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 : لخـصامل
العاملة يف القطاع اخلاص  ملنمما  الصناعيةحتديد مكانة الوظيفة التسويقية اببشكل رئيس استهدفت هذه الدراسة         

مجيع مديري  )وحدة التحليل( الدراسةمفردا  كانت ، و منممة صناعية(  12 والبالغ عددها ) مبدينة بنغازي للصناعا  الغذائية
إبسلوب  املنهج الوصفي التحليليكما اتبعت  .( مديرا   97)  موالبالغ عددهملنمما  ابهبذه والدنيا  دارا  العليا والوسطىاإل

  .املسح الشامل
الدراسة بضرورة االرتقاء  أوصت عليه ؛متدنية التسويقية هبذه املنمما  أن مكانة الوظيفة ،الدراسةهذه  نتائجأبرز ومن         

 ؤ وذلك جبعل املس ،مبكانة هذه الوظيفة
م
ليتمكن من  ؛دا  التنميمية العمليا ابملنممةضمن القيا سمى الوظيفي للتسويقول عن امل

 . ملنممة لالعتبارا  التسويقية، مبا يضمن استيعاب االقرارا اختاذ املشاركة يف 
 أيضاو  وكذلك القطاع العام بذا  القطـاع  الصناعيـة اـعلى املنمم وث مستقبليةـراء حبـام إبجـة القيـالدراس وصتأكما      

ة،  ـاملنممم ـحجو  ،ةــة الصناعـار طبيعــلوضع يف االعتبة، مع اــق مبوضوع الدراسـما يتعل يفقطاعا  أخرى مثل التعليم والصحة 
 حمددا  هلا.ارا  ـذه االعتبـع هـم تضـل ةـحيث أن هذه الدراس م اإلنتاج،ـكذلك حج

 الشركا  اخلاصة. -شركا  الصناعا  الغذائية  -التنميم -اعيةاملنمما  الصن -الوظيفة التسويقية  الكلمات املفتاحية: 
Abstract 

This study mainly aimed to determine the position of the marketing position in industrial 

organizations in Benghazi, where the vocabulary of the study was all the managers of the 

upper, middle and lower departments of the industrial organizations operating in the private 

sector for food industries in Benghazi, which amounted to (97) managers. It also followed the 

descriptive and analytical method, using a comprehensive survey. 

       Among the most prominent results of this study is that the position of the marketing 

function in these organizations is low. Accordingly, the study recommended the need to raise 

the position of this position, by making the person responsible for the marketing title within 

the organization's top organizational leaders in order to be able to participate in decision-

making, in order to ensure that the organization understands the marketing considerations. 

      The study also suggested conducting future research on industrial organizations operating 

in the same sector regarding the subject of the study, taking into consideration the nature of 



 

 
 

the industry, the size of the organization, as well as the volume of production, as this study 

did not consider these considerations as its determinants. 

key words :Marketing function - industrial organizations - organization - food industry 

companies - private companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 : اإلطـار العــام للدراســةأولا 
 مقـدمـــــة: 1.1
منارســه يف  ا  مــال، بــل يتعــدى ذلــك إش كونــه نشــاطألعالتســويق لــيس نــرد نشــاي اقتصــادي تقتصــر نارســته علــى منممــا  ا     

يف   ا  وانـ  احليـاة لكونـه موجـودج لة تبادليـة، فالتسـويق مـرتببك بكـوذلك لتلبية احلاجا  والرغبا  من خـالل عمليـ ،حياتنا اليومية
 ون أن يكون التسويق حاضرا  فيها.كل نشاٍي اقتصادي حولنا، وهلذا من الصع  ختيل حياتنا د

ت أهـم وظـائا املنممـة، بـل بشـكل كبـيف يف منممـا  األعمـال املعاصـرة، حبيـث أصـبح يةالتسـويق الوظيفـة د تزايد  أمهيـةوق     
ملا هو أكثر من ذلك، فلم يعد التسويق نـرد وظيفـة منفصـلة تقتصـر نارسـتها علـى اإلدارة امللتصـة ابلنشـاي التسـويقي يف  تعد 

أن تتحــول املنممــة برمتهــا إش تنمــيم إذ ينبغــي مــة املعاصــرة وظيفــة املنممــة بكاملهــا، املنممــة فحســ ، بــل أصــبح التســويق يف املنم
تسويقي يقوم فيه كل فرد من أفراد املنممة ابلعمل على إرضاء الزبون، بغض النمـر عـن املسـتوى التنميمـي أو التلصـظ الـوظيفي 

أبكملهـا، ولــيس فقـب إدارة التسـويق، فهــي بـذلك مهمــة  ألولئـك األفــراد،  فمهمــة إرضـاء الزبـون واحلفــاي عليـه هـي مهمــة املنممـة
تكامليــة بــل  تلــا التقســيما  التنميميــة واملســميا  الوظيفيــة ابملنممــة، وبــذلك تتحــول املنممــة بكاملهــا إش أشــلاص  ارســون 

 وجهة نمرهم الفنية من خالل وجهة نمر الزابئن الذين يمعتربون أغلى أصول املنممة.
 اســــة: موضـــوع الدر   2.1
يبدأ من حيث ينتهي، فهو نمام متكامل ومستمر، يبدأ بدراسة حاجا  ورغبـا  الـزابئن، وينتهـي بدراسـة ردود  إن التسويق     

 أفعاهلم جتاه السلع واخلدما  اليت قدمت هلم.
ا امتـــد  بصـــيفة ـكلمـــمـــة،  فاتيجية  الكليـــة ألي منمســـي الهـــي العمـــود الفقـــري لتعتـــرب  ســـياتيجية التســـويقيةفـــان اال ومـــن م      

، تشـيف عـــالن أو البيــــلكثـيفين ابإلعويق يف أذهـان اــــة التســـا؛ إال أن ارتبـاي وظيفـــل ملشكالهتـــد  حلـوال  أفضـــويق وجـــاملنممة للتس
 . [14]ابلبيع ابإلعالن أو وم قد التبس على هؤالء يف ارتباي التسويقــإش أن املفه

من شأهنا أن تؤدي إش غياب املكانة الصحيحة للوظيفة التسويقية يف منمما  األعمال بشكل عام،  قاصرةإن هذه النمرة ال      
ســـواء    - احمليطـــة ابملنممـــا نتيجـــة حتميـــة لمـــروا البيئـــة اخلارجيـــة بوصـــفها شـــكلٍ  خـــاص، ويف املنممـــا  الصـــناعية  الليبيـــة ب

مـــا  يف الســابق، والـــيت بيـــز  ابلطبيعـــة االحتكاريـــة، م أصـــبحت هـــذه الـــيت عملـــت يف ظلهـــا هـــذه املنم -السياســية أو القانونيـــة 
، دون أن أتخذ يف (*)املنمما  مكشوفة على امللاطر التسويقية، نتيجة لكوهنا وجد  نفسها تعمل يف سوٍق ذا  طابٍع تنافسي

                                                           
 :  يف متمثلة الصناعي القطاع على انعكست واليت االقتصادي، نفتاحاال سياسة إش ثاحالبم  ينوه  (*)
 منــه الثامنــة املــادة مسحــت والــيت( 2003) لســنة( 7) رقــم ابلقــانون املعــدل ليبيــا يف األجنبيــة األمــوال لــرسو  االســتثمار تشــجيع بشــأن(  1997)  لســنة( 5) رقــم القــانون صــدور   ـ

 .  [24] الصناعي اجملال يف األجنيب ابالستثمار
 . [22] الصناعي اجملال بينها ومن فيها، ابالستثمار املسموح التفصيلية اجملاال  حتديد بشأن( 2005) لسنة(  108)  رقم )سابقا  ) العامة الشعبية اللجنة قرار   ـ



 

 
 

مـن ظهـور بـدائل  ،هلـا بشـكل مباشـر حسباهنا، النتائج امليتبة عن وجودها ضمن هذه السوق، وامللاطر التسويقية اليت قد تتعرض
 منافسة، قد جتربها على فقدان زابئنها احلاليل. 

كمــا أن املنممــة املعاصــرة، ينبغــي أال تكتفــي فقــب بوجــود إدارة للتســويق ضــمن هيكلهــا التنميمــي، بــل وتعمــل أيضــا  علــى أن      
 صة من وجهة نمر الزابئن.يقوم مبمارسة أعماله املتلص ملنممة بكاملها إش تنميم تسويقيتتحول ا

وظيفة تنميمية ابملنمما  الصناعية بوصفها بتحديد مكانة الوظيفة التسويقية  من خالل هذه الدراسة، ثاحسيقوم البم  وعليه:    
 مبدينة بنغازي. ابلقطاع اخلاص الليبية العاملة

 لظاهــــرة مشكلــة الدراســـة:ا  3.1
ول مـن العمـل يف ظـل تفرضـها عليهـا ظـروا التحـ بيـة يف الوقـت الـراهن ضـغوطا  وحتـدري  كبـيفةلصناعية الليتواجه املنمما  ا     

إش العمل يف ظل ظروٍا أصبحت تنافسية، نا قد يؤثر سلبا  على استمرارها وبقائها، ذلك أن هذه املنمما  مل  ظروا احتكارية
بقائهـــا واســـتمرارها ومنوهـــا، فانـــه ينبغـــي عليهـــا مواكبـــة ولكـــي تضـــمن املنممـــة  ،العمـــل يف ظـــل هـــذه المـــروا املســـتجدةتعتــد علـــى 
ل إدراك أمهيـة الوظيفـة والتكيا معهـا، وهـذا األمـر لـن يكتـ  لـه النجـاح إال مـن خـال يت حتدث يف بيئتها اليت تعمل هباالتغيفا  ال
حتقيــق التكامــل يف نارســة ن حــت تــتمكن مــ بــل الوظــائا التنميميــة املنــاظرة بوضــعها يف مكانتهــا التنميميــة الصــحيحة التســويقية
 لإليفاء حباجا  الزابئن.    أنشطتها

، تعـا  مـن قصـور يف إدراك أمهيـة الوظيفـة التسـويقية ث أن املنمما  الصناعية الليبية العاملة مبدينة بنغازياحليه، يعتقد البم ع     
 وظيفة تنميمية.بوصفها تد  مكانتها  ليهنا ترت  ع

 : يتآلسل اياغة مشكلة الدراسة من خــالل طرح التساولذا فانه   كن ص     
بوصـفها هـ  هنـاا اعـ ال ابلوظيفـة التسـويقية و  ؟الليبيـة ابملنظمـات الصـناعية  التسـويقيةلوظيفـة ل التنظيميـة املكانةس: ما 

 ؟ الليبيةابملنظمات  مسمىا وظيفياا 
 أهــدال الدراســــة:   4.1
 : آلتيةالنقاي ا اا هذه الدراسة يف كن حصر أهد    
 يف املنمما  الصناعية قيد الدراسة. لتسويقيةالتنميمية للوظيفة ا كانةاملحتديد  .1
 قيد الدراسة. ابملنمما  ا  وظيفي مسمى   ابلوظيفة التسويقية مدى االعيااتبيان  .2

 أمهيــة الدراســة:   5.1
 : آلتيةتكمن أمهية هذه الدراسة يف النقاي ا     

                                                                                                                                                                                     

 لســــنة( 5) رقــــم ونـالقانــــ مبوجــــ  ا،ـأتسيسهــــ منــــذ اــــــقامتهإ علــــى وافقــــت الــــيت االســــتثمارية، للمشــــروعا  التنفيــــذي املوقــــا عــــن(  L.F.I.B)  االســــتثمار تشــــجيع هيئــــة تقريــــر   ـ
 .  [23]ةصناعيال اجملاال   تلا يف م، 31/12/2018 خـاتري وحت( 1997)



 

 
 

يز قدرهتا وتعز  ملنمما  من امتالك مقوما  البقاءا تمكلل من خالل االهتمام ابلوظيفة التسويقيةراسة أمهيتها تستمد هذه الد .1
 تحقيق أهدافها املنشودة. ل على املنافسة

سة، اليت تؤدي إش غياب املكانة الصحيحة للوظيفة التسويقية ابملنمما  الصناعية قيد الدرا ـ إن وجد  ـ املسببا   استشعار. 2
 .  كيفية التعامل معها  من م، و يف دراسا  الحقة األمر الذي يهيئ األسا  لفهم طبيعة هذه املسببا 

ميــة االقتصــادية ابجملتمــع، وتــوفيف  تلــا ، ويلعــ  دورا  كبــيفا  يف عمليــة التنمهــمأمهيــة القطــاع الصــناعي ابعتبــاره قطــاع حيــوي و . 3
 للمستهلك من اإلنتاج احمللي. السلع

 يف نال التسويق.ابملعرفة  كتبا  العلميةولة إلثراء املحما. 4
 :وحدودها الدراســة نطـاق  6.1
ث املاديـــة والزمنيـــة، فقـــد احـــوحمدوديـــة إمكانيـــا  البم  ى الدولـــةنمـــرا  لتعـــدد املنممـــا  الصـــناعية الليبيـــة وانتشـــارها علـــى مســـتو      

( 12مبدينـة بنغـازي، والبـالغ عـددها ) ضـمن القطـاع اخلـاص عاملـةال الليبية شركا  الصناعا  الغذائية اقتصر  هذه الدراسة على
 ش الشــركا  الصــناعية قيــد الدراســة لشــمولية هــذا املصــطلح، لإلشــارة إ(**)املنممــا   كمــا ا اعتمــاد مصــطلح (*)صــناعية. شــركة

 املقصود منه ابلدراسة الراهنة.وتوافقه مع 
وا حتليلهــا (،  2019 ) خــالل فصــل اخلريــا   مــن مفــردا  الدراســةع البيــا أمــا ابلنســبة للمحــددا  الزمنيــة، فقــد ا مجــ     

بشــأن  مـروا الـيت مــر  هبـا الـبالد، إال أن ال( 2020)  وتبويبهـا وجـدولتها واسـتلالص النتــائج منهـا، وذلـك طـوال فصــل الربيـع
 واألحداث اليت تبعتها، قد حالت دون تقد ها يف الوقت احملدد. جائحة كورو 

 جمـتـمـــع الدراســـة:  7.1
 ، أمـا( شـركة12والبـالغ عـددها ) مبدينـة بنغـازي العاملـة اخلاصـة الليبيـة نتمع الدراسة من شـركا  الصـناعا  الغذائيـة يتكون     

 ) ( للمسـميا  الوظيفيـة  التنميميـة )عليـا/ وسـطى/ دنيـااملسـتوري مجيع مديري يف تبثلفقد ، )وحدة التحليل( سةالدرا مفردا 
 ( مديرا .97، والبالغ عددهم )ا  الوظيفية املوجودة (من املسمي إخل...  ازن ، مشيري  و مالية، موارد بشريةسويق، إنتاج، ت

 الدراسـة:  منهجية  8.1
نميمية املكانة الت، حيث تسعى لتحديد التحليلي بع املنهج الوصفياليت تت   (***)هذه الدراسة من الدراسا  االستكشافية  د  ع  تـم       

للتســويق  بوصــفها مســمى  وظيفيــا   فعليــا   تـنعكس هــذه املكانــة تابملنممــا  الصــناعية قيــد الدراسـة، ومــا إذا كانــ للوظيفـة التســويقية
 .ا هبذه املنمم

                                                           
    .  م2019 -10-13 بتاريخ  واالطالع على سجل الشركا ، , مبدينة بنغازي  والصناعة االقتصاد ةراقبامليدانية مل الزريرة خالل من: املصدر (*)
     .[19]" مشيكة أهداا لتحقيق - العمل لتقسيم ونمام للسلطة هيكل إطار يف -البعض بعضهم مع يعملون الذين األفراد، من اثبتك  نسقم هي ": املنظمات )**( 

 .[20]فرضيا  أو تؤكدها " ال ر، وليست كتلك اليت ختترب: "هو نوع من أنواع البحوث اليت تدر  أو تبحث يف األمناي واألفكاالبحث الستكشايف (***) 



 

 
 

 :هيكلية الدراسة 9.1
 :آلتيلاسة فتشتمل على اجلانبل اأما هيكلية الدر      

 اجلانب النظــري:  1.9.1
يف إطار نمري متوافق مع الواقع العملي ملشكلة  لوضعه مبوضوع الدراسة ويقي املتعلقاستقراء األدب التس ان تضمن هذا اجل      

  للدراسة. امليدا ابإلطار  الدراسة، وربطه
 اجلانب امليداين:   2.9.1

 ابســتلدام ن خــالل الواقــع العملــيهــذا اجلانــ  مجــع البيــا   األوليــة واملعلومــا  األساســية املتعلقــة مبوضــوع الدراســة مــا يف      
التسـويقية بـل الوظــائا لغـرض حتديـد مكانـة الوظيفـة  ،وأساسـية جلمـع البيـا   مناسـبة   اة  أد قائمـة استقصـاء تضـمنت عـدة أسـئلة

قيـق سـئلة لتحأالـذي تضـمن عـدة  مسـي()اال حيث ا اعتماد املقيا  النوعي ،لدراسةاب املنمما  الصناعية املستهدفة يف التنميمية
 أهداا الدراسة. 

 تقسيمات الدراسة: 10.1
 :أقساماشتملت الدراسة على مخسة      
حيث قدم توضـيحا  ملشـكلة الدراسـة وأهـدافها وكـذلك مـدى أمهيتهـا ونطاقهـا وحـدودها،كما فصـل يف  اسةاإلطار العام للدر  :أولا 

للدراسـا  السـابقة ذا   ا  راسـة )منهجيتهـا(، منتهيـا  بسـردا  نـوع هـذه الداملراد تعميم النتـائج عليـه، وأيضـ ماهية نتمع الدراسة
 .العالقة مبوضوع الدراسة

 كانة الوظيفة التسويقية، ودورها يف اجاح املنمما .دب التسويقي املتعلق مباستقراء األ وفيه ا اإلطار النمري للدراسة: اثنيا  
 القيـام ابلدراسـة االسـتطالعية بهيـدا  لتطبيـقكيفيـة م   ،هاياسـتصـميم مق و حيث ا عـرض منهجيـة الدراسـة نهجية الدراسةم :اثلثاا 

ألجلـه، سـعيا   لقيـا  مـا صمـممومـدى صـالحيته  (قائمـة االستقصـاء) املقيـا  صـدقختبـار اب عمليـا  واختبـاره  مقيا  الدراسة 
 لتحقيق أهداا الدراسة.

لبيا  ، وتفريغها، م تبويبها، وجدولتها، ومن مع اجب إبتداء   ةامليدانية الرئيسلدراسة ل عرض مفصل حيث ا : الدراسة امليدانيةرابعا  
 ومضامل.نتائج تكون ذا  دالالٍ  ومعان ٍ  م حتليلها، لتمفضي إش

مليدانيـــة مـــن خـــالل الدراســـة ا  التوصـــل إليهـــا يف الواقـــع العملـــيعـــرض النتـــائج الـــيت ا تنـــاولحيـــث  : النتـــائج والتوصـــيا خامســـا  
 .تلك النتائج بناء  على التوصيا نموعة من ك على كما اشتمل كذل،ةالرئيس

 
 



 

 
 

  لدراســات السابقـــة: ا 11.1
اسـة، الدراسا  املتعلقة مبوضوع الدراسة يف البيئة الليبية حمدودة ـ على حد علم البمحاث ـ مقارنة أبمهيـة موضـوع الدر  تمعد

وضوع الدراسة،  كن عرضها حس  تسلسـلها الـزم  اليت تناولت جوان  ومتغيفا  ذا  صلة مب إال أنه أجريت بعض الدراسا 
 :آليتعلى النحو ا

 :ةدراســة حــودانـ 
يف مصـانع القطـاع اخلـاص للمـواد الغذائيـة يف ليبيـا،  تنميميـة وظيفـة  بوصـفها دراسة التعـرا علـى مكانـة التسـويق استهدفت ال     

 اأييت:فيم عدة نتائج،  كن توضيحها وخلصت الدراسة يف ذلك احلل إش
تنميميـــة تســـتحق ملمارســـتها إنشـــاء إدارة  وظيفـــة  ا الدراســـة، مل يـــتم االعـــياا هبـــا أن الوظيفـــة التســـويقية يف املصـــانع الـــيت  لتهـــ -

 متلصصة، حت أن املنمما  اليت اعيفت أبمهية هذه الوظيفة، كانت نارساهتا التسويقية، أقل من أن توصا أبهنا متطورة.
تســـويقي متطــور يف تلــك املنممــا ، إمنـــا يتوقــا علــى عنصــرين مهـــا: حجــم إنتاجهــا، وكــذلك طبيعـــة أن احلاجــة إلنشــاء نمــام  -

املنافســة الــيت تواجههــا املنممــة يف الســوق، وأن االنتقــال مــن التوجــه ابملفــاهيم التســويقية القد ــة، إش التوجــه ابملفهــوم التســويقي 
 املعاصر مرتبب هبذين العنصرين.

ال هتـتم ببحـوث املبحوثـة املنممـا   إال أن تطبيـق املفهـوم التسـويقي املعاصـر،املـدخل األول لد تمعـ ،التسـويق أن نهودا  حبوث -
 لتسـويق تمـل غـيف ذا  أمهيـة نسـبيا  إال بعد بلوغ حجم إنتاجها حدا  معينا ، أي أن مشكلة ا التسويق ووسائل اليويج للمبيعا 

 .[11] طاملا أن الطل  على اإلنتاج يفوق عرضه يف السوق
 دراسة زايــد:ـ 

ابملنممـا  العاملـة ابلقطـاع العـام  كانتهـا ودرجـة التلصـظ يف نارسـتهامن حيـث م ت هذه الدراسة الوظيفة التسويقيةتناول     
بــار  الوظيفـة التســويقية بشـكل غــيف  أن غالبيـة املنممـا  قيــد الدراسـةمـن مصـانع وشــركا  وطنيـة، حيــث توصـلت الدراســة إش 

داريـة ألمهيـة الوظيفـة مفهوم التسويق بتلـك املنممـا  يف نشـاي البيـع، ابإلضـافة إش عـدم إدراك القيـادا  اإل متلصظ، واحنصار
الـــيت كانــت تعمـــل يف ظلهــا تلـــك املنممــا ، وعـــدم وجـــود  ، وذلــك نمـــرا  للطبيعــة االحتكاريـــةيف اجـــاح تلــك املنممـــا  التســويقية

 . [13]منافسل هلا
 دراسة اآلغا: ـ 

يف قطاع الصناعا  اخلفيفة مبدينة بنغازي. وتوصلت إش أن  ديد معوقا  استلدام حبوث التسويقحت هذه الدراسةاستهدفت       
ال تعطي اهتماما  إلنشاء أقسام خاصة تمعىن بتسويق منتجاهتا، أو أتخذ على عاتقها  ا ابملنمما  التابعة هلذا القطاعاإلدارا  العلي



 

 
 

كانوا ينمرون إش وظيفة التسويق على أسا  تقليدي   املنمما  اليت  لتها الدراسةعلى  لائمأبحباث التسويق، كما أن الق القيام
 .  [1]أبهنا نشاي بيٍع ليس أكثر، كما أهنم ال يدركون أمهية حبوث التسويق

 دراسة العبيدي:ـ 
سـويقية، حيـث توصـلت الدراسـة إش بتحديد مدى انكشاا املنمما  اإلنتاجية الليبيـة علـى امللـاطر الت هذه الدراسة قامت     

األمـر نموعة من النتائج أمهها: افتقار معمم تلك املنمما  للتلصصا  العلمية الشاغلة للوظـائا املتعلقـة ابلنشـاي التسـويقي، 
لنشــاطها وعــدم اهتمامهــا ابلعديــد مــن األنشــطة واجملهــودا  التســويقية، ونمــرا   ملزاولــة تلــك املنممــا   الــذي أثــر ســلبا  علــى قيامهــا

التســويقي يف ظــل بيئــة احتكاريــة، وأن معمــم إدارا  تلــك املنممــا  تتجاهــل الوظيفــة التســويقية، واقتصــارها علــى قســم أو وحــدة 
ى مكشــوفة علــ كــل املنممــا  الــيت خضــعت للدراســة  متلصصــة يف عمليــة البيــع والتوزيــع، كمــا   استللصــت الدراســة أيضــا   أن

 . [7]حالة حدوث مستجدا  غيف مرغوبة يف السوق يف امللاطر التسويقية وبشكٍل مطلق
 دراسة الدراجي:ـ 

كانــت هــذه الدراســة بعنــوان إدراك املــديرين للمفهــوم التســويقي املعاصــر وتطبيقاتــه ابملنممــا  الصــناعية الليبيــة العامــة مبدينــة      
الدراسـة إش تـد  مسـتوى إدراك املـديرين  بنغازي، وتطرقـت يف مضـموهنا إش مكانـة الوظيفـة التسـويقية بتلـك املنممـا ، وتوصـلت

للمفهوم التسويقي املعاصر، وكذلك تد  مستوى إدراك أمهية تطبيقه، ابإلضافة إش تد  مكانة الوظيفة التسويقية بتلك املنمما  
 . [4]اع اخلاصعلى املنمما  الصناعية العاملة ابلقط راء حبوث ذا  صلة مبوضوع الدراسةالعامة آنذاك، وأوصت الدراسة إبج

عرضــها حســ  يف عــدة بيئــاٍ  عربيــة،  كــن  راســا  الــيت تتعلــق مبوضــوع الدراســةويف ذا  الســياق، فقــد أمجريــت بعــض الد     
 :اآليتتسلسلها الزم  

 :عفيفيدراســـة ـ 
املفهـــوم التســـويقي اســـتهدفت هـــذه الدراســـة تقيـــيم مكانـــة التســـويق يف الشـــركا  الصـــناعية املصـــرية، ومـــدى التقـــدم يف تطبيـــق      

وجـود قصـور كبـيف يف تطبيـق املفهـوم التسـويقي املعاصـر، وعـدم االسيشـاد بـه مـن قبـل الشـركا   :املعاصر، وكـان مـن أبـرز نتائجهـا
علـى الـرغم مـن وجـود تنمـيم تسـويقي يعكـس  م االقتناع بفكرة سـيادة املسـتهلكالصناعية املصرية اليت أجريت عليها الدراسة، وعد

بيقا  للمفهوم التسويقي املعاصر على نطاق واسع بتلك املنمما ؛ كذلك وجود قصـور يف فلسـفة اإلدارة الـيت يسـيطر يف ظاهره تط
 . [17]عليها الفنيون، ابإلضافة لنقظ الكفاءا  التسويقية، وصعوبة االستعانة ابخلربا  التسويقية من خارج املنممة

 :ةمجع دراسةـ 
يف ضوء املفهـوم احلـديث للتسـويق، حيـث اسـتهدفت  قي لشركا  الغزل والنسيج املصريةالتسويقامت الدراسة بتقييم النشاي      

حتديد مستوى تطبيق هذه الشـركا  للمفهـوم التسـويقي املعاصـر، وكـذلك حتديـد العوامـل الـيت تسـاعد علـى توسـيع نطـاق تطبيقـه، 



 

 
 

سويقي املعاصر، وال يدركون أمهية تطبيقه، وال يوجد أي من وتوصلت إش أن املديرين بتلك الشركا  ال يقبلون التوجه ابملفهوم الت
 ابملفهوم اإلنتاجي بشكٍل كامل. ةبل أهنا موجه ،الدراسة تقوم بتطبيق هذا املفهومشركا  نتمع تلك 

وديــة وتوصــلت الدراســة أيضــا  إش أن أهــم العوامــل الــيت حتــد مــن تطبيــق املفهــوم التســويقي املعاصــر بتلــك الشــركا ، هــي حمد     
اإلمكانيا  املادية، والقيود املفروضة على تلك الشركا  فيما يتعلق بتشكيلة املنتجـا ، واالعتمـادا  املاليـة، امللصصـة للصـرا 

 .  [9]على أوجه األنشطة امللتلفة، وكذلك سيادة سوق البائعل
 :عليدراســة ـ 

يف نمـــام إدارا   التســـويقي املعاصـــر ومبادئـــه وتطبيقهـــا تبـــ  أســـس املفهـــومى مـــن جانبهـــا حاولـــت هـــذه الدراســـة، بيـــان مـــد     
%( مـــن هـــذه 50أن نســـبة كبـــيفة بلغـــت ) :مـــن أبرزهـــا منممـــا  قطـــاع الصـــناعا  الغذائيـــة ابألردن؛ وتوصـــلت إش عـــدة نتـــائج

لصــعوبة ألمــر الــذي معــل مــن ااملنممــا  تفتقــر إش وجــود وحــدا  تنميميــة مســتقلة متلصصــة ابلتســويق يف هياكلهــا التنميميــة، ا
%( مــن 90أبدواتــه التنفيذيـة يف تلــك املنممـا ؛ ابإلضــافة إش أن نسـبة ) هومبادئـ تطبيــق أسـس املفهــوم التسـويقي املعاصــر مبكـان

 . [18]بل مجيع األفراد العاملل هبا املنمما  املشمولة ابلدراسة مل تقم بنشر الثقافة التسويقية املعاصرة
 : يتيف البيئا  العربية، يتضح ما أي اليت أمجريت سواء  يف البيئة الليبية، أو ا  السابقةاستعراض نتائج الدراس من خالل     

مســمى يكــون ملمارســتها إنشــاء إدارة متلصصــة،  تســتحق تنميميــة وظيفــة  بوصــفها دم االعــياا ابلوظيفــة التســويقية عــ .1
  للتسويق يف اهلياكل التنميمية للمنمما  املبحوثة.ا  وظيفي

إش عدم ذلك   اليت كانت تعمل يف ظلها املنمما  الصناعية الليبية بصفٍة خاصٍة، فقد أدى  االحتكارية نمرا  للطبيعة .2
ســـيادة النمـــرة التقليديـــة و يـــديروهنا،  املنممـــا  الـــيت كـــانوا  ألمهيـــة الوظيفـــة التســـويقية يف اجـــاح  إدراك القيـــادا  اإلداريـــة

  ا يف نشاي البيع.للوظيفة التسويقية بتلك املنمما ، واحنصار مفهومه
وافتقارهــــا للتلصصــــا  العلميــــة الشــــاغلة هلــــا، أدى إش عــــدم درايــــة تلــــك  مــــا  للوظيفــــة التســــويقيةجتاهــــل تلــــك املنم .3

شـوفة علـى هـذه امللـاطر التسـويقية املنمما  ابلفرص أو امللاطر التسويقية اليت قد تتعرض هلا، األمـر الـذي جعلهـا مك
 مرغوبــة يف الســوق، مثــل تغــيف ظــروا البيئــة الليبيــة الــيت تعمــل هبــا مــن يف حالــة حــدوث مســتجدا  غــيف بشــكل مطلــق

 .ظروٍا احتكاريٍة إش تنافسية
، الـذي كـان مسـيطرا  ومنمماتـه جتدر اإلشارة إش أن هذه النتائج ممتوقعة، خاصة يف ظل اقتصاد القطاع العـام ويف هذا اإلطار     

 إش: حاثاسا ؛ وبناء  على ذلك خلمظ البا  وقت إجراء تلك الدر على أغل  أوجه النشاي االقتصادي يف هذه البيئ



 

 
 

وجود صعواب  أد  إش حدوث  قصوٍر يف نارسة املنمما  الصناعية بصفٍة عامٍة، واملنمما  الصناعية الليبية بصفٍة خاصٍة       -
مع املسـتجدا  والتغـيفا   ( *)على التكيا للوظيفة التسويقية مبلتلا أنشطتها، األمر الذي أثر سلبا  على أدائها، وحد من قدرهتا

الـيت حتـدث يف البيئــة الـيت تعمــل هبـا، والــيت مـن أبرزهــا حتـول ظــروا السـوق مــن االحتكـار إش املنافســة، حـت وإن كــان هـذا التحــول 
بـا  الـزابئن، نـا عـدم بكنهـا مـن االسـتجابة لتلبيـة متطلبـا  وحاجـا  ورغ مـن مو نسـبيا  إال أنـه حتمـي احلـدوث، و حمدودك جزئيـا  أ

لعــدم بتـع الوظيفــة  ســب  يف ذلـك قـد يكــون نتيجـة طبيعيـةأن اللالعتقـاد،  حـاثالتســويقية، األمـر الـذي دفــع البيعرضـها للملـاطر 
اإلهــدار للفــرص التســويقية الــيت كــان  -لــيس فقــب  -ن تكــون عليهــا، نــا ســييت  عليــه أمبكانتهــا التنميميــة الــيت ينبغــي  التســويقية

ضـــياع فـــرص النمـــو املســـتقبلي هلـــذه املنممـــا ، بـــل ويشـــكل أيضـــا  هتديـــدا  لبقـــاء هـــذه املنممـــا  يف ومـــن م ســـتغالهلا، ابإلمكـــان ا
 األسواق. 

تقيـيم مكانـة  فيمـا صـظ –علـى حـد علـم البمحـاث  –جتدر اإلشارة إش أنه مل يتم إجراء أي دراسـة حديثـة يف البيئـة الليبيـة  كما     -
مسمى وظيفي بل الوظائا التنميمية، ابملنمما  الصناعية اخلاصـة، األمـر الـذي يـربر القيـام ابلدراسـة  بوصفها الوظيفة التسويقية 

 الراهنة.
 لنظري للدراسة: اإلطار ااثنياا 

 مقـدمــــة:  1.2
إنتاجيــة أو خدميــة أن الوظيفــة التســويقية مــن الوظــائا األساســية واملهمــة يف منممــا  األعمــال، وال  كــن ألي منممــة  د  ع ــتـم      
ختـــتظ أبداء الوظيفـــة التســـويقية ومـــا يتعلـــق هبـــا مـــن  كـــون لـــديها إدارة تســـويقيةدون أن ت م أبعماهلـــا وحتقـــق النجـــاح املطلـــوبتقـــو 

 ، حيث ينبغي أن تتكامل مع  تلا الوظائا واألنشطة األخرى ابملنممة. أنشطةو  وظائا
الــيت تتعامــل معهــا املنممــة،  تــربب املنممــة ابألســواق املســتهدفةكوهنــا األداة الــيت مــن   ســتمد  الوظيفــة التســويقية أمهيتهــاوقــد ا     

مــن  العمـل علــى إشـباعها مــن مو  ،ورغبـاهتم الــزابئنعلـى معرفــة حاجـا   يســاعدها نممـا  ابلوظيفــة التسـويقيةذلـك أن اهتمــام امل
الذي يقضي  وفقا  للمفهوم التسويقي املعاصر ي املنممةنقطة البداية لنشا ع د ونالذين يـم  ل تقدمي سلع وخدما  أفضل للزابئنخال

مل تعد مشكلة املنمما  الصناعية اليوم تقتصر تمبىن عليه الربامج اإلنتاجية، حيث  هو األسا  الذيو أبن تـ ف همم متطلبا  السوق، 
 كن إنتاجها.على تصريا السلع اليت   ت املشكلة هي مقدرة هذه املنمما فقب على إنتاج السلع، ولكن أصبح

تــائج بقـدر مــا يعتمـد علـى قــدرهتا التسـويقية، ذلـك أن ن هتا اإلنتاجيـةال يعتمـد علـى قــدر  خـر فــان اجـاح هـذه املنممــا آمبعـىن      
، فانــه يطلــق ومهامهــا ونمــرا  لطبيعــة إدارة التســويق يف املنممــة خــالل نمــرة الــزابئن لتلــك النتــائج؛ مــن مأعمــال املنممــة تتحــدد وتمقــي  

والعمل على تلبيتها،   ا ومقابلة توقعا  الزابئنتسمية إدارة الطل ، كوهنا امللتصة ابكتشاا احلاجا  والعمل على إشباعهعليها 

                                                           

 .[2]" التغيفا  وهذه املنممة بل والتوافق التوازن توفيف هو العملية هذه وهدا املنممة، فيه تكون الذي احمليب أصابت تغيفا  وجودها استدعت سلوكية عملية هو: "التكيف(* ) 
 



 

 
 

، وذلـك وفقــا  إلمكانيــا  املنممــة، كمــا تقــوم بتحديــد نقــاي القــوة وتعميمــه كمـا أهنــا تقــوم مبالئمــة الطلــ  علــى الســلع واخلــدما 
 والضعا هبا.

اليت تعتنقها  التسويقية والثقافة إمنا تعكس الفلسفة ا اإلدارة التسويقية يف املنمما كر أن املكانة اليت تتمتع هبومن اجلدير ابلذ       
 القيادا  اإلدارية لتلك املنمما .

 تعريف اإلدارة التسويقية ومضامينها:   2.2
طيب ، والتنميم، والتنفيـذ، والرقابـة علـى األنشـطة إدارة التسويق أبهنا " العمليا  املتعلقة ابلتل" Pride & Ferrell" يعرا     

 . [3] التسويقية، لتسهيل عملية التبادل بكفاءة وفاعلية"
ومصـطلح إدارة العمليـا  التسـويقية   Marketing  Management ويف هـذا اإلطـار، ينبغـي التمييـز بـل إدارة التسـويق     

Marketing  Administration ، م ابلوظـائا اإلداريـة، مـن ختطـيب وتنمـيم وتوجيـه ورقابـة فيمـا صـظ فـاألوش ختـتظ ابلقيـا
ـــا " عمليــة ختطــيب وتنمــيم ، "Kotler" ويقي، أمــا الثانيــة فكمــا يعرفهــاالنشــاي التســ لألفكــار والســلع ، "ميهــو التشــكيل املف"أبهنــ

وتشـيف عبـارة " . [25] اد واملنممـا "واخلدما ، وتسعيفها، والـيويج هلـا، وتوزيعهـا، وذلـك خللـق مبـادال  مرضـية ألهـداا األفـر 
 .[12] ة إمنا تبدأ أساسا  بفكرة معينةإش أن كل سلع يف مضموهناالتشكيل املفهومي" 

 عمل على بناء عالقا  حيويةفن وعلم اختيار األسواق املستهدفة، وال فان إدارة التسويق هي "كوتلر و آرمسيونج"س  وحب      
 ملتطلبـــا  الـــزابئن علـــى االســـتجابة الســـريعة واخلالقـــة إش العمـــل " العالقـــا  احليويـــة" يف مضـــمونه؛ و يشـــيف تعبـــيفمعهـــا و تفاعليـــة

[12]. 
 إدارة التسويق املعاصرة واملنظمة التسويقية الفاعلة:   3.2
اليت سيكون  ديثةل األسا  إلدارة التسويق احلشكيم  لتسويق مبا فيها مهام رجال البيعا إش مدير ملبيعا إن إسناد مهام مدير ا      

إال أنـه  مبـا فـيهم مـدير املبيعـا ؛ مللتلـا األنشـطة التسـويقية مع عـدة مـديرين لعام التنفيذي للتسويق واملبيعا املدير ا على رأسها
هذا يعتمد على الكيفية اليت و  منممة تسويقية حديثة؛بوصفها دار قد بتلك املنممة إدارة تسويق حديثة، ولكنها مع ذلك قد ال تم 

 يرى هبا بقية املديرين ابملنممة وظيفة التسويق.
 فقـد حـادوا عـن الصـواب، فكـل اإلدارا  ينبغـي أن تعمـل قـب مهمـة إدارة التسـويقف وا إش وظيفـة التسـويق علـى أهنـافاذا نمر      

تغلغــل املفهــوم أن ي ابلتســويق، وال يقتصــر ذلــك علــى إدارة التســويق فقــب، بــل ينبغــي كــل فــرد ابملنممــة معــِ  لزبــون، و علــى خدمــة ا
 يف املنممة برمتها، عندها فقب تتحـول املنممـة إش منممـة تسـويقية معاصـرة نارسة   فعليا   فلسفة، ويطبقبوصفه التسويقي املعاصر 

 . وفاعلة
  :آليتوذلك على النحو ا ،يف العديد من املنمما  بشكلٍ عام قيةمكانة الوظيفة التسوي (1-2) لوضح الشكي وفيما يلي     

 



 

 
 

 .الوظيفة التسويقية ومكانتها يف املنظمة (1-2شك  )
 

ة التسـويق تتسـاوى مـن وظيفـ لشـكل أنهذا املستوى من ا يبل )أ(
 ائا األخرى املوجودة يف املنممة.مع بقية الوظ حيث األمهية

طـــي اهتمامـــا  تع أن املنممـــةلشـــكل هـــذا املســـتوى مـــن ا يبـــل)ب( 
 ابلوظائا األخرى ابملنممة.  قياسا   أكرب لوظيفة التسويق

وظيفة التسويق هي املركز،  أنلشكل هذا املستوى من ا يبل ( )ج
نتيجــة لتوجــه املنممــة حنــو  تمحــور حوهلــا بقيــة الوظــائا األخــرىوت

 يثــيف اإلدارا  األخــرى نــا يق، وإدراكهــا ألمهيــة هــذه الوظيفــةالتســو 
مــا مل يــتم   مقارنــة إبدارة التســويقاثنــوري   لشــعورهم أبهنــم يلعبــون دورا  

 أوضــعهم يف الصــورة بشــكل كامــل، لتــدارك الصــراع الــذي قــد ينشــ
 نتيجة  لإلدراك اخلاطئ بل إدارا  املنممة مع إدارة التسويق.

هــو الركيـــزة  زبـــونال يتبــل أنلشـــكل أمــا يف هــذا املســـتوى مــن ا)د( 
 لبقيـــــة يكـــــون موقـــــع التســـــويق نـــــاثال  و  األساســـــية لعمـــــل املنممـــــة،

ـــار أنـــه بـــدون زابئـــن فـــال وجـــود  الوظـــائا األخـــرى ابملنممـــة، واعتب
 للمنممة.

هــو األســا  يف  زبــونال يكــونلشــكل هلــذا املســتوى مــن ا وفقــا  و )هـــ( 
رهـــن ابســـتمرار الـــزابئن يف  ملنممـــةواعتبـــار أن وجـــود اعمـــل املنممـــة، 
حاجـــا   بقيـــة الوظـــائا األخـــرى لتلبيـــة عليـــه تعمـــل، التعامـــل معهـــا

للوظيفـــة التســــويقية  غبـــا  الـــزابئن مـــن خــــالل دعمهـــا ومســـاندهتاور 
ـــزابئن ابعتبارهـــا املســـؤولة وتتكامـــل معهـــا  عـــن التفاعـــل واالتصـــال ابل

 رغبا .ال اجا  وهذه احلملقابلة 
 
 
 

 اجـاإلنت يةـالمال

 التسويق        بشرية دموار   
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 :    ) بتصرا(ملصدرا
                [25]: Kotler, Philip (2000). "Marketing Management". the Millennium  Edition, 

North Western  University, Prentice – Hall international, Inc .p. 25             
من حيث ضرورة التكامل بينها وبل مجيع الوظائا  واقعية أكثرينبغي على املنممة أن تنمر للوظيفة التسويقية بشكل  عليه     

عدم النمر إش إدارة التسويق على أهنا  اإلدارا  ابملنممة ه م  على  تلاإش أن "ةحودانــ"ة، ويف ذلك يشيف ـة ابملنممـالتنميمي
   . [12]املنممة مجيع إدارا و  بل إدارة التسويقبل ينبغي أن تكون عالقة تكاملية ، إدارة مهيمنة أو مسيطرة

 هليكـــ  التنظيمــي للمنظمـــة:مكانة الوظيفة التسويقية اب  4.2
ـــراد واملــوارد اهليكــل التنميمــي بطريقــة ب   ينبغــي أن يمصــمم      ـــال، حبيــث يعمــل علــى ربــب األفـ كــن املنممــة مــن العمــل بشــكٍل فعـ

التسـويقية يف  موجـه حنو إشـــباع حاجــــا  املستهلك." فاملكانـة الـيت تتمتـع هبـا اإلدارة مـوحــدٍ  وكذلك األنشـطة يف املنممة يف كيـانٍ 
ة التســـويقية للقيـــادا  اإلداريـــة لتلـــك املنممـــا ؛ فوجـــود إدارة تســـويقية متلصصـــة مبلتلـــا تعكـــس الفلســـف املنممـــا  الصـــناعية

ل عــن كافــة األنشــطة التســويقية الــيت تقــوم هبــا املنممــة، إمنــا  ثــل اعيافــا  مــن القيــادة مســؤو  ها، وعلــى رأســها مــدير تنفيــذيأقســام
 . [11]التسويقية " اإلدارية  للمنممة أبمهية الوظيفة 

ة ليمسـؤو ، وضم هـذه األنشـطة واملهـام يف نطـاق بل األنشطة التسويقية امللتلفةضرورة إحداث التكامل  إش "عطية"شيف و ي     
بــل  تلــا وظــائا املنممــة مــع التســويق، ولتحقيــق ذلــك فانــه يتطلــ  وجــود  أن يكــون هنــاك تكامــل وتنســيق مــدير التســويق، و

 كنه  من مة، و يشارك يف اختاذ القرارا  الرئيس اد اإلدارة العليا، حت يستطيع أنأفر  كأحد ر التسويق يف أعلى السلم اإلداريمدي
، كمــا يتــيح لــه ذلــك التأكــد مــن أن اإلدارة العليــا قــد اســتوعبت االعتبــارا  التســويقية، وخططهــا أن يــؤثر علــى سياســا  املنممــة

 .  [16]وأخذهتا يف احلسبان عند اختاذها لقراراهتا
كان تكامال  بل أ ـ كن من حتقيق التكامل والتنسيق داخل املنممة، سواء   فر هيكل تنميميضرورة تو  "العاصي"رى ي ويف السياق      

   .[6] مجيع وظائا اإلدارا  ابملنممة، أم تكامال  بل  تلا األنشطة التسويقية ابملنممة
قيــق أعلــى درجــا  التنســيق حتلضــمان التكامــل، و  تتبعهــاشــطتها الــيت ينبغــي أن إدارة التســويق وأن (2-2ويوضــح الشــكل )          
 بل  تلا املهام واألنشطة التسويقية، وتوجيهها حنو هدا واحد.   املمكنة

 .( إدارة التسويق وأنشطتها يف اهليك  التنظيمي للمنظمة2-2شك  )
 

                                     
             
مبادئ . "(2001نسيم ) : [10]املصدر          
مـديــر  .38ار املريخ للنشر، ص. الرريض: د ".التسويق
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درجة من التكامل والتنسيق، حبيث  -وظائا وأنشطة –هو الــذي يمعطي جلميع املهـــام  جـحأن التنميم الناإش  [15]ويشيف      
 يقي متكامال .أييت العمل التسو 

 (Methodology: منهجية الدراسـة  )اثلثاا 
 مقــــدمة:  1.3
علــى أهنمــا مصــطلحان ميادفــان، إال أن  Methods، وطــرق البحــث  Methodologyيمنمــر عــادة   إش منهجيــة البحــث      

األول أوســع وأ ــل مــن الثــا ، ذلــك أن املنهجيــة إمنــا تشــتمل علــى طــرق البحــث، فاملنهجيــة مــن شــأهنا العمــل علــى تفســيف وفهــم 
ألسـس واملبـادئ والـذي يشـتمل علـى ا يـة اإلطـار الفلسـفي العـام للدراسـةوضـوع الدراسـة، حيـث تعتـرب املنهجاملكو   األساسية مل
المـاهرة  نموعـة مـن التقنيـا  املسـتلدمة ملالحمـة ؛ بينما تعترب طرق البحثوطرقه البحث العلمي ألسالي  املستلدمة واملنِممة

 . [26]ا، ومن م إعداد التقارير بشأهناليله، وجتميع البيا   عنها، م حتوقياسها حمل الدراسة
الذي ا تصميمه لغرض حتقيق من خالل املقيا   الدراسةاجلوان  املتعلقة مبوضوع  ادا  إش ذلك، فانه سيتم التطرق إشاستن و      

تبعة. أهداا
م
 الدراسة وفقا  للمنهجية امل

 مقيـــاس الدراســــة:  2.3
ابملنممـا  الصـناعية  كن االستدالل هبا على مكانة الوظيفة التسويقية  عدة أسئلةا  وهو عبارة عن ببناء املقيث احالبم  قام     

    .  هلذه الدراسةمن خالل ما استقر عليه الفكر التسويقي املعاصر يف هذا اجملال، و ما ا عرضه ضمن اإلطار النمري  قيد الدراسة
األرقـام  األسـئلة ذا رين لإلجابة اليت يروهنا مطابقة للواقـع، مـن خـالل اإلجابـة عـن يتمثل هذا املقيا  يف اختيار املديحيث      

 وظيفــة   لتحديــد مكانــة التســويقوهــو مقيــا  نتائجــه "التكــرارا  النســبية"  وفقــا  للمقيــا  االمســي )النــوعي( صــاغةامل (4،3،2،1)
قائمــة االستقصــاء  نتتضــم كمــا. النســ  والتكــرارا ؛ عــن طريــق تفســيف تلــك تنميميــة ابملنممــا  الصــناعية املســتهدفة ابلدراســة

 .مفردا  الدراسةعن جلمع بيا ٍ  عامة وشلصية  يتلفقرتل أول)املقيا ( 
 أسلوب حتلي  البياانت: 3.3
ابســـــتلدام احلزمـــــة االحصـــــائية للعلـــــوم االجتماعيـــــة   اعتمـــــاد األســـــلوب اإلحصـــــائي الوصـــــفي هلـــــذه الدراســـــة االستكشـــــافيةا     

(SPSS) ،تفريـغ هـذه  حيـث ا، مبـا يتعلـق مبوضـوع الدراسـة هتـاوبيـان دالالومعاجلتهـا ، وذلك بتحويل البيا   الوصفية إش كمية
 هداا الدراسة.أل حتقيقا   ا التوصل إليهاالنتائج اليت  مبا يعمل على توضيح يف جداول تكرارية ذا  نس  مئوية البيا  
 الدراســة الستطـــالعية:  4.3
إمكانيـة القيـام ابلدراسـة التعرا على واليت تكمن أمهيتها يف  صغرا  للدراسة امليدانية الرئيسةالدراسة االستطالعية عمال  م د  ع  تـم      

عدة، تبيان مدى ص، و من عدمه الرئيسة
م
من  جلمع البيا   املطلوبة وما قد يمهر فيها من عيوب أداة  الحية قائمة االستقصاء امل



 

 
 

ـرى علـى القائمـة، وذلـك، وكذلك وضـوح صياغة عبـارا  القائمةمن خـالل التأكـد  مـن  التعرا على التعديال  الـيت  كـن أن جتم
 نية استلدام الدراسة االستطالعيةمكاابإلضافة إش إ ،قدمها مفردا  العينة االستطالعيةتاليت س خالل االستفادة من املالحما 

 وصالحيته للقيام ابلدراسة الرئيسة. حمتواه دقوكذلك صالوقا على مدى صدق املقيا  ظاهرري يف 
 وعينة الدراسة الستطالعية: جمتمع 1.4.3
مــديري اإلدارا  العمليــا  ليتكــون مــن كــ امختــيف  عينــة الدراســة االســتطالعية بطريقــة عشــوائية مــن نتمــع الدراســة، الــذي 
، حيـث كل منممة على حده مـن نتمـع الدراسـةمفردتل لقيد الدراسة، بواقع عشر  األثنيتملنمما  الصناعية اب والدنيا والوسطى

ستهدفة ابلدراسة يف قصاصا  ورقيـة صـغيفة قسيما  التنميميةوالت بة صفا  مديري املسميا  الوظيفيةا كتا
م
وطيهـا حبيـث ال  امل

العينــة االســتطالعية اثنتــل منهــا عشــوائيا  علــى التــوايل لكــل منممــة، ليكــون نمــوع مفــردا   توســحب ،تمهــر الكتابــة، م خلطهــا
ا ، مـن  تلـا املسـميا  ( مدير  97 %( تقريبا  من إمجايل عدد مفردا  الدراسة البالغ عددهم )25( مديرا ، أي ما نسبته )24)

 لدراسة.اب ستهدفةامل الصناعية والدنيا ابملنمما  العليا والوسطى والتقسيما  التنميميةالوظيفية 
مجيــع القــوائم  امللتـارة عشــوائيا ، واسـتعادة علــى مفـردا  العينــة االســتطالعية وزيــع قـوائم االستقصــاء بشــكٍل شلصـيا ت كمـا     

 د.ـاملوزعة على العينة االستطالعية دون فاق
  Validity صدق مقياس الدراسة: 2.4.3

 ويعـــ  ؛أو اختيارهـــا اة املســـتلدمة للدراســـةاألدعنـــد إعـــداد  يم الـــيت ينبغـــي وضـــعها يف االعتبـــاريمعـــد الصـــدق مـــن أهـــم املفـــاه      
جمعـــةعلـــى قيـــا  الغـــرض الـــذي صـــممت مـــن أجلـــه، حبيـــث تتطـــابق  الصـــدق مقـــدرة أداة مجـــع البيـــا  

م
مـــن احلقـــائق  البيـــا   امل

 عن مدى قدرة هذا املقيا  يف قيا  الماهرة اليت صمم مـن أجلهـا، وهـو مـا يسـمى ابلصـدقاملقيا  "ويعرب مفهوم صدق .املتوفرة
 .[5]الماهري" 

 .[8]هرة املـراد قياسـها" علـى قيـا  مـا وضـع مـن أجلـه، أو قيـا  السـمة، أو المـا ا الصدق أبنه " قدرة ذلك املقيا ويمعر       
مـــن خـــالل البيـــا    يف الوصـــول إليهـــا حـــاثتـــدعم التفســـيفا  الـــيت أيمـــل الب ، الـــيتومنطهـــا األدلـــة ويعتمـــد الصـــدق علـــى مقـــدار

جمعةواملعل
م
 .[21] وما  امل

 صدق مقيا  الدراسةالتحقق من يتيح فقب  األمر الذي  )نوعي ( من املستوى األول، امسي ٍ  عتماد الدراسة على مقيا ٍ واب      
 :آليتوذلك على النحو اوصدق حمتواه  الماهري

صـر الـيت ينبغـي العنا حـول كـل األسئلة املطلوبة على للتأكد من  ول قائمة االستقصاء الصدق الماهري التحقق منا  -
ومدى تناسبها، حبيث يشـيف  ها،من حيث الصياغة، وترتيب ومةتكون مفهل التحليل، وكذلك وضوح فقراهتا أن تدخل يف

 ممهرها إش ارتباطها ابملوضوع املراد قياسه.



 

 
 

حكمل" عرض املقيا  علىوكذلك ا   -
م
 علـى  عـدد عـرض قائمـة االستقصـاء حيـث ا ،حمتـواهلغرض تبيـان صـدق  " امل

، تدريس جبامعة بنغازيالوأسالي  البحث العلمي، من أعضاء هيئة   يف علوم التسويق واإلدارة، و اإلحصاء، خلرباءمن ا
هبـــا، مـــن حيـــث مـــدى  وليـــة  وإبـــداء آرائهـــم وذلـــك لتحكيمهـــا وتقو هـــا،عليهـــا،  لالطـــالع وأكاد يـــة الدراســـا  العليـــا
، حيث أكدوا صالحيتهـا لتحقيق أهـداا تقصاء يف صورهتا النهائيةة االسلتصبح بذلك قائم األسئلة، وتبسيب صياغتها

 الدراسة.
 وضـوح عـدم وجـود أيـة مشـكال  بقائمـة االستقصـاء، سـواء  مـن حيـث صـياغة العبـارا ، أو األسـئلة، أو يفيتبل  تقدم ان      

ة احلصــول علـى بيــا   يتأكــد معـه إمكانيـ نـا جابة هلـا مــن قبـل مفـردا  الدراســة،سـهولة االســت مـن محمتواهـا، وسـهولة فهمهــا، و 
 .ةالقيام ابلدراسة الرئيس يف التحليل واستلالص النتائج من خالل  كن الركون إليها

 ة: الدراسة امليدانية الرئيسرابعاا 
 مقـــدمة:  1.4
 مـن خـالل الصـدق المـاهري هلقيا  ما صممم من أجل مقيا  الدراسة إبام الدراسة االستطالعية، والتأكد من صالحيةبعد      

 حتديــد املــديرين املســتهدفل ابملنممــا  قيــد الدراســة، وبعــد اســتعادهتا مــنهم اكــل علــى   ا توزيــع قــوائم االستقصــاء، وصــدق حمتــواه
مج   ليـتم قوائم املسيجعة، وذلك بعد فحصـهامن إمجايل ال القوائم الصاحلة للتحليل

بعـد  ءمعـة مـن قـوائم االستقصـاحتليـل البيـا   امل
 .ها حتقق أهداف نتائج حمددة ذا  دالالٍ  ومعانٍ  فرزها وتبويبها وجدولتها، لتمفضي إش

 جمتمع الدراسة: 2.4
( شـركة، 12والبـالغ عـددها ) الصناعا  الغذائية الليبية العاملة ابلقطاع اخلاص مبدينـة بنغـازي شركا بثل نتمع الدراسة يف      

حيـــث كـــان عـــدد هـــؤالء  ،يري التقســـيما  التنميميـــة مـــن اإلدارا  العمليـــا والوســـطى والتنفيذيـــةمـــد ليف كـــوتتمثـــل وحـــدة التحليـــل 
 ( مديرا  مستهدفل بتوزيع استمارة االستقصاء عليهم مجيعا.  97املديرين ) 

 :(*)اآليتوتتوزع مفردا  الدراسة يف املنمما  املستهدفة ابلدراسة، على النحو 
 العليا والوسطى والدنيا ابملنظمات الصناعية قيد الدراسة املستوايتعلى فردات ملاتوزيع ( 1-4جدول )

 اســم املنظمــــــــة م
مجايل عدد إ املستوايت اإلدارية املستهدفة

 دنيـــا وسـطى عليـــا املديرين
 12 4 5 3 شركة املطاحن، اجملمع الصناعي بنينا. 1
 9 3 5 1 و املواد الغذائية.شركة الرحيان لصناعة املشروابت  2
 8 2 3 1 شركة الطيبات لتعبئة و صناعة املواد الغذائية.  3

                                                           
   .الدراسة قيد الصناعية ابملنمما  التنميمية اهلياكل على واالطالع امليدانية، الزريرة خالل من: املصدر (*)



 

 
 

 8 3 4 1 شركة الواحة للصناعات الغذائية. 4
 12 4 5 3 شركة بوعطين لصناعة املشروابت الغازية. 5
 10 3 4 2 شركة الضيافة للصناعات الغذائية. 6
 12 4 5 3 ملشروابت.شركة العني لتنقية املياه وصناعة ا 7
 6 2 3 1 شركة الزاد الطيب لصناعة الدقيق. 8
 5 2 2 1 شركة احلياة لصناعة الدقيق. 9

 9 3 4 2 شركة احلصاد لصناعة الدقيق و مشتقاته. 10
 6 2 3 1 شركة طيبة لصناعة األلبان و مشتقاهتا. 11
 7 2 4 1 شركة سلوق اخلري لصناعة الدقيق ومشتقاته املسامهة. 12
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ا استلدام أسلوب احلصر الشامل  وذلك للحصول على بيا   أكثر واقعية عن اجملتمع، كما جتدر اإلشارة إش حيث             
شــيف إش أن أغلـ  اهلياكــل التنميميــة جملتمـع الدراســة تعكــس يف ظاهرهــا مكانـة متقدمــة للوظيفــة التسـويقية، إال أن الواقــع العملــي ي

 قد استملدمت فقب إدارري  الستلراج الياخيظ الالزمة. ، إذ أن هذه اهلياكل التنميميةعكس ذلك باما  
عــدد القــوائم  يتآل( ا2-4) يوضــح اجلــدول نممــا . واملــديرين املســتهدفل هبــذه املهــؤالء ا توزيــع قــوائم االستقصــاء علــى و  

 منهم. املوزعة على مفردا  الدراسة، وكذلك املسيجعة
 ( عدد قوائم الستقصاء املوزعة واملس جعة ابملنظمات الصناعية اخلاضعة للدراسة2-4جدول )

 ةـــــم املنظمــــاس م
 اءـتقصـم السـقوائ
 املس جعة املوزعة

 10 12 .بنينا اجملمع الصناعي طاحناملشركة  1
 9 9 .املشروابت شركة الرحيان للعصائر و 2
 6 8 .طيبات للصناعات الغذائيةشركة ال 3
 8 8 .شركة الواحة للصناعات الغذائية 4
 9 12 وعطين لصناعة املشروابت الغازية.بشركة  5
 8 10 .الضيافة للصناعات الغذائية شركة 6
 11 12 شركة العني لتنقية املياه وصناعة املشروابت. 7
 5 6 شركة الزاد الطيب لصناعة الدقيق. 8



 

 
 

 5 5 اة لصناعة الدقيق ومشتقاته.شركة احلي 9
 8 9 شركة احلصاد لصناعة الدقيق ومشتقاته. 10
 6 6 شركة طيبة لصناعة األلبان ومشتقاهتا. 11
 5 7 شركة سلوق اخلري لصناعة الدقيق ومشتقاته املسامهه. 12

 90 97 اجملمــــــوع
 %93 %100 النسبة 

ســيجعة
م
مبفــردا   للتحليــل، وذلــك لــنقٍظ يف البيــا   اخلاصــة ( قــوائم غــيف صــاحلة7) ومجــد بفحــظ قــوائم االستقصــاء امل

مثل وجود تكرار لعدة إجااب  للسؤال  يف بعضها اآلخر، عدم االلتزام بضوابب اإلجابة عن األسئلةل كذلك  الدراسة يف بعضها، و
وبـذلك أصـبح عـدد القـوائم الصـاحلة للتحليـل ، واحدة فقب، حيث ا استبعاد هذه القوائم الواحد، واليت ال حتتمل أكثر من إجابة

%( من إمجايل القوائم املوزعة، نا يؤكد على كفاية القوائم امللتارة، وقدرهتا على 93( قائمة استقصاء، واليت بثل ما نسبته )90)
 بثيل مفردا  الدراسة، وكذلك صالحيتها لتعميم نتائجها.

 خصائص مفردات الدراسة:  3.4
فقـد ا حتديـد   ،مبوضـوع الدراسـةبعالقتهـا حـاث الـيت يعتقـد البا  الشلصـية يـة خصـائظ مفـردا  الدراسـة كـاملتغيف نمرا  ألمه     

 .املؤه  العلمي/ التخصص العلمي/ سنوات اخلربة الوظيفيةيف  ةتمثلمن هذه املتغيفا  الشلصية، امل الثٍ ث
 املؤهالت العلمية ملفردات الدراسة:  1.3.4

مــن املتغــيفا  الشلصــية ذا  األمهيــة للمــديرين ابملنممــا  قيــد الدراســة، ملــا هلــا مــن أثــٍر ابلــٍغ يف أداء  هال  العلميــةاملــؤ  د  تـمع ــ     
 املديرين ملهامهم، ونارسة أعماهلم وأنشطتهم ابلشكل املناس . 

 (  توزيع مفردات الدراسة وفقاا ملؤهالهتم العلمية3-4جدول )

 م
 املـــديرين                                 

 املؤهالت العلمية
 النسبة  العـــدد

 0,07 6 ماجستيف 1
 0,28 25  / ليسانسبكالوريو  2
 0,19 17 دبلوم عايل 3
 0,21 19 دبلوم متوسب 4
 0,25 23 اثنوية عامة أو ما يعادهلا 5

 %100 90 اجملمــــــوع



 

 
 

ـــل املـــد (3-4الدراســـة ابجلـــدول )مـــن مفـــردا  البيـــا   اجملمعـــة  تشـــيف      هـــم مـــن ذوي  ابملنممـــا  قيـــد الدراســـة يرينإش أن جم
أو ليســانس،  بكــالوريو عليــا )ماجســتيف، ون شــهادا  ملــ%( مــنهم ح54مــا نســبته ) نمــوع املــؤهال  العلميــة العليــا، ذلــك أن

، لتحقيـق أهـداا الدراسـةألسـا  املالئـم بوجـود ا حـاث، األمـر الـذي يعتقـد معـه البمـن  تلـا التلصصـا  العلميـة (ايلعدبلوم 
مج معةيف يزيد من عامل املصداقية و الثقة وكذلك

 من قوائم االستقصاء ملفردا  الدراسة.  البيا   واملعلوما  امل
ارها علـى نمـرا  الرتفـاع نسـبة  رجـا  اجلامعـا ، وانتشـ حلاصلل علـى مـؤهال  علميـة جامعيـةارتفاع نسبة ا حاثويمرجح الب     

مثــل جامعــة بنغــازي، وأكاد يــة الدراســا   علميــةٍ  ومبدينــة بنغــازي بشــكٍل خــاص، كوهنــا تضــم منــارا ٍ  مســتوى الدولــة بشــكٍل عــام
الــيت بــنح درجــا   قيــةاملتلصصــة مبلتلــا العلــوم اإلنســانية والتطبي والكليــا  التقنيــة العليــا، ابإلضــافة إش عــدد مــن املعاهــد العليــا

بفرصــة مواصــلة دراســتهم  إش إمكانيــة بتــع مفــردا  الدراســةيــة. ابإلضــافة علميــة االكاد يــة والتقنمــة مبلتلــا التلصصــا  المتقد
 خارج أوقا  العمل الرمسي، سواء  ابملعاهد العمليا، أو ابالنتساب إش  تلا الكليا  ابجلامعة.

 التخصصات العلمية ملفــردات الدراسة:  2.3.4
هلا أمهية ابلغة مبنمما  األعمال، هذا إذا حسمن استلدامها يف مواضـعها، حيـث ينبغـي  ال شك يف أن التلصصا  العلمية     

د د إسناد الوظائا واملهـام وفقـا   للتلصـظ، ذلـك أن  التلصـظ يـدعم املـد توافـق مـع  إذا ير يف القيـام مبهامـه بشـكلٍ  أمثـلأن حم
سندة إليه

م
 .الوظائا امل

 تخصص العلمي وجمال الدراسة(  توزيع مفردات الدراسة حسب ال4-4جدول )

 م
 اإلجاابت                               

 التخصصات
 النسبة  العـــــدد

 0,12 11 إدارة أعمال 1
 0,10 9 حماسبة 2
 0,03 3 اقتصاد 3
 0,04 4 علوم سياسية 4
 0,33 30 هندسة 5
 0,07 6 علوم تطبيقية 6
 0,04 4 /قانون(آدابنسانية )إعلوم  7
 0,27 23 وما يعادهلانوية عامة اث 8

 %100 90 اجملمــــــوع



 

 
 

ابملنمما  قيد الدراسة، هم من محلة البكالوريو  مـن  أكثر التلصصا  للقيادا  التنميمية أن (4-4) يتضح من اجلدول     
قصـــاء تبـــل أن علـــى قـــوائم االست وابالطـــالع%( مـــن إمجـــايل عـــدد املـــديرين، 33التلصصـــا  اهلندســـية، حيـــث كانـــت نســـبتهم )

التلصصـــا  اهلندســـية كانـــت إمـــا هندســـة كهربيـــة، أو صـــناعية أو ميكانيكيـــة، وتتـــوزع بقيـــة املفـــردا  علـــى  تلـــا التلصصـــا  
%( فقـب مـن إمجـايل عـدد مفـردا  الدراسـة، نـا يـدل علـى 12األخرى، حيث مل تصل نسبة املتلصصل إبدارة األعمال سـوى )

هندســة وعلــوم مــن ذوي التلصــظ بعلــم اإلدارة، وســيادة التلصصــا  الفنيــة البحتــة ) يميــةاحلــاد يف شــغل الوظــائا التنم القصــور
 %( من إمجايل عدد املديرين ابملنمما  الصناعية قيد الدراسة.40نسبتهما ) تطبيقية(، واليت بلغ نموع

عنـــد القيـــام بعمليـــة  اإلدارةإدراك أمهيـــة التلصـــظ بعلـــم والقصـــور يف  يث أن ذلـــك قـــد يرجـــع إش غيـــاب الـــوعاحـــويعتقـــد البم      
الـذي يعمـل  للعمليـة اإلنتاجيـةعلى اجلانـ  الفـ   ممنصبا   ية، إذ يبدو أن اليكيز كاناالستقطاب على الوظائا ابملنمما  الصناع

تمـد  العديـد مـن الوظـائا التنميميـة واإلداريـة، فاع يمعتمـد عليـه أيضـا  يف تسـييف إلنتـاج، حيـث كـانمعاجلـة املشـاكل الفنيـة لعلى 
 ذلك ارتفاع نسبة ىى االختصاصا  اإلدارية؛ وكان مؤدالفنية أكثر من اعتمادها عل التقنية و املنمما  بذلك على التلصصا 
على حساب املؤهال  العلمية ذا  االختصاص  لتلصصا  اهلندسية والفنية البحتةمن ذوي ا املتحصلل على املؤهال  العلمية

 بعلم اإلدارة.
اإلشـارة كــذلك إش عـدم وجــود أي متلصـٍظ ابلتســويق، ولعـل الســب  يف ذلـك يرجــع لعـدم وجــود أقسـاٍم علميــة كمـا جتــدر        

دريس علـوم التسـويق جبامعـة ، وحداثة العهد ابستحداث قسٍم  تظ بتـهد العليا أو ابجلامعا لدراسة هذا التلصظ، سواء ابملعا
 ق.  الذي  كن له توفيف كفاءا  واعدة مبجال التسوي بنغازي
 سنوات اخلربة الوظيفية:  3.3.4

 ة تـنعكس علـى فعاليـة األداء الكلـيبكفـاء جاح املديرين يف أدائهـم ألعمـاهلمأحد املقوما  اهلامة لن عملتمعد اخلربة يف نال ال     
 للمنمما  اليت يديروهنا بشكل عام، واإلدارا  والتقسيما  التنميمية اليت يشغلوهنا بشكل خاص. 

 ( سنوات اخلربة الوظيفية للمديرين ابلوظائف اليت يشغلوهنا حالياا ابملنظمات قيد الدراسة5-4ل )جدو 
 اإلجـابــات                                     

 سنوات اخلربة
 النسبة  العـــــدد

 0,46 41 سنوا  5 - 1من 
 0,32 29 سنوا  10 - 6من 
 0,22 20 سنـة 15 – 11من 

 %100 90 ـــايلاإلمجــــ



 

 
 

 نال العمل ابلوظائا التنميميـة و يف خربة طويلة نسبيا   لديهم ش أن جمل مفردا  الدراسة( إ5-4ابجلدول ) تشيف البيا       
 اليت يشغلوهنا حاليا . التقسيما  اإلدارية

 يـمع ـد ونن   يف إش أن مفـردا  الدراسـة وهـذا يشـ ( سـنة،15-1تياوح مجيعها مـن ) ةحيث كانت سنوا  اخلربة بوظائفهم احلالي     
املطابقة للواقع يعكس قدرة املديرين على حتديد اإلجااب   نال أعماهلم احلالية، ناوبشكٍل عاٍم نن يتمتعون خبربٍة طويلٍة نسبيا  يف 

 و إش االطمئنـان إش مصـداقيةعا، ومعلهم قادرين على إعطـاء معلومـا  وبيـا   واقعيـة، نـا يـدالعملي ابملنمما  اليت يعملون هب
 البيا   واملعلوما  اجملمعة من قوائم االستقصاء.

 وحتليـــ  بيـاانت الدراســـــة:عــرض   4.4
من أسئلة صيغت وفقا  للمقيا   لبيا   املتعلقة مبوضوع الدراسة كما هي واردة بقائمة االستقصاءيتناول هذا اجلزء حتليل ا     

 )النوعي(.االمسي 
 إجاابت املديرين عن وجود تقسيم تنظيمي للتسويق واملبيعات:  1.4.4

مس لـــ م هبـــا أنــه ال     
بيعـــا  لتصـــريا صـــتظ ابلقيــام أبنشـــطة التســويق أو امل بـــد للمنممـــة مــن وجـــود تقســيم تنميمـــيمــن األمـــور امل

تصـــة ابلتســـويق يهيـــئ ا إدارة  شـــئةبوصـــفها أو املبيعـــا   تقســـيم تنميمـــي للتســـويق أن وجـــود منتجاهتـــا، إذ ألســـا  لمهـــور إدارة  م
 عن مدى وجود تقسيم وظيفي للتسويق أو املبيعا .  ( استجابة املبحوثل6-4ويبل اجلدول ) وأنشطته.

 ( استجاابت مفردات الدراسة عن وجود تقسيم تنظيمي خمتص ابلتسويق أو املبيعات6-4جدول )
 الســـتجاابت

 الســــــــؤال
 ل نعـــم

 النسبة اجملموع
 % ددـالع % ددـالع

ه  يوجد تقسيم تنظيمي خيتص ابلقيام 
 أبنشطة التسويق أو املبيعات ابملنظمة؟

90 100 0 0 90 100% 

ام ، ذلك أن استلدميمي صتظ ابلتسويق أو املبيعا وجود تقسيم تن (6-4  مفردا  الدراسة ابجلدول )تعكس استجااب     
لــدى مفــردا  الدراســة هبــذا  وهتيئــة للتســاسل الــذي يليــه، وذلــك إلحــداث تسلســل فكــري ومنطقــي إمنــا كــان بهيــدا   هــذا الســؤال
 لغرض احلصول على استجااب  أكثر واقعية خدمة ألهداا الدراسة. اخلصوص

ويقية، أو ة الوظيفــة التســال يعــ  ابلضــرورة اعيافــا  أبمهيــ )تســويق أو مبيعــا ( كمــا أن نــرد وجــود هــذه التقســيما  التنميميــة     
يت تعكـس إدراك أمهيـة هـذه هـي الـ لوظيفـة ابهليكـل التنميمـي للمنممـةدورها يف حتقيـق أهـداا املنممـة، وإمنـا مكانـة هـذه ال إدراكا  

 .الوظيفة عمليا  
 



 

 
 

 إجاابت املديرين عن املُسميات الوظيفية من حيث كوهنا تسويق أو مبيعات:  2.4.4  
 مسـتقال   ا  وظيفيـ مسـمى  بوصـفه أنـه ال يـزال يشـاركه يف املـدلول  أحـد أنشـطة التسـويق، إال ديمعـ ى الرغم من أن نشـاي البيـععل     

 ؛كلما واجهت املنممة صعواب  يف تصريا منتجاهتا  ة وجود مسمى وظيفي  تظ ابلتسويقعنه، ومع ذلك يتعاظم الشعور أبمهي
اصـرة، حيـث يعتمـد هـذا منممـة تسـويقية معيف صـورة رهتا مة ال يع  ابلضرورة إداإال أن نرد وجود مسمى وظيفي للتسويق ابملنم

اليت يرى هبا بقية املديرين ابملنممة وظيفة التسويق، واليت ينبغي أن تكون كل اإلدارا  ابملنممة معنية هبا، فهي مهمة  على الكيفية
سـمى الـوظيفي مـن حيـث كونـه  آليت( ا7-4)اجلـدول  بـلوي. فهـي مهمـة اجلميـععليـه نممـة، و تكاملية بل  تلـا اإلدارا  ابمل

م
امل

 وامللتظ مبمارسة األنشطة التسويقية ابملنمما  الصناعية قيد الدراسة. تسويق أو مبيعا ،
 مبمارسة األنشطة التسويقية املختص  فردات الدراسة عن املسمى الوظيفي(  إجاابت م7-4جدول )

 املسمى الوظيفي
 املــدلول

 مبيعات تسويق
 النسبة اجملموع

 % العدد % العدد
املســــمى الــــوظيفي املخــــتص ابلقيــــام 

 أبنشطة التسويق واملبيعات.
51 0.57 39 0.43 90 100% 

أن الوظيفــة التســويقية ظــاهرري  قــد وجــد  اعيافــا  أبمهيتهــا مــن قبــل املنممــا  قيــد الدراســة،  (7-4يبـدو مــن خــالل اجلــدول )     
 ابعتباره تقسيم تنميمي، أو ممسمى وظيفي مستقل عن التسويق. وذلك على الرغم من مشاركة نشاي البيع هلا

 مبهام التسويق واملبيعات:سيمات التنظيمية املختصة إجاابت املديرين عن مستوايت التق 3.4.4 
ارة التسويقية يف ا اإلد، ومن املؤكد أن املكانة اليت حتمى هبيف املنمما  املعاصرةا  مهمالتنميم يمعد ركنا  أساسيا  و  الشك يف أن      

إمنا  ثل اعيافا  مـن  أن وجود التسويق على مستوى إدارةإمنا تعكس الفلسفة التسويقية السائدة لدى تلك املنممة، حيث  املنممة
 ( يبل ذلك.8-4واجلدول ) أبمهية الوظيفة التسويقية، ودورها يف اجاح املنممة. ةنممِقبل القيادا  اإلدارية لتلك امل
 مستوايت التقسيمات التنظيمية للتسويق واملبيعات ابملنظمات قيد الدراسة  (8-4جدول )

 التقسيم              
 التنظيمي                  

 املسمى الوظيفي

 وحـــــــدة قســـــم إدارة

موع
اجمل

سبة 
الن

 % ددـالع % ددـالع % ددـالع 

 %100 51 0.37 19 0.45 23 0.18 9 ـويقـــتســـــ
 %100 39 0.26 10 0.33 13 0.41 16 ــــاتـــمبيعـ

 %100 90 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع                              



 

 
 

%( فقـب، نـا يـدل 18) ِق إش مسـتوى إدارة إال بنسـبةمل يرتـ أن التقسيم التنميمي للتسويق (8-4يتبل من خالل اجلدول )     
ة ابملنممـا  قيـد مهية مع اإلدارا  األخرى الرئيسـمن حيث عدم تساويها يف األ انة  الصحيحة للوظيفة التسويقيةكعلى غياب امل

اتبعــة  أو وحــدا  ميــة أد ، فهــي إمــا أقســامالدراســة، حيــث توزعــت أغلــ  املهــام التســويقية هبــذه املنممــا  علــى مســتوري  تنمي
عـــن املســـتوري   ا مـــن خـــالل إجـــااب  مفـــردا  الدراســـةأن يمســـتدل عليهـــ كـــن  أخـــرىلتقســـيما  تنميميـــة أو مســـميا  وظيفيـــة 

 التنميمية للتسويق و املبيعا ، واليت   كن من خالهلا التعرا على مكانة الوظيفة التسويقية ابملنمما  قيد الدراسة.
 إجاابت املديرين عن مكانة الوظيفة التسويقية ابملنظمات قيد الدراسة:  4.4.4

واملســميا  الوظيفيــة ابملنممــة، فانــه يتطلــ  أن يكــون مــدير  ســويق و تلــا التقســيما  التنميميــةتكامــل بــل التإلحــداث ال     
شـاركة يف اختـاذ القـرارا  من مديري اإلدارة العليا ابملنممة، ليتمكن من امل ا  واحدبوصفه  يف أعلى السلم اإلداري للمنممة التسويق
، لدى اختاذها لقراراهتا احلمسبان من ِقبل اإلدارة العلياعليا لالعتبارا  التسويقية، وأخذها يف ة، ويضمن بذلك اختاذ اإلدارة الالرئيس

 (.9-4ويتضح ذلك من اجلدول )
 ( مكانة الوظيفة التسويقية ابملنظمات الصناعية قيد الدراسة9-4جدول )

 املستوايت    
  التنظيمية

 
 املـــدلولت  

 أ/ املدير العام
ب/إدارة 

 جاإلنتا 
جـ/اإلدارة 
 التجـــارية

د/اإلدارة 
 املاليـــة

هـ/ 
 أخـــــرى

موع
اجمل

سبة 
الن

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 

 0.58 51 0 0 0.22 11 0.33 17 0.27 14 0.18 9 مكانة التسويق
 0.42 39 0 0 0.33 13 026 10 0.00 0 0.41 16 مكانة املبيعات

 %100 90 اجملمـــــــــــــــــــــــوع
مـن االعــياا أبمهيتهـا ولــو جزئيـا  مــن خـالل وجودهــا علــى الـرغم  اجـد أن الوظيفــة التسـويقية (9-4طـالع علـى اجلــدول )ابال     

ذلــك أن وجــود تقســيما  مــن ِقبــل املــديرين ابملنممــا  قيــد الدراســة،  د بعــد اعيافــا  مطلقــا  مبكانتهــا، إال أهنــا مل جتــمســمى  وظيفيــا  
ال يع  ابلضرورة نارسة هذه الوظيفة بشكٍل متلصظ كليا ، أو حت  هبذه املنمما  ميا  وظيفية  تصة ابلتسويقتنميمية، ومس

 .ذه املنمما ارة العليا هباالرتقاء هبا لتكون ضمن اإلد
الـيت ينبغـي  احلقيقيـةيعكـس ابلضـرورة املكانـة  ال ا  تنميميـ ما  أو تقسـي ا  وظيفيـ سـمى  بوصفه مما أن االعياا بوجود التسويق ك     

من حيث تبعيتهـا  للوظيفة التسويقيةأن تكون عليها الوظيفة التسويقية هبذه املنمما ، وهذا ما نستللصه من املستوى التنميمي 
سميا  الو 

م
 معها.  تتساوىظيفية األخرى دون أن مللتلا التقسيما  التنميمية، وامل



 

 
 

ســمى الـوظيفي للتســو      
م
 39%(، واملبيعــا  بلغـت )51يق بلغـت )ومبـا أن نســبة وجـود امل

م
سـمى الــوظيفي للمبيعــا  %( كــان امل

مقارنة  ابلتسويق، إال أنه كان األوفر حما  مـن حيـث املكانـة، حيـث أن مـن أشـاروا إش  ا  وظيفي سمى  مأقل حما  من حيث وجوده 
ظيفيـة للمبيعـا ؛ بينمـا مل تصـل نسـبة مـن مـن إمجـايل املسـميا  الو  %(41وجود املبيعا  على مستوى إدارة عمليا قد بلـغ نسـبة )

سميا  الوظيفية للتسويق ابملنمما  قيد الدراسة. %( فقب18أشاروا إش وجود التسويق كادارة عمليا سوى )
م
 من إمجايل امل

قصـور  املنممـا  الزالـت تعـا  مـن وجـودهذه إش أن  نا يشيفويعكس ذلك تد  مكانة الوظيفة التسويقية هبذه املنمما ،      
 %(33كانت أكثر املسميا  الوظيفية للتسويق اتبعة لـإلدارا  التجاريـة، حيـث بلغـت نسـبة )  كمايف إدراك أمهية هذه الوظيفة،  

 موزعــة التبعيــة علــى  تلــا التقســيما  التنميميــة األخــرى هبــذه املنممــا ، كاإلنتــاج يــة املســميا  الوظيفيــة للتســويقو كانــت بق
تة على هـذه التقسـيما  وبطبيعة احلال ستكون مهام الوظيفة التسويقية مشت %(22بنسبة بلغت ) ةواملالي %(،27بنسبة بلغت)
ملمارســة الوظيفــة التســويقية  لعـــدم تــوافر المــروا املالئمــة نمــرا   ل جهــود نارســة األنشــطة التســويقيةفلــن تتكامــ عليــه والتنميميــة؛ 

  .املناظرة هلا لتتساوى مع بقية الوظائا ألنشطتها بشكٍل متلصظ، وعدم ارتقاء الوظيفة التسويقية
ن أقـل مـا  كـ الوظيفة التسـويقية هبـذه املنممـا أن مكانة وأمهية  نتيجة حمددة مفادها حاثيستللظ الب وبناء  على ما سبق     

 أن توصا به أهنا كانت متدنية.
 التوصيات : النتــائج وخامساا 

 مقـدمـــة:  1.5
عــة بقــوائم االستقصــبعــد تفريــغ البيــا     مج م 

كــن أن  ( نتــائجٍ معلومــا  )  التوصــل إش ا اء وجــدولتها، وتبويبهــا، وحتليلهــا،  امل  م
 وضوع الدراسة.مب الصناعية الليبية منها فيما يتعلقاستفادة املنمما   تتيح توصيا إش  تمفضي
 النتــــــائج: 2.5

 :  اي اآلتيةعن هذه الدراسة يف النقبثلت النتائج اليت تكشفت 
، للتســويق ابملنممــا  قيــد الدراســة لــرغم مــن وجــود تقســيما  تنميميــة، ومســميا  وظيفيــةاب انــة الوظيفــة التســويقيةمكتــد   .1

املســميا   %( فقـب مــن18نســبة )ب هــذه الوظيفـة إش مســتوى إدارة إالنتيجــة حتميـة لتــد  إدراك أمهيتهــا، إذ مل ترتـِق وذلـك 
ال  املســميا  الوظيفيــة هبــذه املنممـــا %( مــن مــديري 82  قيــد الدراســة. أي أن مــا نســـبته )الوظيفيــة  للتســويق ابملنممــا

يشاركون اإلدارة العمليـا يف اختـاذ القـرارا  املتعلقـة ابلنشـاي التسـويقي، نـا يشـوب هـذه القـرارا  ابلقصـور، مـن حيـث افتقارهـا 
لتظ ابلتسويق، وهذا ما انعكس سلبا  على مكانـة الوظيفـة يف غياب التقسيم التنميمي امل العتبارا  التسويقية عند اختاذهال

 أبهنا متدنية وبشكٍل ممطلق. ما  كن أن توصا به هذه املكانة واليت كانت أقل التسويقية ابملنمما  قيد الدراسة
ارسـة األنشـطة مل تقتصـر ن  وجود مسميا  وظيفية للتسـويق هبـذه املنممـا رغمف ل الوظيفي لألنشطة التسويقيةالتكام انعدام .2

 التسويقية على املسميا  الوظيفية للتسويق، نا أدى النعدام التكامل يف نارسة هذه األنشطة.



 

 
 

بشكل عام، والوظيفة التسويقية بشكل  تكامل التنميمي بل  تلا املسميا  الوظيفية، والتقسيما  التنميمية القصور يف ال .3
 .فاءة التنميميةنا يشر لغياب الك ا  قيد الدراسةابملنممخاص 

 ومجعــة، وعفيفــي، والــدراجي، والعبيــدي، واآلغــا، وزايــد، حودانــة، مــن كــل دراســة أبن القــول  كننــا الســياق هــذا ويف وعليــه     
 والفـيا  الدراسـا  هلـذه املصـاحبة والبيئـا  املدروسـة واملتغـيفا  ابلبحـث، هلـا املسـتهدفة اجملتمعـا  اخـتالا رغم مجيعها وعلي؛
 تـد  وهـو الدراسـة، هلـذه األوش النتيجة يف جاء ملا أتكيدا هلا توصلت اليت النتائج خالل من قدمت قد فيها، أجريت يتال الزمنية
 اليت التسويقية للوظيفة التنميمية املكانة تد  نميف وابلتبعية اخللوص  كن فانه األمر كذلك. التسويقية للوظيقة التنميمية املكانة

 التكامـل إنعـدام وهـو ،الدراسـة هلـذه والثالثـة انيـةثال النتيجة يف جاء ما توكد مجيعها أهنا الدراسا ؛ هذه ومضامل نتائج وضحتها
 التنميميـة والتقسيما  الوظيفية، املسميا   تلا بل التنميمي التكامل يف القصور وجود وكذلك التسويقية، لألنشطة الوظيفي
 .  خاص بشكل التسويقية والوظيفة عام بشكل
 :توصياتال 3.5

   :يرى البحاث التوصية مبا أييتيف ضوء النتائج اليت ا التوصل إليها، 
هـــي مـــن  ثـــل الـــزابئن لـــدى  راســـة، ومبـــا أن الوظيفـــة التســـويقيةاتصـــفت مكانـــة الوظيفـــة التســـويقية ابلتـــد  يف املنممـــا  قيـــد الد -

سمى الوظيفي للتسويقؤ املس وذلك جبعل املنممة، فان األمر يتطل  االرتقاء مبكانة هذه الوظيفة،
م
واحـدا  مـن مـديري  ول عن امل

على سياسا   يتمكن من التأثيفيستطيع املشاركة يف اختاذ القرارا ، و  كي ،اإلدارا  العمليا ابملنممة، أسوة  بغيفها من اإلدارا 
 ذها هلذه القرارا . ، مبا يضمن استيعاهبا لالعتبارا  التسويقية، وأخذها يف احلمسبان عند اختاوخططها املنممة

غياب الوعي أبمهية الوظيفة التسويقية، وسـيادة النمـرة التقليديـة عـن هـذه الوظيفـة، مـن حيـث كوهنـا مـراداك للبيـع أو التوزيـع أو  -
اإلعــــالن، يســــتدعي ابلضــــرورة العمــــل علــــى نبــــذ هــــذه األفكــــار واملعتقــــدا  الباليــــة، والتوعيــــة أبمهيــــة الوظيفــــة التســــويقية، ســــواء  

اجلمعيـة الليبيـة ، من خالل إنشاء كياٍن تنميمي مه  للتسويق، وليكن حتـت ممسـمى )هلا  قيد الدراسة، أو ابجملتمع كممابملن
وا  واملـؤبرا  العلميـة واملهنيـة والـدورا  والـربامج التدريبيـة يف إبقامـة النـد لـى عاتقهـا نشـر الثقافـة التسـويقية(، حتمل عللتسويق

احلـد مـن  ـاطر تسويق بشكٍل خاص، وذلك من أجل العمل على حمو األمية اإلدارية والتسـويقية، و وال نايل اإلدارة بشكٍل عام
 .ابلكاملعلى املنمما  واجملتمع الذي  كن أن يطال املنمما ، واحلد من تداعياته  يجيسياتاإلصابة ابلعمى اال

لتبيان أوجه الشبه واالخـتالا بينهـا، ، وذلك لعامطاع اعلى املنمما  الصناعية العاملة ابلقمقارنة دراسة إجراء  حاثالب يقيح -
 هناك معوقا  حتول دون ذلك. يقية هبذه املنمما ، أم أنالتسو  الرتقاء مبكانة الوظيفةاتتوافر مقوما   وما إذا كانت

إجراء الدراسة مع  حاثلباإلنتاج، فيقيح ا أو كمية مبا أن الدراسة احلالية مل تضع يف اعتبارها طبيعة الصناعة، و حجم املنممة، -
  مكن أن تكون  هلا عالقة مبوضوع الدراسة. حديد ما إذا كانت هذه االعتبارا لت وضع هذه االعتبارا  يف احلمسبان



 

 
 

الـيت تنـتج سـلعا  ماديـة ملموسـة، ومبـا أن الوظيفـة التسـويقية ال تقتصـر  اسها علـى قطـاع الصـناعا  الغذائيـةجر إالدراسة الراهنة ا  -
على هذا القطاع فقب، بل بتد لتمارسها املنمما  اخلدميـة كـالتعليم والصـحة، سـواء العامـة أو اخلاصـة، فيمقـيح إجـراء  نارستها

 الدراسة على هذه القطاعا  اخلدمية.  
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