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  عالقة إدارة التصمیم بتحقیق المیزة التنافسیة
  

دراسة میدانیة لعینة من شركات اإلنشاء والتعمیر العاملة  
  في األردن

  

  
  ـدادـإع

  عمرو  خالد دانھ
  

  رفــالمش
  ور ـ الدكتاذـاألست

  كامل المغربي
  

   لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر فيستكماًالاقدمت ھذه الرسالة 
   (MBA)عمال إدارة األ

  
  

   للدراسات العلیااألوسطجامعة الشرق 
  األعمالكلیة 

  
  

 2009   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

ب 

  

   تـفـویــض

  

أف  وض جامع  ة ال  شرق األوس  ط للدراس  ات العلی  ا  )  دان  ھ خال  د عم  رو  (أن  ا الموقع  ة أدن  اه

بتزوی   د ن   سخ م   ن رس   التي للمكتب   ات الجامعی   ة أو المؤس   سات أو الھیئ   ات أو األش   خاص المعنی   ة   

  .راسات العلمیة عند طلبھاباألبحاث والد

  
  دانھ خالد عمرو :االسم

  :التوقیع
 26/1/2009 :التاریخ
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د 

  
  رـدیـقـر وتـشك

  
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين، محمد عليه أفضل               

الصالة والتسليم، وعلى آله وأصحابه الميامين، ومن تبعه وسار على هديه إلى يوم الـدين، أمـا             

  : بعد

ف على هذه الرسالة، األستاذ أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي المشر   

الدكتور كامل المغربي، الذي كان األب الحاني الذي أمدني بكل الدعم والمشورة إلتمام هذا 

العمل، وما بخل علي بوقت أو جهد أو مساعدة علمية كانت أو معنوية، فعزز بذلك ثقتي بنفسي 

  .وقدراتي، ودفعني للعمل الدؤوب المتواصل بال كلل أو ملل
  

يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور محمد مطر عميـد          كما    

الدراسات العليا الذي كان له الفضل الكبير في إغنـاء مـسيرتي العلميـة بمعرفتـه الواسـعة                  

  .ي وصوالً إلى مناقشة هذه الرسالةومالحظاته الغنية خالل فترة دراست
  

، بصمات واضـحة خـالل دراسـتي      من  ه   األستاذ الدكتور محمد النعيمي بما ل       وأشكر

 أشكر الـسادة أعـضاء لجنـة      ماك ،األعمال األستاذ الدكتور عبد الناصر نور عميد كلية         وأشكر

 قراءتها وتقييمها، وتزويـدي بـآرائهم       هذه وتحمل أعباء  المناقشة على تفضلهم بمناقشة رسالتي      

هـا مـن   يتدارك ما قد يعتر   ومالحظاتهم التي ستكون من شأنها أن تساهم في تصويب أخطائها و          

 كما وأجد من الحق على أن أتقدم بالشكر الجزيل واالعتـراف بالفـضل            . أسباب الخلل والنقص  

 في مساعدتي فـي إتمـام هـذا           بيضاء لمن كانت لهم أيادٍ   و ،للسيد إبراهيم الفيومي أمين المكتبة    

  .العمل وإخراجه على هذه الصورة فهم أصدقائي

  

  الباحثة                                                                    

  مرودانه خالد ع
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ه 

  
  اإلھـــــــــــــداء

  
  

  موطين الغايل.. إىل من إشتاقت إليه جواحني
  أيب العزيز..  للجد والعملإىل من كان يل مثاالً

  أمي احلبيبة.. إىل من آثرت راحيت على راحتها
   خيتا .. اإليهم وقت حاجيت من قدمتا يل العونإىل 

  زينة ورمي
  إخويت  .. من كانوا يل سندا يف كل وقتإىل 

   وليد وخلدون وأمحد
دين يف الوصول إىل ما عإىل كل من يدعو يل باخلري وسا 

  أنا عليه من مثرة النجاح
  

  أهدي هذا اجلهد املتواضع
  دانه
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و 

  قائمة المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع
  ب  تفویض

  ج  ةقرار لجنة المناقش
  د  شكر وتقدیر

  ه  األھداء
  و  قائمة المحتویات

  ح    قائمة الجداول
  ي  األشكال قائمة 

  ك  الملخص باللغة العربیة
 ل  الملخص باللغة اإلنجلیزیة

 1  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 2  المقدمة 1-1
 4  مشكلة الدراسة وأسئلتھا 2-1
 5  فرضیات الدراسة 3-1
 6  راسة وأھدافھاأھمیة الد 4-1
 8  محددات  الدراسة 5-1
 9  نموذج الدراسة 6-1
 10  التعریفات اإلجرائیة 7-1

 12  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
 13  المقدمة 1-2

 17   إدارة التصمیم 2-2
 40   المیزة التنافسیة 3-2
 61  الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة 4-2

 61  التصمیمسات إدارة درا 1- 4- 2

 61   الدراسات العربیة 2-4-1-1

 61 الدراسات االجنبیة 2-4-1-2

 66   دراسات المیزة التنافسیة  2-4-2

 66   الدراسات العربیة 2-4-2-1
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 71 الدراسات االجنبیة 2-4-2-2
 75  ما یمیز الدراسة الحالیة  5-2

 76  منھجیة الدراسة: الفصل الثالث
 77  مةالمقد 1-3
 77   الدراسةمنھج 2-3
 77  المعلوماتمصادر الحصول على  3-3
 78  مجتمع الدراسة وعینتھا 4-3
 79  مراحل تطویر أداة القیاس 5-3
 83  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 6-3

 84   ختبار الفرضیاتمناقشة نتائج التحلیل اإلحصائي وا: الفصل الرابع
 85  المقدمة 1-4
 85   الدراسةاتبیانعرض  2-4
 100   فرضیات الدراسةاختبار 3-4

 113   ستنتاجات والتوصیاتاال: الفصل الخامس
 114  المقدمة 1-5
 114  االستنتاجات  2-5
 116  التوصیات 3-5

 118  قائمة المراجع
 118  المراجع العربیة

 120  المراجع األجنبیة
 123  قائمة المالحق

 124  قائمة بأسماء المحكمین) 1(
 125  أداة الدراسة بصورتھا النھائیة) 2(
 133  البیانات اإلحصائیة) 3(
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  الصفحة  الموضوع  الرقم
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ك 

  عالقة إدارة التصمیم بتحقیق المیزة التنافسیة
  

   لعینة من شركات اإلنشاء والتعمیر العاملة في اإلردنمیدانیةدراسة  
  

  إعــداد
  دانھ خالد محمدطاھر عمرو

  

  المشــرف
  كامل المغربي األستـاذ الدكتـور

      

  الملخص
  الملخص باللغة العربیة

  
ـ ابيان عالقة إدارة التصميم بتحقيق      إلى   هدفت هذه الدراسة           شركات لميزة التنافسية ل

والتعرف إلى مفهوم إدارة التصميم ضمن مستويات       ،  األردنمير العاملة في    اإلنشاء والتع 

وأنظمة التـصميم وعمليـات     ،  فالرسالة والسياسات ضمن المستوى االستراتيجي     :إدارية ثالث 

 .والمشروع النهائي ضـمن المـستوى التـشغيلي        ،)االعمال( المستوى التكتيكي    التصميم ضمن 

النـشاء   أردنيـة كبـرى ل      شـركات  )6 (عاملين في يين  عمارمبمهندسين  عينة الدراسة   تمثلت  و

ـ       وقد استخدمت الباحثة استبانه من تصميمها      ،)ئة أولى ف( والتعمير صميم  لقياس عالقـة إدارة الت

 وجماليـة   ة من خالل تأكيدها على االبتكار واالبـداع وتحقيـق جـود           ،بتحقيق الميزة التنافسية  

عالقة  في تحقيـق الميـزة التنافـسية          لتصميم  دارة ا إل نأ وتوصلت الدراسة إلى     .التصميم

 بحاجه لمزيد من االهتمـام والتطـوير        ا، ومع هذا فإنه   األردنيةلشركات اإلنشاء والتعمير  

 ومفتـاح    التصميم أساس عملها    التي يعد  ،شركاتهذه ال حتى ترتقي إدارة التصميم ضمن      

   .نجاحها
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 The purpose of this study is to reveal the relationship between design 
management and achieving competitive advantage in the construction 
companies in Jordan, and understanding of design management at three 
managerial levels: Mission and Policies at the strategic level; design 
systems and processes at tactical level of (Business Units) and the final 
project at operational level. 
 
       The study sample consisted of architectural engineers working in the (6) 
biggest and most recognized companies in Jordan. The researcher used a 
questionnaire to measure the relationship between design management and 
achieving competitive advantage by using innovation, creativity, quality and 
aesthetics of design, as major factors. 
  
      The results of this study showed a strong relationship between design 
management and achieving competitive advantage of construction 
companies working in Jordan. Design management appeared to be one of 
the major success factors for these companies.     
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  الـفـصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  
  المقدمة 1-1
  مشكلة الدراسة وأسئلتھا 2-1
  فرضیات الدراسة 3-1
  أھداف  الدراسة وأھمیتھا 4-1
  دات  الدراسةمحد 5-1
  نموذج الدراسة 6-1
  التعریفات اإلجرائیة 7-1
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  المقدمة 1-1

مـا  وقد ساعد فـي ذلـك       . اإلدارةعلم   في   الحيوية من الموضوعات    التصميم أصبح

أفرزته العولمة من فرص ومخاطر، باإلضافة إلى ثورة التكنولوجيا التي شكلت عـامالً              

يم حيث أتاحت الكثير من المعلومات التي أدت إلـى          مساعداً النتشار وتوسع إدارة التصم    

، وأصـبحت   فهم الكبير لمفهوم حاجات العمالء من خـالل التـصميم         نتشار الواسع وال  اال

للتصميم ضـمن بيئتهـا       منظمات األعمال تركز بصورة كبيرة على بناء هيكلية تنافسية        

الً في ظل انتشار التكنولوجيا د سالحاً تنافسياً فاععي، اذ  في عالم منظمات األعمال    الداخلية

  .وتطور مفهوم التصميم

فها والمحافظة على بقائهـا     ن منظمات األعمال تعمل بصورة دائمة على تحقيق أهدا        إ

م مع المستجدات فعها باستمرار نحو تطوير وتعديل استراتجياتها بما يتالء ، وهذا يد  ونموها

تخطيط، تنظيم، رقابـة،    (ة التصميم    إلى تطبيق مفهوم إدار    وتسعى إدارة المنظمة  . الحديثة

ستفادة من المعارف والعلوم التي يـستحدثها ويطورهـا         إلى اال  كما تسعى  ،)تغذية راجعة 

الجهود تؤدي   وهذه   ،م داخلها التصميم باستمرار سواء خارج المؤسسات أ     العلماء ودوائر   

  . والتطور المستمر تحقيق التقدم إلى، وإلى تحقيق ميزة تنافسية عالية

بأنه مزيج من العلم والفن، وهـو        في سياق عالم منظمات األعمال       ويقصد بالتصميم  

  . أنشطة وهي لحل للمشكالت، وإبداعية، ونظامية، وتنسيقيةعدةمهنة تعبر عن عن عبارة 

، برزت أهمية إدارته، إذ تتمثـل   في عالم منظمات األعمال   تصميمونظراً ألهمية ال       

 وهـو  .الـشركة  في ق نموهوتحقي ،التصميم لتوجيه التطبيقية العمليةفي إدارة التصميم 

وتأكيدها علـى جـودة    دعمها لإلبداع واالبتكار خالل من ميزة إنشاء أو إلضافة مدخل
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3

ـ  هي مما أفضل أفكار وتصميمات إيجاد أجل منوجمالية التصميم،  للمـشاريع أو   هعلي

 .المنتجات
 

 شركات اإلنشاء والتعميـر، بـل       على كمفهوم   وال تقتصر تطبيقات إدارة التصميم    

 القطاعات  الشركات التي تعمل بالتصميم ويعد اإلنشاء والتعمير أحد       نسحب على مختلف    ت

   . فيهاالهامة

إدارة التصميم في المستويات اإلدارية     على خصائص   في هذا البحث    سيتم التركيز   و

  .شركات اإلنشاء والتعمير في الثالثة 

 خالل العقدين الماضيين ، اذ بلـغ        األردن في   والتعميراإلنشاء  ونظراً التساع قطاع    

نقابة مقاولي  (،)فئة أولى (شركة كبرى   ) 14(، منها   شركة) 45 (األردن في   شركاتعدد ال 

 رأسمال للشركات وإدارة هـذا      تصميم، فقد أصبح موضوع ال    )2007،ناألردنيياإلنشاءات  

 من الميـزة لتمكنهـا مـن     مستوى ممكنأعلىلتحقيق  أهمية كبيرة   ينطوي على    التصميم

  .األردن األخرى داخل وخارج منافسة الشركات

شـركات   فـي   طبيعة العالقة بين إدارة التـصميم  للوقوف علىالرسالة هذه   تأتي

 . هاوتحقيق الميزة التنافسية ل اإلنشاء والتعمير
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  مشكلة الدراسة وأسئلتھا 2-1

 واالستكشاف التي قامـت بهـا          من خالل الزيارات الميدانية، وجوالت االستقصاء     

الباحثة لعدد من شركات اإلنشاء والتعمير، ومتابعة المشاريع التي قامت بها، وحيث أن             

هذه الشركات قد أولت التصميم اهتماماً كبيراً، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى لتحقيق              

ة التـصميم،   ميزة عالية للشركة، من حيث التأكيد على اإلبداع واالبتكار وجودة وجمالي          

فقد وجدت الباحثة تفاوتاً كبيراً في فهم أهمية عالقة إدارة التـصميم بتحقيـق الميـزة                

  . التنافسية لشركات اإلنشاء والتعمير

  

   :اآلتيةباألسئلة يمكن صياغة مشكلة الدراسة وعليه،   

هل هناك عالقة بين إدارة التصميم في المستوى االستراتيجي وتحقيق الـشركة            . 1

  ؟ التنافسيةللميزة

وتحقيـق  ) األعمـال (هناك عالقة بين إدارة التصميم في المستوى التكتيكي         هل  . 2

 الشركة للميزة التنافسية؟ 

هل هناك عالقة بين إدارة التصميم في المستوى التشغيلي وتحقيق الشركة للميزة . 3      

  التنافسية؟ 
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  فرضیات الدراسة 3-1

 التي  التالية؛الرئيسة الفرضيات صياغة تم االدراسة وأسئلته مشكلة ضوء في

    :والتوصيات النتائج واستخالص اختبارها، سيجرى

  
  

H0-1:   عالقة ذات دالل ة إح صائیة ب ین إدارة الت صمیم ف ي الم ستوى االس تراتیجي            وجد  تال

عنهـا   ويتفرع . فأق ل )0.05(وتحقیق الشركة للمیزة التنافسیة عند مستوى دالل ة معنوی ة         

  :ت الفرعية التاليةالفرضيا

   :الفرضیة الفرعیة األولى

H0-1-1:    الرس  الة وتحقی  ق ال  شركة للمی  زة     مفھ  ومال توج  د عالق  ة ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین

  .فأقل) 0.05( عند مستوى داللة معنویة التنافسیة

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة 

H0-1-2:      حقی ق ال شركة للمی  زة   طبیع ة ال سیاسات وت  ال توج د عالق ة ذات دالل ة إح صائیة ب  ین

  .فأقل) 0.05( عند مستوى داللة معنویة التنافسیة

  
  
  

H0-2:   إدارة الت   صمیم ف   ي الم   ستوى التكتیك   ي  ال توج   د عالق   ة ذات دالل   ة اح   صائیة ب   ین

 .فأق  ل) 0.05( م  ستوى دالل  ة معنوی  ة  عن  د  وتحقی  ق ال  شركة للمی  زة التناف  سیة   ) األعم  ال(

  :الفرضيات الفرعية التاليةويتفرع 

  

  الفرضیة الرئیسة األولى

  الفرضیة الرئیسة الثانیة
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   :الفرضیة الفرعیة األولى

H0-2-1:   ب  ین أنظم  ة الت  صمیم وتحقی  ق ال  شركة للمی  زة    إح  صائیةال توج  د عالق  ة ذات دالل  ة

  .فأقل) 0.05(داللة معنویة عند مستوى  التنافسیة

  :الثانیة الفرضیة الفرعیة 

H0-2-2:         ب ین عملی ات الت صمیم وتحقی ق ال شركة للمی زة       إح صائیة ال توجد عالق ة ذات دالل ة 

  .فأقل) 0.05(داللة معنویة عند مستوى  التنافسیة
  

  
  
  

H0-3:     إدارة الت  صمیم ف  ي الم  ستوى  الت  شغیلي    ال توج  د عالق  ة ذات دالل  ة اح  صائیة ب  ین

 ويتفرع منهـا  .فأق ل ) 0.05( م ستوى دالل ة معنوی ة    عند   وتحقیق الشركة للمیزة التنافسیة   

  :الفرضية التالية

H0-3-1:      ب ین الم شروع النھ ائي وتحقی ق ال شركة للمی زة        إح صائیة  ال توجد عالقة ذات دالل ة

  .فأقل) 0.05(داللة معنویة عند مستوى  التنافسیة

 

   أھمیة الدراسة وأھدافھا4-1

تعد هذه الدراسة مهمة لفهم الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة التصميم في شركات 

أتي أهمية هذه الدراسة وت. اإلنشاء والتعمير التي يشكّل التصميم أساس عملها ومفتاحها

 عن نمو هذا القطاع، ونتيجة لالنفتاح العالمي، حيث إنه البد الناتجةنظراً لقوة المنافسة، 

 دور إدارة التصميم العناية واالهتمام للتميز ضمن المستويات اإلدارية في إبالءمن 

  .الشركة، وذلك لتحسين قدرتها على المنافسة، وتميزها في السوق

  الفرضیة الرئیسة الثالثة
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 هذه الدراسة من تنامي دور المصمم في العملية اإلدارية، ومساهمته           وتبرز أهمية 

في اتخاذ القرارات ضمن المستويات اإلدارية الثالثة، حيـث إن دور المـصمم وزيـادة               

فعاليته في اإلدارة، يزيد من القدرة التنافسية للشركة، بحيث يعمل علـى تأكيـد اإلبـداع               

وتأتي أهميـة هـذه     . تصميم للمشروع النهائي  واالبتكار، والحرص على جودة وجمالية ال     

الدراسة من األهمية القصوى التي توليها شركات اإلنشاء والتعمير للتصميم وتحقيق ميزة            

تنافسية عالية بين مثيالتها في هذا القطاع، فالتصميم يلعب دوراً رئيساً في إقبال العمـالء           

 التصاميم للمشاريع التي تقوم بها      نحو هذه الشركات نتيجة إلبداع وابتكار وجودة وجمالية       

  .هذه الشركات

وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حسب علم الباحثة، التي تبحث في عالقة 

إدارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسية، لشركات اإلنشاء والتعمير العاملة في األردن، وما            

  .تحققه من إبداع وابتكار وجودة وجمالية في التصميم

  : هذه الدراسة في تتمثل أهدافوعليه،   

 إدارة ، لتطبيق مفاهيمأمام المعنيين والعاملين في شركات اإلنشاء والتعمير    فتح المجال    .1

 .التصميم في تحقيق قدرتها التنافسية

 .بيان عالقة إدارة التصميم في تحقيق اإلبداع واالبتكار في التصميم .2

 . وجمالية التصميمبيان عالقة إدارة التصميم في تحقيق جودة .3

 توضيح أهمية   إلىن تخرج هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات الهادفة         من المؤمل أ   .4

اتها المحددة في تحسين الميـزة التنافـسية لـشركات اإلنـشاء             بمتغير  التصميم إدارة

  . والتعمير
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  محددات الدراسة 5-1

  :تنحصر هذه الدراسة في المحددات اآلتية 

ملية أو نظرية حدود مكانية وزمانية، فضال عـن الحـدود           لكل دراسة سواء كانت ع     .1

، حيث أن الحدود المكانية لهذه الدراسة تمثلت بشركات عينة  )مجتمع الدراسة (البشرية  

اسة على شركات اإلنشاء والتعمير األردنية فقط، وبالتالي      تطبيق الدر الدراسة حيث تم    

، امـا الحـدود   ميـر األردنيـة  فإن تعميم النتائج سيقتصر على شركات اإلنشاء والتع  

الزمانية فتمثلت بالفترة الزمنية التي تم دراستها وجمع المعلومات عنهـا والمتعلقـة              

بالشركات قيد الدراسة، فيما تمثلت الحدود البشرية بالمهندسـين المعمـاريين عينـة             

الدراسة، باإلضافة إلى ذلك المتغيرات التي تتضمنها الدراسـة والمقاسـة بـالطرق             

 .ائية الواردة في أسلوب الدراسةاإلحص

عدم وجود مراجع ودراسات سابقة باللغة العربية، حسب علـم الباحثـة، عـن إدارة         .2

 .التصميم

 . عدم توفر المراجع األجنبية عن إدارة التصميم في األردن .3

، كأحـد   )المهندسين المعمـاريين  (الهندسة المعمارية   في مجال   تنحصر هذه الدراسة     .4

 .مفروع إدارة التصمي

تنحصر هذه الدراسة في شركات اإلنشاء والتعمير األردنية فقط، لكـون الـشركات              .5

، ال })سعودية(، وسعودي أوجيه)سعودية(، وسرايا)إماراتية(إعمار{العاملة في األردن 

يوجد لديها مهندسون معماريون مصممون ضمن فروعهم في األردن بل في الـشركة   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

9

تعاون في توزيع االستبانات حفاظاً على سـرية  لم ت) بحرينية(األم فقط، وشركة تعمير  

 . عملها، كونها كانت من أفراد عينة الدراسة

 

  

 

  نموذج الدراسة 6-1

 

  المیزة التنافسیة    إدارة التصمیم

إدارة التصمیم في 
  :المستوى اإلستراتیجي

    

 مفھوم الرسالة •
  طبیعة السیاسات •

   
   واإلبداعاالبتكار •

إدارة الت           صمیم ف           ي 
التكتیك          ي  الم          ستوى 

  ):األعمال(

 الجودة •  
   جمالیة التصمیم •

 أنظمة التصمیم •
  عملیات التصمیم •

    

إدارة الت           صمیم ف           ي 
  :المستوى التشغیلي

    

      المشروع النھائي •
 (Best,2006:17):المصدر

  

  )1 (شكل

  أنموذج الدراسة
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  التعریفات اإلجرائیة 7-1

لتصميم كمهنة، بأنها تسعى إلى أن إدارة ا): Design Management( إدارة الت صمیم  •

جاهدة لبدء وتصميم استراتيجيات تتعامل مع مجالس اإلدارة في اتخاذ القـرارات            

ومتابعة تنفيذها وتطبيقها ، كما تسعى لخلق الفهم والوعي بالتصميم بين الموظفين            

على جميع المستويات، حتى أصغر القرارات األساسية هي مـن محـاور إدارة             

ي جميع األماكن في المنظمة من خالل هيكلها، والمنتجـات،          التصميم ومهامها  ف   

ــودة     ــدمات وج ــالء والخ ــشأن العم ــرارات ب ــاذ الق ــوظفين، واتخ والم

  (Dahlin,1998:14).المنتجات

هي الغرض او سبب وجود المنظمة في البيئة التي توجد فيها : )Mission( الرسالة •

 .ة طويلةوهي دستور ومرشد لكافة القرارات والجهود لفترة زمني

(Wheelen,2002:6))ةسئلة في المحور األول ضمن االستباناالوتقاس ب .(  

تخاذ ط عريضة يسترشد بها العاملون في اهي خطو: )Policies( السیاسات •

 الشركة وهي مدى الزمني البعيد في مختلف أقسامالقرارات الجوهرية ذات ال

 .المستويات اإلداريةالمبادئ والمفاهيم التي تضعها اإلدارة العليا لكافة 

(Wheelen,2002:8) )ة ضمن االستبانثانيسئلة في المحور الاالوتقاس ب.(  

وهي العمليات والتشغيل واإلجراءات التي تبين : )Design Systems( أنظمة التصمیم •

نظم (كيفية إتمام العمل داخل المنظمة لمختلف األنشطة والعمليات 

) تقييم العمل/متانة األداء/رقابة الجودة/ياتاإلنتاج والعمل/الموازنات/المعلومات

 ).ة ضمن االستبان في المحور الثالثسئلةاالوتقاس ب ()2004:224السالم،(.
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وهي الخطوات التي يجب ممارستها من : )Design Processes( عملیات التصمیم •

وتقاس  ()228: 2004السالم،(.لمنظمة إلنجاز البرامج المختلفةقبل جميع أنشطة  ا

  ).ة ضمن االستبانرابعسئلة في المحور الاالب

لمنظمة على تقديم قيمة  اهي قدرة: )Competitive Advantage( المیزة التنافسیة •

عمالء، والتي تعطي المنظمة تفوقاً نوعياً وأفضلية على المنافسين وبالتالي متفوقة لل

  )309: 2007الغالبي،( .تتيح لها تحقيق نتائج أداء عالية

هو تجسيد لقدرة الفرد على استخدام طرق غير تقليدية في  :)Creativity( اإلبداع •

: 2005السرحان،.(، تتوافر فيه سمات األصالة واإلبداع)منتج/فكرة(تحقيق إنجاز 

  ).ة ضمن االستبانالسادس في المحور سئلةاألبوتقاس () 12

ان تحت إن االبتكار نشاط خاص غير مسبوق يقوم به اإلنس :)Innovation( االبتكار •

وطأة الدافعية الموجودة لديه، ويتطلب ذلك خلق بيئة عمل تنمي الدافعية نحو 

) 24: 2006حاتوغ،(.التغيير، وتحفز العاملين على المبادرة والتأمل واإلنجاز الجديد

  ). ة ضمن االستبان في المحور السادسسئلةاالوتقاس ب(

د حول المباني أو المنتجات هي المعايير الذوقية لألفرا(Aesthetics):  الجمالیة •

وهي . المتمثلة بالمظهر الخارجي أو المذاق أو الرائحة أو الصوت أو اإلحساس

 في سئلةاألبوتقاس  ()34 :2005،علوان.(تشكل األساس في جذب العميل نحو المنتج

 ).ة ضمن االستبانالمحور الثامن
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  المقدمة 2-1

مفهوماً لغير المصممين، هناك عـدد مـن       ) Design(لكي نجعل مصطلح التصميم     

يجب أن نـصف    : أوالً. المواضيع واألسئلة المترابطة التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار        

المجاالت المتعددة والمتنوعة التي يمارس بهـا التـصميم،         : تصميم، وثانياً طبيعة مهنة ال  

بعد ذلك، يمكننا تقييم أهمية     . الطرق التي يوظفها المصممون خالل تطبيق أعمالهم      : وثالثاً

. التصميم بالنسبه للعلوم اإلدارية، واكتشاف ما يمكننا أن نتعلّمه مـن العمليـة اإلبداعيـة              

إلى تقييم أثر التصميم في األداء التنظيمي، حتى يستطيع اإلداريـون           وأخيراً، نحن بحاجة    

  (Borja De Mozota,2003:2) .االستفادة من التصميم

  

  مفھوم التصمیم

من الممكن أن يستخدم مصطلح التصميم كاسم أو فعل، وهو في العـادة مـرتبط               

اء وتطـوير مخطـط      يعود إلى عملية إنش   ) كفعل(فالتصميم،  . بالفنون التطبيقية والهندسية  

، فإن التصميم يستعمل    )وكاسم. (لمنتج معين، أو هيكل أو نظام أو عنصر ذي هدف معين          

أو يستعمل لنتائج تأديـة     ) كاقتراح، ورسومات، ونماذج أو مواصفات    (إما للخطة النهائية    

ــة        ــي عملي ــشروع ف ــتج أو الم ــائي للمن ــشكل النه ــي ال ــة ف ــك الخط تل

 ) www.wikipedia.org/wiki/design.(التصميم

وهناك تعريفات عديدة للتصميم، وأكثرها انتشاراً، هو أن التصميم عبـارة عـن             

 تنحدر من الكلمـة     "Design"نشاط يمنح شكالً أو نظاماً لكل أشكال وجوانب الحياة، فكلمة           

رسم، نمـوذج، دافـع،     : وتترجم كذلك إلى  . الهدف والرسم : وتعني" Designare"االتينية  
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فإنها تعني إنجاز الخطـة     : أما في معنى الهدف   . ين بصري أو أسلوب   خطة، ديكور، تكو  

  .عن طريق وسائل الرسم أو النمط أو التكوين البصري

  : وبهذا إذا أردنا تحليل كلمة تصميم فإنها تؤدي إلى المعادلة التالية

  الرسم + الهدف= التصميم 

الهدف والرسم، والسيما   هذه المعادلة  توضح النقطة التي يفترضها التصميم من الخطة و          

  . (Borja De Mozota,2003:2). في المراحل اإلبداعية والتحليلية، ليمثل نموذجاً لفكرة ما
  

 International Council Societies( المعهد العالمي االجتماعي للتصميم الصناعي أما

of Industrial Design)  -ف  - منظمة تضم إتحاد المصممين من جميع أنحاء العالمفيعـر 

على أنه فاعلية أو نشاط هدفه إنشاء جودة متعددة النواحي لألهداف،           ): كهدف: (التصميم

ولذلك يعد التصميم عامالً فـي  . والعمليات، والخدمات، وأنظمتها في جميع مراحل حياتها   

): وكمهمـة . (االبتكار ضمن التكنولوجيا، وعامالً مصيرياً في التبادل الثقافي واالقتصادي   

 إلى اكتشاف وتقييم العالقات الهيكلية والتنظيمية ، والوظيفية، واالقتصادية          ميم يهدف التص

   :للمنظمة ذات المهام اآلتية

  ).Global Ethics() األخالق العالمية.(تعزيز الدعم العالمي والوقاية البيئية -1

 Social) (األخـالق االجتماعيـة  . (منح الفائدة والحرية لجميع البشر كافـة  -2

Ethics( . 

 .دعم الثقافات المختلفة والمتنوعة بالرغم من العولمة -3
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 Borja De(.منح المنتجات، والخدمات، واألنظمة، أشكاالً ذات جمالية مناسبة -4

Mozota,2003:3(  

إذاً التصميم هو فاعلية المهارات ذات األطياف واألبعاد الواسعة في المنتجات، 

ا أن التصميم المعماري له نصيب من والخدمات، والرسومات والديكورات الداخلية، كم

والفائدة من هذه التعاريف هو تجنب الوقوع في خطأ رؤية التصميم من . هذه المهارات

 المتمثلة  من الشكل الخارجي أو الجمالي فقط، بل يؤكد نظرية (Outputs)منظور النتائج 

 (Borja De Mozota,2003:4).اإلبداع واالنسجام و الجودة الصناعية والشكل الخارجي معاً

  دور التصمیم في اإلدارة 

 تعتبـر قائـدة     كإستراتيجية إن تأثير التصميم يعتمد على تميز منزلة إدارة التصميم          

للمنظمة، ويؤمن مديرو التصميم أن التصميم يضيف الكثير من قيمة الشركة، عند وضـع        

 متـصالن بقـوة،     )التصميم واإلسـتراتيجية   ( واالثنان. اإلستراتيجيةالتصميم في سياق    

ويجب أال تقوم المنظمـات بقيـادة التـصميم    . فالتصميم ليس عملية معزولة عن األعمال 

 .فحسب، بل عليها أن تأخذ التصميم بعين االعتبار عند تخطـيط إسـتراتيجية األعمـال   

(Jaziasse,2000:37)    
  التصمیم كعملیة إداریة 

. ركة، ولزبائنها وللمستثمرين أيضاً       إن عملية التصميم هي عملية إنشاء هوية للش

فالتصميم يزود الناس . كما تميز شركة عن منافسيها، وربما تكون أساس نجاحها

بمعلومات عن الشركة، ولهذا السبب، من الضروري لمديري التصميم أن يأخذوا موضعاً 

هكذا يكون التصميم عملية إدارية ضمن الوظائف  .ناشطاً في إدارة عملية التصميم

لوظائف التسويق، ) تخطيط، تنفيذ، رقابة، تغذية راجعة(الداخلية المتكاملة  إلداريةا
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، والموارد البشرية، والعالمات التجارية، والهندسة، وتطوير المنتج الجديد، واإلنتاج

وأخيراً، فإن عملية التصميم تكون أيضاً . والتخطيط اإلنتاجي، والتوزيع، والسياسات معاً

ومات حتى يتم معرفة أي نوع من التصميم يجب اكتسابه، ودمجه، و عملية كسب للمعل

لذا فإن على العملية اإلبداعية، تطبيق التقنيات، واألفكار، وطرق . تحويله وتجسيده

 Broja De). اإلنتاج، وتلبية رغبات أكبر عدد من المستهلكين والمستخدمين

Mazota,2003:18-19)    
   

ه حسب أدائه، فالتصميم يدخل في عدة مجاالت، كالهندسة          بطبيعته ووظيفت   التصميم يختلف

  :واإلنتاج

  التصمیم والھندسة

 أن هنـاك أراء  إال    عادةً ينظر إلى الهندسة على أنها أكثر صـرامة مـن التـصميم،     

إن التصميم يعد أحد عناصر الهندسة، كاإلنتاج والعمليات األخـرى التـي          : معاكسة تقول 

اء المحايدة تؤكد أن كالً من التصميم والهندسة ببساطة مرتبطان          تستخدمها الهندسة، واآلر  

  (American Psychological Association,2007). معاً، وهذا يعتمد على نظام التصميم المستخدم

  التصمیم واإلنتاج

ومن الناحيـة   .          إن العالقة بين التصميم واإلنتاج تعد جزءاً من التخطيط والتنفيذ         

ويتـضمن  . فإن عملية التخطيط تتوقع حدوث مشاكل محتملة خالل عملية التنفيذ         النظرية،  

التصميم اإلبداع والقدرة على حل المشاكل، في المقابل، في حين يتضمن اإلنتاج عمليات             

فالتصميم مجرد خطة ال تتضمن أيه إنتاجات أو عمليات هندسية، بالرغم           . مسبقة التخطيط 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

17

. والتفصيالت الهامة وبكيفية إنتاج منتج أو إنـشاء بنـاء         من معرفة المصممين بالعمليات     
(www. wikipedia.org/wiki/design) 

  

   إدارة التصمیم2- 2

 مقدمة 1- 2- 2

  ھي إدارة التصمیم؟ ما

    ال يوجد إلدارة التصميم تعريف منفرد متفق عليه، مثل مصطلح التصميم أو    

وعند النظر إلى طبيعة . لهما حتى اآلناألعمال التجارية التي لم يتفق على تعريف واحد 

فإنها في كلتا الحالتين تأتي اسماً بمعنى إنتاج وتأتي فعالً _  كما ذكر سابقاً_كلمة التصميم 

في مشاريع التصميم  (Outcomes)بمعنى نشاط أو إجراء عمل معين، ويمكن رؤية النتائج 

وعمليات البرمجة التي تتعامل من خالل المنتجات والخدمات والديكور الداخلي والبنايات 

معها يومياً، ويعتبر أداء مشاريع التصميم هذه مظهراً واحداً فقط من مظاهر إدارة 

أما نشاط التصميم، فإنه يرتكز على عملية حل المشكلة التي يجب إدارتها على . التصميم

 في سياق فإن استخدامه (Business) أما مصطلح األعمال . أنها شكل آخر إلدارة التصميم

األعمال التجارية والتصميم يمكن أن يصبح الوعاء لجميع أنواع األنشطة التي ال تتعلق 

بالتصميم مثل التسويق والتمويل والتخطيط االستراتيجي واألنشطة 

     (Best,2006:12).التشغيلية

 وتشير إدارة التصميم إلى اتباع نهج المنظمات في جعل التصميم ضمن قراراتها         

فهي عملية مستمرة طويلة . الموجهة لصالح العمالء في السوق، كما في عمليات المنظمة
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فإدارة التصميم حلقة الوصل بين . المدى ضمن االنشطة في جميع مستويات أداء االعمال

اإلدارة والتصميم ضمن ترابط األداء للتكنولوجيا، والتصميم، والتفكير التصميمي، 

  )designmanagement/wikipedia.www. (واإلدارة والتسويق

 يستعمل مصطلح إدارة التصميم تحديداً للتعامل مع إدارة عنصر تصميم المـشروع                   

فقط، بعدها يتم تولي عمل إدارة المشروع، بل يؤكد على إدارة التصميم من خالل دائـرة        

ويستخدم التصميم ليشمل مجموعة كبيرة مـن       .  وعالقتها مع قسم التصميم    حياة المشاريع 

هذا التحول في نهج اإلدارة خلـق متطلبـات         . األنشطة متضمنة وظائف إدارة المشروع    

إلدارة التصميم داخل الشركة، فلم يعد مجرد إعطاء صورة واضحة ألعمـال معينـة أو               

وهكـذا، فـإن    .  رؤية وسلوك المنظمة    التسويق، بل هو المساهمة في تغيير      إلستراتيجية

اإلبداع، وروح المبادرة، واالهتمام بالتفاصيل، من أجـل        " عملوا على تحليل  " المصممين  

االهتمام بالعمالء ألنهم مصدر القوة للمنظمة التي تجعل المديرين يؤكدون على دعم إدارة             

 )(Borja de Mozota ,2003:67. التغيير

 

 The Design) رئـيس معهـد إدارة التـصميم    )Earl Powel (ل     ويـرى إيـرل بـاو   

Management Institute, DMI ,Boston)  فـي   ة، بأن أهمية إدارة التصميم ستكون متزايـد

  : طرق أساسيةأربعأكثر من أي وقت مضى من خالل المستقبل 

ة في كل المجاالت ، فينظـرون إلدار   يتعمق فهم األعمال لدور التصميم في االبتكار   :أوالً

التصميم كمصدر قوي لالبتكارات التي تميز أعمالهم، وتعمل علـى نمـو الميـزة              

  .التنافسية القوية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

19

 استمرار العمالء بالبحث عن المزيد من الخيارات في السوق تلبية لرغبـاتهم فـي               :ثانياً

  .أحسن تصميم ناتج عن إدارة تصميم فعالة

 التصميم بحيث يطلق العنـان لزيـادة     التحول من إدارة التصميم إلى إدارة من أجل        :ثالثاً

  .خيارات التصميم

 إن األهمية المتزايدة لدور التصميم سيلعب دوراً في بنـاء جـسر بـين األسـس                 :رابعاً

االقتصادية والجوانب الثقافية في األمم التي تفتح الباب للتصميم ليقدم مساهمة هامة            

  .للمجتمعات في أنحاء العالم
  

  ین في تعریف إدارة التصمیمونستعرض بعض آراء المختص

 رئيس مؤسسة التصميم الصناعي السويدية )Torsten Dahlin(وينظر تورستون داهلين        

إلى إدارة التصميم كمهنة، بأنها تسعى جاهدة لبدء وتصميم اسـتراتيجيات تتعامـل مـع               

الفهـم  مجالس اإلدارة في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها وتطبيقها ، كما تـسعى لخلـق         

والوعي بين الموظفين على جميع المستويات، حتى أصغر القرارات األساسية هـي مـن    

محاور إدارة التصميم ومهامها  في جميع األماكن في المنظمـة مـن خـالل هيكلهـا،                 

والمنتجــات، والمــوظفين، واتخــاذ القــرارات بــشأن العمــالء والخــدمات وجــودة 

  (Dahlin,1998:14).المنتجات

 مدير معهد تيم كيرفان للتصميم أن إدارة التـصميم  )Tim Girvin(م كيرفان        ويرى ت

التصميم فـي   . هي ممارسة إلعطاء تعريف وإبراز للعالمة التجارية وأبعادها بأية طريقة         

المنظمة يعبر عن إيديولوجيتها وثقافتها ومنتجاتها والخدمات التي تقدمها وهذه األصـول            
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واضحة ومنسقة ، واتساق الرسالة يعطي القوة في تسهيل   موجهة بعناية حتى تكون رسالة      

  )Girvin, 1998 :16(.  المهام االستراتيجية التنظيمية مثل التسويق والمبيعات والعمليات
  

  تصمیم الدارةالتطور التاریخي إل 2- 2- 2

 )tdesignmanagemen/wikipedia.www(  

إلى شركة ائل العشرينات من القرن الماضي أو إلى التصميم إدارةتعود جذور         

ربعينات فترة األ  في ما أ،)AEG() Allegemine Elektrizitats Gesellschafl(لمانية أ

وهو ) Olivetti(لفيتي أو شخص يدعى إلى تعود  من القرن الماضي فإنهاوالخمسينات

 التصميم ولمدة طويلة إدارةكانت و. ع لطابعات الحاسوبنّيطالي الجنسية عمل كمصإ

 أو منسوبا للتصميم أو ،ن يكون هذا المصطلح مفهوما، دون أستخدم كمصطلح فقطتُ

  .دارةاإل

  فترة األربعینات

مشتركة ليست أو استشارات مستقلة  ، الشركاتلدى وظيفةكان التصميم عبارة عن       

 نظرة تقليدية تجاه التصميم وكان لدى العمالء والسوق ،لعمابطريقة مباشرة مع باقي األ

تطوير   علىلقد ركز المصممونو. ستراتيجية، وليس مصدر قوة ا إنتاجيةوظيفةعلى أنه 

 وجهوا كل طاقاتهم لهذه العملية ، وبطريقة غير مباشرة، التصميميةمعلوماتهم ومهاراتهم 

ضمن  داريين بشكل تفصيليإلمهم ل توضيح  قيلم يكن سهال على المصممينو .المبدعة

في بريطانيا أنشئ ف . لسد هذه الفجوةفظهرت تحركات .مفاهيم بحيث يستطيعون فهمها

ة في زمن  تحت إشراف الحكومة البريطاني1944المعهد البريطاني للتصميم في العام 
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ر تصميم  تطويمن أجل بكل الوسائل العملية الرقي: "هدفهالحرب كمعهد صناعي و

  "جات الصناعية البريطانية المنت

  :فترة الخمسینات

من شركة  -مصمم صناعي من شيكاجو- (Walter Peapcke)  والتر بايبكي        عقد

)Container CO.Of America(سبن مؤتمر التصميم بأ )Aspen(  في الواليات في كولورادو

 لتبادل مصممين معاًعمال وال العالمية الثانية كطريق لجلب أصحاب األالمتحدة بعد الحرب

 " دارةوظيفة من وظائف اإلبوصفه التصميم "ختير موضوع  ا1951في عام و .المعرفة

بعد و . في عالم األعمالليؤكد على تواصل ومشاركة التصميمل موضوع في المؤتمر أوك

األعمال عن الحضور للمؤتمر بسبب ارتفاع عدد المشاركين  توقف أصحاب ،عدة سنوات

ألن التركيز لم يكن على المشاركة في المؤتمر، حوار  من لغة الغيرمما من المصممين، 

 .بل لمناقشة أخطاء بيئة األعمال في فهم قيمة التصميم ،بين األعمال والتصميم فقط

كان هناك رجال أعمال في و ، األعمالاولة المصممين لوضع حلقات الوصل مع بيئةمحو

 من كال بينما آخرون  . التصميمةاولون وضع حلقات وصل مع بيئنفس الوقت يح

 قسم في الكمفهوم التصميم ودخول بين أهداف األعمال حلقات وصل  واالمجتمعين عمل

ومن أقوى مؤسسي إدارة . يعتهابروبية بطأو إدارة التصميمإن مؤسسات . اإلداري

 وهو المدير الرسمي لمركز لندن لألعمال إلدارة (Peter Grob)التصميم بيتر غروب 

  .صميمالت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

22

  فترة الستینات والسبعینات

احدى  في (Farr)  للمحاضر فار1966 التصميم في العام إدارةتم ذكر مصطلح       

في األعمال  التصميم على كيفية تعريف التصميم كوظيفة إدارةركزت المحاضرات حيث 

 اخر الستينات منأوفي و. وتزويد المصطلحات والطرق التي تجعله يدار بطريقة فعالة

بحيث خرون بكتابة مقاالت  وآ)Grob( بدأ غروب ،ائل السبعيناتأوالقرن الماضي ولغاية 

يتم فهم جهد ، ولخبيري األعمال بحيث األعمالتكون خريطة للمصممين لتعليمهم عن بيئة 

 في 1975 التصميم في العام إدارةتم تأسيس معهد . حرجة في األعمالوظيفة كالتصميم 

 التصميم منظمة إدارة ويعد معهد . األعمال بجامعة هارفردإدارةية بوسطن وكان تابعا لكل

 إدارة إستراتيجيةفي رفع أهمية التصميم كجزء أساسي إلى  تهدفة يعالمية غير ربح

إمكانية  االقتصاد واستخدمت كليات .سلطة عالمية له  واً قيادياًمصدر، لتصبح األعمال

بعد ذلك  بدأت كليات التصميم بدراسة إدارة .  التصميمإدارةقتصادية لدراسة عقد دورات ا

للحصول  خاصة وفي الوقت الحاضر، هناك متطلبات. التصميم ضمن منهجها الدراسي

التصميم  ( المشتركةج العملياتبرام، وأيضا  التصميمإدارةدرجة الماجستير في على 

. فنلندا_ في هلنسكيلتصميم لألعمال العالمية اإدارةبرنامج ،  مثل )واإلبداعوالتكنولوجيا 

التي ركزت على وأوروبا وأمريكا  نمت حركة التصميم بشكل كبير في بريطانيا كما

  .األعمالمنظمات مصادر التصميم في 

  ):الوقت الحاضر(فترة الثمانینات إلى اآلن 

 إالات العمر القصير فقط،  في التصميمات ذتظهر التصميم إدارة كانت ،في البداية       

مي دور  مدعومة بتنا، قيمتهاإثبات التصميم إدارة، استطاعت  مرور الزمنأنه ومع
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 أصبح على . والعمليات الثقافية والتكنولوجية،قتصادالتصميم في تطوير المجتمع، اال

 في جميع التصميم من جميع جوانبه، وكفن عصري يتم تطبيقهفهم المعاصر المرء 

همة في تنظيم وهيكلة المشاريع في هذا العالم وقد أصبحت إدارة التصميم أداة م. المجاالت

  .االقتصادي المعقد

 إلدارة التصمیم تأطیر نظري 3- 2- 2

 .قد يؤثر التصميم في اإلدارة داخل التنظيم أو المنظمة على مـستويات مختلفـة            

) األعمـال ( والتكتيكيـة  اإلسـتراتيجية ويمكن أن يكون التصميم فعاالً فـي المـستويات         

وفي وضع األهداف طويلة األمد وفي صنع القرار من يوم          ). 2(تشغيلية كما في الشكل   وال

ويمكن أن يكون  فالتصميم هو وظيفة ومصدر وأسلوب للتفكير ضمن المنظمات،. إلى آخر

فعاالً في التفكير االستراتيجي وعمليات التطوير وبشكل حاسم، فهو فعـال فـي تطبيـق               

 وهو الطريقة أو األسلوب الـذي تـرتبط وتتعامـل بـه             المشاريع واألنظمة والخدمات،  

المنظمات مع العمالء والمستثمرين وأصحاب رؤوس األموال،  من خالل توافقـه مـع              

 :16(.الضغوطات التجارية للصناعة، ومتفهماً  بكيفية استخدام التـصميم بفعاليـة أكثـر            

Best,2008(  

  

  

   

  

    

 

التصميم في المستوى 
  التشغيلي

  المشروع النهائي

  التصميم في المستوى التكتيكي
 العمليات  و األنظمة

  المستوى ميم فيالتص
 االستراتيجي الرسالة و السياسات

 )Best, 2006:17(:المصدر

 اإلدارية  إدارة التصميم في المستويات): 2(شكل 
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دد الرؤيا بكيفية استخدام التصميم داخل المنظمة ، هو الذي يح:         إن قائد التصميم

يؤكد : ومدير التصميم. بحيث تكون واضحة ألصحاب رؤوس األموال وصانعي القرار

اإلجراءات والوظائف المتعامله مع التصميم التي تعمل على إضافة قيمة  على العمليات أو

موارد الداخلية، والتفكير للمنظمة، ومن خالل تحديد فريق التصميم أو من خالل توفير ال

يساعد على تمييز : والمصمم. التصميمي، عبر مجموعة من وحدات األعمال والمشاريع

اإلمكانيات والطاقات القتراح التصميم ويقدم الحلول ضمن ملخص التصميم في الوقت 

 ).3(المحدد والميزانية المخصصة لتلبية احتياجات العمالء كما في الشكل 

)Best,2006:17(  

  

  

  

  

  مسؤولية ومهام كل مرحلة): 3(شكل 

  

 :إن التصمیم فّعال في ثالثة مستویات في أي منظمة

  :إدارة التصمیم في المستوى االستراتیجي )1

         الرسالة والسياسات العامة وجداول األعمال في هذا المستوى من إدارة التصميم           

الً ضمن جداول األعمال، ومن الممكـن       تكون محددة ومعروفة، حيث يكون التصميم داخ      

إذا تم التركيـز عليهـا      ) كإستراتيجية شاملة (للتصميم أن يعمل عند مستوى اإلستراتيجية       

إن مشاريع  .  المنظمة واتجاهكمصدر للميزة التنافسية، ويصبح قادراً على تغيير األهداف         

 الرؤيا العمليات المحتوى

قائد  مدير التصميم مصمم
  )Best,2006:17 (:المصدر التصميم
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ويل، والموارد البشرية،    الشركة ضمن الهيكلية، والتم    اتجاه تؤثر في    اإلستراتيجيةالتصميم  

لقائد التصميم اإلستراتيجي وفي هذا المستوى دور في كل عمليـة إسـتراتيجية شـاملة               

 وعلى قائد التصميم، خلق عالقات بين التصميم واإلستراتيجية، وهوية الـشركة          . للمنظمة

والهدف هو السيطرة على انسجام عمل التصميم في الشركة وغرس التصميم في  . وثقافتها

   .ويصبح  قائد التصميم الخبير اإلستشاري لإلستراتيجية. ليات صياغة اإلستراتيجيةعم

   Organizational Mission:تحدید رسالة المنظمة ) أ

        إن رسالة منظمة األعمال ليست مجرد وثيقة، بل هي إحساس عميق والتزام واٍع 

 ظهورها إلى حيز الوجود، للهدف األعظم الذي أنشئت المنظمة من أجله والذي أدى إلى

وعندما يتحول اإلحساس إلى مسؤولية جماعية، يصبح الهدف القاسم المشترك الذي يسعى 

رسالتها تلبية  جميع العاملين والمتعاملين مع المنظمة إلى تحقيقه هو نجاح المنظمة في أداء

 )2007:186الغالبي،(.للحاجات التي أنشئت أصالً من أجلها

لة الشركة هي دعم للمهمة الرئيسة للشركة، فالرسالة ال بد أن تكون ذات  إن رسا         

رؤية واضحة، توضح البيئة اإلستراتيجية وتؤكد القيم األساسية، ويشارك التصميم في 

 والقيم اإلستراتيجية للشركة االتصاالتوضع الرؤية بإصدار مفاهيم تعمل على توحيد 

 Borja de(. شركة على تنفيذ أعمالهاوينطبق هذا بصيغة خاصة عندما تعمل ال

Mozota,2003:242(  

بحيث .         إن بيان قيم المنظمة من شأنه أن يكون مثاالً جيداً على رسالة الشركة

تكون ملتزمة من قبل المديرين ومفهومة وواضحة للموظفين من حيث أصل الشركة 

  )Emmitt,2007:187(.وأن نص الرسالة يجب أن يكون واقعياً. ومستقبلها
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 هناك بعض الصفات التي تميز الشركات الرائدة في ميدان األعمال في الواليات        

المتحدة األمريكية، وتمثل هذه الصفات بعض الخصائص الحضارية للمنظمات التي عادة 

ما تكون أحد المكونات الهامة في رسالة المنظمة مثل الريادة واإلبداع، فمثل هذه 

تفكير الخالّق والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتحاول جاهدة تقديم أفكار المنظمات تشجع ال

  )112: 2004حبتور،(.جديدة كشركات التصميم والتعمير

  Policies :وضع السیاسات) ب

د األساسية         ال بد لإلدارة العليا من وضع السياسات لكي تصف من خاللها القواع

 Broad( المختارة لتشكل خطوط إرشادية عريضة يةاإلستراتيج للتنفيذ وتتبع سياسات

Guidelines( يسترشد بها العاملون في اتخاذ القرارات الجوهرية ذات المدى الزمني البعيد 

 مجموعة المبادئ والمفاهيم التي تصنعها اإلدارة العليا، أنهافي مختلف أجزاء المنظمة، 

ويسترشد بها . ها وتنفيذهاوتهتدي بها مختلف المستويات اإلدارية عند وضع خطط

ويلتزم بها المنفذون أثناء قيامهم . المديرون عندما يتخذون قراراتهم في نشاطهم اليومي

فهي اإلطار الدائم الذي يوجه . بواجباتهم الوظيفية، إنها بعبارة أخرى بمثابة دستور للعمل

وتوافق وصوالً الفكر في إتخاذ القرارات، وفي نطاقها تتم جميع التصرفات في إنسجام 

وتستخدم المنظمة السياسات لكي تضمن قيام العاملين فيها باتخاذ . إلى الهدف المشترك

وتبقى السياسات مدةً " رسالة المنظمة وأهدافها وإستراتيجياتها" القرارات بأساليب تدعم 

وقد . طويلة من الزمن وقد تظل باقية حتى بعد زوال اإلستراتيجية التي أدت إلى وضعها

 )331 :2004السالم، (.صبح مثل هذه السياسات جزءاً من ثقافة المنظمةت
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 Design Polices  :سیاسات التصمیم

 طويلة المدى لتحقيق أهداف التصميم وسياسات إستراتيجية       ترتبط المنظمات بعمل 

وسياسات التصميم . التصميم، وإعطاء الخطوط العريضة عند صنع قرارات التصميم

ورؤية  ى التصميم داخل المنظمة، وتعمل على تعزيز العالمة التجارية،تعرف معن

المنظمة، ويجب على قائدي التصميم التأكيد على السياسات وعلى تطوير التصميم وكل ما 

يتعلق بالتصميم لتمكين العاملين من العمل حسب الخطة اإلستراتيجية وتنفيذها في ضوء 

ات التصميم إنشاء تصاميم حسب معايير الجودة، تشمل سياس.  السياسة العامة للمنظمة

وسياسة منظمات التصميم تحدد إطاراً لإلجراءات التي ينبغي .  والقوانين والمعايير البيئية

  )Best,2006:162. ( عند استخدام التصميمإتباعها

  تأسیس إستراتیجیة التصمیم

الخاصة بها فإنها تحتاج إلى  من أجل أن تقوم المنظمة بتأسيس استراتيجية التصميم         

وكالمعتاد تقع هذه المسؤولية على عاتق قائد . أن تقيم الوضع التجاري أو العمل لديها

التصميم داخل المؤسسة الذي قد يحتاج إلى طلب المساعدة من هيئات أو وكاالت 

استشارية خاصة بالتصميم من الخارج، وتهدف هذه الخطة الى إقناع اإلدارة العليا 

صحاب رؤوس األموال في المنظمة بوجود حاجة إلى تأسيس استراتيجية تصميم وأ

تنطوي وراء استخدامها، وتساعد مراجعة التصميم على دعم الخطة، وتخدم التفكير 

وهذا يؤدي . التصميمي والرسالة واألهداف واالحتياجات التشغيلية للمنظمة بشكل أفضل

وتأكيداً لذلك . كنة من وجهات نظرهم المختلفةإلى إدراك كل فرد للفوائد الملموسة المم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

28

فإن اإلدارة العليا للشركة يمكن أن تفهم قيمة وأثر التصميم مستخدمة لغة األموال 

 )Best,2006:40(.والسوق

  التصمیمإستراتیجیة

      هي نظام يساعد الشركات على معرفة وفهم ما يجب عمله ولماذا، وكيفية 

إن هذه العملية تتضمن الدمج بين التصميم .  المدى البعيداإلبداع بطريقة سريعة وعلى

وتستعمل مجاالت . واستراتيجية األعمال وتشكيل خطة تنظيمية توحد التفكير الكلي

البحث لتزويد استراتيجيات األعمال والتخطيط االستراتيجي بالمعلومات، التي تتضمن 

  )Designstrategy/wiki/org.wikipedia.en.www( .التصميم

ومن الممكن أن نفرق بين سياسة التصميم واستراتيجية التصميم على الرغم من           

أن كل واحد منهما يكون اآلخر، بحيث تؤسس استراتيجية التصميم بما تنوي المنظمة 

 التصميم حاجاتها ضمن المستوى التشغيلي بالشكل استخدام التصميم، وكيف تخدم عمليات

الذي يدعم عملية التصميم، ) الدستور(أما سياسة التصميم فهي تصف القانون  .األفضل

وما هو مطلوب تنسيق الخطط والمعلومات الخاصة بالسياسة التي تلتقي مع متطلبات 

 التصميم هي يجيةإستراتوفي جميع الحاالت فإن . أصحاب رؤوس األموال أو المساهمين

الرؤيا للتصميم في جميع المستويات في المنظمة، وسياسة التصميم هي سلسلة من اتخاذ 

 )Best,2005:49 (.القرارات من أجل أن جعل الرؤيا ممكنة

  :وظیفة إدارة التصمیم في المستوى اإلستراتیجي

 ستراتيجيةاإل     إن هدف إدارة التصميم في المستوى اإلستراتيجي هو دعم وتقوية 

 وإنشاء عالقة بين التصميم في مستوى اإلدارة العليا، )Corporate strategy (الشاملة
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وتعمل على السيطرة على ثبات التصميم في . ثقافة المنظمة/  وهويةواإلستراتيجية

المنظمة، وتسمح للتصميم بالتفاعل مع حاجات ومتطلبات اإلدارة العليا، وتركز على 

والجدول التالي يبين العناصر  التي تتعامل معها إدارة . عيدة المدىقدرات التصميم الب

  :التصميم في المستوى اإلستراتيجي

  العناصر التي تتعامل معها إدارة التصميم على المستوى االستراتيجي): 1(جدول 

  التطبيق  المستوى  الوظيفة

  اإلستراتيجية
Strategy 

تيجيات التصميم التي تتصل بإستراتيجية تعريف إسترا •
  . والتي تتضمن أهداف التصميم المشروع

 التخطيط
Planning  

  .إدارة مشاريع التصميم •
  .إنشاء مواصفات ومعايير التصميم •

 الهيكل
Structure  

  . للقيادة والتصميم واإلبداعخلق بيئة مناسبة •
 دعم اإلستراتيجية الشاملة على مستوى اإلدارة العليا •

Corporate بوجود أدوات التصميم .  

 التمويل
Finances  

 الكفاية لتكون تأمين الميزانية، بحيث تكون عالية بما فيه •
  .ستراتيجية التصميمقادرة على تطبيق ا

 الموارد البشرية
Human resource  

  .التأثير على التوظيف وإدارة المصممين •

 المعلومات
Information  

  .الة ورؤيا التصميمن رسإعطاء معلومات ع •
  .تطبيق التفكير التصميمي في مستوى اإلدارة العليا •

 األبحاث والتطوير
Research& 

development  

  .إنشاء حلقة وصل بين تطوير التكنولوجيا والتصميم •

  
  
  

  المستوى 
  
  
  
  
  

  اإلستراتيجي

 اإلتصاالت
Communications  

 ليعبر عن ن وسائل االتصال التخطيط، وإدخال وتحسي •
  .العالمة التجارية للعمالء

  )Borja de Mozota, 2003:225(:المصدر

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

30

  ):األعمال(إدارة التنظیم في مستوى التكتیكي أو  )2

وحـدات  (          في هذا المستوى، يبرز دور فرق وعمليات وأنظمة التـصميم مـن            

حيث يمكن للتصميم أن يدار باحتراف لينشئ منتجات أو مباٍن فريدة من نوعها، ). األعمال

ويتم إنجاز التصميم التكتيكي فـي هـذه   . رص جديدة في السوق   ويساعد في البحث عن ف    

. المرحلة، ولكنه يبقى على إتصال مع إدارة التصميم في مستوى اإلسـتراتيجية الـشاملة             

وعلى مدير التصميم التكتيكي التركيز على مدى إمكانية وضع مفاهيم النتـاج منتجـات              

  .جديدة تلبي احتياجات العمالء المستقبلية

قصد بالتكتيك الخطة التشغيلية التي تحدد بالتفاصيل كيف يمكن تنفيذ استراتيجية        ي

يمكن أن تتحول االستراتيجية إلى تنفيذ " أين " و" متى " معينة، وذلك بسؤالين على شكل 

فيمكن اعتبارالتكتيكات سياسات إجرائية تمثل حلقة وصل بين صياغة . فعلي وفقاً لطبيعتها

  )Wheelen,2002:84(،  يةاإلستراتيجوتنفيذ 

  :إلى) األعمال(وتتفرع إدارة التصمیم في المستوى التكتیكي 
  Systems :األنظمة) أ

      تدل على عمليات التشغيل، والتدفقات التي تبين كيفية إتمام العمل داخل المنظمة أوالً 

ازنات بأول، وذلك لمختلف األنشطة والعمليات ومن بينها نظم المعلومات، ونظم المو

. الرأسمالية، ونظم اإلنتاج والعمليات، ونظم رقابة الجودة ومقاييس األداء وتقييم العمل

  )224 :2004، السالم(

 Processes :العملیات) ب

       بعد إعداد البرامج والموازنات المطلوبة لتنفيذها، يتم إعداد إجراءات التشغيل، التي 

 جميع أنشطة المنظمة إلنجاز البرامج تمثل الخطوات التي يجب ممارستها من قبل
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والبد من تحديث اإلجراءات باستمرار لتعكس التطورات التكنولوجية . المختلفة

ويجب أن تكون اإلجراءات بسيطة تسهل تنفيذ . واالستراتيجية وما يتبعها من برامج

  )229 :2004، السالم(.البرامج المرغوبة، كما يجب تدريب العاملين على استخدامها

   Design Process :عملیات التصمیم
.          التصميم هو عملية دورية دقيقة لالستعالم عن شيء كما أنه عملية إبداعية

فعمليات التصميم تتكون من سلسلة من األساليب التي وضعت معاً لتناسب طبيعة كل 

 فعمليات التصميم تطورت من التجريب واختبار طرق حل. مشكلة أو مشروع للتصميم

المشاكل المتكررة من قبل المصمم أو فريق التصميم من خالل التطبيق على مشاريع 

وتعد معظم عمليات التصميم مرآة لخطوات المصممين، عندما . واقعية خاصة بالعمالء

وأخيراً، يتم اختبارها ثم تنفيذ . يعمل المصمم على حل المشكلة، وعمل تفصيالت للتصميم

، فعمليات التصميم ليست طويلة لوجود العديد من )4(كل كما في الش) التصميم(الحل 

حلقات التغذية الراجعة، التي تبين طبيعة التصميم وتحليله في كل مرحلة من المراحل 

. والتي صممت خصيصاً لتلبية احتياجات العميل أو مشروع معين. العملية

)Best,2006:115(  

   

  

  

  

  عمليات التصميم الفعالة): 4(شكل 

  

 تصميم

 إختبار تحليل

 )Best, 2006:115(:المصدر
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   :احل عملیة التصمیم تتضمن ما یليمر
                                     )2008,design /wiki/org.wikipedia.en.www(  

  (Pre-production design): اإلنشاء وأتصميم ما قبل اإلنتاج  )1

  .بيان أهداف التصميم: )Design Brief(ملخص التصميم / موجز  •

  .تحليل أهداف التصميم الحالية: (Analysis)التحليل  •

عمل تحقيقات عن حلول مشابهة للتصميم في المجال : (Research)األبحاث  •

  .المراد تصميمه

تحديد المتطلبات لحلول التصميم لمنتج معين أو مبان : (Specification) التحديد  •

  .معينة

  .تحديد مفاهيم وتوثيق حلول المشكالت: (Problem solving)  حل المشكلة •

  .عرض حلول التصميم: (Presentation)  عمل عرض تقديمي •

  (Design during production)  :أو اإلنشاء/ التصميم خالل اإلنتاج ) 2

  .  دوام تحديث التصميم:(Development) التطوير •

  . التصميمواختبار  تقييم:(Testing-in-situ)   في الموقعختباراال •

 Post-production):ميمات أخرى في المستقبل ما بعد اإلنتاج ألي تصمتابعة التصميم) 3

design)  

  . تقديم المنتج أو المبنى للبيئة المحيطة:(Implementation) التطبيق •

 خالصة العمليات والنتائج، مما :(Evaluation & Conclusion) ستنتاجالتقييم واال •

  . ألية تطورات في المستقبلاقتراحاتقادات البناءة وأية تتضمن االنت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

33

من تعديل أو ( إعادة واحدة من مراحل عملية التصميم :(Re-design)  إعادة التصميم) 4

  ).اإلنتاج قبل، أثناء، بعد( في أي وقت) تصميم

 ):(Desig Briefهناك قائمة من المكونات األساسية التي يجب وجودها في ملخص التصميم 

)Phillips,2004:29(  

 . عامة عن المشروع وخلفية المشروع نظرة •

 .استعراض النتائج  •

 .استعراض الجمهور المستهدف •

 .Portfolioمحافظ الشركة  •

 .األعمال واألهداف وإستراتيجية التصميم  •

 ). في جميع المراحل( نطاق المشروع، والجدول الزمني والميزانية  •

  . بيانات ومعلومات االبحاث •

 . قالتوثي •

نموذج التالي وصفاً للعمل تبعاً لمراحله الرئيسية وحسب خطة المعهد  ال     ويبين

وهو المعترف به في جميع أنحاء قطاع . الملكي البريطاني للمهندسين المعماريين

  )Best,2006:116(. البناء والتعمير باعتباره نموذجاً إلطار إدارة التصميم للمشاريع
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  ة لعمليات التصميم المعماريةالمراحل الرئيس ): 5( شكل                     

التغذية )12
 الراجعة

 البداية)1

  االنتهاء)11
 االكتمال

العمليات )10
 في الموقع

تخطيط )9
 المشروع

إجراء )8
 العطاء

فواتير )7
 الكميات

معلومات )6
 اإلنتاج

تفاصيل )5
 التصميم

مخطط )4
 التصميم

إقتراح )3
 المخططات

  الجدوى)2
 المالئمة

 معماريين

مساح 
 مواقعال

 مهندسين

صوتيا
 ت

 إستشاري
 التكلفة

مدير    
  المشروع
  و الزبون

ي الموقع والحجم أي تغيير ف
د هذه  التكلفة بعوالشكل أو

ؤدي إلى  يالنقطة سوف
  .إحباط العمل

 

 تخطيط

فريق 
 التصميم

  التصميمموجز/ملخص
Brief  ال ينبغي تعديله 

  .ةبعد هذه النقط

 (Best,2006:116):المصدر
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  )األعمال(وظیفة إدارة التصمیم على المستوى التكتیكي 

         هو إنشاء هيكل للتصميم في الشركة، ويتضمن إدارة أقسام التصميم، وملء 

التشغيلي واالستراتيجي، والجدول اآلتي يبين العناصر الفجوة بين مهمات إدارة التصميم 

  :التي تتعامل معها إدارة التصميم في المستوى التكتيكي

  العناصر التي تتعامل معها إدارة التصميم في المستوى التكتيكي): 2(جدول 

  التطبيق  المستوى  الوظيفة
  اإلستراتيجية

Strategy 
تنسيق إستراتيجية التصميم ضمن قسم  •

  .التسويق، وقسم اإلتصاالت واالبتكارات
 التخطيط

Planning  
  .تعريف سياسة الجودة •
  .واألدوات) اإلدارة(هيكلة التصميم  •
  .تقديم وتطوير عمليات التصميم العامة •
  .تكيف عمليات التصميم لعمليات االبتكار •

 الهيكل
Structure  

  .الداخلية للتصميمتطبيق الخدمات  •
  .ترسيخ دور التصميم في عملية االبتكار •

 ويلالتم
Finances  

  .أن تبقى ضمن خطة الميزانية •

 الموارد البشرية
Human resources  

  .التأكيد على فهم التصميم بين الشركاء •

 المعلومات
Information  

  .إنشاء خطط التسويق، والتصميم واإلنتاج •
  . تدريبات التصميمتنظيم لغة التصميم خالل •

 األبحاث والتطوير
Research& development  

إنشاء عملية الفهم واالنتباه للقرارات الواعية  •
  .في كل مراحل المشروع

  
  
  
  

  المستوى 
  
  
  
  
 تكتيكيال

  )األعمال        (

 اإلتصاالت
Communications  

تحويل نظريات التصميم إلى أدوات البحث  •
  .العلمي

  )Borja de Mozota,2003:236 – 237(:المصدر
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  : في المستوى التشغیليإدارة التصمیم)  3

          ويتجلى التصميم بشكل مادي وملموس على شكل منتجات أو خدمات أو مباٍن أو            

ففـي مرحلـة    . خبرات في تنفيذ المشروع، وحينها يستطيع العميل فعالً تلمس التـصميم          

المشاريع يجب على التصميم التركيز على مـدى فعاليـة عمليـات التـصميم، وفريـق           

إن مدير التصميم التشغيلي يركز علـى كيفيـة         . شاريع التصميم المستقلة  المصممين، وم 

. ومستوى االستراتيجي  كإدارة التصميم    ) األعمال(مساهمة التصميم في المستوى التكتيكي    

 األعمال الناجحة إلى حد كبير على القرارات المتخذة والنشاطات التي           إستراتيجيةوتعتمد  

  )Joziasse,2000:39(. حدثت في المستوى التشغيلي

       وإلدارة المشاريع في هذه المرحلة دور كبير في ترجمة إستراتيجيات التصميم 

وهذا ينطوي على التخطيط ). مشروع البناء/ المنتج ( والعمليات إلى النتيجة النهائية 

والتنسيق بين العمل وأصحاب رؤوس األموال والحصول على الموارد الالزمة لبناء 

ن الوقت المحدد وضمن الميزانية، وذلك للحفاظ على حسن العالقات مع ضم. المشروع

  )Best,2006:148(.العمالء في جميع مراحل هذه العملية

  Project Planning :تخطیط المشروع
        عند التخطيط لتنفيذ المشاريع بالتشاور مع فريق التصميم والعميل، يقوم مدير 

ه المشروع، ويحدد مدة العقد للتنفيذ أما األدوار المشروع بتقدير العمل الذي يحتاج

وتؤكد اإلتفاقية على سرية . والمسؤوليات فيتم تكليفها رسمياً، للعمالء ولفريق العمل

وعليه فإن المشاريع يمكن ترتيبها ضمن خمس نقاط . بياناتها وتلبية احتياجات كل طرف

  :رئيسة لتحديد نشاطها وهي
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 أن يؤكد على الموافقة النهائية لملخص المشروع/ التصميممديرعلى  ينبغي: أوالً     

ويتم تحقيق ذلك عن طريق تجزئة التصميم أو . المشروع من قبل العميل وفريق التصميم

وعلى مدير المشروع أن يتأكد من  .ملخص المشروع إلى مراحل لتسهيل إدارة المشروع

يذ التي تكون متسلسلة حسب ما منهجية التصميم والعمليات وجوانب التطور ومراحل التنف

  .يتم تنفيذه أوالً

 أن يعمل على تحليل األعمال التي ستطبق المشروع/مدير التصميم على يجب: ثانياً     

داخل كل مرحلة من مراحل المشروع ابتداء من أصغر المهام واألنشطة، والعمل على 

 هذا الترابط يساعد على .ترتيب أولويات المهام وتقدير الوقت الالزم إلنجاز كل منها

  .رصد حاالت التأخير في مراحل المشروع

مدير التصميم بحاجة إلى التأكد من أن الجميع يدركون مسؤولياتهم، فضالً : ثالثاً      

وفترة السماح الواقعية ولكل . عن ضمان الوقت المقدر لكل مرحلة من مراحل المشروع

  . مهمة

 أن يحدد احتياجه ألي موارد إضافية وأن المشروع/ميمينبغي على مدير التص: رابعاً     

وكما يجب تحديد المعالم الرئيسية . يشرك أصحاب رؤوس األموال الستكمال المشروع

والتي ستكون بمثابة نقطة مفيدة . الهامة مثل المواعيد النهائية واآلراء والعروض المبدئية

المشروع عقد /لى مدير التصميملتقييم التقدم الفعلي للمشروع ضمن خطة المشروع، وع

اجتماعات لمراجعة المشروع لمعرفة التقدم المحرز سواء أكان داخلياً مع فريق التصميم، 

 .خارجياً مع فريق العميل أو
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المشروع إنشاء ملف المشروع، وضمان فهم الفريق / ينبغي على مدير التصميم وأخيراً،

فمدير المشروع هو . ت، واألمور اإلداريةبنظام تدفق المعلومات أو الوثائق وحفظ السجال

المسؤول عن التأكد من تدفق المعلومات بين العمالء وفريق التصميم، وتوسيط القرار، 

  )Best,2006:150(. وتزويد القيادة والتوجيه وصنع القرار في المراحل الرئيسية

ة واألساسية التي يعتبر وجود نظام المعلومات والتغذية الراجعة من الركائز المهم        

تعتبر من أكثر العوامل الهادفة لتحقيق نجاح المنظمة ونجاح المشروع، فاتخاذ القرارات 

الصائبة يرتبط بشكل دقيق بتوفر البيانات والمعلومات الصحيحة التي يتطلبها النجاح 

 التحسين والتطوير يقترن بشكل فعال بالتدفق استمراريةالمستهدف في المشروع، كما أن 

  )Reigle,2008:190(. المعلوماتي وأنظمة االسترجاع الفعالة

  :مھام إدارة التصمیم في المستوى التشغیلي
      إن الهدف من إدارة التصميم في المستوى التشغيلي هو إنجاز األهداف المعدة من    

ل قبل إدارة التصميم في المستوى اإلستراتيجي، والجدول اآلتي يظهر العناصر التي تتعام

  :معها إدارة التصميم في المستوى التشغيلي
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  التطبيق  المستوى  الوظيفة

  ستراتيجيةاال
Strategy 

  .ترجمة الرؤيا إلى إستراتيجيات •
تعريف الدور الذي يلعبه التصميم في  •

  .العالمة التجارية
 التخطيط

Planning  
ترجمة اإلستراتيجيات إلى ملخص  •

  .التصميم
المشروع / اتخاذ قرارات عن جودة المنتج  •

  .العميل/ وخبرات المستهلك 
تعريف سياسات التصميم والمنتجات  •

  .واالتصاالت والعالمات التجارية
 الهيكل

Structure  
تعريف فرق التصميم واألشخاص الذين هم  •

  .على اتصال مع المصممين
  .خلق بيئة مناسبة للقيادة و اإلبداع •

 ويلالتم
Finances  

  .إدارة ميزانيات بمشاريع التصميم •
 .تقييم تكاليف التصميم •

  .تخفيض تكاليف التصميم •
 الموارد البشرية

Human resources  
  .تطوير الكفاءات •

 المعلومات
Information  

لمشروع / إعطاء معلومات لمديري اإلنتاج  •
  .ومديري التنفيذ

 األبحاث والتطوير
Research&development  

  .اف للمنظمة مفهومة للمصممينإنشاء أهد •

  
  
  
  
  
  

  المستوى 
  
  
  

  التشغيلي

 اإلتصاالت
Communications  

إنشاء مواصفات ومقاييس لتقييم معايير  •
  التصميم

  )Borja de Mozota,2003:213(:المصدر

 في المستوى التشغيلي التي تتعامل معها إدارة التصميم لعناصرا): 3(جدول 
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  المیزة التنافسیة 3-2

  مقدمة 1- 3- 2

  ة التنافسیةمفھوم وأھمیة المیز
 القاعدة األساسية التي يرتكز عليها )Competitive Advantage(      تمثل الميزة التنافسية 

أداء المنظمة، ومن النادر أن تمتلك منظمات األعمال سبقاً تنافسياً في جميع المجاالت 

وثقافتها أو هيكلها التنظيمي /قياساً للمنافسين اآلخرين، نظراً لمحدودية موارد المنظمة، و

  . أن الميزة التنافسية بشكل عام تعتبر مفتاحاً لنجاح المنظماتإال. وإستراتيجيتها

   أھمیة المیزة التنافسیة

  : خاللتظهر منأهمية الميزات التنافسية للمنظمة إن 

أنها تعطي تفوقاً نوعياً وكمياً وأفضلية على المنافسين، وبالتالي تتيح لها تحقيق  §

  .نتائج عالية

منظمة األعمال متفوقة في األداء أو في قيمة ما تقدمه للعمالء أو االثنين تجعل  §

  .معاً

تساهم في التأثير اإليجابي في إدراك العمالء، وباقي المتعاملين مع المنظمة  §

  .وتحفيزهم الستمرار وتطوير التعامل

ظمة  والتجدد فإن هذا األمر يتيح للمنباالستمراريةإن كون الميزات التنافسية تتسم  §

  .متابعة التطور والتقدم على المدى البعيد

نظراً لكون الميزات التنافسية مستندة على موارد المنظمة وقدرتها ومجاالتها فإنها  §

  )309 :2007، الغالبي(. تعطي حركة ديناميكية للعمليات الداخلية للمنظمة
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  المیزة التنافسیة و التصمیم

في السوق العالمية، تبحث منظمات عديدة عن طريق في عالم تتزايد فيه المنافسة           

وأن وجود ميزة تنافسية أمر . جديدة للتحسين، وإضافة قيمة وتميز لمنتجاتها وخدماتها

حيوي للمنظمات في األسواق التنافسية، فهي محاولة الستقطاب الحماس من المنظمات 

عملية لتمكين المنظمات من والتفكير التصميمي والعمليات واألساليب هي السبل ال. األخرى

فخبير األعمال . وهناك عدد من النظريات الكالسيكية المكرسة للميزة التنافسية .المنافسة

 يعتقد أن المنظمة يجب أن تختار نوعاً من الميزة التنافسية وتسعى إلى )Porter (بورتر

يهتمون في المقام  يعتقد أن معظم المستهلكين )Kottler(أما خبير التسويق كوتلر . تحقيقها

األول بالجودة والخدمة والقيمة، وهذه الصفات أصبحت ضمن مستوى توقعات العمالء 

 األسلوبفالتصميم هو . وليست ميزة، وحصة السوق هي التي تفوز وتتفوق بهذه الصفات

ومع ذلك، تقع  .الواضح والعملي بالنسبة للمنظمة لتقديم منتجاتها وخدماتها بطريقة مميزة

تصميم مسؤولية تمييز عروض المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتطوير عملياتها، على ال

  )Best,2006:118(.والبحث عن األفكار المبتكرة

  مصادر المیزة التنافسیة

       إن فهم مصادر الميزة التنافسية يشكل عنصراً مهماً في مجال اإلدارة اإلستراتيجية 

مصادر المنظمة تشمل الممتلكات والقدرات  إلى أن )Barney,1991(وأشار بارني 

والعمليات التنظيمية كلّها، ومزايا المنظمة التي تمكن من تبني وتطبيق استراتيجيات تقود 

 عدة مصادر ومنها  مصادر المنظمة إلىتنفوقد ص. إلى تحسين فعالية وكفاءة المنظمة

  )25 :2006 ،حاتوغ( :المصادر هذه
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تكنولوجيا المادية المستخدمة والبناء واألدوات  ويشمل ال:رأس المال المادي )1

  .والموقع الجغرافي والمواد الخام

 ويتضمن لدى المنظمة من قدرات على  التدريب والخبرة :رأس المال البشري )2

  .والمهارة والذكاء والعالقات والبصيرة لدى المديرين العاملين

لتخطيط الرسمي وغير  ويتضمن طبيعة الهياكل التنظيمية وا:رأس المال التنظيمي )3

الرسمي وأنظمة الضبط والتنسيق والعالقات الداخلية للمنظمة وعالقة المنظمة مع 

   .بيئة األعمال الخارجية

  جوانب صناعة المزایا التنافسیة

 :2004،الخضري( :ولصناعة المزايا التنافسية جوانب عديدة، وتأتي أهم الجوانب فيما يلي

137(  

ة القدرات، وهو جانب رئيس يتعامل مع ما هو قائم ومتوافر من جانب تنمي: الجانب األول

  .قدرات، ويعمل على تنميتها وتطويرها

جانب االرتقاء بالكفاءة، حيث تحتاج صناعة المزايا التنافسية إلى إحكام :الجانب الثاني

السيطرة على مجاالت الفاقد والمهدر الضائع، وإلى زيادة مهارة جميع العاملين في كافة 

  .لمشروعات، وكافة الوظائف وفي كل أوقات العملا

جانب صقل الخبرة، حيث أنه بتراكم الخبرة وازدياد المعرفة، تزداد القدرة  :الجانب الثالث

  .على التعامل مع المشكالت والمواقف الحرجة
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جانب زيادة المهارة، وتحسين مهارة العاملين في استخدام األدوات  :الجانب الرابع

لطرق الالزمة والمستخدمة في التعامل مع المواد والمستلزمات فضالً عن والوسائل وا

  .اتباع النظم والتعليمات وتنفيذ التوجيهات

جانب إبداع الموهبة، حيث يتم توظيف الفرد في المجاالت التي تظهر  :الجانب الخامس

 ذاته تنعكس فيها مواهبه، وبالتالي تزداد قدرته على اإلبداع وترتقي إنتاجيته، وفي الوقت

هذه المواهب على روح العمل، بحيث يتم توظيفها في إطار الجهود الجماعية لجميع 

  . العاملين لتزيد من ترابطهم

جانب تفعيل الملكات، حيث يكون لدى بعض األفراد العاملين في  :الجانب السادس

ت في بل وتوظيف هذه الملكا. المشروع ملكات خاصة، ويتم البحث عنهم، والتوجه لهم

وبصفة خاصة ملكة االختراع، . إطار تحسين القدرة على تطوير المنتجات

  .واالبتكار،والبحث

  :تعزى المزایا التنافسیة عادة إلى واحدة من ھذه األسس

  .تفوق المكانة) 3. المهارات المتفوقة) 2. تفوق الموارد )1

عمال لبذل المزيد إن طبيعة المزايا التي تنتجها أول نقطتين واضحة، بحيث تمثل قدرة األ

 )Quinn,1988:53(. من الجهد والقيام بالعمل أفضل من منافسيها

  :محددات المیزة التنافسیة

 :1998 ،خليل( :تتحدد الميزة التنافسية للمنظمة من خالل متغيرين أو بعدين هامين، وهما

87(  
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  :حجم المیزة التنافسیة: البعد األول
 إذا أمكن للمنظمة المحافظة على ميزة االستمراريةمة        يتحقق للميزة التنافسية س

التكلفة األقل أو تميز المنتج في مواجهة المنظمات المنافسة، وبشكل عام، كلما كانت 

. الميزة أكبر تطلبت مجهوداً أكبر من المنظمات المنافسة للتغلب عليها أو تحديد أثرها

يدة، فإن للميزة التنافسية أيضا دورة حياة وكما هو الحال بالنسبة لدورة حياة المنتجات الجد

فمرحلة التقديم تعقبها مرحلة التبني من قبل ). 6(على الغرار نفسه، كما في الشكل

المنظمات المنافسة، ثم مرحلة الركود في حالة قيام المنظمات المتنافسة بتقليد ومحاكاة 

ة الضرورة وبمعنى الحاجة وأخيراً، تظهر مرحل. الميزة التنافسية ومحاولة التفوق عليها

. إلى تقدم تكنولوجي جديد لتخفيض التكلفة أو تدعيم ميزة لتمييز المنتج أو كال االمرين

ومن هنا تبدأ المنظمة في تجديد أو تطوير أو تحسين الميزة الحالية أو تقديم ميزة تنافسية 

  .جديدة تحقق قيمة أكبر للمستهلك أو العميل

  

  

  

  

  

  

 دورة حياة الميزة التنافسية): 6 (شكل

ـة
سي

تناف
ة ال

ـيز
الم

ـم 
حج

* 

 المرحلة التقديم التبني تقليدال ةرالضرو

 )1(ميزة تنافسية 

الميزة في شكل * 
أو /تكلفة نسبية و

 سعر مرتفع

 )2(ميزة تنافسية 
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  :نطاق التنافس أو السوق المستھدف: البعد الثاني

فنطاق .        هو مدى اتساع أنشطة وعمليات المنظمة بغرض تحقيق مزايا تنافسية

 وفورات في التكلفة (Cost Leadership)النشاط على مدى واسع يمكن المنظمة من تحقيق 

ن أمثلة ذلك اإلستفادة من تقديم تسهيالت إنتاج مشتركة، وم. عن المنظمات المنافسة

وخبرة فنية واحدة، واستخدام نفس منافذ التوزيع لخدمة قطاعات سوقية مختلفة أو مناطق 

 تحقيق ميزة تنافسية من  (Narrow Market)مختلفة، ومن جانب آخر، يمكن للنطاق الضيق

  .خدمة مميزة له/فة أو تقديم منتجخالل التركيز على قطاع سوق معين وخدمته بأقل كل

   أنواع المیزة التنافسیة 2- 3- 2

  :كیفیة تحقیق المزایا التنافسیة وأنواعھا

      إن كون الميزة التنافسية تجسد قدرة المنظمة على القيام بأعمال مختلفة ال يستطيع 

هذا يعني المنافسون عملها أو عمل أشياء مماثلة للمنافسين بطرق مختلفة أفضل وأحسن، ف

أن الميزات التنافسية في منظمات األعمال تحقق من خالل إقناع األسواق والعمالء 

أو ال /والمنافسين واألطراف األخرى بأن خيارات المنظمة تركن إلى ميزات تنفرد بها و

إن المنافسة تصبح شديدة جداً . يستطيع اآلخرون مجاراتها في هذا التفرد من الميزات

لذلك . ة األعمال إذا ما حققت معها عناصر وميزات تنافسية مماثلةومؤثرة على منظم

 ومختلفاً بين المنافسين (Niche)تحاول منظمات األعمال أن تجد لنفسها موقعاً متفرداً 

لذلك فإن عناصر الميزات التنافسية كثيرة، وتأتي من مصادر متعددة، لتتجسد . اآلخرين

فيمكن اإلشارة إلى بعض أهم أنواع المزايا التنافسية في  الحقاً بأنواع من المزايا التنافسية،

  )311: 2007 ،الغالبي(:اآلتي) 4(منظمات األعمال،كما في الجدول 
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  أنواع المزايا التنافسية وفقاً لما أوردها بعض الباحثين):4(جدول 

  أنـواع المزايـا التنافسيـة  الباحثـــون
Evans , 1993  إبداع–يم  تسل– مرونة – نوعية –كلفة   

Certo &  Peters , 1995   اعتمادية– مرونة – نوعية –كلفة   
Mintzberg & Quinm, 1997   تصميم– سعر – سمعة – اسناد –نوعية   

Krajewski & Ritz , 1997   وقت– مرونة – نوعية –كلفة   
Best , 1997   إبداع– تخالفات – نمو – تميز –كلفة   

Slack , et 0091, 1998  إبداع– جمالية –ستعمال  سهولة اال– مرونة – نوعية – تصميم   
Macmillan&Tampson,2000   تكنولوجيا- وقت – مرونة – تميز –كلفة   

 :وهناك ثالث أنواع من المزايا التنافسية التي سنتحدث عنها في هذه الدراسة

  االبتكار واإلبداع - 1

 بد من اإلشارة إلى أن هناك العديد من قبل الحديث عن مفهوم االبتكار واإلبداع ال         

الكتب التي تناولت االبتكار واإلبداع، نظراً ألهميتها في مجال األعمال، وما لهما من تأثير 

إيجابي على نجاح المنظمات، وخصوصاً المنظمات التي لها عالقة وثيقة بالتصميم، أياً 

التكنولوجيا والمعلومات، كان نوعها وحجمها في العصر الحالي، باعتباره عصر ثورة 

ويعتبر االبتكار واإلبداع مصدران رئيسيان من مصادر الميزة التنافسية . والمنافسة الشديدة

يعتبران من مفاتيح النجاح للمنظمات في بيئة األعمال، خصوصاً في التخطيط . للمنظمات

ى تحقيق االستراتيجي للمنظمة وفي المنتجات والمشاريع الجديدة والخدمات ويعمل عل

أقصى إشباع ممكن لحاجات ورغبات العمالء لتحقيق الميزة التنافسية التي تميز المنظمة 

  )27 :2005السكارنة،.(عن غيرها
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  :االبتكار) أ

         فاالبتكار هو نشاط خاص غير مسبوق يقوم به اإلنسان تحت وطأة الدافعية 

فعية نحو التغيير، وتحفيز العاملين الموجودة لديه، ويتطلب ذلك خلق بيئة عمل تنمي الدا

  )24 :2006حاتوغ،. (على المبادرة والتأمل واإلنجاز الجديد

     واالبتكار يأتي عن طريق المؤسسة في تنفيذ األفكار وتحويل المفاهيم الخالقة 

لموظفيها أو العاملين فيها إلى حقائق، واالبتكار المنظم الذي يستفيد من التغيير هو األعظم 

  )9 :2005السرحان،( : إلى ما يلياالبتكارومن الممكن تقسيم طبيعة موضوع لية، فعا

وينتج عن تعامل عوامل مع عوامل اخرى :  المشروع/ االبتكار الخاص بالمنتج  )1

للحصول على منتجات جديدة أو مشروع جديد أو تحسين في اآللة أو السلعة أو 

  .في البرامج

ذا النوع على استحداث عمليات إنتاج جديدة يركز ه: االبتكار الخاصة بالعملية )2

بطريقة تؤثر في كمية اإلنتاج وجودته، أو بصورة تحسين للعملية اإلنتاجية 

  .وهو تفاعل األفراد مع األشياء، يوضح كيفية إنتاج المنتج أو تطويره. القائمة

من وهو عالقة األفراد فيما بينهم لتنفيذ العمليات ض: االبتكار الخاص باإلجراءات )3

 . إجراءات متسلسلة من أجل إنتاج المنتج أو عمل المشروع

 

قليدية موضع التطبيق الفعلي في تالغير االبتكار وضع األفكار الجديدة أو ويقصد ب     

 مما ال شك فيه إن االبتكار واإلبداع أصبحا يحققان ميزة تنافسية، . المنظمةممارسات 

وإن اقتراب أي شركة . كال الضمانة للبقاء والنمووالطلب عليهما يتزايد ألنهما يمكن أن يش
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مصمم ومدير - (Peter Grob)يقول بيتر غروب . من شركة ابتكارية يمثل ميزة تنافسية

 إن التصميم ليس عملية إبداعية، مع أنها من اختصاص الناس المبدعين، -التصميم

إلبداع في المنظمة، والتصميم هو حرارة االبتكار، وهو عملية تعديل وتحكم، تشجع على ا

 Borja de(. حيث تكون مهارات المصممين مشابهة لتلك الخاصة بالمقاولين

Mozota,2003:13(  

زيادة الفائدة، زيد في نضج األعمال، وات عادة تاالبتكارإن األهمية النسبية لعملية        

ية وضعت والصناعات اليابان. من تصميم المنتج الذي يؤدي إلى كلفة أقل عند التصنيع

رهاناً كبيراً على هذا العامل الذي يعزى لكثير من نجاحاتها في مجمل 

  )Porter,1980: 243(.صناعاتها

       إن االبتكار في المشاريع يرتبط إرتباطاً وثيقاً بخصائص المشروع والعمالء 

والجهات االخرى المساهمة في المشروع، مثل ثقافة مكتب التصميم، وخصائص 

. ذين يعملون فيه، سواء أكانت مادية أو إفتراضية والمتواجدة في بيئة المكتبالموظفين ال

فاالبتكار يعني التغيير، وعملية التغيير تحتاج إلى إدارة متأنية ضمن إطار المنظمة 

والمشاريع التي تقوم بها، فمديرو المشاريع يسهمون أيضاً في االبتكار، من خالل الطريقة 

ليومية، واألطر المستخدمة إلدارة أنشطة التصميم، ومدى السيطرة التي تدار بها المهام ا

التي يمارسها المديرون وتؤثر أيضاً على الجو العام من حيث تشجيع أو قمع االبتكار في 

  )Emmitt,2007:15(. المنظمة
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  :اإلبداع) ب

أو         ويعرف اإلبداع في المنظمة بأنه تقديم منتج جديد على شكل سلعة أو خدمة، 

التجديد في عملية اإلنتاج أو نشاط المشروع، وهو أيضاً ناتج الموارد، أو بلغة اإلقتصاد، 

وهذا التغيير . تغيير في القيمة، والرضا الناتج عن الموارد المستخدمة من قبل العمالء

وإنه سلوك تنموي إنساني يخلق " الفائدة االجتماعية"يتصف بالجدة واألصالة والقيمة 

يهم القدرة على النبوغ والتوقد وربط التفكير الواعي بالالواعي لحل المشاكل، أشخاصاً لد

ولديهم اهتمام بتطوير مجاالت جذب إنتبهاهم كما يمتلكون حس المسؤولية، والتأثير على 

اآلخرين، وكذلك هو حسن الحدس، والبديهية في حل المشاكل، ومعالجة األمور بحصافة، 

ر الذهني، والتفكير البناء، ويبدو عليهم المثابرة والجدية، ويرتكز المبدعون على التفكي

والسعي الدائم لتحسين عملهم، كما يهتمون بأفكارهم الشخصية، ويتسمون بالبحث عن 

، السرحان(.الجديد دائماً، حيث يبحثون عن الحقائق، وغالباً تكون قناعتهم مبنية على الواقع

2005: 10(  

رة على جمع المعلومات لتطوير أفكار جديدة وبعبارة أخرى هو اإلبداع هو القدإذاً         

تطوير األفكار اإلبداعية التي تعكس الحاجات المدركة وتستجيب للفرص في المنظمة، 

وهو يعتبر الخطوة األولى لالبتكار، ويساهم في نجاح المنظمة على المدى الطويل، كما 

ذهني كأحد األساليب المستخدمة أنه يحسن من صنع القرار من خالل تشجيع العصف ال

. في جمع أفكار الجماعة معاً لتطوير أفكار جديدة بحرية وعفوية دون انتقاد

  )27 :2005،السكارنة(
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 غير عادية بين األفكار، ارتباطات     ويعرف اإلبداع على أنه قدرة الفرد على إيجاد 

 االجتماعيةتتأثر بالبيئة وهذه عملية عقالنية . وبجمع األفكار بطريقة فريدة من نوعها

والثقافية التي تحدث فيها، وفي سياق إدارة التصميم وتفاعله مع مشاريع التصميم لألفراد 

فإن أسلوب القيادة المطبق يؤثر على استقاللية مالحظة الفرد وعلى الدوافع الجوهرية أو 

ة مكونات، يبينها ويشمل اإلبداع ثالث. الحقيقية لألفراد، وبالتالي على إبداع المشاركين

  )Emmitt,2007:2( :الشكل اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  )Emmitt,2007:2( :اإلبداع، المصدرالفــرد و): 7(شكـل
 

 فهي، بالنسبة للمهندسين المعماريين، جوهرية Motivation: )الدوافع(الدافعية  .1

  .وأساسية للعمل المبدع

ال التصميم ومدى واسع  وهي االطالع الواسع في مج:طالع الواسعالخبرة واال .2

  .في مجال الخبرة اإلجرائية والتقنية

الدافعية أو 
 الدافع

مهارات التفكير 
 ياإلبداع

  
واإلطالع الخبرة

 الواسع

Creativity  
 اإلبداع
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 . وهو مطور بشكل عاٍل لدى المهندسين المعماريين:ياإلبداعمهارات التفكير  .3

  

وال يعتبر اإلبداع واالبتكار مقتصراً على إنتاج النشاط الفردي وإنما يكون راسخاً         

ويتضمن التأثيرات . كتب التصميمومستقراً في األعمال واألنشطة الجماعية ضمن م

 – ثقافة المشروع - الزبائن –مكتب التصميم  ( :)8(االجتماعية والثقافية كما في الشكل 

  .)Emmitt,2007:3() المجتمع

  

 

  

  

    

  

  
  

   على اإلبداع واالبتكارواالجتماعيةالتأثيرات الثقافية ): 8(شكــل 

  الجودة - 2
 

ي التوافق بين العمليات والمخرجات، أو بين ما هو مقدم وبين ما الجودة تعن              

يحتاجه العمالء، وتهدف إلى تقديم الخدمة أو المنتج أو المبنى المناسب للعمالء وتخفيض 

والجودة ال تقوم على التوجيهات الذاتية للمديرين والعاملين بل تقوم على تحليل . الخسائر

إنطباعتهم للحصول على رضا المساهمين والعمالء معاً، رغبات العمالء ومتابعة آرائهم و

مكتب 
  التصميم

  أو

 المجتمع الزبائن

 ثقافة المشروع
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إن أفضل التقنيات اإلدارية لتحسين الجودة هي إدارة الجودة الشاملة أو التي يتطلب 

نجاحها توجيه األنشطة والعمليات كلّها في المنظمة نحو الجودة وإن تبني الجودة الشاملة 

 )2006:24،حاتوغ(.تعد مصدراً للميزة التنافسية

  لجودة الشاملة في خدمة التصمیما

        إن إدارة الجودة مبدأ نشط وفعال، وهدفه هو جعل األفراد يدركون مسؤولياتهم في 

تطوير المنتج أو الخدمة أو المباني التي سيرى فيها العميل قيمة : تحقيق هدف مشترك هو

مقارب إلدارة التصميم ومفهوم الجودة الشاملة يعتبر مثاالً جيداً لنموذج . أكبر من غيرها

  :ويمكن وصفها كما يلي

  .يمكن قياس وتحسين إدارة التصميم عن طريق أساليب الجودة الشاملة .1

تصميم النماذج التي تخدم عمليات إدارة التصميم، ووضع أساليب لقياس وفهم  .2

  .الجودة، تقع ضمن أساليب إدارة الجودة الشاملة

ارة الجودة على إدارة التصميم من منظور       نستطيع أن نسقط مساهمات أساليب إد

إن التصميم يوظف بعض التقنيات العلمية من إدارة . علمي وإداري والموارد البشرية

كما إن إدارة التصميم تستفيد في أساليب . الجودة، مثل بيئة العمل والتسويق وتحليل القيمة

اس فعالية التصميم بتحقيق فضالً عن استخدام األدوات لقي. إدارة الجودة لتطوير أدواتها

 ينظر إلى  بل،كمياًوالتصميم بدوره يقدم رؤيا للجودة التي ال يمكن قياسها . رضى العمالء

فنحن ننتقل من مفهوم قياس الجودة إلى قياس إدراك . نوعية المنتج أو المشروع أو الخدمة

تحسين التقنيات فالجودة تعمل على . الجودة، والمصممين يسهمون في تهيئة إدراك الجودة

كما أن الجودة أصبحت عامالً أساسياً . وبالتالي ال يكون لها معنى دون مشاركة الموظف
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في القدرة على المنافسة، وهذا ينطبق على المنتج النهائي أو المشروع النهائي، فضالً عن 

 أصلها، وهو نتيجة طبيعية في إلىعمليات البحث والتحليل عن أسباب المشكلة وصوالً 

 مشكلة اإلدارة األسلوب المنظم للعمليات، عندما تواجه  إلى باإلضافةلعملية اإلبداعية، ا

  )Borja de Mozota,2003:76(. متكررة لتصميم متكامل

      إن المشاريع يجب أن تدار بشكل يحافظ على التوازن المناسب بين الوقت والتكلفة 

 تؤثر في إدارة أي مشروع كما في الشكل ، والتي تعتبر أهم ثالث عوامل)الجودة(واألداء 

وال شك بأن مقايضة القرارات واآلثار المترتبة على كل عامل سوف يحتاج إلى ). 9(

) على سبيل المثال، خفض التكلفة ورفع الجودة(تقييم ضد المتطلبات المتعارضة 

.)Best,2006:149(  

  

  

  

  
  
  

  األبعاد التي تؤثر في المشروع): 9(شكل 
 

 الوقت

 التكلفة الجودة/األداء

 )Best,2006:149( :المصدر
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  . لتطوير المشاريع وتأثيرها على القدرة التنافسية)الجودة(قاييس األداءم بعض

  التأثير على القدرة التنافسية  المقياس  األداء
  
  

  الجودة

 عند الموثوقية –المطابقة  §
  .اإلستخدام

 أداء ورضا -التصميم  §
  .العمالء

 ما ينتج عن -التسليم  §
  .المنظمة

والء -سمعة المنظمة §
  العمالء

بية للعمالء الجاذبية النس §
  . لحصة السوق-
التكلفة -الربحية  §

  .الجارية للخدمات
  )Chase , 2001 , 167(:المصدر

  مقياس الجودة لتطوير المشاريع): 5 (جدول

لعديد من المنظمات المنشأة حديثاً، التي تفتقر الى وجود المعايير واستخدام ا       إن 

وإن عدم .  التصميم للمنتجات أو المشاريعالتكنولوجيا الحديثة تعاني من عدم انتظام جودة

انتظام الجودة،  ولو في عدد قليل من المنظمات، يمكن أن يؤثر سلباً على صورة 

  )Porter, 1980:223(.ومصداقية كامل القطاع أو الصناعة

     وإن االحتياجات التكنولوجية لتصميم المشروع أو المنتجات تشمل اختيار مواد 

 في عمليات التصنيع أو اإلنشاء الواجب إتباعها، ويجب أن يتم اختيار وأجزاء الستخدامها

المواد لتلبية االحتياجات الوظيفية للتصميم، وبالتالي فإن معرفة خواص المواد الهندسية 

 ,Evans(. وإن جودة هذه المواد تؤدي إلى جودة المشروع بأكمله. أمر ضروري للتصميم

1990:174(  

  )83 :2000حمود،( : ما يليكثيرة ومنها أهداف واضحة ن الجودة الشاملة لهاإ

  .تحقيق الربحية والقدرة التنافسية في السوق .1
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تحقيق الرضا لدى العمالء بتصميم مشاريع تنسجم مع رغبات وحاجات العمالء  .2

  .بمختلف طموحاتهم

إن إدارة الجودة الشاملة تقوم على حقيقة مفادها بأن : زيادة الفعالية التنظيمية .3

دة مسؤولية كافة األفراد العاملين في المنظمة لذا فهي تسعى إلى تحقيق الحد الجو

 . األقصى بالعمل الجماعي وتشجيعه

 

 

            جمالیة التصمیم - 3

، )األحاسيس الذاتية(العاطفة :         يعتمد إدراك الجمالية كوظيفة على عوامل مختلفة

خزون المعرفي لدى الشخص، وما يفسره اإلحساس بالجمالية مرتبط بالم(والمعرفة، 

، وهناك )إدراك الجمالية يعتمد على نوعية المشاعر( والفسيولوجية ) الشخص بالمعرفة

فالجمالية غالباً . مراحل فسيولوجية وظروف نفسية للشخصية تؤثر في إدراك الجمالية

والمباني التي ترتبط بالمتغيرات الشخصية حيث نرى كل يوم أشكاالً مختلفة من المنتجات 

اال إن نتيجة . تؤثر على نوعية حياتنا، وإن استخدام منتجات جميلة يوفر المتعة والتشويق

تفصيل الجمالية من حيث مبدأ الكمال لألشكال، والرسالة الجمالية تنجم عن اإلنسجام 

  .كالتناسب، والمتانة، واإليقاع، والتفكير، والترتيب، والعفوية:  لعوامل مختلفة

إن مبادئ التصميم لها تأثير واضح على المستهلكين والعمالء ويتم تفضيل الجمالية      

. فشكل الجسم مثالً يقوم على مبادئ التصميم مثل مبدأ الوحدة. حسب اإلدراك واالستجابة

ومبادئ التصميم تقوم على .  مالئمة مع مبادئ التصميماألكثر لألشكالوالجمالية تستجيب 

 خاللها فهم آلية االستجابة للجمالية، إن األفضلية الجمالية تتأثر األسس التي يمكن من
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وهذا يشير إلى أن في . بالطرق التي يمكن الشكل من خاللها أن يحقق مبدأ الوحدة

ويمثل شكل المنتج عدداً معيناً . المستقبل، أثر للمبادئ األخرى للتصميم مثل مبدأ التماثل

 ويختارها فريق التصميم إلنتاج منتج معين يؤثر من العناصر الموحدة مع بعضها بعضاً

فالمصممون يختارون الحجم والقياسات، واإليقاع، والتناسب، والمواد . في الحواس

المستخدمة، واللون، والسطوح، والزخرفة، والملمس ويقومون بالخلط بين هذه العناصر 

 )Borja de Mozota,2003:93( .من أجل تحقيق مستوى معين من وحدة الشكل

 

     هناك ثالثة عوامل إنسانية أساسية تعمل على خلق التصميم الذي يشبع رغبات 

الجمالية بتكامل الحلقات الثالثة مع بعضها البعض من منظور فلسفي تتحقق العمالء، و

   (Liu, 2003:1294) :اآلتي كما في الشكل  وهيوإنساني،

  
  

  

 

 

 

 

  (Liu, 2003:1294) : المصدر،العوامل التي تحقق الجمالية): 10(شكل 
  

 للتطور الذي يطرأ على انعكاس     هذه القيم الجمالية واختالف تعبيراتها هي 

وعموماً إن أكثر التغيرات التي حدثت في المجتمع الغربي، هي بسبب . المجتمع الفني

 الحقيقة

  
  الجمال

 الخير

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

57

ولذلك فإن الجمالية . التطور التكنولوجي والتغيرات االقتصادية والسياسية الجديدة

 المعماريين والمصممين الصناعيين في التعبير عن المهندسينكس أيضاً فردية تع

بناء على ميل المصممين لتجربة الشكل، المواد المستخدمة، والزخرفة . شخصياتهم

ولذلك فإن المرونة في  حقيقة . لخلق أسلوب جمالي جديد ومفردات جمالية جديدة

 تميز الواقع المعاصر للهندسة العمارية الجمالية قد ساهمت بالتعددية الجمالية التي

  :لتصميم، وهيوهنالك سبع قيم جمالية ل، والتصميم الصناعي

 2008,design-Architectural/wiki/org.wikipedia.www 
  

بأنها التعبير عن فردية الذات، تتميز  :الجوانب الفنية والتعبير عن الذات .1

والذاتية الروحية، وإبداع الخيال، والموارد الداخلية، والحدس، والتي ينبغي 

  Fedders , K. (2004))(.إستغاللها وتكون قاعدة تستخدم عند التصميم

روح العصر يدل على المناخ الفكري والثقافي  :روح العصر في قيمة التصميم .2

نحو . باطه من تجربة معينة لوجهة نظر العالمللعصر، وهو ما يمكن استن

  )Brolin, B.C.(2000)(. الجمالية، التي تعرب عن تفرد مبتهج لذلك الوقت

مصداقية الهيكلية هي أن  :الهيكلية والوظيفية والمادية لمصداقية قيمة التصميم .3

يظهر الهيكل هدفه الحقيقي والغاية منه وأال يكون مجرد زينة، اما مصداقية 

ظيفية فترتبط  بالمنتج أو البناء الذي يكون الشكل ويخدم الوظيفة التي عمل الو

 تحقيقها، مصداقية المواد المستخدمة التي يتم اختيارها إلىمن أجلها وتؤدي 
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واستخدامها بخصائص معينة على أساس ما يتطلبه التصميم، و تؤثر على الشكل 

  )) Brolin, B.C. (2000)(. المراد عمله

قيمة التصميم مرتبطة بفكرة أن األشكال البسيطة سوف  :قيمة التصميمبساطة  .4

 .Silverstrin, C(. تحرر الذات من فوضى الحياة، والمساهمة في الهدوء والراحة

(1999)(  
يتم عمل التصميم  على أساس أن تكون هذه  :طبيعة وحيوية قيمة التصميم .5

 .Pearson ,D(. شكال معبرةالقيمة مميزة بمنحنيات حرة، وخطوط غير متناسقة وأ

(2001)(  
إن قيمة التصميم مرتبطة  :القيمة الكالسيكية والتقليدية لجمالية التصميم .6

بالفروق اإلقليمية المختلفة والمناخ والتراث والثقافات المختلفة، مما يخلق 

  )Geterntar , M & Dubrucq . V. (2004)(. تعبيرات جمالية مميزة ومختلفة

إن قيمة التصميم تسعى لخلق عالقة بين الماضي  :إلقليميةقيمة التصميم ا .7

والحاضر من أشكال البناء، وأخيراً فإن هذه القيمة هي أيضاً في كثير من 

  .والحفاظ عليها األحيان ذات صلة في خلق الهوية الوطنية واإلقليمية

 

 أو مظهراً       إن تحديد السمات الجمالية لمظهر تصميم منتج أو مبنى، يعطيه تميزاً

التناسب، واأللوان، : تظهر المنتج أو المبنى بشكل محدد من حيث. معيناً أو صورة ذهنية

وإن ذلك يؤدي الى ظهور تجربة إيجابية تعمل . والشكل، والمواد المستخدمة، والملمس

وإن على التصميم أن يحقق ). 11(على زيادة قبول التصميم من العمالء كما في الشكل 

  )Gemser,2006:565 (:ل لتحقيق الغاية منه عوامةثالث
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  عوامل تحقيق الغاية من التصميم): 11(شكل 

  

  الجمالیة ورسالة المنظمة

      التصميم يصبح مفهوماً عندما يوضع ضمن صياغة االستراتيجية وعندما يؤكد على 

ها التي تؤكد فالجمالية يمكن أن تصبح إتجاهاً لرفع شأن المنظمة ضمن رسالت. اإلبداع

على نشر الجمال في المجتمع، وتكشف هذه الرسالة رؤية المنظمة للعالم التي أسست فيه 

والقدرة على . المنظمة، فالجمالية تتحكم بالتعقيدات التي يكون سببها المنظمة أو العمالء

تفاعل االستراتيجية الجمالية، وتتيح الإنتاج الجمال تعتبر عالمة على القوة التي تستخدمها 

بين المنظمة والعميل، والجمالية تعمل كمشاريع ثقافية لتحقيق الجمال في العالم من خالل 

وفي هذا السياق، فإن إدارة التصميم يمكن أن تكون مصدراً للميزة . التصميم والفن

 Borja de( :ثالث جهات متكاملةالتنافسية عن طريق مساعدتها في االستراتيجية في 

Mozota,2003:149(  

  .المبنى أو المنتج المبدع والمنمق §

 .إنشاء بنية جديدة لالستراتيجية وتغير منطقها §

  .إنشاء األخالقيات ضمن الجمالية §

  

 لجماليةا ستخداماال الوظيفية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

60

      نحن في غمرة ثورة التصميم في األعمال، فالمنافسة لم تعد تعتبر مجرد خلق هيمنة 

تجات والمباني في نطاق الصناعات، بل إنها اإلنتاج األنيق المكرر في الخدمات والمن

ونتيجة لذلك فإن رجال األعمال ليسوا بحاجة إلى فهم أفضل . باالستعانة بالخيال

  )Mortin,2004:7(. للمصممين فحسب بل هم بحاجة إلى أن يصبحوا شركاء في التصميم
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   العربیة واألجنبیةالدراسات السابقة 4- 2
  

ت السابقة في مجال الدراسة، يهدف هذا الجزء إلى استعراض عدد من الدراسا  
  : وكاآلتي

   دراسات إدارة التصمیم  2-4-1

   الدراسات العربیة  2-4-1-1
 

  .يوجد دراسات سابقة باللغة العربية عن إدارة التصميم على حد علم الباحثة ال

  األجنبیةالدراسات  2-4-1-2
    

  

ــة  - ــوان)Williams,1992(دراس  A Knowledge-Based Approach in Design": بعن

Management for the Domain of Facilities Engineering".      
 التحقق من منافع تكنولوجيا األنظمة الخبيرة بطريقة إلىهذه الدراسة  هدف        

إن المنطقة المحددة من هذه الدراسة هي نشاطات إدارة . اإلمساك بالمعرفة المفقودة

وقد أظهرت الدراسة أنه عند اإلمساك ). ليالتشغي( التصميم في مستوى التجهيزات

بالمعرفة المساعدة على الكشف، يتم استخدام عملية صنع القرار من قبل مهندسي 

اإلبداعات في جدولة مشاريع التصميم، والتي من الممكن مضاعفتها عن طريق النظام 

خبير المعتمد وعند اإلنجاز، يمكن أن يتم تطوير النظام ال. الخبير والمعتمد على المعرفة

على المعرفة ويتم تطبيق القواعد نفسها لتحقيق نفس النتائج التي يحققها مهندسو 

قد أدت هذه الدراسة إلى تطوير النظام الخبير النموذجي الذي من الممكن أن . اإلبداعات

 على تحديد من هو الذي سيصمم المشروع، األمريكييساعد مهندسي اإلبداع في الجيش 

تم تطوير هذا النموذج . كون مدير المشروع، وتكلفة الجهود، ومدة التخمينومن يجب أن ي
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بمساعدة مهندسي اإلبداع في مخزن جيش لكسنغتون بلو غراس في التقرير المرجعي 

. تم عرض عملية اكتساب المعرفة، وتطوير النماذج والتقييم في هذه الدراسة. السابق

كنولوجيا في الميدان، وفي حالة ان هذه التوصيات أظهر التقييم أنه باإلمكان تطبيق هذه الت

قد تم اتباعها، الصبح باإلمكان تطوير نظام يمكن لتجهيزات الجيش األمريكي، ومهندسي 

   .اإلبداع، والقطاع الخاص االنتفاع به

 The Role of Design Management as an Integration" : بعنوان),Rioche 2001(دراسة  -

Function in New Product Development: A model based on high-tech companies 

operating in France".                                                                                                      
                      

كوظيفة متكاملة مندمجة في تطوير هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور إدارة التصميم        

 الخاص بالشركات الفرنسية ذات التقنيـة  )New product development NPD(المنتج الجديد 

الجزء األول من الدراسة هو عبارة عن األدبيات المتعلقة بتطـوير المنتجـات              .  العالية

 : الجزء الثـاني   أما .الجديدة، والمنظمات ذات التقنية المتطورة، كما يتحدث عن التصميم        

أما الدراسة األولـى  .  فهو عبارة عن تشخيص للموقف، ونتج عنه ثالثة دراسات أساسية       

فهي عبارة عن دراسة تركز على حالة تطوير المنتجات الجديدة في الشركات ذات التقنية              

 منهج ملموس للعملية المـستعملة والقـضايا التـي          اتخاذالعالية، والتي تمكن الباحث من      

هذا المسح شكّل المرحلة  . للكمية التاليةاالستكشافيةوالتي وضعت األساس للمرحلة أثيرت 

التالية لعملية جمع المعلومات األولية، والهدف من ذلك هو جمع معلومات متكاملـة عـن      

هذه المعلومات األوليـة أدت إلـى تـشخيص          .تطوير المنتجات الجديدة وإدارة التصميم    

ه تجاه العوامل الرئيسية المعرفة في خانة األدبيات الموجودة         الوضع الحالي الذي تم تقييم    
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هذه المقارنة، مبنية على نظم منهجيـة ميـسرة، ومـزودة    . عن تطوير المنتجات الحديثة   

بتوجيه لتحليل اإلجراءات المتخذة إلستراتيجية إدارة تصميم فعالة فـي المنظمـات ذات             

هـذا النمـوذج فـي نهايـة         .نموذج النهائي التكنولوجيا المتطورة والتي أدت إلى بناء ال      

في . المطاف، قُدم لعينة من اإلداريين حتى يتم التأكد من صالحية تطبيقه في عالم األعمال 

 التصميم  إلستراتيجيةالنموذج النهائي، تظهر اإلدارة العليا وهي صاحبة المبادرة الرئيسة          

ل كوسيط، منسق، ومحفِّز يرفـع      والمسؤولة عن تنفيذ وظيفة تصميم مستقلة، والتي تتدخ       

ومـن خـالل التـدخل فـي        . الواجهة الوظيفية المتداخلة خالل تطوير المنتجات الجديدة      

المراحل المبكرة لعملية تطوير المنتجات الجديدة، يمكن إلدارة التصميم أن تحدد توقعـات     

ـ              ة مـع  الزبائن بشكل دقيق، وهذا يقلل من التكرار ويسمح للشركة بإطالق حلـول متكيف

السوق تساعد في التأكيد على فائدة المنتج وهوية الشركة و تزود المنظمة بفائدة منافـسة               

  .حاسمة

–Managing Architectural Design Under": بعنـــوان)Boughan,2002(دراســـة  -

Construction: talking to build the airport railway depot, Hong Kong".                        

                         

هدفت هذه الدراسة الى تطوير المفهوم النظري من الداخل، والذي يتحـدث عـن                       

إن اللقـاءات   . كيفية أداء إدارة التصميم المعماري في موقع مبنى المطار في هونج كونج           

ـ                م التي تتم في الموقع تضم مجتمعات التدريب المختلفة لدى البيئة التكنولوجيـة التـي ت

يتفاعل المهندسون في الموقع مع مدير التصميم أثنـاء          .وضعها بواسطة شركات اإلنشاء   

إن تحليـل    .تواجده في الموقع الذي يؤكد على هيكلية التي تكون ضمن المقاييس الوطنية           
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أعمال إدارة التصميم في لقاءات الموقع توضح ومعرفة شخصية إدارة المشروع وتعمـل           

ات الموقع الديناميكة االجتماعية، يبني مديرو التصميم النظاميين        وفي لقاء . كتعليم تنظيمي 

  .بشكل تفاعلي معرفة خبيرة لترويج ترجمة الخطة إلى بناء معماري

 Managing Sustainable Product Design by Iintegrating": بعنوان)Yang,2005(دراسة  -

Corporate Product Development Practice with ISO14001 Environmental Management 

Systems".                                                                                                                     

          

هدف هذه الدراسة الرئيسي هو السؤال عن النجاحات، والمشاكل التي واجهتهـا                       

الشركات الصناعية األمريكية عندما طبقت نظام تصميم المنتج المحتمل مع نظـام إدارة             

 ما  :والهدف الرئيسي للدارسة هو اإلجابة عن السؤال اآلتي        .)ISO14001(األنظمة البيئية   

لتي تواجه الشركات الصناعية األمريكية عند تطبيقها هـذا         هي أساليب النجاح والمشاكل ا    

 تقوم على تقيـيم     :المرحلة األولى  :إعتمدت هذه الدراسة على مرحلتين منفصلتين     النظام؟  

شامل للشركات ذات األداء المميز بإتباع إدارة البيئة وممارسة نظام تصميم المنتج، وتـم              

ينت أن هناك فرقاً واضحاً بـين الـشركات         عمل مسح شامل لتقييم نظام إدارة المنتج، وب       

والمرحلـة  .  وأداء الشركات لهذه األنظمـة إتباعالمتقدمة وشركات التصنيع األخرى  في  

هي عبارة عن دراسة حالة شركة هيرمين ميلر والتي ركزت على توحيد األعمال          : الثانية

  . أنظمة تصميم المنتج، وذلك للحصول على منافسة أفضلإتباعفي 
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 Foster the Development of Computer Supported Graphic": بعنوان)Sun,2007(اسة در -

Design Expertise Through Learning: Design knowledge, creativity and design 

management skills".                                                                                                     

       

على ثالثة مساقات " التعليم كتصميم"هدف هذه الدراسة هو تطبيق طريقة                

 . منهما نموذج التدريس التقريبياثنانتبنى .  لتصميم الجرافيكي المدعمة بالكمبيوتر

وذج ولبيان األثر في أحد هذين المساقين تم تمتين األفكار فيه بطريقة التصميم والنم

وكان الهدف من ذلك هو بيان أثر هذه الطرق واألفكار على تطوير . التشبيهي والتقريبي

وقد .  خبرات الطالب وخصوصاً نمو المعرفة بالتصميم واإلبداع ومهارات إدارة التصميم

تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من الطالب الذين يدرسون في هذا المجال في جامعة 

تائج أن مهارات الطالب قد تطورت عند استعمال هذه الطريقة بكيفية وبينت الن. نيويورك

التصميم ومهارة اإلبداع ومهارة التفكير الناقد، وازداد فهم الطالب للتصميم الجرافيكي من 

  .تخطيط وبحث ومهارات كما ازداد فهم الطالب لمفاهيم إدارة التصميم

  

 "Managing Collaborative Design" : بعنوان)Sebastian,2007(دراسة  -

أوالً، وصف الصعوبات والتشخيصات : عد هذه الدراسة وصفية وتهدف إلىتُ            

وثانياً، تهدف إلى عرض مفهوم . الخاصة بالتصميم الجماعي وتحديات إدارة التصميم

 إذ إن مفهوم إدارة التصميم سيكون مساعداً هاماً للخبراء. إدارة التصميم الجماعي اإلداري

يرتكز الجزء األول من الدراسة . في تحسين وتطوير الطرق إلدارة التصميم الجماعي

على الحالة االستكشافية التي تتضمن أربعة من إحدث المشاريع، والتي تتضمن عدة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

66

أما الجزء الثاني من .  معماريين من مختلف شركات التصميم التي تم إختيارها وإختبارها

وأثبتت . يات التي تتعلق بإدارة التصميم في مجال األعمالالدراسة فقد ركز على األدب

نتائج الدراسة أن إستخدام آراء الخبراء ودراسة حالة التصاميم الجماعية ضرورية عند 

  . المنافسة في تصميم الطابق الجديد في مركز التجارة العالمي في نيويورك

   دراسات المیزة التنافسیة  2-4-2

 یة الدراسات العرب 2-4-2-1
 في تحقیق المیزة ستراتیجیةاإلتأثیر نظم المعلومات " :بعنوان )2004الغویري،( دراسة –

 ". یة و موبایلكوماألردنالتنافسیة، دراسة میدانیة في شركتي الملكیة 

 بأبعادها ستراتجيةاإلتعرف على تأثير نظم المعلومات  الإلىهدفت الدراسة              

في تحقيق المزايا ) ة وخصائص مخرجاته و عملياته التحويليمدخالت النظام(المختلفة 

 في  موظفاً)120 (والبالغ عددهم) التحالفات االبدع، النمو، قل، التميز،الكلفة األ(لتنافسية ا

وأظهرت  .ة وموبايلكم لالتصاالت الخلويةياألردنالخطوط الجوية الملكية /شركتي عالية

البيئة (الت نظم المعلومات االستراتيجة صائية لمدخ داللة احنتائج الدراسة وجود أثر ذي

المعالجة والخزن (ة وعمليات نظم المعلومات االستراتيج) الخارجيةالداخلية و

/ دقة المعلومات و كميتها و توقيتها و الكلفة (و خصائص مخرجات النظام  )واالسترجاع

  .في استراتيجيات تحقيق المزايا التنافسية) العائد و موثوقيتها
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 التسویقي في تحقیق المیزة اإلبداع و االبتكاردور  ":بعنوان )2005السرحان، (  دراسة–

  ". یةاألردنالتنافسیة للبنوك التجاریة 

ن الدور المؤثر الذي يحتمل  بياإلى تطوير نموذج يسعى ت هذه الدراسة الىهدف           

األردنية، ة التنافسية للبنوك التجارية  في تحقيق الميزأن يؤديه االبتكار واإلبداع  التسويقي

 و االبتكار واإلبداع المنتجات المصرفية،وذلك من خالل االبتكار واإلبداع في الخدمات و

 في التوزيع، وكذلك بيان ، واالبتكار واإلبداع في الترويج، واالبتكار واإلبداعاألسعارفي 

 مدى دعمها للتوجه نحو هذا المفهوم،و االبتكار واإلبداع، ألهمية العليا إلدارةادور إدراك 

إدراك العمالء لالبتكار كذلك بيان دور وتشجيع العاملين على االبتكار واإلبداع، و

دراسة العالقات الرئيسية بين ر النموذج، فقد عمل الباحث على ومن أجل اختبا. واإلبداع

ينة من المصارف متغيرات التابعة، وتحليلها على عالراسة ، و للدالمستقلةالمتغيرات 

 مصرفا، وقد )16(ي المكونة من األردنية العاملة ضمن القطاع المصرفي األردنالتجارية 

  : اآلتيةإلى النتيجةخلصت الدراسة 

 التسويقي اإلبداع واالبتكار متوسطة القوة بين إحصائيةأن هناك عالقة ذات داللة  - 

نافسية للبنوك التجارية في الخدمات والمنتجات المصرفية، وبين تحقيق الميزة الت

 .يةاألردن
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 في تحقیق المیزة اإلدارةأنموذج مقترح لدور ": بعنوان )2006حاتوغ،(  دراسة–

یة في ضوء األردنالتنافسیة في برامج التعلیم الفندقي والسیاحي في كلیات المجتمع 

 ". واقعھا واالتجاھات المعاصرة

 في تحقيق الميزة التنافسية اإلدارةقترح لدور  بناء أنموذج مإلىهدفت الدراسة            

تكونت عينة الدراسة و. يةاألردنفي برامج التعليم الفندقي والسياحي في كليات المجتمع 

 تنفذ برامج أردنية إداريا وعضو هيئة تدريس يعملون في تسع كليات مجتمع )83(من 

اعتمدت الباحثة على مسح  و.التعليم الفندقي والسياحي موزعة في مختلف مناطق المملكة

لتعليم الفندقي اوتحليل محتوى االدب النظري الخاص بالميزة التنافسية في برامج 

والسياحي لتحديد دور االدارة في تحقيق الميزة التنافسية في برامج التعليم الفندقي 

وفي ضوء ذلك، اقترحت . مجتمع في ضوء االتجاهات المعاصرةوالسياحي في كليات ال

ية في تحقيق الميزة التنافسية لبرامج األردننموذجا لدور ادارة كليات المجتمع ة الباحث

صدق المحتوى التحكيمي بعرضه على مدى التعليم الفندقي والسياحي، وقامت بإجراءات 

تمثل دور االدارة في كليات  : التاليةإلى النتيجةعدد من المختصيين، وقد وصلت الباحثة 

 )13(قيق ميزة تنافسية في برامج التعليم الفندقي والسياحي في ية في تحاألردنالمجتمع 

القيادة، والمنهجية االدارية، واالستراتيجية التنافسية، والثقافة التنظيمية،  :مجاال هي

والهيكل التنظيمي، وادارة الموارد البشرية، وادارة شؤون الطلبة، وادارة التكنولوجيا، 

طوير، والشراكة مع ذوي العالقة  والبحث والتلبنية التحتية، وادارة المعرفةاو

 .،وادارة العمليات في مجالي تطبيق البرامج وتنفيذها وضبط الجودة )العمالء(
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استراتیجیات الریادة ودورھا في تحقیق المیزة  ":بعنوان )2005السكارنة،(  دراسة–

 ". األردنالتنافسیة وتحسین أداء لشركات االتصاالت في 

 تطوير استراتيجيات للريادة تساهم في تحقيق الميزة إلى  هذه الدراسةفتهد           

، وللتأكد من ذلك فقد تم تطوير األردن لشركات االتصاالت في األداءالتنافسية، وتحسين 

نموذج من اجل اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، وتكونت 

، التفرد، أخذ االبتكار، اإلبداع( الريادة المكونة من المتغيرات المستقلة من استراتيجيات

التمايز، ( الميزة التنافسية المكونة من :  التابعان منويتكون المتغيران).خاطرة، المبادأةالم

تحسين العمليات، تنمية اتجاهات ( المكون من واألداء، )، التحالفاتاإلبداعقيادة التكلفة، 

 المتعلقة وقد تم جمع البيانات). واإلنتاجيةلعمالء، النمو العاملين، تحسين مستوى الخدمة ل

 األردن من خالل مجتمع الدراسة المتمثل في شركات االتصاالت في بالدراسة الميدانية

 عينة الدراسة فمكونة من أماوالبالغ عددها أربع شركات تعمل في مجال االتصاالت، 

 توجد عالقة : التاليةإلى النتيجةسة  حيث خلصت الدرا،اإلداراتمديراً من مديري  )140(

ستراتيجيات الريادة وتحقيق الميزة التنافسية لشركات  بين تطبيق اإحصائيةذات داللة 

  .االتصاالت

 الجودة الشاملة في تحسین إستراتیجیةأثر تبني " :بعنوان )2006القضاة،(  دراسة–

 . یةاألردن لشركات الصناعیة الدوائیةلدراسة میدانیة : افسينالموقف الت
 الجودة الشاملة  في تحسين إستراتيجية تحديد اثر تبني إلىهدفت الدراسة             

 )86(وقد تم جمع البيانات من . يةاألردنلشركات الصناعية الدوائية لالموقف التنافسي 

 تم استبانه عن طريق األدوية شركة لصناعة )17(مديرا وخبيرا ومستشارا يعملون في 
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 الوصفية واالستداللية اإلحصائية األساليبواستخدمت الدراسة . لهذه الغايةتصميمها 

 عدد من النتائج إلىتوصلت الدراسة  . رئيسةأبعادالختبار فرضياتها الموزعة على ثالثة 

 الجودة الشاملة والموقف إستراتيجيةوجود عالقة إيجابية ومباشرة بين تبني  :أهمها

 بين  هي أقوى عالقة النتائجأظهرتوكذلك . %)77.1(باط التنافسي حيث بلغ معامل االرت

 الخارجية حيث بلغ معامل االرتباط لألسواق الجودة الشاملة وقدرة النفاذ إستراتيجية

)80.7(%.  

دور التغلیف في إكساب المنتجات من مستحضرات ":بعنوان )2007شرفات،(  دراسة–

 . "یةاألردنالتجمیل میزة تنافسیة في السوق 

 تحديد مساهمة جودة التغليف في فعالية تسويق إلىهدفت هذه الدراسة           

ي، والتعرف على وسائل التغليف المستخدمة األردنمستحضرات التجميل في السوق 

وموادها في تسويق مستحضرات التجميل، وقياس قدرة التغليف على زيادة والء المستهلك 

لتغليف على قرار المستهلك الشرائي، وبيان لمنتجات مستحضرات التجميل، وتحديد أثر ا

وكانت عينة الدراسة أوال الشركات المنتجة  .دور التغليف في بناء الصورة الذهنية للمنتج

وذلك لقياس أثر التغليف على نمو المبيعات وزيادة الربحية،  لمستحضرات التجميل،

ياس أثر التغليف على  المستهلكين للمنتج، لق:وثانيا. وزيادة الحصة السوقية للشركة

الصورة الذهنية للمنتج، وإدراك المستهلك للمنتج، وزيادة والء المستهلك للمنتج، وقرار 

 أنه يمكن لتغليف مستحضرات التجميل إلىوقد توصلت الدراسة . المستهلك الشرائي

ية أن يعبر عن جودة المنتج، ومع هذا فإنه اليزال بحاجة لمزيد من اإلهتمام األردن
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ية ليس بمستوى األردنطوير حتى يرتقي بمستواه، وأن تغليف مستحضرات التجميل والت

 .تغليف مستحضرات التجميل األجنبية

  

   األجنبیةالدراسات  2-4-2-2
  
  

 -Sustainable Competitive Advantage in Business":بعنوان) Rajagopala,1992 (دراسة -

Services: Role & determinants of long–term vendor–client relationship".                      

     

 بين طول مدة عالقات أجابية وجود عالقة افتراضية تأكيد إلىهدفت هذه الدراسة           

 منظمات الخدمات ذات أن في منظمات الخدمات مع زبائنها وأدائها المالي، بحيث األعمال

وتم دراسة .  المالي  المخفضاألداءلمنظمات ذات  من اأسرع المالي العالي تنمو األداء

وتم اختبار الفرضيات حسب . األعمالالمتغيرات التي تساهم في تخريب طول عالقات 

 في الواليات المتحدة، التي تستخدم نماذج واإلعالنالمعلومات في شركات الدعاية 

 المالي لشركات داءاألديناميكية ونتائج الدراسة أكدت أن طول مدة العالقات تساهم في 

 المالي العالي تنمو بسرعة اكبر من الشركات األداء، والشركات ذات واإلعالنالدعاية 

 وأداء وفعالية وعمر وإبداع حجم أنعدة فرضيات أكدت .  المالي المنخفضاألداءذات 

 العناصر التي تحدد طول مدة عالقة الشركة أهم، من واإلعالنومكانة شركات الدعاية 

  . ئنهامع زبا
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 The Design Strategy & It’s Interface With" : بعنـوان )Mallick,1993(دراســة  -

Manufacturing     & Marketing Strategies". 

يعد تصميم المنتج واحداً من أهم المصادر المشتركة التي من الممكن إدارتها           

ة تصميم المنتجات والتي تمارس ومع ذلك، فإن إدار. إستراتيجياً لكسب فوائد المنافسة

إلى المعرفة النظامية ) الواليات المتحدة(تفتقر المنطقة .  اليوم، تعد فناً أكثر من علم

والمنطقية التي من الممكن تعميمها ونادراً ما تكون مفهومة من قبل الناس الذين يديرون 

ة والجامعات إن الجهود، في الوقت الحاضر، محصورة في المنظمات الخاص. األعمال

هدفت هذا الدراسة الى المساهمة في جهد . لتحويل إدارة المنتوجات إلى نظام  عمل ثابت

يتم تعريف التصميم وإستراتيجية التصميم : في الجزء األول من الدراسةف .قليل لكنه هام

، وتطوير هيكل مفهوم لتسهيل التحليل تصنيفي لمسألة إدارة تصميم األعمالمن منظور 

ويتم أيضاً تطوير الهيكل لمزج إستراتيجية التصميم مع إستراتيجيات .  اتيجياالستر

 يتم تحليل خمس قضايا منشورة تتعلق بإدارة :وفي الجزء الثاني .التسويق والتصنيع

تصميم المنتجات تستخدم هذه اإلستراتيجية وتستخدم الهيكل المطّور لتوضيح مالئمتها 

تجات من ضمن مجال البحث لتطبيق الهيكل المطور وتم تطوير ثالثة من .كأداة فكرية

 .عليها، لكسب منظور إستراتيجي ضمن موقف إدارة التصميم الظاهرة في تلك القضايا

أخيراً، كنتيجة لهذه الدراسة، تم تطوير مدخل نظري للرقابة للتأكد من تنسيق التصميم، و

كما طور هذا المدخل . والتصينع، وإستراتيجيات التسويق من خالل دورة حياة المنتج

للكشف عن المقايضات التي تظهرت بين إستراتيجية التصميم العالمي واإلستراتيجية التي 

  .تتضمن تنويع المنتج بإستخدام مبادئ تصميمية محلية معينة
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 Organizational Structure and the Creative" : بعنوان)Bowne, 2004(دراسة بعنوان  -

Process".                                                                                                                      

يمكن للميزة االبتكارية أن تكون مصدراً ذا قوة كبيرة للفوائد التنافسية في            

اع، واالبتكار، والقدرة اإلبد: في الحقيقة. الفنون، أو العلوم، أو الحياة نفسها األعمال، أو

قامت هذه . على التكيف، وتغيير الهياكل التنظيمية، تُرى كأسس للنجاح في عدة منظمات

 الواضح بين لالنفصال نموذج جرافيكي للتحقق من المسببات الممكنة باستخدامالدراسة 

في الواليات (تم تطبيق النموذج على منظمات بسيطة ومالئمة . النظرية والمالحظة

لكي يتم التحقق من العالقات بين اإلبداع المنفرد، واإلبداع التنظيمي والهيكل ) متحدةال

هناك معادلة بسيطة للنموذج الجرافيكي تم التحقق منها بشكل تحليلي، ومعادلة . التنظيمي

وبينت نتائج النموذج أن الهيكل، .  نموذج مونتي كارلوباستخداممطورة أيضاً تم تحليلها 

وإن أكثر المنظمات المربحة هي . ولوية  بالضرورة لألداء اإلبداعي المتناميلن يعطي األ

وأظهر النموذج أن التنامي في اإلبداع .  تلك التي غيرت هيكلها إلى هيكل ذي تكامل عاٍل

 من الممكن أن ال تتطور، وفي الحقيقة، من الممكن أن ينقص من اإلبداعيةالمنفرد والقيادة 

  .اإلبداع التنظيمي

 Design & Implantation a Concept of Structured" : بعنوان)Sauber,2004( دراسة  -

Innovation Strategy Formulation". 

كيف يمكن لصياغة مفهوم هيكلة :"  اإلجابة على السؤال الملحإلىهدفت الدراسة             

تطلبت هذه الدراسة إجراء  " االبتكار أن تطبق التصميم واالبتكار في المنظمة؟إستراتيجية

 وجود النظرية، تم تطوير عملية أساسمرحلة المقابالت على : بحثياً على مرحلتين، أوالً
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بذلك، ترتكزت هذه العملية على األداة االبتكارية التي  و.صياغة إستراتيجية االبتكار

كار الذي ويمكن رؤية هذه الهيكلية كمسودة في نظام االبت. تسعى إلى هيكلية االبتكار

يسمح بفهم نظام االبتكار للشركة من حيث التعقيد، وتداخل األنظمة وتقييمها، والتي يجب 

وباالضافة الى ذلك، فإن هيكلية االبتكار . أن تكون أساس إدارة الشركة وإلتخاذ القرارات

تعد كأداة تساعد اإلبداع في المستوى اإلستراتيجي في الشركة إلستخالص التكنولوجيا 

إن توحيد هيكلية  .كارات األعمال من جهة، وابتكارات المنظمات من جهة أخرىوابت

االبتكار مع عملية صياغة إستراتيجية االبتكار، المصمم يعد أساس دعم اإلدارة لممارسة  

 تقييم وتطبيق عملية صياغة إستراتيجية تم: في المرحلة الثانية كنتيجة. نظام االبتكار

 في عدة منظمات ابتكاريهية االبتكار الجديدة لتسعة تطويرات االبتكار، المصمم وهيكل

وبناء على العناصر المطبقة، الصادرة حديثاً الخاصة بعملية  ابتكاريه مختلفة في سويسرا،

   .صياغة إستراتيجية االبتكار مع وجود المبادئ اإلدارية الواسعة والشاملة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

75

  ما یمیز الدراسة الحالیة    7- 2
  
  

 أنـه ال يوجـد   -على حد علم الباحثة -ظهر السابقة الدراسات جعةمرا من خالل

دراسات تتعلق بإدارة التصميم باألردن، فتعد هذه الرسالة من الرسائل الرائدة فـي إدارة              

 تبحث في جانب هام وحيوي وهـو تطبيـق         الدراسة الحالية تتميز بأنها   كما أن   . التصميم

 العاملة  في األردن ومعرفة دورها في تحقيق    إدارة التصميم في شركات اإلنشاء والتعمير     

الميزة التنافسية في تلك الشركات، حيث أن معظم الجهود والبحوث كانت موجهة لدراسة             

 التـي تناولـت إدارة التـصميم        األولى، وهذه الدراسة    أخرىالميزة التنافسية من ناحية     

 .وتحقيق الميزة التنافسية
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  المقدمة 1 – 3

: بينت في هذا الفصل المنهجية المطبقة في إجراء الدراسة حيث ة الباحثتناولت

متغيرات مجتمع الدراسة وعينتها، تصميم الدراسة، مصادر الحصول على المعلومات، 

 في إيجاد مستخدمةاألساليب اإلحصائية الالدراسة ونموذجها، مراحل تطوير القياس، 

   .العالقة بين متغيرات الدراسة
  

   الدراسة منھج2 – 3

 التحليلي في عرض البيانات، وتحليل النتائج الذي تهدف تم اتباع المنهج الوصفي

إلى معرفة عالقة إدارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسية، وذلك باستخدام األسلوب 

  .التطبيقي
  

  ناتمصادر الحصول على البیا 3 –3

  :لقد تم جمع البيانات باتباع أساليب مختلفة، حيث

 تم تحديد اإلطار النظري للدراسة باالعتماد على المراجع والدوريات والتقارير  .1

 .والدراسات الجامعية ذات الصلة بالموضوع

 االستبانة، وهي أداة القياس الرئيسة والمعول عليها في هذه الدراسة لجمع البيانات  .2

ي جميع متغيرات األنموذج، ضمن قسمين رئيسين، وعلى النحو وقد صممت لتغط

 :اآلتي

شمل القسم األول إدارة التصميم، متضمناً إدارة التصميم في المستوى ) أوالً(

والمستوى التشغيلي، ) األعمال(اإلستراتيجي، باإلضافة إلى المستوى التكتيكي 
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نظمة التصميم، عمليات والمتضمنة خمسة محاور رئيسة وهي الرسالة، السياسات، أ

  . التصميم، المشروع النهائي

شمل القسم الثاني الميزة التنافسية، متضمناً ثالثة محاور رئيسة أيضاً وهي ) ثانياً(

 . اإلبداع واالبتكار، الجودة، جمالية التصميم

 

  مجتمع الدراسة وعینتھا 4 –3

ى والتي تصنف فـي     ميع شركات اإلنشاء والتعمير الكبر    يتكون مجتمع الدراسة من ج    

حسب تعليمات تـصنيف    (يقل عن مليون دينار      الدرجة األولى بحيث يكون رأس مالها ال      

تحقيـق  ولغايـات    ،شركة) 14(البالغ عددها   و) 2007نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين،   

 مـن   %42أي بنسبة   (شركات  ) 6(مكونة من    قصديهعينة  أهداف الدراسة فقد تم اختيار      

ة على عينة مختـار  استبانه) 200(، وتم توزيع )6(، كما يبين الجدول رقم    )ةمجتمع الدراس 

، اسـتبانه  )172( وقد تم اسـترجاع   ،من المهندسين المعماريين العاملين في هذه الشركات      

 األولية وذلك لجمع البيانات     اإلحصائي ألغراض التحليل    استبانه )167(وكان صالحاً منها    

  ).تلالستبيانادد الكلي من الع %83.5أي بنسبة ( منها
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  عينة الدراسة من شركات اإلنشاء والتعمير العاملة في األردنأسماء ) 6( جدول
 

 

 

   مراحل تطویر أداة القیاس 5 –3

قامت الباحثة بتطوير  ، وأسئلتها وفرضياتها،بعد أن تم تحديد مشكلة الدراسة

 ا في صورتهةانستب االتحتوا، والدراسةوصياغة فقرات االستبانة بما يعكس متغيرات 

  :النهائية على األجزاء اآلتية
 

 والذي تنقسم إلى إدارة التصميم في .والمتمثل في إدارة التصميم   : الم ستقل  المتغیر  

 .، والتشغيلي)األعمال(المستوى االسترتيجي، والتكتيكي 

والمعبر عنها بثالثة محاور ، بتحقيق الميزة التنافسيةوالمتمثل  :التابع تغیرالم

  . رئيسة
  

   ةان    إختیار مقیاس االستب1-5-3
 نه يعتبر من أكثر    أفي ذلك   والسبب   الخماسي، Likertياس ليكرت    مق اختيارلقد تم   

اً لقياس اآلراء لسهولة فهمه وتوازن درجاته، حيث يشير أفراد العينـة            استخدامالمقاييس  

  الجنسية  اسم الشركة  التسلسل
  أردنية  دار العمران 1
  أردنية  مهندسون مستشارون- سجما 2
  أردنية  فارس فارس  3
  أردنية  آربتك جردانة 4

5 
إتحاد المستشاريين للهندسة 

  يئةوالب
  أردنية

  أردنية  المستشار للهندسة 6
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 على مدى موافقتهم على كل عبارة من العبارات التـي يتكـون منهـا     ختبارالخاضعة لال 

  :ات على النحو التاليستجابوقد ترجمت اال ، المقترحتجاهمقياس اال

  منخفضة جداً  منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جداً
  درجة) 1(  درجة) 2(  درجات) 3(  درجات) 4(  درجات) 5(

  

) ، ومنخفضةمتوسطةمرتفعة، (الموافقة حددت ثالثة مستويات هي ولتحديد درجة   

 (Sekaran,2002):بناء على المعادلة اآلتية

  
  

  
  

  2.33 أقل من – 1ضة من وبذلك تكون الدرجة المنخف

  3.66 – 2.33والدرجة المتوسطة من 

  فأكثر 3.67والدرجة المرتفعة من 

  

  )ةناالستبا (االختبارات الخاصة بأداة القیاس    2-5-3

  ):Content Validity(صدق المحتوى 

 االستعانة بنخبة منتقاة من المحكمين لألداة المحتوى تطلب التحقق من صدق فقد       

 والقياس والتقويم بقصد واإلحصاء  اإلدارة، علومإلى التدريسية المنتمين الهيئة اءأعضمن 

في الذي أكسبهم سمعة األلمعية  من خزينهم المعرفي ومنحنى الخبرة اإلفادة

  . دقة وموضوعية في القياسأكثر األداةاختصاصاتهم، مما جعل 
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  ).1  الملحقأنظر(، ينمحكم أربعة :وقد بلغ عدد المحكمين

، ا تعديل في فقراتهإجراء بعد األداةستقر الرأي على افقد ألراء المحكمين ونتيجة   

 التحكيم اجتيازهإ قبل األداة تغة وصححا صيوإعادة اً، تثبيتاً وجمعاً، شطراً وحذفإضافة

  ).2أنظر الملحق (فقرات االستبانة عتماد إ إلى، وقد تم التوصل ا وبعدهاًلغوي

للمهندسين المعماريين في ورتها النهائية والموجهة تكونت أداة الدراسة بص  

  :فقرة موزعة، كالتالي) 64(من الشركات عينة الدراسة 

  

  .المحور األول والثانيوتضم  ،)في المستوى االستراتیجي(إدارة التصمیم   .1

  .المحور الثالث والرابعوتضم  ،) األعمال-في المستوى التكتیكي(إدارة التصمیم  .2

  .المحور الخامسوتضم  ،)في المستوى التشغیلي (إدارة التصمیم .3

 .، وتضم المحور السادس والسابع والثامنالمیزة التنافسیة .4

     :ثبات األداة
للحصول على أداة قادرة على جمع معلومات دقيقة البد أن تكون تلك األداة قادرة   

 ة الباحثتلذلك قام. على إعطاء إجابات ثابتة نسبياً، ويعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة

 من خارج أفراد مهندسا معمارياً) 30(داة على أفراد عينة الثبات والمكونة من األبتطبيق 

 Cronbach(معادلة كرونباخ ألفا بتطبيق ، وتم التحقق من الثبات  مرتينعينة الدراسة

Alpha .(رى،  أخإلى كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة حيث أن أسلوب

التماسك بين فقرات المقياس، إضافة لذلك فإن معامل ط ورتباوهو يشير إلى قوة اال

)Alpha ( وللتحقق من ثبات أداة الدراسة بهذه الطريقة، طبقت . لثباتليزود بتقدير جيد

عدم وجود من  وعلى الرغم. رجات أفراد عينة الثباتدعلى )Cronbach Alpha(معادلة 
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 < Alpha(  من الناحية التطبيقية يعدلكن) Alpha(المناسبة يم قياسية بخصوص الققواعد 

انظر . (Sekaran,2002)والعلوم اإلنسانية باإلدارة معقوال في البحوث المتعلقة ) 0.60

  ).7(الجدول 

  
  )كرونباخ ألفا(  االستبانةألبعادمعامل ثبات االتساق الداخلي  )7(جدول 

 α )ألفا (قیمة  المحور

 0.86  الرسالة

  0.86  لسياساتا

  0.87  التصميم.انظمة

  0.90  التصميم.عمليات

  0.92  النهائي.المشروع

  0.91  إدارة التصميم

  0.94  اإلبداعو.االبتكار

  0.87  الجودة

  0.92  التصميم.جمالية

  0.96  التنافسية.الميزة
  

يدل  عاليوتدل معامالت الثبات هذه على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات 

  .(Sekaran,2002) درة األداة على تحقيق أغراض الدراسة قعلى
  

   ةن    إجراءات توزیع االستبا3-5-3
 علـى أفـراد عينـة       ا تم توزيعه  ،ا وثباته اه والتأكد من صدق   ةانستببعد إكمال اال  

تم معاملتها بسرية تامة وهي     التي يتم جمعها من أفراد العينة فقد        وأن المعلومات   . الدراسة

ل المباشـر بتـسليم كـل     أسلوب االتـصا   ة الباحث توأستخدم. العلمي فقط لغايات البحث   
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ـ    ، وبعد أسبوعين من تاريخ التوزيع تم        مستجيب نسخة  قامـت  م  جمعها بالطريقة نفسها، ث

  . SPSSيانات عن طريق استخدام الحاسوب  بتحليل البالباحثة
  

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 6 –3

ـ  قامتفرضياتها  بار  اخت الدراسة و  أسئلة عن   لإلجابة  األسـاليب  باسـتخدام    ة الباحث

  :  مما يليتتألفالمناسبة والتي  اإلحصائية

 .  للتحقق من ثبات أداة الدراسة)Cronbach Alpha( معادلة كرونباخ ألفا §

 . لتحديد معدل استجابة أفراد العينة لمتغيرات الدراسةالمتوسطات الحسابية §

لتشتت المطلق لقيم اإلجابات عن وسطها  لقياس درجة ااالنحرافات المعيارية  §

 . الحسابي

 .والتابعةمتغيرات المستقلة ال العالقة بينوذلك لقياس والمتعدد تحليل االنحدار البسيط  §
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  الفـصل الرابع

  مناقشة نتائج التحلیل اإلحصائي واختبار الفرضیات
  

  المقدمة 1-4
  عرض بیانات عینة الدراسة 2-4
  تبار فرضیات الدراسةخا 3-4
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  المقدمة 1-4
 إلى عرض نتائج التحليل اإلحصائي التي تم يهدف هذا الفصل بشكل رئيس

، حيث SPSS التوصل إليها من خالل استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 .ختبار الفرضياتتم ا

  عرض بیانات عینة الدراسة 2-4
  

 العمر، والمؤهل العلمي، الجزء إلى خصائص عينة الدراسة من حيث هذا يتطرق

ومدة الخبرة في المؤسسة، وعدد المؤسسات التي عمل بها سابقاً، ومدة الخبرة في 

، والذي يبين تلك الخصائص) 8(ويظهر الجدول . ، والمسمى الوظيفياألخرىالمؤسسات 

 30 أفراد العينة هم بأعمار أقل من كأكثر تكرار من) %70,1(أن فئة العمر بتكرار نسبته 

سنة ويدل ذلك على أن الفئة الشبابية هي التي تأخذ مجال التصميم وذلك ضماناً وحفاظاً 

من أفراد ) %92,8( وإن الغالبية الساحقة  بنسبه .على النظرة الحديثة في تطور التصميم

لبات العمل تعتمد بشكل العينة المؤهل العلمي لديها من  حملة البكالوريوس وذلك ألن متط

أكبر على الشهادات المهنية والدورات في برامج التصميم الحديثة التي تعمل على زيادة 

وأن الغالبية العظمى من أفراد العينة . كفاءة المهندس في التصميم من الشهادات االكاديمية

مؤسسات  سنوات، فال يتوقع أن يكون لديهم خبرة في 5خبرتهم أقل من ) %82,6(بنسبة 

هم مهندسون المصممين، ) %85,0(وإن الغالبية الساحقة من أفراد العينة بنسبة . أخرى

وذلك ألهمية وجود العدد الكبير من المهندسين في قسم التصميم لحاجته إلى مهارات 

  . عديدة ومتنوعة في عمل تصميم المشاريع
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  وصف أفراد عينة الدراسة  ):8(جدول 

 النسبة المئویة  تكرارال  الفئة  المتغیر  الرقم
(%)  

  70.1  117   سنة30أقل من 
  15.0  25   سنة39 – 30من 
  10.2  17   سنة49 – 40من 

  العمر  1

 4.8  8   فأكثر50من 

  92.8  155  بكالوريوس
  3.0  5  دبلوم عالي
 4.2  7  ماجستير

  المؤھل العلمي 2

 0 0  دكتوراه

  82.6  138    فما دونات  سنو5
  10.2  17   سنوات10 – 6

  4.8  8   سنة     11-15
مدة الخبرة في   3

  المؤسسة الحالیة
 2.4  4   سنة فأكثر   16

  49.7  83 واحدة-0
  21.0  35 اثنتان
  22.8  38 ثالث

4  
عدد المؤسسات 
التي عملت بھا 

  سابقًا
 6.6  11 اربع فأكثر

  83.2  139    فما دون سنوات 5
  7.2  12   سنوات10 – 6

  5  1.2  2   سنة     11-15
مدة الخبرة في 

المؤسسات 
  االخرى

 8.4  14   سنة فأكثر   16

  1.2  2 مدير تنفيذي/ مدير عام
  7.2  12 مدير مشروع
  المسمى الوظیفي  6  6.6  11 رئيس قسم

 85.0  142 مصمم/ مهندس
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وتحقيق العالقة بين إدارة التصميم في المستوى االستراتيجي وللتعرف على   

 بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات ة الباحثت استعانالشركة للميزة التنافسية

  .ومستوى الموافقةالمعيارية، ودرجة أهمية الفقرة 

  :يلي  يتضح ما)9(الجدول بمطالعة بيانات  

مفهوم : إدارة التصميم في المستوى اإلستراتيجي أن مجمل هذا المحور وهو -1

) 3.70(وسطاً حسابياً عاماً بلغ حقق قد  الرسالة  مفهومن أن بعد، فقد تبيالرسالة 

  ).0.66( معياري عام بلغ وبانحراف

) 3.96(الفرعية لهذا المحور  درجة الموافقة بين  عناصرأما على مستوى ال  -2

 االستشاراتتسعى الشركة ألن تكون الرائدة في مجال ) "1(للعنصر رقم 

تأخذ الشركة " ) 5(رقم  للعنصر) 2.87 (، وألولىاالذي احتل المرتبة " العقارية 

الذي احتل المرتبة  ،"وين رسالة الشركة بعين اإلعتبار آراء المهندسين في تك

االخيرة، ويظهر أن الشركات دائماً تسعى ألن تكون ذات ميزة تنافسية عالية 

ورائدة في مجالها ويجب على الشركات أن تأخذ آراء المهندسين في تكوين 

 .لة الشركة لتحقيق ميزة تنافسية عاليةرسا

 %75من بين العناصر الثمانية المشمولة في هذا المحور حاز ستة منها بنسبة  -3

 على درجة موافقة متوسطة، %25على درجة موافقة مرتفعة، واثنان فقط بنسبة 

   .وذلك يدل على تأكيد دور التصميم في رسالة الشركات
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  )9(جدول 

إلجابات أفراد عينة الدراسة ومستوى الموافقة ات المعيارية نحرافواالالمتوسطات الحسابية 
  الرسالة مفهوم : ستراتيجيإدارة التصميم في المستوى اال عن 

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

مستوى 
  االهمية

  درجة
   الموافقة

1 
ستشارات ركة ألن تكون الرائدة في مجال االتسعى الش 

   .يةالعقار
  مرتفعة  1 0.94 3.96

2 
تُساهم الشركة في التطوير العقاري مـن مبـاٍن فـي           

  .المنطقة من خالل التصميم
 مرتفعة  4 0.87 3.89

3 
ستثمارية اح الشركة من خالل تقديم مشاريع ا      يقاس نج 

 مرتفعة  3 0.96 3.93   .مبتكرة

4 
  .تؤكد الشركة على هويتها من خالل دعمها للتصميم

  مرتفعة  2 1.12 3.95

5 
تأخذ الشركة آراء المهندسين في تكوين رسالة الشركة        

  متوسطة  8 1.11 2.87   .االعتباربعين 

6 
  .  تؤكد الشركة على تحقيق الجودة في أداء مشاريعها

 مرتفعة  5 0.71 3.84

7 
  . في أداء مشاريعهااالبتكار واإلبداعتؤكد الشركة على 

 مرتفعة  6 0.82 3.68

8 
لى تقديم خدمات للعمالء تنفرد بها عن       تسعى الشركة إ  

  متوسطة  7 0.83 3.47  . سواها من المنافسين

 0.66 3.70  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام
  مرتفعة  

    

  :يلي  يتضح ما)10(الجدول بمطالعة بيانات  

طبيعة : إدارة التصميم في المستوى اإلستراتيجيأن مجمل هذا المحور وهو  -1

نحراف معياري عام وبا) 3.29( بلغ اً وسطاً حسابياً عامأظهرتفقد  السياسات

)0.64( . 
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للعنصر ) 3.73(الفرعية لهذا المحور  درجة الموافقة بين  عناصرأما على مستوى ال -2

 الذي احتل المرتبة االولى، و " تؤكد الشركة على تطبيق إستراتيجية التصميم ")1(رقم 

 الشركة حوافز مادية ومعنوية ألصحاب األفكار  تقدم" )6(للعنصر رقم  )2.62(

الذي احتل المرتبة االخيرة، ويدل ذلك على أنه يجب االهتمام بتقديم الحوافز  ، ."يةاإلبداع

 .المادية والمعنوية ألصحاب االفكار اإلبداعية

 %12.5  من بين العناصر الثمانية المشمولة في هذا المحور حاز واحد فقط  بنسبة                - 3 

 على درجة موافقة متوسطة، وذلك يدل       %87.5درجة موافقة مرتفعة، وسبعة بنسبة      على  

  .على وجود ضعف في وضع السياسات الشركة التي تؤكد على التصميم

  )10(جدول 

إلجابات أفراد عينة الدراسة  ومستوى الموافقة ات المعياريةنحرافالمتوسطات الحسابية واال
   طبيعة السياسات: تراتيجيإدارة التصميم في المستوى اإلسعن 

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

مستوى 
  االهمية

  درجة
   الموافقة

1 
   .تؤكد الشركة على تطبيق إستراتيجية التصميم

  مرتفعة  1 0.68 3.73

2 
   .تقوم الشركة بتعريف نظام إدارة التصميم للعاملين

 متوسطة  7 0.76 3.13

3 
   .سترتيجية التصميمنة محددة لتطبيق اتعد الشركة مواز

 متوسطة  6 0.78 3.31

4 
ستخدام أحـدث التكنولوجيـا     على ا  تحرص الشركة   

  متوسطة  2 0.95 3.41  .السائدة لتطوير عمليات التصميم

5 
تقوم الشركة بتوزيع المهام على العاملين كل حـسب         

 متوسطة  3 0.98 3.40  .تخصصه في الشركة

6 
مادية ومعنوية ألصحاب األفكـار     تقدم الشركة حوافز    

 متوسطة  8 1.01 2.62  .يةاإلبداع
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7 
ستقطاب أفراد ذوي مـؤهالت فنيـة       تسعى الشركة ال  

 متوسطة  4 1.09 3.37  .وعلمية عالية

8 
  .تُحدد إدارة التصميم معايير األداء المتميز لمشاريعها

 متوسطة  5 0.92 3.34

  متوسطة   0.64 3.29  نحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي واال

  
  :يلي  يتضح ما)11(الجدول بمطالعة بيانات  

 -أ): األعمال (إدارة التصميم في المستوى التكتيكي أن مجمل هذا المحور وهو  -1

) 3.62(وسطاً حسابياً عام بلغ ) 11(وكما هو موضح بالجدول أنظمة التصميم 

  ). 0.62(نحراف معياري عام باو

) 3.97(رعية لهذا المحور  درجة الموافقة بين الف عناصرأما على مستوى ال  -2

 " تؤكد إدارة التصميم على دور مدير التصميم في أداء العمل ")4(للعنصر رقم 

 تشجع إدارة التصميم " )7(للعنصر رقم  )3.29(الذي احتل المرتبة االولى، و

خيرة، الذي احتل المرتبة اال ،" ية جديدةإبداعأسلوب العمل الجماعي إلنتاج أفكار 

وذلك تأكيد على دور المدير في أداء العمل في الشركة وضعف في تشجيع اإلدارة 

 .إلسلوب العمل الجماعي إلنتاج أفكار إبداعية جديدة

 على %50 من بين العناصر الثمانية المشمولة في هذا المحور أربعة منها  بنسبة  -3

وسطة، وذلك يدل  على درجة موافقة مت%50درجة موافقة مرتفعة، وأربعة بنسبة 

على أن دور أنظمة التصميم بحاجة إلى المزيد من تأكيد دورها في شركات 

 .التصميم
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  )11(جدول 

إلجابات أفراد عينة الدراسة ومستوى الموافقة ات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية واال
   أنظمة التصميم-أ): األعمال (إدارة التصميم في المستوى التكتيكي عن 

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

مستوى 
  االهمية

  درجة
   الموافقة

1 
تحرص إدارة التصميم على تحليل احتياجات ورغبات 

  .العمالء
  مرتفعة  3 0.73 3.86

2 
تحرص إدارة التصميم علـى التنـسيق بـين أقـسام           

  ).التسويق، اإلتصاالت، التصميم(
 متوسطة  6 0.73 3.41

3 
   . التصميم على توضيح أساسيات التصميمتعمل إدارة 

 متوسطة  7 0.78 3.36

4 
تؤكد إدارة التصميم على دور مدير التصميم فـي أداء   

  مرتفعة  1 0.88 3.97  .العمل

5 
تعمل إدارة التصميم على تحديد برامج زمنية من بداية      

  مرتفعة  2 0.75 3.92  .المشروع حتى التسليم النهائي له

6 
يم على توزيع المهام التصميمية على تعمل إدارة التصم

  مرتفعة  4 0.89 3.72  .فرق العمل

7 
تشجع إدارة التصميم أسلوب العمل الجماعي إلنتـاج        

 متوسطة  8 1.05 3.29  . ية جديدةإبداعأفكار 

8 
تـسويق  (تضع إدارة التصميم تصوراً مبدئياً لعمليتي       

  متوسطة  5 1.02 3.44  ).وتصميم المشروع

  متوسطة   0.62 3.62  ي واإلنحراف المعياري العامالمتوسط الحساب

  

  : يتضح مايلي)12(الجدول بمطالعة بيانات  

-ب): األعمال(المستوى التكتيكي إدارة التصميم على أن مجمل هذا المحور وهو  -1

  .)0.72(وبإنحراف معياري عام ) 3.62( بلغ اًوسطاً حسابياً عامعمليات التصميم 
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) 3.87(لفرعية لهذا المحور  درجة الموافقة بين  ا عناصرأما على مستوى ال  -2

الذي احتل "   تحدد إدارة التصميم خطوات مراحل التصميم ")1(للعنصر رقم 

تقوم إدارة التصميم بجمع األفكار  " )5(للعنصر رقم  )3.25(، واألولىالمرتبة 

، " )Brainstorming( العصف الذهني بأسلوبلتصميم المشروع من فريق العمل 

، وذلك يدل على االهتمام بتحديد إدارة التصميم األخيرةلذي احتل المرتبة ا

لخطوات مراحل التصميم وضعفاً في جمع األفكار لتصميم المشروع من فريق 

 .  العصف الذهنيبأسلوبالعمل 

 على %50 من بين العناصر الثمانية المشمولة في هذا المحور أربعة منها  بنسبة  -3

 على درجة موافقة متوسطة، وذلك يدل %50 وأربعة بنسبة درجة موافقة مرتفعة،

 من قبل االهتمامعلى أن دور عمليات التصميم هامة وبحاجة إلى زيادة في 

  .اإلدارة

  )12(جدول 

إلجابات أفراد عينة الدراسة  ومستوى الموافقة ات المعياريةنحرافالمتوسطات الحسابية واال
   عمليات التصميم-ب): األعمال (كي إدارة التصميم على المستوى التكتيعن 

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

مستوى 
  االهمية

  درجة
   الموافقة

1 
  .تحدد إدارة التصميم خطوات مراحل التصميم

  مرتفعة  1 0.70 3.87

2 
تقوم إدارة التصميم بتقديم معلومات عن مضمون 

  .المشروع والتعريف به
  ةمرتفع  4 0.80 3.80

3 
تسعى إدارة التصميم إلى إتباع خطوات متتابعة فـي         

  متوسطة  5 0.86 3.52  ).نظام متكامل(عملية التصميم 
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4 
تقوم إدارة التصميم بعمل تحليل ألهـداف التـصميم         

 متوسطة  7 0.88 3.34   . الحالي للمشروع

5 
تقوم إدارة التصميم بجمع األفكار لتصميم المشروع من 

ــلوب    ــل بإس ــق العم ــذهني  فري ــصف ال الع
)Brainstorming.(  

 متوسطة  8 1.12 3.25

6 
تقوم إدارة التصميم بعمل أبحاث لتـصاميم مـشاريع         

 متوسطة  6 1.01 3.44  .مشابهة في الميدان

7 
تسعى إدارة التصميم إلى حل المشاكل التـي تتعلـق          

  مرتفعة  1 0.93 3.87  .بالتصميم

8 
   .يمتسعى إدارة التصميم إلى تطوير وتحديث التصم

  مرتفعة  3 1.07 3.86

  متوسطة   0.72 3.62  نحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي واال

  

  :يلي  يتضح ما)13(الجدول بمطالعة بيانات  

المشروع (إدارة التصميم في المستوى التشغيلي أن مجمل هذا المحور وهو  -1

) 3.51(وسطاً حسابياً عاماً بلغ ) 13(، فقد أظهرت نتائج الجدول )النهائي

  ). 0.79( عام بلغ  وبانحراف معياري

) 3.78(الفرعية لهذا المحور  درجة الموافقة بين   عناصرأما على مستوى ال  -2

تقوم إدارة التصميم بعمل تعديالت وتحسينات على المشروع في ") 6(رقم  للعنصر

تحرص  " )7(للعنصر رقم  )3.19( الذي احتل المرتبة االولى، و".مراحله المختلفة

إدارة التصميم على وجود فريق متخصص لتقييم مستوى األداء حسب المعايير 

الذي احتل المرتبة االخيرة، ويدل ذلك على االهتمام بعمل تعديالت ، "العالمية
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 المختلفة وضعف االهتمام بوجود فريق مراحلهوتحسينات على المشروع في 

 .متخصص لتقييم مستوى األداء حسب المعايير العالمية

 على %25 بين العناصر الثمانية المشمولة في هذا المحور إثنان منها  بنسبة من -3

 على درجة موافقة متوسطة، وذلك يدل %75درجة موافقة مرتفعة، وستة بنسبة 

على ضعف االهتمام بالمشروع النهائي والذي هو من أهم المراحل التي يتم تنفيذ 

  . المشروع فيها

  )13(جدول 

إلجابات أفراد عينة الدراسة ومستوى الموافقة ات المعيارية نحرافواالالمتوسطات الحسابية 
  )المشروع النهائي(إدارة التصميم في المستوى التشغيلي عن 

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
   الموافقة

1 
  .تحرص إدارة التصميم على تقييم التصميم قبل تنفيذه

  مرتفعة  2 1.04 3.71

2 
  .تتابع إدارة التصميم  دور مدير المشروع عند التنفيذ

  متوسطة  5 1.02 3.51

3 
  .تؤكد إدارة التصميم على تنفيذ التصميم بدقة

  متوسطة  3 0.94 3.63

4 
توفر إدارة التصميم فرق متابعة لمراحل العمـل فـي      

  متوسطة  4 0.92 3.56   . المشروع

  متوسطة  6 0.98 3.42  .قييم نهائي للمشروعتعمل إدارة التصميم على ت 5

6 
تقوم إدارة التصميم بعمل تعديالت وتحـسينات علـى         

  مرتفعة  1 1.02 3.78  .المشروع في مراحله المختلفة

7 
تحرص إدارة التصميم على وجود فريق متخـصص        

  متوسطة  8 0.86 3.19  .لتقييم مستوى األداء حسب المعايير العالمية

8 
) Feedback(صميم التغذية الراجعـة     تعتمد إدارة الت  

  متوسطة  7 1.02 3.28  .لتحسين مستوى أدائها
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  متوسطة   0.79 3.51  نحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي واال

  
  

  :  بأبعادها المحددة بالدراسةالميزة التنافسيةوأما ما يتعلق ب

  :يلي  يتضح ما)14(الجدول بمطالعة بيانات  

 )3.26(عاماً بلغ  وسطاً حسابياً اإلبداع و االبتكارهو أن مجمل هذا المحور و -1

  . )0.88(بلغ عام نحراف معياري وبا

) 3.57(الفرعية لهذا المحور  درجة الموافقة بين   عناصرأما على مستوى ال  -2

ستقطاب كفاءات وخبرات من أفراد تحرص الشركة على ا) "3(للعنصر رقم 

الذي احتل المرتبة االولى، "ميم مميزين ومبدعين لتوظيفهم في أعمال التص

ية داخل اإلبداعتقدم الشركة الحوافز ألصحاب األفكار "  )8(للعنصر رقم  )2.65(و

الذي احتل المرتبة االخيرة، ويدل ذلك على اهتمام الشركة على ، "الشركة

ستقطاب كفاءات وخبرات من أفراد مميزين ومبدعين لتوظيفهم في أعمال ا

 . ية داخل الشركةاإلبداعالحوافز ألصحاب األفكار تقديم ، وضعفاً في التصميم

 %100 من بين العناصر الثمانية المشمولة في هذا المحور، الثمانية جميعهم بنسبة  -3

على درجة موافقة متوسطة، وذلك يدل على الضعف الكبير إلهتمام الشركات في 

 .دور االبداع واالبتكار
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  )14(جدول 
إلجابات أفراد عينة الدراسة ومستوى الموافقة ات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية واال

  اإلبداع و عن االبتكار

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

مستوى 
  االهمية

  درجة
   الموافقة

1 
 المجال للمصممين للتعبير بحرية فساحبإتقوم الشركة 

  .عن آرائهم عند التصميم
  متوسطة  6 1.17 3.16

2 
تحرص الشركة على طرح أفكار مبتكـرة ومبدعـة         

  .لتصميماتها
  متوسطة  2 1.17 3.56

3 
ستقطاب كفاءات وخبرات مـن     اتحرص الشركة على    

  متوسطة  1 0.97 3.57  .أفراد مميزين ومبدعين لتوظيفهم في أعمال التصميم

4 
ستخدام الخامات المختلفة الجديدة تحرص الشركة على ا
  متوسطة  4 0.87 3.47  .لتحقيق مشاريع مبتكرة

5 
ستخدام أساليب تكنولوجية جديدة تحرص الشركة على ا

  .لتحقيق مشاريع مبدعة ومبتكرة
  متوسطة  3 0.96 3.48

6 
توفر الشركة اإلمكانات المادية والمعنويـة لموظفيهـا    

  متوسطة  7 0.99 2.81  .االبتكار واإلبداعلتشجيعهم على 

7 
مية مبدعـة   تحرص الشركة على إنتاج أفكار تـصمي      

  متوسطة  5 1.08 3.37  .تختلف جذريا عن ما يتبعه المنافسون

8 
ية داخل  اإلبداعتقدم الشركة الحوافز ألصحاب األفكار      

  متوسطة  8 1.11 2.65  .الشركة

  متوسطة   0.88 3.26  نحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي واال

  
  : يتضح مايلي)15(الجدول بمطالعة بيانات  

نحراف وبا) 3.52( وسطاً حسابياً عام بلغ الجودة ا المحور وهوأن مجمل هذ -1

   ).0.62(معياري عام 
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) 3.68(الفرعية لهذا المحور  درجة الموافقة بين   عناصرأما على مستوى ال  -2

الذي " . تعتمد الشركة معايير الجودة العالمية في تقييم مشاريعها ")8(للعنصر رقم 

 تحرص الشركة على عقد " )1(لعنصر رقم  ل)3.39(احتل المرتبة االولى، و

الذي احتل المرتبة االخيرة، ويدل ذلك ، "دورات تدريبية للعاملين بشكل مستمر

، معايير الجودة العالمية في تقييم مشاريعهاعلى إهتمام الشركة واعتمادها على 

 .دورات تدريبية للعاملين بشكل مستمروضعفاً في اهتمام الشركة بعقد 

 %12.5ن العناصر الثمانية المشمولة في هذا المحور حاز واحد فقط  بنـسبة         من بي    -3

 على درجة موافقة متوسـطة، ويـدل   %87.5على   درجة موافقة مرتفعة، وسبعة بنسبة       

  .ذلك أن الجودة بحاجة إلى المزيد من االهتمام والتأكيد على دورها
 

  )15(جدول 
إلجابات أفراد عينة الدراسة ومستوى الموافقة ات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية واال

  الجودةعن 

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

مستوى 
  االهمية

  درجة
   الموافقة

1 
تحرص الشركة على عقد دورات تدريبية للعاملين 

  .بشكل مستمر
  متوسطة  8 0.89 3.39

2 
 تؤكد إدارة التصميم على تطبيق معايير الجودة  فـي         

  .جميع مراحل المشروع
  متوسطة  7 0.71 3.41

3 
تحرص الشركة على ضبط الجودة من خـالل فـرق          

  متوسطة  6 0.82 3.45  .متابعة متخصصة للمشروع

4 
تؤكد الشركة على أن الجودة هي مـسؤولية جماعيـة    

  متوسطة  3 0.83 3.58   . لإلداريين والمصممين والمهندسين والمشرفين

  متوسطة  2 0.88 3.65  .رضا عمالئهاتقوم الشركة بتحقيق  5
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6 
تقوم الشركة بتخفيض معدل األخطاء من خالل إختيار        

  متوسطة  5 0.81 3.48  . ذوي الكفاءات العالية

7 
تؤكد الشركة على إستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا 

  متوسطة  4 0.99 3.55  .حفاظاً على الجودة وخفض الكلفة

8 
ة العالميـة فـي تقيـيم       تعتمد الشركة معايير الجـود    

  مرتفعة  1 0.86 3.68  .مشاريعها

  متوسطة   0.62 3.52  نحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي واال

  

  :يلي  يتضح ما)16(الجدول بمطالعة بيانات  

وسطاً ) 16( وكما هو موضح بالجدول جمالية التصميم أن مجمل هذا المحور وهو -1

   ). 0.71(ياري عام نحراف معوبا) 3.78(عام بلغ حسابياً 

) 3.98(الفرعية لهذا المحور  درجة الموافقة بين   عناصرأما على مستوى ال  -2

تسهم جمالية تصميم المشاريع في زيادة إقبال العمالء على  ")7(للعنصر رقم 

تعتمد الشركة  " )8(للعنصر رقم  )3.59(الذي احتل المرتبة االولى، و  " .الشركة

تقوم الشركة ) " 6(والعنصر رقم  ".على نجاح مشاريعهاجمالية التصميم مؤشراً 

الذان احتال  ، "بتخفيض معدل األخطاء من خالل إختيار ذوي الكفاءات العالية

المرتبة االخيرة، ويدل ذلك على ضعف إدراك لدور جمالية التصميم في نجاح 

ختيار الشركة بتخفيض معدل األخطاء من خالل إالمشاريع، وكذلك ضعفاً عند قيام 

 .ذوي الكفاءات العالية
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 %87.5   من بين العناصر الثمانية المشمولة في هذا المحور حاز سبعة بنـسبة                - 3    

على درجة موافقـة متوسـطة،    %12.5درجة    موافقة مرتفعة، وعلى واحد فقط  بنسبة            

  . ويدل ذلك على تأكيد دور جمالية التصميم في إبراز التصميم ضمن مشاريع الشركات

  )16(دول ج
إلجابات أفراد عينة الدراسة  ومستوى الموافقة ات المعياريةنحرافالمتوسطات الحسابية واال

  جمالية التصميمعن 

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

مستوى 
  األهمية

  درجة
   الموافقة

  مرتفعة  3 0.85 3.85  .تحرص الشركة على تقديم مشاريع ذات جمالية عالية 1

2 
تؤكد الشركة على إرضاء عمالئها بتحقيق مشاريع 

  .ذات جمالية عالية
  مرتفعة  2 0.89 3.94

3 
تحرص الشركة على القيمة الجمالية عند بداية التصميم 

  .ألي مشروع 
  مرتفعة  4 0.86 3.82

4 
 نتيجة إالهي  تدرك الشركة أن جمالية التصميم ما

  .اإلبداع واالبتكار
  مرتفعة  6 0.93 3.67

  مرتفعة  5 0.78 3.80  .تدرك الشركة أن الجودة مكملة لجمالية التصميم 5

6 
تقدم الشركة نماذج أولية للعمالء بأحدث التكنولوجيا 

  .لتبرز جمالية المشروع قبل تنفيذه
  متوسطة  7 0.97 3.59

7 
تسهم جمالية تصميم المشاريع في زيادة إقبال العمالء 

  .على الشركة
  مرتفعة  1 0.92 3.98

8 
تعتمد الشركة جمالية التصميم مؤشراً على نجاح 

  .مشاريعها
  متوسطة  7 0.84 3.59

  مرتفعة   0.71 3.78  نحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي واال
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   الفرضیاتاختبار 3-4
  

 في هذا الجانب اختبار فرضيات الدراسة، من خالل استخدام األسلوب تم

ياغتها على أساس مشكلة الدراسة وأسئلتها، وذلك كما اإلحصائي المناسب، والتي تم ص

  :يلي

  
  

  
H0-1:   عالقة ذات دالل ة إح صائیة ب ین إدارة الت صمیم ف ي الم ستوى االس تراتیجي            وجد  تال

عنهـا   ويتفرع .فأق ل  )0.05(وتحقیق الشركة للمیزة التنافسیة عند مستوى دالل ة معنوی ة      

  :الفرضيات الفرعية التالية

 

   :یة األولىالفرضیة الفرع

H0-1-1:    الرس  الة وتحقی  ق ال  شركة للمی  زة     مفھ  ومال توج  د عالق  ة ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین

  .فأقل) 0.05( عند مستوى داللة معنویة التنافسیة

ب تحليل االنحدار الخطـي البـسيط       ستخدمت الباحثة أسلو  الختبار هذه الفرضية ا   

، وكما هو موضح فـي      ميزة التنافسية وتحقيق الشركة لل   الرسالةمفهوم  يجاد العالقة بين    ال

  ).17(الجدول 

  الفرضیة الرئیسة األولى
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  ) 17(جدول 
  وتحقيق الشركة للميزة التنافسية الرسالةمفهوم بين  لعالقةل البسيط نحدارتحليل اال

  )R(  البیان
  االرتباط

)R square(   
معامل 
   التحدید

F 
المحسو

 بة

β   
معامل 
  االنحدار

Sig.* 
مستوى 

  الداللة

وتحقيق  الرسالةمفهوم 
 شركة للميزة التنافسيةال

0.78 0.71 255.163 0.820 0.000 

  )α ≤ 0.05(عند مستوى  إحصائية  ذات داللةرتباط يكون اال*
 

حيث . وتحقيق الشركة للميزة التنافسية الرسالةبين العالقة ) 17( الجدول يوضح  

 سالةالربين إحصائية داللة أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات 

 ≤ 0.05(عند مستوى ) 0.78 (االرتباط، إذا بلغ معامل وتحقيق الشركة للميزة التنافسية

α( وبمعامل تحديد بلغ ،)لميزة امن التغيرات في ) 0.71(، أي أن ما قيمته )0.71

، وهذا يعنى )0.820( قيمة درجة التأثير ت، كما بلغالرسالة ناتج عن التغير في التنافسية

). 0.820(  بقيمة لميزة التنافسيةا يؤدي إلى زيادة في الرسالة واحدة في مةبقيأن الزيادة 

عند دالة وهي ) 255.163( المحسوبة والتي بلغت Fوتؤكد معنوية هذه العالقة قيمة 

وعليه ترفض ، االولى الفرضية الفرعية رفض، وهذا يؤكد صحة )α ≤ 0.05(مستوى 

  :التي تنص على البديلة ووتقبل الفرضية) الصفرية(الفرضية العدمية 

  
  

  
  

 عند الرسالة وتحقیق الشركة للمیزة التنافسیة  مفھومد عالقة ذات داللة إحصائیة بینوجو
 .فأقل) 0.05(مستوى داللة معنویة 
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  :الفرضیة الفرعیة الثانیة 

H0-1-2:          طبیع ة ال سیاسات وتحقی ق ال شركة للمی زة      ال توجد عالقة ذات داللة إح صائیة ب ین 

  .فأقل) 0.05( عند مستوى داللة معنویة التنافسیة

ستخدمت الباحثة أسلوب تحليل االنحدار الخطـي البـسيط         الختبار هذه الفرضية ا   

، وكما هو موضـح     وتحقيق الشركة للميزة التنافسية    طبيعة السياسات      جاد العالقة بين  إلي

  ).18(في الجدول 

  ) 18(جدول 
  السياسات وتحقيق الشركة للميزة التنافسيةطبيعة تحليل االنحدار البسيط للعالقة بين 

  )α ≤ 0.05(عند مستوى  إحصائية  ذات داللةرتباط يكون اال*    
 

 الشركة للميزة السياسات وتحقيقطبيعة العالقة بين ) 18( الجدول يوضح  

داللة  التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات حيث أظهرت نتائج. التنافسية

) 0.74(، إذا بلغ معامل اإلرتباط  الشركة للميزة التنافسيةالسياسات وتحقيقبين إحصائية 

من ) 0.54(، أي أن ما قيمته )0.54(، وبمعامل تحديد بلغ )α ≤ 0.05(عند مستوى 

 قيمة درجة التأثير ت، كما بلغتالسياسا ناتج عن التغير في لميزة التنافسيةاالتغيرات في 

لميزة ا يؤدي إلى زيادة في السياسات واحدة في بقيمة، وهذا يعنى أن الزيادة )0.792(

 المحسوبة والتي بلغت Fوتؤكد معنوية هذه العالقة قيمة ). 0.792(  بقيمة التنافسية

  )R(  البیان
  االرتباط

)R square(   
معامل 
   التحدید

F 
المحسو

 بة

β   
معامل 

  داراإلنح

Sig.* 
مستوى 

  الداللة

السياسات وتحقيق  طبيعة 
 الشركة للميزة التنافسية

0.74 0.54 193.882 0.792 0.000 
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 الفرضية رفض، وهذا يؤكد صحة )α ≤ 0.05(عند مستوى دالة وهي ) 193.882(

التي وتقبل الفرضية البديلة و) الصفرية(وعليه ترفض الفرضية العدمية ، الثانيةفرعية ال

  :تنص على

  

  
  
  
  
  
  

  
H0-2:   إدارة الت   صمیم ف   ي الم   ستوى التكتیك   ي  ال توج   د عالق   ة ذات دالل   ة اح   صائیة ب   ین

 .فأق  ل) 0.05( م  ستوى دالل  ة معنوی  ة عن  د  وتحقی  ق ال  شركة للمی  زة التناف  سیة  ) األعم  ال (

  :الفرضيات الفرعية التاليةفرع منها ويت

   :الفرضیة الفرعیة األولى

H0-2-1:   ب  ین أنظم  ة الت  صمیم وتحقی  ق ال  شركة للمی  زة   ال توج  د عالق  ة ذات دالل  ة اح  صائیة

  .فأقل) 0.05(داللة معنویة عند مستوى  التنافسیة

  

بسيط إليجاد الختبار هذه الفرضية إستخدمت الباحثة أسلوب تحليل االنحدار الخطي ال              

، وكما هو موضح في الجدول      أنظمة التصميم وتحقيق الشركة للميزة التنافسية     العالقة بين   

)19.( 

 

  الفرضیة الرئیسة الثانیة
 

 ال سیاسات وتحقی ق ال شركة للمی زة التناف سیة       طبیع ة د عالقة ذات داللة إح صائیة ب ین   ووج
 .فأقل) 0.05(وى داللة معنویة عند مست
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  ) 19(جدول 
  وتحقيق الشركة للميزة التنافسيةأنظمة التصميم تحليل االنحدار البسيط للعالقة بين 

  )R(  البیان
  االرتباط

)R square(   
معامل 
   التحدید

F 
المحسو

 بة

β   
 معامل

  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 

  الداللة

وتحقيق أنظمة التصميم 
 الشركة للميزة التنافسية

0.83 0.70 376.430 0.933 0.000 

  )α ≤ 0.05(عند مستوى  إحصائية  ذات داللةرتباط يكون اال*
 

وتحقيق الشركة للميزة أنظمة التصميم بين العالقة ) 19( الجدول يوضح  

داللة التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات حيث أظهرت نتائج . التنافسية

، إذا بلغ معامل اإلرتباط وتحقيق الشركة للميزة التنافسيةأنظمة التصميم بين إحصائية 

) 0.70(، أي أن ما قيمته )0.70(، وبمعامل تحديد بلغ )α ≤ 0.05(عند مستوى ) 0.83(

 قيمة ت، كما بلغمة التصميم أنظ ناتج عن التغير في لميزة التنافسيةامن التغيرات في 

يؤدي إلى أنظمة التصميم  واحدة في بقيمة، وهذا يعنى أن الزيادة )0.933(درجة التأثير 

 Fوتؤكد معنوية هذه العالقة قيمة ). 0.933(  بقيمة لميزة التنافسيةازيادة في في 

صحة ، وهذا يؤكد )α ≤ 0.05(عند مستوى دالة وهي ) 376.430(المحسوبة والتي بلغت 

وتقبل ) الصفرية(وعليه ترفض الفرضية العدمية ، االولى الفرضية الفرعية رفض

  :التي تنص علىالفرضية البديلة و

  

  
  

 بین أنظمة التصمیم وتحقیق الشركة للمیزة التنافسیة عالقة ذات داللة احصائیة وجود 
 .فأقل) 0.05(داللة معنویة عند مستوى 
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  :الثانیة الفرضیة الفرعیة 

H0-2-2:         ب ین عملی ات الت صمیم وتحقی ق ال شركة للمی زة        إح صائیة ال توجد عالق ة ذات دالل ة

  . فأقل)0.05(داللة معنویة عند مستوى  التنافسیة

 الباحثة أسلوب تحليل االنحدار الخطـي البـسيط         استخدمتالختبار هذه الفرضية    

، وكما هو موضح فـي  أنظمة التصميم وتحقيق الشركة للميزة التنافسيةإليجاد العالقة بين    

  ).20(الجدول 
 

  ) 20(جدول 
  نافسيةعمليات التصميم وتحقيق الشركة للميزة التتحليل االنحدار البسيط للعالقة بين 

  )α ≤ 0.05(عند مستوى  إحصائية  ذات داللةرتباط يكون اال*    
 

وتحقيق الشركة للميزة التصميم عمليات بين العالقة ) 20(  الجدوليوضح    

داللة حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات . التنافسية

، إذا بلغ معامل اإلرتباط وتحقيق الشركة للميزة التنافسيةالتصميم عمليات بين إحصائية 

) 0.67(، أي أن ما قيمته )0.67(، وبمعامل تحديد بلغ )α ≤ 0.05(عند مستوى ) 0.82(

 قيمة ت، كما بلغالتصميم عمليات  ناتج عن التغير في لميزة التنافسيةامن التغيرات في 

يؤدي التصميم عمليات  واحدة في بقيمة، وهذا يعنى أن الزيادة )0.792(درجة التأثير 

 Fعالقة قيمة وتؤكد معنوية هذه ال). 0.792(  بقيمة لميزة التنافسيةاإلى زيادة في في 

  )R(  البیان
  االرتباط

)R square(   
معامل 
   التحدید

F 
المحسو

 بة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 

  الداللة

وتحقيق عمليات التصميم 
 الشركة للميزة التنافسية

0.82 0.67 340.927 0.792 0.000* 
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، وهذا يؤكد صحة )α ≤ 0.05(عند مستوى دالة وهي ) 340.927(المحسوبة والتي بلغت 

وتقبل ) الصفرية(وعليه ترفض الفرضية العدمية ، االولى الفرضية الفرعية رفض

  :التي تنص علىالفرضية البديلة و

  

  
  
  
  
  
  

H0-3:     ي الم  ستوى  الت  شغیلي  إدارة الت  صمیم ف   ال توج  د عالق  ة ذات دالل  ة اح  صائیة ب  ین

 ويتفرع منهـا  .فأق ل ) 0.05( م ستوى دالل ة معنوی ة    عند   وتحقیق الشركة للمیزة التنافسیة   

  :الفرضية التالية

H0-3-1:        ب ین الم شروع النھ ائي وتحقی ق ال شركة للمی زة       ال توجد عالقة ذات دالل ة اح صائیة

  .فأقل) 0.05(داللة معنویة عند مستوى  التنافسیة

لفرضية إستخدمت الباحثة أسلوب تحليل االنحدار الخطـي البـسيط          الختبار هذه ا  

، وكما هو موضح في المشروع النهائي وتحقيق الشركة للميزة التنافسيةالعالقة بين إليجاد 

 ).21(الجدول 

 

  الفرضیة الرئیسة الثالثة
 

 بین عملیات التصمیم وتحقیق الشركة للمیزة التنافسیة عالقة ذات داللة احصائیة وجود
 .فأقل) 0.05(داللة معنویة ستوى عند م
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  ) 21(جدول 
  المشروع النهائي وتحقيق الشركة للميزة التنافسيةتحليل االنحدار البسيط للعالقة بين 

  )R(  البیان
  االرتباط

)R square(   
معامل 
   التحدید

F 
المحسو

 بة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 

  الداللة

وتحقيق المشروع النهائي 
 الشركة للميزة التنافسية

0.77 0.60 246.833 0.679 0.000 

  )α ≤ 0.05(عند مستوى  إحصائية  ذات داللةرتباط يكون اال*
 

وتحقيق الشركة للميزة شروع النهائي المبين العالقة ) 21( الجدول يوضح  

داللة حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات . التنافسية

، إذا بلغ معامل اإلرتباط وتحقيق الشركة للميزة التنافسيةالمشروع النهائي بين إحصائية 

) 0.60(ته ، أي أن ما قيم)0.60(، وبمعامل تحديد بلغ )α ≤ 0.05(عند مستوى ) 0.77(

، المشروع النهائي  ناتج عن التغير في تحقيق الشركة للميزة التنافسيةمن التغيرات في 

المشروع  واحدة في بقيمة، وهذا يعنى أن الزيادة )0.679( قيمة درجة التأثير تكما بلغ

وتؤكد ). 0.679(  بقيمة تحقيق الشركة للميزة التنافسيةيؤدي إلى زيادة في النهائي 

عند مستوى دالة وهي ) 246.833( المحسوبة والتي بلغت Fهذه العالقة قيمة معنوية 

)0.05 ≥ α( وعليه ترفض الفرضية ، األولى الفرضية الفرعية رفض، وهذا يؤكد صحة

  :التي تنص علىوتقبل الفرضية البديلة و) الصفرية(العدمية 

  
  

  
 

 

 بین المشروع النھائي وتحقیق الشركة للمیزة التنافسیة إحصائیة عالقة ذات داللة وجود
 .فأقل) 0.05(داللة معنویة عند مستوى 
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حاور التي تقـوم عليهـا إدارة        النسبية لجميع الم   باألهميةوبناءاً لما سبق يمكن تلخيص        

 ): 22(التصميم وذلك حسب الجدول 

وسطاً ) 22( وكما هو موضح بالجدول التصميمإدارة  أن مجمل هذا المتغير وهو -1

   ). 0.69( معياري عام وبانحراف) 3.55(عام بلغ حسابياً 

) 3.70(الفرعية لهذا المتغير درجة الموافقة بين   محاورأما على مستوى ال  -2

،  "السياسات " للمحور )3.29(، و األولى، الذي احتل المرتبة "الرسالة "رللمحو

، ويدل ذلك على أهمية دور مفهوم الرسالة في عمل األخيرةالذي احتل المرتبة 

 ألداءالمنظمات وضعف االهتمام بطبيعة السياسات التي هي الخطوط العريضة 

 .العمل

 %20فقط بنسبة  في هذا المتغير حاز واحد   من بين المحاور الخمسة المشمولة - 3    

على درجة موافقة متوسطة، ويـدل       %80درجة    موافقة مرتفعة، وعلى أربعة  بنسبة           

.                     ذلك أن إدارة التصميم بحاجة إلى المزيد من االهتمام ضمن عمل شركات التصميم

  )22(جدول رقم

 قوم عليها إدارة التصميماألهمية النسبية للمحاور الخمسة التي ت

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

مستوى 
  االهمية

  درجة
   الموافقة

 

 مرتفعة 1  0.66 3.70  الرسالة  1

 متوسطة 4  0.64 3.29  السياسات  2
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 متوسطة 2  0.62 3.62  التصميم انظمة  3

 متوسطة 2  0.72 3.62  التصميم عمليات  4

 متوسطة 3  0.79 3.51 النهائي المشروع 5

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 العام

 متوسطة   0.61 3.55

 

 

 النسبية لجميع المحاور التي تقوم عليهـا الميـزة          باألهمية وبناءاً لما سبق يمكن تلخيص    

  ):23(التنافسية وذلك حسب الجدول 

وسطاً ) 23( وكما هو موضح بالجدول الميزة التنافسية أن مجمل هذا المتغير وهي -1

   ). 0.74( معياري عام وبانحراف) 3.52(عام بلغ حسابياً 

) 3.78(الفرعية لهذا المتغير درجة الموافقة بين   محاورأما على مستوى ال  -2

اإلبداع  " للمحور )3.26(، واألولى، الذي احتل المرتبة "جمالية التصميم "للمحور

لك تأكيداً على دور الجمالية في ، ويدل ذاألخيرةالذي احتل المرتبة ،  "واالبتكار

 واالبتكار ضمن عمل اإلبداعإبراز التصميم وضرورة زيادة االهتمام لدور 

 . شركات التصميم

 %33فقط بنـسبة   من بين المحاور الثالثة المشمولة في هذا المتغير حاز واحد - 3    

، على درجة موافقـة متوسـطة      %66درجة موافقة مرتفعة، وعلى أثنين  بنسبة        

ويدل ذلك إلى ضرورة اهتمام الشركات بما لديها من ميزات تنافسية التي تجعلها             

 .األخرىأفضل من الشركات 
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  )23(جدول رقم

   التي تقوم عليها الميزة التنافسيةاألهمية النسبية للمحاور الثالثة

  المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

مستوى 
  االهمية

  درجة
   الموافقة

  

  متوسطة 3  0.88 3.26   واالبتكاراإلبداع  1

 متوسطة 2  0.62 3.52  الجودة  2

 مرتفعة 1  0.71 3.78  جمالية التصميم  3

  متوسطة   0.69 3.52 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

  

  

 

 

  
ال توجد عالقة ذات دالل ة إح صائیة ب ین إدارة الت صمیم وتحقی ق ال شركة للمی زة التناف سیة              

 .فأقل )0.05( مستوى داللة معنویة عند

 الخطي المتعدد لتحديد العالقة بين كـل        االنحدار استخدامالختبار هذه الفرضية تم     

متغير من إدارة التصميم وتحقيق الشركة للميزة التنافسية ، وكما هو موضـح بالجـدول               

)24.(  

  الفرضیة  العامة  للدراسة
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  ) 24(جدول 
  قيق الشركة للميزة التنافسيةتحليل االنحدار المتعدد للعالقة بين إدارة التصميم وتح

  )R(  البیان
  االرتباط

)R2 (  
معامل 
   التحدید

F 
 المحسوبة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 
  الداللة

  

 0.000 0.227  376.430 0.70 0.78  الرسالة

 0.001 0.196  237.522 0.74 0.74  السياسات

 0.024 0.217  178.697 0.77 0.83  التصميم.أنظمة

 0.005 0.212  146.549 0.78 0.82  يمالتصم.عمليات

 0.002 0.174  126.142 0.80 0.77 النهائي.المشروع

   )α ≤ 0.05 (یكون االرتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى* 
  

وجود عالقة ارتباط ذات ) 24(يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول   

، التصميم.انظمة ،السياسات ،الرسالة(إحصائية بين إدارة التصميم داللة 

وتحقيق الشركة للميزة التنافسية ، إذا بلغت ) النهائي. المشروع،التصميم.عمليات

على التوالي عند ) 0.77(، ) 0.82(، ) 0.83(، ) 0.74(، ) 0.78 (االرتباطمعامالت 

، ) 0.78(، ) 0.77(، ) 0.74(، ) 0.70(، وبمعامالت تحديد بلغت )α ≤ 0.05(مستوى 

، ) 0.217(، ) 0.196(، ) 0.227(توالي، كما بلغت قيمة درجة التأثير على ال) 0.80(

 ،الرسالة(على التوالي، وهذا يعنى أن الزيادة بقيمة واحدة في ) 0.174(، ) 0.212(

 ييؤدي إلى زيادة ف) النهائي. المشروع،التصميم.عمليات، التصميم.أنظمة ،السياسات
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، ) 0.212(، ) 0.217(، ) 0.196(، ) 0.227(تحقيق الشركة للميزة التنافسية بقيمة 

وتؤكد معنوية هذه العالقة قيم  المختبر اإلحصائي . على التوالي ولكل متغير) 0.174(

)F ( الغير دالة عند مستوى الداللة)  ≤ 0.05α ( بقيمة بلغت)237.522(، ) 376.430 ( ،

فرضية العدمية على التوالي، وعليه ترفض ال)126.142(، ) 146.549(، ) 178.697(

  :التي تنص علىوتقبل الفرضية البديلة و) الصفرية(

  

  
  

  
 

 
 
 

 
  
  

الشركة للميزة التنافسية   وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة التصميم وتحقيق          ت

  .فأقل )0.05(عند مستوى داللة معنوية 
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  الخامسالفـصل 

  اإلستنتاجات والتوصیات
  

  المقدمة 1-5
  االستنتاجات  2-5

  التوصیات 3-5
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  المقدمة 1-5

 لعينة  عالقة إدارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسية      بيان   إلىهدفت الدراسة الحالية    

وقد أثارت الدراسة جملة من التساؤالت       .من شركات اإلنشاء والتعمير العاملة في األردن      

 عـدة   إلىوقدمت أيضا فرضيات تعلقت بطبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة، وتوصلت           

  :، وكما يآِتاستنتاجات ساهمت في حل مشكلة الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها وفرضياتها

  ات االستنتاج 2-5
  

o      الرسالة وتحقيق   عالقة ذات داللة إحصائية بين       وجودبينت نتائج التحليل اإلحصائي

من المنطـق أن     هحيث إن   فأقل، )0.05(  عند مستوى داللة معنوية    الشركة للميزة التنافسية  

يكون لرسالة الشركة التي تبين الغرض أو سبب تلك الـشركة، ضـمن األداء المتميـز                

 التـصميم   أهميةيق ميزتها التنافسية، حيث أن رسالة الشركة تبين         وبالتالي عالقة في تحق   

 . وابتكاريهضمن إطارها بما لها من مزايا إبداعية 

o   وتحقيق الـشركة    السياسات عالقة ذات داللة إحصائية بين       أوضحت النتائج وجود

دوراً وذلك يدل على أن للسياسات   فأقل،)0.05(  عند مستوى داللة معنويةللميزة التنافسية

 الشركة على المدى البعيد، وتأكيدها على تفاعـل   ألهداففعاالً بوضع الخطوط العريضة     

  .اإلداريةالتصميم ضمن كافة المستويات 

o     ين التحليل اإلحصائيتحقيق وأنظمة التصميم  عالقة ذات داللة إحصائية بين      وجودب

أنظمة والسبب في هذا أن       فأقل، )0.05(  عند مستوى داللة معنوية    الشركة للميزة التنافسية  

التصميم هي التي تبين كيفية إتمام العمل لمختلف األنشطة والعمليات داخل الشركة مـن              
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 وتقييم العمل داخـل الـشركة       واألداء ورقابة الجودة    واإلنتاجنظم معلومات والموازنات    

 . إيجابياً على الميزة التنافسية للشركةانعكاسهاوبالتالي 

o عمليات التصميم وتحقيق  عالقة ذات داللة إحصائية بين     وجودل  رت نتائج التحلي  اأش

وذلك ألهمية دورها فـي       فأقل، )0.05(  عند مستوى داللة معنوية    الشركة للميزة التنافسية  

تخطيط الخطوات الالزمة إلنجاز البرامج المختلفة لتناسب طبيعة كل عمل، وهي مـرآه             

 المشروع، حرصاً منها علـى تحقيـق        لخطوات المصممين من بداية التصميم حتى نهاية      

   .  ميزة تنافسية عالية للشركة

o    بين ) 0.05( عند مستوى داللة معنوية      إحصائيةوجود عالقة ذات داللة     بينت النتائج

المشروع النهائي وبين تحقيق الشركة للميزة التنافسية، لما لهذه المرحلة من دور كبير في         

مليات التصميم وصوالً إلـى النتيجـة النهائيـة         ترجمة استراتيجيات التصميم وأنظمة وع    

، وذلك اعتماداً على وضوح وفعالية المراحل السابقة، لتحقيـق ميـزة            )المبنى(المشروع  

  .تنافسية عالية للشركة في نهاية العمل

o    بين ) 0.05( عند مستوى داللة معنوية      إحصائيةوجود عالقة ذات داللة     بينت النتائج

يق الشركة للميزة التنافسية، لما لها دور كبير وفعال فـي عـالم             إدارة التصميم وبين تحق   

شركات التصميم لتحقيق أكبر غاية من التصميم وميزة عالية التي تجعـل الـشركة مـن         

 .الشركات الرائدة في التصميم
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  التوصیات 3-5
  

ئج  إليها من اإلطار النظري للدراسة وكذلك النتا       التوصلوفقاً لالستنتاجات التي تم      

 الخروج بالتوصـيات  تم الحصول عليها من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات،    التي تم 

  :اآلتية

االهتمام برسالة الشركة وإعطاء التصميم وزناً أكبـر عنـد تكـوين رسـالة              .1

الشركة، واخذ آراء مديري التصميم والمهندسين عند تكوين الرسالة، وذلك لتحقيق ميـزة     

 . والتعميرنشاءاإلتنافسية عالية لشركات 

السياسات االهتمام الكبير لما تقدمه من مبادئ ومفاهيم تـساعد علـى            إعطاء   .2

 إلى األخذ بآراء المصممين لما يحملونه من خبرة باإلضافة للتصميم، األفضلاتخاذ القرار 

  .كبيرة في عملهم

العمل على االهتمام بأنظمة التصميم لما توفره من ترتيب وتنظيم العمل داخل             .3

 والعمليات، والتي تعمل على تحفيز المصممين على العمل فـي          األنشطةمنظمة لمختلف   ال

 .سبيل تحقيق ميزة تنافسية للشركة

 بعمليات التصميم التي تشكل الخطوات الهامة لبداية أنشطة المشروع          االهتمام .4

 .التي تؤكد عندها فعالية التصميم حتى إنجاز المشروع

يخ ممارسات إدارة التصميم وآليات تطبيقهـا   صياغة خطة محددة المعالم لترس     .5

 . والتعميراإلنشاءوأهميتها في عمل شركات 
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 اإلنـشاء ترسيخ مفهوم إدارة التصميم لدى المديري والمصممين في شركات           .6

 .  والتعمير بغض النظر عن منحنى الخبرة أو الدرجة العلمية

قيها المـالي    بالبنية التحتية والتكنولوجية وتخـصيص المـوارد بـش         االهتمام .7

والفكري لتأكيد مفهوم إدارة التصميم فيما بينها، وعقد دورات تدريبية للعـاملين بـشكل              

 .مستمر

 والتعمير مع األخـذ  اإلنشاءفي شركات    التأكيد على تحقيق االبتكار واإلبداع       .8

 المادية والمعنوية لتحقيق أفضل النتائج، والعمـل ضـمن          اإلمكاناتبعين االعتبار توفير    

 األهداف المحددة والمرغوبة تحـت قيـادة        إلى عمل وصوالً ال فيتناسق تام   تحقيق  ل فرق

 .فعالةإدارة تصميم 

 واالبتكاريـة  اإلبداعيةزيادة تقديم الحوافز المادية والمعنوية ألصحاب األفكار      .9

  .داخل الشركة، والتأكيد والتشجيع على العمل الجماعي إلنتاج هذه األفكار

تائج التطبيق المتحققة ومقارنتها مع ما هـو متوقـع          المراجعة المستمرة لن   .10

وذلك بهدف الوقوف على مدى نجاح أو تعثر المشروع في تطبيق الجودة والتأكيد علـى               

 .جمالية التصميم، ووجود فريق متخصص لتقييم مستوى األداء حسب المعايير العالمية

لتنافسية العمل على تكامل وتفاعل كل من مدخلي إدارة التصميم والميزة ا            .11

  .في تحقيق أهداف وغايات الشركات على المدى البعيد واالستناد إليهما في عمل الشركات
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  قائمــــة المالحــــق

  
  
  

  قائمة بأسماء المحكمین ):1 (ملحق
  

  االستبانة بصورتھا النھائیة ):2 (ملحق
  

  البیانات األولیة اإلحصائیة ):3 (ملحق
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  )1 (ملحق

  
  كمینقائمة بأسماء المح

  الجامعة/ مكان العمل   التخصص  اللقب العلمي واألسم  الرقم
  جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا  محاسبة  محمد مطرد .أ 1
  جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا  إدارة اعمال  د محمد النعيمي.أ 2
  جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا  إدارة أعمال  د ياسر العدوان.أ 3
  الجامعة األردنية  إدارة أعمال  ربحي الحسن .د 4
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 )2 (ملحق

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  اإلستبانة

  
  المهندس المحترم
  تحية طيبة وبعد،

  

 دراسة "عالقة إدارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسية "      تجري الباحثة  دراسة بعنوان

ماالً لمتطلبات ك وذلك است.األردنميدانية لعينة من شركات اإلنشاء والتعمير العاملة في 

  .  من جامعة الشرق األوسط للدراسات العلياإدارة األعمالجستير في الحصول على درجة الما

  

  ومن أجل ذلك، قامت الباحثة ببناء إستبانة للدراسة، لذا أرجو تعاونكم والتكرم باإلجابة   

المكان المناسب لكل فقرة في ) ü(على فقراتها بكل صراحة وموضوعية وذلك بوضع إشارة 

توضح درجة األهمية لكل منها، علماً بأن المعلومات التي ستقدمونها سوف تعامل بسرية 

   .تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  

   حسن تعاونكم شاكرةً لكم
  
  

  الباحثة                                                                           
  

 دانھ خالد عمرو
  

 بالباحثة على االتصالجى  عن أي معلومة يرستفساراالأجل من : مالحظة

 Dana_amro@hotmail.com: أو على البريد اإللكتروني0795740785:الهاتف
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  :تعريفات ترجو الباحثة قراءتها قبل الشروع في اإلجابة على أسئلة اإلستبانة* 
  

إدارة التصميم داخل المؤسسة أو التنظيم  ):Design Management(إدارة التصميم  •
 مستوى -2 مستوى الشركة -1:مختلفينتتكون من إدارة كل مظاهر التصميم بمستويين 

المشروع، ويحتاج تطوير إدارة التصميم إلى توسيع خبرة المشاركيين في مشاكل 
 بوضع مدراء التصميم وحسب وهي توزيع األشخاص في العمل وذلك.التصميم

  .بشكل يوفر للمنظمة متابعة أو مواصلة أهدافها المشتركة إختصاصه
هي الغرض او سبب وجود المنظمة في البيئة التي توجد فيها ): Mission(الرسالة  •

  .وهي دستور ومرشد لكافة القرارات والجهود لفترة زمنية طويلة
 هي خطوط عريضة يسترشد بها العاملون في إتخاذ القرارات): Policies(السياسات  •

الجوهرية ذات المدى الزمني البعيد في مختلف أجزاء الشركة وهي المبادئ والمفاهيم 
  .التي تضعها اإلدارة العليا لكافة المستويات اإلدارية

وهي العمليات والتشغيل واإلجراءات التي تبين ): Design Systems(أنظمة التصميم  •
نظم (ليات كيفية إتمام العمل داخل المنظمة لمختلف األنشطة والعم

 ) .تقييم العمل/متانة األداء/رقابة الجودة/اإلنتاج والعمليات/الموازنات/المعلومات

وهي الخطوات التي يجب ممارستها من ): Design Processes(عمليات التصميم  •
  .قبل جميع أنشطة  المنظمة إلنجاز البرامج المختلفة 

لمنظمة على تقديم قيمة  اةهي قدر:  )Competitive Advantage(الميزة التنافسية  •
عمالء، والتي تعطي المنظمة تفوقاً نوعياً وأفضلية على المنافسين وبالتالي تتيح متفوقة لل

  .لها تحقيق نتائج أداء عالية
 هو مزيج من الخيال العلمي المرن، لتطوير فكرة قديمة، أو ):Creativity(اإلبداع  •

 ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف، كانت الفكرة صغيرة، إليجاد فكرة جديدة، مهما
  .يمكن تطبيقه واستعماله

 المتميز في مكونات القدرة االبتكارية مثل األداء يتركز على ):Innovation (االبتكار •
،وهو الطابع  ) كمعايير محددة للتفوقاإلضافات - األصالة - المرونة-الطالقة (

ى نحو يسمح بتمييز هذا الشخصي الذي يضفيه المصمم على تصميم شيء جديد عل
  .  لنفس النوعاألخرىالتصميم عن سواه من التصاميم 
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  :الخصائص الشخصیة  )1(

  :العمر )1 -1(
  o  سنة             39 – 30من        o سنة               30        أقل من 

  o فأكثر                    60من     o            سنة49 – 40        من 
  :المؤھل العلمي )2 -1(

  o           دبلوم عالي                              o         بكالوريوس                     
  o           دكتوراه                                  o       ماجستير                         

  :حالیةمدة الخبرة في المؤسسة ال )3 -1(
       o سنوات                    o           6  -10 سنوات فما دون                 5      
  o   فأكثر                    16      من             o  سنة                      15 – 11      

  :ا سابقاعدد المؤسسات التي عملت بھ )4 -1(

  o                              اثنتان  o                         واحدة-  0      
  o   أربع فأكثر                        o                              ثالث       

  : مدة الخبرة في المؤسسات األخرى)5 -1(
  o                 سنواتo  6 – 10                  سنوات فما دون5

  o  فأكثر                      o  16             سنة          15-  11

  :المسمى الوظیفي )6 -1(

  o    مدير مشروع                 o  مدير تنفيذي        / مدير عام 
  o       مصمم        / مهندس   o                رئيس قسم       
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بـين  ): Mission( الرسـالة  -أ:إدارة التصميم في المستوى اإلستراتيجي  :األولالمحور  
  :وجهة نظرك حول أهمية الفقرات التالية حسب ممارستها في شركتكم 

  الفـقـرة  الرقم
عالیة 
    متوسطة  عالیة  جدا

  منخفضة
منخفضة 
  جدا

تسعى الشركة ألن تكون الرائدة في مجال   1
  .  العقاریةاالستشارات

          

ُت  ساھم ال  شركة ف  ي التط  ویر العق  اري م  ن مب  اٍن ف  ي     2
  .المنطقة من خالل التصمیم

          

ُیق    اس نج    اح ال    شركة م    ن خ    الل تق    دیم م    شاریع     3
  .  مبتكرةاستثماریة

          

            .تؤكد الشركة على ھویتھا من خالل دعمھا للتصمیم  4
تأخ   ذ ال   شركة آراء المھندس   ین ف   ي تك   وین رس   الة       5

   .العتباراالشركة بعین 
          

            .  تؤكد الشركة على تحقیق الجودة في أداء مشاریعھا  6
 ف    ي أداء واالبتك    ارتؤك    د ال    شركة عل    ى اإلب    داع     7

  .مشاریعھا
          

ت سعى ال شركة إل ى تق دیم خ دمات للعم الء تنف رد بھ  ا          8
  . عن سواھا من المنافسین

          

  

): Policies( الـسياسات    -ب: تراتيجي  إدارة التصميم في المستوى اإلس     :المحور الثاني 
  :بين وجهة نظرك حول أهمية الفقرات التالية حسب ممارستها في شركتكم

  الفـقـرة  الرقم
عالیة 
  متوسطة  عالیة  جدا

  
  منخفضة

منخفضة 
  جدا

            . تؤكد الشركة على تطبیق إستراتیجیة التصمیم  1
             .تقوم الشركة بتعریف نظام إدارة التصمیم للعاملین  2
تع    د ال    شركة موازن    ة مح    ددة لتطبی    ق إس    ترتیجیة    3

  . التصمیم
          

تح  رص ال  شركة  عل  ى إس  تخدام أح  دث التكنولوجی  ا      4
  .السائدة لتطویر عملیات التصمیم

          

تقوم الشركة بتوزیع المھام عل ى الع املین ك ل ح سب        5
  .تخصصھ في الشركة

          

حاب األفكار تقدم الشركة حوافز مادیة ومعنویة ألص     6
  .اإلبداعیة

          

ت  سعى ال  شركة إلس  تقطاب أف  راد ذوي م  ؤھالت فنی  ة   7
  .وعلمیة عالیة

          

ُتح        دد إدارة الت        صمیم مع        اییر األداء المتمی        ز   8
  .لمشاریعھا
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  :  أنظمة التصميم-أ): األعمال (إدارة التصميم في المستوى التكتيكي  :المحور الثالث
  :ية الفقرات التالية حسب ممارستها في شركتكمبين وجهة نظرك حول أهم

  الفـقـرة  الرقم
عالیة 
  متوسطة  عالیة  جدا

منخفضة   منخفضة
  جدا

تحرص إدارة التصمیم على تحلیل احتیاجات   1
  .ورغبات العمالء

          

تح    رص إدارة الت    صمیم عل    ى التن    سیق ب    ین أق    سام     2
  ).التسویق، اإلتصاالت، التصمیم(

          

          .  لتصمیم على توضیح أساسیات التصمیمتعمل إدارة ا  3
إدارة التصمیم على دور مدیر التصمیم في أداء      تؤكد    4

  .العمل
          

تعم  ل إدارة الت  صمیم عل  ى تحدی  د ب  رامج زمنی  ة م  ن     5
  .بدایة المشروع حتى التسلیم النھائي لھ

          

تعم  ل إدارة الت  صمیم عل  ى توزی  ع المھ  ام الت  صمیمیة    6
  .على فرق العمل

          

تشجع إدارة التصمیم أسلوب العم ل الجم اعي إلنت اج           7
  . أفكار إبداعیة جدیدة

          

ت سویق  (تضع إدارة التصمیم تصورًا مب دئیًا لعملیت ي        8
  ).وتصمیم المشروع

          

 : عمليات التصميم  -ب): األعمال  (إدارة التصميم على المستوى التكتيكي       :رابعالمحور ال 
  :أهمية الفقرات التالية حسب ممارستها في شركتكمبين وجهة نظرك حول 

  الفـقـرة  الرقم
عالیة 
  متوسطة   عالیة  جدا

  
  منخفضة

منخفضة 
  جدا

            .تحدد إدارة التصمیم خطوات مراحل التصمیم  1
تقوم إدارة التصمیم بتقدیم معلومات عن مضمون   2

  .المشروع والتعریف بھ
          

خط وات ُمتتابع ة ف ي    تسعى إدارة التصمیم إل ى إتب اع      3
  ).نظام متكامل(عملیة التصمیم 

          

تق  وم إدارة الت  صمیم بعم  ل تحلی  ل ألھ  داف الت  صمیم      4
  .  الحالي للمشروع

          

تق  وم إدارة الت  صمیم بجم  ع األفك  ار لت  صمیم الم  شروع    5
 الع      صف ال      ذھني  بأس      لوبم      ن فری      ق العم      ل   

)Brainstorming.(  

          

أبح  اث لت  صامیم م   شاریع   تق  وم إدارة الت  صمیم بعم  ل      6
  .مشابھة في المیدان

          

ت  سعى إدارة الت  صمیم إل  ى ح  ل الم  شاكل الت  ي تتعل  ق     7
  .بالتصمیم

          

            . تسعى إدارة التصمیم إلى تطویر وتحدیث التصمیم  8
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  ): المشروع النهائي(إدارة التصميم في المستوى التشغيلي  :لخامسالمحور ا
  :ة الفقرات التالية حسب ممارستها في شركتكم بين وجهة نظرك حول أهمي 

  الفـقـرة  الرقم
عالیة 
  متوسطة  عالیة  جدا

  
  منخفضة

منخفضة 
  جدا

تحرص إدارة التصمیم على تقییم التصمیم قبل   1
  .تنفیذه

          

            .تتابع إدارة التصمیم  دور مدیر المشروع عند التنفیذ  2
            .دقةتؤكد إدارة التصمیم على تنفیذ التصمیم ب  3
توفر إدارة التصمیم ف رق متابع ة لمراح ل العم ل ف ي            4

  .  المشروع
          

            .إدارة التصمیم على تقییم نھائي للمشروعتعمل   5
تقوم إدارة الت صمیم بعم ل تع دیالت وتح سینات عل ى              6

  .المشروع في مراحلھ المختلفة
          

تحرص إدارة التصمیم على وج ود فری ق متخ صص       7
  . مستوى األداء حسب المعاییر العالمیةلتقییم

          

) Feedback(تعتمد إدارة التصمیم التغذی ة الراجع ة      8
  .لتحسین مستوى أدائھا

          

   اإلبتكار و اإلبداع-أ: الميزة التنافسية :لسادسالمحور ا
  :بين وجهة نظرك حول أهمية الفقرات التالية حسب ممارستها في شركتكم 

  الفـقـرة  الرقم
لیة عا

  متوسطة  عالیة  جدا
  

  منخفضة
منخفضة 
  جدا

تقوم الشركة بإفساح المجال للمصممین للتعبیر   1
  .بحریة عن آرائھم عند التصمیم

          

تح  رص ال  شركة عل  ى ط  رح أفك  ار مبتك  رة ومبدع  ة    2
  .لتصمیماتھا

          

تحرص الشركة على إستقطاب كفاءات وخبرات م ن      3
 أعم    ال  أف    راد ممی    زین ومب    دعین لت    وظیفھم ف    ي    

  .التصمیم

          

تح   رص ال   شركة عل   ى إس   تخدام الخام   ات المختلف   ة        4
  .الجدیدة لتحقیق مشاریع مبتكرة

          

تح  رص ال  شركة عل  ى إس  تخدام أس  الیب تكنولوجی  ة       5
  .جدیدة لتحقیق مشاریع مبدعة ومبتكرة

          

توفر الشركة اإلمكانات المادی ة والمعنوی ة لموظفیھ ا            6
  . واإلبتكارلتشجیعھم على اإلبداع

          

تح رص ال  شركة عل  ى إنت  اج أفك  ار ت  صمیمیة مبدع  ة    7
  .تختلف جذریا عن ما یتبعھ المنافسون

          

تق  دم ال  شركة الح  وافز ألص  حاب األفك  ار اإلبداعی  ة        8
  .داخل الشركة
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   الجودة-ب: الميزة التنافسية :لسابعالمحور ا

  : ممارستها في شركتكمبين وجهة نظرك حول أهمية الفقرات التالية حسب

  الفـقـرة  الرقم
عالیة 
  متوسطة  عالیة  جدا

  
  منخفضة

منخفضة 
  جدا

تحرص الشركة على عقد دورات تدریبیة للعاملین   1
  .بشكل مستمر

          

تؤكد إدارة التصمیم على تطبی ق مع اییر الج ودة  ف ي         2
  .جمیع مراحل المشروع

          

ق تح  رص ال  شركة عل  ى ض  بط الج  ودة م  ن خ  الل ف  ر     3
  .متابعة متخصصة للمشروع

          

تؤكد الشركة على أن الج ودة ھ ي م سؤولیة جماعی ة               4
  .  لإلداریین والمصممین والمھندسین والمشرفین

          

            .تقوم الشركة بتحقیق رضا عمالئھا  5
تق  وم ال  شركة بتخف   یض مع  دل األخط   اء م  ن خ   الل       6

  .  ذوي الكفاءات العالیةاختیار
          

 أح     دث التقنی     ات  اس     تخدامكة عل     ى تؤك     د ال     شر   7
  .والتكنولوجیا حفاظًا على الجودة وخفض الكلفة

          

تعتم   د ال   شركة مع   اییر الج   ودة العالمی   ة ف   ي تقی   یم        8
  .مشاریعھا
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   جمالية التصميم-ج: الميزة التنافسية :الثامنالمحور 
  : بما يليبين وجهة نظرك حول أهمية الفقرات برأيك حسب ممارستها في شركتكم 

  الفـقـرة  الرقم
عالیة 
  متوسط  عالي  جدا

  
  منخفض

منخفضة 
  جدا

تحرص الشركة على تقدیم مشاریع ذات جمالیة   1
  .عالیة

          

تؤكد الشركة عل ى إرض اء عمالئھ ا بتحقی ق م شاریع           2
  .ذات جمالیة عالیة

          

تحرص الشركة على القیمة الجمالیة عند بدایة التصمیم   3
  .ألي مشروع 

          

 نتیج  ة إالھ  ي  ت  درك ال  شركة أن جمالی  ة الت  صمیم م  ا  4
  .  اإلبتكار واإلبداع

          

            .تدرك الشركة أن الجودة مكملة لجمالیة التصمیم  5
تقدم الشركة نماذج أولیة للعمالء بأح دث التكنولوجی ا            6

  .لتبرز جمالیة المشروع قبل تنفیذه
          

یادة إقبال العمالء تسھم جمالیة تصمیم المشاریع في ز  7
  .على الشركة

          

تعتم  د ال  شركة جمالی  ة الت  صمیم مؤش  رًا عل  ى نج  اح       8
  .مشاریعھا

          

 

  .أذكرها من فضلكهل لديك مقترحات أخرى تود مشاركتها مع الباحثة؟: )3(

  

  

  شاكرةًً لطف تعاونكم

  

......................................................................................................  
......................................................................................................  
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  )3 (ملحق

Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\  sav. خالد دانه
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

167 100.0
0 .0

167 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.858 8

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

167 100.0
0 .0

167 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.857 8

Cronbach's
Alpha N of Items
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Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

166 99.4
1 .6

167 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.866 8

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

167 100.0
0 .0

167 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.902 8

Cronbach's
Alpha N of Items
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Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

167 100.0
0 .0

167 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.924 8

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

167 100.0
0 .0

167 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.942 8

Cronbach's
Alpha N of Items
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Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

167 100.0
0 .0

167 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.870 8

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ الدخ دانه .sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

167 100.0
0 .0

167 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.924 8

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

137

Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

166 99.4
1 .6

167 100.0

Valid

Excluded a

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

 
Reliability Statistics

.981 64

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Frequencies 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 

Statistics

167 167 167 167 167 167
0 0 0 0 0 0

Valid

Missing

N
١الخصائص ٢الخصائص ٣الخصائص ٤الخصائص ٥الخصائص ٦الخصائص

 
 
Frequency Table 
 

١الخصائص

117 70.1 70.1 70.1
25 15.0 15.0 85.0
17 10.2 10.2 95.2

8 4.8 4.8 100.0
167 100.0 100.0

٣٠اقل من 

٣٠-٣٩من
٤٠-٤٩من
 فاكثر٥٠من 

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

٢الخصائص

155 92.8 92.8 92.8
5 3.0 3.0 95.8
7 4.2 4.2 100.0

167 100.0 100.0

بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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٣الخصائص

138 82.6 82.6 82.6
17 10.2 10.2 92.8

8 4.8 4.8 97.6
4 2.4 2.4 100.0

167 100.0 100.0

سنوات فما دون٥من  

 سنوات٦-١٠من 
 سنة١١-١٥من

 فاكثر١٦من
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

٤الخصائص

83 49.7 49.7 49.7
35 21.0 21.0 70.7
38 22.8 22.8 93.4
11 6.6 6.6 100.0

167 100.0 100.0

واحدة٠- من 
اثنتان
ثالث
اربع فاكثر
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

٥الخصائص

139 83.2 83.2 83.2
12 7.2 7.2 90.4

2 1.2 1.2 91.6
14 8.4 8.4 100.0

167 100.0 100.0

سنوات فما دون٥من  

 سنوات٦-١٠من 
 سنة١١-١٥من

 فاكثر١٦من
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

٦الخصائص

2 1.2 1.2 1.2

12 7.2 7.2 8.4
11 6.6 6.6 15.0

142 85.0 85.0 100.0

167 100.0 100.0

مدير تنفيذي\مدير عام 
مدير مشروع
رئيس قسم

مصمم\مهندس
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
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One-Sample Statistics

167 3.96 .937 .073

167 3.89 .871 .067

167 3.93 .958 .074

167 3.95 1.115 .086

167 2.87 1.106 .086

167 3.84 .706 .055

167 3.68 .823 .064

167 3.47 .827 .064

167 3.73 .681 .053

167 3.13 .765 .059

167 3.31 .782 .060

167 3.41 .952 .074

167 3.40 .982 .076

167 2.62 1.010 .078

167 3.37 1.094 .085

167 3.34 .916 .071

167 3.86 .730 .057

166 3.41 .731 .057

167 3.36 .778 .060

167 3.97 .881 .068

167 3.92 .748 .058

167 3.72 .889 .069

167 3.29 1.048 .081

167 3.44 1.021 .079

167 3.87 .699 .054

167 3.80 .801 .062

167 3.52 .863 .067

167 3.34 .882 .068

167 3.25 1.118 .087

167 3.44 1.010 .078

167 3.87 .935 .072

167 3.86 1.066 .082

167 3.71 1.037 .080

167 3.51 1.017 .079

167 3.63 .941 .073

167 3.56 .922 .071

167 3.42 .984 .076

167 3.78 1.020 .079

167 3.19 .857 .066

167 3.28 1.017 .079

167 3.16 1.172 .091

167 3.56 1.175 .091

167 3.57 .972 .075

167 3.47 .870 .067

167 3.48 .956 .074

167 2.81 .987 .076

167 3.37 1.078 .083

167 2.65 1.109 .086

167 3.39 .891 .069

167 3.41 .713 .055

167 3.45 .819 .063

167 3.58 .831 .064

١االول

٢االول

٣االول

٤االول

٥االول

٦االول

٧االول

٨االول

١الثاني

٢الثاني

٣الثاني

٤الثاني

٥الثاني

٦الثاني

٧الثاني

٨الثاني

١الثالث

٢الثالث

٣الثالث

٤الثالث

٥الثالث

٦الثالث

٧الثالث

٨الثالث

١الرابع

٢الرابع

٣الرابع

٤الرابع

٥الرابع

٦الرابع

٧الرابع

٨الرابع

١الخامس

٢الخامس

٣الخامس

٤الخامس

٥الخامس

٦الخامس

٧الخامس

٨الخامس

١السادس

٢السادس

٣السادس

٤السادس

٥السادس

٦السادس

٧السادس

٨السادس

١السابع

٢السابع

٣السابع

٤السابع

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Regression 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 

Descriptive Statistics

3.5205 .69125 167
3.6984 .65676 167

التنافسية.الميزة
الرسالة

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1.000 .779

.779 1.000
. .000

.000 .
167 167

167 167

التنافسية.الميزة

الرسالة

التنافسية.الميزة
الرسالة

التنافسية.الميزة
الرسالة

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

التنافسية.الميزة الرسالة

 
 

Variables Entered/Removedb

aالرسالة . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
 

 
Model Summary

.779a .607 .605 .43449
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), الرسالةa. 
 

 
ANOVAb

48.170 1 48.170 255.163 .000a

31.149 165 .189
79.319 166

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), الرسالةa. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

141

Coefficientsa

.487 .193 2.525 .013

.820 .051 .779 15.974 .000

(Constant)
الرسالة

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: التنافسية.الميزةa. 
 

 
 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 

Descriptive Statistics

3.5205 .69125 167
3.2882 .64131 167

التنافسية.الميزة
السياسات

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1.000 .735
.735 1.000

. .000
.000 .
167 167
167 167

التنافسية.الميزة
السياسات

التنافسية.الميزة
السياسات

التنافسية.الميزة
السياسات

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

التنافسية.الميزة السياسات

 
 

Variables Entered/Removedb

aالسياسات . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
 

 
Model Summary

.735a .540 .537 .47012
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), السياساتa. 
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ANOVAb

42.851 1 42.851 193.882 .000a

36.468 165 .221
79.319 166

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), السياساتa. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
 

 
Coefficientsa

.915 .191 4.803 .000

.792 .057 .735 13.924 .000

(Constant)
السياسات

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: التنافسية.الميزةa. 
 

 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 

Descriptive Statistics

3.5205 .69125 167
3.6209 .61781 167

التنافسية.الميزة
التصميم.انظمة

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1.000 .834
.834 1.000

. .000
.000 .
167 167
167 167

التنافسية.الميزة
التصميم.انظمة
التنافسية.الميزة
التصميم.انظمة
التنافسية.الميزة
التصميم.انظمة

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

التنافسية.الميزة التصميم.انظمة

 
 

Variables Entered/Removedb

التصميم.انظمة
a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
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Model Summary

.834a .695 .693 .38275
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), التصميم.انظمةa. 
 

 
ANOVAb

55.147 1 55.147 376.430 .000a

24.172 165 .146
79.319 166

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), التصميم.انظمةa. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
 

 
Coefficientsa

.142 .177 .806 .421

.933 .048 .834 19.402 .000

(Constant)
التصميم.انظمة

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: التنافسية.الميزةa. 
 

 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 

Descriptive Statistics

3.5205 .69125 167
3.6183 .71640 167

التنافسية.الميزة
التصميم.عمليات

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1.000 .821
.821 1.000

. .000
.000 .
167 167
167 167

التنافسية.الميزة
التصميم.عمليات
التنافسية.الميزة
التصميم.عمليات
التنافسية.الميزة
التصميم.عمليات

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

التنافسية.الميزة التصميم.عمليات
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Variables Entered/Removedb

.عمليات
التصميم

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
 

 
Model Summary

.821a .674 .672 .39595
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), التصميم.عملياتa. 
 

 
ANOVAb

53.450 1 53.450 340.927 .000a

25.869 165 .157
79.319 166

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), التصميم.عملياتa. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
 

 
Coefficientsa

.655 .158 4.137 .000

.792 .043 .821 18.464 .000

(Constant)
التصميم.عمليات

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: التنافسية.الميزةa. 
 

 
Regression 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\ayman\Desktop\ خالد دانه .sav 
 

Descriptive Statistics

3.5205 .69125 167
3.5097 .78854 167

التنافسية.الميزة
النهائي.المشروع

Mean Std. Deviation N
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Correlations

1.000 .774
.774 1.000

. .000
.000 .
167 167
167 167

التنافسية.الميزة
النهائي.المشروع
التنافسية.الميزة
النهائي.المشروع
التنافسية.الميزة
النهائي.المشروع

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

التنافسية.الميزة النهائي.المشروع

 
 

Variables Entered/Removedb

.المشروع
النهائي

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
 

 
Model Summary

.774a .599 .597 .43886
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), النهائي.المشروعa. 
 

 
ANOVAb

47.540 1 47.540 246.833 .000a

31.779 165 .193
79.319 166

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), النهائي.المشروعa. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةb. 
 

 
Coefficientsa

1.139 .155 7.328 .000
.679 .043 .774 15.711 .000

(Constant)
النهائي.المشروع

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: التنافسية.الميزةa. 
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Regression 
 
[DataSet1] D:\ خالد دانه\عمرو دانه .sav 
 

Descriptive Statistics

3.5205 .69125 167
3.6984 .65676 167
3.2882 .64131 167
3.6209 .61781 167
3.6183 .71640 167
3.5097 .78854 167

التنافسية.الميزة
الرسالة
السياسات

التصميم.انظمة
التصميم.عمليات
النهائي.المشروع

Mean Std. Deviation N

 

 
 
 

Correlations

1.000 .779 .735 .834 .821 .774
.779 1.000 .695 .766 .732 .648
.735 .695 1.000 .691 .669 .619
.834 .766 .691 1.000 .872 .797
.821 .732 .669 .872 1.000 .773
.774 .648 .619 .797 .773 1.000

. .000 .000 .000 .000 .000
.000 . .000 .000 .000 .000
.000 .000 . .000 .000 .000
.000 .000 .000 . .000 .000
.000 .000 .000 .000 . .000
.000 .000 .000 .000 .000 .
167 167 167 167 167 167
167 167 167 167 167 167
167 167 167 167 167 167
167 167 167 167 167 167
167 167 167 167 167 167
167 167 167 167 167 167

التنافسية.الميزة
الرسالة
السياسات

التصميم.انظمة
التصميم.عمليات
النهائي.المشروع
التنافسية.الميزة

الرسالة
السياسات

التصميم.انظمة
التصميم.عمليات
النهائي.المشروع
التنافسية.الميزة

الرسالة
السياسات

التصميم.انظمة
التصميم.عمليات
النهائي.المشروع

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

التنافسية.الميزة الرسالة السياسات التصميم.انظمة التصميم.عمليات النهائي.المشروع
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Variables Entered/Removeda

التصميم.انظمة .

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-
F-to-enter
<= .050,
Probability
-of-
F-to-remo
ve >= .
100).

السياسات .

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-
F-to-enter
<= .050,
Probability
-of-
F-to-remo
ve >= .
100).

.عمليات
التصميم

.

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-
F-to-enter
<= .050,
Probability
-of-
F-to-remo
ve >= .
100).

الرسالة .

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-
F-to-enter
<= .050,
Probability
-of-
F-to-remo
ve >= .
100).

.المشروع
النهائي

.

Stepwise
(Criteria:
Probability
-of-
F-to-enter
<= .050,
Probability
-of-
F-to-remo
ve >= .
100).

Model
1

2

3

4

5

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: التنافسية.الميزةa. 
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ANOVAf

55.147 1 55.147 376.430 .000a

24.172 165 .146
79.319 166
58.963 2 29.482 237.522 .000b

20.356 164 .124
79.319 166
60.825 3 20.275 178.697 .000c

18.494 163 .113
79.319 166
62.145 4 15.536 146.549 .000d

17.174 162 .106
79.319 166
63.189 5 12.638 126.142 .000e

16.130 161 .100
79.319 166

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), التصميم.انظمةa. 

Predictors: (Constant), السياسات، التصميم.انظمةb. 

Predictors: (Constant), التصميم.عمليات، السياسات، التصميم.انظمةc. 

Predictors: (Constant), الرسالة، التصميم.عمليات، السياسات، التصميم.انظمةd. 

Predictors: (Constant), النهائي.المشروع، الرسالة، التصميم.عمليات، السياسات، التصميم.انظمةe. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةf. 
 

 

Model Summary

.834a .695 .693 .38275

.862b .743 .740 .35231

.876c .767 .763 .33684

.885d .783 .778 .32560

.893e .797 .790 .31652

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), التصميم.انظمةa. 

Predictors: (Constant), السياسات، التصميم.انظمةb. 

Predictors: (Constant), التصميم.عمليات، السياسات، التصميم.انظمةc. 

Predictors: (Constant), عمليات، السياسات، التصميم.انظمة .
الرسالة، التصميم

d. 

Predictors: (Constant), عمليات، السياسات، التصميم.انظمة .
النهائي.المشروع، الرسالة، التصميم

e. 
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Coefficientsa

.142 .177 .806 .421

.933 .048 .834 19.402 .000
-.083 .168 -.497 .620
.698 .061 .624 11.393 .000
.327 .059 .304 5.545 .000

-.040 .161 -.247 .805
.418 .091 .373 4.605 .000
.284 .057 .264 4.949 .000
.308 .076 .319 4.051 .000

-.166 .159 -1.039 .300
.320 .092 .286 3.488 .001
.215 .059 .200 3.660 .000
.269 .074 .278 3.617 .000
.229 .065 .217 3.528 .001

-.124 .155 -.795 .428
.217 .095 .194 2.287 .024
.196 .058 .182 3.408 .001
.212 .074 .219 2.847 .005
.227 .063 .215 3.600 .000
.174 .054 .198 3.228 .002

(Constant)
التصميم.انظمة

(Constant)
التصميم.انظمة

السياسات
(Constant)

التصميم.انظمة
السياسات

التصميم.عمليات
(Constant)

التصميم.انظمة
السياسات

التصميم.عمليات
الرسالة
(Constant)

التصميم.انظمة
السياسات

التصميم.عمليات
الرسالة

النهائي.المشروع

Model
1

2

3

4

5

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: التنافسية.الميزةa. 
 

 
Excluded Variablese

.340a 5.528 .000 .396 .413

.304a 5.545 .000 .397 .522

.391a 4.728 .000 .346 .239

.301a 4.469 .000 .329 .365

.250b 3.970 .000 .297 .361

.319b 4.051 .000 .302 .231

.250b 3.942 .000 .295 .356

.217c 3.528 .001 .267 .353

.200c 3.147 .002 .240 .336

.198d 3.228 .002 .247 .336

الرسالة
السياسات

التصميم.عمليات
النهائي.المشروع

الرسالة
التصميم.عمليات
النهائي.المشروع

الرسالة
النهائي.المشروع
النهائي.المشروع

Model
1

2

3

4

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), التصميم.انظمةa. 

Predictors in the Model: (Constant), السياسات، التصميم.انظمةb. 

Predictors in the Model: (Constant), التصميم.عمليات، السياسات، التصميم.انظمةc. 

Predictors in the Model: (Constant), الرسالة، التصميم.عمليات، السياسات، التصميم.انظمةd. 

Dependent Variable: التنافسية.الميزةe. 
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