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  :المستخلص

الذي يعد أداة أساسية ألي منظمة عند التخطيط لباقي أنشطتها وتخطيط  االستراتيجيتناولت الدراسة التخطيط 
لنشاط  االستراتيجيالنشاط الكلي لها، حيث هدفت الدراسة إلى صياغة إطار مفاهيمي متكامل لمفهوم التخطيط 

دى إدراك مديري التسويق في الشركات العاملة في مجال إنتاج الدواء الجدوى أو فائدة التسويق التعرف على م
المفاهيم التسويقية الحديثة، وتمثلت مشكلة الدراسة في  أن بعض الشركات تفضل االقتصار على التخطيط قصير 

ارد البشرية والمادية األجل نتيجة لبعض المشكالت والصعوبات التي تواجهها بسبب عدم توافر المهارات والمو
لنشاط التسويق على األداء العام  االستراتيجيوعدم وضوح الرؤية أمام البعض منهم بالنسبة لتأثير التخطيط 

فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن هناك عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين . للشركة
ه الثالث وهى الصياغة والتنفيذ، والرقابة على االستراتيجية التخطيط االستراتيجي لنشاط التسويق ومراحل

أوصت الدراسة بضرورة دعم الثقافة التنظيمية للتخطيط  دوق. الدواءالتسويقية وبين األداء العام لشركات إنتاج 
ركات كما يجب أن تهتم الش. نفوس المسئولين والقائمين على إدارة هذه الشركات فياالستراتيجي لنشاط التسويق 

بصياغة االستراتيجية التسويقية حيث وجد أن لها ارتباط طردي قوى باألداء العام كما أن لها تأثيراً على األداء 
  .الشركات الليبية وبصفة خاصة شركات قطاع األعمال العام ثينالعام ولذلك يوصى الباح

Abstract: 

The study focused on the strategic planning, which is an essential tool for any 
organization when planning for the rest of their activities and planning of overall 
activity , where study aimed to formulate a conceptual framework of an integrated 
concept of strategic planning for marketing activity to identify the extent of awareness 
of marketing managers in companies engaged in the production of the drug to the 
feasibility or usefulness of modern marketing concepts , and the study problem were 
in ; that some companies prefer limitation on short-term planning as a result of the 
problems and difficulties faced due to lack of skills and human and material resources 
and the lack of visibility in front of some of them for the impact of strategic planning 
for marketing activity on the overall performance of the company. The study has 
reached to several results most important results that there is a strong positive 
correlation with statistical significance between planning for activity and it's three 
stages of formulation , implementation , and control over the marketing strategy and 
overall performance of the companies producing the drug. 

The study recommended the need to support the organizational culture of strategic 
planning for marketing activity in the hearts of officials and managers of companies. 
The companies must be concerned with the formulation of marketing strategy which 
found to have strong extrusive link on overall performance , they also have an impact 
on the overall performance , therefore, the researcher recommended the companies , 
especially public sector companies. 

  :الكلمات المفتاحية

  .المنافسة – لمالياألداء ا –المنظمة  –التخطيط االستراتيجي  -اإلدارة االستراتيجية 
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  :المقدمة

يعتبر التخطيط االستراتيجي لنشاط التسويق أداة أساسية ألي منظمة عند التخطيط لباقي أنشطتها وتخطيط النشاط 
الستراتيجي لنشاط التسويق هو جزء من التخطيط االستراتيجي للمنظمة الكلي لها، ويعني ذلك أن التخطيط ا

ً لجميع منظمات األعمال نظراً ألهميته  ً أساسيا ككل، ولقد أصبح التخطيط االستراتيجي لنشاط التسويق مطلبا
اإلشباع لهم، الكبيرة وتحقيقه للعديد من المزايا لهذه المنظمات حيث يساهم في توفير قيمة متميزة للعمالء وتحقيق 

ويوجه المنظمات إلى االستجابة لتنوع حاجات ورغبات العمالء وتطوير وتنمية المنتجات، ويمّكنها من مواجهة 
تحديات المنافسة المحلية والعالمية،  ويساعد على تحقيق البقاء والنمو واالستمرار واالزدهار في السوق، كما 

تسويقية تمّكن من تجنب التهديدات التي  استراتيجياتاهاتها، وتطوير يساعد على التنبؤ بالتغيرات المستقبلية واتج
ً في ظل التغيرات الحلية ومن بينها  تفرزها البيئة وتحقيق االستفادة من الفرص التسويقية المتاحة خصوصا

طلع أصبح من الممكن، ونحن في م. العولمة وااللتزام بقرارت منظمة التجارة العالمية واالتجاه إلى الخصخصة
هذا القرن نجزم بأن هناك قناعة كاملة بين غالبية إدارات الشركات والمؤسسات العالمية والعربية بأهمية الدور 

بل أن معظم الدول متقدمة كانت أو نامية أدركت أهمية التسويق في . الذى يلعبه التسويق في تحقيق األهداف لديها
واضح بدور التسويق عالمياً إّال أن غالبية العلماء والباحثين ورغم هذا االهتمام ال. مجال تنميتها االقتصادية

التسويقية، متمثلة في المفاهيم  االستراتيجيةالمختصين في مجال التسويق في خالف وجدل قائم حول ما إذا كانت 
ل النامية واألنشطة االستراتيجية التسويقية والتي نمت وتطورت في الدول المتقدمة قابلة للنقل والتطبيق في الدو

ونظراً لمحدودية الدراسات الميدانية في . ولقد ظهرت مدارس متعددة بين علماء التسويق حول هذه القضية.أم ال
البيئة المحلية الليبية االكاديمية على حد علم الباحث في هذا المجال، فإن الدراسة الحالية تعتبر محاولة ومساهمة 

قل هذه المفاهيم التسويقية الحديثة وتطبيقها في البيئة االكاديمية الليبية متمثالً في الجهود البحثية المتعلقة بإمكانية ن
  .في قطاع الصناعات الدوائية في ليبيا

  :مشكلة الدراسة
رغ�����م أهمي�����ة التخط�����يط االس������تراتيجي لنش�����اط التس�����ويق كم�����ا س������بق الق�����ول إال أن الباح�����ث ق�����د الح������ظ 

الش������ركات الليبي������ة وأن ه������ذه الش������ركات  ع������دم وج������ود التخط������يط االس������تراتيجي لنش������اط التس������ويق ف������ي
الزال��������ت تطب��������ق التخط��������يط الس��������نوي قص��������ير االج��������ل بس��������بب ع��������دم وض��������وح مفه��������وم التخط��������يط 
االس�������تراتيجي ف�������ي ذه�������ن بع�������ض م�������ديري التس�������ويق بص�������فة خاص�������ة وم�������ديري األنش�������طة األخ�������رى 

وحي�����ث إن التخط�����يط االس�����تراتيجي لنش�����اط التس�����ويق وال�����ذى يعتب�����ر نش�����اط إداري ي�����تم . بص�����فة عام�����ة
ومرحل������ة ) 3(مرحل������ة تنفي������ذ الخط������ة، )2(مرحل������ة وض������ع الخط������ة، ) 1: (مراح������ل وه������ي عل������ى ث������الث

  .الرقابة والمتابعة وتقييم األداء للخطط

لغ�����رض أدبي�����ات البح�����ث ك�����ان الب�����د م�����ن الوق�����وف عل�����ى الدراس�����ات الس�����ابقة   :الدراس-----ات الس-----ابقة

تلف����ة تك����ون باعتب����ار أنه����ا تمث����ل حج����ر الزاوي����ة له����ذا البح����ث وم����ن ث����م االنط����الق منه����ا إل����ى جوان����ب مخ
  :ذات مغذى ومعنى لتحقيق هذه األهداف وفيما يلى تلك الدراسات وهى

سعت الدراسة لدراسة وتحليل لمعوقات التسويق الخارجي للمنتجات  1)م1999(جمال الدين دمحم مرسي : دراسة 
ة على بدء المصرية المصنعة، واستهدفت الدراسة استكشاف وفحص ماهية العوامل التي تحفز المنظمات المختلف

نشاط التصدير أو االستمرار فيه والتعرف على طبيعة معوقات المنظمات المصرية عند التصدير وتحديد مدى 
االختالف  في األهمية النسبية لمعوقات التصدير بين الشركات المصدرة وتحديد األهمية النسبية لمعوقات 

  .التصدير بين الشركات المصدرة وغير المصدرة
إلى أن وجود طاقة زائدة عن الحد وغير مستغلة تمثل أهم دوافع التصدير وأن الشركات  وغير  توصلت الدراسة

المصدرة تتأثر بصورة مختلفة مقارنة باختالف محفزات التصدير وأن تراجع القدرة التنافسية للصادرات 
لعوائق التحول دون تحقيق المصرية، عدم توافر المعلومات الالزمة لتحديد وتحليل األسواق األجنبية تمثل أهم ا

الفاعلية المطلوبة لجهود تنمية الصادرات ، كما توصلت إلى اختالف تأثير بعض معوقات التصدير باختالف 
الخصائص الديمغرافية  للشركة وأن غالبية معوقات المصدرين هي عوامل داخلية مثل نقص األعداد المؤهلة من 

  .العاملين القائمة باألنشطة التسويقية
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هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل العالقة بين عملية التخطيط  :2)م2000( اسة دمحم بسطا مي منصوردر
تمثلت مشكلة الدراسة في أن عملية التخطيط االستراتيجي غير كافية إلحداث تغييرات في . االستراتيجي للتسويق

ئمة ظروف المنشآت الداخلية لتنفيذ الفرص المتاحة وتجنب المخاطر المختلفة لعدم مال المنشآت واستغاللأداء 
الخطط االستراتيجية التي تم التوصل اليها من خالل عملية التخطيط االستراتيجي، وتوصلت الدراسة إلى عدة 

للمنشأة األساس الذي تبنى عليه الخطط الوظيفية المختلفة بالمنشأة  االستراتيجيةنتائج من أهمها انه تعتبر الخطة 
  .الرئيسية االستراتيجيةسويق ومن بينها خطة الت

ضرورة تقييم أداء أنشطة التسويق بناًء على تقييم خطة التسويق : في حين أوصت الدراسة بعدة توصيات منها
  .لفترات سابقة وتقييم قطاعات العمالء التي تم التعامل معها االستراتيجية

ت التفاعلية بين التخطيط االستراتيجي استهدفت الدراسة دراسة التأثيرا: 3)مPhillips; et.al)2001دراسة 
درجة الرسمية، ودرجة المشاركة، ( ولقد تم قياس المتغير المستقل بعدة ابعاد وهى . لنشاط التسويق واألداء

نسبة اإلشغال، ومتوسط معدل ( الفعالية : أما المتغير التابع فقد تم قياسه بكل من). ودرجة التعقد، ودرجة الشمول 
( ، والتكيف )العائد على االستثمار، وهامش الربح ( ، الكفاءة )والنمو في المبيعات لكل حجرة إشغال الحجرة، 

عدد الخدمات الجديدة الناجحة إلى إجمالي المنتجات المقدمة ونسبة المبيعات من الخدمات الجديدة إلى إجمالي 
  :وقد انتهت الدراسة إلى ما يلى. ةفندقاً بالمملكة المتحد 50ولقد تم تطبيق هذه الدراسة على ). المنتجات 

اخ������تالف الب������احثين فيم������ا يتعل������ق بم������دى العالق������ة ب������ين التخط������يط االس������تراتيجي لنش������اط التس������ويق  •
  .واألداء

  .إن خطط التسويق االستراتيجي الناجحة لها تأثير أقل على األداء مقارنة بالنشاط المال •

ء حي������ث بل������غ معام������ل التحدي������د لنش������اط التس������ويق عل������ى األدا االس������تراتيجيهن������اك ت������أثير للتخط������يط  •
)R2 (0.22. 

على  االستراتيجيركزت فاتن في دراستها على تحليل أثر التخطيط  4)م2009(دراسة فاتن فاروق األمين عمر 
تمثلت مشكلة البحث في التعرف على تأثير وجود خطة . تسويق الصمغ العربي في شركة الصمغ العربي

ذه الخطة، ومدى إمكانية تطبيقها، وبالتالي االستفادة من سلعة قومية لتسويق الصمغ العربي ووضع ه استراتيجية
ً كبيراً  وأهميته  االستراتيجيهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم التخطيط . تدر على البالد عائداً ماديا

منظمات  في تطوير االستراتيجيبالنسبة لكل منظمات األعمال للتوصل للدور الذي يمكن أن يلعبه التخطيط 
األعمال، وضع حد للمشاكل التي تعترض تسويق الصمغ العربي، ومنهج المسح االجتماعي لالستبانة، أثبتت 

وتسويق الصمغ  االستراتيجيصحة جميع الفرضيات وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها وجود عالقة بين التخطيط 
والترويج لسلعة الصمغ  االستراتيجيةخطة العربي بشركة الصمغ العربي، باإلضافة لوجود عالقة بين تطبيق ال

  .العربي وتسويقها

  :أهمية الدراسة
  :ترجع أهمية البحث إلى مجموعة من االعتبارات ممثلة في

نمو ظاهرة االهتمام بالنشاطات التسويقية و التخطيط التسويقي في أغلب الدراسات والبحوث الحديثة في الدول 
فيد القيام بدراسة ميدانية للوقوف على مدى اهتمام وجدية الشركات العاملة في المتقدمة فقد وجد الباحث أنه من الم

  .للنشاطات التسويقية االستراتيجيمجال انتاج الدواء في التخطيط 
أصبح المحك الرئيسي اآلن لنجاح الشركات هو النظرة المستقبلية طويلة المدى إلى استراتيجية الشركة بصفة 

  .تسويق بصفة خاصة كونه يحدد باقي مسارات األنشطة األخرى في المنظمةعامة واستراتيجية نشاط ال
تعد األسواق الليبية أحوج ما يكون لمثل هذه الدراسة ولنتائجها ألن ليبيا تتبنى سياسة بناء دولة والنهوض بها 

ً نحو جميع دول واالستفادة من الموارد العظيمة التي تمتلكها ألجل خير أبنائها وكذلك تعتزم االنفتاح اقتصاد يا
العالم من خالل اختراق األسواق العالمية مما يعني حاجة سوقها إلى مثل هذه الدراسات لتنفيذها في مواجهة 

  .الشركات العالمية لضمان الثبات واالستقرار والنمو والنجاح

  :أهداف البحث
للشركات  االستراتيجيو التخطيط  الهدف الرئيسي لهذا البحث هو استقصاء مدى تطبيق المفاهيم الحديثة للتسويق

  .العاملة في مجال انتاج الدواء في ليبيا

  :فرضية الدراسة
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  :قام الباحثون بصياغة الفرضيات التالية
  .يوجد أثر لعناصر التخطيط االستراتيجي على أداء المنظمة: الفرضية األولى

داء الم���������الي هنال���������ك عالق���������ة ب���������ين عناص���������ر التخط���������يط االس���������تراتيجي واأل: الفرض---------ية الثاني---------ة
  .واإلداري

  :منهجية الدراسة
ً يعمل على تحقيق األهداف التي  تم استخدام مجموعة من مناهج البحث العلمي بحيث يحصل بينها تآزراً منهجيا
قام عليها هذا البحث وتمثلت هذه المناهج في المنهج االستنباطي الذى تم استخدامه للتعرف على طبيعة مشكلة هذا 

المنهج التاريخي تم استخدامه الستعراض الدراسات السابقة وتحديد اإلطار . ض الدراسة البحث وصياغة فرو
والمنهج الوصفي والتحليلي . المنهج االستقرائي الختبار فروض الدراسة. الفكري والعملي في مجال هذه الدراسة

  .تم استخدامه من خالل الدراسة الميدانية وتحليل البيانات محل الدراسة
  :راسةحدود الد

تتمثل الدراسة في الحدود المكانية عينة من الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء داخل ليبيا، والحدود 
  .م 2014 –م 2005تمثلها حدود سنة البحث : الزمنية

  اإلطار الفكري للتخطيط االستراتيجي:: المبحث األول
  .االستراتيجيمفهوم وأهمية التخطيط 

  :الستراتيجيامفهوم التخطيط : أوالً 
للمدن  االستراتيجيمنذ مائتي عام مضت وتحديداً في التخطيط  االستراتيجيبدأ استخدام مصطلح التخطيط 

في القطاع الصناعي الحكومي في االتحاد السوفيتي في بداية  االستراتيجيالقديمة الكبرى ثم جاء التخطيط 
قطاع الخاص في الدول الغربية وتحديداً في العشرينات من القرن الماضي وانتقلت هذه الممارسة إلى ال

الموازنات وتخطيط العمالة، وتعود جذور هذا المفهوم بالشكل العلمي والمعاصر إلى منتصف الخمسينات حيث 
  :5يوضح أنسوف وماكدونيل أن التخطيط االستراتيجي وخالل فترات تطوره مر بثالث مراحل أساسية هي

مرحل�������ة التخط�������يط طوي�������ل الم�������دى، ومرحل�������ة   -ات الس�������نوية مرحل�������ة التخط�������يط باس�������تخدام الميزاني�������
  . االستراتيجيالتخطيط 

هو أسلوب إبداعي وابتكاري في التفكير لتصميم المستقبل المرغوب فيه  االستراتيجيحيث عرف التخطيط 
 للمنظمة، ويتم ذلك بشكل متعمد وبخطوات متعارف عليها لمواجهة تهديدات أو فرص بيئية آخذاً في الحسبان

  .6نقاط الضعف ونقاط القوة الداخلية للمنظمة سعياً لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف المنظمة
ع�����رف التخط�����يط بأن�����ه عم�����ل ذهن�����ي يعتم�����د عل�����ى التفكي�����ر العمي�����ق والرؤي�����ة الص�����ائبة الت�����ي يس�����تخدمها 

  .7المخطط في رؤيته حاضرة ومستقبلية
ادة ف�����إن جمي�����ع الخط�����ط عرف�����ت ك�����ذلك الخط�����ة ه�����ي أس�����اليب تع�����د س�����لفاً إلنج�����از ش�����يء م�����ا، وف�����ي الع�����

  .8تحدد أهدافها أو تحديد عمل
كما عرف التخطيط بأنه فن التعامل مع المستقبل وهو نقطة البداية للعملية اإلدارية تضمن تصميم األهداف 

  .9وتقيمها واختيار المناسب منها وتحديد كيفية من خالل برامج وجداول زمنية تحقق ذلك وتصبح المنشاة بها اكثر
أن التخطيط بشكل أساسي هو محاولة طموحة تستند إلى تقديرات مدروسة، وأن الهدف األساسي  ثين يرى الباح

بالتالي يواكب التخطيط الواقعية ألوضاع المجتمع وتحوالته ويهتم بترجمة آمال . للتخطيط يهتم بتناول المستقبل
يخلصون أن  االستراتيجيللتخطيط المجتمع ورغباته وتطلعاته وبعد أن تناول الباحثون المفاهيم المختلفة 

من المفاهيم الرئيسية في المنشآت حيث أكدت أغلب الكتابات بأنه يحدد مستقبل المنشاة  االستراتيجيالتخطيط 
وقدرتها على التكيف مع بيئتها المحيطة والتي تتغير باستمرار بالتالي الباحثون إلى التعريف التالي للتخطيط 

المضامين  تتبين. تغيراتأهداف المنشاة وخططها األمد كاستجابة لما يحدث حولها من هو آلية تضع  االستراتيجي
  ).1/1/1(من خالل الشكل رقم  االستراتيجياألساسية للتخطيط 
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  قائمة األشكال والجداول

   االستراتيجيالمضامين المتكاملة لعملية التخطيط ) 1/1(الشكل رقم

  

  

  

        

    

  

  

  

  

  

  

في تحسين األداء المؤسسي في المنظمات  االستراتيجيةدور اإلدارة غازي رسمي أبوقاعود،  : المصدر •
رسالة دكتوراه في غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية  العامة في المملكة األردنية الهاشمية،

  .م2006جامعة القاهرة، 
  

 ً   :االستراتيجيأهمية التخطيط : ثانيا
  :10ترجع إلى االعتبارات التالية االستراتيجيلكتاب أن أهمية التخطيط يرى أحد ا

 .على تحديد وتوجيه قرارات االستثمار في المنظمة االستراتيجييعمل التخطيط  .1
 .التعرف على فرص االستثمار الجديدة أمام المنظمة وتحديد متطلبات االستفادة منها .2
 .عتبارات التكلفة والفائدةتحديد أفضل بدائل توفير موارد المنظمة وفق ا .3
 .تعميق إحساس أعضاء المنظمة بأهمية وحتمية دراسات جدوى القرارات والتأكد من فعاليتها .4
 .تطوير أدوات وأساليب إعداد الموازنات االستثمارية والبرامج المالية للمنظمة .5
نواع األنشطة أو وضع اإلطار العام ألسس تحديد وتنويع مجاالت أعمال المنظمة سواء فيما يتعلق بأ .6

 .األسواق أو العمالء أو غيرها

 ً   :االستراتيجيمتطلبات تطبيق التخطيط : ثالثا
االستراتيجية هي ثمرة عملية تخطيط رسمية تلعب فيها اإلدارة العليا أهم األدوار، فإنه ال يتحتم أن تكون كل 

تنبعث اإلستراتيجيات من أعماق  رسمي، إذ عادة ما استراتيجياستراتيجيات الشركة نتيجة لممارسات تخطيط 

 التخطيط
 االستراتيجي

Strategic 

 تخطيط الطموحات

 تخطيط التنافسية

 التخطيط الموقفي

 التخطيط اإلداري

 تخطيط األحداث المفاجئة

 تخطيط اإلبداع

يط ثقافة الفريقتخط  

 تخطيط اإلنتاجية
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الشركة دون سابق تخطيط فاإلستراتيجية المحققة للشركة هي نتاج إما إلستراتيجيات مخططة أو إستراتيجيات 
  .11غير مخططة

يل������زم التطبي�������ق الفع�������ال لنظ������ام التخط�������يط اإلس�������تراتيجي ض�������رورة ت������وافر ع�������دة متطلب�������ات أساس�������ية 
  :12وهي

طيط اإلستراتيجي من خالل تعميق اقتناع اإلدارة العليا بأهميته، والتعرف على تهيئة المنظمة للقيام بعملية التخ •
  .حقيقة الموقف الحالي للمنظمة، ووضع آلية تطبيق نظام التخطيط وإعداد اإلستراتيجية للمنظمة

توفير المعلومات الضرورية عن عناصر البيئة الداخلية والخارجية، ومصادر الحصول عليها، أساليب  •
 .تحليلها، كيفية االستفادة منها، وحفظها ومتابعة تحديثهاوأدوات 

استمرارية التفكير اإلستراتيجي من خالل تصميم وربط نظام الحوافز بإنجاز اإلستراتيجية، وتنمية مهارات  •
 .التفكير والرؤية العلمية لدى أعضاء المنظمة، وتطوير التنظيم اإلداري

دى اإلدارة العليا من خالل تخصيص وقت أكبر لعملية التخطيط إعطاء األولوية للتخطيط  اإلستراتيجي ل •
 .اإلستراتيجي وعدم االنغماس في اإلجراءات التنفيذية التفصيلية

التعريف بعملية التخطيط االستراتيجي ومنهج إعداد االستراتيجية من خالل معرفة أعضاء المنظمة بهدف  •
 .ستهدفة منها ومتطلباتهاعملية التخطيط االستراتيجي ومراحاها والنتائج الم

بعد أن تم تناول مقومات التخطيط اإلستراتيجي يري الباحثون أن توافر هذه المقومات عند تطبيق التخطيط 
اإلستراتيجي يساهم بشكل كبير في الوصول إلى استراتيجية فعالة على مستوى المنظمة لكى تصبح بعد ذلك 

  .طة المنظمةاألساس الذى تبنى عليه استراتيجيات باقي أنش

 ً   :العالقة بين التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية: رابعا
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي أسلوبان منظمان للتعامل مع المستقبل في بيئة تتسم بالتعقيد 

ير جزء من اإلدارة والديناميكية، إال أن اإلدارة االستراتيجية تختلف عن التخطيط اإلستراتيجي في كون األخ
االستراتيجية وعنصراً مهماً من عناصرها ويرتبط بالبرمجة والجدولة الزمنية لالستراتيجية التي هي الناتج 

  .13لعملية التخطيط اإلستراتيجي

وتتم اإلدارة . حيث أن التخطيط االستراتيجي هو العملية التي يشكل فيها المديرون مع بعضهم استراتيجية المنظمة
راتيجية في قمة المنظمة وتحدد االتجاه والحدود لكافة األوجه واألنشطة في اإلدارة وتتكون من التخطيط االست

االستراتيجي وادارة الموارد والتقييم االستراتيجي، أما التخطيط االستراتيجي فهو المحور الرئيسي لإلدارة 
  .يوضح العالقة بين هذه المفاهيم. االستراتيجية أكثر من العمليات

 التيطبيعة العالقة بين اإلدارة االستراتيجية و التخطيط االستراتيجي ) 2-1(حيث اتضح للباحثين خالل والشكل 
تكاد تتخذ المدخل التشكيلي إذ إن التخطيط اإلستراتيجي يعد شكالً واحداً فقط من اإلدارة اإلستراتيجية، وحيث أن 

إلستراتيجية وتقييمها، وهذه المفاهيم لها أهميتها وجدواها هدف التخطيط اإلستراتيجي النهائي هو وضع الخطة ا
بالنسبة للمنظمات وتحديداً في حال ربطها باألداء، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن المنظمات التي تتبنى 

ناها أو التخطيط اإلستراتيجي وتطبق اإلدارة اإلستراتيجية تتفوق في أدائها وإنجازها على المنظمات التي ال تتب
 .تطبقها
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  )1-2(شكل 

   االستراتيجيو التخطيط  االستراتيجيةالعالقة بين اإلدارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

في تحسين األداء المؤسسي في المنظمات العامة  االستراتيجيةدور اإلدارة غازي رسمي أبوقاعود، : المصدر
ية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه في غير منشورة، كل في المملكة األردنية الهاشمية،

  .م2006

  الدراسة الميدانية: المبحث الثاني
وإجراء اختبارات  يشتمل هذا المبحث على منهجية أجراء الدراسة الميدانية ويشمل ذلك تصميم أداة الدراسة، ،  

عينة الدراسة، واالساليب وصف لمجتمع والثبات والصدق لهذه األداة للتأكد من صالحيتها باإلضافة الى 
  :وذلك على النحو التالي. اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات واستخراج النتائج

  أداة  الدراسة -""أوال 
اعتمدت هذه الدراسة على وسيله االستبانة ك�أداة رئيس�ية للحص�ول عل�ى البيان�ات والمعلوم�ات الالزم�ة لموض�وع 

أداة م��ن أدوات البح��ث تت��ألف م��ن مجموع��ة م��ن المف��ردات مص��حوبةً بجمي��ع (ا وتع��رف االس��تبانة بأنه��. الدراس��ة
اإلجابات الممكنة عنها، أو بفراغ لإلجابة عندما تتطلب إجابة مكتوبة، وعلى الفرد أن يحدد ما يراه أو ينطبق عليه 

محدد ما يعتق�د أو ي�راه فيها، أو يعتقد أنه اإلجابة الصحيحة على كل مفردة من المفردات، أو أن يكتب في الفراغ ال
  ).1)(أو يشعر به تجاه ما تقيسه هذه المفردات

  :)2(هذا وجاء اعتماد الباحث على االستبانة لمزاياها المتعددة المتمثلة في اآلتي
  .إمكانية تطبيقها للحصول على معلومات عن عدد من األفراد .1
 .قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها .2
 .وعباراتها سهولة وضع األسئلة وترسيم ألفاظها .3
 .توّفر وقت المستجيب وتعطيه فرصة التفكير .4

قام الباحث بتصميم استبانة تهدف الى أثر التخطيط االستراتيجي لنشاط التسويق  وتحقيًقا للغرض السابق لالستبانة
  :على األداء العام للمنظمة بالتطبيق على شركات الدواء في ليبيا وتتألف االستمارة من قسمين

                                                           

  .399ص ) م2008األنجلو المصرية، : القاهرة( 7، طالقياس والتقويم في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية: علي ماهر خطاب) 1(
  .192ص ) م1999دار وائل للنشر، : انعم( 2، طمناهج البحث العلمي: أحمد حسين الرفاعي) 2(

 اإلدارة االس��ات���ة

 ال����� االس��ات��ي

 االس��ات���ة
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  :القسم األول 
  :وهى البيانات الشخصية المتعلقة بوصف عينة الدراسة وهى: وشمل البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة

  .العمر/ 1
  .المؤهل العلمي/2
  التخصص العلمي/ 3
  .المسمى الوظيفي/ 4
  .سنوات الخبرة/ 5

  :القسم الثاني
ويشتمل . تعرف على متغيرات البحث وهى المحاور والتي من خاللها يتم ال: وشمل عبارات الدراسة األساسية 

  :عبارة تمثل فروض الدراسة وفقاً لما يلى) 25(هذا القسم من ثالثة محاور وعدد 
  توزيع محاور الدراسة) 1(جدول رقم 

   محاور الدراسة الفقرات عدد العبارات

  1 الفرضية االولى 1-8 8

  2 الفرضية الثانية 9-21 13

  3 الفرضية الثالثة 14-25 13

    المجموع    25

  .م2014اعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانية،: المصدر  •
 الخماسي ليكرثكما تم قياس درجة االستجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج خماسي حسب مقياس  
)Likart Scale( والذي يتراوح من ال أوافق بشدة إلى اوافق بشدة، كما هو موضح في جدول رقم ،)2(.  

  مقياس درجة الموافقة) 2(جدول رقم               

 درجة الموافقة الوزن

 أوافق بشدة 5

 أوافق 4

 محايد 3

 ال أوافق 2

 "اطالقا ال أوافق 1

  اعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانية: المصدر   •
  :وقد تم تصحيح المقياس المستخدم في الدراسة كاآلتي

  )3) =15/5.=(5)/ 1+2+3+4+5(وع درجات المفردة على العبارات الدرجة الكلية للمقياس هي مجم -
  :واألوساط المرجحة لهذه األوساط كما في الجدول التالي

  .يوضح األوزان واألوساط المرجحة لخيارات اجابات أفراد العينة) 3(الجدول 
  الوزن والوسط المرجح لمقياس الدراسة) 3(جدول رقم 

  أوافق بشدة  أوافق   حايدم  ألوافق  ال أوافق بشدة  الخيار

  5  4  3  2  1  الوزن

   5ـــ   4.2  4.19ــ 3.4  3.39ــ  2.6  2.59ــ  1.8  1.79ــ 0.1  المتوسط المرجح



 web.co-www.aam                                                                      تم التحميل من موقع مجلة المحاسب العربي 

دار , القاهرة(،SPSSعز عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام . د: المصدر  •
  .541و  540الصفحات ) 1982, النهضة العربية

  تبار االتساق والثبات الداخلي للمقاييس المستخدمة في الدراسةاخ: ثانيا

استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة (يقصد بالثبات   
تائج متوافقة وبالتالي فهو يؤدى الى الحصول على نفس النتائج أو ن. )3()المعامل إذا اُعيد تطبيقه على نفس العينة

وهناك عدة , وكلما زادت درجة الثبات واستقرار االداة كلما زادت الثقة فيه. كل مرة يتم فيها اعادة القياس في
طرق للتحقق من ثبات المقياس منها طريقة التجزئة النصفية وطريقة الفأ كرنباخ للتأكد من االتساق الداخلي 

، والذي يأخذ قيماً تتراوح بين الصفر )Cronbach,s Alpha" (باخوقد تم استخدام معامل الفا كرون, للمقاييس 
والواحد صحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون مساويةً للصفر، وعلى العكس إذا 

تعني أي أن زيادة معامل الفا كرونباخ . كان هناك ثبات تام في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواحد صحيح
دليل ) 0.60(كما أن انخفاض القيمة عن . زيادة مصداقية البيانات من عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة

  .على انخفاض الثبات الداخلي
قيم معامل ألفا " نتائج تحليل الثبات لمقاييس الدراسة مبينا() الى الجداول رقم () وتوضح الجداول من رقم 

  :كرنباخ لمفاهيم الدراسة
  على أداء المنظمة االستراتيجييوجد أثر لعناصر التخطيط  :محور االولال
  الفرضية االولى نتائج اختبار ألفا كرنباخ لمقياس عبارات محور) 4(جدول رقم  

  ألفأ كرنباخ  العبارات
  

  0.84 يقوى التخطيط االستراتيجي التعاون بين مختلف أنشطة المنظمة-1

 0.83 جي في وصف النمو المتوقع لمستقبل المنظمةتسهم عناصر التخطيط االستراتي-2

 0.85 تنعكس عناصر التخطيط االستراتيجي بشكل إيجابي في تحقيق مزيد من المزايا التنافسية-3

 0.83 يقوم التخطيط االستراتيجي على تحقيق التفاعل والتغذية المرتدة بين التخطيط والتنفيذ-4

 0.86 قية الموجهة للعميل يسهم في صياغة استراتيجية تسويقية ناجحةتحديد بدائل االستراتيجيات التسوي-5

 0.87  لتنفيذ االستراتيجية التسويقية يتطلب فهم السوق على أساس االدراكات الحقيقية للعميل-6

  0.87  تبنى افضل الممارسات من أجل التحسين المستمر يسهم في تنفيذ االستراتيجية التسويقية-7

 0.86  ستمر للخطة واألداء الفعلي يعد اجراء للرقابة على االستراتيجيةادراء تقييم م-8

  0.85  أجمالي العبارات

  .م2014إعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانية،: المصدر    •
يوجد أثر  :(الفرضية االولى  نتائج اختبار الثبات أن قيم الفأ كرنباخ  لجميع عبارات محور) 4(من الجدول 

من " وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية جدا%) 60(اكبر من ) تخطيط االستراتيجي على أداء المنظمةلعناصر ال
الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل عبارة على حدا او على مستوى جميع عبارات المقياس حيث 

كن القول بان المقاييس التي اعتمدت وهو ثبات مرتفع ومن ثم يم) 0.85(بلغت قيمة الفأ كرنباخ للمقياس الكلى 
تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على  الدراسة االول عليها الدراسة لقياس عبارات محور

  .هذه االجابات فى تحقيق اهداف الدراسة وتحليل نتائجها
    تراتيجي وفق التخصصهنالك اختالف لدى عينة البحث على عناصر التخطيط االس :المحور الثاني

      محور الدراسة الثاني نتائج اختبار الفأ كرنباخ لمقياس عبارات) 5(جدول رقم 
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  الفأ كرنباخ  العبارات
, تسويق, انتاج(جميع أوجه نشاط الشركة لتحقيق األهداف الوظيفية  فييتم وضع خطط سنوية خاصة -1

 صمن قبل االدارة االستراتيجية كل حسب التخص)  تمويل
0.82 

 0.85  يرتبط وجود أي منظمة برسالة معينة تسعى لتحقيقها فعال-2

يلعب التخصص دور واضح في تحديد المعيار الذى يستخدم ف�ي تخص�يص الم�وارد ب�ين االس�تخدامات -3
  البديلة

0.85 

 0.85  لكل عضو في الشركة دور في وضع رسالة واضحة حسب تخصصه-4

تؤدى الى تس�هيل عملي�ة ترجم�ة األه�داف العام�ة واأله�داف التش�غيلية أن صياغة الخطط االستراتيجية -5
 الى هيكل عمل يتضمن اسناد المهام للعناصر المسئولة داخل المنظمة

0.86 

  0.86  أجمالي العبارات

  .م2014إعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانية، : المصدر     •
%) 60(اكب�ر م�ن  أ كرنباخ  لجميع عبارات مح�ور الفرض�ية الثاني�ةنتائج اختبار الثبات أن قيم الف) 5(من الجدول 

من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذل�ك لك�ل عب�ارة عل�ى ح�دا " وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية جدا
من وهو ثبات مرتفع و) 0.86(او على مستوى جميع عبارات المقياس حيث بلغت قيمة الفأ كرنباخ للمقياس الكلى 

هنال-ك اخ-تالف (الدراس-ة الث-اني  ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمدت عليه�ا الدراس�ة لقي�اس عب�ارات مح�ور
تتمت��ع بالثب��ات ال�داخلي لعباراته��ا مم��ا   ) ل-دى عين--ة البح-ث عل--ى عناص--ر التخط-يط االس--تراتيجي وف--ق التخص-ص

  .وتحليل نتائجها يمكننا من االعتماد على هذه االجابات في تحقيق اهداف الدراسة
   هنالك عالقة بين عناصر التخطيط االستراتيجي واألداء المالي واإلداري :المحور الثالث 
  العالقة عبارات محور الدراسة الثالث نتائج الفأكرنباخ  لمقياس) 6(جدول رقم  

  الفأ كرنباخ  العبارات
 0.72 اغة االستراتيجيةاالدارة العليا هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعملية اعداد وصي-1

 0.72 توضع األهداف السنوية المطلوب تحقيقها لكل ادارة وكل قسم-2

 0.72 أحد المقاييس الفاعلة في تقييم األداء اإلداري) الكفاءة(تعد االنتاجية -3

  0.73  تقوم الشركة بتطوير سياسات وظيفة تساعد على تنفيذ االستراتيجية الكلية-4

 0.72 دارة العليا بمفهوم االدارة االستراتيجية في تطوير العملية االدارية داخل الشركةتساهم معرفة اال-5

 0.72 الهيكل التنظيمي الحالي للشركة مالئم لتطبيق االستراتيجية الحالية-6

 0.80 توضع أهداف الشركة بصورة محددة لفترة تزيد عن خمس سنوات-7

ي عن ثالثة انواع من الخطط هي االستراتيجية طويلة تسفر مخرجات عملية التخطيط االستراتيج-8
 وقصيرة ومتوسطة األجل

0.73 

  0.79 أن مهمة االدارة العليا تتمثل في صياغة االستراتيجية والتخطيط لتطبيقها-9

ان درجة التقييم المستمر لالستراتيجية متفاوتة وتختلف مساهمة االدارة العليا حسب حجم وتنوع -10
 المنظمة

0.78  
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  0.72 تعتبر المقاييس المحاسبية التقليدية لألداء غير كافية لصنع القرارات االستراتيجية-- 11

  0.82 تستخدم الشركة معدل نمو صافى الربح الى المبيعات مؤشر على األداء المالي-12

  0.74  أجمالي العبارات

  .م2014إعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانية،: المصدر •
%) 60(اكب�ر م�ن الفرض-ية الثالث-ة  نتائج اختبار الثبات أن قيم الفأ كرنباخ  لجميع عبارات محور) 6( من الجدول

من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذل�ك لك�ل عب�ارة عل�ى ح�دا " وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية جدا
وهو ثبات مرتفع ومن ) 0.74(مقياس الكلى او على مستوى جميع عبارات المقياس حيث بلغت قيمة الفأ كرنباخ لل

تتمت�ع بالثب�ات  الدراس-ة الثال-ث  ثم يمكن القول بان المق�اييس الت�ي اعتم�دت عليه�ا الدراس�ة لقي�اس عب�ارات مح�ور
  .الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذه االجابات في تحقيق اهداف الدراسة وتحليل نتائجها

  
  :ة الدراسةمجتمع وعين""  رابعا

يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحثين أن يعمما عليها النتائج ذات العالقة   
  .ويتكون المجتمع األساسي للدراسة من  شركات صناعة األدوية, بالمشكلة المدروسة 

لعينات غير االحتمالية التي يختارها وهى احدى ا) القصدية(تمَّ اختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة   
استبانة ) 100(وتم توزيع عدد . الباحث للحصول على أراء أو معلومات من مفردات المجتمع موضع الدراسة

  :بيانها كاآلتي)%. 80(استبانة سليمة تم استخدامها في التحليل بنسبة استرجاع بلغت ) 80(وتم استرجاع 
  

  )7(/جدول 
  المعادةاالستبانات الموزعة و

  النسبة  العدد  البيان
  %80 80  استبانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة

  %20  20  استبانات لم يتم إعادتها
  %100  100  إجمالي االستبانات الموزعة

  .م2014إعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانية، : المصدر   •
  خصائص عينة الدراسة -"خامسا

قة قدر االمكان حرص الباحث على أن تك�ون العين�ة ممثل�ة لمجتم�ع الدراس�ة بك�ل وللخروج بنتائج موضوعية ودقي
  :تفاصيل وذلك من حيث شمولها على الخصائص التالية 

  توزيع افراد العينة حسب العمر.1

  التوزيع التكراري ال فراد العينة وفق متغير العمر) 8( /جدول رقم
  %النسبة  العدد  العمر

 27.5 22  سنة 30أقل من 
 28.8 23  سنة 31-35
 32.5 26  سنة 36-40

 11.3 9  "عاما 40أكثر من 
 100 80  المجموع

 .م2014اعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانية،: المصدر •
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  شكل يبن توزيع أفراد العينة حسب العمر

  
حي�ث بلغ�ت ) 40-31(م�ا ب�ين  والشكل اعاله أن غالبية افراد العين�ة م�ن تت�راوح اعم�ارهم) 8(/يتضح من الجدول

س�نة ) س�نة 30أق�ل م�ن (من افراد العينة الكلية بينما بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما ب�ين  %) 61.3(نسبتهم 
م�ن أجم�الي العين�ة  %) 11.3(س�نة فق�د بلغ�ت نس�بتهم  40اما أفراد العينة والذين تزيد اعمارهم ع�ن   %) 27.5(

  .المبحوثة
  نة حسب المؤهل العلميتوزيع افراد العي/ 3

  .يوضح التوزيع التكراري ال فراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي) 9(/جدول رقم 
  %النسبة   العدد  المؤهل العلمي

 41.2 33  بكالوريوس
 20 16  دبلوم عالي

  28.7  23  ماجستير
  10.1  8  دكتوراه

 100 80  المجموع
 .اناعداد الباحث من نتائج االستبي: المصدر •
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  شكل يبين توزيع افراد عينة حسب المؤهل العلمي

  
دبلوم (والشكل اعاله أن غالبية افراد العينة من المستوى التعليمي فوق الجامعي ) 9(/يتضح من الجدول رقم 

من أجمالي )%. 41.2(اما حملة البكالوريوس في العينة فقد بلغت نسبتهم ) % . 58.8) (كتوراة, ماجستير, عالي
  .العينة المبحوثة

  توزيع افراد العينة حسب التخصص العلمي/  4
  .يوضح التوزيع التكراري ال فراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي) 10(/جدول رقم 

  %النسبة   العدد  التخصص العلمي
 25 20  محاسبة
 25 20  اقتصاد
 18.8 15  تسويق

 16.3 13  نظم معلومات
 3.8 3  قانون
 11.3 9  أخرى

 100 80  المجموع
 .اعداد الباحثين من نتائج االستبيان: المصدر •
  
  
  
  
  
  
  



 web.co-www.aam                                                                      تم التحميل من موقع مجلة المحاسب العربي 

 
  

  شكل يبين توزيع افراد العينة حسب التخصص العلمي

  
والشكل اعاله أن غالبية افراد العينة من تخصص محاسبة واقتصاد حيث بلغت ) 10(/يتضح من الجدول رقم 

اما ) % 35.1(ة بينما بلغت نسبة المتخصصين في التسويق ونظم المعلومات من افراد العين) % 50(نسبتهم 
  .من أجمالي العينة المبحوثة)%. 15.1(المتخصصين في القانون و التخصصات األخرى فقد بلغت نسبتهم 

  
  توزيع افراد العينة حسب الوظيفة/ 5

  ةالتوزيع التكراري ال فراد العينة وفق متغير الوظيف) 11( /جدول رقم
  %النسبة  العدد  الوظيفة
 17.5 14  محاسب

  8.8  7  مدير مالي
 20 16  مدير ادارى
 16.3 13  رئيس قسم

 16.3  13  تقنى معلومات
 21.3  17  أخرى

 100  80  المجموع
  .اعداد الباحثين من نتائج االستبيان :المصدر •
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حوثة من المدراء الماليين واالداريين حيث والشكل اعاله أن غالبية افراد العينة المب) 11( /يتضح من الجدول رقم

أما والوظائف االخرى فقد بلغت ) % 16.3(بينما بلغت نسبة  رؤساء االقسام في العينة  %) 26.3(بلغت نسبتهم 
  .من أجمالي العينة)%21.3(نسبتهم 
  توزيع افراد العينة حسب سنوات الخبرة.6

  وفق متغير سنوات الخبرة التوزيع التكراري ال فراد العينة) 12( /جدول رقم
  %النسبة  العدد  سنوات الخبرة

 16.3 13  سنوات فأقل 5
 55 44 سنة 6-10

 15 12 سنة 10-15
  6.3  5  سنة 15-20
 7.5 6  سنة فأكثر 20

  100 80  المجموع
  .اعداد الباحثين من نتائج االستبيان: المصدر •
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) س�نة 10-6(راد العين�ة  تت�راوح س�نوات خب�رتهم م�ا ب�ين والش�كل اع�اله أن غالبي�ة اف�) 12( /يتضح م�ن الج�دول 

) 15-10(من افراد العينة الكلية بينما بلغت نسبة الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما ب�ين %) 55(حيث بلغت نسبتهم 
م�ن أجم�الي  %) 7.5(س�نة فق�د بلغ�ت نس�بتهم  20اما أفراد العينة والذين تزيد سنوات خبرتهم عن   %) 15(سنة 

  .المبحوثين العينة
  

  تحليل البيانات الدراسة:المبحث الثالث                                             
" يش��تمل ه��ذا المبح��ث  عل��ى تحلي��ل البيان��ات االساس��ية للدراس��ة لل��تمكن م��ن مناقش��ة ف��روض البح��ث وذل��ك وفق��ا

  :للخطوات التالية

  الوحدات المبحوثة على عبارات الدراسة التوزيع التكراري إلجابات/1

وذلك من خالل تلخيص البيانات في جداول والتي توضح ق�يم ك�ل متغي�ر لتوض�يح أه�م الممي�زات االساس�ية للعين�ة 

  .في شكل ارقام ونسب مئوية  لعبارات الدراسة 

  التحليل اإلحصائي لعبارات الدراسة/ 2

اري  لجمي��ع مح��اور الدراس��ة  لمعرف��ة اتج��اه عين��ة الدراس��ة وذل��ك م��ن خ��الل تق��دير المتوس��ط واالنح��راف المعي�� 

  .وترتيب العبارات حسب اهميتها النسبية

  )كاى تربيع(اختبار داللة الفروق /  3.

 .والختبار وجود فروق ذات داللة احصائية بين أعداد الموافقين وغير الم�وافقين عل�ى عب�ارات ف�روض الدراس�ة 

واالنحراف المعي�اري لك�ل عب�ارات مح�ور الدراس�ة وي�تم مقارن�ة الوس�ط  حيث يتم حساب كل من الوسط الحسابي

حيث تتحقق الموافقة على الفقرات اذا كان الوسط الحسابي للعبارة ) 3(الحسابي للعبارة بالوسط الفرضي للدراسة 

ذا ك�ان وا. وتتحقق عدم الموافقة اذا كان الوسط الحس�ابي أق�ل م�ن الوس�ط الفرض�ي, )3(اكبر من الوسط الفرضي 

  .االنحراف المعياري للعبارة يقترب من الواحد الصحيح فهذا يدل على تجانس االجابات بين أفراد العينة
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  : تحليل بيانات فرضية الدراسة االولى

  يوجد أثر لعناصر التخطيط االستراتيجي على أداء المنظمة

  :وإلثبات هذه الفرضية يتم اتباع الخطوات التالية

    عبارات الفرضية االولى كراري للعبارات التي تقيسالتوزيع الت" أوال

  الفرضية االولى التوزيع التكراري لعبارات محور)  13( /جدول رقم : 

  العبارة

 

 ال اوافق بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

يقوى التخطيط االستراتيجي التعاون -1
 0 0 1.3 1 10 8 70 56 18.8 15 ختلف أنشطة المنظمةبين م

تسهم عناصر التخطيط االستراتيجي -2
ف���ي وص���ف النم���و المتوق���ع لمس���تقبل 

 0 0 0 0 2.5 2 73.8 59 23.8 19 المنظمة

ت����������نعكس عناص����������ر التخط����������يط -3
االس�تراتيجي بش��كل إيج��ابي ف��ي تحقي��ق 

 0 0 0 0 6.3 5 57.5 46 36.3 29 مزيد من المزايا التنافسية

يق���وم التخط���يط االس���تراتيجي عل���ى -4
تحقي��ق التفاع��ل والتغذي��ة المرت��دة ب��ين 

 0 0 0 0 6.3 5 47.5 38 46.3 37 التخطيط والتنفيذ

تحدي��������د ب��������دائل االس��������تراتيجيات -5
التس��ويقية الموجه���ة للعمي���ل يس���هم ف���ي 

 0 0 0 0 2.5 2 52.5 42 45 36 صياغة استراتيجية تسويقية ناجحة

اتيجية التسويقية يتطل�ب لتنفيذ االستر-6
فه���م الس���وق عل���ى أس���اس االدراك���ات 

 0 0 0 0 8.8 7 52.5 42 38.8 31  الحقيقية للعميل

تبن���ى افض���ل الممارس���ات م���ن أج���ل -7
تنفي����ذ  ف����يالتحس����ين المس����تمر يس����هم 

 0 0 0 0 7.5 6 51.3 41 41.3 33  االستراتيجية التسويقية

اج��راء تقي��يم مس��تمر للخط��ة واألداء -8
اج�����راء للرقاب�����ة عل�����ى  الفعل�����ي يع�����د
 0 0 0 0 2.5 2 66.3 53 31.3 25  االستراتيجية

 0 0 0.2 1 5.8 37 58.9 377 35.1 225  مجموع العبارات

 اعداد الباحثين من نتائج االستبيان: المصدر •
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  :ما يلى) 13( /يتضح من الجدول رقم 

حي�ث ى التعاون بين مختلف أنشطة المنظمة التخطيط االستراتيجي يقو أن غالبية افراد العينة يوافقون على أن.1
ام�ا اف�راد العين�ة وال�ذين ل�م يب�دوا ) %. 1.2(بينما بلغت نسبة غير الموافقون عل�ى ذل�ك ) %  88.8(بلغت نسبتهم 

  ) %. 10(اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

النمو المتوقع لمس-تقبل أن عناصر التخطيط االستراتيجي تسهم في وصف  أن غالبية افراد العينة يوافقون على.2
ام�ا اف�راد العين�ة ) %. .14(بينم�ا بلغ�ت نس�بة غي�ر الموافق�ون عل�ى ذل�ك ) % 73.7(حيث بلغ�ت نس�بتهم المنظمة 

  ) %.  12.2(والذين لم يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

ج-ابي ف-ي تحقي-ق مزي-د عناصر التخطيط االستراتيجي تنعكس بش-كل إي أن غالبية افراد العينة يوافقون على أن. 3
ام�ا )  %.  0(بينم�ا بلغ�ت نس�بة غي�ر الموافق�ون عل�ى ذل�ك )  %  97.5(حيث بلغت نس�بتهم من المزايا التنافسية 

  ) %.2.5(افراد العينة والذين لم يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

قيق التفاع-ل والتغذي-ة المرت-دة ب-ين التخطيط االستراتيجي يقوم على تح أن غالبية افراد العينة يوافقون على أن.4
ام�ا اف�راد العين�ة ) %.  0(بينما بلغت نسبة الموافقون عل�ى ذل�ك ) %  93.7(حيث بلغت نسبتهم التخطيط والتنفيذ 

  )  %.6.3(والذين لم يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

التس--ويقية الموجه--ة للعمي--ل يس--هم ف--ى  أن تحدي--د ب--دائل االس--تراتيجياتأن غالبي��ة اف��راد العين��ة  يوافق��ون عل��ى .5
) %.  0(بينما بلغت نسبة الموافقون على ذلك % ) 97.5(حيث بلغت نسبتهم صياغة استراتيجية تسويقية ناجحة 

  )  %.2.5(اما افراد العينة والذين لم يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 
تراتيجية التس--ويقية يتطل--ب فه--م الس--وق عل--ى أس--اس لتنفي--ذ االس-- أن غالبي��ة اف��راد العين��ة  يوافق��ون عل��ى أن.6

)  %.  0(بينما بلغت نس�بة  غي�ر الموافق�ون عل�ى ذل�ك )  %  91.2(حيث بلغت نسبتهم االدراكات الحقيقية للعميل 
  )  %.8.8(اما افراد العينة والذين لم يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

تبن-ى افض-ل الممارس-ات م-ن أج-ل التحس-ين المس-تمر يس-هم ف-ي تنفي-ذ  نأن غالبية افراد العينة  يوافقون على أ.7
)  %.  0(بينم�ا بلغ�ت نس�بة  غي�ر الموافق�ون عل�ى ذل�ك )  %  92.5(حي�ث بلغ�ت نس�بتهم االستراتيجية التسويقية 

  8)  %.2.5(اما افراد العينة والذين لم يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

اج-راء تقي-يم مس-تمر للخط-ة واألداء الفعل-ي يع-د اج-راء للرقاب-ة عل-ى  يوافقون عل�ى  أنأن غالبية افراد العينة  .8
ام�ا اف�راد )  %.  0(بينم�ا بلغ�ت نس�بة  غي�ر الموافق�ون عل�ى ذل�ك )  %  97.5(حي�ث بلغ�ت نس�بتهم االستراتيجية 

  )  %.2.5(العينة والذين لم يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

حي�ث بلغ�ت نس�بتهم ) فرض-ية الدراس-ة االول-ى(لعينة يوافقون على جميع العبارات  التي تق�يس أن غالبية افراد ا 9
اما افراد العينة والذين ل�م يب�دوا اجاب�ات مح�ددة ) %.  0.2(بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك  )  %  94(

  ) %.5.8(فقد بلغت نسبتهم 

  عناصر التخطيط االستراتيجي على أداء المنظمةيوجد أثر ل االحصاء الوصفي لعبارات محور" ثانيا

حيث يتم حساب كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعي�اري لك�ل عب�ارات مح�ور الدراس�ة وي�تم مقارن�ة الوس�ط 

حيث تتحقق الموافقة على الفقرات اذا كان الوسط الحسابي للعبارة ) 3(الحسابي للعبارة بالوسط الفرضي للدراسة 

واذا ك�ان . وتتحقق عدم الموافقة اذا كان الوسط الحس�ابي أق�ل م�ن الوس�ط الفرض�ي, )3(فرضي اكبر من الوسط ال

  .االنحراف المعياري للعبارة يقترب من الواحد الصحيح فهذا يدل على تجانس االجابات بين أفراد العينة
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 فرضية الدارسة االولى تقيس التيفيما يلى جدول يوضح الوسط واالنحراف المعياري واالهمية النسبية للعبارات 

  .إلجابات المستقصي منهم " وترتيبها وفقا

  فرضية الدراسة االولى االحصاء الوصفي لعبارات ) 14( /جدول رقم 

االنحراف   العبارات

  المعياري

  الترتيب  الداللة  المتوسط

 8 أوافق 4.06 0.581 يقوى التخطيط االستراتيجي التعاون بين مختلف أنشطة المنظمة-1

سهم عناصر التخطيط االستراتيجي في وص�ف النم�و المتوق�ع لمس�تقبل ت-2
 المنظمة

 7 بشدة أوافق 4.21 0.469

ت�نعكس عناص�ر التخط�يط االس�تراتيجي بش�كل إيج�ابي ف�ي تحقي�ق مزي��د -3
 من المزايا التنافسية

 5 بشدة أوافق 4.30 0.582

ت��دة ب��ين يق�وم التخط��يط االس��تراتيجي عل�ى تحقي��ق التفاع��ل والتغذي�ة المر-4
 التخطيط والتنفيذ

 2 بشدة أوافق 4.40 0.607

تحديد بدائل االستراتيجيات التسويقية الموجهة للعميل يس�هم ف�ي ص�ياغة -5
 استراتيجية تسويقية ناجحة

 1 بشدة أوافق 4.42 0.545

لتنفيذ االستراتيجية التسويقية يتطلب فهم الس�وق عل�ى أس�اس االدراك�ات -6
  الحقيقية للعميل

 4 بشدة أوافق 4.31 0.624

تبن��ى افض��ل الممارس��ات م��ن أج��ل التحس��ين المس��تمر يس��هم ف��ي تنفي��ذ -7
  االستراتيجية التسويقية

 3 بشدة أوافق 4.34 0.615

ادراء تقي���يم مس���تمر للخط���ة واألداء الفعل���ي يع���د اج���راء للرقاب���ة عل���ى -8
  االستراتيجية

 6 بشدة أوافق 4.29 0.508

  ةبشد أوافق 4.28  0.566  اإلجمالي

  .اإلحصائي من نتائج التحليل ين اعداد الباحث: المصدر •

  :ما يلى) 14( /يتضح من الجدول رقم 

يزي��د متوس��طها ع��ن الوس��ط  )فرض--ية الدراس--ة االول--ى (الت--ي تعب--ر ع--ن عب--ارات مح--ور أن جمي��ع العب��ارات / 1

    .عبارات المحور وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على جميع)  3(الفرضي 

تحدي-د ب-دائل االس-تراتيجيات التس-ويقية (هي العب�ارة) فرضية الدراسة االولى(محور   أهم عبارة  من عبارات/ 2
حي��ث بل�غ متوس��ط اجاب�ات أف��راد العين�ة عل��ى ) الموجه-ة للعمي-ل يس--هم ف-ي ص--ياغة اس-تراتيجية تس--ويقية ناجح-ة

يق-وم التخط-يط االس-تراتيجي عل-ى (ي�ة العب�ارة تليه�ا ف�ي المرتب�ة الثان) 0.545(بانحراف معياري ) 4.42(العبارة 
ب��انحراف معي��اري ) 4.40(حي��ث بل��غ متوس��ط العب��ارة ) تحقي--ق التفاع--ل والتغذي--ة المرت--دة ب--ين التخط--يط والتنفي--ذ

)0.607.(  

) يقوى التخطيط االستراتيجي التعاون بين مختلف أنشطة المنظم-ة(وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة / 3
  .  )0.581(بانحراف معياري ) 4.06(توسط العبارة حيث بلغ م

وه�ذا ي�دل عل�ى أن غالبي�ة اف�راد العين�ة ) 0.566(ب�انحراف معي�اري ) 4.28(كما بلغ متوسط جمي�ع العب�ارات / 3

   .فرضية الدراسة االولى  يوافقون  بشدة على جميع العبارات التي تقيس
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  االولى عبرات الفرضية اختبار الفروق لعبارات محور" ثالثا

والختب��ار وج��ود ف��روق ذات دالل��ة احص��ائية ب��ين أع��داد الم��وافقين والمحاي��دين وغي��ر الم��وافقين للنت��ائج اع��اله ت��م 

  .وفيما يلى جدول يوضح نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية.  لداللة الفروق) كاى تربيع(استخدام اختبار 

  فرضية الدارسة االولى لعبارات محوركأي تربيع لداللة الفروق  اختبار ) 15(/جدول رقم 

كاى (قيمة  العبارات

  )تربيع

مستوى   

  المعنوية

  الداللة

 قبول 0.000 91.3 يقوى التخطيط االستراتيجي التعاون بين مختلف أنشطة المنظمة-1

 قبول 0.000 64.2 تسهم عناصر التخطيط االستراتيجي في وصف النمو المتوقع لمستقبل المنظمة-2

تحقي��ق مزي��د م��ن  ف��يعناص��ر التخط��يط االس��تراتيجي بش��كل إيج��ابي ت��نعكس -3
 المزايا التنافسية

 قبول 0.000 31.8

يقوم التخطيط االستراتيجي على تحقيق التفاعل والتغذي�ة المرت�دة ب�ين التخط�يط -4
 والتنفيذ

 قبول 0.000 26.4

 تحدي���د ب���دائل االس���تراتيجيات التس���ويقية الموجه���ة للعمي���ل يس���هم ف���ى ص���ياغة-5
  استراتيجية تسويقية ناجحة

 قبول 0.000  34.9

لتنفيذ االستراتيجية التسويقية يتطلب فهم السوق على أساس االدراكات الحقيقي�ة -6
  للعميل

 قبول 0.000  24.2

تبنى افضل الممارسات من أجل التحسين المستمر يسهم ف�ي تنفي�ذ االس�تراتيجية -7
  التسويقية

 قبول 0.000  25.2

 قبول 0.000  48.9  مستمر للخطة واألداء الفعلي يعد اجراء للرقابة على االستراتيجيةاجراء تقييم -8

 قبول 0.000 43.3  اإلجمالي

  أعداد الباحثين باستخدام مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي: المصدر •

  :ما يلى) 15( /يتضح من الجدول رقم 

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000(معنوي��ة بمس��توى ) 91.3(للعب��ارة االول��ى  )ك��أي تربي��ع(بلغ��ت قيم��ة  . 1

 وعلية فأن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح%) 5(المعنوية 

  .أن التخطيط االستراتيجي يقوى التعاون بين مختلف أنشطة المنظمة الموافقين على

وه�ذه القيم�ة أق�ل م�ن مس��توى ) 0.000(بمس�توى معنوي�ة ) 64.2(للعب��ارة الثاني�ة   )ك�أي تربي�ع(بلغ�ت قيم�ة  . 2

وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح  %) 5(المعنوية 

  .عناصر التخطيط االستراتيجي تسهم فى وصف النمو المتوقع لمستقبل المنظمة الموافقين بشدة على أن

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000(بمس��توى معنوي��ة ) 31.8(للعب��ارة الثالث��ة  )اى تربي��عك��(بلغ��ت قيم��ة  . 3

وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح %) 5(المعنوية 
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م--ن المزاي--ا أن عناص--ر التخط--يط االس--تراتيجي ت--نعكس بش--كل إيج--ابي ف--ي تحقي--ق مزي--د  الم��وافقين بش��دة عل��ى

  .التنافسية

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000(بمس��توى معنوي��ة ) 26.4(للعب��ارة الرابع��ة  )ك��أي تربي��ع(بلغ�ت قيم��ة  . 4

وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح  %) 5(المعنوية 

  .يقوم على تحقيق التفاعل والتغذية المرتدة بين التخطيط والتنفيذ أن التخطيط االستراتيجي الموافقين بشدة على

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000(بمس��توى معنوي��ة ) 34.9(للعب��ارة الرابع��ة  )ك��أي تربي��ع(بلغ�ت قيم��ة  . 5

وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح  %) 5(المعنوية 

أن تحدي-د ب-دائل االس-تراتيجيات التس-ويقية الموجه-ة للعمي-ل يس-هم ف-ى ص-ياغة اس-تراتيجية  الموافقين بشدة على

  .تسويقية ناجحة

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000(بمس��توى معنوي��ة ) 24.2(للعب��ارة الرابع��ة  )ك��أي تربي��ع(بلغ�ت قيم��ة  . 6

ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح  وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق %) 5(المعنوية 

أن لتنفي--ذ االس--تراتيجية التس--ويقية يتطل--ب فه--م الس--وق عل--ى أس--اس االدراك--ات الحقيقي--ة  الم��وافقين بش��دة عل��ى

  .للعميل

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000(بمس��توى معنوي��ة ) 25.2(للعب��ارة الرابع��ة  )ك��اى تربي��ع(بلغ�ت قيم��ة  . 7

وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح  %) 5(ية المعنو

أن تبن--ى افض--ل الممارس--ات م--ن أج--ل التحس--ين المس--تمر يس--هم ف--ي تنفي--ذ االس--تراتيجية  الم��وافقين بش��دة عل��ى

  .التسويقية

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000( بمس��توى معنوي��ة) 48.9(للعب��ارة الرابع��ة  )ك��أي تربي��ع(بلغ�ت قيم��ة  . 8

وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح  %) 5(المعنوية 

  .أن اجراء تقييم مستمر للخطة واألداء الفعلي يعد اجراء للرقابة على االستراتيجية الموافقين بشدة على

يوج--د أث--ر لعناص--ر التخط--يط ( فرض--ية الدراس--ة االول--ى مي��ع عب��ارات مح��ورلج )ك��اى تربي��ع(بلغ��ت قيم��ة  . 9
وعلي�ة %) 5(وهذه القيمة أق�ل م�ن مس�توى المعنوي�ة ) 0.000(بمستوى معنوية ) االستراتيجي على أداء المنظمة

 م-ا ج-اء فأن ذلك يشير الى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح  الم�وافقين عل�ى
  .فرضية الدراسة االولى بجميع عبارات محور

يوجد أثر لعناص-ر التخط-يط االس-تراتيجي عل-ى أداء : (ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة االولى والتي نصت
  )%. 94(يعتبر فرض  مقبول وذلك بنسبة موافقة بلغت ) المنظمة

   تحليل فرضية الدراسة الثانية 

  للتخصص" ى عناصر التخطيط االستراتيجي وفقاهنالك اختالف لدى عينة البحث عل

  عبارات الفرضية الثانية  التوزيع التكراري للعبارات التي تقيس" أوال

  عبارات الفرضية الثانية  التوزيع التكراري لعبارات محور)  16( /جدول رقم : 
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  العبارة

 

 ال اوافق بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ددع نسبة عدد نسبة عدد  نسبة عدد نسبة عدد نسبة 

يتم وض�ع خط�ط س�نوية خاص�ة ف�ي جمي�ع -1
أوج�����ه نش�����اط الش�����ركة لتحقي�����ق األه�����داف 

م��ن قب��ل )  تموي��ل, تس��ويق, انت��اج(الوظيفي��ة 
 0 0 0 0 3.8 3 56.3 45 40 32 االدارة االستراتيجية كل حسب التخصص

ي���رتبط وج���ود أي منظم���ة برس���الة معين���ة -2
 2.5 2 10 8 61.3 49 16.3 13 10 8  تسعى لتحقيقها فعال

يلع��ب التخص��ص دور واض��ح ف��ي تحدي��د -3
المعيار الذى يس�تخدم ف�ي تخص�يص الم�وارد 

 0 0 0 0 10 8 47.5 38 42.5 34  بين االستخدامات البديلة

لك��ل عض��و ف��ي الش��ركة دور ف��ي وض��ع -4
 0 0 5 4 20 16 55 44 20 16  رسالة واضحة حسب تخصصه

ية تؤدى الى أن صياغة الخطط االستراتيج-5
تس�����هيل عملي�����ة ترجم�����ة األه�����داف العام�����ة 
واألهداف التشغيلية ال�ى هيك�ل عم�ل يتض�من 
اس����ناد المه����ام للعناص����ر المس����ئولة داخ����ل 

 2.5 2 1.3 1 3.8 3 68.8 55 23.8 19 المنظمة

 1 4 3.3 13 19.8 79 48.8 195 27.3 109  مجموع العبارات

  اعداد الباحثين من نتائج االستبيان: المصدر •

  :ما يلى) 16( /يتضح من الجدول رقم 

وض--ع خط--ط س--نوية خاص--ة ف--ي جمي--ع أوج--ه نش--اط الش--ركة لتحقي--ق  أن غالبي��ة اف��راد العين��ة يوافق��ون عل��ى أن.1
حيث بلغت نس�بتهم من قبل االدارة االستراتيجية كل حسب التخصص )  تمويل, تسويق, انتاج(األهداف الوظيفية 

اما افراد العينة والذين لم يبدوا اجابات مح�ددة فق�د ) %. 0(وافقون على ذلك بينما بلغت نسبة غير الم) %  96.3(
  ) %. 3.8(بلغت نسبتهم 

وجود أي منظمة برسالة معينة تسعى لتحقيقه-ا  ارتباط  أن غالبية افراد العينة ال يبدون اجابات محددة على أن.2
ام��ا اف��راد العين��ة الغي��ر ) %. 26.3(ذل��ك  بينم��ا بلغ��ت نس��بة الموافق��ون عل��ى) % 61.3(حي��ث بلغ��ت نس��بتهم فع--ال 

  ) %.  12.5(موافقين فقد بلغت نسبتهم 

التخص--ص يلع--ب دور واض--ح ف--ي تحدي--د المعي--ار ال--ذى يس--تخدم ف--ي  أن غالبي��ة اف��راد العين��ة يوافق��ون عل��ى أن. 3
فق�ون عل�ى بينم�ا بلغ�ت نس�بة غي�ر الموا)  %  90(حيث بلغت نسبتهم تخصيص الموارد بين االستخدامات البديلة 

  ) %.10(اما افراد العينة والذين لم يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )  %.  0(ذلك 

لكل عضو في الشركة دور ف-ي وض-ع رس-الة واض-حة حس-ب تخصص-ه  أن غالبية افراد العينة يوافقون على أن.4
ا افراد العينة وال�ذين ل�م يب�دوا ام) %.  5(بينما بلغت نسبة  غير الموافقون على ذلك ) %  75(حيث بلغت نسبتهم 

  )  %.20(اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 
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صياغة الخطط االستراتيجية تؤدى الى تسهيل عملي-ة ترجم-ة األه-داف  أنأن غالبية افراد العينة يوافقون على .5
حي�ث بلغ�ت  العامة واألهداف التشغيلية الى هيكل عمل يتضمن اس-ناد المه-ام للعناص-ر المس-ئولة داخ-ل المنظم-ة

اما افراد العينة والذين لم يب�دوا اجاب�ات ) %.  3.8(بينما بلغت نسبة  غير الموافقون على ذلك % ) 92.6(نسبتهم 
  )  %.3.8(محددة فقد بلغت نسبتهم 

  
حي�ث بلغ�ت ) معرفة عبارات الفرضية الثاني-ة(أن غالبية افراد العينة يوافقون على جميع العبارات التي تقيس .15

ام��ا اف��راد العين��ة وال��ذين ل��م يب��دوا ) %.  3.1(بينم��ا بلغ��ت نس��بة غي��ر الموافق��ون عل��ى ذل��ك  )  %  76.1( نس��بتهم
  ) %.19.8(اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

  معرفة المصرف بالمنافسة االحصاء الوصفي لعبارات محور" ثانيا

ور الدراس�ة وي�تم مقارن�ة الوس�ط حيث يتم حساب كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعي�اري لك�ل عب�ارات مح�

حيث تتحقق الموافقة على الفقرات اذا كان الوسط الحسابي للعبارة ) 3(الحسابي للعبارة بالوسط الفرضي للدراسة 

واذا ك�ان . وتتحقق عدم الموافقة اذا كان الوسط الحس�ابي أق�ل م�ن الوس�ط الفرض�ي, )3(اكبر من الوسط الفرضي 

  .يقترب من الواحد الصحيح فهذا يدل على تجانس االجابات بين أفراد العينةاالنحراف المعياري للعبارة 

فيما يلى جدول يوضح الوسط واالنحراف المعياري واالهمية النسبية للعبارات التي تقيس فرضية الدراسة الثانية  
  .إلجابات المستقصي منهم " وترتيبها وفقا

  رضية الدراسة الثانيةمحور ف االحصاء الوصفي لعبارات) 17( /جدول رقم 

االنحراف   العبارات

  المعياري

  الترتيب  الداللة  المتوسط

يتم وضع خطط س�نوية خاص�ة ف�ي جمي�ع أوج�ه نش�اط الش�ركة لتحقي�ق -1
م�ن قب�ل االدارة االس�تراتيجية )  تموي�ل, تس�ويق, انتاج(األهداف الوظيفية 

 كل حسب التخصص

 1 أوافق بشدة 4.36 0.556

 5 محايد 3.21 0.853  مة برسالة معينة تسعى لتحقيقها فعاليرتبط وجود أي منظ-2

يلع��ب التخص��ص دور واض��ح ف��ي تحدي��د المعي��ار ال��ذى يس��تخدم ف��ي -3
  تخصيص الموارد بين االستخدامات البديلة

 2 أوافق بشدة 4.32 0.651

 4 أوافق 3.90 0.772  لكل عضو في الشركة دور في وضع رسالة واضحة حسب تخصصه-4

الخط���ط االس���تراتيجية ت���ؤدى ال���ى تس���هيل عملي���ة ترجم���ة  أن ص���ياغة-5
األهداف العامة واألهداف التشغيلية الى هيكل عم�ل يتض�من اس�ناد المه�ام 

 للعناصر المسئولة داخل المنظمة

 3 أوافق 4.10 0.739

  أوافق 3.98  0.714  اإلجمالي

  .اعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي: المصدر •

  :ما يلى) 17( /رقم يتضح من الجدول 

يزي��د متوس��طها ع��ن الوس��ط  )فرض--ية الدراس--ة الثاني--ة(الت--ي تعب--ر ع--ن عب--ارات مح--ور أن جمي��ع العب��ارات / 1

  .  عبارات المحور وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على جميع)  3(الفرضي 
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تم وض-ع خط-ط س-نوية خاص-ة ف-ى ي-(ه�ي العب�ارة ) فرض-ية الدراس-ة الثاني-ة(مح-ور   أهم عبارة  من عب�ارات/ 2

م-ن قب-ل االدارة االس-تراتيجية ك-ل )  تمويل, تسويق, انتاج(جميع أوجه نشاط الشركة لتحقيق األهداف الوظيفية 

تليه�ا )  0.556(ب�انحراف معي�اري ) 4.36(حيث بلغ متوسط اجابات أفراد العينة عل�ى العب�ارة ) حسب التخصص

ي-د المعي-ار ال-ذى يس-تخدم ف-ي تخص-يص الم-وارد ب-ين االس-تخدامات يلعب التخصص دور واضح في تحد(العبارة 

  ).0.651(بانحراف معياري ) 4.32(حيث بلغ متوسطها ) البديلة

حيث بلغ متوسط العبارة ) يرتبط وجود أي منظمة برسالة معينة تسعى لتحقيقها فعال(وأقل عبارة هي العبارة / 3
  .  )0.853(بانحراف معياري ) 3.21(

وه�ذا ي�دل عل�ى أن غالبي�ة اف�راد العين�ة ) 0.714(ب�انحراف معي�اري ) 3.98(متوسط جمي�ع العب�ارات  كما بلغ/ 4

  .فرضية الدراسة الثانية يوافقون على جميع عبارات محور

  فرضية الدراسة الثانية  اختبار الفروق لعبارات محور" ثالثا

محاي��دين وغي��ر الم��وافقين للنت��ائج اع��اله ت��م والختب��ار وج��ود ف��روق ذات دالل��ة احص��ائية ب��ين أع��داد الم��وافقين وال

  .وفيما يلى جدول يوضح نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية.  لداللة الفروق) كأي تربيع(استخدام اختبار 

  فرضية الدراسة الثانية كأي تربيع لداللة الفروق لعبارات محور اختبار ) 18(/جدول رقم 

كأي (قيمة  العبارات

  )تربيع

مستوى   

  المعنوية

  الداللة

يتم وضع خطط سنوية خاصة في جمي�ع أوج�ه نش�اط الش�ركة لتحقي�ق األه�داف -1
م���ن قب���ل االدارة االس���تراتيجية ك���ل حس���ب )  تموي���ل, تس���ويق, انت���اج(الوظيفي���ة 
 التخصص

 قبول 0.000 34.6

 قبول 0.000 88.8  يرتبط وجود أي منظمة برسالة معينة تسعى لتحقيقها فعال-2

ص��ص دور واض��ح ف��ي تحدي��د المعي��ار ال��ذى يس��تخدم ف��ى تخص��يص يلع��ب التخ-3
  الموارد بين االستخدامات البديلة

 قبول 0.000 19.9

 قبول 0.000 43.2  لكل عضو فى الشركة دور في وضع رسالة واضحة حسب تخصصه-4

أن صياغة الخطط االستراتيجية تؤدى الى تسهيل عملية ترجمة األهداف العامة -5
لية الى هيكل عمل يتضمن اسناد المهام للعناص�ر المس�ئولة داخ�ل واألهداف التشغي

 المنظمة

 قبول 0.000  132.5

 قبول 0.000 63.8  اإلجمالي

  أعداد الباحثين باستخدام مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي: المصدر •

  :ما يلى) 18( /يتضح من الجدول رقم 

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000(س��توى معنوي��ة بم) 34.6(للعب��ارة االول��ى  )ك��اى تربي��ع(بلغ��ت قيم��ة  . 1

 وعلية فأن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح%) 5(المعنوية 



 web.co-www.aam                                                                      تم التحميل من موقع مجلة المحاسب العربي 

, انت-اج(جمي-ع أوج-ه نش-اط الش-ركة لتحقي-ق األه-داف الوظيفي-ة  ف-يوضع خطط سنوية خاصة  الموافقين على أن

  .االدارة االستراتيجية كل حسب التخصصمن قبل )  تمويل, تسويق

وه�ذه القيم�ة أق�ل م�ن مس��توى ) 0.000(بمس�توى معنوي�ة ) 88.8(للعب��ارة الثاني�ة   )ك�اى تربي�ع(بلغ�ت قيم�ة  . 2

وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح  %) 5(المعنوية 

  .أي منظمة برسالة معينة تسعى لتحقيقها فعالوجود  المحايدين على ارتباط

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000(بمس��توى معنوي��ة ) 19.9(للعب��ارة الثالث��ة  )ك��اى تربي��ع(بلغ��ت قيم��ة  . 3

وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح %) 5(المعنوية 

التخصص يلعب دور واضح فى تحديد المعيار ال-ذى يس-تخدم ف-ى تخص-يص الم-وارد ب-ين  أن الموافقين بشدة على

  .االستخدامات البديلة

وه��ذه القيم��ة أق��ل م��ن مس��توى ) 0.000(بمس��توى معنوي��ة ) 43.2(للعب��ارة الرابع��ة  )ك��اى تربي��ع(بلغ�ت قيم��ة  . 4

اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح   وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين%) 5(المعنوية 

  .لكل عضو في الشركة دور في وضع رسالة واضحة حسب تخصصه أن الموافقين على

وه�ذه القيم�ة أق�ل م�ن مس�توى ) 0.000(بمس�توى معنوي�ة ) 132.5(للعب�ارة الخامس�ة  )كاى تربيع(بلغت قيمة  . 5

ئية ب�ين اجاب�ات أف�راد العين�ة ولص�الح  وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ا%) 5(المعنوية 

صياغة الخطط االستراتيجية تؤدى ال�ى تس�هيل عملي�ة ترجم�ة األه�داف العام�ة واأله�داف  أن الموافقين بشدة على

  .التشغيلية الى هيكل عمل يتضمن اسناد المهام للعناصر المسئولة داخل المنظمة

وه�ذه ) 0.000(بمس�توى معنوي�ة ) 63.4) (رض�ية الثاني�ةالف(  لجميع عب�ارات مح�ور) كاى تربيع(بلغت قيمة  . 6
وعلي�ة ف�أن ذل�ك يش�ير ال�ى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائية ب�ين اجاب�ات %) 5(القيمة أقل من مستوى المعنوية 

ومم--ا تق--دم نس--تنتج أن .م--ا ج--اء بجمي--ع عب--ارات مح--ور فرض--ية الدراس--ة  أف��راد العين��ة ولص��الح  الم��وافقين عل��ى
هنال--ك اخ--تالف ل--دى عين--ة البح--ث عل--ى عناص--ر التخط--يط االس--تراتيجي : (اني--ة والت--ي نص--تفرض--ية الدراس--ة الث

ي-رتبط وج-ود أي (ماع-دا العب-ارة )%.  76.1(يعتبر فرض  مقبول وذلك بنسبة موافق-ة بلغ-ت ) للتخصص" وفقا
  )منظمة برسالة معينة تسعى لتحقيقها فعال

  فرضية الدراسة الثالثة

  يط االستراتيجي واألداء المالي واإلداريهنالك عالقة بين عناصر التخط

   عبارات الفرضية الثالثة  التوزيع التكراري للعبارات التي تقيس" أوال

  عبارات الفرضية الثالثة التوزيع التكراري لعبارات محور)  19( /جدول رقم : 

  العبارة

 

 ال اوافق بشدة ال اوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

الجه��ة الوحي��دة الت��ي  ه��ياالدارة العلي��ا -1
 30 24 38.8 31 26.3 21 3.8 3 1.3 1 تقوم بعملية اعداد وصياغة االستراتيجية
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توض����ع األه����داف الس����نوية المطل����وب -2
 0 0 0 0 3.8 3 66.3 53 30 24 تحقيقها لكل ادارة وكل قسم

ق��اييس أح��د الم) الكف��اءة(تع��د االنتاجي��ة -3
 0 0 0 0 1.3 1 66.3 53 32.5 26 الفاعلة في تقييم األداء اإلداري

تق��وم الش��ركة بتط��وير سياس��ات وظيف��ة -4
 0 0 0 0 3.8 3 56.3 45 40 32  تساعد على تنفيذ االستراتيجية الكلية

تس���اهم معرف���ة االدارة العلي���ا بمفه���وم -5
االدارة االس��تراتيجية ف��ي تط��وير العملي��ة 

 0 0 0 0 1.3 1 53.8 43 45 36 الشركةاالدارية داخل 

الهيكل التنظيمي الح�الي للش�ركة مالئ�م -6
 0 0 0 0 2.5 2 67.5 54 30 24 لتطبيق االستراتيجية الحالية

توضع أهداف الش�ركة بص�ورة مح�ددة -7
 0 0 2.5 2 8.8 7 61.3 49 27.5 22 لفترة تزيد عن خمس سنوات

تس�����فر مخرج�����ات عملي�����ة التخط�����يط -8
يجي عن ثالثة ان�واع م�ن الخط�ط االسترات

ه�����ي االس������تراتيجية طويل������ة وقص������يرة 
 0 0 0 0 12.5 10 48.8 39 38.8 31 ومتوسطة األجل

أن مهم�����ة االدارة العلي�����ا تتمث�����ل ف�����ي -9
 0 0 20 16 26.3 21 10 8 16.3 13 صياغة االستراتيجية والتخطيط لتطبيقها

ان درج����������ة التقي����������يم المس�����������تمر -10
تختل��ف مس��اهمة لالس��تراتيجية متفاوت��ة و

 27.5 22 1.3 1 7.5 6 62.5 50 26.3 21 االدارة العليا حسب حجم وتنوع المنظمة

تعتب��ر المق��اييس المحاس��بية التقليدي��ة --11
ل����ألداء غي����ر كافي����ة لص����نع الق����رارات 

 2.5 2 1.3 1 18.8 15 51.3 41 25 20 االستراتيجية

تس��تخدم الش��ركة مع��دل نم��و ص��افى -12
ؤش��ر عل��ى األداء ال��ربح ال��ى المبيع��ات م

 2.5 3 1.3 1 13.8 11 68.8 55 16.3 13 المالي

 5.3 51 5.4 52 10.5 101 51.4 493 27.4 263  مجموع العبارات

  اعداد الباحثين من نتائج االستبيان: المصدر •

  :ما يلى) 19( /يتضح من الجدول رقم 

ه-ة الوحي-دة الت-ي تق-وم بعملي-ة اع-داد وص-ياغة االدارة العليا هي الج أن غالبية افراد العينة ال يوافقون على أن.1
ام�ا اف�راد العين�ة ) %. 5.1(بينم�ا بلغ�ت نس�بة الموافق�ون عل�ى ذل�ك ) %  68.8(حيث بلغت نس�بتهم  االستراتيجية

  ) %. 26.3(والذين لم يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 



 web.co-www.aam                                                                      تم التحميل من موقع مجلة المحاسب العربي 

حي�ث ل-وب تحقيقه-ا توض-ع لك-ل ادارة وك-ل قس-م األهداف السنوية المط أن أن غالبية افراد العينة يوافقون على.2
ام��ا اف��راد العين��ة وال��ذين ل��م يب��دوا ) %. 0(بينم��ا بلغ��ت نس��بة غي��ر الموافق��ون عل��ى ذل��ك ) % 96.2(بلغ��ت نس��بتهم 

  ) %.  3.8(اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

 تقي-يم األداء اإلداري ف-يالفاعلة تعد أحد المقاييس ) الكفاءة(االنتاجية  أن غالبية افراد العينة يوافقون على أن. 3
ام�ا اف�راد العين�ة وال�ذين ل�م )  %.  0(بينما بلغت نسبة غير الموافق�ون عل�ى ذل�ك )  %  98.7(حيث بلغت نسبتهم 

  ) %.1.3(يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

ل-ى تنفي-ذ االس-تراتيجية الشركة تقوم بتطوير سياسات وظيف-ة تس-اعد ع أن غالبية افراد العينة يوافقون على أن.4
ام�ا اف�راد العين�ة وال�ذين ل�م ) %.  0(بينما بلغت نسبة الموافق�ون عل�ى ذل�ك ) %  96.2(حيث بلغت نسبتهم الكلية 

  ) %. 3.8(يبدوا اجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

  النتائج والتوصيات* 

لب هذه الدراسات اجمعت على أهمية من خالل الدراسات السابقة و الدراسة الحالية التي اتضح للباحثين أن أغ
للتسويق بالتالي توضح هذه الدراسات تفكيراً استراتيجيا مبكراً لمنظمات األعمال يساهم  االستراتيجيالتخطيط 

العامة  االستراتيجيةالعمل به على تطوير األداء العام لهذه المنظمات، كما أنها لم تتناول أي من هذه الدراسات 
عموماً وهو ما يحاول البحث الحالي القيام به من خالل التعريف بأهمية نماذج التخطيط  ألداءباللمنظمة وربطها 

  .اإلستراتيجي في تحقيق األهداف للشركات العاملة في مجال إنتاج الدواء في ليبيا

ط حيث تأتي هذه الدراسة لتستكمل الدراسات السابقة وتتالفى أوجه النقص فيها، ولتؤكد على أهمية التخطي
ً للتطوير النشاط التسويق  االستراتيجي موضوع (كنظام مستمر له منهجه وأساليبه وباعتباره مدخالً رئيسيا

الذى سينعكس على األداء العام للشركات العاملة في إنتاج الدواء في ليبيا من خالل اقتراح ) الدراسة الحالية
  .استراتيجية مستقبلية لهذه الشركات

  النتائج: أوالً 

  -:ل الجانب النظري للبحث والدراسة التطبيقية ،فقد أسفر البحث علي عدة نتائج من أهمهامن خال 

  .يوجد أثر لعناصر التخطيط االستراتيجي على أداء المنظمة -
أن التخطيط االستراتيجي يقوى التعاون بين مختلف أنشطة المنظمة كما تسهم في وصف النمو المتوقع  -

  .لمستقبل المنظمة
  .ئل االستراتيجيات التسويقية الموجهة للعميل يسهم في صياغة استراتيجية تسويقية ناجحةأن تحديد بدا -
  .التخطيط االستراتيجي يقوم على تحقيق التفاعل والتغذية المرتدة بين التخطيط والتنفيذ -
  .عناصر التخطيط االستراتيجي تنعكس بشكل إيجابي في تحقيق مزيد من المزايا التنافسية -
  .الممارسات من أجل التحسين المستمر يسهم في تنفيذ االستراتيجية التسويقية أن تبنى افضل -
يلعب التخصص دور واضح في تحديد المعيار الذى يستخدم في تخصيص الموارد بين االستخدامات  -

  .البديلة
أن التخصص يلعب دور واضح في تحديد المعيار الذى يستخدم في تخصيص الموارد بين االستخدامات  -

  .ةالبديل
أن صياغة الخطط االستراتيجية تؤدى الى تسهيل عملية ترجمة األهداف العامة واألهداف التشغيلية الى  -

  .هيكل عمل يتضمن اسناد المهام للعناصر المسئولة داخل المنظمة
التخصص يلعب دور واضح في تحديد المعيار الذى يستخدم في تخصيص الموارد بين االستخدامات  -

  .البديلة
  .ف السنوية المطلوب تحقيقها توضع لكل ادارة وكل قسمأن األهدا -
المقاييس المحاسبية التقليدية لألداء تعتبر غير كافية لصنع القرارات االستراتيجية في حين تعد االنتاجية  -

  .تعد أحد المقاييس الفاعلة في تقييم األداء اإلداري) الكفاءة(
  عات مؤشر على األداء الماليأن الشركة تستخدم معدل نمو صافى الربح الى المبي -
  .أن معرفة االدارة العليا بمفهوم االدارة االستراتيجية تساهم في تطوير العملية االدارية داخل الشركة -
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  .أن االدارة العليا ليست الجهة الوحيدة  التي تقوم بصياغة االستراتيجية والتخطيط لتطبيقها. -
  .ألداء المالي واإلداريهنالك عالقة بين عناصر التخطيط االستراتيجي وا -
  :التوصيات : ثانياً 

يجب علي الشركة  التركيز علي عناصر التخطيط االستراتيجي وذلك من أجل التعاون بين مختلف   -
 .أنشطة المنظمة، ووصف النمو المتوقع لمستقبل المنظمة

 .ية ناجحةيجب علي إدارة الشركة أن تحديد بدائل االستراتيجيات التسويقية من أجل سياسة تسويق -
يجب علي الشركة علي التركيز علي التخصص  في تحديد المعيار وصياغة الخطط االستراتيجية من  -

أجل تسهيل عملية ترجمة األهداف العامة واألهداف التشغيلية الى هيكل عمل يتضمن اسناد المهام 
 .للعناصر المسئولة داخل المنظمة

 .تعتبر غير كافية لصنع القرارات االستراتيجيةيجب  علي الشركة االعتماد علي مقايس لألداء  -
ينبغي علي الشركة االعتماد علي مقايس أخري بخالف المقاييس المحاسبية التقليدية لألداء ألنها  تعتبر  -

 . غير كافية لصنع القرارات االستراتيجية
-   
 ُ   :الدراسات المستقبلية المقترحة: ثالثا
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