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االستهاللاالستهالل

بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

يرفَعِ اهللاُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُم والذِينَ أُوتُوا العِلْمَ يرفَعِ اهللاُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُم والذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ( ( 

َا تَعمَلونَ خَبٌِري  َا تَعمَلونَ خَبٌِري دَرجَاتٍ واهللاُ بِم ))    دَرجَاتٍ واهللاُ بِم

صدق اهللا العظيمصدق اهللا العظيم
  

  سورة ا�اد�

  "11"آلية ا



ب

ءءااهــدهــداإلاإل

إلىإلى
،،ا في نفسي كل معاني الوفاءا في نفسي كل معاني الوفاءوزرعو وزرعو ، ، الذين وهبوني الحب والحنانالذين وهبوني الحب والحنان

،،ية والعطاءية والعطاءححوأورثوني كل دوافع التضوأورثوني كل دوافع التض
راً  راً من تنحني لهم هامتي إجالًال وإكبا ،،من تنحني لهم هامتي إجالًال وإكبا

،،،، قلبي قلبيإلىإلىأحب الناس أحب الناس 
..والدي ووالدتيوالدي ووالدتي

إلىإلى
..زاءزاءي وأخواتي األعي وأخواتي األعتتإخو إخو ،، ،، سندي وعزوتيسندي وعزوتي

إلىإلى
..زوجتي وشريكة حياتيزوجتي وشريكة حياتي،، ،، خالص والعطاءخالص والعطاءرمز اإلرمز اإل

إلىإلى
أبنائي أحبائي أبنائي أحبائي ،،،،بسمة الحاضر وأمل المستقبلبسمة الحاضر وأمل المستقبل

.. وهيفاء وهيفاء وحسين وحسينسنسنحح
44

إلىإلى
........ لفرحــي ويسرهــم نجـاحـي لفرحــي ويسرهــم نجـاحـيننمن يفرحــو من يفرحــو 

..الدراسةالدراسةههإليهم جميعاً أهدي هذإليهم جميعاً أهدي هذ

  



ج

شــكر وعــرفانشــكر وعــرفان
  

 ربنـا وموالنـا علیـك توكلنـا أنته وسره،  كله عالنیتاألمر یرجع إلیكاللهم لك الحمد والشكر كله، 
 اللهــم وســـلم وبــارك علـــى النــور الـــذي بعــث بـــالحق هادیــًا ومبـــشرًا  المــصیر، وصـــلٕالیـــك و أنبنــإالیــكو 

راً بإذنه اهللا إلىوداعیاً    . وسراجًا منی

كرمـــوني أ ولـــم یكـــن كـــذلك لـــوال مـــن  بهـــذه الـــصورة،الدراســـةههـــذنجـــازإلوفقنـــي الـــذي الحمـــد هللا
 عبــد الهــادي نهایــةةالــدكتور إلــى وقفــة شــكر وتقــدیر أســجلنني إ، لــذا فــة معــرفتهموســعبفــضل علمهــم 

هـذه  علـى شـراف اإلنـي الـشرف بقبـولتمنحها المـستنیرة بعـد أن ٕارشـادات الرائعـة و على جهودهاالتلباني 
  ، والتقدیراالحتراممني كل معاني ا ، فلهالدراسة

والــذي ســاهم بــشكل فاعــل فــي غـــاوان ســلیم األمــر  للــدكتور متنــانواالالــشكر  بعمیــق أتقــدمكمــا و 
 كـان لهـا أبلـغ األثــر  التـيه النیــرةٕارشـاداتتوجیهاتـه و و ه إشـراف النـور مــن خـالل إلـىخـراج هـذه الدراسـة إ

  ،فله مني كل الثناء والتقدیر هذه الدراسة إنجازفي 

والـشكر خلـي  على تـشریفه لـي كمنـاقش داخلیل جعفر حجاج للدكتوربخالص الشكرأتقدمما و ك
 بقبـــول مناقـــشة الرســـالة كمنـــاقش  والـــذي شـــرفنيیوســـف عبـــد عطیـــة بحـــرموصـــول للـــدكتور الفاضـــل

  .خارجي

 الـدكتور عبـد الخـالق الفـرا، سـتاذ بغـزة ممثلـة برئیـسها األزهـر بجزیل الشكر لجامعـة األأتقدمكما و 
 والعلـــوم قتـــصادالاوعمـــادة الدراســـات العلیـــا والبحـــث العلمـــي وجمیـــع أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة بكلیـــة 

  ،ةداریاإل

القیـــــاس التـــــي اة دأكـــــیم ح قـــــاموا مـــــشكورین بتســـــاتذة الكـــــرام الـــــذینشـــــكر األأن أال إال یـــــسعني و 
  .الدراسةثرت أعلى مالحظاتهم القیمة التي كذلك و  لجمع البیانات ستخدمتا

خــــوة أعــــضاء مجــــالس اإلدارة والمــــدراء فــــي لإل أیــــضاً متنــــان بخــــالص الــــشكر وعظــــیم اإلأتقــــدمو 
الــدور الكبیــر فــي إنجــاح هــذه الدراســة والــذین كــان لتعــاونهم ركات توزیــع األدویــة فــي محافظــات غــزةشــ

  .الدراسةهذه ح إنجالكل من ساهم من قریب أو من بعید فيوالشكر موصول 
  

الباحثالباحث
        شراب شرابحسنحسنسائد سائد 
  



د

  ــصالملخ

وعالقتـــه بـــالمیزة ســـتراتیجيالتعـــرف علـــى واقـــع ممارســـة التخطـــیط اإلإلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة
، المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــيتبـــاع إمــــن خــــالل ، شركات توزیــــع األدویـــة فــــي محافظــــات غـــزةالتنافـــسیة لــــ

  .مجتمع الدراسة لوأسلوب الحصر الشامل
أعــضاء جمیــع وزعــت علــى ،  أعــدت خصیــصا لهــذا الغــرضإســتبانةوتــم جمــع البیانــات بواســطة 

 بـــصفتهم )74(عـــددهم البــالغ  و ة فـــي محافظــات غـــزةشـــركات توزیــع األدویـــ والمـــدراء فــي ةمجــالس اإلدار 
  .ستراتیجي عن عملیة التخطیط اإلالمسئولةالجهة 

 تقــوم بممارســة التخطــیط  فــي محافظــات غــزةشــركات توزیــع األدویــةأن نتــائج الدراســة أظهــرتو 
بیئــة التحلیــل ( للبیئــة ســتراتیجي التحلیــل اإل: مــن خــالل ممارســة المراحــل األساســیة لــه وهــيســتراتیجياإل

، الرئیــسةاألهــداف ، الرســالة (ســتراتیجيوتــوفر عناصــر التخطــیط اإل، )الخارجیــةالداخلیــة وتحلیــل البیئــة 
 تعتمـــد علـــى التمـــایز واإلبـــداع أن هـــذه الـــشركات النتـــائج أظهـــرتو كمـــا ، )الخطـــط والـــسیاسات والبـــرامج

  .والتكلفة األقل في تحقیق المیزة التنافسیة لها
 للبیئـة سـتراتیجي التحلیـل اإل بـینإحـصائیةذات داللـة عالقـة  وجـود ا أیض الدراسة نتائجأظهرتو 

ســتراتیجي تــوفر عناصــر التخطــیط اإل بــینإحــصائیةذات داللــة عالقــة ووجــود ، وتحقیــق المیــزة التنافــسیة
عالقــة ذات داللــة ووجــود ، وتحقیــق المیــزة التنافــسیة)  وبــرامجخطــط وسیاســات، رئیــسةأهــداف ، رســالة(

، اإلبــداع، التمــایز( وتحقیــق المیــزة التنافــسیة المتمثلــة فــيســتراتیجيســة التخطــیط اإل بــین ممار إحــصائیة
  .للشركات موضوع الدراسة) التكلفة األقل
 حولمجتمع الدراسةات إستجابفي إحصائیةذات داللة  فروق  نتائج الدراسة وجودأظهرتاكم

تعــزى لمتغیــر عمــر المــدراء لــصالح الــشركات هــذه والمیــزة التنافــسیة فــيســتراتیجيكــل مــن التخطــیط اإل
أس المـال المـسجل  تعزى لمتغیـر ر ،إحصائیةذات داللة  فروق ووجود،  فما فوق عاماً 50الذین أعمارهم 

  .)$ألف500قل من  أإلى$ ألف300(لصالح الشركات التي رأس المال المسجل فیها بین 
كـل  حـولمجتمـع الدراسـةت اإسـتجابفـي إحـصائیةذات داللة  فروق عدم وجود النتائج أظهرتو 

،العمـر الزمنـي(لمتغیـرات التنظیمیـة لشركات تعـزى ال هذه والمیزة التنافسیة فيستراتیجيمن التخطیط اإل
التخطــیط  حــولمجتمــع الدراسـةات إسـتجابفــي إحـصائیةذات داللــة  فـروق وعـدم وجــود، )عـدد العــاملین

، )ســنوات الخبـــرة، المؤهـــل العلمــي(لمــدراء شركات تعــزى للمتغیـــرات الشخــصیة لهـــذه الــ فــي ســتراتیجياإل
 حـــول المیـــزة مجتمـــع الدراســـةات إســـتجابفـــي إحـــصائیةذات داللـــة  فـــروق  وجـــود النتـــائجأظهـــرتبینمـــا

ولمتغیــر ســنوات الخبــرة لــصالح ، التنافــسیة تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي لــصالح حملــة الدراســات العلیــا
  . سنة فأكثر15الذین خبرتهم 
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  : الدراسةةــمقدم
هذه  حدةوبسبب، تعتبر المنافسة السمة السائدة بین منظمات األعمال في هذا العصر

القدرة على ات تنافسیة فعالة جیإستراتیصبح من الصعب على المنظمات التي ال تتبنى أالمنافسة 
مر الذي یحتم على هذه المنظمات توجیه  األ، والبقاء في بیئة تتسم بالتعقید والتغییر السریعالمنافسة

 وتفوقها على منافسیهاستمراریتهاإات تنافسیة تضمن إستراتیجینحو بناء وتطویر اهتماماتها 
منافسیهامنأعلىة بقدر المنظمةفیهال الذي تتمتعالمجوتعتبر المیزة التنافسیة هي. )2003:1بدر،(

علىالمنظمةقدرةمنالتنافسیةالمیزةوتنبعالتهدیداتأثرمنأو الحدالخارجیةالفرصستغاللافي
أوالتكلفة،تخفیضعلىالقدرةأوالتكنولوجیاأوبالجودةتتعلقفقدالبشریة،المادیة أومواردهااستغالل

 مواردمتالكاأواإلداري،الفكرتمیزأوالمالیة،المواردوفرةأووالتطویربتكاراالأوویقیةالكفاءة التس
  ).15: 2006المرسي،،إدریس(مؤهلةبشریة

 تــستطیع أن تــنجح فــي فتــرات قــصیرة بأهــداف غیــر ظمــاتأن العدیــد مــن المنعلــى الــرغم مــن و 
االسـتمرارات البدیهیـة ال یمكـن سـتراتیجیظهـر أن اإللكـن الواقـع العملـي أ، ات بدیهیـةإستراتیجیمعلنة أو ب

ة التــــي ســـتراتیجیخطـــاء اإل واأل، أو تغیــــرت البیئـــة المحیطـــة جوهریـــاظمـــةذا كبـــر حجـــم المنإبهـــا بنجـــاح 
ة مأخــذ ســتراتیجیخــذ اإلدارة اإلأإلــىداریــین مــر الــذي یــدفع اإلاأل،  تعــد خطــرة ومكلفــةنظمــاتترتكبهــا الم

 فــي بیئــة ســریعة التغییــر والمــساعدة فــي خلــق ظمــاتهممركــز التنافــسي لمنالجــد بهــدف المحافظــة علــى ال
ي  ألرئیــــسةهــــداف أ والربحیــــة تمثــــل واالســــتمرار كــــان البقــــاء وٕاذا.)88: 2004جــــرار،(مــــستقبل أفــــضل 

یجــاد إكیــدة فــي أ وتمارســه بــوعي ســیكون ضــمانة ســتراتیجي تــؤمن بــالتخطیط اإلإدارةمنظمــة فــان وجــود 
االت البقـــاء والنمـــو ع التغیــرات البیئیـــة وتحقیـــق أهـــداف هـــذه المنظمــات فـــي مجـــصــیغ التكیـــف الفعالـــة مـــ

  ).3: 2001النجار،(

وخصوصا تلك ، عمال في منظمات األةإستراتیجیإدارة وجود إلىصبحت الحاجة ملحة ألذلك 
كي  ل- لسلع المنظمات العالمیةوالتي تعتبر المستهلك الرئیس–المنظمات الموجودة في الدول النامیة 

ة وتمارس التخطیط ستراتیجیهداف اإلتعمل على دراسة السوق والوضع التنافسي وتضع األ
  ).1: 2003عثمان، (ستراتیجياإل

ي مجتمع  لحیاة البشر وال یمكن ألةوالضروریساسیة  األ االستهالكیة من السلعدویةتعتبر األو 
مكانیات ضخمة إ  كبیرة و اتجهودم التي تتطلب دویة ونظرا لخصوصیة صناعة األ، عنهااالستغناء

ختراع في هذا االیحمي براءة دولي  قانون ود ووجومخبریه من ناحیةمادیة وبشریة وعلمیة وبحثیة 
ن تقوم بإنتاج كافة من أي دولة في العالم أال تستطیع نهإفمن ناحیة أخرى  لعدة سنوات المجال

اجین لها في جمیع أنحاء العالم ووصولها للمحتدویة لذلك فان توفیر األ،دویةمستلزمات سكانها من األ
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من الشركات ء هذه األدویة شرابیتطلب تعاون بین الدول من خالل وجود شركات مسوقة تقوم لهم 
 وتلعب هذه الشركات دورا بارزا وحیویا من ،في أسواقها المحلیةالمصنعة من كافة أنحاء العالم وتوفرها 

.والصحیة على مستوى العالمواالجتماعیةاالقتصادیةخالل مساهمتها 

 في المناطق الفلسطینیة والسیما في قطاع غزة دورا بالغ األهمیة دویةوتلعب شركات توزیع األ
دویةحتیاجات السكان من األاحیث یقع على عاتقها توفیر ، كما هو الحال في باقي الدول النامیة

خمسة منها في الضفة ،  شركات فقطوالتي عددها ستة الفلسطینیة دویةخصوصا وأن شركات إنتاج األ
 المجتمع تمن احتیاجا% 50توفر ما ال یزید عن  جمیعها الغربیة وشركة واحدة في قطاع غزة

  . (USAID,2007:107) الالزمة والضروریة له دویةالفلسطیني من األ

ساسیة مهمتها األمسوقة أو موزعة  على شركات دویة في توفیر األ سوق قطاع غزةیعتمدو 
جنبیة لتقوم بتوفیرها وبیعها لها المحلیة منها واأل سواء من الشركات المنتجة أو المسوقةدویة األشراء

 وصول المنتجات الدوائیة للمحتاجین لها من سكان قطاع إلى األمر الذي یؤدي سواق المحلیةفي األ
داء أ بكفاءة و  على وجودها وتقوم بدورهاشركات توزیع األدویة في محافظات غزةولكي تحافظ .غزة

 الحدیثة دارةسلوب اإلأكب التطورات في ا تو ها ال بد أننإهمیة وطبیعة عملها فأعالي یتناسب مع 
مد للمنظمة وعلى فهم ودراسة ة التي تركز على التوجهات طویلة األستراتیجیاإلدارة اإل"والمتمثلة في 

الضعف لدى المنظمة وربطها بالفرص  نقاط القوة و كتشافاببیئة عملها الداخلیة والخارجیة بما یسمح 
 الفرص وتجنب المخاطر بما تتمتع الستغاللوالمخاطر الحالیة والمستقبلیة في بیئتها الخارجیة وذلك 

،لها تنمیة المركز التنافسي إلىبه المنظمة من نقاط قوة وقدرة على معالجة نقاط الضعف والذي یقود 
ة الذي یتم من ستراتیجییوفرها وجود نظام للمعلومات اإلوهذا یتطلب رؤیة مستقبلیة واضحة المعالم 

ختیاراو ات الممكنة ستراتیجیخالله توفیر المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وذلك لصیاغة اإل
هداف والغایات بما یتالءم مع األفضل ووضع السیاسات والبرامج الالزمة لتطبیقهاة األستراتیجیاإل

ة من خطوات اإلدارة هم خطو أ والذي یشكل ستراتیجيیدعى التخطیط اإلالموضوعة مسبقا وهذا ما 
  ).أ:2006مصري، (اإلستراتیجیة

  
  :ستطالعیةاإلالدراسة 

ستكمال بیانات الدراسة النظریة وذلك لإللمام بجمیع قام الباحث بإجراء دراسة استطالعیة ال
إلى فرضیات الدراسة باإلضافة  بناءلمساعدة الباحث فيو ، جوانب المشكلة وتحدید أبعادها المختلفة

  .وأسالیب جمع البیانات ومصادر الحصول علیها، تحدید مجتمع الدراسة وعینته
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شركات توزیع وقد تم إجراء هذه الدراسة عن طریق المقابالت الشخصیة مع بعض مدراء 
  . المحادثات الهاتفیة مع البعض اآلخرإلى باإلضافة األدویة في محافظات غزة

هتمام من مدراء الشركات بتحقیق المیزة التنافسیة لشركاتهم باإلضافة حظ الباحث وجود اوقد ال
الحظ الباحث أن التخطیط  وأیضًا ، وممارستهستراتیجيهتمامهم بموضوع التخطیط اإلاإلى
ة مكتوبة إستراتیجی یمارس في هذه الشركات بشكل متفاوت فالبعض یهتم بصیاغة خطط ستراتیجياإل

ن أ حاضر في ذهن المدیر والبعض اآلخر أجاب بستراتیجيآلخر یعتبر أن التخطیط اإلوالبعض ا
  .تحقیق المیزة التنافسیةبهتمام ا في شركاتهم ولكن لدیهم ستراتیجي ال ُیمارسالتخطیط اإل

  

  :مشكلة الدراسة
 وفــي ســعیها لتحقیــق میــزة تنافــسیة فإنهــا  الوضــع األفــضل دائمــاً إلــىتــسعى المنظمــات للوصــول 

مـــتالك قـــدرة عالیـــة فـــي تحلیـــل بیئتهـــا الداخلیـــة والخارجیـــة اوهـــذا یتطلـــب منهـــا ، تـــسلك مـــسارات متعـــددة
لكهــا ة مــن نقــاط قوتهــا ســواء تعلــق األمــر بــالموارد التــي تمتإســتراتیجیوحــصر مــا یمكــن أن یــشكل مزایــا 

یـات الفنیـة واإلداریـة أو اإلمكان، كتـسبتها مـن خـالل مزاولتهـا لنـشاط أعمالهـاأو المهـارات التـي ا، المنظمـة
 الوضـــع األفـــضل إلــى عوامــل تفــــّوق تنافـــسیة تمكــن المنظمـــة مــن الوصـــول إلـــىالتــي تمتلكهـــا وترجمتهــا 

  ).70: 2000،الروسان(المرغوب فیه 

 في بیئات متشابكة تتسم بالتغییر المستمرشركات توزیع األدویة في محافظات غزةوتعمل 
 في  التنافسیة لها حتى تتمكن من البقاء واالستمرار في عملهاالذي یحد من قدرتها على تحقیق المیزة

ظل الوضع القائم من إغالقات مستمرة للمعابر والحصار المفروض على قطاع غزة من ناحیة 
 والقوانین واإلجراءات دویة والقیود المفروضة على استیراد األإسرائیلتفاقات االقتصادیة الموقعة مع واال

یتطلب من هذه الشركات االهتمام األمر الذي ،  من ناحیة أخرىدویةل األالتي تقید حركة تداو 
باألسالیب اإلداریة الحدیثة للتغلب على هذه التعقیدات في بیئة عملها للوصول إلى المیزة التنافسیة من 

ل المعطیات  الذي یحدد قدرتها على التكیف واالستمرار في ظستراتیجيالتخطیط اإلخالل ممارسة 
یعتبر أحد) 415: 2005(وألن التخطیط اإلستراتیجي حسب نصیرات والخطیب .  غیر المستقرةالبیئیة

  .الرئیسة لنجاح الشركات الدوائیةالمكونات 
 ناجحة وتنمو وتتطور على المدى الطویل ستراتیجيوتعتبر الشركات التي تستخدم التخطیط اإل

ها في السوق یبقى ؤ  نموها یتراجع وبقايستراتیجفي حین أن الشركات التي ال تستخدم التخطیط اإل
. (Berry,1998:455)محل شك 
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طّ   الحظ شركات توزیع األدویة في محافظات غزةالعه على عمل ومن خالل خبرة الباحث وٕا
 في هذه ستراتیجيوجود نقص في المعلومات وغموض حول واقع وأهمیة ومدى ممارسة التخطیط اإل

 في معالجة ستراتیجي مساهمة التخطیط اإلإلىتنافسیة لها باإلضافة الشركات وعالقته بتحقیق المیزة ال
 الضروریة والالزمة لسكان قطاع غزة الذي شهد على مدى دویة لألستراتیجين اإلو مشكلة نقص المخز 

 األساسیة والضروریة وهذا ما أظهرته العدید من تقاریر دویةأكثر من ثالثة أعوام نقص كبیر في األ
والبیانات الصحفیة الصادرة بهذا ، )2007(مركز المیزان لحقوق اإلنسان ، تصةالمراكز المخ

  ).2008(الحملة الفلسطینیة الدولیة لفك الحصار ومؤسسة الضمیر لحقوق اإلنسان ، الخصوص
  : التاليالدراسة من خالل السؤال الرئیس على ما سبق یمكن صیاغة مشكلة وبناءاً 

شركات توزیع األدویة في المیزة التنافسیة لتحقیق  بجيستراتیالتخطیط اإلممارسة عالقة ما 
  ؟محافظات غزة

  

  :ةــداف الدراسـأه
  : ما یليدراسةتتضمن أهداف ال

والً  ســـتراتیجي التعـــرف علـــى مفهـــوم التخطـــیط اإلإلـــىطـــار النظـــري اإل مـــن خـــالل الدراســـةههـــدف هـــذت:أ
  .هومینمف الینالمیزة التنافسیة ومن ثم تقدیم إطار نظري حول هذمفهوم و 

  -:إلىطار العملي اإل من خالل الدراسةههدف هذت:ثانیاً 

شــركات توزیــع األدویــة فــي  ومــدى ممارســته فــي ســتراتیجيإلقــاء الــضوء علــى واقــع التخطــیط اإل-1
. محافظات غزة

شركات توزیــــع  وتحقیـــق المیـــزة التنافـــسیة لـــســـتراتیجيمعرفـــة العالقـــة بـــین ممارســـة التخطـــیط اإل-2
  . غزةاألدویة في محافظات

تحقیــق المیــزة بــین التعــرف علــى العالقــة بــین تحلیــل كــل مــن البیئــة الخارجیــة والبیئــة الداخلیــة و -3
.شركات توزیع األدویة في محافظات غزةالتنافسیة ل

وجـــود أهـــداف ، وجـــود رســـالة (ســـتراتیجيالكـــشف عـــن العالقـــة بـــین تـــوفر عناصـــر التخطـــیط اإل-4
شركات توزیــع األدویـة فــي محافظــات تنافــسیة لـوتحقیـق المیــزة ال) وجــود خطـط وسیاســات، رئیـسة

.غزة
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ــتبعـــا والمیـــزة التنافـــسیة ســـتراتیجيالكـــشف عـــن الفـــروق فـــي درجـــة ممارســـة التخطـــیط اإل-5 بعض لـ
شـركات توزیـع األدویـة فـي ) سنوات الخبـرة، المؤهل العلمي، العمر(المتغیرات الشخصیة للمدراء 

.في محافظات غزة

ــتبعـــاً  والمیـــزة التنافـــسیة ســـتراتیجي التخطـــیط اإلالكـــشف عـــن الفـــروق فـــي درجـــة ممارســـة-6 بعض لـ
شركات لــــ) رأس المـــال المــــسجل، عـــدد العــــاملین، العمـــر الزمنــــي للــــشركة(المتغیـــرات التنظیمیــــة 

.توزیع األدویة في محافظات غزة

  

  : ةــة الدراسـأهمی
دویـة فـي شـركات توزیـع األتناولـت مـن أولـى الدراسـات التـي تعـداكونهـفي دراسةتكمن أهمیة ال-1

 فــي هــذا دراســة اله الباحــث بــضرورة إجــراء هــذأثــارممــا ،  علــى حــد علــم الباحــثمحافظــات غــزة
ســـات المحلیـــة الـــسابقة ا وأن الدر خـــصوصاً القطـــاع مـــن الـــشركات لـــضمان إســـتمراریتها وتطورهـــا

. الفلسطینیةدویةتناولت في موضوعاتها شركات إنتاج األ
ولـــى الدراســات التـــي تناولــت الـــربط بــین موضـــوعین  مــن أتعـــداكونهــفـــي دراســةتكمــن أهمیـــة ال-2

 والمیـــزة التنافـــسیة فـــي البیئـــة اإلداریـــة الفلـــسطینیة ســـتراتیجيهمـــا التخطـــیط اإل، حیـــویین وهـــامین
ســتعداد  مــن خــالل االســتراتیجيتنــاول الــدور الــذي یلعبــه التخطــیط اإلتعلــى حــد علــم الباحــث و 

ه مـــــن مـــــشكالت متعـــــددة ومـــــا یحملـــــتطلبـــــات وتحـــــدیات المـــــستقبل بأســــلوب علمـــــي لمواجهـــــة م
وبقـاء هـذه الـشركات ورفـع مـستوى كفـاءة أداءهـا للوفـاء ، ومتشابكة كأداة لتحقیق المیـزة التنافـسیة

ــركات توزیـــع  فـــي ســـتراتیجيكمـــا وأن تنـــاول موضـــوع التخطـــیط اإل، بمتطلبـــات أفـــراد المجتمـــع شـ
ة، وهــي إحــدى التوجهـــات ســتراتیجی یمثــل العمــود الفقــري لـــإلدارة اإلاألدویــة فــي محافظــات غـــزة

.الحدیثة في مجال إدارة الشركات
تكمـــن أهمیـــة الدراســـة فـــي الفائــــدة التـــي تعـــود علـــى المجتمـــع مــــن خـــالل تركیزهـــا علـــى المیــــزة -3

فـي التنافسیة التـي تـساهم فـي بقـاء وتطـور شـركات توزیـع األدویـة التـي تلعـب دورًا بـالغ األهمیـة 
دویـةسطیني مـن خـالل مـساهمتها فـي تـوفیر كافـة األحمایة وتعزیز الصحة العامة للمجتمع الفلـ

.لهالضروریة والالزمة 
راً مــساعدة البــاحثین والدارســین فــي هــذا المجــال قاعــدة بیانــات لة الحالیــدراســةوفر التــ-4 نــدرة  ل نظــ

وتــشجیعهم إلجــراء مزیــد مــن األبحــاث فــي هــذا المجــال دراســةلالدراســات الــسابقة فــي موضــوع ا
.مجال في المستقبلوهذا یعني تطویر هذا ال

  .توافق مع تطلعاته المهنیةتا كونه في بالنسبة للباحثالدراسةهأهمیة هذتكمن و -5
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  :ةــالدراسهیـكل
  :وهي على النحو التاليالدراسة على ستة فصول تمثل هیكل الدراسة هذه تحتوي

مـــشكلة ، یةالدراســة االســتطالع، مقدمــة الدراســة:  اإلطــار العــام للدراســة ویتنــاول:الفــصل األول
  .هیكل الدراسة، أهمیة الدراسة، أهداف الدراسة، الدراسة

ومفهــوم اإلدارة ، مفهــوم اإلســتراتیجیة وأبعادهــا:  اإلطــار النظــري للدراسـة ویتنــاول:الفــصل الثــاني
ومفهوم التخطیط اإلستراتیجي ومالمحه وأسـباب االهتمـام بـه ، اإلستراتیجیة ومراحلها ومكوناتها األساسیة

كمــا یتنــاول هــذا الفــصل مفهــوم المیــزة التنافــسیة وعناصــرها وخصائــصها ، وأهمیتــه ومراحلــهوخصائــصه 
باإلضـافة إلــى مفهـوم التوزیـع والتوزیــع الـدوائي وقنـوات التوزیــع والعالقـات مـا بــین ، ومـصادرها ومؤشـراتها

  .قنوات التوزیع الدوائیة ومقدمة عن شركات توزیع األدویة ووظائفها وتقسیماتها

وأخــرى ،  الدراســات الــسابقة ویــستعرض دراســات تناولــت التخطــیط اإلســتراتیجي:لثالــثالفــصل ا
  .ودراسات تطرقت للتخطیط اإلستراتیجي والمیزة التنافسیة معاً ، المیزة التنافسیة

، وفرضـیات الدراسـة، متغیـرات ونمـوذج الدراسـة: منهجیـة البحـث وأسـلوبه ویتنـاول:الفصل الرابع  
األســـــالیب اإلحـــــصائیة ، ةســـــتبیانمعـــــاییر قیـــــاس اإل، أداة الدراســـــة، الدراســـــةمنهجیـــــة،الدراســـــةمجتمـــــع 

  .وثبات اإلستبانة صدق ،المستخدمة في الدراسة

  .تحلیل البیانات المیدانیة واختبار فرضیات الدراسة ومناقشتها:  ویتناول:الفصل الخامس

جاهـــــات البحـــــث باإلضــــافة إلـــــى ات، وتوصـــــیاتها، نتـــــائج الدارســـــة:  ویتنــــاول:الفـــــصل الـــــسادس
  .المستقبلیة
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  

مقدمــــة.  

اإلستراتیجیة واإلدارة اإلستراتیجیة: المبحث األول.

التخطیط اإلستراتیجي: المبحث الثاني.  

المیزة التنافسیة: المبحث الثالث.

التوزیع الدوائي وشركات توزیع األدویة: المبحث الرابع.  
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  :ةــممقد
 أن عمالن التغیر السریع والتطور الحاصل في شتى مناحي الحیاة یفرض على منظمات األإ
،  الحدیثةدارةهتمام بالمستجدات العلمیة والعملیة في أسالیب اإل من خالل اال التغیر والتطورهذاتواكب 
هتمام بها  االلعما من المواضیع الحدیثة التي یجب على منظمات األستراتیجیة اإلدارةاإلوتعتبر 

 في ظل ستمرار وخصوصاً  حتى تتمكن من البقاء واال،يستراتیجوبمراحلها وال سیما مرحلة التخطیط اإل
وتعتبر المیزة التنافسیة للمنظمات في العصر الحالي ،الظروف التنافسیة التي یشهدها عصرنا الحالي

وتناول ، وصول إلیها وتحقیقهالل هذه المنظمات التي تسعى بشتى الوسائل الشغل الشاغل إلدارة
والتخطیط ، ستراتیجیة اإلدارة واإلستراتیجیةاإلكل من حث في هذا الفصل األدبیات المتعلقة بمفاهیم االب
 تكوین وبناء صورة واضحة عن موضوع األمر الذي ساعده في للمیزة التنافسیة ضافةي باإلستراتیجاإل

  . وأنواعها وتقسیماتهادویةلدوائي وشركات توزیع األنبذة عن التوزیع اوكذلك تم تقدیم ، الدراسة
  

  ستراتیجیة اإلدارة واإلستراتیجیةاإل: المبحث األول
  

 وهــي تعنــي فــن القیــادة Strategos مــن الكلمــة الیونانیــة Strategyســتراتیجیةشــتقت كلمــة اإلا
سـتراتیجیةفـت اإل وكانـت مرتبطـة بالمهـام العـسكریة وقـد عرّ The art of Generalshipأو فـن الجنـرال 

  ).24: 2005،الدوري" (یة وتوجیههاعلم تخطیط العملیات العسكر "بأنها 
لفـــــظحیـــــث كـــــان ، غریقیـــــةســـــتخدم قـــــدیما فـــــي الحــــضارة اإلاstrategyســـــتراتیجیةاإل أن لفــــظ 

كـانفقـدغریـقاإلعهـدفـيأما،للجیشالعامالقائدوظیفةأودورإلىیشیرStrategoesوسإستراتیج
ـضاً وهـذا، وخطابـةوقیــادةإدارةمـناإلداریـةالمهــارةیعنـيسـتراتیجیةإلامفهـوم ، العــسكريالمنحـىأخـذأیـ

علـــىللتغلـــبالقـــوىتوظیـــفمهــارةإلـــىتـــشیركانـــتســـتراتیجیةاإلفــإناألكبـــراإلســـكندرعهـــدفـــيأمــا
وتنظــیمةبدراســالـدولورجــاالتالعــسكریونالقـادةأخــذالوقــتمـرورومــع، موحــدنظـاملخلــقالمعارضـة

المؤسـساتقامـتمترابطـةإسـتراتیجیةمبـادئظهـورإلـىأدىالـذياألمر، المهمةستراتیجیةاإلالمفاهیم
: 2003، الخطیـب(بحیـث أنهـا لـم تعـد مقتـصرة علـى المجـاالت العـسكریة فقـطوتعـدیلهابتكییفهاالحدیثة

إلـى تمتـدالعلوم والمیادین بـل و  حتى أنها شملت العدید من استراتیجیة وقد تعددت استخدامات اإل،)10
 لــم دارةوفــي حقــل علــم اإل، لــخإ...دارةاإل، جتمــاعاال، قتــصاداال، جتماعیــة كعلــم الــسیاسةكافــة العلــوم اال

  ).25 : 2005،الدوري. (ستراتیجیةیتفق الكثیر من الباحثین على تعریف شامل ومحدد لإل
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  :ستراتیجیةاإلمفهوم
ثـــراجـــاءتبـــل، ال تعتبـــر جدیــدةســـتراتیجیةاإللمـــصطلحعلیهــاالمتعـــارفالحالیـــةالمفــاهیمنإ

تعـــدد و ، المـــصطلحهـــذاواســـتخداماتمعـــانيتبـــاینمـــع، طویلـــةزمنیـــةفتـــراتعبـــرالمفهـــومهـــذاتطـــور
حیـث ، ة العهـد حدیثـ تعتبـرحقـل دراسـةكسـتراتیجیةفاإل، تجاهات وأفكار الباحثین في تنـاول هـذا المفهـوما

الّ إ، حولهـاخـتالف فـي وجهـات نظـر الكتـاب والمهتمـین  سـبب االویعتبر ذلك، سریع التطورهامفهومأن 
قــد تكــون إیجابیــة ألنهــا تحفــز البــاحثین للتعمــق فــيخــتالف هــذه ال تكــون ســلبیة دائمــا بــل أن حــاالت اال

على الرغم من االختالفـات بـین العدیـد مـن الكتـاب حـول اإلسـتراتیجیة إّال أننـا نجـد و ، ستراتیجیةدراسة اإل
.)166 : 2009،بني حمدان وٕادریس (ن أغلبهم یتفقون على مضمونهاأ

اإلســتراتیجیة بأنهــا Chandler (1962:13)ففــي بدایــة الــستینیات مــن القــرن الماضــي عــرف 
ختیـار طـرق التـصرف وتخـصیص المـوارد الـضروریة اهـداف األساسـیة طویلـة األمـد للمنظمـة و تحدید األ"

 علـى أنهـا عملیـة مـستمرة لتنظـیم وتنفیـذ القـرارات Drucker (1974:74)وعرفهـا " لتحقیق تلـك األهـداف
الحالیة وتوفیر المعلومـات الالزمـة وتنظـیم المـوارد والجهـود الكفیلـة لتنفیـذ القـرارات وتقیـیم النتـائج بواسـطة 

  .نظام معلومات متكامل وفعال
 مفهـوم یتعلـق بمـا  بكونهـاسـتراتیجیة عـن اإلا فعبـر Steiner and Miner (1980:15)انمـا الباحثـأ

 فكــر إلــىوأنهــا تــشیر ، یقــوم بــه المــدیرین لمواجهــة التحركــات الفعلیــة أو المتوقعــة مــن جانــب المنافــسین
جمــاع واســع وكبیــر إ عــدم وجــود إلــى وقــد أشــار ،عمــال عدیــدة ضــروریة للنجــاح فــي األٕاجــراءاتوطــرق و 

سـتراتیجیةالتعـاریف لمفهـوم اإل مجموعـة مـن إلـى لذلك أشار عمال في مجال األستراتیجیةحول معنى اإل
  :منها

  . ذات أهمیة كبیرة للمنظمةأعمال العلیا من دارة ما تقوم به اإلستراتیجیةاإل-

 القــــرارات التوجیهیــــة األساســــیة أي بمعنــــى األغــــراض والرســــالة والمقاصــــد إلــــى تــــشیر ســــتراتیجیةاإل-
.األساسیة

.والضروریة لتحقیق هذه التوجهات المهمة جراءات تتألف من مجمل األفعال واإلستراتیجیةاإل-

.جابة على سؤال ماذا یتعین على المنظمة أن تفعل المعنى المحدد لإلستراتیجیةاإل-

. تحقیقها وكیف یتسنى لها ذلكإلى الغایات التي تسعى المنظمة إلى تشیر ستراتیجیةاإل-

مـــة تمثـــل  المنظإســـتراتیجیة أن ســـتراتیجیة المتخـــصص باإلAndrews (1980:167-168)ویــرى 
ویولــد الــسیاسات والخطــط ، نمـط القــرارات التــي تحــدد وتكــشف عــن أهـداف المنظمــة وأغراضــها األساســیة

 التـــــي یتعـــــین علـــــى المنظمـــــة مواكبتهـــــا ونـــــوع التنظـــــیم عمـــــاللتحقیـــــق تلـــــك األهـــــداف ویعـــــرف مـــــدى األ
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التــي صادیة قتــ الـذي تنــوي أن تـصبح فیــه وطبیعــة المـساهمة االقتــصادیة وغیـر االنــسانيقتـصادي واإلاال
  .تنوي تقدیمها لمساهمیها والعاملین فیها وعمالئها

 مــن خــالل تــضمینه ســتراتیجیة صــیاغة مفهــوم اإلإلــىMintzberg (1987:11-12)وقــد توصــل 
  :وهي) Five P’s for Strategy( ما یعرف بـ إلىأراء مجموعة كبیرة من الباحثین لیصل 

فهـــي دالــة مرشـــدة ، حـــدد ســیاقات وســـبل التــصرف موضــوعة تPlan عبـــارة عــن خطـــة ســتراتیجیة اإل-1
  . األهدافنجازللتعامل مع موقف معین أو حالة معینة وهي مصممة إل

  .لتفاف حولهم القصد منها خداع المنافسین واالPloy هي مناورة ستراتیجیة اإل-2
  .معتمد متناغم األجزاء من خالل السلوك المعتمد وحتى غیر الPattern هي نموذج ستراتیجیة اإل-3
 وهــــذا الوضــــع إلیــــه أو وضــــع مــــستقر فــــي البیئــــة یــــتم الوصــــول Position هــــي مركــــزســــتراتیجیة اإل-4

  .یتصف بالدینامیكیة والفاعلیة
ــإ  یعطـــى القـــدرة علـــى رؤیـــة و Perspective هـــي منظـــور ســـتراتیجیة اإل-5  لعالقاتهـــا اً دراك األشـــیاء وفقـ

  .الصحیحة
 بأنهـــا خطــة موحـــدة ومتكاملـــة تیجیةســترا اإلGlueck & Jauch (1988:11)وقــد عـــرف 

تــربط بــین المزایـــا التنافــسیة للمنظمــة والتحـــدیات البیئیــة والتــي تــم تـــصمیمها للتأكــد مــن تحقیـــق ، وشــاملة
  .األهداف األساسیة من خالل تنفیذها الجید بواسطة المنظمة

 بأنهــــا خطــــة طویلــــة األجــــل تتخــــذها المنظمــــة قاعــــدة ســــتراتیجیةاإل) 7: 1995 (وعــــرف غــــراب
وتقـــوم علـــى تحدیـــد نطـــاق المنتجـــات ، تخـــاذ القـــرارات مـــن واقـــع تحدیـــدها لمهمتهـــا الحالیـــة والمـــستقبلیةال

وأثـر ، والتفوقات التنافـسیة التـي تتمتـع بهـا، واستخدامات الموارد المتاحة لها، واألسواق التي تتعامل معها
ا یحقـــق تماســـك المنـــشأة داخلیـــًا هـــا المختلفـــة بمـــأعمالأنـــشطة المختلفـــة  و اإلداریـــةالتوافـــق بـــین وظائفهـــا 

 أهــدافها وغایاتهــا وأغراضــها إلــىالخارجیــة والوصــول الحركــة والتــأقلم ویربطهــا ببیئتهــا ویمكنهــا مــن حریــة 
  .األساسیة بشكل متوازن

 بأنهـــا ســـتراتیجیةف اإلیات التنافـــسیة فعـــرّ ســـتراتیج وهـــو أحـــد رواد اإلPorter (1996:62)أمــا 
 مختلفـة عمـا أنـشطةذي قیمة لعمالئها مـن خـالل تـصمیم مجموعـة ، ظمةعملیة تكوین وضع منفرد للمن"

 تنافـسیة شـاملة تمثـل خلیطـاً إسـتراتیجیةأن لكـل منظمـة Porter (1996:62)ویؤكـد ". یؤدیـه المنافـسون
سـتراتیجیةكمـا یؤكـد بـأن اإل، من األهـداف المـستخدمة مـن قبـل المنظمـة ووسـائلها لتحقیـق هـذه األهـداف

إســتراتیجیة المنظمــة والبیئــة وفــي حــال عــدم وجــود موائمــة فلــیس هنــاك أنــشطةئمــة بــین  المواإیجــادهــي 
ن الموائمـــة أو ،  المنظمـــة وبیئتهـــاأنـــشطة التكامـــل بـــین إیجـــاد یقـــوم علـــى ســـتراتیجیةمتمیـــزة ألن نجـــاح اإل

  .أیضاً ولكن لدیمومة المنظمة ،  ضروریة لیس فقط لتحقیق المیزة التنافسیةستراتیجیةاإل
 علـى أنهـا النمـوذج أو الخطـة سـتراتیجیةف اإل فقد عـرّ Mintzberg & Quinn (1996:3)أما 

 المــصاغة جیــدًا ســتراتیجیةفاإل، كامــلالتــي تتكامــل فیهــا أهــداف وسیاســات ونــشاطات المنظمــة بــشكل مت
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ونـواحي القـصور ،  قـدراتها وممیزاتهـاإلـىسـتناداً اتساعد على تنظیم وتوزیـع مـوارد المنظمـة بطریقـة جیـدة 
هـــا وتحركـــات بكمـــا تـــساعد علـــى رفـــع جاهزیـــة المنظمـــة للتغیـــرات فـــي البیئـــة المحیطـــة ، لـــضعف فیهـــاوا

  .المنافسین
 بأنهـــا تحدیــــد األهـــداف األساســـیة الطویلـــة األمــــد ســـتراتیجیة اإل)77:أ ، 2000(الـــسالم وعـــرف 

ف وأنهـا للمنظمة وتبني مجموعة من األفعال وتخصیص للموارد الضروریة في سـبیل تحقیـق تلـك األهـدا
 المنظمــة التــي یــتم وضــعها بطریقــة تــضمن خلــق درجــة مــن التطــابق بــین رســالة المنظمــة أنــشطةخطــط و 

  .وأهدافها وبین هذه الرسالة والبیئة التي تعمل بها بصورة فعالة وذات كفاءة عالیة
وهــــي ،دارة والتخطــــیط هــــي تعبیــــر عــــن مهــــارة اإلســــتراتیجیةاإلأن ) 27: 2010(ویــــرى یاســــین 

. تحقیق األهداف المنشودةإلىالعملیة التي تؤدي الوسائل 
 قـــد أكـــدت علـــى النمـــوذج أو صـــیغة  التعـــاریفونـــستنتج مـــن التعـــاریف ســـالفة الـــذكر أن بعـــض

ترســـم رســـالتها ،  بأنهـــا خطـــة أو مجموعـــة خطـــط قیادیـــة واضـــحةســـتراتیجیةحیـــث وصـــفت اإل، التخطـــیط
مـوارد الالزمــة لتنفیـذ تلــك الخطـط فــي حــین وتقــوم بتطـویر هیاكــل وتخــصیص ال، وتحـدد غایاتهــا وأهـدافها

بــل هــي ،  خطــة منظمــةســتراتیجیة بأنــه لــیس مــن الــضروري أن تكــون اإلخــرىالتعــاریف األبعــض أكــدت 
أخـرىطـة بالمنظمـة وأكـدت تعـاریف یمجموعة من القرارات تتخـذ وفقـًا لموقـف تملیـه العوامـل البیئیـة المح

 المختلفــة عمــا نــشطةخــالل تــصمیم مجموعــة مــن األعلــى أنهــا عملیــة تكــوین وضــع منفــرد للمنظمــة مــن 
وأنهــا ،  المنظمــة والبیئــة المحیطــة بهــاأنــشطة أنهــا عملیــة الموائمــة بــین إلــىضــافةیؤدیــه المنافــسون باإل

عملیــة مــستمرة لتنظــیم وتنفیــذ القــرارات الحالیــة وتــوفیر المعلومــات وتنظــیم المــوارد والجهــود الكفیلــة لتنفیــذ 
 لمواجهــة التحركــات الفعلیــة والمتوقعــة مــن المــدراءوأنهــا تتعلــق بكــل مــا یقــوم بــه ، ئجالقــرارات وتقیــیم النتــا

  .جانب المنافسین
 بأنهـــا مجموعـــة القـــرارات التـــي تتخـــذ وفقـــا ســـتراتیجیة الباحـــث یـــستطیع أن یعـــرف اإلفـــإنوعلیـــه 

 مــن خــالل  وضــع منفــرد للمنظمــةإلــىللمواقــف التــي تملیهــا العوامــل البیئیــة المحیطــة بالمنظمــة للوصــول 
  . المختلفة عما یؤدیه المنافسوننشطةتصمیم مجموعة من األ

  :ستراتیجیة مفهوم اإلأبعاد
راً إستراتیجیةیعد مفهوم اإل وقـد ، حیـث یـؤثر علـى نجـاح المنظمـات وتطورهـا شـمولیة أبعاد ذا طا

 & Feurerوقـد أوضـحها ، لتوضـیح مـضامینهاسـتراتیجیة اإلأبعـادأسهم العدید من الباحثین فـي تحدیـد 

Chaharbaghi (1995:12)اآلتي ب:  
ختیــار األســواق والبیئــات التــي تعمــل او ، ة والمــوارد التكنولوجیــنــشطة األ تحدیــدعنــىیScope المجــال -

  .فیها المنظمة
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جـراءات الهیكـل واإلٕانـشاءو ،  وتعني تحدیـد درجـة المركزیـة والالمركزیـة فـي العمـلProcess العملیات -
  .ودینامیكیة العمل

، ســتقرائيســتنباطي واال أسـالیب التحلیــل االالتــي تتــضمناألســالیب والوسـائل هــي  و Methodsالطـرق -
.والریادیة والتفكیر النظامي والمنهجي

.م الذین تقع على عاتقهم تحدید الجهة المسئولة عن وضع اإلستراتیجیة وهOwnershipالمالكون-
.ستراتیجیة تغطیه اإل سوفذيوالذي یوضح المدى ال Time Frame المدى الزمني-
أي هــل اإلســتراتیجیة تقــوم علــى األســاس الفكــري وفلــسفة المــدیرین أم Philosophy الفلــسفة الفكریــة -

.یتم صیاغتها وفق نموذج محدد
تركیــز التنویــع أو الوهــو یحـدد محتــوى اإلسـتراتیجیة والخیــارات القائمـة علیهــا مثـلContent المحتـوى -

. بطرق متعددة أو مختارةذجمو  ن معین أوعلى نشاط
 مـــــن خـــــالل  تـــــتم والخیـــــارات الـــــواردة فیهـــــاســـــتراتیجیة تنفـــــذ اإل أداة هـــــلImplementation التنفیـــــذ -
.ثنین معاً ستحواذ أم التطویر الداخلي أم االاال

ومعرفــةمحتواهــاعلــىالوقــوففــيیــساعدســتراتیجیةاإلمفهــومن أ)26: 2000 (ویــرى مــدكور
المفهـومهـذاعلـىالـضوءیلقـى،لمعاصـرادارياإلالفكـرأنتجهـاالتـيالمفاهیمراضستعاولعل، جوهرها
نظـــرووجهـــاتعدیـــدةاً أبعـــادهنـــاك أوضـــح أن والـــذي، الحـــدیثدارياإلالفكـــرفـــيتطـــوراً یـــشكلالـــذي

تمكــنعدیــدةاً أبعــادلــهویجعــلمفهــومالهــذایثــرياألمــر الــذي" ســتراتیجیةاإلمفهــوم "تحدیــدنحــومتباینــة
فـيالتغییـرحتمیـةلعملیـةومحققـاً ، المطلـوبالغـرضأولهـدفاتحقیـقیـضمنشـاملتعریفوضعمن

  .متغیرةمحیطةبیئةمعبالتفاعلتتسمالتيالمنشآت
  :وعلیه فإننا نستطیع أن نحدد أبعاد مفهوم اإلستراتیجیة في اآلتي

.والمتكاملةوالموحدةالمترابطةالقراراتمنطاً أنماو أشكاالً ستراتیجیةاإلتمثل -1
األجـلفـيالمنظمـةألهدافوفقاً تتحددالتيو التنظیمیةاألغراضوسیلة لتحدیدستراتیجیةاإلتعتبر-2

.المواردتخصیصها فيأولویاتو بهاالتنفیذیةالبرامجكذلك و الطویل
  .للمنظمة جوهري للمركز التنافسيمحددستراتیجیةاإلتعتبر-3
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  :یجیةسترات اإلدارة اإل
عتبـر مـن المفـاهیم المتقدمـة ت و ،سـتراتیجیةاإلمفهـوملستراتیجیة الجانـب التطبیقـي اإلدارةعتبر اإلت

دارة حـــــول تعریـــــف محـــــدد لمفهـــــوم اإلدارة ولـــــم یتفـــــق علمـــــاء اإل،عمـــــال األإدارةوالمعاصـــــرة فـــــي مجـــــال 
 التــي عمــالت واألصــیاغة وتطبیــق وتقــویم التــصرفا" بأنهــا David (1987:4) فقــد عرفهــا ســتراتیجیةاإل

 أن هــذا التعریــف یتــضمن یــرى الباحــثو ، "مــن شــأنها تمكــین المنــشأة مــن وضــع أهــدافها موضــع التنفیــذ
ن تــضع أ التــي مــن شــأنها األنــشطة واألعمــال والتقــویم لكافــة ،والتطبیــق، لــصیاغة ا:مراحــل ثــالث وهــي

وردهــا العدیــد مــن أف التــي  مــن التعــاریالكثیــر ویتفــق هــذا التعریــف مــع ،أهــداف المنظمــة موضــع التنفیــذ
مجموعــة " بأنهــا ســتراتیجیة اإلدارة والــذي عــرف اإلGlueck (1980:6)الكتــاب فــي هــذا المجــال مثــل 

وكــذلك عــرف ، "یات فعالــة لتحقیــق أهــداف المنــشأةإســتراتیجإیجــادالتــصرفات والقــرارات التــي تعمــل علــى 
رات والتـــصرفات الخاصـــة بتكـــوین وتنفیـــذ مجموعـــة القـــرا"بأنهـــا اإلدارة اإلســـتراتیجیة ) 40: 1995 (خلیـــل

:1991(الحمــالوي وآخــرونأیــضاً تفــق معهــم ا وقــد ، " أهــداف المنظمــةنجــازیات المــصممة إلســتراتیجاإل
اتخــــاذ القــــرارات المتعلقــــة بتحدیــــد اتجــــاه مــــستقبل "  بأنهــــا عملیــــة ســــتراتیجیة اإلدارة لــــإلمفـــي تعــــریفه) 11

."المنظمة ووضع هذه القرارات موضع التنفیذ
د التوجهــات  العلیــا مــن خاللهــا بتحدیــدارةعملیــة تقــوم اإل"بأنهــا ) 20: 1997 (وعرفهــا أبــو قحــف
 المــستمر لإلســتراتیجیة داء مــن خــالل التــصمیم الـدقیق والتنفیــذ المناســب والتقیــیمطویلـة األجــل وكــذلك األ

 العلیـا دارةقـوم بهـا اإل عملیـة تسـتراتیجیة اإلدارةأوضـح أن اإلقـد وهنـا نجـد أن هـذا التعریـف ، "الموضوعة
 التقیـیم المـستمر إلـىضـافةوتهتم بتحدید التوجهات طویلة األجل وتتضمن التصمیم والتنفیذ المناسب باإل

م العملیــة التــي تتــضمن تــصمی"الــذي عرفهــا بأنهــا ) 6: 2001 (وهــو مــا یتفــق مــع عــوض. ســتراتیجیةلإل
 زیــادة قیمــة المنظمــة مــن وجهــة نظــر إلــىف ثــر طویــل األجــل التــي تهــدوتنفیــذ وتقیــیم القــرارات ذات األ

 زیــادة قیمــة المنظمــة مــن وجهــة إلــى أن هــذه العملیــة تهــدف حیــث" العمــالء والمــساهمین والمجتمــع ككــل
  .نظر العمالء والمساهمین والمجتمع ككل

الفــن والعلــم فــي تكــوین وتطبیــق وتقیــیم القــرارات التــي تتخــذ " أنهــا David (1999:5)وعرفهــا 
دارةونــــرى هنــــا أن وصـــــف اإل، "المختلفـــــة والتــــي تــــساعد المنـــــشأة فــــي تحقیــــق أهـــــدافهاعبــــر الوظــــائف 

 أنهــا إلــىشیر یــنهــا علـم أ بووصــفهاإبـداعتـضمنه هــذه العملیــة مــن ت مــا إلــى بأنهــا فــن یـشیر سـتراتیجیةاإل
مبنیــة علــى التحلیــل العقالنــي والعلمــي فــي اتخــاذ القــرارات فــي كافــة وظــائف المنظمــة وهــذا مــا یتفــق مــع 

فـــن وعلـــم تـــشكیل وتنفیـــذ وتقیـــیم القـــرارات " بأنهـــا ســـتراتیجیة اإلدارةوالتـــي عرفـــت اإل) 6: 2001 (العـــارف
  ".الوظیفیة المتداخلة التي تمكن المنظمة من تحقیق أهدافها

 الحفـــاظ علـــى إلـــىعملیـــة مـــستمرة غیـــر منتهیــة تهـــدف " بأنهــا  فقـــد عرفهـــا)5: 2005 (الفـــراأمــا 
  ".من أجل تعزیز قدرتها على التعامل مع المتغیرات البیئیة المحیطةالمؤسسة ككل على نحو مالئم 
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عملیـــة مـــستمرة تـــشمل كافـــة علـــى أســـاس أنهـــا ســـتراتیجیة اإلدارة اإلإلـــى هـــذا التعریـــف تطـــرقوی
 التــي تقــوم بهــا المؤســسة حتــى تــتمكن مــن التعامــل مــع المتغیــرات البیئیــة المحیطــة بهــا والتــأقلم نــشطةاأل

.معها
لـــرؤى المـــستقبلیة للمنظمـــة ورســـم رســـالتها لتـــصور "بأنهـــا ) 33: 1999 (مغربـــيعرفهـــا الكـــذلك 

 العالقـات المتوقعـة بینهـا وبـین بیئتهـا بمـا یـسهم فـي بیـان أبعادوتحدید غایاتها على المدى البعید وتحدید 
الفـــــرص والمخـــــاطر المحیطـــــة بهـــــا ونقـــــاط القـــــوة والـــــضعف الممیـــــزة لهـــــا وذلـــــك بهـــــدف اتخـــــاذ القـــــرارات 

ویمكـن القـول أن هـذا التعریـف جـاء لیكمـل ، "لمدى البعیـد ومراجعتهـا وتقویمهـا المؤثرة على ایجیةستراتاإل
النقص في التعریفـات الـسابقة حیـث أنـه أجمـل كافـة العناصـر األساسـیة مـن وجـود رؤیـة ورسـالة وغایـات 

الفـــرص كمـــا انـــه لـــم یهمـــل أهمیـــة التحلیـــل البیئـــي الـــذي یـــساهم فـــي تحدیـــد ، وأهـــداف واضـــحة للمنظمـــة
كـد هـذا التعریـف علـى ضـرورة دراسـة أ و أخرىقاط القوة ونقاط الضعف من ناحیة والمخاطر من ناحیة ون

 ضـــرورة إلـــىإضـــافة ذات األثـــر البعیـــد ســـتراتیجیة المنظمـــة ومواردهـــا عنـــد اتخـــاذ القـــرارات اإلإمكانیـــات
 والــذي عرفهــا بأنهــا )19: 2010 (ق مــع یاســینـا یتفـــوهــذا مــ، المتابعــة والتقیــیم خــالل تنفیــذ هــذه القــرارات

 عملیـــة دینامیكیـــة متواصـــلة أیـــضاً  وهـــي نـــسانيحدســـیة التـــصور اإل، عقالنیـــة التحلیـــل، یـــةإبداععملیـــة "
والقــدرة ، المتاحـة بطریقـة كفـؤة وفعالـةهـا  وتوجیـه مواردإدارة تحقیـق رسـالة المنظمـة مـن خـالل إلـىتـسعى 

مـن  مختلفـة أخـرىدات وفـرص ومنافـسة ومخـاطر  المتغیـرة مـن تهدیـعمـالعلى مواجهـة تحـدیات بیئـة األ
:2010 (وقـد أضـاف یاسـین"  تحقیق مستقبل أفضل انطالقًا من نقطة ارتكاز أساسیة في الحاضـرأجل
لیـل العقالنـي وممـا ال شـك  حد ما على الحـدس الشخـصي والتحإلىیة وتعتمد إبداع أن هذه العملیة )19

 األفكـار الخالقـة ٕانتـاج والقـدرة علـى االبتكـار و بـداع باإلةدار صف المسئولین أو ممارسـي هـذه اإلو فیه أن 
یــة علــى التحلیــل العقالنــي والــواقعي یرفــع نوتمــتعهم بقــوة الحــدس والتوقــع واستــشراف المــستقبل بطریقــة مب

  .من مستوى هذه العملیة سیما أن األمر یتعلق بالمستقبل المجهول وبمواجهة تحدیات البیئة المتغیرة
میعهـــا هــا وجتوجـــد فــروق جوهریـــة بینوردناهـــا یــرى الباحـــث أنــه ال ات التــي أومــن خــالل التعریفـــ

، العلیـــا لتحقیـــق أهـــداف المنـــشأةدارةتتمحـــور حـــول القـــرارات والتـــصرفات والـــسلوكیات التـــي تنتهجهـــا اإل
عقالنیــــة ، یــــةإبداع هــــي بحــــد ذاتهــــا عملیــــة ســــتراتیجیة اإلدارةاإل تلــــك التعریفــــات نجــــد أن إلــــىوبــــالنظر 
 تتـــضمن دراســـة تحلیلیـــة للبیئـــة ،وهـــي عملیـــة دینامیكیـــة متواصـــلة، نـــسانيوحدســـیة التـــصور اإل، التحلیـــل

 والتعـرف علـى نقـاط ، ومـوارد المنظمـةإمكانیـات ودراسـة ،وتوقع للفرص والمخاطر التي یحملها المـستقبل
مـــن عـــدد  وتمـــر ب، ذات أثـــر علـــى المـــدى البعیـــدإســـتراتیجیة بهـــدف اتخـــاذ قـــرارات ،القـــوة والـــضعف فیهـــا

 المــسح أو الدراســـة لكــل مــن البیئـــة إجــراءبمرحلـــة تبــدأوهـــذه المراحــل ، المراحــل التــي یجـــب المــرور بهــا
 والرســالة ة التــي یـتم مــن خاللهــا تحدیـد الرؤیــسـتراتیجیةمرحلــة صــیاغة اإلو ، الداخلیـة والخارجیــة للمنظمـة

ویــتم فیهــا وضــع البــرامج تنفیــذالمرحلــة و ،  وضــع الخطــط والــسیاساتإلــىضــافة باإل،واألهــداف الرئیــسة
تفــــاق الكتــــاب ومــــنهم ا بوتعــــرف هــــذه المراحــــل، وأخیــــرًا عملیــــة التقیــــیم والرقابــــة، جــــراءاتوالموازنــــات واإل
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سـتراتیجیة اإلدارةبـالنموذج األساسـي لـإلWhelen & Hunger (2000) و ،)11: 1996 (القطـامین
  .)1(ویمكن توضیح هذه المراحل من خالل الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نموذج اإلدارة اإلستراتیجیة) 1(شكل رقم 
  بتصرف) 11: 1996(القطامین / المصدر

:م تمـر بمـرحلتین رئیـسیتین وهمـا أن اإلدارة اإلستراتیجیة بشكل عاوقد أوضح العدید من الكتاب
ي وأن كـل مـن هـاتین المـرحلتین تمـر بمجموعـة سـتراتیج ومرحلـة التنفیـذ اإل،يسـتراتیجمرحلة التخطیط اإل

ــ تمــــثالن4و3والمــــرحلتین، يســــتراتیجتمــــثالن التخطــــیط اإل2و1المــــرحلتینحیــــث أن ن الخطــــوات مــ
  .يستراتیجاإلالتنفیذ

  
  :ستراتیجیة اإلدارة المكونات األساسیة لإل

ســـتراتیجیة اإلدارةإلنجـــد أن ا)1( ســـابقا ووفقـــا للـــشكل رقـــم مـــن خـــالل التعریفـــات التـــي أوردناهـــا
:ت األساسیة وهيالمكوناتتعلق بمجموعة من 

والً    :البیئيالتحلیل / أ
ٕایـصالوهو عبارة عن عرض وتقییم وجمـع المعلومـات مـن بیئتـي المنظمـة الداخلیـة والخارجیـة و 

سـتراتیجیة تحدیـد العوامـل اإلإلـىوتهـدف هـذه العملیـة ،  متخذي القرار داخل المنظمةإلىتلك المعلومات 
 Wheelen & Hunger(ي تحدیــد مــستقبل المنظمــة الداخلیــة والخارجیــة للمنظمــة والتــي تــساهم فــ

  : جزئیین هماإلىنالحظ أن عملیة المسح البیئي تقسم بناءًا علیه فإننا  و 2000:9)
ة أي إیجابیــمــن تغییــرات الخارجیــة  والــذي یهــتم برصــد مــا یحــدث فــي البیئــة  تحلیــل البیئــة الخارجیــة-1

الـــــسلبیة التـــــي تمثـــــل تهدیـــــدًا للمنظمـــــة ورصـــــد التغییـــــرات ، فـــــرص یمكـــــن اســـــتغاللها لـــــصالح المنظمـــــة

التحلیل البیئي

1

  البیئة الخارجیة
 فرص ومخاطر

البیئة الداخلیة 
نقاط قوة وضعف

صیاغة 
ستراتیجیةاإل

2

رسالة المنظمة

األهداف

الخطط
السیاسات

  تنفیذ 
ستراتیجیةاإل

3

البرامج التنفیذیة

الموازنات

جراءاتاإل

الرقابة على 
راتیجیةستاإل

4

تقییم األداء

المتابعة

تغذیة راجعة
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 هذا وتـساعد دراسـة وتقیـیم العوامـل البیئیـة الخارجیـة فـي تحدیـد كـل مـن األهـداف .)95: 1999،عوض(
  . المنظمةأمامالنطاق والمجال المتاح و ، التي یجب تحقیقها

یلها للكـشف عـن والذي یعني تجمیع بیانات عن األداء الداخلي للمنظمة وتحل تحلیل البیئة الداخلیة -2
ویعتبـــر مــــسح البیئـــة الداخلیــــة ) 135: 1999،عـــوض. (لمنافــــسینابالمقارنـــة مـــعنقـــاط القـــوة والــــضعف 

حیــث أنــه یــساهم فــي تقیــیم ،  المناســبة للمنظمــةســتراتیجیةللمنظمــة خطــوة هامــة وضــروریة فــي اختیــار اإل
 موقـف المنظمـة بالنـسبة لغیرهـا كمـا أنـه یوضـح،  المادیة والبشریة والمعنویـة للمنظمـةمكاناتالقدرات واإل

من المنظمات ویساعد على بیان وتحدید نقاط القوة وتعزیزها لالستفادة منهـا والبحـث عـن طـرق تـدعیمها 
مستقبًال وعلى بیان وتحدید نقاط الضعف حتـى تـتمكن المنظمـة مـن التغلـب علیهـا ومعالجتهـا أو تفادیهـا 

  ).132-131: 1999،المغربي(ببعض نقاط القوة الحالیة للمنظمة 
 أن عملیـــة تحلیــل البیئـــة الخارجیـــة والداخلیــة للمنظمـــة هــي عملیـــة مترابطـــة إلــىشـــارةوتجــدر اإل

 تحدیـد أهـم نقـاط القـوة فـي المنظمـة والتـي إلـىحیـث أن نتیجـة التحلیـل یجـب أن تـؤدي ، ولیـست منفـصلة
 مـن مواجهـة هـاتمكنوكـذلك هـا وتعظـیم الفائـدة منهـا أمامتمكن المنظمة من استغالل أهم الفرص المتاحة 

 نــستطیع تحدیــد أهــم نقــاط الــضعف فإننــاوكــذلك ، التهدیــدات الخارجیــة التــي یمكــن أن تــؤثر علــى أدائهــا
  .التي قد تحول دون استغالل الفرص المتاحة أو قد تسبب في نشوء تهدیدات خارجیة

خارجیــة یــساعد والفــرص والتهدیـدات ال،  تحدیـد كــل مــن نقـاط القــوة والـضعف الداخلیــةفــإنوعلیـه 
 المناســبة فــي ظــل الظــروف البیئیــة المحیطــة وذلــك تــسهیًال ســتراتیجیة علــى تبنــي اإلســتراتیجیة اإلدارةاإل

  . تحقیقهاإلى األهداف التي تسعى المنظمة إلىللوصول 
  :ستراتیجیةصیاغة اإل/ ثانیاً 

خطـط طویلـة األجـل إعـداد  وهـي عبـارة عـن ستراتیجیة اإلدارةالمرحلة الثانیة من مراحل اإلوهذه 
، تأخــذ بعـــین االعتبـــار كـــل مـــن الفـــرص والتهدیـــدات الخارجیــة فـــي ضـــوء نقـــاط القـــوة والـــضعف للمنظمـــة

وأخیـرًا وضـع النقـاط ، یقهـاوتحدید األهـداف المـراد تحق، وتحتوي هذه المرحلة على تعریف رسالة المنظمة
  ).Wheelen & Hunger, 2000:10(ة لسیاسة المنظمة الرئیس

 تتكـــون مـــن أربـــع خطـــوات رئیـــسة تبـــدأ بتحدیـــد رســـالة ســـتراتیجیة عملیـــة صـــیاغة اإلفـــإنوعلیـــه
المنظمة التي من خاللها یتم توضیح السبب أو الغرض من وجود المنظمة وخصائـصها التـي تتمیـز بهـا 
عـن غیرهـا مــن المنظمـات والـصورة التــي ترغـب المنظمـة أن تكــون علیهـا وتوضـح مجــال عمـل المنظمــة 

ومـن ثـم ، مـل بهـا واألسـواق التـي تخـدمها والعمـالء التـي سـتلبي احتیاجـاتهمات التـي تتعمن حیث المنتجـا
، ومــن إلیهـا طویلـة األجـل التـي ترغـب المنظمـة بتحقیقهـا والوصـل الرئیـسةتحدیـد الغایـات وهـي األهـداف 

الالزمــــة لتحقیــــق تلــــك األهــــداف وتحدیــــد الــــسیاسات التــــي تمثــــل التــــشغیلیة المرحلیــــة ثــــم وضــــع الخطــــط 
توجیهات العامة والمرشـد لكـل مـن المـدراء والعـاملین لتنفیـذ الخطـط الموضـوعة بـصورة متـسقة للوصـول ال

  .وذلك من خالل البرامج والموازنات الالزمة للتنفیذ، للغایات
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  :ستراتیجیةتنفیذ اإل/ ثالثاً 
ل وذلـك مـن خـال، وهي عبارة عن عملیة وضع السیاسات والخطط التـي تـم صـیاغتها موضـع التنفیـذ

أن ) 212: 1999 (ربيـرى المغــــویـــ، )68: 1996،القطـــامین. ( البـــرامج والموازنـــات الالزمـــة لـــذلكإعـــداد
  : من أهمها ما یلينشطة تتطلب العدید من المهام واألستراتیجیةعملیة تطبیق وتنفیذ اإل

.تحدید المهام األساسیة التي یجب القیام بها-
.لیة كل فرد هذه المهام على األفراد وتحدید مسئو وزیعت-
.التنسیق بین المهام المختلفة-
.اإلداریةتصمیم نظام دقیق للمعلومات -
.تصمیم برامج خاصة للسلوك والتصرفات بحیث تتضمن جداول زمنیة لتنفیذ العملیات-
.تحدید مقاییس ومعاییر األداء المناسبة سواء كانت كمیة أو نوعیة أو مختلطة منها معاً -
  .ألداء الفعلي بالمقاییس والمعاییر الموضوعیةوضع نظام یسمح بمقارنة ا-

حیـث أنـه عنـد ،  ال تقـل أهمیـة عـن عملیـة صـیاغتهاسـتراتیجیة أن عملیـات تطبیـق اإلإلـى نشیر وهنا
 نتعامــل مــع أمــور مــستقبلیة متوقعــة قــد تختلــف هــذه األمــور مــع بــدء عملیــة فإننــاســتراتیجیةصــیاغة اإل
 التــــي تــــسمح بتكییـــف الخطــــط مــــع أي دعي وجــــود المرونـــةیــــستوهــــذا مـــا ، فــــي الواقـــع العملــــيالتطبیـــق 

كما یستدعي وجـود االلتـزام الكامـل ألفـراد المنظمـة مـن مختلـف ، مستجدات قد تحدث أثناء عملیة التنفیذ
 التـــي تـــسهل مـــن عملیـــة جـــراءات عملیـــة التنفیـــذ واتخـــاذ كافـــة اإلإلنجـــاح والوظیفیـــة اإلداریـــةمـــستویاتها 

  .التنفیذ
  :ستراتیجیةاإلعلى الرقابة / رابعاً 

وهـي عبـارة عـن عملیــة مقارنـة النتـائج الفعلیــة باألهـداف المتوقعـة واكتــشاف االنحرافـات التـي قــد 
 ومــا یتبــع ذلــك مــن خطــوات ســتراتیجیة أو فــي مرحلــة تطبیــق اإلســتراتیجیةتكــون فــي مرحلــة تــصمیم اإل

انـت الـسبب فـي عـدم تحقیـق یات أو تغییر بعض األنظمة وهیاكل العمل التي كستراتیجتصحیحیة في اإل
  ).17-16: 1999، عوض(یات ستراتیجاألهداف التي استهدفتها اإل
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يستراتیجاإلالتخطیط: يالمبحث الثان
  

  :ةـمقدم
منظماتبمستقبلارتبطالذيالحدیثةاإلداریةالمفاهیمأحديستراتیجاإلالتخطیطیعتبر

وخصوصاً ، دارةاإلفيالمفتوحللنظامعمالاألمنظماتلتبنينتیجةالمفهومهذاظهرحیث، عمالاأل
 أن إلى الذي أدى يوبروز العولمة والتطور والتقدم التكنولوجالمعلوماتوثورةبعد االنفتاح العالمي 

أنبدالالمتبادلالتأثیروهذاالمحیطةبالبیئةوتتأثرتؤثرككیانفالمنظمة، یصبح العالم قریة صغیرة
وانسجامتوافقهناكیكونبحیثالبیئةفيالحاصلالتغییرتتبنىیاتاتیجإستر صیاغةعلىینعكس

  .المصاغةیاتستراتیجواإلالمنظمةمواردبین
  

  :يستراتیجمفهوم التخطیط اإل
الصیاغات بعیدة المدى والخطط "ي بأنه ستراتیجالتخطیط اإلAnthony (1965:25(عرف 

فهي تشمل قرارات تنصب على تقریر ، "صائص المنظمة والسیاسات التي تحدد أو تغیر خستراتیجیةاإل
األهداف وعلى التغیر في تلك األهداف والموارد المستخدمة لبلوغها وعلى السیاسات التي تنظم 

الرئیسةعملیة تحدید األهداف " بأنه Steiner (1969:34)وعرفه ، دام هذه المواردكتساب واستخا
".الموارد لتحقیق تلك األهدافستخدام اوكذلك تدبیر و ، عماللمنظمة األ

أهدافهاالمنظمةخاللهامنتحددعملیةنهأKuehl & Lamping (1990:232(ویرى 
  . األهدافتلكلتحقیقبهاستقومالتيوالكیفیة، األمدطویلة

الختیارمنطقیةذهنیةتحلیلعملیةنهاAnsoff & McDonnell (1990:15(ویرى 
فيوالضعفالقوةونقاط، الخارجیةالبیئةفيالحاصلةللتغیراتتبعاً للمنظمةالمستقبليالموقع

  . معهاالمنظمةتكییفومدى، المنظمة
وتكوینتنمیةهويستراتیجاإلالتخطیطأن Hunger & Wheelen (1997:10(ویرى 

حیطةالمالخارجیةالبیئةفيالموجودةوالتهدیداتالفرصمعبفعالیةللتعاملاألجلطویلةالخطط
ویتضمن، الداخلیةبیئتهافيالمنظمةتملكهاالتيللمواردوالضعفالقوةمصادرضوءفي، بالمنظمة

وتشكیل، وتطویر، تحقیقهاالممكناألهدافوصیاغةورسالتهاالمنظمةمهمةتعریفكذلك
. للمنظمةالعامةالسیاسةتوجهاتووضعیاتستراتیجاإل

الموقعالختیارتحلیلیةذهنیةعملیةيستراتیجاإللتخطیطاأن)17:ب ، 2000(م السالویرى 
عملیةفهو، معهاالمنظمةیفتكومدى، الخارجیةالبیئةفيالحاصلةللتغیراتتبعاً للمنظمةالمستقبلي

ووضع، األهدافوتحدید، البیئةوتحلیل، المنظمةرسالةتحدیدعملیةتبدأبل، فراغمنتبدأال
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أن ) 8: 2004 (وترى العارف،للمنظمةمنهااألنسبواختیارتقییمهاثم، تیاستراتیجاإلوتطویر
  . الشكلهذاوتحقیقالمستقبلفيللشركةالمثاليبالشكلالتبصرعنعبارةهوي ستراتیجالتخطیط اإل

اتخاذ القرارات التي تمكن من تقلیص الفجوة الحدیث أن التخطیط اإلستراتیجي عملیة ویؤكد المفهوم "
ما ترغب المنظمة في تحقیقه وبین ما هو ممكن التحقیق بالفعل وذلك یجعل مغزى التخطیط هو بین 

اتخاذ القرارات المتعلقة باالختیار بین البدائل بالنسبة لألهداف والسیاسات وغیرها من أجل تحقیق ما 
التحكم في  بالّ إ وهذا لن یتحقق ،على أفضل وجه) ولیس المتاح تحقیقه(ترغب المنظمة في تحقیقه 

 وذلك ،والتكیف مع تلك الظروف التي ال یمكن التحكم فیها، ف البیئیة التي یمكن التحكم فیهاالظرو 
 المنظمة لجعل المرغوب في تحقیقه ممكن التحقیق على أمامتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص إل

  .)138:بدون تاریخ نشر، عرفة وشلبي(الوجه المطلوب 
ي بأنه ستراتیجف الواردة یرى الباحث أنه یمكن تعریف التخطیط اإل على التعاریطالعوبعد اإل

 بعیدة المدىعملیة ذهنیة بالدرجة األولى ومستمرة التخاذ القرارات الخاصة بوضع أهداف المنظمة
 األفضل في ظل رسالة المنظمة وغایاتها ستراتیجیةیات الممكنة واختیار اإلستراتیجاإل، وصیاغة

بیق بناء على دراسة من ثم المشاركة في وضع السیاسات والبرامج الالزمة للتطو ، المحددة والواضحة
  . ستراتیجیة لبیئة المنظمة الداخلیة والخارجیة بمساعدة نظام للمعلومات اإلوتحلیل دقیق

 على التنبؤ بالمستقبل ي یتركز بصفة عامةستراتیجویمكن القول أن مفهوم التخطیط اإل
رجیة المحیطة بها اتحلیل كل من البیئة الداخلیة للمنظمة والبیئة الخى عل له باالعتماد عدادواإل

 البرامج ٕاعدادو ،  وطرق العملجراءاتووضع اإل، صیاغة الرسالة وتحدید األهداف ورسم السیاساتو 
التنافسیةالمیزةوتطویر، المنظمةمواردٕادارةالزمنیة والموازنات التقدیریة لتحقیق األهداف المرغوبة و 

  . أفضل للمنظمةمستقبلق خلو 
  

  :ستراتیجیة اإل واإلدارةيستراتیجاإلالتخطیط
أنهماعلىستراتیجیةاإلدارةواإل، يستراتیجاإلالتخطیطمصطلحراءالمدمنكثیرٌ یستخدم

یاتستراتیجاإلوتقییمستراتیجیةاإلصیاغةیتضمنيستراتیجاإلفالتخطیط، خطأوهذاواحدمصطلح
ستراتیجیةاإلدارةاإلأماالتنفیذموضعستراتیجیةاإللوضعالخططوتطویر، تیجیةإستراأفضلواختیار

ألن، والتقییمالتطبیقإلىإضافة، هاوظائفأحدهوالذييستراتیجاإلالتخطیطمنشموالً أكثرفهي
، بدقةقد تم تنفیذهاالمختارةیاتستراتیجاإلأنمنلتأكدلتقییمبدونتكتمللنمستوىأيفيالخطط
ومتواصلةمستمرةعملیةتعتبر اإلدارة اإلستراتیجیةو ، فیهاالمرغوبالنتائجوستحقق، األصولوحسب
بالبیئةالمختلفةتغیراتالمعالتكیفوقدرتها على،  على المواردالمنظمةإدارةسیطرةإلىتهدف

مطلوبةالراتیجیةستاإلالقراراتعلىتركزونراها، مكاناإلقدرالفوائدلتعظیم،الخارجیة
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)Digman,1990:8(، ویؤكد حمامي والشیخ )أحدیعتبرأن التخطیط اإلستراتیجي ) 125: 1995
  .الحدیثةالمنظماتعالمفيستراتیجیةاإلدارةلإلاألساسیةالوظائف

  
  :يستراتیجاإلالتخطیطمالمح

یتضمنأنهالقولنیمكعموماً ولكنالبدایةفيغامضةيستراتیجاإلالتخطیطمالمحتبدوقد
  :اآلتيب)9: 2004 ( أوضحتها العارفسمات

  .علیهامتعارفوبخطواتمعتمدبشكلیتممتكاملنظامهو-1
وأهدافها،الشركةرسالةتحدیدذلكویتضمن، البعیدالمستقبلفيالشركةمسارلتحدیدنظامهو-2

  .المواردتخصیصنحوالموجهةوالجهود،ذلكلتحقیقالالزمةوالتصرفات
  .مستقبالً تها وأنشطهاأعمالمجالوتحدید،الشركةتمیزمجاالتتحدیدخاللهمنیتمنظامهو-3
الموجودةوالفرصوللتهدیدات،الشركةأداءفيوالضعفالقوةنقاطمنلكل مدروسفعلردهو-4

  .المستقبلفيةالشركأمامالمتاحةوالتنافسالتمیزمجاالتوتنمیةلتطویروذلكالبیئةفي
كلمساهمةویمیزیحددبشكل،التنفیذیةدارةواإل،العلیادارةاإلمستوىعلىعملأسلوبهو-5

  .الشركةداخلووظیفتهمستوى
سواء، الشركةفيالمصالحأصحابجماعاتعلىستعودالتيوالمزایاالعوائدتحدیدأسلوبهو-6

  .الشركةبقاءیبررماوهواقتصادیةغیرأواقتصادیةمزایاكانت
  

  :يستراتیجهتمام بالتخطیط اإلأسباب اال
لتحدیات من خالل ابرز یي ستراتیجاإلأن االهتمام بالتخطیط ) 25-18: 2010 ( یاسینأوضح
  :اآلتي ومن أهم التحدیات المنظمات في الوقت الحاضرالتي تواجه

  .عمالتسارع التغیر الكمي والنوعي في بیئة األ-
.منافسة بین المنظماتزیادة حدة ال-
.عدم االستقرار في أوضاع السوق-
.التغیر التكنولوجي-
.عمالكونیة األ-
  . مجتمعات المعرفةإلىالتحول من المجتمعات الصناعیة -

هذا و ، المنظماتتطرأ تعدیالت مستمرة على خطط وسیاسات أن ونتیجة لهذه التحدیات البد 
ي ورؤیة المستقبل والتنبؤ بمتغیرات السوق ستراتیجر اإلالقدرة على التفكیبدارة اإلتمتعیتطلب أن ت

ستراتیجیةفالقرارات اإل، واالستجابة السریعة والمرنة الحتیاجات المستهلك والتنبؤ بسلوكه في المستقبل
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عمال أصبحت تواجه أصغر منظمات األٕانماو ، في عالم الیوم ال تتخذ من قبل المنظمات الكبرى فقط
  .أخرى في اقتصادیات العالم من جهة وعالمیة السوق والمنافسة من جهة بسبب الترابط الوثیق

  
  :يستراتیجاإلالتخطیطخصائص

  :اآلتي من الخصائص تتمثل بیتصف بمجموعةي ستراتیجالتخطیط اإل
:المرونة- 1

، البیئیةالظروفتغیرتمادنعخرىألإستراتیجیةمنولحالتعلىقادرةالمنظمةتكونأنهيو 
)Hunger & Wheelen,1997:8( ، یرى و)Higgins & Vinze (1993:7 قد البیئیةالتغیراتأن

 ویؤكد ، جدیدةمستقبلیةأهدافالعمل على تحدیدو ، السابقةاألهداففيالنظرتقود المنظمة إلى إعادة
  .تحقیقها للوصول إلى تلك األهداف الجدیدة و الالزمةمكانیاتاإلتوفیرأیضًا على ضرورة 

:ولیةالشم-2
یتممتكاملنظاموهو، منهاجزءاً ولیس، ككلالمنظمةیشملنشاطيستراتیجاإلالتخطیطنإ

مجاالتأعمال وأنشطة المنظمة و تحدیدهلخالمنیتمو ،علیهامتعارفوبخطوات، متعمدبشكل
  .)24: 1999،ماهر (المستقبلفيها تمیز 

  :القراراتخاذفيالمستقبلیة-3
والتنبـؤ رـالحاض استقراء منبدءاً بالمستقبلاالهتمامعلىيستراتیجاإلالتخطیطیقوم
 التخطیط فإن) 25: 2001(حسب النجار  و ،منهاأيإتباعیمكنلـبدائدـتحدیضرورةمعبالمسـتقبل 

 & Higgins( ویرى ،لتحقیقهاالمستخدمةوالوسائل، األمدطویلةاألهدافبتحدیدیهتمي ستراتیجاإل

Vinze (1993:7فيوتؤثرتحدثأنیمكنالتياألحداثإلىینظر التخطیط اإلستراتیجينأ
،مستقبالً تواجه المنظمةنأیمكنالتيوالتهدیدات، للفرصمنظمتحدیدوهو، المنظمة مستقبال

  .فعالیةأكثرالمنظمةاتقرار صبحتحتىبیاناتقاعدةعلىباالعتماد 
:التأكدعدم-4

یكتنفهاالمستقبلیةالمتغیراتأنحیث، التأكدعدمعنصرعلىياتیجستر اإلالتخطیطیبنى
الجمیعتعاونیستلزمالذياألمر، التأكدعدموحاالتاألخطارالكثیر من وتحوي، الغموض

أداءفيعفـوالضوةـالقاطـنقیلـتحلخاللمن،ةـالمستقبلیودـوالقی،اكلـالمشمواجهـةل، اركتهمـومش
 & Higginsيستراتیجاإلالتخطیطهو ما یتم من خالل و ،البیئیةوالتهدیداتصوالفر ،المنظمة

Vinze, 1993: 7)(.  
  :العملیة-5

 تتجاوز النظرة نشطةي عملیة واسعة متعددة األوجه ومتنوعة األستراتیجالتخطیط اإلیعتبر 
ظیفي ودینامیكي ي لیس مجرد نشاط و ستراتیجفالتخطیط اإل،  من التخطیطألنماط األخرىالتقلیدیة ل
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حیث ،  من التفكیر العقالني التحلیليوأعمق مستوى، اً أبعادوأغنى ،  هو أوسع شموالً ٕانمامتخصص و 
ات البیئیة یتسم بالتفكیر الموضوعي المتبصر الذي ینطلق من محاولة صیاغة شاملة لكافة المتغیر 

عملیةيستراتیجاإلالتخطیطو ، )6: 2001، نالمجمع العربي للمحاسبین القانونیی (الداخلیة والخارجیة
البیئةفيالمستمرةالتغیراتبسببوذلك، باالستمراریةوتتصف، العلیادارةاإلبهاتقوممنظمةةإداری

ذلكیكونعندماالمناسبةالتغیراتإجراءبالمنظمةقیامیعنيوهذا،للمنظمةوالداخلیةالخارجیة
وتطویرالسیاساتتحدیدیتلوها،یاتستراتیجاإلثم،األهدافتحدیدمنتبدأعملیةوهو ، ضروریاً 
الجهودالعملیةهذهوتشمل، األهدافالذي یقود لتحقیق تطبیقالمنللتأكد،المستقبلیةالخطط

  .)25: 2001،النجار(الحسبانفيتؤخذأنیجبالتيالتخطیطیة
تسعىظمةمنعملیةيستراتیجاإلالتخطیطن أHunger & Wheelen (1997:10(ویرى 

تلكلتنفیذالتفصیلیةالخططوتطویروالسیاساتیاتستراتیجواإل، الرئیسةاألهدافتحدیدل
  .الرئیسةوأغراضها، المنظمةأهدافلتحقیقوصوالً ،یاتستراتیجاإل
:الفلسفة-6

دارةلإلالبدو ،المستقبلفيوتأملتفكیروهو، أیضاً حیاةوطریقةفلسفةيستراتیجاإلالتخطیط
ألن ، وأهمیته، هبفوائداالقتناع في المنظمةالتنظیمیةالمستویاتجمیعفيالعاملینكذلك كافة و ،علیاال

 تتبناه المنظمةومنهاجكفلسفةيستراتیجاإلالتخطیطاعتمادخاللمنیتمنجاح المنظمة واستمرارها 
  .)25: 2001،النجار(
  :الهیكلیة-7

حتىةیدعدتخطیطیة مراحلیتضمنولكنهواحدةدفعةیأتياليستراتیجالتخطیط اإلإن 
إلىنصلحتىمعینةهیكلیةضمنالمراحلهذهكلربطمنبدالولذلك، النهائيشكلهإلىیصل
أن التخطیط ) 27: 2001(ویرى النجار ، )6:ب، 2000،السالم(يستراتیجاإلللتخطیطالنهائيالشكل

 الوظیفیة وبشكل یحدد ویمیز مساهمة كل دارات واإل العلیادارةي یعمل على مستوى اإلستراتیجاإل
  .مستوى ووظیفة داخل المنظمة

  
  :يستراتیجالتخطیط اإلوفوائد أهمیة 

 ألنه اإلداریةي على وجه الخصوص من أهم الوظائف ستراتیجیعتبر التخطیط عمومًا والتخطیط اإل
 لن تستطیع ممارسة الوظائف  یعني أنهادارةیعد األساس في هذه الوظائف فعدم وجود خطة لدى اإل

 نجد أن هناك ،يستراتیج على ما كتب في موضوع التخطیط اإلطالعمن خالل اإل و ،خرى األاإلداریة
، الكتاب والباحثین في هذا الموضوعحسب ما ورد عن الكثیر من،أهمیة كبیرة للتخطیط اإلستراتیجي

، )242: 2001(غنیم ،)117: 1996(من أبو العـال  بعض منها كما وردت في دراسـات كلرـونذك
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في ) 43: 2006(الدجني ، )65: 2005(األغا ، )11: 2004 (العارف، )22: 2003(الخطیب 
  :النقاط التالیة

 لتحقیقه المنظمةمرشد حول ما الذي تسعىبمثابة الي ستراتیجالتخطیط اإلیعتبر .  
 مستقبلوالممكنة والتركیز على التحلیل االتجاهات المتوقعة یعمل على.  
 المختلفة بالمنظمةاإلداریةیحقق التفاعل والحوار البناء بین المستویات .  
ي الذي یفید في تكوین األهداف والخطط والسیاساتستراتیج بالفكر اإلةیزود المنظم.  
ا وكفاءتها وزیادة فعالیتهمنظمةثار السلبیة للظروف المحیطة على نشاط الیعمل على تقلیل اآل ،

  .جودة أفضل للمنتج أو الخدمةاث حدإفي یساهم و 
 ستراتیجیةیا اإللى توقع وقیادة التغییر لبعض القضاعیساعد.  
 المدراء تجاه التهدیدات والفرص المحیطةیزید وعيالتخطیط اإلستراتیجي .  
 المختلفةاإلداریةینظم تسلسل الجهود التخطیطیة عبر المستویات .  
 والتنفیذیةاإلداریةنشطةاألكافة تكامل قدرة المنظمة على توجیه وتنسیق و یحسن من .  
ساس الموضوعي لتحقیق كفاءة تخصیص الموارد وذلك من حیث التكلفة والعائد للبدائل  األیقدم

  .االستثماریة المتاحة للمنظمة
شاملة إستراتیجیة لصیاغة وتطبیق خطة بعاد عملیة متكاملة ومتنوعة األالتخطیط اإلستراتیجي 

  .یزة التنافسیة للمنظمة المتحقیقإلىتؤدي 
جي له أهمیة كبیرة في نجاح المنظماتتیستراالتخطیط اإل.  
 معهاالتكیفیساعد المنظمة على توقع التغیرات في البیئة المحیطة بها وكیفیة .  
 كافة أصحاب المصالحأمامیوضح صورة المنظمة التخطیط اإلستراتیجي .  
تكرة ومبادرة لصنع األحداث ولیس متلقیة لهایساهم التخطیط اإلستراتیجي في جعل المنظمة مب.

  
  :يستراتیجمراحل التخطیط اإل

ي تعتمد على تحلیل كل ستراتیجمن خالل التعریفات التي أوردناها نجد أن عملیة التخطیط اإل
یات كل من المنظمة ككل ووحدات إستراتیجمن البیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة للمنظمة وصیاغة 

من (لبلوغهاالمستخدمةوالوسائل، المنظمةوأهداف، رسالةمنكلإلىتشیركماعة لها  التابعمالاأل
التغییرمواجهةخاللهامنیمكنالتياألداةيستراتیجاإلالتخطیطیمثل و ،)والخططالسیاساتحیث

الرغموعلىالمستقبليالمدىعلىواالزدهارللبقاءوصوالً معهاوالتكیفالمحیطةالبیئةفيالحاصل
  : اآلتيتشملأنهاعلىمتفقأغلبهملكن، آلخركاتبمنيستراتیجاإلالتخطیطمراحلتفاوتمن
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والً    ":المسح البیئي"ي للبیئة ستراتیجمرحلة التحلیل اإل/ أ
البیئةعلىالتعرفحیثمنيستراتیجاإلالتخطیطمفتاحهو اإلستراتیجي للبیئةالتحلیلنإ
الخارجیةالبیئةوتحلیل، المتمیزةوقدراتها، المنظمةكفاءةلتحدید) الضعفنقاط و القوةنقاط  (الداخلیة
الموقفعلىوالتعرف، مستقبالً المنظمةتواجهأنیمكنالتي) والتهدیداتالفرص (علىللوقوف
،)Hunger & Wheelen, 1997: 53 (المنظماتباقيمعمقارنةالسوقیةوالحصة، التنافسي

  .Digman (1990: 94(لك في ذویتفق معه
 أن التحلیل البیئي عبارة عن عرض وتقییم وجمع Wheelen & Hunger (2000:9( ویرى 

 متخذي القرار داخل إلى تلك المعلومات ٕایصالالمعلومات من بیئتي المنظمة الداخلیة والخارجیة و 
خارجیة للمنظمة والتي تساهم  الداخلیة والستراتیجیة تحدید العوامل اإلإلىوتهدف هذه العملیة ، المنظمة

ي یمثل المرحلة األولى ستراتیجأن التحلیل اإل) 25 :2004( وترى العارف ،هافي تحدید مستقبل
حقة  المراحل الالتمامي والتي تهدف لتوفیر المعلومات الالزمة إلستراتیجالتمهیدیة لعملیة التخطیط اإل
  :ف التحلیل البیئي إلى تصنیفین كما یليوعلیه فإنه یمكن تصنی، لعملیة التخطیط اإلستراتیجي

بیانات عن األداء الداخلي للمنظمة وتحلیلها ال والذي یعني تجمیع :تحلیل البیئة الداخلیة للمنظمة-1
 ویرى المغربي،)135 :1999،عوض( للمنافسین مقارنة معللكشف عن نقاط القوة والضعف بال

مة یعتبر خطوة هامة وضروریة في اختیار أن تحلیل البیئة الداخلیة للمنظ) 131-132: 1999(
 المادیة والبشریة مكاناتحیث أنه یساهم في تقییم القدرات واإل،  المناسبة للمنظمةستراتیجیةاإل

كما أنه یوضح موقف المنظمة بالنسبة لغیرها من المنظمات ویساعد على ، والمعنویة للمنظمة
 وعلى بیان ، والبحث عن طرق تدعیمها مستقبالً بیان وتحدید نقاط القوة وتعزیزها لالستفادة منها

من خالل نقاط وتحدید نقاط الضعف حتى تتمكن المنظمة من التغلب علیها ومعالجتها أو تفادیها 
  . للمنظمةالقوة المتوفرة

والتي، بالمنظمةتحیطالتيالعواملجمیع البیئة الخارجیة هي:تحلیل البیئة الخارجیة للمنظمة-2
، )Mintzberg & Quinn, 1988:23 (القراراتاتخاذفيمباشرغیرأو، رمباشبشكلتؤثر

أن تحلیل البیئة الخارجیة یهتم برصد ما یحدث في البیئة من تغییرات ) 95: 1999 (ویرى عوض
ورصد التغییرات السلبیة التي تمثل تهدیدًا ، ة أي فرص یمكن استغاللها لصالح المنظمةإیجابی

اسة وتقییم العوامل البیئیة الخارجیة في تحدید كل من األهداف التي هذا وتساعد در . للمنظمة
  . المنظمةأمامالنطاق والمجال المتاح و ، یجب تحقیقها

الخارجیة للمنظمة هي عملیة مترابطة ولیست  و  أن عملیة تحلیل البیئة الداخلیةإلىشارةوتجدر اإل
هم نقاط القوة في المنظمة والتي تمكن  تحدید أإلىحیث أن نتیجة التحلیل یجب أن تؤدي ، منفصلة

ها وتعظیم الفائدة منها أو تمكن المنظمة من مواجهة أمامالمنظمة من استغالل أهم الفرص المتاحة 
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وكذلك تحدید أهم نقاط الضعف التي قد تحول ، التهدیدات الخارجیة التي یمكن أن تؤثر على أدائها
  .نشوء تهدیدات خارجیةتسبب في تدون استغالل الفرص المتاحة أو قد 

والفرص والتهدیدات الخارجیة یساعد ،  تحدید كل من نقاط القوة والضعف الداخلیةفإنوعلیه 
 المناسبة في ظل الظروف البیئیة المحیطة وذلك تسهیًال ستراتیجیة على تبني اإلستراتیجیة اإلدارةاإل

  . تحقیقهاإلى األهداف التي تسعى المنظمة إلىللوصول 
  : ستراتیجیة صیاغة اإل/ثانیاً 

  : من خالل توفر العناصر التالیةستراتیجیةوتتمثل صیاغة اإل
  : الرسالة-1

المنظماتمنغیرهاعنالمنظمةیمیزالذيالغرض "أنهاعلىالمنظمةرسالةتعرف
منالمنظمةرسالةوتعتبر، "السوقأوالمنتجمنظورمنالمنظمةعملیاتاخاللهمنیحددو المشابهة

، المحدداالتجاهفيجهودهاوتركیزوجهتهاوتحدیدالمنظمةتماسكفيتساهمالتيالمهمةلعواملا
منالرئیسالغرض (العملمجال:مثلعنهاتعبرأنالبدالمكوناتمنمجموعةالجیدةوللرسالة

، الرئیسةدماتوالخالمنتجاتو ، المغطىالجغرافيالنطاقو ، الرئیسةواألسواقالزبائن، )المنظمةإنشاء
ویرى،)29 :2004،العارف (للمؤسسةالمرغوبةالصورةباإلضافة إلى، المستخدمةالتكنولوجیاو 
)Hunger & Wheelen (1997:10 تخبرناالتيوهيوجودهاوسببالمنظمةغایةهي أن الرسالة

حاضراً اآلخرینمعتعاملهافيالمنظمةفلسفة وتوضح،أجلهمنوجدتالذياألساسيبالغرض
وصفاً الرسالةتعبرماادةـوعون؟ـتكأندـتریاذاـوماآلن؟الشركةهيمابالكلماتتحددو ، ومستقبالً 
 Ireland & Hittویرى ، David (1995:8( في هذا التعریف ویتفق معهم، والخدماتللمنتجات

لمنظمة  أنه من خالل رسالة المنظمة یتم توضیح السبب أو الغرض من وجود ا(1992:14)
وخصائصها التي تتمیز بها عن غیرها من المنظمات والصورة التي ترغب المنظمة أن تكون علیها 
وتوضح مجال عمل المنظمة من حیث المنتجات التي تعمل بها واألسواق التي تخدمها والعمالء التي 

عكسهامنالبدالرسالة أن المنظمة لكي تستفید من)48 :1999( ویرى عوض ،ستلبي احتیاجاتهم
المنظمةوتستطیع، الرسالةاستهدفتهممنوكل، والموردینوالعاملین، العمالءیراهملموسواقععلى
ویتفق معه ، لهاالمناسبةیاتستراتیجاإلوتطویر، األهدافصیاغةعلىالعملمنرسالتهاتطویربعد

بصیاغةتقومالتيهيحةالناجالمنظمةأن ) 28 :2001 ( ویرى النجار).44 :1990(السیدفي ذلك 
قبلمنللرسالةالضمنيالفهمعلىاالقتصارأخرىمنظماتتفضلبینمامكتوبشكلفيرسالتها
أن رسالة المنظمة هي توضیح ) 25 :1999 (ویرى المغربي، تدوینهاإلىالحاجةدوناألفراد

ثم فهي تكشف عن ومن ، خرىللخصائص الفریدة للمنظمة التي تجعلها ممیزة عن المنظمات األ
وتدل على المنتج ، وتعكس المفهوم الذاتي للمنظمة، الصورة التي تحاول المنظمة أن تكون علیها

  .وتوضح السبب أو الغرض من وجود المنظمة، األساسي أو األسواق التي تخدمها
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  : للمنظمةالرئیسةاألهداف-2
یجبيذ الماددـتححیثةـمعینرةـفتاللـخمخططاطـلنشةـالنهائیةـالنتیجاألهداف تمثل 

الهدفیكونماوغالباً ، لرسالتهاالمنشأةتحقیقإلىاألهدافتحقیقیؤديأنویجبومتى؟ه؟إنجاز 
، النجار(سنواتخمسمنألكثریمتدوقد، العادةفيسنةعلىیزیدالمنظورهذامنيستراتیجاإل

لنتائج التي تسعى المنظمة لتحقیقها من أنها عبارة عن ا) 26: 2003 (ویرى عثمان. )29: 2001
ویرى الكثیر من الكتاب أن هناك نوعین من األهداف على مستوى المنظمة . خالل قیامها بأنشطتها

وهي عبارة عن أهداف طویلة األجل للمنظمة وتمثل ) Goals(األول هو الغایات ، یجب التفریق بینهما
كأن تسعى المنظمة لزیادة الربحیة أو الحصة السوقیة ، ما یراد تحقیقه بدون أي تحدید كمي للنتیجة

أما النوع الثاني فیتمثل ، ولكن دون أن تحدد المقدار الذي ترید أن تزید به الربحیة أو الحصة السوقیة
 زیادة مبیعاتها إلىكأن تسعى المنظمة ، وهي أهداف تحمل معنى كمي، )Objectives(باألهداف 

كأن تخطط لتحقیق الزیادة في ، دید الفترة الزمنیة لتحقیق هذا الهدفكما یجب تح، مثالً % 10بنسبة 
  . المبیعات مع نهایة السنة المقبلة

: والبرامجسیاسات الخطط وال-3
برامجوسیاسات و مرحلیة خطط إلىاألجلطویلةاألهدافتحویلمنالبدالحقةكمرحلة

البرامجإنشاءیتمحیث. ومحددةواضحةونوعیةكمیةمقاییسذاتالعمليللتطبیققابلةتنفیذیة
الموازناتإنشاءإلىضافةباإل، الموضوعةستراتیجیةاإلالخططتطبیقسیتمخاللهامنالتيالتنفیذیة
؛ األهمیةمنعالیةدرجةعلىوالموازناتالبرامجوهذه، القادمةللفترةالمنظمةأنشطةبالمتعلقةالمالیة
استخدامهیمكنمقیاسلكونهاضافةباإلالمنظماتهذهفيالعاملونبهیسترشددلیلتمثللكونها
2006 (الماضيویرى ، )29: 2004، العارف (ستراتیجیةاإلالخططهذهمنهإنجاز تممالتحدید

 األعلى مع مراعاة مشاركة داريأن السیاسات تعتبر توجیهات عامة یقوم بوضعها المستوى اإل) 420:
یات إستراتیج التفكیر والقرارات والتصرفات للمدیرین ومساعدیهم لتنفیذ رشاد إلالمستویات التالیة وذلك

ات الالزمة لجعل عملیات التنفیذ تسیر بصورة متسقة مع رشادفالسیاسات تعمل على توفیر اإل، المنشأة
  . " للمنشأةستراتیجیةاألهداف اإل

لیة اتخاذ القرار  بأنها الخطوط العامة لعمWheelen & Hunger (2000:14)ویعرفها 
عمالوتستخدم منظمات األ،  ومرحلة تنفیذهاستراتیجیةوالتي تربط ما بین مرحلة صیاغة أو بناء اإل

نشطةالسیاسات وذلك لكي تتأكد من أن جمیع الموظفین یتخذون القرارات السلیمة ویقومون بكافة األ
  .لمنظمة وأهدافها وٕاستراتیجیاتهاالتي تدعم كل من رسالة ا

األساسیةالقواعدتضعالتيالسیاساتواختیاروضعأنه البد من ) 34: 2001 ( النجارویرى
التيالعامةالتوجهاتهيفالسیاسات، المنظمةقطاعاتمختلففيالقراراتاتخاذعملیةلتوجیه
وتستخدم.بتنفیذهاستراتیجیةاإلصیاغةتربطالتيالجوهریةالقراراتاتخاذداخلهایتمأنیتعین
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یعززبشكلوتصرفاتهمقراراتهمیأخذونلدیهاالعاملینأنمنالتأكدأجلمنالسیاساتالمنظمة
  .ایاتهٕاستراتیجو وأهدافهاالمنظمةرسالة

حتى بعد طویلةفترةىتبققدأن السیاسات Hunger & Wheelen (1997:171) ویرى 
حقعلىدائماً العمیلسیاسةذلكىعلمثالوخیر، وضعهاإلىأدتالتيستراتیجیةاإلتطبیق الخطة 

نالحظأنیجبكما، بالعمیلاالهتمامإستراتیجیةتعتمدالتيالشركاتثقافةمنجزءاً أصبحتحیث
  .بهاالمتعلقةالسیاساتفيتغییریتبعهأنیجبستراتیجیةاإلفيتغییرأيأن

، الواقعأرضعلىوترجمتهاتفسیرهالیتموالبرامجیاتستراتیجواإللألهدافالسیاساتتحتاجو 
عمللطبیعةتبعاً متغیرةأوثابتةسریةأومعلنةشفهیةأومكتوبةتكونأنماإالسیاساتوهذه

  .علیهاللقائمینالثقافیةوالمرجعیاتالمنظمة
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  المیزة التنافسیة: المبحث الثالث
  

  :ةـمقدم
واقتـصادیاتسـتراتیجیةاإلدارةاإلمجـاليمنكلفيباهتمام كبیرالتنافسیةالمیزةمفهومیحظى

ربحیـةالمنظمـةتحقـقلكـيجوهریـةفرصـةیقـدمالـذيالحـرجيسـتراتیجاإلالعنـصرتمثـلفهـي، عمالاأل
 تعـرف  أصـبحتسـتراتیجیة اإلدارةعملیـة اإلفـإن وحـسب بعـض الكتـاب ،منافـسیهامـعبالمقارنـةمتواصلة

لكـي و أداء المنظمـة فـي الـسوق التنافـسي جـوهر  التنافـسیةتعتبـر المیـزة و ؛ المیـزة التنافـسیةإدارةعلى أنهـا 
 النجـاح فـي المـستقبل سـوف ألن األساس الحقیقي للمنافسة ومتفوقة ال بد أن تفهمتكون المنظمة ناجحة 

مــع مــرور المیــزة التنافــسیةألن ،  نمــاذج جدیــدة للمیــزة التنافــسیةإیجــاد قــدرة المنظمــات علــى یعتمــد علــى
  .ذا ما أرادت المنظمة البقاء واالستمرارإافسیة ولیست میزة الزمن تصبح ضرورة تن

  
  :مفهوم المیزة التنافسیة

 طـرف عرفهـا فكـل،  صعوبة في تحدید مفهوم المیـزة التنافـسیةالمختصینوجد مختلف الباحثین و 
ه ال یوجد مفهوم محـدد للمیـزة التنافـسیة متفـق علیـه بـین فإنوتوجهه االقتصادي لذلك ، حسب وجهة نظره

أن Porter (1985:33(ح ـــــأوضدـفقــ، الكتــاب والبــاحثین وذلــك لكثــرة العناصــر المرتبطــة بهــذا المفهــوم
بالعدیـد مـن األنـشطة تقـومذا مـا نظرنـا للمنظمـة كوحـدة واحـدة فالمنظمـة إالمیزة التنافسیة ال یمكن فهمها 

 وكــل نــشاط مــن هــذه ،إلــخ...وٕایـصالها للمــشتري، تــسویقها، یعهاتــصن،  تــصمیم المنتجــات: منهــاالمنفـصلة
 والتفــــوق علــــى  یمكــــن أن یخلــــق میــــزة تنافــــسیة للمنظمــــة مــــن حیــــث الكلفــــة األدنــــى أو التمــــایزنــــشطةاأل

 التــي تقــوم بهــا المنظمــة بطریقــة نــشطةار األیــ اختفــإن وبالتــالي المنظمــات األخــرى فــي بعــض الجوانــب
ري جـــدًا لتحلیـــل مـــصادر المیـــزة  فیمـــا بینهـــا ضـــرو نـــشطةوالنظـــر للكیفیـــة التـــي تتفاعـــل هـــذه األ، علمیـــة

  .التنافسیة
إلـى یـشیر مـصطلح المیـزة التنافـسیةأن Wright & Kroll & Parnell (1996:192(رى یـو 

  وعرفها، فكرة أن أجزاء ومنتجات محددة من الممكن أن تنتج بسعر أقل أو بجودة مرتفعة
) Hao Ma (1999:259والتـي عمـالى منظمـة األ على أنها التمیز في بعض الصفات أو العوامـل لـد 

وتساهم في خلق المنفعـة للمـستهلك وتحقیـق األداء ، تسمح لها بخدمة المستهلك بشكل أفضل من غیرهم
بأنهــا خاصــیة أو مجموعــة خــصائص نــسبیة تنفــرد ) 61: 1999 (وعرفهــا الزعبــي،األفــضل فــي الــسوق

ـسبیاً   وتمكنهــا مــن التفــوق ،ة محاكاتهــانتیجــة صــعوب، بهــا المنظمــات ویمكنهــا االحتفــاظ بهــا لمــدة طویلــة نـ
Macmillan & Tampoe(وعرفهـــا ، للعمـــالءســـلع وخـــدماتعلـــى المنافـــسین فیمـــا تقدمـــه مـــن 

 وعـــــرف،اآلخـــــرینعلـــــىبأنهـــــا األداة التـــــي بهـــــا المنظمـــــة یمكـــــن أن تتفـــــوق فـــــي المنافـــــسة 2000:89)
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)Lynch (2000:153 مـــا یقدمـــه عـــن المیـــزة التنافـــسیة علـــى أنهـــا البحـــث عـــن شـــيء فریـــد ومختلـــف
  .المنافسین
 تكـوین نظـام یملـك میـزة فریـدة أكثـر إلـىبأنهـا تـشیر Heizer & Render (2001:34(رىیـو 

 مـــن وجهـــة نظـــر المـــستهلك علـــى أنهـــا شـــيء یعتبـــره Getomer (2002:9(وعرفهـــا ، مـــن المنافـــسین
وعرفهـا ، ي الـسوقق علـى جمیـع المنافـسین فـوتقوم بـه المنظمـة بتفـوّ ، المستهلك ضروري جدًا بالنسبة له

یــل األمــد الــذي تُ )44: 2002 (القطــب طــوره المنظمــة مــن خــالل أداء أنـــشطتها  بأنهــا الموقــع الفریــد طو
قیمـــة فائقـــة لزبائنهــــا ال ذات واســـتغالل نقـــاط قوتهـــا الداخلیــــة باتجـــاه تقـــدیم منـــافع ، بـــشكل ممیـــز وفعـــال

مجـالهـيأن المیـزة التنافـسیة)2002:58(المرسـي و دریـسإویرى الكاتبـان ، یستطیع منافسوها تقدیمها
التهدیـداتأثـرمـنالحـدأوالخارجیـةالفـرصاسـتغاللفـيمنافـسیهامـنأعلـىبقـدرةالمنظمـةفیهتتمتع
أوبـالجودةتتعلـقفقـد، البـشریةأوالمادیةمواردهااستغاللعلىالمنظمةقدرةمنالتنافسیةالمیزةوتنبع

المــواردوفــرةأووالتطــویراالبتكــارأوالتــسویقیةالكفــاءةأو، التكلفــةتخفــیضعلــىالقــدرةأوالتكنولوجیــا
ــواردامــــتالكأو، دارياإلالفكــــرتمیــــزأو، المالیــــة الملكیــــةالعلمیــــةالجمعیــــةتفــــعرّ و .مؤهلــــةبــــشریةمــ

أقرانهـــاعـــننفـــسهاتمیـــزأنالمؤســـسةبهـــاتـــستطیعالتـــيالكیفیـــةأنهـــاعلـــىالتنافـــسیةالمیـــزةاألردنیـــة
  .)2003:73،المدهون (.علیهموالتمیزالتفوقلنفسهاوتحققفسیهاومنا

القــول  یمكــن  وتعریفــات بعــض الكتــابومــن خــالل اســتعراض المفــاهیم المرتبطــة بــالمیزة التنافــسیة
  :اآلتيتتمثل بالمیزة التنافسیة بأن 
ألســعار  بالــسعر بحیــث یمكــن أن تأخــذ شــكل أســعار أقــل بالنــسبة لتقــدم عــن اآلخــرینالقــدرة علــى ا-1

  .المنافسین بمنافع متساویة
كثـر فعالیـة أفـضل مـن المنافـسین و أتقدیم منتجات وخدمات ذات جودة عالیة وتوجه للزبائن بشكل -2

.و تقدیم منتجات وخدمات بمنافع منفردة تعوض بشكل واعي الزیادة السعریة المفروضةأ، منهم
.القدرة على السیطرة واالستمراریة بنفس الموقع من السوق-3
التمـــایز بـــالموارد مـــن خـــالل مجموعـــة المهـــارات والتكنولوجیـــات والمـــوارد والقـــدرات التـــي تـــستطیع -4

والــسرعة فــي ،  تنــسیقها واســتثمارها لخلــق قــیم ومنــافع للعمــالء أعلــى ممــا یحققــه المنافــسوندارةاإل
.یهاوتأكید حالة من التمییز واالختالف فیما بین المنظمة ومنافس، التجدید بحیث یصعب تقلیدها

.التهدیداتأثرمنالحدأوالخارجیةالفرصاستغاللفينمنافسیالمنأعلىقدرة-5
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  : المیزة التنافسیةوعناصرنماذج
یمكــن القــول بــأن المیــزة التنافــسیة تتحقــق مــن خــالل العدیــد مــن اإلســتراتیجیات التنافــسیة ویمكــن 

للتعـــرف علـــى نمـــاذج و ، أو النمـــاذجالقـــول بـــأن هنـــاك تبـــاین فـــي آراء الكتـــاب حـــول هـــذه اإلســـتراتیجیات 
ال بد من استعراض العناصر التي ركز علیها مجموعـة مـن العلمـاء والكتـاب كان تحقیق المیزة التنافسیة 

  .)1(في هذا المجال ویمكن توضیح ذلك من خالل الجدول رقم 
  

  ) 1(جدول رقم 
  .عناصر تحقیق المیزة التنافسیة من وجهة نظر بعض الكتاب

  النموذج

الت
ألقل

ة ا
كلف

  

ایز
لتم

ا
كیز  

لتر
ا

دیة  
تما

الع
ا

  

ونة
مر

ال
  

اإل
داع

ب
سعر  

ال
ات  

حالف
الت

لفة  
 الك

سعة
یة   

سب
 الن

وى
الق

سیة
تناف

ال
  

Porter 
1979*  *  *                

Hyays, 
Weel 1984  *  *      *  *          

Schuler 
1987  *  *        *          

Wiseman 
1989**      **  *      

Hicks 1993***      *    
Williamar 

1998**  *  *    
Mintzberg 

1998***  *    
Lunch 
2000*****  *  
7831272111  المجموع

  %12.5  %12.5  %12.5  %25  %87.5  %25  %12.5  %37.5  %100  %87.5  النسبة المئویة
  

  .)76 :2005(السكارنة : المصدر
  
  :على النسب هيأحصلت على  أن العناصر الثالثة التي إلىتشیر نتائج الجدول و 

  %)87.5(التكلفة األقل -3%)       87.5 (بداعاإل-2%)         100(التمایز -1
 العناصـر الثالثـة سـالفة الـذكر سـتكون هـي المعتمـدة كعناصـر للمیـزة فإن) 1(بناءا على نتائج الجدول و 

  .جرائي للمیزة التنافسیةوضع التعریف اإلوبناءًا على ذلك أیضًا تم ،التنافسیة في هذه الدراسة
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ها من خالل الشكل أبعادو في هذه الدراسة تم اعتمادها ح عناصر المیزة التنافسیة التي ویمكن توضی
  .)2(رقم
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  .هاأبعادعناصر المیزة التنافسیة و ) 2(شكل رقم 

  
  

والً  إلـىباق دائمـاً  وجدیـد فـي شـاكلته والـسّ ز بأنـه فریـد فـي النـوع وبـدیع ورائـعـیاف التمـم تعریـت: زــالتمای / أ
 أن Johnson, Scholes (2002:155)ویـرى ).44:  ص2005الـسكارنة (الجدیـد فـي مجـال العمـل
خـــرى یتكـــون مـــن خـــالل قــدرتها علـــى التمیـــز عـــن غیرهـــا مـــن المنظمـــات األعمـــالالتمیــز فـــي منظمـــة األ

أو ،  المنتجــات والخــدمات التــي تقــدمها كــان ذلــك بنوعیــة وجــودة ســواءً عمــالالمنافــسة فــي نفــس قطــاع األ
طبیعة المـوارد التـي تمتلكهـا بمـا یمكنهـا مـن تحقیـق المیـزة التنافـسیة وقـدرتها علـى تحقیـق االسـتمراریة مـن 

  .خالل تقدیم المنتجات والخدمات بشكل أفضل یصعب تقلیده
  :اآلتي التمایز من خالل أبعادیمكن توضیح :  التمایزأبعاد

  .اآلخرینمتمیزة عن تقدیم سلع وخدمات   -أ

  .وجود خبرات ومهارات متمیزة  - ب

  .خرونوجود تقنیات متقدمة ال یملكها اآل  -ج

.تصرفب) 2005:77(،السكارنة: المصدر

  تقديم سلع وخدمات بتكلفة منخفضة مقارنة بالمنافسين

توسيع وتجديد السلع والخدمات

عناصر الميزة 
التنافسية

التمايز

التكلفة 
األقل

اآلخرينن خالل تقديم سلع وخدمات متميزة عنم

من خالل وجود خبرات ومهارات متميزة

اآلخرينمن خالل تقنيات متقدمة ال يملكها 

 تخفيض التكلفة المتغيرة إلىالسعي 

استثمار الطاقات المتميزة 

البحث عن أساليب جديدة غير معروفة لآلخرين

اإلبداع
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Daftأشار : اإلبداع/ ثانیًا  ات  هو القـدرة علـى جمـع أو مـشاركة المعلومـبداع أن اإلإلى(2002:120)
فكـــار  عمـــل األإعـــادة تـــشكیل أو إعـــادة یعنـــي التجدیـــد بوصـــفه بـــداعاإلو . بغـــرض تطـــویر أفكـــار جدیـــدة

  .)27:  ص2005السكارنة(قدیم شئ ما جدیدالجدیدة لت
 الجــذري بــداعهــو اإل:  علــى شــكلین األولبــداع أن اإلRami and Lau (1994:25)ویــرى 

فهـو بمثابـة تقـدم ،  كبیـرةإستراتیجیة عما سبقه ویحقق قفزة  شئ جدید یختلف كلیاً إلىویتمثل في التوصل 
یــة جدیــدة ذات مــستوى أعلــى مــن الــدورة إبداع دورة نــه محققــاً كبیــر مفــاجئ یختلــف عمــا قبلــه وینقطــع ع

  بــداعهــو اإل: خــروالــشكل اآل. الــسابقة مــن حیــث الكفــاءة ودفــع التقــدم فــي مجالــه وفــي المجتمــع عمومــا
 مـن خــالل التحـسینات الكثیـرة والـصغیرة التــي منـتج جدیـد جزئیـاً إلــىوهـو التوصـل ) التـدریجي (يالتحـسین

اً إبـداعوأن بعـض هـذه التحـسینات قـد تكـون جوهریـة وتراكمهـا یحقـق ، ات القدیمـةتم إدخالها علـى المنتجـ
  .جذریاً 
  :اآلتي في المنظمات من خالل بداع اإلأبعادتتمثل : بداع اإلأبعاد

  .توسیع وتجدید السلع والخدمات  -أ

  .استثمار الطاقات المتمیزة للعاملین  - ب

  .خرینسالیب جدیدة غیر معروفة لآلأالبحث عن   -ج

وتعنــي قــدرة المنظمــة علــى تقلیــل تكلفــة الــسلع والخــدمات التــي تقــدمها لعمالئهــا :التكلفــة األقــل/ ثالثــاً 
المیــزةهــذهولتحقیــق،أكبــرعوائــدتحقیــقإلــىالنهایــةفــيیــؤديوبمــاالمنافــسةمنظمــاتالمــعبالمقارنــة

تعــدوالتــيةنظمــللم) value chain (القیمــةسلــسلةأوحلقــةفــيالحرجــةنــشطةاألفهــممــنبــدالهفإنــ
راً    ).97: 2006،الدهدار(تمیز في انخفاض التكلفة للاً هاممصاد

  :اآلتي من خالل )77: 2005، حسب السكارنة ( التكلفة األقلأبعادتتمثل :  التكلفة األقلأبعاد
  .تقدیم سلع وخدمات بتكلفة منخفضة  -أ

  .تخفیض التكالیف المتغیرة والتسویقیة والتشغیلیة  - ب

.تطویر البحث والأنشطةدعم   -ج

  
  :جرائي للمیزة التنافسیةالتعریف اإل

 والتكلفـة بـداع والمتمثلـة بالتمـایز واإلدویـةمجموعة الخصائص التـي تتمیـز بهـا شـركة توزیـع األ "
األقــــل التــــي تمكنهــــا مــــن تقــــدیم المنتجــــات والخــــدمات لعمالئهــــا بــــشكل یرضــــیهم ویحــــافظ علــــى بقــــائهم 

  ".واستقطاب العمالء الجدد
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  .التعریف اإلجرائي للمیزة التنافسیة) 3(قم ر شكل 

  . الباحثإعداد: المصدر
  

  :خصائص المیزة التنافسیة
  :التاليخصائص وصفات المیزة التنافسیة على النحو ) 37-36: 1997 (بین الروسان

أي تتحقق بالمقارنة ولیست مطلقة، أنها نسبیة.
 تحقیق التفوق واألفضلیة على المنافسینإلىأنها تؤدي .
أنها تنبع من داخل المنظمة وتحقق قیمة لها.
 قدم للمشترین أو كالهمایتنعكس في كفاءة أداء المنظمة ألنشطتها أو في قیمة ما.
 دراكهم لألفضلیة فیما تقدم المنظمة وتحفزهم للشراء منهاإ تؤدي للتأثیر في المشترین و.
یدهاتتحقق لمدة طویلة وال تزول بسرعة عندما یتم تطویرها وتجد.

  
  :مصادر المیزة التنافسیة

  :اآلتير المیزة التنافسیة بمصادPitts & lei (1996:70(حدد 
 المــصادر الداخلیــة المرتبطــة بمــوارد المنظمــة الملموســة وغیــر الملموســة مثــل العوامــل األساســیة

تى المیـزة كـذلك قـد تتـأ.  وغیرها.... الموجودات، قنوات التوزیع، الطاقة والموارد األولیة، نتاجلإل
، طـــرق التحفیـــز، داريأســـالیب التنظـــیم اإل،  المـــستخدمة والمطـــورةاإلداریـــةالتنافـــسیة مـــن الـــنظم 

.المعرفة، بداعمردودات البحث والتطویر واإل

  تقدیم منتجات 
وخدمات متمیزة

  المیزة
 التنافسیة

زالتمای

إبداع

تكلفة قل

رضاء الزبائن إ
والمحافظة علیهم

استقطاب زبائن 
جدد
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وهــي كثیــرة ومتعــددة وتتــشكل مــن خــالل متغیــرات البیئــة الخارجیــة وتغیرهــا ، المــصادر الخارجیــة
كظـروف العـرض ، تـستغلها المنظمـة وتـستفید منهـا خلق فـرص ومیـزات یمكـن أن إلىمما یؤدي 

.الموارد البشریة المؤهلة وغیرها، المالیة، والطلب على المواد األولیة
الخاصـة بالتكامـل األفقـي سـتراتیجیةیمكن للمنظمة أن تبنـي میـزة تنافـسیة مـن خـالل خیاراتهـا اإل 

.یناآلخر  والعالقة مع ستراتیجیةوالعمودي والتنویع والتحالفات اإل
  : مصادر المیزة التنافسیة تتكون منفإن) 46-45: 2003(وحسب عثمان 

ـــة-1  وتتـــضمن قـــدرة المنظمـــة علـــى شـــراء الموجـــودات التـــي تـــساهم فـــي خدمـــة مـــستهلكین :الملكی
، ویترتــــب علــــى ذلــــك تمتــــع المنظمــــة بمركــــز قــــوي فــــي الــــسوق، بطریقــــة أفــــضل مــــن المنافــــسین

  . بسمعة جیدة عن أدائهاوتمتعها، حصولها على موارد فریدة من نوعها
 ویتـــضمن هـــذا المـــصدر تمتـــع المنظمـــة بمیـــزة تنافـــسیة ألن لهـــا القـــدرة علـــى :الوصـــول للمـــوارد-2

ویتطلـــب هـــذا تمتـــع المنظمـــة ،  ســـوق المـــوارد والـــسلع بطریقـــة أكفـــأ مـــن المنافـــسینإلـــىالوصـــول 
 وجــود أیــضاً  ذلــك ویتطلــب، والقــوة والــسلطة فــي البیئــة الموجــودة فیهــا، الخبــرة، المعرفــة، بالمهــارة

.والسلطات الحكومیة، الشركاء، قنوات التوزیع، عالقات خارجیة للمنظمة مع كل الموردین
 والتـي تـساعدها عمـال المعرفـة والقـدرات التـي تتمتـع بهـا منظمـة األإلـى وتنـسب الكفـاءة :الكفاءة-3

.على القیام بأنشطتها بطریقة أكثر كفاءة من المنافسین
وتتـضمن ،  وجـود طـریقتین للقیـام بـذلكال بـد مـن اإلشـارة إلـىر آنفة الـذكر ولغرض استغالل المصاد

الطریقــة األولــى تعزیــز قــدرة الــشركة فــي اســتغالل تلــك المــصادر وذلــك لخلــق قیمــة أو منفعــة للمــستهلك 
أمــا الطریقــة الثانیــة فتتــضمن ، بــداعبطریقــة أفــضل مــن المنافــسین وتــدعى هــذه الطریقــة بالتوجــه نحــو اإل

وذلـك لمـنعهم مـن تحقیـق ،  المنافـسین فـي اسـتغالل مـصادر المیـزة التنافـسیةأمـامییق المجال محاولة تض
وتــدعى هــذه الطریقــة ، أي منفعـة أو قیمــة تــذكر للمـستهلك بالمقارنــة مــع القیمــة المتحققـة لــه مــن المنظمـة

  )46-45: 2003،عثمان. (اآلخرینالتوجه نحو االستغالل قبل 
  

  :مؤشرات المیزة التنافسیة
نــاك العدیــد مــن المؤشــرات التــي تــستخدم للداللــة علــى امــتالك المنظمــة للمیــزة التنافــسیة مثــل ه

  .ورضا المستهلك وغیرها، النمو السنوي للمبیعات، الحصة السوقیة، الربحیة
 هـي مؤشـرات  وشـیوعاً  أكثـر المؤشـرات اسـتخداماً فـإنDay & Wensley (1989:4)وحـسب 

الـــسنوي للمبیعــات لمـــا تتمتــع بـــه هـــذه المؤشــرات مـــن مزایــا مثـــل تـــوفر النمـــو ، الحـــصة الــسوقیة، الربحیــة
ي یمكـن حـسابها أن جمیـع تلـك المؤشـرات كمیـة أالبیانات الالزمة لحسابها وسهولة الحـصول علیهـا كمـا 
  . المستهلكابدقة وسهولة على العكس من المؤشرات الوصفیة كرض
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داء المـشروعات عـن طریـق نـسبة صـافي أقیـیم نهـا مقیـاس یـستعمل لتأتعرف الربحیة علـى : الربحیة-1
ویمكـــن تعظـــیم الربحیـــة عـــن طریـــق تحـــسین اســـتثمارات المـــشروع ،  األصـــول أو االســـتثماراتإلـــىالـــدخل 

Kettinger ویـرى ، )86: 1999،الـوقفي(واسـتخدام التقنیـات الحدیثـة واسـتغالل المـوارد بـشكل أفـضل 

  :بحیة وهي أن هناك أربع طرق مستخدمة لقیاس الر (1994:212)
  .العائد على األصول  -أ

  .العائد على حقوق الملكیة  - ب
  .العائد على االستثمارات  -ج
.العائد على المبیعات  - د

 ویــستخدم مقیــاس الحــصة الــسوقیة للتمییــز بــین الــرابحین والخاســرین فــي الــسوق :الحــصة الــسوقیة-2
مــع المنافــسین حیــث هــذا المقیــاس یــستخدم لحــساب نــصیب المنظمــة مــن المبیعــات فــي الــسوق مقارنتــه 

 أن هنــاك ثــالث أنــواع Kotler (2000:214)ویــرى ، (Day & Wensley,1989:4) الرئیــسیین
  :للحصة السوقیة وهي

جمـــالي إوتحـــسب بقـــسمة مبیعـــات المنظمـــة الكلیـــة علـــى : جمالیـــة للمنظمـــةالحـــصة الـــسوقیة اإل  -أ
  .المبیعات الكلیة في السوق

كبــر أر علــى مــدى الفــرق بــین المنظمــة و وهــي تعطــي مؤشــ: الحــصة الــسوقیة النــسبیة للمنظمــة  - ب
  .وتحسب بقسمة مبیعاتها الكلیة على مبیعات أكبر المنافسین في السوق، منافسیها بدقة

وتحـسب بقـسمة ، أي السوق الذي تقوم المنظمة بتركیـز نـشاطاتها علیـه: حصة السوق المخدوم  -ج
.جمالیة للسوق المخدوممبیعات المنظمة الكلیة على المبیعات اإل

 فهـي مخرجـات عمـال لمنظمـات األتبـر المبیعـات محـور النـشاط الـرئیستع: النمو السنوي للمبیعات-3
ویعـد النمــو ، ربــاح وبالتـالي تحقیــق النمـو واالســتمراریة فـي الــسوقالنـشاط التـي مــن خاللهـا یــتم تحقیـق األ

 ممـا یـدعم مـن  المنظمـة وعلـى زیـادة الحـصة الـسوقیة لهـاأعمـال على نجـاح السنوي في المبیعات مؤشراً 
 أثنــــاء القیــــام بعملیــــة التخطــــیط عمــــالوتــــسعى العدیــــد مــــن منظمــــات األ، موقفهــــا التنافــــسي فــــي الــــسوق

. ي لوضــــع هــــدف محــــدد لمقــــدار النمــــو فــــي المبیعــــات المــــراد تحقیقــــه كأحــــد معــــاییر النجــــاحســــتراتیجاإل
  ).52: 2003،عثمان(

ت الـــسنة المرجعیـــة مـــن ویمكـــن احتـــساب النمـــو الـــسنوي فـــي المبیعـــات عـــن طریـــق طـــرح مبیعـــا
  .مبیعات السنة الحالیة وقسمته على مبیعات السنة المرجعیة
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  دویةالتوزیع الدوائي وشركات توزیع األ: المبحث الرابع
  

  :ةـمقدم
نتاجیمثل التوزیع وهو أحد عناصر المزیج التسویقي مرحلة وسطیة وجوهریة بین وظیفة اإل

 یجعل السلع والخدمات في تصرف المنتفع مكانیًا وكمیًا ستهالك أو االنتفاع فالتوزیعووظیفة اال
 حتى وصولها للمنتفع النهائي تمر نتاجومن المعروف أن السلع في انسیابها من أماكن اإل، وزمانیاً 

ما أن تكون مباشرة ما بین المنتج والمنتفع النهائي أو تكون إبمجموعة من التبادالت وهذه التبادالت 
والسلع الدوائیة بشكل عام هي ،  أطراف على األقلةخل في عملیة التبادل ثالث حیث یدأكثر تعقیداً 

سلع ذات طبیعة خاصة وهي تدخل في نطاق التبادل المعقد في أغلب األحیان وذلك ألن المنتجین 
والمنتفعین مفصولین بالمسافة فعادة ما یكون بین الشركة المنتجة للدواء وبین المنتفع النهائي مجموعة 

وللتعرف على السوق الدوائي ال بد ، تسهل وتیسر وصول هذه السلع المهمة له" وسطاء"ألطراف من ا
 والتي من التعرف على كل من مفهوم التوزیع والقنوات التي تمر عبرها وتسلكها المنتجات الدوائیة

  . و قنوات التوزیعتعرف بالقنوات التسویقیة أ
  

  :مفهوم التوزیع
أنشطةو بارة عن وظیفة أو نشاط من وظائف  على أن التوزیع عتؤكد الكثیر من األدبیات

ألنه یهتم بضمان تورید احتیاجات ، التسویق وعنصر حیوي وأساسي من عناصر المزیج التسویقي
 المصنع المنتج أو متاجر  فيالمستهلكین والمستفیدین من السلع والخدمات من أماكن وجودها سواءً 

 فبذلك هو النشاط الذي یسعى لتحقیق المنافع المكانیة والزمانیة ،و التجزئة أو المخازنالجملة أ
  ) 24: 2008،الصمیدعي(والحیازیة 

  :ما یلي أهمها منوهنالك عدة تعاریف تناولت التوزیع في الوقت الحاضر و 
نشاط دینامیكي من "ن التوزیع هو عبارة عن أ) CIN(تقول أدبیات المعهد القانوني للتسویق 

إلىها إنتاجود التسویقیة التي تختص بانتقال ملكیة السلع والخدمات من مصادر النشاطات والجه
  ).107: 2006،الصمیدعي والعالق (".لك النهائيالمسته

مجموعة من النشاطات التي تتم أو تبدأ فعلیًا من لحظة دخول  "على أنهالتوزیع ویعّرف 
إلى لحظة قیام نتج أو الممول األخیر  المخزن التجاري العائد للمُ إلىالسلعة بشكلها االستعمالي 

  )23: 2008،الصمیدعي".(المستهلك باستالمها
یتضمن القرارات والنشاطات بتحویل " التوزیع على أنه Proctor (1996:211(ویعرف 
، "من الخزن والنقل وٕادارة المخازن التوزیع الذي یضإلى المستهلك ویشیر إلىنتج المنتجات من المُ 
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سریان مادي "أن التوزیع هو عبارة عن )255: 2007(آخرون الطائي و حسب Mc Carthyویشیر 
 التي تجعل المنتج متوفر للمستهلك وقت ما یطلبه وفي وقت ما نشطةللسلع من القنوات أو أنه األ

یطلبه وفي المكان الذي یرغبه وأنه عملیة انسیاب السلع والخدمات التي تشارك فیها المنظمات 
أن ) 157: 2009 (العالقویرى ، " المستهلك النهائيإلىلها من الشركة المنتجة واألشخاص وانتقا

 یعتبر مجموع النشاطات التي تتم أو تبدأ فعلیًا من لحظة دخول المنتج شكله دویةالتوزیع في مجال األ
  .ه لحظة قیام المستهلك باستالمه واالنتفاع بإلى المستودع أو الصیدلیة أو المخازن إلىاالستعمالي 

تفاق اومن خالل التعریفات التي وردت للعدید من الكتاب في مجال التوزیع یرى الباحث 
 التي نشطةعبارة عن النشاط أو مجموعة األالكتاب في أن التوزیع أحد عناصر المزیج التسویقي وهو

ةنشط األشخاص والمؤسسات التي تعمل كوسطاء وهذه األإلىضافةتقوم بها الشركات المنتجة باإل
الوقت في  المنتفع النهائي إلىها إنتاج وصول السلع والخدمات من مواقع إلىتهدف بشكل أساسي 

 تسعى لتحقیق المنافع نشطة هذه األفإنالمناسب وفي المكان المناسب وبالسعر المناسب وبذلك 
  .  المكانیة والزمانیة والحیازیة

  
  ":القنوات التسویقیة"قنوات التوزیع 

ت المنتجة في التوزیع على قنوات التوزیع الموجودة أو قد تختار لنفسها تطویر قد تعتمد الشركا
قناة توزیع جدیدة لتحقیق خدمة أفضل لعمالئها الحالیین أو للوصول لعمالء جدد أو لتحقیق تفوق على 

 معظم قنوات التوزیع تتضمن وسطاء أو ال یوجد فیها وسطاء فإنوأیًا كان توجه الشركة ، منافسیها
ناة التوزیع التي یقتصر تكوینها على المنتجین والعمالء فقط بدون وسطاء یطلق علیها اسم قناة فق

وعلى العكس من ذلك فالقناة التي تتكون من منتجین وعمالء وعلى األقل وسیط واحد ، توزیع مباشرة
ئة بین ه یطلق علیها اسم قناة توزیع غیر مباشرة وفي بعض األحیان قد یكون هناك تاجر تجز فإن

وبشكل عام . ذا ما كان المنتج  یمتلك تجارة التجزئةإالمنتج والمستهلك ولكن تبقى قناة التوزیع مباشرة 
كیة أو سلع صناعیة أو حتى ستهالاذا ما كانت سلع إختالف نوع السلع ا قنوات التوزیع تختلف بفإن

  .)38: 1999،الضمور(خدمیة 
  

  ":ةالقنوات التسویقی"تعریف قنوات التوزیع 
تعددت التعاریف التي تناولت قنوات التوزیع نتیجة ألهمیة هذا الموضوع الذي یمثل الجانب 

 التسویق بشكل عام ویمكن عرض بعض ما جاء إدارة التوزیع وبالتالي من إدارةالمهم واألساس من 
  :اآلتيبهذا الصدد ب
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لمنظمات التي تمثل مجموعة من ا" أن قنوات التوزیع إلىCasey Morgan (2003)یشیر 
 المنفذ التوزیعي فإنوبالتالي ،  المستهلكینإلىتعمل لتحریك المنتجات والمعلومات من خالل الوسطاء 

والتي تعمل لتحقیق ، تاجر التجزئة، تاجر الجملة، نتجأو قناة التوزیع تمثل أطرافًا عدیدة مثل المُ 
ل تحریك المنتجات من أماكن من خالوذلك  أیضاً لمستهلكولمجموعة من المنافع لهذه األطراف 

  ".أماكن وقوع الطلب علیهاإلىنتاجاإل
الوسیلة التي بواسطتها تذهب المنتجات من " فیعرف قناة التوزیع بأنها Buell (1997)أما 

  .)55: 2008،الصمیدعي(".عمل الصناعيتـ المستهلك النهائي أو المسإلىالمنتج 
 تسیر فیه ذيالطریق أو المسار ال"التوزیع تمثل  بأن قناة Stanton (1994:320(د ـبینما یج

قناة التوزیع ) 289: 2004 (وقد عرف الشنواني، "جة إلى مناطق االستهالكالمنتجات من الجهة المنت
المستعملإلىالمنتجمنتصللكيالسلعةتأخذهالذيالطریقأو ما یعرف بمسالك التوزیع بأنها

 فیرى بأن تعریف قناة التوزیع Runyon (1988:366-367(أما ، النهائيالمستهلكأوالصناعي
  :  حساب أربع تدفقات فاعلة ومختلفة وهيإلىأكثر تعقیدًا وصعوبة فهي تحتاج 

  .أي الحركة المادیة الفعلیة للمنتج نفسه: تدفق المنتج-1
في الطریق المتبع بواسطة العنوان تعني المسلك التوزیعي الذي تسلكه السلعة : تدفق العنوان-2

   .وصولها للمنتفع النهائي
وتتضمن المفاوضات التي تصاحب بیع المنتج وهي متعلقة بأسالیب البیع : تدفق التفاوض-3

.وطریقة عرض السلع التي یقدمها المنفذ التوزیعي
.وتتضمن تدفق المعلومات المتعلقة باحتیاجات السوق: تدفق المعلومات-4

ترتیب تتابعي " قناة التوزیع بأنها Runnoun (1988:367)وعلى ضوء هذه التدفقات یعرف 
 إلى للشركة المنتجة أو المالك والمنظمة المستقلة والمؤسسة لتسهیل عملیة بیع سلعهم أو خدماتهم

  ".المستهلك النهائي
  

  ":مسالك التوزیع الرئیسة للسلع االستهالكیة"مكونات قنوات التوزیع 
 المستهلكین النهائیین وهذه إلىالكیة الموجهة  السلع االستهلتوزیعرئیسةمسالكةخمسهناك
  :النماذج هي

نتجالمُ یبیعوقد. وسطاءفیهیتدخلوالالتوزیعمسالكوأبطأأقصروهو: المستهلك         المنتج-1
  .والفواكهراوالخضاأللبانلمنتجاتبالنسبةالحالهوكما، منزلإلىمنزلمنالحالةهذهفي
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الذینالكبارالتجزئةتجارحالةفيعادةونجده: المستهلك         التجزئةتاجر          المنتج-2
بیعمحالتمثل، بهخاصةتجزئةمحالتبفتحأحیاناً المنتجویقومالمنتجینمنمباشرةیشترون
  ).290: 2004،الشنواني (باتاأحذیة

النموذج تمثلالحالةوهذه:المستهلك   التجزئةتاجر       الجملةتاجر        المنتج-3
 من غیره وتستخدم بحكم صغر حجم المنتجین وتعدد محالت التجزئة التوزیعي التقلیدي واألكثر شیوعاً 

  .وانتشارها
یقوم بعض الحالةهذهفيو : المستهلك       التجزئةتاجر        وكیلوسیط         المنتج-4

  . خاصة تجار التجزئة كبیري الحجم، أسواق التجزئةإلى وكیل للوصول المنتجین باستخدام وسیط
وهي:المستهلك        تجزئةتاجر         جملةتاجر         وكیلوسیط        المنتج-5

 تجار التجزئة صغیري الحجم حیث یستخدم المنتج وسیط وكیل إلىللوصول التوزیعمسالكأطول
  .)39–38: 1999الضمور(التجزئةتجارصغارجر الجملة والذي بدوره یبیع لالذي بدوره یتصل بتا

 تأخذ أشكال النماذج المعروضة كافة فقد یكون وفق دویةویرى الباحث أن قنوات توزیع األ
 التي تباع لبعض المؤسسات التي تعتبر هي المستهلك دویةویكون ذلك في حال األ) 1(النموذج رقم 

 األبحاث والدراسات مثل الجامعات وغیرها حیث تقوم هذه جراء إلدویةا تشتري األالنهائي والتي عادة م
  . مباشرة من المنتجین دون وجود طرف آخردویةالمؤسسات بشراء األ

 الذین یمتلكون دویةوذلك في حال منتجي األ) 2( شكل النموذج رقم دویةوقد یأخذ توزیع األ
ستهدفة بالنسبة لهم والوصول للمؤسسات التي تبیع للمنتفع قنوات توزیع قادرة على تغطیة األسواق الم

مباشرة ومن ثم ) مستشفى، الصیدلیة( تاجر التجزئة إلىفیكون البیع من الشركة المنتجة ، النهائي
  ).المریض(للمنتفع النهائي 

وذلك في حال المنتجین الذین ال یمتلكون ) 3( شكل النموذج رقمدویةوقد یأخذ توزیع األ
والتعامل معهم بشكل كفؤ فتقوم ) الصیدلیات( كافة متاجر التجزئة إلىوزیع تستطیع الوصول شبكات ت

 تجار إلىوالتي تقوم بدورها بالبیع ) شركات أو مستودعات توزیع( تجار الجملة إلىالشركات بالبیع 
  .التي تبیع للمنتفع النهائي المریض) الصیدلیات(التجزئة 

وذلك في حال المنتجین الذین یفضلون أن )4(لنموذج رقم  شكل ادویةوقد یأخذ توزیع األ
إلى الخاصة بهم نیابة عنهم كحلقة وسطیة مباشرة دویةیكون لدیهم وكیل كممثل عنهم یقوم ببیع األ
  . المنتفع النهائيإلىتاجر التجزئة الذي بدوره یقوم بنقل المنتجات 

 ما یكون في الشركات المنتجة التي وغالباً ) 5( شكل النموذج رقم دویةوقد یأخذ توزیع األ
تسوق منتجاتها في مناطق جغرافیة متباعدة وهي بذلك تستند في توزیع منتجاتها الدوائیة على وجود 

 كافة إلىولعدم قدرة الوكیل على الوصول ، وكیل كممثل عنها في كل منطقة ذات كثافة من العمالء
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 تجار الجملة الذین إلى منهم فیقوم الوكیل بالبیع تجار التجزئة أو صعوبة التعامل مع الحجم الكبیر
  .   المنتفع النهائيإلى تجار التجزئة ومن ثم إلىبدورهم یقومون بالبیع 

  
  :التوزیع الدوائي والمنشآت التسویقیة

منیتجزأالجزءاً التوزیعنظامویشكلدینامیكیةتوزیعأنظمةالدوائیةالصناعةتمتلك
المتنامیةالعالقاتعلىكثیراً تعولدویةأللالمصنعة الشركاتأنكما،لدوائياالتسویقیاتإستراتیج

فيالتي تعتبر أهم قنوات التوزیع حیث أنها تساهم بشكل كبیر ورئیسدویةاألتوزیع شركةوبینبینها
  ).17: 2009،العالق. (عالیتینوكفاءةبفعالیةالنهائيالمنتفعإلىالمنتجاتإیصال

  :)4( رقم  من خالل الشكلدویة القنوات التوزیعیة في مجال األویمكن توضیح
  
  
  

    
  

  
  .دویة التبادل المعقد في توزیع األ)4( رقم شكل

  .بتصرف)  55: 2009،العالق: (المصدر

  
 ال تقتصر على المنتج دویة عملیة التبادل في مجال األفإنومن خالل الشكل الموضح 

جود وسطاء بین المنتج والمنتفع النهائي وهؤالء الوسطاء كما نه ال بد من و إوالمنتفع النهائي بل 
  .وأوضحنا سابقا هم جزء مهم من عملیة التبادل

  
  : الدوائیةالتوزیعقنواتبینالعالقات

ووظیفةنتاجاإلوظیفةبینجوهریةوسیطةمرحلةهوالتوزیعأنفیما سبق أوضحنا
وقد. التسویقيالمزیجعناصرمنأساسیاً عنصراً یمثلالتوزیعأنعلىعالوة، االنتفاعأواالستهالك

نتجةالشركات المُ بینالعالقةتحكمأنأهمیةعلىیؤكدونتسویقخبراءاألخیرةاآلونةفيبرز
المتعلقةالطروحاتهذهأبرزومن،وأخالقیةواقتصادیةتسویقیةومبادئأسسالتوزیعقناةوحلقات

  :اآلتينذكرخصوصعلى وجه الالدوائیةبالصناعة
األطرافقبلمنإلیهاینظرأنینبغيالتوزیعقناةوحلقاتللدواءالمنتجةالشركةبینالعالقةأن-1

األحادیةبالعالقةلیستفهي،الجمیعأهدافتحقیقإلىتؤديمصیریةعالقةأنهاعلىكافةالمعنیة

أدويةموزع صيدليةمريض
بالجملة

إنتاجشركة 
أدوية

وسطاء
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األطرافومسئولیاتمهماتمعوثیقاً اً ارتباطومرتبطةومترابطةمتداخلةعالقةهيٕانماو الجانب
وهي) متكاملةتوزیعإستراتیجیة (طارإفيتتحدث) Upjohn (الدوائیةالشركةأنكیفالحظ. كافة

أو شركات التوزیع الجملةتجاروسیاساتیاتإستراتیجهتتضمنمابینمنتتضمنمحكمةإستراتیجیة
فيتتمثل المنتجةللشركةكبیرةتسویقیةخدمةیقدمونهؤالءأنباعتبار، أدویتهالتسویقالمعتمدین

الدواءصناعةأنأیضاً المالحظومن. دویةاألعلىالحیازةومنافعوالزمانیةالمكانیةالمنافعضفاءإ
مجالفيوخصوصاً ، التوزیعیةأنظمتهافيالحلقاتكافةمعوالمصیریةالمتنامیةبعالقاتهاتتمیز

  . الماديالتوزیعیاتإستراتیج
" المشتركةالمصالح "أساسعلىتبنىأنیجبالتوزیعقناةحلقاتبیناألساسیةالعالقاتأن-2
، النطاقواسعبشكلالدوائیةالصناعةفيمعتمدالمشتركةالمصالحمبدأأنو ، "المتبادلةالمنافع"و

بینما،هإاشباعو تیاجاتهاحتوفیرخاللمن، المنتفعرضاءإفيمصالحاألطرافلجمیعأنإلى ویشیر
نتجيمُ بینالعالقاتوانضباط، التوزیعیةالعملیةإدارةحسنأنشیر إلى یالمشتركةالمنافعمبدأ
عندمافقطتتحققالمتبادلةالمنافعأنعلىعالوة،للجمیعالمنافع یحققسوفوالموزعیندویةاأل

، ذلكمثالو . الُمنتجةالشركةخاللمنالوسیطلهوفرهالذيالدواءمنفعالً انتفعقدالمنتفعیكون
مكاناتواإلالوسائلبكلالعملستراتیجیةاإلأهدافهاقمةفيتضعالتي) Merck (الدوائیةالشركة
العاملینواألطباء، العالجیةالطبیةالمراكزمعوالتنسیقوبالتعاون، التوزیعقنواتكافةمع، المتاحة

 مع متطلبات السوق تتناسبالتيدویةاألوتوزیعنتاجإل، بأنواعهاالصیدلیاتومع، والمتخصصین
-169: 2009،العالق(المریضوهو، النهائيوالمنتفع، الشراءقرارأصحابوتطلعاتحاجاتووفق
170(.  

العملیةولىاألبالدرجةتخدمأنینبغيالتوزیعقناةوحلقاتالدوائیةالشركةبینالعالقةأن-3
قراروأصحابوالمنتفعینالمستهلكینرغباتإشباعخاللمن، التسویقیةالكفاءةعززوت، التسویقیة

ذلكمثال.بالشراءوراغبونقانعونمستهلكونهناكیكنلمماموزعینواللمنتجینحاجةفال،الشراء
، تالتفصیالأدقتتضمنمتكاملةتسویقیةإستراتیجیةالدوائیة التي تمتلك ) Bristol Myers (شركة

 التوزیع التابعة إستراتیجیةفإن وبذلك ،للدواءالمنتفعاقتناءمرحلةحتى، الدواءإنتاجقبلمامرحلةمن
 التسویقیة للشركة ستراتیجیة في بوتقة اإلللشركات الوسیطة ال بد أن تكون منصبة ومنصهرة تماماً 

المعلوماتخاللمناءالدو مستهلكيفعلردودتقییمبفهي تقومذلكمنأبعدوحتىنتجةالمُ 
كافةبقبولویحظى، یسوقلممامنهجدوىالهاإنتاجنأحقعلىوهيالشركةترىو ،االسترجاعیة

  .لخإ....وموزعینومرضىأطباءمنالمعنیین
السلسلةكماتماماً ، البعضبعضهاتكملعالقاتهيالتوزیعحلقاتبیناألساسیةالعالقاتأن-4

خططیضعونفالمنتجون، جدوىذاتتعدولموانقطعتتناثرتحلقاتهاحدىإفقدتماذاإالتي
بضرورةونیقر همولكنالمنتفعینإلىبتصریفهاهمیقومونوقدالدوائیةالمنتجاتعونصنوینتاجاإل
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وحاسمةمهمةاً أدوار یلعبونالوسطاءحیث أن، القنواتهذهداخلفاعلةوحلقاتتوزیعقنواتوجود
.)171-170: 2007،العالق (ات الدوائیةالمنتجفشلوأنجاحفي
  

  :"بالجملةدویةاألتاجر"دویةشركات توزیع األ
غیروظیفةذات،  هي شركات ضئیلة النمودویةالبعض أن شركات توزیع األعتقدیقد

یدفعهاالتياألسعاروعلى،  المنتجات الدوائیةتكلفةعلى مبررغیرعبئاً تضیف وأنها،ضروریة
أنمفادهاحقیقةویتجاهلینفيالخاطئعتقاداالهذانإ،  على حد سواءنیوالمستهلكالتجزئةجارت

ل وذلك من خالمعهاتتعاملالتيللمنتجاتوزمنیاً مكانیاً ، مضافةقیمةتمنحدویةشركات توزیع األ
، للمنتجاتالماديالتدفق مبادئ التسویق األساسیة والتي من أبرزها وظائفها التي تدعم وبشكل رئیسي

وتقریب،التجاریةالمعامالتتقلیصإلىضافةباإل، األموالوتدفقالمعلوماتتدفقو الملكیةتدفق
  .)162-161: 2009،العالق(التي تقدمها المتخصصةوالخدمةالسوق

  
  ":بالجملةالدواءتجار "دویةشركات توزیع األوظائف
مهمةبأنالقائلةالفلسفةمنانطالقاً تجزئةوتجارةجملتجاروجودتقر بالتسویقیةالكفاءةنإ

أسسفإنوبالتأكیدالتوزیعهيالوسطاءومهمة، نتاجاإلهي"الدوائیةالمصانع "دویة األإنتاجاتشرك
دور أنأي،مشتركةمصالحوعالقات، متبادلةعالقاتهيالتوزیعقناةحلقاتبینالقائمةالعالقات
ومن  المنتفعإلىالدوائيالمنتجٕایصالو توفیرمهمةفيیساهم، للدواءلمنتجةاالشركةدوركالوسیط

  .الكفاءةمنمناسبةبدرجةوظائفتؤديبالجملةالتجارةمنشأةفإن، المنطلقهذا
  :اآلتي نذكر الوظائفهذهأبرزومن
والً    :توفیر المعلومات / أ

یستقيأنالتجزئةلتاجریمكنفمثالً السوقعنللمعلوماتهاماً مصدراً الجملةتاجریمثل
الظهورإلىطریقهافيالتيالجدیدةاألصناففيوالتطوراتالسائدةاألسعارعنالمعلوماتمنه

العامةاالقتصادیةوالظروفالمستهلكطلبفيالمتوقعأوالموجودتجاهاالعنهامةبیاناتأیضاً و 
الجملةتجاربعضذهبوقدالتجزئةتاجرفیهایتعاملالتيالسلعةأومعینةسلعةسوقفيوالمؤثرة

منإلیهیحتاجونبماوغیرهمالتجزئةتجارمنالعمالءتزویدمهمتهاخاصةإدارةإنشاءحدإلى
األسسأحدثعلىٕادارتهاو محالتهمتصمیمفيلهمالمساعداتتقدیمكذلكالسوقعنمعلومات

ویزودهكمامماثلةخدماتللمنتجالجملةتاجرویقدم،البیعفيالسلیمةالطرقإلىهمٕارشادو 
البیاناتوجمعالسوقبدراسةبأنفسهمالقیامیفضلونالمنتجینمنالكثیرنأغیر،هامةبمعلومات

الدراساتهذهبمثلیقومالولكنألغراضهمالمالئمةفیهاویرونیریدونهاالتيبالطریقةتهمهمالتي
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بینالجملةتاجریحتلهالذيوالمركز. وجهدوخبرةأموالمنتتطلبهلماظراً نالكبارالمنتجونالّ إ
الهامةمعلوماتإلىالتوصلمنیمكنهآخرجانبمنالتجزئةوتجارجانبمنالمنتجینمنكثیر
كمصدردورهأهمیةیقدرالذيالجملةتاجرأنكما، بمفردهتجزئةلتاجرأوبمفردهلمنتجتتأتى

فائدةفیهایرىالتيالبیاناتكلجمعسبیلفيوسعاً یدخرالالسوقیةللمعلومات
  ).271: 2004،الشنواني(.لعمالئه

  :الدوائيالمنتجتخطیطوظیفةفياالشتراك /اً ثانی
وصیدلیات، بالتجزئةالبیعصیدلیات (بالسوقالمباشرتماسهبحكمبالجملةالدواءتاجریقوم
المتعلقةالمعلوماتمنبكثیرالدواءمنتجيبتزوید) األطباءوكذلك، معالمجتوصیدلیاتالمستشفیات

عندالشراءوعادات، نتاجاإلومواعیدهاإنتاجینبغيالتيوالكمیاتدویةواألالصیدالنیةالموادبنوع
بالمعلوماتالمنتجینلتزویدمهمةحلقةهنابالجملةالدواءتاجریعدوهكذا،التجزئةتجار

المنتجتخطیطعملیةفيیساهمفاعلعنصربالتأكیدوهو، بهایتعاملالتيدویةاألعنیةاالسترجاع
بمساعدةبالجملةدویةكما ویقوم تاجر األ، )165- 164: 2007،العالق (مباشرغیربشكلالدوائي
تمعداالو دویةاألمنالسوقفيجدیدهومایقدم له كل و الدوائيالمخزونتخطیطفيالتجزئةتاجر

األصنافمنبسرعةمنهالتخلصینبغيوماالدوائیةالسوقفيطرحهمتوقعهووبما، طبیةال
وتقلباتهااألسعاربتنبؤاتمذیاعبمثابةبالجملةدویةتاجر األعدیذلكعلىفعالوة،كسادهاالمتوقع

هامشاً لهتحققتيالالمرغوبةاألصنافوانتقاء، الشراءطلبتقدیمعملیةفيالتجزئةتاجریفیدمما
والً ربحیاً    .)165: 2009،العالق(معق

  :والفرزوالتجمیعالشراء / اً لثثا
دویةتاجر األقومفی، التجزئةلتاجر" الشراءإدارة "بأنهأحیاناً بالجملةدویةتاجر األصفیو 

الوظائفنمو ،منهاباحتیاجاتهالتجزئةتاجروتزویدالمختلفةمصادرهامندویةاألبتجمیعبالجملة
ففيوالتفریقالتركیزبینتجمعالتيالفرزوظیفة، بالجملةدویةاألتاجربهایضطلعالتيالحیویة
) المنتجین(المصادرمختلفمندویةاألبجلببالجملةیتعاملالذيدویةتاجر األیقومالتركیزعملیة

بالتقاطیقومبالجملةالدواءاجرتفإن، التفریقعملیةفيأما. مركزیةمستودعات/ مخازنفيویضعها
  ).166: 2007،العالق (.مختلفةتركیزیةمراكزمندویةاألمنتشكیلة

  :نـالتخزی /اً رابع
شروطدویةاألطبیعةتتطلبحیث، بالجملةدویةتاجر األوظائفوأدقأهممنواحدةوهي

منیفخفالتفيیساهمفهو ،جداً مكلفةتعد ، عالیةتخزینیةكفاءاتإلىضافةباإل، وصحیةقانونیة
  .التجزئةوتاجرللدواءالمنتجةالشركةمنكلكاهلنعالتخزینعبءثقل
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  :لــالنق /خامساً 
تاجرلشراءفنتیجةالتجزئةوتاجرالمنتجمنلكلالنقلفيوفوراتالجملةتاجروجودیحقق

أما،النقلمصاریففيتوفركبیرةشحناتإعدادمناألخیریتمكنالمنتجمنكبیرةبكمیاتالجملة
تاجركلإلىصغیرةكمیاتشحنإلىیضطركانمنتجكلفإنموجوداً الجملةتاجریكنلمذاإ

التجزئةتجارإلىشحناتإعدادمنالجملةتاجریتمكنكذلكالنقلتكالیفمنكثیراً یرفعمماتجزئة
إلیهیحتاجماالجملةتاجرعندسیجدتجزئةاجرتكلألنوذلكأیضاً النقلفيوفوراتتحققبطریقة

الجملةتاجرسیمكنمشتریاتهمجموعفإنسلعةكلمنصغیرةكمیاتولووبشرائه، مختلفةسلعمن
إلیهالسلعوصولإلىاطمئنانههيالتجزئةلتاجرتتحققأخرىومیزة. كبیرةشحنةفيهاإعدادمن
ونظراً . متباعدةأماكنفيالمنتجینلوجودوذلكلمنتج من امباشرةشحنتلومماأقصروقتفي

وقتأيفيطلبهاعلىوقدرتهالجملةتاجرعندیریدهاالتيالسلعوجودإلىالتجزئةتاجرالطمئنان
علیهینطويوماالسلعمنكبیرةكمیاتتخزینفيالماليمركزهرهاقإعدممنیمكنهقدذلكفإن
  .)272: 2004،الشنواني( متعددةألخطارتحملمنأیضاً ذلك

  :عــالبی /سادساً 
یصعبالجملةتجارغیابففيللمنتجینبالنسبةبیعإدارةبمثابة بالجملةدویةیعتبر تاجر األ

ن استطاعوا إ  و ،المتناثرینو الصغارالتجزئةتجارمنالهائلةعدادباأل المنتجینبیعمندوبياتصال
الصیدلیات (المتناثرینالصغارالتجارهؤالءمعالمنتجةالشركةاتعقدهالتيالصفقةحجمفإنذلك 

على سبیل تتضمنوالتيالبیعنفقات ال یغطيعادة–مباشرةبهماتصلتهينإ–) مثالً الصغیرة
  .)167: 2007،العالق (لخإ..الحساباتوحفظوالفواتیروالمراسالتالمندوبینمصاریفالمثال 

، البیعشؤونفيالتجزئةتجارمنعمالئهلمساعدةخاصاً هتماماً االجملة  بدویة ویعیر تاجر األ
فيمعهمساهمیو ، عالنیةاإلواللوحاتبالتركیباتزودهمیو المصروفاتتنسیقفيمثالً ، معهمتعاونیف

دویةاألتاجرعملوی. البیعمجالفيالعاملینإلىرشادواإلالنصحوتوجه، الترویجیةالحمالتبعض
علىاألمثلةومن. معهیتعاملونالذینللمنتجینحقیقيمسوقبمثابة) منهمالكبارخصوصاً  (ملةبالج
  :ذلك
  . الُمنتجةالشركةمعبالتعاونالدواءتوزیعیاتإستراتیجبرسمالكباردویةاألتجارقیام-أ

والتنسیقتعاونبالأونتجةالمُ الشركةعنبالنیابةترویجیةحمالتبتدشیندویةاألتجارقیام- ب
  .معها

  .نتجةالمُ الشركةمعبالتنسیقالتسعیریاتإستراتیجرسمفيوالمساعدةالدواءتسعیر-ج
  ).168: 2009،العالق(نتجةالمُ الشركةمعوالتنسیقبالتعاونالتسویقيالمزیجإستراتیجیةرسم- د
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  ":بالجملةالدواءتجار "دویةات شركات توزیع األتقسیم
  :أقسامعدةإلىدویةشركات توزیع األسیمتقیمكن   
والً    :فیهایتعاملونالتيدویةاألمجموعاتحسبالتقسیم:  أ
  : ومختلفةعدیدةدوائیةأصنافبیتعاملون" تجار جملة"شركات توزیع-1

قومتيوه، دویةاألمنمختلفةأصنافمنكبیرةبمجموعةهناشركات التوزیع تعاملحیث ت
دوندویةاألمناحتیاجاتهمعلىالحصولفيوالمستودعاتالصیدلیاتأصحابعلىتسهیلللبذلك

إمكانیاتیتطلبقدالشركاتمنالنوعهذاأنالّ إ،لتعامل مع عدد كبیر من الشركاتلاالضطرار
الشركات ، الشركاتمنالنوعهذاعلىاألمثلةومن)والتوزیعوالتمویلالتخزین (كبیرةةٕاداریو تسویقیة

وصفةإلىتحتاجالالتيأیضاً و ،طبیةبوصفةتوصفالتيدویةاألأصنافمختلفمعتعاملي تالت
قیاسوأجهزة، الحقنمثل (الدواءترافقماغالباً والتيالبسیطةالطبیةالمعداتمعأیضاً وربما، طبیة

  .)164: 2007،العالق ()وغیرهاالقلبودقات، السكري، الدمضغط
  :معینصنففيعاملونیتشركات توزیع-2

تعاملتشركاتمثالً  (متقاربةأصنافأوواحدصنفمنكبیرةتشكیلةفيیتعاملونهؤالء
والمهدئاتالمسكناتأو، الجلدیةاألمراضأو، التنفسيالجهازدویةألالتجاریةالعالماتأنواعبشتى

  .)لخإ..ةالمخدر األدویة و 
  :ة شركات توزیع یتعاملون في منتجات خاص-3

، مثالً القلبأدویةمجالففي  كاملةتشكیلةفيولكنصنفمنجزءفيیتعاملونالوهؤالء
شركات مثلتو . وهكذاالقلبمرضىتعالجالتيدویةاألجمیعفيبالجملةالدواءتاجریتخصصفقد

كات شر بهاتعاملتالتياألصنافتقلیلباتجاهمتقدمةخطوةخاصةسلعفيتعاملتتيالالتوزیع
  .)164: 2009،العالق(التوزیع 

  
  :التعاملطرقحسبالتقسیمً:ثانیا

لكل التسویقیةالوظائفبجمیعوهي شركات تقوم ،لعمالئهمعدیدةخدماتیقدمونشركات توزیع-1
  .نتج وتاجر التجزئةمن المُ 

ءالعمــــالمـــنیطلــــب ومـــن هــــذه الـــشركات مـــن لعمالئهــــممحـــدودةخـــدماتشـــركات توزیـــع یقــــدمون-2
علـــىالبیـــعیقبلـــونقلیلـــةحـــاالتفـــيو نفـــسهم مـــن مخـــزن تـــاجر الجملـــةأ بالبـــضاعةالســـتالمالحـــضور
المنتجــینمــنیطلبــونثــمالتجزئــةتجــارمــعصــفقاتبعقــدالتجــارهــؤالءبعــضیقــومقــدكمــاالحــساب
  ).270: 2004،الشنواني (ونقلهاتخزینهایتحاشونوبذلكالتجزئةتجارإلىرأساً البضاعةتوصیل
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  
  
  

مقدمـة.  

دراسات المحور األول التخطیط اإلستراتیجي.  

دراسات المحور الثاني المیزة التنافسیة.  

 لتخطیط اإلستراتیجي والمیزة التنافسیة معاً ادراسات المحور الثالث.  

خالصة الدراسات السابقة ومیزة هذه الدراسة.  

السابقةراساتأوجه االستفادة من الد.

الربط بین محاور الدراسة والدراسات السابقة.  
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  :ةــمقدم
 وكــذلك اإلســتراتیجي مــا كتــب فــي األدب اإلداري حــول موضــوع التخطــیط قــام الباحــث بمراجعــة

المــراد دراســـتها، هــذه المواضـــیع فــي موضــوع المیـــزة التنافــسیة وذلــك بهـــدف الوقــوف علــى مقـــدار تطــور 
ثالثـة محـاور إلـى بعد أن قام الباحث بتقـسیمهافي هذا المجالالسابقة أهم الدراسات إلىیمكن اإلشارة و 

  : البحثي لعنوان الدراسة وهياألساس تشكل أساسیة

  .اإلستراتیجيالدراسات التي تناولت التخطیط : المحور األول

  .الدراسات التي تناولت المیزة التنافسیة: المحور الثاني

  . والمیزة التنافسیة معاً اإلستراتیجيت التي تطرقت للتخطیط الدراسا: المحور الثالث

الباحث باستعراض ومناقشة النتائج واألدوات وأحجام العینات والمعالجات قد قام هذا و   
 في تحدید المنهجیة والخطوات التي تم وقد استفاد منهاتها الدراسات السابقة استخدمیة التي حصائاإل

إلى الدراسات السابقة وفقا للتدرج التاریخي من األقدم تم ترتیبو ، كما سةه الدرا هذإجراء في هاإتباع
  .األحدث في كل محور من المحاور

  

والً    :اإلستراتیجيدراسات المحور األول التخطیط / أ
Berry (1998) دراسة -1

لكـة  في شركات التكنولوجیـا المتقدمـة الـصغیرة فـي المماإلستراتیجيقام الباحث بدراسة التخطیط 
 قـام بتـصمیمها خصیـصا ألغـراض هـذا البحـث إسـتبانةوثائق وكـذلك بتوزیـع الالمتحدة من خالل مراجعة 

 مجموعـة مـن النتـائج مـن إلـى شركة تكنولوجیا صغیرة فـي المملكـة المتحـدة وخلـصت الدراسـة 487على 
ات لــم مــن مــدراء هــذه الــشرك% 31ي وأن إســتراتیجمــن هــذه الــشركات لــدیها تخطــیط % 81 أن :أهمهــا

 ناجحـــة وتنمـــو اإلســتراتیجي وأن الــشركات التـــي تــستخدم التخطـــیط اإلســـتراتیجيیــدركوا أهمیـــة التخطــیط 
 نموهـا یتراجـع وبقاؤهـا اإلسـتراتیجيوتتطور على المدى الطویـل وأن الـشركات التـي ال تـستخدم التخطـیط 

.في السوق یبقى محل شك

  )2001( دراسة النجار -2

إربـد في المنظمـات الـصناعیة الـصغیرة بمحافظـة اإلستراتیجيلتخطیط قام الباحث بدراسة واقع ا
 ومــستوى ممارســته وذلـــك وفقــا لـــبعض اإلســـتراتیجيمــن حیــث مـــدى وضــوح  المفهــوم العلمـــي للتخطــیط 

 لجمـــع البیانـــات الالزمـــة مـــن مجتمـــع الدراســـة إســـتبانةالخـــصائص الشخـــصیة والتنظیمیـــة وقـــام بتـــصمیم 
فقــــط مــــن المــــدراء فــــي المنظمــــات % 37.5 أن :أهمهــــان النتــــائج  مجموعــــة مــــإلــــىوتوصــــلت الدراســــة 
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 وأن هـــذه المنظمـــات ال اإلســـتراتیجيالـــصناعیة الـــصغیرة لـــدیهم فهـــم واضـــح للمفهـــوم العلمـــي للتخطـــیط 
ـاً   بــصبغته المتكاملــة وأن هنــاك عالقــة بــین المــستوى التعلیمــي للمــدیر اإلســتراتیجي التخطــیط تمــارس فعلیـ

الـشكل القـانوني ، نـوع الـصناعة( وأن الخـصائص التنظیمیـة اإلسـتراتیجيط ودرجة وضـوح مفهـوم التخطـی
 عنــد المــدیر وأن هنــاك فــروق فــي اإلســتراتیجيلهــا عالقــة مــع درجــة وضــوح مفهــوم التخطــیط ) للمنظمــة

 لــصالح المنظمـات التــي تملــك المفهــوم الواضــح للتخطــیط اإلســتراتیجيأغلـب خطــوات ممارســة التخطــیط 
  .اإلستراتیجي

  )2002 (إسماعیلسة  درا-3

 من  كمدخل لتطویر المنظمات العامة في مصراإلستراتیجيقام الباحث بدراسة التخطیط 
 أعدت لهذه الدراسة وقد إستبانةدراسة حالة المعهد القومي للقیاس والمعایرة وقام الباحث بتصمیم خالل 

 تحقیق المیزة إلىیؤدي اإلستراتیجيأن التخطیط :أهمها مجموعة من النتائج إلىخلصت الدراسة 
 بتطبیق التخطیط االهتمام حدة المنافسة العالمیة یعد من أهم الدوافع وراء ازدیادن التنافسیة وذلك أل

:أهمها ومن اإلستراتیجي وأن هناك عدد كبیر من المشاكل التي تواجه تطبیق التخطیط اإلستراتیجي
 للعاملین وضعف الثقافة التنظیمیة تیجياإلسترا المادیة وعدم وضوح مفهوم التخطیط اإلمكانات

ات المعقدة وغیاب روح الفریق وأن هناك قصور في دراسة البیئة الداخلیة والخارجیة للمعهد جراءواإل
 فیه وكذلك غیاب المنهجیة العلمیة للتخطیط اإلستراتیجيمن قبل القائمین على تصمیم التخطیط 

ین مما خلق نوع من عدم التنسیق بینهم وغیاب الرقابة  وضعف الثقافة التنظیمیة للعاملاإلستراتیجي
. التي تتم بطریقة منظمة لمتابعة التنفیذاإلستراتیجیة

  )2005( دراسة نصیرات والخطیب -4

یة وعالقته ردن في قطاع صناعة األدویة األاإلستراتیجيقام الباحثان بدراسة واقع التخطیط 
 خاصة إستبانةوقاما بتطویر ، حلیليالتوصفي اللمنهج امستخدماً باألداء المؤسسي لهذه الشركات 

 من جمیع شركات صناعة األدویة المدرجة في دلیل یتألفلجمع البیانات من مجتمع الدراسة والذي 
إلى شركات وقد توصلت الدراسة 6 والبالغ عددها 2001یة لعام ردنالشركات المساهمة العامة األ

 وبین األداء اإلستراتیجي عالقة بین وضوح مفهوم التخطیط  عدم وجود:أهمهامجموعة من النتائج 
 وبین األداء المؤسسي لهذه اإلستراتیجيأنه ال توجد عالقة بین درجة ممارسة التخطیط و ، المؤسسي

 بالعائد على األصول أو بالقیمة السوقیة المضافة وهذا ما تناقض مع نتائج  مقاساً الشركات سواءً 
 لدى مدراء اإلستراتیجيسره الباحث بانخفاض درجة وضوح مفهوم التخطیط  والذي فاألخرىالدراسات 
 وبین األداء المؤسسي لهذه اإلستراتیجيوأیضا عدم وجود عالقة بین توفر عناصر التخطیط ، الشركات
 والنتائج المرجوة منه اإلستراتیجية نحو التخطیط إیجابیأن لدى مدراء الشركات توجهات و ، الشركات
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 تسهم في تطور ونمو الشركة وتقویة الوضع اإلستراتیجيیقه ویرون أن عملیة التخطیط في حال تطب
  .التنافسي

  )2005( دراسة عطا اللـه -5

 في شركات المقاوالت في قطاع غزة معتمدة اإلستراتیجيقامت الباحثة بدراسة واقع التخطیط 
 لجمع البیانات ةكأداإستبانةصمیم على المنهج الوصفي التحلیلي وأسلوب الدراسة المیدانیة وقامت بت

:أهمها مجموعة من النتائج إلىت أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة وخلصت استخدمالالزمة و 
 وقد أعزت الباحثة اإلستراتیجيأن غالبیة أفراد العینة ال یملكون رؤیة واضحة للمفهوم العلمي للتخطیط 

هاستخدامع الجدیدة من ناحیة وعدم القناعة بضرورة  من المواضیاإلستراتیجي أن التخطیط إلىذلك 
 أهمیة التخطیط إدراكوجاءت النتائج بوجود عالقة بین ، لتحقیق أهداف المنشآت من ناحیة أخرى

اإلستراتیجي والقناعة بأهمیة التخطیط دراك فكلما زاد اإلهاستخدامو  لدى مدراء الشركات اإلستراتیجي
 العدید من مدراء شركات المقاوالت ألهمیة المفهوم إدراكلدراسة عدم ه وتطبیقه وبینت ااستخدامزاد 

وأیضا عدم وجود عالقة بین وضوح مفهوم التخطیط ، اإلستراتیجيالعلمي المتكامل للتخطیط 
ه وقدرة  أهمیتإدراك وكل من اإلستراتیجي التخطیط استخدامووجود عالقة بین ، هاستخدامو اإلستراتیجي

ر بین تغیرات الحاصلة في بیئتها الداخلیة والخارجیة وتحقیق التفاعل والحوامع الالشركة على التكیف 
هااستخدام على الموارد المتاحة وتعظیم العائد على  اإلدارةتالمستویات اإلداریة المختلفة وسیطر 

. نجاح الشركات بدرجة كبیرةإلىضافةباإل

  El-Mobayed (2006( دراسة -6

 والنمو في الشركات الصناعیة الصغیرة اإلستراتیجيقة بین التخطیط قام الباحث بدراسة العال
إستبانةٕاعدادراسة المیدانیة وقد قام بتصمیم و  المنهج الوصفي التحلیلي والدمستخدماً في قطاع غزة 

إلى شركة صناعیة صغیرة في قطاع غزة وخلصت الدراسة 200خاصة لجمع البیانات وزعت على 
 وأربع أبعاد في اإلستراتیجية بین التخطیط إیجابیارتباط وجود عالقة :هاأهممجموعة من النتائج 

 مواقع جدیدة وافتتاح، والتوسع في الحصة السوقیة، العائدات/النمو لها عالقة بالمنافسة وهي المبیعات
  .والزیادة في عدد العاملین، للشركة

  Abu Nada (2006( دراسة -7

 فــي المنظمــات غیــر الهادفــة للــربح اإلســتراتیجيالتخطــیط اســتخدامقــام الباحــث بدراســة معوقــات 
 الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي اسـتخدمبقطاع غزة والتأكد من مدى وجوده وقیـاس مـدى رسـمیته وقـد 

 منظمـــة وقـــد 742نیـــة مـــن خــالل المـــسح الـــشامل لمجتمـــع الدراســة والمكـــون مـــن اوأســلوب الدراســـة المید
 أن الغالبیــة العظمــى لهــذه الــشركات ال :أهمهــاة مــن النتـائج مــن  مجموعــإلــىتوصـل الباحــث فــي دراســته 
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 التخطـــــیط اســـــتخدام فـــــي إحـــــصائیاً  دالـــــة اإلســـــتراتیجي الرســـــمي وأنـــــه توجـــــد فـــــروقتـــــستخدم التخطـــــیط 
وأیـضا ، اإلسـتراتیجي العلیـا بـالتخطیط اإلدارة أفـراد التـزامو  تعزى لمستوى معرفة ووعي ودعم اإلستراتیجي

ووجـــود عالقـــة بـــین ، اإلســـتراتیجيذات العالقـــة بالمنظمـــة مثـــل ثقافـــة التخطـــیط  تعـــزى للمعوقـــات فـــروق
 والمعوقــات ذات العالقــة بــالموارد منهــا المالیــة وتخــصیص وقــت ووجــود اإلســتراتیجي التخطــیط اســتخدام

.اإلستراتیجيفریق للتخطیط 

  )2007( دراسة الشویخ –8

سات التعلیم التقني في محافظات غزة  في مؤساإلستراتیجيقام الباحث بدراسة واقع التخطیط 
 أسلوب المسح الشامل استخدم كأداة للدراسة و إستبانة المنهج الوصفي التحلیلي وقام بتصمیم مستخدماً 

لمجتمع الدراسة والمتمثل بالعمداء ونواب العمداء ورؤساء األقسام لكافة الكلیات التقنیة المتواجدة في 
 أن هناك عالقة :أهمها مجموعة من النتائج إلىصت الدراسة كلیات وخل) 6(محافظات غزة وعددها 

انتشار ومدى اإلستراتیجي الكلیة بالتخطیط إدارةالتزام وكل من اإلستراتیجيالتخطیط ممارسة بین 
 بطبیعة وبناء اإلستراتیجي والهیكل التنظیمي للكلیة حیث یتأثر التخطیط اإلستراتیجيثقافة التخطیط 

،وأیضا كفاءة الموارد البشریة وتوفر الموارد المالیة،  فیهاإلداریةلمستویات الهیكل التنظیمي وا
 العاملین أنه ال توجد فروق بین كل من المؤهل العلمي استجاباتوأوضحت الدراسة من خالل 

.اإلستراتیجيوالمستوى الوظیفي والنوع وبین عملیة التخطیط 

Dutta & others (2007( دراسة -9

 فــي اإلســتراتیجي القــرار لعملیـة التخطــیط اتخــاذبدراســة تقنیـات لتحــسین نظــام دعـم قـام البــاحثون 
 وتطــویر تقنیــات إضــافةشركات تــصنیع األدویــة الهندیــة حیــث قــاموا بلــالــصناعة مــن خــالل دراســة حالــة 

منـــاطق ، المحفــزات، المــواد( القـــرار مــن خــالل خمــس عناصــر أساســـیة وهــي اتخــاذلتحــسین نظــام دعــم 
ولكي یستخدم هذا النظام بفاعلیة یجب أن یقـوم مـستخدمه بمعرفـة التقنیـات التـي ) ة الزمنیةالمد، التخزین

تـم تحــسینها وكانـت نتــائج هــذه الدراسـة أنــه مــن خـالل البیانــات التـي تــم جمعهــا بـأن التقنیــات المــستخدمة 
.واألرباح تحسن في العوائد إلى أدى اإلستراتیجي القرار لعملیة التخطیط اتخاذلتحسین نظام دعم 

  )2010( دراسة صیام -10

 وعالقته بأداء المؤسسات األهلیة النسویة اإلستراتیجيقامت الباحثة بدراسة تطبیق التخطیط 
 الدراسة وأسلوب الحصر الشامل إجراءت المنهج الوصفي التحلیلي في استخدموقد ، في قطاع غزة

 أعدت إستبانة لهذه الدراسة عن طریق وقد قامت الباحثة بجمع البیانات الالزمة، لمجتمع الدراسة
وخلصت ،  عدة مقابالت وأیضا قامت بعمل مجموعة مركزة إجراءإلىضافةخصیصا لذلك باإل

 العلیا دعم اإلدارة(د عالقة إیجابیة بین كل من  أنه توج:أهمها مجموعة من النتائج إلىالدراسة 
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، "رؤیة ورسالة وأهداف "إستراتیجیةتوجهات جودوو ،  للبیئةاإلستراتیجيوالتحلیل، اإلستراتیجيللتخطیط 
وبین أداء ) اإلستراتیجیةومتابعة وتقییم الخطة ، اإلستراتیجیةوتنفیذ الخطة ، إستراتیجیةووجود خطة 

 تلك المؤسسات لدیها فهم إداراتوأظهرت النتائج أیضا أن ، المؤسسات األهلیة النسویة في قطاع غزة
 وتعمل على تشجیع العاملین بالمشاركة في التخطیط اإلستراتیجيواضح وقناعة بعملیة التخطیط 

وكذلك تقوم بتطویر ، وأن المؤسسات النسویة تهتم بوجود رؤیة ورسالة واضحة ومكتوبة، اإلستراتیجي
ها بما یتالءم مع قدراتها الداخلیة والظروف الخارجیة التي إستراتیجیاتوأنها تختار ، إستراتیجیةأهداف 
اإلستراتیجیةنها تقوم باجتذاب الموارد البشریة ذات الخبرة والمهارة الالزمة لتنفیذ الخطة وأ، تواجهها

.اإلستراتیجیةوتقوم بنفس الوقت بتطویر قدرات عاملیها بما یساهم في تنفیذ الخطة 

  

  : دراسات المحور األولخالصة
 وجد أن راتیجياإلست مجال التخطیط  الباحث على الدراسات السابقة فيإطالعمن خالل   

ه وتطبیقه ووجد استخدام تناولت معوقات وأخرىاإلستراتیجيتناولت واقع التخطیط هناك دراسات 
 في نجاح المنظمات اإلستراتیجي أهمیة التخطیط إلى توصلت هذه الدراساتالباحث أن العدید من 

ودراسة ، Berry (1998)ونموها وتطورها وتقویة المركز التنافسي لها ویظهر ذلك في دراسة كل من
-Elودراسة ، )2005(ودراسة عطا اهللا ،)2005(ودراسة نصیرات والخطیب ، )2002 (إسماعیل

Mobayed (2006) ، اإلستراتیجي العلیا بالتخطیط اإلدارةالتزامودراسات أوضحت أهمیة دعم و
افي لعملیة التخطیط ضرورة توفیر الموارد المالیة والبشریة المؤهلة وتخصیص الوقت الكإلى ضافةباإل

ضافةباإل، )2007( ودراسة الشویخ Abu Nada (2006) في دراسة كل من اإلستراتیجي كما جاء
ووجد الباحث ، )2010( في تحسین األداء كما جاء في دراسة صیام اإلستراتیجي أهمیة التخطیط إلى

هاستخدامهم معوقات  أوضحت أن من أاإلستراتیجيالتخطیط  الدراسات التي تناولت بعض أن أیضاً 
 في المنظمات هو غیاب وعدم وضوح المفهوم العلمي الصحیح والمتكامل للتخطیط هوتطبیق

، Abu Nada (2006)ودراسة ، )2002 (إسماعیل دراسة كل من  ذلك في وظهراإلستراتیجي
 عدم وجود عالقة بین وضوح أوضحتوالتي ، )2005(واختلف مع هذه الدراسات دراسة عطا اهللا 

وأظهرت دراسات ،  ومستوى ممارسته وتطبیقه في المنظماتاإلستراتیجيلمفهوم العلمي للتخطیط ا
 یعتبر من أهم معوقات ممارسته وتطبیقه في اإلستراتیجي أهمیة التخطیط إدراكأن عدم أخرى 

 Abuودراسة، )2005(ودراسة عطا اهللا ، Berry (1998)المنظمات وظهر ذلك في دراسة كل من

Nada (2006) ،اإلستراتیجيظهرت أن من أهم عوامل نجاح وتطبیق التخطیط ودراسات أخرى أ
وأوضحت دراسات أهمیة ، )2007( به دراسة الشویخ اءتیكل التنظیمي المناسب وهذا ما جتوفر اله
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 كما جاء في اإلستراتیجي القرار لعملیة التخطیط اتخاذوجود تقنیات تساعد في تحسین نظام دعم 
.Dutta & others (2007)دراسة 

  
  : المحور الثاني المیزة التنافسیةدراسات/ ثانیاً 

  Yeoh and Roth (1999)دراسة -1
قام الباحثان بدراسة أثر موارد وقدرات الشركات على المیزة التنافسیة في قطاع صناعة األدویة في 

، قدراتها، وارد الشركةوقد اختبر الباحثان نموذج یوضح العالقة بین م، الوالیات المتحدة األمریكیة
وركز الباحثان على أهم نوعین من الموارد في قطاع صناعة ، والمحافظة على المیزة التنافسیة لها

 وجود إلىوأشار الباحثان ، والقوة العاملة في مجال المبیعات، األدویة وهي عملیة البحث والتطویر
 المحلیة التي تستخدم في حل المشاكل الیومیة بالقدراتنوعین من القدرات وهي القدرات الجزئیة المتمثلة 

أما النوع الثاني من القدرات فهو القدرات المتكاملة وقد أوضح ، وغیرها، المهارات، المعرفة، مثل الخبرة
أما ،  موادهااستخدامالباحثان القدرات المتكاملة من ناحیتین األولى الناحیة الفنیة وهي قدرة الشركة على 

 وخرجت الدراسة ، فهي الناحیة العملیة وهي قدرة الشركة على تطویر أدویة جدیدةالناحیة الثانیة
 أن مصادر المیزة التنافسیة في قطاع صناعة األدویة تنحصر في التمایز :أهمهاوعة من النتائجبمجم

ة كما أوضحت الدراس، ها على اإلنسان من قبلاختبار  الجدیدة التي لم یسبق العالجي وابتكار المركبات
أما ، أن عملیة البحث والتطویر في مجال صناعة األدویة تؤثر بشكل غیر مباشر على المیزة التنافسیة

إلىكما وخلصت الدراسة ، القوة العاملة في مجال المبیعات فهي تؤثر بشكل مباشر على المیزة التنافسیة
  .وغیر مباشرتؤثر في میزتها التنافسیة بشكل مباشر أن كل من موارد الشركة وقدراتها 

  Roberts (1999) دراسة -2
أثر ابتكار المنتجات الجدیدة والمنافسة السوقیة على الربح المتواصل لشركات قام الباحث بدراسة 

 أن :أهمها مجموعة من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة ، صناعة األدویة في الوالیات المتحدة األمریكیة
ها قد ینتج عن استمراریة الشركة بطرح وابتكار منتجات جدیدة المحافظة على الربحیة في أعلى مستویات

 أن تلك العوائد قد تتراجع مع مرور الزمن حیث أن المنتجات الجدیدة إالّ ، تلبیة لطلبات المستهلكین
 أن إلىكما توصلت الدراسة من ناحیة أخرى ، تتقادم وال تحقق نفس المقدار من العوائد عند بدایة طرحها

 السوق مع شركات من نفس الصناعة تلعب دورًا مهمًا أیضًا في التقلیل من الربح المتأتي المنافسة في
 تقلیل الحصة إلى مما یؤدي ،للشركة وذلك عن طریق قیام الشركات المنافسة بطرح سلعًا مشابهة

یول  أن هناك عالقة قویة بین المإلىوقد توصلت الدراسة ، السوقیة للشركة وبالتالي انخفاض الربحیة
أما بخصوص المنافسة السوقیة ، نحو ابتكار المنتجات الجدیدة والمحافظة على مستویات ربحیة عالیة

، فلم تستطیع الدراسة إیجاد عالقة بین األرباح العالیة للشركة والقدرة على تجنب المنافسة في السوق
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محافظة على مستویات ربحیة ة بین القدرة على تجنب المنافسة والإیجابیوبینت النتائج أن هناك عالقة 
  .أعلى من المستوى العادي بقلیل

  )2000( دراسة الروسان -3

األدویة تصنیع  في المیزة التنافسیة في شركات اإلستراتیجيقام الباحث بدراسة أثر الخیار 
) الخیار والمیزة (اإلستراتیجي العالقة بین حلقات المسار إدراكیة وذلك لمعالجة مشكلة ضعف ردناأل

إلى المتمثل في القیادة الشاملة للكلفة والتمایز یؤدي اإلستراتیجي أن تبني الخیار إلىوخلصت الدراسة 
اعتمادإلىیة تمیل ردناألدویة األتصنیع وأن شركات ،  على التواليسعریهتحقیق میزة تنافسیة ومیزة 

وأن تحقیق ،  قیادة الكلفة الدنیاإستراتیجیة متغیرات اعتماد التمایز بدرجة أكبر من إستراتیجیةمتغیرات 
  .االبتكار یتم من خالل النوعیة والتسلیم والمرونة و هسعریالالمزایا التنافسیة غیر 

  Yair) 2000( دراسة -4
قام الباحث بدراسة الكیفیة التي تستطیع المنظمة من خاللها أن تحقق التمیز بحیث تكون 

وقد خلصت ، فسیة وذلك من أجل استمراریة النجاحومن ثم تحقق المیزة التنا، مختلفة عن اآلخرین
 أن االستفادة من وجود الموارد النادرة في المنظمة تساعد على :أهمها النتائج  من مجموعةإلىالدراسة 

،  تحقیق المیزة التنافسیةإلىتحقیق نوع من التغییر والتطویر واالستدامة في أداء األعمال التي تؤدي 
 والتواجد في السوق والعالقات الكاملة مع الزبائن والموردین اإلنتاجالتمیز في وكذلك بینت النتائج أن 

إلى تقدیم خدمات متمیزة مدركة من الزبائن تؤدي إلىضافةوالقدرة على تخفیض أسعار المنتجات باإل
  .تحقیق المیزة التنافسیة

  William) 2000( دراسة -5
لومات في تحقیق المیزة التنافسیة وتحسین األداء قام الباحث بدراسة مدى تأثیر تكنولوجیا المع

وكانت متغیرات الدراسة تتعلق بثالثة جوانب رئیسیة هي عناصر مرتبطة بالبیئة ، على المدى الطویل
 المناسبة اإلستراتیجیاتوعناصر مرتبطة ب، وعناصر مرتبطة بالبنیة التحتیة للتكنولوجیا، تحقق لها التمیز

 خاصة بغرض الحصول على البیانات وقد إستبانةوقد قام الباحث بتصمیم ، ةلتحقیق المیزة التنافسی
من  مجموعة إلىمنظمة أعمال تستخدم تكنولوجیا المعلومات وقد خلصت الدراسة ) 30(وزعت على 

ة التكنولوجیة المعلوماتیة یبداع اإلإستراتیجیات أن على المدیرین أن یعملوا على تطویر :أهمهانتائج ال
 دراسات إجراءوقد أوصى الباحث بضرورة .  من التمیز وكذلك تحقق المیزة التنافسیة باألعمالتحقق نوع

  . شامل لتطویر المیزة التنافسیة واألداء الحقیقي لمنظمات األعمالإطارمستقبلیة تتعلق بوضع 
  Li, Huichong (2003) دراسة -6

 Foot(نافسیة وذلك في صناعة قام الباحث بدراسة مدى تأثیر الموارد في تحقیق المیزة الت

wear (نموذج استخداموذلك من خالل ، في الصین Porter اإلنتاج والمتعلق بكل من عناصر
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 والمزودینبات المتعلقة بالمنتجات والخدماتالمتطلنیة التحتیة ومهارات العاملین و المرتبطة بالب
 أعدت إستبانةأسلوب المقابلة من خالل استخداموقد قام الباحث ب،  والهیكل والمنافسیناإلستراتیجیةو 

 أثناء المقابالت للفئة المستهدفةاً  سؤاًال موجه12مكونة من الخصیصا لجمع البیانات المتعلقة بالدراسة 
وكذلك ما یتعلق بالموارد ، وكانت متغیرات الدراسة مرتبطة بمدى فائدة دخول الصین نظام التجارة الدولیة

 أنه نتج عن :أهمها مجموعة من النتائج إلىالتنافسیة وقد خلصت الدراسة وفائدتها في تحقیق المیزة 
وأن ،  في زیادة المیزة التنافسیةWenzhou'sدخول الصین منظمة التجارة الدولیة أن توسعت شركة 

نخفاض تكالیف األیدي العاملة ساعد في تحقیق المیزة التنافسیة وتوسع األسواق الدولیة أمام هذه ا
  .الشركة

  Jay) 2003( دراسة -7
 وسلوك المنظمة الریادیة ضمن بداعقام الباحث بالتعرف على دور القدرات التسویقیة في اإل

من خالل متغیرات النموذج الریادي ،  التنافس من أجل تحقیق االستدامة في المیزة التنافسیةإستراتیجیة
،  خاصة بذلكإستبانةقد صمم الباحث وللحصول على البیانات المتعلقة بالدراسة ف، والقدرات التسویقیة

 مجموعة من إلىشركة أعمال في أسترالیا وخلصت الدراسة ) 1272(وكانت عینة الدراسة مكونة من 
النتائج كان أبرزها وجود عالقة بین القدرات التسویقیة والنموذج الریادي حیث أن المنظمة التي تمتلك 

وأن النموذج الریادي لدیه قدرات أكثر في ،  تسویقیة وأخذ المخاطرة لدیها قدراتبداعالمبادئ واإل
وأن القدرات التسویقیة لها عالقة طردیة مع ،  والعملیات وطرق التسویقاإلنتاجاألنظمة الریادیة و 

 دراسات أخرى على مدى تأثیر وقد أوصى الباحث بضرورة إجراء، االستدامة في المیزة التنافسیة
  . مثل هذه المنظماتإدارةالریادیة على القدرات التسویقیة في المنظمات 

  )2003( دراسة بدر -8

قام الباحث بالتعرف على دور نظم المعلومات في تحقیق میزة تنافسیة في قطاع الصناعات 
 الباحث أسلوب العینة العشوائیة في استخدم المنهج الوصفي التحلیلي وقد استخدامي بردنالدوائیة األ
 مساهمة نظم :أهمهاالنتائج مجموعة من إلىالدراسة وخلصت الدراسة  على مجتمع ستبانةتوزیع اإل

یة وذلك من خالل تأثیرها على ردنالمعلومات في تحقیق میزة تنافسیة لشركات الصناعات الدوائیة األ
المتغیرات المتعلقة بالمیزة التنافسیة وهي جودة المنتجات واألداء المالي للشركات والسیطرة على 

وأیضا وجود عالقة ،  تأثیرها بدرجة أكبر على كفاءة العملیاتإلىضافة والتطویر باإلبداعاألسواق واإل
التنافسیة یة بین كل من المتطلبات التنظیمیة والتكنولوجیة وتحقیق المیزة إحصائة ذات داللة إیجابی

  . تكنولوجیا المعلومات وتحقیق المیزة التنافسیةجاهزیةووجود عالقة بین 
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  )2003(ثمان  دراسة ع-9

 المنافسة على المیزة التنافسیة ٕاستراتیجیاتو اإلستراتیجیةقام الباحث بدراسة أثر العوامل 
 على المنهج الوصفي التحلیلي في دراسته یة من منظور المدراء معتمداً ردن األدویة األتصنیعلشركات 

تحادیة المنتمیة لالردندویة األ العلیا في جمیع شركات األاإلدارةوتألفت عینة الدراسة من جمیع مدراء 
 مجموعة من إلى لهذا الغرض وخلصت الدراسة إستبانةوقام الباحث بتصمیم ، ي لمنتجي األدویةردناأل

 وعامل المرونة وعامل الزمن وبین المیزة اإلستراتیجي وجود عالقة بین عامل الجودة :أهمهاالنتائج 
تكالیف وتحقیق المیزة التنافسیة ووجود عالقة قویة جداً  خفض الإستراتیجیةالتنافسیة ووجود عالقة بین 

 التي اإلستراتیجیة التمایز عن المنافسین وتحقیق المیزة التنافسیة وأن أهم العوامل إستراتیجیةبین 
تستخدمها هذه الشركات هي الجودة والمرونة والزمن بینما حصل عامل السعر على موافقة متوسطة 

 التنافسیة اإلستراتیجیاتًا من وجهة نظر المدیرین وأن أهم استخدامي إستراتیجوهو أقل عامل 
 والمیزة التنافسیة وأن اإلستراتیجیة التمایز وأن هناك عالقة بین العوامل إستراتیجیةالُمستخدمة هي 

.یةردن األدویة األإنتاج التنافسیة والمیزة التنافسیة لشركات اإلستراتیجیاتهناك عالقة بین جمیع 

  )2004(راسة العضایلة  د-10

 في المیزة التنافسیة في شركة البوتاس العربیة اإلستراتیجیةقام الباحث بدراسة أثر الخیارات 
:أهمهامجموعة من النتائج إلى  لجمع البیانات الالزمة وتوصلت الدراسة إستبانةیة وقام بتصمیم ردناأل
 التمایز لدى المبحوثین فاعلة إستراتیجیةة وأن  قیادة السوق من خالل الكلفة األقل مرتفعإستراتیجیةأن 

 والمیزة التنافسیة وأقوى هذه العالقات اإلستراتیجیةوبمستوى مرتفع وأن هناك عالقة بین أبعاد الخیارات 
 التمایز والمیزة التنافسیة ووجود تفاوت في درجة التأثیر النسبي للمتغیرات المستقلة إستراتیجیةبین 

المیزة التنافسیة السعریة والمیزة  (ةفي المتغیرات التابع) القوى التنافسیة، التمایز، ةكلفت الإستراتیجیة(
مجال البحث ات اإلستراتیجی طبیعة العوامل التي تتضمنها كل من إلىیعزى ) التنافسیة غیر السعریة

  .وكذلك العوامل الخاصة بقوى المنافسة

  )2004( دراسة جرار -11

 والمیزة التنافسیة في مصانع األدویة اإلستراتیجية بین الخیار قام الباحث بدراسة العالق
 هذه الدراسة إجراء في  أسلوب الحصر الشاملاستخدم المنهج الوصفي التحلیلي و مستخدماً ،الفلسطینیة

 وجود عالقة بین :أهمها مجموعة من النتائج إلى لهذا الغرض وخلصت الدراسة إستبانةوقام بتصمیم 
یة االبتكار وعدم وجود عالقة بین متغیر ،  التمایزإستراتیجیةة غیر السعریة ومتغیرات المیزة التنافسی

 العالي على متغیرات عتماد االإلى التمایز وأن شركات األدویة الفلسطینیة تمیل إستراتیجیةومتغیرات 
وأن ،  الدنیا التكلفةإستراتیجیة على متغیرات عتماد االإلى التمایز بدرجة أكبر من المیل إستراتیجیة
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كلفة الدنیا ت الإستراتیجیةووجود عالقة بین متغیرات ، شركات األدویة تتمتع بمیزة تنافسیة غیر سعریة
نحدار في العالقة بین المیزة التنافسیة السعریة والمیزة التنافسیة السعریة وكذلك أظهرت نتائج تحلیل اال

، رقابة دقیقة للتكالیف( على المتغیرات التالیة عتمادالكلفة الدنیا أنه كلما زاد ات الإستراتیجیةومتغیرات 
تركیز البحث والتطویر لتقلیل ، الحصول على مزایا في السعر عند الشراء، یة العاملینإنتاجزیادة 

إستراتیجیة ووجود عالقة مع كافة متغیرات ،زاد تمتع الشركات بالمیزة التنافسیة السعریة) التكالیف
 على عتمادمتالك الشركة لشبكة توزیع واسعة وأنه كلما زاد االایر واحد وهو التمایز باستثناء متغ

الشراء من مصادر ، ستقطاب أفراد ذوي مهارات عالیةا، حتفاظ بمخزون عالياال(المتغیرات التالیة 
  .یزداد تمتع الشركات بالمیزة التنافسیة غیر السعریة) عالمیة معروفة

  )2004( دراسة التمیمي والخشالي -12

ي للمدراء على المیزة التنافسیة في قطاع بداعقام الباحثان بالتعرف على مدى تأثیر السلوك اإل
 على أسلوب العینة  المنهج الوصفي التحلیلي ومعتمداً مستخدماً ردنالصناعات الغذائیة في األ

 بتصمیم الغرضیة غیر العشوائیة حیث یؤمن هذا األسلوب البیانات المطلوبة ألغراض البحث وقاما
 أن هناك عالقة وتأثیر معنوي :أهمها مجموعة من النتائج إلى لهذا الغرض وتوصلت الدراسة إستبانة

اإلدارةوأن هناك تأثیر معنوي لقدرة ، ي للمدیرین وتحقیق المیزة التنافسیة للمنظمةبداعبین السلوك اإل
ي وأبعاد المیزة التنافسیة بداعسلوك اإلعلى التغییر في أبعاد المیزة التنافسیة وأن مستوى توفر أبعاد ال

النوعیة والتسلیم ( في كل من بداع على اإلاإلدارةكانت بدرجة متوسطة ووجود عالقة بین تشجیع 
بداعي المتعلقین بحل المشاكل  لبعدي السلوك اإلاً ن هناك تأثیر أوتحقیق المیزة التنافسیة و ) والمرونة
 التنافسیة وعدم وجود تأثیر لروح المجازفة على جمیع أبعاد تصاالت على جمیع أبعاد المیزةوسعة اال

  .المیزة التنافسیة

  )2005( دراسة السكارنة -13

 الریادة ودورها في تحقیق المیزة التنافسیة وتحسین األداء إستراتیجیاتقام الباحث بدراسة 
اختباروقام الباحث بتطویر نموذج من أجل ) 2005-2004 (ردنتصاالت في األلشركات اال

 مجموعة إلى لجمع البیانات الالزمة لها وخلصت الدراسة إستبانةالعالقات بین متغیرات الدراسة وصمم 
 الریادة وتحقیق المیزة التنافسیة وأن هناك إستراتیجیات وجود عالقة بین تطبیق :أهمهامن النتائج 

) المبادأة، أخذ المخاطرة، تفردال، االبتكار، بداعاإل( الریادة إستراتیجیاتعالقة بین تطبیق عناصر 
 الریادة إستراتیجیات وعناصر إستراتیجیاتوتحقیق المیزة التنافسیة وأنه توجد عالقة بین تطبیق 

إستراتیجیاترات التي تحصل في التنافسیة وتوجد عالقة بین التغیوتحسین األداء وبین تحقیق المیزة 
  .الریادة وبین تحقیق المیزة التنافسیة
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      )2005(ة الساعد وحریم  دراس-14

 المعرفة وتقنیات المعلومات وبین المیزة التنافسیة إدارةقام الباحثان بدراسة العالقة بین كل من 
 من اً  عینة قصدیة شملت ثالثاختیار من وجهة نظر المدراء وتم ردن باأل شركات تصنیع األدویةفي

ج الوصفي التحلیلي في هذه الدراسة  وجرى تطبیق المنهردنكبریات شركات صناعة الدواء باأل
إلىوخلصت الدراسة ،  تم توزیعها على جمیع العاملین في الشركات المبحوثةإستبانةاستخدامب

 قویة بین  ووجود عالقة، وجود عالقة قویة بین المعرفة والمیزة التنافسیة:أهمهامجموعة من النتائج 
 المدراء للعالقة بین المعرفة وتقنیات إدراكات في تالفاخ ووجود ،تقنیات المعلومات والمیزة التنافسیة
وأظهرت نتائج ،  العوامل الدیموغرافیة ألفراد عینة الدراسةاختالفالمعلومات وبین المیزة التنافسیة ب

 المعرفة إدارة وجود  للمنافسة بین المنظمات المعاصرة وأیضاً الدراسة أن المعرفة أصبحت أساساً 
.تنافسیة للمنظماتالمیزة ال لتحقیق یاً  ضرور كل ذلك أصبح، وتقنیات المعلوماتیة بداعوالعملیات اإل

  )2010( دراسة الزعانین -15

قام الباحث بدراسة المیزة التنافسیة في المنتجات الدوائیة للشركات الوطنیة وأثرها على زیادة 
هج الوصفي التحلیلي  الباحث المناستخدموقد ، الحصة السوقیة من وجهة نظر الزبون في قطاع غزة

وقد قام الباحث بجمع البیانات الالزمة لهذه الدراسة ، ئیة الطبقیةا دراسته وأسلوب العینة العشو إجراءفي 
 صیدلیة من أصل 238 لذلك وقد وزعت على العینة المكونة من عدت خصیصاً أإستبانةعن طریق 

 تنوع وتوفر أن: أهمهاائج  مجموعة من النتإلىوخلصت الدراسة ،  صیدلیة في قطاع غزة412
 األدویة الوطنیة تعتبر میزة تنافسیة إنتاج خدمات ما بعد البیع عند شركات إلىضافةالمنتجات باإل

وأنه ال توجد ، متوسطة وهذا ال یعمل على زیادة الحصة السوقیة لتلك الشركات من وجهة نظر الزبون
 حول أثر المیزة التنافسیة على المنتجات فئة المستهدفةیة في استجابة الإحصائفروق ذات داللة 

، المؤهل العلمي، العمر، الجنس(الدوائیة في الشركات الوطنیة تعزى للمتغیرات الشخصیة والتنظیمیة 
  . بینما أوضحت الدراسة وجود فروق في استجابة المبحوثین تعزى لمنطقة العمل) الخبرة

  

  : دراسات المحور الثانيخالصة
 المیــــزة احـــث علــــى الدراســـات الـــسابقة فـــي المحــــور الثـــاني والتـــي تناولـــت البإطـــالعمـــن خـــالل 

 واالهتمـام بتطـویر طـرق االبتكـار تنحـصر فـي التمـایز و أن المیـزة التنافـسیةتبـین التنافسیة للمنظمات فقـد 
، William (2000)ودراســة  ، Yeoh and Roth (1999)البیــع كمــا جــاء فــي دراســة كــل مــن 

بتكار منتجـات جدیـدة وتجنـب المنافـسة مـع الـشركات التـي تعمـل فـي نفـس  أوضحت أن اودراسات أخرى
 وأوضــحت دراســات أخــرى ، Roberts (1999) زیــادة الربحیــة كمــا جــاء فــي دراســة إلــىالمجــال یــؤدي 
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 التكلفــة المنخفــضة فــي تحقیــق المیــزة التنافــسیة كمــا جــاء فــي دراســة إلــىضــافةأهمیــة وتــأثیر المــوارد باإل
Li, Huichong (2003)  ، وتحقیـق اإلسـتراتیجیةهنـاك دراسـات عدیـدة تناولـت الـربط بـین الخیـارات و 

كلفــة الــدنیا مــن تالمیــزة التنافــسیة وقــد أوضــحت هــذه الدراســات وجــود عالقــة قویــة بــین القیــادة الــشاملة لل
ة  تنافــسیة وتحقیــق المیـزة التنافــسیة ویظهــر ذلـك فــي دراســإسـتراتیجیاتناحیـة والتمــایز مـن ناحیــة أخــرى ك

ودراســة العـــضایلة ، )2003(ودراســـة عثمــان ، Yair (2000) ودراســـة ، )2000(كــل مــن الروســان 
 والقــدرات التــسویقیة وســلوك المنظمــة بــداعأهمیــة اإلأظهــرت دراســات و ) 2004(ودراسـة جــرار ، )2004(

 William ي فـــي تحقیــق واســـتدامة المیــزة التنافـــسیة كمــا جــاء فـــي دراســة كـــل مــنبــداعالریــادي واإل

ودراسـة ، )2004(التمیمـي والخـشالي ودراسـة ، )2003( بـدر ودراسـة، Jay (2003)ودراسـة ، (2000)
 أن مــن أهــم العوامــل رت دراســات أخــرىهــكمــا وأظ، )2005( الــساعد وحــریم ودراســة، )2005(الــسكارنة 

ة كـل التي تساهم في تحقیق المیـزة التنافـسیة هـو تـوفر نظـم وتقنیـات المعلومـات وهـذا مـا جـاءت بـه دراسـ
وأوضــحت دراســات ،William (2000)ودراســة ، )2005(ودراســة الــساعد وحــریم ، )2003(مــن بــدر 

أیــضا أن تــوفر وتنــوع المنتجــات مــن ناحیــة وخــدمات مــا بعــد البیــع مــن ناحیــة أخــرى تعتبــر میــزة تنافــسیة 
  .)2010(متوسطة كما جاء في دراسة الزعانین 

  
  :معاً  والمیزة التنافسیةاإلستراتیجيتخطیط لتناولت االمحور الثالث  دراسات /ثالثاً 

Slater & Angel (2000) دراسة -1

 المتعلقـــة بالبیئـــة علـــى المیـــزة التنافـــسیة فـــي الـــشركات اإلســـتراتیجیاتقـــام الباحثـــان بدراســـة أثـــر 
 شـــركة مالیزیــة وذلـــك بعــد تقـــسیم هـــذه 30 لهــذا الغـــرض ووزعاهـــا علــى إســـتبانةالمالیزیــة وقامـــا بتــصمیم 

اإلســتراتیجیات المتعلقــة بالبیئــة وهــذه اإلســتراتیجیات مجمــوعتین المجموعــة األولــى تــؤمن بإلــىت الــشركا
 المتعلقــة بالبیئــة وهــي فــي مرتبــة دنیــا بالنــسبة اإلســتراتیجیاتفــي مرتبــة متقدمــة لــدیها واألخــرى ال تــؤمن ب

 ألنهـا تعتبــر أن اقياسـتب أن المجموعـة األولـى لـدیها ســلوك :أهمهــا نتـائج إلـىلهـا وخلـصت هـذه الدراســة 
البیئــة لهــا تــأثیر كبیــر علــى میزتهــا التنافــسیة بینمــا المجموعــة الثانیــة لــدیها ســلوك تفــاعلي ألنهــا لــم تــدرك 

 كبیـر بـین هـاتین المجمـوعتین مـن الـشركات اخـتالفأهمیة تأثیر البیئة علـى میزتهـا التنافـسیة وأن هنـاك 
لـى وضـع تنافـسي یؤهلهـا لتـصبح مـن الــشركات حیـث تعتبـر المجموعـة األولـى مـن الـشركات الحاصـلة ع

.العابرة للحدود مستقبالً 

  )2003( دراسة یزبك -2

 ودراسة الفرص والتهدیدات للبنوك التجاریة اإلستراتیجیةدارةقام الباحث بدراسة تحلیلیة لإل
وب المقابلة  الباحث أسلاستخدماللبنانیة وقدم نموذج الخروج من دائرة الفشل لتحقیق المیزة التنافسیة و 
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إلىستقصاء للحصول على البیانات الالزمة لهذه الدراسة وخلصت هذه الدراسة وأسلوب قائمة اال
 حدیثة إداریة أسالیب اعتماد أن مواجهة المنافسة ال یمكن أن تحصل بدون :أهمهامجموعة من النتائج 

لتهدیدات البیئیة من جهة  الفرص واواكتشاف التي تساعد بشكل كبیر في رصد اإلستراتیجیةاإلدارةك
 نقاط إلى على نقاط القوة الداخلیة وتغییر نقاط الضعف عتمادوتطویعها لخدمة الداخل من خالل اال

 أطر سهلة إعدادووجود الهیكل التنظیمي المناسب ومراعاة ،  مناسبةإستراتیجیاتقوة من خالل رسم 
 یقتضي اإلستراتیجي البنوك في سلوكها وأن نجاح، لتدفق المعلومات أثناء تشكیل الهیكل التنظیمي

 التمیز یقتضي إلىوأن الوصول ، ستمراریة أنشطة التخطیط والتوجیه والتنفیذ والرقابةاتكامل وتداخل و 
.مراعاة نظام الجودة وتفوق قیمة الخدمة على توقعات العمالء

  )2006( دراسة الدهدار -3

 العلیـا فـي الجامعـات الفلـسطینیة اإلدارة لـدى یجياإلسـتراتقام الباحث بدراسة العالقة بین التوجه 
 المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي مـستخدماً جامعــات قطــاع غــزة وقــد أجــرى الدراسـة علــى ومیزتهـا التنافــسیة 

 مجموعـة مـن إلـىوخلـصت الدراسـة ،  كـأداة لجمـع البیانـات الالزمـةإسـتبانةدراسته وقـام الباحـث بتـصمیم 
 كأحــــد متغیـــرات التوجــــه اإلســـتراتیجي العلیـــا بــــالتخطیط اإلدارةالتــــزام وجـــود عالقــــة بـــین:أهمهــــاالنتـــائج 

اإلســتراتیجيمــن حجــم العینــة یتفقــون أن مفهــوم التخطــیط % 50 میــزة تنافــسیة وأن تحقیــق و اإلســتراتیجي
 مــــستخدم بــــشكل غیــــر مفهــــوم بالجامعــــات اإلســــتراتیجيیتفقــــون أن التخطــــیط % 39یعتبــــر واضــــح وأن 

هتمـــام ا وأن هنـــاك عالقـــة بـــین اإلســـتراتیجي العلیـــا تـــؤمن بأهمیـــة التخطـــیط ارةاإلدیتفقـــون أن % 44.1و
 وجـود عالقــة إلـىضـافة والتغیـر اإللكترونـي وتحقیــق المیـزة التنافـسیة باإلاالبتكـار العلیـا بمعـدالت اإلدارة

علیـــا  الاإلدارةالتـــزام(عتمـــدها الباحـــث فـــي دراســـته وهـــي ااإلســـتراتیجي التـــي بـــین جمیـــع متغیـــرات التوجـــه 
التحــسین ،  والتغیــر التكنولــوجي فــي مجــال التعلــیم اإللكترونــياالبتكــارمعــدالت ، اإلســتراتیجيبــالتخطیط 

وبین المیـزة التنافـسیة لمؤسـسات التعلـیم العـالي فـي قطـاع غـزة وأن ) هتمام بالعنصر البشرياال، المستمر
.یة خارجیةستشار ا للجان اإلستراتیجيمن حجم العینة توكل القیام بالتخطیط % 55

  

  : دراسات المحور الثالثخالصة
 الباحــث علــى الدراســات الــسابقة فــي المحــور الثالــث، تبــین أن هنــاك دراســات إطــالعمــن خــالل 

 وأكــــــدت علــــــى وجـــــود عالقــــــة بــــــین اإلســـــتراتیجي مراحـــــل جزئیــــــة مــــــن عملیـــــة التخطــــــیط إلــــــىتطرقـــــت 
، Slater & Angel (2000)فـي دراسـة  المتعلقـة بالبیئـة علـى المیـزة التنافـسیة كمـا جـاء اإلسـتراتیجیات

 وعالقتهـــا بتحقیـــق المیـــزة التنافـــسیة وقـــد تطرقـــت للتخطـــیط اإلســـتراتیجیةاإلدارةودراســـات أخـــرى تناولـــت 
 وأكـــــدت وجـــــود عالقـــــة بـــــین التخطـــــیط اإلســـــتراتیجیةاإلدارة كمرحلـــــة جزئیـــــة مـــــن عملیـــــة اإلســـــتراتیجي
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ودراســـات أكـــدت علـــى أن ،  )2003(راســـة یزبـــك  وتحقیـــق المیـــزة التنافـــسیة كمـــا جـــاء فـــي داإلســـتراتیجي
 بالـــشكل العلمـــي الـــصحیح یحقـــق المیـــزة التنافـــسیة كمـــا جـــاء فـــي دراســـة اإلســـتراتیجيممارســـة التخطـــیط 

ودراســـــات أخـــــرى تطرقـــــت للمیـــــزة التنافـــــسیة مـــــن دراســـــات المحـــــور األول كدراســـــة ، .)2006(الدهـــــدار 
   .El-Mobayed (2006)دراسة و ، )2005(ودراسة الخطیب ونصیرات ، )2002(إسماعیل 

  
  :خالصة الدراسات السابقة ومیزة هذه الدراسة

ودراســة  نــصیرات ، )2002 (إســماعیلیلتقــي هــذا البحــث مــع بعــض الدراســات الــسابقة مثــل دراســة 
اإلســـتراتیجيفـــي أهمیـــة ممارســـة التخطـــیط ، El-Mobayed (2006)ودراســـة ، )2005(والخطیـــب 

التـزامفـي أهمیـة ) 2006(كما ویلتقي هذا البحث مـع دراسـة الدهـدار ، ظماتلتقویة المركز التنافسي للمن
كمــــا ویلتقــــي هــــذا البحــــث مــــع بعــــض ،  لتحقیــــق المیــــزة التنافــــسیةاإلســــتراتیجي العلیــــا بــــالتخطیط اإلدارة

فــي بعــض المجـــاالت كالعالقــة بــین ممارســة التخطـــیط ) 2007(الدراســات الــسابقة مثــل دراســـة الــشویخ 
سـات التـي اكما ویلتقي هذا البحث مـع بعـض الدر ، ن بعض المتغیرات الشخصیة للمدراء وبیاإلستراتیجي

 التــي Yair) 2000(دراســة  وYeoh and Roth (1999)دراســة تناولــت المیــزة التنافــسیة كمــا فــي
) 2000(دراســـة كمـــا یلتقـــي مـــع ، أظهــرت أهمیـــة تمیـــز المنظمـــة عــن منافـــسیها لتحقیـــق المیـــزة التنافــسیة

William2003(دراســـة و)2003(دراســـة بـــدر  و (Jay، دراســـة التمیمـــي والخـــشالي  و)فـــي )2004
 فـي أهمیـة Li, Huichong (2003)دراسـة  ویلتقـي أیـضا مـع ، لتحقیـق المیـزة التنافـسیةبـداعأهمیـة اإل

 دراســـة كمـــا وتلتقـــي هـــذه الدراســـة مـــع،  تحقیـــق المیـــزة التنافـــسیة عـــن المنافـــسین فـــيالتكلفـــة المنخفـــضة
إال أن ) التكلفـة األقـل، بـداعاإل، التمـایز(وهـي في النماذج التي تحقق المیزة التنافسیة ) 2005 (ةالسكارن

  :هذا البحث یختلف عن الدراسات السابقة في األمور التالیة

 كانت شاملة لكافة الشركات اإلستراتیجيموضوع التخطیط تناولت تبین أن الدراسات السابقة التي   -أ
-Elلسطین بغض النظر عن نوع الصناعة كما جاء في دراسة الصناعیة الصغیرة في ف

Mobayed (2006) ، والتي غطت القطاعات بعمومیة وبالتالي خرجت بنتائج عامة فضفاضة
 Abu Nadaوأخرى شملت كافة المنظمات غیر الهادفة للربح في قطاع غزة كما في دراسة 

شركات المقاوالت في قطاع غزة كما  في اإلستراتیجيودراسات تناولت واقع التخطیط ، (2006)
وأخرى في مؤسسات التعلیم التقني في قطاع غزة كما في دراسة ، )2005(في دراسة عطا اللـه 

 في شركات التكنولوجیا اإلستراتیجيتطرقت ألهمیة التخطیط دراسات و ، )2007(الشویخ 
وبعض الدراسات، Berry (1998)المتقدمة في المملكة المتحدة وهذا ما قامت علیه دراسة 

 كمدخل لتطویر المنظمات العامة في مصر وهذا ما اإلستراتیجيتطرقت لموضوع التخطیط 
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 في قطاع صناعة اإلستراتیجيودراسات تناولت التخطیط ، )2002(قامت علیه دراسة إسماعیل 
 ودراسات تناولت تقنیات تحسین ،)2005(یة كما في دراسة نصیرات والخطیب ردناألدویة األ

 Dutta & others القرار في شركات تصنیع األدویة الهندیة كما في دراسة اتخاذظام دعم ن

 في المؤسسات األهلیة اإلستراتیجيودراسات تناولت التعرف على تطبیق التخطیط ، (2007)
في  ودراسات تناولت المیزة التنافسیة ،)2010(النسویة في قطاع غزة كما جاء في دراسة صیام 

وأخرى في صناعة ، Slater & Angel (2000)ة ومتنوعة كما جاء في دراسة شركات مختلف
(FOOT WEAR) كما جاء في دراسة Li, Huichong (2003) ، ودراسات أخرى في

في قطاع صناعة وأخرى ، Jay (2003)شركات األعمال في استرالیا كما جاء في دراسة 
خرى في قطاع وأ، )2010(الزعانین  و )2004(جرار  دراسة كل من األدویة في فلسطین كما في

، )2003(ودراسة بدر ) 2005( كما جاء في دراسة الساعد وحریم ردنصناعة األدویة في األ
صناعة األدویة في الوالیات المتحدة األمریكیة ودراسات أخرى تناولت المیزة التنافسیة في شركات 

ودراسات ، Roberts (1999) ودراسة Yeoh and Roth (1999)كما جاء في دراسة كل من 
 كما جاء في دراسة السكارنة ردنأخرى تناولت المیزة التنافسیة في شركات االتصاالت باأل

.)2004(وأخرى في قطاع الصناعات الغذائیة كما جاء في دراسة التمیمي والخشالي ، )2005(

في موضوعي وبالتركیز على شركات األدویة فقد الحظ الباحث أن أغلب الدراسات التي أجریت   - ب
 والمیزة التنافسیة قد أجریت على شركات تصنیع األدویة سواء الدراسات اإلستراتیجيالتخطیط 

 أي نوع من الدراسات إجراءهتمام في  ولم یجد الباحث ا،المحلیة منها أو العربیة أو األجنبیة
ذه الشركات على الشركات التي تقوم بتسویق األدویة على الرغم من أهمیة الدور الذي تلعبه ه

ىاألوللذلك فإن هذه الدراسة تعتبر ،  المستهلك النهائيإلىفي تدفق المنتجات الدوائیة من المنتج 
 والمیزة التنافسیة في اإلستراتیجيتناول موضوعي التخطیط تي ت حسب علم الباحث الامن نوعه

.غزة كقطاع تجاري حیوي ومهممحافظات بشركات توزیع األدویة 

، Berry (1998) كما في دراسة اإلستراتیجي تطرقت ألهمیة التخطیط السابقةبعض الدراسات   -ج
 كمدخل لتطویر المنظمات العامة في اإلستراتیجي تطرقت لموضوع التخطیط وبعض الدراسات

كمرحلة اإلستراتیجيودراسات تطرقت للتخطیط ،)2002(مصر كما جاء في دراسة إسماعیل 
ودراسات تطرقت ،)2003( كما جاء في دراسة یزبك یجیةاإلستراتاإلدارةجزئیة من عملیة 

 في شركات تصنیع األدویة كما في دراسة نصیرات اإلستراتیجيللتعرف على واقع التخطیط 
 من حیث مدى اإلستراتیجيخرى تناولت موضوع التخطیط أودراسات ، )2005(والخطیب 

 كما جاء اإلستراتیجيللتخطیط  على مدى وضوح المفهوم العلمي المتكامل عتمادممارسته باال
ودراسات أخرى تناولت معوقات ،)2007(ودراسة الشویخ ، )2005(في دراسة كل من عطا اللـه 
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 على توفر الموارد المالیة والوقت والكفاءات البشریة كما عتماد باالاإلستراتیجي التخطیط استخدام
 على أثر موارد وقدرات ودراسات أخرى جاءت للتعرف، Abu Nada (2006)جاء في دراسة 

، Yeoh and Roth (1999)الشركات على تحقیق المیزة التنافسیة وهو ما جاءت به دراسة 
 المتعلقة بالبیئة على المیزة التنافسیة كما جاء اإلستراتیجیاتودراسات جاءت للتعرف على أثر 

القیادة ودراسات جاءت للتعرف على العالقة بین ، Slater & Angel (2000)في دراسة 
، )2000( والتمایز وبین تحقیق المیزة التنافسیة كما جاء في دراسة الروسان  الدنیاكلفةتالشاملة لل

ودراسات أخرى جاءت للتعرف على الكیفیة التي تستطیع من خاللها المنظمات تحقیق التمیز 
دور الذي  الإلىودراسات تطرقت ، Yair (2000)لتحقیق المیزة التنافسیة كما جاء في دراسة 

 المعرفة وتقنیات ونظم وتكنولوجیا المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة كما جاء في إدارةتلعبه 
، William (2000)ودراسة ، )2005(ودراسة الساعد وحریم ، )2003(دراسة كل من بدر 

ي في تقدیم المنتجات على تحقیقبداع والسلوك اإلبداعدراسات جاءت للتعرف على تأثیر اإل
، )2004(ودراسة التمیمي والخشالي ، Jay (2003)المیزة التنافسیة كما جاء في دراسة كل من 

 بعینه على اإلستراتیجيللتركیز على أثر ممارسة التخطیط في حین أن هذه الدراسة جاءت 
 للبیئة كأحد أهم الخطوات لعملیة اإلستراتیجيتحقیق المیزة التنافسیة وذلك من حیث التحلیل 

 وأیضا توفر العناصر المهمة لعملیة التخطیط االستراتجي وأثر ذلك على اإلستراتیجيیط التخط
.تحقیق المیزة التنافسیة

 بتطویر المنظمات ونموها كما جاء في اإلستراتیجيبعض الدراسات السابقة جاءت لربط التخطیط   - د
، El-Mobayed (2006)ودراسة ، )2002 (إسماعیلودراسة ، Berry (1998)دراسة كل من 

 باألداء المؤسسي كما في دراسة نصیرات اإلستراتیجيخرى جاءت لربط التخطیط أودراسات 
 بالمیزة اإلستراتیجي ودراسات جاءت لربط الخیار ،)2010( ودراسة صیام )2005(والخطیب 

ودراسات ، )2004(وجرار ، )2004(والعضایلة ، )2000(التنافسیة كما جاء في دراسة الروسان 
ودراسات ، )2006( بالمیزة التنافسیة كما جاء في دراسة الدهدار اإلستراتیجيربط التوجه ت لءجا

 Robertsجاءت لربط أثر ابتكار منتجات جدیدة على المیزة التنافسیة كما جاء في دراسة 

 بالمیزة التنافسیة كما جاء في دراسة یزبك اإلستراتیجیةاإلدارةودراسات جاءت لربط ،  (1999)
 المنافسة على المیزة ٕاستراتیجیات و اإلستراتیجیةودراسات جاءت لمعرفة أثر العوامل ،)2003(

اإلداریةودراسات جاءت لربط نظم المعلومات ، )2003(التنافسیة كما جاء في دراسة عثمان 
ودراسات قامت ، William (2000)ودراسة ) 2003(بالمیزة التنافسیة كما جاء في دراسة بدر 

Yeoh and Roth (2003)د المنظمة بالمیزة التنافسیة كما جاء في دراسةعلى ربط موار 

ي بداعودراسات قامت على ربط العالقة بین السلوك اإل، Li, Huichong. (2003)ودراسة 
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دراسات ، Jay (2003)ودراسة ) 2004(بالمیزة التنافسیة كما جاء في دراسة التمیمي والخشالي 
داء كما جاء في دراسة السكارنة یات الریادة والمیزة التنافسیة واألإستراتیجقامت على الربط بین 

ودراسات جاءت بدراسة المیزة التنافسیة وأثرها على زیادة الحصة السوقیة كما جاء في ، )2005(
في حین أن تركیز هذا البحث سیكون على الربط بین التخطیط ، )2010(دراسة الزعانین 

.ةالمیزة التنافسیو اإلستراتیجي

  

  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
  :ستفادة من الدراسات السابقة في النقاط التالیةح أوجه االییمكن توض

یة المتبعــة حــصائ مــنهج الدراســة واألســالیب اإلاختیــاراســتفاد الباحــث مــن الدراســات الــسابقة فــي . 1
  .اسات فیها تحلیل البیانات في هذه الدر في هذه الدراسات، والكیفیة التي تمّ 

  . النظريطاراستفاد الباحث من الدراسات السابقة في عرض اإل. 2
  .أداة القیاساستفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوین . 3
البیانــــــات  التــــــي اعتمــــــدت علیهــــــا الدراســــــات الــــــسابقة لتــــــوفیر المــــــصادراســــــتفاد الباحــــــث مــــــن . 4

.والمعلومات
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  )2(جدول 

  .ة بین محاور الدراسة والدراسات السابقالربط
  

  الدراسات السابقة  محاور الدراسة

دراسات تناولت : المحور األول
  اإلستراتیجيالتخطیط 

دراســـــــة ، )2002(دراســـــــة إســـــــماعیل ، Berry(1998)دراســـــــة 
دراســة ، )2005(دراســة عطـا اهللا ، )2005(نـصیرات والخطیـب 

El-Mobayed (2006) ، دراســةAbu Nada (2006) ،
، Dutta &others (2007)دراسـة ، )2007(دراسـة الـشویخ 
  ).2010(دراسة صیام 

دراسات تناولت : المحور الثاني
  المیزة التنافسیة

 Robertsدراســة ، Yeoh and Roth (1999)دراســة 

، Yair (2000)دراســة ، )2000(دراســة الروســان ،(1999)
 Li, huichongدراســــة ، William (2000)دراســــة 

دراســة ، )2003(دراســة بــدر ، Jay (2003)دراســة ، (2003)
دراســــــة جــــــرار ، )2004(دراســــــة العــــــضایلة ، )2003(عثمــــــان 

دراســـة الـــساعد ، )2004(دراســـة التمیمـــي والخـــشالي ، )2004(
دراســـــة الزعـــــانین ، )2005(دراســـــة الـــــسكارنة ، )2005(وحــــریم 

)2010.(  

تناولت دراسات : المحور الثالث
 والمیزة اإلستراتیجيلتخطیط ا

  التنافسیة معاً 

دراســـة إســــماعیل ، Slater & Angel (2000)دراســـة 
دراســـــة نـــــصیرات والخطیـــــب ، )2003(دراســـــة یزبـــــك ، )2002(
دراســـة الدهـــدار ، El-Mobayed (2006)دراســـة ، )2005(
)2006.(  
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  الفصل الرابع

  منھجیة الدراسة
  

مقدمـة.  
متغیرات الدراسة.
نموذج الدراسـة.  
فرضیات الدراسـة.  
مجتمع الدراســة.  
ـةمنهجیة الدراسـ.
 اإلستبانة"أداة القیاس المعتمدة في الدراسة."
االعتبارات األخالقیة.
اختبار التوزیع الطبیعي.
األدوات اإلحصائیة المستخدمة.  
تحلیل صدق وثبات اإلستبانة.  
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  :ةــمقدم
یتمثــل الهــدف األساســي لهــذه الدراســة فــي توضــیح العالقــة بــین ممارســة التخطــیط اإلســتراتیجي 

ة التنافــسیة فــي شــركات توزیــع األدویــة فــي محافظــات غــزة، ویتــضمن هــذا الهــدف فحــص وتحقیــق المیــز 
العالقــة بــین المراحــل األساســیة لعملیــة التخطــیط اإلســتراتیجي والمتمثلــة فــي التحلیــل اإلســتراتیجي للبیئــة 

ات وتــوفر العناصـــر األساســـیة لعملیـــة التخطــیط اإلســـتراتیجي وبـــین تحقیـــق المیــزة التنافـــسیة لهـــذه الـــشرك
باإلضـافة إلـى مـنهج ، تطـرق إلـى مجتمـع الدراسـةو ، ویستعرض هذا الفـصل متغیـرات وفرضـیات الدراسـة

أداة الدراســـــة وصـــــف و ،  التـــــي اتبعهـــــا الباحـــــث فـــــي إجرائهـــــاواإلجـــــراءاتالخطـــــوات الدراســـــة وأســـــلوبها و 
 بهــدف كاة، وذلــوالمعالجـات اإلحــصائیة التــي اسـتخدمت فــي تحلیــل البیانـات الختبــار صــدق وثبـات األد

  .سالمة استخدامها لتحقیق أهداف الدراسةالتحقق من 

  

  :متغیرات الدراسة
      المتغیر التابــع  

  )التكلفة األقل، بداعاإل، التمایز( والمتمثلة في : المیزة التنافسیة
      المتغیر المسـتقل

: ویتفرع منه المتغیرات الفرعیة التالیة  ستراتیجيالتخطیط اإل
:         ویشملستراتیجيالتحلیل اإل-1

  .)الفرص والتهدیدات(    تحلیل البیئة الخارجیة -  
  .)نقاط القوة والضعف(تحلیل البیئة الداخلیة  -

: وهيستراتیجيتوفر عناصر التخطیط اإل-2
  .وجود رسالة  -
.رئیسةوجود أهداف -
  . وبرامجوجود خطط وسیاسات-

  :    المتغیرات الضابطة
:خصائص المدیرین-1

  .)سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر( ث  من حی
:خصائص المنظمة-2

  .)رأس المال المسجل، عدد العاملین ، العمر الزمني ( من حیث 
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ستراتیجيالتخطیط اإل

:نموذج الدراسة

  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  . الدراسةنموذج): 5(شكل 

  . الباحثإعداد: المصدر

  

  

  

  المتغیر التابع

  المتغیر المستقل

  

  :المیزة التنافسیة
  .التمایز-
.بداعاإل-
.تكلفة األقلال-

  :المنظمةخصائص 
  .العمر الزمين للشركة-1
.عدد العاملني-2
.املال املسجلرأس - 3

  خصائص المديرين
  .العمر-1
. العلمياملؤهل-2
  .سنوات اخلربة- 3

  المتغیرات الضابطة

  1.ر.ف

  :جي للبیئةستراتیالتحلیل اإل-1
  

تحلیل البیئة الخارجیة.
  ) مخاطر–فرص (

تحلیل البیئة الداخلیة.
  ) نقاط ضعف–نقاط قوة (

  :جيستراتی توفر عناصر التخطیط اإل-2

وجود رسالة للشركة.

 رئیسةوجود أهداف.

وجود خطط وسیاسات.

)2.2(ف )1.2(ف 

)2.1(ف

)1.1(ف

2.ر.ف
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  :فرضیات الدراسة
  : األولىرئیسةة الالفرضی

بین ممارسة التخطیط ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائتوجد عالقة ذات داللة 
شركات توزیع ل) التكلفة األقل، بداعاإل، التمایز( وتحقیق المیزة التنافسیة المتمثلة فيستراتیجياإل

  .األدویة في محافظات غزة
  

  : الفرعیة التالیة هذه الفرضیة نشتق منها الفرضیاتاختبارولغرض 
 التحلیل بین) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة  توجد عالقة :)1.1(الفرضیة 

  .شركات توزیع األدویة في محافظات غزة للبیئة وتحقیق المیزة التنافسیة لستراتیجياإل
توفر بین) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة توجد عالقة : )2.1(الفرضیة 

وبین تحقیق ) خطط وسیاسات وبرامج، رئیسةأهداف ، رسالة (ستراتیجيعناصر التخطیط اإل
  .شركات توزیع األدویة في محافظات غزةالمیزة التنافسیة ل

  
  : الثانیةرئیسةالفرضیة ال

مجتمـع الدراسـةسـتجابات افي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة توجد فروق 
 تعـزى لـبعض شركات توزیـع األدویـة فـي محافظـات غـزة والمیزة التنافسیة في ستراتیجي اإلالتخطیطحول

العمــــر (والتنظیمیـــة للـــشركة ، ) ســـنوات الخبـــرة، المؤهـــل العلمـــي، العمـــر(المتغیـــرات الشخـــصیة للمـــدراء 
  ).رأس المال المسجل، عدد العاملین، الزمني للشركة

  
  :رضیات الفرعیة التالیة هذه الفرضیة نشتق منها الفاختبارولغرض 

في استجابات ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة  توجد فروق :)1.2(الفرضیة 
شركات توزیع األدویة في  والمیزة التنافسیة في ستراتیجي حول التخطیط اإلمجتمع الدراسة
  ).سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر( تعزى لبعض المتغیرات الشخصیة للمدراء محافظات غزة

في استجابات ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة  توجد فروق :)2.2(الفرضیة 
شركات توزیع األدویة في  والمیزة التنافسیة في ستراتیجي حول التخطیط اإلمجتمع الدراسة
رأس ، نعدد العاملی، العمر الزمني للشركة( تعزى لبعض المتغیرات التنظیمیة محافظات غزة
).المال المسجل
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  :الدراسةوعینة مجتمع 
شركات توزیع األدویة في  والمدراء في دارةیتمثل مجتمع الدراسة بجمیع أعضاء مجالس اإل

،  والترخیص بوزارة الصحة الفلسطینیةجازة التي لدیها رخصة مزاولة عمل من دائرة اإلمحافظات غزة
 على طلب من الباحث بتاریخ  عن الدائرة بناءاً شركة حسب الكشف الصادر) 37(والبالغ عددها 

  .م1/9/2009
ستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة ا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد ونظراً 
 شركات كانت قد توقفت سبع ومدیر، وذلك بعد استثناء مدراء إدارةعضو مجلس ) 74(والبالغ عددهم 

 على إستبانة74وقد تم توزیع ، ستطالعیة التي أجراها الباحث اإلعن العمل وهذا ما أوضحته الدراسة
) 1(شركة عاملة موضح أسماؤها في الملحق رقم ) 30( والمدراء في دارةجمیع أعضاء مجلس اإل

  %.93.2 بنسبة استرداد إستبانة69 الحصول على سلمت بالید من قبل الباحث وتمّ 
  ).3(حافظات من خالل الجدول رقم  ویمكن توضح توزیع مجتمع الدراسة حسب الم

  
  )3(جدول 

  . مجتمع الدراسة حسب المحافظات

  عدد المدراء  عدد الشركات  المحافظة

2565  .محافظة غـــزة

  1  1  .محافظة الوسطى

  8  4  .محافظة خانیونس

  74  30  المجموع

  
  

  :منهجیة الدراسة
 المعرفـة الدقیقـة إلـى للوصول ،راسةالدإجراءالمنهج الوصفي التحلیلي في استخدامبالباحث قام 

ولتحقیــق فهــم أفــضل "  وعالقتــه بــالمیزة التنافــسیةســتراتیجيالتخطــیط اإل"والتفــصیلیة حــول وصــف وتقیــیم 
حیـــث أن المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي یعتبـــر أنـــسب المنـــاهج فـــي دراســـة ، وأدق للظـــواهر المتعلقـــة بـــذلك
الواقع الفعلي أو الظواهر كمـا هـي علـى أرض الواقـع نه یعتمد على دراسة الظاهرة محل الدراسة وذلك أل
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ـــالً ،  البیانــــات والحقـــائق لتفــــسیرها والوقــــوف علـــى دالالتهــــاإلــــىللوصـــول ، ویـــصفها بــــشكل دقیــــق  فــــي أمـ
وقـد تـم جمـع البیانــات ،  تعمیمـات ذات معنـى نزیـد بهـا رصـید المعرفــة عـن موضـوع الدراسـةإلـىالتوصـل 

  :ليمن المصادر الثانویة واألولیة كما ی

 النظــري فــي معالجــة اإلطــار مــصادر البیانــات الثانویــة اســتخدامقــام الباحــث ب: المــصادر الثانویــة/ أوال
  :اآلتيللدراسة من خالل 

  .الكتب والمراجع العربیة واألجنبیة التي تناولت موضوع البحث-1

.الدوریات والمقاالت واألبحاث المنشورة وأطروحات الماجستیر والدكتوراه ذات العالقة-2

.ستعان الباحث بالتقاریر والنشرات الصادرة عن المؤسسات والمراكز ذات العالقةإ-3

  .لكترونیة الموجودة على صفحاتهاستعان الباحث بالشبكة العنكبوتیة والنسخ اإلإ-4

ها خصیــصاً إعــداد تــم إســتبانةقــام الباحــث بجمــع البیانــات المیدانیــة بواســطة : المــصادر األولیــة/ ثانیــا
 علــى مجموعــة مــن أدوات القیــاس التــي اســتخدمتها الدراســات الــسابقة طــالعذلــك بعــد اإللهــذا الغــرض و 

 بمـــا ســـتبانةســـتطاع الباحـــث تنظـــیم هـــذه اإلإ، ســـتطالعیةوفـــي ضـــوء الدراســـة النظریـــة واإل، ذات العالقـــة
تحكیمهـــا مـــن قبـــل عـــدد مـــن المختـــصین وأســـاتذة قـــام الباحـــث بومـــن ثـــم ، یتوافـــق مـــع متغیـــرات الدراســـة

 بـشكلها النهـائي لتتناسـب سـتبانةخـراج اإلإوقد استفاد الباحث من مالحظاتهم وتعـدیالتهم فـي ، تالجامعا
ــل ختبـــارمـــع طبیعـــة البیانـــات والمعلومـــات المطلـــوب الحـــصول علیهـــا ال  النتـــائج إلـــى الفرضـــیات والتوصـ

  .وتقدیم بعض المقترحات والتوصیات

مــن ) 20(مكونــة مــن ) Pilot Study (تجریبیــة علــى عینــة ســتبانةوقــد قــام الباحــث بتوزیــع اإل
أداة الدراســة،  وذلــك بهــدف التحقــق مــن صــدق وثبــات شــركات توزیــع األدویــة فــي محافظــات غــزة،مــدراء

بــأن اإلســتبانة یــصلح اســتخدامها لجمــع  النتــائج أشــارتحیــث، هااســتخدامومــن ثــم التحقــق مــن صــالحیة 
  .ختبار لالتبانةس وبذلك تم التأكد من صدق وسالمة اإل.البیانات المطلوبة

  
  ":ستبانةاإل"لدراسة القیاس المعتمدة في اأداة

األسـئلة ها وفق نمـوذج إعدادقام بو  كأداة للقیاس في هذه الدراسة ستبانة اإلاستخدامقام الباحث ب
زاء العبــارات المختلفــة المتــضمنة بمحــاور إ تحدیــد اســتجاباتهم مجتمــع الدراســةي یتطلــب مــن تــ والالمغلقــة

  :ین هماستبانة من قسمین رئیسوتكونت اإل، الخماسي) لیكرت(ة وفق تدرج أداة الدراس
العمـر، المؤهـل العلمـي،  (لمجتمـع الدراسـةالبیانـات الشخـصیة والتنظیمیـةوهو عبارة عـن : القسم األول

 العمــــر الزمنـــــي للــــشركة، عـــــدد العــــاملین فیهـــــا، رأس المــــال المـــــسجل إلـــــىســــنوات الخبـــــرة، باالضــــافة 
).بالدوالر
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 رئیـــسة محـــاور3 فقـــرة موزعـــة علـــى 57تكـــون مـــن ی الدراســـة و محـــاوروهـــو عبـــارة عـــن :قـــسم الثـــانيال

 فقـرة 17 فقـرة موزعـة 40 ویتكونـان مـن سـتراتیجي األول والثاني منها یمـثالن عملیـة التخطـیط اإلالمحور
 فقـــرة 17ن  الثالـــث یمثـــل المیـــزة التنافـــسیة ویتكـــون مـــحـــوروالم،  فقـــرة للمحـــور الثـــاني23وللمحـــور األول 

  :اآلتي وتفرعاتها برئیسةالحاور ویمكن توضیح الم
  : فرعیین همامجالینإلىفقرة، وینقسم ) 17( ویتكون من ستراتیجيالتحلیل اإل: األولحورالم

.فقرات) 7(البیئة الداخلیة وتتكون من . 1
  .فقرات) 10(البیئة الخارجیة وتتكون من . 2

 فرعیــة مجـاالت3إلــىفقــرة، وینقـسم ) 23( ویتكــون مـن سـتراتیجيالتخطــیط اإل عناصـر : الثــانيحـورالم
  :هي

.فقرات) 8(الرسالة وتتكون من . 1
.فقرات) 7( للشركة وتتكون من رئیسةاألهداف ال. 2
  .فقرات) 8(الخطط والسیاسات والبرامج وتتكون من . 3

  : فرعیة هيمجاالت3إلىنقسم یفقرة، و ) 17(المیزة التنافسیة ویتكون من :  الثالثحورالم
.فقرات) 7(تمایز ویتكون من ال. 1
.فقرات) 5( ویتكون من بداعاإل. 2
  .فقرات) 5(التكلفة األقل وتتكون من . 3

  
  : األخالقیةاالعتبارات

حیــثحثیـة البتـهلتــسهیل مهممنحـه رسـالة بطلـب إلـى كلیــة االقتـصاد والعلـوم اإلداریــة الباحـث دم  تقـ-1
ة ذات والجهـات الرسـمیة وغیـر الرسـمیشركات توزیع األدویة في محافظات غزةل هذه الرسالة وجهت

).2(ملحق رقم، نجاح الدراسةالعالقة بتقدیم المساعدة إل
 وذلــك فــي مقدمــة أداة القیــاس نبــذة عــن موضــوع البحــث أفــراد مجتمــع الدراســة إعطــاء قــام الباحــث ب-2
جابــة لإلبانةســتمــن أفـراد مجتمــع الدراســة فـي مقدمــة اإلســتئذان الخطــي باإلالباحـث كمــا قــام ، "سـتبانةاإل"

البیانـــات  بـــأن فـــراد مجتمـــع الدراســـةتعهـــد الباحـــث أل، كمـــا  علیهـــاجابـــة كیفیـــة اإلعلـــى فقراتهـــا موضـــحا
ولتأكید ذلك حـرص الباحـث علـى ، ألغراض البحث العلمي فقطستخدم المعلومات التي سیتم جمعها ستو 
  ).3 (ملحق رقم،  بهاأو إسم الشركة التي یعملبحوثسم المإذكرستبانةن ال تتضمن أسئلة اإلأ
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  :Normality Distribution Test  التوزیع الطبیعي  اختبار
 K-S) (  Kolmogorov-Smirnovسـمرنوف- كولمجـوروفاختبـاراسـتخدم قـام الباحـث ب

Testفـي ، وكانـت النتـائج كمـا هـي مبینـة  ما إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي مـن عدمـهختبارال
  ).4(جدول رقم 

  
  ) 4(رقم جدول 

  .التوزیع الطبیعياختبارنتائج 

(.Sig)یة حتمالالقیمة اإل  المجال  م

0.278  .ستراتیجيالتحلیل اإل  -1

0.325  .ستراتیجيعناصر التخطیط اإل  -2

0.057  . بشكل عامستراتیجيالتخطیط اإل  -3

0.121  .المیزة التنافسیة  -4

  
أن القیمــة ) 4 ( رقــمجــدولالضــحة فــي المو (K-S) التوزیــع الطبیعــي اختبــار مــن نتــائجیتــضح 

وبــذلك فــإن ) (α ≤ 0.05مــستوى الداللــة  مــن أكبــرت الدراســة كانــت مجــاالجمیــع  ل(.Sig)یــة حتمالاإل
جابــةات المعلمیـة لإلختبـار  االاســتخداموبـذلك سـیتم هـذه المجــاالت یتبـع التوزیـع الطبیعــي توزیـع البیانـات ل

  .ا المجالعلى فرضیات الدراسة المتعلقة بهذ
  

  :األدوات اإلحصائیة المستخدمة
ــاءً  تـــم ، نـــات تتبـــع التوزیـــع الطبیعـــي التوزیـــع الطبیعـــي والتـــي أوضـــحت أن البیااختبـــار علـــى نتـــائج بنـ
  : ات المعلمیة التالیةختبار  االاستخدام

یــستخدم هــذا األمــر بــشكل أساســي ألغــراض معرفــة : النــسب المئویــة والتكــرارات والمتوســط الحــسابي-1
. ر ما وتفید الباحث في وصف مجتمع الدراسةتكرار فئات متغی

.ستبانةلمعرفة ثبات فقرات اإل) Cronbach's Alpha( ألفا كرونباخاختبار-2
یقـوم : رتبـاطلقیـاس درجـة اال) Pearson Correlation Coefficient( بیرسـون ارتبـاطمعامـل -3

 الــداخلي االتــساقب وقــد اســتخدمه الباحــث لحــسا.  علــى دراســة العالقــة بــین متغیــرینختبــارهــذا اال
. وكذلك لدراسة العالقة بین المجاالتستبانةلإل
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إلـــىذا كـــان متوســـط درجـــة االســـتجابة قـــد وصـــلت إ لمعرفـــة مـــا  فـــي حالـــة عینـــة واحـــدة)ت(اختبـــار-4
ولقـــد اســــتخدمه الباحـــث للتأكـــد مـــن داللــــة . أم زادت أو قلــــت عـــن ذلـــك3الدرجـــة المتوســـطة وهـــي 

 .بانةستالمتوسط لكل فقرة من فقرات اإل
لمعرفـة مـا إذا كـان هنــاك ) Independent Samples T-Test ( فـي حالـة عینتـین)ت(اختبـار-5

اســـتخدمه الباحـــث للفـــروق التـــي تعـــزى و . یة بـــین مجمـــوعتین مـــن البیانـــاتإحـــصائفـــروق ذات داللـــة 
.للمتغیر الذي یشتمل على مجموعتین

One Way Analysis of Variance تحلیــل التبــاین األحـادياختبـار-6 - ANOAV ) (
.یة بــین ثــالث مجموعــات أو أكثــر مــن البیانــاتإحــصائلمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة 

.استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغیر الذي یشتمل على ثالث مجموعات فأكثرو 
  

  :تحلیل صدق وثبات االستبیانة
والً    :ستبانةتحلیل صدق اإل/ أ

 مـا وضـعت لقیاسـه، وقـام الباحـث بالتأكـد مـن سـتبانةس أسـئلة اإل أن تقـیسـتبانةیقـصد بـصدق اإل
  : بطریقتینستبانةصدق اإل

 عــشر أحــد علــى مجموعــة مــن المحكمــین تألفــت مــن ســتبانةعــرض الباحــث اإل:  صــدق المحكمــین-1
ســتجاب ا، وقــد )4( وأســماء المحكمــین بــالملحق رقــم ومجــاالت أخــرىدارةتــصین فــي مجــال اإلخمــن الم

  . وتعدیل في ضوء المقترحات المقدمة وٕاضافة ما یلزم من حذفإجراءء المحكمین وقام بالباحث آلرا
 تبـــین أن (K-S) التوزیـــع الطبیعـــي كلمنجـــروف ســـمرنوف اختبـــارحـــسب نتـــائج : صـــدق المقیـــاس-2

 بیرســـون لقیـــاس كـــل مـــن ارتبـــاط معامـــل اســـتخدامالبیانـــات تتبـــع التوزیـــع الطبیعـــي وعلیـــه قـــام الباحـــث ب
  :اخلي والصدق البنائي وكانت النتائج كما یلي الداإلتساق

تـساق كـل فقـرة مـن إ الداخلي مدى اإلتساقیقصد بصدق : Internal Validity الداخلي اإلتساق-أ
 الـــداخلي اإلتـــساق هـــذه الفقــرة، وقـــد قــام الباحـــث بحــساب إلیــه مــع المجـــال الــذي تنتمـــي ســـتبانةفقــرات اإل

 مــع ســتبانة بــین كــل فقــرة مــن فقــرات مجــاالت اإلرتبــاطال وذلــك مــن خــالل حــساب معــامالت اســتبانةلإل
  .)5(ویمكن توضیح النتائج من خالل الجدول رقم ، الدرجة الكلیة للمجال نفسه
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  . بین كل فقرة من فقرات المجاالت الفرعیة والدرجة الكلیة للمقیاسرتباطمعامل اال ): 5(جدول 

  رقم الفقرة  المجال
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  لمجالا
رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

1  0.652*0.00030  0.734*0.000

2  0.765*0.00031  0.751*0.000

ف 0.000*0.651  3
هدا

 األ
ابع

ت
ال

سة
رئی

.  

32  0.748*0.000
4  0.548*0.00033  0.792*0.000
5  0.795*0.00034  0.760*0.000
6  0.733*0.00035  0.716*0.000

جال
الم

ن 
ل م

ألو
 ا

ور
مح

ال
ول

 اال
  

)  
ئة 

البی
یل 

تحل
لیة

داخ
ال

(.  

7  0.652*0.00036  0.834*0.000
8  0.760*0.00037  0.687*0.000
90.822*0.00038  0.716*0.000

100.815*0.00039  0.667*0.000
110.838*0.000

ث م
لثال

ل ا
مجا

ال
الم

ن 
ور 

ح
ي 

لثان
ا

)
ات

اس
سی

وال
ط 

خط
ال

مج
برا

وال
 

(.  40  0.609*0.000
120.810*0.00010.731*0.000
130.237*0.02520.717*0.000
140.604*0.00030.799*0.000
150.550*0.00040.647*0.000
160.650*0.00050.801*0.000

ول
 األ

ور
مح

ن ال
ي م

لثان
ل ا

مجا
ال

  
)  

جیة
خار

ة ال
لبیئ

ل ا
حلی

ت
.(  

  

170.298*0.00060.787*0.000
180.770*0.000

الم
ن 

ل م
ألو

ل ا
مجا

ال
ور 

ح
ث 

لثال
ا

)
ایز

لتم
ا

(.  

70.543*0.000
190.791*0.00080.851*0.000
200.844*0.00090.875*0.000
210.823*0.000100.849*0.000
220.779*0.000110.857*0.000
ن 0.000*230.640

ي م
لثان

ل ا
مجا

ال
الم

ور 
ح

ث 
لثال

ا
اإل(

داع
ب

(.  

120.888*0.000

240.763*0.000130.789*0.000

ال 
مج

ال
ا

الم
ن 

ل م
ألو

ور 
ح

ي 
لثان

ا
  

)
ركة

لش
ة ا

سال
ر

(.  

250.761*0.000140.580*0.000

260.618*0.000150.767*0.000

270.748*0.000160.724*0.000
280.848*0.000 لثان

ل ا
مجا

ال
ن 

ي م
الم

ور 
ح

ي 
لثان

ا
  

األ(
ف ال

هدا
سة

رئی
(.  29  0.638*0.000

الم
ن 

ث م
لثال

ل ا
مجا

ال
ور 

ح
ث 

لثال
ا

)
ألقل

ة ا
كلف

الت
(.  

170.690*0.000

  .)(α ≤ 0.05یًا عند مستوي داللة إحصائ دال رتباط اال *
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عامـل االرتبــاط بـین كــل فقـرة مــن فقـرات المجــال الفرعـي مــع إلــى أن م) 5(تـشیر النتــائج فـي الجــدول رقـم 
αالدرجـة الكلیـة للمجـال نفـسه، دالـة إحـصائیًا عنـد مـستوي داللـة  ، وذلـك لكافـة المجـاالت، )(0.05 ≥

  .وبذلك تعتبر فقرات المجاالت صادقة وصالحة لقیاس لما وضعت لقیاسه
بنـائي أحـد مقـاییس صـدق األداة الـذي یعتبـر الـصدق ال: Structure Validityالبنـائي الـصدق -ب

 كـل مجـال مـن مجــاالت ارتبـاطا، ویبـین مـدي إلیهـیقـیس مـدى تحقـق األهـداف التـي تریـد األداة الوصـول 
 مـن بیرسـون للتحقـقرتبـاط معامـل االاسـتخداموقـد قـام الباحـث ب، ستبانةالدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات اإل

  ).6( رقم ذلك وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول
  
  )6(جدول 

  .ستبانة والدرجة الكلیة لإلستبانة بین درجة كل مجال من مجاالت اإلرتباطمعامل اال 

  المجال  الرقم
  معامل بیرسون

  رتباطلال 
القیمة 

 (.Sig)یةحتمالاإل

  التحلیل البیئيالمحور مجاالت 
0.000*0.644  .البیئة الداخلیة  -1

0.000*0.860  .البیئة الخارجیة  -2

0.000*0.864  .بشكل عامللبیئة ستراتیجيالتحلیل اإل  -3

ستراتیجيتوفر عناصر التخطیط اإلالمحور مجاالت 
0.000*0.796  .الرسالة  -1

0.000*0.877. للشركةرئیسةاألهداف ال  -2

0.000*0.915  .الخطط والسیاسات والبرامج  -3

0.000*0.957  . بشكل عامستراتیجيالتخطیط اإلعناصر   -4

0.000*0.979  . بشكل عامستراتیجيالتخطیط اإل

  مجاالت المیزة التنافسیة
0.000*0.840  .التمایز  -1

0.000*0.815  .بداعاإل  -2

0.000*0.658.التكلفة األقل  -3

0.000*0.644  .المیزة التنافسیة بشكل عام

  .)(α ≤ 0.05یًا عند مستوي داللة إحصائ دال رتباط اال *
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ســتبانة فــي جمیــع مجــاالت اإلرتبــاطأن جمیــع معــامالت اال) 6(یر النتــائج فــي الجــدول رقــم تــش
 صــادقه لمــا ســتبانةوبــذلك تعتبــر جمیــع مجــاالت اإل) (α ≤ 0.05داللــةعنــد مــستوي یًا إحــصائدالــة 

    .وضعت لقیاسه
  

  :Reliabilityستبانةتحلیل ثبات اإل/ ثانیًا 
 توزیعهـا أكثـر مـن مـرة إعـادة نفس النتیجـة لـو تـم ستبانةاإل أن تعطي هذه ستبانةیقصد بثبات اإل

سـتبانة یعنـي االسـتقرار فـي نتـائج اإلسـتبانةثبـات اإلفـان تحت نفس الظـروف والـشروط، أو بعبـارة أخـرى 
 توزیعهـا علـى مجتمـع الدراسـة عـدة مـرات خـالل فتـرات زمنیـة إعـادةوعدم تغیرها بـشكل كبیـر فیمـا لـو تـم 

  .مختلفة
  : الدراسة من خالل طریقتین وذلك كما یليإستبانةباحث من ثبات وقد تحقق ال

  :Split Half Method التجزئة النصفیةةطریق-1
واألسـئلة ذات األرقـام األسـئلة ذات األرقـام الفردیـة،( جـزئین إلـىختبـارحیث تم تجزئة فقـرات اال

درجــات األســئلة الزوجیــة وبعــد  بــین درجــات األســئلة الفردیــة و رتبــاطاالب معامــل استــحاتــم ثــم ) الزوجیــة
  :    Spearman Brown بمعادلة سبیرمان براونرتباطذلك تم تصحیح معامل اال

2r =   المعدلرتباطاالمعامل 
1 r

 بین درجات األسئلة الفردیة ودرجات األسئلة رتباط معامل االr حیث 
  .)7(دول وتم الحصول على النتائج الموضحة في ج. الزوجیة
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  )7(جدول 
  .ستبانةلقیاس ثبات اإل التجزئة النصفیةةطریقنتائج 

  رتباطمعامل اال   المجال  م
رتباطاال معامل 

  المعدل
  مجاالت التحلیل البیئي

0.7530.861  .البیئة الداخلیة  -1

0.8010.890  .البیئة الخارجیة  -2

0.8350.910  . للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل  -3

ستراتیجي توفر عناصر التخطیط اإلمجاالت
0.8380.912.الرسالة  -1

0.8240.905. للشركةرئیسةاألهداف ال  -2

0.8820.937  .الخطط والسیاسات والبرامج  -3

0.9460.972  .ستراتیجيعناصر التخطیط اإل  -4

0.9330.965  . بشكل عامستراتیجيالتخطیط اإل

مجاالت المیزة التنافسیة
0.7860.882.تمایزال  -1

0.9150.957.بداعاإل  -2

0.5630.727.التكلفة األقل  -3

0.8880.941  .المیزة التنافسیة بشكل عام

0.9580.979  .ستبانةجمیع مجاالت اإل
  

ســــبیرمان بــــراون (االرتبــــاط المعــــدل إلــــى أن قیمــــة معامــــل ) 7(تــــشیر النتــــائج فــــي الجــــدول رقــــم 
Spearman Brown ( ودالة إحصائیاً مرتفعة.  

  
  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  -2

، وكانــت النتــائج كمــا هــي مبینــة فــي سـتبانةاسـتخدم الباحــث طریقــة ألفــا كرونبــاخ لقیــاس ثبــات اإل  
  ).8(جدول 
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  )8(جدول 
  .نتائج معامل ألفا كرونباخ  لقیاس ثبات اإلستبانة

  *ثباتال  معامل ألفا كرونباخ  المجال  م

مجاالت التحلیل البیئي
0.8030.896  .البیئة الداخلیة  -1

0.8480.921  .البیئة الخارجیة  -2

0.8830.940  . للبیئة بشكل عامستراتیجيالتحلیل اإل  -3

ستراتیجيمجاالت توفر عناصر التخطیط اإل
0.9010.949.الرسالة  -1

0.8540.924. للشركةرئیسةاألهداف ال  -2

0.8710.933  .الخطط والسیاسات والبرامج  -3

0.9450.972  .ستراتیجيعناصر التخطیط اإل  -4

0.9540.976  . بشكل عامستراتیجيالتخطیط اإل

مجاالت المیزة التنافسیة
0.8420.918.التمایز  -1

0.9130.955  .بداعاإل  -2

0.7140.845.التكلفة األقل  -3

0.9070.952  .المیزة التنافسیة بشكل عام

0.9660.983  .ستبانةجمیع مجاالت اإل
  .الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الثبات *
  

 قیمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت مرتفعــة لكــل مجــال مــن  أنإلــى) 8(تــشیر نتــائج الجــدول رقــم 
ســـتبانةیـــع فقـــرات اإلوكانـــت قیمـــة معامـــل ألفـــا لجم، )0.954، 0.714( وتتـــراوح بـــینســـتبانةمجـــاالت اإل

 وتتـــــراوح بــــــین ســــــتبانةوكـــــذلك كانــــــت قیمـــــة الثبــــــات مرتفعـــــة لكــــــل مجـــــال مــــــن مجـــــاالت اإل، )0.966(
وهـذا یعنــى أن معامـل الثبــات ) 0.983 (ســتبانة وكانـت قیمــة الثبـات لجمیــع فقـرات اإل،)0.845،0.976(

علــه علــى ثقــة بــصحة  الدراســة ممــا یجإســتبانةوبــذلك یكــون الباحــث قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات .مرتفــع
 فـــي ســـتبانةوبـــذلك تكـــون اإل،  صـــحة فرضـــیات الدراســـةاختبـــار وصـــالحیتها لتحلیـــل النتـــائج و ســـتبانةاإل

  . قابلة للتوزیع) 5(صورتها النهائیة كما هي في الملحق 
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  الفصل الخامس
تحلیل البیانات واختبار الفرضیات ومناقشة النتائج

  

  

مقدمـة.

راسة وفق الخصائص الشخصیة والتنظیمیةالوصف اإلحصائي لمجتمع الد.  

 ومناقشة النتائج" واقع متغیرات الدراسة"تحلیل مكونات أداة الدراسة.

اختبار فرضیات الدراسة ومناقشة النتائج.  
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  : مقدمــة
ومن أجل ذلك قام الباحث بجمع البیانات ، یهدف هذا الفصل إلى تحقیق أهداف الدراسة

وتم تفریغها وتحلیلها إحصائیًا وٕاجراء االختبارات الالزمة التي " اإلستبانة"الدراسة الالزمة من خالل أداة 
وقد استخدم الباحث برنامج ، تم التفصیل لها في الفصل الرابع وذلك للتحقق من صحة فروض الدراسة

، في تحلیل البیانات، وللتوصل للنتائج حسب الفروض) SPSS(الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
وقد استخدم الباحث عددًا من المعادالت اإلحصائیة وهي معامل ارتباط بیرسون والمتوسطات الحسابیة 

 One Way)للفروق بین متوسطین وتحلیل التباین األحادي ) ت(واالنحرافات المعیاریة واختبار

Anova).  

  : الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص الشخصیة والتنظیمیة/ أوًال 
قام الباحث بعرض التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص مجتمع الدراسة وذلك على النحو 

  :التالي
:ي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیةحصائالوصف اإل-1

  .)9(ي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص الشخصیة كما هو موضح في الجدول رقمحصائالوصف اإل
  

)9(جدول رقم 
  ).عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر(ئي للخصائص الشخصیة الوصف اإلحصا

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة  الخاصیة

  42.0  29  . عام40أقل من 
  43.5  30  . عام50 أقل من –40من 
  14.5  10  . عام فأكثر50من 

  .العمر

  100.0  69  المجموع
  21.7  15  .دبلوم فأقل

  53.6  37  .سبكالوریو 
  24.6  17  .دراسات علیا

  .المؤهل العلمي

  100.0  69  المجموع
  24.6  17  . سنوات10أقل من 

  40.6  28  . سنة15 أقل من –10من 
  34.8  24  . سنة فأكثر15من 

  .سنوات الخبرة

  100.0  69  المجموع

 مجتمع الدراسة تقلأفرادمن %) 42(فیما یخص العمر أن ) 9(تشیر نتائج الجدول رقم : العمر-
اإلمكانیات سنة وهي نسبة تحسب لصالح هذه الشركات في أنها تستفید من 40 عن أعمارهم
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 أن هذه الشركات تفتح الباب أمام الشباب إلىضافةوالطاقات الكامنة في القیادات الشابة باإل
–40( بین أعمارهمبینما بلغت نسبة الذین تتراوح ، ة فیهااإلداریللتقدم والنمو وشغل المناصب 

 مجتمع الدراسة الذین تصل أفرادونسبة ، %)43.5( مجتمع الدراسة أفرادمن )  سنة50أقل من
 مجتمع أفراد وجود نسبة كبیرة من إلىوهذا ما یشیر %) 14.5( سنة فأكثر فقد بلغت 50أعمارهم

  . هذه الشركاتإدارةالدراسة لدیها النضوج والخبرة والتمرس في 
من %) 21.7( أن إلىفیما یخص المؤهل العلمي ) 9(دول رقم  تشیر نتائج الج:المؤهل العلمي-

بینما نسبة الحاصلین على درجة البكالوریوس ،  مجتمع الدراسة من حملة الدبلوم فما دونأفراد
وتدل هذه %). 24.6(ونسبة الحاصلین على الدراسات العلیا بلغت ، %)53.6 (إلىوصلت 

 أن طبیعة عمل إلىوقد یعود ذلك ،  مجتمع الدراسةدفرا المستوى التعلیمي ألارتفاعالنتائج على 
  . وتتطلب مستویات عالیة من المهارة والتعلیمجداً  حساسة األدویةشركات توزیع 

من %) 24.6( أن إلىفیما یخص عدد سنوات الخبرة ) 9( تشیر نتائج الجدول رقم :سنوات الخبرة-
ة الذین تتراوح بینما بلغت نسب، )ت سنوا10( مجتمع الدراسة تقل عدد سنوات خبرتهم عن أفراد

وبلغت نسبة الذین تصل ، %)40.6( مجتمع الدراسة أفرادمن ) سنة15 أقل من-10(خبراتهم بین 
 مجتمع أفرادویستدل من النتائج أن معظم %). 34.8(سنة فأكثر 15إلى عدد سنوات خبرتهم 

یعكس توفر الخبرات العملیة  الذي األمرالدراسة لدیها عدد سنوات خبرة تزید عن العشر سنوات 
  . هذه الشركاتإدارةالكافیة في مجال 

  
  :ي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات التنظیمیةحصائالوصف اإل-2

ي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص التنظیمیة كما هو موضح بالجدول حصائجاء الوصف اإل
  :والذي أوضح اآلتي)10(رقم

 أن إلىفیما یخص العمر الزمني للشركة ) 10(ج الجدول رقم تشیر نتائ: العمر الزمني للشركة-
 من هذه الشركات هي شركات لیست حدیثة العهد فقد وصلت نسبة الشركات التي كبرالنسبة األ

 الذي یكسب هذه الشركات الخبرة األمر%) 34.8 (إلىسنة فأكثر 15إلىیصل عمرها الزمني 
اإلقبال في انخفاضن هناك أإلىوتشیر النتائج ، ةالتراكمیة الجیدة في مجاالت عملها المختلف

 هذا النوع من الشركات حیث أن الشركات التي عمرها الزمني یتراوح بین إنشاءعلى االستثمار في 
–5(والشركات التي یتراوح عمرها الزمني بین ، %)26.1(بلغت نسبتها ) سنة15 أقل من–10(

والشركات التي یقل عمرها الزمني عن ، %)24.6 (إلى نسبتها انخفضت) سنوات10أقل من
 أن سوق هذه إلىوقد یعود ذلك ، %)14.5 (إلى نسبتها بشكل ملحوظ انخفضتسنوات 5

 الذي یفسر زیادة حدة المنافسة بین هذه األمرالشركات ال یحتمل الزیادة في أعداد الشركات 
  .الشركات
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إلىما یخص عدد العاملین في الشركة فی) 10( تشیر نتائج الجدول رقم :عدد العاملین بالشركة-
بینما الشركات التي یتراوح ،  عاملین10من الشركات یقل عدد العاملین فیها عن %) 26.1(أن 

ونسبة الشركات ، %)37.7(بلغت نسبتها )  من العاملین20 أقل من–10(عدد العاملین فیها بین 
 ویتضح من النتائج %).36.2(غت  من العاملین فأكثر بل20إلىالتي یصل عدد العاملین فیها 

  .أن هذه الشركات تحتاج إلى عدد كبیر نسبیًا من الموارد البشریة
 أن إلىفیما یخص رأس المال المسجل ) 10( تشیر نتائج الجدول رقم :رأس المال المسجل-

بینما نسبة الشركات التي ، ألف دوالر أمریكي300من الشركات یقل رأس مالها عن %) 31.9(
أما الشركات ، %)18.8(بلغت ) $ ألف500 أقل من-$ألف300( رأس مالها المسجل بین یتراوح

%). 49.3(ألف دوالر أمریكي فأكثر فقد بلغت نسبتها 500إلىالتي یصل رأس مالها المسجل 
  .نسبیاً  رأس مال كبیر إلىویستدل من النتائج أن هذا النوع من الشركات یحتاج 

  
)10(جدول رقم

  .)$رأس المال المسجل، عدد العاملین، العمر الزمني للشركة( للخصائص التنظیمیة الوصف اإلحصائي
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة  الخاصیة

  14.5  10  . سنوات5أقل من 
  24.6  17  . سنوات10 أقل من –5من 
  26.1  18  . سنة15 أقل من –10من 
  34.8  24  . سنة فأكثر15من 

  .العمر الزمني للشركة

  100.0  69  المجموع
  26.1  18  . عاملین10أقل من 

  37.7  26  . من العاملین20 أقل من –10من 
  36.2  25  . من العاملین فأكثر20

  .عدد العاملین

  100.0  69  المجموع
  31.9  22  .ألف دوالر300أقل من 

  18.8  13  .ألف دوالر500 أقل من–ألف 300من 
  49.3  34  .ر فأكثر ألف دوال500من 

  .رأس المال المسجل

  100.0  69  المجموع

  
  : ومناقشة النتائج"واقع متغیرات الدراسة"تحلیل مكونات أداة الدراسة / ثانیًا 

،  لمعرفة واقع متغیرات الدراسة عند مجتمع الدراسةستبانة لمكونات اإلإجراء تحلیلقام الباحث ب
لكل فقرة االستجابةدرجة الحسابي لمتوسط ال كان إذا لمعرفة ما )ت(اختباراستخدامفیما یلي نتائج و 

  ،تختلف عنهاأم 3القیمة المتوسطة وهي  تساوي ستبانةمن فقرات مجاالت اإل
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في هذه الحالة تكون آراء مجتمع ف،)(α ≤ 0.05 من مستوى الداللة أكبرSig.(P-value) كانت فإذا
ة  أقل من مستوى الداللـــــــــــــــــــــــــSig.(P-value)كانت وٕاذا، 3 تقترب من القیمة المتوسطة وهي الدراسة

α ≤ 0.05) ( القیمة  یزید أو ینقص عن اإلجابة كان متوسط إذاففي هذه الحالة یمكن تحدید ما
 كانت اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي فإذاختبارمن خالل إشارة قیمة اال، المتوسطة

ستبانة ویمكن توضیح نتائج تحلیل محاور اإل، والعكس صحیح3سطة   یزید عن القیمة المتو جابةلإل
  :ومجاالتها كما یلي

  
  : للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل "األولنتائج تحلیل فقرات مجاالت المحور / أوًال 

)ت(اختباراستخدام، ب" للبیئة ستراتیجيالتحلیل اإل "األول فقرات مجال المحور اختبارتم 
:مجاالت المحور وللمحور بشكل عام وذلك كما یليلكل مجال فرعي من 

  
  :"تحلیل البیئة الداخلیة " األول من المحور األولنتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي -1

استخدام، ب"تحلیل البیئة الداخلیة "األول من المحور األول فقرات المجال الفرعي اختبارتم 
والمجال ، وافقة على كل فقرة من فقرات المجال كانت متوسط درجة المإذالمعرفة ما ) ت (اختبار

وقد كانت النتائج كما ،  قلت عن ذلكأمأم زادت 3قد وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهيبشكل عام 
  : ما یليإلى وأشارت )11(هي موضحة بالجدول رقم 

ابیة  بمتوسطات حسإحصائیاً  دالة األول من المحور األولأن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي .1
وهذا یعني أن درجة الموافقة على الفقرات كانت بین ، )4.38، 3.7(متفاوتة حیث تراوحت بین 

بینما احتلت ،  من حیث األهمیةاألولوقد احتلت الفقرة السادسة الترتیب ، جداً الكبیرة والكبیرة 
 فقرات هذا ومن ذلك یرى الباحث أن مجتمع الدراسة یهتم بجمیع، الفقرة السابعة الترتیب األخیر

المجال وأن أهم العوامل التي تؤخذ بالحسبان عند تحلیل البیئة الداخلیة والتي حازت على الترتیب 
أظهرت التي )2005( هي تقییم الوضع المالي وهذا ما یتفق مع دراسة نصیرات والخطیب األول

خذ بالحسبان عند حاز على مرتبة مرتفعة في العوامل التي تؤ " الوضع المالي"أن العامل المادي 
.ردنیة األاألدویةتحلیل البیئة الداخلیة في شركات تصنیع 

یساوي " تحلیل البیئة الداخلیة " معاً األولأن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الفرعي .2
19.28 تساوي )ت(اختبار، وقیمة  %83.40 وأن المتوسط الحسابي النسبي له یساوي 4.17

 عند مستوى إحصائیاً  هذا المجال دال یعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.ة القیمة االحتمالیوأن 
 لهذا المجال بشكل عام تزید عن االستجابةمتوسط درجة ویستدل من أن ، )(α ≤ 0.05داللة 

 من قبل جداً  أن هناك موافقة بدرجة كبیرة 4.17حیث بلغت ، 3درجة الموافقة المتوسطة وهي
األدویة في محافظات وهذا یعني أن شركات توزیع ،  بشكل عاممجتمع الدراسة على هذا المجال
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 للبیئة كما ستراتیجي من مراحل التحلیل اإلأساسیة وهي مرحلة ، تقوم بتحلیل البیئة الداخلیةغزة
  . النظري لهذه الدراسةاإلطار وكما هو موضح من خالل اإلداريجاء في أدبیات الفكر 

  
  )11(جدول رقم 

 لكل فقرة من فقرات المجال الفرعي األول من المحور (.Sig)قیمة االحتمالیة المتوسط الحسابي وال
  ."تحلیل البیئة الداخلیة"األول 

  م
  فقرات المجال

  تحلیل البیئة الداخلیة
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
)ت(ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.
  الترتیب

 علـــــــــى دراســـــــــة البیئـــــــــة اإلدارةتعمـــــــــل-1
الداخلیــــة للــــشركة للتعــــرف علــــى نقــــاط 

  .القوة واالستفادة منها في المستقبل
4.3386.670.6616.86*0.0002

 علــى التعــرف علــى نقــاط اإلدارةتعمــل -2
  .ضعفها الداخلیة للتغلب علیها

4.3286.380.6516.78*0.0003

0.0004*4.2284.350.7213.95  .شركة بالخطط التوسعیة للاإلدارةتهتم -3

 بتقیــــــــــــــیم التكنولوجیــــــــــــــا اإلدارةتقــــــــــــــوم -4
  .المستخدمة في عملیات الشركة

4.0981.740.8410.81*0.0006

 بالحــــــــــــسبان الخبــــــــــــرات اإلدارةتأخــــــــــــذ -5
  .والكفاءات المتوفرة عند اتخاذ القرارات

4.1683.190.7612.68*0.0005

یـــــــیم الوضـــــــع المـــــــالي  بتقاإلدارةتهـــــــتم -6
  .للشركة عند اتخاذ القرارات

4.3887.540.6916.62*0.0001

 بجمــــع وتقیـــیم المعلومــــات اإلدارةتهـــتم -7
حول مالئمة الهیكل التنظیمي لعملیات 

  .الشركة
3.7073.910.866.70*0.0007

0.000*4.1783.400.5019.28  .جمیع فقرات المجال معاً 

  ).(α ≤ 0.05 عند مستوي داللة إحصائیاً حسابي دال  المتوسط ال*

  
  
  :"تحلیل البیئة الخارجیة "األول نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور -2

استخدامب" تحلیل البیئة الخارجیة "األول فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور اختبارتم 
  .)12(ضحة بالجدول رقم وقد كانت النتائج كما هي مو ، )ت (اختبار
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)12(جدول رقم 
 لكل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  ".تحلیل البیئة الخارجیة"األول 

  م
  فقرات المجال 

  تحلیل البیئة الخارجیة
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

االنحراف 
المعیاري

یمة ق
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.
  الترتیب

 على دراسة البیئة الخارجیة اإلدارةتعمل   -1
للــشركة للتعــرف علــى الفــرص المتوقعــة 

  .واالستفادة منها في المستقبل
4.1382.610.7712.27*0.0006

 على دراسة البیئة الخارجیة اإلدارةتعمل   -2
المحیطــــة بهــــا للتعــــرف علــــى المخــــاطر 

التـــــي تحــــیط بالـــــشركة فـــــي " التهدیــــدات"
  .الوقت الحاضر

4.1683.190.8810.88*0.0004

 على دراسة البیئة الخارجیة اإلدارةتعمل   -3
المحیطــــة بهــــا للتعــــرف علــــى المخــــاطر 

التـــــي تحــــیط بالـــــشركة فـــــي " التهدیــــدات"
  .المستقبل

3.9478.840.918.64*0.0009

بیئتهــا ي  برصــد مـا یحــدث فـاإلدارةتهـتم   -4
  . من تغییراتاالقتصادیة

4.0681.160.929.53*0.0007

البیئــة  برصــد مــا یحــدث فــي اإلدارةتهــتم   -5
  . من تغییراتالسیاسیة

3.8476.810.987.13*0.00010

 بمراعــــــاة القــــــیم والعـــــــادات اإلدارةتهــــــتم   -6
االجتماعیـــــــــة عنـــــــــد القیـــــــــام بأنـــــــــشطتها 

  .المختلفة
4.2584.930.6914.90*0.0002

 برصـــد ومتابعـــة التـــشریعات اإلدارةتهــتم   -7
  .الحكومیة والقوانین المهنیة

4.3586.960.7015.91*0.0001

 بجمع وتقییم المعلومات عن اإلدارةتهتم   -8
  .الظروف التنافسیة

4.2084.060.6515.26*0.0003

 بـــــــالتعرف علـــــــى حاجـــــــات اإلدارةتقــــــوم   -9
  .ورغبات عمالئها

4.1683.190.6315.21*0.0004

 بمتابعــــــة التطــــــور والتقــــــدم اإلدارةتهــــــتم   -10
  .التكنولوجي لالستفادة منه في عملیاتها

4.0180.290.8010.60*0.0008

0.000*4.1182.200.5217.70  جمیع فقرات المجال معاً   

  ).(α ≤ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة*
  : ما یليإلى)12(النتائج في الجدول رقم تشیر 

 بمتوسطات إحصائیاً  دالة األولأن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور .1
وهذا یعني أن درجة الموافقة على الفقرات ، )4.35، 3.84(حسابیة متفاوتة حیث تراوحت بین 
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بینما ،  من حیث األهمیةاألولعة الترتیب  وقد احتلت الفقرة الساب،جداً كانت بین الكبیرة والكبیرة 
.احتلت الفقرة الخامسة الترتیب األخیر

ومن ذلك یرى الباحث أن مجتمع الدراسة یهتم بجمیع فقرات هذا المجال وأن أهم العوامل التي 
 وقد یعود ذلك التشریعات الحكومیة والقوانین المهنیةتؤخذ بالحسبان عند تحلیل البیئة الخارجیة هي 

 رقابة حكومیة وینظم هذا التداول من خالل إلىوالتي یخضع تداولها ، یة حساسیة المنتجات الدوائىإل
.قوانین تفرض على المتعاملین بها بشكل دوري ومستمر

تحلیل البیئة  "األولأن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور .2
)ت(اختبار، قیمة  %82.20حسابي النسبي یساوي  وأن المتوسط ال.114یساوي " الخارجیة
إحصائیاً  هذا المجال دال یعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة  وأن 17.7تساوي 

 لهذا المجال بشكل االستجابةمتوسط درجة ویستدل من أن ، )(α ≤ 0.05عند مستوى داللة 
 أن هناك موافقة بدرجة كبیرة 4.11غت حیث بل، 3عام تزید عن درجة الموافقة المتوسطة وهي

 تقوم بتحلیل البیئة األدویةوهذا یعني أن شركات توزیع ،  على هذا المجال بشكل عامجداً 
 للبیئة كما جاء في أدبیات الفكر ستراتیجي من مرحل التحلیل اإلأساسیةالخارجیة وهي مرحلة 

.ة النظري لهذه الدراساإلطار وكما هو موضح من خالل اإلداري

  :" للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل" بشكل عام األول نتائج تحلیل فقرات المحور -3
لمعرفة ما ) ت (اختباراستخدام، ب" للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل "األول فقرات المجال اختبارتم 

 الدرجة المتوسطة قد وصلت إلى بشكل عام األولالمحور كان متوسط درجة الموافقة على فقرات إذا
  .)13(وقد كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول رقم ،  قلت عن ذلكمأم زادت أ3يوه

  
  )13(جدول رقم 

." للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل" لجمیع فقرات المحور األول (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة

  معاً األولجمیع فقرات المحور 
   للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل

المتوسط 
يالحساب

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  

0.000*4.1382.690.4620.51   للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوي داللةإحصائیاً  المتوسط الحسابي دال               *

األولسط الحسابي لجمیع فقرات المحور  أن المتو إلى)13(تشیر النتائج في الجدول رقم 
، قیمة  %82.69 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي .134یساوي "  للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل"

 هذا المحور یعدلذلك ،0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة  وأن 20.51 تساوي )ت(اختبار
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 لهذا االستجابةمن أن متوسط درجة ، ویستدل )(α ≤ 0.05 عند مستوى داللة إحصائیاً بشكل عام دال 
جداً  أن هناك موافقة بدرجة كبیرة 4.13حیث بلغت ، 3المحور تزید عن درجة الموافقة المتوسطة وهي

  .على جمیع فقرات هذا المحور بشكل عام
ستراتیجي تقوم بعملیة التحلیل اإلاألدویةویرى الباحث من خالل هذه النتائج أن شركات توزیع 

وهو ما ، ستراتیجيكمرحلة أولى من مراحل عملیة التخطیط اإل" تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة"لبیئة ل
 النظري لهذه الدراسة من اإلطار كما هو موضح من خالل اإلداريیتفق مع ما جاء في أدبیات الفكر 

ودراسة ، )2002 ( كدراسة كل من إسماعیلالدراسات السابقة من ناحیة أخرىجاء في ومع ما، ناحیة
ستراتیجي جمیعها أن التحلیل اإلأظهرتوالتي ) 2010(ودراسة صیام ، )2005(نصیرات والخطیب 

  .ستراتیجي من مراحل عملیة التخطیط اإلأساسیة مرحلة یعدللبیئة 
 لكل من تحلیل البیئة الداخلیة االستجابةویرى الباحث أن التقارب في متوسطات درجات 

 أي أن درجة الموافقة علیهما كانت 4.11، 4.17ارجیة والتي كانت على التوالي وتحلیل البیئة الخ
 للبیئة من خالل تحلیل البیئة ستراتیجي الذي یعكس أن عملیة التحلیل اإلاألمرجداً بدرجة كبیرة 

إلىحیث أن نتیجة التحلیل یجب أن تؤدي ، الداخلیة والخارجیة هي عملیة مترابطة ولیست منفصلة
مامها وتعظیم الفائدة منها أهم نقاط القوة التي تمكن الشركة من استغالل أهم الفرص المتاحة تحدید أ

وكذلك تمكن الشركة ، وكذلك تمكنها من مواجهة التهدیدات الخارجیة التي یمكن أن تؤثر على أدائها
وء من تحدید أهم نقاط الضعف التي قد تحول دون استغالل الفرص المتاحة أو قد تسبب في نش

.تهدیدات خارجیة
  

  ":ستراتیجيعناصر التخطیط اإلتوفر "نتائج تحلیل فقرات مجاالت المحور الثاني / ثانیاً 
استخدام، ب"ستراتیجيعناصر التخطیط اإلتوفر " فقرات مجاالت المحور الثاني اختبارتم 

  :لك كما یليلكل مجال فرعي من مجاالت المحور الثاني والمحور الثاني بشكل عام وذ) ت (اختبار
  
  :"وجود رسالة للشركة" من المحور الثاني األول نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي -1

استخدام، ب"وجود رسالة للشركة" من المحور الثاني األول فقرات المجال الفرعي اختبارتم 
لمجال وا،  كانت متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجالإذالمعرفة ما ) ت (اختبار

وقد كانت النتائج كما ،  قلت عن ذلكمأم زادت أ3هي قد وصلت إلي الدرجة المتوسطة و بشكل عام 
  .)14(هي موضحة بالجدول رقم 
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  )14(جدول رقم 
 لكل فقرة من فقرات المجال الفرعي األول من المحور (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  ".وجود رسالة"الثاني 

  م
  

  لمجال وجود رسالةفقرات ا
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.
  الترتیب

0.0005*4.1983.880.6814.38  .لدى الشركة رسالة واضحة تتسم بدقة التعبیر  -1

تعبر رسالة الشركة عن كـل مـن الزبـائن واألسـواق   -2
  .رئیسةال

4.1282.350.6613.99*0.0006

0.0004*4.2384.640.6715.33  .تعبر الرسالة عن قیم وفلسفة الشركة  -3

0.0002*4.2885.590.6217.04  .تعبر الرسالة عن الصورة المرغوبة للشركة  -4

تعبــــر رســــالة الــــشركة عــــن المنتجــــات والخـــــدمات   -5
  . التي تقدمهارئیسةال

4.3486.760.6117.99*0.0001

تراعــــــــــي رســــــــــالة الــــــــــشركة الظــــــــــروف الواقعیـــــــــــة   -6
  .والموضوعیة

4.2484.710.6016.94*0.0003

ٕابـــــداعرســـــالة الـــــشركة طموحـــــة ومحفـــــزة للعمـــــل و   -7
  .العاملین داخل الشركة

4.1082.060.7811.73*0.0007

 خطــط وسیاســات إلــىرســالة الــشركة قابلــة للتحــول   -8
  .وبرامج عمل

3.9979.710.7410.94*0.0008

0.000*4.2083.910.5219.03  جمیع فقرات المجال معاً   

  ).(α ≤ 0.05 عند مستوي داللةإحصائیاً  المتوسط الحسابي دال *
  

  : ما یليإلى)14(تشیر النتائج في الجدول رقم 
إحصائیاً نت دالة كا" وجود رسالة" من المحور الثاني األولأن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي .1

وهذا یعني أن درجة الموافقة ، )4.34، 3.99(بمتوسطات حسابیة متفاوتة حیث تراوحت بین 
 من حیث األول وقد احتلت الفقرة الخامسة الترتیب جداً على الفقرات كانت بین الكبیرة والكبیرة 

 أن مجتمع الدراسة ومن ذلك یرى الباحث، بینما احتلت الفقرة الثامنة الترتیب األخیر، األهمیة
 لدیها رسالة واضحة حیث جاء المتوسط األدویةیهتم بجمیع فقرات هذا المجال وأن شركات توزیع 

مجتمع الدراسة فیما یخص رسالة ات استجابوأن أعلى تركیز في ، 4.19الحسابي لهذه الفقرة 
هذه الفقرة على عن المنتجات والخدمات التي تقدمها حیث حازت ر  أن رسالة الشركة تعبالشركة

التي ) 2005(وهو ما یتفق مع دراسة الخطیب ونصیرات ،  من بین الفقراتاألولالترتیب 
 أن أهم ما ركز علیه المدراء ضمن بعد الرسالة هو أن تعبر الرسالة عن المنتجات أظهرت
.المقدمة
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تي تقدمها  في طبیعة السلع والمنتجات والخدمات الختالف االإلىویعزو الباحث ذلك التركیز 
 التي األدویة كاألدویةهذه الشركات فهناك المعدات والمستلزمات الطبیة وهناك العدید من تصنیفات 

 المخصص بیعها األدویة التي تصرف بدون وصفة طبیة وهناك األدویةتصرف بوصفة طبیة و 
 الذي راألم،  غیر ذلك من التصنیفاتإلىللمستشفیات والتي یحظر تداولها في األسواق الخاصة 

.یعكس تركیز مجتمع الدراسة على أن تعبر رسالة الشركة عن المنتجات والخدمات التي تقدمها
یساوي " وجود رسالة" من المحور الثاني األولأن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الفرعي .2

 وأن19.03 تساوي )ت(اختبار، قیمة  %83.91 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي .204
 عند مستوى داللـة إحصائیاً  هذا المجال دال یعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة 

α ≤ 0.05)(، لهذا المجال تزید عن درجة الموافقة االستجابةیستدل من أن متوسط درجة  و 
 على جمیع فقرات هذا جداً  أن هناك موافقة بدرجة كبیرة 4.20حیث بلغت ، 3هي المتوسطة و 

.بشكل عامالمجال 
 الذي یدلل على األمر،  كبیر برسالة الشركةاهتمام لدیها األدویةوهذا یعني أن شركات توزیع 

وهو ما یتفق مع ما جاء في .  لدى هذه الشركاتستراتیجيوجود عنصر مهم من عناصر التخطیط اإل
ومع ما جاء ، یة النظري لهذه الدراسة من ناحاإلطار وكما هو موضح من خالل اإلداريأدبیات الفكر 

ودراسة ، )2005( كما في دراسة كل من نصیرات والخطیب أخرىفي الدراسات السابقة من ناحیة 
  .ستراتیجي عنصر مهم من عناصر التخطیط اإلیعد أن وجود رسالة  التي أظهرت،)2010(صیام 

  
  :"رئیسةوجود أهداف " نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور الثاني -2

استخدام، ب"رئیسةوجود أهداف " فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور الثاني اختبارتم 
والمجال ،  كانت متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجالإذالمعرفة ما ) ت (اختبار

كما وقد كانت النتائج ،  قلت عن ذلكمأم زادت أ3هي قد وصلت إلي الدرجة المتوسطة و بشكل عام 
  .)15(هي موضحة بالجدول رقم 
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  )15(جدول رقم 
 لكل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  ".وجود أهداف رئیسة"الثاني 

  م
  

  رئیسةفقرات المجال وجود أهداف 
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

االنحراف 
المعیاري

یمة ق
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.
  الترتیب

0.0003*4.1582.940.6315.03  .رسالتهاعنتنبثقعامةأهدافالشركةلدى  -1

ضـمنلتحقیقهـاتـسعىواضـحةأهدافالشركةلدى  -2
  .المتاحةوالظروفاإلمكانیات

4.3386.670.6616.86*0.0001

تحـــدداألجـــلةطویلـــرئیـــسةتـــضع الـــشركة أهـــداف  -3
  .مسبقاإلیهاالتوصلالمطلوبالنتائج

4.0480.870.8110.67*0.0006

التكیــفعلــىوالقـدرةبالمرونــةالـشركةأهــدافتتـسم  -4
  .المتوقعةغیرالمتغیراتمع

3.9979.710.859.65*0.0007

جمیــــــعلــــــدىومفهومــــــةواضــــــحةالــــــشركةأهــــــداف  -5
  .الشركةفيالعاملین

4.1683.190.8012.08*0.0002

0.0004*4.1282.320.7811.93  .المتمیزاألداءعلىالعاملینتحفزالشركةأهداف  -6

لتحقیــــــقالمناســــــبةاتســــــتراتیجیاإلالــــــشركةتختـــــار  -7
الداخلیــــــــةظروفهــــــــامــــــــعیــــــــتالءمبمــــــــااألهــــــــداف
  .والخارجیة

4.1082.030.7711.89*0.0005

0.000*4.1382.530.5517.00  جمیع فقرات المجال معاً   

  ).(α ≤ 0.05 عند مستوي داللةإحصائیاً  المتوسط الحسابي دال *
  

  : ما یليإلى)15(تشیر النتائج في الجدول رقم 
 بمتوسطات حسابیة متفاوتة حیث تراوحت بین إحصائیاً أن كل فقرة من فقرات المجال كانت دالة .1

بینما احتلت الفقرة ،  من حیث األهمیةاألولة الترتیب  وقد احتلت الفقرة الثانی،)4.33، 3.99(
.الرابعة الترتیب األخیر

ومن ذلك یرى الباحث أن مجتمع الدراسة یهتم بجمیع فقرات هذا المجال وأن معظم شركات 
، 4.15 لدیها أهداف عامة تنبثق عن رسالتها حیث جاء المتوسط الحسابي لهذه الفقرة األدویةتوزیع 

الشركة كان أن لدىرئیسة الاألهداف فیما یخص مجتمع الدراسةات استجابیز في وأن أعلى ترك
المتاحة حیث حازت هذه الفقرة على والظروفاإلمكانیاتضمنلتحقیقهاتسعىواضحةأهداف

 أن المدراء في أظهرتالتي ) 2001( مع دراسة النجار اتفقوهو ما ،  من بین الفقراتاألولالترتیب 
اعیة الصغیرة تهتم بدرجة كبیرة في وضع أهداف واضحة یسعون لتحقیقها ضمن المنظمات الصن

 نفس النتیجة في أظهرتالتي ) 2010(كما ویتفق مع دراسة صیام ،  والظروف المتاحةاإلمكانیات
.المؤسسات األهلیة النسویة
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داف وجود أه"أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور الثاني .2
 تساوي )ت(اختبار، قیمة  %82.53 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 4.13یساوي " رئیسة

 عند إحصائیاً  هذا المجال دال یعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة  وأن 17.00
 لهذا المجال تزید عن درجة االستجابة من أن متوسط درجة ، ویستدل)(α ≤ 0.05مستوى داللة 

 على جمیع جداً  أن هناك موافقة بدرجة كبیرة 4.13حیث بلغت ، 3هي وافقة المتوسطة و الم
األمر، رئیسة لدیها أهداف األدویةوهذا یعني أن شركات توزیع ، فقرات هذا المجال بشكل عام

وهو ما یتفق مع ما . ستراتیجيالذي یدلل على وجود عنصر آخر مهم من عناصر التخطیط اإل
،  النظري لهذه الدراسة من ناحیةاإلطار كما هو موضح من خالل اإلداريالفكر جاء في أدبیات 

 كما في دراسة كل من نصیرات والخطیب أخرىجاء في دراسات سابقة من ناحیة ومع ما
 عنصر یعدرئیسة الاألهداف جمیعها أن توفر أظهرتوالتي ) 2010(ودراسة صیام ) 2005(

  .ستراتیجيمهم من عناصر التخطیط اإل
  
  :"وجود خطط وسیاسات وبرامج" نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور الثاني -3

، "وجود خطط وسیاسات وبرامج" فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور الثاني اختبارتم 
  : ما یليإلى وأشارت )16(وقد كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول رقم ، )ت (اختباراستخدامب

 بمتوسطات إحصائیاً أن كل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور الثاني كانت دالة .1
األدویةن شركات توزیع أویستدل من النتائج ، )4.19، 3.91(حسابیة متفاوتة حیث تراوحت بین 

 لكل منها اإلجابةتهتم بالسیاسات والخطط والبرامج وذلك بنسب متفاوتة حیث جاءت متوسطات 
ومن ذلك یرى الباحث أن مجتمع الدراسة یهتم بجمیع فقرات ، 3.93، 4.15، 4.19لى التوالي ع

األمر.  لدیها خطط وسیاسات وبرامجاألدویةهذا المجال بشكل عام وأن معظم شركات توزیع 
األولهتمام أن االأظهرتالتي ) 2005(الذي جاء مختلف عن نتائج دراسة الخطیب ونصیرات 

ى ومن ثم البرامج األول ینصب على الخطط بالدرجة ردنیة األاألدویةإنتاجركات للمدراء في ش
 تختلف في طبیعتها عن نتاج أن شركات اإلإلىختالفویعزو الباحث هذا اال، ومن ثم السیاسات

 تهتم بالخطط التنفیذیة والتشغیلیة لضمان سیر العملیة نتاجشركات التوزیع حیث أن شركات اإل
 بالسیاسات البیعیة والسیاسات التي توضح نظام أكبرما شركات التوزیع تهتم بشكل یة بیننتاجاإل

.التعامل معها مع كافة أصحاب المصالح
وجود خطط "أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور الثاني .2

اختبار، قیمة %79.97 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 4.00یساوي " وسیاسات وبرامج
 هذا المجال دال یعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة  وأن 13.91 تساوي )ت(

 لهذا المجال االستجابةمن أن متوسط درجة ، ویستدل )(α ≤ 0.05 عند مستوى داللة إحصائیاً 



93

رة على  أن هناك موافقة بدرجة كبی4.00 والتي بلغت 3تزید عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
.جمیع فقرات هذا المجال بشكل عام

 الذي یدلل على وجود األمر،  لدیها خطط وسیاسات وبرامجاألدویةوهذا یعني أن شركات توزیع 
وهذا ما یتفق مع ما جاء في أدبیات الفكر ، ستراتیجيعنصر آخر مهم من عناصر التخطیط اإل

جاء في دراسات ومع ما، اسة من ناحیة النظري لهذه الدر اإلطار كما هو موضح من خالل اإلداري
ودراسة صیام ) 2005( كما جاء في دراسة كل من نصیرات والخطیب أخرىسابقة من ناحیة 

 من عناصر أساسیة أن الخطط والسیاسات والبرامج هي عناصر مهمة و أظهرتوالتي ) 2010(
  .ستراتیجيالتخطیط اإل

  

  )16(جدول رقم 
 لكل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور (.Sig)الیة المتوسط الحسابي والقیمة االحتم

  ".وجود خطط وسیاسات وبرامج"الثاني 

  م
  

  فقرات المجال
  وجود خطط وسیاسات وبرامج

المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.
  الترتیب

الالزمــةالتنفیذیــةالخطــطوضــعبالــشركةتقــوم  -1
  .والفرعیةرئیسةالاألهدافلتحقیق

4.1582.990.7412.65*0.0002

تحـــددومیزانیـــاتبـــرامجعلـــىالخطـــطتحتـــوي  -2
  .الشركةأهدافتحقیقبهاسیتمالتيالكیفیة

4.0080.000.7710.83*0.0003

والمتابعـــةللرقابــةبـــرامجعلــىالخطـــطتحتــوي  -3
  .لهاخططكمااألمورسیرمنللتأكد

3.9178.260.878.72*0.0008

لكافـةواضـحة ومفهومـةلدى الشركة سیاسـات  -4
  .العاملین

4.1983.770.8811.23*0.0001

لكافـــةشـــاملةالـــشركةتتبعهـــاالتـــيالـــسیاسات  -5
  .األنشطة

3.9679.130.889.01*0.0004

 تعـــدیلها سیاســـات الـــشركة مرنـــة بحیـــث یمكـــن  -6
  .حسب متطلبات العمل

3.9378.550.918.44*0.0005

بتحقیــــقالمرتبطــــةالــــشركةبــــرامجإعــــدادیــــتم  -7
المعنیــــةالجهــــاتإشــــراكخــــاللمــــنأهــــدافها
  .بالشركة

3.9378.550.7510.22*0.0005

الجهـــاتبمــشاركةموازنــات مالیـــة إعـــدادیــتم  -8
توالمـــــــــصروفااإلیـــــــــراداتلتحدیـــــــــدالمعنیــــــــة
  .بالشركةالخاصة

3.9378.550.799.73*0.0005

0.000*4.0079.970.6013.91  جمیع فقرات المجال معاً   

  ).(α ≤ 0.05 عند مستوي داللة إحصائیاً  المتوسط الحسابي دال *
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  :"ستراتیجيتوفر عناصر التخطیط اإل" نتائج تحلیل جمیع فقرات المحور الثاني بشكل عام -4
، "ستراتیجيتوفر عناصر التخطیط اإل"جمیع فقرات المحور الثاني بشكل عام اختبارتم 

 كان متوسط درجة الموافقة على جمیع فقرات المحور الثاني بشكل إذالمعرفة ما ) ت (اختباراستخدامب
وقد كانت النتائج كما هي ،  قلت عن ذلكمأم زادت أ3هي قد وصلت إلي الدرجة المتوسطة و عام 

  .)17(ول رقمموضحة بالجد
  

  )17(جدول رقم 
توفر عناصر التخطیط " لجمیع فقرات المحور الثاني (.Sig)یةقیمة االحتمالالالمتوسط الحسابي و 

  ".اإلستراتیجي

  ستراتیجيعناصر التخطیط اإلتوفر جمیع فقرات المحور 
المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
ختباراال

القیمة
االحتمالیة 

)Sig(.

0.000*4.1082.050.5018.25  ستراتیجيعناصر التخطیط اإلتوفر 

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوي داللة إحصائیاً  المتوسط الحسابي دال              *
  

 أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثاني إلى)17(تشیر النتائج في الجدول رقم 
،  %82.05 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي .104یساوي " ستراتیجيإلتوفر عناصر التخطیط ا"

 هذا المحور یعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة  وأن 18.25 تساوي )ت(اختبارقیمة 
 لهذا االستجابةیستدل من أن متوسط درجة ، و )(α ≤ 0.05 عند مستوى داللة إحصائیاً بشكل عام دال 
جداً  أن هناك موافقة بدرجة كبیرة 4.10 والتي بلغت 3هي ن درجة الموافقة المتوسطة و المحور تزید ع

األدویةوهذا یعني أن شركات توزیع ، من قبل مجتمع الدراسة على جمیع فقرات هذا المحور بشكل عام
  .ستراتیجي لعملیة التخطیط اإلساسیةتتوفر لدیها العناصر األفي محافظات غزة 

  
  :"ستراتیجيممارسة التخطیط اإل "معاً  والمحور الثاني األول تحلیل جمیع فقرات المحور نتائج/ ثالثاً 

األول فقرات المحور اختبارمن خالل " ستراتیجيممارسة التخطیط اإل" جمیع فقرات اختبارتم 
 كان إذالمعرفة ما ) ت (اختباراستخداموذلك ب) 40إلى 1من(وهي الفقرات ، معاً والمحور الثاني 

 وصلت إلي الدرجة  بشكل عام قدستراتیجيتوسط درجة الموافقة على كل فقرات ممارسة التخطیط اإلم
  .)18(وقد كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول رقم ،  قلت عن ذلكمأم زادت أ3هي المتوسطة و 
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  )18(جدول رقم 
  . اإلستراتیجي لجمیع فقرات ممارسة التخطیط(.Sig)یةقیمة االحتمالالالمتوسط الحسابي و 

المتوسط    والمحور الثاني معاً األولجمیع فقرات المحور 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.

*4.1182.200.4520.380.000  ستراتیجيممارسة التخطیط اإل

  .)(α ≤ 0.05عند مستوي داللة إحصائیاً  المتوسط الحسابي دال              *
  

 أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات ممارسة التخطیط إلى)18(تشیر النتائج في الجدول رقم 
 تساوي )ت(اختبار، قیمة  %82.20 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي .114 تساوي ستراتیجياإل

 بشكل ستراتیجيارسة التخطیط اإل ممتعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة  وأن 20.38
 على االستجابةیستدل من أن متوسط درجة ، و )(α ≤ 0.05 عند مستوى داللة إحصائیاً عام دالة 

، 3هي  بشكل عام تزید عن درجة الموافقة المتوسطة و ستراتیجيجمیع فقرات ممارسة التخطیط اإل
وهذا ، ع الدراسة على جمیع الفقرات من قبل مجتمجداً  أن هناك موافقة بدرجة كبیرة 4.11حیث بلغت 

 من خالل ستراتیجي تمارس عملیة التخطیط اإلشركات توزیع األدویة في محافظات غزةیعني أن 
 كما أوضحه ستراتیجيوهو ما یتفق مع جاء في األدبیات المتعلقة بالتخطیط اإل،  لهساسیةالمراحل األ

ستراتیجيه الدراسات السابقة المتعلقة بالتخطیط اإلأظهرت ما إلىضافة النظري لهذه الدراسة باإلاإلطار
 جمیعها أن التخطیط أظهرتوالتي ) 2010(ودراسة صیام ) 2005(كدراسة نصیرات والخطیب 

ة ستراتیجی ومرحلة صیاغة اإلستراتیجي وهي مرحلة التحلیل اإلأساسیة یعتمد على مراحل ستراتیجياإل
والخطط والسیاسات ، رئیسة الاألهدافو ، مثلة في الرسالة المتستراتیجيمن خالل عناصر التخطیط اإل

.والبرامج
ستراتیجيغزة بعملیة التخطیط اإلمحافظاتفي األدویةویعزو الباحث قیام شركات توزیع 

 من الشركات من حیث خرىن طبیعة عمل هذه الشركات ال یختلف عن األنواع األأإلى به هتمامواال
 وفهم ودراسة بیئة ،مد على التوجهات طویلة األیزركوالت،فه من غموض بالمستقبل وما یكتنهتماماال
عمل الداخلیة والخارجیة بما یسمح باكتشاف نقاط القوة والضعف وربطها بالفرص والمخاطر الحالیة ال

 الذي یعكس أهمیة التخطیط األمر، ستغالل الفرص وتجنب المخاطرال الخارجیة ةبیئالوالمستقبلیة في 
 لهذه الشركات كما هو مهم لغیرها من الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة حتى يستراتیجاإل

 والنمو وتقویة المركز التنافسي لها وهذا ما یتفق مع العدید من الدراسات ستمرارتتمكن من البقاء واال
 في ستراتیجي التي تطرقت للتخطیط اإلBerry (1998)كدراسة ، التي تناولت قطاعات مختلفة
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 في ستراتیجي التي تناولت التخطیط اإل)2002(ودراسة إسماعیل ، ت التكنولوجیا المتقدمةشركا
 في شركات ستراتیجي التي تناولت التخطیط اإل)2005(ودراسة نصیرات والخطیب ، المنظمات العامة

، في قطاع المقاوالتستراتیجي التي تناولت التخطیط اإل)2005(ودراسة عطا اهللا ،األدویةتصنیع 
،  في الشركات الصناعیة الصغیرةستراتیجي التي تناولت التخطیط اإلEl-Mobayed (2006)ودراسة 

 في بعض المنظمات الصناعیة ستراتیجي والتي تناولت معوقات التخطیط اإل)2006(ودراسة مصري 
  .العامة والخاصة

  
  ":المیزة التنافسیة"نتائج تحلیل فقرات مجاالت المحور الثالث / رابعاً 

لكل مجال ) ت (اختباراستخدام، ب"المیزة التنافسیة" فقرات مجاالت المحور الثالث اختبارم ت
  :فرعي من مجاالت المحور الثالث والمحور بشكل عام وذلك كما یلي

  
  :"التمایز" من المحور الثالث األول نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي -1

وكانت ) ت(اختباراستخدام، ب"التمایز"محور الثالث  من الاألول فقرات المجال الفرعي اختبارتم 
  : ما یليإلى والذي أشار )19(النتائج كما یوضحها الجدول رقم 

 بمتوسطات حسابیة متفاوتة حیث إحصائیاً أن كل فقرة من فقرات مجال التمایز كانت دالة .1
بینما ،  األهمیة من حیثاألولوقد احتلت الفقرة الرابعة الترتیب ، )4.32، 3.64(تراوحت بین 

  .احتلت الفقرة السادسة الترتیب األخیر
 شبكات توزیع سریعة وفعالة في امتالكویعزو الباحث تركیز مجتمع الدراسة في تمایزهم على 

نتظار تحتمل اال سلع حساسة وأن الحاجة لها ال األدویة أن إلى المنتجات والخدمات للعمالء إیصال
 المنتجات والخدمات للعمالء بشكل إیصالعى للتمایز في سرعة  الذي یجعل هذه الشركات تساألمر
التي أجریت على شركات ) 2004( هذه النتیجة مع ما جاء في دراسة جرار وقد اختلفت، جداً كبیر 
،  میزة تنافسیة لهایعد الشركة لشبكة توزیع واسعة ال امتالك أن أظهرتو ،  الفلسطینیةاألدویةإنتاج

 شبكات توزیع واسعة ألنها تعتمد على امتالك ال تهتم باألدویةإنتاجأن شركة إلىویعزو الباحث ذلك 
 عند األمربینما یختلف ،  منتجاتها للمستهلك النهائيإیصال في األدویةالوكالء وشركات توزیع 

شركات التوزیع فهي تعتمد في عملیاتها على الحصول على المنتجات من الشركات المصنعة لتقوم 
 الذي یتطلب منها أن تمتلك شبكات توزیع سریعة وفعالة األمرفة أماكن تواجد العمالء بتوصیلها لكا

  . حتى تتمیز عن غیرها من الشركات
یساوي " التمایز" من المحور الثالث األولأن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الفرعي .2

 وأن 14.74 تساوي )ت(اختبار، قیمة  %80.50 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 4.02
 عند مستوى داللة إحصائیاً  هذا المجال دال یعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة 
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α ≤ 0.05)( لهذا المجال تزید عن درجة الموافقة االستجابةیستدل من أن متوسط درجة ، و 
قرات هذا  على جمیع فجداً  أن هناك موافقة بدرجة كبیرة 4.02حیث بلغت ، 3هي المتوسطة و 

ات مجتمع الدراسة كانت ایجابیة تجاه اعتماد الذي یوضح أن تصور األمر، المجال بشكل عام
  .ة تنافسیةإستراتیجیالتمایز ك

األدویة على فقرات هذا المجال أن شركات توزیع مجتمع الدراسةة استجابویرى الباحث من خالل 
ات التنافسیة المهمة لتحقیق المیزة ستراتیجیاإل به كأحد اهتمامتعتمد على التمایز بشكل كبیر ولدیها 

اإلطار الذي تم توضیحه من خالل األمرالتنافسیة وهذا ما یتفق مع العدید من الكتاب والباحثین 
دراسة عثمان ومع ما جاء في الدراسات السابقة من ناحیة أخرى ك، من ناحیةالنظري لهذه الدراسة 

 في شركات جداً  تحقیق المیزة التنافسیة بدرجة كبیرة إلى أن التمایز یؤدي أظهرت التي )2003(
 التي أكدت على نفس النتیجة في شركات تصنیع )2004(ودراسة جرار ، ردنیة األاألدویةتصنیع 
  .  الفلسطینیةاألدویة

  

  )19(جدول رقم 
لمحور  لكل فقرة من فقرات مجال الفرعي األول من ا(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  ".التمایز"الثالث 

  م
  فقرات المجال التمایز  

المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.
  الترتیب

تقــدم الــشركة منتجاتهــا وخــدماتها بطــرق مختلفــة   -1
  .عن منافسیها

3.8777.390.957.58*0.0006

 للطلبـــات االســـتجابةالقـــدرة علـــى لـــدى الـــشركة   -2
  .السوقیة بسرعة

4.0781.450.7911.25*0.0004

تقــــــــــدم الــــــــــشركة منتجــــــــــات وخــــــــــدمات بمزایــــــــــا   -3
  .ومواصفات مختلفة عن المنافسین

3.9378.550.859.11*0.0005

تملـــك الـــشركة شـــبكة توزیـــع ســـریعة وفعالـــة فـــي   -4
  . المنتجات والخدمات للعمالءإیصال

4.3286.380.6516.78*0.0001

لـدى الــشركة التقنیــات المتطــورة المالئمــة لتقــدیم   -5
المنتجــــات والخــــدمات بـــــشكل یلبــــي احتیاجـــــات 

  .العمالء
4.1282.320.7013.29*0.0003

لدى الشركة أنظمة فحص وسیطرة ورقابة علـى   -6
  .المنتجات التي تقدمها للعمالء

3.6472.751.015.22*0.0007

ة الكفـؤة اإلداریـلدى الشركة المـؤهالت العلمیـة و   -7
التــــي تــــساهم فــــي تقــــدیم المنتجــــات والخـــــدمات 

  .بشكل ممیز
4.2384.640.6017.12*0.0002

0.000*4.0280.500.5814.74  جمیع فقرات المجال معاً   

  ).(α ≤ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة*
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  :"بداعاإل"رات المجال الفرعي الثاني من المحور الثالث  نتائج تحلیل فق-2
) ت(اختباراستخدام، ب"بداعاإل" فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور الثالث اختبارتم 
قد والمجال بشكل عام ،  كان متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجالإذالمعرفة ما 

وقد كانت النتائج كما هي موضحة ،  قلت عن ذلكمم زادت أأ3هي وصلت إلي الدرجة المتوسطة و 
  .)20(بالجدول رقم 

  

  )20(جدول رقم 
 لكل فقرة من فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  ".اإلبداع"الثالث 

  م
  بداعفقرات مجال اإل  

المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

النحراف ا
المعیاري

قیمة 
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.
  الترتیب

تقــوم الــشركة بتطــویر وتجدیــد أســالیبها فــي تقــدیم   -1
  .المنتجات والخدمات

4.0380.580.8410.18*0.0001

تعمــل الــشركة علــى جمــع ومــشاركة المعلومــات   -2
 الجدیــــدة فــــي تقــــدیم المنتجــــات فكــــارلتطــــویر األ
  .والخدمات

3.9178.260.898.55*0.0004

تعمــل الـــشركة علـــى اســـتثمار الطاقـــات المتمیـــزة   -3
  .لدى العاملین

4.0080.000.8210.10*0.0002

0.0003*3.9478.821.057.40  .تقدم الشركة مزایا متجددة للمتعاملین معها  -4

طــــــویر طـــــــرق تتعمــــــل الـــــــشركة علــــــى تجدیـــــــد و   -5
 بالمعلومـــات عــــن مإلمـــدادهاالتـــصال بعمالئهـــا 

  .یا التي تقدمهااالمز 
3.9178.260.977.85*0.0004

0.000*3.9679.190.7910.12  جمیع فقرات المجال معاً   

  ).(α ≤ 0.05 عند مستوي داللةإحصائیاً  المتوسط الحسابي دال *
  

  : ما یليإلى)20(تشیر النتائج في الجدول رقم 
 بمتوسطات حسابیة متفاوتة حیث تراوحت بین إحصائیاً نت دالة أن كل فقرة من فقرات المجال كا.1

بینما احتلت كل من ،  من حیث األهمیةاألولى الترتیب األولوقد احتلت الفقرة ، )4.03، 3.91(
  .الفقرات الثانیة والخامسة الترتیب األخیر

م في تقدیم  من خالل تطویر وتجدید أسالیبهبداع على اإلمجتمع الدراسةویعزو الباحث تركیز 
 أن مجموعات المنتجات الدوائیة تكاد تكون هي نفسها في جمیع شركات إلىالمنتجات والخدمات 

 هذه المنتجات ٕایصال في أسالیب تقدیم و بداع الذي یجعل هذه الشركات تسعى لإلاألمراألدویةتوزیع 
  .خرىوهو ما یؤثر على تفضیل العمالء للتعامل مع شركة دون األ، للعمالء
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یساوي " بداعاإل"المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور الثالث أن .2
 وأن 10.12 تساوي )ت(اختبار، قیمة  %79.19 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 3.96

 عند مستوى داللـة إحصائیاً  هذا المجال دال یعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة 
α ≤ 0.05)( لهذا المجال تزید عن درجة الموافقة االستجابةیستدل من أن متوسط درجة ، و 

 أن هناك موافقة بدرجة كبیرة على جمیع فقرات هذا المجال 3.96 والتي بلغت 3المتوسطة وهي 
  .بشكل عام

 على فقرات هذا المجال أن شركات توزیع مجتمع الدراسةة استجابویرى الباحث من خالل 
ات المهمة لتحقیق المیزة التنافسیة ستراتیجی به كأحد اإلاهتمام بدرجة كبیر ولدیها بداعد اإل تعتماألدویة

 النظري لهذه اإلطار الذي تم توضیحه من خالل األمروهذا ما یتفق مع العدید من الكتاب والباحثین 
ودراسة ، )2003(ودراسة بدر ، Jay) 2003(ویتفق أیضا مع الدراسات السابقة كدراسة  . الدراسة

بداع جمیعها أهمیة ودور اإلأظهرتوالتي ) 2005(ودراسة السكارنة ، )2004(التمیمي والخشالي 
  .ي في تحقیق المیزة التنافسیة للمنظماتبداعوالسلوك اإل

  
  :"األقلالتكلفة " نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور الثالث -3

اختباراستخدام، ب"األقلالتكلفة "لثالث من المحور الثالث  فقرات المجال الفرعي ااختبارتم 
والمجال بشكل عام ،  كانت متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجالإذالمعرفة ما ) ت(

وقد كانت النتائج كما هي ،  قلت عن ذلكمأم زادت أ3قد وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 
  : ما یليإلىت وأشار )21(موضحة بالجدول رقم 

 بمتوسطات حسابیة متفاوتة حیث تراوحت بین إحصائیاً أن غالبیة فقرات المجال كانت دالة .1
وقد احتلت الفقرة الخامسة التي تمثلت بممارسة الشركة رقابة مالیة على ، )4.26، 3.96(

جاء في  هذه النتیجة مع مااتفقت من حیث األهمیة وقد األول بشكل عام الترتیب اإلنفاق
 أن مضمون هذه الفقرة جاء بمرتبة متقدمة عند المدراء أظهرتالتي ) 2003(راسة عثمان د

ولم تكن الفقرة ، بینما احتلت الفقرة الثالثة الترتیب األخیر، ردنیة األاألدویةإنتاجفي شركات 
 أن ثقافةإلىإحصائیاً ویعزو الباحث عدم داللة الفقرة الثانیة ، یةإحصائالثانیة ذات داللة 

وألن تكالیفها ،  البحوث وجمع المعلومات بطرق علمیة غیر موجودة عند هذه الشركاتإجراء
ات الالزمة  من العائد المتأتي من ورائها نظرا لسهولة الحصول على المعلومأكبرتكون 
  . أن حجم السوق صغیر من حیث المتعاملین فیهباعتبار

" األقلالتكلفة "لثالث من المحور الثالث أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الفرعي ا.2
 تساوي )ت(اختبار، قیمة  %78.09 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 3.90یساوي 
 عند إحصائیاً  هذا المجال دال یعدلذلك 0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة  وأن 11.49
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 لهذا المجال تزید عن ةاالستجابیستدل من أن متوسط درجة ، و )(α ≤ 0.05مستوى داللــة 
 أن هناك موافقة بدرجة كبیرة من قبل مجتمع 3.9 والتي بلغت 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  .الدراسة على جمیع فقرات هذا المجال بشكل عام
 على فقرات هذا المجال أن شركات توزیع مجتمع الدراسةة استجابویرى الباحث من خالل 

ات المهمة لتحقیق المیزة التنافسیة وهذا ستراتیجی كأحد اإلا بههتمامولدیها اال تعتمد تقلیل التكلفة األدویة
 النظري لهذه اإلطار الذي تم توضیحه من خالل األمرما یتفق مع العدید من الكتاب والباحثین 

، )2003(ودراسة عثمان ، )2000(ویتفق أیضا مع الدراسات السابقة كدراسة الروسان . الدراسة
 على عتماد جمیعها على أن االأظهرت والتي )2004(ودراسة جرار، )2005(ارنة ودراسة السك

  . تحقیق المیزة التنافسیةإلىة تقلیل التكلفة تؤدي إستراتیجی
  

  )21(جدول رقم 
  ".التكلفة األقل"المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة لفقرات المجال الفرعي الثالث من المحور الثالث 

  م
  األقلتكلفة فقرات مجال ال  

المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.
  الترتیب

 تخفیض تكالیف كافة المنتجات إلىتعمل الشركة   -1
  .والخدمات التي تقدمها لعمالئها

4.0480.870.919.48*0.0003

بحث والتطویر تعمل الشركة على دعم أنشطة ال  -2
من أجل تقلیل تكالیف المنتجات والخدمات التي 

  .تقدمها
3.2064.061.321.270.1045

 من اقتصادیات االستفادةتعمل الشركة على   -3
 المادیة یاتهامكانإلالحجم واالستغالل العالي 

  .لتقلیل التكالیف
3.9679.130.869.19*0.0004

ف التوزیع یلاكتض یخفتتعمل الشركة على   -4
  .مكاناإلالترویج قدر /

4.0681.160.8410.49*0.0002

 بشكل اإلنفاقتمارس الشركة رقابة مالیة على   -5
  .عام

4.2685.220.7414.14*0.0001

0.000*3.9078.090.6511.49  جمیع فقرات المجال معاً   

  ).(α ≤ 0.05 عند مستوي داللةإحصائیاً  المتوسط الحسابي دال *
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  :"المیزة التنافسیة" نتائج تحلیل جمیع فقرات المحور الثالث بشكل عام -4
إذالمعرفة ما ) ت (اختباراستخدام، ب"المیزة التنافسیة" جمیع فقرات المحور الثالث اختبارتم 

قد وصلت إلي الدرجة كان متوسط درجة الموافقة على جمیع فقرات المحور الثالث بشكل عام 
.)22(وقد كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول رقم ،  قلت عن ذلكمأم زادت أ3 وهي المتوسطة

  

  )22(جدول رقم 
  ".المیزة التنافسیة" لجمیع فقرات المحور الثالث (.Sig)یةقیمة االحتمالالالمتوسط الحسابي و 

  "المیزة التنافسیة"جمیع فقرات المجال 
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
ختباراال

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.

0.000*3.9779.400.5614.39  المیزة التنافسیة

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوي داللةإحصائیاً  المتوسط الحسابي دال             *
  

لث  أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثاإلى)22(تشیر النتائج في الجدول رقم 
)ت(اختبار، قیمة  %79.40 وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 3.97یساوي " المیزة التنافسیة"

 هذا المحور بشكل عام دال یعدلذلك ،0.000تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة  وأن 14.39تساوي 
محور تزید  لهذا الاالستجابةیستدل من أن متوسط درجة و ، )(α ≤ 0.05 عند مستوى داللة إحصائیاً 

 أن هناك موافقة بدرجة كبیرة على جمیع فقرات 3.97 والتي بلغت 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 بتحقیق المیزة التنافسیة األدویة شركات توزیع اهتمام الذي یوضح األمر، هذا المحور بشكل عام

. األقلالتكلفة و ، بداعواإل، ات التنافسیة المتمثلة بالتمایزستراتیجی على اإلعتمادباال
ت هذه النتائج متوافقة مع ما أوضحه العدید من الكتاب والباحثین كما جاء في ءوقد جا

 النظري لهذه الدراسة من ناحیة وما جاءت به العدید من الدراسات السابقة التي تناولت المیزة اإلطار
ودراسة ، )2003(ودراسة عثمان ، )2000( كدراسة كل من الروسان أخرىالتنافسیة من ناحیة 

 والتي أكدت جمیعها على تأثیر التمایز والقیادة الشاملة )2004(ودراسة جرار ، )2004(العضایلة 
ي بداع والسلوك اإلبداع أكدت على تأثیر اإلأخرىودراسات ، للتكلفة الدنیا على تحقیق المیزة التنافسیة

ودراسة ، )2004(التمیمي والخشالي ودراسة كل من، Jay (2003)في تحقیق المیزة التنافسیة كدراسة 
  .)2005(السكارنة 
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  : ومناقشة النتائج فرضیات الدراسةاختبار/ ثالثًا 
 بیرسون لمعرفة العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر رتباط معامل االاستخدامقام الباحث ب

 البیانات تتبع التوزیع الطبیعي  بیرسون ألنرتباط معامل االاستخداموقد جاء ) المیزة التنافسیة(التابع 
  .(K-S)اختبارحسب نتائج 

  
بین )(α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائتوجد عالقة ذات داللة :ىاألولة الفرضیة الرئیس

) األقلالتكلفة ، بداعاإل، التمایز( وتحقیق المیزة التنافسیة المتمثلة فيستراتیجيممارسة التخطیط اإل
  .ة في محافظات غزةشركات توزیع األدویل
  

  :التالیة الفرضیات الفرعیةاختبار هذه الفرضیة نقوم باختبارولغرض 
بین)(α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة توجد عالقة : )1.1( الفرضیة اختبار

  .شركات توزیع األدویة في محافظات غزة للبیئة وتحقیق المیزة التنافسیة لستراتیجيالتحلیل اإل
ظهار بیرسون وذلك إلرتباطستخدام معامل االا هذه الفرضیات الفرعیة قام الباحث بختباروال
والتحلیل ، تحلیل البیئة الخارجیة، تحلیل البیئة الداخلیة( والعالقة بین كل من رتباطمدى اال

شكل وبین كل عنصر من عناصر المیزة التنافسیة والمیزة التنافسیة ب)  للبیئة بشكل عامستراتیجياإل
  .)23(وكانت النتائج كما یوضحها الجدول رقم ، عام
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  )23(جدول رقم 
  . المیزة التنافسیةنتائج معامل االرتباط بین التحلیل اإلستراتیجي للبیئة وعناصر

  المجاالت
  معامل بیرسون

 (.Sig)القیمة االحتمالیة  رتباطلال 

0.001*0.378  .التمایز

0.000*0.454  .بداعاإل

0.011*0.274.األقلالتكلفة 

لیة
داخ

ة ال
لبیئ

ل ا
حلی

ت
.

0.000*0.443  .المیزة التنافسیة

0.000*0.641  .التمایز

0.000*0.644  .بداعاإل

0.000*0.494.األقلالتكلفة 

جیة
خار

ة ال
لبیئ

ل ا
حلی

ت
.

0.000*0.709  .المیزة التنافسیة

0.000*0.598  .التمایز

0.000*0.634  .بداعاإل

0.000*0.453  .األقلالتكلفة 

 اإل
لیل

لتح
ا

جي
راتی

ست
كل 

بش
ئة 

للبی
.عام 

0.000*0.672  .المیزة التنافسیة

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوي داللة إحصائیاً  دال رتباطاال                *
  

  : ما یليإلى)23(تشیر النتائج في الجدول رقم 
والً    :فیما یخص تحلیل البیئة الداخلیة/ أ

، وأن القیمة االحتمالیة 0.378 بین تحلیل البیئة الداخلیة والتمایز یساوي رتباط معامل االأن  -أ
)Sig (. وهي أقل من مستوي الداللة 0.001 تساويα ≤ 0.05)( ، وحیث أنه كلما اقترب

وكلما كان ،  الواحد الصحیح الموجب كلما كانت العالقة طردیة أقوىإلىرتباطمعامل اال
وحیث أن ،  الواحد الصحیح السالب كانت العالقة عكسیة أقوىإلى یقترب رتباطمعامل اال
 فهذا یعني أن هناك عالقة 0.378 بین تحلیل البیئة الداخلیة والتمایز یساوي رتباطمعامل اال

 الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة األمر، طردیة ضعیفة بین تحلیل البیئة الداخلیة والتمایز
. قلیلاعتماد التمایز إلىئة الداخلیة للوصول یعتمد على تحلیل البی
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، وأن القیمة االحتمالیة 0.454 یساوي بداع بین تحلیل البیئة الداخلیة واإلرتباطأن معامل اال  - ب
)Sig (. وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساويα ≤ 0.05)( ، وهذا یعني أن هناك

 الذي یدلل على أن مجتمع األمر، اعبدعالقة طردیة ضعیفة بین تحلیل البیئة الداخلیة واإل
. قلیلاعتمادبداع اإلإلىالدراسة یعتمد على تحلیل البیئة الداخلیة للوصول 

، وأن القیمة 0.274 یساوي األقل بین تحلیل البیئة الداخلیة والتكلفة رتباطأن معامل اال  -ج
 وهذا یعني ،)(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة ، 0.011 تساوي .) Sig(االحتمالیة 

 الذي یدلل األمر، األقلأن هناك عالقة طردیة ضعیفة بین تحلیل البیئة الداخلیة والتكلفة 
اعتماداألقل التكلفة إلىعلى أن مجتمع الدراسة یعتمد على تحلیل البیئة الداخلیة للوصول 

  .جداً قلیل 

0.443ل عام یساوي  بین تحلیل البیئة الداخلیة والمیزة التنافسیة بشكرتباطأن معامل اال  - د

وهي أقل من مستوي الداللة   0.000تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة طردي ضعیف، وأن 
α ≤ 0.05)(، وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة ضعیفة بین تحلیل البیئة الداخلیة والمیزة

حقیق المیزة  بتحلیل البیئة الداخلیة لتهتمام الذي یدلل على أن االاألمر، التنافسیة بشكل عام
  .التنافسیة موجود ولكن ضعیف عند الشركات مجتمع الدراسة

 التي أكدت على وجود عالقة )2003(ه دراسة یزبك أظهرتوقد جاءت هذه النتیجة متفقة مع ما 
ة وتحقیق التمایز ستراتیجی اإلاإلدارةبین التحلیل البیئي بما فیه تحلیل البیئة الداخلیة كمرحلة من مراحل 

ستراتیجي التي أكدت أهمیة التحلیل اإل)2005(ودراسة عطا اهللا ، دي لتحقیق المیزة التنافسیةالذي یؤ 
 في تحقیق المیزة ستراتیجيللبیئة بما في ذلك تحلیل البیئة الداخلیة كمرحلة من مراحل التخطیط اإل

  .التنافسیة

 أن هذه العالقة إالویرى الباحث أیضا أنه على الرغم من وجود عالقة ذات داللة إحصائیة 
 قلیل بتحلیل البیئة الداخلیة لتحقیق اهتمام تهتم األدویة الذي یوضح أن شركات توزیع األمرضعیفة 

كما وأن هناك تفاوت في درجات العالقات بین تحلیل البیئة الداخلیة وعناصر المیزة ، المیزة التنافسیة
 بالدرجة األقلایز بالدرجة الثانیة والتكلفة ى والتماألول بالدرجة بداعالتنافسیة حیث جاء لصالح اإل

  .األخیرة

  :فیما یخص تحلیل البیئة الخارجیة/ ثانیًا 

، وأن القیمة االحتمالیة 0.641 بین تحلیل البیئة الخارجیة والتمایز یساوي رتباطأن معامل اال  -أ
)Sig (. وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساويα ≤ 0.05)( ، وهذا یعني أن هناك
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 الذي یدلل على أن مجتمع األمر، القة طردیة قویة بین تحلیل البیئة الخارجیة والتمایزع
. التمایزإلىالدراسة یعتمد بدرجة كبیرة على تحلیل البیئة الخارجیة للوصول 

، وأن القیمة االحتمالیة 0.644 یساوي بداع بین تحلیل البیئة الخارجیة واإلرتباطأن معامل اال  - ب
)Sig (. وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساويα ≤ 0.05)( ، وهذا یعني أن هناك

 الذي یدلل على أن مجتمع األمر، بداععالقة طردیة قویة بین تحلیل البیئة الخارجیة واإل
  .بداع اإلإلىالدراسة یعتمد بدرجة كبیرة على تحلیل البیئة الخارجیة للوصول 

، وأن القیمة 0.494 یساوي األقل والتكلفة  بین تحلیل البیئة الخارجیةرتباطأن معامل اال  -ج
وهذا یعني أن ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(االحتمالیة 

 الذي یدلل على األمر، األقلهناك عالقة طردیة ضعیفة بین تحلیل البیئة الخارجیة والتكلفة 
  . قلیلاعتماداألقل التكلفة إلىوصول أن مجتمع الدراسة یعتمد على تحلیل البیئة الخارجیة لل

، 0.709 بین تحلیل البیئة الخارجیة والمیزة التنافسیة بشكل عام یساوي رتباطأن معامل اال  - د
،)(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة وأن 

یة والمیزة التنافسیة بشكل وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة قویة بین تحلیل البیئة الخارج
 الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة على تحلیل البیئة الخارجیة األمر، عام

.لتحقیق المیزة التنافسیة

 التي أكدت على وجود عالقة )2003(ه دراسة یزبك أظهرتوقد جاءت هذه النتیجة متفقة مع ما 
ة وتحقیق ستراتیجی اإلاإلدارةیئة الخارجیة كمرحلة من مراحل بین التحلیل البیئي بما فیه تحلیل الب

 التي أكدت أهمیة التحلیل )2005(ودراسة عطا اهللا ، التمایز الذي یؤدي لتحقیق المیزة التنافسیة
 في ستراتیجي للبیئة بما في ذلك تحلیل البیئة الخارجیة كمرحلة من مراحل التخطیط اإلستراتیجياإل

  .فسیةتحقیق المیزة التنا

أن هناك تفاوت في درجات العالقة بین تحلیل البیئة الخارجیة وعناصر المیزة ویرى الباحث 
والتكلفة األقل بالدرجة ى والتمایز بالدرجة الثانیة األول بالدرجة بداعالتنافسیة حیث جاء لصالح اإل

  .األخیرة

  : للبیئة بشكل عامستراتیجيفیما یخص التحلیل اإل/ ثالثًا 

، وأن 0.598 للبیئة بشكل عام والتمایز یساوي ستراتیجي بین التحلیل اإلرتباط االأن معامل  -أ
وهذا ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة 

األمر،  للبیئة بشكل عام والتمایزستراتیجيیعني أن هناك عالقة طردیة قویة بین تحلیل اإل
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 للبیئة ستراتیجيمجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة على التحلیل اإلالذي یدلل على أن 
  . التمایزإلىللوصول 

، وأن 0.634 یساوي بداع للبیئة بشكل عام واإلستراتیجي بین التحلیل اإلرتباطأن معامل اال  - ب
وهذا ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة 

األمر، بداع للبیئة بشكل عام واإلستراتیجياك عالقة طردیة قویة بین تحلیل اإلیعني أن هن
 للبیئة ستراتیجيالذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة على التحلیل اإل

  .بداع اإلإلىللوصول 

، 0.453 یساوي األقل للبیئة بشكل عام والتكلفة ستراتیجي بین التحلیل اإلرتباطأن معامل اال  -ج
، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستـوي الداللــة 0.000 تساوي .) Sig(وأن القیمة االحتمالیة 

 للبیئة بشكل عام والتكلفة ستراتیجيوهذا یعني أن هناك عالقة طردیة ضعیفة بین التحلیل اإل
 للبیئة ستراتیجي الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد على التحلیل اإلاألمر، األقل

. قلیلاعتماداألقل التكلفة إلىل للوصو 

 للبیئة بشكل عام والمیزة التنافسیة بشكل عام ستراتیجي بین التحلیل اإلرتباطوأن معامل اال  - د
وهي أقل من مستوي الداللة   0.000تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 0.672یساوي 

α ≤ 0.05)( ،للبیئة بشكل عام والمیزة ستراتیجيوهذا یعني أن العالقة بین التحلیل اإل 
 الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد األمر، التنافسیة بشكل عام هي عالقة طردیة قویة

. للبیئة لتحقیق المیزة التنافسیةستراتیجيبدرجة كبیرة على التحلیل اإل

ت داللة  للبیئة والمیزة التنافسیة قویة وذاستراتیجيویرى الباحث أن العالقة بین التحلیل اإل
وأن هناك تفاوت في درجات العالقة بین التحلیل ، )(α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائ

ى والتمایز بالدرجة األول بالدرجة بداع للبیئة وعناصر المیزة التنافسیة حیث جاء لصالح اإلستراتیجياإل
، Slater & Angel (2000) مع دراسة كل من اتفقوهذا ما ،  بالدرجة األخیرةاألقلالثانیة والتكلفة 
 للبیئة من خالل تحلیل البیئة الداخلیة ستراتیجين التحلیل اإلأأظهرتوالتي ، )2003(ودراسة یزبك 

  . تحقیق المیزة التنافسیةإلىوالخارجیة یؤدي 

 الفرعیة ة الفرضیاختباریمكن تلخیص نتائج ) 23(العالقات في الجدول رقم اختبار ومن خالل نتائج 
  .)24( للبیئة وعالقته بالمیزة التنافسیة كما یوضحها الجدول رقم ستراتیجيلتحلیل اإلالمتعلقة با
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  )24(جدول رقم 
  . المیزة التنافسیةنتائج اختبار الفرضیة الفرعیة المتعلقة بالتحلیل اإلستراتیجي وعالقته

رقم 
  الفرضیة  الفرضیة

معامل 
  بیرسون

  رتباطلال 

القیمة 
االحتمالیة 

(Sig.)  

)1.1(
 بین التحلیل )(α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائتوجد عالقة ذات داللة 

شركات توزیع األدویة في  للبیئة وتحقیق المیزة التنافسیة لستراتیجياإل
  .محافظات غزة

0.672*0.000

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوي داللة إحصائیاً  دال رتباطاال               *  

 للبیئة ستراتیجي بین التحلیل اإلرتباطأن معامل االإلى)24(م تشیر النتائج في الجدول رق
وهي أقل 0.000 تســاوي .)Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 0.672والمیزة التنافسیة بشكل عام یساوي 

ستراتیجيوهذا یعني أن هناك عالقة طردیة قویة بین التحلیل اإل، )(α ≤ 0.05من مستوي الداللة 
 بالتحلیل األدویة شركات توزیع اهتمامأنه كلما زاد ویعني ذلك ،وبین المیزة التنافسیةللبیئة بشكل عام 

یعني أیضا وجود و ،  للبیئة كلما ساهم ذلك وبدرجة كبیرة في تحقیق المیزة التنافسیة لهاستراتیجياإل
التحلیل  بین مجتمع الدراسةات استجاب في )(α ≤ 0.05 داللةیة عند مستويإحصائعالقة ذات داللة 

).1.1( قبول الفرضیة ستراتیجي للبیئة وتحقیق المیزة التنافسیةاإل

 وجود عالقة بین التحلیل البیئي إلىشارت التي أ)2003(وهذا ما یتفق مع دراسة یزبك 
ودراسة ، ة وتحقیق التمایز الذي یؤدي لتحقیق المیزة التنافسیةستراتیجی اإلاإلدارةكمرحلة من مراحل 

Slater & Angel (2000)ات المتعلقة بالبیئة في تحقیق المیزة ستراتیجی التي أكدت على أهمیة اإل
 للبیئة كمرحلة من مراحل ستراتیجي التي أكدت أهمیة التحلیل اإل)2005(ودراسة عطا اهللا ، التنافسیة

فهم  التي أوضحت أن )2006(ودراسة مصري،  في تحقیق المیزة التنافسیةستراتیجيالتخطیط اإل
 وربطها یها الداخلیة والخارجیة بما یسمح باكتشاف نقاط القوة والضعف لد المنظمةدراسة بیئة عملو 

  .  تنمیة المركز التنافسي للمنظمةإلىة یقود بالفرص والمخاطر الحالیة والمستقبلی

 للبیئة من خالل تحلیل البیئة الداخلیة ستراتیجي أن التحلیل اإلإلىویعزو الباحث ذلك 
ة یجعل الشركة على درایة بالمعلومات الالزمة لصیاغة رسالتها وتحدید أهدافها وٕاتخاذ والخارجی

.ات التي تمكنها من تحقیق المیزة التنافسیة لهاستراتیجیالقرارات المتعلقة باإل
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 توفر بین) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة توجد عالقة : )2.1( الفرضیة اختبار
وتحقیق المیزة ) خطط وسیاسات وبرامج، رئیسةأهداف ، رسالة (ستراتیجيط اإلعناصر التخطی

  .شركات توزیع األدویة في محافظات غزةالتنافسیة ل
ظهار بیرسون وذلك إلرتباط معامل االاستخدامقام الباحث ب)2.1( الفرضیة الفرعیة ختباروال

وتوفر ، والخطط والسیاسات والبرامج، سةرئی الاألهداف، الرسالة( والعالقة بین كل من رتباطمدى اال
التنافسیة والمیزة وبین كل عنصر من عناصر المیزة)  بشكل عامستراتیجيعناصر التخطیط اإل

  :ما یلي وأشارت إلى )25(وكانت النتائج كما یوضحها الجدول رقم ، التنافسیة بشكل عام
  :فیما یخص الرسالة/ أوًال 

.) Sig(، وأن القیمة االحتمالیة 0.607والتمایز یساوي  بین الرسالة رتباطأن معامل اال  -أ
وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي 

 الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة على األمر، قویة بین الرسالة والتمایز
  . التمایزإلىالرسالة للوصول 

.) Sig(، وأن القیمة االحتمالیة 0.537 یساويبداع بین الرسالة واإلرتباطأن معامل اال  - ب
وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي 

 الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد على األمر، بداعمتوسطة القوة بین الرسالة واإل
  .بداع اإلإلىالرسالة للوصول 

.) Sig(، وأن القیمة االحتمالیة 0.573 یساوي األقل بین الرسالة والتكلفة رتباطأن معامل اال  -ج
وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي 

 الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة األمر، األقلقویة بین الرسالة والتكلفة 
  .األقل التكلفة إلىعلى الرسالة للوصول 

القیمة ، وأن 0.677 بین الرسالة والمیزة التنافسیة بشكل عام یساوي رتباطأن معامل اال  - د
وهذا یعني أن ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000تساوي .) Sig(االحتمالیة 

 الذي یدلل على أن األمر، عامهناك عالقة طردیة قویة بین الرسالة والمیزة التنافسیة بشكل 
.مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة على الرسالة لتحقیق المیزة التنافسیة

 التي أجریت على شركات )2005( هذه النتیجة مع ما جاء في دراسة نصیرات والخطیب اتفقتو 
 بما راتیجيست في األردن والتي أكدت على وجود عالقة بین توفر عناصر التخطیط اإلاألدویةتصنیع 

 بشكل عام وبین تقویة المركز التنافسي أي ستراتیجيفیها الرسالة كمرحلة مهمة من عملیة التخطیط اإل
  .تحقیق المیزة التنافسیة
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یة عند مستوى إحصائویرى الباحث أن العالقة بین وجود الرسالة والمیزة التنافسیة قویة وذات داللة 
درجات العالقة بین وجود الرسالة وعناصر المیزة التنافسیة وأن هناك تفاوت في ، )(α ≤ 0.05داللة 

  .  بالدرجة األخیرةبداع بالدرجة الثانیة واإلاألقلى والتكلفة األولحیث جاء لصالح التمایز بالدرجة 

  :رئیسة الاألهداففیما یخص / ثانیًا 

القیمة ، وأن 0.777 للشركة والتمایز یساوي رئیسة الاألهداف بین رتباطأن معامل اال  -أ
وهذا یعني أن ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(االحتمالیة 

 الذي یدلل على أن األمر،  والتمایزرئیسة الاألهداف بین جداً هناك عالقة طردیة قویة 
  . التمایزإلى للوصول رئیسة الاألهداف على جداً مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة 

، وأن 0.707 یساوي بداع للشركة واإلرئیسة الاألهداف بصورة عامة بین رتباطأن معامل اال  - ب
وهذا ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة 

 الذي یدلل على أن األمر، بداع واإلرئیسة الاألهدافیعني أن هناك عالقة طردیة قویة بین 
  .بداع اإلإلى للوصول رئیسة الاألهداف على جداً ة كبیرة مجتمع الدراسة یعتمد بدرج

، وأن القیمة 0.545 یساوي األقل للشركة والتكلفة رئیسة الاألهداف بین رتباطأن معامل اال  -ج
وهذا یعني أن . )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(االحتمالیة 

 الذي یدلل على األمر، األقل والتكلفة رئیسة الافاألهدهناك عالقة طردیة متوسطة القوة بین 
  .األقل التكلفة إلى للوصول رئیسة الاألهداف على جتمع الدراسة یعتمد بدرجة متوسطةأن م

، وأن 0.810 والمیزة التنافسیة بشكل عام یساوي رئیسة الاألهداف بین رتباطأن معامل اال  - د
وهذا ، )(α ≤ 0.05من مستوي الداللة وهي أقل 0.000تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة 

،  والمیزة التنافسیة بشكل عامرئیسة الاألهداف بین جداً یعني أن هناك عالقة طردیة قویة 
رئیسة الاألهداف على جداً  الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة األمر

.لتحقیق المیزة التنافسیة
 التي أجریت على شركات )2005(اسة نصیرات والخطیب  هذه النتیجة مع ما جاء في در اتفقتو 

 بما ستراتیجي في األردن والتي أكدت على وجود عالقة بین توفر عناصر التخطیط اإلاألدویةتصنیع 
 بشكل عام وبین تقویة المركز ستراتیجي كمرحلة مهمة من عملیة التخطیط اإلرئیسة الاألهداففیها 

  .سیةالتنافسي أي تحقیق المیزة التناف
یة إحصائ وذات داللة جداً  والمیزة التنافسیة قویة رئیسة الاألهدافویرى الباحث أن العالقة بین 

 وعناصر رئیسة الاألهدافوأن هناك تفاوت في درجات العالقة بین ، )(α ≤ 0.05عند مستوى داللة 
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 بالدرجة األقلنیة والتكلفة  بالدرجة الثابداعى اإلاألولالمیزة التنافسیة حیث جاء لصالح التمایز بالدرجة 
  .األخیرة
  :فیما یخص الخطط والسیاسات والبرامج/ ثالثًا 

، وأن القیمة 0.715 بین الخطط والسیاسات والبرامج وبین التمایز یساوي رتباطأن معامل اال  -أ
وهذا یعني أن ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(االحتمالیة 

 الذي یدلل األمر،  بین الخطط والسیاسات والبرامج وبین التمایزجداً ردیة قویة هناك عالقة ط
 على الخطط والسیاسات والبرامج للوصول جداً على أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة 

  . التمایزإلى

، وأن القیمة 0.720 یساوي بداع بین الخطط والسیاسات والبرامج وبین اإلرتباطأن معامل اال  - ب
وهذا یعني أن ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(مالیة االحت

 الذي یدلل األمر، بداع بین الخطط والسیاسات والبرامج وبین اإلجداً هناك عالقة طردیة قویة 
  .بداع اإلإلى للوصول رئیسة الاألهداف على جداً على أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة 

، وأن 0.525 یساوي األقل بین الخطط والسیاسات والبرامج وبین التكلفة رتباطأن معامل اال  -ج
وهذا ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة 

یعني أن هناك عالقة طردیة متوسطة القوة بین الخطط والسیاسات والبرامج وبین التكلفة 
الخطط ى أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة متوسطة على  الذي یدلل علاألمر، األقل

  .األقل التكلفة إلى للوصول والسیاسات والبرامج

 بین الخطط والسیاسات والبرامج وبین المیزة التنافسیة بشكل عام یساوي رتباطأن معامل اال  - د
ة ــــــــــــتوي الداللـــــــــــــــل من مســـــــوهي أق0.000تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 0.782

α ≤ 0.05)( ، بین الخطط والسیاسات والبرامج جداً وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة قویة 
 الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة األمر، وبین المیزة التنافسیة بشكل عام

. لتحقیق المیزة التنافسیةالخطط والسیاسات والبرامج على جداً 

 التي أجریت على شركات )2005( هذه النتیجة مع ما جاء في دراسة نصیرات والخطیب اتفقتو 
 بما ستراتیجي في األردن والتي أكدت على وجود عالقة بین توفر عناصر التخطیط اإلاألدویةتصنیع 

ویة  بشكل عام وبین تقستراتیجيفیها الخطط والسیاسات والبرامج كمرحلة مهمة من عملیة التخطیط اإل
  .المركز التنافسي أي تحقیق المیزة التنافسیة

 وذات جداً ویرى الباحث أن العالقة بین وجود خطط وسیاسات وبرامج وبین المیزة التنافسیة قویة 
وأن هناك تفاوت في درجات العالقة بین وجود خطط ، )(α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائداللة 
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ى والتمایز األول بالدرجة بداعلتنافسیة حیث جاء لصالح اإلسات وبرامج وبین عناصر المیزة ااوسی
  . بالدرجة األخیرةاألقلبالدرجة الثانیة والتكلفة 

  : بشكل عامستراتیجيفیما یخص عناصر التخطیط اإل/ رابعًا 

، 0.775 بشكل عام والتمایز یساوي ستراتیجي بین عناصر التخطیط اإلرتباطأن معامل اال  -أ
، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(ة وأن القیمة االحتمالی

 بشكل ستراتیجي بین توفر عناصر التخطیط اإلجداً وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة قویة 
  .عام والتمایز عند الشركات مجتمع الدراسة

،0.728 یساوي بداع بشكل عام واإلستراتیجي بین عناصر التخطیط اإلرتباطأن معامل اال  - ب
، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(وأن القیمة االحتمالیة 

 بشكل ستراتیجي بین توفر عناصر التخطیط اإلجداً وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة قویة 
  . عند الشركات مجتمع الدراسةبداععام واإل

 یساوي األقلوالتكلفة  بشكل عام ستراتیجي بین عناصر التخطیط اإلرتباطأن معامل اال  -ج
ة ــــــــــتوي الداللـــــــــــل من مســـــــــــــوهي أق0.000 تساوي .) Sig(، وأن القیمة االحتمالیة 0.603

α ≤ 0.05)( ، وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة قویة بین توفر عناصر التخطیط
  .اسة عند الشركات مجتمع الدر األقل بشكل عام والتكلفة ستراتیجياإل

 بشكل عام والمیزة التنافسیة بشكل عام ستراتیجي بین عناصر التخطیط اإلرتباطأن معامل اال  - د
ة ــتوي الداللــوهي أقل من مس0.000تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 0.837یساوي 

α ≤ 0.05)( ، بین توفر عناصر التخطیط جداً وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة قویة 
. بشكل عام وبین المیزة التنافسیة بشكل عام عند مجتمع الدراسةجيستراتیاإل

 وذات داللة جداً  والمیزة التنافسیة قویة ستراتیجيویرى الباحث أن العالقة بین عناصر التخطیط اإل
وأن هناك تفاوت في درجات العالقة بین عناصر التخطیط ، )(α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائ

 بالدرجة بداعى واإلاألول عناصر المیزة التنافسیة حیث جاء لصالح التمایز بالدرجة  وبینستراتیجياإل
  . بالدرجة األخیرةاألقلالثانیة والتكلفة 
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  )25(جدول رقم 
  . المیزة التنافسیةنتائج معامل االرتباط بین عناصر التخطیط اإلستراتیجي وعناصر

  المجــاالت
  معامل بیرسون

 (.Sig)الیةالقیمة االحتم  رتباطلال 

0.000*0.607  .التمایز

0.000*0.537  .بداعاإل

0.000*0.573  .األقلالتكلفة 

الة
رس

ال
.

0.000*0.677  .المیزة التنافسیة

0.000*0.777  .التمایز

0.000*0.707  .بداعاإل

0.000*0.545  .األقلالتكلفة  سة
رئی

ف ال
هدا

األ
.

0.000*0.810  .المیزة التنافسیة

0.000*0.715  .التمایز

0.000*0.720  .بداعاإل

0.000*0.525  .األقلالتكلفة 

مج
برا

وال
ت 

سا
سیا

وال
ط 

خط
ال

0.000*0.782  .المیزة التنافسیة.

0.000*0.775  .التمایز

0.000*0.728  .بداعاإل

0.000*0.603  .األقلالتكلفة 

جي
راتی

ست
 اإل

طیط
لتخ

ر ا
اص

عن
  

عام
كل 

بش
 

.  

0.000*0.837.میزة التنافسیةال

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوي داللة إحصائیاً  دال رتباطاال                *        

  
ة الفرضیاختباریمكن تلخیص نتائج ) 25(العالقات في الجدول رقم اختبار ومن خالل نتائج 

نافسیة كما یوضحها الجدول  وعالقته بالمیزة التستراتیجيالفرعیة المتعلقة بتوفر عناصر التخطیط اإل
  .)26(رقم 
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  )26(جدول رقم 
  .المیزة التنافسیةنتائج اختبار الفرضیة الفرعیة المتعلقة بعناصر التخطیط اإلستراتیجي وعالقته ب

  الفرضیة  رقم الفرضیة
معامل 
  بیرسون

  رتباطلال 

القیمة 
  االحتمالیة
(Sig.)

)2.1(
 توفر بین) (α ≤ 0.05 داللة یة عند مستوىإحصائذات داللة توجد عالقة 

شركات توزیع األدویة  وتحقیق المیزة التنافسیة لستراتیجيعناصر التخطیط اإل
  .في محافظات غزة

0.837*0.000

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوي داللة إحصائیاً  دال رتباطاال                  *
  

ستراتیجيعناصر التخطیط اإل بین رتباطأن معامل االإلى)26(تشیر النتائج في الجدول رقم 
وهي أقل من 0.000تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 0.837بشكل عام والمیزة التنافسیة یساوي 

 بین توفر عناصر التخطیط جداً وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة قویة . )(α ≤ 0.05مستوي الداللة 
 بتوفیر األدویة شركات توزیع اهتمامه كلما زاد أي أن،  بشكل عام وبین المیزة التنافسیةستراتیجياإل

 في تحقیق المیزة التنافسیة جداً  بشكل عام كلما ساهم ذلك وبدرجة كبیرة ستراتیجيعناصر التخطیط اإل
 بین مجتمع الدراسةات استجاب في )(α ≤ 0.05یة عند مستوي إحصائوأن هناك عالقة ذات داللة ، لها

 الذي یعكس قبول األمر،  وتحقیق المیزة التنافسیة لهذه الشركاتيستراتیجتوفر عناصر التخطیط اإل
  . )2.1(الفرضیة 
 التي أجریت على )2005( هذه النتیجة مع ما جاء في دراسة نصیرات والخطیب اتفقتو 

 في األردن والتي أكدت على وجود عالقة بین توفر عناصر التخطیط األدویةشركات تصنیع 
كمرحلة مهمة من عملیة التخطیط ) السیاسات والبرامج، رئیسة الهدافاأل، الرسالة (ستراتیجياإل
  . بشكل عام وبین تقویة المركز التنافسي أي تحقیق المیزة التنافسیةستراتیجياإل
  

  :ىاألول الفرضیة الرئیسة اختبار
بین ممارسة التخطیط ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائتوجد عالقة ذات داللة "

شركات توزیع ل) األقلالتكلفة ، بداعاإل، التمایز( وتحقیق المیزة التنافسیة المتمثلة فييستراتیجاإل
  ".األدویة في محافظات غزة

ى األولالرئیسة الفرضیة اختبارقام الباحث ب،  الفرضیات الفرعیة وقبولهااختباربعد نتائج 
قة بین ممارسة التخطیط  والعالرتباط مدى االظهارإل بیرسون وذلك رتباط معامل االاستخدامب

وكانت ،  بشكل عام وكل عنصر من عناصر المیزة التنافسیة والمیزة التنافسیة بشكل عامستراتیجياإل
  .)27( كما یوضحها الجدول رقم ختبارنتائج اال
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  )27(جدول رقم 
  .نتائج معامل االرتباط بین ممارسة التخطیط اإلستراتیجي وعناصر المیزة التنافسیة

  المجاالت
  معامل بیرسون

 (.Sig)القیمة االحتمالیة  رتباطلال 

0.000*0.748  .التمایز

0.000*0.734  .بداعاإل

0.000*0.577  .األقلالتكلفة 

ي.
تیج

ترا
إلس

ط ا
خطی

 الت
سة

مار
م

0.000*0.820  .المیزة التنافسیة

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوي داللة إحصائیاً  دال رتباطاال                 *
  

  : ما یليإلى) 27(تشیر نتائج الجدول رقم 

، وأن القیمة 0.748 والتمایز یساوي ستراتیجي بین ممارسة التخطیط اإلرتباطأن معامل اال  -أ
وهذا یعني أن ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(االحتمالیة 

والتمایز عند الشركات مجتمع ستراتیجيهناك عالقة طردیة قویة بین ممارسة التخطیط اإل
  .الدراسة

، وأن القیمة 0.734 یساوي بداع واإلستراتیجي بین ممارسة التخطیط اإلرتباطأن معامل اال  - ب
وهذا یعني أن ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(االحتمالیة 

 عند الشركات مجتمع داعب واإلستراتیجيهناك عالقة طردیة قویة بین ممارسة التخطیط اإل
  .الدراسة

، وأن 0.577 یساوي األقل والتكلفة ستراتیجي بین ممارسة التخطیط اإلرتباطأن معامل اال  -ج
وهذا ، )(α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000 تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة 

 عند األقلكلفة  والتستراتیجيیعني أن هناك عالقة طردیة قویة بین ممارسة التخطیط اإل
  .الشركات مجتمع الدراسة

 والمیزة التنافسیة بشكل عام یساوي ستراتیجي بین ممارسة التخطیط اإلرتباطأن معامل اال  - د
ة ـــــــــــداللـــتوي الــــــــــــل من مســــــــوهي أق0.000تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 0.820

α ≤ 0.05)( ،بین ممارسة التخطیط جداً  عالقة طردیة قویة وهذا یعني أن هناك 
. وتحقیق المیزة التنافسیة بشكل عام عند الشركات مجتمع الدراسةستراتیجياإل
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جداً المیزة التنافسیة قویة تحقیق  و ستراتیجيالتخطیط اإلممارسة ویرى الباحث أن العالقة بین 
ك تفاوت في درجات العالقة بین وأن هنا، )(α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائوذات داللة 

ى األول وبین عناصر المیزة التنافسیة حیث جاء لصالح التمایز بالدرجة ستراتیجيالتخطیط اإلممارسة 
  .  بالدرجة األخیرةاألقل بالدرجة الثانیة والتكلفة بداعواإل

رضیة  الفاختباریمكن توضیح نتائج ) 27(العالقات في الجدول رقم اختبار ومن خالل نتائج 
 وعالقته بالمیزة التنافسیة كما یوضحها الجدول ستراتیجيى المتعلقة بممارسة التخطیط اإلاألولالرئیسة

  .)28(رقم 
  

  )28(جدول رقم 
  .المیزة التنافسیةنتائج اختبار الفرضیة الرئیسة المتعلقة بممارسة التخطیط اإلستراتیجي وعالقته ب

  الفرضیة
  معامل بیرسون

  رتباطلال 
القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

بین ممارسة ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائتوجد عالقة ذات داللة 
شركات توزیع األدویة في ل وتحقیق المیزة التنافسیةستراتیجيالتخطیط اإل

  .محافظات غزة
0.820*0.000

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوي داللة إحصائیاً  دال رتباطاال          *

ستراتیجي بین ممارسة التخطیط اإلرتباطمعامل اال أن إلى)28(في الجدول رقم تشیر النتائج 
وهي أقل من 0.000تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 0.820والمیزة التنافسیة یساوي 

 بین ممارسة التخطیط جداً وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة قویة ، )(α ≤ 0.05مستوي الداللة 
األدویة شركات توزیع اهتمامأي أنه كلما زاد ،  عام وبین المیزة التنافسیة بشكلستراتیجياإل

،  في تحقیق المیزة التنافسیة لهاجداً  كلما ساهم ذلك وبدرجة كبیرة ستراتیجيبممارسة التخطیط اإل
مجتمع ات استجاب في )(α ≤ 0.05 داللةیة عند مستوىإحصائوأن هناك عالقة ذات داللة 

 الذي األمر،  وتحقیق المیزة التنافسیة لهذه الشركاتستراتیجيسة التخطیط اإل بین ممار الدراسة
.ىاألولالرئیسةیعكس قبول الفرضیة 

ودراسة ، Slater & Angel (2000)ودراسة ، Berry (1998) هذه النتیجة مع دراسة اتفقتوقد 
رات والخطیب ودراسة نصی، )2005(ودراسة عطااهللا ، )2003( ودراسة یزبك )2002(إسماعیل 

 والتي أكدت جمیعها على وجود )2006(ودراسة الدهدار ، El-mobayed (2006) ودراسة )2005(
  . وتحقیق المیزة التنافسیةستراتیجيعالقة بین ممارسة التخطیط اإل

یشكل  التي أجریت علیها الدراسة األدویة في شركات توزیع ستراتیجيالباحث أن التخطیط اإلویرى 
ما ضوءفيالخارجیةالبیئةفيالموجودةوالتهدیداتالفرصمعبفعالیةللتعاملضوعي  المو ساسياأل
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ة التي رسالالتعریفكذلكویتضمن، والتغلب على نقاط ضعفهاقوةتتمتع به هذه الشركات من نقاط
یسة الرئاألهدافتحدیدو هم بها من خالل نتائج هذه الدراسة اهتمامتهتم هذه الشركات بها والتي ظهر 

 الذي األمر، لهاالعامةالسیاسةتوجهاتووضع،اتستراتیجیاإلوتشكیلوتطویر، تحقیقهاالتي تسعى ل
بداع أو تقلیل التكالیف أو یجعلها تتمتع بمجموعة من الخصائص التي تتمیز بها سواًء بالتمایز أو اإل

رضیهم ویحافظ على بقائهم  مما یمكنها من تقدیم المنتجات والخدمات لعمالئها بشكل ی، معاً جمیعها
  .أو بمعنى آخر تحقیق المیزة التنافسیة، واستقطاب العمالء الجدد

  
  : الثانیةالرئیسةالفرضیة 

مجتمع ات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة  توجد فروق 
 تعزى ة في محافظات غزةشركات توزیع األدوی والمیزة التنافسیة في ستراتیجي حول التخطیط اإلالدراسة

العمر (والتنظیمیة للشركة ، )سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر(لبعض المتغیرات الشخصیة للمدراء 
  ).رأس المال المسجل، عدد العاملین، الزمني للشركة

  : هذه الفرضیة نشتق منها الفرضیات الفرعیة التالیةاختبارولغرض 
ات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائلة ذات دال توجد فروق :)1.2(الفرضیة 

شركات توزیع األدویة في محافظات  والمیزة التنافسیة في ستراتیجي حول التخطیط اإلمجتمع الدراسة
  ).سنوات الخبرة، العلميالمؤهل، العمر( تعزى لبعض المتغیرات الشخصیة للمدراء غزة

 كل متغیر من المتغیرات الشخصیة على حدا مع اختباروم ب نق)1.2( الفرضیة الفرعیة اختبارولغرض 
  :التخطیط اإلستراتیجي ومع المیزة التنافسیة كاآلتي

  :ستراتیجيالمتغیرات الشخصیة مع التخطیط اإل/ أوًال 
مجتمع الدراسةات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة  توجد فروق -1

  .  تعزى لمتغیر العمرشركات توزیع األدویة في محافظات غزة في جيستراتیحول التخطیط اإل
 لمعرفة ما (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول التخطیط إحصائ كان هناك فروق ذات داللة إذا
مجاالته و ستراتیجي لكل مجال من مجاالت التخطیط اإل تعزى لمتغیر العمر وذلكستراتیجياإل

  .)29(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم ، مجتمعة
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  )29(جدول رقم 
  .نتائج اختبار تحلیل التباین لمتغیر العمر حول التخطیط اإلستراتیجي

  "F"قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
مستوى 
  الداللة

0.34520.172بین المجموعات

16.932660.257داخل المجموعات   .البیئة الداخلیة
17.27768المجموع

0.6720.514

1.05220.526بین المجموعات

17.410660.264داخل المجموعات   .البیئة الخارجیة
18.46368المجموع

1.9950.144

0.71420.357بین المجموعات

13.653660.207داخل المجموعات   .ستراتیجيالتحلیل اإل

14.36768المجموع

1.7270.186

1.70120.851بین المجموعات

16.814660.255داخل المجموعات   .الرسالة

18.51568المجموع

3.339*0.042

2.17821.089بین المجموعات

18.416660.279داخل المجموعات   .لشركة لرئیسة الاألهداف

20.59368المجموع

3.902*0.025

2.12021.060بین المجموعات

22.047660.334داخل المجموعات .الخطط والسیاسات والبرامج
24.16668المجموع

3.173*0.048

1.97420.987بین المجموعات

15.147660.229داخل المجموعات
عناصر التخطیط 

.ستراتیجيإلا
17.12068المجموع

4.301*0.018

1.33920.669بین المجموعات

12.731660.193داخل المجموعات
  .ستراتیجيالتخطیط اإل

  بشكل عام
14.06968المجموع

3.470*0.037

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوى داللةإحصائیاً الفرق بین المتوسطات دال *         
  

 تحلیل ختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلى)29(تشیر النتائج في الجدول رقم 
، البیئة الخارجیة، البیئة الداخلیة(للمجاالت ) (α ≤ 0.05 من مستوى الداللة أكبرالتباین األحادي 

یة إحصائ أنه ال توجد فروق ذات داللة استنتاج وبذلك یمكن ) للبیئة بشكل عامستراتیجيالتحلیل اإل
  .بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول هذه المجاالت تعزى لمتغیر العمر
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 تحلیل التباین ختبار المقابلة ال(.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبین أن القیمة االحتمالیة 
 أنه توجد فروق ذات داللة استنتاجوبذلك یمكن ) (α ≤ 0.05 من مستوى الداللة األحادي أقل

الخطط والسیاسات ، رئیسة الاألهداف، الرسالة(یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول إحصائ
تعزى لمتغیر العمر )  بشكل عامستراتیجيوالتخطیط اإل، ستراتیجيعناصر التخطیط اإل، والبرامج

ات مجتمع الدراسة حسب متغیر العمر كما یوضحها ستجابیح المتوسط الحسابي الویمكن توض
  .)30(الجدول رقم 

  
  )30(جدول رقم 

  .المتوسط الحسابي الستجابات مجتمع الدراسة لمتغیر العمر حول التخطیط اإلستراتیجي
  المتوسط الحسابي

  المجال  م
. عاما فأكثر50. عام50قل من أ-40. عام40أقل من 

4.11334.17144.3286  .تحلیل البیئة الداخلیة-1

4.01384.11004.3900  .تحلیل البیئة الخارجیة-2

4.05484.13534.3647  . للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل-3

4.08624.17924.5625.الرسالة-4

4.06404.04294.5571. للشركةرئیسة الاألهداف-5

3.89903.95424.4196  .الخطط والسیاسات والبرامج-6

4.01424.05184.5113  .ستراتیجيعناصر التخطیط اإل-7

4.03144.08794.4488  . بشكل عامستراتیجيالتخطیط اإل-8

  

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع إحصائأنه توجد فروق ذات داللة ) 30( النتائج في الجدول رقم تشیر
عناصر التخطیط ، وجود خطط وسیاسات وبرامج، سةرئی الاألهداف، الرسالة(الدراسة حول المجاالت 

تعزى لمتغیر العمر لصالح مجتمع الدراسة الذین )  بشكل عامستراتیجيالتخطیط اإل، ستراتیجياإل
  . عاما فأكثر50أعمارهم

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة إحصائویعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة 
 أهمیة التحلیل إلى بشكل عام ستراتیجيلیة والخارجیة والتحلیل اإلحول تحلیل البیئتین الداخ

 في ستمراروأنه ال یمكن أن یكتب لهذه الشركات النجاح واال،  للبیئة في هذه الشركاتستراتیجياإل
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العمل دون التعرف على نقاط القوة والضعف الداخلیة وربطها بالفرص والتهدیدات التي قد تتأتى من 
ین في هذه الشركات اإلداری و اإلدارةلس اعضاء مجإلى أن أویعود ذلك أیضا ، ة المحیطةالبیئة الخارجی

ة تمكنهم من الدرایة الكاملة بأهمیة إداری ذوي كفاءات علمیة ومهارات أعمارهمبغض النظر عن 
  . للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل

مجتمع الدراسة حول یة بین متوسطات تقدیرات إحصائویعزو الباحث وجود فروق ذات داللة   
لصالح )  بشكل عامستراتیجيوالتخطیط اإل، الخطط والسیاسات والبرامج، رئیسة الاألهداف، الرسالة(

 عاما فأكثر قد 50أعمارهم الذین إلى أن األفراد عاما فأكثر 50أعمارهممجتمع الدراسة الذین 
في العمل الذي یعكس تفهمهم  لدیهم تفكیر متزن وأیضا خبرة وتمرس أصبحتجاوزوا مرحلة النضج و 

لتفات  للبیئة دون االستراتیجي بأنه ال یقتصر على التحلیل اإلستراتیجيالواضح لمفهوم التخطیط اإل
وذلك أكثر ،  والخطط والسیاسات والبرامجرئیسة الاألهدافألهمیة توفر العناصر المهمة له كالرسالة و 

  .األمر عن ذلك أعمارهممن الذین تقل 
  
مجتمع الدراسةات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة روق  توجد ف-2

  .  تعزى لمتغیر المؤهل العلميشركات توزیع األدویة في محافظات غزة في ستراتیجيحول التخطیط اإل
 لمعرفة ما (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول التخطیط إحصائ فروق ذات داللة  كان هناكإذا
ستراتیجي تعزى لمتغیر المؤهل العلمي وذلك لكل مجال من مجاالت التخطیط اإلستراتیجياإل
(.Sig) أن القیمة االحتمالیة )31( الموضحة في جدول رقم وتبین من النتائج،  مجتمعةمجاالتهو 

 أنه استنتاجوبذلك یمكن ) (α ≤ 0.05 من مستوى الداللة أكبرتحلیل التباین األحادي ختبارالمقابلة ال
یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول جمیع مجاالت إحصائال توجد فروق ذات داللة 

  . تعزى لمتغیر المؤهل العلميستراتیجيالتخطیط اإل
 متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة یة بینإحصائویعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة   

 المجتمع أفراد أن غالبیة إلى تعزى لمتغیر المؤهل العلمي ستراتیجيحول كافة مجاالت التخطیط اإل
 ألهمیة ممارسة ادراكهمهم و اهتمام الذي یعكس األمرمن حملة المؤهالت العلمیة والشهادات الجامعیة 

  .ستراتیجيالتخطیط اإل
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  )31(جدول رقم 
  .ختبار تحلیل التباین لمتغیر المؤهل العلمي حول التخطیط اإلستراتیجينتائج ا

  "F"قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
مستوى 
  الداللة

0.02020.010بین المجموعات

17.257660.261داخل المجموعات   .تحلیل البیئة الداخلیة

17.27768المجموع

0.0380.963

0.64420.322بین المجموعات

17.819660.270داخل المجموعات   .تحلیل البیئة الخارجیة

18.46368المجموع

1.1930.310

0.27520.137بین المجموعات

14.093660.214داخل المجموعات   . للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل

14.36768المجموع

0.6440.529

1.09420.547بین المجموعات

17.421660.264داخل المجموعات   .الرسالة

18.51568المجموع

2.0730.134

1.29020.645بین المجموعات

19.304660.292داخل المجموعات   . للشركةرئیسة الاألهداف

20.59368المجموع

2.2050.118

0.66320.331بین المجموعات

23.503660.356داخل المجموعات .الخطط والسیاسات والبرامج
24.16668المجموع

0.9310.399

0.96820.484بین المجموعات

16.153660.245داخل المجموعات .ستراتیجيالتخطیط اإلعناصر
17.12068المجموع

1.9770.147

0.59420.297بین المجموعات

13.475660.204داخل المجموعات
 بشكل ستراتیجيالتخطیط اإل

  .عام
14.06968المجموع

1.4560.241

  

مجتمع الدراسةات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة  توجد فروق -3
  .  تعزى لمتغیر سنوات الخبرة توزیع األدویة في محافظات غزةشركات في ستراتیجيحول التخطیط اإل

وكانت (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال
  .)32(موضحة في جدول رقم النتائج كما هي 
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  )32(جدول رقم 
  .نتائج اختبار تحلیل التباین لمتغیر سنوات الخبرة حول التخطیط اإلستراتیجي

  "F"قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
مستوى 
  الداللة

0.72620.363بین المجموعات

16.550660.251داخل المجموعات   .تحلیل البیئة الداخلیة

17.27768المجموع

1.4480.242

0.45720.228بین المجموعات

18.006660.273داخل المجموعات   .تحلیل البیئة الخارجیة

18.46368المجموع

0.8370.437

0.54920.274بین المجموعات

13.819660.209داخل المجموعات   . للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل

14.36768المجموع

1.3100.277

0.15120.075بین المجموعات

18.364660.278داخل المجموعات   .الرسالة

18.51568المجموع

0.2710.764

0.80920.405بین المجموعات

19.784660.300داخل المجموعات   . للشركةرئیسة الاألهداف

20.59368المجموع

1.3490.266

1.36820.684بین المجموعات

22.798660.345داخل المجموعات .الخطط والسیاسات والبرامج
24.16668المجموع

1.9800.146

0.71820.359بین المجموعات

16.403660.249داخل المجموعات .ستراتیجيالتخطیط اإلعناصر
17.12068المجموع

1.4440.243

0.64220.321بین المجموعات

13.427660.203داخل المجموعات
 بشكل ستراتیجيالتخطیط اإل

  .عام
14.06968المجموع

1.5780.214

  
 تحلیل التباین ختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلى) 32(تشیر النتائج في الجدول رقم 

ة  أنه ال توجد فروق ذات داللاستنتاجوبذلك یمكن ) (α ≤ 0.05 من مستوى الداللة أكبراألحادي 
 تعزى ستراتیجيیة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول جمیع مجاالت التخطیط اإلإحصائ

  . لمتغیر سنوات الخبرة
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یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة إحصائویعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة   
ستراتیجيیة التخطیط اإل أهمإلى تعزى لمتغیر سنوات الخبرة ستراتیجيحول كافة مجاالت التخطیط اإل

 لحساسیة عمل هذه  تبعاً  ضرورة ولیس ترفاً یعد في عمل هذه الشركات حیث أنه مجاالتهبكافة 
وهذا ما یتفق مع دراسة ، ین في هذه الشركاتداریالشركات وبغض النظر عن عدد سنوات الخبرة لإل

  . التي أجریت في قطاع المقاوالت)2005(عطااهللا 
  : الشخصیة مع المیزة التنافسیةالمتغیرات/ ثانیا 

مجتمع الدراسةات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة  توجد فروق -1
  .  تعزى لمتغیر العمرشركات توزیع األدویة في محافظات غزةحول المیزة التنافسیة في 

 لمعرفة ما (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال
یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول المیزة التنافسیة إحصائ كان هناك فروق ذات داللة إذا

وتم الحصول ، تعزى لمتغیر العمر وذلك لكل مجال من مجاالت المیزة التنافسیة ومجاالتها مجتمعة
  .)33(على النتائج الموضحة في جدول رقم 

  

  )33(جدول رقم 
  .تبار تحلیل التباین لمتغیر العمر حول المیزة التنافسیةنتائج اخ

  "F"قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
مستوى 
  الداللة

2.54721.274بین المجموعات

20.145660.305داخل المجموعات   .التمایز
22.69268المجموع

4.173*0.020

3.65421.827بین المجموعات

38.552660.584داخل المجموعات .بداعاإل
42.20668المجموع

3.128*0.050

2.83921.420بین المجموعات

26.250660.398داخل المجموعات .األقلالتكلفة 
29.08968المجموع

3.569*0.034

2.87521.438موعاتبین المج

18.452660.280داخل المجموعات .المیزة التنافسیة
21.32768المجموع

5.142*0.008

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوى داللةإحصائیاً الفرق بین المتوسطات دال *          
  

این  تحلیل التبختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلى)33(تشیر النتائج في الجدول رقم 
 أنه توجد فروق ذات داللة استنتاجوبذلك یمكن ) (α ≤ 0.05األحادي أقل من مستوى الداللة 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول جمیع مجاالت المیزة التنافسیة تعزى لمتغیر إحصائ
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ات مجتمع الدراسة لمتغیر العمر كما یوضحها ستجابالعمر ویمكن توضیح المتوسط الحسابي ال
  .)34(الجدول رقم 

  

  )34(جدول رقم 
  .المتوسط الحسابي الستجابات مجتمع الدراسة لمتغیر العمر حول المیزة التنافسیة

  المتوسط الحسابي
  المجال

. عاما فأكثر50. عام50قل من أ-40. عام40أقل من 

3.84244.07144.4143.التمایز

3.73794.02004.4200  .بداعاإل

3.76553.88004.3800  .لاألقالتكلفة 

3.78924.00004.4059  .المیزة التنافسیة

      
یة بین متوسطات تقدیرات إحصائ أنه توجد فروق ذات داللة )34( النتائج في الجدول رقم تشیر     

مجتمع الدراسة حول جمیع مجاالت المیزة التنافسیة تعزى لمتغیر العمر لصالح مجتمع الدراسة الذین 
  . عاما فأكثر50أعمارهم

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول إحصائویعزو الباحث وجود فروق ذات داللة      
فراد أن األإلى عاما فأكثر 50أعمارهمجمیع مجاالت المیزة التنافسیة لصالح مجتمع الدراسة الذین 

فكیر متزن وأیضا خبرة وتمرس  لدیهم تأصبح عاما فأكثر قد تجاوزوا مرحلة النضج و 50أعمارهمالذین 
ویعزز ذلك النتائج ، كنهم من تقدیر المجاالت التي یعتمد علیها في تحقق المیزة التنافسیةمَ في العمل یُ 

وهذا ،  بمجاالت المیزة التنافسیةهتمامالتي أوضحت بشكل عام أنه كلما زادت الفئة العمریة كلما زاد اال
 فیما یخص األدویةتي أجریت في قطاع مختلف عن شركات  ال)2004(ما یتفق مع دراسة العضایلة 

  .زاء المیزة التنافسیةا عاما فأكثر 50أعمارهمالفروق التي تعزى لصالح الذین 
  
مجتمع الدراسةات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة توجد فروق -2

  .  تعزى لمتغیر المؤهل العلميحافظات غزةشركات توزیع األدویة في محول المیزة التنافسیة في 
 لمعرفة ما (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول المیزة التنافسیة إحصائ كان هناك فروق ذات داللة إذا
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وتم ، ت المیزة التنافسیة ومجاالتها مجتمعةتعزى لمتغیر المؤهل العلمي وذلك لكل مجال من مجاال
  .)35(الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم 

  
  )35(جدول رقم 

  .نتائج اختبار تحلیل التباین لمتغیر المؤهل العلمي حول المیزة التنافسیة

  "F"قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
مستوى 

  ةالدالل

3.25121.626بین المجموعات

19.441660.295داخل المجموعات   .التمایز
22.69268المجموع

5.519*0.006

2.32721.163بین المجموعات

39.880660.604داخل المجموعات .بداعاإل
42.20668المجموع

1.9250.154

1.54520.772بین المجموعات

27.544660.417داخل المجموعات .األقلالتكلفة 
29.08968المجموع

1.8510.165

2.17221.086بین المجموعات

19.155660.290داخل المجموعات .المیزة التنافسیة
21.32768المجموع

3.742*0.029

  .)(α ≤ 0.05لة عند مستوى دالإحصائیاً الفرق بین المتوسطات دال * 
  

 تحلیل ختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلى)35(تشیر النتائج في الجدول رقم 
وبذلك یمكن ) األقلوالتكلفة ، بداعاإل(لكل من ) (α ≤ 0.05 من مستوى الداللة أكبرالتباین األحادي 

ات مجتمع الدراسة حول هذین یة بین متوسطات تقدیر إحصائ أنه ال توجد فروق ذات داللة استنتاج
 المقابلة (.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلىكما وتشیر النتائج . العنصرین تعزى لمتغیر المؤهل العلمي

والمیزة ، التمایز(لكل من ) (α ≤ 0.05 تحلیل التباین األحادي أقل من مستوى الداللة ختبارال
یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع إحصائداللة  أنه توجد فروق ذات استنتاج وبذلك یمكن )التنافسیة

ات مجتمع ستجابویمكن توضیح المتوسط الحسابي ال، الدراسة حولهما تعزى لمتغیر المؤهل العلمي
  .)36(الدراسة حول مجاالت المیزة التنافسیة حسب متغیر المؤهل العلمي كما یوضحها الجدول رقم 
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  )36(جدول رقم 
  .مجتمع الدراسة لمتغیر المؤهل العلمي حول المیزة التنافسیةالمتوسط الحسابي الستجابات 

  المتوسط الحسابي
  المجال

.دراسات علیا.بكالوریوس.دبلوم فأقل

4.07623.84564.3697.التمایز

4.13333.78924.1765.بداعاإل

4.13333.77303.9882.األقلالتكلفة 

4.10983.80774.2007  .المیزة التنافسیة

  

یة بین إحصائ أنه توجد فروق ذات داللة )36(الموضحة في جدول رقم  النتائج تشیر
تعزى لمتغیر المؤهل العلمي " التمایز والمیزة التنافسیة"متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول كل من 

  .لصالح مجتمع الدراسة من حملة دراسات علیا
 متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول یة بینإحصائفروق ذات داللة ویعزو الباحث وجود 

 من حملة الدراسات  الدراسةمجتمعأفراد  أن إلىتعزى لمتغیر المؤهل العلمي " التمایز والمیزة التنافسیة"
وتكون ،  الخالقة التي تتناسب مع مؤهالتهم العلمیةفكار واألالتمایزالعلیا یتمتعون بمواهب عالیة في 

 أجریت في أخرىوهذا ما یتفق مع دراسات ، ق بالتمایز والمیزة التنافسیة تتعلأفكارالفرصة مهیئة لطرح 
قطاعات مختلفة فیما یخص الفروق التي تعزى لصالح حملة الدراسات العلیا إزاء المیزة التنافسیة 

  ).2006(ودراسة الدهدار، )2004(ودراسة الساعد وحریم ، )2004(كدراسة العضایلة 
  
مجتمـع الدراســةات اســتجابفـي ) (α ≤ 0.05یة عنــد مـستوى داللــة صائإحـذات داللــة  توجـد فـروق -3

  .  تعزى لمتغیر سنوات الخبرةشركات توزیع األدویة في محافظات غزةحول المیزة التنافسیة في 
 لمعرفة ما (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول المیزة التنافسیة ئإحصا كان هناك فروق ذات داللة إذا
وتم ، تعزى لمتغیر سنوات الخبرة وذلك لكل مجال من مجاالت المیزة التنافسیة والمجاالت مجتمعة

  .)37(الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم 
  



126

  )37(جدول رقم 
  .ول المیزة التنافسیةنتائج اختبار تحلیل التباین لمتغیر سنوات الخبرة ح

  مستوى الداللة  "F"قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال

3.39021.695بین المجموعات

19.302660.292داخل المجموعات   .التمایز
22.69268المجموع

5.796*0.005

4.36822.184بین المجموعات

37.838660.573  داخل المجموعات .بداعاإل
42.20668المجموع

3.810*0.027

2.50221.251بین المجموعات

26.587660.403داخل المجموعات .األقلالتكلفة 
29.08968المجموع

3.1050.051

3.34221.671بین المجموعات

17.984660.272داخل المجموعات .المیزة التنافسیة
21.32768المجموع

6.133*0.004

  ).(α ≤ 0.05 عند مستوى داللة إحصائیاً الفرق بین المتوسطات دال * 
  

 تحلیل ختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلى)37(تشیر النتائج في الجدول رقم      
 أنه ال توجد استنتاج وبذلك یمكن األقلللتكلفة ) (α ≤ 0.05 من مستوى الداللة أكبرالتباین األحادي 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول هذا المجال تعزى لمتغیر إحصائفروق ذات داللة 
 تحلیل التباین األحادي أقل من مستوى ختبار المقابلة ال(.Sig)وأن القیمة االحتمالیة ، سنوات الخبرة

 أنه توجد استنتاج وبذلك یمكن )والمیزة التنافسیة، بداعواإل، التمایز(ن  لكل م)(α ≤ 0.05الداللـة 
، یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حولها تعزى لمتغیر سنوات الخبرةإحصائفروق ذات داللة 

ات مجتمع الدراسة حسب متغیر سنوات الخبرة كما یوضحها ستجابویمكن توضیح المتوسط الحسابي ال
  .)38(الجدول رقم 
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  )38(جدول رقم
  .المتوسط الحسابي الستجابات مجتمع الدراسة لمتغیر سنوات الخبرة حول المیزة التنافسیة

  المتوسط الحسابي
  المجال

. سنة فأكثر15. سنة15قل من أ-10. سنوات10أقل من 

4.05043.78064.2917.التمایز

3.97653.68574.2667.بداعاإل

4.00003.67864.1000.األقلالتكلفة 

4.01413.72274.2279  .المیزة التنافسیة

  
یة إحصائأنه توجد فروق ذات داللة استنتاجیمكن )38(الموضحة في الجدول رقم من النتائج 

تعزى ) والمیزة التنافسیة، بداعواإل، التمایز(بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول المجاالت 
  . سنة فأكثر15لصالح مجتمع الدراسة الذین سنوات الخبرة لهم لمتغیر سنوات الخبرة 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول كل إحصائویعزو الباحث وجود فروق ذات داللة 
تعزى لمتغیر سنوات الخبرة لصالح مجتمع الدراسة الذین سنوات "  والمیزة التنافسیةبداعالتمایز واإل"من 

 بالتمایز عن اآلخرین هتمام أن سنوات الخبرة تلعب دورا كبیر في االإلىكثر  سنة فأ15الخبرة لهم 
حیث أن ذوي الخبرات القلیلة عادة ما یكونوا في ،  في مجاالت العمل وبالتالي المیزة التنافسیةبداعواإل

ریب مما هو جدید ویفضلون تقلید نجاحات اآلخرین أكثر من أن یخاطروا بأسالیب وطرق جدیدة لربما
،  الذي یكون على عكس ذلك عند ذوي سنوات الخبرة الطویلةاألمر، تحقق لهم النجاح أو ال تحققه

 حول مجتمع الدراسةات استجابالتي أوضحت الفروق في ) 2004(وهذا ما یتفق مع دراسة العضایلة 
.المیزة التنافسیة لصالح ذوي سنوات الخبرات األكثر

    
في ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة ق  توجد فرو ):2.2(الفرضیة الفرعیة 

شركات توزیع  والمیزة التنافسیة في ستراتیجي حول كل من التخطیط اإلمجتمع الدراسةات استجاب
، عدد العاملین، العمر الزمني للشركة( تعزى لبعض المتغیرات التنظیمیة األدویة في محافظات غزة

  ).رأس المال المسجل
 كل متغیر من المتغیرات التنظیمیة على اختبار نقوم ب)2.2( الفرضیة الفرعیة اختبارولغرض 

  :اآلتيكمع التخطیط اإلستراتیجي ومع المیزة التنافسیة حدا 
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  :ستراتیجيالمتغیرات التنظیمیة مع التخطیط اإل/ أوًال 
مجتمع ات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة توجد فروق -1

 تعزى شركات توزیع األدویة في محافظات غزة في ستراتیجي حول التخطیط اإلدراسةال
  .لمتغیر العمر الزمني للشركة

وتم الحصول ، (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال
  .)39(على النتائج الموضحة في جدول رقم 

  

  )39(جدول رقم 
  .لتباین لمتغیر العمر الزمني للشركة حول التخطیط اإلستراتیجينتائج اختبار تحلیل ا

  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
درجات 
  مستوى الداللة  "F"قیمة   متوسط المربعات  الحریة

0.74530.248بین المجموعات

16.531650.254داخل المجموعات   .تحلیل البیئة الداخلیة
17.27768عالمجمو 

0.9770.409

1.25930.420بین المجموعات

17.204650.265داخل المجموعات   .تحلیل البیئة الخارجیة
18.46368المجموع

1.5860.201

0.63030.210بین المجموعات

13.738650.211داخل المجموعات   . للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل
14.36768وعالمجم

0.9940.402

0.24530.082بین المجموعات

18.270650.281داخل المجموعات   .الرسالة
18.51568المجموع

0.2910.832

0.88430.295بین المجموعات

19.709650.303داخل المجموعات   . للشركةرئیسة الاألهداف
20.59368المجموع

0.9720.411

0.91030.303بین المجموعات

23.256650.358داخل المجموعات .الخطط والسیاسات والبرامج
24.16668المجموع

0.8480.473

0.55330.184بین المجموعات

16.568650.255داخل المجموعات
عناصر التخطیط 

.ستراتیجياإل
17.12068المجموع

0.7230.542

0.54530.182بین المجموعات

13.524650.208داخل المجموعات
 بشكل ستراتیجيالتخطیط اإل

  .عام
14.06968المجموع

0.8740.459
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 تحلیل ختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلى)39(تشیر النتائج في الجدول رقم 
 وبذلك ستراتیجي في جمیع مجاالت التخطیط اإل)(α ≤ 0.05 من مستوى الداللةأكبرالتباین األحادي 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول هذه إحصائ أنه ال توجد فروق ذات داللة استنتاجیمكن 
  .المجاالت تعزى لمتغیر العمر الزمني للشركة

و أ شركة ي ومهم وال یمكن قیام أيأساسستراتیجين التخطیط اإلأإلىویعزو الباحث ذلك 
ات العمل لیآوالسیاسات و ، األهداف یشتمل على الرسالة و إستراتیجيمؤسسة بدون وجود تخطیط 

ستراتیجي حیث أن طیط اإلؤثر على التخ ال ی للشركةن العمر الزمنيأویرى الباحث ، المستقبلیة
حدید الرسالة  الشركة وذلك من خالل تإنشاء تبدأ مع بدایة التفكیر في ستراتیجي التخطیط اإلخطوات

  .عداد الخطط ووضع السیاسات والبرامج الالزمة للعملإإلىضافة للشركة باإلرئیسة الاألهدافو 
  
مجتمع الدراسةات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة  توجد فروق -2

یر عدد العاملین  تعزى لمتغشركات توزیع األدویة في محافظات غزة في ستراتیجيحول التخطیط اإل
  .في الشركة
 لمعرفة ما (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول التخطیط إحصائ كان هناك فروق ذات داللة إذا
ت التخطیط  تعزى لمتغیر عدد العاملین في الشركة وذلك لكل مجال من مجاالستراتیجياإل
 والتي .)40(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم ،  ومجاالته مجتمعةستراتیجياإل

 من مستوى أكبر تحلیل التباین األحادي ختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة أشارت إلى
 أنه ال توجد تنتاجاس ومن ذلك یمكن ،ستراتیجي في جمیع مجاالت التخطیط اإل)(α ≤ 0.05الداللة 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول هذه المجاالت تعزى لمتغیر إحصائفروق ذات داللة 
  .عدد العاملین في الشركة

 في ممارسة التخطیط تعزى لعدد العاملین  إحصائیةویعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة
تجات واألسواق والفئات التي تستهدفها الشركة  یوضح المنستراتیجين التخطیط اإلأإلىفي الشركة 

 الذي یوضح أن ممارسة األمر ما هي الشركة اآلن وما ترید أن تكون علیه في المستقبل إلىضافةباإل
 مهما كبر حجم الشركة أو صغر من حیث عدد العاملین أساسیة هي عملیة ستراتیجيالتخطیط اإل

.فیها
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  )40(جدول رقم 
  .عدد العاملین في الشركة حول التخطیط اإلستراتیجيلیل التباین لمتغیرنتائج اختبار تح

  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
درجات 
  مستوى الداللة  "F"قیمة   متوسط المربعات  الحریة

0.62420.312بین المجموعات

16.653660.252داخل المجموعات   .تحلیل البیئة الداخلیة

17.27768المجموع

1.2360.297

1.23720.618بین المجموعات

17.226660.261داخل المجموعات   .تحلیلي البیئة الخارجیة

18.46368المجموع

2.3690.101

0.95220.476بین المجموعات

13.415660.203داخل المجموعات   . للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل

14.36768المجموع

2.3430.104

0.35320.177بین المجموعات

18.161660.275داخل المجموعات   .الرسالة

18.51568المجموع

0.6420.529

0.67720.339بین المجموعات

19.916660.302داخل المجموعات   . للشركةرئیسة الاألهداف

20.59368المجموع

1.1220.332

1.05320.526بین المجموعات

23.114660.350داخل المجموعات .الخطط والسیاسات والبرامج
24.16668المجموع

1.5030.230

0.54620.273بین المجموعات

16.574660.251داخل المجموعات
عناصر التخطیط 

.ستراتیجياإل
17.12068المجموع

1.0880.343

0.68520.342بین المجموعات

13.384660.203داخل المجموعات
 بشكل ستراتیجيالتخطیط اإل

.عام
14.06968  المجموع

1.6880.193

  
مجتمع الدراسةات استجابفي ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة توجد فروق -3

 تعزى لمتغیر رأس المال ات توزیع األدویة في محافظات غزةشرك في ستراتیجيحول التخطیط اإل
  .المسجل
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 لمعرفة ما (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال
یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول التخطیط إحصائ كان هناك فروق ذات داللة إذا
ستراتیجي المسجل وذلك لكل مجال من مجاالت التخطیط اإل تعزى لمتغیر رأس المالستراتیجياإل

  .)41(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم ، ومجاالته مجتمعة
  

  )41(جدول رقم 
  .نتائج اختبار تحلیل التباین لمتغیر رأس المال المسجل حول التخطیط اإلستراتیجي

  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
درجات 
  مستوى الداللة  "F"قیمة   متوسط المربعات  الحریة

1.25820.629بین المجموعات

16.018660.243داخل المجموعات   .تحلیل البیئة الداخلیة

17.27768المجموع

2.5920.082

2.41221.206بین المجموعات

16.051660.243داخل المجموعات   .تحلیل البیئة الخارجیة

18.46368المجموع

4.959*0.010

1.88220.941بین المجموعات

12.485660.189داخل المجموعات   . للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل

14.36768المجموع

4.975*0.010

0.69020.345بین المجموعات

17.825660.270داخل المجموعات   .الرسالة

18.51568المجموع

1.2770.286

4.70422.352بین المجموعات

15.889660.241داخل المجموعات   . للشركةرئیسة الاألهداف

20.59368المجموع

9.771*0.000

4.04422.022بین المجموعات

20.122660.305داخل المجموعات .الخطط والسیاسات والبرامج
24.16668المجموع

6.633*0.002

2.65421.327بین المجموعات

14.466660.219داخل المجموعات
عناصر التخطیط 

.ستراتیجياإل
17.12068المجموع

6.055*0.004

2.30021.150بین المجموعات

11.769660.178داخل المجموعات
 بشكل ستراتیجيالتخطیط اإل

.عام
14.06968المجموع

6.449*0.003

  .)(α ≤ 0.05الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة *           
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 تحلیل ختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلى)41(تشیر النتائج في الجدول رقم 
 وبذلك یمكن )الرسالة، ئة الداخلیةالبی( للمجاالت )(α ≤ 0.05 من مستوى الداللة أكبرالتباین األحادي 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول هذین إحصائ أنه ال توجد فروق ذات داللة استنتاج
. المجالین تعزى لمتغیر رأس مال الشركة المسجل

ین  تحلیل التباختبار المقابلة ال(.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبین أن القیمة االحتمالیة 
 أنه توجد فروق ذات داللة استنتاج وبذلك یمكن )(α ≤ 0.05األحادي أقل من مستوى الداللة 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول هذه المجاالت تعزى لمتغیر رأس المال المسجل إحصائ
ات مجتمع الدراسة حسب متغیر رأس المال المسجل كماستجابویمكن توضیح المتوسط الحسابي ال

  .)42(یوضحها الجدول رقم 
  

  )42(جدول رقم 
  .المتوسط الحسابي الستجابات مجتمع الدراسة لمتغیر رأس المال المسجل حول التخطیط اإلستراتیجي

المتوسط الحسابي
  المجال

.فأكثر$  ألف500.$ألف500قل من  أ- $ ألف300  .$ألف300أقل من 

4.31824.27474.0336  .تحلیل البیئة الداخلیة

4.28644.30773.9206  .تحلیل البیئة الخارجیة

4.29954.29413.9671  . للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل

4.32954.21154.1029.الرسالة

4.30524.49453.8697. للشركةرئیسة الاألهداف

4.18264.31733.7574  .الخطط والسیاسات والبرامج

4.27094.33493.9049  .ستراتیجيعناصر التخطیط اإل

 بشكل ستراتیجيالتخطیط اإل
  .عام

4.28294.31813.9316

  

یة بین إحصائ أنه توجد فروق ذات داللة )42(الموضحة في جدول رقم  النتائج تشیر
األهداف،  للبیئةستراتیجيالتحلیل اإل، تحلیل البیئة الخارجیة(متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول 

 بشكل ستراتیجيالتخطیط اإل، ستراتیجيعناصر التخطیط اإل، لسیاسات والبرامجالخطط وا، رئیسةال
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 الشركات التي رأس المال المسجل فیها بین أفرادتعزى لمتغیر رأس مال الشركة المسجل لصالح ) عام
  ).$ألف500قل من  أإلى $ ألف300(

ت مجتمع الدراسة یة بین متوسطات تقدیراإحصائویعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة 
ان بدائیات في عملیة التخطیط یعد أن هذین المجالین إلى" والرسالة، تحلیل البیئة الداخلیة"حول 

 من ولى الذي یجب العمل وفقهما ومن المالحظ أن تحلیل البیئة الداخلیة هي المرحلة األستراتیجياإل
وعلیة ، ستراتیجي التخطیط اإل وأن الرسالة هي أول عنصر من عناصرستراتیجيحل التحلیل اإلامر 

ن تكون أ كانت صغیرة رأس المال أو كبیرة رأس المال یجب فان جمیع الشركات دون استثناء سواءً 
فیها التفكیر في إنشاءى التي یتم األولحققت التحلیل الداخلي وقامت بصیاغة رسالتها منذ اللحظة 

  .الشركة بغض النظر عن رأسمالها
  

  :التنظیمیة مع المیزة التنافسیةالمتغیرات / ثانیًا 
مجتمـع الدراســةات اســتجابفـي ) (α ≤ 0.05یة عنــد مـستوى داللــة إحـصائذات داللــة  توجـد فـروق -1

  . تعزى لمتغیر العمر الزمني للشركةشركات توزیع األدویة في محافظات غزةحول المیزة التنافسیة في 
وتم الحصول ، (One Way Anova)ادي  تحلیل التباین األحاختباراستخدام ذلك تم ختباروال

  .)43(على النتائج الموضحة في جدول رقم 
  

  )43(جدول رقم 
  .نتائج اختبار تحلیل التباین لمتغیر العمر الزمني للشركة حول المیزة التنافسیة

  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
درجات 
  مستوى الداللة  "F"قیمة   متوسط المربعات  الحریة

2.42130.807بین المجموعات

20.271650.312داخل المجموعات .التمایز
22.69268المجموع

2.5880.060

2.01830.673بین المجموعات

40.188650.618داخل المجموعات .بداعاإل
42.20668المجموع

1.0880.361

0.52630.175بین المجموعات

28.563650.439داخل المجموعات .األقلالتكلفة 
29.08968المجموع

0.3990.754

1.42030.473بین المجموعات

19.907650.306داخل المجموعات .المیزة التنافسیة
21.32768المجموع

1.5450.211
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 تحلیل ختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلى)43(تشیر النتائج في الجدول رقم 
 في جمیع مجاالت المیزة التنافسیة وبذلك یمكن )(α ≤ 0.05 من مستوى الداللة أكبرالتباین األحادي 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول هذه إحصائ أنه ال توجد فروق ذات داللة استنتاج
  .المجاالت تعزى لمتغیر العمر الزمني للشركة

 في العمل في ظل الظروف التنافسیة التي ستمرار أن البقاء واالإلىاحث ذلك ویعزو الب
 یتطلب أن تحقق هذه الشركات المیزة التنافسیة بغض شركات توزیع األدویة في محافظات غزةتعیشها 

  .النظر عن عمرها الزمني
  
تمع الدراسةمجات استجابفي  ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة  توجد فروق -2

 تعزى لمتغیر عدد العاملین في شركات توزیع األدویة في محافظات غزةحول المیزة التنافسیة في 
  .الشركة

 لمعرفة ما (One Way Anova) تحلیل التباین األحادي اختباراستخدام ذلك تم ختباروال
حول المیزة التنافسیة یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة إحصائ كان هناك فروق ذات داللة إذا

، تعزى لمتغیر عدد العاملین بالشركة وذلك لكل مجال من مجاالت المیزة التنافسیة ومجاالتها مجتمعة
  .)44(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم 

  
  )44(جدول رقم 

  .عدد العاملین في الشركة حول المیزة التنافسیةنتائج اختبار تحلیل التباین لمتغیر

  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
درجات 
  مستوى الداللة  "F"قیمة   متوسط المربعات  الحریة

0.71620.358بین المجموعات

21.977660.333داخل المجموعات .التمایز
22.69268المجموع

1.0740.347

1.44920.724بین المجموعات

40.758660.618خل المجموعاتدا .بداعاإل
42.20668المجموع

1.1730.316

1.22720.613بین المجموعات

27.862660.422داخل المجموعات .األقلالتكلفة 
29.08968المجموع

1.4530.241

0.99220.496بین المجموعات

20.335660.308داخل المجموعات .المیزة التنافسیة
21.32768المجموع

1.6100.208



135

 تحلیل ختبار المقابلة ال(.Sig) أن القیمة االحتمالیة إلى)44(تشیر النتائج في الجدول رقم 
ومن ذلك ،  في جمیع مجاالت المیزة التنافسیة)(α ≤ 0.05 من مستوى الداللة أكبرالتباین األحادي 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول هذه ائإحص أنه ال توجد فروق ذات داللة استنتاجیمكن 
  .المجاالت تعزى لمتغیر عدد العاملین في الشركة

 في العمل في ظل الظروف التنافسیة التي ستمرار أن البقاء واالإلىویعزو الباحث ذلك 
بغض  یتطلب أن تحقق هذه الشركات المیزة التنافسیة شركات توزیع األدویة في محافظات غزةتعیشها 

  .النظر عن عدد العاملین فیها
  
استجابات مجتمع الدراسة في ) (α ≤ 0.05یة عند مستوى داللة إحصائذات داللة توجد فروق -3

  . تعزى لمتغیر رأس المال المسجلشركات توزیع األدویة في محافظات غزةالمیزة التنافسیة في حول 
 كان إذا لمعرفة ما (One Way Anova)دي  تحلیل التباین األحااختباراستخدام ذلك تم ختباروال

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول المیزة التنافسیة تعزى إحصائهناك فروق ذات داللة 
وتم ، لمتغیر رأس المال المسجل وذلك لكل مجال من مجاالت المیزة التنافسیة ومجاالتها مجتمعة

  .)45(الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم 
  

  )45(جدول رقم 
  .نتائج اختبار تحلیل التباین لمتغیر رأس المال المسجل حول المیزة التنافسیة

  مجموع المربعات  مصدر التباین  المجال
درجات 
  الحریة

  مستوى الداللة  "F"قیمة   متوسط المربعات

2.52021.260بین المجموعات

20.172660.306داخل المجموعات .التمایز
22.69268المجموع

4.122*0.021

5.40922.705بین المجموعات

36.797660.558داخل المجموعات .بداعاإل
42.20668المجموع

4.851*0.011

4.90322.452بین المجموعات

24.185660.366داخل المجموعات .األقلالتكلفة 
29.08968المجموع

6.690*0.002

3.71921.859بین المجموعات

17.608660.267داخل المجموعات .المیزة التنافسیة
21.32768المجموع

6.970*0.002

  .)(α ≤ 0.05 عند مستوى داللة إحصائیاً الفرق بین المتوسطات دال *           
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 تحلیل التباین ختبار المقابلة ال(.Sig)الحتمالیة  أن القیمة اإلى)45(تشیر النتائج في الجدول رقم     
 أنه توجد فروق ذات داللة استنتاج وبذلك یمكن )(α ≤ 0.05األحادي أقل من مستوى الداللة 

یة بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة حول جمیع مجاالت المیزة التنافسیة تعزى لمتغیر إحصائ
ات مجتمع الدراسة حسب متغیر رأس ستجابلحسابي الرأس المال المسجل ویمكن توضیح المتوسط ا

  .)46(المال المسجل كما یوضحها الجدول رقم 
  

  )46(جدول رقم 
  .المتوسط الحسابي الستجابات مجتمع الدراسة لمتغیر رأس المال المسجل حول المیزة التنافسیة

المتوسط الحسابي
  المجال

.فأكثر$  ألف500  .$ ألف500قل من  أ-$ ألف300.$ألف300أقل من 

4.03254.39563.8782.التمایز

4.10914.40003.6941.بداعاإل

4.13644.21543.6353.األقلالتكلفة 

4.08574.34393.7526  .المیزة التنافسیة

  
یة بین متوسطات تقدیرات إحصائ أنه توجد فروق ذات داللة )46(في جدول رقم لنتائج     تشیر ا
أفراداسة حول جمیع مجاالت المیزة التنافسیة تعزى لمتغیر رأس المال المسجل لصالح مجتمع الدر 

  ).$ألف500قل من  أإلى $ ألف300(الشركات التي رأس المال المسجل فیها بین 
 من غیرها أكبر هذه الفئة من الشركات بالمیزة التنافسیة ومجاالتها بشكل اهتمامویعزو الباحث 
 عادة ما كبر أن الشركات ذات رأس المال األإلى$ ألف500ید رأسمالها عن من الشركات التي یز 

،  في حصتها السوقیة بشكل مؤقتنخفاضتعتمد على كبر حجم رأس المال في حال تعرضت ال
 من غیرها من الشركات التي رأس مالها أكبر هذه الشركات بالمیزة التنافسیة ومجاالتها بشكل اهتمامو 

األقل المتعاملین مع الشركات ذات رأس المال إقبالانخفاضأنه في حال إلى$ ألف100أقل من 
  .أكبرسمالها أ في معدل العائد على رأس المال أقل منه عند الشركات التي ر نخفاضیكون اال
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  الفصل السادس
  النتائج والتوصیات

  

  

مقدمـة.  

النتائــــــــج.  

التوصیــــــات.

اتجاهات البحث المستقبلیة.  
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    :مقدمــة
یتنـــاول الباحـــث فـــي هـــذا الفـــصل النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة مـــن خـــالل التعـــرف علـــى 

وواقــع متغیـرات الدراسـة فـي شــركات توزیـع األدویـة فـي محافظــات ، الوصـف اإلحـصائي لمجتمـع الدراسـة
ــاباإلضـــافة إلـــى نتـــائج تحلیـــل البیانـــات ونتـــائج اختبـــار الفـــروض التـــي اســـتهدفت الدراســـ، غـــزة ، ة اختبارهـ

  .باإلضافة إلى تقدیم بعض التوصیات والمقترحات التي یؤمل أن تساهم في حل مشكلة الدراسة
  
  :النتائــج

بعـــد تحلیـــل البیانـــات واختبـــار الفرضـــیات توصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج یمكـــن ســـردها فـــي 
  :اآلتي

حیــث بلــغ ،میــزة التنافــسیة بــشكل عــام عالقــة طردیــة ضــعیفة بــین تحلیــل البیئــة الداخلیــة وال توجــد-
 بتحلیـل البیئـة الداخلیـة لتحقیـق هتمـام األمـر الـذي یـدلل علـى أن اال،)0.443 (بیـنهمرتبـاطمعامل اال 

.المیزة التنافسیة موجود ولكن ضعیف عند الشركات مجتمع الدراسة

امـل االرتبـاط بیـنهم حیث بلـغ مع،  توجد عالقة طردیة ضعیفة بین تحلیل البیئة الداخلیة والتمایز-
األمـر الــذي یــدلل علــى أن مجتمـع الدراســة یعتمــد علــى تحلیـل البیئــة الداخلیــة للوصــول ، )0.378(

.إلى التمایز اعتماد قلیل

حیث بلغ معامـل االرتبـاط بیـنهم ،  توجد عالقة طردیة ضعیفة بین تحلیل البیئة الداخلیة واإلبداع-
 الدراســة یعتمــد علــى تحلیـل البیئــة الداخلیــة للوصــول األمـر الــذي یــدلل علــى أن مجتمـع، )0.454(

.إلى اإلبداع اعتماد قلیل

حیـث بلـغ معامـل االرتبـاط ،  توجد عالقة طردیة ضعیفة بین تحلیل البیئة الداخلیة والتكلفة األقـل-
األمـــر الـــذي یـــدلل علـــى أن مجتمـــع الدراســـة یعتمـــد علـــى تحلیـــل البیئـــة الداخلیـــة ، )0.274(بیـــنهم 

  .ى التكلفة األقل اعتماد قلیل جداً للوصول إل

حیث بلـغ معامـل ، عالقة طردیة قویة بین تحلیل البیئة الخارجیة والمیزة التنافسیة بشكل عام توجد-
األمـر الـذي یـدلل علـى أن مجتمـع الدراسـة یعتمـد بدرجـة كبیـرة علـى تحلیـل ،)0.709 (بیـنهمرتباطاال 

.البیئة الخارجیة لتحقیق المیزة التنافسیة

حیـث بلـغ معامـل االرتبـاط بیـنهم ، توجد عالقـة طردیـة قویـة بـین تحلیـل البیئـة الخارجیـة والتمـایز-
األمـــر الــــذي یـــدلل علــــى أن مجتمـــع الدراســــة یعتمــــد بدرجـــة كبیــــرة علـــى تحلیــــل البیئــــة ، )0.641(

.الخارجیة للوصول إلى التمایز
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حیـث بلـغ معامـل االرتبـاط بیـنهم ،ع توجد عالقة طردیة قویـة بـین تحلیـل البیئـة الخارجیـة واإلبـدا-
األمـــر الــــذي یـــدلل علــــى أن مجتمـــع الدراســــة یعتمــــد بدرجـــة كبیــــرة علـــى تحلیــــل البیئــــة ، )0.644(

  .الخارجیة للوصول إلى اإلبداع

حیـــث بلـــغ معامــــل ، توجـــد عالقـــة طردیـــة ضــــعیفة بـــین تحلیـــل البیئــــة الخارجیـــة والتكلفـــة األقــــل-
ي یـــدلل علـــى أن مجتمـــع الدراســـة یعتمـــد علـــى تحلیـــل البیئـــة األمـــر الـــذ، )0.494(االرتبـــاط بیـــنهم 

.الخارجیة للوصول إلى التكلفة األقل اعتماد قلیل

، بـشكل عـام للبیئة بشكل عـام والمیـزة التنافـسیة ستراتیجي عالقة طردیة قویة بین التحلیل اإل توجد-
 الدراســة یعتمــد بدرجــة الـذي یــدلل علــى أن مجتمـعاألمــر ، )0.672 (بیــنهمرتبـاطحیـث بلــغ معامــل اال 

. للبیئة بشكل عام لتحقیق المیزة التنافسیةستراتیجيكبیرة على التحلیل اإل

حیـث بلـغ معامـل ، توجد عالقة طردیة قویة بین التحلیل اإلسـتراتیجي للبیئـة بـشكل عـام والتمـایز-
رة علـــى األمـــر الـــذي یـــدلل علـــى أن مجتمـــع الدراســـة یعتمـــد بدرجـــة كبیـــ، )0.598(االرتبـــاط بیـــنهم 

.التحلیل اإلستراتیجي للبیئة بشكل عام للوصول إلى التمایز

حیـث بلـغ معامـل ، توجد عالقة طردیة قویة بین التحلیل اإلستراتیجي للبیئة بـشكل عـام واإلبـداع-
األمـــر الـــذي یـــدلل علـــى أن مجتمـــع الدراســـة یعتمـــد بدرجـــة كبیـــرة علـــى ، )0.634(االرتبـــاط بیـــنهم 

  .بیئة للوصول إلى اإلبداعالتحلیل اإلستراتیجي لل

حیــث ،  توجــد عالقــة طردیــة ضــعیفة بــین التحلیــل اإلســتراتیجي للبیئــة بــشكل عــام والتكلفــة األقــل-
األمـــر الـــذي یـــدلل علـــى أن مجتمـــع الدراســـة یعتمـــد علـــى ، )0.453(بلـــغ معامـــل االرتبـــاط بیـــنهم 

.التحلیل اإلستراتیجي للبیئة للوصول إلى التكلفة األقل اعتماد قلیل

بیـنهمرتباطحیث بلغ معامل اال ،  عالقة طردیة قویة بین الرسالة والمیزة التنافسیة بشكل عام توجد-
 علـى الرسـالة لتحقیـق المیـزة األمر الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمـد بدرجـة كبیـرة، )0.677(

.التنافسیة

، )0.607(رتبـــاط بیـــنهم حیـــث بلـــغ معامـــل اال، توجــد عالقـــة طردیـــة قویـــة بـــین الرســـالة والتمــایز-
.األمر الذي یدلل على أن مجتمع الدراسة یعتمد بدرجة كبیرة على الرسالة للوصول إلى التمایز

حیـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط بیـــنهم ، توجـــد عالقـــة طردیـــة متوســـطة القـــوة بـــین الرســـالة واإلبـــداع-
بدرجــــة متوســــطة األمــــر الــــذي یــــدلل علــــى أن مجتمــــع الدراســــة یعتمــــد علــــى الرســــالة ، )0.537(

.للوصول إلى اإلبداع
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حیــــث بلــــغ معامــــل االرتبــــاط بیــــنهم ،  توجــــد عالقــــة طردیــــة قویــــة بــــین الرســــالة والتكلفــــة األقــــل-
األمــر الــذي یــدلل علــى أن مجتمــع الدراســة یعتمــد بدرجــة كبیــرة علــى الرســالة للوصــول ، )0.573(

.إلى التكلفة األقل

حیـث بلـغ معامـل ، والمیزة التنافسیة بشكل عـامرئیسة ال عالقة طردیة قویة جدًا بین األهداف توجد-
 الــذي یــدلل علــى أن مجتمــع الدراســة یعتمــد بدرجــة كبیــرة جــدًا علــى األمــر، )0.810 (بیــنهمرتبــاطاال 

. لتحقیق المیزة التنافسیةرئیسةاألهداف ال

رتبـاط بیــنهم حیــث بلـغ معامـل اال، توجـد عالقـة طردیـة قویـة جــدًا بـین األهـداف الرئیـسة والتمـایز-
األمـــر الـــذي یـــدلل علـــى أن مجتمـــع الدراســـة یعتمـــد بدرجـــة كبیـــرة جـــدًا علـــى األهـــداف ، )0.777(

.الرئیسة للوصول إلى التمایز

حیـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط بیـــنهم ، توجـــد عالقـــة طردیـــة قویـــة بـــین األهـــداف الرئیـــسة واإلبـــداع-
بدرجـــة كبیـــرة جـــدًا علـــى األهـــداف األمـــر الـــذي یـــدلل علـــى أن مجتمـــع الدراســـة یعتمـــد ، )0.707(

.الرئیسة للوصول إلى اإلبداع

حیـــث بلـــغ معامـــل ، توجـــد عالقـــة طردیـــة متوســـطة القـــوة بـــین األهـــداف الرئیـــسة والتكلفـــة األقـــل-
األمــر الـذي یــدلل علـى أن مجتمـع الدراســة یعتمـد بدرجــة متوسـطة علــى ، )0.545(االرتبـاط بیـنهم 

.ة األقلاألهداف الرئیسة للوصول إلى التكلف

، عالقة طردیة قویة جدًا بـین الخطـط والـسیاسات والبـرامج وبـین المیـزة التنافـسیة بـشكل عـام توجد-
األمــر الـذي یــدلل علــى أن مجتمـع الدراســة یعتمــد بدرجــة ،)0.782( بیــنهم رتبـاطحیـث بلــغ معامــل اال 

. لتحقیق المیزة التنافسیةرئیسةكبیرة جدًا على األهداف ال

حیـث بلـغ معامـل ،ردیة قویـة جـدًا بـین الخطـط والـسیاسات والبـرامج وبـین التمـایز توجد عالقة ط-
األمر الذي یدلل علـى أن مجتمـع الدراسـة یعتمـد بدرجـة كبیـرة جـدًا علـى ، )0.715(االرتباط بینهم 

.الخطط والسیاسات والبرامج للوصول إلى التمایز

حیـث بلـغ معامـل ،لبـرامج وبـین اإلبـداع توجد عالقة طردیة قویة جـدًا بـین الخطـط والـسیاسات وا-
األمر الذي یدلل علـى أن مجتمـع الدراسـة یعتمـد بدرجـة كبیـرة جـدًا علـى ، )0.720(االرتباط بینهم 

.األهداف الرئیسة للوصول إلى اإلبداع

حیــث ، توجـد عالقــة طردیــة متوســطة القــوة بــین الخطــط والــسیاسات والبــرامج وبــین التكلفــة األقــل-
األمـــر الـــذي یـــدلل علـــى أن مجتمـــع الدراســـة یعتمـــد بدرجـــة ، )0.525(رتبـــاط بیـــنهم بلـــغ معامـــل اال

.متوسطة على األهداف الرئیسة للوصول إلى التكلفة األقل
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 بــشكل عــام وبــین المیــزة ســتراتیجي عالقــة طردیــة قویــة جــدًا بــین تــوفر عناصــر التخطــیط اإل توجــد-
.عند الشركات مجتمع الدراسة، )0.837(م  بینهرتباطحیث بلغ معامل اال ،التنافسیة بشكل عام

،  توجــد عالقــة طردیــة قویــة جــدًا بــین تــوفر عناصــر التخطــیط اإلســتراتیجي بــشكل عــام والتمــایز-
.عند الشركات مجتمع الدراسة، )0.775(حیث بلغ معامل االرتباط بینهم 

، ام واإلبــداع توجــد عالقــة طردیــة قویــة جــدًا بــین تــوفر عناصــر التخطــیط اإلســتراتیجي بــشكل عــ-
.عند الشركات مجتمع الدراسة، )0.728(حیث بلغ معامل االرتباط بینهم 

، توجــد عالقــة طردیــة قویــة بــین تــوفر عناصــر التخطــیط اإلســتراتیجي بــشكل عــام والتكلفــة األقــل-
.عند الشركات مجتمع الدراسة، )0.603(حیث بلغ معامل االرتباط بینهم 

 وتحقیـق المیـزة التنافـسیة بـشكل سـتراتیجيبـین ممارسـة التخطـیط اإل عالقة طردیة قویة جـدًا  توجد-
).0.820( بینهم رتباطالدراسة حیث بلغ معامل اال عام عند الشركات مجتمع 

 توجــد عالقــة طردیــة قویــة بــین ممارســة التخطــیط اإلســتراتیجي والتمــایز عنــد الــشركات مجتمـــع -
).0.748(حیث بلغ معامل االرتباط بینهم ، الدراسة

 توجــد عالقــة طردیــة قویــة بــین ممارســة التخطــیط اإلســتراتیجي واإلبــداع عنــد الــشركات مجتمــع -
).0.734(حیث بلغ معامل االرتباط بینهم ،الدراسة

 توجـــد عالقـــة طردیـــة قویـــة بـــین ممارســـة التخطـــیط اإلســـتراتیجي والتكلفـــة األقـــل عنـــد الـــشركات -
).0.577(حیث بلغ معامل االرتباط بینهم ،مجتمع الدراسة

تحلیــل ( الدراســة حــول كــل مــن مجتمــع بــین متوســطات تقــدیرات إحــصائیةال توجــد فــروق ذات داللــة -
بینمـــا ، تعـــزى لمتغیــر العمــر)  بــشكل عــامســـتراتیجيالتحلیــل اإل، البیئـــة الخارجیــة، تحلیــل البیئــة الداخلیــة

حــول ، سیاسات والبــرامجالخطــط والــ، رئیــسةاألهــداف ال، الرســالة( بــین إحــصائیةتوجــد فــروق ذات داللــة 
مجتمـعتعـزى لمتغیـر العمـر لـصالح )  بـشكل عـامستراتیجيوالتخطیط اإل، ستراتیجيعناصر التخطیط اإل

. فأكثر عاماً 50الدراسة الذین أعمارهم 

 الدراســـة حــول جمیـــع مجـــاالت مجتمـــع بـــین متوســـطات تقــدیرات إحــصائیةال توجــد فـــروق ذات داللـــة -
).وسنوات الخبرة، المؤهل العلمي(لمتغیرات الشخصیة  تعزى لستراتیجيالتخطیط اإل

 الدراســـــة حـــــول التخطـــــیط مجتمـــــع بـــــین متوســـــطات تقـــــدیرات إحـــــصائیةال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة -
).عدد العاملین، العمر الزمني للشركة( تعزى للمتغیر التنظیمیة ستراتیجياإل

البیئـــة تحلیـــل ( الدراســـة حـــول مـــعمجت بـــین متوســـطات تقـــدیرات إحـــصائیةال توجـــد فـــروق ذات داللـــة -
إحـصائیةبینمـا توجـد فـروق ذات داللـة ،  تعزى لمتغیـر رأس مـال الـشركة المـسجل)رسالة، وجود الداخلیة



142

،  للبیئــــةســـتراتیجيالتحلیــــل اإل، تحلیـــل البیئــــة الخارجیـــة( الدراســـة حــــولمجتمــــعبـــین متوســــطات تقـــدیرات 
ســتراتیجيالتخطــیط اإل، ســتراتیجير التخطــیط اإلعناصــ، الخطــط والــسیاسات والبــرامج، رئیــسةاألهـداف ال
أفــراد الــشركات التــي رأس المــال المــسجل تعــزى لمتغیــر رأس مــال الــشركة المــسجل لــصالح ) بــشكل عــام
.)$ألف500 من أقلإلى$ ألف300(فیها بین 

 الدراسـة حـول جمیـع مجـاالت المیـزةمجتمـع بـین متوسـطات تقـدیرات إحـصائیةتوجد فروق ذات داللـة -
. فأكثر عاماً 50 الدراسة الذین أعمارهم مجتمعالتنافسیة تعزى لمتغیر العمر لصالح 

والتكلفــة ، بـداعاإل( الدراسـة حــول مجتمــع بــین متوسـطات تقـدیرات إحـصائیةال توجـد فـروق ذات داللــة -
 بــین متوســطات تقــدیراتإحــصائیةبینمــا توجــد فــروق ذات داللــة ، تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي) قــلاأل

 الدراســة مجتمــعتعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي لــصالح ) والمیــزة التنافــسیة، التمــایز( الدراســة حــول مجتمــع
.من حملة دراسات علیا

قـل الدراسـة حـول مجـال التكلفـة األمجتمـع بین متوسطات تقدیرات إحصائیةال توجد فروق ذات داللة -
مجتمـــع بــین متوســـطات تقــدیرات إحـــصائیةبینمـــا توجــد فـــروق ذات داللــة، تعــزى لمتغیــر ســـنوات الخبــرة

تعـــزى لمتغیــــر ســـنوات الخبـــرة لــــصالح ) والمیــــزة التنافـــسیة، بـــداعواإل، التمـــایز(الدراســـة حـــول المجــــاالت 
. سنة فأكثر15 الدراسة الذین سنوات الخبرة لهم مجتمع

لمیـــزة  الدراســـة حـــول مجـــاالت امجتمـــع بـــین متوســـطات تقـــدیرات إحـــصائیةال توجــد فـــروق ذات داللـــة -
).وعدد العاملین بها، العمر الزمني للشركة(التنافسیة تعزى للمتغیرات التنظیمیة 

 الدراسـة حـول جمیـع مجـاالت المیـزة مجتمـع بـین متوسـطات تقـدیرات إحـصائیةتوجد فروق ذات داللـة -
بــین لــصالح أفــراد الــشركات التــي رأس المــال المــسجل فیهــا التنافــسیة تعــزى لمتغیــر رأس المــال المــسجل 

.)$ألف500 من أقلإلى$ ألف300(

  
  :التوصیات

بعــد التعــرف علــى النتــائج التــي خلــصت لهــا الدراســة تبــین وجــود الكثیــر مــن العوامــل التــي تعیــق 
وال تقـع مـسؤولیة هـذه العوامـل ، شركات توزیع األدویة في محافظات غـزة مـن تحقیـق المیـزة التنافـسیة لهـا

ا یـــرى الباحـــث أنـــه یوجـــد جانـــب مـــن المـــسؤولیة یقـــع علـــى عـــاتق علـــى إدارة هـــذه الـــشركات وحـــدها وٕانمـــ
  ".مصانع األدویة المحلیة ووكالء الشركات األجنبیة"المتعاملین مع هذه الشركات من الموردین 

وفي ضوء ما تـم استعراضـه مـن أدبیـات الدراسـة والنتـائج التـي توصـل لهـا الباحـث فانـه جـاء بالعدیـد مـن 
فــــي شــــركات توزیــــع األدویــــة فــــي محافظــــات غــــزة وللمتعــــاملین معهــــا مــــن التوصــــیات الموجهــــة للمــــدراء 
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وقـد جـاءت التوصـیات علـى النحـو ، الموردین سواًء مصانع األدویة المحلیة أو وكالء الـشركات األجنبیـة
  :التالي
  :توصیات موجهة للمدراء في شركات توزیع األدویة/ أوًال 

.ص على التأكد من مدى فاعلیته لعملیاتهاتعزیز االهتمام بالهیكل التنظیمي للشركات والحر ) 1
.العمل على صیاغة رسالة الشركة بحیث تكون قابلة للتحول إلى خطط وسیاسات وبرامج عمل) 2
الحــرص علــى أن تتــسم أهــداف الــشركة بالمرونــة والقــدرة علــى التكیــف مــع التغیــرات غیــر المتوقعــة ) 3

.التي تؤثر على الوصول لتحقیق هذه األهداف
.ام بالرقابة والمتابعة للتأكد من سیر األمور كما خطط لهاتعزیز االهتم) 4
.الحرص على وجود أنظمة فحص وسیطرة ورقابة على المنتجات التي تقدم للعمالء) 5
العمــل علــى تجدیــد وتطــویر طــرق االتــصال بــالعمالء إلمــدادهم بالمعلومــات عــن المزایــا والعــروض ) 6

.التي تقدمها الشركة
 البحـث والتطـویر مـن أجـل تقلیـل تكـالیف المنتجـات والخـدمات التـي العمل على تعزیـز ودعـم أنـشطة) 7

.تقدمها الشركة
.ة خفض التكالیف لتحقیق المیزة التنافسیةإستراتیجی على عتماد واالهتمامزیادة اال) 8
 لتحدیــــد نقــــاط الــــضعف والتغلـــب علیهــــا تحدیــــد نقــــاط القــــوة  بتحلیــــل البیئــــة الداخلیـــةهتمــــامتعزیـــز اال) 9

  . المیزة التنافسیةدة منها في تحقیقوتعزیزها واالستفا
 والتــي ةســتراتیجی اإلدارة الحدیثــة والمتمثلــة فــي اإلدارةســلوب اإلأالتطــورات فــي العمــل علــى مواكبــة ) 10

. أحد مراحلهاستراتیجيیعتبر التخطیط اإل
  :"ووكالء الشركات األجنبیة، مصانع األدویة المحلیة "توصیات موجهة للموردین/ ثانیًا 
كــشركات موزعـة قریبــة مــن شــركات توزیـع األدویــة تطـویر العالقــات والتعامــل مـع علــى الحـرص ) 1

  .العمالء
  .العمل على توفیر العروض لشركات توزیع األدویة التي تمكنهم من زیادة ربحیتهم) 2
بكمیــات معقولــة مــن المنتجــات التوزیــع حتفــاظ شــركات االعمــل علــى تقــدیم التــسهیالت الخاصــة ب) 3

  .الدوائیة
لــــم تــــسوق وانتهــــت مــــدة یض شــــركات توزیــــع األدویــــة عــــن المنتجــــات التــــي العمــــل علــــى تعــــو ) 4

.صالحیتها قبل تسویقها
مــد شــركات توزیــع األدویــة بالمعلومــات عــن المنتجــات الجدیــدة وتزویــدهم بالنــشرات الخاصــة بهــا ) 5

  . فور إنتاجها
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  :تجاهات البحث المستقبلیةا
فـي هـذا القطـاع قاط التي یمكـن دراسـتها فـي المـستقبلأثارت نتائج الدراسة الحالیة ودالالتها عددًا من الن

مـــن الــــشركات حتــــى تـــتمكن مــــن القیــــام بــــدورها بمـــا یتناســــب مــــع أهمیــــة المنتجـــات التــــي توفرهــــا ألفــــراد 
  :وقد تمثلت هذه النقاط باآلتي، المجتمع

.العالقة بین التغیرات البیئیة واألداء المالي لشركات توزیع األدویة في محافظات غزة-
المیـــزة التنافـــسیة لـــشركات توزیـــع األدویـــة فـــي القـــة بـــین تطبیـــق نظـــام الجـــودة الـــشاملة وتحقیـــقالع-

.محافظات غزة
.أثر الخیارات اإلستراتیجیة على المیزة التنافسیة لشركات توزیع األدویة في محافظات غزة-
.التوجه اإلستراتیجي وعالقته بنمو شركات توزیع األدویة في محافظات غزة-
.ارنة بین شركات توزیع األدویة العربیة واألجنبیة من حیث المیزة التنافسیةدراسة مق-
  .عوامل تحقیق المیزة التنافسیة لشركات توزیع األدویة في محافظات غزة من وجهة نظر العمالء-
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أسماء الشركات التي أجریت علیها الدراسة.  

كتاب تسهیل مهمة الباحث.

االستئذان الخطي لتعبئة اإلستبانة.

تبانةأسماء محكمي اإلس.

اإلستبانة.  
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  )2( رقم ملحق
  .ة الباحثتسهیل مهمكتاب 
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  )3(ملحق رقم 
.ةستبان الخطي لتعبئة اإلاالستئذان

   غــزة–ـر ـــــامـعــة األزھــجـ
  ــاـــــات العلیـالـدراســـعمــادة 

  ةـكلیـة االقتصاد والعلوم اإلداری

   إدارة األعمـالبرنامج ماجستیر

  إستبانة
  :المدیر الفاضل/ السید عضو مجلس اإلدارة

  وبعد....  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  :یرجى التكرم بالعلم أنني بصدد إعداد بحث علمي بعنوان

  یةــزة التنافســتراتیجي وعالقته بالمیــط اإلســالتخطی
  "دراسة میدانیة في شركات توزیع األدویة في محافظات غزة"

وأود أن ، جامعة األزهر بغزةكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة من  الماجستیر في إدارة األعمال درجةلنیلوذلك 

أحیط سیادتكم علما بأن تعاونكم الفعال في تعبئة اإلستبانة سیكون له أبلغ األثر في الحصول على أفضل النتائج  

  .م إّال ألغراض البحث العلمي فقطولن تستخد، وأن كل ما تدلونه من آراء أو بیانات ستكون موضع اهتمام

 على التنبؤ بالمستقبل واإلعداد له باالعتماد على مفهوم التخطیط اإلستراتیجي یتركز بصفة عامةعلما بأن 

وصیاغة الرسالة وتحدید ، التحلیل اإلستراتیجي لكل من البیئة الداخلیة للمنظمة والبیئة الخارجیة المحیطة بها

وٕاعداد البرامج الزمنیة والموازنات التقدیریة لتحقیق ، ووضع اإلجراءات وطرق العمل، األهداف ورسم السیاسات

  .األهداف المرغوبة

  ،  وأنتهز هذه الفرصة ألعبر لكم عن شكري وتقدیري لتخصیصكم جزء من وقتكم لتعبئة هذه اإلستبانة

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

      الباحث
        

  .هدف أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء في الشركات محل الدراسة هذه اإلستبانة تست:مالحظة
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  )4(ملحق رقم 
  .اإلستبانةأسماء محكمي 

  المسمى الوظیفي  االسم  م
  . والعلوم اإلداریة في جامعة األزهر بغزةقتصادعضو هیئة تدریس بكلیة اال  جبر الداعور. د  -1

  .علوم اإلداریة في جامعة األزهر بغزة والقتصاد بكلیة االدارةرئیس قسم اإل  خلیل حجاج. د  -2

  . بغزةاإلسالمیةعضو هیئة تدریس بكلیة التجارة في الجامعة   رشدي وادي. د  -3

  . بغزةاإلسالمیةعضو هیئة تدریس بكلیة التجارة في الجامعة   سامي أبو الروس. د  -4

  . بغزةمیةاإلسالعمید التعلیم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة   سمیر صافي. د  -5

  . في جامعة األزهر بغزةالتربیةعضو هیئة تدریس بكلیة   عطا درویش. د  -6

  . بغزةاإلسالمیةعمید كلیة التجارة في الجامعة   ماجد الفرا. د.أ  -7

  . بغزةاإلسالمیةعضو هیئة تدریس بكلیة التجارة في الجامعة   وسیم الهبیل. د  -8

  . والعلوم اإلداریة في جامعة األزهر بغزةقتصاد االعضو هیئة تدریس بكلیة  غاوفیق األ. د  -9

  . بغزةاإلسالمیةمشرف الدراسات العلیا في الجامعة   یوسف بحر. د  -10

  . بغزةاإلسالمیةعضو هیئة تدریس بكلیة التجارة في الجامعة   یوسف عاشور. د.أ  -11
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  )5(ملحق رقم 
  .اإلستبانة

  
  :البیانات الشخصیة والتنظیمیة

  .في المربع أمام العبارة المناسبة ) X( ى وضع إشارة یرج

  العمر-1

  عاما فأكثر50              عاما   50أقل من-40عاما                    40 أقل من          

  المؤهل العلمي-2

                  دراسات علیا          بكالوریوس   دبلوم فأقل                         

  د سنوات الخبرة في المجالعد-3

   سنة فأكثر15            سنة      15أقل من-10             سنوات     10  أقل من  

  العمر الزمني للشركة-4

   سنة فاكثر15     سنة 15أقل من-10     سنوات10 أقل من-5 سنوات         5 أقل من    

  عدد العاملین في الشركة- 5

   فأكثر20                     20 أقل من- 10                          10أقل من     

   رأس المال المسجل بالدوالر-6

  فأكثر$ ألف500            $ ألف500 أقل من -$ ألف300               $ألف300 أقل من  
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  :ستراتیجيالبیانات المتعلقة بالتحلیل اإل
  .في المربع أمام العبارة المناسبة لواقع عملكم ) X( یرجى وضع إشارة 

  الفقرة  م
بدرجة  
كبرية 
  جدا

بدرجة  
  كبرية

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جدا

            تحليل البيئة الداخلية

 على دراسة البيئة الداخلية للشركة للتعرف على نقاط القوة دارةتعمل اإل  -1
  .واالستفادة منها يف املستقبل

          

            . على التعرف على نقاط ضعفها الداخلية للتغلب عليهادارةتعمل اإل  -2

            . باخلطط التوسعية للشركةدارة�تم اإل  -3

            . بتقييم التكنولوجيا املستخدمة يف عمليات الشركةدارةتقوم اإل  -4

            .قرارات باحلسبان اخلربات والكفاءات املتوفرة عند اختاذ الدارةتأخذ اإل  -5

            . بتقييم الوضع املايل للشركة عند اختاذ القراراتدارة�تم اإل  -6

 جبمع وتقييم املعلومات حول مالئمة اهليكل التنظيمي لعمليات دارة�تم اإل  -7
  .الشركة

          

            تحليل البيئة الخارجية

ى الفرص املتوقعة  على دراسة البيئة اخلارجية للشركة للتعرف علدارةتعمل اإل-8
  .واالستفادة منها يف املستقبل

          

 على دراسة البيئة اخلارجية احمليطة �ا للتعرف على املخاطر دارةتعمل اإل  -9
            .اليت حتيط بالشركة يف الوقت احلاضر" التهديدات"

 على دراسة البيئة اخلارجية احمليطة �ا للتعرف على املخاطر دارةتعمل اإل  -10
  .اليت حتيط بالشركة يف املستقبل" هديداتالت"

          

            . من تغيرياتيةقتصادبيئتها اال برصد ما حيدث يف دارةتھتم اإل  -11

            . من تغيرياتالبيئة السياسية برصد ما حيدث يف دارةتھتم اإل  -12

            .تلفة مبراعاة القيم والعادات االجتماعية عند القيام بأنشطتها املخدارة�تم اإل  -13
            . برصد ومتابعة التشريعات احلكومية والقوانني املهنيةدارة�تم اإل  -14
            . جبمع وتقييم املعلومات عن الظروف التنافسيةدارة�تم اإل  -15

            . بالتعرف على حاجات ورغبات عمالئهادارةتقوم اإل  -16

            .وجي لالستفادة منه يف عمليا�ا مبتابعة التطور والتقدم التكنولدارة�تم اإل  -17
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  :سرتاتيجيالبيانات املتعلقة بعناصر التخطيط اإل

  .في المربع أمام العبارة المناسبة لواقع عملكم) X( يرجى وضع إشارة 

  الفقرة  م
بدرجة  
كبرية 
  جدا

بدرجة  
  كبرية

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جدا

  الرسالة/ أوال 
          

            .دى الشركة رسالة واضحة تتسم بدقة التعبريل  -18

            .تعرب رسالة الشركة عن كل من الزبائن واألسواق الرئيسية  -19

            .تعرب الرسالة عن قيم وفلسفة الشركة  -20

            .تعرب الرسالة عن الصورة املرغوبة للشركة  -21

            .ة اليت تقدمهاتعرب رسالة الشركة عن املنتجات واخلدمات الرئيسي  -22

            .تراعي رسالة الشركة الظروف الواقعية واملوضوعية  -23

            . العاملني داخل الشركةإبداعرسالة الشركة طموحة وحمفزة للعمل و   -24

            . خطط وسياسات وبرامج عملإىلرسالة الشركة قابلة للتحول   -25

  األهداف الرئيسية للشركة/ ثانيا
          

            .رسالتهاعنتنبثقعامةأهدافالشركةىلد  -26

27-  
والظروفاإلمكانياتضمنلتحقيقهاتسعىواضحةأهدافالشركةلدى

  .املتاحة
          

28-  
إليهاالتوصلاملطلوبالنتائجحتدداألجلطويلةرئيسيةتضع الشركة أهداف

  .مسبقا
          

  .املتوقعةغرياملتغرياتمعكيفالتعلىوالقدرةباملرونةالشركةأهدافتتسم  -29
          

  .الشركةيفالعاملنيمجيعلدىومفهومةواضحةالشركةأهداف  -30
          

  .املتميزاألداءعلىالعاملنيحتفزالشركةأهداف  -31
          

32-  
ظروفهامعيتالءممبااألهدافلتحقيقاملناسبةاتسرتاتيجياإلالشركةختتار

  .واخلارجيةالداخلية
          

            الخطط والسياسات والبرامج/ ثالثا

  .والفرعيةالرئيسيةاألهدافلتحقيقالالزمةالتنفيذيةاخلططبوضعالشركةتقوم  -33
          

34-  
أهدافحتقيق�اسيتماليتالكيفيةحتددوميزانياتبرامجعلىاخلططحتتوي
  .الشركة

          

35-  
خططكمااألمورسريمنللتأكدتابعةواملللرقابةبرامجعلىاخلططحتتوي

  .هلا
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  الفقرة  م
بدرجة  
كبرية 
  جدا

بدرجة  
  كبرية

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جدا

  .العاملنيلكافةواضحة ومفهومةلدى الشركة سياسات  -36
          

  .األنشطةلكافةشاملةالشركةتتبعهااليتالسياسات  -37
          

  .ركة مرنة حبيث ميكن تعديلها حسب متطلبات العملسياسات الش  -38
          

39-  
اجلهاتإشراكخاللمنأهدافهابتحقيقاملرتبطةالشركةبرامجإعداديتم

  .بالشركةاملعنية
          

40-  
واملصروفاتاإليراداتلتحديداملعنيةاجلهاتمبشاركةموازنات مالية إعداديتم

  .بالشركةاخلاصة
          

  

  :ات املتعلقة بامليزة التنافسيةالبيان

  .في المربع أمام العبارة المناسبة لواقع عملكم) X( يرجى وضع إشارة 

  الفقرة  م
بدرجة  
كبرية 
  جدا

بدرجة  
  كبرية

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جدا

  التمايز/ أوال 
          

            .تقدم الشركة منتجاتھا وخدماتھا بطرق مختلفة عن منافسیھا  -1

            .لدى الشركة القدرة على االستجابة للطلبات السوقية بسرعة  -2

            .تقدم الشركة منتجات وخدمات مبزايا ومواصفات خمتلفة عن املنافسني  -3

متلك الشركة شبكة توزيع سريعة وفعالة يف إيصال املنتجات واخلدمات   -4
  .للعمالء

          

الئمة لتقدمي املنتجات واخلدمات بشكل يليب لدى الشركة التقنيات املتطورة امل  -5
  .احتياجات العمالء

          

            .لدى الشركة أنظمة فحص وسيطرة ورقابة على املنتجات اليت تقدمها للعمالء  -6

لدى الشركة املؤهالت العلمية واإلدارية الكفؤة اليت تساهم يف تقدمي املنتجات   -7
  .واخلدمات بشكل مميز

          

  بداعإلا/ ثانیا 
          

            .تقوم الشركة بتطوير وجتديد أساليبها يف تقدمي املنتجات واخلدمات  -8

9-  
تعمل الشركة على مجع ومشاركة املعلومات لتطوير األفكار اجلديدة يف تقدمي 

  .املنتجات واخلدمات
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  الفقرة  م
بدرجة  
كبرية 
  جدا

بدرجة  
  كبرية

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
   جداقليلة

            .تعمل الشركة على استثمار الطاقات املتميزة لدى العاملني  -10

            .تقدم الشركة مزايا متجددة للمتعاملني معها  -11

12-  
إلمدادهمطوير طرق االتصال بعمالئها تتعمل الشركة على جتديد و 

  . اليت تقدمهاااملزايباملعلومات عن 
          

  التكلفة األقل/ ثالثا 
          

13-  
 ختفيض تكاليف كافة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها إىلتعمل الشركة 

  .لعمالئها
          

14-  
تعمل الشركة على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل تقليل تكاليف 

  .املنتجات واخلدمات اليت تقدمها
          

15-  
يات احلجم واالستغالل العايل اقتصاد من االستفادةتعمل الشركة على 

  . املادية لتقليل التكاليفانيا�اإلمك
          

  .اإلمكانالرتويج قدر /ف التوزيع يلاكتض يفختتعمل الشركة على   -16
          

  .متارس الشركة رقابة مالية على اإلنفاق بشكل عام  -17
          

    

  .شكرا حلسن تعاونكم
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Abstract

This study aimed to examine strategic planning practice and its 
relationship with competitive advantage for medicine distribution companies 
in Gaza Governorates. The researcher used descriptive analytical design to 
represent the entire sample of the population.  The survey method was used 
for sample selection in which 74 manager were selected for this study as 
responsible for the strategic planning process in the medicine distribution 
companies.

The results  showed that the companies conducted strategic planning 
through the implementation of its elements: environment analysis (internal 
and external analysis) and the availability of strategic planning components 
(mission, objectives, plans, polices, and programs).  The results showed that 
these companies depend on differentiation, innovation, and lowest cost for 
competitive advantage achievement through its strategy. 

The results showed that there were a significant relationship between 
strategic analysis of the environment and competitive advantage. Also, there 
were a significant relationship between the strategic planning component 
(mission, objectives, plans, policies, and programs) and competitive 
advantage.

 The results showed that there were a significant  relationship between 
strategic planning and competitive advantage (differentiation, innovation,  and 
lowest cost) among these companies.

The results showed that there are significant differences in the answer 
of the respondents concerning the relationship between strategic planning and 
competitive advantage due to the age of the managers in favour of those 
above the age of 50 years, and due to the capital of the company in favour of 
those whose capital ranges from (300000-500000 U.S.$).

The results also showed that there are no significant statistical 
differences in the answers of respondents regarding the relationship between 
strategic planning and competitive advantage due to the age of the company 
and the number of employees.

The results showed no significant statistical differences in the answers 
of respondents concerning strategic planning due to academic qualifications 
and years of experience of the respondents.

The results also showed that there are no significant statistical 
differences in the responses of the respondents concerning competitive 
advantage due to the educational level in favour of higher educational level 
and to the years of experience in favour of those who have 15 years of 
experience and more.
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