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السلخص

تيجف ىحه الؾرقة البحثية إلى تدميط الزؾء عمى مجى امتالك

السؤسدة الجدائخية ،حالة الذخكة اإلفخيقية لمدجاج ،ألربعة أبعاد مؽ السدايا
التشافدية (التكمفة األقل ،جؾدة السشتجات ،سخعة اإلستجابة ،اإلبجاع) ،لحلػ تؼ

ترسيؼ استبيان وزع عمى  36إطار بالذخكة ،بيشت نتائج الجراسة أن الذخكة
تخكد في سبيل تحقيق السيدة التشافدية عمى تقجيؼ مشتجات بأسعار مشخفزة

وذات جؾدة عالية ،باإلضافة إلى تحقيق الدخعة في االستجابة لحاجات
الدبائؽ ،وعمى ضؾء الشتائج الستؾصل إلييا تؾصي الجراسة بزخورة تجعيؼ

السدايا التشافدية التي تحؾز عمييا الذخكة ،كسا تؾصي بزخورة االىتسام أكثخ

بعشرخ اإلبجاع الحي يسثل سسة السؤسدة في بيئة األعسال الحالية القائسة

عمى السعخفة ورأس السال الفكخي.

الكلسات السفتاحية :السيدة التشافدية ،التكمفة األقل ،جؾدة السشتجات ،االستجابة،
اإلبجاع.
Abstract:
This paper aim to shed light on the extent of the ownership of
the Algerian company, case of the African Company of Glasses, to
four dimension of competitive advantages, (cost reduction, products
Quality, Speed of response and innovation). Therefore, a
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questionnaire was distributed to 36 frames of the company. The
results of the study show that the company focuses on providing
products at low prices and high quality to achieve the competitive
advantage. As well as achieving speed in responding to customer
needs. Based on the obtained results, the study recommends the need
to reinforce the competitive advantages owned by the company. It
also recommends to give more attention to creativity that represents
the core of the company in the current business environments based
on Knowledge and Intellectual Capital.
Key words: competitive advantage, lower cost, product quality, Response,
innovation.

السقجمة:
تسثل السيدة التشافدية القاعجة األساسية التي يختكد عمييا أداء السشغسات ،ومؽ الشادر

أن تستمػ مشغسات األعسال األسبقية التشافدية عمى كافة األصعجة وفي جسيع السجاالت
قياساً بالسشافديؽ اآلخخيؽ ،نغ اًخ لسحجودية مؾارد وقجرات السشغسة مؽ جية ،والتحجيات
التشافدية الذجيجة لمسشاخ اإلقترادي الججيج مؽ جية أخخى ،فالسشافدة الحادة في عالؼ
األعسال ومغاىخ االقتراد الخقسي ،حتست عمى السشغسة إعظاء أىسية كبخى لمسدايا التشافدية
وضخورة تحجيث ىحه السدايا أو إضافة مدايا ججيجة ،وتعؾد بجايات ىحا السفيؾم إلى ثسانيشات

القخن العذخيؽ ،أيؽ بجأت فكخة السيدة التشافدية في اإلنتذار خاصة بعج كتابات بؾرتخ
الستعمقة بإستخاتيجية التشافذ والسيدة التشافدية ،وتعج ىحه األخيخة وسيمة لتحقيق تشافدية
ال سشغسة التي تتجدج بامتالك أفزمية أو أكثخ عؽ السشافديؽ ،وىي بحلػ تعبخ عؽ القجرة
عمى تحقيق الدبق والتفخد .إذا لؼ تعج صشاعة السدايا التشافدية خيا اًر مؽ بيؽ عجة بجائل يسكؽ

االختيار مؽ بيشيا ،ولؼ تعج مجخد مخحمة يتؼ الحث والتحفيد لمؾصؾل إلييا ،بل تعجت ذلػ
وأصبحت السدار الحي يديخ في دربو كل مؽ لجيو الخغبة في االستسخار والبقاء في عالؼ

األعسال ،عالؼ ال يعخف سؾى لغة واحجة ىي لغة التفؾق والتسيد.
 -1إشكالية الجراسة

إن السؤسدة الجدائخية التي تعاني مؽ ضعف أدائيا وعجم قجرتيا عمى السشافدة ،بحاجة

لتجعيؼ مداياىا التشافدية والحيازة عمى أنساط عجيجة مشيا ،ومؽ ىحا السشظمق سيتؼ دراسة أحج

الفخوع التابعة لمسجسع الرشاعي لمدجاج والسؾاد الكاشظة ( ،)GROUP ENAVAوىؾ
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فخع الذخكة اإلفخيقية لمدجاج ( )AFRICAVERبؾالية جيجل ،والتي حققت نتائج جيجة

عمى السدتؾى الؾطشي بدبب االستعسال الستعجد لسادة الدجاج التي تجخل في عجة نذاطات
صشاعية وتجارية ،بيجف الؾقؾف عمى السدايا التشافدية التي تتستع بيا الذخكة ،وعميو تبخز
معالؼ إشكالية بحثشا في التداؤل الخئيدي التالي :ما مجى حيازة الذخكة اإلفخيقية للدجاج
على األبعاد السختلفة للسدايا التشافدية (التكلفة األقل ،جهدة السشتجات ،سخعة االستجابة،
اإلبجاع)؟

 -2فخضيات الجراسة

لإلجابة عؽ اإلشكالية السظخوحة تؼ وضع الفخضيات التالية:

 -الفخضية األولى :تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة التكمفة األقل مؽ خالل طخح

مشتجات أقل تكمفة مقارنة بالسشافديؽ.

 -الفخضية الثانية :تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة جؾدة السشتج مؽ خالل تقجيؼ

مشتجات عالية الجؾدة مؽ وجية نغخ الدبؾن.

 الفخضية الثالثة :تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة سخعة االستجابة مؽ خاللاالستجابة الدخيعة لحاجات الدبائؽ وتظمعاتيؼ.

 الفخضية الخابعة :تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة اإلبجاع مؽ خالل طخح مشتجاتأكثخ إبجاعية مقارنة بسشتجات السشافديؽ.

 -3أىسية الجراسة

تكسؽ أىسية الجراسة في أنيا تتشاول واحجة مؽ القزايا التي تسثل جؾىخ السؤسدات ،أال

وىي السيدة التشافدية ،كسا تكسؽ أىسيتيا في كؾنيا محاولة تقييسية لمتعخف عمى مجى امتالك
السؤسدة الجدائخية لمسدايا التشافدية مسا يداىؼ في تعسيق رؤية السؤسدة وتجعيؼ مداياىا ،كسا

أنيا تذكل امتجاداً لمبحؾث والجراسات التي تيتؼ بالجانب الحيؾي لمسؤسدات ،حيث تسثل ىحه
الجراسة إضافة متؾاضعة لمسخدون األكاديسي الجدائخي الحاصل في مجال التدييخ واإلدارة

والحي مؽ شأنو فتح آفاق ججيجة لسديج مؽ الجراسات السدتقبمية.
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 -4أىجاف الجراسة

تيجف ىحه الجراسة إلى تقجيؼ إطار مفاىيسي يبمؾر بذكل عمسي مفيؾم السيدة التشافدية

وأبعادىا وأىؼ مقارباتيا ،كسا تيجف إلى تذخيص وتحميل واقع األسبقيات التشافدية في
السؤسدات الجدائخية مؽ خالل التكمفة ،الجؾدة ،االستجابة ،واإلبجاع ،باإلضافة إلى اإلجابة
عؽ اإلشكالية السظخوحة واختبار فخضيات الجراسة ،وتقجيؼ التؾصيات الالزمة لتعديد السدايا
التشافدية واإلفادة مشيا في التظبيق العسمي وتعسيسو عمى السؤسدات الجدائخية.

 -5مشيج الجراسة

إن طبيعة السذكمة السجروسة وخرائريا ىي التي تحجد نؾعية السشيج السدتخجم،

وذلػ في ضؾء أىجاف الجراسة وطبيعتيا ،والسشيج بسعشاه الفشي العمسي واالصظالحي الجقيق
ىؾ ":فؽ التشغيؼ الرحيح لدمدمة مؽ األفكار العجيجة ،إما مؽ أجل الكذف عؽ الحقيقة حيؽ

نكؾن جاىميؽ بيا ،أو مؽ أجل البخىشة عمييا لآلخخيؽ حيؽ نكؾن عارفيؽ بيا" 1.وسيتؼ
االعتساد في ىحه الجراسة عمى السشيج الؾصفي ،والحي يعخف بأنو ":السشيج الستبع لجراسة

وإيزاح خرائص عاىخة أو حالة معيشة ،كسا ىي كائشة في الؾاقع وتفديخىا وتحجيج عالقاتيا
في إطار عؾاىخىا والستغيخات السحيظة بيا ،واإلحجاثيات التي تقؾد إلى تعسيسات متبايشة

بذأنيا" 2.والسشيج الؾصفي مؽ أكثخ السشاىج انتذا اًر في العمؾم االجتساعية واإلندانية ،نغ اًخ
لسالءمتو لمغؾاىخ االجتساعية التي ال تخزع في الكثيخ مؽ جؾانبيا لمقياس والزبط بذكل
دقيق ،وىؾ يقؾم عمى جسع الحقائق والسعمؾمات وتحميميا وتفديخىا لمؾصؾل إلى تعسيسات

مقبؾلة بذأنيا.
 -6الجراسات الدابقة

إن استعخاض الجراسات الدابقة ذو أىسية كبخى بالشدبة لمباحث ،لمتأكج مؽ أنيا لؼ

تتظخق لمسذكمة التي ىؾ برجد بحثيا مؽ نفذ الداوية وال بالسشيج نفدو ،كسا تسكشو مؽ
معخفة جؾانب الشقص فييا ،ومؽ الجراسات الدابقة التي ليا عالقة بسؾضؾع الجراسة نحكخ:
 -1ماثيؾ جيجيخ ،تخجسة :مميكة أبيض ،مشيجية البحث العلسي( ،دون دار نذخ)( ،دون مكان نذخ)،
 ،2015ص.72

 -2سميسان حسج السذؾخي ،تقشيات البحث العلسي ،دار السعخفة ،مرخ ،2002 ،ص.177
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 1-6الجراسة األولى :دراسة نياية عبج اليادي التمباني وآخخون بعشؾان" التخظيط
االستخاتيجي وعالقتو بالسيدة التشافدية لذخكات تهزيع األدوية في محافظة غدة" ،مجمة

جامعة األزىخ ،ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى واقع مسارسة التخظيط االستخاتيجي وعالقتو
بالسيدة التشافدية لذخكات تؾزيع األدوية في محافغات غدة ،حيث تؼ جسع السعمؾمات بؾاسظة
استبيان وزع عمى أعزاء مجالذ اإلدارة والسجراء والبالغ عجدىؼ  74برفتيؼ الجية
السدؤولة عؽ التخظيط االستخاتيجي ،وتؼ قياس السيدة التشافدية مؽ خالل بعج التسايد،
اإلبجاع  ،التكمفة .أعيخت نتائج الجراسة وجؾد عالقة طخدية قؾية بيؽ التحميل االستخاتيجي
لمبيئة بذكل عام وتحقيق السيدة التشافدية ،ووجؾد عالقة طخدية قؾية بيؽ تؾفخ عشاصخ

التخظيط االستخاتيجي (الخسالة ،األىجاف الخئيدية ،الخظط والدياسات والبخامج) وتحقيق
السيدة التشافدية ،باإلضافة إلى وجؾد عالقة طخدية قؾية ججاً بيؽ مسارسة التخظيط

االستخاتيجي وتحقيق السيدة التشافدية بذكل عام .أوصت الجراسة بزخورة العسل عمى مؾاكبة

التظؾرات في أساليب اإلدارة الحجيثة ،وتعديد االىتسام بتحميل البيئة الجاخمية لتحجيج نقاط
الزعف والتغمب عمييا واالستفادة مؽ نقاط القؾة لتجعيؼ السيدة التشافدية ،والحخص عمى أن
تتدؼ أىجاف الذخكات بالسخونة والقجرة عمى التكيف مع التغيخات التي مؽ شأنيا أن تؤثخ في
تحقيق األىجاف.

1

 2-6الجراسة الثانية :دراسة سمؾى دمحم الذخفا ،بعشؾان" دور إدارة السعخفة وتكشهلهجيا
السعلهمات في تحقيق السدايا التشافدية في السراريف العاملة في قظاع غدة" ،رسالة

ماجدتيخ في إدارة األعسال ،ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى دور إدارة السعخفة وتكشؾلؾجيا
السعمؾمات في تحقيق السدايا التشافدية في السراريف العاممة في قظاع غدة ،وانظمقت
الباحثة مؽ التداؤل الخئيدي الحي مفاده :ما دور إدارة السعخفة وتكشؾلؾجيا السعمؾمات في

تحقيق السدايا التشافدية في السؤسدات السرخفية؟ ولإلجابة عؽ اإلشكالية واختبار الفخضيات
اعتسجت الباحثة عمى السشيج الؾصفي ،حيث تؼ تؾزيع استبيان عمى السجراء العاميؽ ورؤساء
األقدام في السراريف السبحؾثة وعجدىؼ  174فخد ،وتؼ قياس السيدة التشافدية مؽ خالل
 -1نياية عبج اليادي التمباني وآخخون ،التخظيط االستخاتيجي وعالقتو بالسيدة التشافدية لذخكات تؾزيع األدوية
في محافغة غدة ،مجلة جامعة األزىخ ،السجج  ،14العجد.2012 ،2
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خسدة أبعاد :جؾدة السشتجات ،األداء السالي ،الديظخة عمى األسؾاق ،اإلبجاع والتظؾيخ ،كفاءة
العسميات ،تؾصمت الجراسة إلى جسمة مؽ الشتائج أىسيا ،اعتساد السراريف في قظاع غدة
عمى نغام تكشؾلؾجيا إدارة السعخفة في جسيع الؾحجات واألقدام ،كسا أكجت الشتائج وجؾد

عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ إدارة السعخفة وتكشؾلؾجيا السعمؾمات والسيدة التشافدية.

1

 3-6الجراسة الثالثة :دراسة مرظفى رجب عمي شعبان ،بعشؾان" رأس السال الفكخي ودوره

في تحقيق السيدة التشافدية لذخكة االتراالت الخلهية الفلدظيشية جهال" ،رسالة ماجدتيخ

في إدارة األعسال ،ىجفت الجراسة لمتعخف عمى مجى تؾفخ متظمبات رأس السال الفكخي

بأبعاده الثالث البذخي ،الييكمي ،العالقاتي لجى شخكة االتراالت الخمؾية الفمدظيشية جؾال
ودوره في تحقيق السيدة التشافدية ،واستخجم الباحث أسمؾب السدح الذامل في جسع البيانات
حيث قجر مجتسع الجراسة بـ 120فخد ،وتؼ تؾزيع استبيان اعج ليحا الغخض عمى مجتسع
الجراسة وتؼ استخجاع  105أي ما ندبتو  .%87.5تؾصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا،

وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ تؾفخ متظمبات رأس السال الفكخي والسيدة التشافدية

بأبعادىا السختمفة (الجؾدة الستفؾقة ،الكفاءة الستفؾقة ،اإلبجاع الستفؾق ،االستجابة الستفؾقة)
لمذخكة محل الجراسة ،كسا أوضحت الجراسة أن ىشاك تفاوت في مكؾنات رأس السال الفكخي

في تحقيق السيدة التشافدية.

2

 4-6الجراسة الخابعة :دراسة  Sabah Agha, et alبعشؾان" Effect of Core
Competence on Competitive Advantage and Organizational
Performance, International Journal of Business and Management,
ىجفت الجراسة لمتعخف عمى العالقة بيؽ الكفاءات الجؾىخية وكل مؽ السيدة التشافدية واألداء
التشغيسي في  11شخكة عاممة في دولة اإلمارات العخبية الستحجة ،وانظمقت الباحثة مؽ ثالثة

فخضيات أساسية حاولت مؽ خالليا الكذف عسا إذا كان ىشاك تأثيخ ايجابي لمكفاءات

الجؾىخية عمى كل مؽ األداء التشغيسي والسيدة التشافدية ،باإلضافة إلى تأثيخ السيدة التشافدية
 -1سمؾى دمحم الذخفا ،دور إدارة السعخفة وتكشهلهجيا السعلهمات في تحقيق السدايا التشافدية في السراريف
العاملة في قظاع غدة  ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.2008 ،

 -2مرظفى رجب عمي شعبان ،رأس السال الفكخي ودوره في تحقيق السيدة التشافدية لذخكة االتراالت

الخلهية الفلدظيشية جهال  ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.2011 ،
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عمى األداء التشغيسي ،حيث تؼ تؾزيع استبيان عمى عيشة الجراسة والسقجرة بـ 77مجي اًخ ،وتؼ

استخجاع  64استسارة صالحة لمجراسة أي ما ندبتو  ،%83وتؼ قياس السيدة التشافدية ببعج
السخونة واالستجابة ،تؾصمت الجراسة إلى وجؾد عالقة تأثيخ قؾية وايجابية لمكفاءات الجؾىخية
عمى كل مؽ السيدة التشافدية واألداء التشغيسي ،كسا تؾصمت الجراسة إلى أن السيدة التشافدية

تؤثخ بذكل ايجابي عمى األداء التشغيسي ،وأن ىشاك تفاوت في درجة تأثيخ أبعاد السيدة
التشافدية ،حيث تؤثخ السخونة بذكل كبيخ عمى األداء التشغيسي ،يمييا في درجة التأثيخ بعج
االستجابة.

1

 -7ما يسيد الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقة

يسكؽ تؾضيح ما يسيد الجراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة في تشؾع االتجاىات

البحثية لمجراسات الدابقة ،التي ىجفت لتؾضيح عالقة السيدة التشافدية ببعض السفاىيؼ
اإلدارية الحجيثة كالسعخفة ،رأس السال الفكخي ،الكفاءات الجؾىخية ،حيث تعجدت الستغيخات
التي تؼ بيان دورىا أو أثخىا عمى السيدة ،في حيؽ تحاول الجراسة الحالية تذخيص واقع

األسبقيات التشافدية في السؤسدة الجدائخية ،لحلػ تعج الجراسة الحالية إضافة ججيجة إذا تتدؼ

بأىسية خاصة إلى حج ما كؾنيا مؽ الجراسات القميمة التي تشاولت ىحا الجانب.

أوالا -اإلطار الشظخي للجراسة
 -1مفيهم السيدة التشافدية

لقج تعجدت آراء الباحثيؽ في تحجيج مفيؾم السيدة التشافدية ،وجاء ىحا التشؾع بدبب

اختالف الدوايا التي انظمق كل واحج مشيؼ في تحجيج مفيؾم تمػ السدايا ،حيث عخفت بأنيا":
قجرة السؤسدة عمى جحب الدبائؽ وبشاء السكانة الحىشية ليا كسؤسدة أو لسشتجاتيا ،وزيادة
القيسة السجركة مؽ قبميؼ وتحقيق رضاىؼ".

2

1

- Sabah Agha & al, Effect of Core Competence on Competitive Advantage and
Organizational Performance, International Journal of Business and Management, Vol. 7,
No. 1, January 2012.

 -2ىبة مرظفى كافي ،التدهيق األخزخ كسجخل لحساية البيئة السدتجامة في مشظسات األعسال ،ألفا

لمؾثائق ،قدشظيشة ،2017 ،ص.200
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ويخى ) (Porterأن السيدة التشافدية تشذأ بسجخد تؾصل السؤسدة إلى اكتذاف طخق
ججيجة أكثخ فعالية مؽ تمػ السقجمة مؽ قبل السشافديؽ ،حيث يسكشيا تجديج ىحا االكتذاف

ميجانياً ،أي إحجاث عسمية االبتكار بسعشاه الؾاسع 1،كسا أكج عمى أن السيدة التشافدية تشذأ مؽ
القيسة التي يسكؽ لمسؤسدة أن تخمقيا لدبائشيا ،مؽ خالل الدعخ السشخفض أو تقجيؼ مشتج
متسيد مقارنة بالسشافديؽ اآلخخيؽ.

2

وعخفيا آخخون بأنيا ":السيارة أو التقشية أو السؾرد الستسيد الحي يتيح لمسشغسة إنتاج قيؼ

ومشافع لمعسالء تديج عسا يقجمو ليؼ السشافدؾن ،ويؤكج تسيدىا مؽ وجية نغخ العسالء الحيؽ

يتقبمؾن ىحا االختالف والتسيد ،حيث يحقق ليؼ السديج مؽ السشافع والقيؼ التي تتفؾق عمى ما

يقجمو السشافدؾن اآلخخون".

3

وتزسؽ قامؾس ( )Websterفي إطار بمؾرة مفيؾم واضح لمسيدة التشافدية تعخيف
السرظمحات التي يختكد عمييا ىحا السفيؾم ،حيث عخف السيدة بأنيا السخكد أو الحالة

الستسيدة الشاتجة عؽ مدار عسل السشغسة ،كسا عخف التشافدية بأنيا الخرائص التي تترف

بيا السشغسة مقارنة بسشافدييا.

4

مؽ التعخيفات الدابقة يسكؽ القؾل أن السيدة التشافدية تعكذ قجرة السشغسة في التفؾق

عمى السشافديؽ ،مؽ خالل اكتذاف طخق ججيجة تدسح بتقجيؼ مشتجات متسيدة تحقيق رضا

الدبؾن .وفي ىحا اإلطار يسكؽ القؾل أن ىشاك ثالثة أقدام لمسيدة التشافدية ىي:

5

 -السيدة األساسية :وىي أية ميدة تتسيد بيا السؤسدة عؽ اآلخخيؽ وتعتسج عمييا في

السشافدة.

1

- Michel Porter, L’avantage concurrentiel de nation, Inter éditions, 1993, P48.
- Michel Porter, L’avantage concurrentiel, Dunod, Paris, 2000, P8.
 -3محسؾد العتيبي وآخخون ،دور تظبيق معاييخ االستقظاب والتعييؽ في تحقيق السيدة التشافدية (حالة بشػ
2

اإلسكان لمتجارة والتسؾيل األردني) ،مجلة الدرقاء للبحهث والجراسات اإلندانية ،السجمج  ،10العجد ،2

 ،2010ص.54

 -4سشاء عبج الخحيؼ سعيج ،عبج الخضا ناصخ الباوي ،الجور اإلستخاتيجي لمسدؤولية اإلجتساعية الذاممة في

تحقيق السيدة التشافدية السدتجامة ،مجلة اإلدارة واإلقتراد ،العجد ،2010 ،33ص ص.216 ،215
 -5نفذ السخجع الدابق ،ص.450
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 -السيدة الظاىخة :وىي السيدة القابمة لمتججيج ،تعكديا الحرة الدؾقية لمسؤسدة مقابل

الحرص الدؾقية لمسشافديؽ.

 -السيدة السدتجامة :وىي تمػ السيدة التي تدسح لمسؤسدة بالسحافغة عمى مؾقعيا التشافدي

في الدؾق وتحديشو.

وعميو يسكؽ الشغخ لمسيدة التشافدية السدتجامة بؾصفيا مخخجات لحالة التشافدية ،التي
يسكؽ أن تقؾد إلى تحقيق السيدة التشافدية ،وحيشئح تحاول السؤسدة جاىجة الؾصؾل لحالة
االستجامة.
 -2أبعاد السدايا التشافدية

تدعى كل مؤسدة إلى االىتسام بحاجات الدبائؽ ورغباتيؼ وتحؾيميا إلى مجاالت أو

قابميات مدتيجفة تدسى أسبقيات تشافدية ،وتعخف بأنيا ":األبعاد التي يجب أن يستمكيا
الشغام التذغيمي حتى تدتظيع السشغسة االستجابة لظمبات الدؾق وبالتالي امتالك ميدة

تشافدية عؽ اآلخخيؽ عؽ طخيق امتالك بعج واحج أو أكثخ مؽ أبعاد السيدة التشافدية"،

1

والججول السؾالي يبيؽ أبعاد السدايا التشافدية.
الججول رقم ( :)11أبعاد السدايا التشافدية من وجية نظخ بعض الباحثين
الباحث

الدشة

Evas

1993

Krajewski

1996

األبعاد
التكمفة ،الجؾدة ،السخونة ،الدخعة ،اإلبجاع.
التكمفة ،الجؾدة ،السخونة ،الؾقت.

Mintazberge

1996

الدعخ ،الجؾدة ،اإلسشاد ،الدسعة ،الترسيؼ.

Kotler

1997

السشتج األفزل ،األقل سعخ ،األحجث ،األسخع.

Slack

1998

الترسيؼ ،السخونة ،الديؾلة ،االستعسال ،اإلبجاع.

Macmillan

2000

التكمفة ،التسيد ،السخونة ،الؾقت ،التكشؾلؾجيا.

السرجر :أحسج سميسان دمحم الجخجخي ،دمحم عبج الؾىاب دمحم العداوي ،دور تقانة السعمؾمات واالتراالت في

تحقيق السدايا التشافدية ،تست زيارة السؾقع يؾم  ،2017 /09/14متؾفخ عمى الخابط التالي:
http://www.raheems.info/ima/29.doc

 -1معاد إبخاىيؼ الجشابي ،الجور االستخاتيجي لتقشية التكمفة السدتيجفة في تحقيق قيادة التكمفة ،مجلة تكخيت
للعلهم اإلدارية واالقترادية ،السجمج  ،7العجد ،2011 ،21ص.175
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كبيخ مؽ اإلتفاق بيؽ الباحثيؽ عمى أبعاد السدايا
قجر
اً
يؾضح الججول أن ىشاك اً
التشافدية ،بالخغؼ مؽ وجؾد عجد مؽ االختالفات في عجدىا وتدسيتيا ،ويخى )(Hamal
و) (Prahaladبأن السيدة التشافدية تقاس بتكمفة اإلنتاج السشخفزة والجؾدة العالية وسخعة
االستجابة لمتغيخات والتكيف معيا ،يزاف إلييا في الؾقت الحالي ميدة تشافدية ججيجة ىي

ميدة اإلبجاع التي تسثل سسة السؤسدات في عل اقتراد السعخفة ،وعميو سؾف يتؼ االعتساد
في ىحه الجراسة عمى أربعة أبعاد لمسيدة التشافدية لؾجؾد شبو اتفاق بيؽ الباحثيؽ بذأنيا،
وىي:

1

 -التكلفة :تعخف التكمفة بؾصفيا ميدة تشافدية بأنيا قجرة السشغسة عمى التشفيح بأقل التكاليف

قياساً بالسشافديؽ وذلػ مؽ خالل تحديؽ اإلنتاج وتقميل الزياع والخقابة السحكسة عمى
عشاصخ التكاليف ،والتكمفة األقل مؽ األسبقيات التشافدية التي تدتشج إلييا السشغسات لتحقيق

ميدة تشافدية تسكشيا مؽ الحفاظ عمى حرتيا الدؾقية مؽ خالل التستع بسدايا اقتراديات
الحجؼ .وأكج عجد مؽ الباحثيؽ أن السيدة التشافدية الشاجحة ،يجب أن تقؾم عمى التسيد
برفتو خيا اًر استخاتيجياً ،باعتبار أن استخاتيجيو تخفيض التكمفة ىي عسمية ترعيج ىجام لسا
يعخف بدياسة تثبيت األسعار ،التي تؤدي إلى ضخر السؤسدة والرشاعة عامة.
 -الجهدة :تعج الجؾدة مؽ أىؼ األسبقيات التشافدية التي تخكد عمييا السؤسدة لتحقيق ميدة

تشافدية فخيجة تزسؽ ليا البقاء والشسؾ في الدؾق وبسا يزسؽ حرتيا الدؾقية ،فتحقيق رضا
الدبؾن عؽ جؾدة السشتج ىؾ أحج عؾامل السحافغة عميو ومؽ ثؼ تحقيق التشافذ مع اآلخخيؽ،

لحا يجب التخكيد عمى االعتبار اإلستخاتيجي في جؾدة السشتج مؽ خالل التحديشات السدتسخة
لسؾاكبة أذواق الدبائؽ السدتقبمية.
 -االستجابة :إن تحقيق السيدة التشافدية يتظمب الحخكية الدخيعة والتكيف مع التغيخات ،مؽ

خالل تحقيق الدخعة في االستجابة لظمبات الدبائؽ والتدميؼ في الؾقت السحجد وتقميص مجة

االنتغار ووقت التظؾيخ ،مسا يؤدي إلى تقميل التكاليف وبالتالي خمق ميدة تشافدية.
 -اإلبجاع :يحتل اإلبجاع مكانة متسيدة ضسؽ األفزميات التشافدية في الؾقت الحالي،

وتتحقق ميدة اإلبجاع مؽ خالل إيجاد طخائق ججيجة لإلنتاج أو التؾزيع ،واستكذاف الفخص
 -1نفذ السخجع الدابق ،ص ص.176 ،175
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الججيجة في البيئة الخارجية ومخاقبة أعسال السشافديؽ 1.وىحا يتظمب مؽ السؤسدة ليذ فقط

أن تكؾن ىي القائسة األولى بالحخكة ،وإنسا أن تكؾن األكثخ قجرة وسخعة في إدخال
التحديشات وتبشي كل ما ىؾ ججيج.
 -3مقاربات السيدة التشافدية

مخت السيدة التشافدية كغيخىا مؽ السفاىيؼ بعجة مخاحل ،نتج عؽ كل مخحمة مشيا تظؾر

مفيؾم السيدة بسا يتفق ومعظيات تمػ السخحمة ،بسا في ذلػ عخوف السؤسدة والتظؾرات التي

تخزع ليا بيئة األعسال ،وفي عل ىحه الستغيخات جاءت العجيج مؽ الجراسات التي يسكؽ
إيجازىا في ثالث مقاربات رئيدية ىي:

 1-3السقاربة الييكلية :شيجت فتخة الدتيشات مؽ القخن الساضي تخكي اًد كبي اًخ لمفكخ
االستخاتيجي عمى العؾامل الخارجية لمسؤسدة ،وعيخت العجيج مؽ الشساذج كشسؾذج

( ،)SWOTواثخي ىحا الظخح بالتحميل السرفؾفي الحي قجمتو مكاتب االستذارة ADL,

 MACKENSEY, BCGانظالقاً مؽ أن أنذظة السؤسدة قابمة لمتجدئة لسجاالت
إستخاتيجية في شكل ثشائيات سؾق /مشتج ،وتحجد السرفؾفة ما يجب تظؾيخه مسا يجب

التخمي عشو أو العسل عمى استغاللو 2،يقؾم ىحا الشسؾذج عمى أن بشاء السيدة التشافدية
يتأسذ عمى فكخة تحميل نقاط القؾة والزعف مؽ خالل التذخيص الجاخمي ،ثؼ تحميل
الفخص والتيجيجات بالتذخيص الخارجي.

3

مؽ بيؽ االنتقادات السؾجية ليحا الشسؾذج أن التذخيص الجاخمي والخارجي ناد اًر ما يتؼ

برؾرة مدتقمة حالة قيام اتحاد بيؽ السؤسدات ،كسا أن التسييد بيؽ الفخص والتيجيجات ىؾ
أمخ ندبي يختبط بخرائص كل مؤسدة ،كسا يرعب أحياناً التسييد بيؽ الفخصة والتيجيج
 -1حفيان عبج الؾىاب ،دور إدارة السهارد البذخية في تحقيق السيدة التشافدية في السشظسات ،دار األيام

لمشذخ والتؾزيع ،عسان ،2014 ،ص.50

 -2عبج السميػ مدىؾدة ،السقاربة إلستخاتيجية لسؾارد السؤسدة ،السؤتسخ العلسي الجولي األول حهل أىسية

الذفافية ونجاعة األداء لإلنجماج في اإلقتراد العالسي ،كمية العمؾم اإلقترادية وعمؾم التدييخ ،جامعة
الجدائخ ،الجدائخ 31 ،ماي 02/جؾان .2003

 -3كاعؼ ندار الخكابي ،اإلدارة اإلستخاتيجية :العهلسة والسشافدة ،دار وائل لمشذخ والتؾزيع ،عسان،2004 ،

ص.156
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لمسؤسدة الؾاحجة ،باإلضافة إلى تخكيد ىحا الظخح عمى الجؾانب الترؾرية إلعجاد
اإلستخاتيجية ومعالجة السؾارد فقط مؽ زاوية التكمفة والحي كان أىؼ أسباب فذمو وتعخضو
لمعجيج مؽ االنتقادات.

1

وأضاف ) (Porterإلى ىحا التحميل ترؾرات ججيجة جعمت السيدة التشافدية محؾر

اىتسام الفكخ االستخاتيجي ،ومكشت مؽ بشاء نغخية مييكمة لتسؾقع السؤسدة مقارنة بسشافدييا

ومختمف القؾى التي تؤثخ عمييا واالستخاتيجيات التي يسكؽ اعتسادىا ،كسا اقتخح مداىسة

أخخى مسيدة قائسة عمى أساس القيسة السزافة (سمدمة القيسة) ،والتي تعتبخ السيدة التشافدية
محرمة لعسمية إنذاء القيسة التي تتحقق مؽ تدع نذاطات أساسية وداعسة تقؾم بيا

السؤسدة.
رغؼ أىسية السقاربة الييكمية في تفديخ مرادر السيدة التشافدية ،إال أنيا واجيت العجيج
مؽ االنتقا دات بدبب عجدىا عؽ تفديخ العجيج مؽ الشجاحات التي حققتيا السؤسدة في
عخوف اعتبخت غيخ مالئسة ىيكمياً ،والتي كذف عشيا تظؾر الفكخ االستخاتيجي مؽ جية،

والتغيخات البيئية الستدارعة مؽ جية أخخى ،والتي ميجت لغيؾر مقاربة السؾارد التي جاءت
لتكذف عؽ أىسية مؾارد السؤسدة.

2

 2-3مقاربة السهارد والكفاءات :إن الجسؾد الحي ميد السقاربة الييكمية أسذ لغيؾر مقاربة
ججيجة تشظمق مؽ التحميل الجاخمي لمسؤسدة ،ووفقاً لسقاربة السؾارد والكفاءات فإن السيدة
التشافدية تختكد عمى تحميل القجرات الجاخمية وىؾ ما يذكل قظيعة مع السفيؾم التقميجي القائؼ

عمى أساس أحدؽ تسؾقع مؽ حيث سؾق /مشتج ،وتعؾد جحور ىحه السقاربة إلى كتابات

) (Edith Penroseالتي تترؾر السؤسدة عمى أنيا حافغة لمسؾارد السادية وغيخ السادية،

ويعتبخ ) (Wernerfeltأول مؽ استعسل لفع السؾارد في تفديخ السيدة التشافدية ،ليغيخ بعج
ذلػ جيل مؽ الباحثيؽ الحيؽ تبشؾا ىحه األفكار.

1

- Vanessa Warnier et Autres, Stratégie, Pearson Education, Paris, 2006,P60.
 -2أسيا رحيل ،دور الكفاءات في تحقيق السي دة التشافدية :دراسة حالة السؤسدة الهطشية لليشجسة السجنية
والبشاء  ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،كمية العمؾم االقترادية والتجارية وعمؾم التدييخ ،جامعة بؾمخداس،
الجدائخ ،2011 ،ص.59
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وفي الؾقت الحي كانت تتظؾر فيو نغخية السؾارد ،طؾر الباحثيؽ مقاربات ومداىسات
ترب في نفذ اإلطار  ،إذ تحاول تفديخ العجيج مؽ الغؾاىخ الستعمقة بالسيدة التشافدية ،وىحه
الشغخيات كانت ليا نقاط تذابو عجيجة مع نغخية السؾارد في كؾنيا تفدخ أداء السؤسدة

انظالقاً مؽ محيظيا الجاخمي بجالً مؽ محيظيا الخارجي ،إال أن لكل مشيا تفديخىا الخاص

في مجال اإلدارة اإلستخاتيجية وتحجيجاً فيسا يتعمق بالسيدة التشافدية.

 3-3السقاربة العالقاتية :بالخغؼ مؽ أن السقاربة الدابقة قج لفتت االنتباه إلى السؾارد

والكفاءات كسجخل لبشاء السيدة التشافدية ،إال أنيا لؼ تخمؾ مؽ األخظاء ،لحا تقتخح ىحه
السقاربة رؤية ججيجة اتجاه العؾامل السؤثخة في السيدة التشافدية ،وتعتبخ أن مرجر التفؾق

يسكؽ أن يتعجى الحجود الجاخمية لمسؤسدة إلى نغام تدييخ العالقات السذتخكة مع األطخاف

الخارجية 1وتقؾم ىحه السقاربة عمى أنو يسكؽ لمسؤسدة تحديؽ أدائيا وتخفيض تكاليفيا

وتحقيق قيسة أكبخ لمعسيل باالعتساد عمى عالقات التحالف والتعاون 2.مؽ مدايا ىحا الشسؾذج
أنو يقخ بؾجؾد عالقة شخاكة ،أما عؽ أىؼ االنتقادات فيؾ قيامو عمى فكخة التعاون وإلغائو

وجؾد مشافدة 3.لحا اقتخحت البحؾث الشذظة في ىحا السجال مقاربة ججيجة كانت أكثخ واقعية
مؽ سابقتيا وىي التجاخل بيؽ التعاون والسشافدة ،وىي تقؾم عمى فكخة أن العالقة بيؽ
السؤسدات ال ىي حخب مدتسخة وال ىي سالم دائؼ ،فالسؤسدة مؽ خالل عالقاتيا مع

شخكائيا فيي تخفع مؽ القيسة التي ستعخضيا في الدؾق وىحا مؽ مفيؾم التعاون ،وفي الؾقت
ذاتو فإن ىحه القيسة سيتؼ تقديسيا عمى جسيع الذخكاء وىحا مؽ مفيؾم السشافدة ،إذا يفتخض

أن يتؼ التعاون بيؽ السؤسدة وعسالئيا ومؾردييا ،أما السشافدة فتتؼ بيؽ مشتجات السؤسدة

والسشتجات البجيمة والسكسمة.

4

1

- Ronan Mcivor, The outsourcing process, strategies for evaluation and
management, Cambridge University Press, U. S. A, 2005, P55.
2
- Warnier, op.cit, P70.
3
- John Mathews, The Competitiveness Of Nations and Enterprises, Report To The
ILO Executive Development Program For CEOs, 1999, P4.
4
- Warnier, op.cit, P71.
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ثانيا -اإلجخاءات السشيجية للجراسة السيجانية

 -1مجاالت الجراسة

 1-1السجال السكاني :الذخكة اإلفخيقية لمدجاج ( )AFRICAVERىي أحج الفخوع التابعة
لمسجسع الرشاعي لمدجاج والسؾاد الكاشظة ) (GROUP ENAVAالتي يؾجج مقخىا
االجتساعي بؾىخان ،وىي شخكة اقترادية عسؾمية ذات أسيؼ ،بخأس مال مؤقت قجره
 5000.000.00دج ،أنذئت عام 1997م في إطار إعادة ىيكمة القظاع الرشاعي الحي تؼ

تظبيقو في 1996م ،وكانت قبل ذلػ عبارة عؽ مخكب صشاعي تابع لمتدييخ السخكدي

بالسجيخية العامة لمسؤسدة الؾطشية لمدجاج والسؾاد الكاشظة ،تقع شسال شخق مجيشة جيجل

بالسشظقة الرشاعية أوالد صالح ،تبعج بحؾالي  17كمؼ عؽ مقخ والية جيجل ،كسا تبعج بـ5

كمؼ عؽ ميشاء جؽ جؽ ،وبـ 2.5كمؼ مؽ مظار فخحات عباس ،وىي تتخبع عمى مداحة قجرىا
 17ىكتار مشيا  9ىكتارات مغظاة ،وقج مخت مشح نذأتيا بثالث مخاحل ىي:
 مخحلة الشذأة بين سشة 1982م و1987م :في إطار عقج مبخم بيؽ الذخكة الؾطشيةلمرشاعات الكسياوية ) (SNICوالذخكة الفخندية ) (TECHNIPانظالق مذخوع انجاز

وحجة الدجاج السدظح سشة 1982م ،حيث تزسؽ العقج السبخم انجاز ورشة الدجاج السدظح
السؾجو لمبشاء بظاقة إنتاج  20000طؽ /سشؾياً ،وورشة الدجاج األمامي لمديارات بظاقة

إنتاج  44000وحجة سشؾياً ،وتؼ انجاز السذخوع بيؽ 1982م و1986م وعخف بعض التأخخ

ألسباب تقشية ومالية ،وانظمق السذخوع في اإلنتاج في  01أوت 1987م.

 -مخحلة التهسع بين سشة 1987م 1996م :بعج انظالق وحجة الدجاج السدظح وزجاج

البشاء الذفاف في الشذاط ،تؼ تدظيخ بخنامج تؾسيع الؾحجة إلى وحجات ججيجة ،تذسل انجاز

مذاريع أخخى لرشاعة أنؾاع متعجدة مؽ الدجاج ،ومؽ ىحه الؾحجات وحجة ججيجة لمدجاج
الدائل ،وحجة ججيجة لمدجاج األمشي ،ووحجة إنتاج ومعالجة السؾاد األولية.
 مخحلة اإلستقالل من 1997م إلى يهمشا ىحا :في إطار إعادة ىيكمة القظاع الرشاعيوالتفخيع ،تتحؾل الذخكة إلى شخكة قائسة بحاتيا ،حيث أخحت استقالليتيا عؽ الذخكة األم في

جانفي 1997م ،وأصبحت تعخف بتدسيتيا الحالية الذخكة اإلفخيقية لمدجاج ،تتستع بشؾع مؽ
اإلستقاللية في التدييخ ،ليا شخرية معشؾية وذمة مالية.
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 2-1السجال البذخي :يتسثل السجال البذخي في مجتسع الجراسة أي كل العامميؽ بالذخكة
اإلفخيقية لمدجاج وعجدىؼ  ،256يتؾزعؾن عمى ثالث فئات ميشية كسا في الججول السؾالي.
الججول رقم ( :)12تهزيع العسال بالذخكة
الفئات

إطارات

أعهان التحكم

أعهان التشفيح

السجسهع

العجد

36

34

186

256

%14.06

%13.28

%72.66

%100

الشدبة السئهية

السرجر :مؽ إعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى وثائق وسجالت مرمحة السدتخجميؽ.
 -2أداة وعيشة الجراسة

إن طبيعة السذكمة ىي التي تحجد حجؼ ونؾعية األدوات السدتخجمة ،كسا تتحجد عادة

بظبيعة مشيج البحث ،ففي السشيج الؾصفي يحتاج الباحث إلى االستبيان كأداة لجسع
البيانات ،وتؼ ترسيؼ االستبيان باالعتساد عمى أدبيات الجراسة وباإلستفادة مؽ استبيانات
بعض الجراسات ذات العالقة ،وتبشت الجراسة الذكل السغمق الحي يحجد اإلجابات السحتسمة
لكل سؤال .وتؼ ترسيؼ كل األسئمة وفق مقياس ليكخت الخساسي ،يذيخ السبحؾث إلى اختيار

واحج مشيا ،ولسشاقذة الشتائج وفقاً لمجرجات السعظاة لفئة اإلجابة والحكؼ عمى السؤشخات

اإلحرائية ،خاصة الستؾسط الحدابي ،تؼ تحجيج مجاالت السؾافقة وعجم السؾافقة بشؾعييا

وكحا الحياد السذكمة لمسقياس كاآلتي :مؽ 1إلى  1.80درجة مؾافقة مشخفزة ججاً ،مؽ

 1.81إلى  2.60درجة مؾافقة مشخفزة ،مؽ  2.61إلى  3.40درجة مؾافقة متؾسظة ،مؽ
 3.41إلى  4.20درجة مؾافقة عالية ،مؽ  4.21إلى  5درجة مؾافقة عالية ججاً ،ويتكؾن
الييكل العام ألداة الجراسة مؽ:
 -الجدء األول :يتزسؽ الخرائص الذخرية لعيشة الجراسة مؽ حيث :الجشذ ،الدؽ،

السدتؾى العمسي ،سشؾات العسل.

 -الجدء الثاني :يتعمق بسؾضؾع الجراسة ،ويشقدؼ إلى أربعة محاور :بعج ميدة التكمفة األقل

ويقاس بالعبارات مؽ ( )1إلى ( ،)7بعج ميدة جؾدة السشتج ويقاس بالعبارات مؽ ( )8إلى
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( ،)14بعج ميدة سخعة اإلستجابة ويقاس بالعبارات مؽ ( )15إلى ( ،)18بعج ميدة اإلبجاع
ويقاس بالعبارات مؽ ( )19إلى (.)22
كسا اشتسل االستبيان عمى مقجمة أو ما يدسى بخسالة التغظية ،وتؼ في ىحا الجدء

تعخيف السبحؾثيؽ بالجراسة وأىسيتيا وىجفيا األكاديسي ،وكحا تذجيع السدتقري مشيؼ لإلجابة

عؽ االستبيان ،وقج تؼ تؾزيع االستبيان عمى إطارات الذخكة ،وعميو تتكؾن عيشة الجراسة مؽ
 36مفخدة ،وقج وقع اختيارنا عمى ىحه الفئة كؾنيا تسثل الشخبة في الذخكة مؽ الشاحية
تأثيخ فييا.
العمسية والقيادية واألكثخ
اً

 -3األساليب اإلحرائية السدتخجمة

لتحقيق أىجاف البحث ومعالجة البيانات ،اعتسجنا اختبار ألفا كخونباخ ( Cronbach

 )Alphaلقياس مجى ثبات أداة الجراسة ،والحي بمغت قيستو في ىحه الجراسة ( )%86وىي
ندبة جيجة مقارنة بالحج األدنى السقبؾل والبالغ ( ،)%60مسا يجل عمى تسيد االستبيان
بالثبات وصالحيتو لتحميل الشتائج ،كسا تؼ استخجام التك اخرات والشدب السئؾية لؾصف
الخرائص الذخرية لسجتسع وعيشة الجراسة ،وكحا الستؾسظات الحدابية واالنحخافات

السعيارية لجسيع عبارات محاور االستبيان لبيان مجى تخكيد وتذتت إجابات السبحؾثيؽ عؽ
ىحه العبارات ،باإلضافة إلى اختبار Tلمعيشة الؾاحجة الختبار الفخضيات ،وذلػ باالستعانة
ببخنامج ( )SPSSفي التحميالت اإلحرائية السختمفة.

ثالث ا -تحليل وتفديخ الشتائج

 -1تحليل وتفديخ خرائص عيشة الجراسة

إن الدسات والخرائص الذخرية مؽ الستغيخات السؤثخة في استجابات األفخاد مؽ

حيث تؾجياتيؼ وردود أفعاليؼ إزاء العجيج مؽ السذاريع والسبادرات الججيجة ،األمخ الحي يجفعشا
لتحجيجىا كسا ىي في الججول السؾالي.
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الججول رقم ( :)13تهزيع أفخاد العيشة حدب الدسات والخرائص الذخرية
الجشذ

السدتهى العلسي

الدن

سشهات العسل

ذكخ

أنثى

الفئات

أقل مؽ  30سشة

مؽ  39 -30سشة

مؽ  49 -40سشة

مؽ  59 -50سشة

تقشي سامي

ليدانذ

ميشجس

دراسات عميا

أقل مؽ  5سشؾات

مؽ  10 -5سشؾات

سشؾات

التك اخرات

27

09

05

10

14

07

15

10

الشدبة %

%75

%25

%13.89

%27.78

%38.89

%19.44

%41.67

%22.22

%8.33

%30.56

%27.78

08

03

11

06
%16.67

يذيخ الججول ( )3إلى أن أغمب السبحؾثيؽ ذكؾر بشدبة  ،%75أما اإلناث فقج بمغت

ندبتيؼ ،%25وىحا راجع لكؾن نذاط الذخكة ذو طابع صشاعي وعخوف عسل ال تتشاسب مع
حزؾر العشرخ الشدؾي.

كسا يبيؽ الججول ( )3أن اغمب السبحؾثيؽ تتخاوح أعسارىؼ ما بيؽ  40و 49سشة بشدبة
 ،%38.89تمييا فئة العسال الحيؽ تتخاوح أعسارىؼ بيؽ  30و 39سشة بشدبة ،%27.78

وىؾ ما يجل عمى أن العسال ليؼ عسخ طؾيل في الذخكة أي يتسيدون بخبخة كبيخة ،أما

 %19.44فتسثل الفئة مؽ  50إلى  59سشة ،في حيؽ تسثل فئة أقل مؽ  30سشة ما ندبتو
 ،%13.89وىي الفئة التي تتستع بالقؾة والعظاء والقجرة عمى العسل وىحا التشؾع يخجم الجراسة
ألنو يزسؽ التعخف عمى اتجاىات غالبية الفئات العسخية.
كسا يتزح مؽ الججول أن أغمب األفخاد حائديؽ عمى شيادة تقشي سامي بشدبة
 ،%41.67يمييا حاممي شيادة الميدانذ بشدبة  ،%27.78في حيؽ قجرت ندبة األفخاد
الحاصميؽ عمى شيادة ميشجس  ،%22.22أما فئة األفخاد ذوي الجراسات العميا فقج بمغت

ندبتيؼ  ،%8.33ويخجع ذلػ إلى التحدؽ في السدتؾى التعميسي الحي عخفتو الجدائخ مؤخ اًخ.

576

أكثخ مؽ 10

19
%52.77

السرجر :مؽ إعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى نتائج االستبيان.
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كسا بيشت نتائج الججول أن العسال الحيؽ تديج مجة عسميؼ عؽ  10سشؾات يسثمؾن أكبخ
ندبة بسا يعادل  ،%52.77تمييا الفئة أقل مؽ  5سشؾات بشدبة  ،%30.56أما ندبة العسال
الحيؽ تتخاوح مجة عسميؼ بالذخكة ما بيؽ  5إلى  10سشؾات فيي ،%16.67أي أن تفكيخ

الذخكة استخاتيجي وعسيق مؽ خالل اعتسادىا عمى ندبة كبيخة مؽ العسال ذوي الخبخة
واألقجمية.
 -2تحليل وتفديخ إجابات السبحهثين عن أبعاد السيدة التشافدية

لسعخفة مجى حيازة الذخكة محل الجراسة ألبعاد السيدة التشافدية (التكمفة ،الجؾدة،

االستجابة ،اإلبجاع) تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة السؾافقة
إلجابات السبحؾثيؽ حؾل عبارات كل بعج مؽ ىحا األبعاد.
 1-2تحليل وتفديخ إجابات السبحهثين عن بعج ميدة التكلفة األقل
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الججول رقم ( :)14الستهسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة السهافقة لبعج ميدة
التكلفة األقل

الستهسط

رقم ومزسهن العبارة

االنحخاف

درجة السهافقة

الحدابي

السعياري

 -1تيتؼ الذخكة ببخامج تقميل التكاليف.

4.36

0.48

عالية ججا

 -2تحخص الذخكة عمى تخفيض تكاليف التخويج والتؾزيع.

4.47

0.65

عالية ججا

 -3تتشاسب تكمفة السشتجات مع السؾاصفات السؾجؾدة فييا.

4.05

0.82

عالية

4.19

0.92

عالية

3.80

1.14

عالية

3.94

1.01

عالية

3.52

1.18

عالية

4015

1043

عالية

 -4تكمفة مشتجات الذخكة تتشاسب مع الفئات السختمفة مؽ
الدبائؽ.
 -5تؾعف الذخكة أفخاد ذوي كفاءة وخبخات في تخفيض
التكاليف.
 -6تقجم الذخكة مشتجات أقل تكمفة مقارنة بالسشافديؽ.
 -7تقؾم الذخكة بذخاء كسيات كبيخة مؽ السؾاد األولية لتقميل

التكاليف.

القيم اإلحرائية الكلية
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يبيؽ الججول أعاله وجؾد تفاوت في درجة السؾافقة عؽ عبارات بعج ميدة التكمفة األقل،
فقج اتجو السبحؾثيؽ إلى تأكيج مؾافقتيؼ بجرجة عالية ججاً عؽ العبارتيؽ ( )1و( )2حيث بمغ
الستؾسط الحدابي ليسا ( )4.36و( )4.47عمى التؾالي ،وىحا يجل عمى اىتسام الذخكة

ببخامج تقميل التكاليف مع تحنية تكمفة التخويج والتؾزيع.

أما باقي العبارات فقج كانت درجة السؾافقة عمييا عالية ،وقج جاءت العبارة ( )4في
السختبة الثالثة بستؾسط حدابي قجره ( )4.19وىؾ ما يعكذ مؾافقة عالية لمسبحؾثيؽ حؾل
مجى تشاسب تكمفة مشتجات الذخكة مع الفئات السختمفة مؽ الدبائؽ ،تمييا في السختبة الخابعة

العبارة ( )3بستؾسط حدابي قجره ( )4.05أي أن السبحؾثيؽ يؤكجون تشاسب تكمفة السشتجات

مع السؾاصفات السؾجؾدة فييا ،في حيؽ جاءت العبارة ( )6في السختبة الخامدة بستؾسط
حدابي بمغ ( ،)3.94والعبارة ( )5في السختبة الدادسة بستؾسط حدابي قجره ( )3.80أي أن
الذخكة تقجم مشتجات أقل تكمفة مقارنة بالسشافديؽ لؾجؾد يج عاممة مؤىمة في مجال تخفيض

التكاليف ،لتكؾن العبارة ( )7قيام الذخكة بذخاء كسيات كبيخة مؽ السؾاد األولية لتقميل
التكاليف في مؤخخة التختيب بستؾسط حدابي قجره (.)3.52
أما االرتفاع الشدبي لالنحخافات السعيارية عؽ األوساط الحدابية لمعبارات (،)6( ،)5
( ،) 7فيؾ مؤشخ عمى وجؾد تذتت كبيخ حؾل الستؾسط الحدابي أي عجم وجؾد اتداق بيؽ
إجابات السبحؾثيؽ عؽ عبارات ىحا البعج ،وبذكل عام يسكؽ القؾل أن ىشاك اىتسام كبيخ

بتخفيض التكاليف في الذخكة مؽ وجية نغخ السبحؾثيؽ بجرجة مؾافقة عالية ،حيث بمغ
الستؾسط الحدابي العام (.)4.05
 2-2تحليل وتفديخ إجابات السبحهثين عن بعج ميدة جهدة السشتجات
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الججول رقم ( :)15الستهسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة السهافقة لبعج
ميدة جهدة السشتجات

رقم ومزسهن العبارة

الستهسط الحدابي

 -8تشفق الذخكة عمى األبحاث والجراسات لمخفع مؽ جؾدة
مشتجاتيا.
 -9تقجم الذخكة مشتجات بسدايا ومؾاصفات أفزل مؽ

اآلخخيؽ.

 -11حازت الذخكة عمى عجد مؽ جؾائد الجؾدة والتسيد.
 -11تدتقظب الذخكة األفخاد السيخة في تقجيؼ مشتجات عالية
الجؾدة.
 -12تدعى الذخكة بذكل جاد لتظبيق معاييخ الجؾدة

العالسية.

 -13تحخص الذخكة عمى تحقيق جؾدة الترسيؼ وجاذبية

لسشتجاتيا.

 -14تخكد الذخكة في مشتجاتيا عمى التسيد بالجؾدة.
القيم اإلحرائية الكلية

درجة

االنحخاف
السعياري

السهافقة

3.75

0.96

عالية

3.83

1.00

عالية

3.94

1.09

عالية

3.86

0.99

عالية

3.94

0.89

عالية

3.88

1.06

عالية

3.80

1.36

عالية

3086

1038

عالية

السرجر :مؽ إعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى نتائج االستبيان ومخخجات ( SPSS
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يبيؽ الججول وجؾد اتفاق في درجة السؾافقة عؽ عبارات ىحا البعج والتي جاءت
بجرجة مؾافقة عالية ،حيث تتخاوح الستؾسظات الحدابية بيؽ ( )3.75و( )3.94وىي تقع
ضسؽ السجال [ ]4.20 -3.41مسا يعشي وقؾعيا في مشظقة مؾافق عمى سمؼ القياس.

وقج جاءت العبارتيؽ ( )10و( )12في السختبة األولى بستؾسط حدابي ()3.94

وىؾ ما يعكذ مؾافقة عالية لسفخدات العيشة عمى اىتسام الذخكة بتظبيق معاييخ الجؾدة
العالسية ،مسا يفدخ حيازتيا عمى جؾائد الجؾدة والتسيد ،تمييا في السختبة الثانية العبارة
( )13بستؾسط حدابي قجره ( )3.88وىؾ ما يجل عمى مؾافقة السبحؾثيؽ بجرجة عالية
عمى حخص الذخكة عمى تحقيق جؾدة الترسيؼ وجاذبية لسشتجاتيا ،وىؾ ما تؤكجه العبارة

( )11والتي تجور حؾل مجى اىتسام الذخكة باستقظاب العسال ذوي الكفاءة في تقجيؼ

مشتجات ذات جؾدة عالية حيث بمغ الستؾسط الحدابي ليحه العبارة ( ،)3.86أما العبارتيؽ
( )9و( )14فقج جاءت في السختبة الخابعة والخامدة بستؾسط حدابي ( )3.83و()3.80

عمى التؾالي ،وىؾ ما يجل عمى أن الذخكة تقجم مشتجات بسدايا ومؾاصفات أفزل مسا

يقجمو السشافدؾن ،لتكؾن العبارة ( )8قيام الذخكة باإلنفاق عمى األبحاث والجراسات لمخفع
مؽ جؾدة مشتجاتيا في مؤخخة التختيب بستؾسط حدابي (.)3.75
أما االرتفاع الشدبي لإلنحخافات السعيارية عؽ األوساط الحدابية لمعبارات (،)9

( ،)14( ،)13( ،)10فيؾ مؤشخ عمى وجؾد تذتت كبيخ حؾل الستؾسط الحدابي ،أي
عجم وجؾد اتداق بيؽ إجابات السبحؾثيؽ عؽ عبارات ىحا البعج ،وبذكل عام يسكؽ القؾل

أن ىشاك اىتسام كبيخ بجؾدة السشتج مؽ وجية نغخ السبحؾثيؽ بجرجة عالية وفق سمؼ
القياس ،حيث بمغ الستؾسط الحدابي العام (.)3.86
 3-2تحليل وتفديخ إجابات السبحهثين عن بعج ميدة سخعة اإلستجابة
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الججول رقم ( :)16الستهسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة

السهافقة لبعج ميدة سخعة اإلستجابة

الستهسط

رقم ومزسهن العبارة
 -15تتسيد الذخكة بقجرة عالية عمى
اإلستجابة لحاجات كافة الدبائؽ.

 -16تمتدم الذخكة بسؾاعيج التدميؼ التي
يخغب بيا الدبؾن.

 -17تتسيد الذخكة بدخعة االستجابة في
تبشي كل ما ىؾ ججيج.

 -18تدعى الذخكة لحل مذاكل زبائشيا
في أقل وقت مسكؽ.

القيم اإلحرائية الكلية

الحدابي

االنحخاف
السعياري

درجة

3.63

1.22

عالية

3.66

1.21

عالية

3.30

1.52

متهسظة

3.63

1.04

عالية

3056

1058

عالية

السهافقة
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يبيؽ الججول أعاله وجؾد تفاوت في درجة السؾافقة حؾل عبارات ىحا البعج ،حيث
جاءت العبارة ( )16في السختبة األولى بستؾسط حدابي قجره ( )3.66وىؾ ما يعكذ
مؾافقة عالية لسفخدات العيشة حؾل مجى قجرة الذخكة عمى الؾفاء بسؾاعيج التدميؼ ،تمييا في

السختبة الثانية العبارتيؽ ( )15و( )18بستؾسط حدابي ( )3.63أي أن السبحؾثيؽ

يؤكجون عمى أن لجى الذخكة القجرة عمى االستجابة لحاجات الدبائؽ وحل مذاكميؼ في
أقل وقت مسكؽ ،أما العبارة ( )17فقج احتمت السختبة األخيخة بستؾسط حدابي ()3.30
وىؾ يشتسي لمسجال [ ]3.40 -2.61أي وقؾعيا في مشظقة محايج عمى مقياس ليكخت،

مسا يجل عمى اىتسام الذخكة بتبشي كل ما ىؾ ججيج غيخ أن درجة االىتسام عمى مدتؾى
الذخكة تبقى غيخ كافية.
أما بالشدبة لالرتفاع الشدبي لالنحخافات السعيارية عؽ األوساط الحدابية ليحه

العبارات والتي كانت أكبخ مؽ الؾاحج الرحيح ،فيؾ مؤشخ عمى أن أفخاد العيشة ليذ

ليؼ نفذ الخؤية فيسا يخص اىتسام الذخكة باالستجابة الدخيعة لحاجات العسالء

وتظمعاتيؼ ،وبذكل عام يسكؽ القؾل أن ىشاك مدتؾى عالي ليحا البعج في الذخكة مؽ

وجية نغخ السبحؾثيؽ ،حيث بمغ الستؾسط الحدابي العام ( ،)3.56وىؾ يقع ضسؽ
السجال [.]4.20 -3.41
 4-2تحليل وتفديخ إجابات السبحهثين عن بعج ميدة اإلبجاع
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الججول رقم ( :)17الستهسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة السهافقة لبعج
ميدة اإلبجاع

رقم ومزسهن العبارة

الستهسط

االنحخاف

درجة

3.30

1.46

متهسظة

3.44

1.48

عالية

3.27

1.48

متهسظة

3.52

1.52

عالية

3038

1079

متهسظة

الحدابي

 -19تذجع الذخكة العسال عمى طخح أفكار إبجاعية
في تقجيؼ مشتجاتيا.

 -21تفدح الذخكة السجال لمعسال لمتعبيخ عؽ
آرائيؼ في مشتجاتيا.

 -21تقجم الذخكة الحؾافد التي تذجع العسال عمى
اإلبجاع.

 -22تدعى الذخكة إلدخال تحديشات عمى السشتج
حدب رغبات الدبؾن.

القيم اإلحرائية الكلية

السعياري

السهافقة

السرجر :مؽ إعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى نتائج االستبيان ومخخجات ( SPSS
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يبيؽ الججول أعاله وجؾد تفاوت في درجة السؾافقة حؾل عبارات ىحا البعج ،فبالشدبة
لمعبارتيؽ ( )20و( )22كانت درجة السؾافقة عمييسا عالية ،حيث جاءت العبارة ( )22في
السختبة األولى بستؾسط حدابي ( )3.52وىؾ ما يعكذ مؾافقة عالية لمسبحؾثيؽ حؾل

مجى قيام الذخكة بإدخال التحديشات عمى مشتجاتيا لتحقيق رضا الدبؾن ،تمييا في السختبة
الثانية العبارة ( )20بستؾسط حدابي ( )3.44أي أن الذخكة تدسح لعساليا بالتعبيخ عؽ
آرائيؼ وتذجيع كل اإلقتخاحات التي يقجميا العسال والتي مؽ شأنيا أن تعؾد بالفائجة عمى

الذخكة ،أما العبارتيؽ ( )19و( )21فكانت درجة السؾافقة عمييسا متؾسظة بستؾسط

حدابي ( )3.30و( )3.27عمى التؾالي ،أي وقؾعيسا في مشظقة محايج ،مسا يجل عمى
أن الذخكة تقجم حؾافخ لعساليا لتذجيعيؼ عمى طخح األفكار غيخ أن درجة االىتسام تبقى
غيخ كافية.
أما االرتفاع الشدبي لالنحخافات السعيارية عؽ األوساط الحدابية والتي كانت أكبخ

مؽ الؾاحج الرحيح ،فيؾ مؤشخ عمى أن السبحؾثيؽ ليذ ليؼ نفذ الخؤية فيسا يخص

اىتسام الذخكة باإلبجاع ،وبذكل عام يسكؽ القؾل أن السبحؾثيؽ يقخون بؾجؾد مدتؾى

متؾسط لعشرخ اإلبجاع بالذخكة وفق مقياس درجة السؾافقة ،حيث بمغ الستؾسط الحدابي
العام ( ،)3.38وىؾ يقع ضسؽ السجال [.]3.40 -2.61
وفي األخيخ نحاول تقييؼ مجى حيازة الذخكة محل الجراسة لمسيدة التشافدية بذكل

عام ،وذلػ مؽ خالل حداب الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري ودرجة السؾافقة
ألبعاد السيدة التشافدية مجتسعة ،كسا في الججول السؾالي.
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الججول رقم ( :)18الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري ودرجة

السهافقة للسيدة التشافدية

األبعاد

الستهسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

درجة السهافقة

التختيب

التكمفة األقل

4.05

0.43

عالية

1

جؾدة السشتجات

3.86

0.38

عالية

2

3.56

0.58

عالية

3

3.38

0.79

متؾسظة

4

3078

1025

عالية

/

سخعة
اإلستجابة
اإلبجاع
السيدة

التشافدية

السرجر :مؽ إعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى نتائج االستبيان ومخخجات

(.)SPSS VER 20
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يبيؽ الججول أن الستؾسط الحدابي لمسيدة التشافدية بذكل عام يداوي ( )3.78أي أنو
يقع ضسؽ السجال [ ]4.20 -3.41مسا يجل عمى حيازة الذخكة محل الجراسة لمسيدة
التشافدية بجرجة عالية ،كسا يتزح التفاوت في مجى حيازة الذخكة ألبعاد السيدة رغؼ التقارب

فيسا بيشيا ،حيث تأتي ميدة تقميل التكمفة في السختبة األولى ،تمييا ميدة جؾدة السشتج في
السختبة الثانية ،ثؼ ميدة سخعة االستجابة في السختبة الثالثة ،وفي مختبة متأخخة ميدة اإلبجاع.

رابعا -اختبار فخضيات الجراسة

سيتؼ اختبار فخضيات الجراسة عشج مدتؾى الجاللة ( )%1وعشج احتسال ثقة ()%99

وتسثمت قاعجة القخار السعتسجة في مجى قبؾل أو رفض فخضيات الجراسة في:

 قبهل الفخضية العجمية ) :(H0إذا كانت قيسة مدتؾى الجاللة السحدؾبة ألي اختبار أكبخمؽ قيسة الجاللة اإلحرائية السعتسجة في الجراسة (.)0.01

 رفض الفخضية العجمية ) :(H0إذا كانت قيسة مدتؾى الجاللة السحدؾبة ألي اختبار أقلمؽ قيسة الجاللة اإلحرائية السعتسجة في الجراسة ( ،)0.01وبالتالي قبؾل الفخضية البجيمة

).(Ha

 -1اختبار الفخضية األولى

 ) :(H01ال تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة التكمفة األقل مؽ خالل طخح مشتجاتأقل تكمفة مقارنة بالسشافديؽ.

 ) : (Ha1تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة التكمفة األقل مؽ خالل طخح مشتجاتأقل تكمفة مقارنة بالسشافديؽ.

مؽ خالل تحميل إجابات السبحؾثيؽ عؽ عبارات تخفيض التكمفة والتي تزسشيا

الججول ( )4تؾصمشا إلى أن الذخكة لجييا مدتؾى عالي لسيدة تخفيض التكمفة ،حيث بمغ
الستؾسط الحدابي العام ( ،)4.05وىحا ما تؤكجه نتائج اختبار ( )T-testالسبيشة في الججول

( ،)9حيث أن مدتؾى الجاللة السحدؾبة ( )0.000أقل مؽ مدتؾى الجاللة السعتسج في
الجراسة ( ،)0.01وعميو نخفض الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيلة القائمة بأن الذخكة

اإلفخيقية لمدجاج تحؾز عمى ميدة التكمفة األقل مؽ خالل طخح مشتجات أقل تكمفة مقارنة
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بالسشافديؽ ،وىحا يؤكج سعي الذخكة لتقميل التكاليف لتحقيق أسعار تشافدية مع السخاقبة
السدتسخة ألسعار السشافديؽ في الدؾق.

 -2اختبار الفخضية الثانية

 :(H02) -ال تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة جؾدة السشتجات مؽ خالل تقجيؼ

مشتجات عالية الجؾدة مؽ وجية نغخ الدبؾن.

 : (Ha2) -تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة جؾدة السشتجات مؽ خالل تقجيؼ

مشتجات عالية الجؾدة مؽ وجية نغخ الدبؾن.

مؽ خالل تحميل إجابات السبحؾثيؽ عؽ عبارات جؾدة السشتجات والتي تزسشيا
الججول ( )5تؾصمشا إلى أن الذخكة تستمػ ميدة الجؾدة في مشتجاتيا ،بستؾسط حدابي عام

( ،)3.86وىحا ما تؤكجه نتائج اختبار ( )T-testالسبيشة في الججول ( )9حيث أن مدتؾى

الجاللة السحدؾبة ( )0.000أقل مؽ مدتؾى الجاللة السعتسج في الجراسة ( ،)0.01وعميو

نخفض الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيلة القائمة بأن الذخكة اإلفخيقية لمدجاج تحؾز
عمى ميدة جؾدة السشتجات مؽ خالل تؾفيخ مشتجات عالية الجؾدة مؽ وجية نغخ الدبؾن.

وىحا ما يؤكج حرؾل الذخكة عمى شيادة الجؾدة العالسية ( ،)ISO9001عمساً أن ىحه

الذيادة تعج بسثابة إثبات لتؾافق مشتجات الذخكة مع السعاييخ العالسية لمجؾدة وىي السعاييخ

التي تحسل الخقؼ ( ،)14001ولؾ أن القائسيؽ عمى الذخكة يعتبخون الحرؾل عمى ىحه
الذيادة مجخد مقجمة لمحرؾل عمى شيادات أخخى وفي مقجمتيا شيادة التؾافق مع السعاييخ
العالسية لمرحة والدالمة السيشية.
 -3اختبار الفخضية الثالثة

 ) :(H03ال تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة سخعة اإلستجابة مؽ خالل االستجابةالدخيعة لحاجات الدبائؽ وتظمعاتيؼ.

 ) : (Ha3تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة سخعة اإلستجابة مؽ خالل االستجابةالدخيعة لحاجات الدبائؽ وتظمعاتيؼ.

مؽ خال ل تحميل إجابات السبحؾثيؽ عؽ عبارات سخعة االستجابة والتي تزسشيا
الججول ( ) 6تؾصمشا إلى حيازة الذخكة ليحه السيدة بجرجة عالية ،فقج بمغ الستؾسط الحدابي
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العام ( ،)3.56وىحا ما تؤكجه نتائج اختبار( )T-testالسبيشة في الججول ( ،)9حيث أن

مدتؾى الجاللة السحدؾبة ( )0.000أقل مؽ مدتؾى الجاللة السعتسج في الجراسة ()0.01
وعميو نخفض الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيلة القائمة بأن الذخكة اإلفخيقية لمدجاج

تحؾز عمى ميدة سخعة اإلستجابة مؽ خالل االستجابة الدخيعة لحاجات الدبائؽ وتظمعاتيؼ،

فتذكيمة زبائؽ الذخكة تفخض عمييا األخح بخغباتيؼ وتظمعاتيؼ فيي السسؾن لعجة شخكات مثل

شخكة ( )SNVIلرشاعة الذاحشات والديارات بالخويبة وشخكة ( )ENMTPلرشاعة عتاد
األشغال العسؾمية بقدشظيشة.
 -4اختبار الفخضية الخابعة

 :(H04) -ال تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة اإلبجاع مؽ خالل طخح مشتجات أكثخ

إبجاعية مقارنة بسشتجات السشافديؽ.

 ) : (Ha4تحؾز الذخكة اإلفخيقية لمدجاج عمى ميدة اإلبجاع مؽ خالل طخح مشتجات أكثخإبجاعية مقارنة بسشتجات السشافديؽ.

مؽ خالل تحميل إجابات السبحؾثيؽ عؽ عبارات ميدة اإلبجاع والتي تزسشيا الججول
( )7تؾصمشا إلى أن الذخكة تحؾز عمى ميدة اإلبجاع بجرجة متؾسظة ،حيث بمغ الستؾسط
الحدابي العام ( )3.38وىحا ما تؤكجه نتائج اختبار ( )T-testكسا ىي في الججول ()9

حيث أن مدتؾى الجاللة السحدؾبة ( )0.000أقل مؽ مدتؾى الجاللة السعتسج في الجراسة
( ،)0.01وعميو نخفض الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيلة القائمة بأن الذخكة اإلفخيقية
لمدجاج تحؾز عمى ميدة اإلبجاع مؽ خالل طخح مشتجات أكثخ إبجاعية مقارنة بسشتجات

السشافديؽ.
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الججول رقم ( :)19نتائج  T-testالختبار فخضيات الجراسة
الفخضية
الفخضية 1
الفخضية 2
الفخضية 3
الفخضية 4

حجم العيشة
()N

قيسة )(T

درجة الحخية
)(df

مدتهى الجاللة
()Sig

الشتيجة

36

56.076

35

10111

قبهل الفخضية

36

60.560

35

10111

قبهل الفخضية

36

36.246

35

10111

قبهل الفخضية

36

25.687

35

10111

قبهل الفخضية

السرجر :مؽ إعجاد الباحثيؽ باالعتساد عمى نتائج االستبيان ومخخجات ( SPSS

.)VER 20
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 الخاتسةإن اكتداب السشغسة لمسيدة التشافدية في بيئة تتدؼ بكثخة التقمبات واشتجاد حجة السشافدة
أصبحت ضخورة ممحة واحج الجعائؼ والسختكدات التي يقؾم عمييا نذاط أية مشغسة بيجف

تحقيق األسبقية والخيادة في الدؾق ،وقج شغل مفيؾم السيدة التشافدية اىتسام الباحثيؽ والعمساء
في مجالي اإلقت راد واإلدارة ،وأصبح ىحا السفيؾم يكتدي أىسية بالغة في عالؼ األعسال،
والسيدة التشافدية ما ىي إال اجتياد وبحث متؾاصل مؽ طخف السشغسة مؽ أجل تحؾيل
اإلمكانيات الستؾفخة لجييا إلى عشاصخ تفؾق عؽ مشافدييا كالتكمفة ،الجؾدة ،السخونة ،الؾقت،

اإلبتكار وغيخىا ،وتعج ىحه العشاصخ بسثابة أسبقيات تشافدية تزسؽ بقاء السشغسة ونسؾىا

واستسخارىا .وقج حاولت ىحه الجراسة التعخف عمى مجى امتالك السؤسدة الجدائخية لمسدايا
التشافدية مؽ خالل تذخيص واقع أربعة أسبقيات تشافدية (التكمفة األقل ،جؾدة السشتج ،سخعة
االستجابة ،اإلبجاع) ،مع اخح الذخكة اإلفخيقية لمدجاج كجراسة حالة ،وتؾصمت الجراسة إلى
عجة نتائج وفق سياق معخفي ومشيجي متخابط ،ساىست في اإلجابة عؽ اإلشكالية السظخوحة

واختبار فخضيات الجراسة ،وعمى ضؾء ىحه الشتائج حاولشا تقجيؼ جسمة مؽ االقتخاحات.
 -1نتائج الجراسة

يسكؽ تمخيص أىؼ ما تؾصمت إليو الجراسة فيسا يمي:

 -بيشت نتائج الجراسة السيجانية أن ندبة الحكؾر تفؾق ندبة اإلناث ويخجع ىحا التفاوت إلى

طبيعة نذاط الذخكة ،كسا أن ىشاك تشؾعاً في أعسار السبحؾثيؽ وأن أعمى ندبة سجمت لجى
الفئة مؽ  40إلى 49سشة ،باإلضافة إلى أن كل السبحؾثيؽ حائديؽ عمى شيادات جامعية

وسجمت أعمى ندبة لجى حاممي شيادة تقشي سامي ،كسا أن العسالة ذات األقجمية تعخف
ارتفاعاً وسجمت أعمى ندبة لجى الفئة التي تديج مجة عسميؼ عؽ  10سشؾات.

 -بيشت نتائج الجراسة أن ىشاك اىتسام كبيخ مؽ طخف الذخكة بتقميل التكاليف مؽ خالل

تخفيض تكاليف ترسيؼ ،ترشيع ،وتدؾيق مشتجاتيا مقارنة بالسشافديؽ ،وىحا يعشي أن الذخكة
تسيل إلى االعتساد عمى ميدة تشافدية سعخية.
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 -أكجت نتائج الجراسة تستع الذخكة بسيدة تشافدية غيخ سعخية وذلػ بتقجيؼ مشتجات ذات

جؾدة عالية مع القجرة عمى االستجابة الفؾرية لظمبات الدبائؽ.

 -أكجت نتائج الجراسة أن مدتؾى تؾفخ عشرخ اإلبجاع عمى مدتؾى الذخكة كان متؾسظاً،

مسا يجل عمى أن السيدة اإلبجاعية لمذخكة تتظمب اىتساماً أكبخ مؽ الحالي ،خاصة مع عيؾر
مشافديؽ ججد واعتسادىؼ عمى أساليب ووسائل متظؾرة.

 -أكجت نتائج الجراسة أن لجى الذخكة ميدة تشافدية عالية ،فالذخكة مؽ بيؽ السؤسدات التي

حققت نتائج جيجة بدبب االستعسال الستعجد لسادة الدجاج والتي تجخل في عجة نذاطات
صشاعية وتجارية مثل قظاع البشاء ،صشاعة الديارات ،الرشاعات الكيخومشدلية ،كسا تعج
السرشع والسشتج الؾحيج لمدجاج السظبؾع ،سيميكات الرؾدا ،وبعض أنؾاع الدجاج األمشي في

الج ادئخ.

 -أكجت نتائج تحميل البعج األول لمسيدة التشافدية والستعمق بسيدة التكمفة األقل صحة الفخضية

األولى ،حيث أن مدتؾى الجاللة السحدؾبة أقل مؽ مدتؾى الجاللة السعتسج في الجراسة.

 -أكجت نتائج تحميل البعج الثاني لمسيدة التشافدية والستعمق بسيدة جؾدة السشتجات صحة

الفخضية الثانية ،حيث أن مدتؾى الجاللة السحدؾبة أقل مؽ مدتؾى الجاللة السعتسج في
الجراسة.
 أكجت نتائج تحميل البعج الثالث لمسيدة التشافدية والستعمق بسيدة االستجابة صحة الفخضيةالثالثة ،حيث أن مدتؾى الجاللة السحدؾبة أقل مؽ مدتؾى الجاللة السعتسج في الجراسة.

 أكجت نتائج تحميل البعج الخابع واألخيخ لمسيدة التشافدية والستعمق بسيدة اإلبجاع صحةالفخضية الخابعة ،حيث أن مدتؾى الجاللة السحدؾبة أقل مؽ مدتؾى الجاللة السعتسج في

الجراسة.
 -2االقتخاحات

عمى ضؾء الشتائج الستؾصل إلييا تؾصي الجراسة بسا يمي:

 -االىتسام أكثخ بعسمي ة اإلبجاع وتجعيؼ القجرة االبتكارية لمذخكة والعسل بأسمؾب مختمف عؽ

اآلخخيؽ.
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 -ضخورة تعديد األسبقيات التشافدية التي تتستع بيا الذخكة (تخفيض التكمفة ،جؾدة

السشتجات ،سخعة االستجابة) الكتداب ميدة تشافدية ألطؾل فتخة زمشية مسكشة وتحقيق عامل

االستجامة.

 ضخورة إعادة الشغخ في سياسة التحفيد عمى مدتؾى الذخكة بيجف تذجيع العسال عمىطخح األفكار واالىتسام بتحؾيل ىحه األفكار إلى بخامج تظبيقية مسا يداعج عمى طخح

مشتجات ججيجة باستسخار.
 يجب عمى الذخكة بجل جيؾد مكثفة ومتؾاصمة والعسل أكثخ مؽ أجل تبشي كل ما ىؾججيج في مجال نذاطيا ،وإيجاد آلية لستابعة التغيخات في حاجات ورغبات الدبائؽ لتحقيق

استجابة اكبخ.
 تخفيف القيؾد السفخوضة عمى الذخكة باعتبارىا مؤسدة عسؾمية ،وإعظاءىا السديج مؽالحخية في اتخاذ الق اخرات بسا يتساشى وطبيعة السشافدة في عل احتكار الذخكة األم لمق اخرات

اإلستخاتيجية كاالستثسار والترجيخ وتدخيع العسال أيؽ يقترخ استقاللية الفخع عمى التدييخ
الجاخمي مسا يؤدي إلى نقص السخونة.

 -قائسة السخاجع

أوالا -باللغة العخبية

 -1أحسج سميسان دمحم الجخجخي ،دمحم عبج الؾىاب دمحم العداوي ،دور تقانة السعمؾمات واالتراالت في
عمى

الخابط

التالي:

متؾفخ
التشافدية،
السدايا
تحقيق
http://www.raheems.info/ima/29.doc
 -2أسيا رحيل ،دور الكفاءات في تحقيق السيدة التشافدية (دراسة حالة السؤسدة الهطشية
لليشجسة السجنية والبشاء) ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،كمية العمؾم االقترادية والتجارية

وعمؾم التدييخ ،جامعة بؾمخداس ،الجدائخ.2011 ،

 -3ىبة مرظفى كافي ،التدهيق األخزخ كسجخل لحساية البيئة السدتجامة في مشظسات األعسال،
ألفا لمؾثائق ،قدشظيشة.2017 ،

 -4كاعؼ ندار الخكابي ،اإلدارة اإلستخاتيجية (العهلسة والسشافدة) ،دار وائل لمشذخ والتؾزيع ،عسان،

.2004
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 -5ماثيؾ جيجيخ ،تخجسة :مميكة أبيض ،مشيجية البحث العلسي( ،دون دار نذخ)( ،دون مكان

نذخ).2015 ،

 -6محسؾد العتيبي وآخخون ،دور تظبيق معاييخ االستقظاب والتعييؽ في تحقيق السيدة التشافدية
(حالة بشػ اإلسكان لمتجارة والتسؾيل األردني) ،مجلة الدرقاء للبحهث والجراسات اإلندانية ،السجمج

 ،10العجد .2010 ،2

 -7مرظفى رجب عمي شعبان ،رأس السال الفكخي ودوره في تحقيق السيدة التشافدية لذخكة
االتراالت الخلهية الفلدظيشية جهال ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،الجامعة اإلسالمية ،غدة،

.2011

 -8معاد إبخاىيؼ الجشابي ،الجور االستخاتيجي لتقشية التكمفة السدتيجفة في تحقيق قيادة التكمفة ،مجلة

تكخيت ،السجمج  ،7العجد.2011 ،21

 -9نياية عبج اليادي التمباني وآخخون ،التخظيط االستخاتيجي وعالقتو بالسيدة التشافدية لذخكات
تؾزيع األدوية في محافغة غدة ،مجلة جامعة األزىخ ،السجج  ،14العجد.2012 ،2

 -10سمؾى دمحم الذخفا ،دور إدارة السعخفة وتكشهلهجيا السعلهمات في تحقيق السدايا التشافدية في
السراريف العاملة في قظاع غدة ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعسال ،الجامعة اإلسالمية ،غدة،

.2008

 -11سميسان حسج السذؾخي ،تقشيات البحث العلسي ،دار السعخفة ،مرخ.2002 ،
 -12سشاء عبج الخحيؼ سعيج ،عبج الخضا ناصخ الباوي ،الجور اإلستخاتيجي لمسدؤولية اإلجتساعية
الذاممة في تحقيق السيدة التشافدية السدتجامة ،مجلة اإلدارة واإلقتراد ،العجد.2010 ،33

 -13حفيان عبج الؾىاب ،دور إدارة السهارد البذخية في تحقيق السيدة التشافدية في السشظسات،
دار األيام لمشذخ والتؾزيع ،عسان.2014 ،

 -14عبج السميػ مدىؾدة ،السقاربة إلستخاتيجية لسؾارد السؤسدة ،السؤتسخ العلسي الجولي األول حهل
أىسية الذفافية ونجاعة األداء لإلنجماج في اإلقتراد العالسي ،كمية العمؾم اإلقترادية وعمؾم

التدييخ ،جامعة الجدائخ ،الجدائخ 31 ،ماي 02/جؾان .2003

ثاني ا -باللغة األجشبية

51- John Mathews, The Competitiveness Of Nations and Enterprises,
Report To The ILO Executive Development Program For CEOs, 1999.
51- Michel Porter, L’avantage concurrentiel, Dunod, Paris, 2000.
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51- Michel Porter, L’avantage concurrentiel de nation, Inter éditions,
1993.
51- Ronan Mcivor, The outsourcing process, strategies for evaluation and
management, Cambridge University Press, U. S. A, 2005.
51- Sabah Agha & al, Effect of Core Competence on Competitive
Advantage and Organizational Performance, International Journal of
Business and Management, Vol. 7, No. 1, January 2012.
02- Vanessa Warnier et Autres, Stratégie, Pearson Education, Paris, 2006.
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