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َلُيۡع ِفي َسِبيلِ  َثُل ٱلَِّحيَغ ُيشِفُقػَن َأۡمػََٰ َكَسَثِل َحبٍَّة َأۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَشاِبَل ِفي  ٱّللَِّ  مَّ

ْاَئُة َحبَّٖةٖۗ وَ  ِعُف ِلَسغ َيَذٓاُءُۚ وَ  ٱّللَُّ ُكلِّ ُسۢشُبَمٖة مِّ ِسٌع َعِميعٌ  ٱّللَُّ ُيزََٰ ٱلَِّحيَغ  )( وََٰ
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  )(َواَل َخۡػٌف َعَمۡيِيۡع َواَل ُىۡع َيۡحَدُنػنَ  َربِِّيعۡ  ِعشجَ 
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 إلىجاءا

 إذا كان اإلىجاء يعبخ ولؾ بجدء مؽ الؾفاء...       

 ص لمبذخية جسعاء ومشبع العمؼ نبيشا دمحم لى مؽ أرسمو هللا تعالى رحسة  إفاإلىجاء 

 إليػ يا حبيبة السختار وروحو التي بيؽ جشبيو... يػ يا راضية.. إليػ يا مخضية... سّيجتي ومؾالتي... إل 

سّيجتي.. ُأىجيػ ىحا الجيج الستؾاضع.. وىؾ بزاعتي السدجاة.. وصحيفة والئي الخالص.. راجيا  مؽ هللا تعالى 

 ومشكؼ القبؾل. 

 ....نا ... والجي الحبيبعغيؼ األثخ في نفدي...قجوتي في الحياة... بخا  وإحدا إلى َمْؽ لو

                                         حشان الحياة الحي ال يشزب...والجتي العديدة... عخفانا  وتقجيخا   إلى 

                            شييج االندانية  ي ... والدميل... واصجقائواخؾتي واخؾاتي  , والديأ , زوجي إلى سشجي في الحياة

 ...(عبج الخزاقفايق  )

ىجي ىحا الجيج ..أوفي مقجمتيؼ األستاذ حدشيؽ محسؾد السمي زمالئي في دائختي السخكد اإلرشادي في بابل 

 . الستؾاضع
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 ب                                                                                               

                                                                          وعخفانكخ ش 

, وىؾ باسسوإن الحسج والعخفان مؽ تسام الشعسة وحدؽ الفزيمة وطيب السشبت, الحسج لمسؾلى والبجء        

 السعيؽ الحسيج.

 ., رئاسة وعسادة وأساتحة وإدارييؽدالقادسية / كمية االدارة واالقتراجامعة الى لعخفان واوالتقجيخ  بالذكخ أتقجم

عمى قبؾلو  تأطيخ  ميخ حدؾني ألاثيخ عبج االجكتؾر االستاذ أتقجم بالذكخ الجديل الى االستاذ السذخف كسا 

مى ما أحاطشي بو مؽ تؾجييات ومالحغات قيسو انارت لشا سبيل , وعمى رحابة صجره وطؾل صبخه, وعبحثي

 اتساميا.

وإيسانا  بفزل االعتخاف بالجسيل وتقجيؼ الذكخ واالمتشـان ألصحاب السعخوف فإني أتقجم بالذكخ الجديل والثشاء 

عسال  األاالفاضل في قدؼ إدارة ي تحتوأخص بالحكخ: أسا اتسام مخحمة الجراسةفي  نيالعغيؼ لكل مؽ ساعج

 عّشي خيخ الجداء.  ؼ( . أسأل هللا أن يجدييجسيعا هللا ؼ)حفغي

تقجم , كسا أ رسالتيكسا أقجم شكخي الجديل ألفخاد عائمتي جسيعا  عمى تذجيعيؼ ومداعجتيؼ لي حتى أتسست  

ة اتسام الجراسات العميا  االعداء خالل مخحم في قدؼ إدارة األعسال / الظمبةبالذكخ الجديل لكافو زمالئي 

 .   والى دائختي السخكد االرشادي في بابل لجعسيؼ لي ومدانجتي في دراستي الجراسة 
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 السدتخمص

التخصيط االستخاتيجي الستسثل بـ )دعع االدارة العميا,  تأثيخييجف البحث الحالي الى معخفة      

والتحميل البيئي, وتجريب وتأىيل العامميغ( في تدػيق السشتجات الدراعية لجػ  عيشة مغ العامميغ 

                         الستسثمة  في بابل لتجريب الدراعي/السخاكد االرشادؼفي وزارة الدراعة/ دائخة االرشاد وا

بـ )السشتجات الدراعية, وتدعيخ السشتجات الدراعية, والتخويج لمسشتجات الدراعية, وتػزيع السشتجات 

تأثيخ التخصيط  ىشاكليحا فقج تسثمت مذكمة البحث في تداؤل جػىخؼ مفاده ىل و الدراعية(, 

جل تبيان أالستبانة مغ داة اأاستعسال  تعّ , وعميو االستخاتيجي في تدػيق السشتجات الدراعية؟

( عامل, ومغ 113 قياس مدتػػ تػافخ متغيخات البحث في عيشة مغ العامميغ والبالغ عجدىع )

مجسػعة مغ االدوات االحرائية والتي تسثمت بـ )التػزيع  اىجاف البحث تع استعسالاجل بيان 

كخونباخ الفا, والػسط الحدابي, واالنحخاف الصبيعي, ومعادلة الشسحجة الييكمية, ومعامل 

استخخاجيا بػاسصة بخنامج  السعيارؼ, ومعامل ارتباط بيخسػن, ومعامالت االنحجار التي تعَ 

(AMOS.V.26 وعميو ,)ضيخت نتائج البحث وجػد عالقة ارتباط وتأثيخ معشػية لمتخصيط أ

السبحػثة  السشطسةاىتسام  الىوكسا تػصل البحث االستخاتيجي في تدػيق السشتجات الدراعية, 

العسل وانجازه خالل   بتسكيغ العامميغ ومشحيع الحخية واالستقاللية في العسل لتدييل انديابية

 . وقت محجد مغ خالل االبجاع في وسائل الجعع الالزمة

  

العميا ,التحميل البيئي , تجريب وتأىيل  دعع اإلدارة : التخصيط االستخاتيجي,الكمسات الخئيدة

السشتجات الدراعية, وتدعيخ السشتجات الدراعية, والتخويج السشتجات الدراعية,  دػيقالعامميغ , ت

 .راعية, وتػزيع السشتجات الدراعيةلمسشتجات الد 
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 السقجمة 

يسثل التخصيط االستخاتيجي وضيفة االدارة العميا التي تعسل عمى اقامة وسائل االترال        

جل معالجة السذاكل التي يسكغ ان تػاجو تدػيق السشتجات الدراعية, أمغ , والفيع السشاسبة 

الذخكات ىػ التأثيخ عمى الدبائغ مغ خالل بشاء عالقات  إلدارةفمصالسا كان الياجذ االكبخ 

 وايرال فكخة السشتج مغ خالل التخويج لو عمى اكبخ نصاق مسكغ. ايجابية

 و مختمصا  أ ا  و خاصأ عاما   سػاء كانت قصاعا   مشطسةية أىجاف أ فسغ السيع والزخورؼ لتحقيق 

 تػضيف اليات التخصيط االستخاتيجي السشاسبة في التدػيق لسشتجاتيا وسمعيا وخجماتيا, فزال  

عغ ضخورة احجاث تصػيخات عمى السشتجات الدراعية بسا يالءم ويتشاسب مع حاجات ورغبات 

 الدبائغ وتصمعاتيع ورغباتيع عمى مختمف مدتػيات تفكيخىع.

ذ إن مخاكد تدػيق السشتجات الدراعية تؤدؼ دورا كبيخا في دفع عسمية التشسية نحػ االمام, إ   

سػاق الجول الستقجمة, أد البذخية في مجال السشافدة مع مػال والجيػ تعسل عمى تحخيظ رؤوس األ

ن أ السشطساتمسا لو دور في تعديد االمغ الغحائي واالقترادؼ لتمظ الجول, مسا يتحتع عمى 

حجاث تحديشات إتعسل عمى مػاكبة التصػرات الحجيثة في الخصط االستخاتيجية السشاسبة لتصػيخ و 

وخاصة فيسا يتعمق بـ )السشتجات الدراعية, وتدعيخ ممحػضة عمى تدػيق السشتجات الدراعية 

 السشتجات الدراعية, والتخويج لمسشتجات الدراعية, وتػزيع السشتجات الدراعية(.

حجاث إعمى دور التخصيط االستخاتيجي في في التعخف  أىجافوومغ ىحا السشصمق يدمط البحث 

تحقيق ىحا اليجف لجأ البحث تحديغ ممحػظ في تدػيق السشتجات الدراعية, وعميو فسغ اجل 

ول مبحثيغ, تسثل السبحث ربعة فرػل, ضع الفرل األألى إالحالي الى تقديع متصمبات البحث 

بشاء السبحث الثاني لعخض مجسػعة مغ الجراسات  وتعّ ول في السشيجية العمسية لمبحث, األ
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ول ُخرز لفمدفة األار الشطخؼ لمبحث بػاقع مبحثيغ الدابقة, بيشسا تشاول الفرل الثاني االش

 التخصيط االستخاتيجي, وبيغ الثاني تدػيق السشتجات الدراعية.

خيخ فقج بيغ ما ما الفرل األأمباحث,  بيغ الفرل الثالث الجانب التصبيقي لمبحث بػاقع ثالثة

 بيانيا في السبحث االول, والتػصيات التي تعّ  والتي تعَ , تػصل اليو البحث مغ استشتاجات 

 . بشاءىا في السبحث الثاني
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 ولالسبحث األ 

 البحثمشيجية 

ـــــة البحـــــث, إذ إ       ـــــى مذـــــكمة يدـــــتعخض ىـــــحا السبحـــــث مذـــــكمة وأىـــــجاف وأىسي ن التعـــــخف عم

, السبحػثـــــة الػقـــــػف عمـــــى نقـــــاط الزـــــعف التـــــي تعـــــاني مشيـــــا العيشـــــة يـــــتع مـــــغ خـــــالل  بحـــــثال

 تي:وبالتالي يسكغ بيان ذلظ وفق اآل

 -: بحثمذكمة ال / وال  أ

ــــــــف مشطســــــــات ىــــــــع الػســــــــائيعــــــــج التخصــــــــيط االســــــــتخاتيجي مــــــــغ أ      ــــــــي تدــــــــتخجميا مختم ل الت

كبيـــــخ فـــــي وغيـــــخ اليادفـــــة لمـــــخبل فـــــي عسمياتيـــــا الخاصـــــة لســـــا لـــــو مـــــغ دور , عســـــال اليادفـــــة األ

ــــى تدــــػيق السشتجــــات الدراعيــــة, فــــ ذا مــــا تــــعّ  ــــح  نســــػ وتحدــــيغ قــــجرة السشطســــات عم تخصــــيط وتشفي

ـــــاجل لتدـــــػيق السشتجـــــات  ـــــق الش ـــــجعع التصبي ـــــاجل فـــــان ىـــــحا ي خصـــــة اســـــتخاتيجية ســـــميسة بذـــــكل ن

, وانخفــــــــاض وتحدــــــــيغ معــــــــجل الخبحيــــــــة ,  الدراعيــــــــة وخاصــــــــة فــــــــي مجــــــــال زيــــــــادة اإلنتاجيــــــــة

والتــــــي يسكــــــغ  بحــــــثالحــــــالي لمسشطســــــة, ومــــــغ ىشــــــا تبــــــخز مذــــــكمة الداء التكــــــاليف وتحدــــــيغ األ

ــــــأثيخ التخصــــــيط االســــــتخاتيجي فــــــي تدــــــػيق  عكدــــــيا فــــــي تدــــــاؤل جــــــػىخؼ مفــــــاده ىــــــل ىشــــــاك ت

ــــة؟, وتشبثــــق مــــغ ىــــحا التدــــاؤل عــــجة تدــــاؤالت فخعيــــة ميســــة  ــــة السبحػث ــــة لمعيش السشتجــــات الدراعي

 ىي:

يجي فــــــــي دائــــــــخة اإلرشــــــــاد ة بـــــــالتخصيط االســــــــتخاتالسبحػثــــــــمـــــــا مدــــــــتػػ اىتســــــــام العيشــــــــة  .ٔ

 ؟والتجريب الدراعي / السخكد اإلرشادؼ في بابل 

شبيعة العالقة بيغ التخصيط االستخاتيجي و تدػيق السشتجات الدراعية ما في دائخة اإلرشاد  .ٕ
 والتجريب الدراعي / السخكد اإلرشادؼ في بابل ؟



 

 

٘ 
خة اإلرشاد والتجريب ىل يؤثخ التخصيط االستخاتيجي في تدػيق السشتجات الدراعية في دائ .ٖ

 الدراعي / السخكد اإلرشادؼ في بابل ؟
ــــــؤثخ التخصــــــيط االســــــتخاتيجي .ٗ ــــــل البيئــــــي ,  ىــــــل ي ــــــا , التحمي بأبعــــــاده ) دعــــــع اإلدارة العمي

) السشـــــــتج الدراعـــــــي ,  بأبعـــــــادهتـــــــجريب وتأىيـــــــل العـــــــامميغ ( فـــــــي تدـــــــػيق السشتجـــــــات الدراعيـــــــة 

 تدعيخ السشتج الدراعي , التخويج لمسشتج الدراعي , تػزيع السشتجات الدراعي ( .

 -: بحثال ىجافأ / ثانيا  

           بأبعـــــــاده الحـــــــالي ىـــــــػ قيـــــــاس تـــــــأثيخ التخصـــــــيط االســـــــتخاتيجي  بحـــــــثن الغـــــــخض الـــــــخئيذ لمإ    

جــــــات فــــــي تدــــــػيق السشت ل العــــــامميغ () دعــــــع اإلدارة العميــــــا , التحميــــــل البيئــــــي , تــــــجريب وتأىيــــــ

 تية:في الشقاط اآل البحث الحاليىجاف الدراعية, ومغ ىشا يسكغ حرخ أ 

التعـــــخف عمـــــى مـــــجػ اســـــيامات التخصـــــيط االســـــتخاتيجي فـــــي تحدـــــيغ تدـــــػيق السشتجـــــات  .ٔ

 الدراعية.

 .خاتيجي وتدػيق السشتجات الدراعية قياس شبيعة العالقة بيغ التخصيط االست .ٕ

 . تيجي في تدػيق السشتجات الدراعيةتأثيخ التخصيط االستخاالتعخف عمى  .ٖ

 -: بحثىسية الأ / ثالثا  

التخصيط االستخاتيجي بيغ والتأثيخ  , في قياس شبيعة ونػع العالقة بحثىسية الأ تكسغ     

ات الدػق واشباعيا قجر االمكان, وتدػيق السشتجات الدراعية, وبيان االسيام في تمبية متصمب

ىسية التخصيط االستخاتيجي في تحديغ تدػيق السشتجات تعخيف العيشة السجروسة في أ  إضافة إلى

 الدراعية.

 



 

 

ٙ 
 -: بحثال فخضيات رابعا /

 تية:اآل الفخضياتبحث تع صياغة ال ألىجافتحكيقا 

: تػجــــج عالقــــة ارتبــــاط ذات داللــــة احرــــائية معشػيــــة بــــيغ التخصــــيط ولــــىالفخضــــية الخئيدــــة األ 

السشتجـــــات الدراعيـــــة, وتشبثـــــق مـــــغ ىـــــحه الفخضـــــية عـــــجة فخضـــــيات فخعيـــــة االســـــتخاتيجي وتدـــــػيق 

 ىي:

وتدــــــػيق  دعـــــع االدارة العميـــــاتػجـــــج عالقـــــة ارتبـــــاط ذات داللـــــة احرـــــائية معشػيـــــة بـــــيغ  .ٔ

 السشـــــــتجتـــــــخويج , و الدراعـــــــي السشـــــــتجتدـــــــعيخ , و الدراعـــــــي السشتجـــــــات الدراعيـــــــة بأبعـــــــاده )السشـــــــتج

 (.الدراعي السشتجتػزيع , و الدراعي

وتدـــــــػيق  التحميـــــــل البيئـــــــيتػجـــــــج عالقـــــــة ارتبـــــــاط ذات داللـــــــة احرـــــــائية معشػيـــــــة بـــــــيغ  .ٕ

 السشـــــــتجتـــــــخويج , و الدراعـــــــي السشـــــــتجتدـــــــعيخ , و الدراعـــــــي السشتجـــــــات الدراعيـــــــة بأبعـــــــاده )السشـــــــتج

 (.الدراعي السشتجتػزيع , و الدراعي

 تـــــــجريب وتأىيـــــــل العـــــــامميغتػجـــــــج عالقـــــــة ارتبـــــــاط ذات داللـــــــة احرـــــــائية معشػيـــــــة بـــــــيغ  .ٖ

تــــــخويج , و الدراعــــــي السشــــــتجتدــــــعيخ , و الدراعــــــي ق السشتجــــــات الدراعيــــــة بأبعــــــاده )السشــــــتجوتدــــــػي

 (.الدراعي السشتجتػزيع , و الدراعي السشتج

ــــة ــــيغ التخصــــيط  :الفخضــــية الخئيدــــة الثاني ــــة ب ــــة احرــــائية معشػي ــــأثيخ ذات دالل تػجــــج عالقــــة ت

ــــــق مــــــغ ىــــــحه الفخضــــــية عــــــجة فخضــــــيات  ــــــة, وتشبث ــــــي تدــــــػيق السشتجــــــات الدراعي االســــــتخاتيجي ف

 فخعية ىي:

 



 

 

ٚ 
فــــــي تدـــــــػيق  جعع االدارة العميــــــاتػجــــــج عالقــــــة تــــــأثيخ ذات داللـــــــة احرــــــائية معشػيــــــة لـــــــ .ٗ

 السشـــــــتجتـــــــخويج , و الدراعـــــــي السشـــــــتجعيخ تدـــــــ, و الدراعـــــــي السشتجـــــــات الدراعيـــــــة بأبعـــــــاده )السشـــــــتج

 (.الدراعي السشتجتػزيع , و الدراعي

ــــــــة احرــــــــائية معشػيــــــــة ل .٘ ــــــــة تــــــــأثيخ ذات دالل ــــــــل البيئــــــــيتػجــــــــج عالق ــــــــي تدــــــــػيق  متحمي ف

 السشـــــــتجتـــــــخويج , و الدراعـــــــي السشـــــــتجتدـــــــعيخ , و الدراعـــــــي السشـــــــتجالسشتجـــــــات الدراعيـــــــة بأبعـــــــاده )

 (.الدراعي السشتجتػزيع , و الدراعي

ـــــــة  .ٙ ـــــــأثيخ ذات دالل ـــــــة ت ـــــــل العـــــــامميغ فـــــــي إتػجـــــــج عالق ـــــــجريب وتأىي ـــــــة لت حرـــــــائية معشػي

تــــــخويج , و الدراعــــــي السشــــــتجتدــــــعيخ , و الدراعــــــي السشــــــتجتدــــــػيق السشتجــــــات الدراعيــــــة بأبعــــــاده )

 (.الدراعي السشتجتػزيع , و الدراعي السشتج

 -: مخظط البحث الفخضي / ا  خامد

مخ , األبحثىجاف الأ ىسية و أ ة وفخضيات ومذكمة و تجديج لفكخ  بحثيسثل السخصط الفخضي لم    

, ويػضل التخصيط االستخاتيجي وتدػيق السشتجات الدراعيةالحؼ يبيغ شبيعة ونػع العالقة بيغ 

 وبسا يأتي: .بحث( السخصط الفخضي لمٔالذكل )

: ويزع التخصيط االستخاتيجي, والحؼ يسكغ قياسو مغ خالل ثالثة ابعاد الستغيخ السدتقل (ٔ

 (.االدارة العميا, والتحميل البيئي, وتجريب وتأىيل العامميغدعع )

, الدراعي بعاد )السشتجي تدػيق السشتجات الدراعية, وضع أربعة أ: وتسثل فالستغيخ التابع (ٕ

 (.الدراعي السشتجتػزيع , و الدراعي السشتجتخويج , و الدراعي السشتجتدعيخ و 

  

 



 

 

ٛ 
 

 
 بحث( السخصط الفخضي لم 1 الذكل )

 عجاد الباحثإ مغ : السرجر

 -: بحثعيشة المجتسع و  وصف /  سادسا  

ة االرشـــــــــاد والتـــــــــجريب الدراعي/السخكـــــــــد وزارة الدراعـــــــــة/ دائـــــــــخ تسثــــــــل مجتســـــــــع البحـــــــــث فـــــــــي     

                    , اذ تـــــع تػزيـــــعالسشطســـــةبيشســـــا شـــــسمت عيشـــــة البحـــــث العـــــامميغ فـــــي ىـــــحه , بابـــــلفـــــي  االرشـــــادؼ

ــــــــــب اســــــــــتبانة( اســــــــــتسارة 124 مشيــــــــــا ), واســــــــــتخجع اســــــــــتبانة ( اســــــــــتسارة 130 ) , وبعــــــــــج تبػي

( اســــــتسارة أؼ بػاقـــــــع  113 البيانــــــات تبــــــيغ ان عــــــجد االســــــتسارات الرـــــــالحة لمتحميــــــل قــــــجرىا )

( يػضـــــــــــل  1  . والجـــــــــــجول)% (ٖٔوندـــــــــــبة التمـــــــــــف )  %(87 ندـــــــــــبة اســـــــــــتجابة مقـــــــــــجارىا )

 . خرائز عيشة البحث



 

 

ٜ 
(  113 ثمت في حجع عيشة بمغ )تس بحثن خرائز عيشة الإ(  1 يالحع مغ نتائج الججول )

 -والتي يسكغ تػزيعيا عمى الشحػ االتي:

ن أغمب العامميغ تسثل في فئة الحكػر والبالغ إتدتعخض الشتائج  :جتساعياالفئة الشؾع  .ٔ

قل تسثمت في فئة االناث ن الحريمة األإ(, بيشسا  % 81 بشدبة مئػية قجرىا )( و  92 عجدىع )

 السشطسةاىتسام  %( ويعػد الدبب في ذلظ 19 إجابة مداوية لـ ) ( أؼ بذجة 21 بتكخار قجرة )

 .بتػضيف فئة الحكػر نتيجة ضغػط العسل التي تتصمبيا الػضيفة السعشية

( وبشدبة مئػية  36 سشة( بتكخار مداٍو لـ )49  -42 : تسثمت اعمى فئة في )فئة العسخ .ٕ

عالية لحوؼ الخبخة مسا يسكشيا مغ %( مسا يعشي ان العيشة السبحػثة تستمظ شاقات  32 بمغت )

 تدػيق مشتجاتيا الدراعية بذكل انديابي وسيل.

    عمى فئة بتكخار قجرة أ فئة حسمة شيادة البكالػريػس ىي  : يالحع انفئة مدتؾى التعميؼ .ٖ

بتعييغ  السشطساتغمب أ ( ويعػد ىحا األمخ إلى اىتسام  % 70 مداوية لـ ) وبشدبة مئػية(  79 )

 حسمة الذيادات .

    الشتائج إن أغمب العامميغ ىع مغ يستمكػن خبخة تتجاوز  تبيش :عجد سشؾات الخجمةفئة  .ٗ

%( وىحا األمخ يجل عمى أن  35 ( أؼ بذجة إجابة قجرىا ) 39 سشػات( بتكخار مداٍو لـ ) 10 )

حجاث إلسشاسبة مغ اجل االستخاتيجيات ا مج مالءمة لػضعب العامميغ لجييع خبخات شػيمة األأغم

 تحديغ مدتسخ في تدػيق السشتجات الدراعية.

 

 

 

 



 

 

ٔٓ 
 

 ( خرائز عيشة البحث 1 الججول )

 انؼًش )تانسُىاخ( انُىع االظرًاػٍ

 % انركشاس % انركشاس

 81 92 روش

18-25 21 19 

26-33 22 19 

34-41 19 17 

 19 21 أثٝ
42-49 36 32 

 13 15 أوثشف 50 

 %100 113 انًعًىع %100 113 انًعًىع

 ػذد سُىاخ انخذيح يسرىي انرؼهُى

 21 24 5-1 70 79 ثىبٌٛس٠ٛط

 25 28 10-6 6 7 دثٍَٛ ػبٌٟ

 35 39 15-11 19 21 ِبخسز١ش

 5 6 دوزٛساٖ
16-20 12 10 

 9 10 فأوثش 20

 %100 113 انًعًىع %100 113 انًعًىع

 

 -: بحثنظاق ال / ا  سابع

ة االرشاد والتجريب دائخ  فيالعامميغ البذخية في تسثمت الحجود  -الحجود البذخية: -ٔ

 . بابلفي  الدراعي/السخكد االرشادؼ

كد خ خة االرشاد والتجريب الدراعي/السالحجود السكانية في دائ تسثمت -الحجود السكانية: -ٕ

 . بابلفي  شادؼاالر 

شيخ  أواخخوحتى  ٕٕٔٓسشة  ابأواخخ شيخ مغ  بحثالفتخة امتجت  -الحجود الدمانية: -ٖ

 .ٕٕٕٓ شباط

 

 



 

 

ٔٔ 
 

 -: طخائق جسع البيانات والسعمؾمات / ثامشا  

  :أدوات الجانب الشغخي- 

, والسجالت, العخبية واألجشبية االعتساد عمى الكتب غشاء الجانب الشطخؼ لمبحث تعّ إ جل أمغ      

 الذبكة العالسية لمسعمػمات)األنتخنت(. عغ والجوريات, فزال  

  :أدوات الجانب السيجاني- 

مغ السعايذة السيجانية  تتسحػر ىحه الفقخة حػل االدوات التي تع تبػيبيا في الجانب السيجاني  

لتي ذ تسثمت اداة الكياس الخئيدة اإ انات الخاصة في العيشة السجروسة,جل جسع البيأمغ  ,لمباحث

 ( يػضل محاور اداة الكياس. 2 (, والججول ) 2 , انطخ السمحق )داة االستبانة تع تبػيبيا في ا

 داة الكياس( محاور أ 2 الججول )

 السرجر الفقخات االبعاد الستغيخات

 التخظيط االستخاتيجي

 5 دعع االدارة العميا

 5 التحميل البيئي ٕٕٓٓحديغ والياشسي,

 5 تجريب وتأىيل العامميغ

السشتجات تدؾيق 

 الدراعية

 5 السشتج الدراعي

 ٕٚٔٓشتحػنة واخخون,
 5 السشتج الدراعيتدعيخ 

 5 السشتج الدراعيتخويج 

 5 السشتج الدراعيتػزيع 

 



 

 

ٕٔ 
 

 الثانيالسبحث 

 الجيؾد السعخفية الدابقةبعض 

 -: تؾطئة

التخصيط يتشاول ىحا السبحث بعس مغ الجيػد السعخفية التي تشاولت مػضػعات      

 , وعميو يسكغ استعخاض ىحه الجيػد في االتي:االستخاتيجي وتدػيق السشتجات الدراعية

 بالتخظيط االستخاتيجيدراسات سابقة تتعمق -: أوال  

 االستخاتيجي التخصيطب( دراسات سابقة تتعمق  3 الججول )

 ٕٙٔٓحدؽ والعسار, ٔ بحثال

القظاع الرشاعي لتحقيق التشسية االقميسية تحميل القابميات الحاتية في  بحثعشؾان ال
 )مجخل تخظيظي استخاتيجي(

جخاء تحميل مرفػفة التخصيط االستخاتيجي الكسية لمقابميات إالبحث عغ  بحثىجف ال
 الحاتية لمقصاع الرشاعي

السشذآت الرشاعية الكبيخة في محافطة بابل مقارنة مع السدتػػ الػششي  بحثعيشة ال
 )العخاق(

في القصاع الرشاعي عمى  ةن محافطة بابل تستمظ قابميات ذاتيإ (ٔ بحثنتائج الأىؼ 
وىي تسثل مؤشخات قػة كبيخة يسكغ تعديدىا لمتغمب , السدتػػ الجاخمي 

وعمى السدتػػ الخارجي يستمظ ىحا  , عمى مؤشخات الزعف الجاخمية
 .القصاع مؤشخات فخص كبيخة يسكغ استثسارىا لتقميل التيجيجات الخارجية

عمى لو قابميات ذاتية جيجة ومذجعة  ان القصاع الرشاعي مكانيا   (ٕ



 

 

ٖٔ 
 .بحثحجاث التشسية االقميسية لسشصقة الإلى إاالستثسار الحؼ سيؤدؼ الحقا 

 ٕٛٔٓمحسؾد وعؾاد, ٕ بحثال

 التخظيط االستخاتيجي وتأثيخه في الحكاء االقترادي  بحثعشؾان ال

 االستخاتيجي السؤثخة عمى الحكاء االقترادؼمعخفة ما اىع ابعاد التخصيط  بحثىجف ال

, والبالغ عجدىع العامميغ في الذخكة العامة لسشتجات البان أبي غخيب بحثعيشة ال
 ( عاملٖٓ)

وجػد عالقة ارتباط ذات داللة احرائية مػجبة بيغ التخصيط  (ٔ بحثأىؼ نتائج ال
 االستخاتيجي والحكاء االقترادؼ

التخصيط االستخاتيجي والحكاء وجػد تأثيخ معشػية بيغ ابعاد  (ٕ
 االقترادؼ

 ٜٕٔٓعمؾان واخخون, ٖ بحثال

 تأثيخ التخظيط االستخاتيجي في أداء العامميؽ بحثعشؾان ال

 داء العامميغ في التخصيط االستخاتيجيأالتعخف عمى مجػ تأثيخ  بحثىجف ال

محافطة كخبالء الكيادات في السرارف التجارية واالسالمية الخاصة في  بحثعيشة ال
 ( قيادؼ.ٓٛ, والبالغ عجدىع )السقجسة

ان السرارف التجارية واالسالمية تتبايغ في تبشي جسيع  ابعاد متغيخ  بحثأىؼ نتائج ال
ن نتائج تحميل إثبت أ ىجاف الحؼلتخصيط االستخاتيجي, عجا ُبعج األا

 التبايغ عجم وجػد فخوق معشػية بيغ السرارف السجروسة.
 ٕٕٓٓؽ والياشسي,حدي ٗ بحثال

 الخشاقة التشغيسية وفقا لتؾجيات التخظيط االستخاتيجي بحثعشؾان ال

لتػجيات التخصيط  وفقا  , مكانية تخشيق مشطسات االعسال إالتعخف عمى  بحثىجف ال
 االستخاتيجي



 

 

ٔٗ 
ومجراء الذعب في الذخكة العامة لتجارة , قدام ومعاونييع مجراء األ بحثعيشة ال

 ( فخد٘٘والسكائغ والبالغ عجدىع )الديارات 
 وجػد عالقة ارتباط وتأثيخ بيغ الخشاقة التشطيسية والتخصيط االستخاتيجي بحثأىؼ نتائج ال

 Sara et al.,2021 ٘ بحثال

 The effects of strategic planning, human resource and بحثعشؾان ال

asset management on economic productivity: A case 

study in Indonesia 

ة السػجػدات في االنتاجية ستخاتيجي والسػارد البذخية وادار تأثيخ التخصيط اال

 حالة في انجونيديا بحثاالقترادية: 

ة السػجػدات في ستخاتيجي والسػارد البذخية وادار قياس تأثيخ التخصيط اال بحثىجف ال

 االنتاجية االقترادية

 ( عاملٜٕٔانجونيديا والبالغ عجدىع )العامميغ في شخكة انتاجية في  بحثعيشة ال

ان لمتخصيط االستخاتيجي دور ميع في تحديغ السػارد الصبيعية والسػارد  بحثأىؼ نتائج ال

 البذخية واالقترادية في تعديد االنتاجية االقترادية لمسشطسة.

 Tarigan& Siagian,2021 ٙ بحثال

 The effects of strategic planning, purchasing strategy بحثعشؾان ال

and strategic partnership on operational performance 

تأثيخ التخصيط االستخاتيجي واستخاتيجية الذخاء والذخاكة االستخاتيجية في 

 االداء التذغيمي

الذخاكة التخصيط االستخاتيجي واستخاتيجية الذخاء و التعخف عمى دور  بحثىجف ال



 

 

ٔ٘ 
 االستخاتيجية في االداء التذغيمي

( شخكة في مشصقة جاوة الذخقية ٖ٘ٔعجد مغ شخكات الترشيع البالغة ) بحثعيشة ال

 في انجونيديا.

تخصيط االستخاتيجي واستخاتيجية الذخاء والذخاكة وجػد تأثيخ معشػؼ لم بحثأىؼ نتائج ال

 .األداء التذغيمي فياالستخاتيجية 

 بتدؾيق السشتجات الدراعيةدراسات سابقة تتعمق -ثانيا: 

 الدراعية السشتجات بتدػيق( دراسات سابقة تتعمق  4 الججول )

 ٕ٘ٔٓفتيحة, ٔ بحثال

 خرػصيات اختخاق االسػاق الجولية في مجال السشتجات الفالحية بحثعشؾان ال

السشتجات  خرػصيات اختخاق االسػاق الجولية في مجالبيان دور  بحثىجف ال

 الفالحية

 مقارنة لسشتج التسػر الجدائخية وبعس الجول االجشبية بحث بحثعيشة ال

ُيعج مشتػج التسػر اىع مشتػج يسكغ تدػيقو الى الدػق الجولي نطخا ما  بحثأىؼ نتائج ال

تستمكو الجدائخ مغ ميدة ندبية مغ حيث الكسية والجػدة حيث تذيخ 

مقجمة السشتجات الفالحية السرجرة الى االحرائيات الى انو يأتي في 

 الخارج.

 ٕٙٔٓعبجهللا, ٕ بحثال

 تكاليف الجػدة واثخىا في تدػيق السشتجات بحثعشؾان ال

التعخف عمى تكاليف الجػدة ومعخفة العالقة بيغ تكاليف الجػدة وتدػيق  بحثىجف ال



 

 

ٔٙ 
 السشتجات.

 صشع زيشة لمسشتجات الػرقيةالشدبة السئػية التي يسكغ الحرػل عمييا مغ  بحثعيشة ال

 إن تعسل الذخكة عمى تحديغ بخنامج الجػدة لسػاجية السشافديغ وتغمبات بحثأىؼ نتائج ال

رغبات وتػقعات العسالء, وعمى الذخكة إن تتبشى بخنامج تدػيقي متكامل 

يداعجىا عمى مػاجية السشافديغ, وتػفيخ قجر كاف مغ األمػال لتصػيخ 

 .السشتجات

 ٕٛٔٓالسدعؾدي, ٖ بحثال

 تقييع جغخافي لسخاكد تدػيق السشتجات الدراعية في محافطة كخبالء بحثعشؾان ال

عمى مخاكد تدػيق السشتػجات الدراعية والعػامل السؤثخة فييا كسا التعخف  بحثىجف ال

 ونػعا والتبايغ السكاني والدماني لسخاكد التدػيق.

 نػعية لعيشة مغ ندب السشتػجات الشباتية والحيػانية بحث بحثعيشة ال

دارة مخاكد التدػيق الستبع في محافطة كخبالء والستسثل في ان نطام إ بحثأىؼ نتائج ال

العسمي  باألسمػبعسميات الخدن والشقل والجسع والتعبئة والتغميف ال يتع 

الرحيل والسشطع, نتيجة ضعف الخبخة في مجال التدػيق الدراعي, وسػء 

, وانعجام البشى التحتية لتمظ االدارة والتشطيع مغ قبل الجيات السدؤولة 

 سػاق.ألا

 ٕٕٓٓسايح, ٗ بحثال

 يق الدراعي بيغ السعيقات والستصمبات التدػ  بحثعشؾان ال

ىع السعػقات التي تػاجو تدػيق السشتجات الدراعية مغ التعخف عمى أ  بحثىجف ال



 

 

ٔٚ 
 والفػاكو في والية تيبازة. , الخزخ

 ( مدارعا.ٓٙوالبالغ عجدىع ) في والية تيبازة غالسدارعيعيشة مغ  بحثعيشة ال

ارتفاع تكمفة السجخالت االنتاجية وعجم تػفخ مخازن مجيدة الستكبال ىحا  بحثأىؼ نتائج ال

ىع السعػقات التي ات التي تعخف بدخعة تمفيا ىي مغ أ الشػع مغ السشتج

 راعي.د تعتخض التدػيق ال

  Suhrob,2022 ٘ بحثال

 Brand Optimization for the Marketing of Agricultural بحثعشؾان ال

Products in Central Asia 

 تحديغ العالمة التجارية لتدػيق السشتجات الدراعية في اسيا الػسصى

 قياس مجػ تأثيخ العالمة التجارية في تدػيق السشتجات الدراعية بحثىجف ال

 عيشة مغ مشتجات الدراعية السرجرة في قيخغيدستان بحثعيشة ال

ناشئ لجسيػرية قيخغيدستان يعسل عمى  كاقترادان بشاء العالمة التجارية  بحثنتائج الأىؼ 

ليا مغ خالل الحج وتخفيف تأثيخ االسػاق السشافدة  الجوليةتصػيخ االسػاق 

 عمى مشتجاتيا.

 الحالية بحثفادة التي اضافتيا الجراسات الدابقة لممجاالت اال 

 اضافتيا الجراسات الدابقة في مجسػعة مغ الشقاط, وىي:فادة التي تشعكذ اىع مجاالت اال

 وتدػيق,  االستخاتيجي التخصيط ةالستعمقة بسػضػعياإلفادة مداعجة الباحث في تحجيج  (ٔ

 .الدراعية السشتجات



 

 

ٔٛ 
لسرادر الستسيدة والتي مجسػعة مغ ا عتسادا مغ خالل , االسيام في اغشاء الجانب الشطخؼ  (ٕ

 . البحث الحاليفزل عمى أ مػضػعاتضفاء إاسيست في 

, والعسل عمى وضع الحمػل السشاسبة الكفيمة بسعالجة اوجو بحثاالسيام في تحجيج مذكمة ال (ٖ

 .البحث الحاليالقرػر الحؼ تعاني مشو 

 التعخف عمى شبيعة عسل اختبارات الجانب التصبيقي, والعسل عمى استثسارىا بذكل صحيل. (ٗ

, فزال عغ بشاء البحث الحاليالخاص ب مداعجة الباحث في اعجاد السخصط الفخضي (٘

 الفخضيات التي يسكغ مغ خالليا الػقػف عمى اوجو القرػر الحؼ تعاني مشو العيشة السجروسة.

  والجراسات الدابقة البحث الحاليمجاالت التسيد بيؽ :- 

 عغ الجراسات الدابقة في االتي: البحث الحاليتشصمق الشقاط الجػىخية التي تتسيد بيا 

مغ السػضػعات السيسة التي  الدراعية السشتجات وتدػيق االستخاتيجي التخصيطُيعج مػضػع  (ٔ

 يسكغ مغ خالليا تحفيد وتذجيع العامميغ عمى تصػيخ مياراتيع ومعخفتيع وخبخاتيع في العسل.

 . ركيدة اساس في السشطسةبػصفو  بجاعباإل البحث الحالياىتسام  (ٕ

 الجراسات الحالية مقارنة بيغ الجراسات الدابقة.اختالف السقاييذ السعتسج في  (ٖ

االولى التي دمجت بيغ مػضػعيغ ميسيغ في االشار الفكخؼ  بحثال البحث الحاليتسثل  (ٗ

 الحجيث والجانب االكاديسي عمى حج عمع الباحث.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ولالسبحث األ 

 التخظيط االستخاتيجي

 تؾطئة

تيتع دراسة االدارة وبذكل اكثخ دقة االدارة االستخاتيجية بالسسارسة الفاعمة والكفػءة لمسشطسة,     

مغ خالل الػقػف عمى التحجيات والسسارسات السيسة التي مغ شأنيا ان تعسل عمى مػاكبة 

 ستخاتيجية التيمغ اجل التكيف معيا وبشاء الخصط اال, ساس أالتغييخات البيئية وخمق مختكدات 

 تجىػرومعخفة السشطسة مغ اجل االستجابة لخدود الفعل البيئية التي يسكغ ان  ةتعدز وتصػر ميار 

لى استثسار التخصيط إمخ ق الستبعة لتحكيقيا, مسا يؤدؼ األاىجاف السشطسة وتؤثخ في الصخ 

 االستخاتيجي مغ اجل الػقػف بػجو ىحه التحجيات.

 -: مفيؾم التخظيط االستخاتيجي /  وال  أ

وذلظ ,  التخصيط االستخاتيجي خسديشيات القخن الساضيالعجيج مغ السشطسات مشح  تدتخجم    

عشجما بجأت السشطسات الكبيخة في الجول الستقجمة بتصػيخ ما كان يجعى بشطع التخصيط بعيجة 

دواتو بالتصػر مسا ادػ الى اعتساده مغ قبل أالحيغ بجأ ىحا السفيػم بػسائمو و االمج, ومغ ذلظ 

صبل مػضػع التخصيط أمغ دول العالع, و لعجيج مغ السشطسات باختالف احجاميا, وفي العجيج ا

دت أسباب التي ىع األأ حج أوالستججدة في عمع االدارة ولعل  االستخاتيجي مغ السػضػعات اليامة

لى انتذاره ىي الجالئل التي تذيخ الى انخفاض ندبة الفذل في السشطسات التي تدتخجمو مقارنة إ

 ( Esfahani et al.,2018:2 ; ٕٔ: ٜٕٔٓتمظ التي ال تدتخجمو )وزوز,ب



 

 

ٕٔ 
( Camilleri,2018:117ساس وميسة لشجاح السشطسة )أداة أيسثل التخصيط االستخاتيجي 

 مشيجيا   (, اذ يسثل التخصيط االستخاتيجي مجخال  Musi et al.,2018:83وتحجيج دورة حياتيا )

(. Rana et al.,2017:166مج البعيج )لتحكيقيا عمى األتي تدعى السشطسة ىجاف اللتحقيق األ

ومغ ىحا السشصمق يسكغ فان وضع مفيػم شامل يعبخ عغ التخصيط االستخاتيجي امخ في غاية 

 ( يبيغ مفيػم التخصيط االستخاتيجي لسجسػعة مغ الباحثيغ. 5 الرعػبة, والججول )

 ( 5 الججول )

 مفيػم التخصيط االستخاتيجي

 السفيؾم والدشة والرفحةالباحث  ت

ٔ Farhan,2020:189 

وسيمة لتحديغ التػجو السدتقبمي لمسشطسة واالىتسام 

بتصػيخ قجراتيا و التججيج واالبجاع واستذخاق آفاق 

السدتقبل والتعامل مع متغيخاتو وتحجياتو بثقة وقجرة 

 وتفاؤل.

 ٕ٘٘: ٕٕٔٓرضػؼ, ٕ
ىجاف التي تتعمق بالسدتقبل لتحقيق األ سمدمة مغ القخارات

 مج البعيجة لمسشطسة لبقائيا ونسػىا عمى األالسقخر 

ٖ 
: ٕٕٔٓالشعيسي واالشخفي,

ٚٛٚ 

عسمية متكاممة لتحميل الطخوف البيئية السحيصة بالسشطسة 

سشطسة وضخوف السشافدة واالسػاق السدتفيجيغ وضخوف ال

 السشطسة. ىجافأ لى تحقق إخصة تيجف  إلعجادالجاخمية 

ٗ 
: ٕٕٔٓالػشيفي وخزيخ,

ٖٙٓ 

عسمية تسارسيا السشطسات الشاجحة تترف بانيا تدتذخف 

عمى نقاط القػة جل التعخف أمغ , مدتقبل السشطسة 



 

 

ٕٕ 
يجاد البجائل السشاسبة في الػقت إجل أوالزعف فييا, مغ 

 ومغ ثع اتخاذ القخارات التي تحقق مدتكبال  , السشاسب 

 . دارتيافزل لمسشطسة مغ قبل اأ

٘ Sara et al.,2021:382  

عسمية السشطسة لتحجيج استخاتيجيتيا , أو اتجاىيا , واتخاذ 

القخارات بذأن تخريز مػاردىا لستابعة ىحه 

االستخاتيجية. ىػ فغ إنذاء استخاتيجيات عسل محجدة , 

وتشفيحىا , وتقييع نتائج تشفيح الخصة , فيسا يتعمق 

 لمذخكة عمى السجػ الصػيل باألىجاف أو الخغبات الذاممة

ٙ 
Tarigan& 

Siagian,2021:365 

جيج تبحلو الذخكة بصخيقة مشزبصة ومشيجية لبشاء 

تفاعالت مع الػضائف ذات الرمة في وضع القخارات 

كسبجأ تػجييي ألىجاف الذخكة خالل فتخة محجدة لمحفاظ 

 عمى القجرة التشافدية لمذخكة وتعديدىا تجاه بيئة أعساليا.

 عجاد الباحثمغ إ : رالسرج

طسة استخاتيجيتيا او شالسفيو ويخػ الباحث التخصيط االستخاتيجي ىػ تخصيط بعيج السجػ تحجد 

 غيخات الخارجية والجاخمية لمبيئة .تجسيع الس االعتباراتجاىيا ويأخح في 

 . ىسية التخظيط االستخاتيجيأ -:ثانيا  

جل ألتي يسكغ مغ خالليا استثساره مغ ا ىسية التخصيط االستخاتيجي مغ الكيفيةأ تشبع      

تحقيق الشجاح في فحز البيئة وتقػيسيا ومعخفة السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية 



 

 

ٕٖ 
ىسية أ مثل, وعميو فان أجل استغالليا بذكل أمغ , والتقشية وتحجيج وصياغة الخصة السشاسبة 

 : تيآلااتيجي يسكغ صياغتيا في التخصيط االستخ 

 (ٚٔ: ٜٕٔٓوزوز, ; ٙٔ: ٕٕٔٓوليمى, صبخيشة ; ٚٗٗ: ٕٕٔٓوقاسع, الجيخاوؼ )

تائج: وذلظ مغ تحديغ الش,  تكامل بيغ مختمف مدتػيات السشطسةاستثسار الػقت وتحقيق ال

اكل: أؼ معالجة السذ,  وخصة عسل واضحة وايجابية لمسشطسةىجاف أ خالل بشاء رسالة و 

,  القزايا الستجاخمة والتخصيط ليا بذكل استباقيجل معالجة أوضع الحمػل السشاسبة مغ 

ع التعمع وااللتدام فخص لمتعمع وبشاء الفخيق: يدود التخصيط السشطسة بفخص مستازة لتذجي

 اترال وتدػيق فاعل كأداة االترال والتدػيق: يعسل التخصيط االستخاتيجي ,  داخل السشطسة

تحجيج وتػفيخ متصمبات تحقيق ,  مسشطسةتحجيج وصياغة الغايات واالىجاف االستخاتيجية ل, 

التأكج مغ ربط االىجاف االستخاتيجية لصسػحات واىجاف ,  االداء وتحقيق نسػ وتقجم السشطسة

تحجيج القزايا االساس التي ,  اصحاب االمػال واالدارة العميا ومرمحة اعزاء السشطسة

 . في السشطسة تشسية ميارات وخبخات العامميغ,  حػر العسل في السشطسةمتذكل 

 

 -: ىجاف التخظيط االستخاتيجيأ/  ثالثا  

تحكيقيا ىجاف التي تدعى السشطسة الى الستخاتيجي الى تحقيق جسمة مغ األيدعى التخصيط ا    

 Sadq) تيآللتخصيط االستخاتيجي عمى الشحػ اىجاف اأ يسكغ تحجيج مج البعيج, وبالتالي عمى األ

et al.,2020:151:) 



 

 

ٕٗ 
 ىجف تحميمي مثالي , يتع مغ خالل إنذاء: ألداء العام لمسشطسةا تحديغ وتصػيخ .ٔ

العامة ومػارده , والكيع والتصمعات الخاصة , وتأكيج  تووكفاءالفخص الدػقية لمسذخوع , استثسار 

 .تجاه السجتسع وأعزائو السشطسةالتدامات 

 استخاتيجياتيا و: أؼ قيام السشطسة بتحجيج الشسػ والتشسية عمى السجػ الصػيليزسغ  .ٕ

 .اتجاىيا, واتخاذ القخارات بذأن تخريز مػاردىا لستابعة ىحه االستخاتيجية

التغمب بشجاح عمى عػامل السشافدة : أؼ (التأكجيداعج عمى تقميل السخاشخ )عجم  .ٖ

الخسدة , وبالتالي , لزسان أقرى عائج عمى استثسار السشطسة, كسا تذيخ الى البخنامج والخصة 

 . ام لسػضػع اإلدارة لتحقيق أىجافيا االستخاتيجيةوالسدار الع

صبيق شخق وأساليب التخصيط ؼ تأ :السدارات االستخاتيجية لمسشطسة تحجيج وتػجيو .ٗ

االستخاتيجي في أعساليا, فالسشطسات التي لجييا مفيػم واضل السعالع في التخصيط االستخاتيجي 

 .(Du et al.,2021:116) لجييا القجرة األعمى لتحقيق أىجافيا

ا بالتػسع والشسػ والخبحيةتحجيج قخارات االستثسار وتػجيييا  .٘ تصػيخ : أؼ متبػع 

وعسمية تشفيح وتقييع , استخاتيجيات شػيمة األجل لديادة الخبحية والقجرة التشافدية لكيانات األعسال 

 . ىحه االستخاتيجية

رة األزمات بجال  مغ يداعج التخصيط االستخاتيجي عمى التعامل مع السذاكل بصخيقة إدا .ٙ

 نيج رد الفعل.

 

 

 

 



 

 

ٕ٘ 
 -: فؾائج التخظيط االستخاتيجي /  رابعا  

مغ شأنيا أن تداىع في تعديد أداء جسمة مغ الفػائج التي يحقق التخصيط االستخاتيجي      

, وبالتالي يسكغ تحديغ الخبحية ويتع مغ خالل تحقيق التػاصل والخيادة في الرشاعة, و السشطسة

 االتي:تحجيج ىحه الفػائج في 

(A/ Basel& Osman,2020:128-129 ; Alfayez,2020:2656 ; Sadq et 

al.,2020:151-152( 

 

 تحجيج السذاكل أو العػائق التي تحػل دون تحقيق األىجاف. (ٔ

جػانب وتعطيع دورىا في ال, تحفيد القادة أو اإلدارة العميا لرياغة رؤية مدتقبمية مذتخكة  (ٕ

 التقشية.

 غخس العسل الجساعي وتعسيق التشديق بيغ السدتػيات اإلدارية السختمفة. (ٖ

يػحج نطام الكيع عمى أساس الجػدة الذاممة والذفافية والعجالة والسداءلة واالبتكار واإلبجاع  (ٗ

 واألداء السؤسدي السخاقب والخضا الػضيفي.

 الزعف لتحقيق الخؤية االستخاتيجية.ونقاط , يػضف نقاط القػة والفخص ويقمل التيجيجات  (٘

لستابعة تشفيح الخصط وتحقيق األىجاف ضسغ إشار  ةيػفخ مؤشخات األداء الشػعية والكسي (ٙ

 زمشي.

 تدتثسخ السػارد السالية والزػابط وتػجو الشفقات لتشفيح الخصط والبخامج السدتقبمية. (ٚ

والزعف وتحجيج البجائل تسكغ السؤسدة مغ تحجيج الفخص والسخاشخ وتحميل نقاط القػة  (ٛ

 السشاسبة واتخاذ القخارات الرحيحة لتحقيق األىجاف السخجػة.



 

 

ٕٙ 
ستخاتيجي , لتػضيل االتجاه االستخاتيجي , وأولػيات السؤسدة , واستالم وفيع اليجف اال (ٜ

 .واالستجابة التشطيسية

 -: خرائص التخظيط االستخاتيجي /  خامدا  

 صبخيشة) تيآليد بسجسػعة مغ الخرائز تتسثل بايتسان التخصيط االستخاتيجي يجب ان      

 :(ٙٔ: ٕٕٔٓوليمى,

 ىػ نطام متكامل يتع بذكل متعسج وخصػات متعارف عمييا. .ٔ

ىػ نطام لتحجيج مدار السشطسة في السدتقبل ويتزسغ ذلظ بتحجيج رسالة السشطسة  .ٕ

 واىجافيا والترخفات الالزمة لتحقيق ذلظ.

عسال أ تقبل وتحجد مجال دمحاوالت تسيد السشطسة في الستحجيج ىػ نطام يتع مغ خاللو  .ٖ

 نذصة السشطسة السدتقبمية.أو 

راء السشطسة والتيجيجات والفخص السخجػة آل لكل مغ نقاط القػة والزعف في ىػ رد فع .ٗ

 في البيئة.

وبذكل يحجد , عسل عمى مدتػػ مجمذ االدارة واالدارة العميا والتشفيحية  سمػبأىػ  .٘

 مدتػػ. كل ةويسيد مداىس

صحاب السرالل في أجساعات سمػب تحجيج العػائج والسدايا التي ستعػد عمى أىػ  .ٙ

 .السشطسة

 -: معؾقات التخظيط االستخاتيجي / سادسا  

وتشفيح الخصط االستخاتيجية التي , ىشالظ مجسػعة مغ السعػقات التي تقف دون حيمػلة     

 تي:آلالسشطسة, والتي يسكغ حرخىا في اتزعيا 



 

 

ٕٚ 
 -: معؾقات البيئة الجاخمية (ٔ

 سمػب, بدبب اعتقاد السجيخ:ىحا األ الستخجامجيخيغ او تخددىع عجم رغبة الس ( أ

: أؼ ان العامميغ ال يأخحون العسل بججية حكيكية اثشاء انجاز العسل ليذ ضسغ مدؤوليتيا -

 السيام السػكمة الييع.

ة التي تدتعسميا السشطسة صخيقاللى األمخ إ ىحا: يعػد نيع غيخ كفػء عمى الكيام بيحا العسلإ -

تجشيج السػارد السادية و البذخية مغ أجل تحقيق األىجاف و الغايات االجتساعية, و حل  في

عجم  تػفخ الػقت الكافي و  و تعيق تصػرىع, السعزالت التشسػية التي تعتخض أفخاد السجتسع 

 .لمكيام بالتخصيط االستخاتيجي

: أؼ عجم امتالك السشطسة االمكانيات ػل عميياضعف السػارد الستاحة وصعػبة الحر ( ب

 .بذأن تخريز مػاردىا لستابعة ىحه االستخاتيجيةالزخورية 

, وىحا يعػد الى عجم قجرة السجيخ االستخاتيجي عمى ادراك الفخص والسخاشخ الحكيكية ( ت

مذخكة تقييع نتائج تشفيح الخصة , فيسا يتعمق باألىجاف أو الخغبات الذاممة لضعف السجيخيغ في 

 . عمى السجػ الصػيل

لتشاسق التخابط وا, وىح يعػد الى صعػبة صعػبة جسع السعمػمات بدبب اضصخاب البيئة ( ث

 (ٓ٘ٔ: ٕٛٔٓمج )محسػد وعػاد,ىجاف قريخة األىجاف االستخاتيجية والسخحمية واألبيغ األ

 -: معؾقات البيئة الخارجية (ٕ

الحؼ يجعل التخصيط متقادمة ومعقج سخعة التغيخات في البيئة الخارجية لمسشطسة, االمخ  - أ

 نطخ لمعػامل الدياسية واالمشية واالجتساعية واالقترادية... الخ.



 

 

ٕٛ 
جمو عسمية التخصيط ألستاحة لمغخض الحؼ وضعت مغ عجم مالءمة السرادر ا - ب

-ٖٓٔ: ٜٕٔٓاالستخاتيجي مغ مػارد بذخية ومالية وفشية ومعمػماتية ... الخ. )عمػان واخخون,

ٖٔٔ.) 

سشطسة اثشاء خخػ التي تقف في وجو الىشاك مجسػعة مغ السعػقات األ: خخى أمعؾقات  (ٖ

عجم وضػح , و ة السػارد السالية لمسشطسةشح, و التبجيل الدخيع في البيئة مثل التخصيط االستخاتيجي

عجم قجرة االدارة , و االنذغال بالسذاكل الخوتيشية, و مقاومة السشطسة لعشاصخ التغييخ, و السدؤوليات

 (ٗ٘ٗ: ٕٕٓٓىجاف )جػاد واخخون,يج األعمى تحج

 

 

 

 -: شخوط التخظيط االستخاتيجي/  سابعا  

يفخض التخصيط االستخاتيجي مجسػعة مغ الذخوط التي يجب تػافخىا قبل تشفيح خصػاتو,     

 وىي:

يجب ان يتعامل التخصيط االستخاتيجي مع مدتقبل وضع اتخاذ القخار, مسا يعشي الشطخ في  (ٔ

وتأثيخ العػاقب بسخور الػقت عمى القخار الحؼ سيتع اتخاذه. ومغ ثع , ف ن جػىخ سمدمة الدبب 

 التخصيط االستخاتيجي الخسسي ىػ التحجيج السشتطع لمفخص والتيجيجات التي تكسغ في السدتقبل.

التخصيط االستخاتيجي ىػ عسمية تبجأ بتحجيج األىجاف التشطيسية , وتحجد االستخاتيجيات  (ٕ

قيا , وتزع خصة تفريمية لمتأكج مغ تشفيح االستخاتيجيات لتحقيق األىجاف والدياسات لتحكي

 التشطيسية. 



 

 

ٕٜ 
التخصيط االستخاتيجي ىػ مػقف استخاتيجي , وىػ أكثخ مغ عسمية فكخية , حيث ُتعج  (ٖ

السسارسة الفكخية شخيقة ججيجة مغ مجسػعة مغ العسميات أو اإلجخاءات أو اليياكل أو التقشيات 

 شػال عسمية التخصيط بأكسميا , مغ الزخورؼ تصبيق قػاعج القخار والتقييع. السحجدة, وعميو

, أؼ انو عسمية لقخارات الستخحة في الػقت الحالييتعامل التخصيط االستخاتيجي مع مدتقبل ا (ٗ

مغ مجسػعة مغ الخصط الستخابصة, وبالتالي يجب ترسيع نطام التخصيط االستخاتيجي الخسسي 

 (.Bramiana et al.,2020:3-4ة لكل مشطسة )ليشاسب الخرائز الفخيج

 -: خظؾات تظبيق التخظيط االستخاتيجي / ثامشا  

ىسية مخ في غالية األأتخصيط االستخاتيجي يتع تحقيق ال ضػئيان تحجيج الخصػات التي في إ    

ن يتع تعديد قابميات السشطسة عمى السشافدة وزيادة حرتيا الدػقية, وىحه أجل ضسان أمغ 

 :ىي اتالخصػ 

 تحجيج رسالة السشطسة: وىي تحجد أىجاف السؤسدة وتػجياتيا السدتقبمية. (ٔ

(: يدمط الزػء عمى الفخص SWOTتحميل نقاط القػة والزعف والفخص والتيجيجات ) (ٕ

 والتيجيجات ونقاط القػة والزعف.

 : يرف الشتائج السخجػة حدب جيػد السؤسدة.االستخاتيجيةتحجيج األىجاف  (ٖ

 االستخاتيجية: تعسل عمى تصػيخ تػجو السؤسدة لتحقيق أىجافيا ورسالتيا.تصػيخ الخيارات  (ٗ

تحجيج أفزل خيار استخاتيجي: إنو نتيجة العسمية الستدمدمة التي تبجأ بتقييع البجائل  (٘

 االستخاتيجية واختيار األفزل.

جية, تشفيح الخيار االستخاتيجي: ىػ رابط وسيط بيغ الرياغة والتحكع في االستخاتيجية مغ  (ٙ

 (.Al Basel& Osman,2020:128وجػانب الحياة الحالية والسدتقبمية مغ جية أخخػ )



 

 

ٖٓ 
 -:  بعاد التخظيط االستخاتيجيأ / تاسعا
 بعاد نطخا  تبشي ىحه األ ولكغ تعّ , ان ىشاك عجة ابعاد لمتخصيط االستخاتيجي  يجج الباحث     

 ٕٕٓٓحديغ والياشسي,لباحثيغ عمييا )لسجتسع وعيشة الجراسة, فزال عغ اتفاق اغمب ا ألىسيتيا
; Sadq et al.,2020:وىي كسا يمي ) 
 -: دعؼ االدارة العميا .ٔ

يذيخ دعع اإلدارة العميا إلى استعجاد اإلدارة العميا في السشطسة ويقشعيا بجعع التغييخات        

لمسػضفيغ مغ التي ستحجث في السشطسة. يعسل دعع اإلدارة العميا عمى تحديغ الدمػك السبتكخ 

يعتبخ االترال ىػ عالوة عمى ذلظ ,  ,بتكار لفأفخاد والتذجيع السباشخخالل تحجيج ىجف اال

 ة التي يسكغ لإلدارة العميا أن تشقل مفيػم اإلدارة إلى األفخاد وتأثيخ سمػك السػضفيغالتقشية الخئيد

(Sadq et al.,2020:152ف ,) االستخاتيجية زادت  دارةباإلو دعع االدارة العميا  اقتشاعكمسا زاد

: ٕٙٔٓ)زكية, مشجاح , و بجون ىحا الجعع تشزب مػارد االدارة االستخاتيجية و تفذللفخصتيا 

ٙٓ.) 

 -: التحميل البيئي .ٕ

لغخض ,  لمسشطسةوالخارجية , البيئي عمى تحميل مكػنات البيئة الجاخمية  ليدتشج التحمي      

الػصػل الى نقاط القػة والزعف في بيئتيا الجاخمية واكتذاف الفخص السسكشة واستثسارىا 

في بيئتيا الخارجية, اؼ ُيعج التحميل البيئي  السشطسةوالترجؼ لمتيجيجات التي تعيق عسل 

مجسػعة مغ الػسائل التي تدتعسميا االدارة في تحجيج مجػ التغيخ في البيئة الخارجية وتحجيج 

لسيدة التشافدية, اذ يتصمب التحميل البيئي معمػمات متاحة عمى ىيئة قػاعج بيانات وبخمجيات ا

في القخارات عمى الحاسبة ويخافق ذلظ تقجيخ نقاط القػة والزعف والفخص والتيجيجات السؤثخة 

 (.ٜٙٔ: ٕٕٓٓحديغ والياشسي,) SEOTحميل توىػ ما يدسى باالستخاتيجية لمذخكة 



 

 

ٖٔ 
احج االبعاد السيسة لعسمية التخصيط االستخاتيجي حيث يعشى بستابعة  لبيئيايسثل التحميل 

الستغيخات البيئية الجاخمية والخارجية لمسشطسة و تحميميا وتذخيز مػاشغ القػة والزعف في 

وتحقيق أىجافيا  أنذصتياأنذصتيا ومػاردىا السختمفة والتي تدتشج إلييا السشطسة في مسارسة 

أفزل , اذ ان خالل قجرتيا عمى تحجيج الفخص الستاحة والتيجيجات السحتسمةورسالتيا, وذلظ مغ 

في  واستخجامياالػسائل لالستجابة لمستغيخات البيئية ىي تمظ التي تدسل بتقػية وتعديد نقاط القػة 

مغ  مػاجيةالفخص الستاحة وتجشب التيجيجات السحتسمة, وكحلظ الػسائل التي تديع في  استثسار

أو تقميل أثارىا إلى أدنى حج مسكغ وىحه الػسائل تكػن مغ خالل عسمية التحميل نقاط الزعف 

 (.ٖٓٓ: ٕٕٓٓالبيئي )سعيج وكخيع,

 حداسمغ خالل االة يلستصمبات البيئاادراك عمى  يغالعامميديع التحميل البيئي في تصػيخ قجرة 

الداكشي, ) وكيفية التعامل معياالقزايا البيئية و العالقات,  باالستشاد الىبسكػناتيا,  ةالسعخفو 

ارات وانساط الدمػك يالعامميغ مجسػعة مغ السعارف والساكتداب (, فزال عغ ان ٚٗ: ٕ٘ٔٓ

: ٕ٘ٔٓالخالجؼ, ) السخضيواالتجاىات االيجابية نحػ البيئية وتفاعالت لتكػيغ الدمػك البيئي 

عبارة عغ مجػ ادراك  ئي( الى ان التحميل بالػعي البئٓٔ: ٕٛٔٓالدبعاوؼ, وتػصل ) .(ٖٚٙ

كيفية التعامل  التي يستمكػنيا مغ اجل فيعوالسفاليع البيئية  السفيجة بالسعمػمات العاملوالسام 

  .الدمػكيات االيجابية الرحيحة تجاه البيئة مغ خالل تعديدوالسحافطة عمى البيئة 

 -: تجريب وتأىيل العامميؽ .ٖ

ان ضسان مذاركة العامميغ في عسمية التخصيط االستخاتيجي ال بج مغ تشطيع ورشات عسل       

لفخق العسل وتبػيب وفيخسة جسيع الخدود لمحرػل عمى الخدود االيجابية ومتابعة ىحه الخدود مغ 

 Zhang et)(. ويخػ ٜٓٔ: ٕٕٓٓاجل معخفة الشتائج التي يسكغ ان تحققيا )فخحان,



 

 

ٖٕ 
al.,2019:4 ; Hanaysha,2016:298) دور ميع في تصػيخ يسارس تجريب العامميغ  ان

اداء واستسخار تصػر السشطسة وتحديغ السقجرات الجػىخية التشافدية, اذ يداعج تجريب العامميغ 

وتحديغ مػاقف العسل وقابميات , عمى تحديغ السعخفة والتكشػلػجيات السصمػبة مغ قبل السشطسة 

 .خ يديع في تحقيق نتائج عسل مخضيةن ىحا االمالعامميغ في العسل وبالتالي فا

عسمية تصػيخ ميارات العامميغ وتعمع مفاليع ججيجة مغ اجل تحديغ فاعمية يسثل تجريب العامميغ 

تداىع (, يسكغ ان Abomeh& Peace,2015:228) وكفاءة الػضائف التي يذغميا العامميغ, 

دمػكيات الخاصة بيع مغ والسيارات والفي مداعجة العامميغ عمى تعمع كيفية تحديغ السعخفة 

 فادة مغ البخامج السػجػدة داخل السشطسة مغ اجل تحديغ كفاءة عسل واداء السشطسةخالل اال

(Hanaysha& Tahir,2016:272,) 

عالية  ريب العامميغ وتأىيميع تفخز اىسيةىسية تج( ان أ ٜٕ :ٕٓٔٓحسادة,ومغ وجية نطخ )

 لمسشطسة يسكغ ان تطيخ في:

 . ة العامميغ في تحديغ فيسيع لمسشطسة وتػضيل ادوارىع فييامداعج (ٔ

 . مداعجة العامميغ في معالجة مذاكل العسل (ٕ

 . تشسية دافعية العامميغ نحػ االداء وخمق فخص اكثخ لتصػيخ معخفة وميارة العامميغ (ٖ

 .والخفالية لجػ العامميغ لإلدارة م في تشسية القابميات الحاتية االسيا (ٗ

ات الفخد في السجاالت السعخفة والسيارات واكتدابو ءنتيجة لديادة كفا املالعديغ اداء تح (٘

 .اتجاىات ايجابية نحػ العسل

واالستقخار والخضا  باألمغتعديد الخوح السعشػية لجػ العامميغ مغ خالل تصػيخ شعػرىع  (ٙ

 . عغ العسل



 

 

ٖٖ 
 . وعجم االعتسادية عمى االخخيغ في انجاز السيام السصمػبة بأنفديعزيادة ثقة العامميغ  (ٚ

 االبجاع الػضيفي وتشسية التفكيخ في سبل تصػيخ االختراص مغ العمػم الحجيثة. (ٛ

ما ىجف السشطسة مغ وراء تجريب العامميغ فان الغاية االساسية تقع في تحقيق اىجافيا مغ خالل أ

 اضفاء قيسة لسػاردىا البذخية بػاقع:

 . العامميغ وتػجيييع في تمبية متصمبات السشطسة تصػيخ (ٔ

 . خمق فخص التصػيخ الػضيفي أجلتعديد قجرات العامميغ مغ  (ٕ

 . تحقيق االىجاف االستخاتيجية التشطيسية (ٖ

 . اخزاع العامميغ لبخامج تجريبية مغ اجل الحج مغ تجىػر االداء التشطيسي (ٗ

 . تحديغ جػدة سمع وخجمات السشطسة (٘

 (.Semwal&Dhyani,2017:87) ات الفشية لمعامميغرفع مدتػػ السيار  (ٙ

معالجة اوجو القرػر التشطيسي الحؼ يحج مغ تصػيخ العامميغ والسشطسة بذكل خاص  (ٚ

 (.ٕٓٗ: ٕٕٓٓ)حسج وجمػب,

 . جحب السخشحيغ الججد واختبارىع وتجريبيع واالحتفاظ بيع (ٛ

 . تػفيخ ضخوف وشخوط عادلة لمتجريب (ٜ

 . السشطسة مغ خالل تػفيخ جسيع مدتمدمات التجريبتصبيق بخنامج التجريب في  (ٓٔ

 عمى أسذ عمسية وعسمية. ءّ عغ شخيق التجريب والتػجيو بشا رفع كفاءة العامميغ (ٔٔ

 (.ٕٓٗ: ٜٕٔٓتقميل الفجػة السعخفية والسيارات بيغ العامميغ )دمحم,  (ٕٔ

 . مداعجة العامميغ عمى تصػيخ مياراتيع داخل السشطسة (ٖٔ

 . غ والستعيشيغ الججدتخفيس وقت التعمع لمعاممي (ٗٔ

 . مذاركة العامميغ في تحجيج السعخفة والسيارات والقجرات التي يجب تعمسيا (٘ٔ



 

 

ٖٗ 
 . نذصة اثشاء عسمية التعمعمذاركة العامميغ في األ (ٙٔ

 . ػرد وميدة تشافدية لمسشطسةساستخجام خبخات العسل والسعخفة التي يتعمسيا العامميغ ك (ٚٔ

 (.Jha,2016:81تخاذ القخار )مشل العامميغ فخص لمسذاركة في عسمية ا (ٛٔ

 

 

  



 

 

ٖ٘ 
 السبحث الثاني

 تدؾيق السشتجات الدراعية 

 تؾطئة

ــــة       ــــع الجيــــػد السبحول ــــة نذــــاط شــــامل ومتكامــــل يذــــسل جسي يسثــــل تدــــػيق السشتجــــات الدراعي

لتحدـــــيغ االقترــــــاد السحمــــــي وجــــــحب اكبـــــخ قــــــجر مسكــــــغ مــــــغ السدـــــتثسخيغ لتحدــــــيغ واقــــــع ىــــــحه 

والدـــــبل الكفيمـــــة بالسحافطـــــة عميـــــو والقـــــاء الزـــــػء عمـــــى السشتجـــــات, فزـــــال عـــــغ ايجـــــاد الصـــــخق 

 اىسية استخجام السشتجات الدراعية السحمية, بجال مغ السشتجات السدتػردة وعالية التكمفة.

 . تدؾيق السشتجات الدراعيةمفيؾم  -وال :أ

ــــــو       ــــــة, كػن ــــــػم بيــــــا السشطســــــات الحجيث ــــــي تق يذــــــكل التدــــــػيق أحــــــج االنذــــــصة االساســــــية الت

ـــــــى  ـــــــػن السخبحـــــــة )حســـــــادؼ والذـــــــافعي,يعســـــــل عم ـــــــات الدب (, كســـــــا يعـــــــج ٕٛ: ٕٕٔٓادارة عالق

ـــــي تتػاجـــــج فييـــــا. فالتدـــــػيق بحدـــــب  ـــــة الت ـــــيغ السشطســـــة والبيئ محـــــػرا اســـــتخاتيجيا ألؼ مػاجيـــــة ب

ـــــــة لمتدـــــــػيق ) ـــــــة االمخيكي ـــــــة AMAالجسعي ـــــــادغ والجعاي ـــــــة التخصـــــــيط ووضـــــــع السب ( ىـــــــػ   عسمي

ــــــع لفأفكــــــار والبزــــــائع والخــــــجمات مــــــغ اجــــــ ل معــــــامالت تجاريــــــة تخضــــــي رغبــــــات كــــــال والتػزي

ــــل فكــــخة او خجمــــة يسكــــغ الحرــــػل عمييــــا, مــــغ خــــالل مبادلــــة نقجيــــة او  الصــــخفيغ, فــــالسشتج يسث

ــــة )عبــــج , (, مــــغ اجــــل ضــــسان خمــــق قيســــة اكبــــخ لسشتجــــات السشطســــة وزيــــادة ٘ٙ: ٕٙٔٓعيشي

 (.ٕٙ٘: ٜٕٔٓمدتػػ الػالء ليا )اباضة وخميل,

م شـــــامل يعبـــــخ عـــــغ تدـــــػيق السشتجـــــات الدراعيـــــة امـــــخ ومـــــغ ىـــــحا السشصمـــــق يسكـــــغ وضـــــع مفيـــــػ 

 .( 6 وكسا مػضل بالججول )في غاية الرعػبة, 

 

 ( 6 الججول )



 

 

ٖٙ 
 مفيػم تدػيق السشتجات الدراعية

 السفيؾم الباحث والدشة والرفحة ت

 ٘: ٕٔٔٓوالديج, سالم ٔ

ـــــــل  ـــــــة بشق ـــــــع االنذـــــــصة الستعمق ـــــــجرس جسي ـــــــحؼ ي ـــــــع ال العم

ــــــى  ــــــتج ال ــــــة مــــــغ السش السدــــــتيمظ الشيــــــائي الدــــــمع الدراعي

بعــــــج اجــــــخاء العجيـــــــج مــــــغ الخـــــــجمات التدــــــػيكية لمدـــــــمعة 

ــــــى  بحيــــــث يزــــــاف الييــــــا السشــــــافع السصمػبــــــة وترــــــل ال

 السدتيمظ باقل قجر مسكغ مغ التكاليف.

 ٚٗ: ٕ٘ٔٓفتيحة, ٕ

ـــــــــى اتاحـــــــــة الدـــــــــمع  ـــــــــؤدؼ ال ـــــــــي ت ـــــــــع االنذـــــــــصة الت جسي

ـــــة لمسدـــــتيمظ فـــــي السكـــــان والدمـــــان  والحاصـــــالت الدراعي

ــــــحؼ يسكــــــغ السشاســــــبيغ  وبالذــــــكل السخغــــــػب وبالدــــــعخ ال

ــــــى ىــــــحه الدــــــمع ويدــــــاعج  لمسدــــــتيمظ مــــــغ الحرــــــػل عم

ــــــــى اســــــــتسخار انتاجيــــــــا وتــــــــجفقيا مــــــــغ السشــــــــتج الــــــــى  عم

 السدتيمظ.

ٖ Ikporah,2016:15  

ــــــجخل فــــــي تحخكــــــات  ــــــي ت ــــــة الت ــــــع األنذــــــصة التجاري جسي

ـــــاشق  السشتجـــــات الدراعيـــــة مـــــغ مشـــــاشق اإلنتـــــاج إلـــــى مش

 االستيالك

 ٖٗ: ٕٚٔٓواخخون, شتحػنة ٗ

االنذـــــــــــصة التجاريـــــــــــة التـــــــــــي تتزـــــــــــسغ تـــــــــــجفق الدـــــــــــمع 

والخــــــجمات مــــــغ نقصــــــة ضيــــــػر السحاصــــــيل والسشتجــــــات 

ــــــــى السدــــــــتيمظ  لغايــــــــة وصــــــــػليا وبــــــــأؼ شــــــــكل كــــــــان ال



 

 

ٖٚ 
 الشيائي.

 ٜٕ: ٕٛٔٓعاشػر وبيذارؼ, ٘

ــــــى ايرــــــال  ــــــة االنذــــــصة التدــــــػيكية التــــــي تيــــــجف ال كاف

والشػعيــــــة السشتجــــــات الدراعيــــــة الــــــى السدــــــتيمظ بالذــــــكل 

 التي يخغبيا والسكان والػقت الحؼ يخيجه.

 ٙٔ: ٕٛٔٓالسدعػدؼ, ٙ

ذلـــــــــظ الشطـــــــــام الســـــــــخن اليـــــــــادف الـــــــــى تدـــــــــييل الدـــــــــمع 

الدراعيــــة والخــــجمات السختبصــــة بيــــا مــــغ امكــــان انتاجيـــــا 

واالســـــعار والشػعيـــــات  باألوضــــاعالــــى امكـــــان اســـــتيالك 

ــــــــــة مــــــــــغ كافــــــــــة االشــــــــــخاف العسميــــــــــة  السشاســــــــــبة والسقبػل

 الدراعية.

ٚ Ashokkumar,2020:82  
العسميــــــة التــــــي يذــــــتخك فييــــــا السدارعــــــػن مــــــع السدــــــتيمظ 

 الشيائي.

ٛ 
Worku& 

Abebe,2020:134  

ـــــــل  ـــــــي تذـــــــارك فـــــــي نق ـــــــات والذـــــــخكات الت ـــــــع العسمي جسي

السشتجـــــــــــات الدراعـــــــــــة مـــــــــــغ الســـــــــــدارع الـــــــــــى السدـــــــــــتيمظ 

 الشيائي.

 ٖٓٔ: ٕٕٔٓدابو, ٜ
ــــــــي تحدــــــــيغ السكانــــــــة  احــــــــج دعــــــــائع االمــــــــغ الغــــــــحائي ف

 والدسعة االقترادية الدراعية السحمية لمبمج.

ٔٓ Eremiye,2021:4 .عسمية تبجأ بقخار انتاج سمعة زراعية قابمة لمبيع 

 عجاد الباحثمغ إ : السرجر



 

 

ٖٛ 
ويــــخػ الباحــــث تدــــػيق السشتجــــات الدراعيــــة عسميــــة تبــــجأ بقــــخار انتــــاج ســــمعة زراعيــــة قابمــــة لمبيــــع 

ــــــى السدــــــتيمكيغ وتذــــــوجسيــــــع االنذــــــصة الالزمــــــة لشقميــــــا مــــــغ  سل الشفــــــل والتخــــــديغ الســــــدارعيغ ال

 والتعبئة والتغميف .

 . ىسية تدؾيق السشتجات الدراعيةأ -:ثانيا  

ــــــــائغ مــــــــغ إ      ــــــــات الدب ــــــــى متصمب ــــــــي التعــــــــخف عم ــــــــة يدــــــــاعج ف ن تدــــــــػيق السشتجــــــــات الدراعي

 وتقـــــجيع, السشتجـــــات الدراعيـــــة وذلـــــظ مـــــغ خـــــالل تخصـــــيط الدـــــمعة وترـــــسيسيا والكيـــــام بتػزيعيـــــا 

خــــجمات مــــا قبــــل البيــــع ومــــا بعــــجه, وبالتــــالي فــــان اىسيــــة تدــــػيق السشتجــــات الدراعيــــة تبــــخز مــــغ 

 خالل الشقاط االتية:

ــــــحا فتشطــــــيع العــــــخ  .ٔ ض ىــــــام جــــــجا لمسحافطــــــة عمــــــى مدــــــتػػ السشتجــــــات الدراعيــــــة مػســــــسية, ل

 سعار.األ

ســــــــــالم التشبــــــــــؤ بحجــــــــــع االنتــــــــــاج السشاســــــــــب الــــــــــحؼ ال يــــــــــؤثخ عمــــــــــى مدــــــــــتػػ االســــــــــعار ) .ٕ

 (.ٚ: ٕٔٔٓوالديج,

, وقـــــجرات السدـــــتعسل الدراعـــــي  بتشاســـــبوبســـــا , اإلنتـــــاج كســـــا  ونػعـــــا   تحجيـــــجيدـــــاعج عمـــــى  .ٖ

 الصمب والتشبؤ بو. تخصيطوذلظ مغ خالل 

مـــــغ خـــــالل التحـــــخؼ عـــــغ الحاجـــــات والخغبـــــات لـــــجػ السذـــــتخػ  التدـــــػيكيةاكتذـــــاف الفـــــخص  .ٗ

فـــــي تـــــجفق الدـــــمع الدراعيـــــة مـــــغ أمـــــاكغ إنتاجيـــــا إلـــــى أمـــــاكغ  والعســـــل عمـــــى إشـــــباعيا, ويدـــــاىع

 استيالكيا مغ قبل السشذآت الدراعية.

ـــــــة مـــــــغ االبتكـــــــار  .٘ ـــــــق حال وذلـــــــظ بحكـــــــع احتكاكيـــــــا السباشـــــــخ مـــــــع الدـــــــػق ,  والتصـــــــػيخخم

الدراعـــــــي والتعـــــــخف عمـــــــى تػجيـــــــات الذـــــــخكات الدراعيـــــــة واالســـــــتفادة مشيـــــــا فـــــــي ابتكـــــــار ســـــــمع 

 .ججيجة



 

 

ٖٜ 
مـــــغ مطــــاىخ الكدـــــاد, والــــحؼ مـــــغ مطــــاىخه ىبـــــػط الصمــــب عمـــــى  حسايــــة االقترـــــاد القــــػمي .ٙ

 الدمع والخجمات.

 عجيــــجةمشافــــح  إيجــــاديدــــاىع فــــي تحدــــيغ مدــــتػػ الــــجخل القــــػمي مــــغ خــــالل مدــــاعجتو فــــي  .ٚ

ـــــج ومـــــغ ثـــــع ارتفـــــاع  ؼالدـــــمع الدراعيـــــة مســـــا يـــــؤد لتدـــــػيق ـــــخة اإلنتـــــاج فـــــي البم إلـــــى ارتفـــــاع وتي

 (.ٓٗ: ٕٙٔٓمعجالت الجخل القػمي )احسج واخخون,

 تحديغ البشية التحتية لػسائل الشقل والتخديغ لمسشتػجات الدراعية. .ٛ

 . العشاية بسػاصفات ومعاييخ الجػدة لمجخػل الى االسػاق الخارجية والجولية .ٜ

ــــــــــــــاج  .ٓٔ ــــــــــــــة االنت ــــــــــــــة وتخفــــــــــــــيس تكمف ــــــــــــــجرة التشافدــــــــــــــية لمسشتػجــــــــــــــات الدراعي تحدــــــــــــــيغ الق

 . (ٛٗ: ٕ٘ٔٓ)فتيحة,

 -: الدراعيةىجاف تدؾيق السشتجات أ / ثالثا  

يرــــــال الدــــــمع والحاصــــــالت الدراعيــــــة إســــــاس مــــــغ العسميــــــة التدــــــػيكية ىــــــػ ن اليــــــجف األإ     

مــــــغ السشــــــتج الــــــى السدــــــتيمظ, وبالتــــــالي فــــــان اىــــــجاف تدــــــػيق السشتجــــــات الدراعيــــــة تتسثــــــل فــــــي 

 (:ٕٓ: ٕٛٔٓالشقاط االتية )السدعػدؼ,

ـــــة ام مـــــػاد .ٔ ـــــت مـــــػاد خـــــام غحائي ـــــة ســـــػاء كان مرـــــشػعة فـــــي  تجسيـــــع السحاصـــــيل الدراعي

 نقصة مخكدية معيشة ليديل نقميا.

وىــــــحا بـــــــجوره , ســـــــػاق ومشيــــــا الــــــى السدــــــتيمظ ترــــــخيف السشتجــــــات الدراعيــــــة عمــــــى األ .ٕ

 يداعج عمى تػزيع الثخوة غيخ الكافية تػزيعا صحيحا.

 يعسل عمى السػازنة بيغ العخض والصمب عمى اساس مخاعاة الدمغ والكسية. .ٖ

 ىعأ لى الجرجة القرػػ وىحا اليجف ُيعج مغ الخبل الدراعي ا باإليخادالػصػل  .ٗ

 ن ُيعج التدػيق الرحيلأويسكغ , يديج دخل السدارع  ألنوغخاض التدػيق الدراعي أ 



 

 

ٗٓ 
 لزسان دخل السدارعيغ. ىاما   مرجرا  

ــــــل  االســــــتثساراالفــــــادة القرــــــػػ مــــــغ الســــــػارد والثــــــخوات الػششيــــــة الستــــــػافخة عبــــــخ  .٘ االمث

ليـــــــحه الســـــــػارد بســـــــا يزـــــــسغ الجـــــــجوػ االقترـــــــادية السختمفـــــــة لمسذـــــــاريع االنتاجيـــــــة والتدـــــــػيكية 

الستعمقــــــة ب يرــــــال السحاصــــــيل الدراعيــــــة الــــــى السدــــــتيمكيغ وكــــــحلظ تػزيــــــع مدــــــتمدمات االنتــــــاج 

 الزخورية.

ــــــات االجتساعيــــــة واالقترــــــادية فــــــي القصــــــاع الدراعــــــي  .ٙ ايجــــــاد جــــــػ مالئــــــع لشذــــــخ العالق

عــــــات االقترــــــادية االخــــــخػ لمسدــــــاىسة فــــــي تصــــــػيخ الحيــــــاة فــــــي الخيــــــف وتقمــــــيز وربــــــط بالقصا

 وازالة الفػارق بيغ الخيف والسجيشة.

العســــــــل عمــــــــى رفــــــــع مدــــــــتػػ االســــــــتيالك االجتســــــــاعي كســــــــا  ونػعــــــــا  ولسختمــــــــف انــــــــػاع  .ٚ

 السحاصيل الدراعية.

الــــــى الجرجــــــة القرــــــػػ مــــــغ اشــــــباع الخغبــــــات مــــــغ خــــــالل تشاســــــق  باإلنتــــــاجالػصــــــػل  .ٛ

 لخفاه االجتساعي.وتحقيق ا

 -: خرائص تدؾيق السشتجات الدراعية/  رابعا  

 بأىسيـــــــةلمصبيعـــــــة الخاصـــــــة لمسشتجـــــــات الدراعيـــــــة فـــــــان التدـــــــػيق الدراعـــــــي يحطـــــــى  نطـــــــخا       

التاليـــــة  الخرـــــائزكبيـــــخة جـــــجا, اذ يستـــــاز انتـــــاج وتدـــــػيق السشتجـــــات الدراعيـــــة بسجسػعـــــة مـــــغ 

 (:ٜٕ: ٕٛٔٓعاشػر وبيذارؼ,)

ــــظ ألســــباب الصقــــذ واألمصــــار  التغيــــخ السدــــتسخ فــــي .ٔ ــــاج ومــــغ عــــام آلخــــخ وذل ــــات اإلنت كسي

 وعػامل أخخػ.

تغيـــــــخ شـــــــخوط تدـــــــػيق وبيـــــــع السشتػجــــــــات الدراعيـــــــة ألســـــــباب تـــــــختبط  لكسيـــــــات السشتجــــــــة  .ٕ

 والطخوف الدياسية لمبمج السرجر والسدتػرد واألسعار.



 

 

ٗٔ 
 يفــــــخض التصــــــػر التكشػلــــــػجي السدــــــتسخ تعــــــجيالت ممسػســــــة فــــــي الشػعيــــــات السخغػبــــــة مــــــغ .ٖ

 الدمع الدراعية والغحائية والكسيات واألسعار.

 شبيعة السشافدة الدائجة التي يسكغ أن تدػد بشاء عمي العػامل الدابقة. .ٗ

التشـــــػع فـــــي مجـــــال تدـــــػيق الدـــــمع الغحائيـــــة, الـــــحؼ يـــــؤدؼ لديـــــادة الجيـــــج التدـــــػيقي وتشػعـــــو  .٘

 وتعقج البيئة التشافدية.

 عسمية التدػيق الدراعي. صغخ حجع السؤسدات اإلنتاجية وتعجد أساليبيا في .ٙ

 ضعف التشديق في عسمية وضع أسعار مختمف السشتجات الدراعية بيغ البمجان. .ٚ

ــــــــي مجــــــــال  .ٛ ــــــــة ف ــــــــيغ أىــــــــجاف الســــــــدارعيغ والسؤسدــــــــات التدــــــــػيكية العامم ــــــــخة ب الفجــــــــػة الكبي

 التدػيق الدراعي.

 -: عشاصخ السديج التدؾيقي الدراعي / خامدا  

مــــــــغ  ناحيــــــــة العــــــــجد والسدــــــــسيات عــــــــغ  الســـــــــديج  يختمــــــــف الســــــــديج التدــــــــػيقي الدراعــــــــي     

التدــــــــػيقي لمدــــــــمع االخــــــــخػ ألســــــــباب أىسيــــــــا اتدــــــــاع الفئــــــــات الدراعيــــــــة )السحاصــــــــيل الحقميــــــــة 

ــــــــػب وغيخىــــــــا وتتعــــــــجد العشاصــــــــخ او يالرــــــــ ــــــــػاع كالخزــــــــار والفػاكــــــــو والحب فية والذــــــــتػية واالن

دــــــتيمكيغ  فــــــي االجــــــداء واالنســــــاط الدــــــمػكية التــــــي يــــــتع مسارســــــتيا مــــــغ  الســــــدارعيغ  وحتــــــى الس

االســــــػاق السدــــــتيجفة(, وبالتــــــالي يسكــــــغ الشطــــــخ لعشاصــــــخ الســــــديج التدــــــػيق الدراعــــــي بســــــا يمــــــي 

 (:ٖٚ: ٕٚٔٓشتحػنة واخخون, ; ٕٕ: ٕٛٔٓ)السدعػدؼ,

ــــــافع التــــــي يحرــــــل عمييــــــا السشتجــــــات الدراعيــــــة .ٔ : وىــــــي عبــــــارة عــــــغ مجسػعــــــة مــــــغ السش

اذ ان تحقيــــــق  ساديــــــة والشفدــــــية.احتياجاتــــــو وىــــــحه السشــــــافع تذــــــسل السشــــــافع ال إلشــــــباعالسدــــــتيمظ 

ــــى اداء السيــــام بذــــكل  ــــادرة عم ــــت السؤسدــــة ق ــــى كان ــــائغ مت ــــة الحتياجــــات الدب االســــتجابة الستفػق

افزــــل مــــغ مشافدــــييا وبالتحجيــــج فيســــا يتعمــــق ب شــــباع احتياجــــات الدبــــائغ مســــا يــــؤدؼ الــــى خمــــق 



 

 

ٕٗ 
و  (.ٕٙ٘ :ٜٕٔٓقيســـــة اكبـــــخ لسشتجـــــات السشطســـــة وزيـــــادة مدـــــتػػ الـــــػالء ليـــــا )اباضـــــة وخميـــــل,

تدـــــعى الـــــى أن بســـــا ان نجـــــاح الخجمـــــة الدراعيـــــة يعتســـــج عمـــــى الدبـــــػن لـــــحا فـــــأن عمـــــى السشطســـــة 

وعميـــــِو فــــأن السشـــــتج )الخجمــــة( ىـــــػ  ترــــسيع خــــجمات زراعيـــــة تزــــسغ تحقيـــــق رغبــــات الدبــــائغ ,

 (2018: 19قمب السديج التدػيقي الدراعي ومخكد العسميات التدػيكية )عبج القادر,

يــــتع دفعــــة اثشــــاء عسميــــة السبادلــــة  : وتذــــيخ الــــى السقابــــل الــــحؼاعيــــةالدر  تدــــعيخ السشتجــــات .ٕ

غــــخض الحرــــػل عمــــى ســــمعة او خجمــــة مــــا, وبالتــــالي فــــان الدــــعخ قــــج يكــــػن ىــــػ الشقــــػد التــــي ل

ـــــادل الدـــــمع والخـــــجمات. إلتســـــاميـــــتع دفعيـــــا  حـــــج اذ يعـــــج تدـــــعيخ السشتجـــــات الدراعيـــــة أ عسميـــــة تب

ي اتخـــــــاذ الدبـــــــػن قـــــــخار شـــــــخاء الخجمـــــــة اىـــــــع عشاصـــــــخ الســـــــديج التدـــــــػيقي الدراعـــــــي الســـــــؤثخ فـــــــ

ـــــو  ـــــة مـــــع العشاصـــــخ االخـــــخػ .وقـــــج عـــــخف التدـــــعيخ الدراعـــــي بان الدراعيـــــة واكثخىـــــا مخونـــــة مقارن

مقابــــــل السشــــــتج أو الخجمــــــة , أو مجســــــػع الكــــــيع التــــــي  مبمــــــغ الســــــال الــــــحؼ يــــــتع تحرــــــيموُ  مقــــــجار

 Kotler & Armstrong)  لفػائـــج وجـــػد أو اســـتخجام السشـــتج أو الخجمـــة الدبـــائغيتبادليـــا 

2018:308). 

ـــــة .ٖ ـــــخويج لمسشتجـــــات الدراعي ـــــائع إ: وتذـــــيخ الت ـــــب الب ـــــحول مـــــغ جان ـــــى الجيـــــج السب ـــــاعل  إلقش

ـــــة عـــــغ ســـــمعة او خجمـــــة وحفطيـــــا فـــــي  ـــــػل معمػمـــــات معيش ـــــوالسذـــــتخؼ السختقـــــب بقب بذـــــكل  ذىش

 ليمثالــــــــحؼ  الدراعــــــــي يقيٛلتسايج ضلما شعناصأحــــــــج يج وشلتعــــــــج ايُ  ,يسكشــــــــو مــــــــغ اســــــــتخجاعيا

ـــــــــــــحؼ  , السدـــــــــــــتيجفةاق ٛسألافي  ٓبائضلوا السشطســـــــــــــة ٓبي فاعمة  لتصاإ  سيمةو  لىإ ييـــــــــــــجف ال

 احتياجـــــــاتيع  تمبية كيفيةو السرـــــــخف خـــــــجماتٓ ع لـــــــجييع انصبـــــــاع وتكـــــــػيغٓ بائضلا بـــــــاه نتإ جـــــــحب

 نـــــــــوأب الدراعـــــــــي جيوشتلا فشع فقـــــــــج ,  ســـــــــمػكياتيع عمى يجابيالاشأثيتلا لالخ ٓم ورغبـــــــــاتيع 

 عالقناآ م فييـــــــــــــــا بٛغشم تايٛستمو تامٛممعلا ٓم تاٛنق ءانبل السرـــــــــــــــخف جيـــــــــــــــػد كسينت

ــــــــــــــــــــــخ كــــــــــــــــــــــػن يت , الخجمــــــــــــــــــــــة بيع ضشلغ   لتيا دواتألوا شلعناصآ م ليفةٛتٓ م يجوشلتا نامجب



 

 

ٖٗ 
 يقيةٛلتسا لفمسفةا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارإ في  يجيةوشلتا  افذھألا  كلتحقي  اٙبعض  مع  لتتفاع

 (2015:184,وعباس)الخبيعاوؼ  لمسشطسة

ـــــــــخويج( ان Lorenzo,2017:24) ووضـــــــــل ـــــــــة الت ـــــــــى مجسػعـــــــــة  لمسشتجـــــــــات الدراعي يذـــــــــيخ ال

ــــــاع الدبــــــائغ  ــــــي تتبعيــــــا السشطســــــة مــــــغ اجــــــل اقش ــــــة مــــــغ ادوات االترــــــال واالجــــــخاءات الت مختمف

( ان Loo&Leung,2018:86بتكــــــخار عسميــــــة الذـــــــخاء عمــــــى مشتجاتيـــــــا السعخوضــــــة. وعـــــــدز )

ائـــــج التـــــي تحققيـــــا يتسثـــــل فـــــي التػاصـــــل مـــــع الدبـــــائغ وتعمـــــيسيع الفػ  لمسشتجـــــات الدراعيـــــة التـــــخويج

 السشتجات والخجمات السقجمة مغ قبل السشطسة.

ـــــة .ٗ ـــــع السشتجـــــات الدراعي ـــــؤدؼ   :تؾزي ـــــي ت ـــــة االنذـــــصة الت ـــــل كاف ـــــال إوتسث ـــــى تدـــــييل انتق ل

الدـــــمع مـــــغ مػاقـــــع انتاجيـــــا الـــــى مػاقـــــع اســـــتيالكيا, وكـــــحلظ تـــــؤدؼ الـــــى تدـــــييل انتقـــــال الســـــػاد 

 التػزيعفــــــــ مرــــــــادر االنتــــــــاج.الخــــــــام والســــــــػاد الشرــــــــف مرــــــــشعة مــــــــغ مرــــــــادر التػريــــــــج الــــــــى 

يذــــــــيخ الــــــــى قشــــــــػات التػزيــــــــع السدــــــــتعسمة فــــــــي تػزيــــــــع السشتجــــــــات عمــــــــى  لمسشتجــــــــات الدراعيــــــــة

 ; Loo&Leung,2018:86السدـــتيمكيغ, االمـــخ الـــحؼ ســـيكبج السشطســـة تكـــاليف اضـــافية )

Wu&Li,2018:77.) 

 -: وعائف تدؾيق السشتجات الدراعية/  سادسا  

اعـــــــي اخترـــــــارا  تمـــــــظ السيـــــــام التـــــــي تـــــــؤدػ أثشـــــــاء انتقـــــــال يقرـــــــج بػضـــــــائف التدـــــــػيق الدر      

ــــــ ــــــة مــــــغ السشتجــــــيغ إل ــــــع ى السدــــــتيمكيغ فيــــــي إذا  ميــــــام رئيدــــــالحاصــــــالت الدراعي ة مشػشــــــة بعم

ــــــــى ثالثــــــــة مجسػ  ,لتدــــــــػيق الدراعــــــــي ليعيخىــــــــا اىتسامــــــــا  ا عــــــــات مــــــــغ تقدــــــــع ىــــــــحه الػضــــــــائف إل

ـــــــة والػضـــــــائف التدـــــــػيكية ة وىـــــــي: الػضـــــــائف التدػيقيــــــــــــة التبادلالػضـــــــائف التدـــــــػيكية الخئيدـــــــ ي

الساديــــــــــة والػضــــــــــائف التدــــــــــػيكية التدــــــــــييمية, وىــــــــــي, انطــــــــــخ الذــــــــــكل, كســــــــــا يمــــــــــي )عاشــــــــــػر 

 (:ٓ٘: ٕ٘ٔٓفتيحة, ; ٖٔ-ٖٓ: ٕٛٔٓوبيذارؼ,



 

 

ٗٗ 

 
 ( وضائف تدػيق السشتجات الدراعية 2 الذكل )

 الباحثعجاد مغ إ السرجر: 

 الؾعائف التدؾيقية التبادلية .ٔ

ــــع السيــــام        ــــة الدــــمعة, والسقرــــػد مــــغ ىــــحه السيــــام وضيفتــــي تسثــــل جسي الستعمقــــة بشقــــل ممكي

الذـــــخاء والبيـــــع, ويعتبـــــخ البيـــــع أىـــــع العسميـــــات التدـــــػيكية خاصـــــة بدـــــبب ارتباشـــــو  لعـــــخض فـــــي 

الػقـــــت الـــــخاىغ وفـــــي السدـــــتقبل, مســـــا يدـــــتجعي دراســـــة حالـــــة الدـــــػق وتحميـــــل العـــــخض والصمـــــب 

 وتذجيع الصمب. ويتسثل ىحا الشػع في:

: وتعــــــج مــــــغ  الػضــــــائف التدــــــػيكية الدراعيــــــة السيســــــة والحيػيــــــة بالشدــــــبة الذــــــخاءوعيفــــــة   . أ

لجسيــــــع السدــــــاىسيغ فــــــي الشذــــــاشات التدــــــػيكية السختمفــــــة. وىشــــــا فــــــان  ميــــــارة السذــــــتخؼ تمعــــــب 

ويسكـــــغ  تحجيـــــج , أســـــعار الســـــػاد الغحائيـــــة التـــــي يحرـــــل عمييـــــا  عمـــــىا  فـــــي التـــــأثيخ ورا  رئيدـــــد

ــــى السذــــتخؼ ال ــــام بيــــا فــــي )تحجيــــج الكسيــــات التــــي يحتاجيــــا السذــــتخؼ, السيــــام التــــي يجــــب عم كي

ــــل  ــــادل ونق ــــى الدــــعخ واتســــام صــــفقة الذــــخاء, والتب ــــاوض عم والبحــــث عــــغ مرــــادر الذــــخاء, والتف

 السمكية(.



 

 

ٗ٘ 
ــــــع . ب ــــــى دراســــــة وتذــــــسل  :وعيفــــــة البي وتعــــــج مــــــغ  اكثــــــخ مخاحــــــل التدــــــػيق التــــــي تحتــــــاج ال

الدــــــمع بســــــا فيــــــو وســــــائل  الصمــــــب عمــــــى إليجــــــادوضــــــيفة البيــــــع جسيــــــع الشذــــــاشات التــــــي تبــــــحل 

 (.ٖٓ: ٕٛٔٓالجعاية واإلعالن )السدعػدؼ,

 -: الؾعائف التدؾيقية السادية .ٕ

ىــــــــي جسيــــــــع الػضــــــــائف التــــــــي تيــــــــجف إلــــــــى خمــــــــق السشــــــــافع السكانيــــــــة والسشــــــــافع الدمشيــــــــة      

ــــــي )ســــــايل, ــــــة فــــــي وضيفــــــة الشقــــــل, ووضيفــــــة التخــــــديغ, وىــــــي كســــــا يم : ٕٕٓٓوالذــــــكمية والستسثم

ٙٙٗ:) 

التـــــــي تزـــــــسغ نقـــــــل السشتجـــــــات مـــــــغ  التدـــــــػيكيةقـــــــل مـــــــغ أىـــــــع الػضـــــــائف : يعـــــــج الشالشقـــــــل . أ

 السدرعة إلى السدتيمظ.

ألن إنتــــــاج تمــــــظ السحاصــــــيل  الدراعيــــــة السحاصــــــيل تدــــــػيقميســــــة فــــــي  وضيفــــــة: التخــــــديؽ . ب

 , وتأتي اىسية التخديغ في االتي:التمف وسخيعةمػسسي واستيالكيا مدتسخ 

 . ضسان تػزيع االنتاج عمى مجار العام -

 . السشتجات وحسايتيا مغ التمفحفع  -

ــــــــج بيعيــــــــا ) - ــــــــع ان يكــــــــػن ســــــــعخ الدــــــــمع مختفعــــــــا عش ــــــــة التخــــــــديغ يتػق ســــــــالم نتيجــــــــة لعسمي

 (.٘ٔ: ٕٔٔٓوالديج,

 -: الؾعائف التدؾيقية السداعجة .ٖ

يقرــــج  بيــــا تمــــظ السيــــام التدــــػيكية الزــــخورية التــــي تدــــيل وتدــــاعج عمــــى تشفيــــح الػضــــائف     

ــــــــخز  ــــــــة, وتزــــــــع: الف ــــــــة والسادي ــــــــجريجالتبادلي ــــــــة  والت ــــــــة, و التعبئ ــــــــفوالسساثم , والتسػيــــــــل, والتغمي

 (:ٗٙٙ: ٕٕٓٓوتحسل السخاشخة, والسعمػمات التدػيكية, وىي كسا يمي )سايل,



 

 

ٗٙ 
كبيـــخة فيــــي تخفـــف التمــــف أثشــــاء  أىسيــــة: إن ىـــحه الػضــــائف ليـــا والسساثمــــة والتــــجريجالفـــخز  . أ

 .غالسذتخيوتػفخ الجيج والػقت عمى  , والتخديغالشقل 

تدـــــــاعج عمـــــــى  متبايشـــــــةداخـــــــل عبـــــــػات  الدراعيـــــــة: وضـــــــع السشتجـــــــات والتغميـــــــ التعبئـــــــة  . ب

 لمسدتيمظ. صحيحةو نقميا برػرة  السحاصيلالسحافطة عمى 

 . والتخديغكالشقل  التدػيكيةبالػضائف  لمكياماألمػال الالزمة  تػفيخ: التسؾيل . ت

ـــــل السخـــــاطخ. ث . ث ـــــات: يتحســـــل الســـــدارع خـــــالل تحس ـــــخا   التدـــــػيكية العسمي خـــــاشخ مـــــغ الس كثي

 التغيخ في أسعار الدػق,...الخ.و  أو الحخائق , كالفيزانات

ـــــي  التدـــــػيكية: تتزـــــسغ السعمػمـــــات التدـــــؾيقيةالسعمؾمـــــات  . ج ـــــتج الدراعـــــي  يحتاجيـــــاالت السش

 اإلنتاج , األسعار. بكسيةكالسعمػمات الستعمقة 

 -: لتدؾيق السشتجات الدراعيةالبشى التحتية  / سابعا  

ـــــج اقترـــــاديا مـــــغ إيشطـــــخ       ـــــو دعامـــــة اساســـــية لتحدـــــيغ واقـــــع البم ـــــى التدـــــػيق الدراعـــــي بان ل

ــــــــى   نطــــــــاميغ ىســــــــاخــــــــالل بشــــــــاء تخكيبــــــــة ومقػمــــــــات اساســــــــية لمسشتجــــــــات الدراعيــــــــة قائســــــــة عم

 (:ٖٔٔ-ٖٓٔ: ٕٕٔٓ)دابو,

 -: لإلنتاجالشغام التحتي  .ٔ

السشتجــــــيغ الــــــدراعييغ الــــــحيغ يشتجــــــػن السشتجــــــات الدراعيــــــة  لإلنتــــــاجيذــــــسل الشطــــــام التحتــــــي     

بســــــــا فــــــــي ذلــــــــظ الحبــــــــػب والفػاكــــــــو والمػزيــــــــات, والخزــــــــخوات, والسحاصــــــــيل الديتيــــــــة, فيــــــــؤالء 

ــــــب السذــــــاريع  ــــــى جان ــــــدراعييغ ىــــــع السدارعــــــػن الخــــــػاص فــــــي القصــــــاع الخــــــاص ال السشتجــــــيغ ال

 الدراعية في القصاع العام.

 

 



 

 

ٗٚ 
 -: الشغام التحتي لالستيالك .ٕ

يذــــــيخ الــــــى السذــــــاركيغ فــــــي التدــــــػيق الدراعــــــي بســــــا فــــــي ذلــــــظ السػزعــــــػن جغخافيــــــا فــــــي       

ــــــة لمدــــــكان مــــــع  ــــــج االحتياجــــــات الغحائي جسيــــــع مــــــجن وقــــــخػ مختمفــــــة لمكثافــــــة الدــــــكانية, اذ تتداي

ــــالي فــــان السعخفــــة الجقيقــــة لصمبــــات الدبــــائغ مــــغ  تدايــــج عــــجدىع وارتفــــاع مدــــتػيات دخــــػليع, وبالت

يحـــــجث فييـــــا مـــــغ تغييـــــخات تـــــأتي فـــــي قســـــة اىتسامـــــات جسيـــــع االجيـــــدة  حيـــــث الكـــــع والشـــــػع ومـــــا

 والييئات السذاركة في االنطسة التدػيكية.

 -: التؾجيات السدتقبمية لتدؾيق السشتجات الدراعية / ثامشا  

ال تكفـــــي معخفـــــة السذـــــاكل التـــــي تػاجـــــو تدـــــػيق السشتجـــــات الدراعيـــــة واثارىـــــا, فـــــال بـــــج مـــــغ      

ا, او معالجتيــــــا ومعخفــــــة التػجيــــــات السدــــــتقبمية التــــــي يسكــــــغ مــــــغ وضــــــع الحمــــــػل السشاســــــبة ليــــــ

خالليـــــــــــا تشسيـــــــــــة ووضـــــــــــع الخصـــــــــــط والسقتخحـــــــــــات السالئســـــــــــة لتحدـــــــــــيشيا, وىـــــــــــحه التػجيـــــــــــات 

 (, تتعمق في: 3 (, انطخ الذكل )ٕٔٗ-ٜٔٗ: ٜٕٔٓ)السدعػدؼ والسدعػدؼ,

 
 ( التػجيات السدتقبمية لتدػيق السشتجات الدراعية  3 الذكل )

 الباحثعجاد غ إ مالسرجر: 



 

 

ٗٛ 
 -: الدياسة التدؾيقية .ٔ

ـــــــاك سياســـــــة ت      ـــــــى األيجـــــــب ان تكـــــــػن ىش ـــــــى السحافطـــــــة عم ســـــــعار فـــــــي دـــــــػيكية تخمـــــــي ال

ن واحـــــج, وبالتـــــالي آتحســـــي كـــــل مـــــغ السشـــــتج والسدـــــتيمظ فـــــي ســـــػاق ووضـــــع سياســـــة ســـــعخية األ

حدـــــغ أذا مـــــا إا محفـــــدا فـــــي تصـــــػيخ كـــــل مـــــغ اإلنتـــــاج ن تســـــارس الدياســـــة الدـــــعخية دور أيسكـــــغ 

 ة مدتمدمات نجاحيا وتحقيق االىجاف التي رسست مغ اجميا.ئرسسيا وتيي

 -: سؾاقتشغيؼ التؾزيع الجغخافي لتمػ األ .ٕ

ـــــــظ األ أؼ يجـــــــب ان ال      ســـــــػاق انســـــــا يـــــــتع تػزيـــــــع ىـــــــحه يكـــــــػن ىشـــــــاك تػزيـــــــع عذـــــــػائي لتم

ـــــــب عتبـــــــارات عـــــــجة مخصصـــــــة ومجروســـــــة مـــــــع األاالســـــــػاق وفـــــــق ا  ـــــــار الجػان خـــــــح بشطـــــــخ االعتب

واالجتساعيـــــة والبيئيـــــة عشـــــج اختيـــــار السػقـــــع التدـــــػيقي الســـــيسا مـــــع االعتســـــاد عمـــــى  االقترـــــادية

ــــــــجىر, ــــــــظ )ال ــــــــي ذل ــــــــخػ )ٓٚٔ: ٕٚٔٓالتخصــــــــيط االقميســــــــي ف  Mair et(. وي

al.,2014:1840 ; Fernandes et al.,2017:293 ان تشطـــيع التػزيـــع الجغخافـــي )

ل تحجيـــــــج االســـــــػاق مـــــــا يـــــــتع اســـــــتثسار نطـــــــع السعمػمـــــــات الجغخافـــــــي مـــــــغ اجـــــــ عادتـــــــاّ  لفأســـــــػاق

ـــــي ُيعـــــج نطـــــام  ـــــتع اســـــتيجافيا, فشطـــــام السعمػمـــــات الجغخاف ـــــي ي ضيـــــخ حـــــجيثا يحـــــػؼ السشاســـــبة الت

ــــة يــــتع ادارتيــــا مــــغ خــــالل تجسيــــع وعــــخض وتحميــــل البيانــــات  ــــات مختبصــــة بــــالطػاىخ السكاني بيان

  &Montgomeryوتحميميــــــــا وتبدــــــــيصيا فــــــــي شــــــــكل خــــــــخائط ورســــــــػم بيانيــــــــة )

Stoeckle,2013:55 ; Leh et al.,2013:409 ;  ,ٕٛٔٓدمحم عبج :ٖ.) 

 -: التعبئة والتغمي  .ٖ

تحتـــــاج العسميـــــة التدـــــػيكية ال ســـــيسا االســـــػاق السختبصـــــة بيـــــا حيـــــث تحتـــــاج تمـــــظ االســــــػاق     

الــــــــى ترــــــــجيخ الفــــــــائس مــــــــغ انتاجيــــــــا الــــــــى مرــــــــانع لغــــــــخض التعبئــــــــة والتغميــــــــف لسشتجاتيــــــــا 

ي العقـــــػد األخيـــــخة مـــــغ خـــــالل (, وعميـــــو فقـــــج ضيـــــخت أىسيـــــة التغميـــــف فـــــٕٙٓ: ٕٔٔٓ)العـــــاني,



 

 

ٜٗ 
األىسيـــــة التـــــي تعصييـــــا لمدـــــمعة وترـــــخيفيا فـــــي الدـــــػق وكـــــحلظ مـــــغ خـــــالل تكاليفيـــــا التـــــي قـــــج 

ــــان إلــــى حــــػالي  ــــي بعــــس األحي ــــخز اىسيــــة 15ترــــل ف % مــــغ ســــعخ بيــــع الدــــمعة, وبالتــــالي تب

 (, في الشقاط االتية:ٔٔ: ٖٕٓٓالتعبئة والتغميف )ياسيغ,

 -أىسية التغمي  بالشدبة لمسشتج:

ــــــــف  ــــــــة الدــــــــمعة مــــــــغ التم ــــــــجاول الدــــــــمعة,  حساي ــــــــخويج لمدــــــــمعة الن و ,  ســــــــيػلة ت ســــــــيػلة الت

 ,  لغالف يكدب الدمعة مطيخا  الئقا  ا

 -: أىسية التغمي  بالشدبة لمسدؾق  

  سيػلة العخض داخل الستاجخ. و,   ي الدػق تقميل األضخار التي تحجث لمدمعة ف 

 -: أىسية التغمي  بالشدبة لمسدتيمػ
السعمػمــــــات السػجـــــــػدة عمــــــى الغـــــــالف تسكـــــــغ ,  مـــــــغ التعــــــخف عمـــــــى الدــــــمعة بدـــــــيػلة كشــــــوتس 

السدـــــتيمظ مـــــغ التعــــــخف عمـــــى مكػنـــــات الدــــــمعة ووزنيـــــا وحجسيـــــا وشخيقــــــة اســـــتعساليا وتــــــاريخ 
يدـــــيل الغـــــالف حســـــل الدـــــمعة  و,  لمسدـــــتيمظالرـــــالحية وغيـــــخ ذلـــــظ مـــــغ السعمػمـــــات السفيـــــجة 

 ونقميا واستعساليا مغ قبل السدتيمظ.
 
 -: جو نحؾ تشغيؼ طخق الشقلالتؾ  .ٗ

ــــــاج أؼ تــــــػفيخ شــــــبكة كافيــــــة مــــــغ الصــــــخق الجيــــــجة والسعبــــــجة مــــــغ      اجــــــل ربــــــط مشــــــاشق االنت

وتفعيـــــــــل دوره بشقـــــــــل السشتجـــــــــات الدراعيـــــــــة, حتـــــــــى يتدـــــــــشى لمسشطســـــــــة  , ســـــــــتيالكاالومشـــــــــاشق 

ـــــػفيخ متصمبـــــات الدـــــػق مـــــغ السشتجـــــات الدراعيـــــة  اســـــتخجام شـــــخق الشقـــــل السشاســـــبة مـــــغ اجـــــل ت

 (.ٕٙٓ: ٕٔٔٓ)العاني,

 

 



 

 

٘ٓ 
 -: سؾاق السحميةالتؾجو نحؾ حساية األ .٘

ســــــػاقيا السحميــــــة مــــــغ السشتجــــــات أتعســــــل الذــــــخكات السحميــــــة عمــــــى حسايــــــة أؼ ضــــــخورة ان     

ــــى  ــــة عاليــــة وتذــــجيع الســــدارعيغ عم السدــــتػردة مــــغ خــــالل غمــــق االســــتيخاد وفــــخض رســــػم كسخكي

 زيادة مشتػجاتيع مغ خالل الجعع السادؼ.

 -: سؾاقالعاممة في األيخ الكفاءة تظؾ  .ٙ

ـــــة عـــــغ شخيـــــق تذـــــجيع العـــــامميغ فـــــي      ـــــج مـــــغ االىتســـــام بتصـــــػيخ ورفـــــع الخبـــــخات العامم ال ب

ـــــــاءتيع  تصـــــــػيخ امكانيـــــــاتيع وتحدـــــــيغ معـــــــخفتيع بصـــــــخق التدـــــــػيق الحجيثـــــــة مـــــــغ اجـــــــل رفـــــــع كف

(. ويـــــــــــــــــــخػ ٕٓٗ: ٜٕٔٓوخبـــــــــــــــــــخاتيع )السدـــــــــــــــــــعػدؼ والسدـــــــــــــــــــعػدؼ, عتيقـــــــــــــــــــجراوتحدـــــــــــــــــــيغ 

ــــــةٕٗ: ٕٙٔٓ)حفيطــــــة, ــــــجرة  ( ان تشسي ــــــة  الق ــــــى تشسي ــــــة فــــــي االســــــػاق تعســــــل عم ــــــاءة العامم الكف

 عمى استخجام السعخفة والسيارات بذكل مشاسب في سياقات ومػاقف الحياة الػاقعية.

 -: الحخية واستقاللية مكان العسل .ٚ

يع حخيــــــــة حتتزــــــــسغ مــــــــش ألنيــــــــاتذــــــــكل الحخيــــــــة البعــــــــج االســــــــتخاتيجي لتسكــــــــيغ العــــــــامميغ     

الترــــخف فــــي االنذــــصة الخاصــــة بالسيــــام التـــــي يسارســــػنيا, فــــي حــــيغ تذــــيخ االســــتقاللية الـــــى 

ـــــــات ومـــــــشل العـــــــامميغ ســـــــمصات واســـــــعة باتخـــــــاذ  ـــــــيز دور السخؤوســـــــيغ فـــــــي خصـــــــػط العسمي تقم

تتزـــــــسغ مـــــــشل األفـــــــخاد االســـــــتقاللية اجـــــــخاءات ذات مدـــــــاحات اوســـــــع ك عـــــــادة الييكمـــــــة, بيشســـــــا 

خاصــــة بالسيــــام التــــي يسارســــػنيا, وىــــحا يعشــــي أن االســــتقاللية حخيــــة الترــــخف فــــي االنذــــصة ال

متعــــــجدة  بحــــــج ذاتيــــــا حخيــــــة ترــــــخف مــــــغ حيــــــث مــــــشل العــــــامميغ ســــــمصة واســــــعة فــــــي مجــــــاالت

العســــــل وتػزيعـــــو واســـــتحجاث فــــــخق العســـــل الحاتيـــــة أؼ أن العــــــامميغ عمـــــى وفــــــق  يـــــةوإعـــــادة ليكم

عســـــــل وتقدـــــــيع السيســـــــات بعـــــــج االســـــــتقاللية ســـــــيقخرون تفاصـــــــيل عسميـــــــات اإلنتـــــــاج ومعـــــــاييخ ال

 (.ٙ-٘: ٖٕٔٓ) عمي واحسج, وإجخاء التحديغ السدتسخ والديصخة عمى وقت العسل 



 

 

٘ٔ 
 -: تحديؽ فعالية العسميات وأساليب العسل .ٛ

ســــــــــاليب العســــــــــل واضــــــــــحة وشــــــــــفافة لدــــــــــيخ العســــــــــل أغ ان تكــــــــــػن العسميــــــــــات و أؼ يتعــــــــــيّ      

العســـــل والذـــــؤون التبدـــــيط والسعمػمـــــات فـــــي السشطســـــات, االســـــتعخاض الـــــجورؼ وتعـــــجيل أســـــاليب 

(GanjiNia et al.,2013:40 ,ان تحدــــيغ فاعميــــة العسميــــات ٙ: ٕٙٔٓ(. ويــــخػ )دمحم )

ــــى تعديــــد  ــــى نجــــاح ادائيــــا فــــي تيعســــل عم ــــق االىــــجاف التــــي تدــــعىقــــجرة السشطســــة عم ــــى  حقي ال

تحكيقيــــــــا وتحدــــــــيغ ســــــــيخ العسميــــــــات الجاخميــــــــة مــــــــغ ناحيــــــــة, وقيــــــــاس قــــــــجرتيا عمــــــــى التكيــــــــف 

ـــــة واالســـــتجابة مـــــع ا ـــــة مـــــغ اجـــــل ضـــــسان بقائيـــــا فـــــي عـــــالع االعســـــال مـــــغ ناحي ـــــخات البيئي لستغي

ــــــــــيغ )اخــــــــــخػ  ــــــــــاره عــــــــــغ مجسػعــــــــــة مــــــــــغ Mishra&Misra,2017:72. وب ( ان الفاعميــــــــــة عب

داخـــــــل  الدراعيـــــــة السعـــــــاييخ التشطيسيـــــــة والتـــــــي تتسثـــــــل بالسخونـــــــة التشطيسيـــــــة, و غيـــــــاب الدـــــــاللة

القــــــــات اإلندــــــــانية , والكيــــــــادة , السشطســــــــة, و اإلنتاجيــــــــة, والرــــــــخاع , وغســــــــػض الــــــــجور , والع

 ودور السجراء, ومذاركة السخؤوسيغ وتقييسيع كسؤشخات لمفعالية التشطيسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٕ٘ 
 انرؼشَفاخ االظشائُح نًرغُشاخ انثحس

 اوالً : انرخطُظ االسرشاذُعٍ

ىػ جيج تبحلو السجيخية بصخيقة مشزبصة ومشيجية لبشاء تفاعالت مع الػضائف ذات الرمة في 

خالل فتخة محجدة لمحفاظ عمى القجرة التشافدية  السشطسةوضع القخارات كسبجأ تػجييي ألىجاف 

 (.Tarigan & Siagian,2021 : 365) وتعديدىا اتجاه بيئة اعساليا لمسشطسة

 : ـ دعؼ االدارة العميا1

يعسل دعع  ىػ استعجاد االدارة العميا في السشطسة بجعع التغييخات التي ستحجث في السشطسة .

االدارة العميا عمى تحديغ الدمػك السبتكخ لمسػضفيغ مغ خالل تحجيج ىجف االبتكار لالفخاد 

 (.Sadq et al ., 2020 : 152والتذجيع السباشخ )

 ـ التحميل البيئي :2

لغخض الػصػل الى نقاط القػة والزعف في  لمسشطسةتحميل مكػنات البيئة الجاخمية والخارجية 

 السشطسةبيئتيا الجاخمية واكتذاف الفخص السسكشة واستثسارىا والترجؼ لمتيجيجات التي تعيق عسل 

 (.ٜٙٔ:  ٕٕٓٓفي بيئتيا الخارجية )حديغ والياشسي ,

 ـ تجريب وتأىيل العامميؽ :3

ػيخ ميارات العامميغ وتعمع مفاليع وقػاعج واجخاءات ججيجة مغ اجل تحديغ فاعمية عسمية تص

 (.Abomeh & Peace,2015 : 228وكفاءة الػضائف التي يذغميا العامميغ )

 ثانيا  : تدؾيق السشتجات الدراعية

يمظ التي تذارك في نقل السشتجات الدراعية مغ السدارع الى السدت والسشطساتىي جسيع العسميات 

 (.Worku& Abebe,2020 : 134الشيائي )

 



 

 

ٖ٘ 
 ـ السشتجات الدراعية 1

احتياجاتو وىحه السشافع  إلشباععبارة عغ مجسػعة مغ السشافع التي يحرل عمييا السدتيمظ 

تذسل السشافع السادية والشفدية. اذ ان تحقيق االستجابة الستفػقة الحتياجات الدبائغ متى كانت 

 ب شباعالسيام بذكل افزل مغ مشافدييا وبالتحجيج فيسا يتعمق السؤسدة قادرة عمى اداء 

احتياجات الدبائغ مسا يؤدؼ الى خمق قيسة اكبخ لسشتجات السشطسة وزيادة مدتػػ الػالء 

 (.ٕٙ٘:  ٜٕٔٓليا)اباضة وخميل ,

 ـ تدعيخ السشتجات الدراعية2

 &Kotlerة او خجمة ما )السقابل الحؼ يتع دفعو اثشاء عسمية السبادلة لغخض الحرػل عمى سمع

Armstrong ,2018 : 308 .) 

 ـ التخويج لمسشتجات الدراعية3

تذيخ الى الجيج السبحول مغ جانب البائع ألقشاع السذتخؼ السختقب بقبػل معمػمات معيشة عغ 

:  ٗٛٔسمعة او خجمة وحفطيا في ذىشو بذكل يسكشو مغ استخجاعيا )الخبيعاوؼ و عباس ,

ٕٓٔ٘. ) 

 سشتجات الدراعيةـ تؾزيع ال4

ىي كافة االنذصة التي تؤدؼ الى تدييل انتقال الدمع مغ مػاقع انتاجيا الى مػاقع استيالكيا 

(Loo & Leung,2018 : 86.) 
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٘ٗ 
 ولالسبحث األ 

 داة قياس البحثأاختبار 
داة الكياس السػضػعة لكياس أمرجاقية ومػثػقية  التأكج مغلى إييجف السبحث الحالي     

ساليب والصخائق لى استعسال مجسػعة مغ األإ البحث تحقيق ىحا الغخض لجأجل أ, ومغ البحث

شيخ ىحه البخامج السدتعسل تسخزت في أعسال في العمػم االحرائية, ولعل كثخ استالذييخة واأل

(, الكفيميغ باستخخاج AMOS.V.26(, و بخنامج الجػدة العالسي )SPSS.V.27بخنامج )

, ولعل مغ البحثاختبار صحة فخضيات  خاللالى استخخاجيا مغ يصسل الباحث الشتائج التي 

     شيخ ىحه االختبارات تسثمت في اختبار التػزيع الصبيعي, واختبار التحميل العاممي التػكيجؼ أ

 .لفاأييكمية(, واختبار معامل كخونباخ ) معادلة الشسحجة ال

 -: تختيب الستغيخات / وال  أ

لتحميل جل تدييل عسمية ا, وعميو مغ أتتألف عيشة البحث مغ مئة وثالثة عذخ مدتجيب     

 جل استيزاح متغيخات البحث تعّ قام الباحث بتحميل تبػيب البيانات واستخخاج الشتائج, فسغ أ

التعبيخ عغ الستغيخات الجاخمية بسجسػعة مغ الخمػز التي تعبخ عشيا في البخامج االحرائية 

 (. 7 السدتعسمة, وكسا في الججول )

 ( تختيب الستغيخات 7 الججول )
 الخمد الفقخات االبعاد الستغيخات

 التخظيط االستخاتيجي
(SP) 

 SS 5 دػُ االداسح اٌؼ١ٍب

 SE 5 اٌزح١ًٍ اٌج١ئٟ

 ST 5 رذس٠ت ٚرأ١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ

 تدؾيق السشتجات الدراعية
(APM) 

 MP 5 إٌّزدبد اٌضساػ١خ

 MR 5 رسؼ١ش إٌّزدبد اٌضساػ١خ

 MO 5 اٌزش٠ٚح ٌٍّٕزدبد اٌضساػ١خ

 MD 5 رٛص٠غ إٌّزدبد اٌضساػ١خ

 
 



 

 

٘٘ 
 . اختبار التؾزيع الظبيعي -:ثانيا  
شبيعة انتذار البيانات, وىل ىحه البيانات تخزع ساس مغ ىحه الفقخة ىػ قياس ن اليجف األإ   

فانو يسكغ القػل انو   ,0.05))عمى مغ أ كانت الكيسة السعشػية لمبيانات  لمتػزيع الصبيعي, فاذا

قل مغ ذلظ, ولغخض أوبالعكذ اذا كانت السعشػية , يسكغ تعسيع نتائج البحث عمى السجتسع 

لسجسػعة مغ االختبارات, ولعل اشيخىا ىػ  غ عميشا اخزاع بيانات البحثتحقيق ذلظ يتعيّ 

 – Shapiro)ويميظ  –و شابيخو (Kolmogorov – Smirnov)سيسشخوف – كمػمجخوف)

Wilk) يتع التحقق مغ ىحيغ االختباريغ عغ شخيق قيسة ,(P-value)  وىي مقبػلة عشجما تكػن

 صبيعي.والججول ادنى يػضل اختبار التػزيع ال (.Park, 2008:8) (0.05)اعمى مغ 

 التػزيع الصبيعي( اختبارات  8 الججول )

 انًرغُش
 االخرثاس

 انمشاس
Kol–Smi Sha–Wilk 

SS 0.169 0.908 ٟ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

SE 0.195 0.911 ٟ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

ST 0.206 0.873 ٟ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

SP 0.222 0.859 ٟ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

MP 0.197 0.825 ٟ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

MR 0.215 0.879 ٟ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

MO 0.196 0.876 ٟ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

MD 0.187 0.875 ٟ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

APM 0.210 0.831 ٟ٠زجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

 (SPSS.V.27عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر



 

 

٘ٙ 
(, وعميو 0.05عمى مغ )أ متغيخات البحث  ألبعادالسعشػية  ( ان الكيسة 8 تػضل نتائج الججول )

(, وبالتالي 0.05فقج تحقق شخط االختبار وىػ ان الكيسة السعشػية لمستغيخات الجاخمة اعمى مغ )

 يسكغ القػل ان الشتائج التي يتػصل الييا البحث يسكغ تعسيسيا عمى السجتسع عيشة البحث.

 -: ممي التؾكيجيالتحميل العا / ثالثا  
البج لمباحث قبل الجخػل في تحميل متغيخات وابعاد البحث مغ تحجيج قػة الشساذج السبشية        

التي تعج  سمػب معادلة الشسحجة الييكميةأساليب السدتعسمة في ذلظ حج األأوان , مغ قبل الباحث 

لطاىخة معيشة لغخض معخفة باحث تقشية رياضية تيجف الى تحجيج قػة الشساذج التي يذكميا ال

وتتزسغ معادلة الشسحجة  ,ات التخابط بيغ السحاور وابعادىامتيا مغ خالل بحث عالقءمال

وتحميل  حميل السداروت, ساليب مسثمة بالتحميل العاممي العجيج مغ الصخائق واأل SEMالييكمية 

 االنحجار.

حا ساء الفقخات التي تجعى في ىن التحميل العاممي التػكيجؼ يعصي نطخة تتعمق بسجػ انتإذ إ

والتي تجعى في ىحا التحميل , بعاد التي تشتسي الييا لى األإالتحميل بالستغيخات الجاخمية 

ىحا ( , وعشج بشاء االنسػذج البج مغ معخفة مجػ دقة Byrne, 2010:5بالستغيخات الكامشة )

غ ان يتع التي يتعيّ  مجسػعة مغ القػاعجو رفزو مغ خالل أاالنسػذج لغخض الحكع بقبػلو 

 تي:ػكيجؼ, وىحه القػاعج تتسثل في اآلمخاعاتيا عشج اختبار استعسال التحميل العاممي الت

 (. 5 قل مغ )ألى درجة الحخية إ(  x2يتعيغ يكػن الفخق بيغ مخبع كاؼ ) (ٔ

 (. 0.90 و تداوؼ )أعمى أ ( لسرفػفة التغايخ GFIغ ان معاييخ جػدة السصابقة )يتعيّ  (ٕ

      و تداوؼ أعمى أ ( لسرفػفة التغايخ AGFI) السرحل معاييخ جػدة السصابقةغ ان يتعيّ  (ٖ

(  0.90 .) 

 (. 0.08 قل مغ )أ( RMSEن يكػن جحر متػسط مخبعات الخصأ التقخيبي )أغ يتعيّ   (ٗ



 

 

٘ٚ 
 Chan et( ) 0.30 و تداوؼ )أعمى أ  ةنحجارية السعياريإلوزان ان تكػن األأيغ يتعّ  (٘

al.,2007:53-66.) 

 السدتقل: التخظيط االستخاتيجيالستغيخ 
جل قياسو, فان أالفقخة الى الُبعج الحؼ وضعت مغ جل قياس درجة انتساء أمغ           

( يػضل  4 ندب لحلظ, وعميو فان الذكل )لسعادلة الشسحجة الييكمية ىػ األ نسػذج البشائياأل

لى إسيع الستجية مغ األبعاد  ذ تذيخ األإجمو, أالفقخة مغ الُبعج الحؼ وضعت مغ  مقجار تفديخ

, وبالتالي يسكغ قبػل انسػذج البحث كسعيار لتفديخ لى مقجار تفديخ الفقخة مغ الُبعجإالفقخات 

 نسحجة السعادلة الييكمية لستغيخ التخصيط االستخاتيجي.

 
 التخصيط االستخاتيجيالسخصط البشائي لستغيخ انسػذج (  4 الذكل )

 (AMOS.V.26باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )عجاد الباحث مغ إ : السرجر



 

 

٘ٛ 
لمفقخات السفدخة  ةن االوزان السعياري( إ 9 ( والسبيشة في الججول ) 4 تدتعخض نتائج الذكل )

(, مذيخا الى تصابقيا مع معاييخ جػدة  0.30 عمى مغ )جاءت أ  التخصيط االستخاتيجي ألبعاد

التخصيط ائي السػضػع لتفديخ متغيخ السصابقة وىحا يقػد الى قبػل انسػذج السخصط البش

 .االستخاتيجي

 التخصيط االستخاتيجيمتغيخ  ألبعادومخبع كل مشيا  ةوزان السعياري( األ 9 الججول )

 االوزان السعيارية السدار

SS <--- SS1 0.797 

SS <--- SS2 0.887 

SS <--- SS3 0.879 

SS <--- SS4 0.731 

SS <--- SS5 0.788 

SE <--- SE1 0.923 

SE <--- SE2 0.862 

SE <--- SE3 0.833 

SE <--- SE4 0.849 

SE <--- SE5 0.875 

ST <--- ST1 0.867 

ST <--- ST2 0.835 

ST <--- ST3 0.841 

ST <--- ST4 0.851 

ST <--- ST5 0.784 

 (AMOS.V.26عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر

 -: التابع: تدؾيق السشتجات الدراعيةالستغيخ 

تسي الييا, ( ان ىشاك قيع مختمفة لمفقخات في تفديخ األبعاد  التي تش 5 يػضل الذكل )     

وىحا يعشي انيا تفدخ متغيخ , لى الفقخات إسيع الستجية مغ األبعاد  وذلظ واضل مغ خالل األ

تدػيق بعاد متغيخ أن ىشاك قػة في بشاء أذ نالحع إبجرجات مختمفة, تدػيق السشتجات الدراعية 



 

 

ٜ٘ 
عمى الخصػط السدتكيسة أ والسسثمة بالكيع , مغ خالل فقخاتيا السشتسية اليو السشتجات الدراعية 

 .نحػ الفقخات الستجية مغ األبعاد 

 
 تدػيق السشتجات الدراعية  السخصط البشائي لستغيخ انسػذج (  5 الذكل )

 (AMOS.V.26باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )عجاد الباحث مغ إ : السرجر
لمفقخات السفدخة  ةوزان السعياري( ان األ10( والسبيشة في الججول ) 5 تدتعخض نتائج الذكل )

لى تصابقيا مع معاييخ إ (, مذيخا   0.30 عمى مغ )ألبعاد تدػيق السشتجات الدراعية جاءت أ 



 

 

ٙٓ 
ط البشائي السػضػع لتفديخ متغيخ تدػيق لى قبػل انسػذج السخصالسصابقة , وىحا يقػد إجػدة 

 السشتجات الدراعية.

 متغيخ تدػيق السشتجات الدراعية ألبعادومخبع كل مشيا  ةوزان السعياري( األ 10 الججول )

 االوزان السعيارية السدار

MP <--- MP1 0.891 

MP <--- MP2 0.909 

MP <--- MP3 0.898 

MP <--- MP4 0.890 

MP <--- MP5 0.842 

MR <--- MR1 0.862 

MR <--- MR2 0.874 

MR <--- MR3 0.779 

MR <--- MR4 0.788 

MR <--- MR5 0.821 

MO <--- MO1 0.771 

MO <--- MO2 0.890 

MO <--- MO3 0.841 

MO <--- MO4 0.834 

MO <--- MO5 0.895 

MD <--- MD1 0.873 

MD <--- MD2 0.885 

MD <--- MD3 0.838 

MD <--- MD4 0.829 

MD <--- MD5 0.828 

 (AMOS.V.26عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ  :السرجر

 -: مرجاقية وثبات اداة القياس ختبار/ ا رابعا  

مغ خالليا قياس قبػل  يقرج بو قجرة االستبانة التي تعّ  -:داة قياس البحثأصجق  -ٔ

 -ويتزسغ نػعيغ ىسا : جمو,أغ عمى تحقيق الغخض الحؼ صسست مغ السدتجيبي

 



 

 

ٙٔ 
  ٌانصذق  انظاهش. 

جل تػزيعيا عمى أولي مغ يار استسارة االستبانة بالذكل األان الغخض مغ ىحه الفقخة ىػ اض     

مجسػعة مغ ولية عمى خض االستبانة بريغتيا األمخ الحؼ تصمب مغ الباحث عفخاد العيشة, األأ

( يػضل 1مة مع العيشة السبحػثة, والسمحق )ءجل تحقيق درجة مغ السالأالسحكسيغ والخبخاء مغ 

 أسساء السحكسيغ.

  صذق انًحرىي. 

, وقج وصمت ستبانةاالعمى الريغة الشيائية الستسارة تػضل ىحه الفقخة اتفاق اراء السحكسيغ      

السحكسيغ, وىي ندبة مقبػلة مغ حيث قجرة فقخات %( مغ  81 ىحه الشدبة بعج اتفاق قجرة )

 االستبانة عمى تغصية السداحات السسثمة لسجاليا.

 -: داج لُاط انثحسأشثاخ  -2

جل أومغ  ,س السدتعسل مغ األخصاء العذػائيةثبات أداة الكياس يرف حالة خمػ السكيا      

( لمتأكج Cornbrash Alphaالتحقق مغ ثبات أداة البحث جخػ حداب معامل كخونباخ الفا )

لفا مغ ألحؼ تصمب استعسال معامل كخونباخ مخ استبانة تكيذ ما وضعت لكياسو, األن االأمغ 

 Hair) ( 0.60 ن تكػن اعمى مغ )أغ وان قيسة ىحا معامل يتعيّ , داة البحث أجل قياس ثبات أ

et al., 2010: 664) (11)في الججول  مػضل. وكسا. 

 الفا لستغيخات البحثكخونباخ  اختبارمعمسات ( 11الججول )
 معمسة االختبار الفقخات االبعاد الستغيخات

 التخظيط االستخاتيجي
 0.908 5 دػُ االداسح اٌؼ١ٍب

0.961 

0.984 

 0.939 5 اٌزح١ًٍ اٌج١ئٟ

 0.921 5 رذس٠ت ٚرأ١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ

تدؾيق السشتجات 
 الدراعية

 0.947 5 إٌّزدبد اٌضساػ١خ

0.976 

 0.916 5 رسؼ١ش إٌّزدبد اٌضساػ١خ

اٌزش٠ٚح ٌٍّٕزدبد 

 اٌضساػ١خ

5 
0.926 

 .0.929 5 رٛص٠غ إٌّزدبد اٌضساػ١خ

 (SPSS.V.27عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر



 

 

ٕٙ 
         قيستياككل  الفا لمبحثكخونباخ  ت اختبارالممعا( الى ان 11نتائج الججول ) يالحع مغ

قية العالية, ولعل الستغيخ تتستع بالثبات والسرجا البحثان ابعاد ومتغيخات  مبيشا(  0.984 )

معامل كخونباخ و ,  بتدػيق السشتجات الدراعيةوالستسثل ,  التابعسيع في ذلظ ىػ الستغيخ أالحؼ 

بالسختبة  يجيالتخصيط االستخاتوالستسثل ,  السدتقل(, بيشسا جاء الستغيخ  0.976 ) بمغلفا أ

 (.0.961الثانية بسعامل ثبات قجره )

 

  



 

 

ٖٙ 
 السبحث الثاني

 البحثالتحميل الؾصفي لبيانات 

جابات العيشة السبحػثة مغ , وعخض وتفديخ إتحميل ن الغاية مغ ىحا السبحث تكسغ في إ     

ساليب االحرائية السيسة التي يسكغ مغ خالليا تحجيج نقاط مجسػعة مغ األ  خالل استخجام

ساليب التي سػف يتع استخخاجيا تتسثل في , ومغ ىحه األالسبحػثةالقػة والزعف لجػ العيشة 

 )االوساط الحدابية, واالنحخافات السعيارية, وتختيب االىسية(.

 . التخظيط االستخاتيجيمتغيخ  -وال :أ

, التخصيط االستخاتيجيبيان نتائج تحميل االحراء الػصفي لستغيخ  تذيخ ىحه الفقخة الى     

 وكسا يمي:

 . ُبعج دعؼ االدارة العميا .ٔ

    بمغ  دعع االدارة العمياالحدابية لُبعج  لفأوساط( ان السعجل العام 12تذيخ نتائج الججول )     

 ( مذيخا الى اىتسام االدارة العميا بتسكيغ العامميغ 0.769  ( وبانحخاف معيارؼ قجره ) 4.03  )

ولى البجاع, وىحا ما بيشتو الفقخة األجل خمق انديابية عسل سيمة, وتذجع العامميغ عمى امغ أ

تفؾض االدارة العميا الرالحيات لمسجيخيؽ لتدييل انديابية العسل وإنجازه في الؾقت ومفادىا )

ن العيشة السبحػثة تخكد عمى دعع العامميغ البحث إلى أ, كسا أضيخت استجابة عيشة (السحجد

ية, وبأوساط حدابية تخاوحت بيغ        السبجعيغ مغ خالل التخويج ليع بسرجاقية ومػثػقية عال

 (. 0.826-0.972 ( وبانحخافات معيارية قجرىا تخاوح بيغ ) 4.18- 3.9) 

 

 



 

 

ٙٗ 
 االدارة العميادعع تحميل االحراء الػصفي لفقخات ُبعج ( 12الججول )

 الفقخة ت
الؾسط 

 الحدابي

االنحخاف 

 السعياري 

تختيب 

 االىسية

SS1 
رفٛض االداسح اٌؼ١ٍب اٌصالح١بد ٌٍّذ٠ش٠ٓ ٌزس١ًٙ 

 أس١بث١خ اٌؼًّ ٚئٔدبصٖ فٟ اٌٛلذ اٌّحذد.
4.18 0.826 1 

SS2 
رذػُ االداسح اٌؼ١ٍب اٌؼب١ٍِٓ اٌّجذػ١ٓ ٚرمذَ ٚسبئً دػُ 

 ِزٕٛػخ.
4.04 0.89 2 

SS3 
رٛفش االداسح اٌؼ١ٍب اٌٛلذ اٌالصَ ٌزطج١ك اداسح اٌدٛدح 

 اٌشبٍِخ
4.04 0.972 3 

SS4 
رحشص االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِشبسوخ خ١ّغ اٌّسز٠ٛبد 

 راد اٌؼاللخ ثؼ١ٍّخ اٌزخط١ػ االسزشار١دٟ
4 0.856 4 

SS5 
رٙزُ االداسح اٌؼ١ٍب ثذساسخ ِٚزبثؼخ اٌج١ئخ ػٍٝ ٚفك 

 لجً ِزخصص١ٓرمبس٠ش رشفغ ا١ٌٙب ِٓ 
3.9 0.945 5 

 معجل ُبعج دعؼ االدارة العميا

 4.03 الؾسط الحدابي

 0.769 االنحخاف السعياري 

 (SPSS.V.27عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر

 ُبعج التحميل البيئي .ٕ

       وقجره البيئيالتحميل الحدابية لُبعج  لفأوساط( السعجل العام 13تطيخ نتائج الججول )     

عمى بيئتيا الجاخمية  السشطسة لى تخكيدإ ( مذيخا  0.797  ( وبانحخاف معيارؼ قيستو ) 3.96 )

ط استخاتيجية كفيمة جل تحجيج نقاط الزعف والتخصيط الييا بذكل يداىع في وضع خصمغ أ

بيئتيا الجاخمية  سةالسشغتحمل وجو القرػر, وىحا ما بيشتو الفقخة الخابعة ومفادىا )بسعالجة ىحه أ

(, كسا أضيخت استجابة عيشة البحث لتحجيج نقاط الزعف والتخظيط لسعالجتيا والتخمص مشيا

وتصػيخ قجرتيا عمى , جل تعديد خصصيا االستخاتيجية ط القػة مغ أبتحجيج نقا السشطسةلى اىتسام إ



 

 

ٙ٘ 
انحخافات معيارية ( وب4.09-3.89  تدػيق مشتجاتيا الدراعية, وبأوساط حدابية تخاوحت بيغ )

 (.  0.851-0.961 قيستيا تخاوحت بيغ )

 التحميل البيئيتحميل االحراء الػصفي لفقخات ُبعج ( 13الججول )

 الفقخة ت
الؾسط 

 الحدابي

االنحخاف 

 السعياري 

تختيب 

 االىسية

SE1 
بحخ زث١ئزٙب اٌخبسخ١خ ٌزحذ٠ذ اٌفشص اٌّ إٌّظّخرحًٍ 

 ٚاٌزخط١ػ السزثّبس٘ب.
3.89 0.961 5 

SE2 
ث١ئزٙب اٌخبسخ١خ ٌزحذ٠ذ اٌزٙذ٠ذاد  إٌّظّخرحًٍ 

 اٌّزٛلؼخ ٚاٌزخط١ػ ٌزدٕجٙب ٚرالف١ٙب
3.93 0.884 3 

SE3 
ث١ئزٙب اٌذاخ١ٍخ ٌزحذ٠ذ ٔمبغ اٌمٛح  إٌّظّخرحًٍ 

 ٚاٌزخط١ػ ٌزؼض٠ض٘ب
3.98 0.855 2 

SE4 
ث١ئزٙب اٌذاخ١ٍخ ٌزحذ٠ذ ٔمبغ اٌعؼف  إٌّظّخرحًٍ 

 ٚاٌزخط١ػ ٌّؼبٌدزٙب ٚاٌزخٍض ِٕٙب
4.09 0.851 1 

SE5 
ػٍٝ رح١ًٍ ث١ئزٙب ثبسزّشاس ٌّؼبٌدخ  إٌّظّخرحشص 

 اٌّزطٍجبد اٌسش٠ؼخ ٚفٟ ٚلذ حذٚثٙب
3.89 0.89 4 

 معجل ُبعج التحميل البيئي

 3.96 الؾسط الحدابي

 0.797 االنحخاف السعياري 

 (SPSS.V.27عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر

 . ُبعج تجريب وتأىيل العامميؽ .ٖ

 تجريب وتأىيل العامميغالحدابية لُبعج  لفأوساط( ان السعجل العام 14تػضل نتائج الججول )     

ب كداب العامميغ  السشطسة( مذيخا الى اتسام 0.789( وبانحخاف معيارؼ قجره )4.07بمغ )

جل التييئة الستخجام بخامج التجريب السختمفة, وىحا ما بيشتو الفقخة أميارات وقجرات مختمفة مغ 

الى اكداب العامميؽ ميارات متشؾعة مؽ خالل اعجاد بخامج  السشغسةتدعى الخابعة ومفادىا )



 

 

ٙٙ 
غ مغ أجل تخفيعيع الى كسا أضيخت استجابة عيشة البحث إلى االىتسام بتأىيل العاممي(, التجريب

( وبانحخافات معيارية قجرىا 4.2-4, وبأوساط حدابية تخاوحت بيغ )السشطسة عمى في مشرب أ 

 (.0.812-0.94  تخاوح بيغ )

 تجريب وتأىيل العامميغتحميل االحراء الػصفي لفقخات ُبعج ( 14الججول )

 الفقخة ت
الؾسط 

 الحدابي

االنحخاف 

 السعياري 

تختيب 

 االىسية

ST1 
ػٍٝ دساسخ اٌّزغ١شاد اٌج١ئ١خ  إٌّظّخرحشص 

 اٌّسزمج١ٍخ ػٕذ رحذ٠ذ اسزشار١د١بد اٌزذس٠ت
4.01 0.94 4 

ST2 
ػٍٝ اػذاد ثشاِح رذس٠ج١خ ٌزغ١١ش ثمبفخ  إٌّظّخرسؼٝ 

 االفشاد اٌؼب١ٍِٓ
4 0.916 5 

ST3 
ثشاِح اٌزذس٠ت ٚاٌزأ١ً٘ ٚفمب ٌّزطٍجبد  إٌّظّخرصُّ 

 وً ٚظ١فخ
4.06 0.929 3 

ST4 
اٌٝ اوسبة اٌؼب١ٍِٓ ِٙبساد ِزٕٛػخ  إٌّظّخرسؼٝ 

 ِٓ خالي اػذاد ثشاِح اٌزذس٠ت
4.2 0.927 1 

ST5 

ػٍٝ رأ١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ ٌشغً ٚظبئف فٟ  إٌّظّخرشدغ 

ِسزٜٛ اػٍٝ ِسزمجال ثذالً ِٓ اٌٍدٛء اٌٝ اٌّصبدس 

 اٌخبسخ١خ

4.1 0.812 2 

 معجل ُبعج تجريب وتأىيل العامميؽ

 4.07 الؾسط الحدابي

 0.789 االنحخاف السعياري 

 (SPSS.V.27عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر

 . متغيخ تدؾيق السشتجات الدراعية -ثانيا :

 . السشتجات الدراعيةُبعج  .ٗ

وقجره  السشتجات الدراعيةالحدابية لُبعج  لفأوساط( السعجل العام 15تبيغ نتائج الججول )      

عمى السشتجات الخالية مغ  السشطسةلى حخص إ ( مذيخا  0.93وبانحخاف معيارؼ قيستو ) (4.16)



 

 

ٙٚ 
عمى جعل مشتجاتيا  السشغسةتحخص الزياعات واليجر, وىحا ما بيشتو الفقخة االولى ومفادىا )

 باستخجام السشطسة(, كسا اضيخت استجابة عيشة البحث الى اىتسام خالية مؽ السؾاد الزارة

                       فتخة مسكشة, وبأوساط حدابية تخاوحت بيغ  ألشػلعمى البيئة والسشتجات عبػات محافطة 

 (. 0.95-1.108( وبانحخافات معيارية قيستيا تخاوحت بيغ )4.07-4.27  )

 السشتجات الدراعيةتحميل االحراء الػصفي لفقخات ُبعج ( 15الججول )

 الفقخة ت
الؾسط 

 الحدابي

االنحخاف 

 السعياري 

تختيب 

 االىسية

MP1 
رحشص اٌششوخ ػٍٝ خؼً ِٕزدبرٙب خب١ٌخ ِٓ اٌّٛاد 

 اٌعبسح
4.27 0.957 1 

MP2 
رٙزُ اٌششوخ فٟ اسزؼّبي ػجٛاد أزبخ١خ ٌٍّحبفظخ 

 ػٍٝ إٌّزح اغٛي فزشح ِّىٕخ
4.19 1.051 2 

MP3 3 0.95 4.13 رشوض اٌششوخ ػٍٝ أزبج ِٕزدبد راد خٛدح ػب١ٌخ 

MP4 
اٌششوخ ػٍٝ اسزؼّبي ا١ٌبد حذ٠ثخ فٟ صساػخ رشوض 

 ِٕزدبرٙب
4.11 1.047 4 

MP5 5 1.108 4.07 ٕ٘بن سلبثخ ػب١ٌخ ػٍٝ إٌّزح اٌزٞ رٕزدٗ اٌششوخ 

 معجل ُبعج السشتجات الدراعية

 4.16 الؾسط الحدابي

 0.93 االنحخاف السعياري 

 (SPSS.V.27عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر

 تدعيخ السشتجات الدراعيةُبعج  .٘

تدعيخ السشتجات الحدابية لُبعج  لفأوساط( ان السعجل العام 16تدتعخض نتائج الججول )       

 السبحػثة السشطسةلى اىتسام إ ( مذيخا  ٗٛٚ.ٓ ( وبانحخاف معيارؼ قجره ) 4.11بمغ ) الدراعية

جل اقشاع الدبائغ بذخاء السشتجات , مغ أبتصػيخ امكانيات واساليب وميارات مقجمي الخجمات 



 

 

ٙٛ 
 السشغسةمشتجات في سػق العسل, وىحا ما بيشتو الفقخة الثانية ومفادىا ) السشطسةالتي تعخضيا 

لى اىتسام (, كسا أضيخت استجابة عيشة البحث إالسعخوضة تعسل عمى اقشاع الدبائؽ عمى شخاءىا

ام بتدعيخ ىحه قبال تجاه السشتجات السعخضة مغ خالل االىتسبتحفيد الدبائغ عمى األ السشطسة

( 4.19-4.02  مسكغ, وبأوساط حدابية تخاوحت بيغ )السشتجات وتقميمو إلى أدنى حج 

 (.0.833-0.991  وبانحخافات معيارية قجرىا تخاوح بيغ )

 تدعيخ السشتجات الدراعيةفقخات ُبعج تحميل االحراء الػصفي ل( 16الججول )

 الفقخة ت
الؾسط 

 الحدابي

االنحخاف 

 السعياري 

تختيب 

 االىسية

MR1 
رّزٍه إٌّزدبد اٌزٟ رمَٛ اٌششوخ ثأزبخٙب  الجبي 

 ػبٌٟ .
4.15 0.899 2 

MR2 
ِٕزدبد اٌششوخ اٌّؼشٚظخ رؼًّ ػٍٝ الٕبع اٌضثبئٓ 

 ػٍٝ ششاء٘ب.
4.19 0.833 1 

MR3 
ػٍٝ رحذ٠ذ أسؼبس ِٕخفعخ رحشص اٌششوخ 

 ٌّٕزدبرٙب.
4.02 0.991 5 

MR4 .4 0.915 4.05 سؼش إٌّزدبد ِزٕبست ِغ خٛدرٙب 

MR5 . ُٙ3 0.888 4.12 رزالءَ إٌّزدبد ِغ سغجبد اٌضثبئٓ ٚأرٚال 

 معجل ُبعج تدعيخ السشتجات الدراعية

 4.11 الؾسط الحدابي

 0.784 االنحخاف السعياري 

 (SPSS.V.27الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )عجاد مغ إ : السرجر

 التخويج لمسشتجات الدراعيةُبعج  .ٙ

 التخويج لمسشتجات الدراعيةالحدابية لُبعج  لفأوساط( السعجل العام 17سفخت نتائج الججول )أ     

عمى استخجام  السشطسة( مذيخا الى تخكيد 0.811( وبانحخاف معيارؼ قيستو )4.04وقجره )



 

 

ٜٙ 
ذات الجسالية والترسيع الجيج الحؼ يديع في اسعاد الدبػن وكدب والءة, وىحا ما بيشتو  السشتجات

عمى استخجام السشتجات ذات الترسيؼ الجيج والتي تسثل  السشغسةتحخص الفقخة الثانية ومفادىا )

ضيخت استجابة عيشة البحث الى التخكيد عمى التخويج الى الكيسة (, كسا أمرجر سعادة لمدبؾن 

     لمدبائغ بعج شخاءىع لمسشتجات, وبأوساط حدابية تخاوحت بيغ السشطسة افة التي تزيفيا السز

 (.0.849-0.969  ( وبانحخافات معيارية قيستيا تخاوحت بيغ )3.98-4.09  )

 التخويج لمسشتجات الدراعيةتحميل االحراء الػصفي لفقخات ُبعج ( 17الججول )

 الفقخة ت
الؾسط 

 الحدابي

االنحخاف 

 السعياري 

تختيب 

 االىسية

MO1 

ػٍٝ اٌزش٠ٚح ٌٍم١ّخ اٌّعبفخ اٌزٟ إٌّظّخ رشوض 

٠مذِٙب إٌّزح فٟ أدبص اٌّٙبَ اٌّزؼٍمخ ثبٌضثبئٓ 

 ثسشػخ ػب١ٌخ

4.04 0.849 3 

MO2  ػٍٝ اسزخذاَ إٌّزدبد راد إٌّظّخ رحشص

 اٌزص١ُّ اٌد١ذ ٚاٌزٟ رّثً ِصذس سؼبدح ٌٍضثْٛ.
4.09 0.969 1 

MO3  ُالبِخ إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد اٌّزؼٍمخ إٌّظّخ رذػ

 ثبٌج١ئخ ٚإٌّزدبد اٌعبسح.
4.08 0.965 2 

MO4  ٟردبٖ اسزخذاَ ااٌّسزٍٙى١ٓ إٌّظّخ ٠ٛخٗ ِٛظف

 إٌّزدبد اٌزٟ ال رعش ثبٌج١ئخ
4.02 0.896 4 

MO5  اٌمذسح ػٍٝ سؤ٠خ اٌفشٚق اٌذل١مخ فٟ إٌّظّخ رّزٍه

 رص١ُّ إٌّزدبد .
3.98 0.935 5 

 معجل ُبعج التخويج لمسشتجات الدراعية

 4.04 الؾسط الحدابي

 0.811 االنحخاف السعياري 

 (SPSS.V.27عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر

 

 



 

 

ٚٓ 
 . تؾزيع السشتجات الدراعيةُبعج  .ٚ

السشتجات تػزيع الحدابية لُبعج  لفأوساط( ان السعجل العام 18يالحع مغ نتائج الججول )     

في تعديد  السشطسة( مذيخا الى اىتسام 0.739( وبانحخاف معيارؼ قجره )4.15بمغ ) الدراعية

قجرتيا عمى تػزيع مشتجاتيا بذكل يغصي جسيع الدػق السدتيجف ويتفػق عمى السشافديغ في 

ؾزيع جاىجة الى تعديد قجرتيا في الت السشغسةتدعى ذلظ, وىحا ما بيشتو الفقخة االولى ومفادىا )

السشطسة ضيخت استجابة عيشة البحث الى اىتسام (, كسا أبيجف تحقيق التفؾق عمى السشافديؽ

جل بشاء سسعة , مغ ـأفي التعامل مع مػزعيغ ومػرديغ ذوؼ سسعة ومكانة عالية في الدػق 

( وبانحخافات معيارية 4.2-4.05  ومكانة ايجابية لجػ الدبائغ, وبأوساط حدابية تخاوحت بيغ )

 (.0.782-0.918  ىا تخاوح بيغ )قجر 

 تػزيع السشتجات الدراعيةتحميل االحراء الػصفي لفقخات ُبعج ( 18الججول )

 انفمشج خ
انىسظ 

 انحساتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

ذشذُة 

 االهًُح

MD1 
رسؼٝ اٌششوخ خب٘ذح اٌٝ رؼض٠ض لذسرٙب فٟ اٌزٛص٠غ 

 ثٙذف رحم١ك اٌزفٛق ػٍٝ إٌّبفس١ٓ
4.2 0.918 1 

MD2  ِٟٕزدبد اٌششوخ رسبػذ٘ب ثزٛف١ش اٌّؼٍِٛبد  اٌز

 رحزبخٙب إلوّبي اٌّٙبَ ٚاٌجشاِح.
4.14 0.811 4 

MD3  رحشص اٌششوخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِٛصػ١ٓ رٚ ِٛثٛل١خ

 ػب١ٌخ.
4.19 0.811 2 

MD4  ٟرزحىُ اٌششوخ فٟ ِٛصػ١ٙب ٌٍحذ ِٓ إٌّزدبد اٌز

 رعش ثبٌج١ئخ.
4.05 0.854 5 

MD5  دائّب ألثجبد ِذٜ سٌٙٛخ رٛص٠غ رسؼٝ اٌششوخ

 ِٕزدبرٙب ػٍٝ اٌضثبئٓ.
4.18 0.782 3 

 يؼذل تُؼذ ذىصَغ انًُرعاخ انضساػُح

 4.15 انىسظ انحساتٍ

 0.739 االَحشاف انًؼُاسٌ

  (SPSS.V.27عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر



 

 

ٚٔ 
 السبحث الثالث
 البحثاختبار فخضيات 

, وتتسثل ىحه البحثقػم عمييا يلى قياس الفخضيات التي إ الثالثييجف السبحث         

لى معامل ارتباط إقياسيا باالستشاد  والتي تعّ , الفخضيات بفخضيتيغ ىسا فخضية االرتباط 

الييكمية لسعامالت التأثيخ  بيخسػن, وفخضية التأثيخ التي تع قياسيا باالستشاد الى الشسحجة

 (.AMOS.V.26السدتخخجة بػساشة بخنامج )

 . فخضية االرتباط -وال :أ
والتي تخبط , والخاصة يا البحث صحة فخضيات االرتباط التي وضعتيتع ىحه الفقخة بكياس      

رة العميا, دعع االداالستسثمة بـ ) بأبعادهبػصفة الستغيخ السدتقل التخصيط االستخاتيجي بيغ متغيخ 

 ابػصفي تدػيق السشتجات الدراعية(, وبيغ متغيخ والتحميل البيئي, وتجريب وتأىيل العامميغ

السشتجات الدراعية, وتدعيخ السشتجات الدراعية, والتخويج الستسثمة بـ ) بأبعادهالستغيخ التابع 

لى إ البحث ط لجأجل تحجيج قػة االرتباأ(, ومغ لمسشتجات الدراعية, وتػزيع السشتجات الدراعية

 (.ٜٔ(, والحؼ يذيخ لو الججول )Mukaka,2012استعسال مكياس )

 ( معيار قياس قػة معامل الرتباطٜٔالججول )
 لىج االسذثاط دسظح االسذثاط

1-0.90  ً  ل٠ٛخ خذا

 ل٠ٛخ 0.90-0.70

 ِؼزذي 0.70-0.50

 ِٕخفط 0.50-0.30

 ِٕخفط خذاً  0.30-0

   Source:   Mukaka. M.M. (2012)," Statistics Corner: A Guide to Appropriate Use of   

Correlation  Coefficient in Medical Research" Malawi Medical Journal; vol.24,no3 -p. 

69-71    



 

 

ٕٚ 
تذيخ الى ) وجؾد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية بيؽ التخظيط  -ولى:الفخضية الخئيدة األ 

 سشتجات الدراعية(االستخاتيجي وتدؾق ال

وجػد عالقة ارتباط ذات داللة احرائية بيغ التخصيط االستخاتيجي  (20تطيخ نتائج الججول )

( يتسثل بقػة Mukaka,2012وتدػيق السشتجات الدراعية, وان معجل ىحه القػة حدب مكياس )

 (.0.99( أؼ بسدتػػ ثقة قجره )0.01(, وعشج مدتػػ معشػية اقل مغ )0.933 قػية ومقجارىا )

( بيغ التخصيط االستخاتيجي Mukaka,2012بيشسا تسثمت عالقة االرتباط قػية حدب مكياس )

( لُبعج تدعيخ السشتجات الدراعية وىي عالقة 0.852وتدػق السشتجات الدراعية, اذ تخاوحت بيغ )

العجم مخ الحؼ يعشي رفس فخضية سشتجات الدراعية بعالقة قػية, األ( لُبعج ال0.905قػية الى )

التي تفخض انو )عجم وجػد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية بيغ الرػرة التخصيط االستخاتيجي 

نو )وجػد عالقة ارتباط ذو أض وتدػق السشتجات الدراعية(, وقبػل الفخضية البجيمة التي تفخ 

خضية داللة احرائية بيغ التخصيط االستخاتيجي وتدػق السشتجات الدراعية(. وتتفخع مغ ىحه الف

 عجة فخضيات فخعية تتسثل في االتي:

حرائية بيغ ُبعج دعع إلى )وجػد عالقة ارتباط ذو داللة إتذيخ  -:ولىالفخضية الفخعية األ 

 .(  تجات الدراعية بأبعادهاالدارة العميا وتدػيق السش

(  بيغ ُبعج دعع Mukaka,2012( الى ان قػة االرتباط حدب مكياس )20غ نتائج الججول )تبيّ 

ذ تخاوحت إ(,  0.829ىي عالقة قػية وقجرىا ) االدارة العميا وتدػيق السشتجات الدراعية بأبعاده

       ثقة قجره ( أؼ بسدتػػ 0.01  قل مغ )أ(, وىي عشج مدتػػ معشػية 0.90-0.70بيغ )

( 0.99)  . 



 

 

ٖٚ 
لعميا ( بيغ ُبعج دعع االدارة اMukaka,2012بيشسا تسثل معجل قػة االرتباط حدب مكياس ) 

قة ( لُبعج التخويج لمسشتجات الدراعية بعال 0.748 وابعاد تدػيق السشتجات الدراعية بأبعاده, مغ )

          لى إ(, 0.95 ( أؼ بسدتػػ ثقة قجره )0.05  قل مغ )أقػية ججا وعشج مدتػػ معشػية 

تفخض انو )عجم مخ الحؼ يعشي رفس فخضية العجم التي ( لُبعج السشتجات الدراعية, األ0.881 )

وجػد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية بيغ ُبعج دعع االدارة العميا وتدػيق السشتجات الدراعية 

بأبعاده(, وقبػل الفخضية البجيمة التي تفخض انو )وجػد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية بيغ 

ق السشتجات الدراعية وجػد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية بيغ ُبعج دعع االدارة العميا وتدػي

 بأبعاده(.

لى )وجػد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية بيغ ُبعج التحميل إتذيخ  -:الفخضية الفخعية الثانية

 .(  البيئي وتدػيق السشتجات الدراعية بأبعاده

(  بيغ ُبعج Mukaka,2012( الى ان قػة االرتباط حدب مكياس )20تذيخ نتائج الججول )  

ذ تخاوحت إ(, 0.838 ىي عالقة قػية وقجرىا ) وتدػيق السشتجات الدراعية بأبعادهالتحميل البيئي 

( أؼ بسدتػػ ثقة قجره ٔٓ.ٓ(, وىي عشج مدتػػ معشػية اقل مغ ) 0.90-0.70 بيغ )

(0.99) . 

( بيغ ُبعج التحميل البيئي وابعاد Mukaka,2012بيشسا تسثل معجل قػة االرتباط حدب مكياس ) 

( لُبعج تػزيع السشتجات الدراعية بعالقة قػية ججا 0.769الدراعية بأبعاده, مغ )تدػيق السشتجات 

( لُبعج 0.801(, الى )0.95( أؼ بسدتػػ ثقة قجره )0.05وعشج مدتػػ معشػية اقل مغ )

نو )عجم وجػد عالقة أرفس فخضية العجم التي تفخض  السشتجات الدراعية, االمخ الحؼ يعشي

بيغ ُبعج التحميل البيئي وتدػيق السشتجات الدراعية بأبعاده(, وقبػل  ارتباط ذو داللة احرائية



 

 

ٚٗ 
الفخضية البجيمة التي تفخض انو )وجػد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية بيغ وجػد عالقة ارتباط 

 ذو داللة احرائية بيغ ُبعج التحميل البيئي وتدػيق السشتجات الدراعية بأبعاده(.

بيغ ُبعج تجريب  حرائيةإذو داللة  ارتباطلى )وجػد عالقة إتذيخ  -:الفخضية الفخعية الثالثة
 .ه ( وتدػيق السشتجات الدراعية بأبعاد, وتأىيل العامميغ 

(  Mukaka,2012ن قػة االرتباط حدب مكياس )ألى إ( 20تدتعخض نتائج الججول )  

وقجرىا  عالقة قػية  ججا   بيغ ُبعج تجريب وتأىيل العامميغ وتدػيق السشتجات الدراعية بأبعاده ىي

( أؼ بسدتػػ 0.01قل مغ )أ(, وىي عشج مدتػػ معشػية 1-0.90ذ تخاوحت بيغ )إ(, 0.910)

 (.0.99ثقة قجره )

( بيغ ُبعج تجريب وتأىيل Mukaka,2012حدب مكياس ) رتباطاالبيشسا تسثل معجل قػة  

لُبعج تدعيخ السشتجات الدراعية ( 0.787العامميغ وابعاد تدػيق السشتجات الدراعية بأبعاده, مغ )

لى إ(, 0.95( أؼ بسدتػػ ثقة قجره )0.05وعشج مدتػػ معشػية اقل مغ ) , بعالقة قػية ججا  

مخ الحؼ يعشي رفس فخضية العجم التي تفخض انو عج تدعيخ السشتجات الدراعية, األ( لبُ 0.889)

وتأىيل العامميغ وتدػيق السشتجات )عجم وجػد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية بيغ ُبعج تجريب 

نو )وجػد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية أقبػل الفخضية البجيمة التي تفخض الدراعية بأبعاده(, و 

بيغ وجػد عالقة ارتباط ذو داللة احرائية بيغ ُبعج دعع تجريب وتأىيل العامميغ وتدػيق 

 السشتجات الدراعية بأبعاده(.

 

 

 

 



 

 

ٚ٘ 
 امالت االرتباط( مرفػفة مع20الججول)

 SS SE ST SP MP MR MO MD APM 

SS 1         

SE .760
**

 1        

ST .740
**

 .815
**

 1       

SP .903
**

 .933
**

 .926
**

 1      

MP .811
**

 .801
**

 .889
**

 .905
**

 1     

MR .769
**

 .798
**

 .787
**

 .852
**

 .824
**

 1    

MO .748
**

 .772
**

 .852
**

 .859
**

 .856
**

 .812
**

 1   

MD .778
**

 .769
**

 .880
**

 .879
**

 .863
**

 .862
**

 .815
**

 1  

APM .829
**

 .838
**

 .910
**

 .933
**

 .950
**

 .930
**

 .930
**

 .940
**

 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 (SPSS.V.27عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر

 . فخضية التأثيخ -ثانيا :

لمتخظيط لى ) وجؾد عالقة تأثيخ ذو داللة احرائية إتذيخ  -الفخضية الخئيدة الثانية:

 (االستخاتيجي في تدؾيق السشتجات الدراعية

حرائية لمتخصيط إتأثيخ ذو داللة ( والذكل ادنى لػجػد عالقة 21تطيخ نتائج الججول )

تخاتيجي بسقجار وحجة واحجة ن زيادة التخصيط االس, إذ أدراعيةاالستخاتيجي في تدػيق السشتجات ال

لى اىتسام إ ( في تدػيق السشتجات الدراعية, مذيخا  0.933حجاث تحديغ مقجاره )يؤدؼ إلى إ

يع وتخويج جل تدعيخ وتػز , مغ أالعيشة السبحػثة بتصػيخ امكانياتيا في وضع الخصط السشاسبة 

 بقػة.لى الدػق ىحه السشتجات والجخػل إ

 



 

 

ٚٙ 

 

 وابعاده التخصيط االستخاتيجي في تدػيق السشتجات الدراعيةنسػذج الكياسي لتأثيخ ( األ6الذكل )

 (AMOS.V.26عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر

دػيق في ت ا  ان التخصيط االستخاتيجي باعتباره متغيخا مؤثخ ( 21الججول ) يالحع مغ نتائج      

تحكع تدػيق السشتجات  سباب التي( مغ األ0.870السشتجات الدراعية فانو قج أسيع في تفديخ )

 تقع خارج حجود البحث. فأنياما الكيسة الستبكية الدراعية, أ

 التخصيط االستخاتيجي في تدػيق السشتجات الدراعيةلتأثيخ  ة( االوزان السعياري21الججول )

 وابعاده

 الُبعج السدار الستغيخ
الؾزن 
 السعياري 

الخظأ 
 السعياري 

القيسة 
 الحخجة

R2 P 

التخظيط 
 االستخاتيجي

<--- 
تدؾيق 
السشتجات 
 الدراعية

0.933 0.036 25.917 0.870 *** 

 (AMOS.V.26عجاد الباحث باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )مغ إ : السرجر

 
 



 

 

ٚٚ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٚٛ 
 ولالسبحث األ 

 االستشتاجات

وجــــــــػد عالقــــــــة ارتبــــــــاط ذات داللــــــــة احرــــــــائية معشػيــــــــة بــــــــيغ التخصــــــــيط االســــــــتخاتيجي  .ٔ

مـــــغ خـــــالل  ســـــيع فـــــي تحدـــــيغ واقـــــع الســـــجيخيات السبحػثـــــةأوتدـــــػيق السشتجـــــات الدراعيـــــة, وىـــــحا 

تذــــجيع العــــامميغ السبــــجعيغ عمــــى تقــــجيع وســــائل دعــــع مختمفــــة لتدــــييل اندــــيابية العســــل وانجــــازه 

 في الػقت السحجد.

ي تدـــــــــػيق وجـــــــــػد تـــــــــأثيخ ذو داللـــــــــة احرـــــــــائية معشػيـــــــــة لمتخصـــــــــيط االســـــــــتخاتيجي فـــــــــ .ٕ

السبحػثـــــة لبشـــــاء قابمياتيـــــا تجـــــاه  السشطســـــةســـــيع فـــــي تحدـــــيغ اىتســـــام أالسشتجـــــات الدراعيـــــة, مســـــا 

 مكان والتخمز مشيا.والتخصيط لسعالجتيا قجر اإليج نقاط الزعف تحج

ــــــــات العــــــــامميغ ذوؼ السيــــــــارات مــــــــغ  السشطســــــــةاىتســــــــام  .ٖ ــــــــي تصــــــــػيخ امكاني ــــــــة ف السبحػث

 خالل اعجاد بخامج التجريب السشاسبة لتأىيميع.

ت بتذــــــجيع العــــــامميغ لذــــــغل وضــــــائف فــــــي مدــــــتػيا السشطســــــةاضيــــــخت الشتــــــائج اىتســــــام  .ٗ

مشتجــــــات خاليــــــة مــــــغ الســــــػاد  إلنتــــــاجفكــــــار ابجاعيــــــة أعمــــــى تقــــــجيع اعمــــــى مــــــغ خــــــالل حخصــــــيع 

 الزارة.

نتاجيــــــة محافطــــــة عمــــــى الســــــػاد إباســــــتعسال عبــــــػات  السشطســــــةاىتســــــام ضيــــــخت الشتــــــائج أ .٘

 مغ التمف وال تزخ في البيئة, مسا ساىع في بشاء مشتجات زراعية عالية السدتػػ.

تتػافـــــــق مـــــــع  ذات جـــــــػدة عاليـــــــة نتـــــــاج مشتجـــــــاتإالسبحػثـــــــة عمـــــــى  السشطســـــــةتحـــــــخص  .ٙ

 .التي يقػمػن بجفعيا سعاراألو الدبائغ  متصمبات

السبحػثـــــــة باســـــــتخجام مشتجـــــــات ذات الترـــــــسيع الجيـــــــج بذـــــــكل يحقـــــــق  السشطســـــــةاىتســـــــام  .ٚ

 سعادة الدبػن.



 

 

ٜٚ 
ــــــجوات  السشطســــــةاىتســــــام  .ٛ ــــــات العــــــامميغ مــــــغ خــــــالل اقامــــــة الش ــــــة بتصــــــػيخ امكاني السبحػث

 شتجات الزارة.والسؤتسخات الستعمقة بالبيئة والس

لـــــى تعديـــــد قـــــجرتيا فــــي التػزيـــــع بيـــــجف تحقيـــــق التفـــــػق عمـــــى إجاىـــــجة  السشطســـــةتدــــعى  .ٜ

 مػثػقية عالية. والسشافديغ مغ خالل التعامل مع مػزعيغ ذو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ٛٓ 
 السبحث الثاني

 التؾصيات

ــــــي مػزعييــــــا لمحــــــج  السشطســــــةن تحــــــخص أ يػصــــــي الباحــــــث .ٔ ــــــتحكع ف ــــــى ال ــــــة عم السبحػث

ـــــة, مـــــغ  مـــــغ ـــــي تزـــــخ بالبيئ ـــــػفيخ السعمػمـــــات السشاســـــبة جـــــل مدـــــاعجتيا عأالسشتجـــــات الت ـــــى ت م

ســــــــػاق تػزيــــــــع السشتجــــــــات الدراعيــــــــة عمــــــــى األ وبخامجيــــــــا فــــــــي, كســــــــال مياميــــــــا إجــــــــل أمــــــــغ 

 السدتيجفة.

ـــــــــة السشطســـــــــةن تيـــــــــتع أ يػصـــــــــي الباحـــــــــث .ٕ ـــــــــخويج لمكيســـــــــة  السبحػث ـــــــــى الت ـــــــــالتخكيد عم ب

ــــة مــــغ خــــالل  ــــائغ بدــــخعة عالي ــــي انجــــاز السيــــام الستعمقــــة بالدب ــــتج ف ــــجميا السش السزــــافة التــــي يق

 استخجام السشتجات التي ال تزخ بالبيئة.

ـــــي السشطســـــةن تخكـــــد أ يػصـــــي الباحـــــث .ٖ ـــــجراتيا ف ـــــى تصـــــػيخ ق ـــــة عم ـــــاء السبحػث ـــــة  بش رؤي

مكـــــان, مســـــا يتصمـــــب مشيـــــا اســـــتخجام ا قـــــجر اإلقـــــادرة عمـــــى ترـــــخيف مبيعاتيـــــاســـــتخاتيجية دقيقـــــة 

ســــــػاق بــــــأكبخ قــــــجر مسكــــــغ عمــــــى األاليــــــات تكشػلػجيــــــة حجيثــــــة قــــــادرة عمــــــى تدــــــػيق السشتجــــــات 

 .السدتيجفة

لستصمبـــــات  ن ترـــــسع بـــــخامج التـــــجريب والتأىيـــــل وفقـــــا  أالسبحػثـــــة  السشطســـــةغ عمـــــى يتعـــــيّ  .ٗ

يــــــــج اســــــــتخاتيجيات كــــــــل وضيفــــــــة مــــــــغ خــــــــالل دراســــــــة الستغيــــــــخات البيئيــــــــة السدــــــــتقبمية عشــــــــج تحج

 التجريب.

ـــــــــل بيئتيـــــــــا باســـــــــتسخار  السشطســـــــــةن تعســـــــــل أ يػصـــــــــي الباحـــــــــث .٘ ـــــــــة عمـــــــــى تحمي السبحػث

لسعالجــــــة الستصمبــــــات الدــــــخيعة وفـــــــي وقــــــت حــــــجوثيا مــــــغ خـــــــالل تحجيــــــج التيجيــــــجات الستػقعـــــــة 

 والتخصيط لتجشبيا وتالفييا.



 

 

ٛٔ 
االىتســـــــــام بتحجيـــــــــج أســـــــــعار  السبحػثـــــــــة السشطســـــــــةغ عمـــــــــى يتعـــــــــيّ ان  يػصـــــــــي الباحـــــــــث .ٙ

 تتالءم السشتجات مع رغبات الدبائغ وأذواقيع.مشخفزة لسشتجاتيا بذكل 

ـــــــة الػقـــــــت الـــــــالزم لتصبيـــــــق متصمبـــــــات  السشطســـــــةن تػاكـــــــب أ يػصـــــــي الباحـــــــث .ٚ السبحػث

ــــــة بعسميــــــة ادارة الجــــــػدة الذــــــاممة مــــــغ خــــــالل ضــــــسان  ــــــع السدــــــتػيات ذات العالق مذــــــاركة جسي

 التخصيط االستخاتيجي.

بجراســـــــة ومتابعـــــــة البيئـــــــة عمـــــــى وفـــــــق السبحػثـــــــة  السشطســـــــةن تيـــــــتع أ الباحـــــــثيػصـــــــي  .ٛ

 تقاريخ تخفع الييا مغ قبل متخرريغ.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٖٛ 

 القخان الكخيع -
 الكتب ( أ
,   التدـػيق مـجخل معاصـخ 2015 سعجون حسػد,عباس ,حديغ وليج حدـيغ , الخبيعاوؼ, .ٔ

 العخاق. -لمشذخ والتػزيع, بغجاد  , الصبعة األولى, دار غيجاء 
, التدػيق الدراعي لمرف الثالث ٕٔٔٓسالم, وليج يحي, والديج, صفية محسػد,  .ٕ

السجارس الثانػية الفشية الدراعية نطام الدشػات الثالث, مخاجعة شيالبي, ايسغ عبج القػؼ, دار 
 يع, قصاع الكتب., مرخ, وزارة التخبية والتعمٕٔٔٓ-ٕٓٔٓنذخ السخجع الدراعي, شبعة عام 

 الجوريات والسجالت ( ب
, استخاتيجية السحيط االزرق في ٜٕٔٓاباضة, وليج عباس محسػد, وخميل, رشا احسج دمحم,  .ٔ

تدػيق السشتج الدياحي الثقافي لتحقيق السيدة التشافدية السدتجامة, السجمة الجولية لمتخاث والدياحة 
 .ٕ, العجد ٖٔوالزيافة, السجمج 

, دور ٕٕٓٓجػاد, رحاب حديغ, وعبج الخحيع, ثشاء عبج الكخيع, وعمػش, قيذ مجيج, (ٔ
التخصيط االستخاتيجي وتأثيخه في الحػكسة االلكتخونية: دراسة تصبيكية في جامعة بابل كمية 
االدارة واالقتراد, مجمية كمية االدارة واالقتراد لمجراسات االقترادية واالدارية والسالية, السجمج 

 .ٔالعجد  ,ٕٔ
  تحميل القابميات الحاتية في القصاع  ٕٙٔٓحدغ, سالم حخدان, والعسار, عمي كخيع, (ٕ

الرشاعي لتحقيق التشسية االقميسية )مجخل تخصيصي استخاتيجي(  مجمة السخصط والتشسية, العجد 
ٖٗ. 
, الخشافة التشطيسية وفقا ٕٕٓٓحديغ, دمحم حديغ عمي, والياشسي, بان عبج االميخ,  (ٖ
يات التخصيط االستخاتيجي: دراسة حالة في وزارة التجارة/ الذخكة العامة لتجارة الدياسات لتػج

 .ٜٔٔ, العجد ٕٙوالسكائغ, مجمة العمػم االقترادية واالدارية, السجمج 
  الخشاقة التشطيسية وفقا  ٕٕٓٓحديغ, دمحم حديغ عمي, والياشسي, بان عبج االميخ, (ٗ

راسة حالة في وزارة التجارة/ الذخكة العامة لجارة الديارات لتػجيات التخصيط االستخاتيجي: د
 .ٜٔٔ, العجد ٕٙوالسكائغ  مجمة العمػم االقترادية واالدارية, السجمج 



 

 

ٛٗ 
الكيـــــــادة السػقفيـــــــة عمـــــــى تسكـــــــيغ العـــــــامميغ: دراســـــــة ميجانيـــــــة  تـــــــأثيخ, ٕٚٔٓحســـــــاد, ايـــــــاد,  .ٕ

 .ٕٓالعجد , ٜٖعمى العامميغ في مدتذفى دمذق  مجمة جامعة البعث, السجمج 
ـــــــــات العامـــــــــة ٕٕٔٓحســـــــــادؼ, احســـــــــج ســـــــــاىي, والذـــــــــافعي, عبـــــــــج السحدـــــــــغ,  .ٖ , العالق

لمذــــــــخكات العخاقيــــــــة ودورىــــــــا فــــــــي تدــــــــػيق السشتجــــــــات الػششيــــــــة, مجمــــــــة الباحــــــــث االعالمــــــــي, 
 .ٔ٘, العجد ٕٔالسجمج 

ـــــــــادة  ٕٚٔٓحســـــــــادؼ, انترـــــــــار, وفشجـــــــــان, دمحم,  .ٗ ـــــــــي اشـــــــــار الكي   تسكـــــــــيغ السخؤوســـــــــيغ ف
 .ٓٓٔ, العجد ٖٕاالقترادية واالدارية, السجمج  التحػيمية  مجمة العمػم

  اىسية التجريب في تشسية السػارد البذخية  ٕٕٓٓحسج, عسال عبيج, وجمػب, نبخاس عجنان, (٘
 ٖٗٔاالساليب والػسائل: دراسة نطخية تحميمية  مجمة االداء, العجد 

السجتسع  م  ثقافة الػعي البيئي وشبيعة الحياة االجتساعي فيٕ٘ٔٓالخالجؼ, نبيل,  (ٙ
 .ٗ, العجد ٛالعخاقي   مجمة اوروك, السجمج

, واقـــــع نطــــــام تدـــــػيق السشتجـــــات الدراعيـــــة واىسيتـــــو فــــــي ٕٕٔٓدابـــــو, الصـــــاىخ عمـــــي,  .٘
, الجــــــــدء ٕٓالشيــــــــػض بالدراعــــــــة الميبيــــــــة وتحقيــــــــق االمــــــــغ الغــــــــحائي, مجمــــــــة االســــــــتاذ, العــــــــجد 

 االول.
لتخصيط االستخاتيجي في , دور إٕٔٓالجيخاوؼ, ايسغ حدغ, وقاسع, اسساعيل عبج ,  (ٚ

اداء السػارد البذخية في البشػك الفمدصيشية: دراسة حالة بشظ القجس في السحافطات الجشػبية, 
 .ٕ, ج ٗ٘, العجد ٚٔمجمة تكخيت لمعمػم االدارية واالقترادية, السجمج 

, التخصيط االستخاتيجي وعالقتو بجرجة مسارسة االدارة ٕٕٔٓرضػؼ, سعج نعيع, (ٛ
الجامعية لخؤساء اقدام جامعة واسط, مجمة الرك لمفمدفة والمدانيات والعمػم االجتساعية, السجمج 

 .ٓٗ, العجد ٔ
م   دور الػعي البيئي والتخبية البيئية في الحج مغ مذكالت البيئة ) ٕ٘ٔٓالداكشي, عبيخ, (ٜ

 .ٕ٘الجامعة, العجد  السأمػن العخاق نسػذجا (   مجمة كمية 
, التدػيق الدراعي بيغ السعيقات والستصمبات: دراسة استصالعية ٕٕٓٓسايل, فاشيسة, .ٙ

 .xxالعجد  xxسدارعيغ في والية تيبازة, مجمة آفاق عمسية, السجمج لعيشة مغ ا آلراء
ل التصػيخ: دراسة ميجانية   مجمة م   الػعي البيئي الػاقع وسبٕٛٔٓالدبعاوؼ, ىشاء,  (ٓٔ

 .ٛٗدراسات مػصمية, العجد



 

 

ٛ٘ 
, دور مكػنات التخصيط ٕٕٓٓسعيج, سشاء عبج الخحيع, وكخيع, رقية عبج الخحيع,  (ٔٔ

(, مجمة تكخيت لمعمػم KPIاالستخاتيجي في اداء السذخوعات االنذائية عمى وفق مؤشخات )
 .ٕ, جٕ٘, العجد ٙٔاالدارية واالقترادية, السجمج 

ـــــــي ٕٛٔٓاشـــــــػر, ايســـــــان, وبيذـــــــارؼ, كـــــــخيع,ع .ٚ ـــــــو ف , التدـــــــػيق الدراعـــــــي الخـــــــارجي واىسيت
 .ٙ, العجد ٗتشسية الرادرات الدراعية, مجمة الخيادة القتراديات االعسال, السجمج 

 عشاصخ السديج التدػيقي ودورىا في ادراك  2018 عبج القادر ,مغخاوؼ محي الجيغ , .ٛ
 لسجمة العخاقية لبحػث الدػق وحساية السدتيمظ ,السجمجالسدتيمظ لرػرة العالمة التجارية   ,ا
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  تأثيخ التخصيط  ٜٕٔٓعمػان, بذخػ دمحم, وخميل, اميخ عمي, وشييج, جشان ميجؼ, (ٕٔ

االستخاتيجي في أداء العامميغ: دراسة استصالعية تحميمية آلراء مجتسع مغ الكيادات في 
محافطة كخبالء السقجسة  السجمة العخاقية لمعمػم  السرارف التجارية واالسالمية الخاصة في

 .ٜ٘, العجد٘ٔاالدارية, السجمج 
  تأثيخ التخصيط  ٜٕٔٓعمػان, بذخػ دمحم, وخميل, اميخ عمي, وشييج, جشان ميجؼ, (ٖٔ

االستخاتيجي في أداء العامميغ: دراسة استصالعية تحميمية آلراء مجتسع مغ الكيادات في 
ية الخاصة في محافطة كخبالء السقجسة  السجمة العخاقية لمعمػم السرارف التجارية واالسالم

 .ٜ٘, العجد٘ٔاالدارية, السجمج 
  اثــــــخ تسكــــــيغ العــــــامميغ فــــــي التصــــــػيخ التشطيســــــي:  ٖٕٔٓعمــــــي, عاليــــــة, واحســــــج, ســــــيف,  .ٜ

ـــــي  آلراءدراســـــة اســـــتصالعية  ـــــة مـــــغ العـــــامميغ فـــــي الذـــــخكة العامـــــة لمرـــــشاعات الرـــــػفية ف عيش
 .ٖٙ, العجد ٔجاد لمعمػم االقترادية, السجمج بغجاد   مجمة كمية بغ

, التخصيط االستخاتيجي ومداىستو بدمػك السػاششة ٕٕٓٓفخحان, رؤػ بعج الكخيع,  (ٗٔ
التشطيسية مغ وجية نطخ القائسيغ عمى ادارة بصػالت العاب السزخب في العخاق, مجمة الثقافة 

 .ٕ,العجد ٔٔالخياضية, السجمج 
, ميارات التخصيط االستخاتيجي الستحققة ٕٕٔٓمشال دمحم,فخمان, شحػ عادل, ابخاليع,  (٘ٔ

في تشطيع االدارة الرفية مغ وجية نطخ تجريديي وتجريديات الجامعة, مجمة الجراسات 
 .ٗ, العجد ٖالسدتجامة, الدشة الثالثة, السجمج 



 

 

ٛٙ 
   مفـــــــاليع نطـــــــع السعمػمـــــــات الجغخافيـــــــة التـــــــي يكتدـــــــبيا شمبـــــــة  ٕٛٔٓدمحم عبـــــــج, جشـــــــان,  .ٓٔ

ـــــػم قدـــــع الجغخ  ـــــة لمعم ـــــة التخبي ـــــػم االندـــــانية/ كمي ـــــة العم ـــــة  مجم ـــــة مـــــغ دراســـــتيع مـــــادة الجغخافي افي
 .ٕ, العجدٕ٘االندانية, السجمج 

  فاعميـــــــــة السشطســـــــــة والتكيـــــــــف البيئـــــــــي )االثـــــــــخ والعالقـــــــــة(: دراســـــــــة  ٕٙٔٓدمحم, خػلـــــــــة,  .ٔٔ
  ٕٕٔٓ-ٕٗٓٓاســـــتصالعية فـــــي السعيـــــج التقشـــــي بابـــــل )االقدـــــام االداريـــــة حرـــــخا( لمفتـــــخة مـــــغ 

 .ٗ, العجد ٖٕجمة العمػم االندانية/ كمية التخبية لمعمػم االندانية, السجمج م
  بخنامج تجريب العامميغ واثخه في تصبيق متصمبات الريانة  ٜٕٔٓدمحم, دمحم ابخاليع, (ٙٔ

السشتجة الذاممة في شخكة كخونجي لمسذخوبات الغازية والسياة السعجنية  مجمة تكخيت لمعمػم 
 .ٛ, العجد ٘ٔة, السجمج االدارية واالقترادي

  التخصيط االستخاتيجي وتأثيخه في الحكاء  ٕٛٔٓمحسػد, زيج خػام, و عػاد, خالج روكان,  (ٚٔ
االقترادؼ: بحث استصالعي في السشطسة العامة لسشتجات البان أبي غخيب  مجمة كمية بغجاد 

 .٘٘لمعمػم االقترادية الجامعة, العجد 
  التخصيط االستخاتيجي وتأثيخه في الحكاء  ٕٛٔٓكان, محسػد, زيج خػام, و عػاد, خالج رو  (ٛٔ

االقترادؼ: بحث استصالعي في السشطسة العامة لسشتجات البان أبي غخيب  مجمة كمية بغجاد 
 .٘٘لمعمػم االقترادية الجامعة, العجد 

, السعػقـــــــــــات ٜٕٔٓالسدـــــــــــعػدؼ, ريـــــــــــاض دمحم, والسدـــــــــــعػدؼ, ســـــــــــحخ رعـــــــــــج ىاشـــــــــــع, .ٕٔ
ـــــة الباحـــــث, العـــــجد الجغخافيـــــة لسخاكـــــد تدـــــػيق السش تػجـــــات الدراعيـــــة فـــــي محافطـــــة كـــــخبالء, مجم

ٖٕ. 
, تقييع التخصيط ٕٕٔٓالشعيسي, افخاح عبج الخالق, واالشخفي, رياض احسج اسساعيل,  (ٜٔ

االستخاتيجي لذعب الشذاشات الخياضية في الجامعات العخاقية الحكػمية مغ وجية نطخ 
 .ٔ, العجد ٚٔجمج مالكاتيا, مجمة ابحاث كمية التخبية االساسية, الس

, مسارسات ادارة السػارد ٕٕٔٓالػشيفي, كامل شكيخ, وخزيخ, ذو الفقار حكست,  (ٕٓ
مجيخية  –البذخية وتأثيخىا في تحديغ التخصيط االستخاتيجي: بحث تصبيقي في وزارة الجاخمية 
, ٖٔلسجمج ادارة التصػع, مجمة كمية االدارة واالقتراد لمجراسات االقترادية واالدارية والسالية, ا

 .ٕالعجد 



 

 

ٛٚ 
ـــــد , أســـــذ التدـــــػيق الدراعـــــي ٖٕٓٓياســـــيغ, محســـــػد دمحم,  .ٖٔ ـــــج العدي ـــــي محســـــػد عب , عم

 والغحائي , جامعة دمذق , مشذػرات جامعية , كمية الدراعة.
 طاريح الجامعيةاأل الخسائل و ( ت
احسج, معتد عمي العاقب, وابخاليع, الرادق عباس, وعمي, فتل الخحسغ حامج, وعبج ,  .ٔ

, العالقات ٕٙٔٓنديبة ادم احسج, وسعيج, وفاء العقاب باسبار, وحدغ, ايشاس احسج عمي, 
العامة ودورىا في تدػيق السشتجات الرشاعية: دراسة تصبيكية عمى شخكة )جياد( لرشاعة 

, رسالة ماجدتيخ مشذػرة, جامعة الدػدان لمعمػم والتكشػلػجيا ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ الدياسات لمفتخة مغ
 كمية عمػم االترال, قدع العالقات العامة واالعالن.

  االســـــــــتثسار فـــــــــي راس الســـــــــال السعخفـــــــــي ودوره فـــــــــي تحقيـــــــــق  ٕٙٔٓحفيطـــــــــة, شػيـــــــــل, .ٕ
ة تشافدــــــية السؤسدــــــات العسػميــــــة: دراســــــة حالــــــة مؤسدــــــة اترــــــاالت الجدائــــــخ بالسدــــــيمة  رســــــال

ـــــــة  –ماجدـــــــتيخ مشذـــــــػرة, جسعـــــــة دمحم بػضـــــــياف  ـــــــػم االقترـــــــادية والتجاري ـــــــة العم السدـــــــيمة, كمي
 وعمػم التدييخ, قدع عمػم التدييخ.

  التجريب واثخه في تصػيخ رأس السال الفكخؼ لجػ  ٕٓٔٓحسادة, عامخ عبج السخمػف, .ٖ
  رسالة ماجدتيخ الدمصة الػششية الفمدصيشية: دراسة حالة تجريب ديػان السػضفيغ العام بغدة

 غدة, كمية التجارة, قدع ادارة اعسال, تخرز ادارة مػارد بذخية. –مشذػرة, الجامعة االسالمية 
, اثــــــخ اليجــــــخة الػافــــــجة فــــــي تغيــــــخ اســــــتعساالت االرض ٕٚٔٓالــــــجىر, ليــــــام فاضــــــل,  .ٗ

, رســــــــالة ماجدــــــــتيخ غيــــــــخ مشذــــــــػرة,  ٕ٘ٔٓ-ٕ٘ٓٓالدراعيــــــــة لسجيشــــــــة كــــــــخبالء بــــــــيغ ســــــــشتي 
 مية التخبية لمعمػم االندانية.جامعة كخبالء, ك

, ميارات القائج االدارية ودورىا في التخصيط االستخاتيجي: دراسة ٕٙٔٓزكية, بػقشػرة, .٘
ميجانية في مجيخية الذباب والخياضة الم البػاقي, رسالة ماجدتيخ مشذػرة, جامعة العخبي بغ 

 ػم االجتساعية.مييجؼ ام البػاقي, كمية العمػم االجتساعية واالندانية, قدع العم
, التدػيق الجولي كخىان لتشسية ٕٚٔٓشتحػنة, سيام, والدايد, نادرة, وسميساني, نػال, .ٙ

صادرات السشتجات الدراعية: دراسة واقع تدػيق مشتػج البصاشا في الجدائخ )والية الػادؼ 
ػم (, رسالة ماجدتيخ مشذػرة, كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمٕٙٔٓكشسػذجا لمسػسع 

 التدييخ, جامعة الذييج حسو لخزخ بالػادؼ, قدع العمػم التجارية.



 

 

ٛٛ 
, اثخ التخصيط االستخاتيجي في تحقيق السيدة ٕٕٔٓصبخيشة, غشايسي, وليمى, سمصاني,  .ٚ

التشافدية في السؤسدات االقترادية: دراسة ميجانية بالسخكب الرشاعي التجارؼ )مصاحغ 
رة, جامعة دمحم بػضياف بالسديمة, كمية العمػم الحزشة( بالسديمة, رسالة ماجدتيخ مشذػ 

 االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ, قدع عمػم التدييخ, تخرز ادارة استخاتيجية.
, التحميـــــــل الجغخافـــــــي المكانيـــــــات االنتـــــــاج الدراعـــــــي ٕٔٔٓالعـــــــاني, صـــــــالح عثســـــــارن, .ٛ

 .في قزاء عشو, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة, كمية التخبية, جامعة االنبار
ــــــابكخ, .ٜ ــــــجيغ ب ــــــج , حدــــــام ال ــــــي تدــــــػيق السشتجــــــات: ٕٙٔٓعب , تكــــــاليف الجــــــػدة واثخىــــــا ف

دراســــــة ميجانيـــــــة عمــــــى مرـــــــشع زيشــــــة لمسشتجـــــــات الػرقيــــــة, رســـــــالة ماجدــــــتيخ مشذـــــــػرة, جامعـــــــة 
ـــــــــا كميـــــــــة الجراســـــــــات العميـــــــــا, تخرـــــــــز التكـــــــــاليف والسحاســـــــــبة  الدـــــــــػدان لمعمـــــــــػم والتكشػلػجي

 االدارية.
ـــــــــــي,فتيحـــــــــــة,  .ٓٔ ـــــــــــي مجـــــــــــال ٕ٘ٔٓعخيب ـــــــــــخاق االســـــــــــػاق الجوليـــــــــــة ف ,خرػصـــــــــــيات اخت

السشتجــــات الفالحيــــة: دراســـــة حالــــة تدــــػيق مشـــــتج التســــػر الجدائخيــــة, رســـــالة ماجدــــتيخ مشذـــــػرة, 
ـــــػم التدـــــييخ, قدـــــع  –جامعـــــة دمحم بػضـــــياف  ـــــة وعم ـــــػم االقترـــــادية والتجاري ـــــة العم السدـــــيمة, كمي

 عمػم التدييخ.
جغخافي لسخاكد تدػيق السشتجات الدراعية في  , تقييعٕٛٔٓالسدعػدؼ, سحخ رعج,  .ٔٔ

 محافطة كخبالء, رسالة ماجدتيخ مشذػرة, جامعة كخبالء, كمية التخبية, قدع الجغخافية التصبيكية.
, التخصيط االستخاتيجي في السشطسات االىمية الشدػية ٜٕٔٓوزوز, عرام عد الجيغ,  .ٕٔ

ة, جامعة الخميل, كمية الجراسات العميا الفمدصيشية )الػاقع والسأمػل(, رسالة ماجدتيخ مشذػر 
 والبحث العمسي, بخنامج ادارة االعسال.
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 ادارة تدػيق ا. م. د. حديغ فالح ورد ٗ
 ادارة معخفة ا.م . د. سشاء جػاد كاضع ٘
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 (2الملحق )
 استسارة االستبانة

 جسيؾرية العخاق          
 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  
 واالقتراد  كمية االدارة/جامعة القادسية   
 / بخنامج الجبمؾم العالي قدؼ ادارة االعسال  

 في التخظيط االستخاتيجي          
 اسرثاَحذحكُى و/ 

  .............. انسُذ/ج انًحرشو/ج

 ذحُح طُثح

نطخا لمسكانة والدسعة الصيبة والخبخة العمسية التي تتستعػن بيا في مجال تخرركع واستشارة بسا 
ستقجمػنو مغ رأؼ سجيج, نزع بيغ أيجيكع االستبانة الخاصة بجراسة الجبمػم العالي في التخصيط 

 سةدرا)تأثيخ التخظيط االستخاتيجي في تدؾيق السشتجات الدراعية: االستخاتيجي  السػسػمة 
تحميمية آلراء عيشة مؽ العامميؽ في وزارة الدراعة/ دائخة االرشاد والتجريب الدراعي/السخاكد 

 (.والقادسية  بابل تيشادية ومجيخيات الدراعة في محافغاالر 
لستغيخ التخصيط  القدؼ االولوقج اعتسج الباحث استبانة مكػنة مغ قدسيغ خرز    

القدؼ (, اما ٕٕٓٓعتسج في دراسة)حديغ والياشسي ,االستخاتيجي اعتسادا عمى السكياس الس
               فقج خرز لستغيخ تدػيق السشتجات الدراعية اعتسادا  عمى السكياس السعتسج في دراسة  الثاني

(,مع تكييف فقخات السقاييذ بسا يتشاسب وبيئة العسل العخاقية, عمسا ٕٚٔٓ) شتحػنة واخخون ,
 ( الخساسي . Likert ان االستبانة اعتسجت تجرج )

ارجػ تفزمكع بتحكيع االستبانة وفي ضػء تعخيفات متغيخات الجراسة الخئيدة وابعادىا الفخعية    
 السعتسجة عمى مقاييذ جاىدة.

 . شاكشٍَ ذؼاوَكى يؼُا يغ وافش انرمذَش واالحرشاو

 انثاحس                                                                     انًششف           

 شُش ػثذ االيُش حسىٍَأ. د أ                          االء شاكش احًذ انثى رتحك                



 

 

 مَثزج يخرصشج ػٍ دائشج االسشاد وانرذسَة انضساػٍ / انًشكض االسشادٌ فٍ تات

ذؼرثش دائشج االسشاد وانرذسَة انضساػٍ يٍ انذوائش انخذيُح انرؼهًُُح انرٍ ذساهى فٍ ذًُُح      

انمطاع انضساػٍ يٍ خالل ذمذَى انخذياخ االسشادَح انضساػُح نهفالحٍُ وانًضاسػٍُ وذمذَى 

 خذياخ اسشادَح وذذسَثُح يرًُضج نالسذماء وذطىَش انمطاع انضساػٍ .

 انهذف ....

 ى ذحذَذ سثؼح اهذاف اسرشاذُعُح سئُسُح ذسؼً انذائشج نرحمُمها .ذ     

 اسشاد وذذسَة انفالحٍُ وانًضاسػٍُ وتُاء لذساذهى انًؼشفُح . .1

تُاء لذساخ انؼايهٍُ فٍ دوائش وششكاخ وصاسج انضساػح ويذَشَاخ انضساػح فٍ  .2

 انًحافظاخ .

 صُح .ذطىَش انؼًم وانرُسُك يغ انعايؼاخ وانًشاكض انثح .3

 انرطىَش انًسرًش وذؼضَض انخذياخ االسشادَح وانرذسَثُح انًمذيح . .4

ذىشُك سواتظ انرىاصم يغ ششكاخ انمطاع انخاص انضساػٍ تًا َخذو اتُاء انًعرًغ  .5

 انشَفٍ .

ذطىَش انًىلغ االنكرشوٍَ وذطىَش ذمذَى خذياخ اسشادَح انكرشوَُح داػًح نهخطح  .6

 انسُىَح .

 انًشاكض وانًضاسع االسشادَح . ُمذأهاسركًال  .7

َؼرثش انًشكض االسشادٌ فٍ تاتم يٍ انًشاكض انًهًح فٍ انًحافظح وَؼىد اداسَا ويانُا انً 

وصاسج انضساػح / دائشج االسشاد وانرذسَة انضساػٍ فٍ تغذاد حُس َؼرثش حهمح انىصم انشئُسُح 

ُغ فالحٍ ويضاسػٍ ويشتٍ انصشوج تٍُ وصاسج انضساػح / دائشج االسشاد وانرذسَة انضساػٍ وظً

وانفراج انشَفُح فٍ انًحافظح ويىظفٍ دوائش  انًشأجانحُىاَُح وانُشئ وانشثاب انشَفٍ وكزنك 

حُس َمىو يشكضَا تعًهح يٍ انُشاطاخ االسشادَح انؼًهُح ذونح انرٍ ذشذثظ تىصاسج انضساػح ان

ضاسػٍُ ويشتٍ انصشوج انحُىاَُح وانؼهًُح وانرذسَثُح انرٍ ذسرهذف انًىظفٍُ وانفالحٍُ وانً

صَاساخ يُذاَُح انً ظًُغ انحمىل انضساػُح وانحُىاَُح فٍ انًحافظح  تإظشاءحُس َمىو يشكضَا 

ورنك يٍ خالل انًهُذسٍُ انضساػٍُُ انراتؼٍُ نًشكضَا االسشادٌ يٍ ظًُغ االخرصاصاخ 



 

 

انًشىسج فٍ َمم احذز انضساػُح ورنك نغشض  يراتؼح انحمىل انضساػُح فٍ انًحافظح واتذاء 

انًؼهىياخ االسشادَح انً انفالحٍُ وانًضاسػٍُ فٍ انًحافظح يٍ خالل انُذواخ وانذوساخ 

وانًشاهذاخ انحمهُح وانثشايط وانىسش انؼًهُح واَصال احذز انًؼهىياخ انضساػُح انُهى ورنك 

انرٍ ذىاظههى نغشض يىاكثح انُهضح انضساػُح فٍ انؼانى وكزنك َمم اهى انًشاكم وانًؼىلاخ 

 انً اصحاب انمشاس نغشض وظىد انحهىل نهى واَصال صىذهى .

َركىٌ انًشكض االسشادٌ فٍ تاتم يٍ سثغ يضاسع اسشادَح ًَىرظُح ذسرهذف ظًُغ االلضُح 

 وانُىاحٍ فٍ انًحافظح .

 ذركىٌ هُكهُح انًشكض االسشادٌ فٍ تاتم يٍ...

 اوال / يذَش انًشكض .

 وانًانُح وذضى وحذج انًكُُح ووحذج االػالو ووحذج انحاسثح واالَرشَد .شاَُا / انشؼثح االداسَح 

شانصا / شؼثح االسشاد وانرذسَة وذضى وحذج انرخطُظ ووحذج االَراض انُثاذٍ ووحذج االَراض 

وانفراج انشَفُح ووحذج انُشئ وانشثاب انشَفٍ ووحذج ذششُذ اسرخذاو  انًشأجانحُىاٍَ ووحذج 

 انًُاِ و.....انخ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هُكهُح يىظفٍ انًشكض اإلسشادٌ فٍ تاتم

انًشكض 

 وانًضاسع

يهُذط 

 ركش / اَصً

يششذ 

 صساػٍ

طثُة  اإلداسٍَُ

 تُطشٌ

حاسط +  انفٍُُُ

 سائك

حشفٍ + يىظف 

 خذيح

 انًعًىع

انًشكض 

 اإلسشادٌ

 5ركش / 

 4أَصً / 

 6حاسط /  1 1 5 1

  1سائك / 

 1حشفٍ / 

 2ػايم خذيح / 

27 

 4ركش /  انًهُاوَح

 0أَصً / 

 ٕحارس /  2  1 
 سائق / 

 1حشفٍ / 

 1ػايم خذيح / 

11 

 ٗذكخ /  انًحاوَم
 ٓأنثى / 

 ٖحارس /  1 1 2 1
 سائق / 

 2حشفٍ / 

 1ػايم خذيح / 

14 

 ٔذكخ /  انكفم
 ٔأنثى / 

 ٔحارس /     
ٔسائق /   

 2حشفٍ / 

 ػايم خذيح / 

6 

 ٕذكخ /  انماسى
 ٓأنثى / 

 ٔحارس /     2
 ٔسائق / 

 1حشفٍ / 

 ػايم خذيح / 

7 

 ٗذكخ /  كىشً
 ٓأنثى / 

 ٔحارس /    5 
 سائق / 

 حشفٍ / 

 ػايم خذيح / 

10 

انحًضج 

 انغشتٍ

 ٕذكخ / 
ٓأنثى /   

 ٕحارس /    2 
 سائق / 

 1حشفٍ / 

 ػايم خذيح / 

7 

 ٕذكخ /  انُُم
 ٓأنثى / 

 ٖحارس /     
 سائق / 

 1حشفٍ / 

 1ػايم خذيح / 

7 

 00 انًعًىع

 

 

 

 

 



 

 

 الجدء االول : معمؾمات عامة 

 ( في السكان السشاسب الحي يسثل اجابتػ يخجى وضع عالمة ) 

 

 ياالستخاتيجالتخظيط  اوال  :

 

 خ
 انفمشاخ

اذفك 

 ذًايا
 يحاَذ اذفك

ال 

 اذفك

ال  اذفك 

 ذًايا

1 

دعع االدارة العميا
 

تفػض االدارة العميا الرالحيات 
انديابية العسل لمسجيخيغ لتدييل 

 وإنجازه في الػقت السحجد.

     

2 
تجعع االدارة العميا العامميغ السبجعيغ 

 وتقجم وسائل دعع متشػعة.
     

3 
تػفخ االدارة العميا الػقت الالزم 

 لتصبيق ادارة الجػدة الذاممة
     

4  
تحخص االدارة العميا عمى مذاركة 
جسيع السدتػيات ذات العالقة بعسمية 

 التخصيط االستخاتيجي

     



 

 

5  
تيتع االدارة العميا بجراسة ومتابعة 
البيئة عمى وفق تقاريخ تخفع الييا مغ 

 قبل متخرريغ

     

6 

                   
التحميل البيئي

 
تحمل السجيخية بيئتيا الخارجية لتحجيج 

 احة والتخصيط الستثسارىا.تالفخص الس
     

7 
الخارجية لتحجيج تحمل السجيخية بيئتيا 

التيجيجات الستػقعة والتخصيط لتجشبيا 
 وتالفييا

     

8 
تحمل السجيخية بيئتيا الجاخمية لتحجيج 

 نقاط القػة والتخصيط لتعديدىا
     

9 
تحمل السجيخية بيئتيا الجاخمية لتحجيج 
نقاط الزعف والتخصيط لسعالجتيا 

 والتخمز مشيا

     

10 
 
 

تحميل بيئتيا تحخص السجيخية عمى 
باستسخار لسعالجة الستصمبات الدخيعة 

 وفي وقت حجوثيا

     

11 

                 
تجريب وتأىيل العامميغ
 

تحخص السجيخية عمى دراسة الستغيخات 
البيئية السدتقبمية عشج تحجيج 

 استخاتيجيات التجريب

     

تدعى السجيخية عمى اعجاد بخامج  12
 االفخاد العامميغتجريبية لتغييخ ثقافة 

     

ترسع السجيخية بخامج التجريب والتأىيل  13
 وفقا لستصمبات كل وضيفة

     

14 
تدعى السجيخية الى اكداب العامميغ 
ميارات متشػعة مغ خالل اعجاد بخامج 

 التجريب

     

تذجع السجيخية عمى تأىيل العامميغ  15
لذغل وضائف في مدتػػ اعمى 

     



 

 

المجػء الى السرادر  مدتكبال بجال  مغ
 الخارجية

 

 تدؾيق السشتجات الدراعي ثانيا  :

 انفمشاخ خ
اذفك 

 ذًايا
 يحاَذ اذفك

ال 

 اذفك

ال  اذفك 

 ذًايا

1 

           
السشتجات الدراعية
 

عمى جعل مشتجاتيا  المديريةتحخص 
 خالية مغ السػاد الزارة

     

2 
في استعسال عبػات  المديريةتيتع 

انتاجية لمسحافطة عمى السشتج اشػل 
 فتخة مسكشة

     

3 
عمى انتاج مشتجات  المديريةتخكد 

 ذات جػدة عالية
     

4 
عمى استعسال اليات  المديريةتخكد 

 حجيثة في زراعة مشتجاتيا
     

5 
ىشاك رقابة عالية عمى السشتج الحؼ 

 المديريةتشتجو 
     

6 

      
تدعيخ السشتجات الدراعية
 

 المديرية تقػم التي السشتجاتتستمظ 
 . عالي اقبال  ب نتاجيا

     

7 
 تعسل السعخوضة المديريةمشتجات 

 .شخاءىا عمى الدبائغ اقشاع عمى
     

8 
عمى تحجيج أسعار  السجيخيةتحخص 

 مشخفزة لسشتجاتيا.
     

      سعخ السشتجات متشاسب مع جػدتيا. 9

10 
 الدبائغ رغبات مع السشتجات تتالءم
 .وأذواقيع

 

     



 

 

11 
          

التخويج لمسشتجات الدراعية
 

عمى التخويج لمكيسة  المديريةتخكد 
 نجازالسزافة التي يقجميا السشتج في ا

 عالية بدخعة بالدبائغ الستعمقة السيام

     

12 
عمى استخجام  المديريةتحخص 
والتي  الجيج الترسيع ذات السشتجات

 تسثل مرجر سعادة لمدبػن.

     

13 
الشجوات  السجيخية اقامة تجعع

السشتجات و  والسؤتسخات الستعمقة بالبيئة
 .الزارة

     

14 
مػضفي السجيخية السدتيمكيغ يػجو 

ال تزخ التي السشتجات تجاه استخجام ا
 بالبيئة

     

 رؤية عمى القجرة المديريةتستمظ  15
 . السشتجات ترسيع في الجقيقة الفخوق 

     

16 

         
تػزيع السشتجات الدراعية
 

رسؼٝ اٌّذ٠ش٠خ خب٘ذح اٌٝ رؼض٠ض 

لذسرٙب فٟ اٌزٛص٠غ ثٙذف رحم١ك 

 اٌزفٛق ػٍٝ إٌّبفس١ٓ

     

17 
 ثزٛف١ش رسبػذ٘ب اٌّذ٠ش٠خ ِٕزدبد

 إلوّبي رحزبخٙب اٌزٟ  اٌّؼٍِٛبد

 .ٚاٌجشاِح اٌّٙبَ

     

18 
عمى التعامل مع  السجيخيةتحخص 

 .مػزعيغ ذو مػثػقية عالية
     

19 
مغ  لمحجفي مػزعييا  السجيخيةتتحكع 

 .تزخ بالبيئة السشتجات التي
     

رسؼٝ اٌّذ٠ش٠خ دائّب ألثجبد ِذٜ  20

 سٌٙٛخ رٛص٠غ ِٕزدبرٙب ػٍٝ اٌضثبئٓ.
     

 

 

 

 



 

 

Abstract 
The current research aims to know the impact of strategic planning 

represented by (support of senior management, environmental analysis, 

training and qualification of workers) in marketing agricultural products 

to a sample of workers in the Ministry of Agriculture/Department of 

Agricultural Extension and Training/Extension Centers and Directorates 

of Agriculture in the province of Babylon represented by (products). 

Therefore, the research problem was represented by a fundamental 

question: is there an impact of strategic planning in marketing agricultural 

products? Therefore, the questionnaire tool was used in order to show the 

measurement of the level of availability of research variables in a sample. 

Of the 113 workers, and in order to clarify the objectives of the research, 

a set of statistical tools were used, which were normal distribution, 

structural modeling equation, Cronbach’s alpha coefficient, arithmetic 

mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, and the 

regression coefficients that were extracted from Through the program 

(AMOS.V.26), and accordingly, the results of the research showed the 

existence of a significant correlation and the impact of strategic planning 

in marketing agricultural products. The research indicates the interest of 

the surveyed directorate in empowering workers and granting them 

freedom and independence at work to facilitate the flow of work and its 

completion within a specific time through creativity in the necessary 

support means. 

Key words: statements: strategic planning, marketing of 

agricultural products, agricultural products, pricing of agricultural 

products, promotion of agricultural products and distribution of 

agricultural products. 
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