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 ) لغة الرسالة العربي ( 2022-6-8تاريخ المناقشة 

تمثلة )التوجه الم بأبعادها التوجهات اإلستراتيجيةأثر هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على  
ي ف الريادي، التوجه التكنولوجي، التوجه نحو عالقة العمالء، التوجه نحو التنمية المتستدامة(

لمناطق الحرة والمناطق لاألردنية  مجموعةلأهداف( الخطة اإلستراتيجية ل،  مخرجات)تحقيق 
نطالقًا من المشكلة ا. و متغير معدلك  (ERP) نظام تخطيط موارد المنظمة تطبيقالتنموية ب

 الوصفي لكميا عتمدت الباحثة المنهجإ البحثية التي تتناولها الباحثة، ولتحقيق أهداف الدراسة 
التحليلي إلعداد الدراسة. باإلضافة إلى استخدام أداة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من 
أفراد مجتمع الدراسة. حيث طبقت الباحثة هذه الدراسة البحثية على مجتمع بحثي مكون من 

موية نكافة العاملين في المستويات اإلدارية الوسطى والتنفيذية في المناطق الحرة والمناطق الت
وايصال اإلستبيان إلى كافة أفراد  قصديةوتم اختيار عينة  ( موظف،214، والبالغ عددهم )

نائية نمذجة المعادالت الب عتمدت الباحثة على برنامج التحليل اإلحصائيإ ، وقد مجتمع الدراسة
(SEM)  من خالل تقنيةSMART [PLS] ( 3.3إصدار ) ستجابات أفراد عينة إلتحليل

ستبانة. وعقب تحليل البيانات توصلت الدراسة لعدة نتائج على تساؤالت ومحاور اإلالدراسة 
ن مستويات التوجهات اإلستراتيجية ومستويات تحقيق )مخرجات، أهداف( الخطة أتبين أهمها: 

اإلستراتيجية ومستويات تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة كانت بدرجات متوسطة، بينما 
من التباين  %70.2لنموذج الهيكلي أن التوجهات اإلستراتيجية فسرت بينت نتنائج اختبار ا

الحاصل في تحقيق مخرجات )أهداف( الخطة اإلستراتيجية للمجموعة، وتبين وجود أثر إيجابي 
الخطة  ( للتوجهات اإلستراتيجية مجتمعة على مخرجات )أهداف(0.838بمستوى مرتفع بلغ )

، أما نتائج اختبار أثر كل مجال فقد بينت أن التوجه الريادي لم اإلستراتيجية في المجموعة
ي أقوى محدد يليه التوجه التكنولوجنحو عالقة العمالء  توجهاليسجل أثر معنوي، بينما كان 

نظام تخطيط لبينت النتائج عدم وجود أثر معِدل معنوي  كذلك توجه التنمية المستدامة.الو أخيراً 



التوجهات مجتمعة في تحقيق )مخرجات، أهداف( الخطة اإلستراتيجية  على أثر موارد المنظمة
لقائمين ا إيالء :مجموعة من التوصيات أبرزها الدراسةبناءًا على النتائج قدمت في المجموعة. 

للتوجهات اإلستراتيجية لما لها دور في تحسين مخرجات  من الجهود اً مزيد  المجموعة إدارة على
موعة المج إدارة من قبل القائمين علىتيجية للمجموعة، ضرورة العمل )أهداف( الخطة اإلسترا

ذلك و  إليجاد تناغم وانسجام أعلى بين نظام تخطيط موارد المنظمة والتوجهات اإلستراتيجية
ليصبح نظام تخطيط موارد المنظمة داعما لسير التوجهات اإلستراتيجية داخل المجموعة مما 

  .ات )أهداف( الخطة اإلستراتيجية للمجموعةينعكس ايجايبا على تحقيق مخرج
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