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 بحث ميداني/ الشراكة التنظيمية ودورها في حماية الحصة السوقية
 بيداء ستار لفتة.د.أ

 جامعة بغداد/ مركز بحوث السوق وحماية
المستخمص
يهدف البحث الى بيان طبيعة العالقة والتأثيير ببعأاد الاأرااة التمظي يأة ال تعبكأة ب أل أن البي أة

الداخبي أأة ال ت يب أأة ب أ أ ا أأداف الا أأر ة وخططه أأام الع أأا بون والبي أأة الخار ي أأة ال ت يب أأة ب أ أ ال أأوردينم
الزبأأا ن وال مان)أأين وح ايأأة الحةأأة ال)أأوقية بأأر ا)أأتطالع نراي يمأأة أأن ال ) أ ولين ن أ الاأأر ة
أ البيامأأاج وال عبو أأاج أأن
 نأSpss ال أا ز

العا أأة لبةأأما اج ال بديأأةم اذ ا)أأتخد ج اب)أأتبامة أأثدام ر ي)أأة ن أ

 نرداً م وحببج ا اباتهم با)تخدام البرما ج ابحةا28 العيمة البالغ دد ا

 وتوةأأل. و عا أأل التحديأأد. (F احت)أأاا الو)أأح الح)أأاب وابمحأراف ال عيأأار وابرتبأأا واختبأأار
:البحث الى ا)تمتا اج ان ن ا ه ا

 و أأود الق أأة اي ابي أأة وقوي أأة ذاج دبل أأة عموي أأة ب أأين ابع أأاد الاأ أرااة التمظي ي أأة وح اي أأة الحة أأة.1

.ال)وقية

. ماك تثيير ذا دبلة عموية ببعاد الارااة التمظي ية ن ح اية الحةة ال)وقية.2
The Role of Organizational partnership in protecting market share / field
research
Prof .Dr. Baydaa Sattar Lafta
Market research and consumer protection center , University of Baghdad
Abstract
The research aims to explain the nature of the relationship and the
influence of the organizational partnership related to both dimensions:The
internal environment (the company's objectives and plans, employees) and
the external environment of (suppliers, customers and competitors) with the
protect market share.
The survey has been taken through a sample of officials in the General
Company for Leather Industries opinions.
The questionnaire was used as a main tool in collecting data and
information from the sample of 28 individuals, and their answers were
analyzed by using the Spss statistical program in computation of the
arithmetic mean, standard deviation, correlation, F test, and The coefficient
of determination.
The research reached a number of conclusions, the most important of
which were the most important findings were:
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1- The existence of a positive and strong relationship with significance
level between the dimensions of organizational partnership and protect
market share.
2- There is a significant impact for the dimensions of organizational
partnership in protecting market share.
المقدمة
ي يل فهوم الارااة التمظي ية فهو اً تم وياً والتكمية ابةبح ن

تحديد الخيار الت)ويك

لبار اج ت يالً ن ح اية حةتها ال)وقية ن خالل بماي القاج تاا ل بين هتين او اايرم قد
مه ية

تب ا اليه الار اج

ل ا)تراتي ية مد ا ب تتوانر لديها اب اماج او ب ت) ح ظرونها

بتكديم اماطة او مت اج اضانية يةعا بيها الكيام بها ب فرد ا ن ن خالل الارااة التمظي ية
)ي)ا د ذلك ن

نتح قمواج ابتةال

الكطا اج وال ))اج الفا بة ن ا ل تبادل الخبراج

وال عبو اج واتاحة نرةة اابر لبتعاون والم اح .لذا اي ذا البحث لبيان طبيعة العالقة والتثيير
ل فهوم الارااة التمظي ية ن
باحث و بى المحو اآلت :

تحكيق الح اية لبحةة ال)وقية لبار ة وتم تك)يم البحث الى اربعة

المبحث االول :منهجية البحث

المبحث الثاني :التأطير النظري لمشراكة التنظيمية وحماية الحصة السوقية
المبحث الثالث :عرض نتائج البحث واختبار فرضياته

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات

المبحث االول  :منهجية البحث

اوالً :مشكمة البحث
حظ وضوع الارااة التمظي ية با ت ام بير ن قبل الار اج ن الدول ال تكد ة ب ا يكد ه
ن اطر تعاقدية يض ن لها التطور والم و ن خالل اب)تفادم ن قد ارج و فاياج الار اج

ابقتةادية ال اتر ة عها م اب ان ذا ال وضوع لم يمل اب ت ام الاان

ال )توى ال حب

ن قبل الباحيين بى

لذا برزج ا بة البحث ب امبيها ابول  :المظر بكبة البحوث الت

ال وضوع الحيو والذ

يعد ن العال اج ابدارية الهادنة ن

تماولج ذا

الم اب ال اليوم م ا ا اليام

:

ال اما التطبيك م اذ بحظج الباحية ن خالل الزياراج ال يدامية لبار ة ال بحوية واطال ها بى

التكارير ال)موية الخاةة بامتاج وبي

مت اتها ال تمو ة ان ماك تذبذباً ن

ياج بيعاتها ن

ا تطبا اب ر الى البحث ن

ال)مواج ابخيرمم نضالً ن و ود ااال ن اب)واق ال حبيةم
و)ا ل تض ن تظانر ال هود وتونير قدر ن التعاون ابي اب بيمها وبين ال هاج ال عمية و و
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تطبيق ا)بوا الارااة التمظي ية الذ

يهتم بادارم وتمظيم ا امياج الار ة واآللية ابةبح لتحكيق

الم و والبكاي وح اية حةتها ال)وقيةم بيه نثن ا بة البحث ت )دج ن اب ابة بى الت)ا بج

اآلتية:

 .1ل لبارااة التمظي ية القة بح اية الحةة ال)وقية؟

 .2ل لبارااة التمظي ية تثيي اًر ن ح اية الحةة ال)وقية؟

ثانياً :اهمية البحث

.1ي ت)ا البحث ا يته ن ا ية ا)تفادم الار ة ال بحوية مد تطبيكها لبارااة التمظي ية

لتفعيل دور ا لي ون ااير نا بية ن

دخل

وا هة التحدياج وابخطار البي ية وال تغيراج ال حبية والعال يةم

نضالً ن الدور ال ير ن در ة تحكيق ح اية الحةة ال)وقية لها.
. 2تمبيق ا ية البحث ن ا ية الكطاع الذ
الذ

الةما

تمت

اليه الار ة ال بحوية و و الكطاع الةما

يعد ن الكطا اج ابقتةادية الحيوية ال )ا ة ن
ن

د م ابقتةاد الوطم

وتم ية ابمتاج

ال تةمي وتطوير الةما اج ال بدية وغير ا ن ال مت اج الت ت)ت د ب و ا

ال واةفاج ال عت دم وب ا يحكق ا داف وخطح التم ية.

 .3ي)ا م البحث ن تونير حكا ق ب ية ن خالل قا دم عبو اتية يدامية ت)ا د ابداراج العبيا
ن الار ة ال بحوية ن زيادم الفهم واب)تيعاا لبفوا د ال تحككة ن فهوم الارااة التمظي ية و الها
ن دور ن تحكيق ح اية الحةة ال)وقية.

.4تت بى ا ية البحث ن

الربح بين تغيرين تات)ا درا)ته ا وال

بيمه ا اضانة مظرية الى

ال تباج العربية وال حبية ت) ح ب راي ال زيد ن الد ار)اج واببحاث ال )تكببية لال)تفادم مها ن

قبل الباحيين وال تخةةين.

ثالثاً :اهداف البحث

 .1وةف )توى ا)ت ابة وادراك العيمة ال بحوية ببعاد الارااة التمظي ية وح اية الحةة ال)وقية.
 .2بيان طبيعة العالقة بين ابعاد الارااة التمظي ية وح اية الحةة ال)وقية ن الار ة ال بحوية.
 .3اختبار تايير ابعاد الارااة التمظي ية ن ح اية الحةة ال)وقية ن الار ة ال بحوية.
رابعاً :المخطط الفرضي لمبحث
ي يل ال خطح الفرض

لببحث ابعاد البحث الر ي)ة و تغيراته وطبيعة العالقة والتثيير بيمه ام نكد

ا ت د البحث ن تحديده ببعاد الارااة التمظي ية بى طروحاج ل ن
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2006
بى

العريم م 2011

الطا م  2009م ا ا ني ا يتعبق بح اية الحةة ال)وقية نكد ا ت د

رم  2012والا ل  1يوضح ال خطح الفرض لببحث.

الشراكة التنظيمية

المتعمقة بالبيئة الداخمية

الارااة
التمظي ية

-اهداف الشركة

ح اية

وخططها

الحةة

 -العاممون في الشركة

ال)وقية

الرشاكة التنظميية املتعلقة ابلبيئة
اخلارجية
-

الموردين

-

الزابئن

-

املنافسني

الشكل ( )1المخطط الفرضي لمبحث
خامساً :فرضيات البحث

. 1تو د القة عموية ذاج دبلة احةا ية بين الارااة التمظي ية
والبي ة الخار ية وح اية الحةة ال)وقية.

.2يو د تايير عمو ذو دبلة احةا ية لبارااة التمظي ية

الخار ية ن ح اية الحةة ال)وقية.
سادساً :منهج البحث

ت عة وبمو يها البي ة الداخبية

ت عة وبمو يها البي ة الداخبية والبي ة

ا ت د البحث بى ال مهج الوةف التحبيب ل ا ورد ن الاتا وال ار

ال تعبكة ب وضو

نضالً ن ا)تخدام التحبيالج ابحةا ية لببياماج واب ابة ن ا) بة ابعاد البحث.

سابعاً :حدود البحث
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البحثم
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.1الحدود البارية :وتا ل م .دير امم دير ق)مم ) ول اعبة .

.2الحدود الز امية :ا تدج حدود البحث ز مياً ن  2016/1/2ولغاية . 2016/12/14
 .3الحدود ال امية :وتت يل ن

الار ة العا ة لبةما اج ال بدية احدى الار اج التابعة لبار ة

العا ة لبةما اج الم)ي ية وال بدية الت

د ج ب و ا قرار

 2015ال ببغ ب تاا اب امة العا ة ل بس الوزراي ذ

بس الو ازرم ال رقم  360ل)مة

العدد ش/ز31733/14/1/10/

ن قامون الار اج العا ة رقم  22ل)مة 1997

ن  2015/10/8وا)تماداً بح ام ال ادم 31

ال عدلم اذ تث))ج الار ة العا ة لبةما اج ال بدية حةيبة د ج الار ة العا ة لب بود
باتا العا ة وتعد الار ة ال بحوية وحدم امتا ية اقتةادية

الر يس ن

ار ة

ولة ذاتياً وو بو ة لبدولة بالاا ل و ر ز ا

حانظة بغدادم حيث ببغ را) الها  120000000ديمار وتضم الار ة يالث عا ل

عا ل احذية بغدادم عا ل الدباغة والحكا ا ن الز فراميةم عا ل احذية الاونة .

ثامناً :عينة البحث

تم اختيار العيمة العاوا ية ن العا بين ون ال )توياج ابدارية م .دير امم دير ق)مم ) ول

اعبة والبالغ دد ا  28نرد وال دول  10يوضح وةف العيمة.
جدول ( )1وصف عينة البحث

الخصائص
الجنس

الموقع الوظيفي

عدد سنوات الخدمة

المؤهل العممي

النسبة

التفاصيل

العدد

ذكر

22

78.6

انثى

6

21.4

م .مدير عام

1

3.6

مدير قسم

12

42.9

مسؤول شعبة

15

53.6

 10 – 1سنة

1

3.6

 20 11سنة

7

25

 21سنة فأكثر

20

71.4

اعدادية

3

10.7

بكالوريوس

22

78.6
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المئوية %
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العمر

دبموم عالي

1

3.6

ماجستير

2

7.1

 40 – 25سنة

3

10.7

 56 – 41سنة

22

78.6

 57سنة فاكثر

3

10.7

28

100

المجموع
ن خالل تفحص عطياج ال دول ا اله م)تخبص اآلت :

.1اغبا انراد العيمة ال بحوية ان الذ ور و م يا بون م)بة  %78.6بيم ا ابماث ببغج م)بتهم
. %21.4

.2ا بى م)بة لبعا بين

ن م ي يبون ) ول اعا ويا بون م)بة . %53.6

.3ببغج ا بى م)بة ن ال بحويين

ن لديهم )مواج الخد ة ) 21مة نثاير و و . %71.4

.4ببغج ا بى م)بة ن انراد العيمة الحاةبين بى اهادم ب الوريوس و

. %78.6

 .5اغبا انراد العيمة ض ن الف ة الع رية ) 56 – 41مة وببغج م)بتهم . %78.6

تاسعاً :اداة البحث

تعد اب)تبامة ال ةدر الر يس لببياماج الت ا دج الباحية بال عبو اج ال يدامية والت تض مج ز ين
ابول تخةص بالعبو اج التعريفية ن انراد العيمة واليام تض ن نكراج ابعاد البحث و

التمظي ية الت احتوج بى  ) 25ال بواق

نكد تض مج  ) 16ال بذلك تاون
كياس لي رج الخ ا)

1

بى التوال .

الارااة

 5ا) بة لال تغير ا ا ح اية الحةة ال)وقية

وع اب) بة الت

ا بتها اب)تبامة  ) 41الم و بى

اتفق ت ا اًم اتفقم حايدم ب اتفقم ب اتق ت ا اً وبثوزان 5م 4م 3م 2م

عاش اًر :صدق وثبات االستبانة

تم اختبار ةدق ال حتوى لال)تبامة ن خالل ترتيا در اج اب ابة تةا دياً الى

و تين

ت)اوتينم يم يتم ابخذ  %27ن ا بى الدر اج و  %27ن ادما ا يم قياس الفرق بين

ال

و تين با ت اد اختبار  Mann - whitneyلح)اا الفروق ال عموية نثظهرج المتا ج ان

قي ة  tال ح)وبة البالغة  9.2و
0.01

اابر ن قي تها ال دولية البالغة 2.7

ا ت د تبك المتي ة الى ةدق ال حتوى.
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مد )توى عموية
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ا ا يباج اب)تبامة تم ا)تخدام طريكة الت ز ة المةفية ن تحكيق يباج ابدام وذلك بح)اا عا ل

ابرتبا )بير ان والذ ببغ  0.82وبذلك عا ل يباج يد.

الحادي عشر :االساليب االحصائية

تم ا)تخدام اب)اليا ابحةا ية باب)تعامة بتطبيق البرما ج ابحةا

 SPSSن ا)تخراج:

الم)ا ال ويةم الو)ح الح)اب م ابمحراف ال عيار م الوزن ال و م عا ل ابرتبا م اختبار F
لبيان عموية ابم وذجم عا ل التحديد  R2لبيان دى فايم ابم وذج.

المبحث الثاني  :التأطير النظري لمشراكة التنظيمية وحماية الحصة السوقية

اوالً :مراحل تطور مفهوم الشراكة التنظيمية والتعريف
تاأأير ابدبيأأاج ابداريأأة وابقتةأأادية ال تخةةأأة نأ

أأذا ال أأال الأأى ان فهأأوم الاأرااة أأر

ب ارحأأل تطأأور لأأم ي أأن عرون أاً وواضأأحاً و طبك أاً بأأى ارض الواق أ م نف أ المةأأف ابول أأن الكأأرن
العا أ أرينم اذ أ أأان ا ت أ أأام ال مظ أ أأاج نن ذاك مةأ أأباً بأ أأى تعظأ أأيم ابربأ أأاح باأ أأتى الطأ أأرق واغبأ أأا
ال مظ أأاج عارض أأة لف أ أرم الاأ أرااة وت أأرى ان الدول أأة أ أ ال )أ أ ولة أأن د أأم ال ا أأرو اج وت أأث ين
احتيا اتهأ أأام ولالمتكأ أأاداج الت أ أ و هأ أأج لهأأأذا ابت أأأاه وبول أ أرم ت أأم طأ أأرح )أ أأالة الا أ أرااة أأأن قبأ أأل

ال )) أأاج ال الي أأة والعال ي أأة وب) أأي ا البم أأك ال أأدول نأ أ المة أأف الي أأام
العا أرين أأن خ أالل المظأأر اليهأأا بأأى امهأأا اأأثن اختيأأار

أأن الي اميمي أأاج نأ أ الك أأرن

رغأأوا نيأأه ولامأأه غيأأر بأأزم لب مظ أأاج

ي)أأتخدم ض أ ن اطأأار )يا)أأاج ابةأأالح ابقتةأأاد الهي ب أ و بيأأاج الخةخةأأةم يأأم بعأأد ذلأأك

تطور ذا ال فهوم وتردد وبكوم ن

طب ابلفية بأر )ب)أبة ال أ ت راج العال يأة لال أم ال تحأدم والتأ

ت يبج ن وييكة اب داف ابم ا ية ابلفية التكرير ال)مو الخا سم  16 :2005واةبحج الارااة

ا اًر بز اً بوةأفها الحأل اب يأل ل وا هأة اخفاقأاج التم يأة .البأازم  19 – 18 :2007الح أدام م
 . 150 :2008وي أأن ان م)أأتخبص أأن العأأرض ال)أأابق الأأى ان تطأأور فهأأوم الاأرااة أأان متي أأة
بمتاار يكانة العول أة التأ نرضأج بأى دول العأالم وال ت أ العربأ بعأض الكأيم يأل التواةأل أ

ابخرينم الع ل التعاوم ال اترك والبحث ن وارد الية اضانية) .بيمم 48 :2005

ا أأا تعريأأف الا أرااة نثمهأأا) :أأع اأأر تين او اايأأر محأأو تاأأوين القأأة تاا بيأأة تبادليأأة.
 57 :2000وقأد رنهأا  Maccob, et al, 2009: 11بثمهأا

ةأأطفىم

بيأة تتطبأا التعأاون بأدر اج

تفاوتأأه نأ اليكأأة بأأى ا)أأاس تكا)أأم اب أأداف ال اأأتر ة لال أأال ووضأ ا)أأتراتي ية ا أأال اأأتر ة

بمت أأاج ال) أأب والخ أأد اج التأ أ يك أأرر الا أأر اي أأن خالله أأا تحكي أأق ااب أأر ق أأدر أأن الر)أ أ ية وتكبي أأل

ال خاطرم.
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ا رنها ل ن Goetsch & Davied, 2006: 140

بيأأة التف يأأر ال تبأأادل لتحكيأأق وييكأأة تبادلأأة بأأين ال هأأز او

ال ة أأالح.

أأا رنه أأا زرموق أأةم 113 :2004

بية تحالف ا)تراتي

نأ

أأا ي الع أأل او الزبأأا ن او اةأأحاا

أ أ  :ا) أأتراتي ية دي أأدم تع أأل ب أأى ا أأادم ترتي أأا

اوضأأاع الاأأر اج بأأى ال )أأتوياج انأأة وب أأا تحكأأق اب)أأتكرار لهأأا ويأأدن بع بيأأة التم يأأة الأأى اب أأام

لض ان حل ال ا الج بالطرق ال)بي ة.
نالارااة التمظي ية

 :م وذج ن القاج التكارا والتعاون بين الار اج بهدف تحكيق الفوا د

تبادل الخبراج والحةول بى التامولو يا والت)هيالج ابمتا ية والةما ية والمفاذ الى ا)واق ديدم

نضالً ن تحكيق ال خاطر ال الية وتثايد ال يزم التمان)ية ندمحمم 70 :2015
ثانياً :اهمية الشراكة التنظيمية وسماتها

تحكق الارااة التمظي ية اب ية الابيرم لتطوير قدراج الار اي ن خأالل :قمأديلم 8 – 7 :2003
اامم Daft, 2004: 171 - 179 414 :2009

 .1تعأدد وتمأوع الفأا بين نأ

بيأأة التم يأة نهمأاك الكطأاع العأأام والخأاص و مظ أاج ال ت أ ال أأدم

 .2تع س قي ة الع ل ال ا

لتحكيق ا داف حددم تفق بيها بين الكطا اج.

و ))اج الت ويل واب الم.

 .3ت د بى ا ية تدنق ال عبو اج ن ظل الافانية وابنةاح ن الحكا ق.

 .4توزي أ ابدوار وال هأأام وال ) أ ولياج بأأين الاأأر اي وب أأا يحكأأق ابتةأأال ابنضأأل وتع يأأق التفأأا م
بيمهم.

 .5تونير ال اار ة بال وارد المادرم والحفاظ بيها ن الهدر والضياع.
 .6تد يم ال ةداقية وتخفيض ال خاطر.

ا أأا )أ أ اج الاأ أرااة التمظي ي أأة نهأ أ  :البب أأوىم  35 :2011بحأ أراو م 129 :2012
Widdus, 2005: 12

Roy

 .1تحكيق لال طرف ن اطراف الاأرااة ال مفعأة العا أة والتوةأل الأى انضأل المتأا ج لضأ ان البكأاي
ن ال)وق وح اية الحةة ال)وقية.

 .2تكوم القة الار اي بى ال )اوام والافانية.
 .3تعظيم ال زايا الم)بية لال طرف ن خالل:

أ -تببية احتيا اج ال )تهباين بدقة.

ا -تونير الخبراج وال هاراج والحةول بى ابن ار والحبول.
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ج -تونير راس ال ال لب اروع والحد ن ابمفاق غير الفعال.
 .4خبق بي ة

ل ديما ي ية لبتغيير.

 .5تعظيم اليكة وتوظيف ال وارد.

ثالثاً :مسوغات المجوء الى اسموب الشراكة التنظيمية

 .1ضعف الكدراج ابدارية وال الية والبارية والتامولو ية لدى الار ة.
 .2تكبيل ضغو ال مان)ة وامخفاض عدبج الم و.
 .3اقت)ام ال خاطر.

 .4ت اوز كباج الت)ويقم اذ لم يعأد با أان الاأر اج ان تكأوم بع بيأة ابمتأاج يأم تبحأث أن ا)أوق
ت)تو ا تبك ال مت اج ب فرد ا نتب ث الى الارااة

ار اج اخرى ذاج قدراج ن

 .5التغييأأر التكمأ وابقتةأأاد ال ت)أأارع ناةأأبحج دورم حيأأام ال متأأوج ةأأغيرم أأداً
الت ديد واببداع تاون ا)هل اذا ا ت عج قدراج و فاياج الار اي.

ذا ال ال.

أأا عأأل

ب ي أة

 .6ت اوز م ح ابدارم الفرد وتعزيز ال اار ة با ت اد ابدارم ال ا ية .اباكرم 119 :2007
رابعاً :ابعاد الشراكة التنظيمية

ةأ أأمف البح أ أأث الح أ أأال ابع أ أأاد الا أ أرااة التمظي ي أ أأة ال أ أأى م أ أأو ين باب ت أ أأاد ب أ أأى طروح أ أأاج وان أ أأار
 Goetsch & David, 2006العريم م  24-23 :2011الطا م  9-8: 2009و ا:

 .1الشراكة التنظيميةة المتعمقةة بالبيئةة الداخميةة لممنظمةة :تركةز هةذا النةوع مةن الشةراكة التنظيميةة

عمى:

آ -اهداف الشركة وخططها
 .1و ود ر ية واضحة لال)اليا الت يمته ها ل اريك.

 .2تمفيذ الك ارراج ونكاً ل مه ية وا داف تحدد ل اريك ن ظل ماخ ادار نعال.
 .3و ود قيم وقوا د وقوامين ت يد

ار)ة الارااة.

 .4عرنة قيم وا داف الاريك.

 .5اار ة حكيكية بين الار اي ن التخطيح و بية التمفيذ.

ب -العاممون في الشركة

 .1زيادم التفا م ال تبادل بين العا بين امف)هم ن هة وبين العا بين وابدارم ن هة اخرى.

 .2ا)تاعار ابدارم ل طالا ابنراد العا بين لديها وت)عى الى توحيد ال هود محو تحكيق اب داف.
 .3تونر ال ةداقية واليكة ال تبادلة بين الفرق ال اار ة بغية تحفيز العا بين محو زيادم ابداي.
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أل اأتر ة ور يأة واضأحة لال)أاليا التأ يمت هأا

 .4الافانية بين الار اي ن خالل و ود بأ ار ج
ل اريك لتمفيذ اب داف ال وضو ة.

 .5وضوح ا ل الارااة وابدوار والكدرم بى ادارم الار ة بى محو توازن.

 .2الشراكة التنظيمية المتعمقة بالبيئة الخارجية لممنظمة وتشمل:

آ -الشراكة التنظيمية الخارجية مع الموردين

يأأتم التر يأأز مأأا بأأى العالقأأة التفا بيأأة بأأين الاأأر اج و ورديهأأا والت أ ي أأن ان تكأأدم ةأأدر

لب عرنة الع يكة ن ال وارد وتثييراتها بى ال مت اجم اذ تطورج تبك العالقة حتأى تحولأج واةأبحج

قا أأة بأأى ا)أأاس الا أرااة والهأأدف أأن أأذه العالقأأة أأو لتحكيأأق تعأأاون اويأأق بيمه أأا بأأالتر يز بأأى
ال أأودم و كأأد لكأأاياج تاأأررمم نض أالً أأنم تبأأادل ال عبو أأاج وابلت أزام بأأالت هيز ن أ الوقأأج ال ما)أأا
لتحكيق اقل بف و القاج طويبة اب د .لهأذا تعأد الاأرااة أ ال أوردين أ ال ةأدر الأر يس لتأونير

رأس ال ال وال هاراج ابدارية والتكمية وغير اPayne, 2000: 18-25 .

ب -الشراكة التنظيمية الخارجية مع الزبائن

يا ل الزبا ن ةد اًر ه اً لب عبو اجم اذ ان عظم ابدا اج ابمتاج ب تات

التأ تمأأتج بأل أأن هأة )أأتخد
ن

ن داخل ال مظ أة

ال متأوج لهأأذا نأثن العالقأأاج والتاأارك أ الزبأا ن )ي)أأا د الاأأر ة

عرنة يوا ال متوج لغأرض تعأديبها ويتأيح الفرةأة الأى تح)أين واةأفاج ال متأوجم نضأالً أنم

زيادم ال عرنة التا ة باحتيا اج ورغباج الزبا ن لتببيتها.

ج -الشراكة التنظيمية الخارجية مع المنافسين

ال مان)أأين أأم ال ةأأدر ابايأأر تأأثيي اًرم نهأأم ي عبأأون ع أرنتهم ةأأعبة التكبيأأد لأأذلك نأأثن الا أرااة
واقا ة القاج التعاون عهم قد تبدو غريبة مو اً ا ولاأن نأ ال )أتكبل ي أن اب)أتفادم أن الكأدراج
والخبراج لديهم ن ح اية الحةة ال)وقية وتحكيق الم اح والتو) ن اب ال لغأرض الوةأول الأى

ال ااال ال حددم والفرص ال تاحة ن اب)واق.

خامساً :مفهوم حماية الحصة السوقية والتعريف
يعأأد ةأأطبح الحةأأة ال)أأوقية احأأدى ا أأم

اأراج ابايأأر ا)أتع ابً لتحبيأأل الوضأأعية التمان)أأية

ل متأأوج او خد أأة قا)أأم ونخأأرونم  226 :2011م وب عمأأى اخأأر امأأه يعبأأر أأن وض أ الاأأر ة ن أ
ال)وق و ن حر ة الزبا ن بين )ب الار ة و)ب ال مان)ين.

وقأأد ت)أأعى الاأأر اج الأأى ح ايأأة ا الهأأا الحاليأأة أأن ال مان)أأين لبأأدناع أأن مةأأيبها نأ ال)أأوق

ب م الاأر اج ال مان)أة أن الأدخول

ةأطفىم  116 :2010نكأد أرف ال أابر م 36 :2013
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ح اية الحةة ال)وقية بثمها :ا)تراتي ية تتبعها الار اج لب حانظة والدناع ن

بظروف ادج الى امخفاض ح م ال بيعاج او ابرباح او ابيمين عاً.

بها متي أة ل رور أا

لأأذا ت) أعى الاأأر اج الأأى ال حانظأأة بأأى حةأأتها ال)أأوقية أأن خأأالل تكأأديم )أأب وخأأد اج ذاج

أ أأودم اليأ أأةم نض أ أالً أ أأن امتأ أأاج )يا)أ أأة )أ أأعرية ما)أ أأبة وتطأ أأوير اماأ أأطتها ابمتا يأ أأة والت)أ أأوقية.

الة يد

ويو)فم  195 :2005م

ا تعد الحةة ال)وقية كيا)اً او ادام لبت ييأز بأين الاأر اج

الرابحة والخا)رم ن ال)وق ال ورام م  74 :2011الة يد
سادساً :اهمية حماية الحصة السوقية

م 231 :2005

ان ا يأأة خيأأار الح ايأأة والأأدناع أأن الحةأأة ال)أأوقية لباأأر ة أأو الحأأد أأن احت أأال

ال مان)أين وتخفيأف حأدتها . Kotler & Keller, 2012: 325

أأاج

أا يأرى يو )أون و)أتر يالمدم

 204 :2006ان اب يأة اب)ا)أأية لال)أتراتي ية الدنا يأأة تت يأل نأ تكويأة وضأ الاأر ة التمان)أ

وتح)يمهم نالار اج الت تب ث الى ا)تخدام ذا الخيار مأد ا ت تبأك مكأا قأوم ت يز أا أن ال مان)أين

ولامها تع ل ن بي أة حأدودم الفأرص و حفونأة بال خأاطر .ط بيأهم  84 – 83 :2013نالاأر اج

الت تحاول ال حانظة بى )يطرتها ن ال)وق بيهأا اب)أتفادم أن قأدرتها اببتااريأة مأد تةأ ي ها
ل مت اج ديدم او تو)ي امتا ها بحيث يغط ا زاي ال)وق انة .ال يب م 47 :2014

سابعاً :مسوغات استخدام استراتيجية حماية الحصة السوقية
ماك دم )وغاج تا

بى ا)تخدام ا)تراتي ية ح اية الحةة ال)أوقية أن قبأل الاأر اج و أا:

يا)ينم  121 :2010الة يد

م  116 :2007العالق والعبدل م 55 :2010

 .1اذا تعرضج الار ة الى ااال الية متي ة دم فايم ابداي.
 .2ضعف الطبا الحال وال توق

بى مت اج او خد اج الار ة.

 .3رغبة ال الاين ن الحةول بى نرص بديبة لبربح.
 .4امهاي ال اروع ب)با تعرضه لبخ)ا ر.

 .5التمب باحت ال وا هة ظروف ةعبة ب)با وا ل ختبفة يل دخول مان)ين ددم او ظهور
مت اج ذاج مو ية الية وغير ا .

 .6امخفاض العا د ال تحكق ن ال بيعاج و دم تغطيته لبتااليف.

ثامناً :اساليب تحقيق حماية الحصة السوقية لممنتوج

لغرض تحكيق الح اية لبحةة ال)وقية تتب الار اج اب)اليا ابتية:

 .1تطبيق تامولو يا حديية و تطورم.
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 .2طرح مت اج ب ودم الية تتفوق بى ا و ود ن اب)واق.
 .3التو) ن ال)وق الحال

ن -ذا اترين دد.

ن خالل:

ا -زيادم ا)تخدا اج ال متوج ب ياج اابر.

ج -تطوير ال مت اج واضانة ) اج ديدم له.

 .4اب ت ام بال واما الت تاون ااير رضه لب مان)ة.
 .5خفض اب)عار.

 .6اب الن ن ال متوج قبل تكدي ه لال)واق.
 .7ت ما وا هة ال مانس با ل باار والبحث ن ا)واق ديدم.
 .8الدناع ن ر ز الار ة وتكوية ر ز ا الحال .

تاسعاً :عالقة الشراكة التنظيمية بحماية الحصة السوقية

يتحدد دور الارااة التمظي ية بح اية الحةة ال)وقية لبار ة ن خالل اآلت
رم 15:2012

: Daft,2004:172

.1ابرتكاي بكدراج الار اي وتح)ين فاياتهم ببراز ان ار ديدم و مت اج ديدم وتح)ين ودم
ال مت اج

ا ي) ح بفتح نناق ت ارية ديدم وتحكيق تغطية انضل لب)وق.

 .2تكدم الارااة التمظي ية تثطير

ل تعاوم لبتاارك ن ال وارد المادرم واقتماص الفرص لبدخول

ن اب)واق ال دبدم حككة بذلك زيادم العوا د متي ة لزيادم ح م ال بيعاج ن راي زيادم حةتها

ال)وقية.

 .3ت)ا م الارااة التمظي ية ن تو)ي مطاق خد ة الزبا ن وااباع حا اتهم وتببيتها لتعزيز العالقة
الزبا ن وادا تها بغية ذا زبا ن دد وبالتال حةة )وقية اابر.

المبحث الثالث :عرض نتائج البحث واختبار فرضياته

اوالً :وصف استجابات العينة لمبعدين عمى المستوى الكمي
اظهرج اقيام ابو)ا الح)ابية ن ال دول  2و بى ال )توى الاب

لببعدين ال بحويين

الارااة التمظي ية والحةة ال)وقية بثمها ا بى ن الو)ح الفرض البالغ  3م نكد ببغ ال تو)ح

الح)اب العام لبعد الارااة التمظي ية  4.03و ذا يعم ان ا اباج العيمة لهذا البعد ت هة محو
ابتفاق العال م وبامحراف عيار

كداره  0.762والذ

ياير الى دى ت امس ا اباج العيمة

ال بحوية بخةوص ذا البعدم م ا ا ني ا يتعبق ببعد الحةة ال)وقية نكد ببغ الو)ح الح)اب العام
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له  3.81و ذا ياير الى ان ا اباج العيمة ت هة محو ابتفاق وبامحراف عيار
ت د تبك المتي ة الى ت امس ا اباج العيمة محو عظم نكراج بعد الحةة ال)وقية.

ا

0.790

ثانياً :وصف استجابات العينة النواع الشراكة التنظيمية

.1الشراكة التنظيمية المتعمقة بالبيئة الداخمية لمشركة

ن ال دول  2يبين الو)ح الح)اب العام لبارااة التمظي ية ال تعبكة بالبي ة الداخبية ببغ 4.08
و و يد كارمة بالو)ح الفرض البالغ 3

بى )احة ال كياسم وبامحراف عيار

ي د اتفاق العيمة بى نكراج ذا ال تغير و بى المحو اآلت :

ا

0.735

ن-ا داف الار ة وخططها

حكق ذا ال تغير و)طاً ح)ابياً ا اً ببغ  4.15وبامحراف عيار قدره  0.698وت د تبك
المتا ج الى ان ماك اتفاقاً وبدر ة الية بالم)بة لفكراج ذا ال تغيرم وقد تراوحج اقيام ابو)ا

الح)ابية لهذا ال تغير بين  4.28 – 4.03نكد حةبج الفكرم  2ال تعبكة بأ أ ت يل الارااة

التمظي ية ا)بوباً يفيد الار ة ن
 4.28وبامحراف عيار

تمفيذ ر يتها وتحكيق ا دانها

كداره  0.762ن حين حةبج الفكرم  1والت تاير الى ت) ح

الارااة التمظي ية الداخبية بالتثيير ن )يا)اج الار ة

ن

بى ا بى و)ح ح)اب

كداره

ذا ال تغير اذ ببغ الو)ح الح)اب

بى اقل و)ح ح)اب

كارمة ببكية الفكراج

 4.03والت حككج ادمى تاتج ن اب اباج اذ ببغ قي ة

ابمحراف ال عيار لها  0.576و ذه دبلة بى اتفاق انراد العيمة وبا ل بير وتر ز ا اباتهم
حول قي ة الو)ح الح)اب .

ا -العا بون ن الار ة

ام  0.767وتاير

حكق ذا ال تغير و)طا ح)ابيا ا اً ببغ  4.01وبامحراف عيار
تبك المتا ج الى ان ماك اتفاقاً وب )توى يد بنراد العيمة بى نكراج ذا ال تغيرم نكد حةبج

الفكرم  1ال تعبكة بأ أ أ الارااة الداخبية تع س تاا الً وتوزيعاً بدوار العا بين والكفرم  3الت
تاير الى ت ن الارااة العا بين بالتعبير ن ان ار م وا ار هم ب)هولة

بى ا بى و)ح ح)اب ببغ

 4.07وبادمى تاتج اذ ببغ ابمحراف ال عيار له ا  0.604و ذا ا يوضح اتفاق العيمة بى

ا ية الارااة التمظي ية ن

ال اب ت ام بالعا بين و) اع كترحاتهم وان ار مم نضالً ن ابلتزام

بتحديد ابدوار وال ) ولياج بين اطراف الارااة انة لاومها تع س قي ة الع ل ال ا

محو تحكيق

اب داف ال طبوبة .بيم ا حةبج الفكرم  2والت تاير الى تعتبر الار ة العا بون نيها ار اي ن
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الع ل باقل و)ح ح)اب

كداره  3.92وا بى امحراف عيار ببغ  1.051و ذا ياير الى

ضعف اتفاق العيمة بى ذه الفكرم.

 .2الشراكة التنظيمية المتعمقة بالبيئة الخارجية لمشركة
ببغ الو)ح الح)اب العام لهذا ال تغير  3.98وبامحراف عيار قدره  0.776وتاير تبك المتا ج
الى ان ماك اتفاقاً ن ا اباج العيمة ال بحوية وبدر ة الية بى نكراج ذا ال تغيرم وني ا يب
توضيح الفكراج ال تض مة ذا ال تغير:

ن-ال وردين
حظ

ذا ال تغير بى و)ح ح)اب

ام كداره  3.85وبامحراف عيار

 0.725و ذه

المتي ة ت د ان ماك اتفاقاً ن قبل انراد العيمة بى نكراج ذا ال تغيرم اذ حةبج الفكرم 1
والت تتض ن تكيم الار ة القاج ت يزم
كداره  4.10وبامحراف عيار

الار ة ا)بوا ا ت ا اج الفريق

ار ا ها ال وردين ن الع ل

 0.685بيم ا حةبج الفكرم  3والت

ال وردين بات)اا الخبراج

وبامحراف عيار ببغ  0.638و ذا يبين ضعف ا ت ام الار ة ن
ار اي الع ل .وتاير المتا ج ال)ابكة الى و ود اتفاق ن

ال وردين حييج تكوم الار ة بالتعا ل

تاير الى ت ارس

بى اقل و)ح ح)اب ببغ 3.5
كد اب ت ا اج والتواةل

نكراج ذا ال تغير وقد بحظج الباحية

ايماي زياراتها ال يدامية لبار ة ال بحوية ان ق)م ابيزو ال و ود نيها ي ر

ال حبيين والخار يين )موياً بالتعاون

بى ا بى و)ح ح)اب

بية تكييم ال وردين

ق)م ال اترياج ن ضوي ا)ت ارم ييبج نيها ال عبو اج ن
وردين ن الخارج يل تر يا والةين م نضالً نم

ال حبيين نت)تورد بعض ال واد ابولية الداخبة ن ةما ة ابحذية وت هيزاج

ا ن الخياطة وادواتها

ابحتياطيةم نضالً نم ال بود ب انة اموا هام نيتم بعد ذلك التر يز بى ال وردين الذين حةبوا
بى در ة التكييم يدم ن ا نوق.

ا -الزبا ن

حكق ذا ال تغير و)طا ح)ابياً ببغ  4.06وبامحراف عيار ببغ  0.806م اذ حةبج

الفكرم  4والت تتض ن ت)ا م الار ة ن زيادم رضى الزبا ن ن خالل تح)ين ودم مت اتها
بى ا بى و)ح ح)اب

والت

كداره  4.28وبامحراف عيار

كداره  0.809بيم ا حةبج الفكرم 1

تمص بى ت عل الار ة الزبون اري اً ا)تراتي ياً ن

و)ح ح)اب

كداره  3.71وبامحراف عيار ببغ . 0.658

12
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ويتضح ن خالل )توى اب اباج ان ماك اتفاقاً الياً ن قبل انراد العيمة ال بحوية حول

نكراج ذا ال تغيرم اذ تكوم الار ة ن خالل ق)م ال)يطرم المو ية ال و ود ن

عا بها بفحص
بى متوج

ال واد ابولية الداخبة ن ابمتاج ن حيث ودتهام نضالً نم ا راي الفحص المها
ابحذية لبتثاد ن طابكته لب واةفاج ال طبوبة ن قبل ق)م ابيزو وي ون ذا الفحص ن خالل
)حا يمة ن ال متوج واختبار قوم البةق لبو بة ال مت ةم نضالً نم الفحص البةر
ظهرية ةما ة ال متوج وخبوه ن العيوام

ن حيث

ا تكوم الار ة با راي ا)تبيان يتم توزيعه

ال واطمين مد ا ار هم لب متوج ن عارضها و ذا اب)تبيان يتض ن عبو اج ن:
رنيه ن

ال وديالج ال مت ةم اب)عارم طريكة او ا)بوا تعا ل وظف

بى

ال بيعاج عهمم ا

كترحاته باثن تطوير ال وديالج نيتم اب)تفادم ن ذه ال عبو اج ن ا راي التح)يماج ن تة يم

وديالج متو اج الار ة ن ابحذية والحكا ا وغير ا.
ج -ال مان)ين

حةل ذا ال تغير بى و)طا ح)ابياً كداره  4.04وبامحراف عيار ببغ  0.785م اذ

حككج الفكرم  5والت تاير الى ت)ا م الارااة
والتامولو ية ال تطورم

بى ا بى و)ح ح)اب

يتضح ن المتا ج ال)ابكة ان ماك اتفاقاً ن

ال مان)ين ن الحةول بى الخبراج البارية

كداره  4.21وبامحراف عيار ببغ . 0.786

ا اباج ال بحويين حول نكراج تغير الارااة

ال مان)ين اذ تعده الار ة احدى نلياج التاقبم واقتماص الفرص لال)تفادم ن الخبراج وال وارد المادرم

ل وا هة تهديداج الدخول الى اب)واق.

ال دول 2

اقيام الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار لبعد الارااة التمظي ية والحةة ال)وقية
اوالً :الشراكة التنظيمية

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

 .1الشراكة التنظيمية المتعمقة بالبيئة الداخمية
أ .اهداف الشركة وخططها
 .1ت) ح الارااة التمظي ية الداخبية بالتثيير ن )يا)اج الار ة.

4.03

0.576

 .2ت يل الارااة التمظي ية ا)بوباً يفيد الار ة ن تمفيذ ر يتها وتحكيق ا دانها.

4.28

0.762

4.10

0.737

4.14

0.590

 .3ت)ا م الارااة ن التخبص ن ال ود التمظي .
 .4تض الار ة خطة بي اد القاج ارااة

غير ا.
13
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4.17

0.818

 .5يدرك ال ) ولين ن الار ة ا ية الارااة

الار اج ابخرى.

4.15

0.698

 .1الارااة الداخبية تع س تاا الً وتوزيعاً بدوار العا بين.
 .2تعتبر الار ة العا بون نيها ار اي ن الع ل.

4.07

0.604

3.92

1.051

 .3ت ن الارااة العا بين بالتعبير ن ان ار م وارن هم ب)هولة.

4.07

0.604

4.00

0.816

 .5تونر الارااة اليكة ال تبادلة بين الفريق ال اارك.

4.00

0.666

الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار العام

4.01

0.767

4.08

0.735

الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار العام

ب .العاممون في الشركة

 .4تا

ابدارم الع ل الفرق والتاارك ن حل ال ا الج.

الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار العام لبارااة التمظي ية ال تعبكة بالبي ة الداخبية
لبار ة
 .2الشراكة التنظيمية المتعمقة بالبيئة الخارجية
أ .الموردين
 .1تكيم الار ة القاج ت يزم
 .2ت) ح الارااة

ار ا ها ال وردين ن الع ل.
ا لديهم ن وارد.

ال وردين باب)تفادم

 .3ت ارس الار ة ا)بوا ا ت ا اج الفريق
 .4تعتبر القة الارااة
 .5ت)ا م الارااة

ال ما)ا.

ال وردين بات)اا الخبراج.

ال وردين القة تاا بية.

ال وردين ن ض ان الت هيز لب واد بال ودم ال طبوبة والوقج

الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار العام

4.10

0.685

4.03

0.744

3.50

0.638

3.67

0.722

3.96

0.692

3.85

0.725

ب .الزبائن

 .1ت عل الار ة الزبون اري اً ا)تراتي ياً ن تطوير ب ار ها الت)ويكية.

3.71

0.658

4.10

0.785

4.07

0.899

 .4ت)ا م الارااة ن زيادم رضى الزبا ن ن خالل تح)ين ودم مت اتها.

4.28

0.809

 .5ت)ا د الارااة ن تببية رغباج الزبا ن وادا ة العالقة عهم.

4.14

0.803

الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار العام

4.06

0.806

 .2الارااة ت عل التعا ل

اراي الزبا ن و كترحاتهم بيكة الية.

 .3تعتبر الار ة الزبا ن ةد اًر ه اً لبتعبم.
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ج .ال مان)ين
 .1التاارك
 .2الارااة

ال مان)ين ي)ا م ن مكل الار ة الى وض انضل ن ال )تكبل.
ال مان)ين ت ن الار ة ن زيادم حةتها ال)وقية.

 .3ت)ا م الارااة ن تح)ين فايم الار اي وتحويل تمان)هم الى تعاون.
البي ة و وا هة التحدياج.

 .4ت)ا د الارااة

ال مانس ن التثقبم

 .5ت)ا م الارااة

ال مان)ين ن الحةول بى الخبراج البارية والتامولو ية ال تطورم.

اب ال
الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار العام لبارااة التمظي ية ال تعبكة بالبي ة الخار ية

لبار ة

الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار العام لبارااة التمظي ية
ثانياً :حماية الحصة السوقية

4.17

0.611

4.17

0.772

3.78

0.875

3.85

0.803

4.21

0.786

4.04

0.785

3.98

0.776

4.03

0.762

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

 .1ت تبك الار ة حةة )وقية ما)بة وب ا يد م وقعها التمان) ن ال)وق.

3.53

0.744

 .2تض الار ة خطح ا)تراتي ية لبدناع وح اية حةتها ال)وقية.

3.89

0.566

 .3تعت د الار ة بى قا دم عبو اج انية لتح)ين وح اية حةتها ال)وقية.

3.96

0.838

3.96

0.744

3.50

0.793

3.67

0.818

4.07

0.766

3.92

0.857

4.17

0.722

 .4ت)عى الار ة الى )ا وبي الزبا ن وادا ة العالقة عهم لتحكيق الح اية لحةتها
ال)وقية.
 .5ت تبك الار ة اب اماج ال ادية والبارية لتطبيق خططها ن ال حانظة بى الحةة
ال)وقية.
 .6ت)عى الار ة الى ادخال ا)اليا تامولو ية تطورم ن ابمتاج و)يبة لح اية حةتها
ال)وقية.

 .7ت)عى الار ة الى تو)ي امتا ها وتمويعه لتغط ا زاي ال)وق انة.
 .8ت)تخدم الار ة اب)اليا الا ية ابحةا ية ن التخطيح ل بيعاتها وزيادم حةتها

ال)وقية.

 .9ت)عى الار ة الى تطوير ابماطة ابمتا ية والت)ويكية الت تحكق ا دانها وزيادم

ارباحها.
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 .10تعت د الار ة بى و)ا ل اب الن لبترويج ن ال متوج قبل طرحه ن اب)واق.

3.57

0.790

 .11تحدد الار ة م)بة ن ال بيعاج يم تع ل بى تحكيكها.

3.92

0.716

 .12ت تبك الار ة ب ار ج لبخطة الت)ويكية ت)هم ن تحكيق ا دانها الت)ويكية.

 .13تبحث الار ة ن طرق ديدم لتطوير متو اتها واضانة ) اج ديدم لها.

3.64

0.826

3.85

0.705

 .14تهيا الار ة ا)اليا تعددم لبع ل تح)باً ب طارئ لح اية حةتها ال)وقية.

3.39

0.875

4.07

0.716

4.14

0.755

3.81

0.790

3.905

0.779

 .15تع ل الار ة بى تخفيض بف ابمتاج وب ا ب ي ير بى )توى ودم مت اتها

لغرض تحكيق الح اية لحةتها ال)وقية.

 .16تدان الار ة ن حةتها ال)وقية ن خالل ت)ويق ال مت اج اباير طبباً ن الزبا ن.

الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار العام لبحةة ال)وقية

الو)ح الح)اب وابمحراف ال عيار العام لبارااة التمظي ية والحةة ال)وقية
ثالثاً :وصف استجابات العينة لبعد حماية الحصة السوقية

يتضح ن ال دول  2ان ذا البعد تض ن  16نكرمم اذ حةبج الفكرم  9والت تاير الى
تحكق ا دانها وزيادم ارباحها

بى

ت)عى الار ة الى تطوير ابماطة ابمتا ية والت)ويكية الت

ت تبك الار ة اب اماج ال ادية والبارية لتطبيق خططها ن ال حانظة بى الحةة ال)وقية

بى

ا بى و)ح ح)اب ببغ  4.17وبامحراف عيار

 0.722ن حين حكج الفكرم  5ال تعبكة بأ أ

ببغ  3.50وبامحراف عيار

 0.793ويتضح ن المتا ج الى اتفاق العيمة

اقل و)ح ح)اب

ال بحوية بى نكراج ذا البعدم اذ ت)عى الار ة الى تو)ي امتا ها وتطويره بهدف زيادم حةتها
ال)وقية وال دول  3يوضح

ياج ال بيعاج وقي ها ل متوج ابحذية لب)مواج . 2015 – 2012
الجدول ()3

كميات المبيعات وقيمتها لمنتوج االحذية لمسنوات ()2015 – 2012
السنة

كمية المبيعات

قيمة المبيعات /الف دينار

2012

237049

6626759

2013

88014

2339173

2014

143009

2681895

2015

106165

1826646

المصدر :التقارير السنوية لمشركة في شعبة التخطيط واالحصاء
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يوضح ال دول  3تذبذا

ال بيعاج حككتها )مة  2012و

ياج ال بيعاج ن

ال)مواج ال بحوية وقد ببغج ا بى

 237049وبكي ة  6626759الف ديمار يم امخفض

ية
ية

ال بيعاج )مة  2013ناةبحج  88014يم ارتفعج )مة  2014ناةبحج  143009يم امخفضج
)مة  2015واةبحج  .106165ا امه لبار ة عارض ل متو اتها تغط
بغداد وال حانظاج مها

اب)واق ال حبية ن

عرض بغدادم الارادمم الااظ يةم بابلم الاونةم الم فم وا)حم الع ارمم

ال)بي اميةم ديالى .

رابعا :اختبار نرضياج البحث
.1اختبار نرضية العالقة

بختبار ةحة الفرضية ابولى لببحث الت

الارااة التمظي ية

فاد ا تو د القة عموية ذاج دبلة احةا ية بين

ت عة وبمو يها ال تعبكة بالبي ة الداخبية والبي ة الخار ية وح اية الحةة

ال)وقية.

يعرض ال دول  4متا ج العالقة بين ال تغيراج ال بحوية و بى المحو اآلت :
الجدول ()4

عالقة االرتباط بين الشراكة التنظيمية وحماية الحصة السوقية
المتغيرات
الشراكة التنظيمية المتعمقة بالبيئة
الداخمية

الشراكة التنظيمية المتعمقة بالبيئة
الخارجية

اجمالي الشراكة التنظيمية

حماية

الحصة

السوقية

قيمة t

المحسوبة

0.73

4.241

0.69

4.566

0.71

5.033

P-

value

0.000

مستوى
الداللة

0.05

التفسير

يو د ارتبا قو
وطرد بين
ال تغيرين

ياير ال دول  4الى و ود القة ارتبا طردية عموية بين ا ال الارااة التمظي ية و تغيراتها
الداخبية والخار ية وح اية الحةة ال)وقية و ذا ا يف)ره قي ة عا ل ابرتبا بين ال تغيرين و

0.73م 0.69م  0.71م اذ ببغج اقيام  tال ح)وبة ب ال الارااة التمظي ية الداخبية والارااة

التمظي ية الخار ية وا ال الارااة التمظي ية 4.241م 4.560م 5.033
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 pلب تغيراج انة امج  0.000و

الفرضية ابولى لببحث.

اقل ن )توى الدبلة  0.05و ذه المتي ة ت د قبول

 .2اختبار نرضية التثيير

لغرض اختبار ةحة الفرضية اليامية لببحث والت تاير الى يو د تايير عمو ذو دبلة احةا ية
لبارااة التمظي ية

ت عة وبمو يها البي ة الداخبية والبي ة الخار ية ن ح اية الحةة ال)وقية.

يعرض ال دول  5متا ج التثيير بين تغيراج البحث و بى المحو اآلت :
الجدول ()5

تاثير الشراكة التنظيمية في حماية الحصة السوقية
قيمة

المتغيرات التفسيرية

المتغير االستجابي

الشراكة التنظيمية المتعمقة بالبيئة
الداخمية

ح اية الحةة
ال)وقية

الشراكة التنظيمية المتعمقة بالبيئة

ح اية الحةة

معامل

التحديد
R2

الخارجية

0.53
0.48

ال)وقية

ح اية الحةة

اجمالي الشراكة التنظيمية

0.50

ال)وقية

قيمة t

P-

مستوى

المحسوبة  valueالداللة

17.983

يو د تايير عمو

0.05 0.000 20.797
25.332

التفسير

لبارااة التمظي ية

ن ح اية الحةة
ال)وية

ياير ال دول  5الى و ود تثيير لب تغيراج التف)يرية الارااة التمظي ية بالبي ة الخار يةم الارااة
التمظي ية بالبي ة الداخبية وا ال الارااة التمظي ية ن ال تغير اب)ت اب ح اية الحةة ال)وقيةم

اذ ) بج اقيام  Fال ح)وبة لها 17.983م 20.797م  25.332نضالً ن ان قي ة عا ل
التحديد ب ال الارااة التمظي ية ببغج  0.50و ذا يعم ان ا م)بته  %50ن ابختالناج

ال ف)رم ن ح اية الحةة ال)وقية تعود الى تغيراج الارااة التمظي ية ا ا الم)بة الباقية نامها تعود
الى

وا ل اخرى

ا ان م)بة الارااة التمظي ية ال تعبكة بالبي ة الداخبية امج اابر ن م)بة

الارااة التمظي ية ال تعبكة بالبي ة الخار ية والت ببغج  %53و %48

قبول الفرضية اليامية لببحث.
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المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات

اوالً :استنتاجات
.1اظهرج متا ج اقيام ابو)ا الح)ابية العا ة ب)ت اباج انراد العيمة ن الار ة ال بحوية لال ن
بعد

الارااة التمظي ية والحةة ال)وقية ا بى ن الو)ح الفرض م

حول نكراج ذين البعدين وبدر ة الية.
 .2اوضحج متا ج ابختبار و ود

ال)وقية.

ا ي د ذلك اتفاقها

القة اي ابية وقوية بين الارااة التمظي ية وح اية الحةة

. 3و ود تايير ذاج دبلة عموية لبارااة التمظي ية ن ح اية الحةة ال)وقية وبم)بة
والباق يعود لتثيير وا ل اخرى و ذا يعم ان عادلة الت ييل ال ختارم امج نعالة.

 .4يدرك ال ) ولين ن

و اً

% 50

الار ة ال بحوية ا ية الارااة التمظي ية و ذا ا ي ده ارتفاع ابو)ا

الح)ابية ببعاد الارااة التمظي ية بمو يها ال تعبكة بالبي ة الداخبية والخار ية ولان ماك غياا

واضح آللياج نعالة يل تمفيذ ااري

اتر ة.

 . 5اظهرج متا ج الدرا)ة ان ماك وا ل

ن ان ت د

الى م اح

بية الارااة التمظي ة و

و ال ) ولين با ية الارااة التمظي ية ودور ا ن ح اية الحةة ال)وقيةم نضالً ن ان اغبا
ال ) ولين م ن ح بة اهادم الب بوريوس ن ا نوق

ثانياً :التوصيات

.1ضرورم ا ت ام وتر يز ادارم الار ة ال بحوية بى ا ية الحةة ال)وقية بوةفها

لبتعرف بى ال ان الذ تحتبه الار ة ن ال)وق.

ا اًر ه اً

. 2ا ت ام الار ة ب وضوع الارااة التمظي ية لدور ا ن تكديم عال اج وحبول لالز اج الت ت ر بها

الار ة.

.3تو يه امظار ادارم الار ة بى الزبا ن و عبه مكطة ارتااز ا ة لتحكيق رضا م وتببية احتيا اتهم
ن ماحية ال ودم وال)عر وال واةفاج.

.4ضرورم و ود رااز لبت)ويق ال باار ل متو اج لار ة ال بحوية اضانة الى عارضها ن

ال حانظاج وال ماطق الت ت تاز بالايانة ال) امية لتغطية ال)وق ب مت اتها.

.5ا راي درا)اج تاررم ودورية لب وردين الذين تتعا ل عهم الار ة ال بحوية واختبار ابنضل
مهم.
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.6الكيام بدرا)ة وا)تطال اج ال ار

لبار ة.

ن
بي و ل ربح
لتوقعاج وتفضيالج الزبا ن ومهم ي يبو و ً

المصادر
 .1التكريأر ال)أمو الخأا س :بمأاي اأ اراة ال مظ أاج اب بيأة العربيأة ل وا هأة تحأدياج التم يأةم الكأا رمم الاأب ة العربيأة
لب مظ اج اب بيةم 2005.
 . 2اباأأكرم ا)أأا ة

أأرم تطأأوير ال ))أأة الوقفيأأة ن أ ضأأوي الت ربأأة الخيريأأة الغربيأأةم د ار)أأة حالأأةم اب امأأة العا أأة

لالوقافم الاويجم 2007.

 .3ادمحمم ا متاو م ا ية الا اراة اب مبية بالم)أبة لبكطأاع الةأما

ال از أر م

بأة اباادي يأة لبد ار)أاج اب ت ا يأة

وابم)اميةم العدد 31م امف م 2015.

 .4بح أراو م )أأبوى بأأد الحفأأيبم اب)أأبوا ال وحأأد ن أ التخطأأيح لتم يأأة ال ت أ ال حب أ م اطروحأأة د تأأوراهم ا عأأة
الفيومم بية الخد ة اب ت ا يةم 2012.

 .5البازم رااد بن )عدم الارااة ال ت عية بين

))اج ال ت

واب هزم اب ميةم الرياضم

بس التعأاون الأدول

الخبيج العربيةم .2007
 .6الببوىم حمان اراأد )أالمم الاأرااة بأين الح و أة والكطأاع الخأاص

أدخل لتح)أين ال أودم نأ الخأد اج الةأحيةم

اطروحة د توراهم ا عة الكا رمم بية ابدارم وابقتةاد والعبوم ال)يا)يةم 2011.

 .7ير )ونم نرير و)تري المدم ايأة أ م ابدارم اب)أتراتي ية ال فأا يم والحأابج العب يأةم الطبعأة ابولأىم تر أة :دمحم
زج بد ال و ودم دار لبمان ماارونم لبمانم .2006

 .8ال أأابر م مأأايفم ابدارم اب)أأتراتي ية ن أ ال ما أ ج الةأأما ية التخطأأيح  -التمفيأأذ  -التكيأأيمم الطبعأأة ابولأأىم دار
اليازور م ابردنم 2013.
ن أ تحكيأأق ال ي أزم التمان)أأية ال )أأتدا ةم بحأأث ا)أأتطال

 .9ال يب أ م اح أأد دمحم ا)أأمم دور التحبيأأل اب)أأتراتي

تحبيب ن ار ة التث ين الوطميةم بحث دببوم ال ن التث ينم ا عة بغدادم 2014.

 .10ال أأورام م ايأأاد خبيأأل هأأد م دور م أأاح ا)أأتراتي يت ادارم ال عرنأأة ورياديأأة اب أأال نأ تعزيأأز ال يأزم التمان)أأيةم
د ار)أأة تطبيكيأأة ن أ

يمأأة أأن ال ةأأارف العراقيأأة الخاةأأةم ر)أأالة ا )أأتيرم بيأأة ابدارم وابقتةأأادم ا عأأة بغأأدادم

2011.
 .11الح دام م ح)ين ب م الارااة بين الح و ة وال ت

ال دم م

بة الحوار ال ت دنم العدد 2487م 2008.

 .12زرموقةم ةالحم فهوم الارااة والتم يةم بحث كأدم الأى أ ت ر الاأرااة والتم يأةم ر أز د ار)أاج وبحأوث الأدول
الما يةم بية ابقتةاد والعبوم ال)يا)يةم ا عة الكا ر  27 – 26يوليوم .2004
) .13أأبيمم دمحم ابة أ ع

حأأروسم ابةأأالح التربأأو والا أرااة ال ت عيأأة ال عاة أرم  :أأن ال فأأا يم الأأى التطبيأأقم

الكا رم :دار الف ر لبمار والتوزي م .2005

 . 14الة يد

م ح ود ا)مم ا)تراتي ية الت)ويق دخل

2007.
20
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 .15الة يد

م ح ود ا)م ويو)أفم رديمأة ي أانم الت)أويق ال ةأرن  :أدخل ا)أتراتي

ابولىم دار ال ما ج لبمار والتوزي م

انم ابردنم 2005.

 .16الةيرن م دمحمم بادئ الت)ويقم الطبعة ابولىم

أ تحبيبأ م الطبعأة

))ة حورس الدوليةم اب) مديةم ةرم 2005.

 .17ط بيةم الهام نخر م ا)تراتي ياج الت)ويق اطار مظر وتطبيك م الطبعة ابولىم ايراي لبمارم ابردنم 2013.
 .18الطأأا م يو)أأف ح أأيمم الا أرااة ودور أأا ن أ تحكيأأق ال ما أأة التمظي يأأةم د ار)أأة تحبيبيأأة براي يمأأة أأن أأدير
الكطاع الةما

م ال بة العراقية لبعبوم ابداريةم العدد اليا ن والعارونم 2009.

 .19العالقم باير والعبدل م قحطانم ا)تراتي ياج الت)ويقم الطبعة ابولىم دار ز رانم ابردنم 2010.
.20

أأرم ح أأود ابأأو بيأأدهم الأأدخول ال أأى اب) أواق الخار ي أأة :العكبأأاج وال وامأأ  /د ار)أأة يدميأأة أأن و هأأة مظ أأر

ال ةدرينم ال ت ر ابقتةاد ل ا عة الكدس ال فتوحةم 10/17-16م .2012

 21العريم أ م دمحم ةأأالحم أأدى نا بيأأة التم)أأيق اب م أ ل وا هأأة حأأابج الط أوارئ والح أوادثم ر)أأالة ا )أأتيرم ق)أأم
العبوم الارطيةم ا عة اب ير مايفم ال)عوديةم .2011
 .22ةطفىم اح د )عيدم تحدياج العول ة والتخطيح اب)تراتي
 .23ةطفىم دمحم دمحمم الت)ويق اب)تراتي

م ا عة الزقازيفم 3م 2000.

لبخد اجم الطبعة ابولىم دار ال ما جم ابردنم 2010.

 .24قا)مم )ا رم بوا م غادم وغاممم )أو ر خبيألم واقأ ا)أتخدام اب)أتراتي ياج الت)أويكية ودور أا نأ زيأادم الحةأة
ال)وقية /درا)ة يدامية ن ار ة الا ال لتم ية الةما اج الز ار ية بالالذقية/

بة ا عة تاأرين لببحأوث والد ار)أاج

العب يةم )ب)بة العبوم ابقتةادية والكاموميةم ال بد  33العدد  1م 2011.
 .25قمديلم ا ام م ال ت

ال دم العال م الكا رمم ر ز الدرا)اج ال)يا)ية واب)تراتي ية باب رامم 2003.

 .26اامم ةالح اح دم ال عارف ال

بة ب)تخدام التخطيح التاار

ن التم يةم بحث ماور ب بة درا)اج ن

الخد ة اب ت ا ية لبعبوم ابم)اميةم ا عة حبوانم بية الخد ة اب ت ا يةم العدد ال)ادس والعارونم 2009.

 .27يا)ينم )عد غالام ابدارم اب)تراتي يةم دار اليازور م الطبعة ابولىم

انم ابردنم .2010
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