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This study aims to identify the effect of theory-based scenarios on the success of strategic planning 
in the  Arab Potash Company. 

To achieve the goals of the study, a self-administrated questionnaire was designed. 60 questionnaires 
were distributed over a comprehensive sample of managers, and 50 questionnaires were collected with a  
response rate of 83.3% 

The study applies certain statistical techniques to show  the characteristics of the sample study and 
to test the main and sub-hypothesis such as Cronbach Alpha to test reliability, multiple regression using 
F.Test, and simple regression using T.Test.
The study was concluded with the following results:
- There is a statistically significant effect of the application of the style of scenarios with regards to the 
accuracy of expectations about the movement of factors in both internal and external environments in Arab 
Potash Co. 

- There is a statistically significant effect of the application of the style of scenarios with regard to the 
effectiveness of Arab Potash Company and its market share. 

Based on the above results, the researcher makes the following recommendations: 
• Raising awareness as to the  importance of having a strategic plan and of enhancing the roles of different 
styles of scenarios. 

• Providing regular training workshops on how to  develop the abilities of the members of the strategy  team, 
and on how to qualify the members to respond effectively to those factors that influence the competitive 
environment of the work place. 
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يعترب حتليل عوامل القوة وال�ضعف والفر�ص 
والتهديدات اأداة تخطيط اإ�ضرتاتيجي حتقق االت�ضاق 
درا�ضة  خالل  من  الداخلية،  املنظمة  قدرات  بني 
نواحي القوة وال�ضعف فيها، وبني الظروف البيئية، اأي 
اخلارجية،  البيئة  املوجودة يف  والتهديدات  الفر�ص 
اإذ اإن القيام مبراجعة تلك النواحي ي�ضاعد على حتديد 
للمنظمة؛  النجاح  حتقق  التي  االإ�ضرتاتيجية  اخلطط 
بني  االت�ضاق  حتقيق  على  ي�ضاعد  التحليل  اأن  ذلك 

املنظمة وبيئتها ب�ضقيها)احلجار، 2011(.
  Scena وكلمة �ضيناريو م�ضتقة من م�ضطلح
www.khamis.( التي تعني النظر باللغة االإيطالية
واالأحداث  لالأو�ضاع  التمثيلي  الو�ضف  وهو   ،)ae
�ضيناريوهات  عن  نتكلم  وعندما  الوقوع.   املحتملة 

م�ضتقبلية ملنظمة ما، فاإننا نق�ضد الو�ضف التمثيلي،  
اإىل نقطة حمددة  الراهن، وو�ضواًل  الو�ضع  بدءًا من 
البحوث  جمال  يف  ا�ضتخدمت  وقد  امل�ضتقبل.  يف 
التوقع  عملية  يف  للم�ضاعدة  االإداري  الطابع  ذات 
العاقل، ورفع م�ضتوى توظيف االأ�ضلوب العلمي يف 
التخطيط واملفا�ضلة بني البدائل؛ بهدف ر�ضم �ضورة 
اإجمالية، ور�ضم م�ضار م�ضتقبلي اآمن  للمنظمة وفقا 

.)www.khamis.ae( للمعطيات الراهنة
ال�رسعة؛  �ضديدة  البيئية  للتغريات  وجماراة 
طور  من  االنتقال  املعا�رسة  املنظمة  على  حتّتم  فقد 
�ضيناريوهات؛  ت�ضميم  اإىل  اإ�ضرتاتيجيات  ت�ضميم 
فبينما تفر�ص االإ�ضرتاتيجية ت�ضوراتها اخلا�ضة حول 
تفرت�ص  واحد،  اجتاه  يف  باملنظمة  وتدفع  امل�ضتقبل، 



لالحتماالت  مفتوح  امل�ضتقبل  اأن  ال�ضيناريوهات 
كافة، مبا يو�ضع اأفق الت�ضور اأمام املدير؛ ال�ضتعرا�ص 
للمدير  بينها، وهو ما يقدم  البدائل واملفا�ضلة فيما 
بامل�ضتقبل. املتعلقة  البدائل  التدرب وعر�ص  فر�ص 

مشكلة الدراسة و تساؤالتها:

يلعب ا�ضتخدام اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات دورًا 
مهمًا يف جناح اخلطة االإ�ضرتاتيجية اأو ف�ضلها ؛ نظرًا 
 SWOT حتليل  دقة  على  االأ�ضلوب  هذا  العتماد 
وم�ضتوى ح�ضا�ضية منّفذيه لتغريات البيئة التناف�ضية 
وح�ضن اأدائهم لالأدوار االفرتا�ضية مبا يجعل التعامل 
بهذا ال�ضدد يحتل خ�ضو�ضية بالغة التعقيد؛ ال �ضيما 
التو�ضع  اإىل  ت�ضعى  التي  املنظمات  من  الكثري  لدى 
وتقوية موقفها التناف�ضي، حيث  تعترب هذه الدرا�ضة 
ا�ضتخدام  مدى  تبني  فهي  االأهمية؛  من  قدر  على 
اخلطة  جناح  يف  ودوره  ال�سيناريوهات  اأ�سلوب 
الإ�سرتاتيجية باملنظمات)�رشكة البوتا�س العربية 
امل�ساهمة املحدودة(، وبالتايل تتمثل م�ضكلة الدرا�ضة 
الت�ضاوؤالت  من  جمموعة  عن  االإجابة  حماولة  يف 
تو�ضح اأثر ا�ضتخدام اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات، وفاعلية 
اخلطة االإ�ضرتاتيجية يف املنظمات القائمة يف االأردن. 
وب�سكل حمدد فاإن الدرا�سة �ستحاول الإجابة عن 

الت�ساوؤلت الآتية:
1- هل تطبق �رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة 
اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات يف اإ�ضرتاتيجياتها ال�ضاملة؟
2- هل هناك تاأئري ال�ضتخدام اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات 
العربية  البوتا�ص  �رسكة  يف  االأداء  فاعلية  على 

امل�ضاهمة املحدودة وا�ضرتاتيجياتها ال�ضاملة؟
• ويتفرع عنه الأ�سئلة الآتية:

اأ - هل املنفذون على وعي باأهمية دقة حتليل SWOT؟
ب - هل املنفذون على وعي باأهمية التح�ّض�ص املبكر 
مبختلف  التناف�ضية  البيئة  يف  املحتملة  للتاأثريات 

عواملها؟
الالعبني  يهييء  م�ضبق  تدريب  هناك  هل  ت - 
االفرتا�ضيني لفهم م�ضامني ال�ضيناريوهات وا�ضتيعابها 

كم�ضاهد حمتملة احلدوث؟
ث - هل ميتلك الالعبون االفرتا�ضيون، كمنفذين ملنهج 
الأحداث  الالزمة  التخيل  مقدرة  ال�ضيناريوهات، 

امل�ضتقبل؟
فرضيات  الدراسة ونموذجها:

مت ت�ضميم منوذج للدرا�ضة يو�ضح طبيعة تفاعل 
متغرياتها، كما مت �ضياغة  فر�ضيات الدرا�ضة االآتية، 

التي �ضيتم اختبارها الحقا:
داللة  ذو  اأثر  اليوجد  الأوىل:  الرئي�سة  الفر�سية 
لتطبيق   ،)0.05( معنوية  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
اخلطة  جناح  على  ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب 
امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية 

املحدودة العاملة يف االأردن.
داللة  ذو  اأثر  اليوجد  الثانية:  الرئي�سة  الفر�سية 
لتطبيق   ،)0.05( معنوية  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
حول  التوقعات  دقة  على  ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب 
الداخلية  و  اخلارجية  البيئتني  يف  العوامل  حركة 
العاملة  العربية امل�ضاهمة املحدودة  البوتا�ص  ل�رسكة 

يف االأردن.
داللة  ذو  اأثر  اليوجد  الثالثة:  الرئي�سة  الفر�سية 
لتطبيق   ،)0.05( معنوية  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات، على فاعلية �رسكة البوتا�ص 
يف  االأردن  يف  العاملة  املحدودة  امل�ضاهمة  العربية 

تنفيذ اأهدافها املخططة.
داللة  ذو  اأثر  اليوجد  الرابعة:  الرئي�سة  الفر�سية 
لتطبيق   ،)0.05( معنوية  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
احل�ضة  منو  حتقيق  على  ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب 
ال�ضوقية ل�رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة 

العاملة يف االأردن.
اأثر ذو داللة  اليوجد  الرئي�سة اخلام�سة:  الفر�سية 
لتطبيق   ،)0.05( معنوية  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
ال�ضوق  رقعة  تو�ضيع  على  ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب 
ل�رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة  العاملة 

يف االأردن.



ويتفرع عن الفر�ضيات ال�ضابقة  االآتي:
داللة  ذو  اأثر  اليوجد  الأوىل:  الفرعية  الفر�سية 
اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية )0.05( ، ال�ضتخدام 
على   ،SWOT اال�ضرتاتيجي  التحليل  ح�ضيلة 
العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية  اخلطة  جناح 

امل�ضاهمة املحدودة العاملة يف االأردن.
داللة  ذو  اأثر  اليوجد  الثانية:  الفرعية  الفر�سية 
لتدريب   ،)0.05( معنوية  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
ال�ضيناريوهات، على جناح اخلطة  احل�ضا�ضية ملنفذي 

امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية 
املحدودة العاملة يف االأردن.

داللة  ذو  اأثر  اليوجد  الثالثة:  الفرعية  الفر�سية 
اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية )0.05(، الإتقان لعب 
ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية  اخلطة  جناح  على  االأدوار، 
يف  العاملة  املحدودة  امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص 

االأردن.
نموذج الدراسة:

التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة

•اأ�سلوب ال�سيناريوهات:
ال�سيناريوهات .. احتمالت ولي�س بال�رشورة تنبوؤات:

يخطئ من يعتقد باأن ال�ضيناريو هو نوع من 
التنبوؤ بامل�ضتقبل، فهو ا�ضتعرا�ص لكل االحتماالت 
القول  ميكننا  بل  للم�ضتقبل.  املمكنة  والتنبوؤات 
تنبوؤ  جمرد  هي  املنطلق،  هذا  من  االإ�ضرتاتيجية،  باأن 
اعتمادًا  التكذيب  اأو  الت�ضديق  يحتمل  بامل�ضتقبل 
على التطور احلقيقي لالأحداث الواقعية.  ينفر عديد 
من املديرين من مفهوم »ا�ضت�رساف امل�ضتقبل«؛ نتيجة 
العتقادهم بعجز موؤ�رسات احلا�رس عن اإبراز اأي من 
اأن نقول، ب�ضيء من  اجتاهات امل�ضتقبل، لكن ميكننا 
التاأكد، اإن عملية بناء �ضيناريوهات امل�ضتقبل تخرج 
عن  ت�ضوراتنا  وتتحدد  ال�ضيقة.  الدائرة  هذه  من 

امل�ضتقبل بحدود خيالنا ومعلوماتنا عنه. وبهذا تكون 
ال�ضيناريوهات اأف�ضل و�ضيلة للتفكري يف امل�ضتقبل 
دون ال�ضقوط يف �رسك التنبوؤات املتحيزة وال�ضيقة.
و�ضف  للمديرين  ت�ضمح  ال�ضيناريوهات  اإن 
م�ضتقبل ممكن احلدوث يف ظل توافر معطيات معينة،  
الأو�ضاع  النا�ضج  الر�ضيد  االفرتا�ص  تتيح  وهي 
)فاهي  معينة  معطيات  ظل  يف  الوقوع  حمتملة 
تنبوؤ  اإنه  القول  اإىل  يقودنا  وهذا   .)1998 وراندال، 
يركز على تتبع حركة املتغريات ودورها يف ت�ضكيل 
التنبوؤ مبجموعة  يبداأ  املنظمة؛ حيث  �ضورة م�ضتقبل 
ما  ثم  امل�ضتقبل،  م�ضبقًا حول  املحددة  االفرتا�ضات 
يلبث اأن يتطور ليقدم �ضورة افرتا�ضية اأكرث مالئمة 

ومطابقة للواقع. 



:SWOT حتليل•
حتليل  كاأداة  امل�ضطلح  هذا  ي�ضتخدم 
العلوم االإدارية  اإ�ضرتاتيجي عامة يف عدة جماالت: 
واملالية، والتنمية الب�رسية،... وغريها. وت�ضري  حروفه 
االأربعة باالإجنليزية اإىل S-W-O-T، وميكن تعريفها 

كما ياأتي:
القوة  Strengths عنا�رس القوة يف املنظمة والتي 

متيزها عن غريها من املنظمة. 
نقاط ال�ضعف   Weaknesses وت�ضري اإىل الثغرات 

اأو م�ضادر االإخفاق من داخل املنظمة.
الفر�س Opportunities وهي التي ميكن اأن تاأتي 
املنظمة على  املنظمة، وكلما زادت قدرة  من خارج 
ا�ضتثمارها انعك�ص ذلك على �ضكل جناحات حترزها 

املنظمة. 
التهديدات  Threats وتاأتي من خارج املنظمة وت�ضبب 

ا�ضطرابات للم�رسوع.
• تدريب احل�سا�سية:

له تعريفات عدة، منها: اأنه درا�ضة حالة عدم 
اأوغريها(  )الرقمية  الريا�ضية  للمخرجات  التاأكد 
عدم  حلالة  املوارد  خمتلف  يف  تق�ضيمها  ميكن  التي 
التاأكد مبدخالتها. ويرى الباحث اأن هذا التعريف هو 

االأن�ضب ملو�ضوع الدرا�ضة.
•لعب الأدوار: 

االأدوار  بع�ص  تقم�ص  اإىل  املنظمة  حتتاج 
انطالقًا من الو�ضع الفعلي اأو املتوقع؛ كي تتمكن من 
ر�ضم ال�ضورة الذهنية للم�ضتقبل وت�ضورها تاأ�ضي�ضا 

على ال�ضيناريو امل�ضتخدم.
•الفاعلية: 

على  املنظمة  قدرة  اإىل  ي�ضري  مفهوم  وهو 
اأمرا ما  امل�ضتهدفة؛ فعندما ن�ضف  حتقيق املخرجات 
باأنه فّعال من حيث االأداء والتطابق مع املعيار، فهذا 
والفًتا  عميقًا  انطباعا  حققت  املخرجات  اأن  يعني 

للنظر وفقا ملعايري اجلودة املعتربة.
أهمية الدراسة:

اأثر  من  اأهميتها  احلالية  الدرا�ضة  ت�ضتمد 
جناح  يف  ودوره  ال�ضيناريوهات  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام 
اخلطة االإ�ضرتاتيجية يف املنظمات العاملة يف االأردن 
)حالة درا�ضية على �رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة 

املحدودة(.
من  املزيد  ال�ضيناريوهات  مو�ضوع  يتطلب 
به  تتمتع  اأن   يفرت�ص  ملا  وذلك  والدرا�ضة؛  البحث 
مواجهة  على  كبرية  قدرة  من  الر�ضيدة  القيادة 
التحديات وحاالت عدم التيقن، التي اأ�ضبحت �ضمة 
يتطلب  الذي  االأمر  نعي�ضه،  الذي  الع�رس  غالبة يف 
القيادية  املهارات  تنمي  اأن  والدول  املنظمات  من 
مواجهة  على  قادرين  لي�ضبحوا  فيها  العاملني  لدى 
التحديات، لذا تاأتي اأهمية هذه الدرا�ضة كونها تبحث 
ال�ضيناريوهات  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  دور  مو�ضوع  يف 
يف جناح اخلطة االإ�ضرتاتيجية وتاأثريها على فاعلية 
االأداء يف �رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة، 
اإىل  التطلع  الدرا�ضة  هذه  اإجراء  من  الق�ضد  وكان 
املفاهيم  هذه  بني  تربط  جديدة  علمية  اإ�ضافة  تقدمي 

احلديثة ب�ضبب اأهميتها وحداثتها.
أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدرا�ضة اإىل:
1. قيا�ص االأهمية التي توليها �رسكة البوتا�ص العربية 
امل�ضاهمة املحدودة ال�ضتخدام اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات 

يف و�ضع خطتها االإ�ضرتاتيجية.
العربية  البوتا�ص  �رسكة  اهتمام  م�ضتوى  بيان   .2
املتعلقة  املعلومات  باإتاحة  املحدودة  امل�ضاهمة 
بح�ضيلة التحليل الرباعي SWOT اأمام فريق بناء 

ال�ضيناريوهات. 
التخطيط  فريق  اأع�ضاء  فهم  مدى  قيا�ص   .3
امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  االإ�ضرتاتيجي يف �رسكة 
ح�ضا�ضيتهم  ومدى  املحيطة،  للبيئة  املحدودة 

للمتغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية.



يف  ال�ضيناريوهات  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  دور  بيان   .4
امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  �رسكة  االأداء يف  فاعلية 

املحدودة.
لالإ�ضرتاتيجية  املنفذ  الفريق  تدريب  اأهمية  بيان   .5

على اإتقان لعب االأدوار.
ال�ضيناريوهات  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  تاأثري  اإظهار   .6
العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  التناف�ضي  املوقف  على 

امل�ضاهمة املحدودة.
اإلطار النظري و الدراسات السابقة ذات الصلة 

يوفر ال�ضيناريو بدائل نظرية مل�ضتقبل املنظمة، 
ال�ضوق،  اإليه   يوؤول  قد  ما  حتديد  منها  والغر�ص 
تطراأ.  قد  التي  املختلفة  التغيريات  علي  والوقوف 
يتم  وعملياتي  علمي  طابع  ذات  خطة  وال�ضيناريو 
و�ضعها للتعرف على البدائل املحتملة م�ضتقبال. وهو 

تعريف لو�ضع م�ضتقبلي حمتمل احلدوث.
اأهداف التخطيط با�ضتخدام ال�ضيناريو وفوائده 

)Greeuw, et al.)2000(
يعد التفكري با�ضتخدام ال�ضيناريو مبثابة منهج 

اإ�ضرتاتيجي للتخطيط، فهو: 
1- ي�ضتخدم لت�ضميم خطط تت�ضم باملرونة وطويلة 

االأجل.
من  املنظمة  م�ضتقبل  اإىل  للتعرف  منهجية  يعد   -2
تاأثريات  على  والوقوف  املحيطة،  البيئة  فهم  خالل 
القوى الدافعة املوؤثرة وال�ضاغطة التي قد توؤثر يف 

ال�ضوق.
معرفة  بغر�ص  امل�ضتقبل  التفكري يف  اإىل  يوؤدي   -3

ظروف العمل امل�ضتقبلية.
بني  املرن  التفكري  ميزة  ت�ضجيع  على  يعمل   -4

االأطراف الرئي�ضة.
وي�ضع  والتقليدي،  املقولب  االأداء  مع  يتعامل   -5

ت�ضورات جديدة عن حالة ال�ضوق.
ال�سيناريو  با�ستخدام  التخطيط  عنا�رش  حماور/ 

)IZT,2007(

كي تنجح االإدارة يف ت�ضميم �ضيناريو جيد 
قادر علي توجيه املنظمة يف االجتاه ال�ضحيح، يجب 
تتبعها  التي  واخلطوات  ال�ضيناريو  مالمح  حتدد  اأن 
يف ت�ضميمه؛ ليكون ال�ضيناريو قاباًل لالعتماد عليه، 

فال�ضيناريو يجب اأن تتوافر فيه االأمور االآتية:
اأ - اأن يكون مو�ضوعيا قابال للتحقق، وميكن متييزه من 
اإ�ضارات خالل  الوقت الراهن الذي تعاي�ضه املنظمة.
ب - اأن يكون لالإبداع فيه دور يف ا�ضتك�ضاف اآفاق 

للتفكري وتو�ضيعه، وميكن توليد اأفكار جديدة. 
ت - اأن يكون ذا �ضلة باملنظمة ومهًما لها.

داخليا، مت  من�ضجما  متما�ضكا  مت�ضقا  اأن يكون  ث - 
ت�ضميمه وفقا لروؤى واقعية ولي�ضت اأحالما.

املنظمة  الأع�ضاء  بالن�ضبة  حتديًا  ي�ضكل  اأن  ج - 
والعاملي فيها.

ا�ستخدام اأ�سلوب ال�سيناريو يف التخطيط
ملحاولة  طريقة  هو  ال�ضيناريوهات  اأ�ضلوب 
التوقع بالبيئة، وهو طريقة للتفكري يف كيف �ضيكون 
للتكيف  املنظمة، ويتيح و�ضع طريقة  عليه م�ضتقبل 

مع امل�ضتقبل )ال�ضيناريوهات هي امل�ضتقبل(.
متطلبات تطبيق اأ�سلوب ال�سيناريوهات:

           ل يخلو اأ�سلوب ال�سيناريو ومنهجيته، يف 
التفكري والتخطيط‘ من اخلطوات العلمية واملنطقية 

حيث يتطلب تطبيقه ما ياأتي:
- حتديد الهدف الرئي�ص، وهو عادة ت�ضاوؤل، مثل: ما 

االآثار املرتتبة على تنفيذ م�رسوع ما؟
العوامل  مثل:  الرئي�ضة،  البيئية  العوامل  حتديد   -
حتدث  التي  والتغريات  والتكنولوجية،  االقت�ضادية 

عليهما.
واملوؤثرة  الدافعة  واملجتمعية  البيئية  القوى  - حتديد 

وال�ضاغطة.
- التدرج يف حتديد االأهمية الن�ضبية للعوامل املوؤثرة 
وتو�ضيفها، وعدم الت�رسع يف التيقن ب�ضاأن اأي منها.



- تطوير منهج ال�ضيناريو واأ�ضلوبه، من خالل الرتكيز 
على البيئة والعوامل املوؤثرة .

هذا  تبني  نتيجة  املرتتبة  االآثار  علي  التعرف   -
ال�ضيناريو اأو ذاك.

- حتديد املوؤ�رسات الرئي�ضة لواقع عملية التخطيط؛ 
نتيجة تطبيق ال�ضيناريو.

القوة وال�سعف والفر�س  اأ�سلوب حتليل جوانب 
)S.W.O.T( والتهديدات

اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  دور  مو�ضوع  يعد 
ال�ضيناريوهات يف جناح اخلطة االإ�ضرتاتيجية من اأهم 
ملا  احلايل،  وقتنا  يف  بحثها  ميكن  التي  املو�ضوعات 
له من اأثر وا�ضح واإيجابي يف اإدارة احلروب واإجناح 
خططها. مما اأوجد قناعة لدى الباحثني باأنه من املهم 
اإدارة ال�رسكات العاملة يف  جتربة هذا االأ�ضلوب يف 
االأردن؛ ب�ضبب الت�ضابه الكبري جدًا بني �ضاحة احلرب 
الوا�ضحة  االأهمية  الرغم من  االأعمال. وعلى  وعامل 
التخطيط  يف  ال�ضيناريوهات  اأ�ضلوب  ال�ضتخدام 
االإ�ضرتاتيجي، فاإنه غري م�ضتخدم يف ال�رسكات العربية 
ب�ضكل عام، واالأردنية ب�ضكل خا�ص، با�ضتثناء عدد 
�ضئيل جدًا، مثل: �رسكة البوتا�ص )جمتمع الدرا�ضة(.

 الدراسات السابقة ذات الصلة
■ درا�ضة عواد )2013(، بعنوان »التخطيط با�ستخدام 
ال�سيناريو«: وقد هدفت الدرا�ضة اإىل بيان دور التخطيط 
 )Scenario Planning( ال�ضيناريو  با�ضتخدام 
واأهميته، حيث اأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأن ال�ضيناريوهات 
من �ضاأنها تقدمي بدائل نظرية للم�ضتقبل املتوقع، كما 
اأن هذا النوع من التخطيط ي�ضهم اإىل درجة كبرية 
اأفكار جديدة وخلقها؛ مما يزيد من كفاءة  يف طرح 
االإبداع، ال�ضيما اأن هذا االأ�ضلوب يف التخطيط يحدد 
بع�ص االأحداث املهمة التي �ضتحدث يف امل�ضتقبل، 
كما يحدد االأطراف الرئي�ضة الفاعلة للتعامل مع هذه 
االأحداث. وقد خل�ضت الدرا�ضة اإىل عدة نتائج، كان 
ال�ضيناريوهات  با�ضتخدام  التخطيط  اأن  اأهمها:  من 

�ضيناريوهات  تقدمي  على  القرار  �ضانعي  ي�ضاعد 
اأمانًا،  اأكرث  االقت�ضادي  امل�ضتقبل  جعل  يف  ت�ضهم 
الكويت  دولة  م�ضتقبل  تناولت  الدرا�ضة  اأن  ومبا 
االقت�ضادي، اإذ من املتوقع اأن ينخف�ص الطلب على 
النفط على الرغم من وفرته، وعليه البد من التفكري 
اجلدي يف اإيجاد البدائل االقت�ضادية لعوائد النفط 
يف الكويت. وقدم الباحث يف النهاية جمموعة من 
درا�ضات  عمل  �رسورة  على  فيها  ركز  التو�ضيات 
التغريات  يراعي  اإ�ضرتاتيجي  وتخطيط  م�ضتقبلية، 
االقت�ضادية واالجتماعية وال�ضيا�ضية والتكنولوجية 

والدميوغرافية.
■ درا�ضة اآل �ضريوزة )2011(، بعنوان »العالقة التفاعلية 
الإ�سرتاتيجي  ال�سيناريو  تخطيط  جناح  عوامل  بني 
وموؤ�رشات اأدائه واأثرها يف الإدارة الفاعلة لالأزمات«: 
جناح  عوامل  اأهم  بيان  اإىل  الدرا�ضة  هدفت  وقد 
اأجريت  حيث  االإ�ضرتاتيجي.  ال�ضيناريو  تخطيط 
القيادات  ميثلون  مفردة،   50 من  مكونة  عينة  على 
العراق،  يف  النجف  ملحافظة  املحلية  لالإدارة  العليا 
ميثلها  الت�رسيعية،  ال�ضلطة  من  كاًل  العينة  مّثلت  اإذ 
جمل�ص املحافظة، وال�ضلطة التنفيذية، متثلها االإدارة 
املدنية. ومن خالل حتليل البيانات التي مت جمعها من 
االآتية: النتائج  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  العينة،  اأفراد 
ال�ضيناريو االإ�ضرتاتيجي ميّكن  اإن ا�ضتخدام تقنية   -
االإدارة املحلية يف حمافظة النجف من زيادة فاعلية 

فرق العمل يف اكت�ضاف اإ�ضارات االإنذار املبكر.
ال�ضيناريو االإ�ضرتاتيجي ميكن  اإن ا�ضتخدام تقنية   -
فاعلية  زيادة  من  النجف  ملحافظة  املدنية  االإدارة 

عوامل جناح تخطيط ال�ضيناريو االإ�ضرتاتيجي.
Montibeller and Mo -  )20112 ■

ton، بعنوان: 
“Extending the use of Scenario Plan-
ning and MCDA for the Evaluation 
of Strategic Options”.



وهدفت الدرا�ضة بيان كيف ميكن ملجموعة متنوعة من 
ب�ضكل جيد واملتغريات  تتواءم  التي  ال�ضيناريوهات 
الكمية والنوعية املعّرفة واملحددة اأن تتطور ب�رسعة، 
عدم  عن  الناجم  الف�ضل  يف  التحقيق  هدفت  كما 
حتليل  اإجراءات  ت�ضّهل  متعددة  معايري  ا�ضتخدام 
وقد  وعربها.  ال�ضيناريو  مقارنات  داخل  القرار 
حالة  درا�ضة  منهج  با�ضتخدام  الدرا�ضة  اأجريت 
القرارات املتعلقة باالأمن الغذائي يف كل من ترينيداد 
وتوباغو، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل نتائج من اأهمها:
- اإن املواءمة بني �ضيناريو التخطيط واملعايري املتعددة 
تقييم  لعملية  عظيمة  فائدة  يقدم  القرار  لتحليل 

اخليارات االإ�ضرتاتيجية.
■ درا�ضة )Chermack, et al  )2010، بعنوان: 

Two Strategies for Leveraging 
Teams toward Organizational Ef-
fectiveness. Scenario Planning 
and Organizational Ambidexterity
�ضعيد  على  رئي�ضتني  اأداتني  تقدمي  الدرا�ضة  هدفت 
تفعيل دور فرق العمل يف حتقيق الفاعلية التنظيمية؛ 

حيث تو�ضلت اإىل النتائج االآتية:
التخطيط  على  تعتمد  املنظمات  من  العديد   -

االإ�ضرتاتيجي لتحقيق الفاعلية التنظيمية.
- ا�ضتخدام ال�ضيناريوهات يف التخطيط وتبني الرباعة 
املناهج االإ�ضرتاتيجية  التنظيمية يعمالن على زيادة 

ال�ضائعة.
- اإن هاتني االأداتني االإ�ضرتاتيجيتني لهما فائدة كبرية 
يف تعزيز الفاعلية التنظيمية، وقد اأو�ضى الباحثون 
التنظيمية  هياكلها  بتعديل  املنظمات  قيام  ب�رسورة 
على  القادرة  العمل  فرق  بناء  على  قادرة  لت�ضبح 
زيادة الفاعلية التنظيمية، واإ�ضاعة هذا االأ�ضلوب يف 

اإجناز املهمات.
بعنوان"اأثر   ،)2009( والعبيدي  الدباغ  درا�ضة   ■
العوامل الإ�سرتاتيجية يف حت�سني فاعلية تقومي الأداء 

الإداري للم�ساريع": وقد هدفت هذه الدرا�ضة اإىل:

للعوامل  ال�رسكة  توليها  التي  االأهمية  قيا�ص   -1
االإ�ضرتاتيجية، ومن بينها اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات.

2- بيان عمق فهم العوامل االإ�ضرتاتيجية اال�ضتباقية 
لل�رسكة من قبل اإدارة امل�رسوع وو�ضوحها، خا�ضة 
من حيث حتليل البيئة الداخلية واخلارجية، اأو حتديد 

املهمة، اأو ا�ضتخدام اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات.
3- بيان مدى تاأثري االهتمام بالعوامل االإ�ضرتاتيجية 
يف حت�ضني فاعلية تقومي االأداء االإداري للم�رسوع من 
خالل و�ضوح اأكرب يف تقدير جودة االأداء؛ باعتباره 

واحدًا من اأهم مكونات اإدارة اجلودة ال�ضاملة.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج، من اأهمها:

ودالة  وموجبة  قوية  ارتباطية  عالقات  وجود   -1
يف  واأثرها  االإ�ضرتاتيجية(،  )العوامل  بني  اإح�ضائيًا 

حت�ضني فاعلية تقومي االأداء االإداري.
املهمة  وحددت  اال�ضرتاتيجية  العوامل  ف�رست   -2
والعمليات،  م�ضتقلة،  كمتغريات  وال�ضيناريوهات، 
يف  االأثر  تباين  من   53% ن�ضبته  و�ضيط  كمتغري 
اأن  )اإدارة اجلودة ال�ضاملة(، وهذا يعني  املتغري التابع 
حال  يف  التابع  املتغري  يف  قويًا  اأثرًا  العوامل  لهذه 

اجتماعها.
املهمة  وحددت  اال�ضرتاتيجية  العوامل  ف�رست   -3
م�ضتقلة،  كمتغريات  ال�ضيناريوهات،  واأ�ضلوب 
ال�ضاملة،  اجلودة  واإدارة  و�ضيط،  والعمليات، كمتغري 
التابع  املتغري  تباين  من   59% ن�ضبته  تابع  كمتغري 

)جودة االأداء(. 
الطريقة واإلجراءات

 جمتمع الدرا�سة: 
متثل �رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة 
القليلة  ال�رسكات  من  الأنها  نظرًا  الدرا�ضة؛  جمتمع 
التنظيمي  هيكلها  يف  يوجد  التي  االأردن  يف  جدًا 
وحدة تخطيط ا�ضرتاتيجي، والتي اعتمد عليها مو�ضوع 

البحث ب�ضكل اأ�ضا�ضي.



عينة الدرا�سة: 
مت اختيار عينة منتقاة من جميع العاملني يف 
فريق التخطيط االإ�ضرتاتيجي، واملديرين يف االإدارة 
العليا، وعدد من العاملني يف االإدارات االأخرى يف 

�رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة.
وحدة املعاينة و التحليل: 

الفريق  اأع�ضاء  املعاينة من:  مت حتديد وحدة 
ومديري  العام،  واملدير  ال�رسكة،  يف  االإ�ضرتاتيجي 
التخطيط  مب�ضاألة  املعنيني  من  وعدد  االإدارات، 

االإ�ضرتاتيجي عمليًا يف �رسكة البوتا�ص العربية. 
اأدوات جمع البيانات:

البيانات؛  جلمع  كاأداة  اال�ضتبانة  ا�ضتخدمت 
حيث مت توزيع 60 ا�ضتبانة، ومت ا�ضرتداد 50 ا�ضتبانة، 

اأي ما ن�ضبته 83.33 % من العدد.
املعاجلة الإح�سائية:

ا�ضتخدمت الدرا�ضة جمموعة من االأ�ضاليب 
االإح�ضائية يف حتليل البيانات؛ منها: 

التكرارات  با�ضتخدام جداول  الو�ضفي  - االإح�ضاء 
والن�ضب واملئوية خل�ضائ�ص عينة الدرا�ضة. 

- جداول املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية 
ملتغريات الدرا�ضة.

- معامل كرونباخ األفا للتحقق من ثبات اأداة القيا�ص 
امل�ضتخدمة.

املتغريات  تاأثري  لقيا�ص  املتعدد  االنحدار  اختبار   -
.F-Test امل�ضتقلة جمتمعة على املتغري التابع

- اختبار االنحدار الب�ضيط لقيا�ص تاأثري متغري م�ضتقل 
.T-Test واحد على املتغري التابع

)التحليل  العينة  بخصائص  الخاصة  النتائج  أوالً: 

الوصفي(:

1( اجلن�س:

الن�ضبةالتكرارالفئة
%4182ذكر
%918اأنثى

%50100املجموع

جدول )1 ( خصائص عينة الدراسة حسب الجنس

يت�ضح من اجلدول رقم )1( اأعاله  اأن 82% 
من العينة ذكور والباقي اإناث. واأن هذه الغلبة للذكور 
جاءت لتعك�ص طبيعة املجتمع االأردين )ن�ضبة االإناث 
املجتمع  يف  العاملني  ن�ضبة  اإجمايل  اإىل  العامالت 
االأردين هي %15.6 وفقا لتقرير اإح�ضاءات العمل 
يف االأردن للعام 2013( ، باالإ�ضافة اإىل اأن �ضيا�ضة 
اال�ضتقطاب والتعيني التي تتبعها ال�رسكة، مل تتمكن 
من اال�ضتجابة لتطلعات املراأة االأردنية، فيما يتعلق 
امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  �رسكة  لدى  بالعمل 

املحدودة، على الرغم من اأن ت�رسيعات العمل وفرت 
وا�ضعة  فر�ضا  الرجل  مع  امل�ضاواة  قدم  على   لها 

لاللتحاق بالعمل لدى اأي من قطاعات العمل.



جدول )2 ( خصائص عينة الدراسة حسب العمر

جدول )4 ( خصائص عينة الدراسة حسب الموقع 
الوظيفي

الن�ضبةالتكرارالفئة
%1020اأقل من 30 �ضنة

%452652-30 �ضنة
%1428اأكرب من 45 �ضنة

%50100املجموع

الن�ضبةالتكرارالفئة
%816اإدارة عليا

%3468اإدارة و�ضطى
%816اإدارة تنفيذية

%50100املجموع

ح�ضب  الدرا�ضة  عينة  لتوزيع  النتائج  ت�ضري 
 46 عن  اأعمارهم  تقل  العينة  من   52% اأن  العمر 
�ضنة، مبعنى اأن غالبية فريق التخطيط االإ�ضرتاتيجي 
امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  ب�رسكة  العليا،  واالإدارة 
املحدودة، هم من جيل ال�ضباب، مما يعني اأنها �رسكة 

بدورها  التي جتد  ال�ضابة،  للعمالة  وم�ضتقطبة  جاذبة 
تطلعاتها  لتحقيق  مكانا مالئما  البوتا�ص  يف �رسكة 

نحو اال�ضتقرار الوظيفي.
3( احلالة الجتماعية:

جدول )3 ( خصائص عينة الدراسة حسب الحالة 
االجتماعية

الن�ضبةالتكرارالفئة
%1326اأعزب
%3774متزوج

%50100املجموع

رقم  اجلدول  يف  الواردة  البيانات،  من  يالحظ 
احلالة  ح�ضب  الدرا�ضة،  عينة  بخ�ضائ�ص  املتعلقة   ،)3(
وفريق  )املديرين،  العينة  من   74% اأن  االجتماعية، 
اأن  اإىل  ي�ضري  وهذا  متزوجون،  االإ�ضرتاتيجي(  التخطيط 

ما توفره ال�رسكة من حوافز مالية ومادية ومعنوية توؤمن 
لهم م�ضتقبال اآمنا.

4( املوقع الوظيفي:

رقم  يالحظ من البيانات، الواردة يف اجلدول 
ح�ضب  الدرا�ضة،  عينة  بخ�ضائ�ص  املتعلقة   ،)4(
يف  يعملون  العينة  من   68% اأن  الوظيفي،  املوقع 
دور  فاعلية  ذلك  من  وي�ضتنتج  الو�ضطى.  االإدارة 
االإدارة الو�ضطى على �ضعيد جناح منظومة االت�ضال 

ر�ضائل  تو�ضيل  بدورها يف  يتعلق  فيما  والتوا�ضل، 
التنفيذية،  االإدارة  اإىل  وتوجهاتها  العليا  االإدارة 
التنفيذية ونتائجها  االإدارة  اأعمال  ا�ضتجابات  ونقل 

اإىل االإدارة العليا.

2( العمر:



جدول )5 ( خصائص عينة الدراسة حسب سنوات 
الخبرة في العمل

جدول )6 ( خصائص عينة الدراسة حسب سنوات 
الخبرة في التخطيط االستراتيجي

جدول )7 ( نتائج اإلحصاء الوصفي 

التكرارالن�ضبةالفئة
5%10اأقل من �ضنة

1-520%10
6-922%11

24%1048 فاأكرث
50%100املجموع

5( �سنوات اخلربة يف العمل:

يالحظ اأن %48 من العينة تزيد خربتهم عن 
10 �ضنوات، واأن %22 من العينة ترتاوح خربتهم بني 

)9-6( �ضنوات، والبقية  تقل خربتهم عن 6 �ضنوات.
6( عدد �سنوات اخلربة يف التخطيط ال�سرتاتيجي:

الن�ضبةالتكرارالفئة
%612اأقل من �ضنة

5-11734%
9-61326%

%101122 فاأكرث
%36ال اإجابة
%50100املجموع

اجلدول  يف  الواردة  البيانات،  من  يالحظ 
رقم )6(، املتعلقة بخ�ضائ�ص عينة الدرا�ضة، ح�ضب 
التي  االإ�ضرتاتيجي  التخطيط  يف  اخلربة  �ضنوات 
يف  اال�ضرتاتيجي  التخطيط  وفريق  املدير  اأم�ضاها 
اأن  املحدودة،  امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  �رسكة 
مدتها  ترتاوح  خربات  ميتلكون  ممن  العاملني  عدد 
اإجمايل  %48 من  فاأكرث ميثلون  6-10 �ضنوات  بني 
االإدارة  �ضيا�ضية  اأن  اإىل  ي�ضري  وهذا  الدرا�ضة.  عينة 

العليا مبنية على االحتفاظ والرتكيز على املديرين 
الذين ميتلكون ر�ضيدا كبريا من اخلربات الطويلة يف 
التخطيط االإ�ضرتاتيجي، وهي خربات ميكن االعتماد 
الرئي�ضية؛  االإ�ضرتاتيجية  القرارات  اتخاذ  عليها يف 
ال�ضيناريوهات  ا�ضلوب  ا�ضتخدام  عند  وخا�ضة 

لتحقيق جناحات للخطة االإ�ضرتاتيجية.
ثانيًا: نتائج اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة 

)اإلحصاء االستداللي(:

فقرات اال�ضتبانة )15-1(و�ضط ح�ضابيانحراف معياري
ت�ضتخدم �رسكة البوتا�ص اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات يف و�ضع اخلطة 0.888933.8400

االإ�ضرتاتيجية لل�رسكة.
يتمتع اأع�ضاء فريقنا االإ�ضرتاتيجي باملهارات الالزمة لتنفيذ اأ�ضلوب 0.862843.5200

ال�ضيناريوهات و التخطيط اال�ضرتاتيجي دون احلاجة خلربات خارجية.



فقرات اال�ضتبانة )15-1(و�ضط ح�ضابيانحراف معياري
تهتم �رسكتنا باإجناز التحليل الرباعي SWOT  ؛ ملا له من اأثر يف و�ضع 0.942423.6400

ال�ضيناريوهات.
يخ�ضع اأع�ضاء الفريق اال�ضرتاتيجي لربنامج )تدريب احل�ضا�ضية(؛ بغية 0.994883.7000

تعميق وعيهم باالآثار املمكنة لعوامل البيئة املحيطة و التناف�ضية.
يخ�ضع اأع�ضاء الفريق االإ�ضرتاتيجي لربنامج )تدريب لعب االأدوار(؛ 0.947163.7551

لكي ي�ضاعدهم يف تنفيذ اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات بفاعلية.
اهتمام �رسكتنا بتحليل SWOT ، اأثر اإيجابيًا يف زيادة دقة توقعات 0.880633.8000

حركة عوامل البيئة التناف�ضية.
اهتمام الفريق االإ�ضرتاتيجي بتوظيف ح�ضيلة حتليل SWOT يف و�ضع 0.989953.8600

ال�ضيناريوهات، زاد من فاعلية ال�رسكة يف تنفيذ اأهدافها املخططة.
اهتمام الفريق االإ�ضرتاتيجي بتوظيف ح�ضيلة حتليل SWOT يف 0.885483.5400

ال�ضيناريوهات املو�ضوعة، اأ�ضهم يف منو احل�ضة ال�ضوقية لل�رسكة.
خ�ضوع اأع�ضاء الفريق االإ�ضرتاتيجي لربنامج )تدريب احل�ضا�ضية 0.880633.6000

اخلا�ص بعوامل البيئة التناف�ضية(، اأ�ضهم يف زيادة دقة توقعاتهم حلركة 
عوامل البيئة املحيطة ال�ضيما التناف�ضية.

خ�ضوع اأع�ضاء الفريق االإ�ضرتاتيجي لربنامج )تدريب لعب االأدوار(، 0.903733.8600
اأ�ضهم يف زيادة توقعاتهم حول حركة عوامل البيئة املحيطة و 

التناف�ضية.
اإتقان اأع�ضاء الفريق االإ�ضرتاتيجي لالأدوار، باعتبارهم )بدالء( عن 0.783503.7200

الالعبني احلقيقيني يف ال�ضوق التناف�ضي، اأ�ضهم يف زيادة فاعلية ال�رسكة 
الأهدافها املخططة.

يثبت ا�ضتخدام اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات يف التخطيط االإ�ضرتاتيجي 0.961293.8800
ل�رسكتنا، اأن له اإ�ضهاما مهما يف منو ح�ضتها ال�ضوقية.

يثبت ا�ضتخدام اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات يف التخطيط االإ�ضرتاتيجي، اأن 0.903733.8600
له اإ�ضهاما مهما يف تو�ضيع رقعة �ضوق �رسكتنا التناف�ضي.

اأجد اأن اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات ي�ضلح للتطبيق من قبل منظمات 0.876223.7400
االأعمال اخلا�ضة، كما العامة التي متلكها احلكومة.

)اإ�ضرتاتيجيات الطوارئ(، التي و�ضعها فريق ال�رسكة اال�ضرتاتيجي 0.983333.8200
كخطط بديلة، جنحت يف �ضمان املرونة يف خطتنا االإ�ضرتاتيجية 

ال�ضتيعاب املتغريات يف البيئة التناف�ضية.
نالحظ اأن اجتاهات العينة اإيجابية نحو الفقرات 
متو�ضط  من  اأكرب  احل�ضابية  متو�ضطاتها  الأن  اأعاله؛ 

اأداة القيا�ص )3(.
نتائج اختبار فرضيات الدراسة:

لقيا�ص  األفا(  )كرونباخ  اختبار  ا�ضتخدام  مت 

 α= قيمة  بلغت  حيث  القيا�ص،  اأداة  ثبات  مدى 
%96.2، وهي ن�ضبة ممتازة، كونها اأعلى من الن�ضبة 

املقبولة 60%.
الفر�سية الرئي�سة الأوىل: 

م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذو  اأثر  H0: اليوجد 



معنوية )0.05(، لتطبيق اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات، على 
جدول )8 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى 

جدول )9 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية 

جدول )10 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة 

F
املح�ضوبة

F
اجلدولية

F
SIG

نتيجة الفر�ضية 
العدمية

معامل االرتباط
r

معامل التحديد
r2

0.9230.852رف�ص86.3452.8000.000

F
املح�ضوبة

F
اجلدولية

F
SIG

نتيجة الفر�ضية 
العدمية

معامل االرتباط
r

معامل التحديد
r2

0.8210.674رف�ص30.9972.8000.000

F
املح�ضوبة

F
اجلدولية

F
SIG

نتيجة الفر�ضية 
العدمية

معامل االرتباط
r

معامل التحديد
r2

0.6940.482رف�ص13.9662.8000.000

املتعدد،  االنحدار  اختبار  ا�ضتخدام  مت  لقد 
اجلدول  يف  احلا�ضوب  لنتائج  مطالعتنا  من  وجند، 
ال�ضابق، اأن قيمة )F املح�ضوبة = 86.345( اأكرب من 
قيمتها اجلدولية، ومبا اأن قاعدة القرار تقبل الفر�ضية 
من  اأقل  املح�ضوبة  القيمة  كانت  اإذا   )H0( العدمية 
 )H0( العدمية  الفر�ضية  وترف�ص  اجلدولية،  القيمة 
اإذا كانت القيمة املح�ضوبة اأكرب من القيمة اجلدولية، 
 ،)H0( العدمية  الفر�ضية  نرف�ص  فاإننا  وبالتايل 
ونقبل الفر�ضية البديلة )H1(، وهذا يعني اأنه يوجد 

اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية )0.05(، 
اخلطة  جناح  على  ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق 

االإ�ضرتاتيجية ل�رسكة البوتا�ص العربية.
الفر�سية الرئي�سة الثانية:

م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذو  اأثر  H0: اليوجد 
ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق   ،)0.05( معنوية 
على دقة التوقعات حول حركة العوامل يف البيئتني 

اخلارجية والداخلية ل�رسكة البوتا�ص العربية.

املتعدد،  االنحدار  اختبار  ا�ضتخدام  مت  لقد 
اجلدول  يف  احلا�ضوب  لنتائج  مطالعتنا  من  وجند، 
ال�ضابق، اأن قيمة )F املح�ضوبة = 30.997( اأكرب من 
قيمتها اجلدولية، ومبا اأن قاعدة القرار تقبل الفر�ضية 
من  اأقل  املح�ضوبة  القيمة  كانت  اإذا   )H0( العدمية 
 )H0( العدمية  الفر�ضية  وترف�ص  اجلدولية،  القيمة 
اإذا كانت القيمة املح�ضوبة اأكرب من القيمة اجلدولية، 
 ،)H0( العدمية  الفر�ضية  نرف�ص  فاإننا  وبالتايل 
ونقبل الفر�ضية البديلة )H1( ، وهذا يعني اأنه يوجد 

اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية )0.05(، 
لتطبيق اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات، على دقة التوقعات 
حول حركة العوامل يف البيئتني اخلارجية والداخلية 

ل�رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة.
الفر�سية الرئي�سة الثالثة:

م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذو  اأثر  H0: اليوجد 
ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق   ،)0.05( معنوية 
امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  �رسكة  فاعلية  على 

املحدودة يف تنفيذ اأهدافها املخططة.

العربية. البوتا�ص  جناح اخلطة االإ�ضرتاتيجية ل�رسكة 



املتعدد،  االنحدار  اختبار  ا�ضتخدام  مت  لقد 
اجلدول  يف  احلا�ضوب  لنتائج  مطالعتنا  من  وجند، 
اأكرب   )13.966  = املح�ضوبة   F( قيمة  اأن  ال�ضابق، 
تقبل  القرار  قاعدة  اأن  ومبا  اجلدولية،  قيمتها  من 
القيمة املح�ضوبة  اإذا كانت   )H0( العدمية  الفر�ضية 
اأقل من القيمة اجلدولية، وترف�ص الفر�ضية العدمية 
القيمة  من  اأكرب  املح�ضوبة  القيمة  كانت  اإذا   )H0(
العدمية  الفر�ضية  نرف�ص  فاإننا  وبالتايل  اجلدولية، 
)H0(، ونقبل الفر�ضية البديلة )H1( ، وهذا يعني 

اأنه يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 
)0.05(، لتطبيق اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات، على فاعلية 
�رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة يف تنفيذ 

اأهدافها املخططة.
الفر�سية الرئي�سة الرابعة:

H0: ال يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق   ،  )0.05( معنوية 
البوتا�ص  ل�رسكة  ال�ضوقية  احل�ضة  منو  حتقيق  على 

العربية.

جدول )11 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة 

جدول )12 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الخامسة 

F
املح�ضوبة

F
اجلدولية

F
SIG

نتيجة الفر�ضية 
العدمية

معامل االرتباط
r

معامل التحديد
r2

0.8070.651رف�ص28.0012.8000.000

F
املح�ضوبة

F
اجلدولية

F
SIG

نتيجة الفر�ضية 
العدمية

معامل االرتباط
r

معامل التحديد
r2

0.8520.725رف�ص39.642.8000.000

املتعدد،  االنحدار  اختبار  ا�ضتخدام  مت  لقد 
اجلدول  يف  احلا�ضوب  لنتائج  مطالعتنا  من  وجند، 
اأكرب   )28.001  = املح�ضوبة   F( قيمة  اأن  ال�ضابق، 
تقبل  القرار  قاعدة  اأن  ومبا  اجلدولية،  قيمتها  من 
القيمة املح�ضوبة  اإذا كانت   )H0( العدمية  الفر�ضية 
اأقل من القيمة اجلدولية، وترف�ص الفر�ضية العدمية 
القيمة  من  اأكرب  املح�ضوبة  القيمة  كانت  اإذا   )H0(
العدمية  الفر�ضية  نرف�ص  فاإننا  وبالتايل  اجلدولية، 

)H0(، ونقبل الفر�ضية البديلة )H1( ، وهذا يعني 
اأنه يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 
)0.05(، لتطبيق اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات،على حتقيق 

منو احل�ضة ال�ضوقية ل�رسكة البوتا�ص العربية.
الفر�سية الرئي�سة اخلام�سة:

H0: ال يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق   ،  )0.05( معنوية 
العربية. البوتا�ص  ل�رسكة  ال�ضوق  رقعة  تو�ضيع  على 

املتعدد،  االنحدار  اختبار  ا�ضتخدام  مت  لقد 
اجلدول  يف  احلا�ضوب  لنتائج  مطالعتنا  من  وجند، 
ال�ضابق، اأن قيمة )F املح�ضوبة = 39.64( اأكرب من 
قيمتها اجلدولية، ومبا اأن قاعدة القرار تقبل الفر�ضية 
من  اأقل  املح�ضوبة  القيمة  كانت  اإذا   )H0( العدمية 
 )H0( العدمية  الفر�ضية  وترف�ص  اجلدولية،  القيمة 

اإذا كانت القيمة املح�ضوبة اأكرب من القيمة اجلدولية، 
 ،)H0( العدمية  الفر�ضية  نرف�ص  فاإننا  وبالتايل 
ونقبل الفر�ضية البديلة )H1( ، وهذا يعني اأنه يوجد 
اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية )0.05(، 
رقعة  تو�ضيع  على  ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق 
ال�ضوق ل�رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة.



جدول )13 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى 

جدول )14 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

T
املح�ضوبة

T
اجلدولية

T
SIG

نتيجة الفر�ضية 
العدمية

معامل االرتباط
r

معامل التحديد
r2

0.820.672رف�ص9.9122.00960.000

T
املح�ضوبة

T
اجلدولية

T
SIG

نتيجة الفر�ضية 
العدمية

معامل االرتباط
r

معامل التحديد
r2

0.8380.702رف�ص10.6352.00960.000

الفر�سية الفرعية الأوىل:
اإح�ضائية عند م�ضتوى  اأثر ذو داللة  H0: ال يوجد 
التحليل  ح�ضيلة  ال�ضتخدام   ،)0.05( معنوية 

اخلطة  جناح  على   ،SWOT االإ�ضرتاتيجية 
االإ�ضرتاتيجية ل�رسكة البوتا�ص العربية.

الب�ضيط،  االنحدار  اختبار  ا�ضتخدام  مت  لقد 
اجلدول  يف  احلا�ضوب  لنتائج  مطالعتنا  من  وجند، 
اأكرب   )9.912  = املح�ضوبة   T( قيمة  اأن  ال�ضابق، 
تقبل  القرار  قاعدة  اأن  ومبا  اجلدولية،  قيمتها  من 
القيمة املح�ضوبة  اإذا كانت   )H0( العدمية  الفر�ضية 
اأقل من القيمة اجلدولية، وترف�ص الفر�ضية العدمية 
القيمة  من  اأكرب  املح�ضوبة  القيمة  كانت  اإذا   )H0(
العدمية  الفر�ضية  نرف�ص  فاإننا  وبالتايل  اجلدولية، 
)H0(، ونقبل الفر�ضية البديلة )H1( ، وهذا يعني اأنه 
معنوية  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذو  اأثر  يوجد 

)0.05(، ال�ضتخدام ح�ضيلة التحليل االإ�ضرتاتيجية 
ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية  اخلطة  جناح  على   ،SWOT

البوتا�ص العربية.
الفر�سية الفرعية الثانية:

م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذو  اأثر  H0: اليوجد 
ملنفذي  احل�ضا�ضية  لتدريب   ،)0.05( معنوية 
االإ�ضرتاتيجية  اخلطة  جناح  على  ال�ضيناريوهات، 

ل�رسكة البوتا�ص العربية.

الب�ضيط،  االنحدار  اختبار  ا�ضتخدام  مت  لقد 
اجلدول  يف  احلا�ضوب  لنتائج  مطالعتنا  من  وجند، 
اأكرب   )10.635  = املح�ضوبة   T( قيمة  اأن  ال�ضابق، 
تقبل  القرار  قاعدة  اأن  ومبا  اجلدولية،  قيمتها  من 
القيمة املح�ضوبة  اإذا كانت   )H0( العدمية  الفر�ضية 
اأقل من القيمة اجلدولية، وترف�ص الفر�ضية العدمية 
القيمة  من  اأكرب  املح�ضوبة  القيمة  كانت  اإذا   )H0(
العدمية  الفر�ضية  نرف�ص  فاإننا  وبالتايل  اجلدولية، 
)H0(، ونقبل الفر�ضية البديلة )H1( ، وهذا يعني 
اأنه يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 
)0.05(، لتدريب احل�ضا�ضية ملنفذي ال�ضيناريوهات، 

البوتا�ص  ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية  اخلطة  جناح  على 
العربية امل�ضاهمة املحدودة.
الفر�سية الفرعية الثالثة:

H0: ال يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
جناح  على  االأدوار،  لعب  الإتقان   ،)0.05( معنوية 
العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية  اخلطة 

امل�ضاهمة املحدودة.



جدول )15 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

T
املح�ضوبة

T
اجلدولية

T
SIG

نتيجة الفر�ضية 
العدمية

معامل االرتباط
r

معامل التحديد
r2

0.9040.817رف�ص14.4622.00960.000

الب�ضيط،  االنحدار  اختبار  ا�ضتخدام  مت  لقد 
اجلدول  يف  احلا�ضوب  لنتائج  مطالعتنا  من  وجند، 
ال�ضابق، اأن قيمة )T املح�ضوبة = 14.462( اأكرب من 
قيمتها اجلدولية، ومبا اأن قاعدة القرار تقبل الفر�ضية 
من  اأقل  املح�ضوبة  القيمة  كانت  اإذا   )H0( العدمية 
 )H0( العدمية  الفر�ضية  وترف�ص  اجلدولية،  القيمة 
اإذا كانت القيمة املح�ضوبة اأكرب من القيمة اجلدولية، 
وبالتايل فاإننا نرف�ص الفر�ضية العدمية )H0(، ونقبل 
الفر�ضية البديلة )H1(، وهذا يعني اأنه يوجد اأثر ذو 
داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية )0.05(، الإتقان 
لعب االأدوار، على جناح اخلطة االإ�ضرتاتيجية ل�رسكة 

البوتا�ص العربية.
 النتائج والتوصيات

النتائج:  
1. يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 
)0.05(، لتطبيق اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات، على جناح 
العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية  اخلطة 

امل�ضاهمة املحدودة.
2. يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 
دقة  على  ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق   ،)0.05(
التوقعات حول حركة العوامل يف البيئتني اخلارجية 
امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  والداخلية 

املحدودة.
3. يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 
على  ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق   ،)0.05(
املحدودة  امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  �رسكة  فاعلية 

يف تنفيذ اأهدافها املخططة.
4. يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 

على  ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق   ،)0.05(
العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  ال�ضوقية  منو احل�ضة  حتقيق 

امل�ضاهمة املحدودة.
م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذو  اأثر  يوجد   .5
ال�ضيناريوهات،  اأ�ضلوب  لتطبيق   ،)0.05( معنوية 
العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  ال�ضوق  رقعة  تو�ضيع  على 

امل�ضاهمة املحدودة.
6. يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 
)0.05(، ال�ضتخدام ح�ضيلة التحليل اال�ضرتاتيجية 
ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية  اخلطة  جناح  على   ،SWOT

البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة.
7. يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 
)0.05(، لتدريب احل�ضا�ضية ملنفذي ال�ضيناريوهات، 
البوتا�ص  ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية  اخلطة  جناح  على 

العربية امل�ضاهمة املحدودة.
8. يوجد اأثر ذو داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية 
اخلطة  جناح  على  االأدوار،  لعب  الإتقان   ،)0.05(
امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية 

املحدودة.
التوصيات

العربية  البوتا�س  ل�رشكة  املوجهة  التو�سيات  اأول: 
امل�ساهمة املحدودة )عينة الدرا�سة(:

1. تعميق الوعي بدور اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات وتاأثري 
ل�رسكة  االإ�ضرتاتيجية  اخلطة  ا�ضتخدامها على جناح 
البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة، ال �ضيما التعامل 

مع االأ�ضواق العاملية. 
التخطيط  يف  ال�ضيناريوهات  اأ�ضلوب  تبني   .2



امل�ضاهمة  العربية  البوتا�ص  االإ�ضرتاتيجي يف �رسكة 
املحدودة؛ ال�ضتكمال متطلباته الفنية واملالية؛ اإذ اإن 
احلاجة له اأ�ضبحت اأكرب يف الدول النامية خا�ضة يف 

ظل الظروف واالأزمات العاملية.
3. ظهر نتائج الدرا�ضة اأهمية وجود وحدة تخطيط 
�رسكة  وخا�ضة  الكبرية،  املنظمات  يف  اإ�ضرتاتيجي 
البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة؛ ملا لها من دور 
هام يف و�ضع خطط اإ�ضرتاتيجية فعالة وقابلة للتنفيذ 
وبنائها؛ من اأجل حتقيق االأهداف املو�ضوعة بطريقة 

اأكرث كفاءة وفاعلية.
االإ�ضرتاتيجي  الفريق  اأع�ضاء  بتدريب  االهتمام   .4
اأكرب على  ب�ضكل  والرتكيز  دوري،  ب�ضكل  وتطويره 
�ضوب،  ال�ضلوك  لتغيري  املوجه  احل�ضا�ضية  تدريب 
البيئة  يف  والعوامل  املوؤثرات  باالعتبار،  االأخذ 

التناف�ضية على عمل منظمات االأعمال.
الفريق  اأع�ضاء  قدرة  من  امل�ضتمر  التحقق   .5
االإ�ضرتاتيجي على تنفيذ اأ�ضلوب لعب االأدوار؛ ملا له 
املالئمة  الطوارئ  اأهمية كبرية يف و�ضع خطط  من 

لكل �ضيناريو ب�ضكل دقيق و قابل للتنفيذ.
6. نو�ضي �رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة 
يف  �ضالحيته  اأثبتت  الذي  الدرا�ضة  منوذج  بتطبيق 
اإبراز اأهمية اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات ودورها يف جناح 

خططها االإ�ضرتاتيجية.
ثانيا: التو�سيات العامة:

امل�ضالح  اأ�ضحاب  مع  دورية  لقاءات  تنظيم   .1
االأكرث تاأثريًا على ال�رسكة، وتوطيد العالقات معهم؛ 
لت�ضهيل مهمة اأع�ضاء الفريق االإ�ضرتاتيجي يف لعب 
االأدوار، وا�ضتيعاب ال�ضورة االأكرب يف عمل املنظمة 

باإطار بيئتها التناف�ضية.
الفريق  اأع�ضاء  لقدرات  امل�ضتمر  التح�ضني   .2
الدورات  خالل  من  ال�رسكة  يف  االإ�ضرتاتيجي 

التدريبية.
ثالثا:  التو�سيات اخلا�سة باجتاهات البحث امل�ستقبلية

منهج  اتبعت  احلالية  الدرا�ضة  اأن  اإىل  نظًرا 
ذلك  يعنيه  وما   ،)Case Study( احلالة   درا�ضة 
 )Generalization( النتائج  تعميم  من حمدودية 
خارج اإطار �رسكة البوتا�ص العربية امل�ضاهمة املحدودة 
االآتية  التو�ضيات  مراعاة  يجدر  لذا  االأم(؛  )ال�رسكة 

يف االأبحاث امل�ضتقبلية، وهي: 
بالرتكيز  وتطويره  احلالية  الدرا�ضة  منوذج  1.اعتماد 
يف  نتائجه  واعتماد   ،SWOT حتليل  اأهمية  على 

جميع خطوات التخطيط االإ�ضرتاتيجي.
على  وتطبيقه  احلالية  الدرا�ضة  منوذج  اعتماد   .2
جمتمع درا�ضة اأو�ضع؛ لي�ضبح باالإمكان تعميم نتائجه 

م�ضتقباًل.
3. تطبيق النموذج امل�ضتخدم يف هذه الدرا�ضة؛ لبيان 
دور ا�ضتخدام اأ�ضلوب ال�ضيناريوهات يف جناح اخلطة 
االإ�ضرتاتيجية يف منظمات االأعمال مرة اأخرى وبعد 

فرتة من الزمن. 
للدرا�ضة،  احلايل  النموذج  تطوير  على  العمل   .4
باإ�ضافة بع�ص املتغريات االأخرى اإليه، وتطبيقه على 
اأ�ضلوب  تبنت  اأخرى  �رسكات  اأو  نف�ضها  ال�رسكة 

ال�ضيناريوهات لو�ضع خططها االإ�ضرتاتيجية.
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