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 ممخص البحث

لمسىؾائ  الححريىة  في تحقضق التفؾق التشافدىىالريادى  ةالتؾجيتسثل الهدف العام لمدراسة في التعرف عمى دور 
، مضشاء العىضؽ الدىخشة   –)مضشاء األسكشدرية  ، وتسثل مجتسع الدراسة في العاممضؽ بالسؾائ  الححرية السررية السررية

مفردة ولقىد تىؼ اسىتخدام ارئىام   075وتؼ استخدام قائسة االستقراء كأداة رئيدية لجسع البيائات، وبمغت عضشة الدراسة 
، ويسكىىؽ تحقضىىق ذلىىػ مىىؽ خىى ل   صدخىىال ومعالجىىة وتحمضىىل البيائىىات واختحىىار الفر ىىياتSPSSالتحمضىىل اصارىىائي )

 :ما يميعدد مؽ األهداف ، والتي تذسل 
 مىىؽ وجهىىىا ئغىىىر العىىاممضؽ فىىىي السىىىؾائ  بأبعىىىاد   لتفعضىىىل التؾجىىا الريىىىادىالىى ى تؾليىىىا اصدارة  تحديىىد مدىىىتؾى اصهتسىىىام

 وفقًا لشؾع السمكية. الريادى التؾجاأبعاد  تأثضرالححرية السررية، والتعرف عمى مدتؾى 
  السرىىرية، والتعىرف عمىىى مىدى االخىىت ف الكذى  عىؽ مدىىتؾى التفىؾق التشافدىىى لىدى العىىاممضؽ فىي السىىؾائ  الححريىة

 اضؽ السؾائ  الححرية السررية في مدتؾى تؾافر أبعاد التفؾق التشافدى وفق ئؾع السمكية.
  فىىي تىىدايؼ التفىىؾق التشافدىىى لمعىىاممضؽ بىىالسؾائ  الححريىىة السرىىرية، مىىؽ  التؾجىىا الريىىادىتحديىىد مىىدى مدىىاهسة أبعىىاد

األكثر تأثضرًا في تدايؼ التفؾق التشافدى، واألكثر قىدرة  التؾجا الريادىات خ ل طبيعة الع قة اضشهسا، وتحديد متغضر 
 عمى تفدضر التحايؽ.

عمىى  التؾجىا الريىادىإلىى مجسؾعىة ئتىائ  أهسهىاو وجىؾد تىأثضر ذو داللىة إارىائية لحعىد  الدراسىة  ه  توتؾصم
، اي ان هشىاك ارتحىا  ئىؾع ممكيىة السضشىاءاضؽ أراء السدتقري مشهؼ اؾل ابعاد التفؾق التشافدىى ادى   التفؾق التشافدى

، وجىاء معامىل االئحىدار مؾجى  اي هشىاك ارتحىا   التفىؾق التشافدىىزاد  التؾجىا الريىادىتهضئة ت إيجااي اضشهسا كمسا زاد
 .زاد التفؾق التشافدى التؾجا الريادى إيجااي كمسا زاد

بىىىالسؾائ  الححريىىىة  التؾجىىىا الريىىىادىوقىىىدمت الدراسىىىة مجسؾعىىىة مىىىؽ التؾصىىىيات أهسهىىىاو العسىىىل عمىىىى تحدىىىضؽ  
بحضىىت تكىىؾن  بالتؾجىىا اصاىىداعىالسرىىرية لسىىا لىى لػ مىىؽ ارتحىىا  معشىىؾي إيجىىااي فىىي تحقضىىق التفىىؾق التشافدىىى، االهتسىىام 

، تعغىىيؼ الذىىعؾر لىىىدى  تحقضىىق التؾجىىا اصسىىىتحاقى، مدىىاعد  العىىىاممضؽ عمىىى  لمعىىىاممضؽ بالسضشىىاءبسثابىىة السر ىىد والسؾجىىا 
تدتحؾذ عمى عس ء جدد والسحافغا عمى لتقديؼ خدمات جديد   السؾائ في  الريادي اتحسل السخاطرةالتؾجا بالعاممضؽ 

درجىة  وتحقضىقتخفيض فى التكمفة وزيادة درجة الجؾد  فىى الخىدمات السقدمىا تحقضق  خ ل مؽوذلػ العس ء الحالضضؽ 
عمىىى د  فىىى السضشىىاء لتحقضىىق تفىىؾق تشافدىىى عاليىىة مىىؽ السروئىىة فىىى التعامىىل مىىع العسىى ء وسىىرعة تدىىميؼ الحزىىائع السؾجىىؾ 

 . السشافدضؽ
 ، التهجو الخيادى، التفهق التنافدىالتهجو الخيادىالكممات المفتاحية: 
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Research Summary 
The general objective of the study is to identify the role of the entrepreneurial approach 
in achieving the competitive superiority of the Egyptian seaports, and the study 
community represented the workers in the Egyptian seaports (Alexandria Port - Ain 
Sukhna Port), and the survey list was used as a main tool for data collection, and the 
study sample reached 075 items. The statistical analysis program (SPSS) was used to 
enter, process, analyze data and test hypotheses, and this can be achieved through a 
number of goals, which include the following: 
• Determining the level of attention paid by the administration to activating the 
entrepreneurial orientation in its dimensions from the viewpoint of workers in the 
Egyptian seaports, and identifying the level of impact of the dimensions of the 
entrepreneurial orientation according to the type of ownership. 
• To reveal the level of competitive superiority among workers in the Egyptian seaports, 
and to identify the extent of the difference between the Egyptian seaports in the level of 
availability of dimensions of competitive advantage according to the type of ownership. 
• Determining the extent to which the dimensions of the entrepreneurial orientation 
contribute to strengthening the competitive advantage of workers in the Egyptian 
seaports, through the nature of the relationship between them, and identifying the 
variables of the entrepreneurial orientation that have the most impact in consolidating 
competitive superiority, and the most capable of explaining the variance. 
This study reached a set of results, the most important of which are: There is a 
statistically significant effect of the dimension of the entrepreneurial orientation on the 
competitive advantage among the respondents’ opinions about the dimensions of 
competitive superiority according to the type of port ownership. Positive, that is, there is 
a positive correlation. The higher the entrepreneurial orientation, the greater the 
competitive advantage. 
 The study presented a set of recommendations, the most important of which are: 
working to improve the entrepreneurial orientation in the Egyptian seaports because of 
this positive moral link in achieving competitive superiority, paying attention to the 
creative orientation so that it serves as a guide and directing for port workers, helping 
the workers to achieve the proactive orientation, maximizing the feeling of the workers 
of the entrepreneurial orientation Taking risks in ports to provide new services that 
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acquire new customers and maintain existing customers by achieving a reduction in 
cost and increasing the degree of quality in the services provided and achieving a high 
degree of flexibility in dealing with customers and the speed of delivery of goods in the 
port to achieve competitive superiority over competitors. 
Keywords: entrepreneurial orientation, competitive advantage. 

 :البحثمقجمة 
إئظ قىىىًا مىىىؽ تدىىىارع الستغضىىىرات البضئيىىىة وترتفىىىاع مدىىىتؾى التعقضىىىد ل مىىىؾر التىىىى تؾاجىىىا السشغسىىىات السرىىىرية فىىىى البضئىىىة 

لمسشغسة هي إادى السفاليؼ الحضؾيىة فهىى تىؾفر اصطىار الى ي  التؾجا الريادىالسحمية والعالسية، وبدب  ان مجاالت 
يبضؽ أسمؾب العسل في السشغسات وتسضز  عؽ غضر  مؽ السشغسات األخرى، فىأداء العىاممضؽ فىي السشغسىات يتىأثر بعىدة 

 . 8502)أاسد، عؾامل مؽ داخل وخارج السشغسة 
بة لمتغضىىر الشا ى  معهىا، يجعىىل السشغسىات التىي ترغىى  كسىا ان زيىاد  أهسيىىة تحمضىل الستغضىرات لبضئىىة السشغسىة واصسىتجا

في التشافس بفاعمية ال تقؾم فقط بإسىتغ ل الفىرص الستااىة، وتئسىا الكيىام اى لػ بذىكل مختمى  ومتفىرد عىؽ السشافدىضؽ 
 . 8507حقضق تفؾق تشافدى )الحكيؼ،لتزسؽ ت

فزىىً  عىىؽ ان التظىىؾر العىىالسى الدىىريع جعىىل مىىؽ السىىؾائ  الححريىىة مركىىزًا لطئتىىاج الرىىشاعى السىىرتحط بجىىؾهر العسىىل 
تجهضزات إعادة التردير والتؾزيع –التعبئة –مثل صشاعة التغميف وخمق فرص عسل جديد  السضشائى لزيادة اصيرادات 

ع لؾجيدتية واادة لتقديؼ كل إاتياجات الشاقمضؽ التىى تعتسىد و مؽ هشا زاد اصعتساد عمى السؾائ  الححرية كشقظة تجسي
  .8507عمضها السؾائ  لتعزيز تشافدضتها )هضئة تخظيط مذروعات الشقل،

الع قىىة اىىضؽ التؾجىىا الريىىادى وتحقضىىق التفىىؾق التشافدىىى وكىىان محىىل التظبضىىق هىىؾ السىىؾائ  الححريىىة  الححىىت يشىىاقشلىى لػ 
 السررية.

 -أواًل: مفاهيم البحث: 
 organizational culture التهجو الخيادى-1
 :التهجو الخيادىمفيهم  -1/1

خ ل بحثا فى قاعدة ايائات مؽ   0821فى عام  Millerإن أول مؽ إستدعى مرظمح التؾجا الريادى هؾ  
(ABI/INFORM اضت أئا إستعسل احارة التؾجا ئحؾ األعسال الحرة اضت أن التؾجا الريادى قام اتعريفا  

  عمى إئا الركضزة األساسية فى إستراتيجيات الريادة التى تعسل عمى دفع األعسال فى إتجا  تحقضق 8505)الدكارئة،
 رغحات وت حاع إاتياجات العس ء ومؽ ثؼ الؾصؾل بالسشغسة إلى تحقضق ئؾع مؽ أئؾاع التسضضز.

 -و  اتعريف التؾجا الريادى عمى إئا8508 ،وقام )الك اى
سات،العسميات،األئذظة،القرارات،والسؾارد التى تعسل عمى تحدضؽ أداء السشغسة  مؽ خ ل إئذاء مجسؾعة السسار 

 .أعسال إاتكارية جديدة يكؾن لها إستق لية غضر مدبؾقة عؽ السشتجات األخرى والحفاظ عمى إستسرارية السشافدة
    الخيادى التهجوأبعاد  -2/1

التشؾع فى أبعاد التؾجا الريادى وتفري تها فى بعض الدراسات، اضت سضتؼ اصستعائة باألبعاد األكثر  الاع الحاات
إستخداما )إتفاقا وتلسامًا اها وبعشاصرها الفراية  مؽ خ ل الشغر في الدراسات الدابقة، وك لػ اصعتساد عمي 
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وألن هؾالء بعاد التي تخدم إثحات فر ية الدراسة، اصعتساد عمي األ تؼاألبعاد ذات الع قة بسؾ ؾع الدراسة، اضت 
األكثر  هر  وتظبيقًا في ه ا الدياق ومؽ أجل ذلػ قام ر م ئسة لستغضرات الححت وطبيعتا و العمساء هؼ األكث

 وبشاءًا عمى ماسبق قام الحاات بإختيار وه   اصبعاد عتحارها اكثر السقاييس رسؾخًا في ه ا الرددإاتبشضها ب الححت
 الحعد اصستحاقى .–الحعد ئحؾ السخاطرة  –األبعاد األتية )الحعد اصاداعى 

عمى أن األغمبية يرون أئها عاهرة لها    8501)ر ضد و الزيادى، و (yildirim &saygin,8500)ويؤكد ك  مؽ 
 -وأبعاد تتسثل فى ث ثة

  Innovativenessاإلبجاعية   2/1/1
إستثشائية ومبتكرة ل مؾر السختمفة والتى ترل فى الشهاية إلى تقديؼ تكشؾلؾجيا  اصاداع هؾالححت عمى امؾل جديدة

 جديدة وعسميات مبتكرة إلى جائ  تقديؼ مشتجات وخدمات جديدة.
  Proactivenessاإلستباقية   2/1/2

 .تؾجهات البضئيةالتؾجا ئحؾ اصستحاقية ئحؾ إقتشاص الفرص مؽ خ ل التشبؤ بإاتياجات الدؾق السدتقبمية وتحديد ال
 Riskالمخاطخة   2/1/3

أن السخاطرة هى القدرة عمى إتخاذ قرارات جديدة صستغ ل فرصة أو إئذاء مذروع جديد وذلػ لتحقضق ئتائ  
 .إيجااية

 superiority competitive التفهق التنافدى -2
   التنافدى التفهق مفيهم  -2/1

  أئا أي فعل يجعل مؽ السشغسة أو مشتاجاتها مضىزة مختمفىا مىؽ الشاايىة اصيجاايىة عىؽ ,0828Faheyوعرفا )    
أئىا أي عسىل مختمى  ومشفىرد   Loyon etl al,8555)مشافدىضها ويقىاس ذالىػ مىؽ خى ل العسى ء الشهىائضضؽ  ويىرى 

أن مفهىىىىؾم التفىىىىؾق التشافدىىىىي يؤكىىىىد وجىىىىؾد مضىىىىزة غضىىىىر مؾجىىىىؾدة لىىىىدي   Safiullah,8505) تقىىىىؾم بىىىىا السشغسىىىىة  وأكىىىىد
 السشافدضؽ وتغهر في السدتؾى اصداري الستفؾق. 

     التفهق التنافدىأبعاد  -2/2
 التفىىؾق فقىىد تىىؼ التعىىرف عمىىى أاىىرز اصسىىهامات التىىي قىىدمها  مجسؾعىىة مىىؽ الحىىااثضؽ لكيىىاس  التفىىؾق التشافدىىىبكيىىاس    

وألن هىىىىىؾالء    ,0888Krajewski&Ritzman)،   8500، قشىىىىىديل) ،  8552)الظىىىىىائى، اىىىىىرزهؼ أ التشافدىىىىىى ومىىىىىؽ 
 الححىتاألكثر  هر  وتظبيقًا في ه ا الدياق ومؽ أجل ذلىػ قىام و  العمساء هؼ األكثر م ئسة لستغضرات الححت وطبيعتا

 التدميؼ . –السروئة  –الجؾد   –وه   اصبعاد هى )التكمفة  عتحارها اكثر السقاييس رسؾخًا في ه ا الرددإاتبشضها ب
 التكمفة  -2/2/1

إن القدرة عمي إدارة التكاليف يعتسد عمىي دور السشغسىة وسياسىاتها وقىدرتها اصسىتراتيجية التىي تجعمهىا قىادرة عمىي تدىميؼ 
 الدمع والخدمات لمعس ء بأقل األسعار وفي ئفس الؾقت يسكشها مؽ الؾصؾل إلي أهدافها مقارئة بالسشافدضؽ.

 الجهده  -2/2/2
ويقرد با العسل عمي تظبضق وتحقضق مبىدأ الجىؾدة مىؽ خى ل التفىؾق التشافدىي يتظمى  الكثضىر مىؽ العسىل والجهىد وذلىػ 

 مؽ أجل اصستحؾاذ عمى أكبر قدر مسكؽ مؽ ثقة العس ء.
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 المخونة  -2/2/3
تعتبر مضىزة لىدور اصاىداع واصدراك تجعل السؤسدات قادرة عمي تغضر خدماتها لمتسا ي مع رغحة العس ء اضت أئها  -

 الحذري في السؤسدة.
 التدميم -2/2/4
ويقرد با تقمضل وقت تدميؼ السشت  تدميؼ الحزائع في الؾقت السشاس   اصلتىزام بالتدىميؼ فىي الفتىرة السحىددة  اضىت  -

 أن هشاك ع قة اضؽ تخفيض وقت ترشيع وتقديؼ السشت  وبضؽ تحقضق السشغسة لمتفؾق التشافدي.
 -االستطالعية: ثانيًا: الجراسة  -

قىىام الحااىىت بإعىىداد الدراسىىة االسىىتظ اية وكىىان الهىىدف مشهىىا الؾقىىؾف عمىىى مذىىكمة الححىىت وااللسىىام بجسيىىع جؾائىى     
السرىرية و تكىؾيؽ  الححريىة بىالسؾائ  التفىؾق التشافدىىفىى تحقضىق  التؾجىا الريىادى السذكمة الححثيىة ومحاولىة تؾ ىيح دور

الفروض، وتحديد البيائىات ال زمىة الختحىار هى   الفىروض، واالسىالض  السشاسىحة لجسعهىا وتحديىد مجتسىع الححىت، وتحديىد 
الححريىىة السرىىرية محىىل  السىىؾائ مىىؽ الستغضىىرات االساسىىية لشسىىؾذج الححىىت وذلىىػ عىىؽ طريىىق بعىىض البيائىىات االارىىائية 

 .محل الدراسة بالسؾائ الذخرية مع العاممضؽ ، وايزا مجسؾعة مؽ السقاب ت الدراسة
  05وعىددهؼ ) بىالسؾائ  الححريىة السرىريةعديد مؽ السقاب ت مىع عىدد مىؽ العىاممضؽ الومؽ اجل ذلػ اجرى الحاات     
التفىىىؾق فىىىى تحقضىىىق  التؾجىىىا الريىىىادى، وكائىىىت االسىىىئمة تىىىدور اىىىؾل دور جسيىىىع العىىىاممضؽ بىىىالسؾائ  الححريىىىة السرىىىريةمىىىؽ 

مىىدى صىىحة الغىىاهرة هىىؼ االسىىئمة التىىي تىىؼ تؾجضههىىا لمسدتقرىىي مىىشهؼ مىىؽ اجىىل التعىىرف عمىىى أ وكىىان مىىؽ اىىضؽ  التشافدىىى
هل يقىدم السضشىاء خدمىة تشافدىية تكمفتهىا ، هل تدسح إدارة السضشاء بسؾاق  وقرارات إادااية لدى العاممضؽ ، ومحاولة فهسها

 ؟بالسؾائ  الححرية السررية التشافدى التفؾق لتحقضق  التؾجا الريادى، وهل هشاك ع قة اضؽ مشخفزة 
مدىىتؾى قىىدرة فىىى إئخفىىاض  هشىىاك  هىىؼ ئتىىائ  الدراسىىة االسىىتظ اية، افىىاد العديىىد مىىؽ السدتقرىىى مىىشهؼ انأ وكىىان مىىؽ     

كسىىا   ىىع  تركضىىز إدارة السضشىىاء ئحىىؾ إئجىىاز األهىىداف، الخارجيىىة إدارة السضشىىاء عمىىى سىىرعة التكيىىف مىىع متغضىىرات البضئىىة
تذىجع إدارة السضشىاء عىؽ عىدم  ،فزى ً  روح عىدم السذىاركة والعسىل الفىردى يدىؾد داخىل السضشىاءأئىا  الدراسىةأعهرت ئتائ  

 العاممضؽ بإتخاذ مؾاق  وقرارات إادااية. 
 -ثالثًا: الجراسات الدابقة: 

 .  التهجو الخيادىدراسات سابقة تناولت  -3/1
فىىى إسىىتخدام متغضىىر تؾجىىا ريىىاد  األعسىىال وفىىى   8500،الحااىىت )عضىىد  مىىع  8508الحااثىىة )اسىىد، دراسىىة  إتفقىىت -

بزىىىرورة   8500)عضىىىد ،، اضىىىت أوصىىىى الحااىىىت  اضىىىت كىىىان مجىىىال التظبضىىىق مجتسىىىع الجامعىىىات مجىىىال التظبضىىىق
ارص الجامعات العربية عمى تشغيؼ فاعميات تثكيفية واصهتسام بإئذاء مراكز متخررة فى ريادة األعسال لتقديؼ 

 .ة والحرص عمى اشاء وتشسية رواد األعسال وتشسية الفكر الريادى بذكل عامالرؤى والتجارب السختمف
   (Arz & Kuckertz,8508 ودراسىة  Naser et al.,8502دراسىة )و   Shalla,8507) كى دراسىة  اتفقىت -

 .أن أبعاد التؾجا الريادى الستسثمة فى )اصاداع ،اصستق لية ،السخاطر  ،اصستحاقية الهجؾمية،العدائية التشافدية  فى
  وجىىىىىىىؾد أوجىىىىىىىىا تذىىىىىىىابا تسثمىىىىىىىىت فىىىىىىىى إتفىىىىىىىىاق معغىىىىىىىؼ الدراسىىىىىىىىات التىىىىىىىي تشاولىىىىىىىىت مفهىىىىىىىؾم التؾجىىىىىىىىا الريىىىىىىىادى مشهىىىىىىىىا -

(Yildirim&Saygin,8500)  و دراسىةMahrous & Genedy ,8508)   8501الزيىادى، و)ر ىضد ودراسىة  
 . التؾجا اصستحاقىالسخاطرة، التؾجا ئحؾ اصاداع، ب التؾجاعمى أئا مكؾن مؽ ث ثة أبعاد رئيدة هي )
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   بالتفهق التنافدىالجراسات الدابقة المتعمقة  -3/2
 اضىىت أئهىىؼفىىى مجىىال التظبضىىق   8580عبدالحسضىىد ،و  )ادىىضؽ   8502دمحم،  و)البرئىىا   إتفقىىت دراسىىة كىىً  مىىؽ -

ذلىىػ  التشافدىىي فىي مؾاجهىىة التحىديات وتىىأثضر التفىؾق أن العديىد مىىؽ البشىؾك ال تىىزال ال تىدرك أهسيىىة دور عمىىى  أكىدوا
 .عمى التفؾق التشافدى

 تىؤدى تحقضىق معىايضر الجىؾدةفىى أن   (Azeem,et al., 8580)و  Amtu et al,8580) إتفقت دراسة كً  مؽ -
تظبضىىق ئغىىام اضىىت يىىرى األول  ىىرورة  دورًا مهسىىًا فىىي تحدىىضؽ التفىىؾق التشافدىىى عمىىى السدىىتؾيضؽ اصقميسىىي والىىدولي

ة وخ قىىة ومبتكىىرة حبظريقىىة صىىحيأن أداء األعسىىال  اضشسىىا أكىىد الثىىائى عمىىى جامعىىاتال ىىسان الجىىؾدة الىىداخمي فىىي 
ومىؽ  ميؼ العالي لتحقضق معايضر الجىؾدة السحىددةوديشاميكية يسكؽ أن تذجع التعاون والتآزر اضؽ جسيع عشاصر التع

 ثؼ تحقضق التفؾق التشافدى.
 أوجو االستفادة من الجراسات الدابقة: 

 وجيو التذابوأ -أ
أمىىا عىىؽ التؾجىىا الريىىادى فقىىد أ ىىارت األدايىىات إلىىى دورة السىىؤثر واصيجىىااي  يسىىا يتعمىىق يالسذىىاركة فىىي العسىىل  -0

تحدىىضؽ فاعميىىة القىىرارات اصسىىتراتيجية لمسشغسىىة وكىى ا دورة فىىي دعىىؼ   باص ىىافة إلىىى دورة فىىي 8507)زغسىىار،
  ، باص افة إلى دور  فى تبشى اصسىتجابة الدىريعا لمعسى ء 8502التفؾق التشافدى لدى العاممضؽ   أبا بكر ،

   إلىىىىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىىىىزج اىىىىىىىىىىىىضؽ التؾجىىىىىىىىىىىىا الريىىىىىىىىىىىىادى والتىىىىىىىىىىىىدويل  ,8502Milovanovic&Kozinaثىىىىىىىىىىىىؼ يىىىىىىىىىىىى ه  )
Internationalization تؾسيع ئذاطها التجارى خارج الحدود فى عل اصستراتيجيات التشافدية والبئيىة وهشىا ل

 يأتى التحؾل إلى مرظمح التؾجا الريادى العالسى. 
اىىداث زيىىاد  فىىى اصهتسىىام  بىىالتفؾق التشافدىىى ، إذ يعتبىىر أاىىد مرىىادر العؾامىىل اصسىىتراتيجية إ توكىى ا محىىاوال -8

داخىىل السشغسىىات، ويىىرتحط ئجااىىا بسىىدى تحقضىىق الخظىىط اصسىىتراتيجية العامىىة لسشغسىىات األعسىىال، اضىىت أكىىد 
 لتشافدى.   عمى وجؾد ع قة إرتحا  قؾية جدا اضؽ إستراتيجية السحيط األزرق والتفؾق ا8552)الظائى،

ت اىىىع وجىىىؾد أوجىىىا تذىىىابا تسثمىىىت فىىىى إتفىىىاق معغىىىؼ الدراسىىىات التىىىي تشاولىىىت مفهىىىؾم التؾجىىىا الريىىىادى مشهىىىىا  -1
Mahrous & Genedy ,8508) ،عمىىى أئهىىا مكؾئىىة مىىؽ ث ثىىة أبعىىاد رئيدىىة هىىي )اصاىىداع، السخىىاطرة  

 اصستحاقية .
هىؼ )التكمفىة، السروئىة، الجىؾدة، التدىميؼ  وقىد أتفىق عمىى هى    ث ثىة أبعىادفي اضؽ يتكؾن التفؾق التشافدى مؽ  -4

-  8552)الظىىىىائى، -  8508)ريىىىىاض و سىىىىسضر ، - ,0888Krajewski&Ritzmanاألبعىىىىاد كىىىىً  مىىىىؽ )
(8552Baxter,.  

التشافدىى كستغضىر مدىتقل أو تىابع، ولكىؽ متغضىر التفىؾق ى التؾجىا الريىادهشاك إهتسام مؽ قبل الحااثضؽ ادراسىة  -0
 يحغى باصهتسام الكافى وهؾ ما تحاول الدراسة تداركا.لؼ 

إهتسام الدراسات االجشبية والعربية بسؾ ؾع التؾجا الريادى وعمى الرغؼ مؽ ذلىػ ئجىد أن البضئىة السرىرية فىي  -2
 .ااجة إلى السزيد مؽ الدراسات لمتعرف عمى األبعاد التي تداهؼ في إئجاز وتحقضق التفؾق التشافدى

)بأبعىاد  السححؾثىا   التؾجىا الريىادىسة مؽ الدراسات الدىابقة إلىى دراسىة الىدور الى ي تم حىا لؼ تتعرض أي درا -7
 مسؾائ  الححرية السررية وه   هي الفجؾة الححثية التي سؾف تدتهدفها الدراسة.لفي تحقضق التفؾق التشافدى 
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 أوجو اإلختالف:  -ب
الستغضرات الفراية لمستغضرات التابع والسدتقل وك لػ إخت ف تختم  الدراسة الحالية عؽ الدراسات الدابقة في األبعاد و 

البضئة وأيزا مجال التظبضق فمقد الاع الدارس إخت ف الدراسة الحالية عؽ بعض الدراسات األخرى التى تشاولت متغضر 
-  8507) زغسىىار، -  (Arz & Kuckertz ,8508 خىى ل بعىىض األبعىىاد السختمفىىة مشهىىا مىىؽ التؾجىىا الريىىادى

((Dhaafri & Yusoff,8501 ( وDess & Lumpkin, 8550  التفىؾق التشافدىى اضىت تشاولتىا الدراسىة  اضشسىا ئجىد
  .8500خفاجى،  &)العزاوى و   8502كؾا ى،  &الحالية بذكل مختم  عؽ الدراسات األخرى مشها ) رفى 

  :الظاىخة والمذكمة البحثيةرابعًا: 
 الظاىخة: -أ

ألزمىت فىي كثضىر مىؽ مشذىؾراتها عالسيىا السىؾائ  الححريىة بزىرورة تظبضىق   أئهىا  IMOالدوليىة السشغسىة الححريىة ) تأكىد
، وتال سضتؼ ارمائهىا مىؽ كثضىر لتحقضق تفؾق تشافدى    8581 – 8588أئغسة السؾائ  ال كية خ ل العامضؽ السقبمضؽ ) 

العديىد مىؽ السذىروعات التىي  اضىت أن لىديهارىرية السؾائ  الس إليا وهؾ ما تفتقد مؽ السزايا التي يتؼ مشحها لتمػ السؾائ 
يسكشها تحؾيمها لسؾائ  ذكية، بالرغؼ مؽ تشفض  مذروعات خ ل الدشؾات األخضرة في ه ا الذأن، إال أئها لؼ ت  بالغرض 

 .له ا التحؾلتفقد العديد مؽ األئغسة مسا يجعمها  األساسي مشها
ة ال تقىىىؾم اتظبضىىىق أئغسىىىة السىىىؾائ  ال كيىىىة أو ارمجياتهىىىا فىىىي الفتىىىرة أن السىىىؾائ  السرىىىري وقىىىد أكىىىد )البشىىىػ الىىىدولى  عمىىىى

إلىى أن الى ي تىؼ تشفضى   خى ل الدىشؾات األخضىرة يعسىل عمىى تحؾيمهىا إلىى مىؾائ  يىتؼ إدارتهىا اشغىام السىؾائ   اً الراهشة، مذضر 
 المؾجدتية فقط.

 :المذكمة -ب
بأبعاد  بالسؾائ  الححرية السررية محل الدراسةبسراجعة ئتائ  الدراسة االستظ اية وجد الحاات ائخفاض وعى العاممضؽ 

                                                التفىىىىىىىىىىىىىىىىىىؾق التشافدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىدالت  إئخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىاض ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ترتىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىىىىىىىىىىىػ مىىىىىىىىىىىىىىىىىىؽ  التؾجىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الريىىىىىىىىىىىىىىىىىىادى
قة التىي تشاولىىت مؾ ىؾع الححىت، ويسكىؽ صىياغة مذىكمة الححىت فىي صىىؾرة وفىى  ىؾء اسىتعراض بعىض الدراسىات الدىاب

 ؟" التؾجا الريادىتظبضق تحقضق التفؾق التشافدى مؽ خ ل  يسكؽمدى تداؤل رئيدي وتداؤالت فراية وهيو "إلى أي 
وبذكل أكثر تحديدًا فان ه   الدراسة تدعى مؽ خ ل الححت والتحمضل إلى تقديؼ إجابات وا حة عمى عدد مؽ 

 التداؤالت الححثية والتي يسكؽ اررها في الشقا  اآلتيةو 
محل  مؽ وجهة ئغر العاممضؽ بالسؾائ  الححرية السررية التؾجا الريادىما مدى اصهتسام ال ي تؾليا اصدارة ألبعاد  -0

 الدراسة؟
العاممضؽ بالسؾائ  الححرية السررية  مؽ وجهة ئغرالتفؾق التشافدى ما مدى اصهتسام ال ي تؾليا اصدارة ألبعاد  -8

 محل الدراسة؟
وفقًا لشؾع  التفؾق التشافدى بالسؾائ  الححرية السررية محل الدراسة تحقضقو  التؾجا الريادىهل تؾجد ع قة اضؽ  -1

 ؟ السمكية
 - :خامدًا: أىجاف البحث

 يدعي الحاات مؽ خ ل تشاولا ه   الستغضرات إلى تحقضق مجسؾعة مؽ األهداف، وهي عمى الشحؾ التاليو
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مؽ وجهة ئغر العاممضؽ بالسؾائ  الححرية السررية  التؾجا الريادىتحديد مدتؾى اصهتسام ال ي تؾليا اصدارة ألبعاد  -0
 محل الدراسة.

 التفؾق التشافدى لدى العاممضؽ بالسؾائ  الححرية السررية محل الدراسة.تحديد مدتؾى  -8
بىىالسؾائ  الححريىىة السرىىرية محىىل  وتحقضىىق التفىىؾق التشافدىىى التؾجىىا الريىىادىتحديىىد وتؾصىىيف ئىىؾع وقىىؾة الع قىىة اىىضؽ  -1

 ؟وفقًا لشؾع السمكية الدراسة
 -  :سادسًا: أىمية البحث

والستسثل فيو" التعرف عمى م ال ي تدعى الدراسة إلى تحكيقا خ ل الهدف العا تشحع أهسية الدراسة برفة مبدئية مؽ
بالسشغسة "، وبرؾرة تفرضمية تتسثل أهسية الدراسة  يسا  التؾجا الريادىمدى إمكائية تحقضق التفؾق التشافدى مؽ خ ل 

 وميي
والتفؾق التشافدى ، اضت  التؾجا الريادىالسداعدة في تحديد طبيعة الع قات السحا رة وغضر السحا رة اضؽ كل مؽ  -0

تحقضق و  التؾجا الريادىدراسة تشاولت الع قة اضؽ  -في ادود عمسا وما تؾفر لديا مؽ دراسات  –لؼ يجد الحاات 
 .السؾائ  الححرية السرريةب التفؾق التشافدى

  الححرية السررية محل الدراسة في مؽ الشااية العسمية، فإن ئتائ  الدراسة يسكؽ أن تداعد السدئؾلضؽ في السؾائ -8
سثل أاد ي التؾجا الريادى، وذلػ مؽ مشظمق أن التؾجا الريادىو ع الدياسيات اصدارية التي تكفل تحدضؽ مدتؾى 

 .دىالؾسائل السهسة لتحقضق أهداف التفؾق التشاف
االقتراد القؾمي ويحغى بإهتسام الدور الهام ال ي يم حا قظاع السؾائ  الححرية كأاد الركائز األساسية في دعؼ  -1

 الدولة.
التشافدية الذديدة التي يذهدها قظاع الشقل الححرى بذكل عام والسؾائ  الححرية خاصة وهؾ ما فرض معظيات  -4

 تحقضق التفؾق التشافدى.لومحاولة تهضئة اضئة العسل  التؾجا الريادىاتبشى فكر جديدة لمتعامل مع اضئة العسل 
الدراسة في إمداد صائعي القرار في السؾائ  الححرية العامة والخاصة العاممة بالبضئة السررية  سؾف تداهؼ ه   -0

وك ا التعرف عمى مدي  التؾجا الريادىباألبعاد التي يسكؽ مؽ خ لها تحقضق تفؾق تشافدى والتعرف عمى أبعاد 
 .ي قظاع السؾائ  الححرية بسررالتفؾق التشافدى ف تحقضقوتئعكاسها عمى  التؾجا الريادىاصهتسام بجؾدة 

يخزع صهتسام الحااثضؽ ئغرا لعدم إتفاق الحااثضؽ اؾل األبعاد التي تذكل  التؾجا الريادىما زال مؾ ؾع  -2 
 فى تحقضق التؾجا الريادىل ا سؾف تدتهدف الدراسة الحالية التعرف عمى ه   األبعاد، باص افة لدور  التؾجا الريادى

 التفؾق التشافدى.
 التؾجىىا الريىىادىالدراسىىة فىىي تغظيىىة الفجىىؾة السؾجىىؾدة فىىي الدراسىىات العربيىىة التىىي لىىؼ تتشىىاول الع قىىة اىىضؽ  مدىىاهسة -7

 وذلػ في ادود عمؼ الحاات.السررية  ةوتأثضرهاعمى السؾائ  الححريوالتفؾق التشافدى 
 -سابعًا: فخضيات البحث: 

 والتداؤالت الفراية كسا يميو يتؼ صياغة الفر يات لمرد عمى التداؤل الرئيد
ذات داللة إارائية اضؽ اتجاهات العاممضؽ بالسؾائ  الححرية السررية ئحؾ أبعاد  ع قةالفرض األولو ال تؾجد  -0

 خاص . – اكؾمىوفق ئؾع ممكية السؾائ  ) التؾجا الريادى
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ذات داللة إارائية اضؽ اتجاهات العاممضؽ بالسؾائ  الححرية السررية ئحؾ أبعاد التفؾق  ع قةو ال تؾجد الثائىالفرض 
 خاص . – اكؾمىالتشافدى وفق ئؾع ممكية السؾائ  )

وبضؽ التفؾق التشافدى في السؾائ  الححرية  التؾجا الريادىو ال تؾجد ع قة ذات داللة إارائية اضؽ الثالتالفرض 
 السررية.

 البحث: ثامنًا: ترميم 
محل الدراسىة  السررية الححرية بالسؾائ  التفؾق التشافدى و التؾجا الريادىإلى التعرف عمى الع قة اضؽ الححت يهدف 

 ومؽ اجل تحقضق ه ا الهدف سيقؾم الحاات  يسا يمي بعرض خظؾات ترسيؼ الححتو، 
 مجتمع البحث: -8/1
 مجتسع الدراسةو       -أ

قظىىاع السىىؾائ  الححريىىة وتحديىىدًا قظىىاع السىىؾائ  الححريىىة العاممىىة فىىى مرىىر والىى ى يسىىارس يتسثىىل مجتسىىع الدراسىىة فىىى 
أئذظتا فى عل اضئة معقدة تتدىؼ بعىدد مىؽ التحىديات مثىل التظىؾر التكشؾلىؾجى الست اىق ، إرتكىاز اصقترىاد العىالسى 

   مىؽ  ىحؽ وتفريىل لمحزىائع الجديد عمى السعمؾمىات وسىبل إسىتخدامها ، دخىؾل مىؾائ  أجشبيىة لتقىديؼ خىدمات السىؾائ
واسىىتكحال الدىىفؽ وتصىى اها،اصاتكارات الست اقىىىة فىىى مجىىال خىىىدمات السىىؾائ  الححريىىة والتىىى تشىىىت  أئىىؾاع جديىىدة مىىىؽ 

 .خدمات وتدهي ت السؾائ  الححرية
 عضشة الححتو -2/8

بىالسؾائ  الححريىة الحكؾميىىة العىاممضؽ فىى   مفىردة مسثمىة 4755لقىد امىل العىدد اصجسىالي لسفىردات مجتسىع الححىت هىىؾ )
وئغىىرا لزىىخامة اجىىؼ هىى ا السجتسىىع  فإئىىا سىىضتؼ  والخاصىىة )السىىديريؽ وئىىؾااهؼ ووك ئهىىؼ ومىىؾعفى السضشىىاء والعسىىال 

تزضضق ئظاق ه ا السجتسع ليقترر عمي العاممضؽ بالسؾائ  الححرية العامة والخاصة )مضشاء األسكشدرية يسثىل السىؾائ  
 دحشة يسثل السؾائ  الخاصة   السبضشة بالجدول االتى ومضشاء العضؽ ال –الحكؾمية 

  0جدول رقؼ )
 مجتسع العاممضؽ بسضشائي االسكشدرية والعضؽ الدخشة

السدتؾى 
 اصداري 

 مجتسع الدراسة لمعاممضؽ مجتسع العاممضؽ بسضشاء العضؽ الدخشة مجتسع العاممضؽ بسضشاء االسكشدرية

 الشدحة السئؾية التكرار الشدحة السئؾية التكرار الشدحة السئؾية التكرار
 %28.2 8805 %70 170 %20.1 8070 تشفض ي
 %80.8 0515 %02 25 %88.2 805 إ رافى
 %00.1 785 %8 40 %02.0 270 إدارة

 %055 4755 %055 055 %055 4855 اصجسالي
  8502، السردرو مؽ إعداد الحاات باصعتساد عمى )تقارير مركز معمؾمات الشقل الححرى 
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 مفخدة البحث: -8/3
وقىىىىىىد تىىىىىىؼ إختيىىىىىىار عضشىىىىىىة عذىىىىىىؾائية مىىىىىىؽ هىىىىىى ا السجتسىىىىىىع طحقىىىىىىا لمخظىىىىىىؾات التاليىىىىىىة تحديىىىىىىد اجىىىىىىؼ العضشىىىىىىة بسضشىىىىىىاء   

   8585)عضد، االسكشدرية بإستخدام معادلة 

  
 (0  )

( )8
( )8  

 (0  )
 

 

 اضت أنو 
N .اجؼ السجتسع 
n .اجؼ العضشة 
Z  80لسدتؾى ثقة  0.82±عدد الؾادات الس يارية وهى%. 

 %.05ئدحة عدد السفردات التى تتؾافر فضها الخرائص مؾ ؾع الدراسة وهى 
e  80% لسدتؾى ثقة 0ادود الخظأ وهى.%  

  =108n  ئجد أن اجؼ العضشة السظمؾبة قبل التعديل)0وبالتعؾيض فى معادلة )

  
5 0   5 0

(5 50)8
(0 82)8  

5 80
4855

 

 تحجيج حجم عينة الجراسة  بميناء العين الدخنة:  -2
  n=802  ئجد أن اجؼ العضشة السظمؾبة قبل التعديل)0وبالتعؾيض فى معادلة )

  
 (0  )

( )8
( )8  

 (0  )
 

 

  
5 0   5 0

(5 50)8
(0 82)8  

5 80
055

 

  075وقىىىىىد تىىىىىؼ تحديىىىىىد اجىىىىىؼ العضشىىىىىة السضدائيىىىىىة مىىىىىؽ العىىىىىاممضؽ بسضشىىىىىائي االسىىىىىكشدرية والعىىىىىضؽ الدىىىىىخشة بعىىىىىدد )
  مؾعىىىىىىى  مىىىىىىىؽ العىىىىىىىاممضؽ 802  مؾعىىىىىىى  مىىىىىىىؽ العىىىىىىىاممضؽ بسضشىىىىىىىاء االسىىىىىىىكشدرية وعىىىىىىىدد )108مؾعىىىىىىى  مىىىىىىىشهؼ عىىىىىىىدد )

  بسضشاء العضؽ الدخشة.

 أداة البحث: -8/4
تسثمت طريقة الدراسىة الحاليىة فىي جسىع البيائىات األوليىة فىي قائسىة استقرىاء مؾجهىة الىى جسيىع العىاممضؽ بىالسؾائ  الححريىة 
السرىىرية محىىل الدراسىىة مىىؽ خىى ل اسىىتخدام السقاامىىة الذخرىىية مىىع العىىاممضؽ فىىي السىىؾائ  الححريىىة السرىىرية محىىل الدراسىىة  

مىىؽ جىىائبهؼ لطجابىىة عىىؽ األسىىئمة، وقىىد روعىىي فىىي ترىىسيسها الحدىىاطة وذلىىػ لتؾ ىىيح أهىىداف اصستقرىىاء وطمىى  التعىىاون 
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والدىىهؾلة والؾ ىىؾح وترتضىى  األسىىئمة ادىى  تدمدىىل متغضىىرات الدراسىىة وا ىىتسمت القائسىىة عمىىى خسىىس صىىفحات ، اضىىت تىىؼ 
ات مشها، وطم  التعاون مؽ السدتقري مشهؼ فىي اسىتيفاء ايائى ىتخريص الرفحة األولى لتقديؼ الدراسة والغرض الرئيد

 اصستقراء، أما الرفحات األخرى فقد ا تسمت عمى األجزاء اآلتيةو
  مؽ خ ل عدة متغضرات، والتي تسثمت فىي  التؾجا الريادىالجزء األولو تزسؽ مجسؾعة األسئمة السؾجهة لكياس

  الجىزء أوال بقائسىة التؾجا اصاداعى ، التؾجا ئحىؾ السخىاطر  ، التؾجىا اصسىتحاقى)  بأبعاد  الث ثا التؾجا الريادى
 .02اتى رقؼ  0اصستقراء األسئمة مؽ رقؼ 

  و تزسؽ مجسؾعة األسئمة السؾجهة لكياس التفؾق التشافدى مؽ خ ل عدة متغضرات والتي تسثمت في الثائىالجزء
األسىئمة مىؽ )التكمفىة ، السروئىة، الجىؾدة، التدىميؼ  الجىزء ثالثىا بقائسىة اصستقرىاء  بأبعىاد  الث ثىاالتفؾق التشافدىى 

 .04اتى رقؼ  0رقؼ 
  الجىىىزء الرابىىىعو تزىىىسؽ الدىىىؤال عىىىؽ ئسىىىط ممكيىىىة السضشىىىاء )مىىىؾائ  اكؾميىىىا، مىىىؾائ  خاصىىىة  الجىىىزء رابعىىىًا بقائسىىىة

 .8اتى رقؼ 0اصستقراء األسئمة مؽ رقؼ 
 طخيقة جمع البيانات: -8/5

لعاممضؽ بالسؾائ  الححرية السررية لكل اتؼ تؾجيا اصستقراء اضت  ستقراءاالقام الحاات بجسع البيائات مؽ خ ل قائسة 
 بىىىإخت ف مدىىىتؾياتهؼ اصداريىىىة بىىىالسؾائ  مىىىؽ مىىىديرى السىىىؾائ  وئىىىؾااهؼ ووك ئهىىىؼ وجسيىىىع السىىىؾعفضؽ بالسضشىىىاءمحىىىل الدراسىىىة 

جىىائبهؼ  باص ىىافة الىىى اسىىتخدام السقاامىىة الذخرىىية مىىع السدتقرىىي مىىشهؼ لتؾ ىىيح أهىىداف االستقرىىاء وطمىى  التعىىاون مىىؽ
لطجابىىة عىىؽ األسىىئمة، وقىىد روعىىي فىىي ترىىسيؼ هىى   القائسىىة الحدىىاطة والدىىهؾلة والؾ ىىؾح وترتضىى  األسىىئمة ادىى  تدمدىىل 

 .جسع البيائات اؾالي الث ثة أ هرمتغضرات الححت، وقد استغرقت عسمية 
 متغيخات البحث: -8/6 

   ئسؾذج الع قة اضؽ متغضرات الححت0 كل رقؼ )
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 في  ؾء الدراسات الدابقة السردرو مؽ إعداد الحاات

 التوجو الريادى التفوق التنافسي

 التابعالمتغير  المتغير المستقل

التوجو اإلبذاعي 

التوجو نحو المخاطره 

التوجو اإلستباقي 

 

 التكلفة 

المرونة 

الجوده 

التسليم 
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 قياس متغيخات البحث:أساليب  -8/7
 وذلػ عمى الشحؾ االتيو  الححت،الستغضرات السدتخدمة في  يمىيتشاول الحاات  يسا

 مىؽ كـالً  بالمقيـاس الـحى قجمـة التهجـو الخيـادىحيث تـم قيـاس  التهجو الخيادىتمثل في  المتغيخ المدتقل: والحى -
(Yildirim&Saygin,8500)  التؾجىا اصاىداعى ، التؾجىا ئحىؾ السخىاطر  ، لا والستسثمىة فىي  ث ثة أبعادوال ي يكيس (

احىىارة باسىىتخدام مكيىىاس ليكىىرث الذىىهضر والستىىدرج مىىؽ خسىىس ئقىىا  صتااىىة  سىىتة عذىىروتىىؼ اسىىتخدام  التؾجىىا اصسىىتحاقى  
بىة درجىة لمتعبضر عىؽ ررائهىؼ إزاء كىل احىارة فىي قائسىة االستقرىاء، اضىت تىؼ إعظىاء كىل إجاالححت الفرصة ألفراد عضشة 
  مؾافىىىق تسامىىىا عمىىىى هىىى   ال حىىىارات مىىىع وجىىىؾد درجىىىة اياديىىىة فىىىي 0  غضىىىر مؾافىىىق تسامىىىا إلىىىى )0محىىىددة تتىىىدرج مىىىؽ )

 السشتر .
ــم قيــاس  التنافدــى التفــهق المتغيــخ التــابع: والــحى يتمثــل فــي   - بالمقيــاس الــحى قجمــة   التنافدــى التفــهق حيــث ت
(0888Krajewski&Ritzman,   تىؼ    التدىميؼالتكمفة، الجىؾد ، السروئىة، ) والستسثمة فى أبعادث ثة وال ي يتكؾن مؽ

الححىت احارة باستخدام مكياس ليكرت الذهضر السكؾن مؽ خسس ئقا  صتااة الفرصة ألفراد عضشىة أربعة عذر استخدام 
  غضىر 0)لمتعبضر عؽ ررائهؼ إزاء كل احارة في قائسىة االستقرىاء، اضىت تىؼ إعظىاء كىل إجابىة درجىة محىددة تتىدرج مىؽ 

   مؾافق تساما عمى ه   ال حارات مع وجؾد درجة ايادية في السشتر .0مؾافق تساما إلى )
 أساليب تحميل البيانات: -8/8
ووذلىىػ بغىىرض التحقىىق مىىؽ درجىىة االعتساديىىة   Alpha Correlation Coefficientأسىىمؾب معامىىل االرتحىىا  الفىىا  -

 ؾب اصارائي لتركضز  عمى درجة التشاسق الداخمي اضؽ الستغضرات.والثحات في السقاييس، ولقد تؼ اختيار ه ا األسم
واضىت يسكىؽ مىؽ Multiple Regression & Correlation Analysis أسىمؾب تحمضىل االرتحىا  واالئحىدار الستعىدد -

ؽ ، اهىىدف تحديىد ئىؾع ودرجىىة الع قىة اىىضالتؾجىا الريىادىكستغضىر تىىابع، عمىى أسىاس قىىيؼ  تحقضىق التفىىؾق التشافدىى  خ لىا
، مىىؽ اضىىت ئىىؾع ممكيىىة السىىؾائ  محىىل الححىىت السىىؾائ  الححريىىة السرىىريةلمعىىاممضؽ فىىي  التفىىؾق التشافدىىىو  التؾجىىا الريىىادى

األكثىر قىدرة عمىى تفدىضر التحىايؽ فىي مدىتؾى  التؾجىا الريىادىوالتحقق مؽ درجىة قىؾة هى   الع قىة، وتحديىد أهىؼ متغضىرات 
 لدى عضشة الححت. تحقضق التفؾق التشافدى

 .ممكية السضشاءتحمضل التحايؽ لكياس مدي االتفاق أو االخت ف في رراء السدتقري مشهؼ لستغضرات الححت تحعًا لشؾع  -
 االختبارات اإلحرائية المدتخجمة في البحث: -8/9

اضىىت اعتسىىد الحااىىت عمىىىى عىىدد مىىؽ االختحىىىارات اصارىىائية التىىي تتشاسىى  مىىىع طبيعىىة البيائىىات وأئىىىؾاع الفىىروض التىىي تىىىؼ 
صياغتها، اضت ا تسمت عمى االختحارات االتية ) معامل ألفىا )كروئحىاخ  اهىدف دراسىة معامىل الثحىات )درجىة اصعتساديىة  

وال ي يعتسد عمى إدخال الستغضرات السؤثرة  Stepwise regression، وك لػ تحمضل االئحدار الخظي الستعدد التدريجي 
   لتىىأثضر متغضىىرات ئىىؾع السمكيىىة فىىي أبعىىاد Mann-Whitneyمىىان ويتشىىى )فقىىط واألكثىىر ارتحاطىىا بىىالستغضر التىىابع، إختحىىار 

وهىؾ اختحىار فقىط  ويعتبر اختحار مان وتضشى مؽ األسىالض  اصارىائية التىي تدىتخدم لمسقارئىة اىضؽ عضشتىضؽ ،متغضرات الححت
معامىىل يدىىتخدم فىىي معرفىىة الفىىرق السعشىىؾي لمؾسىىط الحدىىااي السحدىىؾب لمعضشىىة، مىىؽ اضىىت كؾئىىا معشؾيىىًا أو غضىىر معشىىؾي، 

يدتظيع تفدضرها الستغضر السدتقل لمتغضرات التي تظىرأ  التحديد ويدتخدم معامل التحديد لبيان الشدحة السئؾية لمتفدضرات التي
ويمىىىز وويدىىىتخدم تحمضىىىل التحىىىايؽ لكيىىىاس مىىىدي االتفىىىاق أو اصخىىىت ف فىىىي رراء  –ار كروسىىىكال عمىىىى الستغضىىىر التىىىابع، إختحىىى

 مجسؾعات العضشة السختمفة في كل احارة أو مذكمة مؽ مذك ت الدراسة. 
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 معامل ألفا كخونباخ لقياس الثبات ألبعاد البحث: -8/11
وكائىىت    Cronbach's  Alpha و α) مىىؽ خىى ل معامىىل ألفىىا كروئحىىاخالححىىت قىىام الحااىىت بكيىىاس ثحىىات أبعىىاد 

 الشتائ  كسا في الجدول التاليو 
 ألفا كروئحاخ ألبعاد الححت  معام ت 8جدول )

عجد  أبعاد البحث
 معامل ألفا كخونباخ العبارات

 ,9491 16 محهر التهجو الخيادى

 ,8971 5 التؾجا اصاداعى الحعد االول
 ,851 6 التؾجا اصستحاقى الحعد الثائي
 ,857 5 التؾجا ئحؾ السخاطر  الحعد الثالت

 .241 04 محهر التفهق التنافدى
 .202 1 التكمفة الحعد االول
 .208 4 الجؾد  الحعد الثائي

 .254 4 السروئا الحعد الثالت

 .810 1 التدميؼ الحعد الرابع

 .220 02 المقياس ككل
 .SPSSستشادًا إلى ئتائ  التحمضل اصارائي السردرو مؽ إعداد الحاات إ      

 ( إلى:2االطالع عمى بيانات الججول رقم )ويخمص الباحث من خالل 
باص افة الى ان معامل ألفا كروئحاخ لمسكياس ككل جىاء  الححت،% لجسيع إبعاد 25أن معامل ألفا كروئحاخ أكبر مؽ  -

 . الححتاالعتساد عمضها في قياس ابعاد    وعمى ذلػ ُيسكؽ5.220يداوى )
االستبيان يكيس ما اشىي مىؽ أجمىا وان جسيىع البشىؾد واالبعىاد وا ىحة لمسححىؾثضؽ ولىيس فضهىا غسىؾض  وىحا يؤكج عمى ان

 ولؾ قام الحاات اتظبضق االستبيان مرة ثائية عمى ئفس العضشة ستعظي ئفس الشتائ  تقريحا. 
 -نتائج الجراسة الميجانية: حميل تاسعًا: اختبار الفخوض وت

وبىىضؽ أبعىىاد التفىىؾق التشافدىىى لىىدى العىىاممضؽ بىىالسؾائ  السرىىرية محىىل  التؾجىىا الريىىادىلدراسىىة طبيعىىة الع قىىة اىىضؽ أبعىىاد  
لىدى العىاممضؽ بىالسؾائ   التؾجىا الريىادىأبعىاد  خىت ف فىي مدىتؾي اص اىؾل الدراسة، وال ي اىاول اصجابىة عمىى التدىاؤل

 .ممكية  السضشاء لشؾعوفقًا السررية 
  لمعاممين في المهانئ المرخية وفقًا لنهع الممكية. التهجو الخيادىاالختالف في مدتهى أبعاد  -9/1   

لىدى العىاممضؽ بىالسؾائ   السرىرية وفقىًا لشىؾع ممكيىة   التؾجىا الريىادىلدراسة وتؾصيف مدى االخت ف فىي مدىتؾي أبعىاد  
شص عمى " إلى مؾائ  خاصة  ، وال ي يحاول اصجابة عمى التداؤل األول بالدراسة وال ي ي –السضشاء ) مؾائ  اكؾمية 
  –ميىىة لىىدى العىىاممضؽ بىىالسؾائ   وفقىىًا لشىىؾع ممكيىىة  السضشىىاء ) مىىؾائ  اكؾ  التؾجىىا الريىىادىأبعىىاد  أي مىىدى يختمىى  مدىىتؾي 
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مىىىؾائ  خاصىىىة ؟" والىىى ي اسىىىتشد فىىىي التحمضىىىل إلىىىى الفىىىرض األول والىىى ي يذىىىضر إلىىىى أئىىىا " ال يؾجىىىد  اخىىىت ف ذو داللىىىة 
 لدى العاممضؽ في السؾائ  الححرية". التؾجا الريادىإارائية اضؽ السؾائ   وفقًا لشؾع السمكية مؽ اضت مدتؾى أبعاد 

وفقىىًا لشىىؾع ممكيىىة  السضشىىاء )  التؾجىىا الريىىادىى أبعىىاد ومىىؽ أجىىل دراسىىة وتؾصىىيف مىىدى االخىىت ف فىىي مدىىتؾ  
 مؾائ  خاصة ، مأخؾذا برؾرة إجسالية.  –مؾائ  اكؾمية 

فقد اعتسد الحاات عمى عدد مؽ األسالض  اصارائية الؾصفية والتحمضمية وبعض االختحارات السرااحة له         
)وذلػ الن البيائات ال تتحع التؾزيع    Mann-Whitney Test)إختحار مان وتشى األسالض  والتي تسثمت في 

وفي  ؾء وأن تحمضل البيائات يأتى اضؽ مجسؾعتضؽ فقط وهسا ئؾع ممكية السؾائ   )اكؾميا او عام وخاصة   الظبيعي 
االعتساد عمى أسالض  التحمضل اصارائي واالختحارات السرااحة لها سالفة ال كر لدراسة وتؾصيف مدى االخت ف 

 .لدى العاممضؽ بالسؾائ   السررية التؾجا الريادىي أبعاد في مدتؾ 
 ممحؾعةو

  5.50إارائية االختحار أكبر مؽ  يعد تؾزيع الستغضر طبي يا إذا كائت 
 والتؾجا الريادىمتغضرات  أبعاد في ئؾع السمكيةلتأثضر متغضرات   (Mann-Whitney) رابعا و اختحار مان ويتشى

التؾجىىىىىىا أبعىىىىىاد  فىىىىىي ئىىىىىؾع ممكيىىىىىة السىىىىىؾائ باسىىىىىتخدام اختحىىىىىار مىىىىىان وتضشىىىىىى الختحىىىىىىار متغضىىىىىرات  قىىىىىام الحااىىىىىت

 .الريادى

  1جدول رقؼ )التؾجا الريادى  متغضر ممكية السضشاء فيئتائ  اختحار مان وتضشى لتأثضر ئؾع 

 الستغضر السدتقل التؾجا الريادى
 طحقًا لشؾع ممكية السؾائ  الؾسط الحدااي 

 معشؾية يمان ويتشص
 خاص اكؾمى

 50550 18151 1.722 1.127 االادااية
 50558 12042 1.74 1.20 االستحاقية

 50555 15480 1.25 1.45 التؾجا ئحؾ السخاطرة
 50554 18240 1.77 1.42 التؾجا الريادي

 .   (Mann-Whitneyوفقًا الختحار 5050مؽ  ** داللة إارائية عشد معشؾية أقل    
 الجدول الدااق ما يمىويتزح مؽ 

رفض الفىرض العىدم وقبىؾل الفىرض  البىديل وهىؾ يؾجىد إخت فىات ذات داللىة إارىائية فىى إتجاهىات العىاممضؽ بىالسؾائ   
 خاص . –الححرية السررية ألبعاد  التؾجا الريادى طحقًا لشؾع ممكية السؾائ   )اكؾمى 

   يتزح اآلتيو1وفي  ؾء ايائات الجدول الدااق رقؼ )
كل إجساليو وجؾد فروق اضؽ الؾسط الحدااي ألبعاد  التؾجا الريىادى فىي السىؾائ  الخاصىة، وبىضؽ الؾسىط الحدىااي بذ 

أبعاد التؾجا الريادى في الؾسط الحدااي يسضل لرىالح  سؾائ  الحكؾميا وأن االخت ف فيألبعاد  التؾجا الريادى في ال
يتبىىضؽ الفىىرق اىىضؽ    ، ووفقىىًا الختحىىار مىىان وتضشىىى 1.77-1.42خىىاص   ) –) اكىىؾمى الخاصىىة العىىاممضؽ فىىي السىىؾائ  

الؾسط الحدااي ألبعاد التؾجا الريادى في السؾائ  الخاصة  وبضؽ الؾسط الحدااي آلراء العاممضؽ في السؾائ  الحكؾميا  
    %.. 554عشد معشؾية  18240إلى 



06 
 

لؾسىط الحدىااي ألبعىاد التؾجىا الريىادى فىي السىؾائ  وجؾد فروق اىضؽ ا  1اصاداايةو تبضؽ مؽ الجدول رقؼ )لُحعد بالشدحة 
الخاصة، وبضؽ الؾسط الحدااي ألبعاد التؾجا الريادى فىي السىؾائ  الحكؾميىا  وأن االخىت ف فىي أبعىاد التؾجىا الريىادى 

  ، ووفقىىىًا 1.72-1.18  ) اكىىىؾمى – خىىىاصفىىىي الؾسىىىط الحدىىىااي يسضىىىل لرىىىالح العىىىاممضؽ فىىىي السىىىؾائ  الخاصىىىة ) 
وتضشىىىى  يتبىىىضؽ الفىىىرق اىىىضؽ الؾسىىىط الحدىىىااي ألبعىىىاد التؾجىىىا الريىىىادى فىىىي السىىىؾائ  الخاصىىىة  وبىىىضؽ الؾسىىىط  الختحىىىار مىىىان

    %.50550عشد معشؾية   18151الحدااي آلراء العاممضؽ في السؾائ  الحكؾميا  إلى 
التؾجىىا الريىىادى فىىي وجىىؾد فىىروق اىىضؽ الؾسىىط الحدىىااي ألبعىىاد   1اصسىىتحاقية و تبىىضؽ مىىؽ الجىىدول رقىىؼ ) لُحعىىدبالشدىىحة  

السؾائ  الخاصة، وبضؽ الؾسط الحدااي ألبعاد التؾجىا الريىادى فىي السىؾائ  الحكؾميىا  وأن االخىت ف فىي أبعىاد التؾجىا 
  ، 1.74-1.20خىىاص   ) –الريىىادى فىىي الؾسىىط الحدىىااي يسضىىل لرىىالح العىىاممضؽ فىىي السىىؾائ  الخاصىىة ) اكىىؾمى 

اضؽ الؾسىط الحدىااي ألبعىاد التؾجىا الريىادى فىي السىؾائ  الخاصىة  وبىضؽ الؾسىط ووفقًا الختحار مان وتضشى  يتبضؽ الفرق 
   %.50558عشد معشؾية 12042الحدااي آلراء العاممضؽ في السؾائ  الحكؾميا  إلى 

  وجؾد فروق اضؽ الؾسط الحدااي ألبعاد التؾجا الريىادى 1و تبضؽ مؽ الجدول رقؼ ) التؾجا ئحؾ السخاطر  لُحعدبالشدحة 
السىؾائ  الخاصىة، وبىضؽ الؾسىط الحدىااي ألبعىاد التؾجىا الريىادى فىي السىؾائ  الحكؾميىا  وأن االخىت ف فىي   أبعىاد فىي 

  1.25-1.45خىاص   ) –التؾجا الريادى في الؾسط الحدااي يسضل لرالح العاممضؽ في السؾائ  الخاصة ) اكؾمى 
ي ألبعاد التؾجا الريادى في السؾائ  الخاصة  وبضؽ الؾسىط ، ووفقًا الختحار مان وتضشى  يتبضؽ الفرق اضؽ الؾسط الحداا

   %.50555عشد معشؾية  15480الحدااي آلراء العاممضؽ في السؾائ  الحكؾميا  إلى 
يؾجىىد  اخىىت ف ذو داللىىة إارىىائية اىىضؽ ال  القائىىل " وفىي  ىىؾء مىىا تقىىدم فقىىد تقىىرر رفىىض فىىرض العىىدم )الفىىرض الثىىائي 

 العىاممضؽ التؾجىا الريىادى لىدىمدىتؾى أبعىاد  اضىت مىؽ مىؾائ  خاصىة   –) مؾائ  اكؾميىة  ةالسؾائ   وفقًا  لشؾع السمكي
يؾجىىد  اخىىت ف ذو داللىىة إارىىائية اىىضؽ السىىؾائ   وفقىىًا   ائىىا " وقبىىؾل الفىىرض البىىديل والىى ي يذىىضر إلىىى السىىؾائ  " ،  فىىي

ريىىادى )اصاداايىىة  ، اصسىىتحاقية ، التؾجىىا المدىىتؾى أبعىىاد  اضىىت مىىؽ مىىؾائ  خاصىىة   –) مىىؾائ  اكؾميىىة  لشىىؾع السمكيىىة
 "  وتتفىىىىق هىىىى   الشتيجىىىىة مىىىىع مىىىىا تؾصىىىىمت إليىىىىا دراسىىىىة كىىىى ً لىىىىدى العىىىىاممضؽ فىىىىي السىىىىؾائ  التؾجىىىىا ئحىىىىؾ السخىىىىاطر    

(Notteboom& Winkelmans,8550) ،(Peters,8550). 
  لمعاممين في المهانئ المرخية وفقًا لنهع الممكية. التفهق التنافدىاالختالف في مدتهى أبعاد -9/2

أبعىىاد التفىىؾق التشافدىىى لىىدى العىىاممضؽ بىىالسؾائ  السرىىرية وفقىىًا لشىىؾع  ة وتؾصىىيف مىىدى االخىىت ف فىىي مدىىتؾي لدراسىى     
ص مىؾائ  خاصىة ، والى ي يحىاول اصجابىة عمىى التدىاؤل الثالىت بالدراسىة والى ي يىش  –ممكية  السضشاء ) مؾائ  اكؾمية 

أبعىاد التفىؾق التشافدىىى لىدى العىاممضؽ بىالسؾائ   وفقىًا لشىؾع ممكيىة  السضشىاء ) مىىؾائ   عمىى " إلىى أي مىدى يختمى  مدىتؾي 
مؾائ  خاصة ؟" وال ي استشد في التحمضل إلى الفرض الثالت وال ي يذىضر إلىى أئىا " ال يؾجىد  اخىت ف ذو   –اكؾمية 

أبعىىاد التفىىؾق التشافدىىى لىىدى العىىاممضؽ فىىي السىىؾائ    ى كيىىة مىىؽ اضىىت مدىىتؾ داللىىة إارىىائية اىىضؽ السىىؾائ   وفقىىًا لشىىؾع السم
 الححرية".

ومؽ أجل دراسة وتؾصيف مدى االخت ف في مدتؾى أبعاد التفؾق التشافدى وفقًا لشؾع ممكية  السضشاء )مؾائ  اكؾمية  
 برؾرة إجسالية. اً مؾائ  خاصة ، مأخؾذ  –

فقىىد اعتسىىد الحااىىت عمىىى عىىدد مىىؽ األسىىالض  اصارىىائية الؾصىىفية والتحمضميىىة وبعىىض االختحىىارات السرىىااحة لهىى         
)وذلىػ الن البيائىات ال األسالض  والتي تسثمىت فىي كىل مىؽ الؾسىط الحدىااي، االئحىراف الس يىاري، اختحىار مىان وتضشىى  
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التحمضىل اصارىائي واالختحىارات السرىااحة لهىا سىالفة الى كر وفىي  ىؾء االعتسىاد عمىى أسىالض  تتحع التؾزيىع الظبيعىي  
 .أبعاد التفؾق التشافدى لدى العاممضؽ بالسؾائ  السررية ة وتؾصيف مدى االخت ف في مدتؾي مدراسل

أن متغضىىرات الدراسىىة كائىىت غضىىر تابعىىة  الظبيعىىيختحىىار تح يىىة الستغضىىرات لمتؾزيىىع يتزىىح مىىؽ ئتىىائ  الكىىيؼ اصارىىائية ص
 . اصارائيالسرامة التالية مؽ التحمضل  في تؼ استخدام اختحار مان وتضشى ي سؾف  ول لػ الظبيعيلمتؾزيع 

 ممحؾعةو
  5.50إارائية االختحار أكبر مؽ  يعد تؾزيع الستغضر طبي يا إذا كائت 

 والتشافدى التفؾق متغضرات  أبعاد في ئؾع السمكيةلتأثضر متغضرات   (Mann-Whitney) ىرابعا و اختحار مان ويتشص
 التشافدى.التفؾق أبعاد  في  ئؾع ممكية السؾائ  باستخدام اختحار مان وتضشى الختحار متغضرات  قام الحاات

  4جدول رقؼ )
 التفؾق التشافدى متغضر ممكية السضشاء فيئتائ  اختحار مان وتضشى لتأثضر ئؾع 

 الستغضر التابع التفؾق التشافدى 
 طحقًا لشؾع ممكية السؾائ  الؾسط الحدااي 

 معشؾية يمان ويتشص
 خاص اكؾمى

 8,888 98002 4.02 1.10 التكمفة

 8,888 18493 1.02 1.41 السروئة

 8,888 92781 1.00 1.20 الجؾد 

 8,888 90418 1.02 1.42 التدميؼ

 5.500 11742 1.75 1.48 التشافدى التفؾق 
  . Mann-Whitneyوفقًا الختحار ) 5.50مؽ  * داللة إارائية عشد معشؾية أقل    

 يتزح مؽ الجدول الدااق ما يمىو
ذات داللىىة إارىىائية فىىى إتجاهىىات العىىاممضؽ بىىالسؾائ    ع قىىةرفىىض الفىىرض العىىدم وقبىىؾل الفىىرض  البىىديل وهىىؾ يؾجىىد 

 خاص . –الححرية السررية ألبعاد  التفؾق التشافدى طحقًا لشؾع ممكية السؾائ   )اكؾمى 
   يتبضؽ عدد مؽ الجؾائ  أهسها مشها ما يأتيو 4)رقؼ ء ايائات الجدول وفي  ؾ 

  فىىي 5.500)عشىىد معشؾيىىة    11742التفىىؾق التشافدىىى بىىالسؾائ   محىىل الدراسىىة بذىىكل إجسىىالي أبعىىاد   امىىل متؾسىىط  
أبعىىاد التفىىؾق  صىىة، وهىى ا يذىىضر إلىىى ارتفىىاع مدىىتؾى مسىىؾائ   الخال  1.75) وبمىىل ،الحكؾميىىة مسىىؾائ  ل  1.48اىضؽ امىىل )
     بالسؾائ  الخاصة.التدميؼ، الجؾد  السروئة،، التكمفةالتشافدى )

التكمفةو وجؾد اخت ف ذا داللة إارائية  في مدتؾي   بعد التكمفة اضت أئا مؽ أبعاد التفؾق التشافدى لدى   -8
% ، تبضؽ 50555العاممضؽ بالسؾائ   وفقًا لشؾع ممكية  السضشاء ألبعاد  التفؾق التشافدى، وبذكل إجسالي عشد معشؾية  )

  اضت 4002-1010خاص   ) –لشؾع ممكية السؾائ  ) اكؾمى أن هشاك إخت ف فى قيسة الؾسط الحدااى طحقًا 
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يكؾن الؾسط الحدااى أكبر تجا  السؾائ  الخاصة مردر ه ا االخت ف يرجع إلى إخت ف قيسة إختحار مان وتضشى  
 . 85228إلى 

 –اكؾمى  ؾع ممكية  السضشاء )السروئةو ال يؾجد اخت ف ذا داللة إارائية في مدتؾي بعد السروئة وفقًا لش -1
دااى طحقًا لشؾع ممكية  ، تبضؽ أن هشاك إخت ف  فى قيسة الؾسط الح50555، وبذكل إجسالي عشد معشؾية  ) خاص 

  اضت يكؾن الؾسط الحدااى أكبر تجا  السؾائ  الخاصة مردر ه ا 1002-1041خاص   ) –اكؾمى السؾائ  )
 .15480االخت ف يرجع إلى إخت ف قيسة إختحار مان وتضشى إلى 

  خاص –شؾع ممكية السضشاء ) اكؾمى الجؾد و ال يؾجؾد اخت ف ذا داللة إارائية في مدتؾى بعد السروئة وفقًا ل -4
اضت أئا مؽ أبعاد التفؾق التشافدى لدى العاممضؽ بالسؾائ  السررية محل الدراسة، وبذكل إجسالي عشد معشؾية 

خاص    –دااى طحقًا لشؾع ممكية السؾائ  ) اكؾمى % ، تبضؽ أن هشاك إخت ف فى قيسة الؾسط الح50555)
خت ف   اضت يكؾن الؾسط الحدااى أكبر تجا  السؾائ  الخاصا  مردر ه ا االخت ف يرجع إلى إ1000-1020(

 .88751ى قيسة إختحار مان وتضشى  إل
 –ممكيىىة  السضشىىاء ) اكىىؾمى التدىىميؼو ال يؾجىىؾد اخىىت ف ذا  داللىىة إارىىائية فىىي مدىىتؾي  بعىىد السروئىىة وفقىىًا لشىىؾع  -0

خاص   اضت أئا مؽ أبعاد التفؾق التشافدى لدى العىاممضؽ بىالسؾائ  الححريىة السرىرية محىل الدراسىة ، وبذىكل إجسىالي 
 –% ، تبىىضؽ أن هشىىاك إخىىت ف فىىى قيسىىة الؾسىىط الحدىىااى طحقىىًا لشىىؾع ممكيىىة السىىؾائ  ) اكىىؾمى 50555عشىىد معشؾيىىة  )

لؾسىىط الحدىىااى أكبىىر تجىىا  السىىؾائ  الخاصىىة مرىىدر هىى ا االخىىت ف يرجىىع إلىىى   اضىىت يكىىؾن ا1002-1042خىىاص   )
القائىل   الثالىتوفي  ؾء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العىدم )الفىرض  82415إخت ف قيسة إختحار مان وتضشى إلى 

 اضىت مىؽ   خاصىة مىؾائ –) مؾائ  اكؾميىة  يؾجد اخت ف ذو داللة إارائية اضؽ السؾائ  وفقًا لشؾع السمكيةال  بائا "
يؾجىىد  أئىىا " وقبؾل الفىىرض البىىديل والىى ي يذىىضر إلىىى"،لىىدى العىىاممضؽ فىىي السىىؾائ  الححريىىة التفىىؾق التشافدىىى أبعىىادمدىىتؾى 

مدىىتؾى  اضىىت مىىؽ مىىؾائ  خاصىىة   –) مىىؾائ  اكؾميىىة  اخىىت ف ذو داللىىة إارىىائية اىىضؽ السىىؾائ   وفقىىًا  لشىىؾع السمكيىىة
دات داللىة إارىائية لهى    ع قىةأمىا برىؾرة فرديىة فقىد تبىضؽ أئىة ال يؾجىد   ساليىةوذلػ برؾرة اج التفؾق التشافدىأبعاد 
 ".لدى العاممضؽ في السؾائ  التدميؼ   -السروئة -)الجؾد  األبعاد

إلىىى أئىىا يؾجىىد اخىىت ف معشىىؾي اىىضؽ العىىاممضؽ فىىي السىىؾائ    Ghashat& Cullinane,8501وقىىد تؾصىىمت دراسىىة )
الحكؾمية والسؾائ  الخاصة ئحؾ أبعاد التفؾق التشافدى وفقا لشؾع السمكية وبالتالي فإئها ئفىس الشتيجىة التىى تؾصىمت إليىا 

   دراستشا الحالية.
 جراسة.والتفهق التنافدى في المهانئ المرخية محل ال التهجو الخيادىالعالقة بين  -9/3

 العالقة بين التهجو الخيادى والتفهق التنافدى في المهانئ المرخية محل الجراسة.
لدراسىىة طبيعىىة الع قىىة اىىضؽ أبعىىاد التؾجىىا الريىىادى وبىىضؽ أبعىىاد التفىىؾق التشافدىىى لىىدى العىىاممضؽ بىىالسؾائ  السرىىرية 
 محىىل الدراسىىة، والىى ي اىىاول اصجابىىة عمىىى التدىىاؤل الدىىادس فىىي الدراسىىة والىى ي يىىشص عمىىى " هىىل تؾجىىد ع قىىة 

والتفىىىؾق  التؾجىىىا ئحىىىؾ السخىىىاطر   -سىىىتحاقيةاص -وأبعىىىاد  )اصاداايىىىةى اىىىضؽ التؾجىىىا الريىىىادذات داللىىىة إارىىىائية 
لىىىدى العىىىاممضؽ بىىىالسؾائ  الححريىىىة السرىىىرية محىىىل التدىىىميؼ   -السروئىىىة  -الجىىىؾد  -وأبعىىىاد  ) التكمفىىىة التشافدىىىى 

الدراسة؟ وما ئؾع وقؾة هى   الع قىة ؟" والى ي اسىتشد فىي التحمضىل إلىى الفىرض الدىادس والى ي يذىضر إلىى أئىا " ال 
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 التؾجىىا ئحىىؾ السخىىاطر    -اصسىىتحاقية -وأبعىىاد  )اصاداايىىة ة إارىىائية اىىضؽ التؾجىىا الريىىادىذات داللىى تؾجىىد ع قىىة
"،  التدىميؼ  -السروئىة  -الجىؾد  -وأبعىاد  ) التكمفىة الدراسة والتفؾق التشافدى في السؾائ  الححرية السررية محل

ارات السرىااحة والتىي تسثمىت فىىي وقىد اسىتعان الحااىت اىحعض األسىىالض  اصارىائية الؾصىفية والتحمضميىة واالختحىى
الؾسىىط الحدىىااي، واالئحىىراف الس يىىاري، تحمضىىل االئحىىدار الستعىىدد، واالرتحىىا  الستعىىدد، اختحىىار ت، اختحىىار ف، 

  مىؽ خى ل ارئىام   (Multiple Regression Analysisوفي  ؾء االعتسىاد عمىى اسىمؾب االئحىدار الستعىدد
السرااحة الس كؾرة لدراسة طبيعة الع قة اضؽ أبعاد التؾجا الريىادى  واالختحارات  Stepwiseالخظؾات الستتالية 

و أبعاد التفؾق التشافدى في السىؾائ   محىل الدراسىة، وذلىػ اهىدف التؾصىل ألكثىر الستغضىرات السدىتقمة تىأثضرًا فىي 
 .الستغضر التابع

شافدى، وذلػ بغرض التعرف عمى قؾة وقد تؼ اداب معامل ارتحا  اضرسؾن اضؽ ابعاد التؾجا الريادى والتفؾق الت     
واتجا  ومعشؾية الع قة اضؽ الستغضرات، اضت تدل اص ارة السؾجحة عمى أن الع قة طردية، وتدل اص ارة الدالحة عمى 
الع قة العكدية، وكمسا اقتربت قيسة معسل االرتحا  مؽ الؾااد الرحيح كمسا دل ذلػ عمى قؾة االرتحا  اضؽ 

الي يسكؽ تؾ يح معامل االرتحا  اضؽ أبعاد التؾجا الريادى )اصادااية  ، اصستحاقية  عؽ السحتؾى الستغضريؽ، وبالت
  .0الؾعيفي، الجؾد ، السروئا، التدميؼ ، وبضؽ التفؾق التشافدى، مؽ خ ل الجدول اآلتي رقؼ )

  0جدول رقؼ )
 التفؾق التشافدىرتحا  اضؽ أبعاد التؾجا الريادى و معام ت اال

 التؾجا الريادى التؾجا ئحؾ السخاطر  اصستحاقية اصاداايا الستغضرات م

 **5,284 **5,215 **5,788 **5,771   التكمفة 0

 **5,202 **5,784 **5,228 **5,728  الجؾد   8

 **5,712 **5,212 **5,718 **5,787 السروئا 1

 **5,288 **5,752 **5,224 **5,778 التدميؼ 4

 **5,800 **5,212 **5,280 **5,202 التشافدىالتفؾق  0

 T-Test  تطحقًا الختحار  50,5*   تذضر إلى داللة إارائية عشد 

 ( لسرفؾفة االرتحا  اضؽ أبعاد التؾجا الريادى وجؾد ع قة ارتحا  05يتزح مؽ خ ل الجدول الدااق رقؼ  
اضت تراوات معام ت االرتحا  اضؽ  وأبعاد التفؾق التشافدى معشؾية اضؽ أبعاد التؾجا الريادى،مؾجحا طردية 

ومسا سبق تبضؽ وجؾد ع قة ، 5050  وجسيعها دالة إارائيًا عشد معشؾية 50224  و )50212ما اضؽ )
، التؾجا ئحؾ ستحاقية  صأبعاد التؾجا الريادى )اصادااية  ، اارتحا  طردية مؾجحا ذات داللة إارائية اضؽ 

  إال أن تأثضر أبعاد التؾجا الريادى لجؾد ، السروئا، التدميؼلتكمفة ، ااأبعاد التفؾق التشافدى )و  السخاطر 
 يتزح مؽ خ ل إخزاعا ألسمؾب تحمضل االئحدار الستعدد وذلػ كسا يأتيو التفؾق التشافدىعمى 
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التفؾق اضت تؼ تظبضق أسمؾب تحمضل االئحدار الستعدد وذلػ بغرض التحقق مؽ أثر أبعاد التؾجا الريادى عمى      
  و2برؾرة إجسالية وذلػ مؽ خ ل الجدول اآلتي رقؼ )التشافدى 

  2جدول رقؼ )
  Multiple Regression Analysis)ئتائ  تحمضل االئحدار الستعدد 

 قة اضؽ أبعاد التؾجا الريادى وبضؽ التفؾق التشافدىلتحديد ئؾع ودرجة الع 
 التفؾق التشافدى الستغضر التابع

 
 B R R8 الستغضرات السدتقمة

t. test 

 مدتؾى السعشؾية الكيسة

 50555 4.020 50781 **5,280 5,822 اصستحاقية
 50555 18.247 50282 **5,212 5,708 اصاداايا 

 5,220 5,418 50288 **5,800 5,588 التؾجا ئحؾ السخاطر 
 50555 7.522 50712 **5,202 5,225 التؾجا الريادى
 R   5,800 معامل االرتحا 
 R8  5,217 معامل التحديد

 Adj R8 5,217معامل التحديد السعدل 
 878.101 السحدؾبة Fقيسة 

 1-028 درجات الحرية
 **50555 مدتؾى السعشؾية

                                                                T-Testت طحقًا الختحار  50,5* تذضر إلى داللة إارائية عشد 

  .2أمكؽ التؾصل إلى بعض الشتائ  التي ئؾ حها  يسا يأتي مؽ خ ل الجدول رقؼ ) 
ا ىىىىىىىىتسل ئسىىىىىىىىؾذج االئحىىىىىىىىدار الستعىىىىىىىىدد عمىىىىىىىىى التفىىىىىىىىؾق التشافدىىىىىىىىى كستغضىىىىىىىىر تىىىىىىىىابع، وعمىىىىىىىىى أبعىىىىىىىىاد التؾجىىىىىىىىا الريىىىىىىىىادى   -0

 كستغضرات مدتقمة.
 Multiple بالشدىىىىىحة لشىىىىىؾع وقىىىىىؾة الع قىىىىىة فىىىىىي الشسىىىىىؾذج، امغىىىىىت قيسىىىىىة معامىىىىىل االرتحىىىىىا  الكمىىىىىي الستعىىىىىدد  -8

Regression Analysis)  يتشحىىىأ اهىىىا ئسىىىؾذج االئحىىىدار وبىىىضؽ   والىىى ي يؾ ىىىح طبيعىىىة الع قىىىة اىىىضؽ الكىىىيؼ التىىىي
 %80.0 0 وأن هىىىىىى   الع قىىىىىىة تسثىىىىىىل 50800الكىىىىىىيؼ الفعميىىىىىىة لمستغضىىىىىىر التىىىىىىابع ئتيجىىىىىىة تىىىىىىأثر  بىىىىىىالستغضرات السدىىىىىىتقمة )

   وأن ه   الع قة طردية قؾية ذات داللة إارائية.R)وفقًا  لسعامل االرتحا  الستعدد في الشسؾذج 
  R8  - (Coefficient Of Determination) (50217-امىىىىل معامىىىىل التحديىىىىد أو )التفدىىىىضر    -1

  مىىىىىؽ التغضىىىىىر الىىىى ي يحىىىىىدث فىىىىىي الستغضىىىىىر التىىىىىابع عمىىىىىى أئىىىىىا يرجىىىىىع %21.7وهؾمىىىىا يذىىىىىضر إلىىىىىى أئىىىىىا يسكىىىىىؽ تفدىىىىىضر )
ذات التىىىىىأثضر السعشىىىىىؾي فىىىىىي ئسىىىىىؾذج االئحىىىىىدار مجتسعىىىىىة، كسىىىىىا تبمىىىىىل قىىىىىيؼ معامىىىىىل  األربعىىىىىاإلىىىىىى الستغضىىىىىرات السدىىىىىتقمة 
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  والىىىى ي يراعىىىىىي Adj R8(  Adjusted Determination Coefficient(  50217التحديىىىىد السعدلىىىىة )
وذلىىىىىػ مىىىىىع ارتفىىىىىاع عىىىىىدد الستغضىىىىىرات السدىىىىىتقمة )أو التفدىىىىىضرية  فىىىىىي الشسىىىىىؾذج  - R8 -التحضىىىىىز السسكىىىىىؽ ادوثىىىىىة مىىىىىع 

%  مىىىىىىىؽ التحىىىىىىىايؽ فىىىىىىىي الستغضىىىىىىىر التىىىىىىىابع يرجىىىىىىىع إلىىىىىىىى 21.7ومىىىىىىىع ائخفىىىىىىىاض اجىىىىىىىؼ العضشىىىىىىىة، وهىىىىىىىؾ مىىىىىىىا يعشىىىىىىىي أن )
 ، كسىىىىىا تىىىىىراوح ارتحىىىىىا  كىىىىىل متغضىىىىىر مىىىىىؽ 00السبضشىىىىىة اشسىىىىىؾذج االئحىىىىىدار بالجىىىىىدول رقىىىىىؼ ) الث ثىىىىىاالستغضىىىىىرات السدىىىىىتقمة 

  و 50212الستغضىىىىرات السدىىىىتقمة فىىىىي الشسىىىىؾذج عمىىىىى اىىىىد  مىىىىع الستغضىىىىر التىىىىابع وفقىىىىًا لسعامىىىىل ارتحىىىىا  اضرسىىىىؾن اىىىىضؽ )
 %  لجسيع الستغضرات.50555 . كسا تذضر الشتائ  لسعشؾية معامل االرتحا  عشد معشؾية  )50224)

  أن هشىىىىىىاك متغضىىىىىىرات  00و يسىىىىىىا يتعمىىىىىىق اتقىىىىىىدير معىىىىىىالؼ ئسىىىىىىؾذج االئحىىىىىىدار، يتزىىىىىىح مىىىىىىؽ ايائىىىىىىات الجىىىىىىدول رقىىىىىىؼ )  -4
تدىىىىىاهؼ فىىىىىي ئسىىىىىؾذج االئحىىىىىدار وذات تىىىىىأثضر عمىىىىىى الستغضىىىىىر التىىىىىابع )التفىىىىىؾق التشافدىىىىىى ،  كسىىىىىا تذىىىىىضر ايائىىىىىات  ثىىىىى ث

وأن غيىىىىىىاب هىىىىىى    السخىىىىىىاطر  ، التؾجىىىىىىا ئحىىىىىىؾالشسىىىىىىؾذج إلىىىىىىى معشؾيىىىىىىة هىىىىىى   الستغضىىىىىىرات )اصاداايىىىىىىة  ، اصسىىىىىىتحاقية  
الستغضىىىىىىرات يىىىىىىؤثر عمىىىىىىى التفىىىىىىؾق التشافدىىىىىىى، وتتسثىىىىىىل هىىىىىى   الستغضىىىىىىرات بعىىىىىىد ترتضبهىىىىىىا وفىىىىىىق األهسيىىىىىىة الشدىىىىىىبية عمىىىىىىى 

 الستغضر التابع )التفؾق التشافدى   يسا يأتيو
  .50202)اضتا الس يارية   اصادااية -4/0
  .50288)اضتا الس يارية  التؾجا الريادى -4/8
  .50800)اضتا الس يارية  قيةاصستحا -4/1
  50580)اضتا الس يارية  التؾجا ئحؾ السخاطر  -4/4

يراعىىىىى أئىىىىا تىىىىؼ ترتضىىىى  هىىىى   الستغضىىىىرات اشىىىىاء عمىىىىى قيسىىىىة اضتىىىىا الس ياريىىىىة والتىىىىي تذىىىىضر إلىىىىى مقىىىىدار التغضىىىىر فىىىىي       
الستغضىىىىىىر التىىىىىىابع )اؾاىىىىىىدات االئحىىىىىىراف الس يىىىىىىاري  عشىىىىىىدما يتغضىىىىىىر الستغضىىىىىىر السدىىىىىىتقل )التفدىىىىىىضري  اؾاىىىىىىدة ائحىىىىىىراف 

 م ياري واادة وذلػ في عل ثحات الستغضرات األخرى.
بسعشؾيىىىىىة الشسىىىىؾذج بذىىىىكل إجسىىىىىالي يتبىىىىضؽ وجىىىىىؾد ع قىىىىة ذات داللىىىىة إارىىىىىائية بالشدىىىىحة لمستغضىىىىىرات و يسىىىىا يتعمىىىىق   -0

 %  .50555التفدضرية اشسؾذج االئحدار وفقًا الختحار )ف  وعشد معشؾية  ) الث ث
وفىىىىىي  ىىىىىؾء مىىىىىا تقىىىىىدم فقىىىىىد تقىىىىىرر رفىىىىىض فىىىىىرض العىىىىىدم القائىىىىىل " ال تؾجىىىىىد ع قىىىىىة ذات داللىىىىىة إارىىىىىائية 

   والتفىىىىىىؾق التشافدىىىىىىىالتؾجىىىىىىا ئحىىىىىىؾ السخىىىىىىاطر تؾجىىىىىىا الريىىىىىىادى )اصاداايىىىىىىة  ، اصسىىىىىىتحاقية  ، اىىىىىىضؽ مدىىىىىىتؾي   أبعىىىىىىاد ال
محىىىىىل الدراسىىىىىة"، وذلىىىىىػ برىىىىىؾرة إجساليىىىىىة السرىىىىىرية فىىىىىي السىىىىىؾائ   وأبعىىىىىاد  )التكمفىىىىىة ، الجىىىىىؾد  ، السروئىىىىىة ، التدىىىىىميؼ 

 %  وفقًا الختحار )ف .50555لمشسؾذج وعشد معشؾية  )
وقبىىىىؾل الفىىىىرض البىىىىديل والىىىى ي يذىىىىضر إلىىىىى أئىىىىا " تؾجىىىىد ع قىىىىة ذات داللىىىىة إارىىىىائية اىىىىضؽ مدىىىىتؾي   أبعىىىىاد   

)التكمفىىىىىىىة ، وأبعىىىىىىىاد    والتفىىىىىىىؾق التشافدىىىىىىىى التؾجىىىىىىىا ئحىىىىىىىؾ السخىىىىىىىاطر التؾجىىىىىىىا الريىىىىىىىادى )اصاداايىىىىىىىة  ، اصسىىىىىىىتحاقية  ، 
 ية.في السؾائ   محل الدراسة" وذلػ برؾرة إجسال الجؾد  ، السروئة ، التدميؼ 

اضىىىت أعهىىىرت ئتىىىائ  الدراسىىىة ع قىىىة  (Mishra & Yadav,8580) وتتفىىىق هىىى   الشتيجىىىة مىىىع دراسىىىة
التفىىىىىىىىىؾق التشافدىىىىىىىىىى ، باص ىىىىىىىىىافة الىىىىىىىىىى دراسىىىىىىىىىة و   PESاصسىىىىىىىىىتراتيجية البضئيىىىىىىىىىة اصسىىىىىىىىىتحاقية )ب قؾيىىىىىىىىىة  يسىىىىىىىىىا يتعمىىىىىىىىىق
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(Suroto,8585)  التىىىىي تؾصىىىىىمت إلىىىىىى أن إاىىىىىداع التؾجىىىىىا الريىىىىىادى فىىىىىي ترىىىىىشيع مشتجىىىىىات جديىىىىىدة أثىىىىىر بذىىىىىكل كبضىىىىىر
معىىىىىالؼ إلىىىىىى أن     8508، وقىىىىىد تؾصىىىىىمت دراسىىىىىة )اركىىىىىات وأخىىىىىرون،وتكدىىىىىااها تفؾقىىىىىًا تشافدىىىىىياً عمىىىىىى تسضىىىىىز مشتجىىىىىات 

 اصاداع     رورى لتحقضق التفؾق التشافدى لمسشغسات.
 :نتائج البحث -عاشخاً 

فقىد تؾصىمت الىى  الححىت،واختحىار فىروض الححىت ئتائ  التحمضل الؾصفي لمبيائات التي استشد الضهىا مؽ خ ل استعراض 
، وذلىىػ عمىىى الشحىىؾ بقظىىاع السىىؾائ  السرىىريةمجسؾعىىة مىىؽ الشتىىائ ، والتىىي ربسىىا تكىىؾن ذات فائىىدة كبضىىرة لرىىائعي القىىرار 

 التاليو
 بالسؾائ  الخاصة محل الدراسة أعمى مؽ السؾائ  الحكؾمية بذكل عام. التؾجا الريادىتبضؽ ان مدتؾى  -05/0
تبضؽ أن مدتؾى أبعاد التفؾق التشافدى بالسؾائ  الخاصة أعمى مؽ السؾائ  الحكؾمية محل الدراسة إجسااًل وه ا  -05/8

 .مشاخ السشافدة العالسيةيذضر إلى إهتسام إدارة السضشاء ئحؾ تحقضق سبق تشافدى يتردى لتظؾرات السشافدضؽ فى عل 
   وهؾما R8  - (Coefficient Of Determination) (21.7%-امل معامل التحديد أو )التفدضر  كسا  -05/1

  الى الستغضر التفؾق التشافدى   مؽ التغضر ال ي يحدث في الستغضر التابع )%21.7يذضر إلى أئا يسكؽ تفدضر )
 الث ثة )اصاداع ، اصستحاقية، ، التؾجا ئحؾ السخاطر   الفراية  عمى أئا يرجع إلى الستغضرات التؾجا الريادىالسدتقل )

، وباقي الشدحة ترجع إلى الخظأ العذؾائي أو ربسا ترجع لعدم إدراج  ذات التأثضر السعشؾي في ئسؾذج االئحدار مجتسعة
وجؾد ع قة ذات داللة  الححتأثبت أيزًا ،  متغضرات مدتقمة أخرى كان مؽ السفروض إدراجها  سؽ الشسؾذج

 التفؾق التشافدى.إارائية اضؽ بعض أبعاد التؾجا الريادى )اصاداع ، اصستحاقية، ، التؾجا ئحؾ السخاطر   عمى 
 أحج عذخ: التهصيات 

تبشىى في  ؾء الشتائ  التي تؾصل لهىا الحااىت، والتىي قامىت اتؾ ىيح مجسؾعىة مىؽ السذىاكل وأوجىا القرىؾر فىي 
محىل الححىت،  قظىاع السىؾائ  الححريىا السرىريةفىي  التفىؾق التشافدىىفي ترسيخ مفاليؼ والتى تداعد  فكر التؾجا الريادى

، وذلىػ اتىى  لتبشىى فكىر التؾجىا الريىادىويسكؽ الؾقؾف عمى مجسؾعة مؽ التؾصيات، التي تعد بسثابة خظىؾ  إر ىادية 
عمى وجا الخرؾص،  لتفؾق التشافدىمفاليؼ ا تحقضقمؽ االستفادة مؽ ه ا االتجا  في  السؾائ  الححرية السرريةتتسكؽ 

 وفي الجدول اآلتي سشقؾم بعرض التؾصيات وفقًا لستغضرات الححت ورليات تشفض هاو
  7جدول )

 خطة العمل التنفيحية لتهصيات الجراسة

 التهصية التنفيحية م
الجية المعنية 

 )متطمبات التنفيح(آليات التطبيق  بالتنفيح
مجة 

التنفيح 
 المقتخحة

0 
الحرص مؽ جائ  إدارة السضشاء عمى 

التؾجا ئحؾ اصستحاقية مؽ التركضز عمى 
 خ ل التشبؤ بإاتياجات الدؾق.

اصدارة العميا  -0
 بالسضشاء

 .اصدارات اص را ية-8

إدارة الع قات  -1

إغتشام الفرص ادل مؽ تبشى استراتيجية  -0
 إئتغارها.

 بزرورةعقد ئدوات تثكيفية لتؾاية العاممضؽ  -8
التفكضر فى تقديؼ خدمات جديد  تذحع رغحات 

 العس ء الحالضؽ والستؾقعضؽ.

05 – 08 
  هر
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 لرصد السعمؾمات إئذاء وادة بالسضشاء  -1 العامة
 البضئية بذكل مدتسر صستغ ل الفرص الخارجية.

تعديل الهيكل التشغيسي بالسضشاء بسا يدسح  -4
لتؾجا ادة بالسضشاء تهتؼ اتظبضق معايضر ابإئذاء و 

 اصستحاقى.

8 

بالتؾجا ئحؾ اهتسام قادة السؾائ  الحكؾمية 
السخاطر  مؽ اضت إتخاذ قرارات جديد  
صستغ ل فرص أو إئذاء مذروع جديد 

تحقق التفؾق  إيجااية لتحقضق ئتائ 
 التشافدى.

اصدارة العميا  -0
 بالسضشاء.

 التذغضلإدارة  -8

لعاممضؽ في السدتؾيات االدارية ا تذجع -0
 لمكيام بأعسال تتدؼ بالسخاطر .السختمفة 

اصجتساعات السدتسر  مع السدتؾيات اصدارية  -8
وتعغيؼ مبدأ أن أعغؼ الشتائ  تكؾن خم  أعؼ 

 السخاطر.

بأن لديهؼ التؾاية والتؾجيا السدتسر لمعاممضؽ  -1
 ديات والرعؾبات.القدرة دائسا عمى مؾاجها التح

تشفض  ورش عسل صئذاء مدوئات تعسل عمى  -4
 تذجيع التؾجا ئحؾ السخاطر .

2-08 
  هر

1 

قادرة وا حة ومعمشة لمسروئة و ع قؾاعد 
عمى تغضضر خدمات السضشاء تسا يًا مع رغحة 
العس ء اضت أئها تعتبر مضزة هاما لدور 

 اصاداع واصدراك الحذرى فى السضشاء

العميا اصدارة -0
 بالسضشاء

 التذغضلإدارة -8

و ع رؤية ورسالة مشاسحة لمسضشاء تتزسؽ  -0
بحضت ، السروئةسياسات واجراءات تشفض ية لتبشى 

ان تكؾن رسالة ورؤية السضشاء مذجعة ومحفزة 
تحقضق رغحات العس ء بسا ال لمؾصؾل إلى 

 يخال  القؾائضؽ.

 تحقضق السروئة.تبشى استراتيجية  -8

 بزرورةعقد ئدوات تثكيفية لتؾاية العاممضؽ  -1
وجؾد مروئة لديهؼ لتحقضق خدمات تذحع رغحات 

 العس ء.

في االختيار و ع قؾاعد محددة ومعمشة  -4
، والعسل عمى استقظاب الكؾادر الستسضزة والتعضضؽ

 مؽ خ ل خظا محددة.

2-
  هر08

4 
عسميات تدميؼ الحزائع رفع كفاءة وتظؾير 

فى الؾقت السشاس  اتى يسكؽ زيادة ج ب 
 التفؾق التشافدىالعس ء و تحقضق 

 إدارة التذغضل.-0

 إدارة خدمة العس ء-1

 

 سرعة التدميؼ.تبشى استراتيجية  -0

دعؼ قشؾات االترال اضؽ السدتؾيات اصدارية  -8
 لتدهضل عسميات تدميؼ الحزائع. السختمفة

 عسمياتو ع ارام  تدريبية تعسل عمى دعؼ  -1

2-08 
  هر
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 .التمديؼ وتقمضل وقتها

0 

رفىىىىىع كفىىىىىاءة وتظىىىىىؾير سياسىىىىىات إدارة 
يسكىىىىىىؽ إدارة بالذىىىىىىكل الىىىىىى ي  التكمفىىىىىىة
اتدىىىىىىميؼ الدىىىىىىمع مىىىىىىؽ الكيىىىىىىام  السضشىىىىىىاء

 والخدمات بأقل األسعار.

اصدارة العميا -0
 بالسضشاء

 اتاصدار -8
  اص را ية

 .اصدارة السالية-1

 التكاليف تخفيضتبشى استراتيجية  -0

عقىىد ئىىدوات تثكيفيىىة لتؾايىىة العىىاممضؽ  -8
 .عمى عدم اصسراف

إهتسام إدارة السضشاء بالححت والتظؾير  -1
لسؾاجهىىىىىىىىىىىا التحىىىىىىىىىىىديات التىىىىىىىىىىىى يفر ىىىىىىىىىىىها 

 السشافدضؽ.

08-02 
  هر

 المرجر: من إعجاد الباحث
 المراجع

 المراجع العربية

تحضمضل دور تبشى أئسىا  الكيىادة اصسىتراتيجية فىى تحقضىق أبعىاد التفىؾق التشافدىى دراسىة تحمضمىة ألراء   ، 8502أبابكر، سعضد ايدى ،)
 عضشة مؽ رؤساء األقدام فى كميات جامعة ص ح الديؽ ، العراق.

سة مضدائية عمى  ، دور الثقافة التشغيسية  في تعزير مغاهر االلتزام التشغيسي لمعاممضؽ في السشغساتودرا8502أاسد، ادام قرئى، )
 .، السشغسة العربية لمتشسية اصدارية 8، ع  12الهضئة القؾمية لمبريد بجسهؾرية مرر العربية ، السجمة العربية لطدارة، م  

 . الثقافىىة االخ قيىىة ودورهىىا فىىي ااىىداث التسضىىز التشافدىىي فىىي البشىىؾ  المبضحىىة. السجمىىة 8502البرئىىا 0 ا. ع. م.0 & امىىال عمىىي دمحم. )
 .125-148ع، 7سية لمدراسات التجارية والبضئية0 العم

 ، الريادة اصستراتيجية وتئعكاسها فى تظىؾير السشغسات،مجمىة الغىرى لمعمىؾم اصقترىادية واصدرايىة 8507الحكيؼ، لضت عمي يؾس  ، )
 ،جامعة الكؾفة. 8،ع  04،م  

فىي معسىل الكؾفىة  تظبيكية دراسة،  التشافدى التفؾق قضق ودورها في تح األزرق إستراتيجية الدؾق  ، 8552)الظائي ، يؾس  اجيؼ ، 
 .، القادسية 4، العدد  0، مجمد  اصقترادية اصدارية،مجمة القادسية لمعمؾم 

 ، تذىخيص قىدرات تكشؾلؾجيىا السعمؾمىات وتأثضرهىا فىى تحقضىق 8500العزاوى، فراس راىيؼ يىؾئس و الخفىاجى، عثسىان إاىراليؼ أاسىد، )
 كمية اصدارة واصقتراد، جامعة بغداد.التفؾق التشافدى، 
فى إدراك الزبؾن لجؾدة الخدمة دراسة إستظ اية ألراء عضشة مىؽ مىديرى مشغسىات   ، دور التؾجا8508الك اى،أمضر ئعسة مخيف،)

 القظاع الديااى الرغضرة والستؾسظة الحجؼ فىى محافغىة الشجى  األ ىراف رسىالة ماجدىتضر كميىة اصدارة واصقترىاد جامعىة
 .41-40الكؾفة، ص

 ، اختحىار الىدور الؾسىيط ل سىحكيات التشافدىية فىي 8580ادضؽ ،أسامة معاوية بخضت & عبدالحسضد ،عبدالسعظى ها ؼ عبدالحسضد، )
الع قىىة اىىضؽ تحىىديات السشافدىىة والتفىىؾق التشافدىىي فىىي الجهىىاز السرىىرفي بسحميىىة دئقىى  بالؾاليىىة الذىىسالية بالدىىؾدان، مجمىىة 

 81-0 0 4)4ألعسال0 اقتراد السال و ا
 فىي الحىااثضؽ الريىادي لىدي األداء تشسيىة فىي الريىادي التؾجىا دور لتفعضىل مقتىرح  ، ترؾر8508اسد، دمحم مرظفى دمحم مرظفى، )

 .420-485،ص ص 4ع ,14التربية، م   كمية - السشؾ ية أسضؾ ، جامعة بجامعة التربية كمية
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 ،دور التؾجىا الريىىادى فىىى تحقضىق األداء الجىىامعى الستسضىىز دراسىىة 8501اوة ،)الزيىادى ،صىىحاح ادىىضؽ  ىىش ور ضد،صىالح عبىىد الر ىىا 
تحمضمية ألراء الكيادات الجام ية فى عضشة مؽ كميات جامعات الفىرات األوسىط ،مجمىة القادسىية لمعمىؾم اصداريىة واصقترىادية 

 .852،ص8،ع00ج 
فىىىىىي تحقضىىىىىق التفىىىىىؾق التشافدىىىىىي، دراسىىىىىة االىىىىىة مؤسدىىىىىة  ، أثىىىىىر االسىىىىىتراتيجية الهجؾميىىىىىة 8508رياض،اؾايدىىىىىى & سسضر،سىىىىىشحؾن، )

 .8،ع0ماكدتؾر،جامعة الظاهرى،كمية العمؾم االقترادية والتجارية،مجمة الحذائر االقترادية ، م 
 ،أبعىىاد التؾجىىا الريىىادى ودورهىىا فىىى تحقضىىق فاعميىىة القىىرارات اصسىىتراتيجية فىىى قظاعىىات الرىىشاعات الغ ائيىىة 8507زعسىىار ،سىىمسى ،)

 42دراسة االة عسر اؽ عسر لمعجائؽ ،قالسة ،مؤسدة ئقاوس لمسحبرات ،باتشة،رسالة ماجدتضر،ص الجزائرية،
 ، دور إدارة ع قىىىة الزبىىىؾن فىىىى تحقضىىىق التفىىىؾق التشافدىىىى دراسىىىة االىىىة مؤسدىىىة مىىىؾبضميس 8502 ىىىرفى ، جسعىىىا و كؾا ىىىى ،مىىىراد ،)

 الجزائر. ، جامعة أم البؾاقى، 45، ع 0الجزائر، مجمة الكمية اصس مية ، م  
 . ، الححت العمسيو مدخل تظبيقي، روابط لمشذر وتقشية السعمؾمات، مرر8585عضد، أيسؽ عادل، )
 ، دور ثقافىة اصيجاايىىة فىى تشسيىىة الدىسات الرياديىىة لىىدى الظى ب بالجامعىىات العربيىة فىىى عىل مشىىاخ تشغيسىىى 8500عضىد،أيسؽ عىىادل )

 ة األزهر ،العدد الثالت عذر.جامع–داعؼ، السجمة العمسية لقظاع كميات التجارة 
 . www.mot.govموقع الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 
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