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 إىل أصدقايي وأحبايي رفقاء الدرب...

 ...إىل كل مه له حق الشكز علي

 ...أهدي هذا العمل املتىاضع

 ...سايالً املىىل عش وجل أن يتقبله وياتفع به

 

 

 



    

 ث

ىذكرىوتقدور

 

 

  وتقديروتقدير  شكرشكر
 

 بعد:و  ـ عمى رسوؿ اهللالحمد هلل والصبلة والسبل

شػػكرًا ال يحصػػى وأحمػػده عمػػى فيػػمن العظػػيـ أف مك  ػػي ، أشػػكر اهلل عػػز وجػػؿ عمػػى التوفيػػؽ
 مف إ جاز هذا العمؿ.

المشػرؼ  أكررم مرر رد.  الفيؿ والشكر الكبير ألسػتاذي الفايػؿو  التقديرو  كما أتقدـ بوافر االحتراـ
في إ جاز هذا العمؿ م ذ أف كػاف فكػرة ، وجؿ عزعمى الرسالة والذي كاف لن الفيؿ الكبير بعد اهلل 

إلػػى أف أصػػبك بشػػكمن الحػػالي فمػػن جزيػػؿ الشػػكر واالحتػػراـ وأسػػمؿ اهلل أف يطيػػؿ فػػي عمػػره عمػػى البػػر 
 والتقوى.

كمػػا أود أف أوجػػن شػػكري وتقػػديري الكبيػػر إلػػى كػػؿ مػػف سػػا د ي فػػي هػػذا العمػػؿ دوف اسػػت  ا  
 .فممجميع التقدير والعرفاف
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ىةملخصىالدراد

 ملخص الذراصت
، العوامؿ السياسية) هدفت هذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع مسك البيئة الخارجية

كجز  مف االدارة ( بيئة الص اعة، التك ولوجية، القا و ية ،االجتماعية وال قافية ،االقتصادية
جرا  كما هدفت لمعرفة األ ر المتحقؽ  .في قطاع غزة البيع بالتجزئة م شآتاالستراتيجية في 

ت المسجمة لدى وزارة آ. ولقد استودفت الدراسة الم شالم شآتعمى أدا  تمؾ العوامؿ تمؾ متابعة 
 .م شمة 547والبالغ عددها  االقتصاد الوط ي والحاصمة عمى التراخيص البلزمة

 األوليةواعتمدت عمى عدد مف المصادر ، استخدمت الدراسة الم وج الوصفي التحميمي
وقد صممت خصيصًا لمدراسة  استبا ةتم مت المصادر األولية في و ، وال ا وية في جمع المعمومات

تـ أخذ عي ة طبقية م ن حسب الموقع الجغرافي  ،م شمة بيع بالتجزئة 547تكوف مجتمع البحث مف 
وقد تـ ،  شمةبواقع استبا ة واحدة لكؿ م، ةاستبا  250تـ ارساؿ و  لييمف تغطية كامؿ قطاع غزة

 %.90.4داد ب سبة استر  ةاستبا  226جمع 

 "أبدوا اهتماما كبيرا أرا هـ% ممف تـ استطبلع 85.20أف  خمصت الدراسة إلى قدو 
% مف أفراد العي ة 91.37وأف  ،م شآتوـأدا  عمى بعوامؿ مسك البيئة الخارجية بما لوا مف تم ير 

ـ % م وـ عمى أف االهتما78.36كما وافؽ  ،بعوامؿ بيئة الص اعة ل فس السبب "أبدوا اهتماما
 .توـقد أ ر بشكؿ ايجابي عمى أدا  م شآوالقياـ بمسك عوامؿ البيئة الخارجية 

االستفادة مف الوسائؿ المستخدمة في عممية مسك البيئة يرورة بالدراسة وأوصت 
مسك البيئة والعمؿ عمى زيادة الوعي بمهمية ، هذا المجاؿ الواـ والحيوي مما سيعزز االستراتيجية

كما أوصت بيرورة االستفادة مف مخرجات ، ت البيع بالتجزئةم شآاب أصحاالستراتيجية لدى 
مما لن األ ر ، أو اغت اـ الفرص المتاحة، عممية المسك سوا  مف جوة تبلفي المخاطر المحتممة

 .الكبير عمى تطور األدا  بشكؿ عاـ
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Abstract 

 Abstractى

This study aimed torecognize the reality of scanning the external environment 

factors (political, economic, social, cultural, legal, technological and industrial factors) 

as part of the strategic management for retail business in Gaza Strip. 

It also aimed to know the achieved impact of following up those factors on the 

performance of such type of organizations. The study has targeted retail organizations 

that are registered with the Ministry of National Economy and also have the necessary 

licenses, which are counting 547 organizations. 

The study has used the descriptive analytical method, and relied on a number of 

primary and secondary sources for the collection of information. The primary sources 

were materilzied in a questionnaire which was purposely designed for the study The 

research community may be from 547 retail facility, stratified sample was taken from 

him by geographic location to ensure full coverage of the Gaza Strip ,so that a number 

of 250 questionnaires were dispatched (one questionnaire for each organizations) and 

where as a number of 226 questionnaires have been collected (recovery percentage was 

of 90.4%). 

The study concluded that 85.20% of the respondents have expressed great 

interest to conduct scanning the external environment, including its impact on the 

performance of their retail organizations. 91.37% expressed their interest in the factors 

affecting the environment of their industry for the same reason. Also 78.36% of them 

have agreed that carrying out a scanning of the external environment factors may 

positively impact on the performance of their retail units. 

The study recommended the need to take advantage of the tools used in the 

strategic environment scanning process, which will enhance this important and vital 

area ,and work to increase awareness of the importance of strategic environmental 

scanning at the retail organizations. It also recommended the need to benefit from the 

outputs of the scanning process, whether to avoid potential risks, or to take advantage of 

opportunities, making a significant impact on the evolution of performance in general.
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 ة:رقدر

يـ إدارة وت ظ فيمف المويوعات الوامة الخارجية تعتبر دراسة وتحميؿ عوامؿ البيئية 
رغـ آ ارها ، وتعد دراسة البيئة الخارجية مف المويوعات الحدي ة  سبيًا في دراسات اإلدارة، األعماؿ

إذ كاف التركيز في المايي عمى المشاكؿ الداخمية ، العميقة عمى ممارسات اإلدارة م ذ زمف بعيد
اآلالت وغيرها. ورأس الماؿ ومشاكؿ  لمم ظمات كمشاكؿ العمالة وظروؼ العمؿ وزيادة اإل تاجية

العولمة، : لقد كاف ه اؾ مف العوامؿ العديدة ما استدعى يرورة دراسة البيئة الخارجية مف بي وا
هذا إلى جا ب ظوور العديد مف األ واع الحدي ة ، وزيادة التدخؿ الحكومي، السوؽ المفتوح

حميؿ عوامؿ البيئة كما تعتبر دراسة وت .لمم ظمات والشركات المشتركة والشركات متعددة الج سية
هي الخطوة األولى في و  ،بم ابة جواز إ ذار مبكر لئلشارات والتغيرات الحاد ة في بيئة األعماؿ

 ((Zang,2011 .بمورة وتطوير الخطة االستراتيجية لممؤسسات لتفادي المخاطر واقت اص الفرص
بيئة الخارجية والداخمية ويشمؿ التحميؿ البيئي لم ظمات األعماؿ عمى كافة الدراسات والتحاليؿ لم

 والداخمية البيئة الخارجية وتحميؿ تشخيص عمى الم ظمة تعمؿ سوا  كا ت عامة أو خاصة ولوذا
 صياغة لممؤسسة يمكف وال .االستراتيجية لعممية اإلدارة والرئيسية الوامة المكو ات كإحدى

م الداخمية والخارجية لبيئتوا كاؼ وجيد تحميؿ بدوف استراتيجيتوا  معرفة آخر وبمع ى، كا ياتواوا 
 لتسخير بيئتوا محاولة في وذلؾ وما هي الفرص والمخاطر، يعفوا أو قوتوا ومدى  فسوا وقدراتوا

 (151: 1998، )الصرف المؤسسة.لخدمة أهداؼ  تطويعواو  الخارجيةو  يةالداخم

لمم تجات أما بال سبة لمقطاع االقتصادي الذي تستودفن الدراسة وهو قطاع البيع بالتجزئة 
والتغيرات  فوذا القطاع يشود العديد مف التحوالت، أ واعوااالستوبلكية عمى مختمؼ  والسمع

وبشكؿ كبير جدًا عمى السوؽ  تم ير اوالتوجوات الجديدة. هذه التوجوات الحدي ة سوؼ يكوف لو
ه القطاع بحجمن الكبير و مو  بشكؿ عاـ وعمى المستومؾ والتاجر بشكؿ خاص حيث يتميز هذا

حيث ، ((Jhamb.Kiran,2011افؽ مع زيادة الوعي ع د المستومكيف ر ر كما تالسريع المستم
صبلحكا ت تجارة البيع بالجممة والتجزئة  % مف ال اتج  10.2المركبات تشكؿ ما  سبتن  وا 

أصبحت  2012بي ما في الربع ال الث مف عاـ ، 2009االجمالي المحمي في الربع األوؿ مف عاـ 
هذه ( 2013، الجواز المركزي لئلحصا  الفمسطي ي) .مف اجمالي ال اتج المحمي %15.1تشكؿ 

 تاج طبيعي لمجموعة مف العوامؿ المؤ رة م ؿ زيادة معدؿ ال مو  التحوالت والتوجوات الجديدة هي
، زيادة الوعي لدى المستومكيف عما كاف عمين في السابؽ، القوة الشرائية لممستومكيف زيادة، السكا ي

 المستومكيف إلى الرغبة في التغيير في أساليب الشرا  واالتجاه لؤلساليب الحدي ة في العديد مف ميؿ



 املدخل إىل الدراسُ 

2 

ىالفصلىاألول
ى

تسوؽ  وحرية في التسوؽ تمبي كؿ احتياجاتوـ ورغباتوـ يمف بيئة، التسوؽ التي توفر متعة خاصة
  .م الية

خبلؿ  االستوبلكيةوالتجزئة في قطاع المواد  وب ظرة سريعة إلى قطاع البيع بالجممة
قد شود م افسة قوية  السوؽ في قطاع غزة أف يمكف مبلحظة، الس وات األخيرة عمى سبيؿ الم اؿ

محاولة لمت افس فيما بي وـ لكسب أكبر قدر في  ةالتجار في فتك مراكز تجارية كبير بيف العديد مف 
 مكيف.ممكف مف شرائك المستو

إيافة : يرة لبيع الم تجات االستوبلكيةالمراكز التجارية الكب تقدموا التيالمميزات أما عف 
التجارية الكبيرة لمعديد مف األص اؼ واأل واع مف السمع والم تجات فإ وا كذلؾ  إلى ما توفره المراكز

  :يمي بتقديموا لمعديد مف المميزات والخدمات اإليافية لممتسوقيف التي يمكف إيجازها فيما تتميز

 الشرا .ع د ف الحصوؿ عمى خصومات إيافية م م ك بطاقات عيوية لمزبائف تمك وـ 
 .بشكؿ دوري التواصؿ بريديًا مع الزبائف بإرساؿ بروشورات التخفييات والمورجا ات 

 توفير بيئة مريحة لمتسوؽ داخؿ المراكز. 

 داخؿ األرفؼ ترتيب جذاب لمبيائع. 

 توفر مواقؼ لمسيارات. 

 السيارة المساعدة في توصيؿ الطمبات إلى. 

 وصولوا  الم تجات بصورة م اسبة وأسعار مغرية وبوسائؿ مريحة تيمف تقديـ وعرض
 .لممستومؾ بسوولة

 مبلحظات الباحث() ميسرة. تقديـ خدمات التقسيط لجميع فئات المجتمع بإجرا ات 
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 :الدرامةرشكمة  :أ لً 
طػػاع فوػػذا الق، تعتبػػر تجػػارة التجزئػػة أحػػد الروافػػد المومػػة لم شػػاط االقتصػػادي فػػي قطػػاع غػػزة

، كمػػػا أ ػػػن يشػػػارؾ ب سػػػبة ال بػػػمس بوػػػا فػػػي ال ػػػاتج المحمػػػي، يسػػػتوعب عػػػددا كبيػػػرا مػػػف العػػػامميف فيػػػن
ولقػػد شػػودت تجػػارة  .التخطػػيط واالعػػداد الجيػػد لػػن لكو ػػن فرصػػة اسػػت مارية جيػػدة إذا مػػا تػػـ باإليػػافة

مػػف مػػواد فقػػد كػػاف سػػائدا أف يقػػـو المسػػتومؾ بشػػرا  مػػا يمزمػػن ، التجزئػػة تطػػورات كبيػػرة فػػي قطػػاع غػػزة
أو الػػػذهاب لمتسػػػوؽ مػػػف األسػػػواؽ ، اسػػػتوبلكية مػػػف محػػػبلت صػػػغيرة م تشػػػرة فػػػي الشػػػوارع واألحيػػػا 

 .الرئيسية التي تيـ بشكؿ أساسي الخيار والفواكن في قطاع غزة

وفػي محاولػة لتطػوير قطػاع البيػع بالتجزئػة  مػؤخرا بدأت فكرة ا شػا  األسػواؽ المجمعػة تػزداد
وتقػديـ خػدمات التوصػيؿ ، محبلت افترايية لمتسوؽ عبر اال تر ت إل شا شود قطاع غزة محاوالت 

 .لمكاف تواجد المستومؾ

يتيػك مػف المراجعػة عمى الرغـ مف ادراؾ الجميع ألهمية مسك البيئة االسػتراتيجية إال أ ػن و 
، لـ يمخذ حقن مػف البحػث والدراسػة بم نمويوع هذا الال ظرية لمدراسات واألبحاث التي اجريت عمى 

 وسؤاؿ البحث الرئيسي كما يمي :تتم ؿ مشكمة  لذلؾ

البيع بالتجزئة في  نشآتكجزء رن الدارة المتراتيجية عمي أداء ر الخارجي الرمح البيئيأثر را 
 قطاع غزة ؟

 :يتفرع رن ىذا المؤال الرئيمي العديد رن األمئمة الفرعية رنيا

 بيع بالتجزئة في قطاع غزة ؟ما واقع مسك البيئة االستراتيجية الخارجية في م شآت ال 

  والمشتركة لغالبية م شآت البيع بالتجزئة في قطاع غزة ؟ما الصفات السائدة 

  ؟البيع بالتجزئة  لم شآتالحجـ األكبر أيف يوجد 

 ة الخارجيػػة ذات العبلقػػة ـ مػف أصػػحاب الم شػػآت بعوامػػؿ البيئػة االسػػتراتيجياهػؿ ه ػػاؾ اهتمػػ
 وية لجميع العوامؿ ؟؟ وهؿ درجة االهتماـ متسابمعمالوـ

 اعة ذات العبلقة بمعمالوـ ؟ وهؿ  ـ مف أصحاب الم شآت بعوامؿ بيئة الصاهؿ ه اؾ اهتم
 درجة االهتماـ متساوية لجميع العوامؿ ؟

  مػػا أ ػػر مسػػك البيئػػة االسػػتراتيجية الخارجيػػة عمػػى فعاليػػة التشػػغيؿ فػػي الم شػػآت العاممػػة فػػي
 تجارة التجزئة في قطاع غزة ؟ قطاع
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 العاممػػة فػػي   شػػآتكفػػا ة التشػػغيؿ فػػي الم عمػػى الخارجيػػة مسػػك البيئػػة االسػػتراتيجية رأ ػػ مػػا
 تجارة التجزئة في قطاع غزة ؟ قطاع

 :الدرامةرتغيرات  :نياً ثا
وسيتـ دراسة هذا المتغير مف ، المسك البيئي كجز  مف االدارة االستراتيجية :رتغير الدرامة الرمتقل

 خبلؿ:

 العوامؿ السياسية. 

 ؿ االقتصاديةالعوام. 

 العوامؿ االجتماعية وال قافية. 

 العوامؿ القا و ية. 

 العوامؿ التك ولوجية. 

 دخوؿ م افسوف جدد .  -وتتيمف العوامؿ التالية :  بيئة الص اعة 

 الم افسة مع الم شآت القائمة . -

 القوة التفاويية لممشترييف -

 القوة التفاويية لمموردييف . -

 توافر السمع البديمة.  -

وسػػيتـ قيػػاس هػػذا المتغيػػر مػػف  األدا تركػػز الدراسػػة عمػػي عامػػؿ متغيػػر واحػػد وهػػو  :التررابعر الرتغيرر
  وهي:المتغير  خبلؿ قياس المكو ات الرئيسة لوذا

 الفعالية. 

 الكفا ة. 
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 الرتغيرات الرمتقمة  التابعة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (2014 اعترادا عمى الرراجعات األدبية، )الطار رن اعداد الباحث

 

 
 





البيئة الخارجية    



العوامل االقتصادية-



العوامل السياسية-



العوامل االجتماعية-



العوامل الثقافية-



العوامل القانونية-



عوامل التكنولوجيا-

   بيئة الصناعة    
 

منافسون جدد -  
 

منافسة المنشآت -


المشترونمساومة  -  
 

الموردون ساومةم -  
 

السلع البديلة -  

 انكفبءة انفؼبنٍت
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 :فرضيات الدرامة :ثالثاً 
 تتم ؿ فرييات الدراسة في:

 :الفرضية األ لى

ع ػػػد  أدا  المؤسسػػػةعمػػػى  سػػػائؿ مسػػػك البيئػػػة الخارجيػػػةو يوجػػػد تػػػم ير ذو داللػػػة إحصػػػائية السػػػتخداـ 
 وهي:. وهي ت قسـ لعدة فرييات فرعية 0.05α=مستوى داللة 

 المؤسسػة كفػا ةمسك البيئػة الخارجيػة عمػى  الستخداـ وسائؿيوجد تم ير ذو داللة إحصائية  .1
  .0.05α=ع د داللة 

 المؤسسػة مسك البيئة الخارجية عمػى فعاليػة الستخداـ وسائؿيوجد تم ير ذو داللة إحصائية  .2
  .0.05α=ع د داللة 
 :الفرضية الثانية

يئػػػة مػػػدى اسػػػتخداـ وسػػػائؿ مسػػػك البتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي آرا  أفػػػراد العي ػػػة حػػػوؿ " 
 تعػػزى لمفػػروؽ فػػي السػػمات الشخصػػية لممسػػتجيبيف لبلسػػتبا ة "الخارجيػػة وأ رهػػا عمػػى أدا  المؤسسػػة 

  .0.05α=ع د مستوى داللة ( س وات الخبرة، التخصص، العمر، المسمى الوظيفي)
 :لثةالفرضية الثا

لبيئػػػة اسػػػتخداـ وسػػػائؿ مسػػػك امػػػدى توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي آرا  أفػػػراد العي ػػػة حػػػوؿ " 
البيػع العاممػة فػي مجػاؿ  المؤسسػاتمواصػفات للفػروؽ ا " تعػزىالخارجيػة وأ رهػا عمػى أدا  المؤسسػة 

ع ػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة ( فػػػػروعالعػػػػدد ، خبػػػػرةالسػػػػ وات ، ع الجغرافػػػػيالموقػػػػ، المػػػػوظفيفعػػػػدد ) بالتجزئػػػػة
=0.05α.  

 :الدرامةأىداف  :رابعاً 
 : تمعى ىذه الدرامة إلى تحقيق األىداف التالية

عػػرؼ عمػػى مػػدى ممارسػػة مسػػك البيئػػة كجػػز  مػػف اإلدارة االسػػتراتيجية فػػي محػػبلت البيػػع الت .1
 بالتجزئة.

تحديػد مػػا يػػراه أصػػحاب المحػػبلت مػػف معوقػات تحػػوؿ دوف تطبيػػؽ المسػػك البيئػػي كجػػز  مػػف  .2
 .اإلدارة االستراتيجية في محاؿ البيع بالتجزئة
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تطبيػػؽ  لتفعيػػؿ ب القيػػاـ بوػػاتقػػديـ توصػػيات مػػف الممكػػف أف تسػػاهـ فػػي معرفػػة الموػػاـ الواجػػ .3
 .المسك البيئي كجز  مف اإلدارة االستراتيجية في قطاع البيع بالتجزئة

  فػس المويػوع حػوؿ تػدور أخػرى أبحػاث فػي لمبد  أساساً  تكوف أف وتقديـ توصيات يمكف .4
 أخري.تغطين مف جوا ب  ولكف

 :أىرية الدرامة :ماً خار
قتصادي الذي تت اولن حيث يعتبػر  شػاط البيػع تكتسب الدراسة أهميتوا مف أهمية ال شاط اال .1

كمػػػا أ وػػػا تسػػػتم ر ، غػػػزةبالتجزئػػػة مػػػف ال شػػػاطات الواعػػػدة والتػػػي تتطػػػور بسػػػرعة فػػػي قطػػػاع 
 الجديدة.ب صيب وافرمف االست مارات 

 :اآلتي ال حو عمى وهي، و تائجوا الدراسة مف تستفيد أف يمكف جوات عدة ه اؾ .2
 :الباحث –أ 

كة تتعامػػؿ مػػع محػػػاؿ البيػػع بالتجزئػػة فمػػف شػػمف هػػذه الدراسػػة أف ترتقػػػي حيػػث أف الباحػػث يػػدير شػػر 
 بالمستوي العممي والمو ي لمباحث  فسن. 

 :رحال البيع بالتجزئة –ب 
 مسػك البيئػة أصػحاب محػبلت البيػع بالتجزئػة ألهميػة إدراؾ تعزيػز فػي الدراسػة قػد تسػاهـ 

 المبلئػـ اإلداري الم ػاخ يرتػوف عمػى يػ عكس الػذي األمػر، كجػز  مػف االدارة االسػتراتيجية
 .أدا هـ بالتالي ويحسف

  تقدـ خدمة كبيرة ألصػحاب المحػاؿ ذات الصػمة مػف خػبلؿ إدراؾ أهميػة مويػوع قد الدراسة
محػبلت البيػع  فػي القػرار متخػذي الدراسػة  تػائج تسػاعد إف المتوقػع كمػا أ ػن مػف، الدراسػة
 جػاح أدا   تػؤ ر عمػى التػي مسػك بيئػة االسػت مار أهميػة غػزة إدراؾ قطػاع فػي بالتجزئػة

حيث تتوافر لدى العامميف في هذا ال شاط االقتصادي الرغبة في ، المؤسسة وتحقيؽ أهدافوا
 .التطوير وب ا  أ شطتوـ عمي أسس عمميةو  التطور

 :الرجترع -ج 
 مػف رفاهيػة يزيػد قػد العػاـ ال فػع تحقيؽ عمى الحرص يرورة يو  في الدراسة توصيات تطبيؽ إف

ييمف إلػى حػد مػا  كما أف قياـ الشركات بتفعيؿ المسك البيئي لمبيئة االست مارية المحيطة .المجتمع
عبلوة عمػى المسػاهمة فػي سػدت احتياجػات المجتمػع ومتطمباتػن الحياتيػة ، المساهمة في إ جاح أهدافوا

إيافًة إلى خمػؽ فػرص عمػؿ جديػدة مػف خػبلؿ إقامػة مشػاريع ذات أدا  فعػاؿ ، والمعيشية اليرورية
 . اجكو 
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والباح يف مف خبلؿ اطارها ال ظري و تائجوا  فاألكاديمييقد تساهـ في مساعدة  الدراسة هذه .3
 .وقد تساهـ في فتك مجاالت جديدة لمبحث ،وتوصياتوا



 :الدرامة ر ض ع اختيار أمباب :اً دمام
سػوا  مػف حيػث  غػزة قطػاع فػي محػبلت البيػع التجزئػة تؤديػن الػذي االقتصػادي الػدور حيوية .1

 أهميػة عمػى التمكيػد إلى يدعو ـ أو مف حيث ك رة أعداد العامميف في هذا المجاؿ مماالحج
 .هذا المويوع ويرورة اجرا  مزيدا مف األبحاث حولن

 .قمة الدراسات التي تعريت لوذا ال شاط التجاري .2
الباحث يعمؿ فػي هػذا المجػاؿ ممػا يكسػبن مزيػدا مػف الخبػرة ويكسػب المويػوع بعػدا ايػافيا  .3

 . اولن مف باحث يعمؿ في هذا المجاؿ م ذ عشريف س ةمف حيث ت
 

 :مابعًا: تحديات  اجيت الباحث
بمعػػػػداد محػػػػاؿ البيػػػػع بالتجزئػػػػة والمع يػػػػة فقػػػػط بػػػػالمواد عػػػػدـ تػػػػوافر احصػػػػائيات دقيقػػػػة ومو قػػػػة  .1

االسػتوبلكية ) محػػاؿ السػػوبر ماركػػت ( فػػي قطػػاع غػزة ، حيػػث ت ػػدرج أعػػداد هػػذه المحػػبلت فػػي 
المركػػزي الفمسػػػطي ي يػػمف العديػػد مػػػف الفئػػات األخػػػرى م ػػؿ ) تجػػػارة  شػػرات جوػػاز االحصػػػا  

 الجممة ، محاؿ بيع السيارات ، األجوزة المعمرة ، التمديدات الصحية ، .... إلخ ( 
 عدـ وجود أي دراسة محمية تتحدث عف قطاع البيع بالتجزئة في قطاع غزة . .2
 ستراتيجية بمدا  الم شآت االقتصادية.قمة الدراسات العربية التي تت اوؿ عبلقة مسك البيئة اال .3
التقمبػػات السػػريعة فػػي األويػػاع السياسػػية واالقتصػػادية فػػي قطػػاع غػػزة ، حيػػث أ ػػن فػػي غيػػوف  .4

تعػػرض القطػاع إلػػى حػػربيف مػػف جا ػب العػػدو الصػػويو ي، ممػػا  2014-2012أقػؿ مػػف سػػ تيف 
 الستبا ة . استمـز عمى هذه الدراسة أف تواكب هذه المتغيرات خصوصا في جزئية أسئمة ا
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  الربحث األ ل
   مائل رمح البيئة الخارجية

 :رقدرة -1
 االستراتيجي التخطيط أف العمما  والمفكروف في حقؿ العموـ االدارية عمى يجمع أغمب

وجرس ا ذار مف  ،بم ابة جرس ت بين لمفرص المحتممة الكفؤة سيكو اف االستراتيجية واإلدارة الفعاؿ
 كافة م ظمات تواجن حيث الراهف عصر ا في وخصوصا ،في بيئة األعماؿ المخاطر المحيطة

والتطورات  لمتغيرات  تيجة ك يرة تحديات خدمية أـ إ تاجية، خاصة أو عامة كا ت سوا  األعماؿ
 بعممياتوا التقميدية اإلدارة أيحت المحمومة التحديات تمؾ وأماـ، والمستمرة السريعة والتق ية العممية

 الم ظمات هذه عمى يحتـ الذي األمر .الم افسة عمى قادرة الم ظمة جعؿ عف ووسائموا عاجزة
 في يالتوـ الباح وف وجد وقد .ذلؾ مف تمك وا معاصرة إدارية مف أساليب لوا يتاح ما كؿ استخداـ
 خبلؿ مف ويتسـ والريادية بالحدا ة يتميز فكريا يم ؿ م وًجا كو ن االستراتيجية اإلدارة أسموب
 .)2010، الدوري) أدائوا وتطوير لمم ظمة الت افسية القدرات زيادة عمى بالقدرة ووسائمن عممياتن

 تحسيف عمى تحرص الم ظمات كؿ إف مفادها حقيقة مف االستراتيجية اإلدارة أهمية وت بع
ف المتفوؽ إلى األدا  لموصوؿ أدائوا وتطور  أدائوا وتطوير تحسيف عمى تحرص الم ظمات كؿ وا 
ف المتفوؽ األدا  إلى لموصوؿ  تحقيؽ في الم ظمات  جاح مستوى أف إلى الم ظمات يشير واقع وا 

 العامة م ظمات ا ممارسة بات مف ه ا وا طبلقا، استراتيجياتوا إدارة في كفا توا حسب يتفاوت ذلؾ
 قدراتوا زيادة إف أرادت وحتمية ممحة يرورة جدي بشكؿ االستراتيجية اإلدارة ألسموب والخاصة
دية االقتصا األسواؽ في واستمرارها لبقائوا الوحيد السبيؿ أيحى بؿ أدائوا وتطوير الت افسية

 .والعولمة اال فتاح مف المزيد  حو االتجاه تزايد بعد وخصوصا

لدى محبلت البيع بالتجزئة كجز  مف االدارة  يصبك مسك البيئة االستراتيجية ه ا ومف
 هذه أهمية فإف عمين وب ا  ،حتميةو  ممحة يرورة العممي االستراتيجية لتمؾ المؤسسات بمفووموا

 والعممية الخطوات العممية تبياف عمى أساسي بشكؿ ستركز أ وا خبلؿ مف ت بع البح ية الرسالة
 الخطوات وبيف بي وا الفروؽ ومعرفة األعماؿ م ظمات استراتيجيات إدارة في إتباعوا الواجب

مسك البيئة االستراتيجية  خطوات وباألخص محبلت البيع بالتجزئة استراتيجيات ادارة المتبعة في
 أهـ توفر مدى ومعرفة ع وا ال تائج معرفة إلى باإليافة سموؾ أو كؿ تصرؼ تسبؽ لكو وا

يياح المحبلت تمؾ في االستراتيجية اإلدارة متطمبات تطبيؽ  لمسك البيئة تطبيقوا بيف العبلقة وا 
 .وأدائوا االستراتيجية
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 :المتراتيجية اإلدارة أماميات-2
 إلى  والوصوؿ ايواأغر  لتحقيؽ تذهب أف الم ظمة تريد أيف إلى التعرؼ هي االستراتيجية

 ويشكؿ وتوجووا الم ظمة لطبيعة المحدد االختيار في بن يسترشد إطار فوي .رسالتوا
 (35: 2010)الخفاجي، .االستراتيجية الخطط وصياغة االستراتيجية أساس اإلدارة

 الداخمية المتغيرات االعتبار في يمخذ المدى بعيد تخطيط هو االستراتيجي التخطيط 
أييًا  ويعرؼ .الم افسة وأسموب المستودفة السوقية والشرائك القطاعات ويحدد والخارجية

 .والداخمية الخارجية المستجدات لدراسة عاـ كؿ تحدي وا يتـ متجددة عممية بم ن
 (91: 2010السكار ة،(

 العاـ واتجاهوا األساسية الم ظمة مسيرة تحدد التي بالقرارات تتم ؿ االستراتيجية القرارات 
في  وتشكؿ المحمية البيئة في تحدث قد والتي المتوقعة وغير المتوقعة تغيراتالم يو  في

 خبللوا مف التي العريية الخطوط رسـ في وتساعد لمم ظمة الحقيقية األهداؼ ال واية
 .الم ظمة فاعمية وتحدد المصادر توزيع وتوجن عمموا تمارس الم ظمة

 (14: 2007، وادريس الغالبي(

 المتراتيجية: رةباإلدا تتعمق رفاىيم-3
 الكتاب والباح يف أهداؼ اختبلؼ  تيجة والتعدد بالت وع االستراتيجية اإلدارة مفوـو يتصؼ

 الع اصر والمتغيرات وتبايف وتحميمن دراستن في المعتمدة الفكرية المداخؿ وتمايز استخدامن، مف
 حصؿ وقد .ا ة والمعاصرةالحد بيف جمعن المفوـو هذا بن يتميز ما إف.مفووموا بمورة في المعتمدة
 والشموؿ بالسعة اهتمامًا اتسـ والقى العشريف، القرف مف السبعي ات عقد أواخر في بن التبشير
 القرف مف والتسعي ات عقدي ال ما ي ات عبر االستراتيجي الفكر ميداف في المعرفي والتعزيز واإل را 
 عمـ تمسيس عف تعمف أفكار ر والدةبواد يمف وتطوره المفوـو هذا إلى اإلشارة وتقع .الم صـر
 (2010الخفاجي،(.االستراتيجية اإلدارة

 إدارة األعماؿ، مجاؿ في والمعاصرة المتقدمة المفاهيـ مف االستراتيجية اإلدارة مفوـو يعتبر
 أي ع د تعريؼ كالعادة االستراتيجية اإلدارة لمفوـو محدد تعريؼ حوؿ اإلدارة عمما  يتفؽ ولـ

 تتيمف العممية التي" بم وا عرفوا مف فم وـ واإلدارية االجتماعية العمـو اتمصطمح مف مصطمك
 وجوة مف قيمة الم ظمة زيادة إلى تودؼ التي األجؿ طويؿ األ ر ذات القرارات وتقييـ وت فيذ تصميـ
 (6: 2001)عوض،. ككؿ والمجتمع والمساهميف العمبل   ظر
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 التصور وحدسية التحميؿ عقبل ية إبداعية، يةعمم ذاتوا بحد" بم وا (19: 2002ويرى )ياسيف،

 إدارة مف خبلؿ الم ظمة رسالة تحقيؽ إلى تسعى متواصمة دي اميكية عممية أيياً  وهي اإل سا ي،
 األعماؿ تحديات بيئة مواجوة عمى والقدرة وفعالة كفؤة بطريقة المتاحة الم ظمة موارد وتوجين
 ا طبلقاً  مستقبؿ أفيؿ تحقيؽ بغية مختمفة أخرى ومخاطر وم افسة وفرص توديدات مف المتغيرة

 ."الحاير في أساسية ارتكاز  قطة مف

صياغة  "هي عمميةArmonstong & jumsaw, 2005: 15) تعريؼ ) وحسب
 عممية ادارية "االستراتيجية واإلدارة" الت ظيـ إدارة خبلؿ مف ذلؾ وتحقيؽ وخططوا االستراتيجيات

 هذه المجموعة تعمؿ حيث الم ظمة، داخؿ العميا اإلدارة في ريفالمدي مف مجموعة عادة يمارسوا
 يوئوا تحقيقوا، وعمى في الم ظمة ترغب التي األجؿ الطويمة األهداؼ تحديد عمى م سؽ بشكؿ
 مما هذه األهداؼ تحقيؽ أجؿ مف وت فيذها تب يوا يجب التي وال شاطات األعماؿ تحديد يتـ

 استراتيجية ما يسمى وهو زم ية لفترة الم ظمة سير خط سـتر  استراتيجية قرارات اتخاذ يستوجب
 .المستقبمية ورسالتوا رؤيتوا تحقيؽ إلى تسعى التي الم ظمة

 االستراتيجي التوجن رسـ عممية" بم وا االستراتيجية اإلدارة) 38 :2010الخفاجي، (ووصفت
 .ا جازها وسبؿ مف خيارات يي تق وما االستراتيجي بالتخطيط االستراتيجي التفكير أساس تعده والتي
عداد األهداؼ األعماؿ، وويع ورسالة استراتيجي، تصور تطوير عممية بم وا حددت كما  وا 

 .األدا  وتقويـ وت فيذها األهداؼ لبموغ االستراتيجية

 اإلدارية واألفعاؿ القرارات مف بم وا مجموعة (Wheelen & Hunger, 2012: 14) عرفوا كما 
 التالية: الخطوات تتيمف وهي البعيد المدى في مؤسسةال أدا  تحدد التي

 .البيئة تحميؿ .1

 .االستراتيجية صياغة .2

 .االستراتيجية تطبيؽ .3

 .والمتابعة الرقابة .4

 القرارات عمى ركزت التي الجامعة التعريفات مف واحد التعريؼ هذا أف اتيك حيث
اإلدارة  لعممية األساسية راحؿالم وتيم ت كما المؤسسة أدا  عمى المؤ رة االستراتيجيةواألفعاؿ 

 ذلؾ عف في مختمفة االستراتيجية اإلدارة مراحؿ مف أولى كمرحمة البيئة تحميؿ وأبرزت االستراتيجية
 .االستراتيجية صياغة مف جز  البيئة تحميؿ مف جعمت أخرى كتابات
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 راتيجيةاالست أف عمى ركزت معظموا أف تبيف لبلستراتيجية السابقة التعريفات إلى وبال ظر

 وأهدافوا. غاياتوا وتحديد الم ظمة رسالة لرسـ وايحة قيادية خطط مجموعة أو خطة

ب ا   تتخذ القرارات مف مجموعة هي االستراتيجية أف عمى أخرى تعريفات أكدت حيف في
 يتـ ترجمتوا أف بعد فيما تحتاج أيياً  القرارات وهذه . والداخمية الخارجية البيئية لمعوامؿ تحميؿ عمى
 .األهداؼ لتحقيؽ وسائؿ بم ابة لتكوف خطط إلى

 المتراتيجي: التخطيط رفي م -4
 ذلؾ في بما إدارتوا وطرؽ االستراتيجيةبمفووـ  األخيريف العقديف خبلؿ االهتماـ ازداد

مكا يات بما االستراتيجية لتطبيؽ الم اسبة والطرؽ الخطط صياغة اإلعماؿ،  م ظمات يت اسب وا 
ومصطمك االستراتيجية يعد  الم ظمة. إدارة أركاف مف رئيسيا رك ا ستراتيجيةاال اإلدارة غدت حيث

وتع ي الجيش أو الحشود  Strato مف المصطمحات القديمة الممخوذ مف الكممة اإلغريقية
وتع ي فف إدارة وقيادة  Strategos العسكرية، ومف تمؾ الكممة اشتقت اليو ا ية القديمة مصطمك

تع ي أصوؿ القيادة الذي ال اعوجاج فين، فوي تخطيط عاؿ المستوى، فمف  ةواالستراتيجي. الحروب
العسكرية أو السياسية التي تيمف لئل ساف تحقيؽ األهداؼ مف خبلؿ استخدامن  االستراتيجيةذلؾ 

، فوي عمـ وفف التخطيط والتكتيؾ والعمميات،  ـ  االستراتيجيةوسائؿ معي ة، تع ي الطريؽ أو 
مة في المجاالت المتعددة في شتى م اح الحياة العامة، يعود أصؿ الكممة إلى استعممت هذه الكم

التعبير العسكري ولك وا اآلف تستخدـ بك رة في سياقات مختمفة م ؿ استراتيجيات العمؿ، 
 المتغيرات االعتبار في يمخذ المدى بعيد التخطيط،  (2013)خميفة،  .استراتيجيات التسويؽ...الخ

 التخطيط .الم افسة وأسموب المستودفة السوقية القطاعات والشرائك ويحدد جيةوالخار  الداخمية
 الخارجية المستجدات لدراسة عاـ كؿ يتـ تحدي وا متجددة عممية هو االستراتيجي
 لن الذي التخطيط هو" االستراتيجي التخطيط فعرؼ الكرخي أما(، 9: 2010،السكار ة(.والداخمية

 البعيد المدى في إال اآل ار هذه تظور وال عمموا ومستقبؿ مةعمى الم ظ و وعية هامة آ ار
 إ تاجية خطوط بإيافة عمودياً  بتوسعوا أو جديدة فروع أفقيًا بفتحوا الشركة ال تشار كالتخطيط

 وغير السوؽ في وال بات والوقوؼ األخرى الشركات مف م افسة شديدة لمواجوة التخطيط أو جديدة
  (35: 2009الكرخي،(.ذلؾ

 التربوية المستقبميات آفاؽ يستشرؼ  ظامي م وج" بم ن االستراتيجي التخطيط يعرؼو  
 وتصميـ والمتوقعة المتاحة اإلمكا ات بتشخيص لمواجوتوا ويستعد والمحتممة والممك ة،
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.                 الت فيذ هذا ومتابعة ت فيذها، بشمف عقبل ية قرارات البديمة، واتخاذ االستراتيجيات

 (2: 2011، قيةز  أبو(

 لمم ظمة الذاتية القدرات بيف والتوافؽ الت بؤ عمى القدرة يتيمف االستراتيجي والتخطيط 
 الخطط إف االست تاج يكوف الخارجية، وبالتالي البيئة عف ال اشئة التوديدات أو المتاحة والفرص

 إيجابية  تائج لتحقيؽ الت ظيمي بالمركز المرتبطة مف المفاهيـ مجموعة عف عبارة هي االستراتيجية
 فعالة. إدارة الم ظمة إدارة مف تجعؿ

 الت افسية المزايا بيف تربط وشاممة ومتكاممة موحدة خطة أ وا االستراتيجية وتعرؼ الخطة
 لمم ظمة األساسية األهداؼ تحقيؽ مف تصميموا، لمتمكد يتـ البيئية التي والتحديات لمم ظمة

 الم ظمة. بواسطة الجدي ت فيذها وا، مف خبلؿتصميم يتـ التي البيئية والتحديات

 المتراتيجية:  اإلدارة المتراتيجي التخطيط-5
واإلدارة  االستراتيجي التخطيط بيف يميز ال مف والكتاب الباح يف مف العديد ه اؾ
 عمميات أف معتبريف Lorange & Vancil) , 1977و) (Hussey, 1982)م وـ  االستراتيجية،

هذا  ومع .الحقاً  وت فيذها االستراتيجيات ب ا  إلى المؤدية وحدها هي يجياالسترات التخطيط
 وجود االختبلؼ مع واحدة لعممة وجواف االستراتيجية واإلدارة االستراتيجي التخطيط فإف االختبلؼ

 كاآلتي: عديدة، أوجن في بي وما

 هي خيرةاأل هذه كوف االستراتيجية اإلدارة ع اصر أحد هو االستراتيجي التخطيط إف 
 التفكير إطارها يمف ويقع التخطيطية العممية مجرد مف غ اً  أك ر شمولية فكرية عمميات

دارة االستراتيجي دارة التغيير وا  دارة الم ظمة  قافة وا  دارة البيئة وا   .وغيرها المعرفة وا 

 وال جداً  األمد قصير الت فيذ أ  ا  في فوو األمد بعيد االستراتيجي التخطيط يكوف موما 
 تبلحظ بؿ فقط الجوا ب بوذه توتـ ال االستراتيجية اإلدارة أف حيف في الواحدة الس ة يتجاوز

 .المستودفة الصورة إلى لموصوؿ التقدـ اتجاه

 الصورة رسـ في العميا لئلدارة أكبر مساهمة يعطي استراتيجي فكر هي االستراتيجية 
 (86-85: 2007وادريس، الغالبي(.لمم ظمة المستقبمية

 مف موـ ع صر هو االستراتيجي التخطيط أف إلى يشير( ف16: 2002،ياسيف (أما
 تع ي أيياً  االستراتيجية اإلدارة ألف بعي وا االستراتيجية اإلدارة وليس االستراتيجية اإلدارة ع اصر
دارة الت ظيمي التغير إدارة دارة الت ظيمية، ال قافة وا  دارة الموارد، وا   الوذ . فس الوقت في البيئة وا 
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 الخارج، داخمية إلى  ظرة فوي واحد آف في والمستقبؿ بالحاير االستراتيجية اإلدارة توتـ السبب
 الواقع في االستراتيجية هي اإلدارة أف أي .مستقبمي م ظور مف الم ظمة لحاير وتحميؿ و ظرة
 ما توقعو  طويمة األجؿ لفترة ت بؤ عممية هو االستراتيجي التخطيط أف حيف في هادفة، خمؽ عممية

 .الخطة الذي تحدده الزمف  طاؽ في ولكف الحالية واإلمكا يات الموارد وتخصيص سيحدث،

أف التخطيط  هو االستراتيجية واإلدارة االستراتيجي التخطيط بيف الجوهري الفرؽ
 ب ظرة االستراتيجية اإلدارة ترتبط بي ما الم ظمة فين ستوجد الذي االستراتيجي يرتبط بالمكاف والزماف

لى الواسع العامؿ الرحب إلى العميا اإلدارة  تعمؿ التي المباشرة وغير المباشرة الخارجية البيئة وا 
 (2001لممحاسبيف، العربي المجمع (.الم ظمة إطارها يمف

الرأي  وهذا االستراتيجية اإلدارة جوهر االستراتيجي التخطيط أف اتيك سبؽ ما خبلؿ مف
اإلدارة  ع اصر مف موـ ع صر االستراتيجي لتخطيطا بمف( 2002ياسيف،( ذكره ما يؤيد

( 203: 2012عواد،( إلين ذهب ما يؤكد كما .بعي وا االستراتيجية اإلدارة ليس ولك ن االستراتيجية
أبعاد  يمف االستراتيجي التخطيط فيوا تبرز والتي االستراتيجية لئلدارة األساسية األبعاد ت اولن في

 .االستراتيجية

 :األعرال لرنظرات المتراتيجية ةاإلدار  أىرية -6
 حايرا الم ظمات أداه رفع إلى تؤدى أل وا ذلؾ ترفا وليس يرورة االستراتيجية اإلدارة تعد

 أسموب تستخدـ التي الم ظمات كؿ عمين تجمع ما وهذا جيد بشكؿ تـ تطبيقوا إذ وذلؾ ومستقببل
 (2005، العارؼ) .االستراتيجية اإلدارة

 لئلدارة جادة ممارسة دوف القصير األجؿ في الصدفة  تيجة ت جك قد اتالم ظم بعض أف صحيك
 .جادة ممارسة تمارسوا التي م ظماتال إال تبقى أف يمكف ال الطويؿ األجؿ ولكف في االستراتيجية

 : أهموا مف الفوائد مف مجموعة تحقيؽ عمى الم ظمة يساعد االستراتيجية اإلدارة أسموب فتب ى
 . (2007، وآخروف ميا)

 المستقبؿ في اإلعماؿ جغرافيا يمف موقعوا تحدد لمم ظمة طريؽ خارطة تحديد. 

 والدولية م وا المحمية الشديدة الم افسة مواجوة عمى الم ظمة قدرة زيادة في يساهـ. 

 مستمرة ت افسية ميزة امتبلؾ إمكا ية الم ظمة يم ك. 

 فعاال استخداما الموارد استخداـ مف الم ظمة يمكف. 
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 تقميؿ إلى يؤدى الذي األمر العممية في اإلدارية المستويات جميع مشاركة رصف يوفر 
 الفكر تجا س يوفر ذلؾ أف إلى باإليافة بالتغيير القياـ تحدث ع د التي المقاومة

 .الم ظمة مديري لدى اإلدارية والممارسات

 ص ع إلى يبادروف ويجعموـ المدرا  لدى الخبلؽ االستراتيجي التفكير عمى القدرة ي مى 
 (2005، العقاد) .لوا وليسوا متمقيف األحداث

 :المتراتيجية لإلدارة عرمية نراذج-7
 أف إال والممارسيف الكتاب جميع عمين يتفؽ االستراتيجية لئلدارة مقبوؿ واحد  موذج يوجد ال

 .ؼاالختبل جوا ب مف أك ر االستراتيجية اإلدارة عممية عف المطروحة بيف ال ماذج االتفاؽ جوا ب
 :كالتالي وهي االستراتيجية اإلدارة لعممية المكو ات األساسية تتيمف المجاؿ هذا وفى

 : المتراتيجية اإلدارة عرمية رك نات

 الم ظمة رسالة تحديد. 

 االستراتيجية األهداؼ تحديد. 

 لمم ظمة الخارجية البيئة تحميؿ. 

 لمم ظمة الداخمية البيئة تحميؿ. 

 االستراتيجي لت فيذا. 

 االستراتيجية ـتقوي. 

 المكو ات وهذه البعض بعيوا في تؤ ر متداخمة االستراتيجية اإلدارة مواـ أو مكو ات أف
 أـ المقصودة االستراتيجيات م ظور مف سوا  كبيرة أهمية لوا االستراتيجية لعممية اإلدارة المختمفة

 (2007، وآخروف ميا) .الطارئة االستراتيجيات م ظور مف

 أ ن إال مسبؽ تخطيط دوف الم ظمة في ت شم الطارئة االستراتيجيات فإ مف الرغـ فعمى
 كؿ مقار ة التقييـ هذا ويستمـز الطارئة االستراتيجيات تقييـ الم ظمة االستراتيجييف في عمى يتعيف

 وكذلؾ لمم ظمة الخارجية البيئة في والتوديدات والفرص وأهداؼ الم ظمة برسالة طارئة استراتيجية
 الطارئة االستراتيجية مبلئمة مدى تقييـ في ه ا ويتجسد الودؼ الم ظمة في واليعؼ ةالقو  ب قاط

 باألمور المرتبطة بالعمميات عمـ عمى أف يكو وا المدرا  عمى ويتعيف، وقدراتوا الم ظمة الحتياجات
  االستراتيجي التفكير عمى قادريف يكو وا وأف الطارئة
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 ي توي حيث مف تبدأ ال االستراتيجية اإلدارة عممية يف العكسية التغذية إف بالذكر والجدير

 اإلدارة لعممية المختمفة المراحؿ خبلؿ لممعمومات متواصؿ تدفؽ هي عممية إ ما  شاط أخر
 باليرورة سيتتبع االستراتيجية اإلدارة مكو ات مف مكوف رئيسي في تغير أي ألف االستراتيجية

 :المكو ات لوذه جدا مختصر شرح ييم وفيما .ال موذج بعض أو كؿ في تغييًرا
 :الرنظرة  رمالةرؤية    تحديد – أ لً 

المسار المستقبمي لمم ظمة الذي يحدد الوجوة التي ترغب  :تعرؼ الرؤية االستراتيجية بم وا
( وه اؾ  بل ة ع اصر مميزة يجب أخذها بعيف 93: 2006 ،إدريس والمرسي) .في الوصوؿ إليوا

تحديد الرؤية  ،تحديد مجاؿ ال شاط الحالي لمم ظمة :صياغة الرؤية وهياالعتبار ع د الشروع في 
تعريؼ العامميف في  ،المستقبمية لمم ظمة مع بياف كيفية اعداد الم ظمة وتويئتوا لتحقيؽ هذه الغاية

 .الم ظمة بالرؤية االستراتيجية فوذا مف شم ن أف يوحد الصفوؼ والجوود لتحقيؽ األهداؼ المحددة
 (118: 2006 ،لمرسيإدريس وا)

 عف تميزها بالم ظمة خاصة بيا ات تتيمف جمؿ عدة أو جممة عف عبارة فوي الرسالةأما 
، وتختمؼ الرسالة عف الرؤية في الم ظمات باختبلؼ هذه البيا ات وتختمؼ، الم ظمات مف غيرها

الموارد  يمكف تحقيقوا في ظؿ أف الرؤية هي طموحات الم ظمة وآمالوا في المستقبؿ والتي ال
أما الرسالة في تتيمف أهدافا عامة يمكف تحقيقوا في ظؿ  ،وهي تتصؼ بالعمومية الحالية

  .وهي تصاغ باالعتماد عمى الرؤية ،االمكا يات المتاحة

 الرسالة تتيم وا التي األبعاد: 

 المستودفة الجوات.  

 الم ظمة تقدموا التي الخدمات.  

 تخدمن الذي الجغرافي ال طاؽ.  

 الخدمة تقديـ في المستخدمة والعمميات وجياالتك ول. 

 فسوا إلى الم ظمة  ظرة . 

 الجموور أذهاف في الم ظمة صورة. 

  األهداؼ(.اصر الرئيسية في فمسفة الم ظمة )تحديد الع 

 يماف الجودة(.لتزاـ بال مو والربحية وال قا  )التعبير عف اال 
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  شفافية تجاه المجتمع.الالتعبير عف المسئولية و (Wheelen & Hunger, 2012:115) 

 مف إعدادها ويتـ وعامة ومحددة مكتوبة تكوف بحيث المؤسسة رسالة صياغة يتـ ذلؾ بعد
 .في المؤسسة سمطة أعمى قبؿ
  المتراتيجية األىداف تحديد: ثانيا

 التي المؤسسة رسالة يو  وعمى لرسالتوا المؤسسة لتحقيؽ السبيؿ هو األهداؼ تحقيؽ إف
 أف يجب لممؤسسة االستراتيجي التحميؿ مف وا طبلقا ككؿ المؤسسة العاـ ألهداؼ اإلطار تتيمف

 العامة والتفصيمية.  أهدافوا بتحديد المؤسسة تقـو

 ال شاطات خبلؿ مف تحقيقوا في المؤسسة ترغب التي ال وائية ال تائج هي المؤسسة أهداؼ
 إلى الحالي الموقؼ مف الشركة قؿل  المخطط يسعى بوا، حيث تقـو والعمميات التي تمارسوا التي

 الفعؿ؟ هذا يتـ ومتى تفعؿ؟ يجب أف ماذا األهداؼ المرغوب، وتحدد الموقؼ
 :إبعاد ثالثة رن المتراتيجي اليدف  يتك ن

 يتوقع المدى متوسطة واحد، وأهداؼ عاـ خبلؿ ا جازها يتوقع المدى قصيرة أهداؼ
 خبلؿ ا جازها يتوقع المدى بعيدة عواـ، وأهداؼأ خمسن إلى مف عاميف زم ية فتره خبلؿ ا جازها

 المحددة الزم ية الفترة حسب أك ر أو س ن إلى عشريف تصؿ وقد س وات خمس عمى تزيد زم ية فترة
 فيوا األهداؼ تحديد يجب التي المجاالت فإف تقدـ مما وا طبلقاً  .االستراتيجية الخطة إل جاز
 :تشمؿ

 .تحقيقن إلى المؤسسة تسعى الذي الربحية مستوى إلى الم ظمة تشير إف الربحية: يجب .1

الحتبللن  تسعى الذي المركز إلى أهدافوا أحد يشير إف السوؽ: يجب في الم ظمة ويعية .2
 .م افسيوا إلى بال سبة

 في تحقيقن إلى تسعى ما إلى أهدافوا يشير أحد إف المستومكيف: يجب إلى الجديد تقديـ .3
 .الجديدة الم تجات والخدمات مجاؿ

 المستخدمة الموارد مع بالمقار ة إ تاجوا إلى تسعى التي الم تجات مقدار اإل تاجية: وهى .4
 .اإل تاج عممية في

 لمحصوؿ إ فاقوا المطموب ال سبية المبالغ الم ظمة: وهى قبؿ مف المستخدمة الموارد حجـ .5
 آلالتوا والمخزوف البشرية الموارد م ؿ المؤسسة إليوا تحتاج الموارد التي مختمؼ عمى



 اإلطار الهظرٍ للدراسُ 

39 

ىالفصلىالثاني
ى
 هذه مف لكؿ ال سبية القيمة إلى أهداؼ المؤسسة أحد يشير وال قد، حيث واألجوزة

 لممؤسسة. متاحة تكوف أف يجب التي الموجودات

 مف لكؿ اإلداري األدا  تطور  وعية يع ى الم ظمة: وهذا في المسئوليف أدا  تطور .6
 بشكؿ تسعى مجاؿال هذا في هدًفا الم ظمة تيع أف حيث يجب المؤسسة في المسئوليف

 (2007وآخروف،  )ميا. تحقيقن إلى جاد

 وشعورهـ الد يا اإلدارية المسؤوليات في العامميف أدا   وعية العامميف: ويع ى أدا  تطور .7
 تحقيؽ إلى يؤدى أل ن المجاؿ هذا في أهداؼ ويع عمى يجب التركيز عمموـ، لذا تجاه
 المؤسسة. وتقدـ  جاح

 المجتمع الذي خدمة في المساهمة عمى المؤسسة مسؤولية ىاالجتماعية: وتع  المسؤولية .8
 .المجاؿ هذا في أهداؼ ويع مف البد فين تعمؿ

جرا اتن العمؿ وسياسات وأدلة اإلداري الت ظيـ الم ظمة: ويع ى أ ظمة تطوير .9  و ظاـ وا 
 هذا في أهداؼ ويع يجب لذا المؤسسة ل جاح يروري المجاؿ اإلدارية، وهذا المعمومات
 .المجاؿ

 :لمبيئة المتراتيجي التحميل ثالثا:

 التعرؼ بغرض الخارجية البيئة مف كؿ مراجعن لمبيئة االستراتيجي التحميؿ بعممية يقصد
 اليعؼ  قاط أهـ عمى التعرؼ بغرض الداخمية والبيئة، الم ظمة التي تواجن التحديات أهـ عمى
 االستراتيجية تصميـ عممية تخدـ لكي مستمرة هذه العممية تكوف إف ويجب، الم ظمة في والقوة

 :مستويات هي  بل ة إلى االستراتيجي التحميؿ عممية وتص ؼ

 العامة الخارجية البيئة عوامؿ ويتيمف :األ ل الرمت ى. 

 (الص اعة بيئة) الخاصة الخارجية البيئة عوامؿ ويتيمف :الثاني الرمت ى. 

 الداخمية البيئة عوامؿ ويتيمف: الثالث الرمت ى. 

 :التالية الرئيمية الخط ات  تتضرن الخارجية لمبيئة المتراتيجي التحميل عرمية

 .الرئيسية البيئية المتغيرات اختيار .1

 .البيئية لممعمومات الرئيسية المصادر اختيار .2

 .الرئيسية البيئية بالمتغيرات الت بؤ .3
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 (2003، )المايي .الم ظمة أماـ المتاحة والتوديدات الفرص تقييـ .4

 تحميؿ إجرا  االستراتيجية تصميـ فعالية تحقيؽ يتطمب الداخمية لمبيئة االستراتيجي ؿالتحمي عممية
 :هما رئيسيتيف بخطوتيف التحميؿ هذا ويمر لمم ظمة الداخمية معمؽ لمبيئة استراتيجي

 .واليعؼ القوة جوا ب تحديد –:أوال

 (1996، )ماهر .لمم ظمة واليعؼ القوة جوا ب تقييـ -: ا ًيا

 :الداخمية البيئة في عناصرال رجر عة

 اغت اـ عمى الم ظمة تساعد التي الداخمية البيئة في المعطيات مجموعة :القوة عوامؿ 
 الخارجية البيئة في المخاطر مواجوة في وفاعميتوا كفا توا مستوى وترفع المتاحة الفرص

 عمى مةالم ظ قدرة مف تقمؿ التي الداخمية البيئة في المعطيات مجموعة :اليعؼ عوامؿ 
 الخارجية البيئة في المخاطر مواجوة أو المتاحة الفرص اغت اـ

 :الخارجية البيئة في العناصر رجر عة

 قدرة مف التي الخارجية البيئة في المتاحة االيجابية المعطيات مجموعة :المتاحة الفرص 
 األدا  مستوى رفع إلى ويؤدى استغبللوا تستغموا الم ظمة

 قدرة مف تحد التي الخارجية البيئة في السمبية المعطيات مجموعة : المخاطر / التوديدات 
 .والفاعمية الكفا ة مف المطموب بالمستوى المتاحة اغت اـ الفرص عمى الم ظمة

  :المتراتيجي الختيار عرميةرابعا: 

 لمم ظمة الداخمي والخارجي التحميؿ يو  في االستراتيجية البدائؿ تكويف تتيمف التي هي العممية
 أهدافوا ويحقؽ الم ظمة أوياع ي اسب ما الختيار االستراتيجية البدائؿ وتقييـ

 االستراتيجية البدائؿ توليد في تستخدـ أف اختبلفوا عمى ويمكف لمم ظمات (2007، )ميا وأخروف 
، )المايي بحذر تؤخذ أف يجب  تائجوا االعتبار أف بعيف األخذ مع ويرورية مومة أدوات
 : وأهموا األدوات هذه وأشور (2003

قدمت مف قبؿ أكاديمييف واستشارييف يعمموف في بيوت  استراتيجيةتوجد عدة  ماذج  ظرية الختيار 
  :الخبرة والمعمومات ومف أهـ هذه ال ماذج

 –يم ؿ هذا ال موذج مصفوفة رباعية مف الم تج : الم تج – موذج أ سوؼ الستراتيجيات السوؽ  ( أ
 :راتيجيات هيالسوؽ لتقديـ أربعة است
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ع دما يكوف هدؼ اإلدارة تركيز  االستراتيجيةتطبؽ هذه  :اختراؽ السوؽ استراتيجية .1
أ شطتوا عمى زيادة حصة الم ظمة في السوؽ مف خبلؿ تعزيز موقع الم تجات الحالية 

  .في  فس األسواؽ

األسواؽ ع د دفع الم تجات الحالية إلى  االستراتيجيةتطبؽ هذه  :ت مية السوؽ استراتيجية .2
 الجديدة وتركيز األ شطة عمى الفرص المتاحة في السوؽ وأوياع الم افسيف 

تقديـ م تجات جديدة إلى األسواؽ الحالية ويكوف التركيز عمى  :ت مية الم تج استراتيجية .3
 تطوير وتحسيف مزيج الم تج 

جديدة وتمخذ عمى تقديـ م تجات جديدة والدخوؿ في أسواؽ  االستراتيجيةتست د هذه  :الت ويع .4
 .ع د التطبيؽ  بل ة أشكاؿ هي الت وع األفقي والعمودي المختمط االستراتيجيةهذه 

 .(2003)المايي، 

 يحصؿ ع دما تقوـ الشركة بالسيطرة عمى  شاط أعماؿ ب فس ال وع وذو  :الت ويع األفقي
جديدة بمع ى تطوير  شاط الم ظمة ليشمؿ أ شطة  ،عبلقة مباشرة بالتك ولوجيا المستخدمة

 .م ظمةمكممة ل شاط ال

 يشمؿ التكامؿ األمامي والتكامؿ الخمفي ويع ي السيطرة عمى ع اصر  :التكامؿ العمودي
المخرجات والمدخبلت في ال ظاـ اإل تاجي فاألمامي يتعمؽ بالموزعيف أما الخمفي 

  .بالمورديف
 مات الم ظمة الدخوؿ في أ شطة جديدة مختمفة تماما عف م تجات وخد :الت ويع المختمط

حقيبة مف األ شطة المت وعة هي  ومف األم مة عمى ذلؾ لشركة ها سوف التي تم ؿ
  .(توزيع الغاز –م تجات التبغ –يةم تجات طب –الص اعات الكيماوية –استخراج الفحـ)

 :نر ذج ب رتر لالمتراتيجيات العارة

خبللوا ميزة ت افسية يفترض بورتر وجود  بل ة استراتيجيات يمكف أف تحقؽ الم ظمات مف  .1
 :وهي

التي تيع الم ظمة كمقؿ الم تجيف تكمفة في  االستراتيجيةوهي  :قيادة التكمفة استراتيجية .2
  .قطاع الص اعة وذلؾ مف خبلؿ االست مار األم ؿ لمموارد

البحث عف التميز أو اال فراد بخصائص است  ائية في ميداف  استراتيجية :التميز استراتيجية .3
 وف ذات قيمة كبيرة لممشتري كاألسعار التشجيعية وخدمات ما بعد البيع. الص اعة وتك
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تست د عمى أساس اختيار مجاؿ ت افسي محدود في داخؿ قطاع  :التركيز استراتيجية .4
الص اعة بحيث يتـ التركيز عمى جز  معيف مف السوؽ وتك يؼ  شاط الم ظمة التسويقي 

 .وم عوـ مف التم ير في حصة الم ظمةفي هذا الجز  والعمؿ عمى استبعاد اآلخريف 
 (65: 1990)بورتر،

 :أن اع أخرى رن المتراتيجيات

في حاالت معي ة تسعى م ظمات األعماؿ إلى تحقيؽ حالة دائمة  :المتقرار امتراتيجية  -1
 سبيا مف االستقرار وهذا يحدث ع دما تكوف اإلدارة مقت عة بالويع الحالي لمم ظمة وبال تائج 

وفي إطار هذه االستراتيجية تقـو  ،وفي  فس الوقت تسعى إلى يماف استمرار هذا الويع الم جزة
الم ظمة بإجرا  تغييرات طفيفة عمى م تجاتوا وطرؽ اإل تاج ومف خبلؿ هذه االستراتيجية تحقؽ 

  :وتتبع هذه االستراتيجية لعدة أسباب م وا ،اإلدارة  موا معقوال ولك ن بطي 

 بصورة جيدة فبل يوجد مبرر لمتغيير أو اال تقاؿ ل شاط آخر.  ع دما تعمؿ الم ظمة 

 ع دما تكوف ا جازات الم ظمة بمستوى مقبوؿ وفي  فس ال تريد اإلدارة تحمؿ المخاطر، 
  .مخاطر الدخوؿ في أ شطة أخرى

  تطبع المدرا  عمى إدارة وتوجين  شاط معيف بطريقة روتي ية ال تتطمب قرارات جديدة أو
  .تحمؿ مخاطر

 التمويؿو  قمة الموارد المتاحة لمم ظمة وصعوبة الحصوؿ عميوا مف مصادر اإلقراض.  
تخفيض ال فقات حيث  باستراتيجيةأييًا  االستراتيجيةتسمى هذه  :المتراتيجيات الدفاعية -2

تطبؽ ع دما تريد الم ظمة تخفيض عممياتوا بصورة شاممة وذلؾ مف اجؿ إيقاؼ تدهور جدي في 
هذه  ،أو لتجاوز أزمة خطيرة تودد وجودها واستمرارها في ميداف األعماؿ ويع الم ظمة
 تتكوف االستراتيجيات الدفاعية مفو  ،تم ؿ حموال وقتية قصيرة األجؿ االستراتيجية

 :2007 :185)وادريس، الغالبي( 

 حيث تقوـ الم ظمة باستبعاد جز  مف  :(التخمص مف بعض األ شطةالتشذيب ) استراتيجية
ألعماؿ أو  شاط معيف بالكامؿ وذلؾ لفرض معالجة األدا  السمبي لوحدات أ شطة ا

التركيز عمى  االستراتيجيةويتطمب تطبيؽ هذه  ،األعماؿ أو لمتقميؿ مف التكاليؼ التشغيمية
  .تطوير تق ية الم تج وتق ية اإل تاج وتحسيف الموارد الت ظيمية والبشرية وتحفيز الموظفيف
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 تغير عمميات الم ظمة واال تقاؿ  االستراتيجيةتستودؼ هذه  :()التحوؿاال عطاؼ  استراتيجية
وربما تحتفظ الم ظمة في  شاط أعمالوا القديـ ولكف  ،إلى أ واع جديدة مف أ شطة األعماؿ

وتمجم الم ظمة إلى هذه  .بقدر محدود ويبقى التركيز شديدا عمى أ شطة األعماؿ الجديدة
قؽ التوازف أو التكيؼ المطموب مع البيئة استجابة ع دما تحاوؿ أف تح االستراتيجية

لظوور توديدات خطيرة أو بروز فرص است مارية جديدة أو ع دما ال تستطيع الم ظمة مف 
  .االستمرار في تحويؿ ال شاط الحالي

 بعد أف تكوف فشمت االستراتيجيات  االستراتيجيةوهي آخر الخيارات  :التصفية استراتيجية
  .التصفية بيع كؿ أصوؿ الم ظمة وتسديد ديو وا استراتيجية وتع ي ،الدفاعية

تقوـ الم ظمة في بعض األحياف بتطبيؽ حزمة مت وعة مف  :المتراتيجيات الرختمطة -3
 .االستراتيجيات عمى مستوى وحدات األعماؿ التابعة لوا أو عمى مستوى االستراتيجيات الوظيفية

 ،طبيؽ في الشركات الكبرى متعددة األعماؿ أو عابرة الحدودوهذا ال وع مف االستراتيجيات شائع الت
  .حيث تقـو الم ظمة بتطبيؽ استراتيجيات مختمطة في  فس الوقت

يقصد بمفووـ التعايد األ ر ال اتج عف تشكيؿ  :المتح اذ أ  الندراج  التحالف امتراتيجية -4
داخؿ الم ظمة أو ب ا  عبلقات  حزمة مف االرتباطات الجديدة بيف أ شطة أو مجاالت أعماؿ في

ويتحدد األ ر ال اتج عف التعايد بحجـ  .وارتباطات مع م ظمات أخرى في  فس ميداف الص اعة
القيمة المتحققة مف خبلؿ تكويف روابط مف داخؿ  ظاـ القيمة بيف األ شطة التي لـ تكف مترابطة 

اركة الواسعة بالموارد( بمختؼ إشكالن اف القيمة الحقيقية المتحققة مف التعايد )أ ر المش .مف قبؿ
سوا  كاف داخميا أو عف طريؽ االستحواذ أو التحالفات الخارجية بمشاريع مشتركة أو المشاركة 

يجب أف تكوف اكبر مف مجموع قيـ الوحدات المستقمة ألطراؼ عممية  ،التك ولوجية أو برأس الماؿ
لكمية )اإليرادات الكمية( اكبر مف مجموع إيرادات والتعايد ال يكوف إال إذا كا ت القيمة ا ،التعايد

 .(199: 2007 وادريس، الغالبي( األجزا  باليرورة

 :اإلمتراتيجي التنفيذ – خارًما

 لويع تمارس التي والفعاليات األ شطة مجموعة بم وا االستراتيجية ت فيذ مرحمة تعرؼ
 ويعتمد، واإلجرا ات المالية لمواز اتوا الت فيذية البرامج خبلؿ مف التطبيؽ االستراتيجيات مويع

 ويتم ؿ المستمزمات مف مجموعة توفر عمى الم ظمة اختارتوا لبلستراتيجيات التي ال اجك الت فيذ
 ( (Wheleen & Hunger, 2012 :باآلتي أهموا

 .الت ظيمي والويكؿ االستراتيجية بيف توافؽ وجود .1
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 .لبلستراتيجية م اسبة ت ظيمية ال قافة تكوف أف .2

 .لبلستراتيجية وداعمة جيدة السياسات تكوف فأ .3

 .بفاعمية االستراتيجية ت فيذ اجؿ مف المديريف لدى البلزمة الموارات توافر .4

 .االستراتيجية لتطبيؽ مسا دة إدارية  ظـ توفر .5
 :المتراتيجية الرقابة – مادًما

 بعد تحديدها ابؽالس المعايير  تائج مقار ن عمى تعتمد الرقابة بمف ت ادى  ظر وجوات ه اؾ
 عمى الرقابة في يفيد ال المدخؿ هذا إف إال التصحيحية اإلجرا ات اتخاذ الت فيذ  ـ مف اال توا 

 س وات خمس مف يستغرؽ قد وهذا) االستراتيجية يتـ تطبيؽ حتى اال تظار يعقؿ ال إذ االستراتيجية
 االستراتيجية الرقابة إحبلؿ مف دفبلب وعمى هذا الم ظمة  جاح توديد إلى تؤدى وقد.) م اال أك ر أو

 عف اإلجابة عف الم ظمة مسئوليف في االستراتيجييف المديريف فإف ذلؾ وعمى التقميدية الرقابة محؿ
 :التالية التساؤالت

 صحيحة؟ لمم ظمة األساسية باالتجاهات الخاصة االفترايات هؿ 

 تصحيحية؟ إجرا ات اذاتخ إلى حاجن ه اؾ وهؿ السميـ؟ االتجاه في سائرة الم ظمة وهؿ 

 التخاذ حاجة ه اؾ هؿ ؟المويوعة األهداؼ تحقيؽ تـ هؿ األدا ؟ وصؼ يمكف كيؼ 
 (2003)المايي،  إجرا ات؟

 :أنيا عمى المتراتيجية الرقابة الباحث يعرف مبق را ض ء  فى

 .الم ظمة مستويات كؿ عمى مكا وا تمخذ مستمرة عممية .1

 .الم ظمة في االستراتيجيوف المدرا  بوا يقـو .2

 الجارية )الت فيذية العممية وتقويـ حدو ن قبؿ الخطم وقوع وم ع وتطبيقن تخطيطن تـ ما تقويـ .3
 .الحاالت أفيؿ في الم ظمة لجعؿ أدا  وذلؾ )والبلحقة
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 :األ ل الربحث خالصة
 االستراتيجية مسك البيئة الخارجية كجز  مف اإلدارة أهمية بياف في الفصؿ هذا أهمية تتم ؿ

 المفاهيـ أحد االستراتيجية اإلدارة تعتبرحيث  ،قطاع البيع بالتجزئة في قطاع غزة تطوير في دورهاو 
 إداري مدخؿ والعامة باعتبارها الخاصة الم ظمات أ واع مختمؼ في استخداموا يمكف التي اإلدارية
 في – عتواومراج وت فيذها االستراتيجية صياغة – لوا المختمفة المراحؿ خبلؿ مف يساعد شامؿ
 لؤلولويات طبًقا استراتيجية ا جازات لتحقيؽ طاقاتوا بحشد وذلؾ أدائوا في استراتيجية طفرات تحقيؽ
 والخاص العاـ القطاع مؤسسات في االستراتيجية اإلدارة مفوـو تطبيؽ ويمكف .تيعوا اإلدارة التي
 غاياتوا وتحديد لوا بميةالمستق الرؤية بتحديد المؤسسات تمؾ قياـ مف خبلؿ الخدمات جودة لرفع
 والمخاطر الفرص تحديد في يساعد بما بيئتوا وبيف العبلقة بي وا بعادأ وتحديد، الطويؿ المدى عمى

 المدى عمى االستراتيجية اتخاذ القرارات بودؼ وذلؾ لوا المميزة والقوة اليعؼ و قاط، المحيطة
 .وتقويموا ومراجعتوا البعيد

دى محبلت البيع بالتجزئة كجز  مف االدارة االستراتيجية لتمؾ ل ومسك البيئة االستراتيجية
 ت بع البح ية الرسالة هذه أهمية فإف عمين وب ا  وحتمية، ممحة يرورة العممي المؤسسات بمفووموا

 إدارة في إتباعوا الواجب والعممية الخطوات العممية تبياف عمى أساسي بشكؿ خبلؿ تركيزها مف
 استراتيجيات أداره المتبعة في الخطوات وبيف بي وا الفروؽ ومعرفة عماؿاأل م ظمات استراتيجيات

 بؿ كؿ تصرؼ تسبؽ مسك البيئة االستراتيجية لكو وا خطوات وباألخص محبلت البيع بالتجزئة
 أهـ توفر مدى ومعرفة ع وا المتمخية ال تائج معرفة إلى باإليافة سموؾ أو تصرؼ أي تحكـ

يياح المحبلت تمؾ في ستراتيجيةاال اإلدارة متطمبات تطبيؽ  لمسك البيئة تطبيقوا بيف العبلقة وا 
 وأدائوا. االستراتيجية
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 الربحث الثاني 
 في قطاع غزة األعرال ظراتتحميل البيئة الخارجية لرن

 :ترييد
 هو مسك بيئة االستراتيجيالمخطط  يشغؿ ما أهـ، عامة أو كا ت خاصة م ظمة أي في
 مدى عمى فتتوقؼ دوريتن أما، يكوف المسك دورًيا أف الخارجية( وي بغي أو خميةالدا )سوا  الم ظمة

 األمر تطمب لما، ساك ة أو  ابتة البيئة هذه ع اصر كا ت فمو .الم ظمة بيئة في تسارع المتغيرات
 ال قد فرصة باألمس كاف فما، بشكؿ متسارع تتوالى الم ظمة بيئة في فالمتغيرات، دورًيا تحميبل
 أو اليـو كذلؾ يكوف ال قد الم ظمة كياف في يعؼ أو قوة يم ؿ  قطة كاف وما، كذلؾ اليـو يكوف
 يؤدي وقد .أهدافوا واستراتيجياتوا أو الم ظمة رسالة في تغيير هذا المسك إلى يؤدي أف يمكف .غًدا

 .( 157 :2005، مصطفى) فاعمة إف كا ت عميوا اإلبقا  أو القائمة االستراتيجية لتقوية

 الخارجية البيئة في االستراتيجية الع اصر لتحديد الرئيسية األداة يعتبر االستراتيجيلمسك اف
 مع ومواز توا، الفرص هذه مف عمى االستفادة الم ظمة قدرة مف تحد ومخاطر متاحة فرص مف

 لمم ظمة. البيئة الداخمية في واليعؼ القوة ع اصر

 ( 73 :2003، القطاميف) :اآلتية لؤلسباب بالغة بمهمية االستراتيجي المسك عممية وتحظى

 تتـ الم ظمة وخبرات موارد إمكا يات إلى وبال ظر، الم ظمة أماـ المتاحة الفرص تحديد .1
 .استبعادها يمكف التي استغبللوا والفرص يمكف التي الفرص بيف المفايمة

 .استخدامن وتحديد طرؽ المتاحة الموارد تخصيص عمى االستراتيجي المسك يساعد .2
 (200: 2000، )العارؼ

 التي والموارد أ وا القدرات عمى تعرؼ والتي لمم ظمة المتميزة بالقدرة يسمى ما تحديد .3
 واإلمكا يات القدرات تمؾ توظيؼ المستخدمة في الت فيذية والعمميات الم ظمة تمتمكوا
 .الودؼ إل جاز

 .األدا  في الكفا ة إلى يؤدي أل ن  ظًرا، ممحة يرورة االستراتيجي المسك يعد .4

 القوة  قاط هي مفاهيـ أساسية أربعة معرفة هو االستراتيجي المسك مف الرئيس الودؼ .5
 الم ظمة دراسة عمى وهذا المسك يب ي، والتوديدات الخارجية والفرص، الداخمية واليعؼ

 (25 :2000، )العارؼ .حولوا الذي والمحيط جوهرها الداخمي مف
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 ومدى، البيئية المؤ رة لمعوامؿ دراستوا مدى عمى كبير حد إلى الم ظمة  جاح يتوقؼ .6
 عمى العوامؿ هذه تساعد حيث، كؿ م وا تم ير ودرجة العوامؿ هذه اتجاهات مف االستفادة
وأ ماط ، المرتقب السوؽ و طاؽ، المتاحة الموارد وبياف، يجب تحقيقوا التي األهداؼ تحديد
 .( 2002، المرسي وأخروف) السائدة والتقاليد والعادات القيـ

 إيجابي بشكؿ تؤ ر المتغيرة وجعموا بيئتوا عوامؿ مع التمقمـ إلى الم ظمات مف الك ير سعى .7
 .الوط ي االقتصاد وتطور  مو تجاه بدور فعاؿ القياـ وبالتالي، البيئة هذه عمى

 .(2002، )المرسي وأخروف

 :الخارجية البيئة عناصر
 وتقويًما تحميبل معمومات  ـ أو بيا ات معج فيوا يتـ مراحؿ الخارجية يتيمف مسك البيئة

 ويفيد .سمًبا أو إيجاًبا الم ظمة تؤ ر عمى أف ويمكف، السيطرة  طاؽ عف الخارجة البيئة لعوامؿ
 طالما وعممية واقعية األهداؼ جعؿ عمى يساعد إ ن األهداؼ إذ تصميـ في الخارجية البيئة تحميؿ

 تصميـ عمى يساعد كما .المتوقعة والمتغيرات ئيةالبي العوامؿ استشراؼ عمى يو  و فذت صممت
 والمورديف الم افسيف وبتوجوات، زم ًيا أو جغرافًيا وتوزيعن، الطمب بحجـ لمت بؤ البلزمة االفترايات
 .تع رها أو الم ظمة  جاح عمى مؤ رة مف تطورات ذلؾ إلى وما والسياسييف والمشرعيف

 :رن كال الخارجية البيئة رمح  يتضرن

 ت قسـ والتي، بالتحميؿ الكمي يسمى ما أو بالم ظمة المحيطة األشمؿ المجتمعية البيئة مسك .1
 .وتك ولوجية وتشريعية و قافية وسياسية واجتماعية اقتصادية إلى ومتغيراتوا ع اصرها

 ذات في الشركات العاممة كؿ بذلؾ ويقصد، الم ظمة إليوا ت تمي التي الص اعة مسك .2
 بالتحميؿ يسمى ما أو بوا تحميؿ الم افسة يتعيف حيث،  ظمةالم تمارسن الذي ال شاط
 .(161: 2005، مصطفى( الجزئي

( البيئة الخارجية لم ظمة األعماؿ بم وا جميع العوامؿ Andrew,2002يعرؼ )كما 
 &Johnson) ولتحميؿ تمؾ البيئة اقترح .والمؤ رات الخارجية والتي تؤ ر عمي تطور وعمؿ الم ظمة

Scholesج (  موذPESTEL وهو يص ؼ مجموعة ( )والذي يستخدـ لتص يؼ المؤ رات الخارجية
  (Wheelen & Hunger, 2012): المؤ رات إلى ستة عوامؿ هي

 .العوامؿ السياسية 

 .العوامؿ االقتصادية 
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 العوامؿ االجتماعية وال قافية.  

 ك ولوجيةالعوامؿ الت.  

 العوامؿ البيئية. 

 العوامؿ القا و ية. 

( بم ن يعطي فكرة موجزة عف العوامؿ الوامة والمؤ رة PESTELهذا ال موذج ) وتكمف فائدة
، االستقرار الحكومي) عمى سبيؿ الم اؿ يتم ؿ فيفالعامؿ السياسي ، في أدا  م ظمات األعماؿ

أما العامؿ  (.سياسات الرفاه االجتماعي، سياسات وقوا يف التجارة الخارجية، السياسة اليريبية
معدالت ، GNPال اتج الوط ي االجمالي ، الدورة االقتصادية لؤلعماؿ) م ؿ فياالقتصادي فيت

 .مؤشرات البطالة، حالة التيخـ، السيولة، الفائدة

توزيع الدخؿ ، التوزيع الديموغرافي لمسكاف) ويمكف تفصيؿ العوامؿ االجتماعية وال قافية إلى
األ ماط ، أشكاؿ العمؿ والترفين، التغييرات في  مط المعيشة، الحراؾ االجتماعي، وال روة

أما العوامؿ التق ية فيمكف  .مستويات التعميـ، االستوبلكية الموجودة لدي فئات المجتمع المختمفة
مدى استخداـ التك ولوجيا في م ظمات ، حجـ اال فاؽ الحكومي عمى التطوير واالبتكار) تفصيموا
التطورات في عالـ ، جـ عف التقادـمعدؿ احبلؿ المعدات التق ية في العمؿ ال ا، األعماؿ

 .التك ولوجيا

كيفية التخمص مف المستومكات ، قوا يف حماية البيئة) بي ما تتم ؿ العوامؿ البيئية في
 (.معدالت استوبلؾ مصادر الطاقة، وال فايات بشكؿ سميـ

قوا يف ، قوا يف االحتكار والتوكيبلت والممكية الفكرية) ويمكف تفصيؿ العوامؿ القا و ية إلي
 (.قوا يف سبلمة الم تج، معايير السبلمة والصحة، العمؿ والتشغيؿ

 : الع ارل الميامية .1
 والسياسات التوجواتبشمف  وتوقعات افترايات السياسية البيئة متغيرات يويئ مسك

 اآل ار عف توقعات يويئ كما .وغيرها لمجودة المواصفات القياسية، اليرائب، الجمركية، الحكومية
 أسواًقا تكتبلت تم ؿ أو دوؿ مع االقتصادية السياسية لبلتفاقات المحتممة ة واالقتصاديةالسوقي

 أو سياسية توترات مف يحدث أف ما يمكف توقع وكذلؾ، م افسة لسمع مصدرة تكوف أو مستودفة
 .المتغيرات هذه عمى قد يترتب وما دولًيا أو إقميمًيا عسكرية
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كما ت بم مدير ، (Jarvenpa&Tilles) مؿ السياسةارتبطت ادارة الشركات دوما بالعواو 
بمف مستقبؿ اال تر ت كبيئة لؤلعماؿ ستتحكـ بوا  1999عاـ  (America On Lineشركة )

 .العوامؿ السياسية أك ر مف العوامؿ التك ولوجية
 : المتقرار الحك ري

، األعماؿ م شآتمدى تم يرها عمى أدا  وتطور عمؿ و  ع د ال ظر إلى استقرار الحكومات
ويرجع ذلؾ إلى أف تغير الحكومات يتبعن تغير في سف القوا يف والتشريعات التي ت ظـ قطاع 

كما أف تغير الشخصيات االعتبارية م ؿ وزارة االقتصاد أو المالية يمكف لن أف يتسبب ، األعماؿ
أف ي عكس سمبا  كما أ ن لسو  األدا  لوزارة معي ة يمكف لن، في بعض المشاكؿ السياسية أو المالية

 .ت األعماؿ حسب طبيعتواآعمى م ش

وما دم ا  تحدث عف عوامؿ البيئة الخارجية والتي تؤ ر عمى مستويات أدا  م ظمات 
األعماؿ فبل يفوت ا أف  شير أ ن باإليافة إلى العوامؿ السابقة والتي تؤ ر عمى م ظمات األعماؿ 

ع غزة خصوصية معي ة فباإليافة لمعوامؿ فإف لقطا، في أي مجتمع عمى امتداد العالـ بمسره
السابقة والتي تؤ ر عمى أدا  م ظمات األعماؿ ه اؾ بعض العوامؿ األخرى تؤ ر أييا عمى مسيرة 

 مف هذه العوامؿ:، الستوبلكية (المواد ا) األدا  لدى محاؿ البيع بالتجزئة
  :خاصة بقطاع غزة ع ارل ميامية أخرى

 :ري رية رصر العربيةىدم األنفاق عمى الحد د رع ج

لك وا تعاظمت ، 1982فقد بدأت ظاهرة األ فاؽ عمى الحدود المصرية الفمسطي ية م ذ عاـ 
وقد أصبحت تمؾ األ فاؽ بم ابة شرياف ، 2006وازدادت بعد فرض الحصار عمى قطاع غزة عاـ 

قد أ رت بشكؿ حيث عبرت مف خبللوا البيائع المم وعة و ، الحياة لمقطاع المحاصر برا وبحرا وجوا
 :كبير عمى هيكمية تجارة التجزئة في قطاع غزة وذلؾ مف خبلؿ

 مف عدـ يبط ادخاؿ البيائع والتي كا ت ( الوكبل  الحصرييف) تم ر بعض تجار الجممة
 .تعتبر حكرا لوـ مف خبلؿ الوكاالت الحصرية المعطاة لوـ

  األ فاؽ دوف الحاجة لتجار قياـ الك ير مف تجار التجزئة باالستيراد المباشر مف مصر عبر
 .الجممة وما لوذه الخطوة مف تم ير عمى أسعار السمع

 وذلؾ لوجود ، تم ر سوؽ تجارة التجزئة وزيادة حده الم افسة مما أدى إلى خفض األسعار
الك ير مف البيائع الموربة والتي  افست وبشدة البيائع المستوردة عف طريؽ المعابر 
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ألسعار بيف البيائع التي تدخؿ عف طريؽ األ فاؽ وبيف ووجود فوارؽ في ا، الرسمية

 :البيائع التي تدخؿ عف طريؽ المعابر الرسمية بسبب عدة عوامؿ م وا

 .عدـ استيفا  أي  وع مف اليرائب عمى البيائع عف طريؽ األ فاؽ -

قمة تكاليؼ ال قؿ والتوصيؿ لمبيائع عف طريؽ األ فاؽ  ظرا لقرب المسافة بيف جموورية  -
 .وقطاع غزةمصر 

صغر هوامش األرباح لمتجار الذيف يحصموف عمى بيائعوـ عف طريؽ األ فاؽ مقار ة  -
 .بووامش أرباح الوكبل  الحصرييف

توقفت حركة التجارة عف طريؽ األ فاؽ بشكؿ  2013إال أ ن في أواخر شور يو يو س ة 
قطاع غزة مما أوجد شبن كامؿ بسبب قياـ الجا ب المصري بودـ معظـ األ فاؽ عمى الحدود مع 

 .العديد مف المتغيرات التي أ رت وال تزاؿ تؤ ر عمى حركة تجارة التجزئة في قطاع غزة

 : الفممطيني –النقمام الفممطيني 

بيف قطاع غزة واليفة الغربية عمى االقتصاد  أ ر اال قساـ الفمسطي ي السياسي ما
السرائيمي الذريعة لمتفرد والتحكـ بقطاع وقد أعطى هذا اال قساـ الجا ب ا، الفمسطي ي بشكؿ عاـ

عمى  2012وعاـ  2008عاـ غزة مف خبلؿ اغبلؽ المعابر وتدمير الب ية التحتية خبلؿ حربي 
، وقد عا ى قطاع التجزئة مف هذا اال قساـ مف خبلؿ ارتفاع تكمفة استيراد البيائع، قطاع غزة

 .وزيادة اليرائب المفروية عميوا

 :جانب المرائيمياغالق الرعابر رع ال

، ألحؽ إغبلؽ المعابر التجارية مع الجا ب االسرائيمي أيرارا فادحة بقطاع التجارة بالتجزئة
حيث أدى ذلؾ ل قص عدد مف السمع األساسية مف األسواؽ هذا فيبل عف م ع التجار أ فسوـ مف 

 .الت قؿ عبر تمؾ المعابر

البيائع رغـ  إلدخاؿسالـ كمعبر وحيد وقد أدى تكريس الجا ب االسرائيمي لمعبر كـر أبو 
 .تد ي قدرتن التشغيمية ال اتجة عف عدـ جاهزيتن لتمبية كافة احتياجات سكاف القطاع

كما أدى ذلؾ إلى ارتفاع تكمفة  قؿ البيائع  ظرا لبعده ال سبي عف مدي ة غزة قمب ال شاط 
ح الديف الستيعاب العدد باإليافة لصعوبة الت قؿ لعد جاهزية طريؽ صبل، التجاري لقطاع غزة

  .الكبير لمشاح ات
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ويويك الجدوؿ التالي عدد شاح ات البيائع الواردة الى القطاع خبلؿ العاـ االخير 
  :2007مقار ة بعددها قبؿ الحصار في يو يو 

  (1-2جذول رقى )
دهب قبم انقطبع خالل انؼبو االخٍر يقبرنت بؼذ ؼذد شبحنبث انبضبئغ انىاردة إنىانًؼذل انٍىيً ن
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، والمشاريع الم شآتا  وب ظرة سريعة لمعوامؿ السابقة يتبيف مدى أهميتوا وتم يرها عمى أد
 .وسيمتي تفصيؿ كؿ م وا فيما بعد، أهمية هذه العوامؿ تختمؼ باختبلؼ طبيعة األعماؿو 

 :الع ارل القتصادية في قطاع غزة .2
وبسبب ، أ ر العامؿ السياسي بشكؿ كبير عمى المؤشرات االقتصادية في قطاع غزة

رة االحتبلؿ عمى ك ير مف مفاصؿ االقتصاد وسيط، التقمبات السياسية الكبيرة والتي يشودها القطاع
 فإ ن ال يوجد مؤشر  ابت يحدد اتجاه االقتصاد في قطاع غزة، كالمعابر واألرايي والموارد الطبيعة

في هذا الجز  عمى بعض المؤشرات االقتصادية المؤ رة في  يركز الباحثوس، (2012، سرداح)
 :ومف هذه المؤشرات، قطاع تجارة التجزئة

 (الناتج الجرالي الرحمي، يشترل عمى رعدل دخل الفرد: )لقتصاديالنر  ا

، يمكف تعريؼ ال مو االقتصادي بم ن " زيادة الدخؿ أو ال اتج القومي الحقيقي عبر الزمف
ويتحقؽ ال مو ( 2005، العبدلي) في ال اتج القومي أو الدخؿ القومي الحقيقيويقاس بمعدؿ ال مو 

وكمما كاف معدؿ ال مو ، درة االقتصاد عمى ا تاج البيائع والخدماتاالقتصادي عف طريؽ زيادة ق
 .أل ن سيؤدي لرفع مستوى معيشة األفراد، أكبر مف معدؿ  مو السكاف كاف ذلؾ أفيؿ

 (2005، صخري) 

وعمين فإف ، ومف ه ا البد مف تعريؼ ال اتج القومي والدخؿ القومي ب وعيوا ال قدي والحقيقي
سوا   –قيمة ال اتج الكمي مف السمع والخدمات ال وائية عمى اختبلؼ أ واعوا  ال اتج االجمالي هو "

، التي ي تجوا المجتمع خبلؿ فترة محددة وغالبا ما تكوف س ة واحدة –استوبلكية أو است مارية 
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الذيف يحمموف ج سية البمد سوا  كا وا مقيميف داخؿ  الطبيعييفوييـ هذا المفوـو جميع األشخاص 
 (2004، حسيف وأخروف) .خارجن خبلؿ فترة التقديرالبمد أو 

أما الدخؿ القومي فوو " مجموع الدخوؿ التي يحصؿ عميوا أفراد المجتمع مقابؿ مساهماتوـ 
في عممية اال تاج خبلؿ فترة زم ية معي ة وهي س ة في الغالب والمتم مة في الريع واألجور والفوائد 

فيقصد بال قدي مقدار ما يكسبن الفرد مقاسا ، لحقيقيأما بخصوص كممتي ال قدي واواألرباح " 
أما الحقيقي فيقصد بن مقدار ما يستطيع أف يحصؿ عمين الفرد مف وحدات السمع ، بوحدات  قدية

 (2004، حسيف وأخروف) .والخدمات بدخمن ال قدي

وهكذا فمف التعريفات السابقة يتيك بمف ال مو االقتصادي يشير بشكؿ مباشر لمزيادة 
كمية في متوسط دخؿ الفرد الحقيقي الذي ال يرتبط بحدوث تغيرات هيكمية أو اقتصادية أو ال

وعكسن تماما هو مفووـ الركود االقتصادي أو الكساد وهو ما يؤ ر تم يرا بالغا وكبيرا في ، اجتماعية
تومؾ هو القدرة الشرائية وبالتالي يؤ ر عمى  مو قطاع التجزئة وتطوره الذي يعتبر الفرد أو المس

ويتـ احتساب ال مو االقتصادي باستخداـ ال سبة  (2001، العيسوي) الودؼ ال وائي لتمبية احتياجاتن
 .المئوية ل مو ال اتج المحمي االجمالي لس ة معي ة ومقار توا بسابقاتوا

 (1994، خصاو ة وأخروف):   يركن تقميم النر  القتصادي لثالثة أقمام

و الذي يحدث بشكؿ عفوي بفعؿ القوى الذاتية التي يممكوا وهو ال م :النر  التمقائي .1
أو أف ال مو  تيجة التباع خطط عممية عمى ، االقتصاد القومي دوف تدخؿ مف الدولة

 .المستوى القومي

وا  ما يظور في ظروؼ ، وهذا ال مو ال يممؾ صيغة االستمرار وال بات :النر  العابر .2
وال تمبث هذه العوامؿ أف تزوؿ لتعيد ، عف العادة است  ائية ك تيجة لعوامؿ طارئة خارجية

 .ال مو لمعدلن السابؽ
وهذا ال مو هو الذي ال يتحقؽ إال بوجود التخطيط الشامؿ لمموارد  :النر  الرخطط لو .3

وهو يرتبط بقدرة المخطط وفعاليتن ومشاركة األفراد ، ومتطمبات المجتمعاالقتصادية 
 .توى جميع األصعدة والمستوياتوالمؤسسات في عممية التخطيط عمى مس

وطبقا لمتقرير االقتصادي الذي اصدرتن وزارة االقتصاد الوط ي في قطاع غزة والصادر 
فإف ال اتج االجمالي شود تراجعا ، والذي يتحدث عف المؤشرات االقتصادية، 18/3/2014بتاريخ 

حيث بمغ ، %15 الذي شود  موا قدره 2012%بالمقار ة مع عاـ 6.5ب سبة  2013خبلؿ عاـ 
( 3.071.195مميار دوالر أمريكي مقابؿ )( 2.870.325) 2013ال اتج المحمي االجمالي لس ة 
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الم طقة وتعزو وزارة االقتصاد الوط ي هذا التراجع لؤلوياع السياسية التي تشودها ، 2012لعاـ 
 باإليافةغزة  وما تبعن مف احكاـ االغبلؽ عمى معابر قطاع، ال سيما في جموورية مصر العربية

وقد ا عكس ذلؾ كمن عمى  صيب الفرد مف ال اتج ، لتدمير غالبية األ فاؽ عمى الشريط الحدودي
دوالرا أمريكيا مسجبل ا خفايا ب سبة  1590المحمي االجمالي حيث بمغ  صيب الفرد ما يقارب 

 .2012% مقار ة بالعاـ 11

يب الفرد مف ال اتج المحمي وبالتالي فمف المؤكد أف كؿ هذه التطورات وا خفاض  ص
)وزارة االقتصاد .القوة الشرائية والذي سيؤدي لزيادة الركود االقتصادي إليعاؼاالجمالي سيؤدي 

 .(2014، الوط ي
 : البطالة =

يمكف تعريؼ مصطمك البطالة بمك ر مف طريقة فالبطالة حسب المقاييس والمعايير الدولية 
تموف لسف العمؿ ولـ يعمموا أبدا خبلؿ فترة االس اد في أي  وع الفئة مف جميع األفراد الذيف ي : هي

مف األعماؿ وكا وا خبلؿ هذه الفترة مستعديف لمعمؿ وقاموا بالبحث ع ن بإحدى الطرؽ م ؿ مطالعة 
جواز أو غير ذلؾ مف الطرؽ)، سؤاؿ األصدقا  واألقارب، التسجيؿ في مكاتب االستخداـ، الصحؼ

 .(2011، االحصا  المركزي

أعداد العاطميف عف العمؿ كما في التعريؼ  :أما البطالة حسب التعريؼ الموسع فوي
لؤلفراد خارج القوى العاممة بسبب اليمس مف البحث عف عمؿ لمعاطميف عف العمؿ  باإليافةالسابؽ 

 .(2011، جواز االحصا  المركزي) حسب معايير ومقاييس م ظمة العمؿ الدولية
 :التشغيل  مياماتو= 

وقد عرفت ، يع ي ت ظيـ التوظيؼ الكامؿ واالستعماؿ المطمؽ لمموارد البشرية والماديةوهو 
التشغيؿ بمفؽ واسع ارتكز عمى مفووـ الت مية االقتصادية  1964( لعاـ 112االتفاقية الدولية رقـ )

 .وعمى يماف العمؿ لكؿ شخص راغب فين، واالستغبلؿ األم ؿ لمع صر البشري في  مو االقتصاد
يكوف م تجا ،اف يختار هذا العمؿ بحرية وامكا ية اكتساب المؤهبلت اليرورية لممارسة العمؿ  وأف

 .لتستعمؿ فين هذه المؤهبلتالم اسب 
 :الق ى العارمة في األراضي الفممطينية -

فعمى ، تعكس أوياع سوؽ العمؿ الحالة التي يمر فيوا االقتصاد الفمسطي ي بشكؿ عاـ
، وا خفاض  سبة المشاركة، اع في معدالت زيادة السكاف في سف العمؿالصعيد الكمي  بلحظ ارتف
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حيث يعا ي سوؽ العمؿ مف عدـ توازف يتم ؿ في عجز الطمب عف الوصوؿ ، ارتفاع معدؿ البطالة
وع د التدقيؽ في أسباب القصور عف العمؿ  جد أف السبب الرئيس يعود ليعؼ ، لمستوى العرض

عمى توليد التراكـ الرأسمالي الم اسب لخمؽ فرص عمؿ كافية ال شاط االست ماري وعدـ قدرتن 
 .المتصاص الزيادة الس وية في األيدي العاممة

بسبب اال حدار الكبير تفاقمت مشكمة عدـ التوازف في س وات اال تفاية ال ا ية وما بعدها 
ميف األشخاص العام) وهذا عمى الرغـ مف أف قوة العمؿ، الذي حصؿ في ال شاط االقتصادي

% وهو معدؿ أقؿ بقميؿ مف 3.5كا ت تزداد خبلؿ س وات اال تفاية وما بعدها بمعدؿ ( والعاطميف
وربما هذا يعود لعامؿ االحباط الذي ، %3.6وهو ( السكاف في سف العمؿ) الزيادة في القوة البشرية

 (2011، ماس وأخروف) .يحوؿ دوف أف يسعى األفراد لموصوؿ لسوؽ العمؿ

بمف  18/3/2014رير الصادر عف وزارة االقتصاد الوط ي في قطاع غزة في وقد أشار التق
في ال شاطات االقتصادية المختمفة قد ا خفيت  2013 سبة المشاركة في القوى العاممة لعاـ 

( 218908( فردا مقابؿ )210987حيث بمغ مجموع العامميف )، 2012% مقار ة بعاـ 3.7ب سبة 
، يادة عدد العامميف ب سبة أقؿ مف معدؿ  مو حجـ القوى العاممةو تيجة لز ، 2012فردا في عاـ 

 .2012% عاـ 26.95% مقار ة ب 42.23إلى  2013ارتفع معدؿ البطالة في غزة عاـ 

ترجع وزارة االقتصاد الوط ي ارتفاع معدالت البطالة إلى ا خفاض مؤشر األعماؿ ب سبة 
بيرة مما أ ر عمى القطاع الص اعي حيث ا خفيت حركة األ فاؽ ب سبة ك، % بصفة عامة24

% بسبب ا خفاض الواردات 31.5وا خفيت المبيعات التجارية ب سبة ، %26.95با خفاض قدره 
 (2014، وزارة االقتصاد الوط ي) .وهذا يؤ ر بشكؿ كبير عمى قطاع التجزئة

 : التضخم -

رتفاع فقد عرفن البعض عمى أ ن " اال، تعددت مفاهيـ التيخـ في الفكر االقتصادي
في القيمة الحقيقية لوحدة ال قد " كما تـ واال خفاض المستمر ، المستمر والممحوظ في األسعار

تعريفن عمى أ ن " االرتفاع المستمر في المستوى العاـ لؤلسعار في دولة ما ال اجـ عف فائض 
 .الطمب عما هو معروض مف السمع والخدمات خبلؿ فترة زم ية معي ة "

ف التيخـ يمكف تعريفن "بم ن ارتفاع مستمر ومتواصؿ في األسعار يفوؽ كما يرى البعض أ
 .(2011، رجب) "لزيادة األسعاروزيادة في الطمب عف العرض مما يؤدي ، زيادة األجور
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 :أن اع التضخم

إال أ وا تشترؾ في خاصية واحدة وهي عجز ال قود ، يمتاز التيخـ بتعدد أ واعن واختبلفوا
الذي يست د ) اما عف حالة التيخـ في قطاع غزة فقد سجؿ الرقـ القياسي ،مبلعف أدا  وظيفتوا كا

أسعار  الرتفاعوذلؾ  تيجة ، %5.95بمعدؿ  2013ارتفاعا في العاـ ( لن في مقياس التيخـ
وأسعار السمع التموي ية ب سبة ، %23.8وأسعار مواد الب ا  ب سبة ، %35.3المحروقات ب سبة 

وذلؾ بالرغـ مف ا خفاض أسعار المجموعة ، %3.4يروات ب سبة % وارتفاع أسعار الخ4.5
% 0.15% وا خفاض أسعار الحميب ومشتقاتن ب سبة23.3الغذائية المتعمقة بالدر يات ب سبة 

 .(2014، وزارة االقتصاد الوط ي) %1.9وا خفاض أسعار المحوـ واألسماؾ ب سبة 

 : المي لة -

أما السيولة في مع اها التجاري فوي قابمية  ،السيولة في مع اها المطمؽ تع ي ال قدية
وحيث أف الودؼ مف االحتفاظ بمصوؿ سائمة هو ، األصوؿ لمتحوؿ إلى  قدية بسرعة وبدوف خسائر

لذلؾ فالسيولة تعتبر مفوـو ، األدا  حاليا أو في غيوف فترة قصيرةمواجوة االلتزامات المستحقة 
زامات التحوؿ ل قدية بسرعة وبدوف خسائر وبيف االلتيعبر عف العبلقة بيف ال قدية واألصوؿ سومة 

لذلؾ ال يمكف تحديد سيولة أي مصرؼ أو أي فرد إال في يو  استحقاقات ، المطموب الوفا  بوا
ولمسيولة مفووـ مجرد حيث تعرؼ بم وا " القدرة عمى توفير ، (2002، عبد الحميد) التزاماتن

تطمبات الزبائف غير التعاقدية بمسعار م اسبة في كؿ وم، األمواؿ لمواجوة االلتزامات التعاقدية
 .األوقات

، ال قد) أما بالمفووـ االقتصادي الشامؿ فإف السيولة تع ي عرض ال قد المكوف مف كؿ مف
وطبقا لوذا التعريؼ تخرج الودائع األج بية لغير ( لمودائع المربوطة باإليافة، الودائع تحت الطمب

 .الشامؿ المقيميف مف مفوـو السيولة

 :ر اتب الر ظفين -

أشارت دراسة أعدتوا مؤسسة بكدار بمف السمطة الوط ية الفمسطي ية وم ذ حالة اال قساـ بيف 
مميوف شيقؿ شوريا لتغطية الرواتب والوقود واألدوية م وا  330اليفة الغربية وقطاع غزة تدفع 

 .(2010، عبد ال بي) مميوف شيقؿ لمرواتب فقط 270

واألجور يحتؿ أك ر مف  صؼ  بالرواتر وزارة المالية الفمسطي ية أف ب د ويتيك مف تقاري
 ،1996% عاـ 56فقد شكؿ ب د األجور والرواتب ، ال فقات الجارية لمسمطة الوط ية الفمسطي ية

 .2008% عاـ 54و
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فإف ، و ظرا ليعؼ االقتصاد واال تاج في قطاع غزة  تيجة تشديد الحصار واغبلؽ المعابر
عبد ) جزئة تعتمد اعتمادا رئيسيا عمى رواتب الموظفيف كمصدر أساسي لمقوة الشرائيةالت م شآت
 .(2010، ال بي

و ظرا لمتقمبات السياسية التي تحصؿ في فمسطيف والذي يعتبر قطاع غزة أكبر المتم ريف 
بسبب  2014فإف العقوبات االسرائيمية عمى السمطة الفمسطي ية عاـ ، بوا مف جميع ال واحي

وقؼ مف المفاويات سيؤدي وببل شؾ ال قطاع أو عدـ ا تظاـ تحويؿ أمواؿ اليرائب التي الم
مما سيؤدي إللحاؽ اليرر األكبر ، يجبيوا الجا ب االسرائيمي مف التجار وسيوقؼ تحويموا لمسمطة

، عبد الكريـ) في ألية دفع الرواتب وبالتالي ستتم ر الحركة التجارية واالقتصادية في قطاع غزة
2014). 
 :أزرة الكيرباء  الطاقة -

مما زاد ، يعا ي قطاع غزة م ذ سبع س وات مف أزمة ا قطاع الكوربا  بشكؿ يومي ومتكرر
لتم يراتوا وا عكاساتوا  باإليافةمف معا اة المواط يف في غزة أل وا تمس مختمؼ جوا ب الحياة 

 .(2014، حسيف) االقتصادية والمالية واالجتماعية والصحية

 الجا ب االسرائيمي ويزود القاع عف طريؽ: زويد القطاع بالكوربا  مف  بل ة مصادرويتـ ت
ميجاواط  27الجا ب المصري ويزود القطاع بحوالي ، واطميجا 120عشرة خطوط وبما مجموعن 
الشركة الفمسطي ية لمكوربا  والتي ال تعمؿ بكامؿ طاقتوا اال تاجية ، عف طريؽ خطيف رئيسييف

وبذلؾ ، ميجاواط 130% مف طاقتوا الكاممة والبالغة 50جاواط وهو ما يشكؿ مي 65حيث توفر 
 212في قطاع غزة مف المصادر ال بل ة هو يكوف مجموع ما هو متوفر مف الطاقة الكوربائية 

وفي المقابؿ تتبايف احتياجات قطاع غزة موسميا حيث تبمغ احتياجات قطاع غزة خبلؿ ، ميجاواط
 380وتتراجع االحتياجات إلى ، يجاواط في فصمي الصيؼ والشتا م 440موسـ الذروة إلى 

ميجا واط مف  150وبال تيجة يظور عجز كبير يصؿ إلى أك ر مف ، ميجاواط باقي أياـ العاـ
 . (2014، حسيف) احتياجات قطاع غزة مف الكوربا 

 أزمة الكوربا  والطاقة في قطاع غزة تؤ ر عمى مختمؼ فإفومف خبلؿ جميع ما سبؽ 
ليعؼ القوة الشرائية لدى المواط يف  تيجة الرتفاع  مما أدى  واحي الحياة السيما القطاع التجاري

التجارية  تيجة لشرا   الم شآتاألسعار بسبب األعبا  المالية االيافية التي يتحمموا أصحاب 
كؿ كبير عمى يعتمد بشوألف قطاع التجزئة  .السوالر والب زيف وصيا ة المولدات الكوربائية الخاصة

التجارية فإف ارتفاع أسعار الوقود قد أ ر بشكؿ كبير عمى أسعار السمع  تيجة  الم شآتالت قؿ بيف 
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التجارية لتشغيؿ مولدات كوربائية لمدة  الم شآتاليطرار أصحاب  باإليافةاأل فاؽ  إلغبلؽ
 .طويمة يوميا خوفا مف فساد السمع خصوصا المواد الغذائية

 :ية  الثقافيةالع ارل الجتراع .3
 ثقافة المتيالك() تغير أنراط الحياة

وهذا ، بدأ  مط االستوبلؾ الغربي في اال تشار في مختمؼ دوؿ العالـ وخاصة العالـ ال الث
أو ال ورة في مجاؿ االتصاالت ، مرتبط بالتطورات التي طرأت عمى وسائؿ االتصاؿ الجماهيري

مما أدى إلى زيادة ، التي تب وا وسائؿ االعبلـ خاصة فيما يتعمؽ بالمادة االعبل ية، عموما
وساهـ ذلؾ في حدوث  وع مف الفجوة ، االستوبلؾ بشكؿ أكبر بك ير مف ا خفاض األسعار

 . (2009، فياض) االستوبلكية بيف األفراد

فبالرغـ مف ال مط ، تمعب عوامؿ أخرى في تغير أ ماط االستوبلؾ خصوصا في قطاع غزة
ط الغربية في االستوبلؾ إال أف العامميف السياسي واالقتصادي قد أ را بشكؿ كبير العاـ بتقميد األ ما
 .عمى تمؾ األ ماط

موزعيف ، دي ارا أرد يا 158.2وقد بمغ متوسط ا فاؽ الفرد الشوري في األرايي الفمسطي ية 
حيث بمغت حصة ، دي ارا في قطاع غزة ( 109.8، دي ارا لميفة 188.1) عمى ال حو التالي

 .دي ارا لغير الطعاـ 52.4و دي ارا 44.8لطعاـ مف اال فاؽ في قطاع غزة ا

إلى  5/1/2011أظور المسك الذي أجراه جواز االحصا  المركزي خبلؿ الفترة مف 
 : بمف متوسط االستوبلؾ الشوري لمفرد مف السمع الغذائية في قطاع غزة كاف كالتالي 14/1/2012

 كغـ 12.3 رهمقدا ما والخبز وم تجاتوا الحبوب. 

 كغـ 4.3مقداره  ما والدواجف المحـو. 

 كغـ .6مقداره  ما البحر وم تجات األسماؾ. 

 كغـ 1.7مقداره  ما والبيض وم تجاتوا األلباف. 

 كغـ 1.2مقداره  ما والدهوف الزيوت. 

 كغـ 4.6مقداره  ما الطازجة الفواكن. 

 كغـ .2مقداره  ما المكسرات. 

 كغـ 9.1مقداره  ما الطازجة الخيروات. 
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 كغـ 2.4مقداره  ما الدر يات. 

 كغـ 1.8مقداره  ما السكر. 

 كغـ5مقداره  ما الممك .. 

والتي ال ، وتشير االحصائيات السابقة لمحاجة المستمرة لمفرد مف المواد االستوبلكية
 م شآتوهي حاجات يتـ اشباع بعيوا عف طريؽ ، يستطيع بمي حاؿ مف األحواؿ االستغ ا  ع وا

 .(2012، االحصا  المركزي) جزئةالبيع بالت
 :الفقر

 ،تذبذبت  سبة الفقر في فمسطيف تبعا لؤلحواؿ السياسية التي أ رت اقتصاديا عمى السكاف،
وفقاً  لممفووـ الوط ي لمفقر والذي يست د إلى التعريؼ الرسمي لمفقر الذي تـ ويعن في العاـ 

از ة االحتياجات األساسية ألسرة تتملؼ وييـ التعريؼ مبلمك مطمقة و سبية تست د إلى مو  .1997
مف خمس أفراد )بالغيف ا  يف و بل ة أطفاؿ(، هذا وقد تـ إعداد خطي فقر وفقًا أل ماط االستوبلؾ 

% مف مجموع السكاف في األرايي الفمسطي ية عاـ  21الحقيقية لؤلسر، فقد بمغت  سبة الفقر 
% في قطاع 38.8فة الغربية و% في الي17.8، بواقع 2011 % خبلؿ عاـ 25.8 ،1999
% 7.8بواقع  % مف األفراد في فمسطيف يعا وف مف الفقر المدقع،12.9كما تبيف أف حوالي . غزة

هذا مع العمـ اف خط الفقر لبلسرة المرجعية قد بمغ  % في قطاع غزة.21.1في اليفة الغربية و
 (2013صا  المركزي،)االحشيكؿ. 1,832شيكؿ اسرائيمي وخط الفقر المدقع قد بمغ  2,293

ألؼ أسرة  80كما أشار بر امج المساعدات في وزارة الشئوف االجتماعية لوجود حوالي 
%  47حيث حصؿ ما مجموعن ، 2006يتمقوف مساعدات غذائية مف بر امج الغذا  العالمي عاـ 

عالمي مف مجموع السكاف في قطاع غزة واليفة الغربية عمى مساعدات األو روا وبر امج الغذا  ال
وقد أ رت ال سب السابقة في معدالت استوبلؾ الفرد فعدـ استقرار معدالت ، 2010خبلؿ عاـ 

بمكاف اتباع استراتيجيات  ابتة لدى االستوبلؾ أو ارتفاع وا خفاض  سب الفقر جعؿ مف الصعوبة 
مؾ لتم يرها عمى معدؿ دوراف رأس الماؿ لت باإليافة، التجارية االستوبلكية الم شآتأصحاب 
 . (2010، ماس) الم شآت
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 :التركيب العائمي  رعدل نر  المكان

 2011قد بمغ حتى عاـ  الفمسطي ييفأشار جواز االحصا  المركزي بمف عدد المواط يف 
مميوف  سمة في  1588692،  سمة في اليفة الغربية 2580168م وـ ، مميوف  سمة 4.11

 .في قطاع غزة%  38و % في اليفة الغربية 62قطاع غزة بمعدؿ 

حيث يشير التركيب العمري لمسكاف في ، حيث يعتبر المجتمع الفمسطي ي مجتمعا فتيا
% مف  40.8س ة قد بمغ  14إلى أف  سبة األفراد ما دوف  2011األرايي الفمسطي ية عاـ 

يبمغ  سبة و  ،% فقط مف اجمالي السكاف 2.9س ة  65اجمالي السكاف في حيف يبمغ  سبة ما فوؽ 
فمسطيف في ، 2011، الفمسطي ي لئلحصا ) الجواز المركزي .% 29.6 س ة 29-15اد بيف األفر 
 أف حوالي 2010وتتميز قوة العمؿ الفمسطي ية بارتفاع الموارة حيث تظور االحصائيات لعاـ ( أرقاـ

كذلؾ تشير االحصائيات إلى تد ي  سبة ، ( س ة ممتحقوف بالتعميـ29-15) % مف الشباب 44.7
 شرة ، 2012، الفمسطي ي لئلحصا الجواز المركزي . ). %8ي هذه الفئة حيث ال تتعدى األمية ف

وتعتبر المشاركة مف قبؿ فئة الشباب في القوة العاممة أساسا لمدى  شاط السوؽ وفاعميتن  خاصة (.
% مف اجمالي القوى  41.1س ة ب سبة  15ويشارؾ األفراد ما فوؽ ، في توفير فرص العمؿ

ويمكف القوؿ أف هذه ال سبة بقيت في ، 2009لعاـ %  41.6مقار ة مع  2010ـ العاممة لعا
 41.7وأعبلها  2002% عاـ  37.9حيث بمغت أد ى  سبة لوا  2000تذبذب مستمر م ذ عاـ 

 .2007لعاـ 

يمف الفئة العمرية مف  2011وقد بمغت أعمى  سبة مشاركة في القوى العاممة لعاـ 
ويدؿ ذلؾ ، عاما( 24 - 15% لمفئة مف ) 28.5 يميوا ب سبة، % 58.7( عاما ب سبة 35-44)

عمى أف القوى العاممة تتمتع بمستوى تعميمي عالي مما يؤهموا لمدخوؿ في سوؽ العمؿ في شتى 
 .(2012، الفمسطي ي لئلحصا الجواز المركزي ) المجاالت وم وا قطاع البيع بالتجزئة

 :التعميم كرؤشر ثقافي

 اال تقاؿ بغرض العممية المعارؼ واكتساب والتمهيؿ التعميـ اعتبار تـي أف القوؿ  افمة مف
 عمى واالجتماعية االقتصادية والت مية لم مو المعززة الرئيسية الدوافع أحد المعرفة إلى اقتصاد

ألساسي  الرأسماؿ فوو، مميزة مكا ة والتمهيؿ التعميـ ويكتسب اكتسب وفمسطي ًيا، الصعيد العالمي
بال سبة  األرض كا ت فإذا أخرى وبكممة، وال زوح والتشرد ال كبة يو  عمى خاصة لمفمسطي ييف
هذه  في جزئي ولو كتعويض التعميـ جا  فقد، واحد آف في الرزؽ ومصدر الوطف تع ي لمفمسطي ي
اإلسرائيمي  والحياري ال قافي التحدي عمى رًدا جا ت  احية مف والتعميـ فالتربية، المعقدة المعادلة
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واإلعالة  لمرزؽ كمصدر ومفصمًيا موًما دوًرا لعب  ا ية  احية ومف  احية؛ مف الصويو ي ابعوالط
عمى  الصعب مف فميس وعمين، والطبيعة األرض وهو اإل تاج ع اصر مف رئيسي مكوف فقداف بعد

ا وهذ، إقميمًيا األعمى تعتبر والتي فمسطيف في التعميـ بمؤسسات االلتحاؽ معدالت مشاهدة المراقب
عف  وال زوح المجو  حاالت فسبب، لمفمسطي ييف بال سبة لمتعميـ المت اهية األهمية بويوح يعكس

 والتجارة والص اعة بالزراعة المتم مة الرزؽ مصادر ا قطاع مف تبله وما األمبلؾ وفقداف األرايي
 مف الودؼوكاف ، لمفمسطي ييف بال سبة خاصة أهمية لمتعميـ أصبك المجتمع في كبيرة شريحة لدى
 باإليافة، األغمب عمى الخارج في وظائؼ عمى حصولوـ حيف األهالي مساعدة األب ا  تعميـ

 .الوط ية والكيا ية لمووية اال تما  لتعميؽ

 ال ا وية المرحمة في التسرب  سبة زيادة مف يعا ي الفمسطي ية األرايي في التعميـ أف إال 
 ويعود السكاف. بعدد مقار ة الجامعات طبلب  سبة عوارتفا، معمـ لكؿ الطمبة عدد معدؿ وتزايد
 وم ع، السكفعف  لممدارس البعيدة المسافة، ال ا وية المرحمة في التسرب  سبة زيادة في السبب
 بعض الطبلب يدفع مما والفقر المبكر الزواج ظاهرة وا تشار، إليوا الذهاب مف لب اتوـ األهالي
 . (2008، الفمسطي يقع الجواز المركزي لئلحصا  )مو  المعيشة في أسرهـ لمساعدة لمعمؿ

 توظيؼ وعدـ السكاف عدد لتزايد طبيعي  تاج هي المرتفعة المعدالت هذه ويمكف القوؿ بمف
 في استمرار ه اؾ أف عمى يدؿ وهذا عدد الطبلب في الزيادة لتغطية المعمميف مف الكافي العدد
، الفمسطي ية األرايي في التعميمي دا األ عمى اسمبً  يؤ ر مما، معمـ لكؿ الطمبة معدالت ارتفاع
 المعيمة هذه ت عكس أف الطبيعي فمف الموارد و درة والحصار البطالة حاالت استمرار ظؿ وفي
 توفر لقمة خاصة السكاف بعدد مقار ة الجامعات طبلب  سبة تزايد عمى بيبللن ييفي مؤشر عمى
 في تحسً ا الكمية تظور المؤشرات فإف عامة صورةوب، والمو ية الف ية المعاهد مف الكافي العدد

  وعية مستوى عمى فحص الي يحتاج التحسف هذا لكف، الفمسطي ية االرايي في التعميمية العممية
 أهـ مف التعميـ ويعتبر، (55: 2006،ماس) الطالب بوا يتزود التي الموارات و وعية التعميـ

 باإل ساف االست مار فاف الموارد الطبيعية لقمة  تيجةو  واسع قطاع كو ن وذلؾ االجتماعية المؤشرات
 تخطيًطا التعميمية عمى العممية أ ر قد اإلسرائيمي العدواف أف إال، مومة وط ية أولوية سيصبك
االجتماعية  الت مية في مومة أداة التعميـ أف كما، (31 :2004 ،)عبد الكريـ وأدا  وسياسة

المجتمعية  المتطمبات تمبية الفمسطي ي والتعميـ التربية ظاـل  المطموب فإف وعمين، واالقتصادية
 مف ذلؾ تحقيؽ ويمكف، والسياسية واالقتصادية االجتماعية مواراتوـ تطوير مف الطمبة وتمكيف

 وتطوير التعميـ  وعية وتطوير وتحسيف بالتعميـ األطفاؿ كافة التحاؽ مستمزمات خبلؿ توفير
 واإلدارة التخطيط مجاالت في القدرات وتطوير رسمي يروالغ الرسمي  ظـ التعميـ وتحسيف
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( 2013،وزارة التخطيط، )التعميمي القطاع في العاممة البشرية القدرات المالية وتطوير والسياسات
 القرار التربوي صا ع عمى يتوجب فم ن أعبله إليوا والمشار المرجوة األهداؼ تحقيؽ أجؿ ومف

 الرغـ مف وعمى، ممموسة وتمهيمية و قافية وتربوية تعميمية سياسات رسـ الفمسطي ي والتعميمي
 ا ن ال م طمؽ مف وخاصة التعميـ  ظاـ  وعية إلي ا تقادات وجوت فقد التعميـ في الممحوظ التحسف

 مف م ظمة بتكميؼ اجري تقرير وكشؼ، الكافي ال حو عمى المستقبمي العمؿ لسوؽ الخريجيف يعد
 وتقدـ امتحا ات، ال شط التعميـ لتعزيز يكفي ما يفعؿ ال لفمسطي يا التربوي ال ظاـ إف اليو سكو
 .قمب ظور عف الحفظ أساس عمى القائـ االمتحاف عمى كبلسيكيا م اال التوجيوي

لمت مية  دولية مساعدات عمى الحصوؿ ك يًرا السوؿ مف ا ن لمت مية العالمي التقرير ويذكر
 بالحصوؿ مقار ة التعميـ أو الصحة قدرات وت مية الكمي االقتصاد سياسات أجؿ مف االقتصادية

ذا، (23 :2011،الدولي )الب ؾ العمؿ فرص لخمؽ عمى مساعدات  التقرير إلى االست اد تـ ما وا 
 هذه باستغبلؿ تقـ لـ الفمسطي ية التعميمية السياسة بمف يميؿ لبلعتقاد الباحث فإف لمت مية العالمي

 الكافي بالقدر والمعرفية المو ية العمـو اكتساب في قدًما رلمسي، المطموب ال حو عمى المساعدات
 .المجتمعية لمت مية

، بعض االحصائيات عف واقع التعميـ في األرايي الفمسطي ية الباحث سوؽيوفيما يمي 
بواقع  %38 بمغت الفمسطي ية في األرايي 1997يتيك أف  سبة االلتحاؽ بالتعميـ س ة  حيث
 %41.1 بالتعميـ لمذكور االلتحاؽ معدؿ بمغ كما، غزة لقطاع %43.7و الغربية لميفة 37.7%
 في ممحوظ حدوث ارتفاع الى 2007 العاـ تعداد  تائج وتشير، لئل اث فقط %36.7 مقابؿ في

 % %44.8 % الى 38 مف ال سبة ارتفعت حيث، الفمسطي ية األرايي في بالتعميـ االلتحاؽ  سب
 ولقد ؛الغربيةاليفة  في م يمتوا مف أعمى غزة قطاع في حاؽااللت و سبة واإل اث الذكور مف لكؿ
 االلتحاؽ بالتعميـ معدالت وتعتمد، الغربية لميفة %47.7و غزة لقطاع % 48.5 ال سبة بمغت
، التعميمية ذاتوا العممية بمهمية واألفراد األسر بإيماف تتعمؽ اجتماعية بعيوا عوامؿ عدة عمى

م ن  االقتصادية والجدوى التعميـ ألهمية األهؿ  ظرة تخص واقتصادية  قافية أسباب وبعيوا
 .(2009، )صبلحواألسرة  الفرد عمى المستقبمية وا عكاساتن

 : الع ارل القان نية  .4
 العمػؿ وقػوا يف وأعمػاؿ الم ظمػة  ػوع تحكػـ التػي والتشػريعات القػوا يف تشػمؿ مسػك حيػث

 والجمػػػارؾ اليػػػرائب قػػػوا يفو  عمػػػى البيئػػػة والمحافظػػػة التمػػػوث م ػػع وقػػػوا يف، والتػػمميف
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، وقػػػػػد صػػػػػدر فػػػػػي فمسػػػػػطيف العديػػػػػد مػػػػػف القػػػػػوا يف والتػػػػػي تع ػػػػػي بحمايػػػػػة (115: 1999 ،المغربػػػػػي)
 .(3)ممحؽ رقـ  وقوا يف وتشريعات قا و ية ت ظـ عمؿ التجار ،المستومؾ

 التشريعات القان نية لتنظيم عرل التجار:

 تشريعات حراية الرمتيمك:
  (:اتفاقيات باريس القتصادية، كيالتخميص الجرر ) رائيميالتبعية لق انين الجانب الم

، المحتمة األرايي في االقتصاد يد العقابية الممارسات مف عديدة أشكاال إسرائيؿ مارست
يعاؼ االقتصادية التبعية مبدأ ترسيخ إلى وهدفت ، الفمسطي ية األرايي في االقتصادية الب ية وا 
 :يمي ما الممارسات هذه أشكاؿ ومف

 سيطرة كاممة فرض عمى إسرائيؿ عممت الفمسطي ية لؤلرايي اإلسرائيمي االحتبلؿ أ ر مىع .1
 عممت عمى حيث، المياه الموارد هذه ومف الفمسطي ية األرايي في الطبيعة الموارد عمى
 عف طريؽ وذلؾ، والطبيعي السميـ بالشكؿ المورد هذا استخداـ مف الفمسطي ي وحرماف م ع

 مف أرايي % 68حوالي والقطاع اليفة أرايي مف كبيرة أجزا  ىعم الكبيرة السيطرة
، (21: 2003، ال قيب (1994 عاـ حتى وذلؾ، ع القطا أرايي مف %40و اليفة
المياه  مف حاجتوا سد في الستخداموا وذلؾ الفمسطي ية؛ المياه  وب أسموب إسرائيؿ واتبعت
، وغزة اليفة أرايي عمى امةالمق المستوط ات إلى اليوود مف كبيرة اعدد قدـو بسبب
 مميوف متر 500-400مف  غزة وقطاع الغربية اليفة مياه مف س ويا إسرائيؿ وت وب
 الزراعي القطاع عمى تمسيسن سبؽ وما، جدا عالية تعتبر الكمية وهذه المياه مف مكعب
 في اإلسرائيمية االحتبللية لجوة السياسات وذلؾ، الص اعة قطاع عمى أييا ي سحب
 االقتصاد في ال اشئة الفمسطي ية القطاعات اإل تاجية كافة وتكييؼ والمياه األرض ةمصادر 
 .وتطوًرا تفوًقا األك ر والسوؽ اإلسرائيمي االقتصادية لمسياسات ممحؽ إلى الوط ي

 عممت الفمسطي ية؛ لؤلرايي اإلسرائيمي االحتبلؿ بعدفسيطرة والتحكـ في القطاع المالي ال .2
 في وسمحت، فمسطيف في تعمؿ التي والعربية المصارؼ المحمية كافة إغبلؽ عمى إسرائيؿ
 هذه فقدت وه ا، الفمسطي ية األرايي فقط داخؿ اإلسرائيمية لممصارؼ فروع بفتك المقابؿ

 طريؽ عف والمست مر وذلؾ المدخر بيف وسيط تكوف أف وهي وظائفوا أهـ أحد المصارؼ
 أ ر مما، فمسطيف في لبلست مار تشجيعوـل وذلؾ، لممست مريف والقروض التسويبلت م ك
 . (21 :2003 ال قيب، (المحتمة األرايي في االست مار عمى
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 إسرائيؿ قامت حيث :التحكـ والسيطرة عمى قطاع التجارة الخارجية لؤلرايي الفمسطي ية .3
 عوائؽ أي بدوف لمبيائع اإلسرائيمية وجسر مفتوح سوؽ إلى الفمسطي ي األرايي تحويؿب
 حتى أو إليوا الفمسطي ية المتجن البيائع بحؽ ظالمة قيود فريت المقابؿ وفي ،قيود أو

 تصب اليرائب هذه كا ت فقد اليرائب فرض في إسرائيؿ تحكـ و تيجة، الخارجي لمعالـ
 المستورد عمى األعبا  مف زاد وهذا الفمسطي ية المصمحة ومتجاهمة مصمحة إسرائيؿ في

 .)27: 2003 ،ال قيب) الفمسطي ي

 يرائب فرض تـحيث  :فرض يرائب جديدة عمى السكاف في األرايي الفمسطي ية .4
 اليرائب هذه وكا ت، إسرائيؿ طريؽ عف الخارج مف يستوردوف الذيف التجار جمركية عمى

 واالقتصاد الفمسطي ي المواطف عمى بال فع تعود أف دوف لمخزي ة اإلسرائيمية تذهب
 دولة داخؿ العاممة الفمسطي ية العمالة عمى دخؿ يريبة فرض تـ كما ،الفمسطي ي
 .)29 :2003 ،)ال قيب الفمسطي ي االقتصاد عمى بال فع أف تعود دوف االحتبلؿ

 باريس اتفاؽ جا  :اتفاؽ باريس االقتصادي وأ ره عمى ال مو االقتصادي الفمسطي ي .5
الفمسطي ية  السمطة الوط ية وا  شا  الذاتي الحكـ اتفاقية توقيع بعد 1994 عاـ االقتصادي

 الفمسطي ية بسبب األرايي في اإل تاجية القاعدة إيعاؼ في ساهـ االتفاؽ هذاو 
 تكوف أف االتفاؽ عمى :م بل أبرزها مف الفمسطي ي، وكاف الجا ب بحؽ المجحفة اال تواكات

 مف بمك ر القيمة هذه تخفيض الفمسطي ية لمسمطة يجوز وال %17 الميافة اليريبة قيمة
 االزدياد هذا عمى ( ترتب21 :1996 لبلستعبلمات، العاـ الويئة (%15إلى  لتصؿ 2%

 كوف والفقر العادي، وذلؾ المدقع الفقر بشقية الفمسطي ي الفقر  سب في ارتفاع الكار ي
 .أساسي بشكؿ الدخؿ يتحمموا محدودي والتي مباشرة الغير اليريبة ل سب المذهؿ االرتفاع

-1994 مف لمفترة الفمسطي ية السمطة أرايي في االقتصادية القطاعات أدا  تطور .6
 فقد، المرحمية االتفاقيات في الفمسطي ي الطرؼ بحؽ لمغاية المجحفة الشروط رغـف :2010
 اقتصاد ب ا إلي  الوادفة والوزارات المؤسسات مف مجموعة ب ا  الوليدة السمطة حاولت
، ك موذج س غافورة يتـ ذكر ام ك يرا كاف وتحديًدا األسيوية ال مور  مط عمى ومستداـ سوي
عمى  الطريؽ قطع أساس عمى القائـ اإلسرائيمي المشروع لحجـ مدركة تكف لـ أ وا واألهـ
 .واالستقبلؿ السيادة
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 :الع ارل التكن ل جية .5
 خصائص في بشمف المتغيرات توقعات التك ولوجية البيئية المتغيرات مسك ي تج حيث

 جديدة م تجات تظور فقد .اإل تاج خطوط أو الم تج وتصميـ، وااستخدام وأساليب اآللية التجويزات
 عمى طمًبا خمقت اآللية التي الحاسبات أجوزة ظوور م ؿ مكممة أخرى م تجات عمى تخمؽ الطمب
 التكامؿ م ؿ لم مو الم ظمة إستراتيجية تصميـ التوقعات عمى هذه م ؿ وتؤ ر، الصمبة األسطوا ات

 ص اعية بيف شركات التك ولوجية التحالفات بشمف توقعات التحميؿ يويئ ذلؾ إلى إيافة .الرأسي
 تطوير إلى جديدة تك ولوجيا تطوير يؤدي وقد .الم ظمة إلين ت تمي الذي المجاؿ  فس في متعاو ة
 .(164 :2005، مصطفى) جديد م تج

حد  فوو سريع الحركة ويتم ر إلى، يعتبر قطاع تجارة التجزئة مف أشد البيئات الت افسيةو 
وقد أ رت التغيرات في ، كبير باالتجاهات االستوبلكية والطمب عمى الخدمات السريعة والفورية

 .قطاع تك ولوجيا المعمومات عمى الطريقة التي يؤدي بوا قطاع تجارة التجزئة أعمالن

خدمة ، المعامبلت التي تتـ عبر الوواتؼ الذكية، هذه المتغيرات تشمؿ التجارة االلكترو ية
ي فاي داخؿ المتجر  فسن حيث تمكف هذه االتجاهات التك ولوجية العمبل  مف الحصوؿ عمى الوا

لذلؾ فإف عمى تجار التجزئة مواكبة هذه االتجاهات ، السمع والخدمات التجارية بشكؿ أسرع
والقدرة عمى متابعة االستفادة مف والتطورات في االبتكارات التك ولوجية الفائقة لموصوؿ لعمبلئوـ 

 .(2013، مما يع ي ال مو في األرباح في قطاع البيع بالتجزئة)جابر، جاهات العمبل  واالبتكاراتات
 :امتخدام التقنيات الحديثة في تجارة التجزئة

 :التجارة اللكتر نية -1

التجارة االلكترو ية هي ت فيذ وادارة أ شطة التجارة المتعمقة بالبياعة والخدمات بواسطة 
 :وهي ت قسـ إلى عدة أقساـ، إلكترو ي م ؿ شبكات الكمبيوتر الخاصةاال تر ت أو أي وسط 

 (C2C):تجارة إلكتر نية رن الرمتيمك إلى الرمتيمك

وفيوا يعرض المستومؾ ، حيث تتـ فيوا عممية البيع والشرا  مف مستومؾ ألخر دوف تدخؿ وسيط
 .e.Bayومف المواقع التي توفر هذه الخدمة ، بياعتن ليشتريوا مستومؾ أخر
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 ( (B2Cاألفراد(:) تجارة إلكتر نية بين الشركات  الزبائن

وفيوا تتـ المعامبلت جميعوا عبر اال تر ت بيف الم تج والمستومؾ بد ا مف اختيار السمعة 
 .وا توا  بخدمة التوصيؿ لممستومؾ ال وائي، أو الخدمة ومرورا بعممية الدفع االلكترو ي

 ( (B2B:را بينياتجارة إلكتر نية بين الشركات في

حيث تمر ، B2Cفيوا تتـ المبادلة التجارية بيف الشركات بكميات أكبر مما عمين في 
 .(2004 ،)أبو فارة B2Cمراحؿ البيع والشرا  ب فس المراحؿ السابقة التي تمر بوا 

 : مائل البيع  التم يق اللكتر نية الحديثة -2

اللكترو ية لممستومؾ والتاجر عمى حد سوا  ع د ال ظر لمفوائد الك يرة مف استخداـ التجارة ا
فمف  احية المستومؾ أصبك الوصوؿ لمسمعة ومقار ة سعرها تتـ بسرعة ،  جد كبلهما مستفيديف
أما مف  احية  24/  24 عمى مدار الساعة يومياالشرا   إلمكا ية باإليافة، كبيرة ودوف جود كبير

لمقدرة عمى التسويؽ  باإليافةوالعمالة  لم شآتاالتاجر فقد خفيت التجارة االلكترو ية تكاليؼ 
  :(2010، سميماف) ومف هذه الوسائؿ الفعالة، بشكؿ أفيؿ وأك ر فعالية

 انشاء ر قع الكتر ني خاص بالرنشأة عمى النترنت:

حيث يمكف لصاحب م شمة التجارة بالتجزئة ا شا  موقع الكترو ي يعرض مف خبللن السمع 
 .وتقديـ العروض المختمفة لزوار ذلؾ الموقع، والخدمات التي يقدموا

 انشاء ر قع الكتر ني كدليل لرتاجر رختمفة:

وفيوا يمخذ م شئو هذه المواقع  سبة معي ة مف األرباح في حاؿ تمت عممية الشرا  مف 
والذي قاـ بإ شائن مجموعة ، http:taswaq.psخبلؿ موقعوـ االلكترو ي وم اؿ ذلؾ موقع تسوؽ 

حيث وفروا مف خبللن خدمة التوصيؿ لمم ازؿ وأماكف المستومؾ ، ي ي التخرجمف الشباب حد
 .ال وائية

 العالن عبر الر اقع الجتراعية أ  الي اتف الرحر لة:

، Facebookأصبحت المواقع االجتماعية مف أك ر المواقع ا تشارا عبر اال تر ت م ؿ 
حفيز زبائ وا عمى متابعة عرويوا عبر ولذلؾ تمجم الشركات لعمؿ صفحة لوا عمى ذلؾ الموقع وت

 .تمؾ الصفحة



 اإلطار الهظرٍ للدراسُ 

99 

ىالفصلىالثاني
ى

وتكمف أهمية هذا الموقع في امكا ية قياـ م شمة التجزئة بالحصوؿ عمى ردود أ ية مف 
والت بؤ باحتياجاتوـ المستقبمية مف خبلؿ تفاعموـ عبر تمؾ ، الزبائف حوؿ السمع التي يشترو وا

 م شآتولة طريقة مومة لمتواصؿ مع زبائف كما أصبحت الرسائؿ عبر الوواتؼ المحم، الشبكة
 .وتقديـ أخر العروض التجارية لوـ عبرها، التجزئة

 :امتخدام البريد اللكتر ني

أو ، التجزئة البريد االلكترو ي كوسيمة دقيقة لمتواصؿ مع زبائ وا م شآتتستخدـ بعض 
مؾ الرسائؿ الترويجية تقديـ عروض تجارية أو ت زيبلت لعدد كبير مف المستومكيف التي تصموـ ت

 .بشكؿ شخصي عمى بريدهـ االلكترو ي

ويمكف الحصوؿ عميوا مف تعبئتوا ، تحتاج هذه الوسيمة لمعرفة ع اويف بريد المستومكيف
 .أو شرا  قائمة البريد مف مؤسسات متخصصة في التسويؽ، ع د زيارتوـ لمم شمة

 :التجزئة رنشآت مائل تكن ل جية في 

ليتمكف الزبوف مف معرفة مواصفات السمعة وأف يقارف سعرها مف  ر تباإل تتوفير اتصاؿ  .1
 .خبلؿ مواقع أخرى عمى اال تر ت أ  ا  التسوؽ

ترميز السمع باألكواد التي تساعد عمى معرفة مواصفات السمعة بشكؿ أسرع مف خبلؿ  .2
 .برامج تطبيقية عبر أجوزة الجواؿ

 .توفير أ ظمة الدفع عبر البطاقات االئتما ية .3

 .لحماية الم شمة مف السرقات( كاميرات تصوير) تخداـ أ ظمة المراقبة المتقدمةاس .4

وذلؾ ليتـ التواصؿ ، الحصوؿ عمى الع اويف االلكترو ية لمزبوف ع د زيارتن األولى لمم شمة .5
أو صفحتن عمى المواقع ، معن فيما بعد عبر تمؾ الع اويف م ؿ البريد االلكترو ي

 .االجتماعية
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 :ئة الصناعةتحميل بي

 الذي ال شاط في مجاؿ تعمؿ التي الم ظمات كؿ إلى المجاؿ هذا في الص اعة تعبير يشير
 مف فعمى الرغـ (175 :2005، )مصطفى استراتيجيا ل فسوا تخطط التي الم ظمة إلين ت تمي
 وغيرها والسياسية واالقتصادية القوى االجتماعية م ؿ الص اعة بيئة خارج تقع قد التي القوى أهمية
، الص اعة في الم شآت جميع عمى تؤ ر القوى تمؾ إف حيث م ظور  سبي مف مومة تعتبر أ وا إال

 .تمؾ القوى مواجوة في م فردة م شمة كؿ بوا تتمتع التي القدرة عمى ال واية في ويتوقؼ األمر

 موذج ف أساسية بفعؿ خمس عوامؿ Porterحددها  ما كما ص اعة في الم افسة ك افة حيث تتحدد
عمى قاعدة أف استراتيجية الم ظمة التجارية ي بغي لوا أف تواجن الفرص والتوديدات  يعتمد بورتر

وكيفية حدوث ، وبصفة خاصة فوـ بيئة الص اعة، التي ت طوي عميوا البيئة الخارجية لمم ظمة
داخؿ وعمي ذلؾ طور بورتر أ موذجا لمقوى التي تشكؿ الم افسة ، التغييرات التي تطرأ عمين

 : حيث تتكوف ع اصر األ موذج مف، الص اعة والذي يعرؼ بم موذج بورتر لمقوى الخمس
 (2010، أبو زيد)

 خطر دخوؿ م افسيف جدد.  

  التي تعمؿ ب فس الص اعة الم شآتالم افسة مع. 

 قوة المساومة ع د المشتريف.  

 قوة المساومة ع د المورديف. 

  ص اعة مامدى توافر أو وجود لسمع بديمة لم تجات. 

 ..وسيقـو الباحث في هذا الجز  باستعراض القوى الخمس بال سبة لتجارة التجزئة في قطاع غزة

 الداخم ن الجدد لمصناعة:  -1

يحمؿ هؤال  توديدا جديا ال ، يحمؿ الداخموف الجدد ألي قطاع تجاري وم وا قطاع التجزئة
وهذا ما ، ة مف تمؾ الص اعةحيث تكوف لوـ الرغبة في الحصوؿ عمى حصة سوقي، يمكف تجاهمن

كما أ ن ، ت التجارية فيما سبؽآقد يخمؽ قواعد جديدة ويغير مف الويعية التي كا ت تحتموا الم ش
هذا يؤدي ال خفاض هوامش الربك  تيجة لحدوث ، ع د دخوؿ العبيف جدد في ميداف الم افسة

وتتحدد درجة ، قية لكؿ م شمةأو بسبب ارتفاع التكاليؼ والجوود التسوي، ت افس شديد في األسعار
وب ا  ، خطورة الداخميف الجدد مف خبلؿ  وعية حواجز الدخوؿ التي تفريوا طبيعة قطاع ال شاط

 (: 2007، حجاج) عمى ذلؾ  جد أف ه اؾ عوامؿ كبرى تشكؿ حواجز الدخوؿ وهي
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 دة ت مف ورائوا إلى تخفيض تكمفة التشغيؿ مع زياآوالتي تودؼ الم ش: اقتصاديات الحجم
وبالتالي فإف الداخميف الجدد يواجووف مشكمة الدخوؿ عمى  طاؽ ييؽ ، حجـ المخرجات

  .والمعا اة مف عيوب التكمفة العالية

 تميز الم تج أو الخدمة المقدمة يقمؿ مف مخاطر التوديد لمداخميف : تريز الرنتج أ  الخدرة
 .الجدد

 فإف ،  تيجة تبديمن مف م شمة ألخرى وهي التكاليؼ التي يتحمموا المستومؾ: تكاليف التبديل
 .ع دئذ تتقمص مخاطر التوديد لمداخميف الجدد، كا ت هذه التكاليؼ مرتفعة

 فإف كا ت الم شمة تتمتع باسـ لن  قة ع د  :عالرة الرنتج أ  الرنشأة أ  الخدرة
 .المستومكيف فوذا يصعب المومة أماـ الداخميف الجدد

فو اؾ ، البيع بالتجزئة لم شآتأ ن يوجد مستويات متدرجة مف المبلحظ : احتياجات رأس الرال
 5000وبرأس ماؿ ال يتعدى ، مترا مربعا 20مت اهية الصغر والتي ال تتعدى مساحتوا  الم شآت

مترا مربعا برأسماؿ يتجاوز  1200الكبيرة جدا والتي تفوؽ مساحتوا  الم شآته اؾ ، دي ارا أرد يا
فبي ما ، تفاوت في المستويات يجعؿ توديدات الداخميف الجدد متفاوتهذا ال، المميوف دي ارا أرد يا

 جد ، الصغيرة  ظرا لقمة متطمبات رأس الماؿ لمدخوؿ فيوا الم شآت رى أف التوديدات كبيرة عمى 
الكبيرة  ظرا لما تتطمبن مف كبر لرأس الماؿ المطموب  لمم شآتأف التوديدات يعيفة بال سبة 

 .لمدخوؿ في هذا ال شاط
 :الرنافم ن -2

حيث يقوموف ، حيث يوجد م افسوف لن في عممن بيئة األعماؿال يقؼ تاجر التجزئة وحيدا ف
وب ا  عبلقات جيدة مع ، بجوود متشابوة لما يقوـ بن مف أجؿ تسويؽ السمع وجذب الزبائف

وـ والستمرار ال جاح في تجارة التجزئة يجب معرفة الم افسيف في سوؽ العمؿ ومراقبت، المورديف
وطبقا لمايكؿ بورتر فإف حدة الم افسة تعتمد عمى ، والتفوؽ عميوـ في الحصوؿ عمى وال  الزبائف

 (Wheelen & Hunger, 2012)وجود العوامؿ التالية مف عدموا 
 فع دما يكوف عدد الم افسيف قميؿ ومتشابويف في الصفات كحجـ الم شمة، : عدد الرنافمين

تقوـ بمراقبة  الم شآتمع والبيائع المباعة، فإف تمؾ حجـ رأس الماؿ، تشابن أ واع الس
 :ص 2013حصا  المركزي، بعيوا البعض حتى تقوـ بخطوات مشابوة وم افسة.)اإل

التجزئة )السوبرماركت( حسب مساحة كؿ م وا،  م شآت(. وقد قاـ الباحث بتص يؼ 29
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ذات مساحة  آتم ش، والمجو  لتمسيس الم شآتحيث لوحظ االزدياد السريع في  مو تمؾ 
 كبيرة  سبيا بحيث تتيك التسوؽ بشكؿ أفيؿ، وهذا مما سيزيد مف حدة الم افسة.

 معدؿ  مو أي  شاط اقتصادي يتحدد بمدى احتياج الزبوف لمسمعة أو رعدل نر  الصناعة :
الخدمة، )فم بل: في ص اعة الطيراف والمسافريف، فإف ت اقص عدد المسافريف سيرغـ 

.، وبشكؿ عاـ (Wheelen & Hunger, 2012)يؿ سعر تذكرة السفرالمت افسيف عمى تقم
فإف معدالت ال مو العامة في مكاف ما تؤ ر بشكؿ كبير عمى درجة الم افسة، وذلؾ ألف 

 الت افس يصبك شديدا في مجاؿ التسعير.
 :حيث يمكف لمم تج أو الخدمة أف يكوف فريدا مف  وعن، وذا  خصائص الممعة أ  الخدرة

ه عف م يمن مف الم تجات، أو أف تكوف سمعة ذات خصائص وسعر  ابت خصائص تميز 
تباع في أي مكاف، لذلؾ فالم افسوف يركزوف عمى التميز باقت ا  الم تجات المميزة في 

 م شمتوـ، وعريوا بمسعار م افسة.
 التجارية،  الم شآت: تشكؿ التكاليؼ ال ابتة عامبل موما في الم افسة بيف التكاليف الثابتة

 تكمفة االيجار وتكمفة العامميف والوقود تعتبر أم مة مومة تؤ ر في ربحية الم شمة ف

 ت ذات حجـ متشابن، وذلؾ ألف حجـ مبيعاتوا آ: تقع الم افسة عادة بيف م شحجم الرنشأة
وخصائصوا مف  احية التكمفة ال ابتة ورأس الماؿ تكوف متشابوة، وبالتالي يؤ ر عمى 

 مخرجات تمؾ الم شمة.
 ع دما يكوف حجـ التكاليؼ ال ابتة مرتفعا وحي ما يكوف حجـ مفة الخر ج رن الصناعةتك :

األصوؿ مرتفعا هذا يصعب مف الخروج مف عمؿ وص اعة معي ة، وع د امتبلؾ م شمة مف 
ت التجزئة، فإف حجـ تمؾ الم شمة يحدد التكمفة ال ابتة لوا، مما يؤدي الرتفاع تكمفة آم ش

إلى أف يبذؿ صاحبوا مجوودا ايافيا ليكوف ذو مكا ة جيدة بيف الخروج مف ص اعة ما 
 الم افسيف.

 يوجد لدى الم افسيف دائما أفكارا متجددة ليعمموا مف خبللوا عمى تحدي : تن ع الرنافمين
ت آيحدث ذلؾ غالبا في محبلت التجزئة لممبلبس ع دما تكوف الم ش) بعيوـ بعيا

 (.خريفمى مبيعات اآلاذ عوبالتالي العمؿ عمى االستحو ، متبلصقة
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 :الق ة التفا ضية لمرشترين -3

، يبذؿ تاجر التجزئة الجود مع المورديف الرئيسييف والوسطا  لمحصوؿ عمى السمع الم اسبة
ويمكف أف يكوف الزبوف ال وائي أفرادا أو مؤسسات عامة أو خاصة ، وذلؾ لتمبية احتياجات الزبوف

تجار التجزئة في قطاع غزة في توريد بعض السمع  يتشارؾ الك ير مف، تستومؾ هذه السمع
 .أو بالعطا  المباشر، لممؤسسات مف خبلؿ م اقصات

حيث يعتبر المحور ، ويعتبر ريا الزبوف ال وائي ذو أهمية قصوى في تجارة التجزئة 
ويعرؼ ريا الزبوف ، التجارية ال اجحة الم شآتاألساسي في التخطيط لؤل شطة التسويقية لجميع 

أ ن " مشاعر العميؿ بالفرح أو االستيا  بعد شرا  الم تج ال اجمة عف المقار ة بيف األدا  الفعمي عؿ 
وعرفن هوفماف ب" مقار ة لتوقعات ، (2008، الطائي) لمم تج والتوقعات التي يحمموا العميؿ "

ور وعرفن كوتمر بم ن " الشع ,(Hofman,2002) العميؿ مع الجودة المدركة لع اصر السمعة "
اال سا ي بالسعادة أو خيبة األمؿ المتولد مف المقار ة بيف أدا  الم تجات أو الخدمات بال سبة إلى 

 (.Kotler,2005توقعاتن " )

التجارية العاممة في قطاع  الم شآتويبلحظ بمف القوة التفاويية لمزبوف تزداد بازدياد 
ائ وـ فعميوـ الوصوؿ لريا الزبوف ولكي يحافظ أصحاب المحبلت التجارية عمى وال  زب، التجزئة

 :مف خبلؿ

توفير بيئة مبلئمة لمتسوؽ بمساحات أكبر كما في األسواؽ المجمعة الكبيرة التي يشعر بوا  .1
 .الزبوف بالخصوصية والراحة

 .األخرى الم شآتتقديـ العروض عمى السمع بشكؿ مستمر لم افسة  .2

، اال تر ت) اشرة مع الزبوف م ؿالمحافظة عمى الوال  مف خبلؿ ا شا  ق وات اتصاؿ مب .3
 (.ياإللكترو البريد ، الواتؼ

توفير طرؽ دفع مختمفة ومريحة لمزبوف م ؿ استخداـ بطاقات االئتماف  .4
 ((Soegard,2009.المصرفية

 الق ة التفا ضية لمر ردين: -4

يتكوف الموردوف عادة مف أفراد او مؤسسات تجارية تقـو بتزويد تاجر التجزئة بالسمعة ليعيد 
ولم شمة التجزئة مصادر متعددة لمحصوؿ عمى السمع الخاصة بن مف أك ر مف مورد وذلؾ ، بيعوا

ومما ال شؾ فين فإف التطورات التي تحدث لعمؿ المورد تؤ ر بشكؿ ، لتوفيرها بشكؿ دائـ لمزبوف
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ر مف فسعر السمعة وتطور تغيرها تتـ مراقبتن مف ادارة التجزئة عبر أك ، مباشر عمى تاجر التجزئة
كما أف التمخير في توريد السمعة يم ع الوفا  بتوفيرها لمزبوف وبالتالي  قص المبيعات عمى ، مورد

لذلؾ فإف الك ير مف المتاجر ، المدى القصير وبالتالي التم ير عمى وال  الزبوف عمى المدى البعيد
د بعي ن وبالتالي في قطاع غزة تفيؿ الشرا  مف أك ر مف مصدر ومورد لتفادي االعتماد عمى مور 

 .التحكـ بسعر السمعة أو بتوريدها

ومتي ة عمى المدى الطويؿ مع التجزئة لب ا  عبلقة  قة  م شآتلذلؾ تمجم  باإليافة
، وذلؾ ليتـ تفييموـ عف غيرهـ مف المتاجر في حاؿ  قص السمع مف السوؽ، المورديف الرئيسييف

كبير عمى أسعار السمع التي يتـ شراؤها مف هذا  كما يمكف لوذه العبلقات المميزة أف يكوف لوا أ ر
كما يمكف لوذه العبلقات أف يجعموـ مف األماكف الرئيسية لعمؿ العروض التجارية ، المورد أو غيره

أو عروض مميزة تجعؿ مف م شمتوـ قبمة لمزبائف  ظرا لعدـ وجود هذه ، أو حمبلت ت زيؿ األسعار
كؿ ما سبؽ عبر ت ظيـ المعامبلت والدفعات المالية فيما وعادة ما يتـ ، العروض في أماكف أخرى
  (MBA Knowledge base,2014).بيف المورد وتاجر التجزئة

 :البدائل -5

ما تؤدين و كمما اقترب سعرها ، أهمية الم تجات البديمة كقوة ت افسية في ص اعة ماتتزايد 
 .(77 :1998، )خميؿ مف وظيفة مف سعر ووظائؼ الم تجات الحالية الموجودة في األسواؽ

في قطاع التجزئة بقطاع غزة يوجد خطر وايك مف توفر أماكف متعددة لممستومؾ لمقياـ 
حيث يوجد ، السوبر ماركت() التجزئة م شآتبعممية التسوؽ لؤلغراض االستوبلكية كبديؿ عف 

األسواؽ  أو، الصغيرة التي ال تتبع ألي ت ظيـ حكومي الم شآتلممستومؾ بدائؿ متعددة تتم ؿ في 
 .المجمعة التي يستطيع أف يمبي المستومؾ كافة احتياجاتن مف خبللوا

 وتزداد مخاطر أماكف التسوؽ البديمة كمما كاف المستومؾ أك ر حساسية لمسعر
(Manveer,2011)، اطر خفإف ه اؾ م، لمخطر الذي يشكمن توافر أماكف بديمة لمتسوؽ باإليافة

 .التجزئة م شآتتؤدي غرض الم تجات التي تعريوا  توافر م تجات بديمة يمكف تسويقوا
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 الربحث الثالث
 األداء

 ترييد:

مفووـ األدا  مف المفاهيـ واسعة اال تشار في العموـ االقتصادية و عموـ االدارة   ظرًا يعتبر 
لما يكتسبن مف أهمية لم ظمات االعماؿ، لذا سيركز الباحث فيما يمي عمى تحديد ماهيتن، أبعاده، 
مكو اتن، ومؤشرات قياسن، ويحظى بمفووـ األدا  بمهمية كبرى في ادارة المؤسسات، لذا زاؿ واليزاؿ 
االهتماـ المتزايد، وهذا مف الم طؽ أف األدا  يم ؿ الدافع األساسي لوجود أية مؤسسة مف عدمن، 

رارية، ويتصؼ كما يعتبر العامؿ األك ر إسوامًا في تحقيؽ هدفوا الرئيس أال وهو البقا  واالستم
االدا  بكو ن مفوومًا واسعًا ومتطورًا، كما أف مكو اتن تتميز بالدي اميكية  ظرًا لتغير وتطور مواقؼ 
وظروؼ المؤسسات بسبب تغير ظروؼ وعوامؿ بيئتوا الخارجية والداخمية عمى حد سوا ، ومف 

دارسيف في حقؿ االدارة جوة اخرى فقد أسومت هذه الدي اميكية في عدـ وجود اتفاؽ بيف الكتاب وال
فيما يخص المحتوى التعريفي لمفوـو االدا  رغـ ك رة البحوث والدراسات التي ت اولت هذا المفوـو  

 ويرجع ذلؾ الختبلؼ المعايير والمقاييس المعتمدة في دراسة االدا  وقياسن.

يجب أف يشير مفووـ األدا  في عمومن إلى ذلؾ الفعؿ الذي يقود إلى ا جاز االعماؿ كما 
ت جز، والذي يتصؼ بالشمولية واالستمرارية، ومف  ـ فاألدا  بوذا المع ى يعتبر المحدد ل جاح 
المؤسسة وبقائوا في أسواقوا المستودفة، كما يعكس في الوقت  فسن مدى قدرة المؤسسة عمى 

ف مفوـو التكيؼ مع بيئتوا، أو فشموا في تحقيؽ التمقمـ المطموب، كما ال يفوت ا أف  شير ه ا أ
 االدا  يقترف بمصطمحيف هاميف في االدارة هما: الكفا ة والفعالية.

 تط ر رفي م األداء رن النظرية التقميدية إلى النظرية الحديثة:

يعتبر األدا  مف المفاهيـ التي تتسـ بالدي اميكية في محتواها المعرفي، حيث عرؼ تطورًا 
لي، وهذا يفعؿ التطورات االقتصادية وغيرها التي ميزت م ذ بداية استعماالتن األولى إلى وقت ا الحا

حركية التجمعات البشرية، والتي كا ت بدورها دافعًا قويًا لبروز إسوامات الباح يف في هذا الحقؿ 
ممف المعرفة. وتتجسد ال ظرية التقميدية )القديمة( لممفكريف في هذا المجاؿ ومف بي وـ )تايمور( رائد 

ية في إعطا  مفووـ دقيؽ لؤلدا  واالهتماـ بقياسن، وهذا مف خبلؿ الدراسة مدرسة االدارة العمم
الدقيقة لمحركة التي كاف يؤديوا العماؿ وتوقيت كؿ م وا بقصد الوصوؿ إلى الوقت البلـز إلدارة 

يقافوا، أي في إطار ما يعرؼ بدراسة "الحركة والزمف".  اآللة وا 
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سسات مف استراتيجية التركيز عمى الكميات مع بداية القرف العسريف تحوؿ اهتماـ المؤ 
الممكف إ تاجوا إلى استراتيجية التركيز عمى الكميات الممكف بيعوا، وتم ؿ األدا  حي وا في التحكـ 

 في أسعار الم تجات عف طريؽ التحكـ في التكاليؼ الداخمية.

ص مف االعتماد غير أ ن مع مرور الزمف عرؼ مفووـ األدا  تطورًا جديدًا في محتواه، فبدال
فقط عمى الزمف المستغرؽ لؤلفراد والمعدات لتحديد معدالت األدا  والتحكـ في األسعار كآلية 
لتحديد مفووـ األدا  وطرؽ قياسن،  ـ اال تقاؿ إلى األخذ في الحسباف التطورات التي تشودها بيئة 

 المؤسسات ع د تحديد مفوـو األدا .

لجديدة التي أصبحت تواجووا المؤسسات مع تطور تتم ؿ أهـ التطورات في التحديات ا
التسويؽ كعمـ وفف، وظوور الفكر االستراتيجي في االدارة، واالتجاه المتزايد لتطبيؽ االستراتيجيات 
المختمفة في االدارة )خصوصًا استراتيجية التمايز(، كؿ هذه المستجدات وغيرها أ رت بشكؿ وايك 

في السوؽ، ومف  ـ فمدا  المؤسسة لـ يعد يعبر عف تخفيض في طرؽ االدارة، وفي شروط ال جاح 
التكاليؼ فقط بؿ عف القيمة التي يج يوا الزبوف مف تعاممن مع المؤسسة، ومما سبؽ  رى أف مفوـو 
األدا  توسع ليشمؿ إ تاج القيمة لمزبوف، بعدما اقتصر لمدة مف الزمف عمى عامؿ تخفيض 

يافة الى طور في توسيع مفووـ األدا  ليشمؿ أييًا )االتكاليؼ، ومف جوة اخرى تم ؿ هذا الت
( المستفيديف مف األدا ، و ع ي بذلؾ أف مفووـ األدا  ظؿ مقتصرًا لمدة معتبرة ال قمة ال وعية السابقة

( ، لي تقؿ shareholder  valueعمى العوائد المالية واالقتصادية لممساهميف أي ما يعرؼ ب )
فووـ أوسع يمخذ في الحسباف مصالك أطراؼ أخرى مف )المساهميف، بعدها في اطار التطور إلى م

(، كما يياؼ stakeholder  value( ، وهو ما يعرؼ ب)رديف، عماؿ، المجتمع عامة....إلخمو 
الى ما سبؽ أف التطورات السابقة وغيرها أفيت إلى إ تاج مفووـ جديد في إطار الب ا  المعرفي 

  ، أي معاممة األدا  مف م ظور الوظيفة اإلدارية في المؤسسة.لمفوـو األدا ، وهو إدارة األدا

 تعريف أداء الرؤممة:

 قديما العممية الساحة في طرحت التي المسائؿ أهـ مف لؤلدا  دقيؽ مفوـو تحديد يعتبر
 اإلدارة مجاؿ في عممي عمؿ ألي أساسيا مرجعا اعتباره يمكف تعريؼ ويع بغرض وذلؾ وحدي ا

 عمى األدا  يظور فتارة الغاية، هذه تحقيؽ دوف حاؿ األدا  يكتسبوا التي تغيرةالم الصفات أف إال
 العماؿ بإ تاجية يرتبط وتارة األم ؿ، بالشكؿ واستخداموا مواردها تخصيص عمى الم ظمة قدرة أ ن

 محاوالت عدة ظورت ولقد  وصورتوا اال تاجية قريف أ ن عمى يظور تارة و البشري، والع صر
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 بموغ درجة أ ن عمى: "مصطفى سيد أحمد تعريؼ م وا  ذكر وايك، إطار في مفووـال هذا لويع
 (  415 :2002 مصطفى،). " فعالية و بكفا ة المخططة األهداؼ الم ظمة أو الفريؽ أو الفرد

 أو الفريؽ أو الفرد بموغ درجة أ ن عمى األدا  إلى ي ظر مصطفى سيد أحمد فالباحث
 بحجـ مرهو ا وجعمن األهداؼ تحقيؽ عمى بالقدرة األدا  ربط بالتالي و المخططة األهداؼ الم ظمة
 ا خفض لن خطط ما و تحقؽ ما بيف الووة زادت فكمما.  المخطط و الفعمي الودؼ بيف الفجوة
 ما بيف الفجوة تقميص عمى متوقؼ التعريؼ يظور كما فاألدا . صحيك العكس و األدا  مستوى
 .الفعالية و الكفا ة تحقيؽ طريؽ عف فعبل تحقؽ وما لن خطط

ي ظر هذاف الكاتباف إلى األدا  عمى أ ن "  (:Miller & Bromilyتعريف األداء حمب ) -
ا عكاس لكيفية استخداـ المؤسسة لمموارد المالية والبشرية، واستخداموا بكفا ة وفعالية 

، يبلحظ الباحث مف هذا (231 :2000 بصورة قادرة عمى تحقيؽ اهدافوا". )حسف،
لتعريؼ أف األدا  هو حاصؿ تفاعؿ ع صريف أساسييف هما الطريقة في استعماؿ موارد ا

المؤسسة )عامؿ الكفا ة(، وال تائج )األهداؼ( المحققة مف ذلؾ االستخداـ، واهمية هذا 
المفووـ بال سبة لم ظمات ومؤسسات االعماؿ تكمف في أف األدا  يستعمؿ لمحكـ عمى هذه 

حيث قدرتوا عمى تحقيؽ أهدافوا، ومدى التزاموا بالرشادة في الم ظمات والمؤسسات مف 
 الوصوؿ إلى ذلؾ )أي مدى عقبل ية الطريقة المتبعة(.

: يعتبر هذا الكاتب أف األدا  يتم ؿ في : الفرؽ بيف (2001تعريف األداء حمب )عبداهلل، -
الوحدات) المقدمة  لمسوؽ ومجموع القيـ المستومكة، وهي تكاليؼ مختمؼ األ شطة، فبعض 

مراكز تكمفة( تعتبر مستومكة لمموارد، ومصدر عوائد، وتسوـ سمبيًا في األدا  الكمي عف 
طريؽ تكاليفوا، واالخرى تعتبر مراكز ربك، وهي في الوقت  فسن مستومكة لمموارد ومصدر 

 عوائد، وتسوـ بوامش في األدا  الكمي لممؤسسة:
األدا  عمى أ ن:" قدرة المؤسسة إلى  ري ظر دارك (:DRUKERتعريف األداء حمب ) -

 وازف بيف ريا المساهميف والعماؿ"عمى االستمرارية والبقا  محققة الت
Druker,1999: 73) يرى الباحث في هذا التعريؼ أف األدا  يعدد مقياسا لمحكـ عمى )

مدى تحقيؽ المؤسسة لودفوا الرئيس، وهو البقا  في سوقوا واستمرارها في  شاطوا في ظؿ 
فس، ومف  ـ تتمكف المؤسسة مف المحافظة عمى التوازف في مكافاة كؿ مف المساهميف الت ا

 والعماؿ.
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 رك نات األداء:

يتكوف مصطمك األدا  مف عامميف رئيسييف هما الفاعمية والكفا ة، أي أف المؤسسة التي 
ؿ ـ الباحث بتحميتتميز باألدا  هي التي تجمع بيف عاممي الفاعمية والكفا ة في ادارتوا، وعمين سيقو 

 :وتفصيؿ هذيف المصطمحيف الواميف

تعرؼ الفعالية عمى ا وا أداة قياس قدرة الوحدة االقتصادية (:  Effectiveness) الفعالية -
 ما ب سبة االقتصادية الوحدة فعالية قياس يتـ األساس هذا عمى عمى أهدافوا المخصصة و

 المفوـو بوذا والفاعمية.  لمخطة طبقا نتحقيق في ترغب كا ت ما إلى فعمية  تائج مف تحققن
 الحصوؿ سبيؿ في المست فذة الموارد كمية إلى ال ظر دوف ال وائية المخرجات بكمية ترتبط
 اإل جاز=  الفعالية:   وهي بسيطة معادلة في اختصاره يمكف مفووـ فالفعالية إذف عمين،
 .المخطط اإل جاز/ المحقؽ

 والمخطط المحققة األهداؼ بيف الموجود الفارؽ بحجـ ر امقت الفعالية في البحث يكوف وه ا -
 المجاؿ هذا في األرقاـ بمغة التعبير أمكف إذا و. الم ظمة عمى سمبيا أو كاف إيجابيا لوا

  1 = ال تيجة فستكوف لوا المخطط األهداؼ=  المحققة األهداؼ كا ت إذا أ ن القوؿ فيمكف
 1 مف أكبر ال تيجة فستكوف المخطط  جازاإل مف أكبر المحقؽ اإل جاز كاف إذا أما

  ور،. )المسطرة األهداؼ تحقيؽ درجة هي شديد باختصار فالفعالية. صحيك والعكس
1999 :59  ) 

تصب وجوة  ظر هذيف الكاتبيف في أف  (:Walker & Ruibertتعريؼ الفعالية حسب ) -
تتجسد في : "قدرة  الفعالية ترتبط باألهداؼ االستراتيجية لممؤسسة، فالفعالية حسبوما

المؤسسة عمى تحقيؽ أهدافوا االستراتيجية مف  مو مبيعات وتعظـ حصتوا السوقية مقار ة 
( فالفعالية تع ي عمؿ األشيا  الصحيحة، كما 219 :1999بالم افسة....إلخ )الداوي،

يمكف مف جوة أخرى ربط الفعالية بمخرجات المؤسسة، حيث يمكف التعبير ع وا ب سبة 
 مخرجات الفعمية إلى المخرجات المتوقعة أو المخططة.قيمة ال

ومما سبؽ يرى الباحث أف مصطمك الفعالية يتعمؽ بدرجة بموغ ال تائج، أي الفرؽ بيف 
ال تائج المحققة وال تائج المتوقعة، وهي في الوقت  فسن ترتبط بدرجة تحقيؽ االهداؼ، وعمين يمكف 

ما تـ تحقيقن مف أهداؼ( أقرب مف ال تائج المتوقعة )أي  القوؿ أ ن كمما كا ت ال تائج المحققة )أي
 األهداؼ المويوعة( كمما كا ت المؤسسة اك ر فعالية، والعكس بالعكس والعكس صحيك.
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 :(Efficiency)الكفاءة 

 : "الكفا ة هي قدرة مردودية المؤسسة".(ellber&Ruekertsz)تعريؼ الكفا ة حسب  -

  ة مع المدخبلت، وهو ما يقترب مف مع ى اال تاجية.أي أ وا تتعمؽ بالمخرجات بالمقار 

الكفا ة هي: "القدرة عمى القياـ بالعمؿ المطموب بقميؿ  .Plauchet))تعريؼ الكفا ة حسب  -
 .(220: 1999مف اإلمكا يات، وال شاط الكؼ  هو ال شاط األقؿ تكمفة" )الداوي،

تد ي التكاليؼ )أي استعماؿ ومف هذا التعريؼ ترتبط الكفا ة بتحقيؽ ما هو مطموب بشرط 
مدخبلت أقؿ(. كما تعرؼ الكفا ة عمى أ وا : "االستخداـ األم ؿ لمموارد المؤسساتية بمقؿ تكمفة 

(، يتيك لمباحث مف هذا التعريؼ أف 15 :2005ممك ة دوف حصوؿ أي هدر يذكر")بموؾ،
 ة بمخرجاتوا، حيث ي بغي الكفا ة صفة مبلزمة لكيفية استخداـ المؤسسة لمدخبلتوا مف الموارد مقار 

أف يكوف ه اؾ استغبلؿ عقبل ي ورشيد، أي القياـ بعممية مزج عوامؿ اال تاج بمقؿ تكمفة ممك ة. 
وه اؾ تعريؼ آخر ي ظر لمكفا ة  عمى أ وا: "الحصوؿ عمى ما هو ك ير  ظير ما هو أقؿ، أي 

مفووـ يقتصر عمى استخداـ إبقا  التكمفة في حدودها الد يا واألرباح في حدودها القصوى، وهي 
الموارد اال تاجية المتاحة لممؤسسة، أي أ ن يرتبط بالدرجة األولى بع صر التكمفة والعبلقة بيف 

 .(6: 2001المخرجات" )عبد اهلل،المدخبلت و 

ومما سبؽ ومف تعريفات مصطمك الكفا ة يرى الباحث أف الكفا ة تع ي عمؿ األشيا  
 ة يتم ؿ في تعظيـ ال اتج، وتد ية التكاليؼ، بمع ى آخر يمكف بطريقة صحيحة، كما جوهر الكفا

تم يؿ الكفا ة بمعادلة يحتوي أحد طرفيوا عمى بموغ أقصى  اتج بتكاليؼ محدودة ومعي ة، بي ما 
 يحتوي الطرؼ اآلخر عمى بموغ الحد المقرر مف ال اتج بمقؿ تكمفة.

 قياس أداء الرؤممة:

هو الودؼ األساسي الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقن لفترة طويمة تـ اعتبار أف الربك 
)خاصة مف طرؼ مفكري ال ظرية االقتصادية التقميدية(، وهذا مف م طمؽ أف المؤسسة تعبر عف 
أدا ها مف خبلؿ األرباح التي تـ تحققوا، أي ايراداتوا الكمية مطروح م وا التكاليؼ الكمية، ومف  ـ 

ؤسسة التي تحقؽ أرباحًا اكبر هي التي لديوا أدا  جيد. وفقًا فالتصور الذي كاف سائدًا هو أف الم
لوذه ال ظرة كاف ادا  المؤسسة يقاس مف خبلؿ ال تائج المالية والمحاسبية التي حققتوا، غير أف 
التطورات الحاد ة في القطاع االقتصادي دفعت مفكري االدارة البحث عف ادوات جديدة لقياس أدا  

صفة أدؽ عف ادائوا. وتستخدـ المؤسسة لمتعرؼ عمى مستوى ادا ها الفعمي المؤسسة، والتي تعبر ب
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مجموعة مف المؤشرات تظور التطور الذي حققتن في مسيرتوا  حو األفيؿ او  حو األسوأ، مع 
االشارة إلى وجود طرؽ تقميدية في قياس األدا  وأخرى حدي ة، وفيما يمي س ت اوؿ أهـ المؤشرات 

 لحدي ة وكذلؾ في القديمة.المستخدمة في الطرؽ ا
 تترثل أىم الرؤشرات التقميدية التي تمتخدم في قياس أداء الرؤممات:

اال تاجية، القيمة الميافة، فائض االستغبلؿ الخاـ، ال تيجة الصافية )ربك أو خسارة(، 
ويعتبر العائد عمى االست مار، العوائد المالية، العوائد االقتصادية، القيمة الميافة االقتصادية، 

مؤشر القيمة الميافة مف المؤشرات األك ر ا تشارًا واستعمااًل خصوصًا في الواليات المتحدة 
األمريكية أل ن يقود إلى قياس األدا  الصافي لممؤسسة مف خبلؿ إظوار الفرؽ بيف مردودية األمواؿ 

ت إلى الك ير مف المست مرة وتكمفتوا، غير أف هذه المؤشرات التي تركز عمى الجا ب المالي تعري
اال تقادات خصة مع  واية السبعي ات مف القرف المايي الهتماموا بتقديـ القيمة لممساهميف فقط، 

م ؿ الزبائف، وبداية مف تسعي ات القرف المايي تـ  (Stakholder value)واهمالوا لما يسمى بػػ 
يرها بما يتبل ـ والمستجدات اعادة ال ظر في المؤشرات المالية، وهذا بويع التحسي ات عميوا وتطو 

المحيطة. وكمحاولة لتجاوز اال تقادات السابقة الموجوة لمطرؽ التقميدية لقياس االدا  اتجن الفكر 
اإلداري الحديث في ظؿ تزاوج تك ولوجيا المعمومات واالتصاالت والتطور السريع في معدالت  مو 

ستراتيجي في قياس االدا  داخؿ المؤسسة الص اعة واألسواؽ إلى األخذ بعيف االعتبار البعد اال
 ظرًا ألهميتن في عممية القياس، وكذا مف أجؿ التوصؿ ما أمكف إلى توافؽ االدا  المحقؽ مع 
األهداؼ االستراتيجية لممؤسسة، ومف  ـ العمؿ عمى ربط األدا  الحالي لممؤسسة بمدائوا المستقبمي، 

 وتتم ؿ أهـ الطرؽ الحدي ة لقياس االدا  في: 

  :بطاقة األداء الرت ازنة(Balanced scorecard:)  تعتبر بطاقة األدا  المتواز ة
)ويطمؽ عميوا أييًا تسمية بطاقة الوسائؿ الحدي ة ذات ال ظرة الشمولية في قياس أ شطة 
ومستوى أدا  المؤسسة وهذا مف م طمؽ اف  جاح المؤسسات يتوقؼ إلى حد بعيد عمى 

جاالت )عبلقات الزبائف، األعماؿ الداخمية... إلخ(.، حيث قدرتوا في قياس ادائوا في م
تكمف أهميتوا في ا وا تتيك إمكا ية توييك الرؤية لممؤسسة بشمف كيفية ترجمة 
استراتيجيتوا إلى أفعاؿ، كما تجدر االشارة إلى أف بطاقة األدا  المتواز ة موجوة عمى وجن 

 (.126:  2005دة )يوسؼ،الخصوص إلى اإلدارة العامة باعتبارها وسيمة قيا
  ل حة القيادة (Table of Bord:)  تعتبر لوحة القيادة مف بيف الطرؽ الحدي ة لقياس

األدا ، ت طمؽ فكرة اعداد لوحة القيادة مف تشخيص ويعية المؤسسة، أي تحديد كافة 
العوامؿ التي تحوؿ دوف تحقيؽ األهداؼ المويوعة في اآلجاؿ المحددة، ومحاولة التحكـ 
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وا مف أجؿ تحسيف الويعية العامة. وتوجد عدة تعريفات لموحة القيادة إال أ  ا  قتصر في
ه ا عمى التعريؼ التالي فموحة القيادة هي: "عبارة عف وسيمة ادارية تجمع بيف المؤشرات 
المالية والغير مالية الم اسبة لممسئوليف لقيادة أدا  ال شاط الذي يمارسو ن". )الداوي، 

(، لكؿ مؤسسة لوحة قيادة خاصة بوا تتغير بتغير الغاية واألهداؼ ومف 224ص:  1999
 ـ تتغير المؤشرات المك ة لموحة القيادة تبعًا لذلؾ، كما توفر لوحة القيادة لئلداري صورة 

 حوؿ أوياع المؤسسة باعتبارها وسيمة تساعد عمى اتخاذ القرار.
  وف في ميداف االدارة بمشري بطاقة : لـ يكتؼ الباحالرقاييس األمامية األخرى لألداء 

األدا  المتوازف ولوحة القيادة في دراساتوـ الخاصة بقياس ادا  المؤسسة فإلى جا ب ذلؾ 
عمؿ عدة باح يف عمى ايافة سبعة مقاييس أخرى لؤلدا  تعرؼ بالمقاييس األساسية يمكف 

دراسات واألبحاث تطبيقوا لقياس ادا  المؤسسات الص اعية والخدمية. وقد توصمت هذه ال
إلى أ ن لو تطبيؽ وتحميؿ هذه المقاييس السبعة بالطريقة الصحيحة، فإف أدا  المؤسسة 
سيتحسف حتمًا، لكف تحت شرط عدـ االستغ ا  عف أي مؤشر في عممية القياس، أي يجب 

 (.225 :1999ال ظر إليوا مف م ظور التكامؿ، وتتم ؿ هذه المقاييس في: )الداوي،
تسميـ العمميات. )ويقصد بذلؾ التسميـ الممتاز، ويتـ الحكـ عمى ذلؾ مف  ل:الرقياس األ  -

خبلؿ مجموعة مف الع اصر تتم ؿ في الجودة، اآلجاؿ، الكمية، المكاف، الشكؿ، 
 والو ائؽ(.

 : صحة العمميات المت بم بوا.الرقياس الثاني -
لتخفيض المستمر : تخفيض اآلجاؿ. )يقصد بوذا المقياس التركيز عمى االرقياس الثالث -

آلجاؿ البيع، اال تاج، التوزيع، والشرا ، عف طريؽ تحديد آجاؿ تخفيؽ عمى األقؿ مرة في 
 كؿ س ة ومحاولة الوصوؿ إليوا(.

الجودة. )يتـ الحكـ عمى  الجودة مف خبلؿ عدد العيوب بال سبة لمميوف  الرقياس الرابع: -
ر يمكف تطبيقن عمى وظائؼ وحدة تـ معالجتوا، وتجدر االشارة إلى أف هذا المؤش

 المؤسسة، ليس فقط بال سبة لوظيفتي البيع والشرا .
: احتراـ البر امج. )يقصد بوذا المقياس أ ن يجب عمى جميع العماؿ الرقياس الخارس -

داخؿ المؤسسة احتراـ وتطبيؽ برامج العمؿ التي تـ ويعوا في المؤسسة، وتتم ؿ هذه 
الشرا ، البرامج الخاصة بالحمبلت االعبلمية أو بر امج البرامج عادة في بر امج اال تاج و 

 بعث م تج جديد..(.
 : إدخاؿ م تجات جديدة أو خدمات جديدة عمى خطوط اال تاج.الرقياس المادس -
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 : السرعة. )يقصد بوذا المقياس سرعة تقديـ قيمة ميافة(.الرقياس المابع -

 الخالصة:

فوـو األدا  يمكف القوؿ أف األدا  يعتبر بعد أف قاـ الباحث بتحميؿ األسس ال ظرية لم 
بم ابة الوسيمة األساسية ألية مؤسسة ترغب في بموغ مرحمة التفوؽ والتميز، وتحقيؽ أهدافوا 
االستراتيجية، وعمين أصبك مصطمك األدا  يتصؼ بوذا   بن هذا المفووـ مف دي اميكية وتطور م ذ 

و عمؿ األشيا  الصحيحة بطريقة صحيحة، أي تاريخ ظووره األوؿ، وبذلؾ يكوف مفووـ األدا  ه
الجمع بيف الفعالية والكفا ة في االدارة واال تاج، كما أ ن ال يتيمف فقط البعد االقتصادي بؿ يتعداه 
إلى البعد االجتماعي والت ظيمي، ومف   ـ فوو بوذه الصورة يعد مفوومًا يتميز بالشمولية مف حيث 

تطوير أدائوا باستمرار ي بغي عميوا االعتماد عمى  ظاـ متكامؿ األبعاد. ولكي تتمكف المؤسسة مف 
لقياس وتقويـ األدا ، وعدـ االكتفا  في القياس بالمؤشرات التقميدية فقط )أي المالية(، بؿ ال بد مف 

 تدعيـ ذلؾ بالمؤشرات الحدي ة أل وا تمخذ بعيف االعتبار األبعاد االستراتيجية لممؤسسة.
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 لثالفصل الثا
 يف قطاع غزة منشآث البيغ بالتجزئت

 رقدرة 

  تجارة التجزئةتعريف 

 رشاركة تجارة التجزئة في اقتصاد قطاع غزة 

  تجارة التجزئة تآلرنشال ظائف الرئيمية 

 رق رات تجارة التجزئة الناجحة 

 طبيعة  أىرية تجارة التجزئة 

 أن اع تجار التجزئة 

 ت التجزئةآتصنيف رنش 

 أن اع تجار التجزئة 

 تحديات التي ت اجو نشاط تجارة التجزئةال 

  خالصة الفصل 
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 في قطاع غزة  التجزئةرنشآت البيع ب

 رقدرة: 

فوػػػذا القطػػػاع ، تعتبػػػر تجػػػارة التجزئػػػة أحػػػد الروافػػػد المومػػػة لم شػػػاط االقتصػػػادي فػػػي قطػػػاع غػػػزة      
لكو ػػن فرصػػة  فةباإليػػا، كمػػا أ ػػن يشػػارؾ فػػي ال ػػاتج المحمػػي، يسػػتوعب عػػددا كبيػػرا مػػف العػػامميف فيػػن

ولقػد شػودت تجػارة التجزئػة تطػورات كبيػرة فػي  .التخطيط واالعداد الجيد لن است مارية جيدة إذا ما تـ
فقػػػد كػػػاف سػػػائدا أف يقػػػـو المسػػػتومؾ بشػػرا  مػػػا يمزمػػػن مػػػف مػػػواد اسػػػتوبلكية مػػػف محػػػبلت ، قطػػاع غػػػزة

سػػية التػػي تيػػـ بشػػكؿ أو الػػذهاب لمتسػػوؽ مػػف األسػػواؽ الرئي، صػػغيرة م تشػػرة فػػي الشػػوارع واألحيػػا 
وفػي  بػدأت فكػرة ا شػا  األسػواؽ المجمعػة تػزداد، لكف مػؤخرا أساسي الخيار والفواكن في قطاع غزة

محػػبلت افترايػػية لمتسػػوؽ  إل شػػا محاولػػة لتطػػوير قطػػاع البيػػع بالتجزئػػة شػػود قطػػاع غػػزة محػػاوالت 
 .وتقديـ خدمات التوصيؿ لمكاف تواجد المستومؾ، عبر اال تر ت

ي قسػـ قطػاع البيػع بالتجزئػة فػػي قطػاع غػزة إلػى قسػميف : القطػاع المػ ظـ وهػػي وبشػكؿ عػاـ 
المحػػػبلت الكبيػػػرة ، السػػػوبرماركت وهػػػي التػػػي تقػػػػـو بالحصػػػوؿ عمػػػى كافػػػة التػػػراخيص البلزمػػػة مػػػػف 
الجوػػات المختصػػة ، كمػػا تقػػوـ بػػدفع اليػػرائب والرسػػـو المسػػتحقة عميوػػا ، أمػػا القطػػاع األخػػر فوػػو 

ر المػػػ ظـ وهػػػو التقميػػػدي ذو التكمفػػػة البسػػػيطة ، وغالبػػػا مػػػا يكػػػوف بمسػػػاحة قطػػػاع البيػػػع بالتجزئػػػة غيػػػ
صغيرة جدا وهو غير مسجؿ لدى الدوائر الرسمية وعادة ما يكوف أك ر ا تشػارا فػي األحيػا  الشػعبية 

 والفقيرة . 

 تجارة التجزئة :تعريف 

مقة ببيع السمع والخدمات "األ شطة المتع :تجارة التجزئة بم وا( 1994، عبد الرحيـ) عرؼوقد       
وليس ، وهذا يع ي أ ن يجب أف يكوف المشتري هو المستومؾ ال وائي، إلى المستومكيف ال وائييف "

وأف يكوف الدافع لمشرا  هو اشباع ، مشروع أعماؿ أو مؤسسة حكومية أو وسيط مف أي  وع
 إل تاجالبيع أو االستخداـ أي االستوبلؾ المباشر وليس اعادة ، الحاجات الشخصية لمفرد أو األسرة

 .حيث تم ؿ تجارة التجزئة المحطة األخيرة في عممية التوزيع، سمعة أخرى
" بم وا تتيمف بيع السمع وجميع الخدمات المرتبطة ( 1993، اليمور وسمارة) عرفواو 

 .بالمبيعات مباشرة والخدمات لممستومؾ ال وائي إلشباع حاجات ورغبات عائمية وم زلية
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م شآت التجزئة عمى أ وا " م ظمات أعماؿ ( 2004، ادريس والمرسي) كؿ مفكما عرؼ 

الذيف ، أو أحد الق وات التسويقية التي تتولى عرض وبيع السمع والخدمات لممستومكيف ال وائييف
وليس لغرض البيع ، يقوموف بشرا  هذه الم تجات ألغراض االستوبلؾ الشخصي لوـ ولعائبلتوـ

 .لآلخريف
تجارة التجزئة عمى أ وا " الفعاليات التي تشمؿ بيع السمع أو ( 2011، كوتمر) وعرؼ

 .الخدمات بشكؿ مباشر إلى المستومؾ ال وائي لبلستخداـ الشخصي أو المؤسسي "
فقد كاف سائدا أف يقـو المستومؾ ، ولقد شودت تجارة التجزئة تطورات كبيرة في قطاع غزة

أو الذهاب ، بلت صغيرة م تشرة في الشوارع واألحيا بشرا  ما يمزمن مف مواد استوبلكية مف مح
 . لمتسوؽ مف األسواؽ الرئيسية التي تيـ بشكؿ أساسي الخيار والفواكن في قطاع غزة

 (2011، االحصا  المركزي)
وخصوصا بعد دخوؿ العديد مف ، بدأت فكرة ا شا  األسواؽ المجمعة تزداد 2009في عاـ 

تي تـ ا شائوا لتخفؼ مف الحصار المفروض عمى قطاع غزة البيائع مف مصر عبر األ فاؽ وال
 .مف قبؿ الجا ب االسرائيمي

محبلت افترايية  إل شا وفي محاولة لتطوير قطاع البيع بالتجزئة شود قطاع غزة محاوالت 
 .وتقديـ خدمات التوصيؿ لمكاف تواجد المستومؾ، لمتسوؽ عبر اال تر ت

 :ع غزةرشاركة تجارة التجزئة في اقتصاد قطا

فوذا القطاع ، تعتبر تجارة التجزئة أحد الروافد المومة لم شاط االقتصادي في قطاع غزة
لكو ن فرصة  باإليافة، كما أ ن يشارؾ في ال اتج المحمي، يستوعب عددا كبيرا مف العامميف فين

 .التخطيط واالعداد الجيد لن است مارية جيدة إذا ما تـ

العاممة في تجارة التجزئة في  الم شآتبمف عدد ( 2012) أشار جواز االحصا  المركزي
ما حجـ تمؾ التجارة أ، شخصا 115805وأف عدد العامميف فيوا بمغ ، م شمة 58005فمسطيف هو 
 (.2012، االحصا  المركزي) .دوالر 171557620فقد بمغت 

 :  تجارة التجزئة تلرنشئاال ظائف الرئيمية 

 :بالنمبة لمرمتيمك النيائي -1

 تياجاتن في الوقت الم اسبتوفير اح. 

 توفير احتياجاتن في المكاف الم اسب. 
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 توفير احتياجاتن بالحجـ والكمية الم اسبة. 

 تقديـ خدمات ما بعد البيع. 

 تقديـ عروض البيع بالتقسيط. 
 :بالنمبة لمرنتج -2

 (.العرض بشكؿ م اسب) التجميع والتص يؼ 

  الترويج وخدمات ما بعد الشرا. 

 معمومات بال سبة لمواصفات الم تج واسعارهاالتصاؿ وجمع ال. 

 االحتفاظ بالمخزوف الم اسب. 

 مساعدة صغار المورديف. 
 :رق رات تجارة التجزئة الناجحة -3

 اختيار الموقع الم اسب. 

 اختيار السمعة الم اسبة. 

 الديكور الداخمي لمم شمة. 

 تدريب رجاؿ البيع بكفا ة. 

  جذب العمبل. 

 ت لممورديف والعمبل  والم تجاتا شا  قاعدة بيا ات وسجبل. 

 :طبيعة  أىرية تجارة التجزئة

وأهـ هذه الخدمات ، يقدـ تجار التجزئة بشكؿ أساسي مجموعة مف الخدمات لعمبلئوـ
ولمقياـ بوذا الدور فإف تجار ، خدمة البيع  يابة عف المورد أو الم تج، خدمة الشرا   يابة عف العميؿ
تطوير تشكيمة ، د مف الخدمات م ؿ معرفة رغبة العمبل  وتحديدهاالتجزئة يقوموف بتقديـ العدي

  .تجميع معمومات عف السوؽ  ـ التمويؿ، سمعية م اسبة

فوي ال تتطمب است مارات ، تعتبر عممية الدخوؿ إلى تجارة التجزئة عممية سومة  سبيا
ومكاف العرض ، فكما أف السمع يمكف شراؤها عف طريؽ االئتما، يخمة لتوفير متطمبات اال تاج
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فجميع المتغيرات السابقة تجعؿ عممية دخوؿ السوؽ سومة  سبيا وهو ما ، أو المحؿ يمكف استئجاره
 .يزيد مف فرص الم افسة والتي تكوف لصالك المستومكيف

 :ت التجزئةآتصنيف رنش

، ةالتسويقي الم شآتت التجزئة عف باقي آلصفات الخاصة التي تتميز بوا م شه اؾ مجموعة مف ا
 :في  بل ة مجموعات كما يمي( 2004، ادريسي والمرسي) وقد جمعوا كؿ مف

 حجم ربيعات صغير في الرت مط: 

، تتصؼ مبيعات التجزئة بم وا صغيرة بالمتوسط وذلؾ بالمقار ة مع المورديف الرئيسييف
، الحـز، ؼالم، م ؿ تكاليؼ التسميـ) وهذا يؤدي لمحاجة لمرقابة عمى التكاليؼ المصاحبة لممعامبلت

لى تعظيـ أعداد المستومكيف الذيف يزوروف الم شاةو ( البيع بالتقسيط وغالبا ما تتسـ ادارة المخزوف ، ا 
 .بالصعوبة

 شراء غير رخطط لو: 

يغمب عمى عمميات شرا  الم تجات مف م شآت التجزئة بم وا غير مخطط لوا مف جا ب 
وبسبب هذه الخاصية فإف مقدرة ، قرار الشرا وال تستمـز التروي والتفكير قبؿ اتخاذ ، المستومكيف

صدار الطمبيات بالبياعة عداد الميزا يات وا  توفير عدد مف م دوبي ، م شمة التجزئة عمى الت بؤ وا 
 .المبيعات يكوف م اسبا يصبك أك ر صعوبة

 شعبية رتاجر التجزئة: 

مستمرة حتى مع  وهذه العادة، يميؿ المستومكوف عادة إلى زيارة المتجر أو م شمة التجزئة
ومف العوامؿ التي تفسر رغبة المستومكيف ، تزايد ا تشار البيع بالبريد أو التميفوف في الس وات األخيرة

جرا  المقار ات ، ال وائييف في التردد وزيارة م شآت التجزئة هو االحساس بالمتعة في الشرا  وا 
فالرغبة ، ة والحصوؿ عمى أفيؿ األسعاروأحيا ا المساوم، واال تقا  بيف العبلمات التجارية المتاحة

  .لدى المستومكيف هي مف تص ع شعبية م شآت التجزئة التي ما زالت تحتفظ بوا

( خاصية رابعة هي أف معظـ عمبل  متجر التجزئة ي بغي 1993، عبد الرحيـ) وأياؼ
 .جذبوـ لموقع المتجر إذا لـ يكف ه اؾ م دوبي بيع يقوموف بزيارة العمبل 

 :جار التجزئةأن اع ت

 :بتص يؼ م شآت التجزئة لؤل واع المختمفة التالية( 2004 ،مرسي، ادريسي) قاـ كؿ مف
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 :التجزئة برتاجر أ  بد نيا: أ لً 

حيث تعتمد ، حيث يمكف تص يؼ متاجر التجزئة مف  احية حدوث البيع فيوا مف عدمن
تجرا فرديا أو سوبر ماركت أو تجارة التجزئة بالمتاجر عمى زيارة المستومؾ لممتجر سوا  كاف م

 .أسواقا كبيرة وما شابن ذلؾ

أما تجارة التجزئة التي ال تعتمد عمى زيارة المتاجر والتي ا تشرت بسرعة في الدوؿ المتقدمة 
 :باإليافة ال تشارها في العديد مف الدوؿ العربية وهي تيـ األ واع التالية

م ؿ ) أو ال وادي والجامعات والمدارسمف خبلؿ ماكي ة م بتة بالشوارع : البيع اآللي .1
حيث تعتبر شكبل مف تجارة التجزئة التي يستخدـ فيوا قطع ( المرطبات، ماكي ات القووة
 .ال قود المعد ية

ويطمؽ وصؼ البيع المباشر عمى كؿ مف االتصاؿ الشخصي بالمستومكيف : البيع الرباشر .2
 .فوف مف جا ب تاجر التجزئةأو االتصاؿ بالتمي( الطواؼ عمى الم ازؿ) في م ازلوـ

يعتبر التسويؽ المباشر مف أشكاؿ التجزئة والذي مف خبللن يتعرض : التم يق الرباشر .3
مف خبلؿ وسيمة غير شخصية وهو في م زلن م ؿ ، المستومؾ في البداية لمسمعة أو الخدمة

 .الكتالوجات والتميفزيوف وشبكات الكمبيوتر

 :راتتصنيف تجزئة الممع أ  الخد: ثانياً 

حيث يمكف التمييز بيف أشكاؿ التجزئة مف ، يعتبر هذا ال وع ال ا ي مف أ واع تجارة التجزئة
 .حيث األشيا  التي يتـ بيعوا أي السمع أو الخدمات

إف متاجر التجزئة التي تبيع خدمات ال تبيع م تجات ممموسة لزبائ وا ولك وا تبيع لوـ 
 .شركات التمميف، مكاتب السياحة، ت الطيرافخدمات غير ممموسة م ؿ مكاتب الحجز لشركا

 :ن عية البضاعة :ثالثاً 
 إف معظـ ال شرات واإلحصائيات الحكومية تقسـ تجار التجزئة عمى أساس  وع البياعة

...( ويعتبر هذا التقسيـ موما مف حيث يستخدـ في اجرا  المقار ات ،.ممكوالت، أ اث، سيارات)
 .التجزئة و مو حركة مبيعاتوا عبر فترات زم ية مختمفةالتاريخية التجاهات تطور تجارة 
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 :الرتاجر ذات األقمام الرخصصة :رابعاً 
حيث يمكف تص يؼ متاجر التجزئة عمى أساس مستويات التخصص في البياعة 

م ؿ المتاجر الخاصة ) فو اؾ متاجر لمتجزئة تركز عمى خطوط محددة مف البياعة، المباعة
 .ه اؾ أخرى تتعامؿ مع تشكيمة واسعة مف الم تجات م ؿ متاجر األقساـ بي ما( بمبلبس األطفاؿ

والمتاجر الخاصة عادة تتعامؿ مع عدد محدود مف الم تجات واألص اؼ وقطاعات معي ة 
األمر الذي يمكف هذا ال وع مف المتاجر مف اتباع سياسات تسويقية خاصة في ، مف المستومكيف

كما ، ا وفي الم افسة مع المتاجر األخرى خاصة متاجر األقساـاختيار الم تجات التي تتعامؿ فيو
بتحقيؽ درجة أكبر مف الرقابة عمى االست مارات وممارسة درجة  أف المتاجر الخاصة تسمك لئلدارة

 .أكبر مف المرو ة بالمقار ة بمتاجر األقساـ
 :رعدل الد ران –عمى أماس ىارش الربح : خارماً 

 في م شمة التجزئة مف خبلؿ طرح تكاليؼ البياعة المباعة حيث يتـ احتساب هامش الربك
وعمى هذا األساس فإف م شمة التجزئة  .مف ايراد المبيعات( المبالغ التي يدفعوا المتجر لممورديف)

 .ذات هامش الربك االجمالي األكبر يمك وا تحقيؽ أرباح أك ر
خبللوا تاجر التجزئة متوسط  أما معدؿ دوراف المخزوف فإ ن يقيس عدد المرات التي يبيع مف

 .وهذا المعدؿ ببساطة يعكس سرعة دوراف البياعة المباعة، المخزوف لدين في الس ة

 :التحديات التي ت اجو نشاط تجارة التجزئة بشكل عام

 :بمف أهـ التحديات التي تواجن هذا ال شاط هي( 1993، اليمور وسمارة) ذكر
 وفي هيكؿ الص اعة عدـ ال بات في المتغيرات الديموغرافية. 
 مكا ية استخداموا في البيع المباشر  .ا تشار التق يات الحدي ة مف خبلؿ الكمبيوتر وا 
 تركيز المستومكوف عمى السوولة في الشرا  وعمى الخدمات. 
 زيادة ا تشار محبلت التجزئة ذات الخطوط السمعية المحددة. 
  البيع دوف محبلت  ابتة م ؿ البيع استمرار تطور  شاطات التجزئة األخرى والمعروفة باسـ

 .البريد، الواتؼ، األلي
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 :خالصة الفصل

فوذا القطاع ، تعتبر تجارة التجزئة أحد الروافد المومة لم شاط االقتصادي في قطاع غزة
لكو ن فرصة  باإليافة، كما أ ن يشارؾ في ال اتج المحمي، يستوعب عددا كبيرا مف العامميف فين

 .التخطيط واالعداد الجيد لن ا ما تـاست مارية جيدة إذ

بشرا  ما  يقـو فقد كاف المستومؾ، ولقد شودت تجارة التجزئة تطورات كبيرة في قطاع غزة
أو الذهاب لمتسوؽ مف ، يمزمن مف مواد استوبلكية مف محبلت صغيرة م تشرة في الشوارع واألحيا 

 . في قطاع غزةاألسواؽ الرئيسية التي تيـ بشكؿ أساسي الخيار والفواكن 

وخصوصا بعد دخوؿ العديد مف البيائع ، بدأت فكرة ا شا  األسواؽ المجمعة تزداد مؤخرا
مف مصر عبر األ فاؽ والتي تـ ا شائوا لتخفؼ مف الحصار المفروض عمى قطاع غزة مف قبؿ 

رايية محبلت افت إل شا قطاع غزة محاوالت  فيقطاع البيع بالتجزئة  كما شود .الجا ب االسرائيمي
 .وتقديـ خدمات التوصيؿ لمكاف تواجد المستومؾ، لمتسوؽ عبر اال تر ت
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 الفصل الرابغ
 الذراصاث الضابقت







 الرقدرة 

 .الرح ر األ ل: الدرامات الرتعمقة بالرمح المتراتيجي 

 رية  الع ارل الرؤثرة عمى أدائياالرح ر الثاني: الدرامات الرتعمقة بالرنشآت التجا. 
 ب عمى الدرامات المابقةالتعقي 
 رريزات الدرامة الحالية عن الدرامات المابقة 
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 :الرقدرة
تعتبر الدراسات السابقة والمراجعات األدبية أحد الع اصر الوامة واليرورية ألي دراسة 

حيث ال يمكف ألي دراسة أف تحقؽ أهدافوا دوف االست اد إلى ما وصمت إلين  ،عممية جادة
فمراجعة الدراسات السابقة مف شم ن أف ي ري  ،بقة ذات العبلقة بمويوع الدراسةالدراسات السا

 ،كما أ وا تساهـ بشكؿ فعاؿ في ب ا  االطار ال ظري لمدراسة ،مويوع البحث بع اصر جديدة
 .ويمكف لمدراسات السابقة أف تساعد في تفسير  تائج البحث أو أف تدعموا

البيئة االستراتيجية  قية التي تت اوؿ مسك وتحميؿوقد تعددت الدراسات ال ظرية والتطبي
حيث سيقوـ الباحث برصد وعرض لمدراسات السابقة  ،الخارجية سوا  بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 :وقد تـ تقسيـ هذه الدراسات لت سجـ مع محوري الدراسة ،ذات العبلقة بمويوع الدراسة

 راتيجيالدراسات المتعمقة بالمسك االست :المحور األوؿ. 

 الدراسات المتعمقة بمدا  الم شآت التجارية :المحور ال ا ي. 

وهذه الدراسات مرتبة مف  ،ودراسات أج بية ،وقد تـ تص يؼ الدراسات إلى دراسات محمية وعربية
  .األقدـ إلى األحدث

 :ةالمتراتيجيالبيئة الدرامات الرتعمقة برمح  :الرح ر األ ل
  :ربيةالرحمية  الع الدرامات -أ ل

"أثر ع ارل البيئة الخارجية عمى النشاطات التم يقية  :( بعن ان2009،أب  دلب ح )درامة  – 1
 لقطاع الرص غات الذىبية " 

وقد هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أ ر عوامؿ البيئة الخارجية عمى ال شاطات التسويقية 
وقد تكوف مجتمع الدراسة  ،ساتلقطاع المصوغات الذهبية في األردف مف وجوة  ظر مديري المؤس
وقد تـ أخذ عي ة  ،مؤسسة 530مف جميع مؤسسات قطاع المصوغات الذهبية في األردف وعددهـ 

 .%20لمدراسة وكا ت  سبتوا 

 لم تائج التالية :وقد خمصت الدراسة 

بمف العوامؿ االقتصادية احتمت المرتبة األولى مف حيث األ ر بيف مجموعة العوامؿ  -
 .مى ال شاطات التسويقية لمؤسسات قطاع المصوغات الذهبيةالخارجية ع

 :وأوصت الدراسة بما يمي
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 .بيرورة ويع خطط وبرامج تسويقية هادفة -

 .توفير قاعدة بيا ات لوذا القطاع االقتصادي الواـ -

 .االفادة مف دراسة العوامؿ الخارجية المحيطة في تعزيز مكا ة المؤسسة -

 .  عبلقات طيبة وواسعة مع الزبائف اوب ،تعزيز االتصاالت التسويقية -

 .تمسيس هيئة رسمية تع ي بشئوف قطاع المصوغات الذهبية -

" أثر الع ارل المتراتيجية في تحمين فاعمية تق يم األداء  :( بعن ان2009درامة )العبيدي، – 2
 الداري لمرشاريع "

ظوار ، و الستراتيجيةقياس األهمية التي توليوا الشركة لمعوامؿ ا وقد هدفت الدراسة إلى ا 
بياف مدى تم ير االهتماـ ، و  تم ير االهتماـ بالعوامؿ االستراتيجية في الموقؼ الت افسي لمشركة

مف خبلؿ تقدير ريا الزبوف بالعوامؿ االستراتيجية في تحسيف فاعمية تقويـ األدا  اإلداري لممشروع 
وقد تكوف وتقدير  قافة الجودة والتحسف المستمر لؤلدا  باعتبارهـ أهـ عوامؿ ادارة الجودة الشاممة 

يعمموف في " مشروع موظفا  35مف جميع الموظفيف في هذا المجاؿ وعددهـ  مجتمع الدراسة
 تطوير م اهج الرياييات والعمـو التطبيقية "

 :لم تائج التاليةوقد خمصت الدراسة 

وجود عبلقة ارتباط قوية بيف العوامؿ االستراتيجية وأ ره في تحسيف فاعمية تقويـ األدا   -
 االداري. 

كبر عمى كؿ مف )ادارة الجودة بي ت الدراسة أف التحميؿ االستراتيجي كاف لن األ ر األ -
 األخرىراتيجية الشاممة، جودة األدا ، الموقؼ الت افسي لمشركة( مف بيف العوامؿ االست
 المشمولة في الدراسة وهي )تحديد المومة، العمميات، أسموب السي اريوهات(.

 البيئي درامة  التحميل التنافمية الريزة بين "العالقة بعن ان:  (2006) لر مانا درامة -3
 الردني " الرصرفي القطاع في تطبيقية

ين التحميؿ الخارجي وتحميؿ البيئة هدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف التحميؿ البيئي بشق
 البيئي التحميؿ عممية زالت حيث ال ،وبيف الميزة الت افسية في القطاع المصرفي األرد ي، الداخمية

 خزا ة في ُيتاح ما عمى ب ا  تُب ى الت افسية الميزة بمف الوعي وغياب باألهمية الكبيرة تحظى ال
 عف بمعزؿ يتـ ال األمر وهذا، لديوا اليعؼ ط قا تجاوز والعمؿ عمى قوة  قاط مف الم ظمة
 عمى تعمؿ سميـ بشكؿ است مارها تـ ما إذا والتي البيئة الخارجية في تظور أف يمكف التي الفرص
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األرد ي  المصرفي القطاع في الفروع مديري مفوقد تكوف مجتمع البحث  ، الت افسي تعزيز المزايا
 .ا والزرق واربد عماف في مديرا  36وعددهـ ,

 >وقدخهصجاندراستنهىتائجانتانٍت
وجود عبلقة ذات داللة احصائية بيف عممية التحميؿ البيئي الخارجي وكؿ بعد مف أبعاد  -

 .(المرو ة، ال وعية، السرعة، الوقت) الميزة الت افسية

كما أ بتت الدراسة وجود عبلقة ذات داللة احصائية بيف عممية التحميؿ البيئي الداخمي   -
 .ة الت افسيةوالميز 

ردى  عي رمئ لي الشركات الك يتية نح  امتخدام  " :بعن ان (2003،ر يبح)درامة  -4
 ريدانية الرعم رات اإلمتراتيجية " درامة

إفت الودؼ مف هذا البحث هو استعراض ألهمية المعمومات االستراتيجية  وأقساموا 
قد تكوف مجتمع البحث مف و ويوع، المختمفة. ولمعرفة مدى وعي مسؤولي الشركات الكويتية بالم

 468تـ توزيع  الشركات العاممة في دولة الكويت في مختمؼ أوجن ال شاط االقتصادي حيث
صغيرة )أقؿ مف مائة و  شركة كويتية كبيرة الحجـ )مائة موظؼ أو أك ر( 100استبا ة عمى 

حيث ، شركة 86إجابة مف طرؼ  382تـ الحصوؿ عمى و ، العاـ.و  القطاعيف الخاص يموظؼ( ف
 .%80إفت  سبة المشاركة قد وصمت إلى 

 وقد خمصت الدراسة لم تائج التالية:

 " ظاـ المعمومات االحترازي" هي األك ر استخداما فيوأفت مصطمك "المسك البيئي " -
 الشركات الكويتية لئلشارة إلى عممية جمع المعمومات.

فت المعمومات اإلستراتيجية أ، و  بتمؾ المصطمحات متوسطة أفت معرفة مسئولي الشركات -
 المجمتعة قميمة. 

المعمومات و  معرفة المعمومات الجزئيةو  عبلقة وطيدة بيف معرفة المسك البيئي وجود -
 .سموؾ تجميعوا مف جوة أخرىو  بيف معرفة المعمومات الجزئيةو  ،االستراتيجية مف جوة
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 :الدرامات األجنبية :ثانياً 

 :بعن ان (Bayode B,Adebola A,2012)  درامة -1
"Strategic Environmental Scanning and Organization Performance in 

a Competitive Business Environment." 

هدفت هذه الدراسة لمعرفة أ ر المسك البيئي كجز  مف استراتيجية الشركة عمى أدائوا        
وقد شممت عي ة ،  ي  يجيرياكادبوري فو  في بيئة ت افسية وذلؾ مف خبلؿ دراسة شركتي  ستمة

أخريف مف شركة كادبوري وقد جمعت  70و مف العامميف في إدارة شركة  ستمة 70الدراسة 
 .آراؤهـ مف خبلؿ استبا ة صممت خصيصا لوذا الغرض

 وقد خمصت الدراسة لم تائج التالية:

از كما وجدت أف ه اؾ عبلقة و يقة بيف ا ج، أف الشركتيف تقوماف بعمؿ مسك بيئي -
 .المسك البيئي مع تطور أدا  الشركتيف

كما دلت ال تائج عمى أف المسك البيئي ساعد الشركتيف عمى اقت اص الفرص المتاحة  -   
 .كما أدت لزيادة ربحية الشركتيف، لوما وتج ب المخاطر المحيطة بعمؿ الشركتيف

 .ا الشركتيفتية لكموأ بتت ال تائج أف المسك البيئي قد زاد مف الحصة السوق -          

 
 (Saadeghvaziri F, Khaef A,2012درامة ) -2

"Environmental scanning and performance: A study of Iranian 

automobile parts manufacturer" 

تـ دراسة عي ة ، حيث  هدفت هذه الدراسة لفوـ العبلقة بيف المسك البيئي وأدا  الشركات        
 100حيث تـ توزيع ، قطع غيار السيارات االيرا ية والتي تقع في مدي ة طورافمف اتحاد مص عي 
 .م وا 82وتـ استرداد ، شركة تص يع قطع غيار 100استبا ة عمى مدرا  

س وات مف خبلؿ االستبا ة التي تـ  5-3مؤشرات لقياس أدا  الشركات خبلؿ  8تـ استخداـ        
ال جاح في تطبيؽ ،  رات الجديدة وال اجحة لمشركةاالست ما):توزيعوا وهذه المؤشرات هي

ايجاد أسواؽ ،  تطوير م تجات جديدة،  التعامؿ مع المتغيرات المفاجئة ب جاح،  استراتيجيات جديدة
 مو  ، التعامؿ مع المورديف بشكؿ فعاؿ،  تجار الجممة والتجزئة بشكؿ فاعؿ التعامؿ مع،  جديدة

 األرباح.
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 ئج التالية:وقد خمصت الدراسة لم تا

% مف تطور أدا  الشركات قد فسرها المسك البيئي وأف ه اؾ عوامؿ أخرى تؤ ر 30أف   -
 .في أدا  الشركة م ؿ العوامؿ الداخمية لتمؾ الشركة

 
 ( بعن ان :Teryima ,etal,2012درامة )-3

"Environmental scanning as a strategy for enhancing productivity in 
a goal oriented organizations: a survey of Dangote cement, Gboko 

plant " 

وقػػػد هػػػدفت هػػػذه الدراسػػػة لتمسػػػيس دور لعمميػػػة مسػػػك البيئػػػة االسػػػتراتيجية كػػػمداة لتحسػػػيف            
اال تاجيػػة وال مػػو، واييػػاح أف مسػػك البيئػػة هػػي أداة هامػػة يجػػب عمػػى الم ظمػػات أف تسػػتخدموا مػػف 

دات التػػي تػػؤ ر عمػػى األعمػػاؿ التجاريػػة ، وذلػػؾ فػػي دراسػػة تجريبيػػة عمػػى أجػػؿ تحديػػد الفػػرص والتوديػػ
 مصا ع  دا جوت  لئلسم ت في  يجيريا وغرب أفريقيا. 

 وقد خمصت الدراسة لم تائج التالية: 

أف تطبيػػؽ المسػػك البيئػػي يمكػػف أف يعػػزز التحسػػف فػػي تقػػديـ الخػػدمات واالبتكػػار، والميػػزة الت افسػػية -
 المستدامة.

 ز المسك البيئي مف شم ن أف يزيد مف األرباح وأف يحسف مف اال تاج. أف تعزي -

 وأوصت الدراسة : 

بمف تسػعى الشػركة إلػى مراقبػة البيئػات ذات الصػمة مػف أجػؿ تحديػد الفػرص والتوديػدات التػي تػؤ ر -
 عمى المعامبلت التجارية و العمميات بشكؿ دوري. 

التحميػؿ البيئػي مػػف أجػؿ االرتقػا  بمسػتوى أدا  الم شػػمة يػرورة تػوفير المػوارد الماليػة لمقيػػاـ بعمميػة -
 لتظؿ قادرة عمى الم افسة. 

يرورة ال ظر لك ير مف المؤشرات والمعطيات الوامة لع اصر مسك البيئة م ؿ األحداث -
والتوجوات العامة والتوقعات مف الجماعات ذات الصمة م ؿ ) الحصة السوقية، الربحية،  ال مو( 

 ة مف مخرجات عممية مسك البيئة االستراتيجية .ليماف االستفاد
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 :بعن ان ((Haase, Franco ,2011درامة  -4 
"Information sources for environmental scanning: do industry and 

firm size matter?" 

وذلؾ لئلجابة ، وقد هدفت الدراسة لتحسيف المعرفة حوؿ المسك البيئي عمي مستوي المؤسسة      
مدي استخداـ المعمومات  وحجـ المؤسسة عمي، هؿ ه اؾ تم ير لقطاع الص اعة: عمي السؤاؿ

كمحد العوامؿ المومة في المسك ( حجـ المؤسسة، قطاع الص اعة) ؟ أي هؿ تؤ ر العوامؿالخارجية
استخدمت ، و  البيئي عمي استخداـ الشركة لمعمومات خارجية في ويع خططوا االستراتيجية

 .شركة في البرتغاؿ 165الدراسة 

 وقد خمصت الدراسة لم تائج التالية:

إلي أ ن بوجن عاـ فإف االستخداـ المتكرر لممعمومات الخارجية يكوف محدودا في تمؾ   -
 .الشركات ومعظموا يكوف مصدرها شخصي وغير شخصي

كما وجدت الدراسة أف ه اؾ تم ير لقطاع الص اعة التي تعمؿ بوا الشركة وحجموا عمي  -
 .داموا لممعمومات الخارجيةاستخ

باإليافة لذلؾ فقد وجدت الدراسة أف قطاع الخدمات هي أك ر القطاعات التي تستخدـ  -
وأف الشركات الصغيرة هي األقؿ في استخداـ تمؾ ، المعمومات الخارجية في المسك البيئي

  .المعمومات

 

 بعن ان: ،,Zhang,Majid,Foo)  2011) درامة -5
" The contribution of environmental scanning to organizational 

performance." 

مؤسسات ص اعة األغذية وص اعة أدا  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تم ير المسك البيئي عمى 
 .ال قؿ والمواصبلت

 :لقياس أدا  الشركات استخدـ الباحث المؤشرات التالية

 ()زيادة في عائد االست مار مؤشرات مالية -

 (، زيادة جذب زبائف جددزيادة ريا الزبوف) تتعمؽ بالزبائف مؤشرات -

 ()الكفا ة وتقميؿ التكمفة مؤشرات الفعالية -
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 (، التدريبتقميؿ عدد مف يتركوف العمؿ، زيادة الريا الوظيفي) مؤشرات تتعمؽ بالموظؼ -

 (.، تطوير م تجات وخدمات جديدةمؤشرات ال مو) المسئولية االجتماعية -

ومف  ـ ا تقا  ، سموبيف الكمي والوصفي لموصوؿ لودؼ الدراسة مف خبلؿ استبا ةاعتمد الباحث األ
 (.focus group) أفيؿ شركتيف في هذيف المجاليف لعمؿ مقاببلت ومجموعات مركزة

 وقد خمصت الدراسة لم تائج التالية:

بمف المسك البيئي يساعد في اعطا  اشارات مبكرة ألي مخاطر أو فرص قد تواجن أو   -
 .ح لمشركةتتا

كما أ وا تساعد الشركات عمى تطوير وتعديؿ استراتيجيات العمؿ لديوا لمواكبة التطورات   -
 .الحاصمة وبالتالي زيادة قدرتوـ الت افسية

 :بعن ان( Karami 2008,درامة ) -6
"An investigation on environmental scanning and growth strategy in 

high tech small and medium sized enterprises." 

تودؼ هذه الدراسة لمعرفة تم ير المسك البيئي عمى االستراتيجيات الم افسة التي تتب اها       
أجريت الدراسة ، وقد  ع د تب يوا لوا (SMEs)وما تحققن الشركات المتوسطة والصغيرة ، الشركات

استبا ة عمى المدرا   508يع وذلؾ مف خبلؿ توز ، عمى قطاع ص اعة االلكترو يات في بريطا يا
 .م وـ 132وتمت استجابة ، الت فيذييف لعي ة مف الشركات العاممة في هذا المجاؿ

مما ، وقد برزت أهمية هذا البحث مف خبلؿ التغيرات السريعة في مجاؿ االلكترو يات عالميا     
ت والتطورات في هذا يستمـز المعرفة الكاممة مف قبؿ تمؾ الشركات حتى تستطيع مواكبة التغيرا

العوامؿ ):وهذه العوامؿ هي، عوامؿ لممسك البيئي كمويع لمدراسة 5استخدـ الباحث و  .المجاؿ
،  العامؿ االجتماعي وال قافي،  القا و يةو  العوامؿ السياسة، التغيرات التك ولوجية  .االقتصادية
 .الم افسوف

 وقد خمصت الدراسة لم تائج التالية:

، لشركات تغير استراتيجياتوا  تيجة التغير في العوامؿ التك ولوجية% مف تمؾ ا91أف   -
 .وكاف عامؿ الم افسوف هو العامؿ ال ا ي في ترتيب تم يره عمى استراتيجية الشركات

وجود عبلقة ذات داللة احصائية بيف زيادة اجرا  عممية المسك البيئي وتطور أدا  تمؾ   -
 .المؤسسات
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 : انبعن( (Damen,2002درامة  – 7
"External forces influencing the e-business of Siemens OCW" 

وقد اهتمت هذه الدراسة بمعرفة العوامؿ الخارجية المؤ رة في استراتيجية عمؿ شركة سيم ز وقاـ 
 :بدراسة

 .العوامؿ السياسية )السياسة اليريبية، سياسة التجارة الخارجية، سياسات الحكومة( -

 .)الم اخ االقتصادي، م اخ االست مار، العولمة( العوامؿ االقتصادية -

وال قافية )ب ا  ال قة، ال قافة االلكترو ية، دخوؿ الجيؿ الشاب كقوة مؤ رة  االجتماعيةالعوامؿ  -
  .في السوؽ(

 .التك ولوجية )وجود مواقع اال تر ت، المعيارية الص اعية(العوامؿ  -

مراعاة ، محاربة الغش والجريمة، اال تر ت ال قة بالعقود المبرمة عبر) القا و ية العوامؿ -
 (.الخصوصية والسرية في األعماؿ

 وقد خمصت الدراسة لم تائج التالية:

ف كاف بدرجات متفاوتة، أف جميع العوامؿ السابقة تؤ ر في عمؿ شركة سيم ز  - حيث ، وا 
برمة عبر وال قة بالعقود الم، وجد أف العولمة ودخوؿ األجياؿ الشابة كقوة مؤ رة في السوؽ

 .اً هي األشد تم ير ، والقوة التفاويية لممزوديف والمشتريف، اال تر ت

 

 :الرنشآت التجارية  الع ارل الرؤثرة عمى أدائياالرح ر الثاني: الدرامات الرتعمقة ب

 الدرامات الرحمية  العربية:  :أ لً 

 .أداء رنظرات األعرال""الدارة المتراتيجية  أثرىا في رفع  بعن ان: (2007،مميطن) درامة -1

ودواعي ، ومكو اتوا وأهميتوا، إيياح مفووـ االدارة االستراتيجية وقد هدفت الدراسة إلى       
التعرؼ عمي شكؿ الممارسة الفعمية لئلدارة االستراتيجية في ، و  تطبيقوا في م ظمات األعماؿ
 ظمات مف مراحؿ تطور الفكر وتحديد المرحمة التي تمر بوا هذه الم، م ظمات األعماؿ في سوريا

تبياف أ ر ، و  تصميـ الفعاؿ لبلستراتيجيات فيواومعرفة مدي توفر أهـ متطمبات ال، االستراتيجي
 تطبيؽ أسموب االدارة االستراتيجية عمى أدا  م ظمات األعماؿ في سوريا.
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وعددها  يألعماؿ العاممة في الساحؿ السور وقد تكوف مجتمع البحث مف مجموعة م ظمات ا      
وتـ ، استبا ة عمي جميع المدرا  في مختمؼ المستويات 95حيث تـ توزيع ، م ظمة أعماؿ 13

 .استبا ة صالحة لغرض التحميؿ 90استرداد 

 وقد خمصت الدراسة لما يمي:
 قمة عدد المدرا  محؿ البحث الذيف لديوـ معمومات عف مفوـو االدارة االستراتيجية.  -

 تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية. وجود قصور كبير في عممية -

 .وجود قصور كبير في اختيار االستراتيجيات الواجب تطبيقوا وفقا لممفوـو العممي -

المرحمة التي تمر بوا الم ظمات مف مراحؿ تطور الفكر االستراتيجي ال يتعدى مرحمة  -
 .التخطيط المالي البسيط

أثرىا عمى زيادة فعالية أداء    اتيجية"الرقابة المتر  :بعن ان (2005 ،درامة )تركران -2
 ."الرنظرات

مدى و  التعرؼ عمى مدى تطبيؽ أسموب الرقابة االستراتيجية وقد هدفت الدراسة إلى       
أسباب عدـ و  المشفى الوط ي في البلذقيةو  االستفادة مف مزاياها في كٍؿ مف مشفى األسد الجامعي

التوصيات التي تساعد و  ا ية في تقديـ بعض المقترحاتاالستفادة مف  تائج الدراسة الميدو  تطبيقن
 .تحقيؽ أهدافواو  الم شآت محؿ البحث في زيادة أدائوا

 وقد خمصت الدراسة لم تائج التالية:

 أسموب الرقابة المستخدـ. و  فعالية الم ظماتو  ه اؾ عبلقة بيف كفا ة -

 تيجية.فعالية الم ظمات باستخداـ أسموب الرقابة االستراو  تزداد كفا ة -

  وع التق ية المستخدمة لقياس األدا .و  ه اؾ عبلقة بيف مستوى األدا  -

جميع األدوات المستخدمة لقياس األدا  هي أدوات تقميدية، وقد الحظ ا في المشفى الوط ي  -
أ وـ يقوموف بقياس ريا المريى عف طريؽ استبياف مف وقت آلخر لبلستفادة م ن في 

 تحسيف األدا .

 توزيعوا في كبل المشفييف.و  متخصصة بإعداد المعموماتعدـ وجود وحدة  -

 .يقتصر  ظاـ االتصاالت عمى الشكاوي مف أسفؿ إلى أعمى -
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 :: الدرامات األجنبيةثانياً 

 ( بعن ان :Olarewaju,2012درامة ) – 1 
"Impacts of External Business Environment on Organisational 

Performance in the Food and Beverage Industry in Nigeria." 

هدفت هذه الدراسة لمعرفة تم ير بيئة العمؿ الخارجية عمى أدا  الشركات في مجاؿ األغذية 
 3والمشروبات في  يجيريا ، وقد تـ تصميـ استبا ة لجمع البيا ات وتـ توزيعوا عمى عي ة مف 

ال حدار المتعدد، وقد خمصت موظفا ، وقد تـ تحميؿ ال تائج باستخداـ  موذج ا 150شركات بوا 
 الدراسة إلى ال تائج التالية :

 –حيث تبيف وجود تم ير لعوامؿ البيئة الخارجية ) السياسية ، االقتصادية ، االجتماعية  -
ال قافية ، التك ولوجية ، ... إلخ ( عمى أدا  الشركات ) الفاعمية ، الكفا ة ، زيادة المبيعات 

 ، تحقيؽ أهداؼ الشركة ( .

قيؽ أهداؼ الشركة وديمومة  جاحوا ، يجب أف يكوف ه اؾ فوـ وايك التجاهات سوؽ العمؿ ، لتح
 أشكاؿ الم افسة في بيئتوا ، هذا الفوـ سيؤدي بالشركة ألف تختار االستراتيجية الم اسبة لوا .

 

 :بعن ان (Jhamb, Kiran, 2010) درامة -2
"Organized retail in India - Drivers facilitator and SWO analysis" 

دراسة العوامؿ المؤ رة ، و  العمؿ في قطاع التجزئة في الو د تحديد دوافعهدفت الدراسة لوقد       
 لقطاع التجزئة في الو د.  SWOTاجرا  التحميؿ الرباعي و  ، في قطاع التجزئة

عت وقد جم الم شآت العاممة في قطاع التجزئة،وقد تكوف مجتمع البحث مف مجموعة       
 .مف مدرا  الشركات في مدف مختمفة بالو د 50البيا ات مف خبلؿ استبا ة وزعت عمى 

 :وخمصت الدراسة لم تائج التالية 

التغيرات الديموغرافية التي ، ا تعاش و مو الويع االقتصادي، أف وجود الب ى التحتية المبلئمة -
والوعي المتزايد لدي ، ئة األج بيةافتتاح العديد مف محبلت البيع بالتجز ، حد ت في العقد األخير

 .كؿ هذه العوامؿ م مت أهـ الدوافع لمعمؿ في قطاع التجارة بالتجزئة، جموور المستومكيف
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 مط االدارة ، الموقع الجغرافي لمم شمة: أما عف أهـ العوامؿ المؤ رة في قطاع التجزئة فقد كا ت -
العمؿ بروح الفريؽ ، ير قدرات الموظفيفتدريب وتطو ، رواتب العامميف داخؿ الم شمة، في الم شمة

 .الحوافز والمكافآت، والعمؿ الجماعي

 كما يمي :أما عف  تائج تحميؿ البيئة االستراتيجية فقد كا ت  -

 شو  أ ماط جديدة مف أماكف التسوؽ م ؿ مراكز التسوؽ، الوايبر ماركت، السوبر  : قاط القوة -
المستومكوف الو ود لديوـ مستوى دخؿ ،  ؼ واحدماركت والتي تقدـ الم تجات والخدمات تحت سق

زيادة أعداد السكاف وخصوصا مف فئات ،  مرتفع مما يترجـ إلي مستويات كبيرة مف االستوبلؾ
 ال مو الكبير في مجاؿ العقارات واإل شا ات وتحسف مستوى الب ى التحتية.،  الشباب

وجود ،  موا مة في أ ماط األعماؿؽ يتطمب االختبلفات الديموغرافية في الم اط  قاط اليعؼ: -
محدودية اتساع ،  عدد ال بمس بن مف البلعبيف الكبار في هذا المجاؿ يصعب عممية الدخوؿ بن

 ارتفاع تكاليؼ العقارات يعتبر عائؽ ل ـ قطاع التجزئة في الو د.،  السوؽ يحد مف فرص ال مو

في متطمبات وأ ماط حياة  التغير،  بالم تجات والخدمات زيادة وعي المستومكيف :الفرص -
 زيادة فرص  جاح القطاع الخاص.،  ابتكار وتطوير م تجات جديدة،  المستومكيف

،  بط  ال مو االقتصادي أ ر بشكؿ عكسي عمي  مط اال فاؽ ع د المستومكيف :التوديدات -
م افسة األسعار ،  لمسوؽ صعوبة السياسات والتشريعات القا و ية حاؿ دوف دخوؿ العبيف جدد

 دخوؿ العبيف دولييف لسوؽ التجزئة في الو د.،  يدا مف اليغوط عمى هوامش األرباحويع مز 

 

 ( بعن ان :Mishra,2009درامة ) – 3

Benchmarking Scheme for Retail Stores Efficiency 

حيث سعت الباح ة مف خبلؿ هذه الدراسة لويع  ظاـ معياري لقياس كفا ة الشركات            
فمقد رأت الباح ة أف التغير في قطاع التجزئة في الو د ، في قطاع البيع بالتجزئة في الو د  العاممة

أصبك متسارعا . في  فس الوقت فإف طريقة تصرؼ المستومكوف تتغير أييا ، لذلؾ فتجار 
 التجزئة بحاجة لمعمـ بوذه المتغيرات واالستعداد لوا باستراتيجيات جديدة ومبتكرة لمعالجة الويع.

ه اؾ العديد مف الشركات الجديدة القادمة لمعمؿ في الو د وهذا ما استمـز وجود  ظاـ قياس كما أف 
ومقار ة بيف كفا ة الشركات العاممة في هذا المجاؿ . فشركات البيع بالتجزئة موتمة إلى حد كبير 

يت اوؿ  مستومكيف. وإزا  االستغبلؿ األم ؿ لمموارد المتاحة لوا دوف االخبلؿ بمتطمبات وأولويات ال
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وقد  هذا البحث المقار ة بيف أدا  متاجر البيع بالتجزئة وبالتالي لتقييـ الكفا ة ال سبية لوذه المتاجر.
، حيث تـ جمع البيا ات مف مجمعا تجاريا لمبيع بالتجزئة في الو د 25تكو ت عي ة الدراسة مف 

ريا الزبوف مف خبلؿ زيارة الزبوف لممتجر  خبلؿ استبياف ومقابمة الزبائف والتجار ، وقد تـ احتساب
    فسن مرتيف أو أك ر .

 وكا ت  تيجة التي وصمت لوا الدراسة :

 أف المبيعات لوحدها ال يمكف لوا أف تزيد مف كفا ة متاجر البيع بالتجزئة. -
يجب أال تكتفي متاجر البيع بالتجزئة بجذب الزبائف وتقديـ م تجات جيدة لوـ بؿ عميوـ أف  -

 هؤال  الزبائف أل وـ أحد أصوؿ هذه المتاجر. إلبوارا يسعو 
 ويعت الدراسة معادلة الحتساب كفا ة الم شمة هي كالتالي : -
 الكفا ة = المخرجات/المدخبلت حيث أف : 

 )المبيعات الس وية + ريا الزبوف( المخرجات هي:   

 + مساحة المتجر()قيمة المتجر بالعممة المحمية + المصاريؼ الجارية  المدخبلت هي:   

 :بعن ان Analoui , Karami) (2002, درامة-4
"How chief executives' perception of the environment impacts on 

company performance" 

فة مدى تم ير تصور المدير الت فيذي لممسك البيئي عمى أدا  الشركات هدفت الدراسة لمعر        
وذلؾ كوف المسك البيئي ركف أساسي لتحقيؽ ، ذات الحجـ المتوسطذات الحجـ الصغير والشركات 

تـ اختيار ، حيث  كما أ وا الخطوة األولى في االدارة االستراتيجية لمشركات، الميزة الت افسية لمشركة
 .%27شركة عمى االستبا ة بشكؿ كامؿ أي ما  سبتن  132استجابت ، شركة ص اعية  508

 :يةخمصت الدراسة لم تائج التال

 .% مف مدرا  الشركات اشتركوا في اعداد الخطة االستراتيجية لوا 89 -

% أعربوا عف اهتماموـ الشديد بالمسك البيئي كخطوة أولى في ب ا  الخطة  50.08 -
 .االستراتيجية لممؤسسة

 .ازدادت أهمية المسك البيئي بال سبة لممدرا  كمما كبر حجـ المؤسسة -
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 التعقيب عمى الدرامات المابقة:
مرتبة  ،فيما سبؽ استعرض الباحث عددا مف الدراسات السابقة المحمية والعربية واألج بية

زم يا مف األحدث إلى األقدـ وجميعوا مرتبط بمويوع الدراسة مف عوامؿ المسك البيئي وع اصر 
 .األدا 

 األىداف رن حيث 

 :البيئة المتراتيجية ع ارل رمحبالنمبة ل  -

 Saadeghvaziriدراسة )ئة الخارجية وعبلقتن بمدا  الشركات ه اؾ دراسة بح ت مسك البي
F, Khaef A,2012 )  2011ودراسة) (Zhang,Majid,Foo,،  ودراسةDamen,2002))، 

 Adebisi,)  دراسةوه اؾ رسالة ت اولت أ ر مسك البيئة عمى الحصة السوقية لمشركة  
(Babatunde,2012، ى مدى استخداـ المسك البيئيوه اؾ دراسة بحث عبلقة حجـ المؤسسة عم 

دراسة ت اولت مويوع مسك البيئة االستراتيجية وأ ره عمى و  ،((Haase,Franco,2011دراسة 
وه اؾ دراسة ت اولت مسك البيئة االستراتيجية  ،(2009،األ شطة التسويقية دراسة )أبو دلبوح

 2008,)ودراسة  (2006 ،لروسافم ؿ دراسة )ا واالستراتيجيات الت افسيةوعبلقتن بالميزة الت افسية 
Karami)، (2003 رويبك) وه اؾ دراسة بح ت مدى المدرا  في استخداـ معمومات المسك البيئي. 

 :بالنمبة ألداء الرنشآت التجارية -

دراسة و  ،(2007)سميطف، أما بال سبة ألدا  الم شآت وم ظمات األعماؿ فجا ت دراسة 
ذات العبلقة االستراتيجية وأ رها في رفع أدا  م ظمات  لتؤكد ارتباط المواييع (2005)تركماف، 
 ،فدرست أهـ الدوافع المحركة في تجارة التجزئة (Jhamb, Kiran, 2010)أما دراسة  ،األعماؿ
فة مدى تم ير تصور المدير الت فيذي لممسك لمعر  Analoui , Karami) (2002, دراسةوكا ت 

  .ر والشركات ذات الحجـ المتوسطالبيئي عمى أدا  الشركات ذات الحجـ الصغي

 :رن حيث القطاع الرمتيدف في الدرامة 

اختمؼ مجتمع البحث وعي ات الدراسة مف باحث آلخر فمف الدراسات السابقة مف استودؼ 
، وم وا مف استودؼ قطاع المصارؼ م ؿ (2009دراسة )العبيدي، م ؿ مؤسسات القطاع العاـ 

(، 2009ستودؼ القطاع الخاص التجاري دراسة )أبو دلبوح وم وا مف ا ،( 2006لروساف ا) دراسة
، وم وا مف استودؼ (2003 ،رويبك) دراسةوم وا مف استودؼ شركات القطاع العاـ والخاص 

 ، ودراسة(Karami 2008,دراسة ) ،Adebisi,2012 (Babatunde,دراسة )القطاع الص اعي 
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Damen,2002))،  دراسة و(Saadeghvaziri, Khaef,2012)،  2011دراسةو) 

(Zhang,Majid,Foo,،  قد كا ت الدراسة الوحيدة المتوفرة والتي قامت بدراسة قطاع البيع و
 .(Jhamb, Kiran, 2010) دراسة بالتجزئة هي

ع البحث لوا قطاع البيع بالتجزئة في قطاع موتمتي هذه الدراسة لتكوف أوؿ دراسة يكوف مجت
 .غزة

 

 :ات المابقةرريزات الدرامة الحالية عن الدرام
 الدراسة الحالية تعتبر إيافة  وعية لمدراسات السابقة وبالذات في البيئة المحمية والعربية، 

إذ أ وا تساهـ في  قؿ الك ير مف المفاهيـ واألفكار مف البيئات الخارجية والتي مف شم وا 
 .أف ترتقي بالعمؿ داخؿ مؤسسات األعماؿ

 التي  اقشت مويوع ذا بعد عمى المستوى المحمي و  الدراسة الحالية تعتبر الدراسة األولى
 .استراتيجي لدى الشريحة المستودفة بالدراسة وهي محاؿ البيع بالتجزئة

 عمى دراسة تم يرات المسك البيئي عمى مؤسسات  السابقة ركزت العربية معظـ الدراسات
 .ثوهذا ما يعتبر  قطة أصالة في هذا البح ،القطاع العاـ وليس القطاع الخاص

 يتيك مف تواريخ الدراسات السابقة في مويوع المسك البيئي أف معظـ الدراسات حدي ة، 
وهذا يدلؿ عمى حدا ة ت بن مؤسسات وم ظمات األعماؿ إلى أهمية هذا المويوع وأهمية 

  .دراستن
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 لرقدرة:ا
جرا اتوا محورا رئيسا يتـ مف خبللن ا جاز الجا ب التطبيقي مف  تعتبر م وجية الدراسة وا 

إلجرا  التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى الدراسة، وعف طريقوا يتـ الحصوؿ عمى البيا ات المطموبة 
ال تائج التي يتـ تفسيرها في يو  أدبيات الدراسة المتعمقة بمويوع الدراسة، وبالتالي تحقؽ 

 األهداؼ التي تسعى لموصوؿ لوا. 
حيث ت اوؿ هذا الفصؿ وصفا لمم وج المتبع ومجتمع وعي ة الدراسة، وكذلؾ أداة الدراسة 

الفصؿ  وكيفية ب ائوا وتطويرها، ومدى صدقوا و باتوا، وي توي المستخدمة وطريقة إعدادها
بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيا ات واستخبلص ال تائج، وفيما يمي وصؼ 

 لوذه اإلجرا ات.

 :رنيج الدارمة
 الذي يحاوؿ التحميمي الوصفي الم وج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أهداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 التي مكو اتوا واآلرا  بيف والعبلقة، بيا اتوا وتحميؿ، الدراسة مويوع الظاهرة وصؼ خبللن مف
 .(104 :2005، وصادؽ حطب )أبو تحد وا التي واآل ار تتيم وا التي والعمميات حولوا تطرح

  قد امتخدم الباحث رصدرين أمامين لمرعم رات:
طار ال ظري لمدراسة إلى مصادر البيا ات : حيث اتجن الباحث في معالجة اإلالرصادر الثان ية .1

والدوريات والمقاالت ، ال ا وية والتي تتم ؿ في الكتب والمراجع العربية واألج بية ذات العبلقة
والبحث والمطالعة في مواقع ، واألبحاث والدراسات السابقة التي ت اولت مويوع الدارسة، والتقارير

 اإل تر ت المختمفة.
لمعالجة الجوا ب التحميمية لمويوع الدراسة لجم الباحث إلى جمع البيا ات : الرصادر األ لية .2

 صممت خصيصاً لوذا الغرض.، األولية مف خبلؿ اإلستبا ة كمداة رئيسة لمدراسة

 : رجترع الدرامةحد د   
مجتمع الدراسة يعرؼ بم ن جميع مفردات الظاهرة التي يدرسوا الباحث، وب ا  عمى مشكمة 

 كما يمي:المجتمع المستودؼ معايير اختيار وا فاف الدراسة وأهداف
اقتصػػػر المجػػػاؿ البشػػػري لمدراسػػػة عمػػػى أصػػػحاب م شػػػآت البيػػػع بالتجزئػػػة الكبيػػػرة  الرجرررال البشرررري:

وقػػد وجػػد أف مجتمػػع الدراسػػة يتكػػوف مػػف ، والمسػػجميف لػػدي وزارة االقتصػػاد الػػوط ي( )السػػوبرماركت
محػػبل مػػف  226 ػػة طبقيػػة عشػػوائية مم مػػة بعػػدد سػػيتـ أخػػذ عي، م شػػمة عمػػى امتػػداد قطػػاع غػػزة 547

 جميع م اطؽ قطاع غزة وهي كما يمي:
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 (1-5جد ل رقم )
 عينة طبقية عش ائية ألصحاب رنشآت البيع بالتجزئة الكبيرة )الم برراركت(

 عينة الدرامة الدرامة عرجتر الرنطقة
 42 102 شماؿ غزة
 104 244 غزة

 36 96 الوسطى
 17 41 خا يو س
 27 64 رفك

 226 547 الرجر ع
  اقتصر المجاؿ المكا ي عمى الم شآت العاممة في قطاع غزة. الرجال الركاني:
سػػيتـ تطبيػػؽ الدراسػػة المسػػحية عمػػى أفػػراد عي ػػة الدراسػػة خػػبلؿ ال صػػؼ األوؿ مػػف : الرجررال الزررراني

 .2014العاـ 
 داؼ الدراسة.ت اوؿ األبعاد المحددة في أه ىاقتصرت الدراسة عم الرجال الر ض عي:

 عينة الدرامة:
حيث تـ توزيع عي ة ، قاـ الباحث باستخداـ طريقة العي ة العشوائية الطبقية حسب المحافظة

وتـ تحميؿ  تائجوا وقاـ الباحث ، استبا ة لمتمكد مف صدؽ و بات االستبا ة 40استطبلعية حجموا 
مية الحذؼ ال تؤ ر عمى ال تائج بحذؼ سؤاؿ واحد لعدـ اتساقن مع مجمؿ االستبياف ، وقد كا ت عم

 250تـ توزيع  فقد ذلؾبو لذلؾ فقد تـ احتساب العي ة االستطبلعية في مجمؿ عي ة الدراسة 
  %.90.8استبا ة ب سبة  226إستبا ة عمى مجتمع الدراسة و تـ استرداد 

 تم حماب حجم العينة رن الرعادلة التالية:
 

2

2

Z
n

m

 
  
 

 (1) 

 حيث:
Z: مة لمستوى داللة معموـ )م بًل: القيمة المعيارية المقابZ=1.96  0.05لمستوى داللة .) 
m :م بًل( 0.05: الخطم الوامشي: وُيعبتر ع ن بالعبلمة العشرية) 

 يتـ تصحيك حجـ العي ة في حالة المجتمعات ال وائية مف المعادلة:
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n الُمَعدتؿ   = 
1 

nN

N n
 (2) 

 تم ؿ حجـ المجتمع Nحيث 
 يساوي:(  جد أف حجـ العي ة 9باستخداـ المعادلة )

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n  

 
 ( يساوي:3فإف حجـ العي ة الُمَعدتؿ باستخداـ المعادلة ) ،= 999Nحيث أف مجتمع الدراسة 

n الُمَعدتؿ   = 226
1384547

547384





  

 
(Moore,2003).عمى األقؿ 338وبذلؾ فإف حجـ العي ة الم اسب في هذه الحالة يساوي 

 :أداة الدرامة
بيع التجزئة في قطاع  رنشآتعمى أداء  اقع الرمح البيئي الخارجي  أثره "تـ إعداد إستبا ة حوؿ 

 غزة )رحالت الم بر راركت( ".

 تتك ن إمتبانة الدارمة رن قمرين رئيمين:

وهو عبارة عف المعمومات الشخصية عف المستجيب )العمر، المؤهؿ العممي، القمم األ ل: 
 شمة )اسـ ومعمومات عامة عف الم، المسمى الوظيفي، عدد س وات الخبرة بالعمؿ داخؿ الم شمة(

 .الم شمة التجارية، المحافظة، مساحة الم شمة، س وات التمسيس، عدد العامميف ال ابتيف(
 6فقرة، موزع عمى  41، ويتكوف مف  اقع الرمح البيئي الخارجيوهو عبارة عف  القمم الثاني:

 مجاالت:
 ( فقرات.8، ويتكوف مف )الع ارل المياميةالرجال األ ل: 

 ( فقرات.7، ويتكوف مف )ارل القتصاديةالع  الرجال الثاني: 

 ( فقرات.6، ويتكوف مف )الع ارل الجتراعية  الثقافيةالرجال الثالث: 

 ( فقرات.4، ويتكوف مف )الع ارل القان نيةالرجال الرابع: 

 ( فقرات.7، ويتكوف مف )الع ارل التكن ل جيةالرجال الخارس: 

 ( فقرات.9، ويتكوف مف )بيئة الصناعةالرجال المادس: 
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فقرات،  9، ويتكوف مف أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع غزةوهو عبارة عف  القمم الثالث:
 :موزع عمى مجاليف
 ( فقرات.5، ويتكوف مف )أثر الرمح البيئي عمى كفاءة األداءالرجال األ ل: 

 ( فقرات.4، ويتكوف مف )أثر الرمح البيئي عمى فعالية األداءالرجال الثاني: 

ـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحو يف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ وقد ت
(5-1:) 

 (:2-5جذول )

 درجبث يقٍبش نٍكرث انخًبضً 

 ر افق بشدة  ر افق  رحايد  غير ر افق  غير ر افق بشدة المتجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

" وبذلؾ يكوف الوزف ال سبي في هذه الحالة ة( لبلستجابة "غير موافؽ بشد1درجة )اختار الباحث ال
 % وهو يت اسب مع هذه االستجابة.20 هو

 :المتبانةخط ات بناء 
"  اقع الرمح البيئي الخارجي  أثره عمى أداء رؤممات لمعرفة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 

لتالية لب ا  اواتبع الباحث الخطوات ، بيع التجزئة في قطاع غزة )رحالت الم بر راركت("
 :اإلستبا ة
اإلطبلع عمى األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصمة بمويوع الدراسة، واالستفادة  .1

 م وا في ب ا  اإلستبا ة وصياغة فقراتوا.
استشار الباحث عددًا مف أساتذة الجامعات الفمسطي ية والمشرفيف في تحديد مجاالت  .2

 اإلستبا ة وفقراتوا.
 لرئيسة التي شممتوا اإلستبا ة.تحديد المجاالت ا .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. .4
 ( فقرة.53)و ( مجاالت8تـ تصميـ اإلستبا ة في صورتوا األولية وقد تكو ت مف ) .5
( مف المحكميف مف أعيا  هيئة التدريس في الجامعة 8تـ عرض اإلستبا ة عمى ) .6

( يبيف أسما  أعيا  لج ة 1قـ )والممحؽ ر ، وبعض الجامعات في قطاع غزة، اإلسبلمية
 التحكيـ.
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في يو  أرا  المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبا ة مف حيث الحذؼ أو اإليافة  .7
 (.2( فقرة، ممحؽ )50في صورتوا ال وائية عمى ) والتعديؿ، لتستقر اإلستبا ة

 صدق المتبيان:
، (105: 2010، جرجاويصدؽ االستبا ة يع ي " أف يقيس االستبياف ما ويع لقياسن" )ال 

، كما يقصد بالصدؽ "شموؿ االستقصا  لكؿ الع اصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف  احية
بحيث تكوف مفوومة لكؿ مف يستخدموا" )عبيدات ، وويوح فقراتوا ومفرداتوا مف  احية  ا ية

 (. وقد تـ التمكد مف صدؽ اإلستبا ة بطريقتيف:179:2001، وآخروف
 

 ن "الصدق الظاىري":صدق الرحكري -1
 في المتخصصيف المحكميف مف عدًدا الباحث يختار أف يقصد بصدؽ المحكميف "هو

( حيث تـ عرض اإلستبا ة 107: 2010، الدراسة" )الجرجاوي مويوع المشكمة أ مجاؿ الظاهرة 
متخصصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ وأسما  المحكميف  8عمى مجموعة مف المحكميف تملفت مف 

وقد استجاب الباحث آلرا  المحكميف وقاـ بإجرا  ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ، (1حؽ رقـ )بالمم
 (.2ا ظر الممحؽ رقـ ) -وبذلؾ خرج االستبياف في صورتن ال وائية ، يو  المقترحات المقدمة

 
 صدق الرقياس:  -2

 Internal Validityأ ل: التماق الداخمي 
ساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبا ة مع المجاؿ الذي ت تمي يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى ات

وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبا ة وذلؾ مف خبلؿ حساب ، إلية هذه الفقرة
 معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبا ة والدرجة الكمية لممجاؿ  فسن.

 لخارجي"التماق الداخمي لر " اقع الرمح البيئي ا
( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " العوامؿ السياسية " والدرجة 2-5جدوؿ )يويك 

وبذلؾ  α ≤0.05 والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستوى مع وية، الكمية لممجاؿ
 يعتبر المجاؿ صادؽ لما ويع لقياسن.
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 : (3-5جذول )

 فقرة ين فقراث يجبل " انؼىايم انطٍبضٍت " وانذرجت انكهٍت نهًجبليؼبيم االرتببط بٍن كم 

 بيرم ن رعارل الفقرة م
 لالرتباط

 الحترالية القيرة
(Sig). 

1.  
توػػػتـ الم شػػػمة بػػػالمتغيرات السياسػػػية الجاريػػػة فػػػي قطػػػاع 

 غزة.
.740 *0.000 

2.  
تتابع الم شمة السياسات الجديدة لموزرا  المتعاقبيف عمػى 

 غزة.اع الحكومات في قط
.719 *0.000 

3.  
جيػػراف  السياسػػية مػػعتتػػمقمـ الم شػػمة وفػػؽ تغيػػر العبلقػػات 

 غزة.قطاع 
.374 *0.003 

4.  
تػػؤ ر االتفاقػػات الدوليػػة الموقعػػة مػػف قبػػؿ السػػمطة عمػػى 

  .عمؿ التجار في قطاع غزة
.538 *0.000 

 0.000* 651. .تستطيع الم شمة التكيؼ مع اغبلؽ المعابر واأل فاؽ  .5
 0.000* 721. الفمسطي ية.م شمة تطورات ممؼ المصالحة تتابع ال  .6

7.  
تعافػػػت الم شػػػمة مػػػف األ ػػػار السػػػمبية لمحػػػرب االسػػػرائيمية 

 .عمى قطاع غزة
.720 *0.000 

8.  
تتحسب الم شمة بشكؿ دائـ لئلغبلقات المتكررة لممعػابر 

 .التجارية
.286 *0.021 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة *

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "العوامؿ االقتصادية" والدرجة 3-5جدوؿ )ك يوي
 والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستوى مع وية ،الكمية لممجاؿ

(0.05≥ α)  يع لقياسنوبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما و 
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 : (4-5جذول )

 راث يجبل " انؼىايم االقتصبدٌت " وانذرجت انكهٍت نهًجبليؼبيم االرتببط بٍن كم فقرة ين فق

 رعارل الفقرة م
 لالرتباط بيرم ن

الحترالية  القيرة
(Sig). 

1.  
تراعي الم شمة في سياساتوا تذبذب معدؿ دخؿ الفرد 

 .في قطاع غزة
.514 *0.000 

2.  
تؤ ر معدالت البطالة عمى  وعية الزبائف لدى 

 .الم شمة
.555 *0.000 

3.  
تباع سياسات مر ة لمواجوة األوياع االقتصادية يتـ ا

 .الصعبة لدى زبائف الم شمة
.533 *0.000 

4.  
تتابع الم شمة االرتفاع واال خفاض في أسعار السمع 

 سمع ال تتوفر في الم شمة () التجارية األخرى
.265 *0.030 

5.  
تتبع الم شمة سياسة  قدية جيدة ال تؤ ر في معدؿ 

 .وال تيغط عميوا السيولة ال قدية لديوا
.431 *0.001 

6.  
تقـو الم شمة بجدولة ديوف زبائ وا ودائ يوا وفقا ألوقات 

 .استبلـ رواتب الموظفيف
.428 *0.001 

7.  
ت فؽ الم شمة أمواال ايافية لتمميف المحروقات لتوليد 

 .الكوربا 
.265 *0.030 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة *

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " العوامؿ االجتماعية وال قافية 4-5جدوؿ )يويك 
 والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستوى مع وية، " والدرجة الكمية لممجاؿ

 (0.05 ≥ α) .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما ويع لقياسن 
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 : (5-5جذول )

ة ين فقراث يجبل " انؼىايم االجتًبػٍت وانثقبفٍت " وانذرجت انكهٍت يؼبيم االرتببط بٍن كم فقر

 نهًجبل

 رعارل بيرم ن الفقرة م
 طلالرتبا

القيرة 
 الحترالية

(Sig). 
 0.002* 392. .تراعي الم شمة تغير  مط االستوبلؾ لمزبائف  .1

2.  
وبيػػػػائع ، تػػػػوفر الم شػػػػمة مسػػػػاحات جيػػػػدة لتسػػػػوؽ الزبػػػػائف

 .مختمفةمت وعة لتمبية األذواؽ ال
.755 *0.000 

3.  
وتعمػؿ عمػى ، تراعي الم شمة الطبقات الفقيػرة فػي المجتمػع

 .تمبية احتياجاتوا
.534 *0.000 

4.  
يوجػػد  صػػيب كبيػػر لفئػػة الشػػباب مػػف البيػػائع والخػػدمات 

 .التي تقدموا الم شمة
.582 *0.000 

 0.000* 505. .تعمؿ الم شمة عمى تمبية احتياجات األسرة المتجددة  .5

ا تشػػػػػار التعمػػػػػيـ ووسػػػػػائؿ المعرفػػػػػة الحدي ػػػػػة عمػػػػػى  يسػػػػػاعد  .6
 تسويؿ العمؿ بتجارة التجزئة. 

.591 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة *

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " العوامؿ القا و ية " والدرجة 5-5جدوؿ )يويك 
وبذلؾ  α ≤0.05 ت االرتباط المبي ة دالة ع د مستوى مع ويةوالذي يبيف أف معامبل، الكمية لممجاؿ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما ويع لقياسن.

 

 

 

 

 



 الطريقُ واإلجراءات 

;2 

ىالفصلىالخامس
ى

 : (6-5جذول )

 يؼبيم االرتببط بٍن كم فقرة ين فقراث يجبل " انؼىايم انقبنىنٍت " وانذرجت انكهٍت نهًجبل

 الفقرة م
رعارل 
 بيرم ن
 لالرتباط

لقيرة ا
الحترالية 

(Sig). 
 0.001* 430. .الم شمة تغير  مط االستوبلؾ لمزبائفتراعي   .1

2.  
وبيػػػػػائع ، تػػػػوفر الم شػػػػػمة مسػػػػاحات جيػػػػػدة لتسػػػػوؽ الزبػػػػػائف

 0.000* 636. .مت وعة لتمبية األذواؽ المختمفة

3.  
وتعمػػؿ عمػػى ، تراعػػي الم شػػمة الطبقػػات الفقيػػرة فػػي المجتمػػع

 0.000* 615. .تمبية احتياجاتوا

4.  
البيػػػائع والخػػػدمات  يوجػػػد  صػػػيب كبيػػػر لفئػػػة الشػػػباب مػػػف

 0.000* 524. .التي تقدموا الم شمة

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة *

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " العوامؿ التك ولوجية " 6-5جدوؿ )يويك 
 α≤0.05 وى مع ويةوالذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مست، والدرجة الكمية لممجاؿ

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما ويع لقياسن.
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ىالفصلىالخامس
ى

 : (7-5جذول )

 يؼبيم االرتببط بٍن كم فقرة ين فقراث يجبل " انؼىايم انتكنىنىجٍت " وانذرجت انكهٍت نهًجبل

رعارل بيرم ن  الفقرة م
 لالرتباط

القيرة 
 .(Sig)الحترالية

1.  
لزبائ وػػػػا داخػػػػػؿ تػػػػوفر الم شػػػػمة اتصػػػػاال بشػػػػػبكة اال تر ػػػػت 

 .الم شمة
.752 *0.000 

2.  
تسػػػتخدـ الم شػػػمة وسػػػائؿ حدي ػػػة لجػػػذب الزبػػػائف وتسػػػويؽ 

 .سمعوا
.668 *0.000 

3.  
يمكػػف لزبػػائف الم شػػمة الػػدفع بواسػػطة الوسػػائؿ االلكترو يػػة 

 (.بطاقة االئتماف) الحدي ة
.484 *0.000 

 0.000* 584. .تتواصؿ الم شمة مع زبائ وا مف خبلؿ رسائؿ الجواؿ  .4

5.  
تتفاعػػػػػػػؿ الم شػػػػػػػمة مػػػػػػػع زبائ وػػػػػػػا عبػػػػػػػر مواقػػػػػػػع التواصػػػػػػػؿ 

 0.000* 755. .االجتماعي

6.  
تخطػػػػػػط الم شػػػػػػمة ألف يكػػػػػػوف لوػػػػػػا صػػػػػػفحة عمػػػػػػى شػػػػػػبكة 

 0.000* 778. اال تر ت. 

 0.001* 435. .تتمقى الم شمة طمبات شرا  الكترو يا  .7

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة *

ؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " بيئة الص اعة " والدرجة ( معام7-5جدوؿ )يويك 
وبذلؾ  α ≤0.05 والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستوى مع وية، الكمية لممجاؿ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما ويع لقياسن.
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ىالفصلىالخامس
ى

 : (8-5جذول )

 ػت " وانذرجت انكهٍت نهًجبليؼبيم االرتببط بٍن كم فقرة ين فقراث يجبل " بٍئت انصنب

 رعارل بيرم ن الفقرة م
 لالرتباط

ة رالقي
 .(Sig)الحترالية

 0.021* 286. .تعمؿ الم شمة عمى ترسيخ عبلقات وطيدة مع موردي السمع لوا  .1

2.  
تحػػػرص الم شػػػمة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع عػػػدة مػػػورديف بػػػدائؿ لتيػػػمف 

 .استمرار تواجد السمع لديوا
.301 *0.016 

 0.013* 313. وا مف خبلؿ ق وات تسويقية فعالة شمة عمى وال  زبائ تحافظ الم   .3

4.  
وتػػوفر لػػن ميػػزات الػػدفع  توػػتـ الم شػػمة براحػػة الزبػػوف أ  ػػا  التسػػوؽ

 0.000* 514. بالتقسيط ومزايا دفع أخرى.

 0.019* 293. .تتم ر سياسة وجود الم شمة بازدياد عدد الم افسيف لوا  .5

كػػاليؼ ال ابتػػة لػػديوا إلعطائوػػا قػػدرة تعمػػؿ الم شػػمة عمػػى تقميػػؿ الت  .6
 .أكبر لمواجوة الم افسيف

.264 *0.031 

 0.001* 440. .تعمؿ الم شمة عمى تطوير حجموا ورأس مالوا بشكؿ مستمر  .7

8.  
تتحسػػب الم شػػمة الزدهػػار تجػػارة التجزئػػة فػػي قطػػاع غػػزة ودخػػوؿ 

 0.046* 238. .م افسيف جدد

9.  
والتي تشػكؿ بػديبل ، السوؽ تقوـ الم شمة بدراسة السمع المتوفرة في

 0.000* 567. .لما تعرين لزبائ وا

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة *

 أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع غزة "لرالتماق الداخمي 

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " أ ر المسك البيئي عمى كفا ة 8-5جدوؿ )يويك 
 والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستوى مع وية، " والدرجة الكمية لممجاؿاألدا  
0.05≥ α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما ويع لقياسن 
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 : (9-5جذول )

يؼبيم االرتببط بٍن كم فقرة ين فقراث يجبل " أثر انًطح انبٍئً ػهى كفبءة األداء " وانذرجت 

 انكهٍت نهًجبل

 رعارل بيرم ن رةالفق م
 لالرتباط

القيرة 
 .(Sig)الحترالية

متابعة البيئة الخارجيػة لمم شػمة سػاعد فػي توظيػؼ العػدد   .1
 الم اسب إلدارة الم شمة 

.364 *0.004 

ا خفيػػػػػػػت تكػػػػػػػاليؼ ادارة الم شػػػػػػػمة بسػػػػػػػبب المعمومػػػػػػػات   .2
 .المتوفرة مف خبلؿ مسك البيئة الخارجية

.517 *0.000 

يف الم اسػػبيف لوػػا بعػػد دراسػػة مػػف اختػػارت الم شػػمة المػػورد  .3
 .األ سب م وـ

.709 *0.000 

اسػػػتطاعت الم شػػػمة الحفػػػاظ عمػػػى حصػػػتوا السػػػوقية وأف   .4
 .تكوف في قائمة الم افسة

.869 *0.000 

اسػػتطاعت الم شػػمة أف تقمػػص وقػػت أدا  األعمػػاؿ  تيجػػة   .5
 .إلدارة سمسمة التوريد بشكؿ صحيك

.853 *0.000 

 .α ≤0.05 ع د مستوى داللةاالرتباط داؿ إحصائيًا  *

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " أ ر المسك البيئي عمى فعالية 9-5جدوؿ )يويك 
 والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستوى مع وية، األدا  " والدرجة الكمية لممجاؿ

0.05≥ α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما ويع لقياسن 
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 :(10-5جذول )

يؼبيم االرتببط بٍن كم فقرة ين فقراث يجبل " أثر انًطح انبٍئً ػهى فؼبنٍت األداء " وانذرجت  

 انكهٍت نهًجبل

 بيرم ن رعارل الفقرة م
 لالرتباط

القيرة 
 .(Sig)الحترالية

1.  
تحقػػػؽ الم شػػػػمة أهػػػػدافوا التجاريػػػػة  تيجػػػػة لعمػػػػؿ المسػػػػك 

 .البيئي المستمر
.847 *0.000 

2.  
الم شػػػػػمة  مػػػػػو ميػػػػػطرد  تيجػػػػػة قياموػػػػػا بدراسػػػػػة تحقػػػػػؽ 

 .عوامؿ البيئة الخارجية
.822 *0.000 

3.  
ازدادت مبيعػػػػات الم شػػػػمة  تيجػػػػة اتبػػػػاع المسػػػػك البيئػػػػي 
المتواصػػؿ وتكيػػؼ الم شػػمة حسػػب المتغيػػرات الحاصػػمة 

 .مف حولوا
.696 *0.000 

4.  
تخطػػط الم شػػمة الفتتػػاح فػػروع جديػػدة فػػي أمػػاكف أخػػرى 

 . تيجة ل جاح أعمالوا
.841 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة *

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصدؽ الب ائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األهداؼ التي تريد 
لكمية لفقرات ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة ا، األداة الوصوؿ إليوا

 اإلستبا ة.

ع د ( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبا ة دالة إحصائيًا 10-5يبيف جدوؿ )
 وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبا ة صادقن لما ويعت لقياسن. α ≤0.05 مستوى مع وية
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 :(11-5جذول )

 وانذرجت انكهٍت نإلضتببنتيؼبيم االرتببط بٍن درجت كم يجبل ين يجبالث اإلضتببنت  

 رعارل بيرم ن الرجال
 لالرتباط

 القيرة الحترالية
(Sig.) 

 0.000 519. العوامؿ السياسية
 0.009 327. العوامؿ االقتصادية

 0.000 773. العوامؿ االجتماعية وال قافية
 0.039 249. العوامؿ القا و ية

 0.000 778. العوامؿ التك ولوجية
 0.000 528. بيئة الص اعة

 0.000 977.  اقع الرمح البيئي الخارجي
 0.027 272. أ ر المسك البيئي عمى كفا ة األدا 
 0.000 540. أ ر المسك البيئي عمى فعالية األدا 

 0.000 513. أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع غزة

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة* 

 :  Reliabilityثبات اإلمتبانة  
 مرات عدة تطبيقن أعيد إذا ال تائج االستبياف  فس يعطي يقصد ب بات االستبا ة هو "أف

ويقصد بن أييا "إلى أي درجة يعطي المقياس قرا ات متقاربة ، (97: 2010، )الجرجاويمتتالية" 
استخدامن في ع د كؿ مرة يستخدـ فيوا، أو ما هي درجة اتساقن وا سجامن واستمراريتن ع د تكرار 

 (. 2002، أوقات مختمفة" )القحطا ي

 وقد تحقؽ الباحث مف  بات إستبا ة الدراسة مف خبلؿ:
 :Cronbach's Alpha Coefficient رعارل ألفا كر نباخ

وقػد تبػػيف أف قيمػة معامػؿ ألفػػا ، اسػتخدـ الباحػث طريقػة ألفػػا كرو بػاخ لقيػاس  بػػات اإلسػتبا ة
(. وكػذلؾ قيمػة الصػدؽ الػذاتي مرتفعػة 0.704ستبا ة حيث بمغت )كرو باخ مرتفعة لجميع فقرات اإل

 ( وهذا يع ى أف معامؿ الصدؽ الذاتي مرتفع.0.839لجميع الفقرات حيث بمغت )
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( قابمػة لمتوزيػع. ويكػوف 2وبذلؾ تكوف اإلستبا ة في صورتوا ال وائية كمػا هػي فػي الممحػؽ )
يجعمػػػن عمػػػى  قػػػة تامػػػة بصػػػحة اإلسػػػتبا ة إسػػػتبا ة الدراسػػػة ممػػػا الباحػػػث قػػػد تمكػػػد مػػػف صػػػدؽ و بػػػات 

 وصبلحيتوا لتحميؿ ال تائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فريياتوا.

 األماليب اإلحصائية الرمتخدرة:
 Statistical Packageتـ تفريغ وتحميؿ اإلستبا ة مف خبلؿ بر امج التحميػؿ اإلحصػائي 

for the Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test يع الطبيعياختبار الت ز 

 K-S)) Kolmogorov-Smirnov Testسػمر وؼ  -اختبػار كولمجػوروؼ  تػـ اسػتخداـ
حيث تبيف أف قيمػة االختبػار تسػاوي ، الختبار ما إذا كا ت البيا ات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمن

 α ≤0.05 مسػػتوى الداللػػةف ( وهػػي أكبػػر مػػ0.292تسػػاوي ) (.Sig)( والقيمػػة االحتماليػػة 0.980)
حيث تـ استخداـ االختبارات المعمميػة لئلجابػة عمػى وبذلؾ فإف توزيع البيا ات يتبع التوزيع الطبيعي 

 فرييات الدراسة. 
 تم امتخدام األد ات اإلحصائية التالية:

 لوصؼ عي ة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)ال سب المئوية والتكرارات  .1

 سابي والمتوسط الحسابي ال سبي.المتوسط الح .2

 (، لمعرفة  بات فقرات اإلستبا ة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرو باخ .3

لمعرفة ما K-S)) :Kolmogorov-Smirnov Testسمر وؼ  -اختبار كولمجوروؼ  .4
 إذا كا ت البيا ات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمن.

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) .5
يقـو هذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف. وقد تـ استخدامن لحساب االتساؽ 

 والعبلقة بيف المتغيرات.، الداخمي والصدؽ الب ائي لبلستبا ة

( لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة االستجابة قد T-Testفي حالة عي ة واحدة ) Tاختبار  .6
أـ زادت أو قمت عف ذلؾ. ولقد تـ استخدامن لمتمكد مف  3ى درجة الحياد وهي وصمت إل

 داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبا ة.
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( لمعرفة ما إذا كاف Independent Samples T-Testفي حالة عي تيف ) Tاختبار  .7
 ه اؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيا ات المستقمة. 

( One Way Analysis of Variance) ANOVAتحميؿ التبايف األحادي  اختبار .8
ذات داللة إحصائية بيف  بلث مجموعات أو أك ر مف  لمعرفة ما إذا كاف ه اؾ فروقات

 البيا ات.



 حتلًل البًانات واختبار فرضًات الدراسُ 

999 

ىالفصلىالدادس
ى

 

 

 

  ضادسالفصل ال
 حتليل البياناث واختبار 

 فرضياث الذراصت
 

 

 .الرقدرة 

 الشخصية. ال صف اإلحصائي لعينة الدرامة  فق الرعم رات 

 .ال صف اإلحصائي لعينة الدرامة  فق الرعم رات العارة عن الرنشأة 

 .تحميل فقرات المتبانة 

 اختبار فرضيات الدرامة. 
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 الرقدرة:
وذلؾ مف خبلؿ ، تحميؿ البيا ات واختبار فرييات الدراسةيتيمف هذا الفصؿ عريًا ل

ا ة والتي تـ التوصؿ إليوا مف خبلؿ تحميؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز  تائج اإلستب
فقراتوا، والوقوؼ عمى المعمومات الشخصية عف المستجيب )العمر، المؤهؿ العممي، المسمى 
الوظيفي، عدد س وات الخبرة بالعمؿ داخؿ الم شمة( ومعمومات عامة عف الم شمة )اسـ الم شمة 

لذا تـ إجرا  ، عدد العامميف ال ابتيف(التجارية، المحافظة، مساحة الم شمة، س وات التمسيس، 
المعالجات اإلحصائية لمبيا ات المتجمعة مف إستبا ة الدراسة، إذ تـ استخداـ بر امج الرـز 

ـ عريوا وتحميموا لمحصوؿ عمى  تائج الدراسة التي ت (SPSS)اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 في هذا الفصؿ. 

 :لرعم رات الشخصيةال صف اإلحصائي لعينة الدرامة  فق ا
 وفيما يمي عرض لخصائص عي ة الدراسة وفؽ المعمومات الشخصية 

 :ت زيع عينة الدرامة حمب العرر

 (1-6جد ل )
 ت زيع عينة الدرامة حمب العرر 

 النمبة الرئ ية % العدد العرر
 2.2 5 س ة 25أقؿ مف 

 66.5 151 س ة 40أقؿ مف  -25
 30.0 68 س ة 55أقؿ مف  -40

 1.3 3  ة فمك رس 55
 100.0 227 الرجر ع

 25% مػػػف عي ػػػة الدراسػػػة أعمػػػارهـ أقػػػؿ مػػػف 2.2( أف مػػػا  سػػػبتن 1-6يتيػػػك مػػػف جػػػدوؿ )
أقػؿ  -40% تتػراوح أعمػارهـ مػف30.0س ة،  40أقؿ مف  -25% تتراوح أعمارهـ مف 66.5س ة، 
ل بتجررارة  يرجررع الباحررث ذلررك إلررى أن العررر سػػ ة فػػمك ر. 55% أعمػػارهـ 1.3سػػ ة، بي مػػا  55مػػف 

  ىر  ررا قرد يتر فر فري الفئرة العرريرة، خبرة كافية إلدارتيرا   التجزئة يحتاج لجيد كبير لررارمتيا
 (.منة 40أقل رن  -25)
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 :ت زيع عينة الدرامة حمب الرؤىل العمري 
 (2-6جذول )

 تىزٌغ ػٍنت انذراضت حطب انًؤهم انؼهًً

 النمبة الرئ ية % العدد الرؤىل العمري
 43.6 99 فمقؿ ا وية عامة 

 40.5 92 دبمـو متوسط
 15.9 36 بكالوريوس
 - - دراسات عميا
 100.0 227 الرجر ع

% مػػف عي ػػة الدراسػػة مػػؤهموـ العممػػي  ا ويػػة عامػػػة 43.6( أف مػػا  سػػبتن 2-6يتيػػك مػػف جػػدوؿ )
 يرجررع  % مػػؤهموـ العممػػي بكػػالوريوس.15.9% مػػؤهموـ العممػػي دبمػػـو متوسػػط، بي مػػا 40.5فمقػػؿ، 
ث ذلك إلى أن كثيرا" رن الرنشآت التجارية ىي رنشآت عائمية تدار رن األبناء الذين تعمر ا الباح

% ررن 43.2ىرذا يفمرر عررل ررا نمربتو    ،الرينة ررن ببرائيم د ن الحاجرة لدرامرة جارعيرة ليرا
كررا أن أصرحاب الرنشرآت التجاريرة ل يحبرذ ن تشرغيل ، أصحاب الشيادات الثان ية بيرذه الرينرة

% 40.5 ىذا را يفمر عرل را نمربتو ، يادات الجارعية لتجنب دفع الر اتب العاليةأصحاب الش
 رن حرمة الدبم م الرت مط بيا.

 :ت زيع عينة الدرامة حمب الرمرى ال ظيفي 
 (3-6جذول )

 تىزٌغ ػٍنت انذراضت حطب انًطًى انىظٍفً 

 النمبة الرئ ية % العدد الرمرى ال ظيفي
 99.1 225 صاحب الم شمة

 0.9 2 لمدير الت فيذيا
 - - مدير المبيعات
 - - وظيفة أخرى
 100.0 227 الرجر ع

% مػػػف عي ػػػة الدراسػػػة مسػػػماهـ الػػػوظيفي صػػػاحب 99.1( أف مػػػا  سػػػبتن 3-6يتيػػػك مػػػف جػػػدوؿ )
 يعررز  الباحررث ذلررك كرر ن تمررك الرنشررآت  % مسػػماهـ الػػوظيفي مػػدير ت فيػػذي.0.9الم شػػمة، بي مػػا 
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 بالمتعانة ببعض العارمين لدييم اذا اقتضت ، ر رن قبل رالكيياالتجارية ىي رنشآت خاصة تدا
 حجم العرل بيا.    حمب حجم الرنشأة، الضر رة لذلك

 :ت زيع عينة الدرامة حمب عدد من ات الخبرة بالعرل داخل الرنشأة
 (: 4-6) جذول

 تىزٌغ ػٍنت انذراضت حطب ػذد ضنىاث انخبرة ببنؼًم داخم انًنشأة

ة بالعرل داخل الرنشأةعدد من ات الخبر   النمبة الرئ ية % العدد 
 1.8 4 س وات 3أقؿ مف 

 50.2 114 س وات 6إلى أقؿ مف  3مف 
 35.2 80 س وات 10أقؿ مف  -6مف 

 12.8 29 س وات فمك ر 10
 100.0 227 الرجر ع

% مف عي ة الدراسة س وات خبرتوـ بالعمؿ داخؿ 1.8( أف ما  سبتن 4-6يتيك مف جدوؿ )
% 35.2س وات،  6إلى أقؿ مف  3% تتراوح س وات خبرتوـ مف 50.2، س وات 3 شمة أقؿ مف الم

س وات  10% س وات خبرتوـ 12.8س وات، بي ما  10أقؿ مف  -6تتراوح س وات خبرتوـ مف 
يعزو الباحث ذلؾ لدخوؿ أعداد جديدة س ويا" مف م شآت التجزئة لسوؽ العمؿ وذلؾ و  فمك ر.

 ا المجاؿ.لسوولة الدخوؿ في هذ
 :ال صف اإلحصائي لعينة الدرامة  فق الرعم رات العارة عن الرنشأة
 .وفيما يمي عرض لخصائص عي ة الدراسة وفؽ المعمومات العامة عف الم شمة

 :ت زيع عينة الدرامة حمب الرحافظة
 (: 5-6جذول )

 تىزٌغ ػٍنت انذراضت حطب انًحبفظت

 النمبة الرئ ية % العدد الرحافظة
 22.5 51 زةشماؿ غ

 41.0 93 غزة ويواحيوا
 16.3 37 الم طقة الوسطى

 7.9 18 خا يو س
 12.3 28 رفك

 100.0 227 الرجر ع
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% مػػػف عي ػػػة الدراسػػػة أجػػػابوا أف محافظػػػة م شػػػمتوـ 22.5( أف مػػػا  سػػػبتن 5-6يتيػػػك مػػػف جػػػدوؿ )
بي مػػػػػا ، % خػػػػػا يو س7.9% الم طقػػػػػة الوسػػػػػطى، 16.3% غػػػػػزة ويػػػػػواحيوا، 41.0شػػػػػماؿ غػػػػػزة، 

 يعرز  الباحرث ذلرك بمربب كبرر رحافظرة غرزة بالنمربة % أجابوا أف محافظة م شػمتوـ رفػك. 12.3
 ذلرك طبقرا" لجيراز الحصراء الرركرزي ، لباقي الرحافظات في قطراع غرزة ررن ناحيرة عردد المركان

 1,701,437نمررة ررن رجرر ع  588,033حيث قدر عدد مكان رحافظة غزة برر ، الفممطيني
 (. 2013، الحصاء الرركزي الفممطيني) % رن مكان القطاع.34.5أي را نمبتو ، نمرة

 :ت زيع عينة الدرامة حمب رماحة الرنشأة
 (: 6-6جذول )

 تىزٌغ ػٍنت انذراضت حطب يطبحت انًنشأة

 النمبة الرئ ية % العدد رماحة الرنشأة
 0.4 1 2ـ50أقؿ مف 

 43.2 98 2ـ100إلى  50مف 
 56.4 128 2ـ 100أكبر مف 
 100.0 227 جر عالر

% مف عي ة الدراسة أجابوا أف مساحة م شمتوـ أقؿ مػف 0.4( أف ما  سبتن 6-6يتيك مف جدوؿ )
% أجػابوا أف مسػاحة م شػمتوـ أكبػر مػف 56.4، بي ما 2ـ100إلى  50% تتراوح مف 43.2، 2ـ50

 طراع غرزةيعز  الباحث ذلك إلى أن عينة الدرامة ترثل الرنشرآت الكبيررة نمربيا" فري ق   .2ـ 100
لررى ازديرراد انشرراء الرنشررآت ذات الرمرراحات ال امررعة  الترري تضررم أصررنافا" ، المرر بر راركررت()  ا 

 (.األم اق الرفت حة) رختمفة لمبيع بالتجزئة
 :ت زيع عينة الدرامة حمب من ات التأميس

 (:7-6) جذول

 تىزٌغ ػٍنت انذراضت حطب ضنىاث انتأضٍص 

 النمبة الرئ ية % العدد من ات التأميس
 12.8 29 س وات 5أقؿ مف 

 55.5 126 س وات 10أقؿ مف  - 5
 18.9 43 س ة 15أقؿ مف  - 10

 12.8 29 س ة فمك ر 15
 100.0 227 الرجر ع
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% مػػػػف عي ػػػػة الدراسػػػػة أجػػػػابوا أف سػػػػ وات تمسػػػػيس 12.8( أف مػػػػا  سػػػػبتن 7-6يتيػػػػك مػػػػف جػػػػدوؿ )
تتػراوح مػف  18.9%  وات،سػ 10إلػى أقػؿ مػف  5% تتػراوح مػف 55.5س وات،  5م شمتوـ أقؿ مف 

 سػػػ ة فػػػمك ر. 15% أجػػػابوا أف سػػػ وات تمسػػػيس م شػػػمتوـ 12.8بي مػػػا ، سػػػ ة 15إلػػػى أقػػػؿ مػػػف  10
يعػػزو الباحػػث ذلػػؾ لػػدخوؿ أعػػداد جديػػدة سػػ ويا" مػػف م شػػآت التجزئػػة لسػػوؽ العمػػؿ وذلػػؾ لسػػوولة و 

 .الدخوؿ في هذا المجاؿ
 :ت زيع عينة الدرامة حمب عدد العارمين الثابتين
 (:8-6جذول )

 تىزٌغ ػٍنت انذراضت حطب ػذد انؼبيهٍن انثببتٍن 

 النمبة الرئ ية % العدد عدد العارمين الثابتين
 95.6 217  1-5 عماؿ
 2.2 5  6-9 عماؿ
 1.8 4  10-15 عامؿ

عامؿ 15أك ر مف   1 0.4 
 100.0 227 الرجر ع

أف عػدد العػامميف ال ػابتيف % مف عي ػة الدراسػة أجػابوا 95.6( أف ما  سبتن 8-6يتيك مف جدوؿ )
يتراوح  1.8% عماؿ، 9إلى أقؿ مف  6% يتراوح مف 2.2عماؿ،  5إلى  1في م شمتوـ يتراوح بيف 

% أجػػابوا أف عػػدد العػامميف ال ػػابتيف فػػي م شػػمتوـ أك ػػر 0.4بي مػػا ، عامػؿ 15إلػػى أقػػؿ مػػف  10مػف 
 2ـ 100لتػي تبمػغ مسػاحتوا عامؿ. ويعزو الباحث ذلؾ إلى عدـ احتياج الم شػمة التجاريػة ا 15مف 

 وتدار غالبا" بواسطة شخصيف إلى  بل ة عمى األك ر.، أفراد إلدارتوا 5تقريبا" ألك ر مف 
 :تحميل فقرات المتبانة

لعي ة واحدة لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة  Tلتحميؿ فقرات االستبا ة تـ استخداـ اختبار
  ال. أـ 3االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وهي 

وهػي تقابػؿ درجػة الحيػاد حسػب مقيػاس ليكػرت  3متوسػط درجػة اإلجابػة يسػاوي  :الفرضية الصفرية
 المستخدـ.

 .3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة
الفريػية الصػفرية ويكػوف فػي ( فإ ػن ال يمكػف رفػض 0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كا ت 

حػػوؿ الظػػاهرة مويػػع الدراسػػة ال يختمػػؼ جوهريػػًا عػػف درجػػة الحيػػاد  هػػذه الحالػػة متوسػػط آرا  األفػػراد
( فيػتـ رفػض الفريػية الصػفرية وقبػوؿ 0.05أقػؿ مػف  Sig) Sig < 0.05أمػا إذا كا ػت ، 3وهػي 
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وفػي هػذه ، 3درجػة الحيػاد وهػي عػف آرا  األفراد يختمػؼ جوهريػًا الفريية البديمة القائمة بمف متوسط 
 .3درجة الحيػاد وهػي ف متوسط اإلجابة يزيد أو ي قص بصورة جوهرية الحالة يمكف تحديد ما إذا كا

وذلؾ مف خبلؿ قيمة االختبار فإذا كا ت قيمة االختبار موجبة فمع اه أف المتوسط الحسابي لئلجابة 
 والعكس صحيك.يزيد عف درجة الحياد 

 "أ ل: تحميل فقرات "  اقع الرمح البيئي الخارجي
 :"رل الميامية الع ا تحميل فقرات رجال "
لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وهي  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.9-6ال تائج مويحة في جدوؿ ) أـ ال. 3
 (9-6جذول )

 نكم فقرة ين فقراث يجبل " انؼىايم انطٍبضٍت " (.Sig)انًتىضظ انحطببً وقًٍت االحتًبل  

الرت مط  الفقرة م
 ابيالحم

الرت مط 
الحمابي 
 النمبي

قيرة 
 الختبار

القيرة 
الحترالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
توتـ الم شمة بالمتغيرات السياسػية الجاريػة فػي 

 1 0.000* 75.38 97.00 4.85 غزة.قطاع 

تتػػػػػػابع الم شػػػػػػمة السياسػػػػػػات الجديػػػػػػدة لمػػػػػػوزرا    .2
 2 0.000* 48.73 93.39 4.67 .المتعاقبيف عمى الحكومات في قطاع غزة

 تتػػمقمـ الم شػػمة وفػػؽ تغيػػر العبلقػػات السياسػػية  .3
 4 0.000* 49.57 92.51 4.63 .مع جيراف قطاع غزة

تػػػػػؤ ر االتفاقػػػػػات الدوليػػػػػة الموقعػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ   .4
 5 0.000* 39.28 89.07 4.45 .السمطة عمى عمؿ التجار في قطاع غزة

تسػػتطيع الم شػػمة التكيػػؼ مػػع اغػػبلؽ المعػػابر   .5
 6 0.000* 26.53 85.20 4.26 .واأل فاؽ

تتػػػػػػػابع الم شػػػػػػػمة تطػػػػػػػورات ممػػػػػػػؼ المصػػػػػػػالحة   .6
 8 0.000* 8.94 69.07 3.45 .الفمسطي ية

تعافػػػػت الم شػػػػمة مػػػػف اآل ػػػػار السػػػػمبية لمحػػػػرب   .7
 7 0.000* 11.01 74.01 3.70 .االسرائيمية عمى قطاع غزة

8.  
تتحسب الم شمة بشكؿ دائػـ لئلغػبلؽ المتكػرر 

 2 0.000* 51.36 93.39 4.67 .لممعابر التجارية

  0.000* 67.44 86.71 4.34 جريع فقرات الرجال رعاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة
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 ( يركن امتخالص را يمي:9-6رن جد ل )

  ( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  4.85( يساوي 1رقـ )لمفقرة المتوسط الحسابي
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  75.38االختبار قيمة، %97.00الحسابي ال سبي 

مما يدؿ عمى ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة 0.000
وهذا يع ي أف ه اؾ  3درجة الحياد وهي أف متوسط درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد عف 

 ة. موافقة بشدة مف قبؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقر 

  أي أف المتوسط الحسابي ال سبي  3.45( يساوي 6رقـ )لمفقرة المتوسط الحسابي
لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 8.94قيمة االختبار ، 69.07%

مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة
وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة مف  3درجة الحياد وهي زاد عف درجة االستجابة لوذه الفقرة قد 

 قبؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة. 

  وأف المتوسػػػط الحسػػػابي ، 4.34بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػمف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي
تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة ، وأف 67.44قيمػػة االختبػػار ، %86.71ال سػػبي يسػػاوي 

 ≤0.05 " داؿ إحصػائيًا ع ػد مسػتوى داللػة الع ارل المياميةؿ " لذلؾ يعتبر مجػا 0.000
α ، درجة الحيػاد مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لوذا المجاؿ يختمؼ جوهريًا عف

 وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة مف قبؿ أفراد العي ة عمى فقرات هذا المجاؿ. 3وهي 

لعي ة لمتطورات السياسية المذكورة في الفقرة ويعزو الباحث الموافقة الشديدة لمتابعة أفراد ا
مف حيث تم يرها المباشر عمى مفاصؿ الحياة في ، ( إلى أهميتوا القصوى في مجاؿ عمموـ1رقـ)

كما  .وحركة المعابر، فالتغيرات السياسية تؤ ر عمى مصدر البيائع الموردة لقطاع غزة، قطاع غزة
 الرغبة الشرائية لممستومكيف.و  ،وتسويبلت الب وؾ، تا وا تؤ ر بشكؿ غير مباشر عمى أسعار العمبل

بال سبة ( 6فقرة رقـ ) كما يعزو الباحث ا خفاض  سبة متابعة تطورات المصالحة الفمسطي ية
، إلى وصوؿ المواطف الفمسطي ي لحالة اليمس مف الوصوؿ التفاؽ مصالحة جدي، لباقي الفقرات

قطاع و  زمة السياسية الحاصمة في اليفة الغربيةويؤدي لحؿ األ، يتـ تطبيقن عمى أرض الواقع
 غزة.

بشكؿ عاـ فقد وافؽ أفراد العي ة وبشدة عمى اهتماموـ بالمتغيرات السياسية الحاصمة و  إال ا ن
 .%86.71لما لن مف تم ير مباشر عمى اعمالوـ حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا ، حولوـ



 حتلًل البًانات واختبار فرضًات الدراسُ 

99; 

ىالفصلىالدادس
ى

 :تحميل فقرات رجال "الع ارل القتصادية"

لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة االستجابة قد وصمت درجة الحياد  Tاستخداـ اختبار تـ 
  (.10-6ال تائج مويحة في جدوؿ ) أـ ال. 3وهي 

 :(10-6جذول )

 نكم فقرة ين فقراث يجبل " انؼىايم االقتصبدٌت " (.Sig)انًتىضظ انحطببً وقًٍت االحتًبل  

 الرت مط الفقرة م
 الحمابي

الرت مط 
ابي الحم

 النمبي

 قيرة
 الختبار

القيرة 
الحترالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1.  
تراعي الم شمة في سياساتوا تذبذب معدؿ 

 غزة.دخؿ الفرد في قطاع 
4.91 98.24 101.40 *0.000 2 

2.  
تؤ ر معدالت البطالة عمى  وعية الزبائف لدى 

 الم شمة 
4.81 96.30 68.30 *0.000 4 

3.  
ة األويػػػاع يػػػتـ اتبػػػاع سياسػػػات مر ػػػة لمواجوػػػ

 .االقتصادية الصعبة لدى زبائف الم شمة
4.59 91.89 47.96 *0.000 5 

4.  
تتابع الم شمة االرتفػاع واال خفػاض فػي أسػعار 

سػػػػمع ال تتػػػػوفر فػػػػي ) السػػػػمع التجاريػػػػة األخػػػػرى
 الم شمة (

4.34 86.78 42.52 *0.000 7 

5.  
تتبػػع الم شػػمة سياسػػة  قديػػة جيػػدة ال تػػؤ ر فػػي 

 .لديوا وال تيغط عميوامعدؿ السيولة ال قدية 
4.48 89.60 44.54 *0.000 6 

6.  
تقػػػـو الم شػػػمة بجدولػػػػة ديػػػوف زبائ وػػػا ودائ يوػػػػا 

 .وفقا ألوقات استبلـ رواتب الموظفيف
4.84 96.83 75.78 *0.000 3 

7.  
ت فػػػػػػػػػػػؽ الم شػػػػػػػػػػػمة أمػػػػػػػػػػػواال ايػػػػػػػػػػػافية لتػػػػػػػػػػػمميف 

 .المحروقات لتوليد الكوربا 
4.95 98.94 130.82 *0.000 1 

  *00 133.30 94.08 4.70 الرجال رعاً جريع فقرات  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة
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 ( يركن امتخالص را يمي:10-6رن جد ل )

  ( أي أف المتوسػػػط 5)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف  4.95يسػػػاوي  (7لمفقػػػرة رقػػػـ )المتوسػػػط الحسػػػابي
 (Sig).لقيمػػػػػة االحتماليػػػػػة ا، وأف 130.82قيمػػػػػة االختبػػػػػار ، %98.94الحسػػػػػابي ال سػػػػػبي 

ممػػا ، α ≤0.05 لػػذلؾ تعتبػػر هػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيًا ع ػػد مسػػتوى داللػػة 0.000تسػػاوي 
وهذا يع ي  3درجة الحياد وهي يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد عف 
 أف ه اؾ موافقة بشدة مف قبؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة. 

  أي أف المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي ال سػػػػػػبي  4.34يسػػػػػػاوي ( 4لمفقػػػػػػرة رقػػػػػػـ )المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي
لػػػذلؾ  0.000تسػػاوي  (Sig).القيمػػػة االحتماليػػة ، وأف 42.52قيمػػة االختبػػار ، 86.78%

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط ، α ≤0.05 تعتبػػر هػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيًا ع ػػد مسػػتوى داللػػة
وهذا يع ي أف ه ػاؾ موافقػة مػف  3وهي درجة الحياد درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد عف 

 قبؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة. 

  وأف المتوسػػػط الحسػػػابي ، 4.70بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػمف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي
تسػاوي  (Sig).القيمة االحتماليػة ، وأف 133.30قيمة االختبار ، %94.08ال سبي يساوي 

  ≤0.05 " داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة اديةالع ارل القتص"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000
α ، درجة الحيػاد مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لوذا المجاؿ يختمؼ جوهريًا عف

 وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة بشدة مف قبؿ أفراد العي ة عمى فقرات هذا المجاؿ.  3وهي 

ففقرة ، م شآت التجاريةويعزو الباحث ذلؾ إلى أهمية العوامؿ االقتصادية في عمؿ ال
اال فاؽ لشرا  الوقود البلـز لعمؿ الم شاة احتمت المرتبة األولى بسبب تم يرها المباشر عمى 

باعتبارها مصروؼ ايافي تحوؿ مف الحاالت الطارئة لمحاالت الدائمة بسبب ، مصاريؼ الم شمة
خؿ الفرد بسبب اغبلؽ أزمة الكوربا  المبلزمة لقطاع غزة م ذ فترة طويمة. كما كاف تذبذب د

مف العوامؿ الوامة التي ، وا قطاع الرواتب أو عدـ ا تظاـ صرفوا تارة أخرى، اال فاؽ الحدودية تارة
 وافؽ عميوا أفراد العي ة.

لما لوا ، بشكؿ عاـ فقد وافؽ أفراد العي ة وبشدة عمى اهتماموـ بالعوامؿ االقتصاديةو  إال أ ن
 %.94.08بمغ متوسط موافقتوـ عميوا  مف تم ير مباشر عمى أعمالوـ حيث
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والتي أظورت ، (Jhamb,Kiran,2010واتفقت هذه ال تائج مع بعض الدراسات كدراسة )
عمى سبيؿ الم اؿ ) ووجود الب ى التحتية المبلئمة، بمف العوامؿ االقتصادية م ؿ ا تعاش دخؿ الفرد

  شاة التجارية.لن أ ر كبير في عمؿ الم( توفر التيار الكوربائي بصورة دائمة

 :تحميل فقرات رجال "الع ارل الجتراعية  الثقافية"

لمعرفػػة مػػا إذا كا ػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػى درجػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.11-6ال تائج مويحة في جدوؿ ) .3الحياد وهي 

 :(11-6جذول )

 جبل نكم فقرة ين فقراث ي (.Sig)انًتىضظ انحطببً وقًٍت االحتًبل  

 " انؼىايم االجتًبػٍت وانثقبفٍت "

الرت مط  الفقرة م
 الحمابي

الرت مط 
الحمابي 
 النمبي

قيرة 
 الختبار

القيرة 
الحترالية 

(Sig). 

 
 الترتيب

 1 0.000* 130.82 98.94 4.95 لمزبائف.تراعي الم شمة تغير  مط االستوبلؾ   .1

2.  
، الزبائفتوفر الم شمة مساحات جيدة لتسوؽ 

 2 0.000* 67.55 96.21 4.81 المختمفة. وعة لتمبية األذواؽ وبيائع مت

3.  
، تراعي الم شمة الطبقات الفقيرة في المجتمع

 3 0.000* 48.19 91.63 4.58 .وتعمؿ عمى تمبية احتياجاتوا

4.  
يوجد  صيب كبير لفئة الشباب مف البيائع 

 6 0.000* 41.70 84.05 4.20 الم شمة.والخدمات التي تقدموا 

5.  
الم شمة عمى تمبية احتياجات األسرة  تعمؿ

 5 0.000* 42.73 85.81 4.29 .المتجددة

6.  
يساعد ا تشار التعميـ ووسائؿ المعرفة الحدي ة 

 4 0.000* 46.36 90.75 4.54 .عمى تسويؿ العمؿ بتجارة التجزئة

  0.000* 111.71 91.23 4.56 جريع فقرات الرجال رعاً  

 .α ≤0.05 ع د مستوى داللة * المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً 
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 ( يركن امتخالص را يمي:11-6رن جد ل )

  ( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  4.95( يساوي 1رقـ )لمفقرة المتوسط الحسابي
 (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 130.82قيمة االختبار ، %98.94الحسابي ال سبي 

مما ، α ≤0.05 ائيًا ع د مستوى داللةلذلؾ تعتبر هذه الفقرة دالة إحص 0.000تساوي 
وهذا يع ي  3عف درجة الحياد وهي يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد 

 أف ه اؾ موافقة بشدة مف قبؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة. 

  أي أف المتوسط الحسابي ال سبي  4.20 يساوي( 4لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي
لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 41.70ة االختبار قيم، 84.05%

مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة
وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة مف  3عف درجة الحياد وهي درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد 
  قبؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة.

  وأف المتوسط الحسابي ، 4.56بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بمف المتوسط الحسابي يساوي
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 111.71قيمة االختبار ، %91.23ال سبي يساوي 

 " داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللةالع ارل الجتراعية  الثقافيةلذلؾ يعتبر مجاؿ " 0.000
0.05≥ α ،عف ف متوسط درجة االستجابة لوذا المجاؿ يختمؼ جوهريًا مما يدؿ عمى أ

وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة بشدة مف قبؿ أفراد العي ة عمى فقرات هذا  3درجة الحياد وهي 
 المجاؿ.

إلى ، لتغير أ ماط االستوبلؾ لمزبائف -(1فقرة رقـ ) –ويعزو الباحث مراعاة الم شاة التجارية 
حيث يمجم المواطف لشرا  كميات كبيرة مف ، اط يف في قطاع غزةتذبذب الظروؼ الحياتية لممو 

وتيطر الم شمة لتخزيف كميات كبيرة م وا لتمبية تمؾ ، المواد االستوبلكية في االغبلقات والحروب
كما  .األزمات االقتصاديةو  بي ما يحجـ المواطف عف الشرا  في أوقات ا قطاع الرواتب، االحتياجات

أذواؽ المستومكيف م ؿ استعماؿ شبكة و  اصؿ الحدي ة عمى تغير أ ماطعممت بعض وسائؿ التو 
هذا كمن يتطمب اال تباه والمراعاة الكبيرتيف مف قبؿ الم شمة و  .التواصؿ االجتماعي فيس بوؾ

 التجارية.

، ا ره عمى تجارة التجزئةو  بشاف التعميـ، (4كما ا خفيت  سبة الموافقة عمى الفقرة رقـ )
وعدـ معا اة القطاع مف وجود أمية إال ب سب يئيمة ، ره أصبل" في قطاع غزةوذلؾ بسبب ا تشا
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والذيف ، باإليافة لوجود العديد مف حممة الشوادات الجامعية بدوف عمؿ، جدا" تكاد ال تذكر

 يتجووف إل شا  مشاريع صغيرة مرتبطة بتجارة التجزئة.

لما ، العوامؿ االجتماعية وال قافيةو بشكؿ عاـ فقد وافؽ أفراد العي ة وبشدة عمى اهتماموـ ب
 .%91.23لوا مف تم ير مباشر عمى أعمالوـ حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا 

 والتي أشارت إلى أف، ((Biharie,2012واتفقت هذه ال تائج مع بعض الدراسات كدراسة 
ـ وسائؿ استخدا، ومف األسباب التي اهتمت بوا الدراسة، أ ماط االستوبلؾ تتغير مف حيف ألخر

 .أ رها في تجارة التجزئةو  ،التواصؿ االجتماعي

 :" الع ارل القان نية تحميل فقرات رجال "

لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وهي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.12-6ال تائج مويحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 :(12-6جذول )

 نكم فقرة ين فقراث يجبل " انؼىايم انقبنىنٍت " (.Sig)الحتًبل انًتىضظ انحطببً وقًٍت ا 

الرت مط  الفقرة م
 الحمابي

الرت مط 
الحمابي 
 النمبي

قيرة 
 الختبار

القيرة 
الحترالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
تدرؾ الم شمة مخاطر عدـ ت فيذ القوا يف التي تحمي 

 1 0.000* 102.86 99.03 4.95 .المستومؾ

2.  
لغرفة التجارة والص اعة لمسا دتوا ع د  تمجم الم شمة

 4 0.000* 5.98 64.76 3.24 .تعريوا لمشاكؿ تتعمؽ بعمموا

ت ظـ والتي ، تطمع الم شمة عمى القوا يف الصادرة  .3
 العمؿ التجاري في قطاع غزة 

4.24 84.85 43.59 *0.000 3 

يؤ ر التخميص الجمركي عبر الجا ب االسرائيمي   .4
 .ي الم شمةعمى اجرا ات العمؿ ف

4.37 87.40 36.85 *0.000 2 

  0.000* 62.37 84.01 4.20 جريع فقرات الرجال رعاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة
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 ( يركن امتخالص را يمي:12-6رن جد ل )

  ( أي أف المتوسط5)الدرجة الكمية مف  4.95يساوي  (1لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي 
 (Sig).القيمة االحتمالية وأف  102.86قيمة االختبار ، %99.03الحسابي ال سبي 

مما ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة0.000  تساوي
وهذا يع ي  3درجة الحياد وهي يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد عف 

 بؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة.قأف ه اؾ موافقة بشدة مف 

  64.76أي أف المتوسط الحسابي ال سبي  3.24يساوي ( 2لمفقرة )المتوسط الحسابي% ،
لذلؾ تعتبر هذه الفقرة  0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأف  5.98قيمة االختبار 

الستجابة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ا، α ≤0.05 دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة
بؿ أفراد العي ة وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة مف ق 3درجة الحياد وهي لوذه الفقرة قد زاد عف 

 عمى هذه الفقرة.

  وأف المتوسط الحسابي ، 4.20بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بمف المتوسط الحسابي يساوي
ي تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  62.37قيمة االختبار ، %84.01ال سبي يساوي 

 ≤0.05 " داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة الع ارل القان نية لذلؾ يعتبر مجاؿ " 0.000
α ، درجة الحياد مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لوذا المجاؿ يختمؼ جوهريًا عف

 وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة مف قبؿ أفراد العي ة عمى فقرات هذا المجاؿ. التعميؽ 3وهي 

والتي تع ى بمراقبة الم شآت التجارية ، (1لموافقة الشديدة عمى الفقرة )ويعزو الباحث ا
إلدراؾ أصحاب تمؾ الم شآت المخاطر التي يمكف ، والبيائع الفاسدة، لحماية المستومؾ مف الغش

حيث تقـو وزارة االقتصاد الوط ي ومف خبلؿ ، اف يواجوو وا في حاؿ عدـ االلتزاـ بتمؾ القوا يف
 لمتمكد مف ت فيذ المعايير المويوعة لحماية المستومؾ.، فحص دوريةمفتشيف بجوالت 

كما يعزو ا خفاض تمييد أصحاب العي ة الستعا توـ بغرفة التجارة والص اعة في الفقرة 
وعدـ وجود ، إلى يعؼ العمؿ ال قابي في قطاع غزة، (ع د مواجوتوـ لمشاكؿ في أعمالوـ2)

 شآت في أوياع األزمات.الموارد الكافية لدعـ أصحاب تمؾ الم 

لما لوا ، و بشكؿ عاـ فقد وافؽ أفراد العي ة وبشكؿ كبير عمى اهتماموـ بالعوامؿ القا و ية
 %.84.01مف تم ير مباشر عمى أعمالوـ حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا 
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مف ، ( 2013، ماس) واتفقت هذه ال تائج مع أورده معود أبحاث السياسات الفمسطي ية
قا وف حماية المستومؾ الفمسطي ي ، ى دور الجوات الرقابية في حماية المستومؾ وم واتمكيده عم

 ،واليابطة الجمركية، دائرة حماية المستومؾ التابعة لوزارة االقتصاد الوط يو  ،2005الصادر عاـ 
ؾ والدور األهـ لممواطف والمستوم، واإلعبلـ الفمسطي ي المحمي، الجمعيات االستوبلكية المختمفةو 

 الفمسطي ي  فسن.
 :تحميل فقرات رجال "الع ارل التكن ل جية"

لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وهي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.13-6ال تائج مويحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 :(13-6جذول )

 بل " انؼىايم انتكنىنىجٍت "نكم فقرة ين فقراث يج (.Sig)نًتىضظ انحطببً وقًٍت االحتًبل  

الرت مط  الفقرة م
 الحمابي

الرت مط 
الحمابي 
 النمبي

قيرة 
 الختبار

القيرة 
الحترالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
تػػوفر الم شػػمة اتصػػاال بشػػبكة اال تر ػػت لزبائ وػػا داخػػؿ 

 4 0.000* 5.49- 52.78 2.64 .الم شمة

2.  
 تستخدـ الم شمة وسائؿ حدي ة لجذب الزبائف وتسػويؽ

 2 0.000* 35.77 85.81 4.29 .سمعوا

3.  
يمكػػػػػػػػف لزبػػػػػػػػائف الم شػػػػػػػػمة الػػػػػػػػدفع بواسػػػػػػػػطة الوسػػػػػػػػائؿ 

 1 0.000* 39.30 92.74 4.64 (.بطاقة االئتماف) االلكترو ية الحدي ة

 3 0.000* 14.42 78.15 3.91 .تتواصؿ الم شمة مع زبائ وا مف خبلؿ رسائؿ الجواؿ  .4

لتواصػػػػؿ تتفاعػػػػؿ الم شػػػػمة مػػػػع زبائ وػػػػا عبػػػػر مواقػػػػع ا  .5
 .االجتماعي

2.12 42.47 -27.39 *0.000 5 

6.  
تخطػػػط الم شػػػػمة ألف يكػػػوف لوػػػػا صػػػفحة عمػػػػى شػػػػبكة 

 اال تر ت. 
2.10 41.94 -30.20 *0.000 6 

 7 0.000* 36.92- 41.23 2.06 .تتمقى الم شمة طمبات شرا  الكترو يا  .7
  0.000* 4.25 62.13 3.11 جريع فقرات الرجال رعاً  

 .α ≤0.05 ي داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة* المتوسط الحساب
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 ( يركن امتخالص را يمي:13-6رن جد ل )
  ( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  4.64( يساوي 3لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 39.30قيمة االختبار ، %92.74الحسابي ال سبي 
مما يدؿ عمى ، α ≤0.05 فقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللةلذلؾ تعتبر هذه ال 0.000

وهذا يع ي أف ه اؾ  3درجة الحياد وهي أف متوسط درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد عف 
 موافقة بشدة مف قبؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة. 

  ي أي أف المتوسط الحسابي ال سب 2.06 يساوي( 7لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي
لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 36.92-قيمة االختبار ، 41.23%

مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة
وهذا يع ي أف ه اؾ غير  3درجة الحياد وهي درجة االستجابة لوذه الفقرة قد ا خفض عف 

 عي ة عمى هذه الفقرة.بؿ أفراد الموافقة مف ق
  وأف المتوسط الحسابي ، 3.11بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بمف المتوسط الحسابي يساوي

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 4.25قيمة االختبار ، %62.13ال سبي يساوي 
 " داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللةالع ارل التكن ل جية لذلؾ يعتبر مجاؿ "  0.000
0.05≥ α ،يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لوذا المجاؿ يختمؼ جوهريًا عف  مما

وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة مف قبؿ أفراد العي ة عمى فقرات هذا  3درجة الحياد وهي 
 المجاؿ.

ويعزو الباحث موافقة أفراد العي ة عمى استخداموـ لبطاقات االئتماف كوسيمة حدي ة لمتعامؿ 
وهي ميزة ، أصحاب تمؾ الم شآت تسويؿ عمميات الدفع االلكترو يإلى رغبة ، (3في الفقرة )

خصوصا" مع االزدياد الميطرد في ، تسويقية جيدة تساعد أصحاب الم شاة التجارية عمى الم افسة
 استخداموا داخؿ قطاع غزة. 

بسبب عدـ امتبلؾ معظموـ ، (7كما يعزو الباحث عدـ موافقة أفراد العي ة عمى الفقرة رقـ )
 بالتالي عدـ المقدرة عمى التواصؿ مع الزبائف الكترو يا". و  ،قع الكترو ية خاصة بوـموا

حيث ، وبشكؿ عاـ فقد وافؽ أفراد العي ة وبشكؿ متوسط عمى اهتماموـ بالعوامؿ التك ولوجية
التي ال بد مف و  وذلؾ ليعؼ الب ية التحتية التك ولوجية، %62.13بمغ اهتماموـ بتمؾ الوسائؿ 

 إلتماـ البيع االلكترو ي.توفرها 
والتي أجريت في ، ((Bekele,2013واختمفت هذه ال تائج مع بعض الدراسات كدراسة 

حيث ت اولت تمؾ الدراسة العوامؿ المؤدية الستمرارية العمؿ وال جاح في تجارة التجزئة ، السويد
 الشرا .و  امبلت البيعوالتي كاف مف اهموا توفير الب ية التحتية االلكترو ية الحدي ة إلتماـ مع
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 :تحميل فقرات رجال " بيئة الصناعة " 
لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وهي  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.14-6ال تائج مويحة في جدوؿ ) أـ ال. 3
 :(14-6جذول )

 بل " بٍئت انصنبػت "نكم فقرة ين فقراث يج (.Sig)انًتىضظ انحطببً وقًٍت االحتًبل  

 الفقرة م
الرت مط 
 الحمابي

الرت مط 
الحمابي 
 النمبي

قيرة 
 الختبار

القيرة 
الحترالية 

(Sig). 
 الترتيب

تعمؿ الم شمة عمى ترسيخ عبلقات وطيدة مع موردي السػمع   .1
 .لوا

4.84 96.74 68.43 *0.000 1 

2.  
تحػػػػرص الم شػػػػمة عمػػػػى التعامػػػػؿ مػػػػع عػػػػدة مػػػػورديف بػػػػػدائؿ 

 .رار تواجد السمع لديوالتيمف استم
4.75 94.98 60.63 *0.000 2 

3.  
تحػػافظ الم شػػمة عمػػى وال  زبائ وػػا مػػف خػػبلؿ ق ػػوات تسػػويقية 

 .فعالة
4.61 92.16 49.51 *0.000 4 

وتػػوفر لػػن ميػػزات  توػػتـ الم شػػمة براحػػة الزبػػوف أ  ػػا  التسػػوؽ  .4
 الدفع بالتقسيط ومزايا دفع أخرى.

4.52 90.31 44.80 *0.000 5 

 6 0.000* 44.20 89.34 4.47 . ر سياسة وجود الم شمة بازدياد عدد الم افسيف لواتتم  .5

تعمػػؿ الم شػػمة عمػػى تقميػػؿ التكػػاليؼ ال ابتػػة لػػديوا إلعطائوػػا   .6
 .قدرة أكبر لمواجوة الم افسيف

4.42 88.37 43.23 *0.000 9 

7.  
تعمػػػػػؿ الم شػػػػػمة عمػػػػػى تطػػػػػوير حجموػػػػػا ورأس مالوػػػػػا بشػػػػػكؿ 

 مستمر. 
4.44 88.90 41.54 *0.000 8 

8.  
تتحسػػػػب الم شػػػػمة الزدهػػػػار تجػػػػارة التجزئػػػػة فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة 

 .ودخوؿ م افسيف جدد
4.46 89.25 42.61 *0.000 7 

9.  
والتػي تشػكؿ ، تقـو الم شمة بدراسة السمع المتوفرة في السػوؽ

 3 0.000* 48.85 92.25 4.61 .بديبل لما تعرين لزبائ وا

  0.000* 128.08 91.37 4.57 جريع فقرات الرجال رعاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة
 ( يركن امتخالص را يمي:14-6رن جد ل )

  ( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  4.84يساوي ( 1لمفقرة رقـ )المتوسط الحسابي
  ويتسا (Sig).القيمة االحتمالية وأف 68.43 قيمة االختبار، %96.74الحسابي ال سبي 
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مما يدؿ عمى ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة 0.000
وهذا يع ي أف ه اؾ  3درجة الحياد وهي أف متوسط درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد عف 

 بؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة.موافقة بشدة مف ق
  ي أف المتوسط الحسابي ال سبي أ 4.42يساوي  (6رقـ )لمفقرة المتوسط الحسابي

لذلؾ  0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأف  43.23قيمة االختبار ، 88.37%
مما يدؿ عمى أف متوسط ، α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة

قة مف وهذا يع ي أف ه اؾ مواف 3درجة الحياد وهي درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد عف 
 بؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة.ق
  وأف المتوسط الحسابي ، 4.57بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بمف المتوسط الحسابي يساوي

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  128.08قيمة االختبار ، %91.37ال سبي يساوي 
، α ≤0.05 داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللةبيئة الصناعة"  لذلؾ يعتبر مجاؿ " 0.000

درجة الحياد مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لوذا المجاؿ يختمؼ جوهريًا عف 
 وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة بشدة مف قبؿ أفراد العي ة عمى فقرات هذا المجاؿ.  3وهي 

متميزة و  ويعزو الباحث موافقة أفراد العي ة الكبيرة عمى حرصوـ الشديد لمحفاظ عمى عبلقة مستمرة
إلى اهمية تمؾ العبلقة التي تيمف استمرار تدفؽ السمع والبيائع ، (1المورديف لوا في الفقرة ) مع

تفييموـ عف غيرهـ مف  احية السعر والكميات في حالة ال قص الشديد و  بؿ، لم شمتوـ التجارية
 لمبيائع.

ؼ ال ابتة التي تدفعوا والمتعمقة بتقميؿ التكالي، (6كما يعزو الباحث الموافقة الكبيرة عمى الفقرة )
 عمى تم يرها المباشر عمى ربحية الم شاة.، الم شمة

لما لوا مف تم ير مباشر ، و بشكؿ عاـ فقد وافؽ أفراد العي ة وبشدة عمى اهتماموـ ببيئة الص اعة
 %.91.37عمى أعمالوـ حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا 

والتي قاما فيوا  .(( Mann , Buyn ,2006واتفقت هذه ال تائج مع بعض الدراسات كدراسة 
أ ر التسويبلت و  ،بتحميؿ العوامؿ االستراتيجية الخمسة لبورتر في مجاؿ ص اعة ال سيج في الو د

وأبرزت ، التي تم حوا الحكومة لمشركات األج بية لبلست مار داخؿ الو د عمى الشركات المحمية
وهذا يبيف مدى أهمية بيئة ، كات االج بيةالدراسة مقدرة الشركات المحمية عمى الت افس مع الشر 

 7الص اعة في تحديد مستقبؿ أي عمؿ تجاري سوا  كاف ذلؾ محميا" أو دوليا". 
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 :تحميل جريع فقرات "  اقع الرمح البيئي الخارجي"

لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وهي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.15-6ل تائج مويحة في جدوؿ )ا أـ ال. 3

 : (15-6جذول )

 نجًٍغ فقراث واقغ انًطح انبٍئً انخبرجً (.Sig)انًتىضظ انحطببً وقًٍت االحتًبل 

الرت مط  البند
 الحمابي

الرت مط 
الحمابي 
 النمبي

قيرة 
 الختبار

القيرة 
الحترالية 

(Sig). 

 
 الترتيب

 4 0.000* 67.44 86.71 4.34 العوامؿ السياسية
 1 0.000* 133.30 94.08 4.70 العوامؿ االقتصادية

 3 0.000* 111.71 91.23 4.56 العوامؿ االجتماعية وال قافية
 5 0.000* 62.37 84.01 4.20 العوامؿ القا و ية
 6 0.000* 4.25 62.13 3.11 العوامؿ التك ولوجية
 2 0.000* 128.08 91.37 4.57 بيئة الص اعة
  0.000* 139.58 85.20 4.26 لخارجي اقع الرمح البيئي ا

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة 

المتوسػط الحسػػابي لجميػع فقػرات واقػػع المسػك البيئػػي الخػارجي يسػػاوي  ( تبػػيف أف15-6مػف جػدوؿ )
 139.58قيمة االختبار، %85.20( أي أف المتوسط الحسابي ال سبي 5)الدرجة الكمية مف  4.26
 دالػة إحصػائيًا ع ػد مسػتوى داللػة لذلؾ تعتبػر الفقػرات 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 

0.05≥ α ، وهػذا يع ػي  3مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة قػد زاد عػف درجػة الحيػاد وهػي
 .أف ه اؾ موافقة مف قبؿ أفراد العي ة عمى فقرات واقع المسك البيئي الخارجي بشكؿ عاـ

إلى تم يرها المباشر عمى ، (2يعزو الباحث اهتماـ أفراد العي ة بالعوامؿ االقتصادية في فقرة )و 
أزمة الكوربا  التي و  رواتب الموظفيف، السيولة، التيخـ، البطالة، م ؿ معدؿ دخؿ الفرد، عمموـ

 يعا ي م وا قطاع غزة بشكؿ كبير.



 حتلًل البًانات واختبار فرضًات الدراسُ 

939 

ىالفصلىالدادس
ى

، ( في قطاع غزة18/3/2014) قتصاد الوط يواتفقت هذه ال تائج مع التقرير الصادر عف وزارة اال
حيػػث ا خفػػض مؤشػػر االعمػػاؿ ب سػػبة ، 2013والػػذي أشػػار لػػبعض المؤشػػرات االقتصػػادية فػػي لعػػاـ 

حيػث ا خفيػت حركػة اال فػاؽ ب سػبة ، % والذي بدوره أ ر عمى جميع م احي الحياة االقتصادية29
، بي مػػا ا خفيػػت المبيعػػات % 26.95% ، ممػػا أ ػػر عمػػى قطػػاع الصػػ اعة باال خفػػاض ب سػػبة 35

 %.33.5، وا خفض قطاع المقاوالت ب سبة بسبب ا خفاض الواردات %31.5ب سبة 

 :" ثانيا: تحميل فقرات " أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع غزة

 :" أثر الرمح البيئي عمى كفاءة األداء تحميل فقرات رجال " -

جة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وهي لمعرفة ما إذا كا ت متوسط در  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.16-6ال تائج مويحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 : (16-6جذول )

نكم فقرة ين فقراث يجبل " أثر انًطح انبٍئً ػهى  (.Sig)انًتىضظ انحطببً وقًٍت االحتًبل 

 كفبءة األداء "

الرت مط  الفقرة م
 الحمابي

الرت مط 
الحمابي 
 النمبي

قيرة 
 الختبار

لقيرة ا
الحترالية 

(Sig). 

 
 الترتيب

1.  
متابعة البيئة الخارجية لمم شمة ساعد في توظيؼ 

 .العدد الم اسب إلدارة الم شمة
3.30 65.93 5.14 *0.000 4 

2.  
ا خفيت تكاليؼ ادارة الم شمة بسبب المعمومات 

 .المتوفرة مف خبلؿ مسك البيئة الخارجية
3.35 66.96 6.36 *0.000 3 

3.  
شمة المورديف الم اسبيف لوا بعد دراسة اختارت الم 

 .مف األ سب م وـ
4.39 87.84 27.43 *0.000 1 

4.  
استطاعت الم شمة الحفاظ عمى حصتوا السوقية 

 .وأف تكوف في قائمة الم افسة
3.70 74.10 12.90 *0.000 2 

5.  
استطاعت الم شمة أف تقمص وقت أدا  األعماؿ 

 . تيجة إلدارة سمسمة التوريد بشكؿ صحيك
2.95 59.03 -0.92 0.359 5 

  0.000* 16.09 70.78 3.54 جريع فقرات الرجال رعاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة
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 ( يركن امتخالص را يمي:16-6رن جد ل )

  ( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  4.39( يساوي 3رقـ )لمفقرة المتوسط الحسابي
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  27.43قيمة االختبار، %87.84ل سبي الحسابي ا

مما يدؿ عمى ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة 0.000
وهذا يع ي أف ه اؾ  3درجة الحياد وهي أف متوسط درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد عف 

 عمى هذه الفقرة.ؿ أفراد العي ة موافقة مف قب

  أي أف المتوسط الحسابي ال سبي  2.95( يساوي 5رقـ )لمفقرة المتوسط الحسابي
لذلؾ  0.359تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 0.92-قيمة االختبار ، 59.03%

مما يدؿ عمى أف ، α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيًا ع د مستوى داللة
 . 3درجة الحياد وهي ة لوذه الفقرة ال يختمؼ جوهريا عف متوسط درجة االستجاب

  وأف المتوسػػػط الحسػػػابي ، 3.54بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػمف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي
تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة ، وأف 16.09قيمػػة االختبػػار ، %70.78ال سػػبي يسػػاوي 

" داؿ إحصػػائيًا ع ػػد  داءأثررر الرمررح البيئرري عمررى كفرراءة األلػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ "  0.000
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة لوػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ ، α ≤0.05 مسػتوى داللػػة
وهػػذا يع ػػي أف ه ػػاؾ موافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العي ػػة عمػػى  3درجػػة الحيػػاد وهػػي جوهريػػًا عػػف 

 فقرات هذا المجاؿ.

تعمقة باختيار المورديف ( والم3ويعزو الباحث موافقة أفراد العي ة بشكؿ كبير عمى الفقرة )
إلى أهمية تمميف السمع البلزمة لمم شمة في الوقت الم اسب ، %87.84والتي بمغت ، الم اسبيف لوـ

مما يؤ ر بشدة عمى عمموا. كما ا خفض التمييد لتقميؿ الوقت البلـز ، وبالكمية التي تحتاجوا الم شمة
إلى عدـ قدرة ، %59.03ريد والتي بمغت إلدارة الم شاة مف خبلؿ االدارة الصحيحة لسمسمة التو 

والحروب ، م ؿ اغبلؽ المعابر، إدارة الم شاة عمى التحكـ بالظروؼ التي تؤ ر عمى سمسمة التوريد
واألزمات المتتالية التي تعصؼ بالقطاع م ؿ ا قطاع التيار الكوربائي ، المتكررة عمى قطاع غزة

 لفترات طويمة.

 ة عمى أف لمسك البيئة الخارجية أ ر ايجابي عمى كفا ة بشكؿ عاـ فقد وافؽ أفراد العيو 
 %.70.78لما لوا مف تم ير مباشر عمى أعمالوـ حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا ، المؤسسة
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والتي عممت عمى ، ((Mishra,2009واتفقت هذه ال تائج مع بعض الدراسات م ؿ دراسة 
ريا و  وخمصت إلى اف عاممي المبيعات، ةويع قاعدة م الية لقياس كفا ة م شمة البيع بالتجزئ

 .الزبوف هما أك ر العوامؿ التي يجب أخذها باالعتبار ع د القياـ بذلؾ

 :تحميل فقرات رجال " أثر الرمح البيئي عمى فعالية األداء"

 3لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة االستجابة قػد وصػمت درجػة الحيػاد وهػي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.17-6ئج مويحة في جدوؿ )ال تا أـ ال.

 :(17-6جذول )

نكم فقرة ين فقراث يجبل " أثر انًطح انبٍئً ػهى  (.Sig)انًتىضظ انحطببً وقًٍت االحتًبل  

 فؼبنٍت األداء "

ت مطرال الفقرة م  
 الحمابي

الرت مط 
 الحمابي
 النمبي

 قيرة
 الختبار

 القيرة
الحترالية 
)Sig.( 

 
 الترتيب

1.  
ا التجارية  تيجػة تحقؽ الم شمة أهدافو

 لعمؿ المسك البيئي المستمر. 
4.75 95.07 61.14 *0.000 1 

2.  
تحقػػػؽ الم شػػػمة  مػػػو ميػػػطرد  تيجػػػة 
قياموػػػػػػػػػػػػا بدراسػػػػػػػػػػػػة عوامػػػػػػػػػػػػؿ البيئػػػػػػػػػػػػة 

 .الخارجية
4.74 94.71 59.17 *0.000 2 

3.  

ازدادت مبيعػػات الم شػػمة  تيجػػة اتبػػاع 
المسػػػػػػػك البيئػػػػػػػي المتواصػػػػػػػؿ وتكيػػػػػػػؼ 
مة الم شػػػػمة حسػػػػب المتغيػػػػرات الحاصػػػػ

 .مف حولوا

4.60 92.07 47.56 *0.000 3 

4.  
تخطػػط الم شػػمة الفتتػػاح فػػروع جديػػدة 
فػػػػػػػي أمػػػػػػػاكف أخػػػػػػػرى  تيجػػػػػػػة ل جػػػػػػػاح 

 .أعمالوا
3.08 61.60 1.41 0.160 4 

  0.000* 48.63 85.93 4.30 جريع فقرات الرجال رعاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة
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 كن امتخالص را يمي:( ير17-6رن جد ل )

  ( أي أف المتوسػػػط 5)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف  4.75يسػػػاوي  (1لمفقػػػرة رقػػػـ )المتوسػػػط الحسػػػابي
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 61.14قيمة االختبار ، %95.07الحسابي ال سبي 

ممػا يػدؿ عمػى ، α ≤0.05 لذلؾ تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ع د مستوى داللػة 0.000
وهذا يع ي أف ه ػاؾ  3درجة الحياد وهي متوسط درجة االستجابة لوذه الفقرة قد زاد عف  أف

 موافقة بشدة مف قبؿ أفراد العي ة عمى هذه الفقرة. 

  أي أف المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي ال سػػػػػػبي  3.08يسػػػػػػاوي ( 4لمفقػػػػػػرة رقػػػػػػـ )المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي
لػػػػذلؾ  0.160تسػػػػاوي  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة ، وأف 1.41قيمػػػػة االختبػػػػار ، 61.60%

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ، α ≤0.05 تعتبػػػر هػػػذه الفقػػػرة غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيًا ع ػػػد مسػػػتوى داللػػػة
 . 3درجة الحياد وهي متوسط درجة االستجابة لوذه الفقرة ال يختمؼ جوهريا عف 

  وأف المتوسػػػط الحسػػػابي ، 4.30بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػمف المتوسػػػط الحسػػػابي يسػػػاوي
تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة ، وأف 48.63قيمػػة االختبػػار ، %85.93ال سػػبي يسػػاوي 

" داؿ إحصػػائيًا ع ػػد  أثررر الرمررح البيئرري عمررى فعاليررة األداء" لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ 0.000
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة لوػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ ، α ≤0.05 مسػتوى داللػػة
موافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العي ػػة عمػػى  وهػػذا يع ػػي أف ه ػػاؾ 3درجػػة الحيػػاد وهػػي جوهريػػًا عػػف 

 فقرات هذا المجاؿ.

( والمتعمقػػة بتحقيػػؽ 1%( ألفػػراد العي ػػة عمػػى الفقػػرة )95.07) ويعػػزو الباحػػث الموافقػػة الكبيػػرة
إلى أف تحقيؽ اهداؼ المؤسسة ، أهدافوا المويوعة  تيجة اال تباه لمبيئة الخارجية المحيطة بالم شاة

و صمب سبب ا شائوا. وال بد مف المتابعة المستمرة المتواصمة لمبيئة مف ربحية وت افسية واستمرار ه
 الخارجية لتحقيؽ أهداؼ المؤسسة.

والمتعمقػة بخططوػا الراميػة الفتتػاح ، %61.60( إلػى 4كما ا خفض تمييد أفػراد العي ػة لمفقػرة )
مبػن مػف مواز ػات بمػا يتط، عدـ المقدرة عمى ادارة اك ر مف فػرع واحػدو  فروع جديدة إلى حدة الم افسة

 وجود اداري كبير.، ايافية
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بشػػػكؿ عػػػاـ فقػػػد وافػػػؽ أفػػػراد العي ػػػة عمػػػى أف لمسػػػك البيئػػػة الخارجيػػػة أ ػػػر ايجػػػابي عمػػػى فعاليػػػة ادا  و 
لمػػػػا لوػػػػا مػػػػف تػػػػم ير مباشػػػػر عمػػػػى أعمػػػػالوـ حيػػػػث بمػػػػغ متوسػػػػط مػػػػوافقتوـ عميوػػػػا ، الم شػػػػمة التجاريػػػػة

85.93.% 

والتػي اهتمػت بعوامػؿ ، (etc, 2010) Grewalسػة واتفقػت هػذه ال تػائج مػع بعػض الدراسػات كدرا
الخػػدمات المقدمػػة ، والتػػي خمصػػت الػػى اف شػػكؿ المتجػػر وت ظيمػػن، ال جػػاح الرئيسػػية لتجػػارة التجزئػػة

دارة سمسمة التوريد بشػكؿ صػحيك ، مواكبة التك ولوجيا، السعر الم افس، ادارة المخزوف، لمزبوف فين وا 
 ة التجارية في دائرة الم افسة.هي أهـ العوامؿ التي تبقي عمى الم شم

 :تحميل جريع فقرات " أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع غزة"

لمعرفة ما إذا كا ت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وهي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.18-6ال تائج مويحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 : (18-6جذول )

 نجًٍغ فقراث أداء يؤضطبث بٍغ انتجسئت فً قطبع غسة (.Sig)بل انًتىضظ انحطببً وقًٍت االحتً

الرت مط  البند
 الحمابي

الرت مط 
الحمابي 
 النمبي

قيرة 
 الختبار

القيرة 
الحترالية 

(Sig). 

 
 رتيبتال

 2 0.000* 16.09 70.78 3.54  ر المسك البيئي عمى كفا ة األدا أ
 1 0.000* 48.63 85.93 4.30 أ ر المسك البيئي عمى فعالية األدا 

أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع 
  0.000* 43.99 77.50 3.88 غزة

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة 

المتوسط الحسابي لجميع فقرات أدا  مؤسسػات بيػع التجزئػة فػي  ( تبيف أف18-6مف جدوؿ )
قيمػة ، %77.50أي أف المتوسط الحسابي ال سػبي  (5)الدرجة الكمية مف  3.88قطاع غزة يساوي 

دالػػة إحصػػائيًا  لػػذلؾ تعتبػػر الفقػػرات 0.000تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة وأف  43.99االختبػػار
ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة قػد زاد عػف درجػة الحيػاد ، α ≤0.05 ع د مسػتوى داللػة
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د العي ػة عمػى فقػرات أدا  مؤسسػات بيػع التجزئػة فػي وهذا يع ي أف ه اؾ موافقة مف قبؿ أفرا 3وهي 
 قطاع غزة بشكؿ عاـ.

)الدرجػة  4.26المتوسط الحسابي لجميع فقرات واقع المسػك البيئػي الخػارجي يسػاوي  تبيف أف
 ، %85.20( أي أف المتوسط الحسابي ال سبي 5الكمية مف 

والتي اهتمت بدراسة  ،((Ismaiylov,2012واتفقت هذه ال تائج مع بعض الدراسات كدراسة 
واستخداـ  موذج ، قيمة بعض الشركات مف خبلؿ التحميؿ االستراتيجي لمبيئة الخارجية والداخمية لوا

ومف خبلؿ ذلؾ التحميؿ استطاع ، والبيئة الت افسية لمشركات، بورتر لتحميؿ بيئة الص اعة الخارجية
وتص يفوا. ويرى الباحث أف استخداـ ، الباحث معرفة القيمة الحقيقية لكؿ شركة مف تمؾ الشركات

التحميؿ الخارجي والداخمي لتص يؼ الشركات دليؿ كبير عمى تم يرها الكبير عمى أدا  تمؾ 
 الشركات بشكؿ عاـ.

وقد اهتمت هذه الدراسة بمعرفة ، ((Damen,2002كما اتفقت هذه ال تيجة مع دراسة 
وقد خمص الباحث إلى أف العوامؿ ، يم زالعوامؿ الخارجية المؤ رة في استراتيجية عمؿ شركة س

 العوامؿ االقتصادية، (سياسات الحكومة، سياسة التجارة الخارجية، السياسة اليريبية) السياسية
ال قافة ، ب ا  ال قة) العوامؿ االجيتماعية وال قافية، (العولمة، م اخ االست مار، الم اخ االقتصادي)

، وجود مواقع اال تر ت) التك ولوجية، (ؤ رة في السوؽالجيؿ الشاب كقوة مدخوؿ ، االلكترو ية
محاربة الغش ، ال قة بالعقود المبرمة عبر اال تر ت) والعوامؿ القا و ية، (ية الص اعيةالمعيار 

 هي التي تؤ ر في عمؿ شركة سيم ز.( مراعاة الخصوصية والسرية في األعماؿ، والجريمة

 :تحميل فرضيات الدرامة
 (:1) الفرضية

عند  الرنشأةتأثير ذ  دللة إحصائية لمتخدام  مائل رمح البيئة الخارجية عمى أداء  ي جد
  ىرا: ىي تنقمم لفرضيتين فرعيتين ، α ≤0.05 رمت ى دللة

يوجد تم ير ذو داللة إحصائية الستخداـ وسائؿ مسك البيئة الخارجية عمى كفا ة أدا  المؤسسة  .1
 .α ≤0.05 ع د داللة

 (Linear Stepwise Regression- Modelدار المتدرج الخطي ) موذج تحميؿ اال ح
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 يركن امتنتاج را يمي: Stepwiseرن نتائج النحدار الرتعدد بامتخدام طريقة 

 " هي: العوامؿ السياسية"  شمةكفا ة أدا  الم تبيف أف المتغيرات المؤ رة عمى المتغير التابع ،
 تغيرات تبيف أف تم يرها يعيؼ.. وأف باقي المالعوامؿ االجتماعية وال قافية

  = مف 3.6وهذا يع ي أف ، 0.036ومعامؿ التحديد الُمعدَّؿ= ، 0.044معامؿ التحديد %
)المتغير التابع( تـ تفسيره مف خبلؿ العبلقة الخطية وال سبة  الم شمةكفا ة أدا  التغير في 
 . مةالم ش كفا ة أدا % قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤ ر عمى 96.4المتبقية 

 (:19-6جذول )

 تحهٍم االنحذار انًتؼذد نًؼبيالث االنحذار 

الحترالية  القيرة Tقيرة اختبار  رعارالت النحدار الرتغيرات الرمتقمة
Sig. 

 0.000 3.837 3.180 المقدار ال ابت
 0.012 2.530- 0.280- العوامؿ السياسية

 0.029 2.198 0.345 العوامؿ االجتماعية وال قافية
 0.036معامؿ التحديد الُمعدَّؿ=  0.044 امؿ التحديد =مع

* الع ارل 0.345* الع ارل الميامية + 0.280 - 3.180=  كفاءة أداء الرؤممة
 الجتراعية  الثقافية

كفا ة أدا  ( تبيف أف المتغيرات المستقمة حسب أهميتوا في تفسير " 19-6مف خبلؿ جدوؿ )
 يمي: العوامؿ السياسية ومف  ـ العوامؿ االجتماعية وال قافية.كما  T" حسب قيمة اختبار  المؤسسة

ويعػػػزو الباحػػػث سػػػبب تػػػم ير العوامػػػؿ السياسػػػية واالجتماعيػػػة وال قافيػػػة بالدرجػػػة األولػػػى عمػػػى كفػػػا ة 
حيػث عػا ى ، ذلؾ لطبيعة الظروؼ السياسية الميػطربة والمتغيػرة باسػتمرار فػي قطػاع غػزة، الم شمة

 باإليػػػافةهػػػذا ، حػػػروب واعتػػػدا ات مػػػف قبػػػؿ اسػػػرائيؿ 3ويػػػبلت  سػػػ وات مػػػف 6قطػػػاع غػػػزة خػػػبلؿ 
مما كاف لن األ ر البالغ عمى تغير ك ير مف أ ماط السػموؾ ، س وات 9لمحصار المفروض عمين م ذ 

أ ر ذلػؾ عمػى أدا  أصػحاب الم شػآت التجاريػة مػف  وبالتالي، الشرائي و مط االستوبلؾ لدى السكاف
وبػػذلؾ يعتبػػر العامػػؿ السياسػػي وتقمباتػػن هػػو المحػػرؾ ، األصػػ اؼأو  وعيػػة ، حيػػث كميػػة المشػػتريات

 .األساسي لكافة العوامؿ األخرى والتي تؤ ر عمى أدا  الم شآت التجارية
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ى

يوجػػػد تػػػم ير ذو داللػػػة إحصػػػائية السػػػتخداـ وسػػػائؿ مسػػػك البيئػػػة الخارجيػػػة عمػػػى فعاليػػػة أدا   .2
 .α ≤0.05 المؤسسة ع د داللة

 (Linear Stepwise Regression- Modelالخطي )  موذج تحميؿ اال حدار المتدرج

 يركن امتنتاج را يمي: Stepwiseرن نتائج النحدار الرتعدد بامتخدام طريقة 

 " هي: العوامؿ فعالية أدا  المؤسسة"  تبيف أف المتغيرات المؤ رة عمى المتغير التابع
. وأف لعوامؿ االقتصاديةا، العوامؿ التك ولوجية، العوامؿ االجتماعية وال قافية، السياسية

 باقي المتغيرات تبيف أف تم يرها يعيؼ.

  = مف 17وهذا يع ي أف ، 0.170ومعامؿ التحديد الُمعدَّؿ= ، 0.184معامؿ التحديد %
)المتغير التابع( تـ تفسيره مف خبلؿ العبلقة الخطية  فعالية أدا  المؤسسةالتغير في 

 . فعالية أدا  المؤسسة خرى تؤ ر عمى% قد ترجع إلى عوامؿ أ83وال سبة المتبقية 

 (:20-6جذول )

 تحهٍم االنحذار انًتؼذد نًؼبيالث االنحذار 

القيرة الحترالية  Tقيرة اختبار  رعارالت النحدار الرتغيرات الرمتقمة
Sig. 

 0.014 2.485 2.022 المقدار ال ابت
 0.000 4.418 0.367 العوامؿ السياسية

 0.003 3.024 0.362  قافيةالعوامؿ االجتماعية وال
 0.003 3.015 0.201 العوامؿ التك ولوجية
 0.009 2.635- 0.338- العوامؿ االقتصادية

 0.170معامؿ التحديد الُمعدَّؿ=  0.184 معامؿ التحديد =

* الع ارل 0.362* الع ارل الميامية + 0.367 + 2.022=  فعالية أداء الرؤممة
 * الع ارل القتصادية0.338 -* الع ارل التكن ل جية 0.201+  الجتراعية  الثقافية
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فعالية أدا  ( تبيف أف المتغيرات المستقمة حسب أهميتوا في تفسير " 20-6مف خبلؿ جدوؿ )

كما يمي: العوامؿ السياسية ومف  ـ العوامؿ االجتماعية وال قافية  T" حسب قيمة اختبار  المؤسسة
 را العوامؿ االقتصادية.وأخي، ومف  ـ العوامؿ التك ولوجية

ي طبؽ ، أ رت عمى كفا ة الم شمة وما قد تـ تقديـ األسباب لن سابقا التيويرى الباحث أف العوامؿ 
إال أ ن أييؼ لوا باقي العوامؿ ، ع د الحديث عف سبب تم ير  فس العوامؿ عمى فعالية الم شمة

 .ثوهذا ي سجـ مع سياؽ  تائج البح، كمؤ رة عمى فعالية الم شمة

 (:2الفرضية )

ردى امتخدام  مائل ت جد فر ق ذات دللة إحصائية في رت مطات براء أفراد العينة ح ل " 
الرؤىل ، العرر) " تعزى لمرعم رات الشخصيةرمح البيئة الخارجية  أثرىا عمى أداء الرؤممة 

 .α ≤0.05 عند رمت ى دللة عدد من ات الخبرة بالعرل داخل الرنشأة(، العمري

لعي تيف مسػتقمتيف" لمعرفػة مػا إذا كػاف ه ػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية وهػو T ستخداـ اختبار "تـ ا
اختبار معممي يصمك لمقار ة متوسطي مجموعتيف مف البيا ات. كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار " التبػايف 

ار ػة لمعرفة ما إذا كاف ه اؾ فروؽ ذات داللػة إحصػائية وهػذا االختبػار معممػي يصػمك لمق األحادي"
 متوسطات أو أك ر. 3

ردى امتخدام  مائل ت جد فر ق ذات دللة إحصائية في رت مطات براء أفراد العينة ح ل " 
 " تعزى إلى العرر.رمح البيئة الخارجية  أثرىا عمى أداء الرؤممة 

 المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 21-6مف ال تائج المويحة في جدوؿ )
T0.05 تيف مستقمتيف " أكبر مف مستوى الداللة لعي ≥ α  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا

وبذلؾ يمكف است تاج أ ن ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عي ة الدراسة 
 حوؿ هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى العمر.

إلى تشابن ، ة في اجابات المبحو يف والتي تعزى لمعمرويرجع الباحث عدـ وجود فروؽ جوهري
وأف ادارة الم شاة التجارية تحتاج لس وات قميمة مف الخبرة ، الظروؼ التي يعمؿ بوا كؿ أفراد العي ة

 العمؿ.إلتقاف ذلؾ 
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 (:21-6جذول )

 انؼًر –نؼٍنتٍن يطتقهتٍن " T نتبئج اختببر" 

 الرجال

 الرت مطات

 قيرة الختبار
 القيرة

الحترالية 
(Sig). 

قل رن أ
 منة 40

منة  40
 فأكثر

 0.838 0.208 4.33 4.34 العوامؿ السياسية
 0.283 1.063- 4.72 4.70 العوامؿ االقتصادية

 0.204 1.279 4.54 4.57 العوامؿ االجتماعية وال قافية
 0.915 0.114 4.20 4.20 العوامؿ القا و ية

 0.130 1.577- 3.16 3.08 العوامؿ التك ولوجية
 0.346 0.937- 4.59 4.56 بيئة الص اعة

 0.431 0.866- 4.27 4.25  اقع الرمح البيئي الخارجي
 0.139 1.436- 3.61 3.51 أ ر المسك البيئي عمى كفا ة األدا 
 0.279 1.147- 4.34 4.28 أ ر المسك البيئي عمى فعالية األدا 

أداء رؤممررات بيررع التجزئررة فرري قطرراع 
 غزة

3.85 3.93 -2.017 0.060 
 0.162 1.552- 4.21 4.18 جريع الرجالت رعا

ردى امتخدام  مائل ت جد فر ق ذات دللة إحصائية في رت مطات براء أفراد العينة ح ل " 
 " تعزى إلى الرؤىل العمري.رمح البيئة الخارجية  أثرىا عمى أداء الرؤممة 

 كن امتنتاج را يمي:( ير22-6رن النتائج الر ضحة في جد ل )

 0.05المقابمة الختبار" التبايف األحادي " أقؿ مف مستوى الداللة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
≥ α أ ػر المسػك ، العوامػؿ التك ولوجيػة، العوامػؿ القا و يػة، لممجاالت " العوامػؿ االجتماعيػة وال قافيػة

ة فػػػي قطػػػاع غػػػزة " والمجػػػاالت مجتمعػػػة معػػػا أدا  مؤسسػػػات بيػػػع التجزئػػػ، البيئػػػي عمػػػى كفػػػا ة األدا 
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وبػػذلؾ يمكػػف اسػػت تاج أ ػػن توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عي ػػة الدراسػػة 
 حوؿ هذه المجاالت تعزى إلى المؤهؿ العممي وذلؾ لصالك الذيف مؤهموـ العممي بكالوريوس.

 0.05أكبػر مػف مسػتوى الداللػة  (.Sig)اليػة أما بال سبة لباقي المجاالت، فقد تبيف أف القيمة االحتم
≥ α  وبػػذلؾ يمكػػف اسػػت تاج أ ػػن ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عي ػػة

 .المؤهؿ العمميالدراسة حوؿ هذه المجاالت تعزى إلى 
 ويعزو الباحث وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصػالك المؤهػؿ العممػي بكػالوريوس بػالرغـ مػف أ وػـ

بالمقار ػػة مػػع مػػف هػػـ ، % مػػف افػػراد العي ػػة إلػػى مقػػدرتوـ العمميػػة إلدارة الم شػػاة التجاريػػة15يشػػكموف 
 سواهـ.

 (:22-6جذول )

 انًؤهم انؼهًً –نتبئج اختببر" انتببٌن األحبدي "  

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة 

 الرجال

 الرت مطات
قيرة  

 الختبار

القيرة  
الحترالية 

(Sig). 
ان ية ث

 عارة فأقل
بم م د

 رت مط
 ي سبكال ر 

 0.223 1.510 4.26 4.35 4.35 العوامؿ السياسية
 0.783 0.245 4.71 4.71 4.69 العوامؿ االقتصادية

 0.013* 4.435 4.62 4.59 4.52 العوامؿ االجتماعية وال قافية
 0.019* 4.042 4.28 4.23 4.14 العوامؿ القا و ية

 0.003* 5.849 3.29 3.11 3.04 العوامؿ التك ولوجية
 0.420 0.871 4.56 4.55 4.59 ة الص اعةبيئ

 0.143 1.961 4.29 4.27 4.24  اقع الرمح البيئي الخارجي
 0.000* 10.023 3.77 3.61 3.39 أ ر المسك البيئي عمى كفا ة األدا 
 0.963 0.038 4.31 4.29 4.30 أ ر المسك البيئي عمى فعالية األدا 

أداء رؤممررررات بيررررع التجزئررررة فرررري 
 قطاع غزة

3.79 3.91 4.01 8.924 *0.000 

 0.004* 5.677 4.24 4.20 4.16 جريع الرجالت رعا
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ردى امتخدام  مائل ت جد فر ق ذات دللة إحصائية في رت مطات براء أفراد العينة ح ل " 
" تعزى إلى عدد من ات الخبرة بالعرل داخل ؤممة رمح البيئة الخارجية  أثرىا عمى أداء الر

 الرنشأة.

 ( يركن امتنتاج را يمي:23-6رن النتائج الر ضحة في جد ل )

 0.05المقابمة الختبار" التبايف األحادي " أقؿ مف مستوى الداللة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
≥ α أ ػػر المسػػك البيئػػي عمػػى كفػػا ة ، وال قافيػػةالعوامػػؿ االجتماعيػػة ، لممجػػاالت " العوامػػؿ السياسػػية

أدا  مؤسسػػات بيػػع التجزئػػة فػػي قطػػاع غػػزة " والمجػػاالت مجتمعػػة معػػا وبػػذلؾ يمكػػف اسػػت تاج ، األدا 
أ ن توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عي ة الدراسة حوؿ هذه المجاالت تعزى 

سػ وات  10لصالك الذيف س وات خبرتوـ بالعمػؿ  إلى عدد س وات الخبرة بالعمؿ داخؿ الم شمة وذلؾ
 فمك ر. 

 0.05أكبػر مػف مسػتوى الداللػة  (.Sig)أما بال سبة لباقي المجاالت، فقد تبيف أف القيمة االحتماليػة 
≥ α  وبػػذلؾ يمكػػف اسػػت تاج أ ػػن ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عي ػػة

 لى عدد س وات الخبرة بالعمؿ داخؿ الم شمة.الدراسة حوؿ هذه المجاالت تعزى إ

فػػإف إدارة الم شػػاة ، مومػػا كػػاف العمػػؿ ال يحتػػاج لسػػ وات خبػػرة عديػػدةو  ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أ ػػن
ويمكف اف يياؼ لوا ، الذي يصقؿ ادارة الم شمة بتجارب عديدة، ستكوف أفيؿ بسبب عامؿ الخبرة

 مؤهؿ عممي يزيد مف كفا ة ادارة الم شاة.
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ى

 (:23-6جذول )

 ػذد ضنىاث انخبرة ببنؼًم داخم انًنشأة –نتبئج اختببر" انتببٌن األحبدي "  

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة 
 (:3الفرضية )

ردى امتخدام  مائل ت جد فر ق ذات دللة إحصائية في رت مطات براء أفراد العينة ح ل " 
 " تعزى لمرعم رات العارة عن الرنشأةرمح البيئة الخارجية  أثرىا عمى أداء الرؤممة 

 عند رمت ى دللة عدد العارمين الثابتين(، من ات التأميس، رماحة الرنشأة، الرحافظة)
0.05≥ α. 

لعي تيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ه اؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية وهػو T  تـ استخداـ اختبار "
اختبار معممي يصمك لمقار ة متوسطي مجموعتيف مف البيا ات. كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار " التبػايف 

 الرجال

 الرت مطات
قيرة  

 الختبار

القيرة  
الحترالية 

(Sig). 
أقل رن 

 من ات 6

أقل  - 6
 10رن 
 من ات

10 
من ات 
 فأكثر

 0.014* 4.322 4.38 4.26 4.37 العوامؿ السياسية
 0.521 0.654 4.74 4.71 4.69 القتصاديةالعوامؿ ا

 0.015* 4.285 4.60 4.52 4.53 العوامؿ االجتماعية وال قافية
 0.616 0.485 4.21 4.18 4.22 العوامؿ القا و ية

 0.097 2.353 3.25 3.08 3.09 العوامؿ التك ولوجية
 0.962 0.038 4.56 4.57 4.57 بيئة الص اعة

 0.055 2.942 4.29 4.23 4.27  اقع الرمح البيئي الخارجي
 0.000* 8.689 3.88 3.54 3.46 أ ر المسك البيئي عمى كفا ة األدا 
 0.099 2.333 4.34 4.22 4.34 أ ر المسك البيئي عمى فعالية األدا 

 0.000* 9.005 4.09 3.84 3.85 أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع غزة

 0.005* 5.512 4.25 4.16 4.20 جريع الرجالت رعا
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ىالفصلىالدادس
ى

لمعرفة ما إذا كاف ه اؾ فروؽ ذات داللػة إحصػائية وهػذا االختبػار معممػي يصػمك لمقار ػة  األحادي"
 متوسطات أو أك ر. 3

ردى امتخدام  مائل ت جد فر ق ذات دللة إحصائية في رت مطات براء أفراد العينة ح ل " 
 " تعزى إلى الرحافظة.رمح البيئة الخارجية  أثرىا عمى أداء الرؤممة 

 ( يركن امتنتاج را يمي:24-6النتائج الر ضحة في جد ل )رن 

المقابمػػػة الختبػػػار" التبػػػايف األحػػػادي " أكبػػػر مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة  (.Sig)تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة 
0.05 ≥ α أ ػر المسػك البيئػي عمػى ، العوامؿ االجتماعية وال قافية، لممجاالت " العوامؿ االقتصادية

يمكف است تاج أ ن ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسػطات تقػديرات فعالية األدا  " وبذلؾ 
 عي ة الدراسة حوؿ هذه المجاالت تعزى إلى المحافظة.

أقؿ مػف  (.Sig)أما بال سبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا، فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف وبػػػػذلؾ يمكػػػػػف اسػػػػػت تاج أ ػػػػن  α ≤ 0.05مسػػػػتوى الداللػػػػػة 

متوسػػطات تقػػديرات عي ػػة الدراسػػة حػػوؿ هػػذه المجػػاالت تعػػزى إلػػى المحافظػػة وذلػػؾ لصػػالك الم شػػآت 
 في محافظة غزة ويواحيوا.

إلى حدة ، ويعزو الباحث وجود بعض الفروؽ لصالك الم شآت التجارية في مدي ة غزة ويواحيوا
كو وا مدي ة رئيسية تحتوي عمى و  ،بب ك افة عدد السكاف بوابس، الم افسة في مجاؿ تجارة التجزئة

وأماكف تواجد مؤسسات المجتمع المد ي بخبلؼ باقي ، والمقار الحكومية، مبا ي الجامعات
 الم اطؽ.
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ىالفصلىالدادس
ى

 (24-6جذول )

 انًحبفظت –نتبئج اختببر" انتببٌن األحبدي "  

 .α ≤ 0.05توسطات داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة * الفرؽ بيف الم
ردى امتخدام  مائل ت جد فر ق ذات دللة إحصائية في رت مطات براء أفراد العينة ح ل " 

 ." تعزى إلى رماحة الرنشأةرمح البيئة الخارجية  أثرىا عمى أداء الرؤممة 
 ( يركن امتنتاج را يمي:25-6رن النتائج الر ضحة في جد ل )

لعي تػػيف مسػػتقمتيف " أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة T المقابمػػة الختبػػار" (.Sig)أف القيمػػة االحتماليػػة  تبػػيف
0.05 ≥ α أ ػػر المسػػػك البيئػػػي عمػػى فعاليػػػة األدا " وبػػػذلؾ يمكػػػف ، لممجػػاليف " العوامػػػؿ التك ولوجيػػػة

ف اسػػت تاج أ ػػػن توجػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػائية بػػػيف متوسػػطات تقػػػديرات عي ػػػة الدراسػػة حػػػوؿ هػػػذي
، 2ـ 100المجاليف تعزى إلى عدد مساحة الم شمة وذلػؾ لصػالك الم شػآت التػي مسػاحتوا أكبػر مػف 

 الرجال

 الرت مطات
بار
لخت

ة ا
قير

 

القيرة 
الحترالية 

(Sig). غزة
ال 
شر

ييا 
 اح
 ض

زة 
غ

 

الرنطقة 
س ال مطى

ي ن
خان

 

 رفح

 0.000* 6.390 4.49 4.22 4.46 4.26 4.35 العوامؿ السياسية
 0.520 0.810 4.73 4.66 4.73 4.69 4.72 العوامؿ االقتصادية

 0.202 1.503 4.56 4.55 4.49 4.59 4.57 العوامؿ االجتماعية وال قافية
 0.031* 2.705 4.15 4.01 4.19 4.24 4.23 ةالعوامؿ القا و ي

 0.000* 9.068 2.88 2.86 3.13 3.25 3.05 العوامؿ التك ولوجية
 0.023* 2.890 4.56 4.43 4.59 4.59 4.58 بيئة الص اعة

 0.001* 4.787 4.25 4.14 4.28 4.28 4.26  اقع الرمح البيئي الخارجي
23.13 3.25 3.39 3.06 3.75 3.72 أ ر المسك البيئي عمى كفا ة األدا 

4 
*0.000 

 0.123 1.838 4.46 4.19 4.32 4.30 4.23 أ ر المسك البيئي عمى فعالية األدا 
أداء رؤممرررررات بيرررررع التجزئرررررة فررررري 

 قطاع غزة
3.94 3.99 3.62 3.75 3.79 15.64

6 
*0.000 

 0.000* 7.020 4.17 4.07 4.16 4.23 4.20 جريع الرجالت رعا
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ىالفصلىالدادس
ى

تمجػػػػم لتػػػػوفير وسػػػػائؿ  2ـ 100ويعػػػػزو الباحػػػػث ذلػػػػؾ إلػػػػى أف الم شػػػػآت التػػػػي مسػػػػاحتوا أكبػػػػر مػػػػف 
 كما تزيد مف فاعمية أدائوا.، تك ولوجية تساعدها تسويقيا" لجمب الزبائف

أكبػر  (.Sig)ت والمجػاالت مجتمعػة معػا"، فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة أما بال سػبة لبػاقي المجػاال
وبػػذلؾ يمكػػف اسػػت تاج أ ػػن ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  α ≤ 0.05مػػف مسػػتوى الداللػػة 

متوسػػطات تقػػديرات عي ػػة الدراسػػة حػػوؿ هػػذه المجػػاالت تعػػزى إلػػى مسػػاحة الم شػػمة. ويرجػػع الباحػػث 
 جتماعية والسياسية والقا و ية واالقتصادية في جميع م اطؽ قطاع غزة.ذلؾ لتشابن الظروؼ اال

 (: 25-6جذول )

 يطبحت انًنشأة –نؼٍنتٍن يطتقهتٍن " T نتبئج اختببر"

 
 الرجال

 الرت مطات

بار
لخت

ة ا
قير

ية  
رال
لحت

ة ا
قير
ال

(
Si

g
). 

 2م100
 فأقل

كبر رن أ
 2م 100

 0.797 0.257- 4.34 4.33 العوامؿ السياسية
 0.841 0.200- 4.71 4.70 العوامؿ االقتصادية

 0.645 0.462 4.56 4.57 العوامؿ االجتماعية وال قافية
 0.190 1.315- 4.22 4.17 العوامؿ القا و ية

 0.009* 2.641- 3.16 3.03 العوامؿ التك ولوجية
 0.188 1.319- 4.58 4.55 بيئة الص اعة

 0.053 1.947- 4.28 4.24  اقع الرمح البيئي الخارجي
 0.077 1.776 3.49 3.61 أ ر المسك البيئي عمى كفا ة األدا 
 0.040* 2.069- 4.34 4.23 أ ر المسك البيئي عمى فعالية األدا 

 0.676 0.419 3.87 3.88 أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع غزة

 0.146 1.459- 4.20 4.18 جريع الرجالت رعا

 .α ≤ 0.05داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة * الفرؽ بيف المتوسطيف  
ردى امتخدام  مائل ت جد فر ق ذات دللة إحصائية في رت مطات براء أفراد العينة ح ل " 

 " تعزى إلى من ات التأميس.رمح البيئة الخارجية  أثرىا عمى أداء الرؤممة 

 



 حتلًل البًانات واختبار فرضًات الدراسُ 

928 

ىالفصلىالدادس
ى

 ( يركن امتنتاج را يمي:26-6رن النتائج الر ضحة في جد ل )
 0.05المقابمة الختبار" التبايف األحادي " أقؿ مف مستوى الداللة  (.Sig)قيمة االحتمالية تبيف أف ال

≥ α أ ػر المسػك البيئػي عمػى كفػا ة ، واقػع المسػك البيئػي الخػارجي، لممجاالت " العوامؿ التك ولوجيػة
أ ػػن أدا  مؤسسػػات بيػػع التجزئػػة فػػي قطػػاع" والمجػػاالت مجتمعػػة معػػا وبػػذلؾ يمكػػف اسػػت تاج ، األدا 

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عي ػػة الدراسػػة حػػوؿ هػػذه المجػػاالت تعػػزى 
سػ ة فػمك ر. ويرجػع الباحػث  15إلى سػ وات التمسػيس وذلػؾ لصػالك الم شػآت التػي سػ وات تمسيسػوا 

، ممػػػا سػػػيؤ ر عمػػػى ادارتوػػػا لمم شػػػمة، ذلػػػؾ إلػػػى زيػػػادة خبػػػرة الم شػػػمة كممػػػا ازدادت سػػػ وات التمسػػػيس
 بالتالي األخذ بالحسباف المسك البيئي الخارجي لمم شمة.و 

 0.05أكبػر مػف مسػتوى الداللػة  (.Sig)أما بال سبة لباقي المجاالت، فقد تبيف أف القيمة االحتماليػة 
≥ α  وبػػذلؾ يمكػػف اسػػت تاج أ ػػن ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عي ػػة

ى إلػػػى سػػػ وات التمسػػػيس. ويرجػػػع الباحػػػث ذلػػػؾ لتشػػػابن الظػػػروؼ الدراسػػػة حػػػوؿ هػػػذه المجػػػاالت تعػػػز 
 قتصادية في جميع م اطؽ قطاع غزة.االجتماعية والسياسية والقا و ية واال

 (:26-6جذول )

 ضنىاث انتأضٍص –نتبئج اختببر" انتببٌن األحبدي "  

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة 

 الرجال

 الرت مطات
قيرة 
 الختبار

القيرة 
الحترالي

 .(Sigة )

أقل رن 
5 

 من ات

 أقل -5
 10 رن

 من ات

10- 
أقل رن 

منة 15  

منة  15
 فأكثر

 0.791 0.348 4.35 4.31 4.35 4.31 العوامؿ السياسية
 0.655 0.541 4.72 4.70 4.71 4.67 العوامؿ االقتصادية

 0.320 1.174 4.55 4.52 4.57 4.61 العوامؿ االجتماعية وال قافية
 0.470 0.846 4.22 4.14 4.21 4.23 العوامؿ القا و ية

 0.004* 4.612 3.31 3.01 3.08 3.18 العوامؿ التك ولوجية
 0.133 1.883 4.60 4.53 4.59 4.52 بيئة الص اعة

 0.039* 2.839 4.31 4.21 4.26 4.26  اقع الرمح البيئي الخارجي
 0.000* 8.688 3.96 3.50 3.46 3.50 أ ر المسك البيئي عمى كفا ة األدا 

 0.649 0.549 4.33 4.23 4.31 4.32 عمى فعالية األدا أ ر المسك البيئي 
 0.000* 8.725 4.13 3.82 3.84 3.87 أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع غزة

 0.001* 5.945 4.27 4.14 4.19 4.19 جريع الرجالت رعا
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ىالفصلىالدادس
ى

ردى امتخدام  مائل صائية في رت مطات براء أفراد العينة ح ل " ت جد فر ق ذات دللة إح
 " تعزى إلى عدد العارمين الثابتين.رمح البيئة الخارجية  أثرىا عمى أداء الرؤممة 

 ( يركن امتنتاج را يمي:27-6رن النتائج الر ضحة في جد ل )
متيف " أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة لعي تػػيف مسػػتقT المقابمػػة الختبػػار" (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 

0.05 ≥ α واقػػػع المسػػػك البيئػػػي ، العوامػػػؿ التك ولوجيػػػة، لممجػػػاالت " العوامػػػؿ االجتماعيػػػة وال قافيػػػة
أدا  مؤسسػػػػات بيػػػػع التجزئػػػػة فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة " ، أ ػػػػر المسػػػػك البيئػػػػي عمػػػػى كفػػػػا ة األدا ، الخػػػػارجي

داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات  والمجاالت مجتمعة معػا وبػذلؾ يمكػف اسػت تاج أ ػن توجػد فػروؽ ذات
تقديرات عي ة الدراسة حػوؿ هػذه المجػاالت تعػزى إلػى عػدد العػامميف ال ػابتيف وذلػؾ لصػالك الم شػآت 

عماؿ فمك ر. ويرجع الباحث ذلؾ إلى أف زيادة عدد العػامميف فػي الم شػمة  6التي عدد العامميف فيوا 
، متابعػػة المسػػتمرة لمتغيػػرات البيئيػػة حولوػػاوبالتػػالي حاجتوػػا الماسػػة لم، يػػدؿ عمػػى كبػػر حجػػـ أعمالوػػا

 اقتصاديا" أو غيره.، لتتبل ـ مع ما يحدث مف تطورات عمى أي صعيد كاف ذلؾ سياسيا
 0.05أكبػر مػف مسػتوى الداللػة  (.Sig)أما بال سبة لباقي المجاالت، فقد تبيف أف القيمة االحتماليػة 

≥ α ة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عي ػػة وبػػذلؾ يمكػػف اسػػت تاج أ ػػن ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػ
الدراسة حوؿ هذه المجاالت تعزى إلػى عػدد العػامميف ال ػابتيف. ويرجػع الباحػث ذلػؾ لتشػابن الظػروؼ 

 السياسية والقا و ية واالقتصادية في جميع م اطؽ قطاع غزة.
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ىالفصلىالدادس
ى

 (:27-6جذول )

 نػذد انؼبيهٍن انثببتٍ –نؼٍنتٍن يطتقهتٍن " T نتبئج اختببر" 

 الرجال
 الرت مطات

قيرة 
 الختبار

القيرة 
الحترالية 

(Sig). 
1-5 

 عرال
عرال  6

 فأكثر
 0.290 1.061 4.24 4.34 العوامؿ السياسية

 0.757 0.310 4.69 4.71 العوامؿ االقتصادية
- 4.73 4.55 العوامؿ االجتماعية وال قافية

2.672 
*0.008 

- 4.33 4.19 العوامؿ القا و ية
1.392 

0.165 
- 3.91 3.07 العوامؿ التك ولوجية

7.768 
*0.000 

- 4.61 4.57 بيئة الص اعة
0.750 

0.454 
- 4.42 4.25  اقع الرمح البيئي الخارجي

3.982 
*0.000 

- 4.08 3.51 أ ر المسك البيئي عمى كفا ة األدا 
3.558 

*0.000 
- 4.50 4.29 أ ر المسك البيئي عمى فعالية األدا 

1.647 
0.101 

- 4.27 3.86 أداء رؤممات بيع التجزئة في قطاع غزة
4.392 

*0.000 
- 4.39 4.18 جريع الرجالت رعا

5.216 
*0.000 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائيًا ع د مستوى داللة  
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 :نتائج الدرامة

 : اختبار الفرضيات ت صمت الدرامة لمنتائج التالية بعد تحميل  تفمير رحا ر الدرامة

وهو ما قد يتوفر ، خبرة كافية إلدارتواو  أف العمؿ بتجارة التجزئة يحتاج لجود كبير لممارستوا .1
 س ة(. 40أقؿ مف  -25) في الفئة العمرية

مف  أف ك يرا" مف الم شآت التجارية هي م شآت عائمية تدار مف األب ا  الذيف تعمموا المو ة .2
% مف أصحاب 43.2هذا يفسر عمؿ ما  سبتن و  ،آبائوـ دوف الحاجة لدراسة جامعية لوا

 % مف حممة الدبمـو المتوسط بوا.40.5وما  سبتن ، الشوادات ال ا وية بوذه المو ة

وباالستعا ة ببعض العامميف لديوـ ، الم شآت التجارية هي م شآت خاصة تدار مف قبؿ مالكيوا .3
 حجـ العمؿ بوا.و  وحسب حجـ الم شمة، لذلؾ اذا اقتيت اليرورة

 .%63.5ت البيع بالتجزئة متواجد في مدي ة غزة وشمالوا بما  سبتن آأف الحجـ األكبر لم ش .4

 ازدياد ا شا  الم شآت ذات المساحات الواسعة والتي تيـ أص افا" مختمفة لمبيع بالتجزئة .5
 .األسواؽ المفتوحة ()

س وات ، وأف  10 -5م شآت البيع بالتجزئة هو ما بيف % مف 55ك ر مف س وات التمسيس أل .6
 س ة . 15% قد ميى عمى تمسيسوا أك ر مف 13ما يقارب 

% يتراوح بيف 95.6أف عدد العامميف ال ابتيف في الغالبية العظمى مف م شآت البيع بالتجزئة  .7
 .عماؿ   5 -1

جدية أكبر لمويوع مسك ت ظر ب قدـأف الم شآت ذات المساحات الكبيرة وس وات التمسيس األ .8
 .البيئة االستراتيجية الخارجية لما لوا مف تم ير عمى أدا  م شآتوـ

 .%86.71حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا ، بالمتغيرات السياسية الحاصمة اؾ اهتماـ أف ه .9

حيث بمغ متوسط موافقتوـ ، بشدة عمى اهتماموـ بالعوامؿ االقتصادية و وافقوا أفراد العي ة .10
 %.94.08عميوا 

حيث بمغ متوسط ،  ال قافية وبشدة عمى اهتماموـ بالعوامؿ االجتماعية  وافؽ أفراد العي ة و .11
 .%91.23موافقتوـ عميوا 

حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا ، وافؽ أفراد العي ة عمى اهتماموـ بالعوامؿ القا و ية .12
84.01.% 
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أصحاب محاؿ م ؿ في احجاـ أ بتت ال تائج أف ه اؾ مؤشرات عمى يعؼ العمؿ ال قابي ت .13
 البيع بالتجزئة عف االستعا ة بغرفة التجارة والص اعة ع د مواجوتوـ لمشاكؿ في أعمالوـ .

دلمت ال تائج عمى أف ه اؾ توجوا ألصحاب م شآت البيع بالتجزئة  حو استغبلؿ وسائؿ  .14
 االتصاؿ الحديث ومواقع التواصؿ االجتماعي لمترويج لم شآتوـ .

حيث بمغ اهتماموـ ، بشكؿ متوسط عمى اهتماموـ بالعوامؿ التك ولوجية لعي ة ووافؽ أفراد ا .15
التي ال بد مف توفرها و  وذلؾ ليعؼ الب ية التحتية التك ولوجية، %62.13بتمؾ الوسائؿ 

 إلتماـ البيع االلكترو ي.

عمالوـ لما لوا مف تم ير مباشر عمى أ، الص اعةوافؽ أفراد العي ة وبشدة عمى اهتماموـ ببيئة  .16
 %.91.37حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا 

عمى االهتماـ األكبر ألصحاب م شآت البيع بالتجزئة ع د استحوذت العوامؿ االقتصادية  .17
 اهتماموـ بالعوامؿ الخارجية المؤ رة عمى أعمالوـ.

 % والمتعمقة بخططوـ الرامية الفتتاح فروع جديدة  .61.6ا خفاض تمييد أفراد العي ة  .18

لما لوا مف ، م شمةفراد العي ة عمى أف لمسك البيئة الخارجية أ ر ايجابي عمى كفا ة الوافؽ أ .19
 %.70.78تم ير مباشر عمى أعمالوـ حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا 

، دا  الم شمة التجاريةأوافؽ أفراد العي ة عمى أف لمسك البيئة الخارجية أ ر ايجابي عمى فعالية  .20
 %.85.93عمى أعمالوـ حيث بمغ متوسط موافقتوـ عميوا لما لوا مف تم ير مباشر 

 :ت صيات الدرامة
 .ت صيات تتعمق برمح البيئة المتراتيجية :الرح ر األ ل

البيع بالتجزئة وأ ر  م شآتالعمؿ عمى زيادة الوعي بمهمية مسك البيئة االستراتيجية لدى  .1
  .الم شآتلتمؾ هذا المسك عمى األدا ، مف خبلؿ ورشات العمؿ وتقديـ الدعـ 

يرورة االستفادة مف مخرجات عممية المسك سوا  مف جوة تبلفي المخاطر المحتممة، أو  .2
 اغت اـ الفرص المتاحة، مما لن األ ر الكبير عمى تطور األدا  بشكؿ عاـ.

 شر المعمومات واالحصا ات المتعمقة بالبيئة الخارجية وبيئة الص اعة في مجاؿ تجارة  .3
قع االلكترو ية، ليسوؿ الوصوؿ لوا، واستخداموا مف قبؿ أصحاب تمؾ التجزئة عمى الموا

 الم شآت التخاذ القرارات الم اسبة لوـ.
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اعطا  مزيدا مف االهتماـ واألولوية لمعوامؿ االجتماعية وال قافية والعوامؿ السياسية وعدـ  .4
العوامؿ االكتفا  باالهتماـ بالعوامؿ االقتصادية، وذلؾ حسب  تائج الدراسة  بت أف 

السياسية والعوامؿ االجتماعية وال قافية أك ر تم يرا عمى أدا  الم شآت مف العوامؿ 
 األكبر. االهتماـاالقتصادية التي هي محط 

االهتماـ بالعوامؿ التك ولوجية ووسائؿ االتصاؿ الحديث  ظرا" لما تبيف مف يعؼ وقمة  .5
 اهتماـ في تم يرات هذا العامؿ.

  :ت تتعمق برنشآت البيع بالتجزئةت صيا :الرح ر الثاني

واجػػرا  مزيػػدا مػػف الدراسػػات واألبحػػاث العمميػػة واألكاديميػػة لوػػذا ، اعطػػا  مزيػػدا مػػف االهتمػػاـ .1
 ظػػػرا ألهميػػػة هػػػذا ، بمػػػا يخػػػص جميػػػع تفصػػػيبلتن –البيػػػع بالتجزئػػػة  -القطػػػاع االقتصػػػادي 
 .وقمة الدراسات واألبحاث التي أجريت فين، ال شاط االقتصادي

طػػػوير موػػػارات أصػػػحاب العبلقػػػة فػػػي الم شػػػآت بوسػػػائؿ جمػػػع المعمومػػػات وكيفيػػػة تػػػدريب وت .2
 االستفادة م وا خبلؿ التخطيط وعممية ص ع القرارات.

 :ت صيات عارة

، تفعيؿ دور الجمعيات والمؤسسات التي تحمى وترعػى مصػالك القطػاع الخػاص بشػكؿ عػاـ .1
فػي حمايػػة مصػالك القطػػاع و خػص بالػذكر دور الغػػرؼ التجاريػة لتمػارس مزيػػدا مػف األدوار 

 .الخاص ع د سف التشريعات والقوا يف

 واالهتمػاـ، لػدى مكتبػة الجامعػة االسػبلمية بمسػك البيئػة االسػتراتيجيةزيادة المراجع المتعمقػة  .2
 بترجمة بعض الكتب التي ستشكؿ ايافة لممكتبة في هذا المجاؿ.

 :أبحاث  درامات رقترحة
في قطاع  االستراتيجية حو استخداـ المعمومات مدى وعي أصحاب محاؿ البيع بالتجزئة  .1

 غزة.

 غزة.أ ر العوامؿ االجتماعية وال قافية عمي أدا  قطاع التجزئة في قطاع  .2

( المواد االستوبلكية) دور مسك البيئة االستراتيجية في عممية ص ع القرار لدى تجار الجممة .3
 .في قطاع غزة
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البيع بالتجزئة في  م شآتفسة التي تتب اها تم ير المسك البيئي عمى االستراتيجيات الم ا .4
 وما تحققن ع د تب يوا لوا.، قطاع غزة

 غزة.وتحديد دوافع العمؿ فين بقطاع ، التجزئةدراسة لمعوامؿ المؤ رة في قطاع  .5

 .في قطاع غزة( الموزعيف) أدا  تجار الجممة ىواقع المسك البيئي الخارجي وأ ره عم .6

 .البيع بالتجزئة في قطاع غزة  شآتمواقع التخطيط االستراتيجي في  .7
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 : الرراجع
 في  اإلحصائي التحميؿ وطرؽ لبحث " م اهج :200)0) صادؽ، أماؿو  فؤاد، حطب أبو

 .القاهرة :المصرية األ جمو مكتبة، "واالجتماعية والتربوية ال فسية العمـو
 سػػػتراتيجية " جامعػػػة الممػػػؾ " ممخػػػص مػػػادة االدارة اال، (2010معتصػػػـ حسػػػيف ) ،أبػػػو زيػػػد

  .السعودية، فيصؿ
 ( 2004أبو فارة، يوسؼ أحمد)، ع اصر التسػويؽ االلكترو ػي عبػر  ،" التسويؽ االلكترو ي

 عماف. ،الطبعة األولى، دار وائؿ لم شر والتوزيع ،اال تر ت "
 الطبعن، االستراتيجي المدير إعداد، االستراتيجية االدارة :(1993) الحميد عبد،  اعـ أبو 

 .القاهرة، المتبدياف العربية ال قافة دار .ال ا ية
 (.2004)، اتحاد الغرؼ التجارية والص اعية والزراعية الفمسطي ية 
 ال شػر دار ذكػر بػدوف، الموػارات(و  األصػوؿ ) البشػر إدارة :(2002مصػطفى ) سػيد أحمػد ،

 .مصر
 والتغييػر لعربػي لمتفكيػرا المػدير دليػؿ ،اإلسػتراتيجية اإلدارة، (2005مصػطفى ) سػيد أحمػد 

 مصر.، القاهرة، اإلستراتيجي
 مصر.، االسك درية، الجامعية الدار، "التكاليؼ محاسبة مبادئ "، (1999 ( ور أحمد 
 فمسطيف، 2008، المفتوحة القدس جامعة، الفمسطي ي االقتصاد. 
 طبعػػةال، المؤسسػػات إدارةالمبػػادئ واالتجاهػػات الحدي ػػة فػػي ، (2005) بمػػوط، حسػػف إبػػراهيـ 

 .لب اف، بيروت، دار ال وية العربية، األولى
  األمف في االست مار، المحتمة الفمسطي ية األرض 2010-2009تقرير الت مية اال سا ية 

 .2010، اهلل راـ، مستقبمية دولة اجؿ مف اإل سا ي
 دراسػػػة بع ػػػواف " واقػػػع التجػػػارة االلكترو يػػػة فػػػي فمسػػػطيف ، ( 2012) سػػػعيد صػػػالك ،جبريػػػؿ

 .غزة .جامعة األزهر، ات المستقبمية "والتحدي
 ( مسػػػػػػك قطػػػػػػاع األعمػػػػػػاؿ لتك ولوجيػػػػػػا ، )2013الجوػػػػػػاز المركػػػػػػزي لئلحصػػػػػػا  الفمسػػػػػػطي ي"

 فمسطيف. –راـ اهلل : ال تائج الرئيسية.2013، المعمومات واالتصاالت"
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  ،حصائي الس وي. كتاب فمسطيف اال2013الجواز المركزي لئلحصا  الفمسطي ي ،
 فمسطيف.، راـ اهلل " ،14رقـ " .2013

 ريا العمبل  عف جودة الخدمة المقدمػة ، ( 2007عبد الوهاب )، والسممي، سعد، الحار ي"
 ، معود االدارة العامة.مركز البحوث، مف الخطوط الجوية السعودية في الرحبلت الداخمية "

 ر مصػػادرها ودو ، " الميػػزة الت افسػػية لممؤسسػػة االقتصػػادية: (2007) عبػػد الػػرؤوؼ ،حجػػاج
، دراسػة ميدا يػة فػي شػركة روائػك الػورود لصػ اعة العطػور، االبداع التك ولػوجي فػي ت ميتوػا"

 .جامعة سكيكدة، الجزائر
 األردف.، عماف، الطبعة ال ا ية، دار وائؿ لم شر، ال قود والمصارؼ، (2008أكـر ) ،حداد 
 تقرير  4/1/2014أمد لئلعبلـ ، رائد محمد ،حمس.pswww.amadh++phll  
 م شػورات جامعػة القػدس المفتوحػة، مبادئ االقتصاد، ( 1994صالك وأخروف ) ،خصاو ة ،

 .األردف
 مركػػػػز االسػػػػك درية ، الميػػػػزة الت افسػػػػية فػػػػي مجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ، (1998 بيػػػػؿ مرسػػػػي ) ،خميػػػػؿ

 .مصر، لمكتاب
 فػػػي االسػػػم ت سسػػػاتلمؤ  بالكفػػػا ة فعاؿ اتيجيرإست تسػػػيير حػػػو ، (1999) الشػػػيخ الػػػداوي 

كمية العموـ االقتصػادية ، تسيير :تخصصاالقتصادية،  العموـ في أطروحة دكتوراه  الجزائر
  .الجزائر، جامعة الجزائر -وعمـو التسيير

 م تػدى، (2008وفمسػطيف ) إسػرائيؿ بػيف الحػدود عػابرة والمشػاريع والتجػارة االست مار دليؿ 
 .القدس، الفمسطي ي األعماؿ اإلسرائيمي

 دار، دراسية وحاالت وعمميات مفاهيـ :اإلستراتجية اإلدارة، (2010) زكريا، الدوري 
 .األردف – عماف، والتوزيع لم شر العممية اليازوري

 غزة، جامعة األزهر، رسالة ماجستير، ( 2011محمد كماؿ حسيف ) ،رجب. 
 البيئػي  التحميػؿو  الت افسػية الميػزة بػيف العبلقػة"دراسػة بع ػواف ، ( 2006محمػود )، الروسػاف

 .63العدد ، مجمة االدارة واالقتصاد، "االرد ي  المصرفي القطاع في تطبيقية دراسة

http://www.amad/
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 دراسػػػة بع ػػػواف "مػػػدى وعػػػي مسػػػئولي الشػػػركات الكويتيػػػة  حػػػو ) 2003) كمػػػاؿ، رويػػػبك ،
 الكويت.، جامعة الكويت، " استخداـ المعمومات اإلستراتيجية

 كمية، اتيجيةرإست رؤية: البشريةوارد الم إدارة، (239ص2003) محمدعادؿ  ،زايد 
 مصر. ، ، جامعة القاهرةالتجارة

 دراسػة بع ػواف "االدارة االسػتراتيجية وأ رهػا فػي رفػع أدا  م ظمػات ، (2007) سػوما، سميطف
 سوريا.، جامعة تشريف، "األعماؿ

 الموبايػػػػؿ ،الوػػػػاتؼ :" التسػػػػويؽ وتك ولوجيػػػػا االتصػػػػاالت :(2010محمػػػػد احمػػػػد ) ،سػػػػميماف، 
 .عماف .األردف ،الطبعة االولى ،دار زمـز لمطباعة وال شر، تر ت "اال

 ترجمػػة رفػػاعي ، )مػػدخؿ متكامػػؿ، االدارة االسػػتراتيجية، (2001جاريػػث جػػو ز )، شػػارلز هػػؿ
  .الرياض، محمد سيد أحمد عبد المتعاؿ( دار المريخ لم شر، محمد رفاعي

 ارة المخاطر االئتما ية مػف وجوتػي ( إد2002الشواربي عبد الحميـ )، عبد الحميد ،الشواربي
 .مصر، االسك درية، م شمة المعارؼ، ال ظر المصرفية والقا و ية

 دار اليػػػػازوري العمميػػػػة ، "ادارة الجػػػػودة الشػػػػاممة "، ( 2008عيسػػػػى )، رعػػػػد وقػػػػدادة، الطػػػائي
 .عماف، الطبعة العربية، لم شر والتوزيع

 االسك درية الجامعية دار، ال ال ة األلفية ةإدار ، االستراتيجية االدارة( 2005 ) اديا، العارؼ ،
 مصر، ٩٣٤

 الػػدار الجامعيػػة، الب ػػوؾ الشػػاممة عممياتوػػا وادارتوػػا، (2002عبػػد المطمػػب ) ،عبػػد الحميػػد ،
 .مصر، االسك درية

 ادارة األدا  وأهدافن ومعاييره "، تيشوري ،عبد الرحمف" 
 الرقابػػة االسػػتراتيجية ع ػػوافدراسػػة ب، (2005ح ػػاف )، تركمػػاف عبػػد المطيػػؼ.، عبػػد المطيػػؼ" 

مجمػػة جامعػػة تشػػريف لمدراسػػات والبحػػوث العمميػػة ، "أ رهػػا عمػػى زيػػادة فعاليػػة أدا  الم ظمػػاتو 
 سوريا.، (4/العدد )27/سمسمة العمـو االقتصادية والقا و ية / المجمد 
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 تقػػدير أ ػر الصػػادرات عمػى ال مػػو االقتصػادي فػػي الػػدوؿ ، ( 2005عابػػديف عابػد ) ،العبػدلي
، مجمػة مركػػز صػالك عبػػد اهلل كامػؿ لبلقتصػػاد االسػػبلمي، دراسػػة تحميميػة قياسػػية، سػبلميةاال

 مصر.، 265-259ص ، 27العدد ، الس ة التاسعة، جامعة األزهر
  مشػػػروع ال شػػػر والتحميػػػؿ لبيا ػػػات ، الجوػػػاز المركػػػزي لئلحصػػػا  الفمسػػػطي ي، صػػػبلح،عبيػػػدة

اعيػػػػػة بػػػػػيف المحافظػػػػػات الفمسػػػػػطي ية تفػػػػػاوت  مػػػػػو المؤشػػػػػرات االقتصػػػػػادية واالجتم، التعػػػػػداد
 .55ص  2009، 1997-2007

 تقػويـ  فاعميػة دراسة بع واف " أ ر العوامؿ االسػتراتيجية فػي تحسػيف، (2009) أمؿ، العبيدي
 رؾ.ااألكاديمية العربية، الدا ماألدا  االداري لممشاريع "، 

 وائػػػػؿ دار، ىاألولػػػػ الطبعػػػػة، اتيجيةراإلست اإلدارة، (2000فػػػػبلح حسػػػػف ) ،عػػػػداي الحسػػػػيف 
 .األردف - عماف، لم شر

  دار يػػيا  لم شػػر والتوزيػػع، ال قػػود والب ػػوؾ، (2010ريػػاض )، الحمبػػي ، رشػػاد، العصػػار ،
 .األردف، عماف

 دمشؽ، الت مية االدارية معود، االستراتيجية االدارة فى محايرات، (2005 (ايمف، العقاد 
 .سوريا، ٢٦

 أدا  رفع في وأ رها االستراتيجية االدارة(،  2007 )سميطيف ،سوما، زاهر ،بساـ، ميا ،عمى 
 العمـو سمسمة – العممية والبحوث لمدراسات تشريف جامعة مجمة م ظمات األعماؿ

 .1العدد (  29 )المجمد والقا و ية االقتصادية
 حالة -اإلقتصادية العمومية المؤسسات أدا  عمى البيئة أ ر، ( 2001 (اهلل عبد ،عمي 

 ، الجزائر.الجزائر جامعة، التسيير عمـوو  االقتصادية العمـو كمية، دكتوراه أطروحة، الجزائر
 ديػػػػػواف المطبوعػػػػػات الجامعيػػػػػة، التحميػػػػػؿ االقتصػػػػػادي الكمػػػػػي، ( 2005) صػػػػػخري ،عمػػػػػر ،

 .الجزائر
 دار ، دراسػة مفوػـو الت ميػة ومؤشػراتوا، الت ميػة فػي عػالـ متغيػر، (2001ابراهيـ )، العيسوي

 مصر.، القاهرة، الشروؽ
 سوريا، جامعة دمشؽ، رسالة ماجستير، السيولة والربحية، )2008) ييا  الديف ،الغ يـ. 
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 ظػػاهرة االسػػتوبلؾ بػػيف التحميػػؿ االقتصػػادي والتفسػػير االجتمػػاعي، (2009خالػػد ) ،فيػػاض ،

  .ة االعبلـ المصريةوزار ، رؤية  ظرية
 (. أ ر بيئة العمؿ الداخمية عمى الوال  الت ظيمي2002محمد عمي ما ع )، القحطا ي ،

 الرياض.، جامعة  ايؼ العربية لمعمـو األم ية، رسالة ماجستير غير م شورة
 مجػدالوي دار، تطبيقيػة وحػاالت مفػاهيـ، اإلسػتراتيجية اإلدارة، ( 2003 (أحمػد، القطاميف 

  .عماف، توزيعوال لم شر
 (،التخطػػػيط االسػػتراتيجي 2009الكرخػػي، مجيػػد":)– عػػرض  ظػػػري وتطبيقػػي"، دار الم ػػػاهج

 لم شر والتوزيع، عماف.
 االقتصػادي صػامد، الفمسػطي ية لمدولػة االقتصػادية اإلبعػاد حػوؿ( 1999محمػود ) ،كػريـ ،

 .عماف، والتوزيع لم شر الكرمؿ دار 116-115العدد 
 ( 2011ماس وأخروف) ، راـ اهلل، 23عدد ، اقب االقتصادي واالجتماعيالمر. 
 مسػطي ي فػي قطػػاع ف" واقػع حمايػة المسػتومؾ ال، تقريػر  وػائي لجمسػة طاولػة مسػتديرة ، مػاس

 األغذية ".
 2010، 4العدد ، راـ اهلل،  شرة األمف الغذائي، ماس. 
 يـلمتعم القاهرة جامعة مركز، االدارية السياسات، (2003المحمدى ) محمد ،المايى 

 مصر.، القاهرة، المفتوح
 االسك درية، االستراتيجية االدارة في بخطوة خطوة المدير دليؿ، (1996احمد) ،ماهر ،

1996. 
 دار وائػػػؿ ، الطبعػػػة األولػػػى، مقدمػػػة فػػػي التحميػػػؿ االقتصػػػادي الكمػػػي، (2004)سػػػعيدو  مجيػػػد

  .األردف، 99-91ص ، لم شر والتوزيع
 م وج، واإلدارة اإلستراتيجية اإلستراتيجي تفكيرال، ( 2002 (وآخروف جماؿ محمد ،المرسي 

 .مصر، اإلسك درية، الجامعية الدار تطبيقي
  مركز المعمومات الفمسطي ي.pswww.wafainfoh++phll  

http://www.wafainfo/
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 السػمطة مواز ػات فػي واالجتماعيػة االقتصػادية األبعػاد، اإل سػاف لحقػوؽ الميػزاف مركػز 
 .ذكره سبؽ مرجع، يةالفمسطي 

 األردف، عماف، األولي الطبعة، (1994(األوسط  الشرؽ دراسات مركز. 
 االقتصػادي المراقػب، وآخػروف، مػاس، الفمسػطي ي االقتصػادية السياسػات أبحػاث معوػد 

 .2006 ال ا ي كا وف، 4 العدد، واالجتماعي
 الحػادي القػرف لمواجوػة تحػديات اإلسػتراتيجية اإلدارة، (1999) عبػد الحميػد،المغربى 

 مصر.، العربية ال يؿ مجموعة: القاهرة، ) والعشروف
 قاعدة بيا ات مسك التعميـ وال قافة لعاـ ، موقع الجواز المركزي لئلحصا  الفمسطي ي

 فمسطيف، راـ اهلل، 2008 -2007
JO-www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3778&lang=arhttp:// 

 الجامعيػة الػدار– ال ال ػة األلفيػة إدارة – اإلسػتراتيجية اإلدارة، ( 2000 )العػارؼ ، اديػة ،
  .مصر، اإلسك درية

 األ ػار االقتصػادية واالجتماعيػة لمواز ػات السػمطة ( 2012سميـ عبد ال بػي )، جماؿ ، بيؿ "
 .غزة، جامعة األزهر، رسالة ماجستير الفمسطي ية "

  العوامؿ المؤ رة عمى ال مو والربحية لتجارة التجزئة "، ( 2013جابر)، بيوة ".  
 األرايػي فػي واالجتماعيػة االقتصػادية األويػاع عػف عامػة خمفيػة، الكػريـ عبػد  صػر 

 .2004 ذكره سبؽ مرجع، الفمسطي ية
  2014مارس ، مجمة فمسطيف اليوـ، عبد الكريـ، صر. 
 الفمسػػطي ية االقتصػػادية العبلقػػة ومسػػتقبؿ واقػػع، (2003وآخػػروف ) فيػػؿ ،ال قيػػب-

 .اهلل راـ، ماس الفمسطي ي االقتصادية السياسات أبحاث معود، اإلسرائيمية
  أ ر التيخـ عمى االفصاح المحاسبي لمقوائـ المالية فػي الوحػدات ، (2006) مدحت،وادي

 .غزة، معة االسبلميةمكتبة الجا، االقتصادية الفمسطي ية
  تقرير، 2013أدا  االقتصاد لعاـ  –قطاع غزة  –وزارة االقتصاد الوط ي الفمسطي ي. 
 الفمسطي ية األرايي في االجتماعية القطاعات في الت موي العمؿ أولويات، التخطيط وزارة 

 .ذكره سبؽ مرجع، المحتمة

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3778&lang=ar-JO
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3778&lang=ar-JO
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 .السعودية
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 (1رمحق رقم )
 أمراء الرحكرين لالمتبانة

 جهت انؼًم انًطًى انىظٍفً االضى انرقى

انجامعتاإلسالمٍتكهٍتانتجارةفًأ.د  ٌىسفعاشىرد.أ. .9

انجامعتاإلسالمٍتفًكهٍتانتجارةكتىرمشاركدسامًأبىانروسد. .3

األقصىجامعتأستاذمساعدفًكهٍتانتجارةواديعبدانىاصرد. .2

جامعتاألقصىدكتىرفًكهٍتانتجارة  رامًصانخعبديد. .9

جامعتاألقصىدكتىرفًكهٍتانتجارةوضالعبدهللاد. .9

جامعتاألقصىدكتىرفًكهٍتانتجارة  اسكىدروشىاند. .8

انجامعتاإلسالمٍتفًكهٍتانتجارةشاركأستاذمد.وسٍمانهابٍم .9

 شركتٌىوٍبالمدٌرفرعغزةفًشركتٌىوٍبالأدمدشذدةغباٌه .:
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 المتبانة(: 2رمحق رقم )

 

 

 

 

 

بيع  نشآتالرمح البيئي الخارجي  أثره عمى أداء ر  اقعيقـو الباحث بإجرا  دراسة حوؿ " 
وذلؾ كبحث تكميمي ل يؿ درجة الماجستير في إدارة  التجزئة في قطاع غزة )رحالت الم برراركت("

 األعماؿ.

أف يقوـ بتعبئة  موذج االستبا ة بكؿ دقة  أرجو مف السيد/ المدير الت فيذي أو صاحب الم شمة
مع العمـ أف جميع البيا ات التي ستجمع مف ، ى  تائج الدراسةومويوعية لما لذلؾ مف أ ر عم

 خبلؿ هذه االستبا ة ستستخدـ فقط لغرض البحث العممي.

  ،،،شاكرين لكم حمن تعا نكم

 الباحث /رحر د رض ان

 0599-616161ج ال/ 

 

 

 

 

 

يغةةةةةة  ي-ياجلامعةةةةةةميا  ةةةةةة م مي

ي

يشؤونيالبحثيالعلمييوالدرا اتيالعل ا

ي

يالتجةةةةةةةةةةةةةةةةار كل ةةةةةةةةةةةةةةةةمي

يي

يإدار ياألعمةةةةةةةةةا ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقس

ي

ي
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 :( أرام اإلجابة الرنامبة√الرجاء  ضع إشارة )

 نفيذي أ  صاحب الرنشاة أ  ردير الربيعات(:الردير الت) الرعم رات الشخصية: أ ل
 العرر .1
أقل رن  -25    منة 25أقل رن  

  منة 40
 55أقل رن  40 

  منة
 منة فرا ف ق 55 

 الرؤىل العمري – 2
 درامات عميا  بكال ري س   دبم م رت مط  ثان ية عارة فأقل 
 الرمرى ال ظيفي – 3
الرجاء )  ظيفة أخرى   دير الربيعاتر   الردير التنفيذي  صاحب الرنشأة  

 التحديد (
............... 

 بالعرل داخل الرنشأة عدد من ات الخبرة – 4
 6أقل  - 3   من ات 3أقل رن  

  من ات
 10 أقل رن -6  

  من ات
 من ات فأكثر 10 

 : ثانيا": رعم رات عارة عن الرنشأة
  امم الرنشأة التجارية:-1
 :الرحافظة-2 
   رفح   خاني نس  الرنطقة ال مطى   غزة  ض احييا  غزةشرال  

 2ـ 100أكبر مف   2ـ 100إلى  50مف   2ـ 50أقؿ مف   :رماحة الرنشأة -3
 من ات التأميس -4
 10أقل رن - 5   من ات 5أقل رن  

  من ات
أقل رن  - 10  

  منة 15
 منة فأكثر  15  

 :عدد العارمين الثابتين – 5
  عرال 15أكثر رن   عرال 15 -10  عرال 9 - 6   عرال 5 -1 

 

 عند العبارة التي تراىا رنامبة لرأيك(( √) ) الرجاء  ضع إشارة 
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ر افق  فقرات المتبانة م
غير  رحايد ر افق بشدة

 ر افق

غير 
ر افق 
 بشدة

 . الع ارل الميامية1
      .توتـ الم شمة بالمتغيرات السياسية الجارية في قطاع غزة  .1
تتابع الم شمة السياسات الجديدة لموزرا  المتعاقبيف عمى الحكومات   .2

 .في قطاع غزة
     

      .مع جيراف قطاع غزة تتمقمـ الم شمة وفؽ تغير العبلقات السياسية  .3
تؤ ر االتفاقات الدولية الموقعة مف قبؿ السمطة عمى عمؿ التجار   .4

 .في قطاع غزة
     

      .اغبلؽ المعابر واأل فاؽتستطيع الم شمة التكيؼ مع   .5
      .تتابع الم شمة تطورات ممؼ المصالحة الفمسطي ية  .6
تعافت الم شمة مف األ ار السمبية لمحرب االسرائيمية عمى قطاع   .7

 .غزة
     

      .تتحسب الم شمة بشكؿ دائـ لئلغبلقات المتكررة لممعابر التجارية  .8
 . الع ارل القتصادية2

      .شمة في سياساتوا تذبذب معدؿ دخؿ الفرد في قطاع غزةتراعي الم   .9
      .تؤ ر معدالت البطالة عمى  وعية الزبائف لدى الم شمة  .10
يتـ اتباع سياسات مر ة لمواجوة األوياع االقتصادية الصعبة لدى   .11

 .زبائف الم شمة
     

 خرىتتابع الم شمة االرتفاع واال خفاض في أسعار السمع التجارية األ  .12
 سمع ال تتوفر في الم شمة ()

     

تتبع الم شمة سياسة  قدية جيدة ال تؤ ر في معدؿ السيولة ال قدية   .13
 .لديوا وال تيغط عميوا

     

تقـو الم شمة بجدولة ديوف زبائ وا ودائ يوا وفقا ألوقات استبلـ   .14
 .رواتب الموظفيف

     
      .ت لتوليد الكوربا ت فؽ الم شمة أمواال ايافية لتمميف المحروقا  .15
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ر افق  فقرات المتبانة م
غير  رحايد ر افق بشدة

 ر افق

غير 
ر افق 
 بشدة

 . الع ارل الجتراعية  الثقافية3
      .تراعي الم شمة تغير  مط االستوبلؾ لمزبائف  .16
وبيائع مت وعة لتمبية ، توفر الم شمة مساحات جيدة لتسوؽ الزبائف  .17

 .األذواؽ المختمفة
     

وتعمؿ عمى تمبية ، تراعي الم شمة الطبقات الفقيرة في المجتمع  .18
 .احتياجاتوا

     

يوجد  صيب كبير لفئة الشباب مف البيائع والخدمات التي تقدموا   .19
 .الم شمة

     

      .تعمؿ الم شمة عمى تمبية احتياجات األسرة المتجددة  .20
عمى تسويؿ العمؿ  يساعد ا تشار التعميـ ووسائؿ المعرفة الحدي ة  .21

 .بتجارة التجزئة
     

 . الع ارل القان نية4
      .تدرؾ الم شمة مخاطر عدـ ت فيذ القوا يف التي تحمي المستومؾ  .22
تمجم الم شمة لغرفة التجارة والص اعة لمسا دتوا ع د تعريوا   .23

 .لمشاكؿ تتعمؽ بعمموا
     

ـ العمؿ التجاري في والتي ت ظ، تطمع الم شمة عمى القوا يف الصادرة  .24
 .قطاع غزة

     

يؤ ر التخميص الجمركي عبر الجا ب االسرائيمي عمى اجرا ات   .25
 .العمؿ في الم شمة

     

 . الع ارل التكن ل جية5
      .توفر الم شمة اتصاال بشبكة اال تر ت لزبائ وا داخؿ الم شمة  .26
      .اتستخدـ الم شمة وسائؿ حدي ة لجذب الزبائف وتسويؽ سمعو  .27
 يمكف لزبائف الم شمة الدفع بواسطة الوسائؿ االلكترو ية الحدي ة  .28

 (.بطاقة االئتماف)
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      .تتواصؿ الم شمة مع زبائ وا مف خبلؿ رسائؿ الجواؿ  .29
      .تتفاعؿ الم شمة مع زبائ وا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي  .30
       تر ت. تخطط الم شمة ألف يكوف لوا صفحة عمى شبكة اال  .31
      .تتمقى الم شمة طمبات شرا  الكترو يا  .32

 . بيئة الصناعة6

      .تعمؿ الم شمة عمى ترسيخ عبلقات وطيدة مع موردي السمع لوا  .33
تحرص الم شمة عمى التعامؿ مع عدة مورديف بدائؿ لتيمف   .34

 .استمرار تواجد السمع لديوا
     

      خبلؿ ق وات تسويقية فعالة. تحافظ الم شمة عمى وال  زبائ وا مف  .35
وتوفر لن ميزات الدفع  توتـ الم شمة براحة الزبوف أ  ا  التسوؽ  .36

 بالتقسيط ومزايا دفع أخرى.
     

      .تتم ر سياسة وجود الم شمة بازدياد عدد الم افسيف لوا  .37
تعمؿ الم شمة عمى تقميؿ التكاليؼ ال ابتة لديوا إلعطائوا قدرة أكبر   .38

 .وة الم افسيفلمواج
     

      تعمؿ الم شمة عمى تطوير حجموا ورأس مالوا بشكؿ مستمر.  .39
تتحسب الم شمة الزدهار تجارة التجزئة في قطاع غزة ودخوؿ   .40

 .م افسيف جدد
     

والتي تشكؿ بديبل ، تقـو الم شمة بدراسة السمع المتوفرة في السوؽ  .41
 .لما تعرين لزبائ وا

     

 لبيئي عمى كفاءة األداء. أثر الرمح ا1
متابعة البيئة الخارجية لمم شمة ساعد في توظيؼ العدد الم اسب   .42

 .إلدارة الم شمة
     

ا خفيت تكاليؼ ادارة الم شمة بسبب المعمومات المتوفرة مف خبلؿ   .43
 .مسك البيئة الخارجية

     

      .اختارت الم شمة المورديف الم اسبيف لوا بعد دراسة األ سب م وـ  .44
استطاعت الم شمة الحفاظ عمى حصتوا السوقية وأف تكوف في   .45

 .قائمة الم افسة
     



     

989 



ىالمالحق
ى

استطاعت الم شمة أف تقمص وقت أدا  األعماؿ  تيجة إلدارة سمسمة   .46
 .التوريد بشكؿ صحيك

     

 أثر الرمح البيئي عمى فعالية األداء .2

      .لبيئي المستمرتحقؽ الم شمة أهدافوا التجارية  تيجة لعمؿ المسك ا  .47
تحقؽ الم شمة  مو ميطرد  تيجة قياموا بدراسة عوامؿ البيئة   .48

 .الخارجية
     

ازدادت مبيعات الم شمة  تيجة اتباع المسك البيئي المتواصؿ وتكيؼ   .49
 .الم شمة حسب المتغيرات الحاصمة مف حولوا

     

ل جاح تخطط الم شمة الفتتاح فروع جديدة في أماكف أخرى  تيجة   .50
 .أعمالوا

     

 شاكرين حمن تعا نكم رعنا.
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 (3رمحق رقم )
 تشريعات حراية الرمتيمك

والػذي يػ ص بشػكؿ مختصػر عمػى ، 2005لعػاـ  21صدر في فمسطيف قا وف حماية المستومؾ رقـ 
 األمور التالية:

 :حيث يترتع الرمتيمك بالحق ق األتية

 لمسمعة أو الخدمة مف حيث الجودة وال وعية. الحفاظ عمى صحتن وسبلمتن ع د استعمالن .1

 الحصوؿ عمى المعاممة العادلة دوف تمييز مف قبؿ مزودي الخدمة أو المص ع. .2

 تشكيؿ جمعيات لحماية المستومؾ واال تساب لوا. .3

وحصػػػولن عمػػػى سػػػمعة وخدمػػػة مطابقػػػة لمتعميمػػػات الف يػػػة ، العػػػيش فػػػي بيئػػػة  ظيفػػػة وسػػػميمة .4
 .االلزامية

وكػػذلؾ لػػن الحػػؽ فػػي ، سػػمع والخػػدمات مػػف بػػيف بػػدائؿ سػػمعية أو خدماتيػػةاالختيػػار الحػػر لم .5
ورفػػض الصػػفقات ، الحصػػوؿ عمػػى الصػػفقات العادلػػة م ػػؿ يػػماف الجػػودة والسػػعر المعقػػوؿ

 .االجبارية

 .الحصوؿ عمى المعمومات الصحيحة عف الم تجات التي يشتريوا .6

حمايػة حقوقػن وتعوييػن التعويض بالتقايي مباشرة أو بواسطة جمعيػات حمايػة المسػتومؾ ل .7
 .عف األيرار التي قد تكوف لحقت بن

كذلؾ استرداد المبالغ التي يكوف قد سددها ، استبداؿ السمعة أو اصبلحوا أو استرجاع  م وا .8
لقػػا  خدمػػة أو سػػمعة فػػي حػػاؿ عػػدـ مطابقتوػػا لممواصػػفات أو لعػػدـ اسػػتيفا ها لمغػػرض الػػذي 

 .اشتريت مف أجمن

تعريػػؼ ، ع وا وػػا، رقػػـ سػػجموا التجػػاري، اسػػـ المؤسسػػة: فيوػػاطمػػب فػػاتورة مػػف المػػزود يحػػدد  .9
الػػػ مف والكميػػػة المتفػػػؽ عميوػػػا والقيمػػػة االجماليػػػة لمفػػػاتورة ، السػػػمعة أو الخدمػػػة ووحػػػدة البيػػػع

 (.2005، المجمس التشريعي الفمسطي ي. )بالعممة المتداولة
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 :حراية الرمتيمك رنيا باإلضافة لمق انين المابقة ىناك د ائر رمرية )حك رية( تعرل في رجال 

وتعتبػػػر الػػػدائرة الت فيذيػػػة ، االدارة العامػػػة لحمايػػػة المسػػػتومؾ التابعػػػة لػػػوزارة االقتصػػػاد الػػػوط ي .1
 .األساسية التي تراقب الم تجات والسمع في السوؽ الفمسطي ي

 .وهو مجمس ت سيقي، المجمس الفمسطي ي لحماية المستومؾ .2

 مؤسسات المواصفات والمقاييس. .3

 .مركية التابعة لوزارة الماليةاليابطة الج .4

 دائرة صحة المياه التي تتابع المياه واألغذية الفاسدة وتتبع وزارة الصحة. .5

 .(2013، ماس) وغيرها مف المؤسسات التي تراقب عمؿ الم شآت االستوبلكية. .6

إف وجػػود م ػػؿ هػػذه القػػوا يف والمؤسسػػات التػػي تعمػػؿ عمػػى حمايػػة المسػػتومؾ تسػػتوجب مػػف 
رية االلتزاـ بالعمؿ بموجبوا حتى ال تقع تحت طائمػة القػا وف ممػا مػف شػم ن أف يسػبب التجا الم شآت

  .(2013، ماس) خسائر فادحة لمم شمة

 التشريعات القان نية لتنظيم عرل التجار:

والتي تع ػي بت ظػيـ عمػؿ التجػارة سػوا  كا ػت الداخميػة أو ، تعددت القوا يف المعموؿ بوا في فمسطيف
 :ه القوا يفومف هذ، الخارجية

وهػو قػػا وف يػػ ظـ ويحمػي حالػػة االفػػبلس فػي حالػػة وصػػوؿ التػاجر لوػػا كمػػا : قػا وف االفػػبلس .1
 .هو معموؿ بن في العديد مف دوؿ العالـ

وهو يقيي بتعديؿ وتوحيد التشريعات المتعمقة باألوزاف : قا وف األوزاف والمقاييس والمكاييؿ .2
 .والمقاييس والمكاييؿ

وشػروط ا شػائوا وتحديػد ، ي قػوا يف تع ػي بت ظػيـ عمػؿ الشػركاتوهػ: قا وف ت ظػيـ الشػركات .3
 .ممكيتوا وطبيعة عمموا

وفيػن يػتـ تسػجيؿ العبلمػات التجاريػة وأسػما  أصػحابوا وع ػاوي وـ : قا وف العبلمات التجارية .4
عبل ات تحويؿ العبلمات التجاريػة أو  قموػا مػف مالػؾ ألخػر، وأوصاؼ بيائعوـ ويقصػد ، وا 
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أيػػة  ىه ػػا بم وػػا " أي عبلمػػة اسػػتعممت أو كػػاف فػػي ال يػػة اسػػتعمالوا عمػػبالعبلمػػة التجاريػػة 
بيػػائع أو فيمػػا لػػن تعمػػؽ بوػػا لمداللػػة عمػػى أف تمػػؾ البيػػائع تخػػص صػػاحب العبلمػػة بحكػػـ 

 ص عوا أو االتجار بوا "

هػػػػذا القػػػػا وف إل شػػػػا  مؤسسػػػػة  وقػػػػد تػػػػـ اصػػػػدار: قػػػػا وف المواصػػػػفات والمقػػػػاييس الفمسػػػػطي ية .5
 :والتي مف أهـ مواموا، الفمسطي ية المواصفات والمقاييس

  اعتماد أ ظمة معي ة لممواصػفات والمقػاييس تقػـو عمػى أسػس عمميػة حدي ػة ومواكبػة التطػور
 .العممي في مجاؿ أ شطة المواصفات والمقاييس ويبط الجودة

 المساهمة في توفير الحماية الصحية واالقتصادية والبيئية لممستومؾ. 

 والمسػػػػاهمة فػػػػي تمهيػػػػؿ الصػػػػ اعة ، الت ميػػػػة االقتصػػػػادية وخطػػػػط، دعػػػػـ االقتصػػػػاد الػػػػوط ي
 .وتطويرها مع المؤسسات المختصة في فمسطيف

سػوا   وهػي قػوا يف مشػجعة لممسػت مر األج بػي والمحمػي عمػى حػد: قوا يف تشػجيع االسػت مار .6
 .وذلؾ لدعـ االقتصاد الوط ي وزيادة الت مية، مف خبلؿ امتيازات تعطى لوـ

و ظرا ، وهي مف أهـ القوا يف المتعمقة بتجارة التجزئة: كبل  التجارييفقا وف ت ظيـ أعماؿ الو  .7
فػػػإف تسػػػجيؿ الوكػػػاالت وحمايػػػة ، ألف معظػػػـ المػػػواد االسػػػتوبلكية يػػػتـ اسػػػتيرادها مػػػف الخػػػارج

  .مالكيوا مف أهـ القوا يف التي تساعد التاجر عمى ال جاح في عممن

المسػتومؾ مػف جشػػع بعػض التجػػار  وهػػو قػا وف يحمػػي: قػا وف م ػع التػػدليس والغػش التجػاري .8
 .واتباع أساليب غير قا و ية لترويج أو بيع ما لديوـ، مف خبلؿ اخفا  عيوب السمعة

 

 


