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 أثر اضتراتُجُخ انتًبَس ػهً إدارح وتًُُخ انصبدراد انهُجُخ

 )دراضخ يُذاَُخ ثبنتطجُك ػهً انشركبد انصُبػُخ انهُجُخ(

 ػجذ انرزاق ػًراٌ ضبنى ضؼذ

 

 

 انًهخص: 

اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ أل١ّ٘خ رّضٍذ ِشىٍخ اٌذساعخ فٟ ػؼف ئدسان 

اعزشار١غ١خ رّب٠ض إٌّزظ ػٍٝ ئداسح ٚر١ّٕخ طبدسارٙب، ٚثبٌزبٌٟ ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ 

اٌزؼشف ػٍٝ أصش اعزشار١غ١خ رّب٠ض إٌّزظ ػٍٝ ئداسح ٚر١ّٕخ اٌظبدساد فٟ 

اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ ٔز١غخ ِفبد٘ب ٚعٛد ػاللخ 

دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ئعزشار١غ١خ رّب٠ض إٌّزظ ٚئداسح ٚر١ّٕخ اٌظبدساد  ِؼ٠ٕٛخ راد

فٟ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ، ٚعبءد أُ٘ اٌزٛط١بد ثأٔٗ ٠غت ػٍٝ ئداسح 

اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ  اال٘زّبَ ثؼ١ٍّخ ر١ٌٛذ األفىبس ٚرط٠ٛش٘ب ٚرخظ١ض 

 بفغ١خ.ٕاٌٛلذ ٚاٌّبي اٌىبفٟ ٌزٌه ٌزؼض٠ض لذسرٙب اٌز
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Abstract: 

Consisted study the problem of the weak awareness of 

the Libyan industrial companies of the importance of 

differentiation of the product on the management and 

development of its export strategy, and therefore the study 

aimed to identify th    e impact of the differentiation of the 

product on the management and development of exports in the 

Libyan industrial companies strategy, the study reached the 

conclusion that the existence of a statistically significant 

correlation between strategy differentiation of product 

management and export development in the Libyan industrial 

companies, came the most important recommendations that 

the Libyan industrial management companies should pay 

attention to the process of generating ideas, development and 

allocation of time and enough money for to enhance their 

competitiveness. 
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 انجسء األول: يُهجُخ انذراضخ

 

 يشكهخ انذراضخ:

ئْ ِشىٍخ ر١ّٕخ اٌظبدساد فٟ ١ٌج١ب رشعغ ئٌٝ أْ ِؼظُ اٌششوبد ال رذسن 

 أ١ّ٘خ رأص١ش اعزشار١غ١خ رّب٠ض إٌّزظ ػٍٝ ئداسح ٚر١ّٕخ اٌظبدساد.

ِٚٓ ٕ٘ب فاْ ِشىٍخ اٌذساعخ رزّؾٛس فٟ ػؼف ئدسان اٌششوبد اٌظٕبػ١خ 

 ا١ٌٍج١خ أل١ّ٘خ اعزشار١غ١خ رّب٠ض إٌّزظ ػٍٝ ئداسح ٚر١ّٕخ طبدسارٙب. 

 

 فرضُخ انذراضخ:

"ال ٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ إلعزشار١غ١خ رّب٠ض إٌّزظ ػٍٝ ئداسح ٚر١ّٕخ 

 اٌظبدساد فٟ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ".

 

 أهذاف انذراضخ: 

اٌزؼشف ػٍٝ أصش ئعزشار١غ١خ رّب٠ض إٌّزظ ػٍٝ ئداسح ٚر١ّٕخ اٌظبدساد فٟ  -1

 اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ.

اٌزؼشف ػٍٝ دسعخ رطج١ك اعزشار١غ١خ رّب٠ض إٌّزظ ٚاٌغٛأت األعبع١خ ٌٙب  -2

فٟ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ ٚأصش٘ب ػٍٝ رؾغ١ٓ ئداسح ٚر١ّٕخ اٌظبدساد 

 ا١ٌٍج١خ.

 

 هًُخ انذراضخ:أ

 األهًُخ انؼهًُخ: -1

رغبُ٘ ٘زٖ اٌذساعخ فٟ ِؼشفخ أ١ّ٘خ رّب٠ض إٌّزظ فٟ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ  -

 ا١ٌٍج١خ ػٍٝ رؾغ١ٓ ئداسح ٚر١ّٕخ اٌظبدساد فٟ أٞ ششوخ طٕبػ١خ.

رغؼٝ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ ئ٠غبد رشاثؾ ث١ٓ ئعزشار١غ١خ رّب٠ض إٌّزظ ٚئداسح  -

 اٌذ١ٌٚخ.ٚر١ّٕخ اٌظبدساد ألخزشاق األعٛاق 
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 األهًُخ انتطجُمُخ: -3

ٔظشاً ٌٍزضا٠ذ اٌّغزّش فٟ لٕبػخ اٌىض١ش ِٓ اٌششوبد ا١ٌٍج١خ ٌٍٕفبر ئٌٝ  -

األعٛاق اٌؼب١ٌّخ ٚاالعزفبدح ِٓ اٌّضا٠ب اٌّزخظظخ ِٓ رغ٠ٛك ِٕزغبرٙب 

خبسط اٌذٌٚخ فاْ اٌّغئ١ٌٛٓ فٟ رٍه اٌششوبد ٠غت أْ ٠غؼْٛ ئٌٝ اٌجؾش 

بد اٌششوبد ػٓ اٌششوبد إٌّبفغخ ػٓ ِٙبساد خبطخ ِضً رّب٠ض ِٕزغ

 فٟ اٌغٛق اٌذ١ٌٚخ.

 

 انجسء انثبٍَ: اإلطبر انُظرٌ نهذراضخ

 يمذيخ:

ئْ اإلشىب١ٌخ األعبع١خ ٌاللزظبد ا١ٌٍجٟ رزؼٍك ثّذٜ لذسح اٌششوبد 

اٌظٕبػ١خ ػٍٝ رغ٠ٛك ِٕزغبرٙب فٟ اٌخبسط، ٚػٍٝ ٘زا األعبط فاْ اٌّشإ٘خ فٟ 

ِٕزغبد ٚفك اٌّؼب١٠ش ٚاٌّمب١٠ظ اٌذ١ٌٚخ ٠ّٚىٕٙب اٌٛلذ اٌؾبػش رزّضً فٟ رمذ٠ُ 

ِغبثٙخ إٌّزغبد اٌؼب١ٌّخ عٛدح ٚعؼشاً ٚشىالً ٚاعزخذاِبً.
(i)

  

 اضتراتُجُخ انتًبَس:

٠ٚزُ ل١بط ٘زٖ االعزشار١غ١خ ِٓ خالي اٌؾشص ػٍٝ اٌزّب٠ض فٟ إٌّزغبد 

غٍؼخ فٟ ٚثشاِغٙب اٌزغ٠ٛم١خ ِمبسٔخ ثبٌّٕبفغ١ٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ خٍك ئدسان ١ِّض ٌٍ

أر٘بْ اٌّغزٍٙى١ٓ ٚاالٔفبق ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش.
(ii)

  

 ويٍ أهى يحذداد انتًبَس يب َهٍ: أوالً: 

ؽ١ش ٠زُ ئعشاء ثؼغ اٌزغ١شاد عٛاء فٟ اٌشىً أٚ االعزخذاَ  تؼذَم انًُتج: .أ 

أٚ اٌّٛطفبد ٌىٟ ٠زٕبعت ِغ سغجبد اٌؼّالء اٌغذد فٟ األعٛاق األعٕج١خ 

( Nokiaٚ٘ٛ ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ "اعزشار١غ١خ اٌزى١ف" ٚ٘ٛ ِب رمَٛ ثٗ ششوخ )

 ػٍٝ عج١ً اٌّضبي.

ؽ١ش رمَٛ اٌششوخ ثخٍك ٚرظ١ٕغ ِٕزظ عذ٠ذ أٚ خذِخ ٌألعٛاق  اثتكبر انًُتج: .ة 

األعٕج١خ، ٠ّٚىٓ ٌٙزٖ االعزشار١غ١خ أْ رأخز شى١ٍٓ ّ٘ب ئػبدح ئٔزبط أٚ شىً 

( ػٕذ ئػبدح رظ١ُّ اٌغ١بسح Volkswagenٌٍّٕزظ ِضً ِب ؽذس فٟ ششوخ )

اٌخٕفغبء.
(iii)
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ٌٟ ٠غت أْ ٠شاػٟ : ػٕذ رظ١ُّ اعزشار١غ١خ إٌّزظ فٟ اٌغٛق اٌذٚتفرد انًُتج .ط 

االعُ اٌزغبسٞ ٚاٌؼالِخ اٌزغبس٠خ اٌّغزخذِخ ٌؼٕبطش صمبفخ اٌّغزّغ االعٕجٟ، 

ٚأْ رؾذد ِذٞ خطٛسح اعزخذاَ ٔفظ االعُ اٌزغبسٞ ٌٍّٕزظ فٟ اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ 

( األٌّب١ٔخ فٟ رغ١١ش Volks Wagenٚاٌغٛق اٌذ١ٌٚخ، ٚ٘ز ِب رزجؼٗ ششوخ )

رؼشع ع١بسرٙب ٌٍجشاص٠ً ثبعُ )أِبصٚٔب(،  ِٕزغبرٙب فٟ األعٛاق اٌذ١ٌٚخ، ؽ١ش

ٚفٟ عٍٛ ف١ى١ب ثبعُ )عىٛدا(، ٚرٌه ؽزٝ رزأوذ اٌششوخ ِٓ ٔغبػ إٌّزظ فٟ 

اٌغٛق اٌذٌٟٚ، ٚرجبدس ثؼشػٗ ثبالعُ اٌزغبسٞ االطٍٟ.
(iv)

 

 

( فاْ اعزشار١غ١خ اٌزّب٠ض Christopher and Jochen, 2007ٚؽجمبً ٌـ )

 غ١خ رزٍّغٙب فٟ األرٟ:٠ّىٓ رمٛد اٌششوبد ئٌٝ ١ِضح رٕبف

اٌز١ّض فٟ اٌخذِخ اٌغٛ٘ش٠خ ٚاٌزٟ رؼٕٟ اٌؼٕظش اٌشئ١غٟ ٚاٌغٛ٘شٞ ٌٍّٕزظ  -

 ٚاٌٙذف ِٕٗ ؽً اٌّشبوً اٌزٟ رٛاعٗ اٌؼّالء.

اٌز١ّض فٟ اٌخذِخ اٌزى١ٍ١ّخ ٚاٌزٟ رؼٕٟ رؼظ١ُ إٌّفؼخ ِٓ إٌّزظ ٚص٠بدح ل١ّزٗ  -

ِؼٗ.ِٓ خالي ػٕبطش رى١ٍ١ّخ رضٚد فٟ فٍه إٌّزظ ٚرزىبًِ 
(v) 

 

( ِٓ ًِ  ,٠ٚAndrea Girmm and Astin Malschingerشٜ و

( أْ اعزشار١غ١خ اٌزّب٠ض رزّؾٛس ؽٛي ػذد ِٓ االعزشار١غ١بد اٌفشػ١خ 2010

:ٟ٘ٚ 

 ِب اٌزٜ ٠مذِٗ إٌّزظ ػٓ غ١شٖ ِٓ إٌّزغبد ِضالً )اٌٍجٓ اٌشائت ٚاٌؾ١ٍت(. -

رمٕغ  ( ٟٚ٘ رغّٟ )خبسط وج١ش( ٚ٘زٖ االعزشار١غ١خXLاعزشار١غ١خ ) -

اٌّغزٍٙى١ٓ ٌششاء إٌّزظ، ٚثؼجبسح أخشٜ فاْ إٌّزظ ٚفك ٘زٖ االعزشار١غ١خ 

ٌذ٠ٗ ٚظبئف فش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب ١ٌمذِٙب غ١شٖ ٚرغزخذَ ٘زٖ االعزشار١غ١خ ثشىً 

 ٚاعغ فٟ طٕبػخ اإلٌىزش١ٔٚبد.

االعزشار١غ١خ رمَٛ ػٍٝ رمذ٠ُ شٟء ٌٗ ٔفظ اٌخظبئض أٚ ِالِؼ إٌّزغبد  -

 ػٕذ ششاء إٌّزظ رؾظً ػٍٝ اص١ٕٓ ثضّٓ ٚاؽذ.إٌّبفغخ، ِٚغ رٌه 
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االعزشار١غ١خ رؼٕٟ أعبعبً ثا٠غبد ِىبٔخ خبطخ فٟ اٌغٛق ٚرٌه ِٓ خالي  -

 إٌّزغبد ٚآ١ٌبد اٌغٛق.

االعزشار١غ١خ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ رمذ٠ُ خذِبد ئػبف١خ، ٚرٌه ٌزؾف١ض اٌّغزٍٙى١ٓ  -

 ٌششاء إٌّزظ.

١ِّضٖ ٠ّىٓ أْ رؼٛع ِٓ االعزشار١غ١خ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ ػذَ ٚعٛد طفبد  -

خالي اٌزٛاطً اٌّجبشش ِغ اٌّغزٍٙى١ٓ.
(vi)

    

 

 ثبَُبً: انؼاللخ ثٍُ اضتراتُجُخ انتًبَس وإدارح وتًُُخ انصبدراد:

رمف اٌششوخ اٌّظذسح أِبَ ػذح خ١بساد ثشأْ إٌّزغبد اٌزٝ عزظذس٘ب 

إٌفبر ئٌٟ ٌٍذٚي األعٕج١خ ٠زؼٍك ثؼؼٙب ثبٌزشى١ٍخ اٌزٝ ٠فؼً رمذ٠ّٙب فٟ ثذا٠خ 

اٌغٛق ٠ٚزؼٍك ثؼؼٙب األخش ثاداسح إٌّزغبد ِب ثؼذ إٌفبر ِضً ر١١ّض إٌّزغبد 

ٚرؼجئزٙب ٚرغ١ٍفٙب ٚر٠ٕٛؼٙب ٚرمذ٠ُ خذِخ ِب ثؼذ اٌزظذ٠ش ٚاٌظ١بٔخ ٚاٌؼّبْ ٚغ١ش 

 رٌه، ِٚٓ أِضٍخ ٘زٖ اٌمشاساد.

 لشاساد ر٠ٕٛغ ٚرشى١ً ٚرجغ١ؾ إٌّزغبد.  -

 اٌذ١ٌٚخ. ر١ّٕؾ ٚرؼذ٠ً إٌّزظ فٟ اٌغٛق -

 اػزجبساد لشاساد ر١١ّض إٌّزغبد. -

 لشاساد خذِخ ِب ثؼذ اٌزظذ٠ش. -

٠ٚظؼت ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّظذس٠ٓ ئٔشبء فشٚع ٌششوبرُٙ فٟ األعٛاق 

اٌخبسع١خ، ٌٙزا ٠ؼّذْٚ ئٌٝ اٌزٛص٠غ اٌخبسعٟ ٌّٕزغبرُٙ ػٓ ؽشق ٚوالء أٚ 

غ اٌّؾٍٟ ٌزغبس ِٛصػ١ٓ أٚ ِغزٛس٠ذْ، ٠ٚمَٛ ٘إالء ثّّٙخ اٌزش٠ٚظ ٌٍّٕزظ ٚاٌج١

اٌغٍّخ أٚ رغبس اٌزغضئخ، وزٌه ٠زٌٛٝ ٘إالء اٌّٛصػ١ٓ ِّٙخ ٔمً اٌّؼٍِٛبد 

اٌخبطخ ثبٌزغ١شاد اٌؾبدصخ فٟ اٌغٍؼخ ئٌٝ اٌّظذس، ِٚٓ أُ٘ ِؼب١٠ش اخز١بس 

 اٌٛو١ً اٌخبسعٟ ِب ٠ٍٟ:

 .اٌغّؼخ اٌّب١ٌخ ٚاٌزغبس٠خ اٌط١جخ 

 .اٌمذساد اٌف١ٕخ ٚاٌّب١ٌخ 
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 ٘ ِٕبفغخ ٌّٕزظ اٌّظذس ؽ١ش ٠ظؼت ػّبْ إٌّزغبد اٌزٝ ٠ٛصػٙب ٝ٘ ً

 اعزّشاس ٚالء اٌٛو١ً ٌٍغٍؼخ.

 

ٚال ٠ىزفٟ اٌّغٛق اٌخبسعٝ ثزٛف١ش إٌّزغبد اٌزٟ رزٕبعت ِغ سغجبد 

ٚاؽز١بعبد اٌؼ١ًّ اٌّغزٙذف ٌٍغٛق اٌخبسعٟ فؾغت، ٚئّٔب ٠ٙزُ أ٠ؼبً ثاِذادٖ 

غؼٟ اٌّغٛق ثبٌّؼٍِٛبد اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ثششاء إٌّزظ، ٠ٚ

اٌخبسعٟ ئٌٝ اٌزش٠ٚظ ٌّٕزغبرٗ ػجش اٌضمبفبد اٌّخزٍفخ ٌألعٛاق اٌزٟ ٠شغت فٟ 

إٌفبر ئ١ٌٙب، ٚلذ رزشبثٗ ٘زٖ اٌضمبفبد ِّب ٠غؼً ِٓ ػذح دٚي عٛلبً ٚاؽذح، ٠ٚٛاعٗ 

 اٌّغٛق اٌخبسعٟ ػذح ػمجبد ػٕذ اٌزش٠ٚظ ٌّٕزغبرٗ فٟ عٛق اٌظبدساد أّ٘ٙب:

 اخزالف اٌٍغخ. - أ

 اٌمٛا١ٔٓ اٌؾى١ِٛخ اٌزٝ رؾىُ األٔشطخ اٌزش٠ٚغ١خ.رجب٠ٓ  - ة

 ِذٜ رٛافش ٚعبئً االرظبي ثبٌؼّالء. - د

االخزالفبد االلزظبد٠خ ٚاألرٚاق ٚاالرغب٘بد. - س
(vii)

 

 

ئٌٝ أٔٗ رٛعذ ػاللخ ا٠غبث١خ ث١ٓ عٛدح إٌّزظ ٚر١ّٕخ  ولذ خهص انجبحث     

اٌظبدساد، ثبإلػبفخ ئٌٝ ٚعٛد ػاللخ ئ٠غبث١خ ث١ٓ صمبفخ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش ٚر١ّٕخ 

 اٌظبدساد.

 

 انجسء انثبنث: اإلطبر انتطجُمٍ نهذراضخ

 

 أوالً: يتغُراد انذراضخ وكُفُخ لُبضهب:

اٌظبدساد ا١ٌٍج١خ ثبعزخذاَ ٚرٕبٚي اٌجبؽش فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ئداسح ٚر١ّٕخ 

اعزشار١غ١خ اٌزّب٠ض، ٚفٟ ػٛء ِشىٍخ اٌجؾش لبَ اٌجبؽش ثزؾذ٠ذ فشع اٌجؾش 

 ٚاٌزٞ ٠زؼّٓ اٌّزغ١شاد اٌزب١ٌخ:
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(1جذول رلى )  

 يتغُراد انفروض وكُفُخ لُبضهب

 انًتغُر انتبثغ انًتغُر انًطتمم

 :اضتراتُجُخ انتًبَس -

 .ًاٌزؼذ٠ 

 .اٌزفشد 

 .االثزىبس 

 

 وتًُُخ انصبدرادإدارح 

 ٠ّٚىٓ ل١بعٙب ِٓ خالي:

 االختالالد انهُكهُخ: -

 .ًاال٘زّبَ ثبٌؼ١ّ 

 .اال٘زّبَ ثبٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

 .اال٘زّبَ ثبٌغٛدح 

 ػمجبد انتصذَر: -

 .اٌزؼش٠فخ اٌغّشو١خ ٚاٌؼش٠ج١خ 

 .إٌّبفغخ 

 .ِٟٛاٌزذخً ٚاٌذػُ اٌؾى 

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽش اعزٕبداً ػٍٝ اٌفشٚع.انًصذر: 

 

 َىع ويصبدر انجُبَبد:ثبَُبً: 

اٌّظبدس اٌضب٠ٛٔخ: ؽ١ش أرغٗ اٌجبؽش فٟ ِؼبٌغخ األؽبس إٌظشٜ ٌٍجؾش ئٌٝ  -1

اٌّظبدس اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌزٝ ٠زّضً فٟ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ راد 

اٌؼاللخ، ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌّمبالد ٚاٌزمبس٠ش، ٚاألثؾبس ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٝ 

 ؼٗ فٟ ِٛالغ األٔزشٔذ اٌّخزٍفخ.رٕبٌٚذ ِٛػٛع اٌجؾش ٚاٌّطبٌ

اٌّظبدس األ١ٌٚخ: ٌّؼبٌغخ اٌغٛأت اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌّٛػٛع اٌجؾش ٌغأ ئٌٝ عّغ  -2

اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ ِٓ خالي االعزجبٔخ وأداح سئ١غ١خ ٌٍجؾش، عّؼذ خظ١ظبً 

ٌٙزا اٌغشع، ئػبفخ ئٌٝ ػمذ اٌّمبثالد اٌشخظ١خ ِغ ثؼغ اٌّغئ١ٌٛٓ فٟ 

 ِشوض ر١ّٕخ اٌظبدساد.اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ ٚ
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 ثبنثبً: يجتًغ انجحث وتىزَغ انؼُُخ وَطجخ االضتجبثخ:

ِغزّغ اٌذساعخ ٠زىْٛ ِٓ ِذ٠شٞ اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ ئداساد 

اٌزغ٠ٛك ثبٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ، ٚرغذس اإلشبسح ئٌٝ أْ اخز١بس ٘زٖ اٌششوبد 

 ٠شعغ ٌألعجبة ا٢ر١خ:

 ٛاق اٌذ١ٌٚخ.ِؾبٌٚزٙب اٌزٛاعذ فٟ األع -

 أٔٙب ِظذسح فؼالً. -

 ِغغٍخ فٟ ِشوض ر١ّٕخ اٌظبدساد. -

 اٌمشة ِٓ اٌجبؽش. -

 

ٚرُ اعزخذاَ أعٍٛة اٌؼ١ٕخ اٌزؾى١ّخ )اٌمظذ٠خ( فٟ رؾذ٠ذ ِغزّغ اٌجؾش 

 ٚاخز١بس اٌؼ١ٕخ ٚرٌه ٌؼذح أعجبة ِٕٙب:

أْ اإلداسح اٌؼ١ٍب ِٚٛظفٟ ئداساد اٌزغ٠ٛك ُ٘ اٌّغئ١ٌٛٓ ثبٌذسعخ األٌٚٝ  -

رظ١ُّ ٚرٕف١ز اٌخطؾ ٚاالعزشار١غ١بد اٌزغ٠ٛم١خ، ٚثبٌزبٌٟ ال ٠ّىٓ ػٓ 

 عإاي غ١شُ٘ ػٓ ِٛػٛع االعزشار١غ١بد اٌزغ٠ٛم١خ.

أْ ٕ٘بن ِفشداد ال رظٍؼ اٌذساعخ ثذٚٔٙب، ٚاٌّزّضٍخ فٟ ِذ٠شٞ اإلداسح  -

اٌؼ١ٍب ِٚٛظفٟ ئداساد اٌزغ٠ٛك، ٚرٌه ٌزٛفش اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ ٌذ٠ُٙ، 

 ثبالعزشار١غ١بد. ٚخبطخً اٌّزؼٍمخ

أ٠ؼبً رُ اٌم١بط ػٍٝ دساعبد عبثمخ رٕبٌٚذ ِٛػٛع االعزشار١غ١بد  -

 اٌزغ٠ٛم١خ.

( 533( ٚألً ِٓ )٠ٚ33شٞ )ع١ىبساْ( أْ ؽغُ اٌؼ١ٕبد األوضش ِٓ ) -

 ِفشدح ِٕبعت ٌغ١ّغ اٌجؾٛس.

 

ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ اٌؼذد اإلعّبٌٝ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚػذد ِذ٠شٞ اإلداسح اٌؼ١ٍب 

 ئداساد اٌزغ٠ٛك ؽغت وً ششوخ.ِٚٛظفٟ 
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 (2جذول رلى )

 انؼذد اإلجًبنٍ نًذَرٌ اإلدارح انؼهُب ويىظفٍ إداراد انتطىَك

 ثُبٌ

انؼذد 

اإلجًبنً 

 نهؼبيهٍُ

يذَرٌ 

اإلدارح 

 انؼهُب

ػذد يىظفٍ 

إداراد 

 انتطىَك

 55 34 3223 اٌششوخ ا١ٌٍج١خ ٌٍؾذ٠ذ ٚاٌظٍت

ششوخ سأط الٔٛف ٌزظ١ٕغ إٌفؾ 

 ٚاٌغبص
6356 33 23 

 36 34 344 ششوخ اٌّذ٠ٕخ ٌٍطالء ٚاٌّؼبع١ٓ

 3 42 1333 ششوخ إٌغ١ُ ٌٍظٕبػبد اٌغزائ١خ

 3 3 33 ششوخ ٌجذح ٌٍظٕبػبد اٌغزائ١خ

 122 133 15333 اإلعّبٌٝ

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽش. انًصذر:

ٚثزٌه ٠ىْٛ ؽغُ اٌّغزّغ ف١ّب ٠خض اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ 

ػ١ٕخ رؾى١ّخ ٔظشاً ٌألعجبة عبٌفخ اٌزوش ٚوبْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ( رُ اخز١بس 15393)

ثٍغ ػذد االعزج١بٔبد ِفشدح رُ رٛص٠غ ػ١ٍُٙ اعزّبساد االعزج١بْ ٚ (320اٌزؾى١ّخ )

( اعزجبٔٗ ٚثزٌه رىْٛ ٔغجخ االعزغبثخ = 242اٌظؾ١ؾخ اٌمبثٍخ ٌٍزؾ١ًٍ )
   

   
  ×

100  =%75.6. 

رٛص٠ؼٙب ػٍٝ وً ششوخ ٚػذد  ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ االعزّبساد اٌزٟ رُ

 االعزّبساد اٌظؾ١ؾخ اٌمبثٍخ ٌٍزؾ١ًٍ ٌىً ششوخ.
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 (3جذول رلى )

 ػذد االضتًبراد انتٍ تى تىزَؼهب وػذد االضتًبراد انصحُحخ انمبثهخ نهتحهُم

 انشركخ
ػذد االضتًبراد 

 انتٍ تى تىزَؼهب

ػذد االضتًبراد 

 انمبثهخ نهتحهُم

 132 123 ٚاٌظٍتاٌششوخ ا١ٌٍج١خ ٌٍؾذ٠ذ 

ششوخ سأط الٔٛف ٌزظ١ٕغ إٌفؾ 

 ٚاٌغبص
53 41 

 54 33 ششوخ اٌّذ٠ٕخ ٌٍطالء ٚاٌّؼبع١ٓ

 35 53 ششوخ إٌغ١ُ ٌٍظٕبػبد اٌغزائ١خ

 13 12 ششوخ ٌجذح ٌٍظٕبػبد اٌغزائ١خ

 242 323 اإلعّبٌٝ

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽش.انًصذر: 

 راثؼبً: طرق جًغ انجُبَبد:

ٚرظ١ُّ لبئّخ اعزمظبء ٚرُ رٛع١ٙٙب ئٌٝ ِذ٠شٞ لبَ اٌجبؽش ثاػذاد 

اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ ئداساد اٌزغ٠ٛك فٟ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ، 

ثبإلػبفخ ئٌٝ ئعشاء ثؼغ اٌّمبثالد اٌشخظ١خ ثجؼغ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚسؤعبء األلغبَ 

 ِٚذساء اإلداساد ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ ِشوض ر١ّٕخ اٌظبدساد.

 

 هُم اإلحصبئٍ:خبيطبً: أضبنُت انتح

ثؼذ االٔزٙبء ِٓ عّغ اٌج١بٔبد رُ االعزؼبٔخ ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ ثبالػزّبد ػٍٝ 

ٌزفش٠غ  Statistical package for social science SPSS22ثشٔبِظ 

اٌج١بٔبد ٚعذٌٚزٙب ٚئعشاء اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إٌّبعت ٌزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚإلخزجبس 

طؾخ فشٚع اٌذساعخ، ٚرطٍت رٌه رطج١ك ثؼغ أعب١ٌت اإلؽظبء اٌٛطفٟ 

 ٚاإلؽظبء اٌزؾ١ٍٍٟ وب٢رٟ:
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 أ( اإلحصبء انىصفٍ: 

رُ االػزّبد ػٍٝ اإلؽظبء اٌٛطفٟ ٚوً ِٓ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف 

بسٞ ٌزٛط١ف ِزغ١شاد اٌذساعخ ِٓ خالي اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙب ٚوزٌه رُ اٌّؼ١

( ٚاٌزٞ ٠غزخذَ Cron Bach’s Alphaاالػزّبد ػٍٝ ِؼبًِ اٌفب وشٚٔجبؿ  )

ٌم١بط ِذٜ اٌظذق ٚاٌضجبد ٌألعئٍخ اٌّٛعٛدح فٟ االعزمظبء ٚوزٌه اٌزأوذ ِٓ 

 ِذٜ أ١ّ٘خ ٘زٖ األعئٍخ.

 ة( اإلحصبء االضتذالنٍ:

ّذ اٌجبؽش فٟ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌذساعخ ػٍٝ أعب١ٌت اإلؽظبء ؽ١ش اػز

 االعزذالٌٟ ٚرٌه إلصجبد طؾخ اٌفشٚع ِٓ ػذِٙب ٚ٘زٖ األعب١ٌت وّب ٠ٍٟ:

  simple linear regression analysisتحهُم االَحذار انخطٍ انجطُظ 

 نًؼُىَخ انخبصخ ثه:واضبنُت اختجبراد ا

اٌؼاللخ  ٚل١بط ؽغُ اٌزبص١ش ث١ٓ ٘ٛ اؽذ ادٚاد اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ٌزؾ١ًٍ 

 ٠ٚOrdinaryزُ رمذ٠ش ِؼبِالد االٔؾذاس ثطش٠مخ اٌّشثؼبد اٌظغشٜ ِزغ١ش٠ٓ 

Least Squares (OLS)  ٗٚاخزجبساد اٌّؼ٠ٕٛخ اٌخبطخ ث(f) , (t)  ٚوزٌه

 اٌزؾمك ِٓ افزشاػبد رمذ٠ش ِؼبٌُ االٔؾذاس ِضً اؽظبئ١خ د٠شثٓ ٚارغْٛ.

 

 نُتبئج انذراضخ انًُذاَُخ:ضبدضبً: انتحهُم اإلحصبئٍ 

 يؼبيم انصذق وانثجبد:

ألعئٍخ االعزمظبء فٟ وً  (Cronbach Alpha)رُ ؽغبة ِؼبًِ اٌضجبد 

فئخ ِٓ فئبد اٌذساعخ، ٚرٌه ٌجؾش ِذٜ صجبد اعئٍخ االعزج١بْ ٚوزٌه ٌجؾش ِذٜ 

اِىب١ٔخ االػزّبد ػٍٝ ٘زٖ االعئٍخ فٟ اٌزؾ١ًٍ ٚوبٔذ ل١ُ ِؼبٍِٟ اٌظذق ٚاٌضجبد 

 فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 ويىظفٍ إداراد انتطىَك فٍ انشركبد انهُجُخ: –يذَرٌ اإلدارح انؼهُب 
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 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017المجلد الثامن                                                                  العدد األول      

 ......)دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر استراتيجية التمايز على إدارة وتنمية الصادرات الليبية
 عبد الرزاق عمران سالم سعد

 (4ذول )ج

 يؼبيالد انصذق وانثجبد نفئخ يذَرٌ اإلدارح انؼهُب ويىظفٍ انتطىَك

 اضى انًحىر
ػذد 

 انؼجبراد

يؼبيم انصذق 

 أنفبكروَجبخ

يؼبيالد 

 انثجبد

 3.333 3.333 12 ئعزشار١غ١خ اٌزّب٠ض -1

االخزالالد ا١ٌٙى١ٍخ -2
(1)

 3 3.663 3.313 

ػمجبد اٌزظذ٠ش -3
(2)

 11 3.641 3.331 

 (2( اضتجؼبد انؼُصر )2(                   )3انؼُصر )( اضتجؼبد 1)

 

ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٠زؼؼ أْ ِؼبِالد اٌظذق ٚاٌضجبد ِمجٌٛخ ألعئٍخ 

( ٚثبٌزبٌٟ 3.5االعزج١بْ وىً ،الْ ع١ّغ ل١ّخ ِؼبٍِٝ اٌظذق ٚاٌضجبد رغبٚصد )

٠ّىٓ اٌمٛي أٔٙب ِؼبِالد راد دالٌخ ع١ذح ألغشاع اٌجؾش ٌٚىٓ ثؼذ اعزجؼبد 

اٌؼجبساد اٌٛاسد روش٘ب ِٓ اٌّؾبٚس اٌّخزٍفخ اصٕبء اعشاء اخزجبساد اٌفشٚع ٌؼذَ 

 طذق رٍه اٌؼجبساد، ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ االػزّبد ػ١ٍٙب فٟ اٌزؾ١ًٍ ثؼذ رٍه االعزجؼبد.

 

 ضبثؼبً: اإلحصبء انىصفٍ نُتبئج انذراضخ وتحهُم اتجبهبد انًطتمصً يُهى:

انتطىَك فٍ انشركبد انصُبػُخ يذَرٌ اإلدارح انؼهُب ويىظفٍ إدارد  -

 انهُجُخ )انًتغُر انًطتمم(:
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كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017المجلد الثامن                                                                  العدد األول      

 ......)دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر استراتيجية التمايز على إدارة وتنمية الصادرات الليبية
 عبد الرزاق عمران سالم سعد

 (5جذول )

 اضتراتُجُخ انتًبَس

األثؼبد 

 وانًؤشراد
 انفمراد و

 انًمُبش

ظ 
ض

ى
ان

 ٍ
بث

ط
ح

ان

ح
ج

ًر
ان

ف  
را

ح
الَ

ا

ٌ
بر

ؼُ
نً

ا
 

يؼبيم 

االختالف 

% 

االهًُخ 

انُطجُخ 

ت  %
تُ

تر

خ 
ًُ

ه
ال
ا

ُخ
طج

نُ
ا

 

 اضتراتُجُخ انتًبَس: -أ

ً
ذ٠

زؼ
اٌ

 

1-  

رمَٛ اٌششوخ 

ثّغّٛػخ ِٓ 

اٌزؼذ٠الد ػٍٝ 

إٌّزغبد اٌؾب١ٌخ 

دْٚ ؽشػ 

 ِٕزغبد عذ٠ذح.

4.23 0.73 
17.16

% 

84.63

% 
4 

2-  

رمَٛ اٌششوخ 

ثزط٠ٛش إٌّزظ 

اٌمذ٠ُ ئرا وبْ 

ِؼذي اٌزطٛس 

اٌزىٌٕٛٛعٟ 

 ِٕخفغ.

4.35 0.71 
16.42

% 

86.94

% 
3 

3-  

رمذَ اٌششوخ 

ػّبٔبد ػٍٝ 

إٌّزظ رزألٍُ ِغ 

عٛق ػٍٝ  وً

 ؽذح.

3.76 1.21 
32.14

% 

75.21

% 
11 
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كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017المجلد الثامن                                                                  العدد األول      

 ......)دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر استراتيجية التمايز على إدارة وتنمية الصادرات الليبية
 عبد الرزاق عمران سالم سعد

4-  

رخؼغ ػ١ٍّخ 

اٌزؼذ٠ً ٌٍزى١١ف 

ٚفمبً ٌظشٚف 

ٚأٚػبع اٌغٛق 

ِٚزطٍجبد 

 اٌششوخ.

4.20 1.14 
27.04

% 

83.97

% 
5 

شد
زف
اٌ

 

5-  

رمَٛ اٌششوخ 

ثزغ١ٍف ِٕزغبرٙب 

ػٍٝ ٔؾٛ ١ّ٠ض 

ِٕزغبرٙب ػٓ 

ِٕزغبد 

اٌششوبد 

 األخشٜ.

3.80 1.49 
39.17

% 

76.03

% 
10 

6-  

رمَٛ اٌششوخ 

ثا٠غبد ِبسوخ 

ٚػالِخ رغبس٠خ 

ٌّٕزغبرٙب 

ٌز١١ّض٘ب ػٓ 

ِٕزغبد 

 األخش٠ٓ.

4.17 1.14 
27.38

% 

83.31

% 
6 

3-  

رأخز اٌششوخ 

ثؼ١ٓ االػزجبس 

ػٕذ رغ١ٍف 

إٌّزظ عٌٙٛخ 

اعزخذاِٗ ِٓ 

 لجً اٌّشزش٠ٓ.

3.96 1.34 
33.73

% 

79.17

% 
9 
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كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017المجلد الثامن                                                                  العدد األول      

 ......)دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر استراتيجية التمايز على إدارة وتنمية الصادرات الليبية
 عبد الرزاق عمران سالم سعد

3-  

٠ؼزجش اعزخذاَ 

األعب١ٌت 

اٌزىٌٕٛٛع١خ 

ػبِالً اٌؾذ٠ضخ 

أعبع١بً فٟ ص٠بدح 

 اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ.

4.41 0.68 
15.36

% 

88.26

% 
2 

س
ىب

ثز
ال

ا
 

3-  

رٌٟٛ اٌششوخ 

ا٘زّبِبً ٚأ٠ٌٛٚخ 

ٌؼ١ٍّخ ئداسح 

األفىبس اٌخبطخ 

 ثبٌّٕزغبد.

4.14 0.87 
20.94

% 

82.81

% 
7 

13-  

رٙزُ اٌششوخ ثفُٙ 

اؽز١بعبد 

اٌؼّالء دْٚ 

االعزفبدح ِٕٙب 

فٟ ػ١ٍّخ رط٠ٛش 

 إٌّزظ.

4.53 0.63 
13.96

% 

90.58

% 
1 

11-  

٠زُ رخظ١ض 

اٌٛلذ ٚاٌّبي 

ٌٍؼب١ٍِٓ ٌز١ٌٛذ 

األفىبس اٌخبطخ 

 ثبٌّٕزظ.

3.75 1.29 
34.38

% 

75.04

% 
12 

12-  

رزٛافش ٌذٜ 

اٌششوخ ثشاِظ 

رط٠ٛش اٌىفبءاد 

ِٓ خبسط 

اٌششوخ )ػٍٝ 

عج١ً اٌّضبي 

اٌشثؾ ِغ 

اٌّإعغبد 

 األوبد١ّ٠خ(

4.11 0.84 
20.52

% 

82.15

% 
8 

 1.00 4.11 اٌؼبَاٌّزٛعؾ  
24.85

% 

82.34

% 
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كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017المجلد الثامن                                                                  العدد األول      

 ......)دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر استراتيجية التمايز على إدارة وتنمية الصادرات الليبية
 عبد الرزاق عمران سالم سعد

 يٍ خالل انجذول:

عبء فٟ اٌزشر١ت أوضش اٌؼجبساد أ١ّ٘خ )رٙزُ اٌششوخ ثفُٙ اؽز١بعبد اٌؼّالء  -

دْٚ االعزفبدح ِٕٙب فٟ ػ١ٍّخ رط٠ٛش إٌّزظ( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

(  ٠ٚؼضٚ 3.63( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )4.35%( ِٚزٛعؾ ؽغبثٟ )33.53)

رذسن أ١ّ٘خ اٌؼ١ًّ دْٚ االعزفبدح ِٕٗ فٟ رط٠ٛش اٌجبؽش أْ اٌششوبد 

 إٌّزغبد.

ٚعبء فٟ اٌزشر١ت اٌضبٟٔ ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ )٠ؼزجش اعزخذاَ األعب١ٌت  -

اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ ػبِالً أعبع١بً فٟ ص٠بدح اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ 

(، 3.63( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )4.41%( ِٚزٛعؾ ؽغبثٟ )33.26ثٍغذ )

 ٕٟ ئدسان اٌششوبد أل١ّ٘خ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اخزشاق األعٛاق اٌذ١ٌٚخ.ٚ٘زا ٠ؼ

ٚعبء فٟ اٌزشر١ت األخ١ش ِٓ ؽ١ش اٌؼجبساد ا١ّ٘خ )٠زُ رخظ١ض اٌٛلذ  -

ٚاٌّبي ٌٍؼب١ٍِٓ ٌز١ٌٛذ األفىبس اٌخبطخ ثبٌّٕزظ( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

(  ٠ٚؼضٚ 1.23( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )3.35%( ِٚزٛعؾ ؽغبثٟ )35.34)

لٛع ٘زٖ اٌؼجبسح فٟ اٌّشرجخ األخ١شح ئٌٝ ػؼف لٕبػخ اٌّذ٠ش اٌجبؽش ٚ

ٚفش٠ك ئداسرٗ ثبْ ِٛظف١ُٙ ثاِىبُٔٙ أْ ٠جذػٛا ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

اٌمٛاػذ اٌؼم١ّخ اٌزٟ رؼغ ؽذٚد ؽٛي اٌؼب١ٍِٓ رؼ١مُٙ فٟ ػ١ٍّخ االثذاع ف١ّب 

 ٠خض رّب٠ض إٌّزظ.

 إدارح وتًُُخ انصبدراد فٍ انشركبد: -

 (6جذول )

 االختالالد انهُكهُخ

األثؼبد 

 وانًؤشراد
 انفمراد و

 انًمُبش

انىضظ 

انحطبثٍ 

 انًرجح

االَحراف 

 انًؼُبرٌ

يؼبيم 

االختالف 

% 

االهًُخ 

انُطجُخ 

% 

ترتُت 

االهًُخ 

 انُطجُخ

 االختالالد انهُكهُخ: -أ

 َ
ّب

٘ز
ال

ا

ً
١ّ

ٌؼ
ثب

 

1-  

رمَٛ اٌششوخ 

ثّشاػبح 

اٌّمب١٠ظ اٌزٟ 

رؾمك األِبْ 

4.43 0.69 15.61% 88.60% 2 
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 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017المجلد الثامن                                                                  العدد األول      

 ......)دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر استراتيجية التمايز على إدارة وتنمية الصادرات الليبية
 عبد الرزاق عمران سالم سعد

 ٌٍؼ١ًّ.

2-  

رؾذد اٌششوخ 

رٛلؼبد 

ٚاؽز١بعبد 

ٚأرٚاق 

اٌؼّالء 

ٚرشعّزٙب فٟ 

شىً 

ِٛاطفبد 

ٌّٕزغبد 

 اٌششوخ.

4.27 0.76 17.84% 85.45% 4 

٠خ
ش
ش

اٌج
د 

س
ٛا

ٌّ
ثب
 َ

ّب
٘ز

ال
ا

 

3-  

رمَٛ اٌششوخ 

ثز١ّٕخ 

اٌّٛاسد 

اٌجشش٠خ 

ٌزظجؼ لبدسح 

ػٍٝ اٌزؼبًِ 

ِغ 

اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 اٌّغزؾذصخ.

4.76 4.57 95.95% 95.21% 1 

4-  

اٌششوخ رّزٍه 

اٌّٙبساد 

اإلداس٠خ 

اٌالصِخ 

ٌزؾم١ك 

أ٘ذاف 

 اٌظبدساد.

4.05 0.81 20.08% 80.99% 6 

دح
غٛ

ثبٌ
 َ

ّب
٘ز

ال
ا

 

5-  

رزٛفش ٌذٜ 

اٌششوخ ٚؽذح 

خبطخ 

ِغئٌٛخ ػٓ 

ػّبْ 

ٚرٛو١ذ 

4.35 0.81 18.68% 86.94% 3 



              

331 
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 سماعيليةاإٌل
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 2017المجلد الثامن                                                                  العدد األول      

 ......)دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر استراتيجية التمايز على إدارة وتنمية الصادرات الليبية
 عبد الرزاق عمران سالم سعد

 اٌغٛدح.

6-  

رغؼٝ اٌششوخ 

اٌزٟ رطجك 

ِفب١ُ٘ اٌغٛدح 

ٚرمذ٠ُ اٌذػُ 

 اٌّبٌٝ ٌٙب.

4.03 1.15 28.56% 80.66% 7 

3-  

رغزغ١ت 

اٌششوخ 

ٌٍّمزشؽبد 

اٌّمذِخ ِٓ 

اٌّغزٍٙى١ٓ 

ٚرشعّزٙب 

 ٚرط٠ٛش٘ب.

3.64 0.88 24.29% 72.73% 8 

3-  

رغؼٝ اٌششوخ 

إلػبدح رأ١ً٘ 

ٔفغٙب ث١ٓ 

اٌفزشح 

ٚاألخشٜ 

ٌٍؾظٛي 

ػٍٝ شٙبداد 

اٌّطبثمخ 

 ٌٍّٛاطفبد.

4.17 0.85 20.40% 83.47% 5 

  %84.26 %30.18 1.31 4.21 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

 يٍ خالل انجذول:

عبءد أوضش اٌؼجبساد أ١ّ٘خ )رمَٛ اٌششوخ ثز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌزظجؼ  -

لبدسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّغزؾذصخ( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

( ٠ٚؼضٚ 4.53( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )4.36%( ِٚزٛعؾ ؽغبثٟ )35.21)

اٌجبؽش ئٌٝ رشو١ض اٌششوبد ػٍٝ اٌغبٔت اٌفٕٟ اٌزشغ١ٍٟ دْٚ اال٘زّبَ 

 ثبٌغبٔت اٌزغ٠ٛمٟ ثشىً ع١ذ.

صُ عبء فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ ػجبسح )رمَٛ اٌششوخ ثّشاػبح  -

%( ِٚزٛعؾ 33.36اٌّمب١٠ظ اٌزٟ رؾمك األِبْ ٌٍؼ١ًّ( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ )
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 ......)دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر استراتيجية التمايز على إدارة وتنمية الصادرات الليبية
 عبد الرزاق عمران سالم سعد

٠ٚؼضٚ اٌجبؽش ال٘زّبَ   (3.63( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )4.43ؽغبثٟ )

 اٌششوبد ثبٌغٛدح ٚاٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ.

صُ عبءد فٟ اٌّشرجخ األخ١شح ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ )رغزغ١ت اٌششوخ ٌٍّمزشؽبد  -

اٌّمذِخ ِٓ اٌّغزٍٙى١ٓ ٚرشعّزٙب ٚرط٠ٛش٘ب( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

( ٠ٚؼضٚ 3.33( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )3.64%( ِٚزٛعؾ ؽغبثٟ )32.33)

 اٌجبؽش رٌه ٌؼؼف اٌفُٙ اٌؼ١ّك أل١ّ٘خ اٌؼّالء فٟ رط٠ٛش إٌّزغبد.

 (7جذول )

 ػمجبد انتصذَر

األثؼبد 

 وانًؤشراد
 انفمراد و

 انًمُبش

انىضظ 

انحطبثٍ 

 انًرجح

االَحراف 

 انًؼُبرٌ

يؼبيم 

االختالف 

% 

االهًُخ 

انُطجُخ 

% 

ترتُت 

االهًُخ 

 انُطجُخ

 ػمجبد انتصذَر: -ة

١خ
٠ج
ش
ؼ

ٚاٌ
خ 

و١
ش
غّ

 اٌ
فخ

ش٠
زؼ

اٌ
 

3-  

رؼبٔٝ اٌششوخ 

ِٓ اسرفبع 

اٌزؼش٠فخ 

اٌغّشو١خ فٟ 

األعٛاق 

 اٌذ١ٌٚخ.

3.92 0.96 24.52% 78.35% 5 

13-  

رّزٕغ اٌششوخ 

ػٓ رظذ٠ش 

ِٕزغبرٙب ئٌٟ 

األعٛاق اٌزٟ 

رفشع 

رؼش٠فخ 

عّشو١خ ػٍٝ 

إٌّزغبد 

 اٌّغزٛسدح.

3.63 1.26 34.63% 72.56% 7 
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11-  

رغزف١ذ 

اٌششوخ ِٓ 

ثؼغ 

اإلػفبءاد 

اٌؼش٠ج١خ 

ٚاٌشعَٛ 

اٌغّشو١خ 

اٌزٝ رّٕؾٙب 

اٌذٌٚخ األَ 

ٚثشىً ع١ذ 

إلِىب١ٔبرٙب 

 اٌزظذ٠ش٠خ.

4.01 0.92 22.84% 80.17% 4 

غخ
بف
ّٕ

اٌ
 

12-  

رؼزّذ اٌششوخ 

فٟ ِٛاعٙخ 

إٌّبفغ١ٓ ِٓ 

خالي 

إٌّبفغخ ػٍٝ 

 أعبط اٌغؼش.

3.28 1.46 44.46% 65.62% 9 

13-  

رؼزّذ اٌششوخ 

فٟ ِٛاعٙخ 

إٌّبفغ١ٓ ِٓ 

خالي اٌز١ّض 

ػٍٝ ِٕزغبد 

 إٌّبفغ١ٓ.

4.14 0.84 20.24% 82.81% 1 
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14-  

رمَٛ اٌششوخ 

ثأعشاء 

ثؾٛس رغ٠ٛك 

د١ٌٚخ ِٓ 

أعً رؾ١ًٍ 

اٌغٛق 

ِٚؼشفخ 

ؽبعبد 

ٚسغجبد 

اٌّغزٍٙه 

 اٌذٌٟٚ.

3.78 0.78 20.60% 75.54% 6 

15-  

رمَٛ اٌششوخ 

ثبعشاء 

رؼذ٠الد ػٍٝ 

ِٕزغبرىُ 

ٌّٛاعٙخ 

فٟ إٌّبفغ١ٓ 

اٌغٛق 

 اٌذٌٟٚ.

4.02 0.88 21.82% 80.50% 3 

ٟ
ِٛ

ؾى
 اٌ

ػُ
ٌذ

ٚا
 ً

خ
زذ

اٌ
 

16-  

اعزفبدح 

اٌششوخ ِٓ 

االرفبل١بد 

اٌذ١ٌٚخ اٌزٝ 

ػمذرٙب 

اٌؾىِٛخ ِغ 

 ثبلٟ اٌذٚي.

3.30 1.17 35.52% 65.95% 8 

13-  

اعزفبدح 

اٌششوخ ِٓ 

لشٚع ِب١ٌخ 

ِّٕٛؽخ ِٓ 

اٌذٌٚخ ٌذػُ 

 اٌظبدساد.

2.98 1.05 35.30% 59.50% 11 
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13-  

ئْ ِب رمذِٗ 

اٌؾىِٛخ فٟ 

١ِذاْ اٌزأ١ً٘ 

اٌشبًِ 

ٌزؾغ١ٓ 

رٕبفغ١خ 

اٌششوخ غ١ش 

وبفٟ 

ثبٌّمبسٔخ ِغ 

ِزطٍجبد 

اٌغٛق 

 اٌذ١ٌٚخ.

4.03 0.92 22.80% 80.66% 2 

13-  

إٌظبَ اٌّبٌٟ 

ٚاٌجٕىٟ 

ا١ٌٍجٟ ِزى١ف 

ِغ 

اؽز١بعبرىُ 

وششوخ رمَٛ 

 ثبٌزظذ٠ش.

3.21 1.26 39.35% 64.13% 10 

  %73.25 %29.28 1.04 3.66 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

 يٍ خالل انجذول:

عبءد أوضش اٌؼجبساد أ١ّ٘خ )رؼزّذ اٌششوخ فٟ ِٛاعٙخ إٌّبفغ١ٓ ِٓ خالي  -

%( ِٚزٛعؾ 32.31اٌز١ّض ػٍٝ ِٕزغبد إٌّبفغ١ٓ( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ )

( ٠ٚؼضٚ اٌجبؽش رٌه إلدسان 3.34%( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )4.14ؽغبثٟ )

وٛع١ٍخ ٌٍجمبء ٚاالعزمشاس فٟ اٌغٛق اٌّؾٍٟ اٌششوبد ثأ١ّ٘خ اٌز١ّض 

 ٚاٌذٌٟٚ.

صُ عبء فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ ػجبسح )ئْ ِب رمذِٗ اٌؾىِٛخ فٟ  -

١ِذاْ اٌزأ١ً٘ اٌشبًِ ٌزؾغ١ٓ رٕبفغ١خ اٌششوخ غ١ش وبفٟ ثبٌّمبسٔخ ِغ 

%( ِٚزٛعؾ ؽغبثٟ 33.66ِزطٍجبد اٌغٛق اٌذ١ٌٚخ( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ )

( ٠ٚؼضٚ اٌجبؽش رٌه ٌمٍخ ا٘زّبَ 3.32%( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )4.33)
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ىِٛخ اٌّزّضٍخ فٟ ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚااللزظبد ِٚشوض ر١ّٕخ اٌظبدساد اٌؾ

 ٌزأ١ً٘ اٌششوبد فٟ اٌغٛق اٌذ١ٌٚخ.

صُ عبءد فٟ اٌّشرجخ األخ١شح ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ )اعزفبدح اٌششوخ ِٓ لشٚع  -

%( 53.5ِب١ٌخ ِّٕٛؽخ ِٓ اٌذٌٚخ ٌذػُ اٌظبدساد( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ )

( ٠ٚؼضٚ اٌجبؽش رٌه ١1.35بسٞ )%( ٚأؾشاف ِؼ2.33ِٚزٛعؾ ؽغبثٟ )

 ٌؼذَ ا٘زّبَ اٌذٌٚخ ثذػُ اٌششوبد ػٕذ اٌزٛعٗ ئٌٝ اٌغٛق اٌذ١ٌٚخ.

 

 ثبيُبً: اختجبر انفروض اإلحصبئُخ:

إحصبئُخ  ال َىجذ أثر يؼُىٌ رو دالنخ٠ٕض ػٍٝ أٔٗ " انفرض:

 ". إلضتراتُجُخ انتًبَس ػهً إدارح وتًُُخ انصبدراد ثبنشركبد انصُبػُخ انهُجُخ

ٚؽزٝ ٠زّىٓ اٌجبؽش ِٓ اخزجبس اٌفشع اٌفشػٟ االٚي ِٓ اٌفشع 

 Simpleاٌشئ١ظ اٌضبٟٔ لبَ اٌجبؽش ثبعزخذاَ رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌخطٟ اٌجغ١ؾ 

linear regression analysis  اٌّشثؼبد اٌظغشٜ ٚرٌه ثبعزخذاَ ؽش٠مخ

Ordinary Least Squares (OLS)  ٚثؼغ اخزجبساد ِمذساد االٔؾذاس

ٚأٚػؾذ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌٍفشع ِب اٌّشثؼبد اٌظغشٜ ٓ ٚاٌزؾمك ِ

:ٍٟ٠ 

  

 اإلدارح انؼهُب ويىظفٍ انتطىَك فٍ انشركبد انصُبػُخ:

 إدارح وتًُُخ انصبدراد انهُجُخ اٌّزغ١ش اٌزبثغ:

 (8جذول رلى )

اختجبر يؼبيالد االَحذار وَتبئج االرتجبط نهفرض انفرػٍ األول يٍ انفرض 

 فئخ اإلدارح انؼهُب ويىظفٍ انتطىَك انرئُص انثبٍَ 

 انًتغُر انًطتمم
يؼبيم 

 االَحذار
 tلًُخ 

يطتىي 

 انذالنخ

انمرار 

ػُذ 

α=0.05 

يؼبيم ارتجبط 

 rثُرضىٌ 

 اإلجًبنٍ

لًُخ دَرثٍ 

واتطىٌ 

Dw 

إضتراتُجُخ 

 انتًبَس
 1.861 0.608 ِؼٕٛٞ 0.0 11.95 0.473
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 (9جذول رلى )

 نهفرض انفرػٍ األول يٍ انفرض انرئُص انثبٍَ ANOVAتحهُم انتجبٍَ 

 فئخ االدارح انؼهُب ويىظفٍ انتطىَك

يصبدر 

 االختالف

درجبد 

 انحرَخ

لًُخ 

F 

يطتىي 

 انذالنخ

انمرار 

ػُذ 

α=0.05 

يؼبيم 

انتحذَذ 

r
2

 

انُطجخ 

انغُر 

يفطرح 

% 

 االٔؾذاس

 اٌجٛالٟ

1 

240 
 %63.6 %63.4 ِؼٕٛٞ 0.0 140.4

Dl =1.666 Du=1.669     DW ل١ُ عذ١ٌٚخ ِغزخشعخ ِٓ عذاٚي     

 

 يٍ انُتبئج انطبثمخ َتضح نهجبحث يب َهٍ:

وبٔذ ل١ّخ ِغزٜٛ اٌذالٌخ فٟ عذٚي اخزجبس ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ٚ ِؼبًِ  -1

ِّب ٠ؼٕٟ ٚعٛد  (α=0.05)االٔؾذاس ٌٍّٕٛرط الً ِٓ ل١ّخ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ 

أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ إلعزشار١غ١خ اٌزّب٠ض وبؽذ اعزشار١غ١بد 

اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ ٚرٌه ػٍٝ ئداسح ٚر١ّٕخ اٌظبدساد ا١ٌٍج١خ فٟ اٌششوبد 

 اٌظٕبػ١خ ِؾً اٌذساعخ.

وبٔذ ئشبسح ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ٚأ٠ؼبً ِؼبًِ االٔؾذاس ئشبسح ِٛعجخ  -2

ػزّبد ػٍٝ ئعزشار١غ١خ اٌزّب٠ض أدٜ رٌه ٌض٠بدح ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أٔٗ وٍّب صاد اال

ثبٌششوبد اٌظٕبػ١خ ِؾً اٌذساعخ ِٓ ٚعٙخ  ئداسح ٚر١ّٕخ اٌظبدساد ا١ٌٍج١خ

 ٔظش اػؼبء االداسح اٌؼ١ٍب.

وبٔذ ل١ّخ ِغزٛٞ اٌذالٌخ الخزجبس ِؼ٠ٕٛخ إٌّٛرط اإلعّبٌٟ ِٓ عذٚي  -3

ANOVA  اخزجبس[F الً ِٓ ل١ّخ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ ](α=0.05)  ٚ٘زا

٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبد ػٍٝ إٌزبئظ اٌزمذ٠ش٠خ ٚوزٌه ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ 

 ػٍٝ ِغزّغ اٌذساعخ.
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r= %63.4وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ  -4
2 

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس 

ِٓ اٌزغ١شاد  %63.4فٟ ئعزشار١غ١خ اٌزّب٠ض ِغئٌٛخ ػٓ رفغ١ش ِب ٔغجزٗ 

%  36.6خ اٌظبدساد ا١ٌٍج١خ ٕٚ٘بن ِب ٔغجزٗ اٌزٟ رؾذس فٟ ئداسح ٚر١ّٕ

 .random errorرشعغ ئٌٝ ؽذ اٌخطأ اٌؼشٛائٟ 

 :OLSاٌّشثؼبد اٌظغشٜ ٌٍزأوذ ِٓ افزشاػبد  -5

وبٔذ ل١ّخ  Auto correlationالخزجبس ِشىٍخ االسرجبؽ اٌزارٟ ث١ٓ اٌجٛالٟ 

ٚثبٌٕظش ٌٍم١ُ اٌغذ١ٌٚخ  Dw =1.861ئؽظبئ١خ د٠شثٓ ٚارغْٛ اٌّؾغٛثخ 

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أٔٗ ػذَ  (Du, 4- Du)ٔغذ أْ رٍه اٌم١ّخ رٕؾظش ث١ٓ اٌم١ّز١ٓ 

 ٚعٛد ربَ ِشىٍخ االسرجبؽ اٌزارٟ ث١ٓ اٌجٛالٟ )األخطبء(.

 

ِّب عجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽش سفغ اٌفشع اٌفشػٟ اٌؼذِٟ ٚلجٛي اٌفشع اٌجذ٠ً 

إحصبئُخ إلضتراتُجُخ انتًبَس ػهً  َىجذ أثر يؼُىٌ رو دالنخاٌزٞ ٔض ػٍٝ أٔٗ "

 ".إدارح وتًُُخ انصبدراد ثبنشركبد انصُبػُخ انهُجُخ

ِّب عجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽش سفغ اٌفشع اٌفشػٟ اٌؼذِٟ ٚلجٛي اٌفشع اٌجذ٠ً اٌزٞ 

إحصبئُخ إلضتراتُجُخ انتًبَس ػهً  َىجذ أثر يؼُىٌ رو دالنخٔض ػٍٝ أٔٗ "

 ".خ انهُجُخإدارح وتًُُخ انصبدراد ثبنشركبد انصُبػُ

 

 انجسء انراثغ: انُتبئج وانتىصُبد

 

 أوالً: انُتبئج:

رٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أٔٗ ٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ إلعزشار١غ١خ  -1

 رّب٠ض إٌّزظ ػٍٝ ئداسح ٚر١ّٕخ اٌظبدساد فٟ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ.

ٌٍؼب١ٍِٓ ٚرٌه أصجزذ اٌذساعخ أْ اٌششوبد ال رٙزُ ثزخظ١ض اٌٛلذ ٚاٌّبي  -2

ٌز١ٌٛذ األفىبس اٌخبطخ ثبٌّٕزظ ٚأْ اٌششوبد ال رٙزُ ثزمذ٠ُ ػّبٔبد رزألٍُ 

 ِغ وً عٛق ػٍٝ ؽذٖ ٚعٌٙٛخ اعزخذاَ إٌّزظ.
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 ثبَُبً: انتىصُبد:

ػشٚسح ئدسان ئداسح اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ أل١ّ٘خ رّب٠ض إٌّزظ ِٓ 

 خالي اٌم١بَ ثؼذد ِٓ األٔشطخ ِٕٙب:

 اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّزغبسػخ فٟ عٛق إٌّبفغخ.ِٛاوجخ  -

اال٘زّبَ ثؼ١ٍّخ ر١ٌٛذ األفىبس ٚرط٠ٛش٘ب ٠ٚخظض اٌٛلذ ٚاٌّبي اٌىبفٟ  -

 ٌزٌه.

 اٌشثؾ ِغ اٌّإعغبد األوبد١ّ٠خ ٌٍّشبسوخ فٟ اٌزط٠ٛش ٚاٌزؾغ١ٓ. -

 األخز فٟ االػزجبس ؽبعبد اٌؼّالء ٚاالعزفبدح ِٕٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌزط٠ٛش. -
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