؿ احسج،) -1
 م ظمبات ال صظيع االخضخ  ي   ا الدبؾن: د اسة اس ظالعية أل اء الطج اء  ي 

"، رسالة ماجدتيخ في االدارة موطؾعة مؽ شخوات صظاعة االثاث  ي الطؾص 
 كمية االدارة كاالقتراد، جامعة السػصل. –الرشاذية 

"د    أس الطال الفكخ   ي اع طاد ال قارات الاجيثة (، 2116اكسػ، خيخي عمي، ) -0
"، أشخكحة دكتػراه كمية اإلدارة لم سؾق  تاسيؽ مس ؾى جؾدة الخجمة الفظجقية

 كاالقتراد، جامعة السػصل.

االب كا   ي الطظ وات ال أميظية  د  ه  ي تاقيق   ا الدبؾن:  (،"2198بمغػؿ، مخيع،) -3
 "، رسالة ماجدتيخ، جامعة اـ البػاقي، الجدااخ.ميؽد اسة حالة الشخوة الودائخ ة لم ا

(،"اثخ ومفة جؾدة الطظ ج  ي اداء العطميات   ق 2117التسيسي، ماججة عبجالمصيف، ) -4
االسبكيات ال ظا سية: د اسة حالة  ي الشخوة العامة لمصظاعة الكدخبائية )معط  

كمية االدارة كاالقتراد، "، اشخكحة دكتػراه )ليخ مشذػرة( في ادارة االعساؿ، الطاخوات(
 الجامعة السدتشرخية.

  ا الدبؾن  ي ع  اع طاد ابعاد جؾدة  (،"2193الحجيات، ايساف سعج عبجالقادر،) -5
الدبائؽ  ي مس شفى الخظساء ال عميطي  الخجمة الصاية د اسة اس ظالعية آل اء

دارة "، رسالة الجبمػـ العالي التخرري في االدارة الرشاذية، كمية االبالطؾص 
 جامعة السػصل. -كاالقتراد

سة  ن د ابالد ا  عمى ت البظكية ما دة الخجج  ثأ (،"2196حفراكي، عااذة،) -6
"،  البؾاقيم بأالؾواالت البظكية ض بعن بائن زعيرة معخ جدة رن  العية مطستا

 رسالة ماجدتيخ، جامعة اـ البػاقي، الجدااخ.

 ارعكاسه عمى الاصة السؾقية  (،"  ا الدبؾن 2192خزخ، معتد عبجالكخيع لزيب،) -7
د اسة اس ظالعية آل اء عيظة مؽ العامميؽ  ي الشخوة العامة لصظاعة األلبسة الواهدة 

"، رسالة دبمػـ عالي تخرري في ادارة االعساؿ،  ي الطؾص  )معط  األلبسة الواهدة(
 جامعة السػصل.
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" CogAtالطعخفية "البظاء العاممي لخائد القج ات (،" 2194رمزاف، مشػر أحسج،) -8
"،رسالة ماجدتيخ )ليخ مشذػرة(، كمية باس خجام ال امي  العاممي ال ؾويج   الس كشا ي

 جامعة دمذق، سػريا. التخبية،
"الطد ح ال سؾ قي لمخجمة الصاية  أثخه (، 2112الدامخااي، حفرة عصا هللا حديغ، ) -9

 الخاصة  ي  ي   ا الطخ ى، د اسة مقا رة لعجد مؽ الطس شفيات الاكؾمية 
 رسالة ماجدتيخ، كمية اإلدارة كاالقتراد، جامعة بغجاد. ماا غة بغجاد"،

"د   ادا ة عالقات الدبائؽ  ي تاقيق (, 2199الدميفاني, دمحم عبج الخحسغ عسخ,) -12
د اسة لعيظة مؽ اال خاد العامميؽ  ي  ظادق الج جة اال لى  ي  ال فؾق ال ظا سي,
جامعة  تيخ ليخ مشذػرة, كمية االدارة كاالقتراد,", رسالة ماجدالطظظقة الشطالية

 السػصل.

(،"تظؾ خ رغام الطعمؾمات ال سؾ كية الطؾجه راؾ الدبؾن 2191الدػيجي، نبيل حامج،) -11
" اشخكحة دكتػراه ليخ مشذػرة،  اب كا  الطظ ج: د اسة حالة  ي معط  االلبسة الواهدة

 جامعة السػصل. –كمية االدارة كاالقتراد 

اس خاتيويات جؾدة الخجمات الطصخفية لكسب   ا (،"2199ى احسج خميفة،)شبل، يحي -10
رسالة ماجدتيخ)مشذػرة(، جامعة مػالنا  العطالء: د اسة حالة مصخ  الوطدؾ  ة ليبيا"،

يع االسبلمية الحكػمية ماالنج.  مالظ ابخـا

تفؾق الطصا   طبقا الرعكاسات ال عمؼ ال ظغيطي (، "2195شحاذة، رحسغ محسػد، ) -13
بحث دبمػـ عالي )ليخ مشذػر( في  ي تظؾ خ الطقج ات الوؾهخ ة : د اسة اخ با  ة"، 

 جامعة بغجاد. -السعيج العالي لمجراسات السحاسبية كالسالية السرارؼ،

(،"د   الطعخ ة الضطظية  اس خاتيويات ادا ة الطعخ ة 2119الذيخمي، ميشج دمحم حديغ، ) -14
"، رسالة ماجدتيخ ارية  ي ديؾان الخقابة الطالية ي بظاء الطقج ات الوؾهخ ه: د اسة ميج

 جامعة بغجاد. –عمػـ في ادارة االعساؿ )ليخ مشذػرة(، كمية االدارة كاالقتراد 

يسي،) عبج -15 تسييخ العالقة مع الدبؾن عمى تصطيؼ الطظ ج تأثيخ  (،"2196الخزاؽ، بخـا
"، اشخكحة االق صادية ي الطؤسسة االق صادية الودائخ ة  د اسة عيظة مؽ الطؤسسات 

 دكتػراه )ليخ مشذػرة(، جامعة دمحم خيزخ بدكخة.

م ظمبات تظؾ خ الخجمات الطصخفية لد ادة   ا الدبؾن  ي (،"2196ذيدػؽ، بدسيشة، ) -16
رسالة ماجدتيخ )ليخ  الطصا   ال وا  ة: د اسة اس قصائية  ي الؾواالت الطصخفية"،

 مشذػرة(، جامعة اـ البػاقي.
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اثخ مخ رة ال صظيع عمى الطيدة ال ظا سية: (،"2117زكخيا فخحاف، )القخعاف، عمي  -17
د اسة ميجارية  ي شخوات صظاعة االثاث العاممة  ي مجيظة الطمػ عبجهللا الثاري 

 ، رسالة ماجدتيخ )ليخ مشذػرة(، جامعة اؿ البيت.سااب" -الصظاعية

لسمؾك االبجاعي لجى (،"اثخ ال طكيؽ الؾعيفي  ي ا2196دمحمية، عسخ جياد عبجالخحيع، ) -18
"، دراسة حالة رسالة ماجدتيخ في ادارة العامميؽ  ي هيئة تظشيط السياحة اال درية
 االعساؿ، كمية االعساؿ/جامعة الذخؽ االكسط.

"، دراسة (،"اثخ ال طكيؽ االدا   عمى االبجاع ال ظغيطي2195معخاج، قجري احسج، ) -19
ة ماجدتيخ في عمػـ تديخ السشطسات، ميجانية بسجيخية الريانة لذخكة سػناشخاؾ، رسال

 كمية العمػـ االقترادية كالتجارية/ جامعة دمحم خيزخ.

 ة(،"د   رغام معمؾمات تسؾ ق الخجمات الفظجقي2113السيتجي، مشحر خزخ يعقػب،) -02
"، رسالة ماجدتيخ  ي تعد د   ا الدبؾن: د اسة حالة  لفظجق جيان  ي ماا غة دهؾك

 كاالقتراد، جامعة السػصل.ليخ مشذػرة، كمية االدارة 

: د اسة حالة هتفعي    ا الدبؾن وطجخ  اس خاتيوي لبظاء  الئ(،"2116نجػد، حاتع،) -01
"، رسالة ماجدتيخ، كمية العمػـ االقترادية كعمػـ  ي الطصظع الودائخ  الوجيج لمطصبخات

 التدييخ، الجدااخ.

00-  ، ارعكاس الطقج ات (،"2197الحسيخي، بذار ذباس، )ك الخالجي، عػاد، ك الياسخي، اكـخ
الوؾهخ ة عمى االداء الطصخ ي  ي  ؾء بظاقة العالمات الط ؾازرة: د اسة تظبيكية  ي 

" ، رسالة ماجدتيخ، جامعة اىل البيت عيظه مؽ الطصا   ال وا  ة الخاصة العخاقية
 عمييع الدبلـ.

 
 الج   ات الطوالت   :ثالثا

الطقج ات الوؾهخ ة  ي قخا  تصطيؼ الطظ ج: باث "اثخ (، 2197جاياف، ريع عبجالكخيع، ) -1
"، مجمة العمػـ االدارية العخاؾية، اس ظالعي  ي الشخوة العامة لمصظاعات الديج  ليكية

 (.9(، العجد )9مجمج )

تقييؼ عطمية ال ج  ب  ي الطخود الؾطظي لم ظؾ خ اإلدا    (،"2197جبخ، لؤي ناصخ،) -0
لدبؾن دا سة اس ظالعية تاميمية آلا ء عجد مؽ  تقظية الطعمؾمات  تأثيخها  ي   ا ا

"، مجمة كمية بغجاد لمعمػـ الط ج بيؽ  ي عجد مؽ الطظغطات ال ابعة لمؾزا ات العخاقية
 (.52االقترادية الجامعة، العجد )

"اثخ مطا سات الطؾا د البشخ ة (، 2197جثيخ، سعجكف حسػد، جياد، عجي صبلح، ) -3
ث تصبيقي عمى عيشو مغ العامميغ في كزارة االعسار بح  ي تعد د الطقج ات الوؾهخ ة"
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(، السجمج 3كاالسكاف كالبمجيات كاالشغاؿ العامة، مجمة العمػـ االدارية العخاؾية، العجد )
(9.) 

(،"تامي  اال تباط لططا سات ادا ة الطؾا د البشخ ة  ي 2197جياد، عجي صبلح، ) -4
غ العامميغ في كزارة االسكاف بحث ميجاني عمى عيشو م تعد د الطقج ات الوؾهخ ة"

(، 24مجمة العمػـ االقترادية كاالدارية، السجمج ) ،ة العسار كالبمجيات كاالشغاؿ العامكا
 (.916العجد )

اثخ   ا الدبؾن  ي تاقيق  الطيدة ال ظا سية: باث  (،"2199حديغ، مؤمغ احسج،) -5
االنبار لمعمػـ االقترادية "، مجمة جامعة اقية الخاصةخ ميجاري لعيظة مؽ الطصا   الع

 (.24(، العجد )99كاالدارية، مجمج )

د   عظاصخ الطد ج ال خ  وي الطب كخة  ي   ا الدبؾن  (،"2197حسج، عامخ عمي،) -6
عيظة مؽ مس خجمي خجمات شخوة اسيا سي  لالتصاالت  آل اءدا سة اس ظالعية 

 (.59، كمية بغجاد لمعمػـ االقترادية الجامعة، العجد )الطاطؾلة"

د   عظاصخ الطد ج ال خ  وي الطب كخة  ي   ا الدبؾن:  (،"2198حسج، عامخ عمي،) -7
عيظة مؽ مس خجمي خجمات شخوة اسيا سي  لالتصاالت  آل اءدا سة اس ظالعية 

 (.59"، مجمة كمية بغجاد لمعمػـ االقترادية، العجد )الطاطؾلة

عامميؽ: دا سة مقا رة  ي   ا الدبؾن  ي إطا  تطكيؽ ال (،"2198حسجي، سالع حامج،) -8
"، مجمة جامعة كخكػؾ لمعمػـ موطؾعة مؽ  خ  ع مصخ ي الخشيج  الخا جيؽ/ الطؾص 

 (.9( العجد )8االقترادية كاالدارية، مجمج )

البظية العاممية اإلس كشافية  ال ؾويجية لطكياس (،" 2196خزيخ، صشعاء يعقػب،) -9
"، مجمة البحػث التخبػية كالشفدية، هجسؾن ألرطاط الشخصية ال سعة )األيظكخام(-  سؾ
 (.51العجد)

د   الطعخ ة الضطظية  ي بظاء الطقج ات الوؾهخ ة: (،"2196الخفاجي، ياسسيغ قاسع، ) -12
باث تاميمي ال اء عيظة مؽ العامميؽ لمشخوة العامة لمصظاعات الطيكاريكية  ي 

 (.59) (، العجد95"، السجمة العخاؾية لمعمػـ االدارية، مجمج )االسكظج  ة

(،"الطقج ات الوؾهخ ة  عالق دا بال فؾق ال ظغيطي لجى ومية 2194خمف، نريخ قاسع، ) -11
(، العجد 8"، مجمة عمػـ الخياضة، مجمج )ال خبية البجرية  عمؾم الخ ا ة  ي العخاق

(26.) 

(،"تظؾ خ رطؾ ج الطقج ات الوؾهخ ة 2198خميل، احسج مطفخ، حدغ، عبلء احسج، ) -10
 Istikbalلمفخ ق ال صطيطي باالع طاد عمى البعج العاطفي: د اسة  صفية  ي شخوة  

 (.44(، العجد )4مجمة تكخيت لمعمػـ االدارية كاالقترادية، مجمج) العالطية"
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اثخ مخ رة ال صظيع  ي تاقيق الطيدة (،"2196داكد، لداف قاسع، جػاد، كاضع احسج، ) -13
"، ل ظا سية: د اسة تظبيكية  ي عيظة مخ ا ة مؽ شخوات  زا ة الصظاعة  الطعادنا

 (.916(، العجد )39مجمة االدارة كاالقتراد، جامعة بغجاد، مجمج )

د   (،"2198حديغ حخيجة، ميجي، رؤى صالح، ) الجليسي، محسػد فيج، الحدشاكي، -14
لمطؾا د البشخ ة: باث تاميمي ال اء الظداهة السمؾوية لمقائج  ي بظاء الطقج ات الوؾهخ ة 

، السجمة العخاؾية لمعمػـ االدارية، عيظة مؽ الكؾاد  الصاية  ي الطس شفيات االهمية"
 (.56(، العجد )94مجمج )

الطقج ات الوؾهخ ة  اثخها  ي تظؾ خ الطظ وات الوجيجة: (،"2195راضي، جػاد محدغ،) -15
"، السجمة ط  االلبسة الخجالية/الظوفد اسة اخ با  ة ال اء عيظة مؽ الطجيخ ؽ  ي مع
 (.33(، العجد )8العخاؾية لمعمػـ االدارية، جامعة كخببلء، السجمج )

(،"د   الخؤ ا االس خاتيوية  ي تاقيق الطقج ات 2198زلط، يدخى محسػد عمي،) -16
"، جامعة بغجاد، الوؾهخ ة: د اسة ميجارية بال ظبيق  ي قظاع الصظاعات االلك خ رية

 (.4العجد )(، 9مجمج )

(،" اخ با  ارطؾ ج قياس لوؾدة تصطيؼ رغام الطعمؾمات 2197الدبعاكي، احسج يػنذ،) -17
س خجام ال امي  العاممي ال ؾويج  الخظؾات ال فصيمية  ي اطا  د اسة ااإلدا  ة ب
 (.9(العجد ) 9، مجمة السثشى لمعمػـ االدارية كاالقترادية، السجمج )تظبيكية"

"د   الطعخ ة (، 2194سيغ، الكبيدي، صبلح الجيغ عػاد كخيع، )ميشج دمحم يا  الذيخمي، -18
: د اسة اس ظالعية ال اء عيظة مؽ مجيخ  ديؾان ةالضطظية  ي بظاء الطقج ات الوؾهخ 

(، 3"، مجمة جامعة االنبار لمعمػـ االقترادية كاالدارية، مجمج )الخقابة الطالية  ي العخاق
 (.6العجد )

إسدام األبعاد ال سؾ كية لمخجمة الط طيدة  ي  (،"2198الصااي، بياء حبيب محسػد،) -19
بظاء اس خاتيويات الطكارة الحهظية  ارعكاسدطا عمى   ا الدبؾن: د اسة حالة  ي  خ ع 

"، مجمة تكخيت لمعمػـ االدارية لمؾجبات السخ عة  ي ماا غة أ بي  KFCمظعؼ
 (.44( العجد )4كاالقترادية، جامعة تكخيت، مجمج)

(،" تشخيص الطقج ات الوؾهخ ة  ي الشخوات الاكؾمية: 2117حدػف، ) الصااي، عمي -02
"، مجمة د اسة مقا رة  ي مس شفى بغجاد ال عميطي  الشخوة العامة لصظاعة البظا  ات

 (.45(، العجد )93العمػـ االقترادية كاالدارية، مجمج )

يع،) -01 ك الشخوة ام ال تأثيخ  " (،2199عبجالكخيع، عداـ عبج الػىاب، دمحم، ركش ابخـا
لمطقج ات الوؾهخ ة  ي تعد د الطخ رة ال صظيعية: د اسة تظبيكية  ي الشخوة العامة 
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،  (99، مجمة جامعة االنبار لمعمػـ االقترادية كاالدارية، مجمج )لمصظاعات االرشائية"
 (.24العجد )

د   ادا ة الوؾدة  (،"2199هللا قاسع،) العداكي، فارس صبلح، الدبعاكي، اسخاء كعج -00
"، الشاممة لمبيئة  ي ال صظيع الطخن: د اسة اس ظالعية  ي معط  اسطظت باد ش

 (.991(، العجد )25مجمة العمػـ االقترادية كاالدارية، جامعة بغجاد، مجمج )

الطقج ات الوؾهخ ة عمى االداء ال ظغيطي: د اسة تأثيخ  (، "2199عيجاف، افخاح رحيع، ) -03
 (.9(، العجد )27"، مجمة جامعة بابل، السجمج )تظبيكية  ي شخوة اسيا سي  لالتصاالت

الطقج ات  " ، (2195مخيف، اميخ نعسة، )ك عبيج، عمي جاسع، ك كاضع، صادؽ جبار،  -04
" دراسة تصبيؿية الراء عيشة مغ مػضفي الوؾهخ ة  ال وجيج االس خاتيوي العالقة  االثخ

ػـ االقترادية القصاع السرخفي الخاص في محافطة الشجف االشخؼ، مجمة العدي لمعم
 (.33كاالدارية، العجد )

تاجيج مس ؾى مخ رة ال صظيع  (،"2194البلمي، لداف قاسع داكد، جػاد، كاضع احسج،) -05
مجمة كمية بغجاد لمعمػـ االدارية  دا سة ميجارية  ي الشخوة العامة لمصظاعات القظظية"،

 (.49كاالقترادية، العجد )

ال صظيع االخضخ  ي تاسيؽ مخ رة  د   مطا سات(،"2196محسػد، عثساف كخيع،) -06
"، العطميات: د اسة تاميمية ال اء عيظة مؽ العامميؽ  ي الطظاعؼ  ي مجيظة السميطارية

 (.35(، العجد )92مجمة تكخيت لمعمػـ االدارية كاالقترادية، مجمج )

الخصج البيئي  الحواء ال ظا سي (،"2195الياسخي، اكـخ محدغ، الذسخي، احسج عبجهللا، ) -07
ثخهطا  ي الطقج ات الوؾهخ ة لمطظغطة: د اسة اس ظالعية ال اء عيظة مؽ مجيخ   ا

(، العجد 9"، السجمة العخاؾية لمعمػـ االدارية، مجمج )شخوة وخبالء لصظاعة االسطظت
(36.) 



 الك ب : ابعا
الصبعة "، "ال سؾ ق الطصخ ي بيؽ الظغخ ة  ال ظبيق(، 2118أبػ تايو ، صباح دمحم ،) -9

  .دار كاال لمشذخ، عساف االكلى ، 

"، الصبعة االكلى، دار اثخاء لمشذخ تسؾ ق الخجمات الطصخفية(،"2192احسج، عخيفات، ) -2
 كالتػزيع، االردف.

"الطيدة ال ظا سية  ي الشخوة االق صادية: مصاد ها، تظطي دا (، 2111بػششاؼ، عسار، ) -3
 " جامعة العمػـ االقترادية كعمػـ التيديخ. تظؾ خها
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" تخجسة : ادا ة السمؾك  ي الطظغطات(، "2119جيخالج كباركف، ركبخت، ) جخيشبخج، -4
 رفاعي دمحم كبديػني، اسساعيل عمي، دار السخيخ لمشذخ، الخياض.

"، بحػث ال سؾ ق بالعالقة، الطظغطة العخبية لم ظطية االدا ة"(، 2115شفيق، مشى، ) -5
 كدراسات، ج.ـ.ع القاىخة.

، دار كاال لسشذخ، 9، ط الطصخ ي بيؽ الظغخ ة  ال ظبيقال سؾ ق صباح دمحم أبػ تايو،  -6
 .31، ص2118عساف، 

"، الجدء االكؿ، "البيع الشخصي  ال سؾ ق الطباشخ(، 2119الصااي، حسيج عبج الشبي، ) -7
 ، دار اليازكري العمسية لمشذخ كالتػزيع، عساف، االردف.2ط

"، دار لظغخ ة  الططا سة"االتصال  ي الطظغطات العامة بيؽ ا(، 2119العبلؽ، بذيخ، ) -8
 اليازكرية العمسية لمشذخ كالتػزيع، عساف.

، دار اليازركي 2الجدء االكؿ، ط ال سؾ ق االلك خ ري",(، "2191العبلؽ، بذيخ، ) -9
 العمسية لمشذخ كالتػزيع، عساف، االردف.

" ، الصبعة السمؾك ال ظغيطي  ي مظغطات االعطال(، "2193العسياف، محسػد سمساف، ) -91
 ة، دار كاال لمشذخ كالتػزيع، عساف.الدادس

تخجسة ؼيرل  كيف تظشئ االسؾاق  تغد ها  تسيظخ عميدا"،،"( 2114كػتمخ، فيميب،) -99
 عبج هللا بكخ، ، مصبعة جخيخ، السسمكة العخبية الدعػدية.

" ، الصبعة "ادا ة الطعخ ة: الطفاليؼ  االس خاتيويات  العطميات(، 2118نجع، عبػد، ) -92
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 ادلالحك 
 (1الطماق )

 جامعة الطؾص    
 كمية اإلدا ة  االق صاد

 االدا ة الصظاعيةقسؼ   
 الج اسات العميا  

 اس بارة صجقم / 
 الطا خم …… …………………………األس ا  الفا  

 

 هللا  بخواتهالسالم عميكؼ   حطة 
مخ رتة ال صتظيع    تا الدبتؾن متؽ ختالل التج   الؾستيط "يعتـد الباحث إجػخاء الجراسػة السػسػػمة 

 تتي موطؾعتتة شتتخوات الكخ روتتي  تتي ماا غتتة  حالتتةد استتة  / لمطقتتج ات الوؾهخ تتة  ات العالقتتة"
كنطػخال لمسكانػػة العمسيػػة السخمػقػػة التػػي تتستعػػف بيػػا كمػػا نتػسػػسو ؼػيكع مػػغ خبػػخة كدرايػػة فػػي كخوتتؾك" 

ىػحا السجػاؿ، نخجػػ قػػخاءة العبػارات كالتفزػل بفبػػجاء رأيكػع الدػجيج حػػؿ األبعػػاد كالفقػخات الػػاردة فػػي 
اكر االستبانة، مع بياف السبلحطػات الزػخكرية التػي مػغ شػأنيا أف تخػجـ الجراسػة، كفػي ضػػء السحػ

 اآلتية: 
 ىل إف الفقخات تؿيذ متغيخ الجراسة األساسي؟ 
 مجى كضػح كل فقخة مجرجة تحت كل بعج، كؾياس الغخض الحي كضعت مغ أجمو؟ 
 مجى انتساء كل فقخة لكل بعج؟ 
 مجى إمكانية إضافة فقخات أخخى الى األبعاد السحجدة أك استبعاد لمفقخات ليخ السشاسبة؟ 

 

 يخجى مالحغة ما يمي : 
 .سيتع استخجاـ مؿياس ليكخت الخساسي 

 ػضفي ك ككبلء مجسػعة شخكات الكخكنجياالستبانة مػجية الى م. 

 شاكخ ؽ تعا ركؼ معظا ..  السالم عميكؼ   حطة هللا  بخواته
 اسع الديج الخبيخ:

 االختراص:
 الذيادة األكاديسية:

 مكاف العسل:
 التاريخ:
 التػؾيع:

 الطشخ 
 الجوتت تتؾ  الطساعج االستت ا 

  عج عجران  ؤ       

 الباحث 
 طتالب الطاجس يخ

 دمحم سميطان عبجهللا عبجهللا
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 (0الطماق )
 جامعة الطؾص    

 كمية اإلدا ة   االق صاد
 االدا ة الصظاعيةقسؼ   

 الج اسات العميا   
 الطؾ ؾع / اس طا ة اس بارة

 السالم عميكؼ   حطة هللا  بخواته ....
مخ رة  نزع بيغ أيجيكع اإلستبانة التي أعجت لؿياس متغيخات الجراسة السػسػمة "    

د اسة حالة  ال صظيع    ا الدبؾن مؽ خالل الج   الؾسيط لمطقج ات الوؾهخ ة  ات العالقة "/
"، كبسا أنكع السعشيػف باألمخ، كلكػنكع األقجر  ي موطؾعة شخوات الكخ روي  ي ماا غة وخوؾك

 ليخكع، نخجػ مشكع اإلجابة عمى فقخاتيا بكل دقة كمػضػذية.مغ 
 شاكخيغ تعاكنكع ... مع خالز التقجيخ كاالحتخاـ

 مبلحطة :
 أتسشى أف تكػف إجابتكع بحخية كدقة كمػضػذية. .9

 ال داعي لحكخ االسع اك التػؾيع عمى االستسارة. .2

 مشكع اإلجابة عمى كافة الفقخات كبعكدو ستكػف االستسارة ليخ صالحة. يخجى .3

 اإلجابة تكػف بػضع عبلمة )    ( داخل الحقل الحي تخكنو مشاسبال. .4

لئلجابػػػػػػػة عمػػػػػػػػى االستفدػػػػػػػارات حػػػػػػػػػؿ ذبػػػػػػػػارات اإلسػػػػػػػتبانة، يسكػػػػػػػػغ التػاصػػػػػػػل مػػػػػػػػع الباحػػػػػػػػث  .5
(17719128498. ) 

 
 
 
 
 
 

 الطشخ 
 الجوتت تتؾ  الطساعج االستت ا 

  عج عجران  ؤ  

  
 
 
 
 

 الباحث
 طتالب الطاجس يخ

 عبجهللا دمحم سميطان عبجهللا
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 :أ ال: معمؾمات شخصية
 (  أمام الوؾاب الطظاسب لظفًا.√ ع إشا ة )

 ذكخ                أنثى         :    الوظتتتتذ -1
 فأكثخ  55           54-45         44-35             34-25:   العطتخ -0
                    ماجدتيخ        بكالػريػسدبمػـ عالي                فسا فػؽ  ابتجااية:  ال اصي  الج اسي -3
 فأكثخ 39        31 -29         21-99          91-9:    عجد سظؾات الخجمة -4

  جدة رغخك  عال.( أمام العبا ات ال ي تعبخ عؽ √مالحغة: يخجى   ع عالمة )
 

 م غيخات الج اسة:ثاريًا: 
كالحي  االقجرة الدخيعة عمى تكييف الذخكة مع التغييخات ما يحجث في بيئتي :مخ رة ال صظيع.1

 .كتتجمى ابعاد مخكنة الترشيع في االتي يتزسغ تغييخات في احتياجات كتػقعات الدبااغ 
تعشػػي خصػػػط كعسميػػات مختمفػػة النتػػػاج الجػػدء نفدػػػو )السشػػتج(، مسػػػا   :مخ رتتة العطميتتتة . أ

 يعشي القجرة عمى تغييخ تختيب عسميات االنتاج. 

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

اتفق  ال
 بذجة

يسكغ لشطاـ االنتاج تقجيع مجسػعة مغ السشتجات مغ  9
 مدبقيغ.دكف تييئة كاعجاد  

     

2 
مػػػػػػغ السدػػػػػػارات البجيمػػػػػػة مػػػػػػع يسكػػػػػػغ اسػػػػػػتخجاـ عػػػػػػجد 

 يا.اك تحديش عمى جػدة السشتج السحافطة

     

3 
يسكػػػػػػغ اسػػػػػػتخجاـ عػػػػػػجد مػػػػػػغ السدػػػػػػارات البجيمػػػػػػة مػػػػػػع 

 .السحافطة عمى كمفة السشتجات

     

4 
يسكغ اجخاء تغييػخ فػي تتػابع معػيغ مػغ الخصػػات مػع 

 اك تحديشيا. كفاءة عسمية االنتاج  عمىالسحافطة 

     

5 
بتغييػػػػخ تتػػػػابع خصػػػػػات عسميػػػػة االنتػػػػاج سكػػػػغ الؿيػػػػاـ ي

 .بدخعة

     

 
أنيػػا تعبيػػخ عػػغ قػػجرة نطػػاـ الترػػشيع عمػػى العسػػل بذػػكل مػػخبح عمػػى مدػػتػيات :مخ رتتة الاوتتؼ -ب

مختمفػة مػػغ إجسػػالي اإلنتػػاج ، مسػػا يدػػسح لمسشطسػة بديػػادة أك خفػػس إجسػػالي حجػػع اإلنتػػاج بصخيقػػة 
 . مشاسبة لمتغيخ في شمب العسبلء
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 الفقخات ت
 اتفق
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

 ال
اتفق 
 بذجة

      .مختمفة احجاـ يسكغ تحقيق ربحية عشج انتاج 6

      .يسكغ تغييخ حجع االنتاج بدخعة كسيػلة 7

8 
لػػػجى نطػػػاـ الترػػػشيع القػػػجرة عمػػػى تػػػػفيخ السشتجػػػات كمسػػػا 

 مب.كاف ىشاؾ ش
     

9 
تػجػػج قػػػجرة عمػػػى زيػػػادة  حجػػع االنتػػػاج مػػػع السحافطػػػة اك 

 .تحديغ  مدتػيات جػدة االنتاج
     

أنيػا عػجد العسميػات السختمفػة )ليػخ الستجاندػة( التػي يسكػغ لمساكيشػة الؿيػاـ بيػا  :مخ رة الطكائؽت. 
 دكف التعخض أثشاء التحػؿ )االنتقاؿ( إلى األخصاء العالية أك تغييخ كبيخ في نتااج األداء.  

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

اتفق  ال
 بذجة

91 
 السكػػػااغ  ىيسكػػػغ تشفيػػػح عػػػجد كبيػػػخ مػػػغ العسميػػػات عمػػػ

 التي تستمكيا الذخكة
     

      .تشجد السكااغ عسميات كمياـ ججيجة 99

92 
القػػػػجرة عمػػػػى التعامػػػػل مػػػػع مػػػػجى مػػػػغ لسكػػػػااغ الذػػػػخكة  

 مفة.السجخبلت ذات الخرااز السخت

     

93 
دكف يسكػػػػغ لمسكػػػػااغ االنتقػػػػاؿ مػػػػغ عسميػػػػة الػػػػى اخػػػػخى 

 اؼية.تحسل كمف تذغيل اض

     

94 
تستمػػػػظ السكػػػػااغ القػػػػػجرة عمػػػػى العسػػػػػل لدػػػػاعات شػيمػػػػػة 

 .كمدتسخة

     

 
ىػػ القػجرة عمػى التغييػخ كبدػخعة أكثػخ إلنتػاج مجسػعػة مػغ السشتجػات كبذػكل  : مخ رة الطظ جث. 

ا.  اقتراديل ججل
اتفك انفمراخ خ

 تشذج

ال محاٌذ اتفك

 اتفك

الاتفك

 تشذج

95 
شاؾ عجد كبيخ مغ السشتجات السعجلػة التػي تشػتج كػل ى
 ة.سش

     

96 
 ةيػػػميسكػػػغ اف يػػػتع تعػػػجيل السشتجػػػات بدػػػخعة اثشػػػاء عس

 .الستيعاب تفزيبلت الدبااغ عالترشي
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97 
ال يتػػػػػاثخ أداء نطػػػػػاـ الترػػػػػشيع بػػػػػالتغيخ فػػػػػي ترػػػػػسيع 

 .السشتجات

     

98 
ال تتػػػػاثخ مدػػػػتػيات جػػػػػده السخخجػػػػات بتغييػػػػخ مػػػػديج 

 .السشتجات

     

يذيخ إلى السشتجات الججيػجة التػي أدخمػت خػبلؿ نطػاـ اإلنتػاج ، كالتػي  مخ رة الطظ ؾج الوجيج: - 
تتسيد بعجـ التجػانذ كدكف أف يتحسػل نطػاـ اإلنتػاج تكػاليف نقػل عاليػة عشػج التبػجيل مػغ مشػتج إلػى 

 آخخ أك التأثيخ عمى نتااج األداء الكمي لشطاـ اإلنتاج. 
اتفك انفمراخ خ

 تشذج

ال محاٌذ اتفك

 اتفك

الاتفك

 تشذج

      .تقجيع عجد كبيخ مغ السشتجات الججيجةب تقػـ الذخكة 99

21 
مشتجػػػػات كترػػػػاميع ججيػػػػجة مػػػػع  تقػػػػجيعتتػػػػػلى الذػػػػخكة 

 .السحافطة عمى متػسط كمفة  الػحجة السشتجة

     

29 
مػػػػع السحافطػػػػة عمػػػػى  تقػػػجيع الذػػػػخكة لسشتجػػػػات ججيػػػجة

 ة.جػدة السشتجات الحالي

     

22 

القػجرة عمػػى تقػجيع االجػداء السصمػبػػة  كف يستمػظ السجيػد 
السبلاسػػة لترػػشيع مشتجػػات  اك السػػػاد االكليػػة  الججيػػجة

 ججيجة.

     

يعبػػخ عػػغ القػػجرة عمػػى ترػػشيع مشتجػػات متعػػجدة بػػشفذ السقػػجار مػػغ   مخ رتتة متتد ج الطظ وتتات: -ز
 .التخكيد عمى عبلقة الصاقة بسخكنة السديج ايالصاقة 

اتفك انفمراخ خ

 تشذج

ال محاٌذ اتفك

 اتفك

الاتفك

 تشذج

23 

يجػػػخي التعامػػػػل مػػػػع مرػػػادر متعػػػػجدة لتجييػػػػد السػػػػػاد 
كالتػػػي تتشاسػػػب مػػػع ترػػػشيع مشتجػػػات  االكليػػػة بفاعميػػػة

 ججيجة.

     

24 
 يتع ترشيع مشتجػات مختمفػة )متشػعػة ( مػع السحافطػة

 .التكاليف عمى

     

25 
تػجػػػػػػػج قػػػػػػػجرة عمػػػػػػػى ترػػػػػػػشيع مشتجػػػػػػػات متشػعػػػػػػػة مػػػػػػػع 

 السحافطة عمى  /  اداء نطاـ  الترشيع

     

26 
يسكػػػػػغ التحػػػػػػؿ مػػػػػغ مػػػػػديج مشتػػػػػػج الػػػػػى آخػػػػػخ بػقػػػػػت 

 .قريخ

     



 

932 

ىػػي الخبػػخات ك السيػػارات كالقػػجرات التػػي تستمكيػػا الذػػخكات االنتاجيػػة لتصػػػيخ  الطقتتج ات الوؾهخ تتة:
عمييا كتصػرىا بذػكل مدػتسخ مػغ اجػل الحفػاي عمػى مػقعيػا التشافدػي كالحرػػؿ االعساؿ كتحافا 

 . اهؼ ابعاد الطقج ات الوؾهخ ة هي. .عمى ميدة تشافدية في االسػاؽ
فػػػػي تحسػػػػل السدػػػػؤكلية كاسػػػػتخجـ  رػػػػبلحيةىػػػػي عسميػػػػة إعصػػػػاء العسػػػػاؿ السديػػػػج مػػػػغ ال :ال طكتتتتيؽ. أ

 القخارات عمى نصاؽ أكسع  اتخحإمكاناتيا مغ خبلؿ تذجيعيع عمى 

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

اتفق  ال
 بذجة

27 
ر يػػػػتع نقميػػػػا الػػػػى السدػػػػتػيات امدػػػػؤكلية صػػػػشاعة القػػػػخ 

 ذخكةاالدنى في ـيكل ال

     

28 
ا مػػػػػػع الجسيػػػػػػع مػػػػػػغ اجػػػػػػل يػػػػػػعبلقاتالذػػػػػػخكة دػػػػػػتثسخ ت

 .ججيجة  الحرػؿ عمى افكار

     

29 
د العػامميغ عمػى تقػػجيع ااالفػػخ تحفػد ادارة الذػخكة جسيػع 

 .ججيجة افكار

     

      ذخكة.د في عسميع يعتبخ اساس نجاح الامعخفة االفخ  30

عسميػػة تيػػجؼ إلػػى نقػػل كتبػػادؿ السعمػمػػات بػػيغ السػػػضفيغ تحػػت أي مفػػاـيع مػحػػجة  :تصتتال. اال ب
 كاتخاذ القخارات كتشفيحىا .

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

 اتفق ال
 بذجة

31 
تدػػػػتخجـ الذػػػػخكة الػػػػشسط السشاسػػػػب لبلترػػػػاؿ بصخيقػػػػة 

 مخترخة كمييكمة.

     

32 
تقػػػػـ الذػػػخكة باالصػػػغاء جيػػػجا كتقيػػػيع الفيػػػع الستبػػػادؿ 

 كتحجيج مجاالت االىتساـ السذتخؾ.

     

33 
التعامػػػػػل بثقػػػػػة مػػػػػع االخػػػػػخيغ كاذا اقتزػػػػػت الزػػػػػخكرة 
 الثبات عمى السػاقف دكف التدبب بازعاج االخخيغ.

     

34 
تقػػػػجـ السػػػػجاخبلت ذات الرػػػػمة بالػقػػػػت السشاسػػػػب فػػػػي 

 المقاءات كالسشاقذات.
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يقرػج بػو مجسػعػات مػغ الشػاس ذكي السيػارات التكسيميػة الػحيغ إنيػع يمتدمػػف  :لعط  الوطاعيا-ت
 .باليجؼ السذتخؾ كيتحسمػف السدؤكلية الستبادلة عغ تحؿيقو

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
 ال
 اتفق

اتفق  ال
 بذجة

        تعتسج الذخكة عمى فخؽ العسل في تصػيخ مشتجاتيا. 35

36 
يتستػػػػػع مػػػػػجيخ قدػػػػػع تصػػػػػػيخ السشتجػػػػػات بالرػػػػػبلحيات 

 الكاؼية.

     

37 
يستمػػػػظ اعزػػػػاء الفخيػػػػق اسػػػػػتقبللية عاليػػػػة فػػػػي اتخػػػػػاذ 

 القخار.

     

38 
يستمػظ اعزػػاء الفخيػػق الػقػػت الكػػافي لسشاقذػػة االفكػػار 

 السيارات.كتصػيخ 

     

ىػػػػ يسثػػػل الخبػػػخات كالسعػػارؼ كالسيػػػارات كالقػػػجرات التػػػي يستمكيػػػا األفػػػخاد  : اس الطتتتال البشتتتخ  -ت
 .كيدتخجمػنيا في عسمية اإلنتاج

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

اتفق  ال
 بذجة

39 
يتػفخ في الذخكة مػارد بذخية تتستػع بسدػتػى مشاسػب 

 مغ الخبخة كالكفاءة.

     

40 
تحخص الذخكة عمى جػحب كاسػتقصاب ذكي السيػارات 

 الستسيدة.

     

41 
تحقػػق الذػػخكة اىػػجافيا بفاعميػػة المتبلكيػػا مػػػرد بذػػخي 

 كفػء كمبجع.

     

42 
لػػػػجى الذػػػػخكة كػػػػػادر يستمكػػػػػف مػػػػغ القػػػػجرات الحىشيػػػػة 

 لسػاجية تحجيات العرخ كالعػلسة.

     

43 
الذخكة عامميغ لجييع القجرة عمى ؾيػادة السعخفػة  تستمظ

 مغ خبلؿ تكشػلػجيا السعمػمات.

     

44 
تػػػػػفخ الذػػػػخكة لمعػػػػامميغ الستسيػػػػديغ مكافػػػػات كحػػػػػػافد 

 مجدية
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االداء يدػػاكي  كػاف ىػػ درجػة اداء السشتػػج التػي تقابمػو تػقعػات الدبػػف، اذا :  تتتتتتتتتتا التتتتتتتدبتتؾن . 2
االداء دكف السدػػػتػى عشجاػػػح الدبػػػػف كػػػاف ، كاذا االدبػػػػف  راضػػػي يعػػػج التػقعػػػات عشجاػػػح اكبػػػخ مػػػغاك 

 .  ا كاىع االبعاد التي يسكغ مغ خبلليا ؾياس رضا الدبػف ىييكػف ليخ  راضي
لعػل مػا يعػػدز حالػة التفاعػل بػيغ الذػخكات كالسدػتفيجيغ ىػػ تحقيػػق  :رغتؼ الشتكا ى  الطق خحتاتأ. 

ا مػػػغ حقػػػؽ السدػػتيمظ تكسػػػغ فػػي التعبيػػخ عػػغ الػػػخأي كالحاجػػة إلػػى سػػػساع  رضػػا الفػػخد ، كأف ندػػخل
 شكػاه. مغ خبلليا تطيخ شكاكاىع كتطمساتيع كمقتخحاتيع. 

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

اتفق  ال
 بذجة

45 
سػػيػلة عسميػػة اترػػاؿ الدبػػااغ بالذػػخكة كالتعػػخؼ عمػػى 

 شكاكاىع كمقتخحاتيع.

     

46 
يػجػػػػػج فػػػػػي الذػػػػػخكة صػػػػػشجكؽ لمذػػػػػكاكي كالسقتخحػػػػػات 

 مػضػع في مكاف متاح لمجسيع.

     

47 
يػػػتع فػػػتح الرػػػشجكؽ دكريػػػا مػػػغ قبػػػل لجشػػػة متخررػػػة 

 ليحا الغخض.

     

48 
تػاجػػو  يعمػػى معالجػػة السذػػكبلت التلػػ ذػػخكةحػػخص الت
 . دبااغال

     

بتػػخدد عػػاؿ ، ككػحلظ تشػػػع رغبػػات تتصمػب األسػػػاؽ الستغيػػخة باسػتسخار  :مستتؾحات   تتا الدبتتؾن ب. 
 الدبػف ، تصػيخ أقػى الخكابط مع ىؤالء الدبااغ السيسيغ.

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

اتفق  ال
 بذجة

49 
تقػػػػػػجـ الذػػػػػػخكة اعتػػػػػػحارىا تحخيخيػػػػػػا لمدبػػػػػػااغ السذػػػػػػتكيغ 

 كتعالج الحيف الحي لحقيع.

     

50 
تترػػػػل الذػػػػخكة ىاتؽيػػػػػا بعيشػػػػو عذػػػػػػااية مػػػػغ زبااشيػػػػػا 

 الستسخار التعخؼ عمى درجة رضاىع.

     

51 
تعسػػػػل الذػػػػخكة دااسػػػػا عمػػػػى عقػػػػج حمقػػػػات مػػػػع الدبػػػػااغ 

 لسعخفة مجى رضاىع.

     

52 
تدػػتصيع الذػػخكة تقػػجيع كػػل مػػا يحتاجػػو الدبػػػف لديػػادة 

 درجة رضاه.
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تقػـ الذخكات باستئجار عجد مغ األشخاص لديارة الذخكة كاالشبلع عمى  :سؾق الخفيال -ت
 .مشتجاتيا حتى في شخكات السشافديغ 

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

اتفق  ال
 بذجة

53 

تكمف الذخكة فخيق عسل مغ اصػحاب الػضػااف بديػارة 
افزػػل الذػػخكات السشافدػػة لتقيػػيع عسػػل الذػػخكة مقارنػػة 

 الذخكات.بعسل تمظ 

     

54 

يػػػػتقسز فخيػػػػق عسػػػػل مػػػػػغ الذػػػػخكة شخرػػػػيات زبػػػػػااغ 
خػػػارجييغ لبلشػػػبلع عمػػػى اسػػػمػب تعامػػػل العػػػامميغ مػػػع 

 الدبااغ.

     

55 

تدػػتعيغ الذػػخكة باشػػخاص ذك خبػػخة مػػغ خػػارج الذػػخكة 
يتقسرػف شخريات زبػااغ يتعػاممػف مػع العػامميغ فػي 

 الذخكة لتقييع مشتجاتيع.

     

56 

خػػػػػػػػبلؿ اشػػػػػػػػخاص ذك خبػػػػػػػػخة  تدػػػػػػػػتصيع الذػػػػػػػػخكة مػػػػػػػػغ
يتقسرػػػػػف شخرػػػػػيات زبػػػػػااغ فػػػػي تحجيػػػػػج نقػػػػػاط القػػػػػػة 

 كالزعف لجى الذخكات السشافدة.

     

يجػػب عمػػى الذػػػخكات االترػػاؿ بالدبػػااغ الػػػحيغ تػقفػػػا عػػغ الذػػػخاء أك  :تاميتت  خستتا ة الدبتتتؾن . ث
ػػػا، يػجػػػج تحػلػػػػا إلػػػى مػػػدكد آخػػػخ ، كمعخفػػػة األسػػػباب كمخاؾبػػػة معػػػجؿ فقػػػجاف الدبػػػااغ باسػػػتسخار  أيزل

 مؤشخ رضا قابل لمتصبيق .

 الفقخات ت
اتفق 
 بذجة

 محايج اتفق
ال 
 اتفق

اتفق  ال
 بذجة

      تخاقب الذخكة الدبااغ السفقػديغ باستسخار. 57

58 
تترػػػػػل الذػػػػػػخكة بالدبػػػػػػااغ السفقػػػػػػػديغ لمػقػػػػػػػؼ عمػػػػػػى 

 اسباب تػقفيع عغ التعامل معيا.

     

59 
الدبػػااغ السفقػػػديغ تبػػحؿ الذػػخكة جيػػػدا حثيثػػة العػػادة 

 الى التعامل معيا.

     

      تقػـ الذخكة بسخاؾبة معجؿ الدبااغ السفقػديغ. 60

 

 شاكخ ؽ تعا ركؼ معظا
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 (3الطماق )
 ؽ الس طا ة االس بيانتالطاكطيالخبخاء  بأسطاء قائطة

 ت
المقب 
 العمسي

 مكاف العسل االسع

 الرشاذية/جامعة السػصل رايذ قدع االدارة ميدخ احسج الجبػري  د . أ  9

 جامعة تكخيت  قاسع احسج حشطل أ. د 2
 جامعة تكخيت  انيذ احسج عبج هللا  أ. د 3
 السعيج التقشي /الحػيجة مطفخ احسج حديغ أ . ـ . د 4

 االدارة كاالقتراد/ جامعة السػصل االء الجميمي أ . ـ . د 5

 الحػيجةالسعيج التقشي /  عبجالخزاؽ خزخ  أ . ـ . د 6

 السعيج التقشي/ الحػيجة بريخ خمف خدعل أ . ـ . د 7

 جامعة السػصل  ذاكخ عادؿ الشعسة  أ. ـ. د 8

 جامعة السػصل  احسج ىاني  أ . ـ . د 9

 جامعة السػصل  رياض جسيل كىاب  أ . ـ . ـ 91
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 لط غيخات الج اسة( معام  االتساق الجاخمي 4الطماق )
( 1انجذول )  

مخ رة العطميةاالتساق الجاخمي لط غيخات   

X5 X4 X3 X2X1

    1 X1 

   1 0.395* X2 

  1 0.541** 0.318* X3 

 1 0.533** 0.482** 0.296* X4 

1 0.102**- 0.191 0.298* 0.038 X5 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(0) الوج ل  
مخ رة الاوؼاالتساق الجاخمي لط غيخات    

X9 X8 X7X6

   1 X6 

  1 0.298* X7 

 1 0.546** 0.288* X7 

1 0.574** 0.462** 0.275* X9 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(3) الوج ل  

مخ رة الطكائؽاالتساق الجاخمي لط غيخات   

X14 X13 X12 X11 X10 

   1 0.492** X10 

  1 0.556** 0.545** X11 

 1 0.405** 0.374** 0.351** X12 

1 0.313** 0.308** 0.325** 0.213** X13 

0.330** 0.294** 0.127 0.227** 0.074 X14 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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(4انجذول )  

يشوَت انًُتج نًتغٍشاث انذاخهً االتسبق  

X18 X17 X16X15

   1 X15 

  1 0.325** X16 

 1 0.457** 0.584** X17 

1 0.384** 0.328** 0.344** X18 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

  (5انجذول )
مخ رة الطظ ج الوجيجاالتساق الجاخمي لط غيخات   

X22 X21 X20X19 

   1 X19 

  1 0.603** X20 

 1 0.558** 0.331** X21 

1 0.152 0.121 0.124 X22 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  (6انجذول )
مد ج الطظ واتاالتساق الجاخمي لط غيخات   

X26 X25 X24X23 

   1 X23 

  1 0.475** X24 

 1 0.421** 0.359** X25 

1 0.378** 0.362** 0.374** X26 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  (7انجذول )

شكا ى الدبائؽاالتساق الجاخمي لط غيخات   

X30 X29 X28X27 

   1 X27 

  1 0.583** X28 

 1 0.485** 0.469** X29 

1 0.417** 0.425** 0.523** X30 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(8انجذول )  
  مسؾحات   ا الد ائؽ االتساق الجاخمي لط غيخات

X34 X33 X32 X31 

   1 X31 

  1 0.378** X32 

 1 0.437** 0.504** X33 

1 0.493** 0.413** 0.524** X34 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(9انجذول )  

ال سؾ ق الخفياالتساق الجاخمي لط غيخات    

X38 X37 X36 X35 

   1 X35 

  1 0.638** X36 

 1 0.412** 0.614** X37 

1 0.482** 0.445** 0.442** X38 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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(12انجذول )  
خسا ة الدبؾن تامي  االتساق الجاخمي لط غيخات    

X42 X41 X40 X39 

   1 X39 

  1 0.548** X40 

 1 0.558** 0.328** X41 

1 0.444** 0.462** 0.529** X42 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(11انجذول )  
ال طكيؽ االتساق الجاخمي لط غيخات   

X46X45 X44 X43 

   1 X43 

  1 0.558** X44 

 1 0.425** 0.241* X45 

1 0.391** 0.426** 0.511** X46

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  (10) انجذول
االتصالاالتساق الجاخمي لط غيخات   

X50 X49 X48 X47 

   1 X47 

  1 0.543** X48 

 1 0.528** 0.428** X49 

1 0.406** 0.482** 0.514** X50 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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(13) وج لال  
العط  الوطاعياالتساق الجاخمي لط غيخات    

X54 X53X52 X51 

   1 X51 

  1 0.465** X52 

 1 0.532** 0.412** X53 

1 0.408** 0.454** 0.544** X54 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(14) وج لال  
  أس الطال البشخ  االتساق الجاخمي لط غيخات  

 X5 X4 X3 X2X1

    1 X1 

   1 0.319* X2 

  1 0.522** 0.265* X3 

 1 0.514** 0.485** 0.378* X4 

1 0.332** 0.182 0.286* 0.074 X5 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Abstract 
This study aims to identify the role of manufacturing flexibility as 

one of the essential ingredients necessary for survival and growth to 

achieve corporate competitive advantage  and the variable of the intrinsic  

capabilities as they are the optimum use of  company skills an  achieving 

customer satisfaction as it is an orientation symbolizes  the main goal for 

all companies in  business world today, due to the increase in competition 

and  Each company tries to be distinguished from its competitors to 

attract new customers or keeping the existing ones, the philosophy of 

modern management  methods is in the manufacturing flexibility 

concentrating on customer satisfaction knowing their needs and 

expectations and deepening the idea that the customer is running the 

company  using the availability of skills and resources in the best way, 

the achievement of this The orientation in offering variable products 

which  meet the aspirations and needs of the customer this requires to 

take measures  enable them to measure its customers satisfaction with the 

products they provide to them so this study is a contribution in this area, 

in order to achieve this purpose the problem  the study problem is 

summarized in a group of  questions: 

1- Do the research companies possess the ingredients of manufacturing 

flexibility? 

2- Is there a clear perception among workers in companies searching for 

levels of satisfaction for the company's clients? 

3- What is the role of the core capabilities in the relationship between 

manufacturing flexibility and customer satisfaction? 

Data and information were collected from its primary and secondary 

sources, such as books, magazines and internet sites to cover the 

theoretical side, and the Krooni Group of Soft Drinks, Juices and Water 

located in Kirkuk Governorate was chosen as a field for conducting this 



 

B 

study, to be the source of data and information on the practical side and 

collected data and information from workers in the company through The 

questionnaire form, which was designed as a major tool, was distributed 

to a number of workers in the laboratory, and the form of a hypothesis 

model for the study and developed several hypotheses, and then the 

hypotheses were tested using statistical methods in their analysis as a 

Spearman correlation coefficient and the AMOS statistical program to 

measure the correlation relationships, impact, and variance between study 

variables and reached The study is based on a set of conclusions, the most 

important of which are: 

1- The research companies possess the basic ingredients of manufacturing 

flexibility and the essential capabilities that enable them to produce 

different products at record speed. 

2- There is a positive correlation and effect between the dimensions of 

manufacturing flexibility and customer satisfaction, meaning that the 

dimensions of manufacturing flexibility support the research companies 

in achieving customer satisfaction. 

3- There is a correlation relationship and positive moral effect between 

the dimensions of the core capabilities and the customer's satisfaction, 

that is, the core capabilities support the researched companies in 

achieving the customer's satisfaction. 

A group conclusions have been mentioned the company should 

adopt the concept of manufacturing flexibility and knowing the most 

important dimensions which effect its performance, and these companies 

should give more powers to the workers and craftsmen to make 

continuous improvements by helping make these improvements and 

adding modern sizes to the products which have an value in achieving 

customer satisfaction. 
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