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  إدارة المشاريع اإلستراتيجية علىأثراستراتيجية العمليات 
  

  اسة تطبیقیة على مجموعة ُنقل الصناعیةدر
  

  الملخص

ادارة المشاریع  علىالى بیان اثر إستراتیجیة العملیات الدراسة ھذه  ھدفت              

  ).دراسة تطبیقیة على مجموعة شركات ُنقل الصناعیة في االردن( االستراتیجیة 

ھل ھناك : القًا من تساؤالت رئیسة حیث صیغت المشكلة التي بحثتھا الدراسة الحالیة انط        

تأثیر لعوامل البیئة الخارجیة والداخلیة على استراتیجیة العملیات من خالل مجاالتھا المتمثلة في 

باإلضافة الى أنھ ھل ھناك تأثیر . واالدارة والتنظیم، تخطیط االنتاج والرقابة، تكنولوجیا العملیات

ادارة المشاریع  على، واالھداف العملیاتیة الستراتیجیة العملیات من خالل مجاالتھا

االستراتیجیة؟ وھل یمكن ان تنظم العالقة بین مجاالت استراتیجیة العملیات بما یعزز من القدرة 

  التنافسیة للمجموعة ؟

ولإلجابة عن التساؤالت اعاله تم طرح المخطط االفتراضي للدراسة والذي یعكس طبیعة       

العوامل ، المنافسة، ئة الخارجیة المتمثلة في السیاسات الحكومیةالعالقة بین عناصر البی

وبین . الھیكل التنظیمي،  الموارد البشریة،  والبیئة الداخلیة المتمثلة في االبداع. االقتصادیة

وأثرھا على ادارة المشاریع االستراتیجیة وعناصرھا ، استراتیجیة العملیات من خالل مجاالتھا

وانبثق عن ذلك المخطط . الموارد،  التكلفة،  )الجمھور(المستھلك ،  الجودة،  المتمثلة في الزمن

مجموعة من الفرضیات الرئیسة والفرعیة والتي تم اختبارھا باستخدام مجموعة من االسالیب 

االحصائیة لمعالجة البیانات التي تم الحصول علیھا من خالل اجابات المدراء المبحوثین في 

  .على استمارة االستبانةمجموعة شركات ُنقل 
  

  :وتوصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات نذكر منھا اآلتیة      

السیاسات ( التابعة لھا أكدت الدراسة على امكانیة االعتماد على المتغیرات الرئیسة والفرعیة  .1

، رد البشریةالموا، االبداع(و. لتمثل البیئة الخارجیة) العوامل االقتصادیة، المنافسة، الحكومیة

لتمثل البیئة الداخلیة المؤثرة في استراتیجیة العملیات في مستوى مجموعة ) الھیكل التنظیمي

 .ُنقل

إتضح من تحلیل البیئة الخارجیة والداخلیة أن مجموعة ُنقل تؤكد اھمیة متغیرات البیئتان  .2

ر في التأثیر والعالقة أھمیة لھذا المتغی یات بإستثناء المنافسة إذ لم تعطعلى استراتیجیة العمل



  ش
 

إذ اتضح من الدراسة رفض قبول الفرضیة التي مفادھا بأن ، في استراتیجیة العملیات

 .المنافسة لھا تأثیر على استراتیجیة العملیات

یعد اھتمام مجموعة ُنقل بالعوامل البیئیة مرحلة متطوره في االدراك االستراتیجي لفلسفة  .3

لكونھا تؤثر على ادارة المشاریع ،  تراتیجیة المنظمة معًاتطویر استراتیجیة العملیات مع اس

 .االستراتیجیة

أظھرت نتائج التحلیل قوة تأثیر استراتیجیة العملیات على إدارة المشاریع اإلستراتیجیة  تبعًا  .4

) االدارة والتنظیم، تخطیط االنتاج والرقابة، تكنولوجیا العملیات( لمجاالتھا المتمثلة في 

 .  یساھم كثیرًا في إدارة المشاریع االستراتیجیة وترابطھا مما

باالضافة الى تقدیمھ المقترحات المنبثقة ، تقدم الباحث بعرض استنتاجاتھ التي توصل الیھا .5

لبحث في االجزاء االخرى التي سكنت في لفضًال عن تركھ المجال للباحثین مستقبًال ، عنھا

 .  مقّدرضھ المیتطرق الیھا الباحث في ع أنموذج الدراسة ولم
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The  Impact Of  Strategic  Operations  On  Strategic  
Projects Management 

 
An Applied Study in Nuqul Company Group 

In Jordan 
 
 

Abstract 
 
              The purpose of this study to examine the Impact of strategic 
operations on strategic projects management (An applied study on 
Nuqul Industrial Group in Jordan). 
 
        The problem formulated and discussed by the current study dashing 
from the major of the questions: Is there any influence of factors of 
external and internal environment on strategic operations through its 
fields of Operations Technology's, Production Planning and Control, and 
Organizing and Management? In addition to that, is there an influence of 
strategic operations through their fields and operational goals, on 
strategic project management? Is it possible to regulate the relationship 
between the areas of strategic operations, including enhancing the 
competitiveness of the group? 
 
      To answer the above questions a hypothetical layout was put forth to 
the study, which reflects the nature of the relationship between the 
elements of the external environment of Government Policies, 
Competition, Economic Factors. And the internal environment of 
Innovation, Human Resources, Organizational Structure. and strategic 
operations through its fields, and their impact on the strategic projects 
management in respect to Time, Quality, Consumer (public), Cost, 
Resources. And emerged from the scheme, a set of main and subsidiary 
hypotheses which have been tested using a set of statistical methods to 
manipulate the data that was obtained through answers to managers of 
respondents in a Nuqul Group of companies to the questionnaire form. 
 
      The study found a set of conclusions, among them the following: 
1. The study confirmed the reliability of the key variables and the 
subsidiary (Government Policies, Competition, Economic Factors) to 
represent the external environment. And (Innovation, Human 



  ض
 

Resources, Organizational Structure) to represent the internal 
environment affecting the strategic level of operations in Nuqul Group. 
 
2. An analysis of external and internal environment to the Nuqul Group 
emphasizes the importance of variables, environments on strategic 
operations with the exception of competition as it did not attach 
importance to this variable in the impact and the relationship on 
strategic operations, it was clear from the study the refusal to accept the 
hypothesis to the effect that competition has an impact on strategic 
operations. 
 
3. The focused a en on of Nuqul Group of environmental factors in 
advanced stage of realization of the philosophy of strategic processes to 
develop a strategic operations with the strategy of the organization 
together, because they affect the  strategic project management. 
 
4. Analysis showed the power of strategic operations to manage 
strategic projects management  depending on the degree of impact 
resulting from the areas of strategic operations and interdependence, 
which contributes significantly to the  strategic projects management. 
 
5. The researcher presented his findings reached by him, in addi on to 
submitting the proposals emanating from it, as well as leaving for future 
researchers to search other parts that we didn't cover in the model. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1 
 

  
  

  المقدمة
  

اصبح الفكر اإلستراتيجي من الضروريات األساسية لنجاح المنظمات على إختالف        
لم يعد التخطيط اإلستراتيجي ومفاهيم اإلدارة حيث  ،حجومها والقطاعات التي تعمل فيها

لجميع  اًللشركات الكبرى وحسب بل اصبح متطلب اًمهم اًاإلستراتيجية ضرورية ومتطلب
مما دفعها الى تطبيق ، تهدف الى التميز والنجاح وتحقيق ميزه تنافسية مستدامه األعمال التي

وتعد العمليات أنشطة أساسية تقوم المنظمات بها ، هذه المفاهيم في مختلف عملياتها وأنشطتها
ينبغي أن تدير  ،أكانت عامة أم خاصة، خدمية أم تصنيعية إن أية منظمة سواء. لبلوغ غاياتها

لزبائنها، وباختيار األساليب واالستراتيجيات المناسبة تتمكن المنظمات  ضافة قيمةعملياتها إل
  .المنشودةالعمليات وتشغيلها لتحقيق الميزة التنافسية  من تصميم

في كل أنواع الصناعات حيث سعى قادة التجارة للحصول على  المفاهيمانتشرت تلك       
. ة نمو الشركات وسط عالم تنافسي وسريع التغيرإستراتيجيات وأدوات جديدة لإلدارة لمعالج

وبدءا من أوائل الستينيات، بدأت . منذ عقود قليلة فقط إدارة المشاريعظهور  مما ادى الى بداية
وتطورت هذه الرؤية التي . المؤسسات التجارية وغيرها تدرك فائدة تنظيم العمل في المشاريع

لحاجتها الملحة للتواصل والتعاون بين موظفيها تركز على المشاريع مع بدء فهم المؤسسات 
   .المختلفةقسام األمع تكامل عملهم عبر 

لقد أدى التأثير السائد للعمليات وإستراتيجياتها في مصير المشاريع والشركات الى قيام       
عدد من البحوث والدراسات المبكرة عن العالقة اإليجابية بين استراتيجية العمليات وإدارة 

، (Heerkens, 2007) ،  ( Saee, 2009 ) كما أظهرت الدراسات الالحقة لكل من، مشاريعال

(DyReyes, 2008)  ، (Merwe, 2001) ، (Johnson, 2006) ، ية االستراتيجية من خالل ـأهم
هذه الدراسات وغيرها مما عرض تقدم دعماً نظرياً للعالقة اإليجابية ، تطوير قدرات العمليات

  .ن العمليات وإدارة المشاريعوالمؤثرة بي

ين استراتيجية العمليات وإدارة طبيعة العالقة بادة مما سبق ومن أجل تحديد باإلف       
  .تم صياغة وعرض الفرضيات الرئيسة للدراسة، االستراتيجية لمشاريع ا
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ة ر اإلستراتيجييوضرورة تطو، يظهر مماسبق أهمية دور العمليات في اإلستراتيجية       
مشروع يسعى إلنجاز أهدافه فال، التي تضمن التفاعل بين مجاالتها الواسعة وقدرات العمليات

  .ة عن طريق تعزيز قدرة هذه اإلدارات على تحقيق أهدافها الرئيس

، حتوى الفصل األولا، ولتحقيق ذلك فقد تأطرت مكونات الدراسة ضمن خمسة فصول       
خصص االول لالطار المفاهيمي العام ، ها خمسة مباحثالخلفية النظرية العامة للبحث وفي

فيما شمل المبحث . الخاص بالعمليات واستراتيجية العمليات وإدارة المشاريع اإلستراتيجية
وتناول المبحث . الثاني عوامل البيئة الخارجية والداخلية وتأثيرها في إستراتيجية العمليات

وعرض . واثرها في ادارة المشاريع االستراتيجية الثالث مجاالت تطوير استراتيجية العمليات
وأما المبحث . الرابع األهداف العملياتية االستراتيجية واثرها في ادارة المشاريع االستراتيجية

  .الخامس فقد خصص لعرض نماذج البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة

خصصت للتعرض . اربعة مباحث وفيها، منهجية الدراسة الميدانية الفصل الثانيوتناول       
، وأنموذج البحث ومتغيراته المستقلة والتابعة وفرضياته، لمشكلة البحث واهميتها واهدافها
باالضافة الى االساليب المستخدمة في جمع البيانات ، والقطاع المبحوث وعينة البحث

  .وتحليلها

حيث تم ، نُقل في االردن تشخيص وتحديد متغيرات الدراسة لمجموعة الفصل الثالثأما       
تحديد وتشخيص متغيرات الدراسة من خالل ثالثة مباحث تعرض االول لمتغيرات البيئة 

والمبحث الثالث ، والثاني الستراتيجية العمليات واالهداف العملياتية، الخارجية والداخلية
  .لمؤشرات ادارة المشاريع االستراتيجية

ليالً للعالقات التأثيرية لنموذج الدراسة لمجموعة نُقل تح الفصل الرابعفي حين تناول       
خصص االول لتحليل وتفسير العالقات التاثيرية للبيئة الخارجية والداخلية : ضمن مبحثين

لعالقات التأثيرية إلستراتيجة العمليات تحليل وتفسير افيما شمل الثاني . واستراتيجية العمليات
  .في ادارة المشاريع اإلستراتيجية

واألخير في األطروحة على أهم اإلستنتاجات التي توصل اليها  الفصل الخامسواشتمل      
وكذلك التوصيات التي وصفها أمام مجموعة نُقل المبحوثة ، الباحث في ضوء دراسته التحليلية

والباحثين في المستقبل لإلستفادة منها في التطبيق وإستثمارها في مجاالت تطوير استراتيجية 
  .يات وإدارة المشاريع اإلستراتيجيةالعمل
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  الفصل األول
  

  الخلفیة النظریة العامة للبحث
  
  
  

إطار مفاھیمي عام عن العملیات وإستراتیجیة   :المبـحث األول
  . العملیات وإدارة المشاریع اإلستراتیجیة

             
جیة الخارجیة وأثرھا في إستراتی و البیئة الداخلیة  :المبـحث الثاني

  .العملیات
  

مجاالت تطویر إستراتیجیة العملیات وأثرھا في إدارة   :المبـحث الثالث
  .المشاریع اإلستراتیجیة

  
األھداف العملیاتیة اإلستراتیجیة وأثرھا في إدارة   :المبـحث الرابع

  .المشاریع االستراتیجیة
  

  .الدراسات السابقة  :المبحث الخامس
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  المبحث األول
  

  ر مفاھیمي عام عن العملیات و إستراتیجیة العملیاتإطا
  وإدارة المشاریع اإلستراتیجیة 

  مفهوم اإلستراتيجية: أوالً

تحدید المنظمة ألھدافھا وغایاتھا على المدى : "اإلستراتیجیة بأنھااالدارة  (Chandler)عرف       
اإلستراتیجیة   (Lowson)د كما حّد، (Chandler,1962:74)". وتخصیص الموارد لتحقیقھا، البعید
یاسات والفلسفات من أجل تحقیق األھداف والغایات الرئیسة واألسس والخطط والسمن نمط بأنھا 

   . (Lowson, 2002 :42) ،منظمةال ترغبھا التي األھداف

مجموعة شاملة من اإلجراءات أو : "اإلستراتیجیة على أنھا (Patton & White) یرىو      
وتمكینھا من ، وأھدافھا، ي تقود وتوجھ استخدام موارد المنظمة لتحقیق رؤیتھااألنشطة ، الت

  .(Patton &. White, 2002:02)". المیزة التنافسیة المستدامة

تبدأ اإلستراتیجیة بتحدید األھداف التنظیمیة وأھمیتھا النسبیة كأھداف أساسیة بعیدة المدى         
ثم التعرف على البیئة ، كنھا أن تطور میزة تنافسیةمن خالل خطة عمل یم، وأھداف ثانویة

وتحلیلھا من حیث الخصائص السوقیة والعمل على تلبیة احتیاجات الزبائن بمنتوجات ذات قیمة 
وتحدید القدرة ، أفضل منھا للمنافسین من خالل البحث عن السمات والسعر الذي یفضلھ الزبائن

عمل التحلیل البیئي وقدرة المنظمة على تحدید وإختیار ی. یة وإیجاد نقاط القوة وتعزیزھاالتنافس
وابعاد الفوز وتحقیق النجاح كالسعر أو النوعیة مع ،  المنتوجات واألسواق التي تتنافس فیھا

وضع خطة خاصة للمنتج والسوق للبحث عن فرصة للتفوق في بعض االبعاد التفضیلیة للمنتج 
والمرونة بالتنوع وتلبیة المتطلبات ، ي التجھیزمثل السرعة والموثوقیة ف، من قبل الزبائن
  ).48: 2006، جبرین(. وتغیرات الحجم

یمیة تعتمد الشركة على السیاسات والممارسات التنظ : یتم تنفیذ االستراتیجیة عندما              
  ،وترجمتھا الى افعال تؤكد على فاعلیة االستراتیجیة التنظیمیة، التي تتفق مع استراتیجیتھا 

(Barney & Hesterly, 2006).  

  :يمكن تقسيم تسلسل العملية اإلستراتيجية إلى المستويات اآلتية، وتأسيساً على ماتقدم
  اجابة عن اتجاه المنظمة المستقبلي  عطيبیان ی الرؤیة :المنظمةومھمة صیاغة رؤیة ،

 تحدد، دافھاتوضح أھ ،والمھمة ھي االطار الذي یصف طبیعة عمل المنظمة وسبب تواجدھا 
ویفترض برسالة المنظمة ان تكون تعبیرًا صادقًا لرؤیة المنظمة ،  توجھھا الكليو ،ھویتھا

)Hill & Jones, 2001: 34-42.(   
 یمكن تحدید ، بعد أن یتم إتخاذ القرار بشأن المھمة األساسیة للمنظمة: صیاغة األھداف

  .  ت والقیادةالقدراجھود حیث تساعد ھذه األھداف في توجیھ ، أھدافھا
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 تعد االستراتیجیات الوسائل التي تستخدمھا المنظمة لتحقیق أھدافھا:  صیاغة االستراتیجیات ،
            .دارة تأثیر القوى الخارجیةإل، حیث توضح الطریقة واألسلوب الذي تختاره المنظمة

( Morden, 2004: 672).  

وضع الخطط المستقبلیة : تراتیجیة بأنھاوفي إطار ذلك یمكن تعریف اإلدارة اإلس           
.  بطریقة فاعلة التنفیذ المناسب وإختیار نمط، وتحدید غایاتھا على المدى البعید، للمنظمة

(Thompson & Strickland,1996) ،ن القرارات كما تعني اإلدارة االستراتیجیة مجموعة م
     ،والرقــابة، ییمـالتق، فیذـاغة، التنـالصی ملــ، وتشبعـید المـدى مةـلمنظاأداء دد ـاإلداریة التي تح

Van Der Merwe, 2001:403)  .(  

:  التالية االستراتيجية مستوياتبين  أن يميز ،المنظماتلكثير من ا فيمن المهم إنه ل      
في  ، (Business Strategy)االعمالإستراتيجية و ،(Corporate Strategy) المنظمةاستراتيجية 
 ؤديت التي ،بعيدة المدىخطة حيث ال،  إستراتيجية المنظمة فان،  للمنظمةى أعلى مستو

التكامل واالستثمار ، . من خاللهاالمنظمة لتحديد الصناعات واألسواق التي ستتنافس 
        وحدات األعمال،لالمشاريع الجديدة، وتخصيص الموارد التنويع،  ،االستحواذ ،العمودي

( Lowson, 2002 :41).  

 االستراتيجية التشغيليةبما يسمى  وهووظائف يهتم بالستراتيجية االمن  الثالثالمستوى و    
Strategy) Operational(، واالستراتيجيات األعمال، و المنظمةدعم تحقيق خطط التي ت

  ).البحث والتطوير، التمويل، األفراد، التسويق، االنتاج او العمليات( مثل ، المختلفة
  
  .وإستراتيجية العملياتالعمليات ة أهمي: ثانياً 

يمكن وصف معظم المنظمات بأنها تسعى لتحقيق منتجات من خالل نظم انتاجية تحول      
والمعدات الى مخرجات على شكل سلع او خدمات او ، المدخالت كالمواد واأليدي العاملة

فوها لكل منها موظ، من خالل وحدات وظيفية تنقسم الى عدة وظائف، خليط بينهما
هي وظائف متفاعلة ، والعمليات، والمالية، والوظائف األساسية الثالث التسويق، ومسؤولياتها
والمتطلبات الخاصة بالتسهيالت ، فالطلب على المنتوجات يقود وظيفة العمليات، مع بعضها

تؤثر والسياسة المحاسبية والمالية ، والمرافق والمعدات والموارد البشرية تقود الوظيفة المالية
وهي بدورها تؤثر تأثيراً مباشراً على الطلب المستقبلي على ، على القرارت الخاصة بالعمليات

  ).24: 2006، جبرین( .المنتجات وعلى توفر الموارد المالية
تعني كيفية انتاج وتسليم المنظمة للسلع والخدمات المطلوبة والتي هي :  إدارة العمليات     

لعمليات بأنها ذلك الجزء من المنظمة المختص بنشاطات االنتاج توصف ا، السبب في وجودها
وقد  .على أنها عملية وطريقة في التفكير وتعدPorter,2009:01( .(، والتسليم للسلع والخدمات

د شد(Slack) ،هي األنشطة والقرارات والمسؤوليات إلدارة الموارد : إدارة العمليات على أن
  .)Slack, et., al., 2007:04( ،سلع والخدماتالتي تخصص إلنتاج وتسليم ال
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وتنطوي إدارة العمليات على عمليات التخطيط والتصميم وتشغيل نظم االنتاج لتحقيق      
فينظرالى نجاح العمليات في تحقيق أهدافها من زاوية قدرتها على توفير ، أهداف المنظمة

فاألهداف الرئيسة . والتسليم، يةوالنوع، الخدمة بالكمية، متطلبات المجتمع من المنتوجات
لألعمال تتمثل في كسب تدفق ثابت ومتزايد من االرباح وفي المحافظة على استمرارية الطلب 

فالتركيز ينبغي ان يتم على األهداف النهائية وليس فقط األخذ بعين ، بعيد المدى لمنتوجاتها
مما يمكن أن يؤدي الى قرارات ،  اإلعتبار بهدف تخفيض التكلفة والمغاالة في التركيز عليه

مما يعني انه يجب اتخاذ قرارات العمليات وتنفيذها على نحو ، تتناقض مع أهداف المنظمة
الكاتب عرف  كما. )52: 2006،جبرین(، يحقق األهداف الشاملة والكلية للمنظمة كالربحية والنمو

، ليات تنفيذها بطريقة صحيحةاألشياء التي يتعين على وظيفة العم: بأنها أهداف العمليات نفسه
والتي عندما يتم ضمها الى جهود الوظائف األخرى ستساعد الشركة على التفوق في تحقيق 

  . األهداف العامة لها
  

 األساس الذي ترتكز عليه المنظمة ألنها هي وظائف العمليات كذلك بأن  (Slack)يؤكد و     
مهام  خمسةوفي اغلب المنظمات لديها  ،المسؤولة عن إنتاج المنتوجات وتسليمها للزبائن

  : أساسية وهي 
وهي المسؤولة عن إيصال سلع المنظمة وخدماتها ، )بما في ذلك المبيعات(وظيفة التسويق  - أ

 .إلى األسواق من أجل تلبية طلبات الزبائن
وهي المسؤولة عن خلق منتجات جديدة وتعديل الخدمات من ، الخدمات/وظيفة تطويرالسلع -  ب

 . طلبات الزبائن في المستقبل أجل تلبية
وهي المسؤولة عن الوفاء بطلبات الزبائن للخدمة طوال مراحل اإلنتاج ، وظيفة العمليات -  ت

 .وتسليم السلع والخدمات
. ن وتساند المهام األساسية للعمل بفعاليةتمكّ ، وباإلضافة إلى ذلك، هناك وظائف داعمه

 : وتشمل هذه، على سبيل المثال 
وهي التي توفر المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات ، لية والمحاسبيةالوظيفة الما -  ث

 .االقتصادية وإدارة الموارد المالية للمنظمة
وهي التي توظف وتطور موظفي المنظمة وتعمل على فهم ، وظيفة الموارد البشرية - ج

 ).Slack, et., al., 2007:5( ،متطلباتهم المشروعة وتحقيقها
  

يعكس مهمة المنظمة ويحدد أهدافها التنظيمية  لكل منظمة بعد استراتيجيون يجب أن يك      
إن اإلستراتيجية الجيدة التصميم تساعد المنظمة على تنسيق " ، وسياساتها ومعايير األداء لديها

" عناصرها التنظيمية وعلى تزويدها بالتوجهات بحيث تساهم كافة الفعاليات في تحقيق األهداف
 ،(Hanna,2003:51) . مما يثبت أنه يجب تطوير إستراتيجية المنظمة وإستراتيجية العمليات
ألن عملية اإلختيار والتحديد للمنتجات واألسواق وأبعاد الفوز من الممكن أن تدار ، معاً
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وتحديد أهداف وظائف العمليات والتي تعرف ، نفسه اإلتجاهوببواسطة العوامل التشغيلية 
  لتقـوم الخطة اإلستراتيجية بتـوجيه السياسات واستراتيجيات ، اجبالمهمات اإلستراتيجية لإلنت

الوحدات الوظيفية وترفدها استراتيجية العمليات بتوجيه القرارات المتعلقة بتصميم وتخطيط 
 .)53- 94: 2011، جبرین( ,وتشغيل نظم االنتاج مع توافقها واتساقها مع إستراتيجية التسويق

مما دعى اليه . وتورد المنتوجات التي تحددها وظيفة التسويق حيث من المفترض فيها أن تنتج
باإلعتراف بأهمية إستراتيجية العمليات الفاعلة  ،Skinner(، Hayes)(، (Wheelwright)( كل من

مما يعزز ويحسن القدرة التنافسية للمنظمة لدى عمالئها في ، والمساندة لإلستراتيجيات األخرى
ية واإلستجابة والموثوقية في التوريد وفي تصميم المنتوجات كل مما يختص باألسعار النوع

ن أ وتجدر االشارة  الى .(Nerscsian,2003:21)، حسب رغبة الزبائن وفي المرونة أيضاً
طبيعة ومجاالت استراتيجية العمليات وعالقتها ،  )المبحث الثالث(الدراسة ستتناول الحقاً في 

  .بإدارة المشاريع اإلستراتيجية
  

  .إدارة المشاریع اإلستراتیجیة وعوامل نجاحھا: ثًاثال
  
  .إدارة المشاریع اإلستراتیجیة. 1

ونشاط خارج العمليات المعتادة خالل ، عبارة عن محاولة مؤقته خاص بطبيعته، المشروع    
لتحقيق النتائج المرجوة ، له نقطة بداية محددة وواضحة ونقطة نهاية محددة ايضاً، وقت محدد

  .(Young, 2005:26). "ي إحتياجات المنظمة التي تلب
سعي فريد من أجل تحقيق مجموعة من النتائج في " المشروع على أنه   (Westland)حدد    

.  (Westland,2003:05)، "إطار قيود محددة بوضوح وهي قيود الوقت والتكلفة والجودة

المشاریع یساھم في تحقیق عمل اریع ضروریة لنمو وبقاء المنظمات والمشأن   (Cleland)یرىو
  .)Patton & White, 2002(التغییر االستراتیجي التنظیمي المنشود 

 رؤية ادويحدالمشروع فهم رسالة ورؤية المنظمة أوال ، ثم عليهم أن  يجب على مديريو     
مشروع لضمان تلبية مع مهمة المنظمة ، وتوجيه ال منسجماً يكون لمشروع أنيريدون ل كيف

  . (Lewise, 2007: 25) ،لمنظمةمصالح ا
  

 . (Young, 2005:26) :وتأكيداً لذلك تمتاز المشاريع بالخصائص التالية
 .والتكاليف، محددة بقيود الوقت، لها أهداف محددة يمكن تحديدها بسهولة - أ
تركز على الزبائن وتلبية فريدة من نوعها  ،مرتبطة معاً تمتاز المشاريع بأنها نشاطات -  ب

 .تهم وتحقق توقعاتهمحاجاتهم ورغبا
  

من خالل دورة إدارة المشاريع  مراحليتم إنجاز المشروع من خالل تطبيق إدارة وتكامل     
،  )Executing( :تنفيذال ، )Planning(: تخطيطال  ,)Initiating(: المشروع بدء:  الحياة التالية

  . المشروع )ingClos( :، وإغالق )Controlling(: الرقابة ، )Monitoring( :السيطرة
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دعم األداء المنظمي نحو تحقيق ل، كمدخل مهمظهرت الحاجة الى إدارة المشاريع        
مع األخذ بعين اإلعتبار أثر التغيير على األفراد وردود أفعالهم ، التغيير اإليجابي المطلوب
بواقع بيئة واإلهتمام ، التي تعمل على كبح وتقييد عملية التغييرو، ومخاوفهم بشأن المستقبل

  .(Young, 2005:17) ،العمل
  

في دليله إلدارة المشاريع على أن  ،(Westland)وهكذا فقد تأطر هذا اإلطار بإهتمام       
  .(Westland,2003:06 ): للمشروع دورة حياة حددها بالنقاط اآلتية

 وتحديد خيارات، العمل) فرصة(حيث يتم التعرف على مشكلة : مرحلة بدء المشروع - أ
ثم إجراء دراسة الجدوى بهدف تحديد مدى قدرة كل خيار على تحقيق ، الحلول المتاحة

  .وإختيار أحد الحلول، وتفحص التكاليف المتوقعة، الفوائد
  :ترتكز فيه النقاط اآلتية: مرحلة التخطيط التفصيلي للمشروع -ب

خطة  ،مخاطرةخطة إدارة ال ،خطة الجودة ،الخطة المالية ،خطة الموارد ،خطة المشروع
  .خطة للتوريد ،االتصال

وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ األنشطة والمهام التي تم تحديدها في : مرحلة تنفيذ المشروع - ج
  .مع متابعة المراقبه والتحكم، خطة المشروع

وتتضمن تسليم المخرجات النهائية للعميل وتسليم المستندات : مرحلة إغالق المشروع -د
الموردين وتسليم موارد المشروع وإغالق المشروع مع إجراء مراجعة  وإغالق كل  تعاقدات

  .نهائية للنجاح الكلي للمشروع 
  

تعريفاً إلدارة المشاريع وعالقتها بالفكر  نفسه وتواصالً مع هذه األفكار فقد عرض الكاتب     
قيود تستخدم عملية ديناميكية تنفذ في بيئة تنطوي على مجموعة من ال: "اإلستراتيجي على أنها

التي تعرف ، لتحقيق األهداف المحددة للرقابةالموارد المناسبة بطريقة هيكلية وتخضع 
  .(Young, 2005:36)، "بالحاجات اإلستراتيجية

 

يحدد سرعة التكيف ورد الفعل  لمنظمة وكفاءتها في إدارة العملياتإن مدى فاعلية ا    
، والتصميم على إجراء عملية التغيير، اقع البيئيمرتبط بالقدرة على فهم الو وهذا، واإلستجابة

مع اإلستراتيجية الكلية  توافقم وتيجب أن تتالء وبالتالي ،اإلستراتيجية األهدافلتحديد 
وتخطيط وتنفيذ ، مما يزيد من القدرة على إستخدام المنهج اإلستراتيجي المرن ،للمنظمة

         ،سية مستدامة بعيدة المدىلتحقيق ميزة تناف، مبادرات التغيير بسرعة وفاعلية

(Schmidt, 2009: 20).  
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المتزايد السريع للسوق تزايد اإلهتمام بأهمية مهارات إدارة المشاريع بسبب النمو       
والبحث عن الجودة وتخفيض الكلف والتحسين المستمر للسلع ، التنافس الشديد العالمي ذي
داخلي مسح بيئي قبل التغيير المستمر وإجراء حيث يتعين على كل منظمة أن تت، والخدمات

فالتغيير يبدأ بإدخال عمليات ، ومواجهة متطلباته ةالخارجيفي البيئة  لضمان إدارة هذا التغيير
تحديث أو التخلي عن ، والبحث عن التدابير والممارسات المثلى لتحسين األعمال، جديدة الزمة

والبحث عن ، ق مرونة وفاعلية تجاه قوى السوقغير المناسبة من أجل خلالممارسات القديمة 
  .(Young, 2005:16)، السبل للحفاظ على مستويات تنافسية أعلى من المنافسين

تنافسية لتحقيق النتائج إن جوهر إدارة المشروع هو دعم لتنفيذ إستراتيجية المنظمة ال        
ضمن جدول زمني محدد ، لفاعلةة افإن المنظمات التي تستخدم األنشطة االستراتيجي، المرجوة

 .(Milosevic, 2006:494) ، أهمية المواردمنها أن تدرك على قدر كبير  تطلبي

        موقد  (Lewise)وربط ذلك  ،واإلستراتيجية محور العالقة بين اإلدارة والمشروع
ستوى اكتمال جميع األعمال في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية والنطاق ، وعلى م بضمان

ماهي اال تطبيق للمعارف " إدارة المشروع " الممكن القول بأن  ومن. األداء الصحيح
. المشروع إستراتيجية والمهارات واألدوات والتقنيات ألنشطة المشروع لتحقيق متطلبات

(Lewise, 2007: 24).  

والجودة ، ةالتكلف، المشاريع من اعتمادها في التطبيق على اساس معايير الوقت  تحولت       
هذا التطور يمثل التحول المفاهيمي ، الى محرك يقود تنفيذ استراتيجية المنظمة، في االداء

إلى المزيد من األعمال التجارية ، بعيدا عن وجهة النظر الهندسية التقليدية إلدارة المشاريع
جية االعمال ، ة للمنظمة مثل تنفيذ استراتيتي تتمحور فيه االهتمامات الرئيسوتحقيق القيمة ال

  .(Andersen, et., al., 2006) .وتحسين األداء التنظيمي وزيادة فوائد أصحاب المصالح
  
، واإلجراءات، بسلسلة من الممارسات  :إدارة المشاریع اإلستراتیجیة، (Heerkens)میز         

المدى الذي تصف فإنھا   التي عند النظر الیھا بشكل كلي، واألدوات ، والسلوكیات، والعملیات
، المتمیزهوممارسات األعمال ، تخلق فیھ المنظمة روابط فعالة بین ممارسات إدارة المشاریع

  .(Heerkens, 2007) .بھدف النھوض باألھداف االستراتیجیة العامة للمنظمة
  

لمشروع والمبادئ العام ل التوجھ" ب ، "استراتیجیة المشروع"دفقد حّد،  (Shenhar)أما         
 أفضل جیھیة بشأن ما یجب القیام بھ وكیفیة القیام بذلك ، لتحقیق میزة تنافسیة أعلى ونتائجالتو

  .(Shenhar, 2004:297).  "مشروعلل
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وعندما تقوم . وینظر الى نجاح المشروع من مدى تحقیقھ ألھداف المنظمة اإلستراتیجیة    
إنھا تحقق غایاتھا واھدافھا المرجوة ف، المنظمة بالربط مابین مشاریعھا وبین إستراتیجیة اعمالھا

  .(Dietrich & Lehtonen, 2005; Kenny, 2006) .بافضل طریقة

اصر حیویة الزمة للمنظمة لتحقیق نجاح المشاریع خمسة عن یوضح) 1-1( الشكل      
وأكد . لنجاحلواحدة من العوامل الحاسمة كستراتیجیة االمفھوم تنفیذ على ستراتیجیة ، ویشمل اال

(Hussey)   بأن العملیة  یقترح، وأنھ  استراتیجیة ال یمكن أن تكون ناجحة حتى یتم تنفیذھاالبأن
  (alignment)  : مع األخذ بعین االعتبار بمصطلح التوافق، المختلفة اإلداریة لجوانبلج ھي مز

 الذي ھو  عبارة عن خلق بیئة متكاملة ھادفھ الى رفع نفوذ المھارات (Luftman) حسب ،  
واإلتجاه الصناعي ، والكفاءات، والتكنولوجیات، والھیاكل التنظیمیة، وعملیات األعمال، البشریة

لعملیات ، والممارسات ، لنتیجة "كما یصفھ  ایضَا على أنھ . للتوصل الى وضع تنافسي للمنظمة
قدرات التي ألھداف والقیم والثقافة واللوتطور العالقات اإلنسانیة التي تعتنق التفاھم المتبادل 

التكیف مع األوضاع والتعاون من مكن في نھایة المطاف توضع االستراتیجیات التي ترفع من 
  .(Luftman ,2003:382-383)، "المتغیرة

  

  )  1-1(شكل
  . إدارة المشاریع ستراتیجیةالنقاط الضروریة لنجاح ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: 
             Hussey, D. (1999). Strategy and planning: A manager’s guide. New York, NY: 
John Wiley & Sons, inc. 
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روع إدارة المشھوم وعالقة مفبأن  (Heerkens) ویتمثل الدلیل اآلخر من خالل ما حدده       
 وقد طرح. المشروعواألعمال إستراتیجیة المواءمة بین  یركز على، االستراتیجیة  واالھداف

وھي  ةأربعة جوانب رئیس إلى ر فیھاوأش، إلدارة المشاریع االستراتیجیة ًانموذجالكاتب نفسھ أ
  .(Heerkens, 2007:02): على الوجھ اآلتي

 التوافق االستراتیجي للمشاریع : (Strategic alignment of projects) ،شیر الممارسة ت ھذه
مباشر بط بشكل ترت، ان المشاریع التي تختارھا منظمة للإلى المدى الذي یضمن 

 .(Luftman,2003:383)، االستراتیجیة التنظیمیةب

 ادارة محفظة المشروع :  (Project portfolio management)، شیر إلى الممارسة ت ھذه
. تحدید وتصنیف مخطط مشروع استثماري لمساعدة المنظمة مع إعطاء األولویة للمشاریع

ساسیة في المشاریع المتعلقة واحدة من اللبنات األ تشكلمشروع لل إدارة المحافظوان 
ألھداف مع ابرامج المشاریع أو الباالستراتیجیة ویمكن اعتباره عامال أساسیا لمواءمة 

 .(Rao, 2007:03 ) .التنظیمیة

 إدارة البرامج:  (Program management)، إدارة "مفھوم  معھد إدارة المشاریع حدد
واألھداف  الفوائد ة من المشاریع لتحقیقلمجموع ةاإلدارة المركزیة المنسق باسم " امجالبر

متأصلة في السعي إلدارة المشاریع وأن ممارسات إدارة البرامج ھي .  امج للبراالستراتیجیة 
االستراتیجیة وكما ھو موضح في إدارة مجموعة من المشاریع وإدارة التفاعالت بین 

 ).(Heerkens, 2007 ، المشاریع

 نتائج األعمال للمشاریع: (business results of projects) ، المشاریع ھي   وحیث ان
استثمارات مالیة ، وینبغي للمنظمات تقدیر وقیاس تأثیرات المشروع على منظمات األعمال 

  .من منظور النتائج

تساھم في تحقیق میزة " إدارة المشروع االستراتیجي"بأن   (Green) وبنفس اإلتجاه طرح     

  . لھذا اإلتجاه (Wessels,2007)دعم  مع .(Green, 2005:02)، تنافسیة مستدامة للمنظمات

إدارة  مھارات"إلدارة المشروع االستراتیجي تتمحور في الفكرة القائلة بأن  )Green(إن إتجاه     
ذلك أن إدارة " ذات قیمة عالیةتعتبر شركة وتحددھا الالمشاریع ومھارات القیادة نادرة ، 

على  (Green’s) ویستند نموذج. "ضمنیة معرفة  تولدلھم و تروج"المشروع االستراتیجي 
على  الموارد ارتكاز"العالقة بین المیزة التنافسیة وقدراتھا االستراتیجیة ، والذي یعرف باسم 

     .(Green,2007:116)   ،" االستراتیجیة

لى أن مدراء مفھومًا بنفس اإلتجاه وأكد ع،  (Shenhar) وتواصًال مع ھذه األفكار فقد عرض    
كیفیة التعامل مع الناس  على علیھم التركیز میزة تنافسیة  إذا ما أرادوا تحقیقالمشاریع 

  . (Shenhar, 2004:297)،ت بین المھام التنظیمیةوالعالقا
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  .ةاالستراتیجی إدارة المشاریع التفوق فيعوامل . 2

، البعیدتحقق أھدافھا على المدى ان أرید للمنظمة ما التي یجب تنفیذھا إذا  األبعاد تشملو       
وعدھا من العوامل ، وآلیات اإلتصال، الوقت، الموارد، أبعاد التخطیطعلى   (Platts)لقد أكدو

 ,Slack( .األساسیة لنجاح إدارة المشاریع وھي أبعاد مھمة في قیاس إستراتیجیة إدارة المشاریع

et., al., 2007:76(.  

أكدتھا  التيلمعاصر لعوامل التفوق في إدارة المشاریع اإلستراتیجیة وھذا یتسق مع اإلتجاه ا      
من خالل ) . (DyReye, 2008:49-62 (Luftman,2003:385), (Kerzner, 2001:29),دراسات 

  : ثالثة إتجاھات مھمة في التعامل وھي

،  (Organizational Factors)  :التنظیمیةالعوامل و ،(qualitative Factors) : النوعیةالعوامل 
  . (quantitative factors) :والعوامل الكمیة

إدارة المشاريع اإلستراتيجية في ظل اإلهتمامات المعاصرة فالدراسة المنهجية لمضمون     
  :تتمحور كما يراها الباحث في هذه اإلتجاهات التي يمكن توضيحها وفقاً لآلتي

  
 استمرار سريانفوق في إدارة المشروع يعني الت، (qualitative Factors)  :النوعیةالعوامل . 1

تحقيق أهداف المشروع ضمن  يعنينجاح المشاريع  و نجاح ،الوتحقيق  زانجاأل نحوع والمشر
  :القيود التالية 

 الوقت. (بدایة ونھایة للمشروع تخصیص وقت.( 
  الجودة(، المحددة مواصفاتالاألداء المطلوب على المستوى التقني أو.( 
 الجودة(، أو المستخدمین الزبائنمن قبل  ھادیحدت یتمدة كما معاییر الجو.(  

  :األربع السابقة لتشمل ما یلي  النقاط توسیعتم یالخبرة ، قد  ذاتفي المنظمات و
  المشروعنطاق  في  لتغییراتلحد أدنى متفق علیھ.  
 الثقافة(.المتبعة فیھا ھاقیموثقافة المنظمة  المحافظة على.(  
 التنظیم واإلدارة( .عمل المنظمة المعتاد تدفق المحافظة على.(  

رضاه من خالل التركیز فتركز المنظمات على تحقیق حاجاتھ و) الجمھور(أما المستھلك       
تحدید العمل األساسي للمشروع ینطلق من تصورات إن . على خدمة إحتیاجاتھ وتوقعاتھ

المھارات الالزمة للتعرف على حیث یجب استخدام ، المستھلك الشخصیة لما یریده من المشروع
حیث انھ ، لمستھلكح انتاج المنتجات التي تتفق مع توقعات امما یتی، إحتیاجات المستھلك وتوقعاتھ

فاعداد . بمجرد الوقوف على احتیاجات المستھلك  وتفھمھا  یتم تحدید المتطلبات الالزمة للتخطیط
حیث ، ة مستقبلي وتحدد األھداف الرئیسال الخطة التفصیلیة للمشروع من اجل ان تحدد االتجاه

دراسة  من خالل، ینبغي بذل أقصى جھد في فھم المستھلك والسبل التي ترضیھ وإشباع احتیاجاتھ
وتحلیل االشارات المختلفة من التأثیرات الشخصیة الخاصة ، البیئة التي تحیط بالمستھلك

  .)(Norris et., al.: 1  ،من عوامل نجاح المشروع تعد حیث.  باإلحتیاجات
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، كما أنھ من الضروري إظھار الكفاءة التقنیة والمعرفة التامة لالحتیاجات التقنیة للمستھلك      
وتحویل ، باالضافة الى الحرص على التمتع بسعة االفق وانتھاج أسلوب ابتكاري مع المستھلك

طاء الصدق وعدم اع مع اعتماد مبدأ، المعلومات الى ضمان باالحتیاجات التي ینشدھا المستھلك
القدرات مع اإلشارة الى المخاطر وعرضھا والتوصل الى  قوالوعود بتحقیق الكمال الذي یف

الى المحافظة على روابط قویة  كما ان إقامة عالقات طیبة مع المستھلك تؤدي. حلول متقدمة لھا
زید من والئھ مما ی، مما یعني ان تتحول العالقة الى تعاقد على شكل تفاھم غیر رسمي  معھ

  .(Young, 2005:124) ،ویحقق االھداف المتفق علیھا
  

تقدم بھا الى ، (Kerzner)وھكذا فقد تأطرت تلك اإلھتمامات واألدوار المیدانیة بوصایا     
األبعاد ذات االھمیة في تحقیق نجاح مشاریعھم / الشركات األمریكیة مطالبًا ایاھا بتحدید العوامل

رھا من العوامل والجودة والموارد والتكلفة وإعتبالوقت ھ نفس الكاتب ذكرو، اإلستراتیجیة
   .(Kerzner, 2001:30) ، النوعیة ذات اإلھتمام بالدراسات النظریة

  

تنسیق السلوك التنظیمي في إدارة إن  .(Organizational Factors) : التنظیمیةالعوامل  .2
:  أمور مھمة ھي ثالثة ترتكزعلىة المشاریع إدار أن حیث موقفا حساسا للغایة ،یعتبر المشروع 

  .الجھة الراعیة للمشروعو، المدیر التنفیذي، مدیر المشروع
  

مدیر  اال أن،  ونجاحھاالمفتاح إلدارة المشاریع  مالتنفیذیین ھ المدراءالرغم من أن ب        
في المشاریع الناجحة أما . المدیرین التنفیذیین المعنیین إتجاهالسلطة  ممارسة في مخولالمشروع 

  . أكثر عرضة لتقاسم السلطة التنفیذیین المدیرینفإن مدیر المشروع و، 
  

على قدم المساواة یشتركان في  أنھم نوالمدیرون التنفیذیوالمشاریع  ومدیریرى عندما حیث       
. روعالسلطة والمسؤولیة والمساءلة عن نجاح المش ونتقاسمی مإدارة المشروع ، وبالتالي فإنھ

منھجیة إدارة و. اتخاذ القرار أسھلمما یجعل سلطة المشتركة لل ًاجعل تقاسمنومن الواضح أن 
  . لمساءلة المشتركةعلى اسب احتان المشاریع یجب 

 
وھذا ما یتسق مع االتجاه المعاصر الدارة المشاریع االستراتیجیة باھتمام منظمات االعمال 

  :لتحقیق االمور اآلتیة
 الصالحیة(، التنفیذیین حساب المدیرین علىة مدیر المشروع زیادة سلط عدم.(   
 التوجیھ(، للعاملینتوفیر التوجیھ الفني بلمدیرین التنفیذیین ل السماح.(   
  استخدام .(لموارد الصحیحة لتقدیرات الو الكافيتوفیر الوقت والمدیرین التنفیذیین دعم

 ).أفضل الموارد

بمجریات  ن على علم تاموین التنفیذوالمدیرأن یكون ، الحفاظ على  األھمیة بمكان ومن 
  .(Kerzner, 2001:31) ).اإلجراءات الصحیحة(، المشروع



14 
 

. إلدارة المشاریعمرئي المستمرالدعم التنفیذي ال على نطويتالمشروع  إن وظیفة مدیر      
ي یدعم أیضا المشروع التنفیذ يعارو. والدعم التنفیذي یحفز العاملین في المشروع على التفوق

  .نظم المنظمة إلدارة المشاریع تطویر ثقافة تنظیمیة تعزز الثقة في
 بإدارة شؤون األشخاص عالقةالھي ع یراالمش ومن المھارات التي یجب ان یتصف بھا مدراء   
المنظمات   بإھتمامویحظى مع اإلتجاه المعاصر إلدارة المشروع  وھذا یسیر، )الجمھور(

  :م باالمور التالیةااللتزامع ھا ئومدرا
یجب إعتبار أنھ من السلطة ،  القلیل لدى مدیر المشروعكان  حتى وان  (Authority) ,:ةالسلط-أ

على الشكل ما یحتاجونھ للقیام بعملھم لدیھم فریق المشروع  من فيالتأكد من أن جمیع من المھم 
  . المطلوب

ن وظیفة مدیر المشروع ھي في أل ،(Leadership and Management) :واإلدارة لقيادةا -ب
ممارسة القیادة وكذلك المھارات بقوم یمن الضروري أن فإنھ لمعظمھا حول التعامل مع الناس ، 

 األشیاء التيفن جعل اآلخرین أن تفعل   على أنھاالقیادة  ،(Packard, 1962) عرفوقد ، اإلداریة
  . انھ ینبغي القیام بھبأ القائد عتقدی

  بناء الفریق -ج

، التي یكون أعضاء فریق المشروع المصفوفيالمنظمات ذات الھیكل یلقى الفریق استحسان     

بھم ولكن یعملون  یفیة ویتبعون لمدراء العمل الخاصھم في الواقع أعضاء في جماعات وظ

  .ویرسلون تقاریرھم إلى مدیر المشروع على أساس انھم ضمن فریق المشروع

  :ربعة الرئیسة في تنظیم فریق المشروع وھيمع الخطوات األ، (Lewise)ویتفق 

 اتخاذ القرار بما يجب القيام به، وذلك باستخدام (work breakdown structure)  هيكل
  . تجزئة العمل وتعريف المشكلة، وأدوات التخطيط األخرى

 من الموظفين إلنجاز المهام  المطلوبة تحديد احتياجات المشروع.  
 من خالل مشاركة أعضاء الفريق استكمال خطة المشروع الخاصة.  
 تجنيد أعضاء فريق المشروع. (Lewise, 2007: 31). 

  
العامل الثالث في تحقیق التمیز في إدارة المشروع ، (Quantitative Factors) : العوامل الكمیة .3

 ألدوات  لتنفیذابعض الشركات سریعة . منھجیةالتنفیذ أدوات إلدارة المشاریع لدعم  و ھو قبول
CPM  ،PERT  ،الكثیر منھم غیر راغبین في قبول برامج لتخطیط المشاریع  بالرغم من أن

جدولة الموارد ،  ،وضع میزانیة للتكالیف  وتقدیر تكلفة المشروع ، ومشروع التحكم في التكلفة و
  .عیرامشالإدارة معلومات  ةنظمقبول أ، أو ھاوتتبع المشاریع ، ومراجعة حسابات
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وتستخدم ھذه . في السنوات القلیلة الماضیة اشتھردوات إدارة المشاریع أل لرئیساإلطار ا      
ومع ذلك ، فإن المدیرین التنفیذیین . الكلي للمنظمة مراقبة المشروعلالجدیدة أساسا  االدوات

 .(Kerzner, 2001:33) : تعود الىأسباب ذلك و. ھذه األدوات المتطورةللقبول ا وبطیئ

  أحياناً المخرجاتد ال تحب واقع اإلدارة العليا ق.  
  ستخدم تقنيات خاصة بهم بدال من نظام لوضع الميزانية والتخطيط ، تاإلدارة العليا

  . وعملية صنع القرار
 اإلدارة العليا لم تثبت الدعم وااللتزام بالتدريب .  
  داعمهالمركزية المتطورة يتطلب خطوط اتصال قوية لحزم لمجموعات الاستخدام .  
 وعدم توفر المعلومات الفورية عند الضرورة موجزةالواضحة التقارير قار الى الاالفت.   
 إدارة المشاريع إلى ما قبل التنفيذفي  متبعة لكيان االعمال معايير عدم وجود .  
  تخطيط المشاريع و الوسطىدارة اإل لدىتنفيذ الضوء على قلة الخبرة ال سلطيقد

  . والمهارات التنظيمية
 متوفرةكون تال قد ) من الموظفين والمعدات وغيرها(واسعة النطاق  زمةالال مواردال .  
  تخطيطال/ لتلبية إدارة المشاريع  ةكون مناسبتبيئة األعمال والهيكل التنظيمي ال .  
  مجديةغير  تكون عادةُ تدريب إدارة المشاريع وعدماستخدام برامج التدريب .  
 اص والتفاوض المطلوبة من قبل إدارة مهارات األشخعن  البرمجيات كبديل استخدام

  .المشروع 
  مدى االستخدام المالئم للبرامج داخل المنظمةل تحديد مسبق هلم يكن لدي االعمالكيان . 

  
 

یعد أساسًا یقود مما ، توصیف اإلتجاھات الثالثة السابقة الذكر وفقًا لما تم عرضھ بعد أن تم        
عالجة موضوع العالقة بین استراتیجیة العملیات واالھداف الى إتساع اإلھتمامات النظریة في م

العملیاتیة وادارة المشاریع االستراتیجیة والتي یمكن إعتمادھا مدخًال إلقامة دراسة تجریبیة 
  .تتعامل مع النماذج الفرضیة الالحقة 
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  المبحث الثاني

  

  البیئة الداخلیة والخارجیة وأثرھا في إستراتیجیة العملیات
  االستراتیجیة وإدارة المشاریع 

  
أن  للمنظمة واألعمال هو تحقيق الظروف التي يمكن المنظمةمن استراتيجيات  الغايةان       

المهمة االستراتيجية . المستقبلسواء اآلن أو في ، نالزبائإلى  اتخلق قيمة حيوية إضافية ونقله
اسية والموارد الموجودة تحت األس القدراتخلق وسيلة مميزة قدما ، وذلك باستخدام  يه

من خالل هذه القدرات ). على حد سواء ةوالبعيد ةالقريب(تصرفها ، على خلفية وتأثير البيئة 
  .(Lowson, 2002 :44 ) .ميزة تنافسية مستدامة إليجاد تسعى المنظمةالمميزة 

  
من  كالًل شمترد امووال. مواردها الرئيسة ورفع جاهزيةالى تنظيم  بحاجة منظمةكل       

واأليدي ألرض ا وجهة النظر التقليديةمن وكذلك  ،ةالموارد البشرية والمعلومات والمعرف
تحقيق االستخدام األمثل لهذه  تدعم ة في األساساالستراتيجيعلى أن . ورأس المال، العاملة

  .البقاء والنمو  علىلمنظمة ا لتساعدمجتمعة  التنافسيةالموارد وتعزيز قدراتها 
  

. التي تعمل فيها ، وآثار هذه البيئة عن بيئتها في عزلةاإلستراتيجية  تطويرال يمكن          
غالبا يكون من الصعب و،  والداخلية للمنظمة ةانب الخارجيوكل الج بأنها وصف البيئة يمكن
  .  (Lowson, 2002 :43 )، جميع العناصر المختلفةلتقييم الشامل والتحليل الجدا 

  
حدود توسيع قدرة على مالوعي بالبيئة والهو ،المعاصرةللمنظمة لضروري اواألمر      

لرصد وتحليل الظروف  تمحاوالالهنا هو واحد من  اإلستراتيجي دور التخطيطو. المنظمة
Societal) البيئة االجتماعية :ويمكن تصنيف العوامل البيئية الخارجية الى. المحيطة البيئية

Environment) ، وطنية ال( االقتصاديةالقوى : تضمن بعض العناصروت:  لعامةالقوى اوتشمل
القوى الثقافية أما  .والمعلومات، الطاقة، األموال، التي تنظم تبادل المواد: )دوليةالأو 

 التي تولد : التكنولوجيةالقوى  .التي تنظم القيم والعادات واالعراف المجتمعية: االجتماعية
سلطة وتقدم التي تخصص ال :الحكوميةلقوى القانونية او. الحلول واالكتشافات للمشاكل

تشمل العناصر ، (Task Environment) ،)البيئة الخاصة(أما بيئة المهام ، القوانين والتعليمات
، المجتمعات المحلية، اوالمجموعات التي تؤثر وتتأثرمباشرة بعمليات المنظمة مثل الحكومات

مع مالحظة أن بيئة ، الموظفين واالتحادات العمالية، نالدائني، الزبائن، المنافسين، الموردين
وكال البيئتين االجتماعية والمهام . مهام المنظمة هي البيئة الصناعية التي تعمل فيها المنظمة
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. يجب ان تراقب للكشف عن العوامل اإلستراتيجية التي لها تأثير قوي على الفشل أو النجاح
بين الموارد الداخلية والكفاءات األساسية للمنظمة  مة مامالءالتحدي البيئي هو العثور على و

  .(Wheelen & Hunger,2008:73) ،يةالخارج الحالةشكلها توالفرص والتهديدات التي 
  

     د كل من حد(Kerzner) ،(Porter) ،متغيرات البيئة الخارجية بالنقاط اآلتية ،وآخرون :  
 
البيئة االقتصادية الخارجية ، يتم رصد وتحليل  يجي،للتخطيط االسترات :ةاالقتصاديالعوامل  - أ

معدالت تحت البيئة اإلقتصادية  درجنت حيث. المنظمةعلى عمليات  تأثيرها فيةكيمن حيث 
ومعدل معدالت االدخار الشخصية ، ولميزانية التجارية، الفائض لو ،وأسعار الفائدة ،التضخم

  (Kerzner, 2001:27) .، والناتج المحلي اإلجمالي ،توفير األعمال
  
   :ما يلي تشمل  ةستراتيجياالدارة المشاريع إل البيئة االقتصاديةفإن  . (Kerzner)وحسب  

  كم یكلفنا إقتراض المال لتطویر منتجات جدیدة أو على أساس مؤقت : تكلفة رأس المال
  لسد العجز في التدفق النقدي؟ 

  رفة الراھنة ، كیف تبدو التكالیف في واستنادا إلى المع: معدالت األسعار في المستقبل
   السنوات القلیلة القادمة؟ 

  ما مدى دقة تقدیرات التكلفة لدینا ،  والدروس المستفادة؟: نوعیة تقدیرات التكلفة 
  
تشمل قوانین الضرائب ومكافحة االحتكار، وتدریب االیدي العاملة و: ات الحكوميةالسياس -ب

حدد الكاتب النقاط تخطیط وإدارة المشاریع االستراتیجیة ، اجل من و. ، وفلسفات الحریة والتعلیم
  .(Kerzner, 2001:27)  :التالیة
 وھذا یشمل وضع دلیل للممارسات المعتمدة على األخالق في : التواصل مع العمالء

ویمكن أن تشمل أیضا عقیدة المنظمة التي تنص على أن مصلحة . التعامل مع الزبائن
  .الزبون تأتي أوال

 ھل لدینا بیانات داعمة للحصول على معلومات : لمسؤولیة عن كشف حقیقة المنتجاتا
  تقدم إلى الزبائن أو المستھلكین؟ 

  ھل لدینا منھجیة تسمح بالتغییرات إذا فرضت قوانین جدیدة؟: تغییر القوانین 
 
لمیزة التنافسیة توصف إستراتیجیة العملیات بأنھا القوة الدافعة في ایجاد وإستمرار ا: المنافسة -ج

إستراتیجیة ، (Cost Leadership)قیادة التكلفة ، في ثالث استراتیجیات (Porter) .حیث حددھا
  .(Focus) وإستراتیجیة التركیز، (Differentiation) التمیز
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وإن وظیفة العملیات ھي ، إن المیزة التنافسیة تعني القدرة على تحقیق التفوق في المنافسة      
 وجد وتحقق المیزة التنافسیة ومن أجل تحقیقھا یجب على الشركة أن تختار وتركزجھودھاالتي ت

: بأسبقيات األداء حيث األبعاد التالية، (wheelwright) ا التي يسميه على احد هذه األبعاد
(Hayes & Wheelwright,1979:24).  

  
  السعر األدنى/ التكلفة األدنى. 
 من خصائص وخدمة للزبائن) الجودة العالیة(مات للمنتجات والخد، األداء العالي. 
 للمنتج وتسلیمھ للزبائن وخدمة مابعد البیع، اإلعتمادیة. 
 حیث اإلستجابة السریعة وتوسیع االنتاج والتسلیم ، المرونة. 
 من خالل المنتجات الجدیدة والتكنولوجیا األحدث، اإلبتكار . 

 
    

  : ھ اآلتيأما متغیرات البیئة الداخلیة فھي على الوج

ه من قبل ؤھوم فرید لم یسبق وجوده أو ارتقاوھو خاصیة إیجاد مف :)Innovation(اإلبداع  -أ
حیث یدمج المبدع الخبرات السابقة ویخلطھا ویوسعھا بحیث یمكن إنتاج معرفة ، بصورة طبیعیة

  .(Merideath,1999:1050 ).جدیدة أو مفاھیم جدیدة

حیث أن ، وتشجع المنظمات على تھیئة البیئة الالزمة لإلبداع، واالبتكاریة محفوفة بالمخاطر   

مثل ھذه   معاقبة الفشل في عدم نجاح المشروعات المحفوفة بالمخاطر یجعل األفراد یتجنبون

ة المبدعین وترقیتھم الى مناصب إداریة یسئ الى المواھب اإلبداعیة أكما أن مكاف. المشاریع

  .Merideath,1999:1 )(050. ویكبح نشأتھا
  
الى  وننظریالعدید من المدیرین التنفیذیین : (Human Resources)الموارد البشریة  -ب

حیث انھا تحدد نجاح او فشل ". أغلى األصول التي تملكھا المنظمة "  االموارد البشریة على أنھ

ث حی، وإدارة ھذه الموارد بفاعلیة ھي احدى التحدیات الصعبة التي تواجھ المنظمة، المنظمة

فرضت علیھا تصمیم أنظمتھا بحیث تضمن الفاعلیة والكفاءة في إستخدام الموارد البشریة لتحقیق 

  .االھداف المنظمیة المنشودة
  

   :               يفهم مما تقدم أن إلدارة الموارد البشرية أهداف تسعى لتحقيقها تتمثل في     
 من  لضمان المحافظة على مستوى عالھا إدارة شؤون الموارد البشریة والسیاسات الخاصة ب

  .الكفاءة للقوى العاملة والتحفیز الیجاد مجموعة من المؤھلین لسرعة االستجابة للتغییر
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  المحافظة على ترسیخ الثقافة المؤسسیة والتأكید على األلتزام والوالء مع المحافظة على
  ).12: 2006، كشواي(  .مةظل بین العاملین واالدارة في المنقنوات اتصا

مما ، إن التركیز األساسي إلدارة الموارد البشریة یساھم في نجاح المنظمة لتعزیز األداء      

میة على اإلنتاج تدعم جھود التركیز المنظلیفرض على المنظمة ضمان نشاطات الموارد البشریة 

 . (Mathis & Jackson, 2005:10)، والجودة والخدمة
  

أن تقوم المنظمة بربط إستراتیجیة الخدمات مع ما یرغبھ  .eder)(Schroویعزز ھذا الرأي      

وما یجب على األیدي العاملة تقدیمھ من خدمات فریدة تتمیز بھا المنظمة ، )الجمھور(المستھلك 

  .(Schroeder,1989:137). لضمان إستمراریتھ في التعامل معھا والمحافظة على والئھ لھا
  
احث في االشارة الى الھیكل التنظیمي كأحد المتغیرات المھمة اقتصر الب :الھیكل التنظیمي -ج

في البیئة الداخلیة تاركًا االشارة الیھ بشيء من التفصیل عندما نتناول االدارة والتنظیم كأحد 

  . مجاالت استراتیجیة العملیات

عالقة ومن الجدير باإلشارة هنا إلى أن إهتمام الباحث بالتأطير النظري لمفهوم هذه ال      
للكيفية التي يمكن من خاللها تحسين قدرة إدارة المشاريع  اًجديد إستهدف بدوره مدخالً

ويرتكز هذا المدخل على فكرة أساسية تتمثل في أن إستراتيجية العمليات تتحدد ، لمجموعة نُقل
جوانب البيئة (أهدافها العملياتية في ضوء إستغالل الفرص وتحويل التهديدات الى فرص 

  ).جوانب البيئة الداخلية(وتحويل جوانب الضعف الى قوة ، وإستغالل جوانب القوة، )رجيةالخا
  

إسهاماً  )Bamberger,1989(و، )Schroeder,1989(وعلى هذا األساس فالباحث وجد في        
إضافة الى أن ، لتوحيد الجهود في المجموعة قيد الدراسة في إطار يشمل جميع األنشطة

وعليه فإن الباحث ، مختلف شركات األعمال مراعين المحددات الموضوعية تطبيقه يصلح في
أما ). الموارد البشرية/ الهيكل التنظيمي/ االبداع (سيعتمد على متغيرات البيئة الداخلية 

  ).العوامل اإلقتصادية/ السياسات الحكومية / المنافسة(متغيرات البيئة الخارجية فهي 
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  المبحث الثالث
  

  ت تطویر إستراتیجیة العملیات وأثرھا فيمجاال
  إدارة المشاریع اإلستراتیجیة  

  

تتمحور األهمية بإستراتيجية العمليات من خالل أبعاد مجاالتها التي تؤثر وبشكل مباشر        
على أنها إستراتيجية وظيفية يجب أن تكون جزءاً ال يتجزأ من ، في األداء الكلي للمنظمة

وحدد ، ية للمنظمة ألنها المسؤولة عن الجزء األكبر من موجودات المنظمةاإلستراتيجية الكل
(Russell & Taylor)، في توفير الدعم والمساندة  نتمثالن أساسيين إلستراتيجية العمليات يدوري

، وتعزيز وتحسين القدرات التي تؤدي الى تحقيق ميزة تنافسية، لإلستراتيجية الكلية للمنظمة
   .(Russell & Taylor,2000:42) ،ظماتتتطلع اليها المن

 ،الذي تضطلع به إستراتيجية العمليات بالدور الحيوي والمؤثر ،(Brown)بينما أفاد        
(Brown, et., al., 2000:53).  مما يشير الى أن أهمية إستراتيجية العمليات يتعدى البعد التقليدي

يضيف قدرات  ليتحقق بعد إستراتيجي، ةعليها هذه الوظيف للمسؤوليات والمهام التي تسيطر
على أن القدرة التنافسية تتكون من المهارات والتقنيات والقدرة على ، مميزة لصالح المنظمة

  ، (Ljungquist,2007:21)  ،التكامل والتنسيق الوظيفي 

الى امكانية تعريف التكنولوجيا بشكل واسع على انها تطبيقات ، (Schroder)لقد اشار        
، واالدوات، وبالشكل الضيق حيث تعني مجموعة العمليات. المعرفة لحل المشكالت االنسانية

الى ، (Gupta)كما اشار . والمعدات المستخدمةالنتاج السلع والخدمات، واالجراءات، والطرائق
مناولة المواد (تكنولوجيا المعدات والعمليات : االول، وجود نوعين من تكنولوجيا االنتاج

  .(Gupta,1989:75)، يتمثل في تكنولوجيا المعلومات: والثاني، )الطاقة وتحويل
تكنولوجيا العمليات في المنظمات الصناعية حيث شكلت مايعرف  (Woodward)وحدد        

من  والتي تضمنت كالً، (Computer Integrated Manufacturing)بنظام االنتاج المتكامل 
، والرقابة على اآلالت، برامج تصميم االنتاج، الرقمية وأدوات الرقابة، المكائن واآلالت

ثم مراقبة ، حيث يتم تصميم وهندسة المنتج ، وربطها مع بعضها البعض في نظـام واحد 
باالضافة الى إجـراء العمليات ، اآلالت اثناء معالجة المـواد والتصنيع واالنتاج والتجميع 

،     عمليات االدارية المـرافقة للعمـلية التصنيعيةالحسابية والرقابية على المخزون وكـافة ال
 .(Woodward 1965:76)   
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تحديد (على أن نظام التصنيع المتكامل يشمل جميع وظائف المنظمة بدءا من التسويق      
باإلضافة الى األنشطة ، مروراً بالتصميم والهندسة واالنتاج والرقابة على العمليات، )الطلب

مما يحقق مزيداً من التكامل االفقي . وصوالً الى شحن المنتج، )التخزين، فالتغلي(المساعدة 
(Horizontal Integration) ،باإلضافة ، ليشمل تخطيط الطلب والتشغيل والرقابة على العمليات

ويشمل كل أنظمة التصميم والهندسة والتصنيع ، (Vertical Integration)الى التكامل األفقي 
زيادة جودة ، مما يحقق عدة فوائد منها إنخفاض تكلفة التصميم الهندسي، بمساعدة الحاسوب

، وزيادة االنتـاجية للعمـليات التصنيعية ووقـت التشغيل، زيادة المـقدرة الهندسية، المنـتج
   .)103: 2010،المنصور( 

 ،استراتيجيةإستخدام المنظمة ألنظمة المعلومات بشكل فاعل يؤدي لتحقيق مزايا إن       
وذلك لدورها في تلبية سرعة حصول المنظمة على المعلومات الدقيقة التي تعمل على توثيق 

وتزيد التنسيق بين أجزاء ، عالقتها مع الموردين والزبائن والحصول على معلومات للمنافسين
مما جعل ، وتوفر للمنظمة قاعدة خاصة بها تتميز عن تلك الخاصة بمنافسيها، المنظمة داخلياً

ومن أهم العوامل الرئيسة في ، وير هذه النظم وزيادة فعاليتها مطلباً اساسياً للمنظمةمن تط
نجاح هذه النظم هو انها أصبحت تعتمد على تكنولوجيا متطورة  سهلت لها النجاح والتفوق 

وتسهيل عمليات التزويد وعمليات البيع والشراء ، في تخفيض تكلفة االنشطة ودعم التمايز
تحسين األداء ، رفع كفاءة عمليات اإلنتاج، الالزم للحصول على المعلوماتت وتخفيض الوق

قدرة على التغذية مكما أن لها ال، في إتخاذ القرار المساعدة، االبتكار والتجديد، التحكم بالنوعية
مما يضيف بعداً إستراتيجياً على نظم ، العكسية مما يفيد في السيطرة وإعادة التوجيه

  .(Rosenberger,1998:88) ،قادرة على خلق وتعظيم القدرة التنافسيةالمعلومات كأداة 
يؤدي الى تحقيق هدف يتم اإلنتاج والرقابة على العمليات  تخطيطدراسات بأن ال وتستشهد     

ير ـات غـير مباشرة ونفقـيف غـظمة بتكالـق المنـمن خالله إزالة النشاطات التي تره
انظمة التخطيط والرقابة المستخدمة في مجال العمليات تحدد ، )331: 2006،جبرین(ضرورية 

، الرقابة على المخزون، مستوى الرقابة على عمليات االنتاج، بنوع التخطيط للطاقة االنتاجية
مما يعني تقليل الخسارة في األفراد ، االلتزام بالمعايير، الرقابة النوعية، معالجة التوقفات

وإتخاذ ، تحسين السيطرة النوعية وتحسين االنتاجية والمواد والموارد مع إعتمادها على
اإلجراءات الوقائية لإلنتاج بتكلفة منخفضة مع المحافظة على الكمية والنوعية المطلوبة وفي 

  .الوقت المحدد
اإلدارة والتنظيم بدأت نتيجة  في الدراساتن منظوراً يشير فيه إلى أ )Heizer(ويطرح       

ظهرت إستجابة للنمو اإلقتصادي أيد في طبيعة المنظمات التي الى زيادة التخصص والتعق
ونمو األسواق ، يم العمل والتخصص الوظيفيوجي واالتصاالت وتطور مفهومي تقسوالتكنول
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وتحدد طبيعة وخصائص االدارة ، المحلية والعالمية وما فرضته  من أمور تنظيمية وإدارية
، القرارت االدارية وطبيعة، )انتاجي، انساني(ي والتنظيم في العمليات بنوع االهتمام االدار

  ).Heizer,1995:8(، درجة المخاطرة ،التكامل العمودي ،عمر النظم
 (Henry  Gant)،(Max Weber)، (Henri Fayol)، (Frederick Taylor) كل إسهامات فظهرت   

ن المؤسسة وآخرون وتتمثل السمة المشتركة بينهم في التأكيد على اإلتجاه الرسمي لكل م
  .(Morden,2004:21) ، واإلدارة

  
  -:أن هذه العملية تشمل مايأتي نحيث بيتعريفاً لعملية اإلدارة  (Fayol)وضع      

  ).أي التطلع الى المستقبل ووضع الخطط(، التخطيط والتنبؤ. 1
  ).إقامة الهياكل والنظم وإطارات العمل والسياسات(، التنظيم. 2
  ).ن تنفيذ األنشطة وفقاً للخطط وفي الوقت المحددالتأكد م(، القيادة. 3
  ).تحقيق الوحدة والتكامل بين األنشطة المختلفة(، التنسيق. 4
  ).وتصميم المسارات تنفيذ األعمال وفق الخطط والسياسات الموضوعة(، الرقابة. 5
  

المشكالت كما أنه وضع مبادئ اإلدارة المعروفة إلرشاد المديرين الى كيفية التعامل مع     
لعملية اإلدارة وممارستها من  (Fayol)التي تواجههم وتوضح هذه المبادىء كيفية تعريف 

ثانوية المصالح ، التوجيه، وحدة اصدار األوامر، اإلنضباط، السلطة، تقسيم العمل: خالل مايلي
، ياإلستقرار الوظيف، المساواة ، النظام، خط تدرج السلطة، المركزية، المكافآت، الشخصية

  .وروح الفريق، المبادرة واالبتكار
  

وإن . يتمثل الهيكل التنظيمي في اإلطار الذي تتم من خالله ممارسة عملية اإلدارة     
فقد تتاثر ، إلختيار الهيكلية التنظيمية تأثير مباشر على طبيعة النشاط اإلداري ومدى فاعليته

حجم ، ومبدأ تقسيم األنشطة، وظيفيتقسيم العمل والتخصص ال: متغيرات نذكر منهااإلدارة ب
التكنولوجيا ، والبيئة المحيطة، الهيكل التنظيمي المستخدم كآلية للتواصل والرقابة، الشركة
 .(Morden,2004:22) .والسوق

  
يتم بناء الشكل العام للهيكل التنظيمي باإلعتماد على طبيعة األدوار وكيفية توزيعها     

ن خالل هيكل تدرج السلطة وقنوات اإلتصال ونظم المعلومات والعالقات بين هذه األدوار م
وتوضيح مهام ، وتحديد األدوار بناءاً على األهداف والمهام والعمليات والمستويات اإلنتاجية

األدوار في إطار العالقات المتبادلة الالزمة إلنجاز األعمال مع األخذ بعين اإلعتبار الثقافة 
 .يامهم بمهامهم وتحقيقهم ألهداف هذه المهام بنجاحالسائدة وقدرة األفراد على ق

(Morden,2004:29).   
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عمليات تبرز من خالل إعطاء بعد تأسيساً على ما تقدم فإن أهمية إستراتيجية ال     
حيث ان المنظمات ، لوظيفة العمليات يتعدى المسؤوليات والمهام التي تؤديهاإستراتيجي 

يات الدور األساسي في إطار تحقيق أهدافها المتمثلة بالكلفة تمارس من خالل إستراتيجية العمل
لذا فإن البعد اإلستراتيجي لمجاالت العمليات هو النشاط األكثر ، والجودة والمرونة والتسليم

  . وعياً بالقدرات المميزة داخل المنظمة وبالمنافسة والسوق خارجها
  

درة على تنفيذ الخطط الجديدة التي تحتاجها المق تحقيقبإستخدام إستراتيجية العمليات يتم      
هذه ، تؤثر في إدارة المشاريع اإلستراتيجية، من خالل عمليات ذات بعد إستراتيجي، المنظمة

المفاهيم تساعد في التأكيد على الحاجة الى التفكير الجدي والحثيث في مايجب عمله مع األخذ 
وتحديد نقاط القوة ، ت داخلية او خارجيةكانت تأثيرا لتأثيرات المحيطة للمنظمات سواءبا

  .والضعف والتسلح بالنهج اإلستراتيجي الذي يوجه عمليات المنظمة الى تحقيق النتائج الكلية 
  
  

ومما سبق فإن تطبيق مثل هذه المبادئ واألفكار يزيد من قدرة المشاريع اإلستراتيجية      
  .(Schmidt,2009:20): على تحقيق مايلي

  
 مشكلة أو فرصة الى أهداف وخطط واضحة يمكن اقتناصها وتطبيقها بسهولة  تحويل أية

 .ح المنظمةللصا
 شحذ التوجه اإلستراتيجي لكي يتوافق مع إستراتيجية المنظمة الكلية واألهداف والرؤى. 
  التواصل لبناء فهم مشترك ودعم ومسؤولية اصحاب المصالح المشتركة وفرق المشروع

 .والداعمين له
 التنبؤ بالمخاطر المحتملة والتعامل معهاالكشف و. 
 العمل واإللتزام بفاعلية الفرق حول توضيح مهام كل طرف ومتى  تنظيم الوظائف وقوى

 .وكيف يمكن ويجب تحقيقها
 تحسين عالقات العمل وتخفيض النزاعات وتوضيح األدوار. 
 زيادة اإلنتاجية واألداء وتعظيم الربح مع توفير الوقت والجهد والمال.  
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  المبحث الرابع
  

  في إدارة المشاریع اإلستراتیجیة األھداف العملیاتیة وأثرھا
  

  .األھداف العملیاتیة اإلستراتیجیة: أوًال
 عملیاتالبتتحقق من خالل ماوصفھ .استراتیجیة العملیات صیاغة فان (Platts) حسب         

  .)5Ps(. )Slack, et., al., 2007:76-77( ةخمسال
  
مزید من  المشروع ، إدارة أي شكل من أشكال كما ھو الحال مع :(Purpose) غرضال .1

حدود، مشترك للدوافع  والالفھم وال .الھدف المتحقق ھواألرجح و، النھائي الھدف حول الوضوح
  .أمر بالغ األھمیة مما یبدو انھ العملیات استراتیجیةتطویرلالسیاق و
  
  .تنفیذ ال، صیاغةال، تحلیلال ویعني بھا :(Point of entry) الدخول نقطة  .2
  
الذین  المدیرین ومن المھم أن. واضحة عملیة الصیاغة تكون یجب أن :(Process) العملیة  .3

 وأن  .التي یشاركون فیھا العملیة اتبنشاط یفكرونالعملیات  استراتیجیات تجمیع یشاركون في
 لحل شاملة تغطیةتوفیر و نجاح االھدافھي عوامل مھمة في ، ةالمخاطر ،االستدامة ،مةالمالء

  .القضایا الحرجة
  
، الموارد، د الكاتب على األبعاد التخطیطلقد أّك :(Project management)إدارة المشاریع . 4

آلیات اإلتصال وعدد من العوامل األساسیة األخرى لنجاح إدارة المشاریع على أنھا أبعاد ، الوقت
  .ة المشاریعمھمة في قیاس إستراتیجیة إدار

  
الموظفین ، اختیار النقاط المذكورة أعاله مع ترتبط ارتباطا وثیقا :(Participation) المشاركة. 5

خبراء استشاریین على سبیل المثال، استخدام . أمر بالغ األھمیة التنفیذ في عملیة للمشاركة
) الموظفین( نفیذیینالمدیرین الت، واستخدام الخبرة المتخصصة تقدیم المزید من یمكن خارجیین

ان  یمكن) الخالموردین ، (الوظائف  عبر مدیرياإلدراج والعالم الحقیقي  یمكن أن توفر خبرة
   .النھائیة ستراتیجیةاال تكامل تساعد على

  
یجب ان تركز على القدرات المحدده التي  أولویات العملیات التنافسیةفإن  (Porter)حسبو      

أولویات للعملیات  الكاتب أربعوقد حدد ، یوصف بأنھ أولویھ تنافسیة ًاتنافسی ًاتعطي للمنظمة حد
،  (Quality):الجودة،  (Delivery):التسلیم،  (Cost):أو مقاییس لھذ القدرات تعرف بالتكلفة

  ).Porter,2009:12(.  (Flexibility):المرونة
    

اسب مع مفاھیم نھج ھذه أھمیة تتن، (Porter)وقد وجد الباحث في التركیز على  مدخل      
. الدراسة لتكون طریقًا في تحقیق تأثیر إلستراتیجیة العملیات على إدارة المشاریع اإلستراتیجیة

وء على ھذه األھداف تعریفًا كما وجد الباحث في الوقت نفسھ أن من المناسب تسلیط الض
  :ومًا وعلى الوجھ اآلتي ومفھ
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ن تنافس على أساس السعر فإنھ من الضروري أن تحافظ إذا كان للمنظمة أ: (Cost)التكلفة . 1

والتكلفة المنخفضة مھمة ، حتى تفوز بحصة سوقیة أكبر ،على تكلفة أقل من المنافسین
مع مالحظة أنھ ، إلستراتیجیة تزوید السوق بالمنتجات التي یعجز المنافسون عن تأمینھا للسوق

من خالل استخدام المواد ، ول الى السوقمن المھم زیادة الربح وإعاقة المنافسین من الدخ
. والتجھیزات والمحافظة على مدى مسـاو لتخفـیض امتـداد التكلفة مع تخفیض تكلفة المواد

)Slack, et., al., 2007:39.(  
  
قدرة العملیات على تسلیم المنتجات "التسلیم بأنھ ، (Schroeder)عرف : (Delivery) التسلیم. 2

إن تأخر او سرعة العملیات . (Schroeder,2004:26)، " الزمن المحدد وإیصالھا للزبائن خالل
، من الممكن ان یقاس بالزمن بین طلب الزبون للسلع او الخدمات وتلقیھ لتلك السلعة او الخدمة

وإن سرعة العملیات ، والسرعة عامل مھم للزبائن تبني علیھا عملیة اختیار منتجات المنظمة
حیث میزة السرعة من ، اء والعمل سوف تؤثر مباشرة على وقت التسلیمالتحویلیة الداخلیة للشر

او بنفس المجموع  ًامع بقاء وقت التسلیم ثابت، الممكن ان تستخدم لتخفیض مجموع االنشطة
مكن ان تستخدم ن الناحیة التنافسیة فان السرعة یوم،  لالنشطة وتخفیض الوقت الكلي للتسلیم

خدمة أفضل ( وتخفیض وقت التسلیم یؤدي الى ، )نبؤات خاطئةعمل ت(لتخفیض التكلفة وینتج 
  ).Porter,2009: 13(). للزبائن

  
الجودة تغطي جودة السلع والخدمات نفسھا وجودة العملیات التحویلیة : (Quality)الجودة . 3

  یمـكن قیـاس الجـودة من خـالل نمـوذج تكلـفة الجـودة       ،  التي تـزود بالسـلع والخـدمات
(Cost Of Quality Model) ،كن ان تصنف على نحو تكلفة تحقیق جودة ممحیث أن التكلفة من ال

او تكلفة الجودة المتدنیة  (The Cost Of Quality Assurance)) تكلفة تأمین الجودة( عالیھ   
 The Cost Of Not Conforming To))تكلفة عدم المطابقة مع التوقعات( للمنتجات 

Specifications)  ، والفائدة من الجودة العالیة في المنافسة وتشمل زیادة االعتمادیة
(Dependability) ،تخفض التكلفة وتحسن خدمة الزبائن .)Brown, et., al., 2005 (.  

  

المرونة من الممكن ان تعني المقدرة على عرض تنوع واسع من  :(Flexibility)المرونة . 4
رة على تغییر ھذه السلع والخدمات بسرعة حسب حاجات السلع والخدمات للزبائن والمقد

المرونة ضروریة للمنظمة من أجل ان تتكیف لتغیرات حاجات الزبائن من ،  ورغبات الزبائن
خالل نطاق االنتاج وتنوع الطلب للتغلب على العجز في االنتاج بسبب اعطال المعدات والنقص 

لتي ھي المقدرة على العمل بسرعة واالستجابة أنواع المرونة تشمل مرونة السلع ا، في المواد
للتغیرات في حاجات الزبائن بتصمیم منتجات جدیدة ومرونة الحجم والتي ھي المقدرة على 

  .)Schmidt,2009:20(،  الزیادة او النقصان بسرعة للمخرجات لالستجابة للتغیر في الطلب
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  . ستراتيجيةعالقة األهداف العملياتية بإدارة المشاريع اإل: ثانياً
  

أشار بعض الباحثين والمختصين الى طبيعة العالقة بين مجاالت إستراتيجية العمليات          
 ،(Slack, et., al., 2007)فقد أشار كل من ، وإدارة المشاريع اإلستراتيجية في المنشأة الصناعية

(Brown, et. al. 2005)  ،( Lowson, 2002) ،القدرات المحتملة في إلى أهمية إدراك اإلدارة ب
ان ، على أنها قد تقوي أو تضعف من قدرة المشروع على إنجاز أهدافه) العمليات(التصنيع 

العمليات جزء من المفهوم اإلستراتيجي الذي يحقق التواصل بين قوى وموارد المنشأة وبين 
اإلستجابة  وقدرة إدارة العمليات على، محددة اًكل إستراتيجية تخلق مهام، فرصها في السوق

  .لهذه المهام هو المقياس لنجاحها
  

أن حصول المنشأة على مزايا تنافسية من خالل تحسين أداء العمليات ، (Brown)ويرى   
وأن إستراتيجية العمليات يجب ، يتطلب إستجابة ذات طبيعة إستراتيجية في مستوى  العمليات
. بين العمليات وإدارة المشاريع أن تكون على شكل أنماط من القرارات التي تضمن التوافق

وهذا يقتضي أن تطور إستراتيجية العمليات حول األهداف واإلمكانات التي تجعل منها عالقة 
  .(Brown, et., al., 2005): فاعلة ومؤثرة في المنشأة مما يقتضي اإلهتمام باآلتي

اً لطبيعة المجاالت وفق) التسليم، المرونة، الجودة، الكلفة(تحديد وترتيب أهداف العمليات  .1
، التي تحددها إستراتيجية المنشأة والناشئة عن العالقة بين مجاالت العمليات وعوامل البيئة

فالتركيز على المجاالت التي تخفض التكلفة يخدم مجال تخفيض التكاليف على مستوى 
 .والمسألة نفسها لباقي األهداف، المنشأة

وتستجيب ألهداف العمليات ، ات المميزة للعملياتالتركيز على المهام التي تقوي من القدر .2
، حسب اسبقياتها وذلك بإجراء المبادلة بين القرارات في المجاالت الرئيسة لنظام العمليات

يفترض أن تركز قراراتها في مجاالت ) النوعية(فالمنشأة التي تشدد على أسبقية الجودة 
 .لرقابة المشددة على الجودةا، التكنولوجيا المرنة، المهارات البشرية العالية

 

وهكذا تتضح العالقة بين إستراتيجية العمليات وتأثيرها على إدارة المشاريع         
وأهمية تحديد وتنظيم العالقة بين القدرات المميزة للعمليات ، اإلستراتيجية للمنشأة الصناعية

تي تساعد على كشف إمكانات والعمل على تطوير إستراتيجية العمليات ال، واسبقياتها التنافسية
العمليات وتوجيه القدرات التنافسية بما يضمن إنجاز أهداف العمليات التي تدعم المجاالت 

  .التنافسية الدارة المشاريع للمنشأة الصناعية
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والباحث بدوره يقترح طبيعة العالقة بين العمليات ومجاالت إستراتيجية العمليات         
ياتية وتأثير ذلك على إدارة المشاريع اإلستراتيجية بالشكل الذي يطرحه وطبيعة األهداف العمل

  ).1-1(الجدول رقم 
  

  )1-1(جدول رقم 
  عالقة استراتيجية العمليات و األهداف العملياتية وتاثيرها

  .على ادارة المشاريع االستراتيجية 
  

  متغيرات النظام  
  العملياتي

  مجاالت استراتيجية 
  العمليات

عملياتية حسب األهداف ال
  اسبقياتها

إدارة المشاريع 
  االستراتيجية

  .نمط التشغيل  -   .1

  .المعدات  - 

  . الطاقة  - 

  
  التكنولوجيا المستخدمة

  
تخفيض التكلفة مع اإلحتفاظ 
  .باألهداف العملياتية األخرى

  

  التكلفة

  الزمن

  .التخطيط الشامل -   .2
  . التخطيط المجدول - 
  .تخطيط الطاقة - 
  .المخزون - 

  
نظام التخطيط والرقابة 

  على اإلنتاج

  
التشديد على التسليم مع 
  اإلحتفاظ باألهداف األخرى

   
  الجمهور، الجودة 

  الموارد

  . التنظيم -   .3

  .الهيكلية - 

  .المركزية - 

  .الصالحيات - 

  
  اإلدارة والتنظيم

  
كل األهداف مع اإلهتمام 

  بأسبقيتها

  
  الجوده
  

  .اعداد الباحث: المصدر
  

لقد وجد الباحث في كل من المداخل التي طرحت سابقاً بما تطرحه من أراء مثلت عملياً       
ولعل عرض اهتمامات الباحثين ، ركائز لمفردات إهتمام دراستنا بموضوع عالقة المتغيرات 

في إطار العالقة بين األهداف العملياتية وإستراتيجية العمليات يؤكد ما ذهبت اليه الدراسة في 
  .ها المقترحأنموذج
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  المبحث الخامس
  

  الدراسات السابقة
  

إستكماالً لإلطار النظري الخاص بهذه الدراسة يستلزم األمر استعراض أهـم الدراسـات        
وحسبنا أن ذلك قد يساهم في بناء أنموذج وفرضيات هذه الدراسة بعد اإلفادة مما ، ذات الصلة 

آخذين بعين اإلعتبار في عرض هذه الدراسات طرح من مفاهيم نظرية في المباحث المذكورة 
حيث تناولت الدراسة العديـد مـن النمـاذج وفـق     ، صلتها الحيوية بموضوع الدراسة الحالية

واتجاه العالقة بينها وبين المجـاالت  ، مستوى، طبيعته، ر الجديد إلستراتيجية العملياتالمنظو
  .والتوجهات الشاملة للمشاريع 

  
راسات في بناء أنموذج البحث وتحديد إتجاهاته سوف نعرض بإيجاز وألهمية الد         

  :بعض النماذج ذات العالقة بموضوع البحث
  .استراتيجية العمليات) دراسات(مجاالت  .1
النشاطات اإلستراتيجية في العمليات والديناميكية : " بعنوان، )Ely, 2004:1-2(دراسة   - أ

ت بني ، (Strategic Process in Opertional and Environmental Dynamism)": البيئية
 : على الفرضيات التاليةالدراسة 

 والنظر الى المعرفة ، أن األنشطة اإلستراتيجية في العمليات تتأثر بالديناميكية المتغيرة للبيئة
 .التنظيمية كداعم للعملية اإلستراتيجية

  التنظيمية والقدرات  ةتسمح بالربط بين المعرف وان العمليات اإلستراتيجية الصناعية
 .الدينامكية

  لتكون قادرة على ، انه على الشركات أن تتغير وتطور منتجاتهاوتوصلت الدراسة الى
حيث يجب عليهم زيادة قاعدتهم المعرفية بنسبة سريعة أكثر ، التنافس في بيئة شديدة الحركة

 .جديدةة على تطوير منتجات وخدمات وتطبيق هذه المعرفة الجديد، من منافسيهم
  ان المنظمات بحاجة الى التعلم من ماضيها والحاجة الى اإلبتكار لتكون قادرة على و

 .والعادات اإلستهالكية، والتكنولوجيا، مثل نمط الحياة، التكيف مع اإلتجاهات البيئية المستقبلية
  حيث ان ، وبينت الدراسة ان تحقيق تكلفة منخفضة وجودة عالية اليكفي لضمان النجاح

 .الى المشهد المرتكز على المعرفة، مشهد اإلستراتيجي للعمليات إنتقل من األساس التسويقيال
  
أثر قرارات إدارة إستراتيجية العمليات : "بعنوان، )Ling X., L., et. al. 2001:1 (دراسة  -  ب

 The Impact of Strategic Operation Management) ":في آداء المستشفيات عامة

Decisions on Community Hospital Performance) ،  حيث هدفت هذه الدراسة الى
تطوير نموذج إلدارة العمليات اإلستراتيجية الذي يربط بين القرارت طويلة االجل 

 .بوساطة قرارات العمليات واالداء، والخيارات الخدمية
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ة في المستشفیات وساھمت ھذه الدراسة في فھم افضل لقرارات ادارة العملیات االستراتیجی       
وتحدید السببیة في العالقات بین عملیات اتخاذ القرارات واالعتراف بآثارھا ، االھلیة االمریكیة
حیث بینت الدراسة االستراتیجیة الرئیسیة للقرارات التي تمكن من مساعدة ، على المستشفیات

  .التغیروتحسین األداء في المستشفیات في تقدیم الخدمات الصحیة في بیئة شدیدة 
  
  :وقد توصلت ھذه الدراسة الى  مجموعة من اإلستنتاجات منھا مایلي     

 واألسس لعملیات إتخاذ القرار التي طبقتھا الوالیات ، الخیارات الخدمیة، الحجم، الموقع
 .المتحدة ھي إستجابة الى االحتیاجات السوقیة في بیئة الخدمات الصحیة

 على عملیة إتخاذ القرارات العملیاتیة، داءاأل، الجودة، الكلفة، تأثیر األھداف. 
 
 العلى الى االدنى الذي طوره كلمن ا یعتمد النموذج مدخًال: )(Schroeder, 1989:28دراسة   - ت

، من خالل التحلیل الداخلي والخارجي للمشروع، (Hyaes & Weelwrighet, 1984)من 
 تات الممیزه للعملیات تحددوالقدر، االستراتیجیة الكلیة واستراتیجیة األعمال  تتحدد

اسبقیتھا في ضوء توجھات  توترتب) التسلیم، الجودة، المرونھ، التكلفة(أھداف العملیات 
توصلت الدراسة الى أن ، اإلستراتیجیات في مستوى المشروع وقدرتھ الممیزه للعملیات

 .سبقیات حراجھ على أنھا سالح تنافسياألالجودة من أكثر 
 
إطار عمل لتطويراإلستراتيجية التي تحدد ونموذج يقدم أ: )(Bamberger, 1989:81 دراسة -  ث

يعين النموذج المزايا والنشاطات الوظيفيه التي ، المركز التنافسي للمشروع الصناعي
خصائص البيئة خصوصا ( تتوافق معها عن طريق خمسة مجاميع من المتغيرات 

استراتيجيات سوق ، يم الشخصيةالق، االهداف، واالمكانات الداخلية، والسوق، الصناعية
يستفاد من النموذج في توضيح العالقة بين متغيرات البيئة ومجاالت استراتيجية ، )المنتج

مزايا القدرة المشاريع وإدارتها على تحقيق ميمكن من تحديد ومن تحسين  العمليات بما
 .تنافسيةال

 
استراتيجية العمليات أن هذه الدراسة بفترض ت :(Gudnason & Riis, 1984: 552) دراسة - ج

، نظام تخطيط اإلنتاج، ترتيب المصنع، تكنولوجيا اإلنتاج( مجاالتها من خالل تطور ت
كل مجال يعرض مجموعه من المتغيرات ، )األنظمة اإلدارية األخرىو، التنظيم، الرقابة

 .ة للعملياتيرتبط بواحدة من األهداف الرئيس كل مجالو، تقيم نظام اإلنتاج
 

  :وقد توصلت الدراسة الى النتائج اآلتية         
 عد مجال تكنولوجیا االنتاج أبرز ما أكدتھ ھذه الدراسة بالمقارنة مع المجاالت األخرىی. 

  تعاني الشركات التي استھدفتھا الدراسة من قطاع األعمال الصغیرة من عدم وضوح
 .في القرارات التصنیعیة، "ترتیب المصنع"و، "التنظیم"للمتغیرات 
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  .إدارة المشاريع اإلستراتيجيةدراسات  .2
، افاد انه يوجد خمسة متغيرات اساسية عند تقيـيم المشـاريع   :) (Dunham, 2010 دراسة -  أ

، متطلبـات انتـاج المنـتج   : والجهـود ، وهي مجموع الوقت الالزم المتوقع النتاج المنتج
، تهـا وتوفرهـا  االمور الالزمة للمشـروع وميزا : والموارد، محددات األسعار: والتكلفه

حيث انها متطلبات يفرضها الزبـون  ،  ومواصفات المشروع من ميزات ووظائف وخبرة
في ادارة المشاريع ومن الممكن اعتماد اي واحد من المعايير السابقة كهـدف للمشـروع   

مع األخـذ بعـين االعتبـار    ، هنفس بحيث نضمن ان المتغيرات االربعة تسير في اإلتجاه
 .عضعالقتها ببعضها الب

 
اإلسـتراتيجية وتصـميم   : ادارة المشاريع الدوليـة : " بعنوان  ،(Saee, 2009:27)دراسة  - ب

 International Project Management: Strategy and Organizational ) ":المنظمـات 
Design) ،    بين الباحث أنه نتيجة لزيادة المنافسة في بيئة متغيره بسرعة وتحـديات ماليـة

كات مجبرة على استخدام استراتيجيات مرنة وهياكل مثـل طـرق إدارة   دولية ، فان الشر
المشاريع من أجل سرعة تحسين نوعية المنتجـات والخـدمات المقدمـة فـي األسـواق      

 التي توصلت اليها الدراسـة  ومن أهم النتائج. المستهدفة و توفير الجودة في خدمة العمالء
شاريع الدولية ، فإنها يجـب أن تـدرس   هو أنه من أجل ان تتفوق الشركات في إدارة الم

مفاهيم المشاريع ؛ خطـة  : بعناية وتنفذ استراتيجيات مالئمة تتعلق بالعوامل الهامة التالية 
المشروع ، واالتصاالت ، التنظيم ؛ الدعم المنظمي للمشروع ؛ انظمة الفرق؛ دورة حيـاة  

   .المشروع، والتعليم والتدريب ، وتصورات المنتج
فإنه ، والقدرة على العمل كفرق، مهاراتهم، ة الى الموارد البشرية وعالقاتهماما بالنسب - ت

والمحرك األساسي تعتبرالموارد البشرية القلب ، )(Schmidit, 2009 طبقاً لدراسة
إذ  (Phil, 2007) ودعم ذلك دراسة، يزيد من فرص نجاح المشروع وهو، لمشروعل

نظراً ألهميتهم الكبيرة في تحقيق  ،وعان الموارد البشرية هم أصل المشر ركزت على
 . الفريق او مدير المشروع سواءوسبل النجاح للمشروع 

 
العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع "  الموسومة :) (Kuen, et. al. , 2008:1وفي دراسة  - ث

 Critical Factors Influencing the Project Success) ":في الشركات الصناعية في ماليزيا
among Manufacturing Companies in Malaysia) ،  حيث اشار الباحثون الى انه تم

اختيار عدة متغيرات كون هذه الدراسة صنفت على المستوى الكلي والجزئي لنجاح 
القدرات : والجزئي مثل، ومهمة المشروع، دعم اإلدارة العليا: الكلي مثل ، المشروع

مهمة : ديدة ذكرت في األدب النظري مثلمن بين متغيرات أخرى ع، الفرديه للفريق
درجة التقبل من قبل ، القدرات الفردية، المهام التكنولوجية، دعم االدارة العليا، المشروع
حيث تعتبر عوامل حرجة ، واالتصاالت الفعالة، السيطرة على خطة المشروع، العمالء

 . ومؤثرة في المشاريع
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ثقافـة  ، القيـاده ، لربط بـين اإلسـتراتيجية  ا: "بعنوان ،)Lawrence, 2007:1-2(دراسة  -  ج
 Linking Strategy, Leadership and Organization Culture) :"لنجاح المشروع، المنظمه

for Project Success) ،       حيث بين ان الثقافـة مسـيطره تسـتطيع ان تعيـق أو تحفـز
لنحصـل علـى    هي الطريقة التي نعمل بها االشياءو،  إستراتيجية المنظمة أو المشروع 

والمواقف التـي  ، القيم، الرموز، المعايير، تمثل المعتقدات، وعلى المستوى الشامل، النجاح
وتقـود سـلوك   ، وهذه األنماط الدائمه تؤدي الى اإلسـتقرار . تتخلل جميع أجزاء المنظمة

 وتحمـل رسـائل  ، وتقوي أداء المنظمة لتبني التغيير. وتولد اإللتزام لقيم المنظمة، األفراد
 للموظفين وألصحاب المصالح اآلخرين تبين على ماذا ترتكز المنظمة ؟

  
مـنهج إداري   -إدارة المشاريع اإلستراتيجية: " بعنوان ،)Mihic, et. al., 2006:1(دراسة  -  ح

توصـلت   ، (Strategic Project Management - New Management Approach) ":جديـد 
تدفع المنظمـة  ، المعاصرة من التعقيد والتقلب ان خصائص بيئة األعمال هذه الدراسة الى

، للتغيير من الشكل التقليدي الى الشكل الذي تكون لديها مرونة في تبني مجموعة مشـاريع 
 .تكون قادره من خاللها ان تنفذ عمليات إدارية اساسية

 
ـ ، كون المشاريع موجهة للنتائج اًجديد اًإداري اًإن إدارة المشاريع تمثل منهجو          اًومتطلب

مع وجود عامل التعاون بين ، للقيادة الفاعلة يجتمع فيها عدد من اصحاب المصالح في المنظمة
لتطوير األفراد  اًساسأوتعتبر ، اعضاء الفريق لتحقيق األهداف ضمن محدودية الموارد والزمن

  .إلنتمائهم اًمحفز داخل الفريق وعامالً
  
" . تصنيفات اهم المتغيرات في المشاريع" وان في دراسته بعن :) (Parsons, 2000وحسب  -  خ

قة وثبات ث، تعريف دور المشروع، الفرق، األفراد، البيئة: هم المتغيرات وهيأن أن بي
. )lynn, et., al., 2000(أنواع العقود ، دور اإلدارة العليا، نظم اإلدارة، المنظمة، األهداف

إال أنها لم ، وتوفر الموارد، السياسة، ئةالبي ،التكنولوجيا: متغيراتاعتمدت الدراسة على 
 .فلسفة واضحة في االعتماد على المتغيرات التي هي أكثر تأثيراً تتبن

  
النهج : البحث عن تصنيف للمشروع : " الموسومة، (Lipovetsky, et. al. 1998:1)دراسة  - د

-In search of project classification: a non) : " غير الشائع لعوامـل نجـاح المشـروع   
universal approach to project success factors) ،   ينطلق هدف الدراسة من الجمع بـين

وتضمنت المشكلة اإلجابـة  ، نظرية عوامل نجاح المشروع والبحث عن تصنيف للمشاريع
هل هناك وسيلة طبيعية لتصنيف المشاريع ومـاهي العوامـل التـي    : على التساؤل اآلتي 

   اريع؟تؤثر على نجاح المش
ة لفهم األسباب الكامنة وراء توصلت الدراسة الى أن واحدة من أهم العوائق الرئيس       

 وكذلك، نجاح المشروع عدم وجود تخصص في التنظيم المطبق على دراسات إدارة المشاريع
وان المشاريع على اختالفها لها . اشارت إلى أن عوامل نجاح المشروع ليست شائعة للجميع

مختلفة من عوامل النجاح ، مما يشير إلى الحاجة إلى اتباع نهج طارئ في نظرية مجموعة 
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في التحليل تم إستخدام وسائل متعددة للمتغيرات التي قد ثبت أن . إدارة المشاريع وممارستها
تكون قوية في العديد من المشاريع ، وعلى سبيل المثال ، امكانية تصنيف العوامل اإلدارية 

  . لتأثيرها على نجاح المشروع المختلفة وفقا
 

اربعة معايير يجب التعامل معها في ركزت هذه الدراسة على  :Jeffries) (1997حسب  - ذ
، الجودة. الزمن، من الموارد ادارة المشاريع الخاصة بالبرمجيات حيث اعتبر ان كالً

: ان النطاق نحيث بي، والعالقة بينهما، والنطاق  من المعايير المهمة في تقييم المشاريع 
تعني متطلبات ضمان : والجودة، لذي يجب عمله؟ والميزات التي سوف تطبقايعني ما

تعني اإلستثمارفي الموارد البشرية والتجهيزات : والموارد، التصحيح والتحسين المستمر
 .يعني فترة تنفيذ المشروع ككل: والزمن ، والتكنولوجيا الخ

 

  .ارة المشاريع االستراتيجية دراسات عن إستراتيجيات العمليات وإد .3
توافـق اهـداف   : إدارة المشاريع اإلسـتراتيجية " بعنوان ، ) (DyReye, 2008:49دراسة  -  أ

ــاريع  ــتراتيجية إدارة المش ــع اس ــتراتيجية م ــال االس  Strategic Project)": االعم

Management: Aligning Strategic Business Objectives with Project Management 

Strategy) ،    بهدف مساعدة المنظمات في سد الفجوة بين إستراتيجية المنظمـة وأهـداف
وإستكشاف العالقة بين الميزة التنافسية المستدامة وتحقيق التكامـل بـين   ، إدارة المشاريع

وحيث ان الدراسة اعتمدت الـنهج التخصصـي نحـو    ، األعمال وإستراتيجيات المشاريع
مما نتج عنه دمج مكونات أساسـية وجـدت خـالل إدارة    ، اإلدارة اإلستراتيجية للمشاريع

، كفـاءات وقـدرات إدارة المشـروع   ، مثل القيادة(، المشاريع وأدب اإلدارة اإلستراتيجية
وتفحص أثرها على نجـاح إدارة  ، )ومواءمة استراتيجية المشروع مع استراتيجية المنظمه

 .المشاريع

التوافـق بـين    مفاده، ارة المشاريع اإلستراتيجيةادفي  اًجديد اًقدمت هذه الدراسة مفهوم      
  . المشاريع والعمليات والموارد مع األهداف اإلستراتيجية لألعمال

إدارة المشاريع والعمليات التجاريـة نظـرة علـى    ": الموسومة ،(Johnson,2006)دراسة  - ب
 Project Management and) ":والمشـاريع ، والهيكل التنظيمي، والعمليات، االستراتيجية

Business Processes A look at strategy, structure, processes and projects)،  استهدفت
 .عمليات االعمال وادارة المشروع بين عالقةال الدراسة بيان

   تقاطع خطوط اإلدارة ، وبشكل عام فان إدارة انطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها
 ي المنظماتالمشاريع اصبحت ميزه وقدره مطلوبة ف
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 مدركة في جميع  وأنها ،الى ادارة المشاريع الحاجةلى إدراك وأكدت هذه الدراسة ع
 .التنافسيةللمحافظة على الميزه  كما انها حافز بأهمية العالقة مستويات المنظمة

  كما انه من الواضح ان ادارة المشاريع تتشارك بنفس المفاهيم مع إدارة األعمال :
 .العمليات، يكل التنظيميواله، جيةاالستراتي

انـه انطالقـاً مـن اإلسـتراتيجية الكليـة       في دراسته ،)Gray, & Larson, 2006(ن وبي - ت
يتم تحقيق رضا المستهلك من خالل اإلدارة اإلستراتيجية التي تتضمن تحليـل  ، للمنظمات

وذلك ، )الفرص والتهديدات(والبيئة الخارجية ، )نقاط القوة والضعف(ومسح البيئة الداخلية 
بهدف صياغة رسالة ومهمة المنظمة و أهدافها اإلستراتيجية ووضع البدائل اإلسـتراتيجية  

ثم يتم اختيار المشروع الذي يضمن تحقيق هذه األهداف والغايات ، لتحقيق أهداف المنظمة
  الجانب التقني لـإلدارة  ىمع مالحظة ان إدارة المشاريع يجب أن ترتكز عل. اإلستراتيجية

والجانب الثقافي واالجتماعي بحيث تحقـق التكامـل بـين    ) وات واألساليب اإلداريةاألد( 
 .من أجل تنفيذ المشروع و تحقيق األهداف المنشودة بنجاح، الجانبين

 

التكامـل  : وتطوير األعمـال ، إدارة المشاريع: " بعنوان" ،(Der Merwe, 2001:1)دراسة  - ث
 Project Management and) :"لمشـاريع العمليـات وا ، الهيكل التنظيمـي ، االستراتيجي

Business development: Integrating Strategy, Structure, Processes and Projects)  ،
الى تحليل عمليات اإلدارة وإدارة المشاريع في محاولة للعثـور علـى    ،يهدف هذا البحث

والمشاريع من ، ملياتوالع، التطبيق المتكامل ، من حيث االستراتيجية ، والهيكل التنظيمي
ن ان النظرة العقالنية لتطوير األعمال يفتـرض  وبي. أجل تسهيل تطوير األعمال التجارية

الطريقـة  "من خالل النظرية التي تعرف ، ان يتحقق في تطوير الهيكل التنظيمي والعمليات
م أقسـا : حيث ترتكز هذه النظرية على اربعة أركـان هـي   ، للقيام بهذه األمور" الفضلى

حيث ان تطوير االعمـال يؤكـد   ، العمليات ، العمليات الفنية ، والهيكل ، ونطاق المراقبة 
والعمليات التي تقـود الـى   ، على التركيز على االستراتيجية التي تهدف الى رضا الزبائن

 .واالدارة بالمشاريع، الفاعلية

  

عتمدتها اساساً لتشـكل توجهاتهـا   إن الدراسة الحالية تعد امتداداً للدراسات السابقة التي ا      
وشكلت اضافة جديدة إذ تتسم هذه الدراسة بأهمية خاصة الى حد مـا كونهـا مـن    ، النظرية 

اسـتراتيجية العمليـات   هذا الموضوع المعاصر والذي يبحث في الدراسات القليلة التي تناولت 
  . وأثرها في ادارة المشاريع االستراتيجية 
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  :اآلتيسة عن الدراسات السابقة بذه الدراتتميز ه       
أمـا هـذه   ، تناولت الدراسات السابقة المتغيرات المعتمدة لهذه الدراسة كل على حـدة        

وبينت ان ترابط مجاالت استراتيجية العمليـات المنطقـي   ، الدراسة فقد تناولتها كوحدة واحدة 
قوتها التأثيرية في ادارة المشاريع يؤثر في تحديد البعد االستراتيجي لالهداف العملياتية ويعزز 

باالضافة الى تناول هذه الدراسة لمتغيرات جديدة في ظل تطـورات العمليـات   . االستراتيجية 
  . وادارة المشاريع وتأثرها بواقع البيئة المحلية الخاصة لمجتمع الدراسة

مـن حيـث   لما عرضته الدراسات السـابقة   مطور تقدمت هذه الدراسة بطرح انموذج       
إنطالقه من التأثير البيئي الخارجي والداخلي مراعياً الحالة الخاصة فـي تشـخيص واختبـار    
وتحديد تشكيلة متغيرات كل من استراتيجية العمليات ومتغيرات البيئـة الخارجيـة والداخليـة    

فاق فـي  مع األخذ بعين االعتبار نقاط االت. وادارة المشاريع االستراتيجية والتتابع التأثيري لها
  .الدراسات السابقة وطرح متغيرات جديدة 

كما انها استخدمت اساليب تحليلية مختلفة بهدف االجابة على استفسارات المهتمين فـي        
وحسـمت  ، العلوم االدارية وتحديد مدى التوافق والترابط بين مجاميع المتغيـرات المختلفـة   

والبحث عن االساليب التـي  ، ن المتغيراتاشكاالت خاصة للدراسات التي تناولت العالقات بي
مما يبين ان اسـتخدام اسـلوب التحليـل    ، تعطي اكثر دقة في التحليل وتحديد انسب التقديرات

القويم والنموذج اللوغاريتمي يحقق نتائج أدق وذلك نتيجة للمزاوجة بـين الخبـرة االداريـة    
  . واالختبارات االحصائية
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  الثانيالفصل 

  
  منھجیة البحث المیداني

  
  
  

  .مشكلة البحث وأھمیتھ وأھدافھ  :المبـحث األول
             

  .أنموذج البحث وفرضیاتھ  :المبـحث الثاني
  

  .وإختیار عینة البحث ةالمبحوث المجموعة  :الثالثالمبـحث 
  

  .أسالیب جمع البیانات والمعلومات وتحلیلھا  :الرابعالمبـحث 
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  لمبحث األولا
  

 مشكلة البحث وأھمیتھ وأھدافھ
  مشكلة الدراسة : أوالً

تعود معظم اسباب الفشل والنجاح الى نظام العملیات وطریقة إدارتھ بالعالقة مع           
اقتضت التحدیات المعاصرة ، )Miller,1981:144(، استراتیجیات المشروع والعوامل البیئیة

للصناعة وتسارع وتیرة تطور العوامل التكنولوجیة والتغیرات  المتمثلة في الخصائص المتطورة
أن تتعامل معھا  نظم االقتصاد الكليفي ة المواد األولیة والتغیرات الرئیسفي أسعار  المتتالیة

، المنظمات الصناعیة المعاصرة باستراتیجیة عملیاتیة تعكس قدرتھا على توظیف كفء لمواردھا
  .بیئتھا الداخلیة والخارجیة وتعامل یقوم على المرونة مع

  

عن دور جدید  البحث فرضت علیھاان مواجھة الصعوبات وحل مشكالت االنتاج         
الدراسات الى النتائج اإلیجابیة التي أحرزتھا الكثیر من المشاریع  تحیث اشار، للعملیات

الدور الذي یرتكز ، یاتنتیجة لتطویر استراتیجیاتھا وفقًا للدورالجدید للعمل، والمنشآت الصناعیة
  .على التفاعل بین العملیات واستراتیجیاتھا 

  
 على واولویات االھداف العملیاتیة أن مشكلة نظام العملیات وتحدید طبیعتھ یبینمما         

إھتمام قد أثارت ، شكالت الواسعة والمعقدة للمشاریعوطریقة إدارتھ من الم، مستوى المشروع
والدارسین وما زالت تفتح افاقًا جدیدة للبحث والدراسة والتطویر في واقع ، الكثیر من الباحثین 

  .المشاریع الصناعیة لھذا البلد أو ذاك 
  

تعطي دورًا ثانویًا لإلنتاج والعملیات وتعتبرھا إدارة  تزال األردنیة ما نشآت الصناعیةفالم        
في العملیاتیة  ذي یمكن أن تؤدیھ اإلدارة فنیھ تھتم بالمشكالت التقنیھ دون مالحظة اھمیة الدور ال

  .المستوى الكلي
  

 األردنیة من منظور إستراتیجي آتملیات وإدارة المشاریع في المنشان دراسة مشكالت الع       
ویساعد على ، یعمل على المالءمة بین قدرات وامكانیات العملیات وإدارة المشاریع اإلستراتیجیة

والخارجیة تعتبر من أولى مھام الباحثین في الجوانب الصناعیة مواجھة التحدیات الداخلیة 
  .واإلنتاجیة

  
مماسبق تكتسب مشكلة البحث أھمیة في الجانبین النظري والتطبیقي وتشكل في أطرھا        

ما زالت جدیدة على ، النظریة وأبعادھا التطبیقیة إسھامات جدیدة في جوانب الفكر األداري
  .زالت المكتبة األردنیة والعربیة بحاجة الیھا المستوى العالمي وما 
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  :یحاول الباحث عرض مشكلة البحث وتحدید أبعادھا من خالل اإلجابة على األسئلة التالیة      
  

 من خالل(إستراتیجیة العملیات  على) والخارجیة، الداخلیة(ھل ھناك تأثیر لعوامل البیئة  .1
 ؟ )واالدارة والتنظیم، اج والرقابةنتتخطیط اال، العملیاتتكنولوجیا : مجاالتھا

في إدارة  واالھداف العملیاتیة ھل ھناك تأثیر إلستراتیجیة العملیات من خالل مجاالتھا .2
 ؟ المشاریع اإلستراتیجیة

 القدرة التنافسیةھل یمكن ان تنظم العالقة بین مجاالت إستراتیجیة العملیات بما یعزز من  .3
 ؟ لمشروعل

 

عوامل البیئة (مشكلة البحث بالتأثیر التتابعي بین المجاالت الرئیسیة الثالث وقد تحددت           
وبإتجاه واحد كما في ) إدارة المشاریع اإلستراتیجیة، استراتیجیة العملیات، الخارجیة والداخلیة

  .النموذج

  
          

        

 علىالعملیات وتأثیرھا ولكون البحث یھتم أساسًا بمعرفة مستوى عالقة إستراتیجیات          

فقد ، لذا تم إستبعاد العالقات األخرى التي التتفق وإتجاه البحث، إدارة المشاریع اإلستراتیجیة

، على إدارة المشاریع اإلستراتیجیة) والداخلیة، البیئة الخارجیة(سكن الباحث تأثیر متغیرات 

  .لیاتكذلك تأثیر إدارة المشاریع اإلستراتیجیة في إستراتیجیة العم
  

  .وأهدافه البحثأهمية : ثانياً

یكتسب موضوع إستراتیجیة العملیات وإدارة المشاریع اإلستراتیجیة في الدول الصناعیة       

اإلختصاص من دراسات وأبحاث  وإنعكست بوضوح لیس في حجم ما قدمھ ذو أھمیة إستراتیجیة

ي الدول النامیة مازال یواجھ أن األمر فو، بل إمتد ذلك الى واقع عمل تلك الشركات عملیًا

مشكالت مصدرھا یرتبط بوجود قصور واضح في إستراتیجیة العملیات وإدارة المشاریع 

ومتغیراتھا وقیاسھا بالنسبة للشركات الصناعیة في تلك الدول لیكون الحافز الى اإلندفاع بإتجاه 

ه الدول لكي تجد الكشف عن معالم الطریق الذي یمكن أن تسلكھ الشركات الصناعیة في ھذ

  .موقعھا في خضم التنافس سواء على المستوى المحلي أو الدولي

  

  

 ادارة المشاریع االســتراتیجیة  إستراتیجیة العملیات  )الخارجیة و الداخلیة(عوامل البیئة 
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تأسيساً على ماسبق يأتي بحثنا ليعالج المدى الذي يمكن أن تحدثه عملية التأثير      
، إلستراتيجية العمليات على إدارة المشاريع اإلستراتيجية في ظل أسبقية األهداف العملياتية

ل ان ماينطبق على الدول النامية بالنسبة للشركات الصناعية ال يفترق كثيراً ومن المفيد القو
  .عما يمكن أن يقال عن األردن مع هامش اإلختالف الذي تفرزه المتغيرات الذاتية لكل بلد

  
  :تتحدد أهداف البحث باآلتي

  
اتيجية تحسين إدارة كفؤة للمشاريع اإلستر/الكشف عن دور إستراتيجية العمليات في تعزيز .1

من خالل (في مستوى المشروع األردني وذلك عن طريق عالقة إستراتيجية العمليات 
وتأثيرها في إدارة المشاريع اإلستراتيجية المحددة  ،واالهداف العملياتية، )الثالثةمجاالتها 

وتنظيم العالقة حسب ، )والموارد، والكلفه، )الجمهور(والمستهلك ، والجودة، الزمن(ب
التأثير بين مجاالت إستراتيجية العمليات وإدارة المشاريع اإلستراتيجية ذات  اسبقية قوة

 .العالقة

في ، واالهداف العملياتية، )الثالثةومجاالتها (معرفة قوة تأثير إستراتيجية العمليات  .2
) الداخلية والخارجية(مستوى المشروع من خالل تحديد مستوى عالقة تأثير عوامل البيئة 

 .على أي منها

التمييز بين المفهوم التقليدي والحديث لدور العمليات في المشروع األردني وأهمية ذلك في  .3
 .تحسين األداء ومعالجة مشكالت اإلنتاج

توجيه إهتمام المديرين واإلختصاصيين المهنيين والباحثين والدارسين الى ضرورة التوسع  .4
والدور ، الوظيفية المتعددة اامهوبين أقس، الشركات األردنيةوالتعمق في دراسة العالقة في 

 اوإدارته المنظمةنشاطاً وظيفياً مهماً في رفع كفاءة  االذي يمكن أن تؤديه العمليات بوصفه
 .هداف بفاعليةاألعلى إنجاز  اوقدرته

األدوات والنماذج ، توجيه إهتمام اإلدارة األردنية الى أهمية إستخدام المداخل اإلستراتيجية .5
 .مجاالت اإلدارية ومنها إدارة المشاريع اإلستراتيجيةذات العالقة في ال

إختبار أثر إستراتيجية العمليات على إدارة المشاريع اإلستراتيجية في ضوء أسبقية  .6
 .االهداف العملياتية

تشخيص أي المتغيرات الخاصة بإستراتيجيات العمليات ذات التأثير األقوى على إدارة  .7
 .قية األهداف العملياتيةالمشاريع اإلستراتيجية في ظل أسب

تقديم مقترحات تنظيمية إلستراتيجيات العمليات وإدارة المشاريع اإلستراتيجية على المدى  .8
  .البعيد للشركات الصناعية األردنية
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  المبحث الثاني

  
  أنموذج البحث وفرضیاتھ

  الدراسةأنموذج : أوًال

والتي تمثلت ) 1-2(رة في الشكلإن دراسة متغیرات البحث االساسیة والرئیسة المتبلو      
وإدارة المشاریع ، وإستراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة، بمتغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة

اإلستراتیجیة تتطلب إقامة أنموذج یعكس إمكانیة أثر إستراتیجیة العملیات على إدارة المشاریع 
. السابق وقد تمثل األنموذج كما یصوره الشكل ،اإلستراتیجیة لمجموعة ُنقل الصناعیة في االردن

وتم تحدید خصائصھ من األفكار والتصورات التي عرضتھا الجوانب النظریة من البحث 
والمداخل والنماذج التي تناولت من وجھات نظر متعدده إستراتیجیة العملیات وعالقتھا مع إدارة 

  .المشاریع اإلستراتیجیة
  

  :غة األنموذج یقوم على اإلفتراضات اآلتیةفي صیا التوجھوكان         

 .إمكانیة قیاس كل من متغیرات إستراتیجیة العملیات وإدارة المشاریع اإلستراتیجیة - أ

 .إتساق المتغیرات مع خصائص البیئة األردنیة - ب

 .شمولیة األنموذج وإمكانیة إختباره - ت
  

  أنموذج الدراسة وصف
  
إدارة المشاریع اإلستراتیجیة للمشروع یھدف األنموذج الى معرفة تأثیر العملیات في  - أ

األردني من خالل مستوى التأثیر بین مجاالت استراتیجیة العملیات وإدارة المشاریع 
 .اإلستراتیجیة

إستراتیجیة العملیات على إدارة المشاریع  احدد األنموذج التأثیر والعالقة التي تحدثھی - ب
ت عوامل البیئة في إدارة المشاریع او اإلستراتیجیة ویسكن التأثیرات األخرى سواء تأثیرا

تاركًا الموضوع الى دراسات ، تأثیرات إدارة المشاریع اإلستراتیجیة في إستراتیجیة العملیات
 .أخرى

، عوامل البیئة الداخلیة(مجامیع من المتغیرات وقد شملت  یتكون األنموذج من ثالث - ت
 ).وإدارة المشاریع اإلستراتیجیة ،واستراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة، والخارجیة

العوامل ، السیاسات الحكومیة، المنافسة( تحددت عوامل البیئة الخارجیة بمتغیرات  - ث
  ).اإلقتصادیة

 ).الھیكل التنظیمي، الموارد البشریة، اإلبداع(تحددت البیئة الداخلیة على متغیرات  - ج
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نظم ، تكنولوجیا العملیات: (لیةیعرض األنموذج إستراتیجیة العملیات المجاالت الرئیسیة التا - ح
تشكل بتوجھاتھا اإلستراتیجیة البعد اإلستراتیجي ، )واإلدارة والتنظیم، اإلنتاج والرقابة

 .للعملیات والذي یشكل جانبًا مھمًا في صیاغة أھداف العملیات وترتیبھا حسب األسبقیة
وخدمة الجمھور ، عالیةوالجودة ال، یحدد األنموذج إدارة المشاریع اإلستراتیجیة في الزمن - خ

 .و التكلفة المنخفضة، والموارد
یسلك األنموذج في تشغیلھ طریقة العالقات التتابعیة بین المجامیع الرئیسیة للمتغیرات فھو  - د

وتأثیرھا في مجاالت ، )والداخلیة، الخارجیة(یقیس إمتداد مستوى عالقة عوامل البیئة 
بعدھا یعرض النموذج مستوى عالقة ، لعملیاتإستراتیجیة العملیات لتحدید اسبقیة اھداف ا

إدارة المشاریع اإلستراتیجیة كًال على إنفراد  علىمجاالت إستراتیجیة العملیات وتأثیرھا 
 .االستراتیجیة لمعرفة أي من المجاالت الثالثة تأثیره أقوى بالنسبة إلدارة المشاریع 

 
لم یجد ، اسات والمجاالت التي طرحتومن خالل الدر، مما تقدم من عرض الجانب النظري      

الباحث أنموذجًا جامعًا یتفق علیھ الباحثون في تحدید تشكیلة مجاالت ومتغیرات كل من 

  . وإدارة المشاریع اإلستراتیجیة، أو متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة/و، استراتیجیة العملیات
  
  

من  ًالتركیز على نقاط اإلتفاق مستھدفا لباحثا حاول، ةموذج الدراسنأوبإتجاه بناء  ھاال أن      

في مثل  ویراعى، وإتساق المتغیرات مع البیئة االردنیة ، ذلك تحقیق أكبر قدرممكن من الشمولیة

  .المیدانیة الالحقة ةمعالجالأھمیتھا التطبیقیة في  اكتسابھذه الخاصیة المتاحة 
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  فرضيات الدراسة: ثانياً
العدید من الدراسات النظریة والتطبیقیة في مجال العملیات توضیح ابعاد العالقة بین  تناولت     

أن تحدید مھام ، (Skinner)یرى ، )والخارجیة، الداخلیة(استراتیجیة العملیات وعوامل البیئة 
وكذلك عرض ، (Skinner,1969:13) العملیات یعتمد على تحلیل البیئة التنافسیة

(Schroeder,1989) ثیرات البیئة على استراتیجیة العملیات من خالل مسح وتحلیل للبیئة تأ
   .الداخلیة والخارجیة

  

في ضوء العرض السابق وبغرض فحص واعادة اختبار ھذه العالقة في البیئة االردنیة      
  .تم صیاغة الفرضیات الرئیسة األولى والثانیة، وضمن نطاق مجموعة ُنقل الصناعیة في االردن

  
العالقة  ،(Der Merwe,2001)، (Hyaes & Weelwright,1984)وكذلك أكدت الدراسات           

وعرضت النتائج االیجابیة ، االیجابیة بین استراتیجیات العملیات وادارة المشاریع االستراتیجیة
كما اظھرت الدراسات ، م وادارة المشاریعءغة استراتیجیة العملیات بما یتالالمترتبة على صیا
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 اھمیة التنافس من خالل تطویر قدرات ،(DyReye,2008)،(Johnson,2006)حقة لكل من الال
هذه الدراسات وغيرها مما عرض تقدم دعماً نظرياً للعالقة االيجابية بين العمليات ، العمليات

ومن اجل ذلك تم تحديد مستوى وطبيعة العالقة بالنسبة للشركة ، وادارة المشاريع
والفرضيات ) الثالثة والرابعة(تم صياغة وعرض الفرضيات الرئيسة ، )لمجموعة نُق(االردنية

  .الفرعية منها
  

السياسات "تتمثل متغيرات البيئة الخارجية التميزية بمتغيرات : الفرضية الرئيسة االولى
  ".العوامل االقتصادية، المنافسة، الحكومية

  
الموارد ، االبداع" ة التميزية بمتغيراتتتمثل متغيرات البيئة الداخلي: الثانيةالفرضية الرئيسة 

  ".الهيكل التنظيمي، البشرية
  

تكنولوجيا "تتمثل متغيرات استراتيجية العمليات التميزية بمتغيرات : الثالثةالفرضية الرئيسة 
  ".االدارة والتنظيم، تخطيط االنتاج والرقابة، العمليات

  
لنسبية لمؤشرات ادارة المشاريع ن االهمية ايدرك المديرو: الرابعةالفرضية الرئيسة 

  ".االستراتيجية
  

، )الثالثـة ومجاالتهـا  (تتحدد قوة تأثير إستراتيجية العمليـات  ":  الخامسـة الفرضية الرئيسة 
عوامل البيئـة   معالناتجة  التأثيرالمشروع تبعاً لدرجة إدارة مستوى  على واالهداف العملياتية

    . "الخارجية
  :الفرضيات الفرعية

مسـتوى المشـروع تبعـاً     على العمليات واالهداف العملياتية استراتيجيةوة تأثير تتحدد ق .1
 ."السياسات الحكوميةلدرجة التأثير الناتجة عن 

مستوى المشروع تبعـاً لدرجـة    على العمليات واالهداف العملياتية استراتيجيةتتحدد قوة  .2
 ."عن المنافسةالتأثير الناتجة 

مسـتوى المشـروع تبعـاً     على لعمليات واالهداف العملياتيةا استراتيجيةتتحدد قوة تأثير  .3
   ."العوامل االقتصاديةلدرجة التأثير الناتجة عن 
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، )الثالثـة مجاالتهـا  (قوة تأثير إسـتراتيجية العمليـات   تتحدد  : السادسـة الفرضية الرئيسة 
ـ    على واالهداف العملياتية ل البيئـة  مستوى المشروع تبعاً لدرجة التأثير الناتجـة عـن عوام

  .الداخلية
  

  :الفرضيات الفرعية
مسـتوى المشـروع تبعـاً     على العمليات واالهداف العملياتية استراتيجيةتتحدد قوة تأثير  .1

 .االبداع لدرجة التأثير الناتجة عن 
مسـتوى المشـروع تبعـاً    على  العمليات واالهداف العملياتية استراتيجيةتتحدد قوة تأثير  .2

 .الموارد البشرية ن لدرجة التأثير الناتجة ع
مسـتوى المشـروع تبعـاً     على العمليات واالهداف العملياتية استراتيجيةتتحدد قوة تأثير  .3

   .الهيكل التنظيمي لدرجة التأثير الناتجة عن 
تأثيراً معنوياً إيجابيـاً  ) الثالثةمجاالتها (تؤثراستراتيجية العمليات  : السابعةالفرضية الرئيسة 

    .اإلستراتيجية إدارة المشاريع على
  :الفرضيات الفرعية

ات    .1 تراتیجیة العملی ؤثر اس ة   (ت ا الثالث الل مجاالتھ ن خ ًا   ) م ًا إیجابی أثیرًا معنوی ىت ادارة  عل
 .المشاریع االستراتیجیة تبعًا لدرجة تأثیر تكنولوجیا العملیات

ات    .2 تراتیجیة العملی ؤثر اس ة   (ت ا الثالث الل مجاالتھ ن خ اً  ) م ًا إیجابی أثیرًا معنوی ى ت ادارة  عل
 .المشاریع االستراتیجیة تبعًا لدرجة تأثیر تخطیط االنتاج والرقابة

ات    .3 تراتیجیة العملی ؤثر اس ة   (ت ا الثالث الل مجاالتھ ن خ ًا   ) م ًا إیجابی أثیرًا معنوی ىت ادارة  عل
  . المشاریع االستراتیجیة تبعًا لدرجة تأثیر االدارة والتنظیم

  

  .متغيرات البحث: ثالثاً
التي یستند الیھا أنموذج البحث وفرضیاتھ و الرئیسة والفرعیة لمتغیراتا على البحثمل تیش       

تم تعریفھا وقیاسھا ، متغیرًا رئیسًا واالھداف العملیاتیة) 14(حیث اشتمل على ، المستخلصة منھ
مجاالت رئیسة  ةتوزعت المتغیرات على ثالث، فقرة تضمنتھا استمارة االستبانة) 50(من خالل 

مجال استراتیجیة العملیات واالھداف ، الداخلیةومجال البیئة ، الخارجیةمجال البیئة ( ھي 
وھي ، )سیتم عرضھا في المبحث الثالث( ،)ومجال ادارة المشاریع االستراتیجیة، العملیاتیة

  :كالتالي

  .مجال البیئة الخارجیة. 1

  .السیاسات الحكومیة  -أ
  .المنافسة  -ب
 .    ةالعوامل االقتصادی  -ج
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  .مجال البیئة الداخلیة. 2

  .االبداع  -أ
  .الموارد البشریة  -ب
  .الھیكل التنظیمي  -ج

  
  .مجال استراتیجیة العملیات. 3

  .ویتكون من بعدین رئیسین یشتمالن عل اربعة متغیرات          

سة ونعني بھا الغراض الدرا: البعد االستراتیجي للعملیات المتمثلة باالھداف العملیاتیة  - أ
وترتیبھا وفقًا ، )التسلیم، المرونة، الجودة، الكلفة(اھتمام االدارة باھداف العملیات 

 .لالسبقیات في مجموعة ُنقل 

  .المجاالت الرئیسة الستراتیجیة العملیات   - ب

 المكائن والمعدات واالسالیب والمعارف المستخدمة في عملیات : تكنولوجیا العملیات
، الخبرة التكنولوجیة، التعقید التكنولوجي، الحداثة، االنتاج وتقاس بدرجة المكننة

  .البدائل التكنولوجیة واالستخدامات االخرى في المجموعة

 انظمة التخطیط والرقابة المستخدمة في مجال العملیات: نظام تخطیط االنتاج ورقابتھ ،
رقابة ال، مستوى الرقابة على عملیات االنتاج، وتحدد بنوع التخطیط للطاقة االنتاجیة

  .االلتزام بالمعاییر، الرقابة النوعیة، معالجة التوقفات، على المخزون

 وتحدد بنوع االھتمام ، طبیعة وخصائص االدارة والنظم في العملیات: االدارة والتنظیم
. التكامل العمودي، عمر النظم، نسبة القرارات االداریة، انتاجي) انساني(االداري 

 .درجة المخاطرة

 :ة المشروع االستراتیجيمجال ادار. 4
  .الزمن   - أ

  .الجودة   - ب
  ).الجمھور(المستھلك    - ت
   .التكلفة   - ث
  .الموارد   - ج

  

مما تقدم لم یجد الباحث أنموذجًا جامعًا یتفق علیھ الباحثون في تحدید تشكیلة متغیرات           
ن المھتمین إذ یتناول فیھ مجموعة م، )1- 2(إدارة المشاریع اإلستراتیجیة  كما یتضح  من جدول 

حاول الباحث التركیز على نقاط ،  إال أنھ وبإتجاه بناء األنموذج الدراسي،  والكتاب ھذا االتجاه
مع االخذ بعین االعتبار أن مثل ، اإلتفاق والھدف من ذلك تحقیق أكبر قدر ممكن من الشمولیة 
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مشاریع مجموعة ُنقل ھذه الناحیة المتاحة نظریًا تكتسب أھمیتھا التطبیقیة في إدارة عملیات و
  .الصناعیة في االردن

  
  

  )1-2(جدول رقم 
  

متغیرات الدراسات والمجاالت الخاصة/ملخص عوامل  
 بإدارة المشاریع اإلستراتیجیة

 
 
 

/متغیرات   
 عوامل نجاح المشروع
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Ronald E. Jeffries 
(1997) 

X X X X  X      

Michel Dunham 
(2010) 

 X X         

Jess Freese (2005) X X X  X X X     

Chan  wai  kuen 
(2008) 

    X   X X   

Vikie S. Parsons 
(2000) 

 X   X  X X  X  

Muller (2005)     X    X   

Cooke- Daview 
(2002) 

    X    X  X 

Wateridge (1995)     X   X    

 اعداد الباحث: المصدر
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  الثالث المبحث
  

  وإختیار عینة البحث ةالمبحوث المجموعة
  المجموعة المبحوثة ومبررات إختيارها: أوالً

وعلى هذا األساس فقد ، يعد تحديد القطاع الذي يجري فيه البحث أمراً في غاية األهمية      
تم إجراء مسح أولي للقطاعات اإلقتصادية العاملة في األردن بهدف إختيار ميدان الدراسة 
إستناداً الى متغيرات البيئة الداخلية والخارجية وإستراتيجية العمليات واالهداف العملياتية 

، وفي النهاية، وأثرها في إدارة المشاريع اإلستراتيجية بالشكل الذي يفي بمتطلبات البحث
وهنالك العديد من المبررات التي دفعت ، أختير قطاع مجموعة نُقل الصناعية مجتمعاً للبحث

  :باحث إلختياره دون غيره مكاناً إلختبار فرضيات البحث أبرزها مايأتيال
 .لكون أن منتوجات هذه المجموعة ذات أهمية إستراتيجية - أ
كونها من المنظمات كبيرة الحجم وذات العمل التنظيمي الطويل مما يعني تمتعها  -  ب

 .بخاصية اإلستقرار والثبات
 .الية المستقرة وتركز األطر الفنية بهاتتمتع بوجود مقومات األنظمة اإلدارية والم -  ت
إهتمام الباحث في تكوين رؤية موضوعية لمعرفة أثر إستراتيجية العمليات على إدارة  -  ث

المشاريع اإلستراتيجية بإتجاه اإلجابة على تساؤالت ترتبط بمضامين مشكلة إستراتيجية 
 .العمليات في هذا القطاع

 

  .ويمكن إعطاء لمحة مبسطة عن المجموعة
رئيس مجلس ، من قبل ايليا نُقل 1952تم تأسيس الشركة األم : نشأة الشركة ونشاطها -

وكانت تمارس نشاطاً تجارياً متواضعاً إعتمد على استيراد وتوزيع المواد ، ادارتها حالياً
ونظراً لصغر السوق االردني والفلسطيني ووجود العوائق التجارية بين الدول ، الغذائية
ارة الشركة على عاتقها ان تنتهج استراتيجية تعتمد على التكامل أخذت إد، العربية

لتشمل األسواق العربية بما فيها مصر والسعودية واالمارات ، الصناعي والتوسع والتنويع
لتحقق انجازات عظيمة في مأسسة المجموعة بحيث اصبحت كل شركة ، العربية ولبنان

وتوكيد الجوده والقدرة على ، م المنتجاتتعمل بشكل مستقل كما أوجدت أنظمة رقابية لدع
وفي استقطاب وتوظيف الكفاءات وتطوير الموارد البشرية من خالل سياسة ، التنافس

 .مرنة قادرة على التعامل مع التطورات والتغيرات واتجاهات السوق

تسعى المجموعة الى تطبيق استراتيجيات لبناء قاعدة تكنولوجية : هدف المجموعة -
وتزويدهم بأجود المنتجات وأفضل ، للوصول الى المستهلكين في كافة االقطارومعلوماتية 

باالضافة الى خدمة مجتمعات وإقتصاديات الدول التي تعمل ، الخدمات بأسعار مناسبة
مع التأكيد على إضافة القيمة والمحافظة على ، لتحقيق المزيد من التكامل الصناعي، فيها

 .البيئة
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تبني المشاريع اإلستثمارية تبعاً للقيمة المضافة التي تحققها  يتم: منتوجات المجموعة -
حيث أثمرت هذه اإلستراتيجية عن ، ومدى مساهمتها في إقتصاديات الدول التي تنشأ فيها

مضي المجموعة بالعديد من اإلستثمارات في قطاعات مختلفة شملت  الصناعات التحويلية 
، المنتوجات البالستيكية، الطباعة، االلمنيوم، االنشاءات، مثل الورق الخام والورق الصحي

متسلحة بقاعدة تكنولوجية لالنتاج ، والمستلزمات الصحية، األغذية، التعبئة والتغليف
مرتكزة على البحث والتطوير لرفع مستوى ، مدعمة ببنية تحتية من تكنولوجبا المعلومات

طيد الثقة المتبادلة وتعظيم الفائدة إنطالقاً من شعار النمو معاً ممثالً لتو، وتحسين الجودة
 .للمجتمع

  
  الدراسةعينة : ثانياً
للتصدي الى معالجة موضوع إستراتيجية العمليات من منظور جاءت محاولة الباحث      

وإدراكاً من ، إستراتيجي في ضوء التطورات الملحوظة في ميدان إدارة اإلنتاج والعمليات
يرتبط بطريقة أو بأخرى بالكيفية التي تتمكن بها تلك الباحث بأن نجاح الشركة األردنية 

الشركة من تلبية حاجات ورغبات المستهلكين لتكون فيها المنافسة واحدة من المحاور 
األساسية في بناء إستراتيجية العمليات وإدارة المشاريع واألهداف اإلستراتيجية فاألمر 

  .أهدافها إستراتيجية ومحددو تتضمن المدراء على أنهم صانعو يستهدف إختيار عينة
  

حكمية للبحث من المدراء ممن يمتلكون  –وتأسيساً على ذلك فقد تم إختيار عينة نظاميه       
بأنها من ( معلومات وإهتمامات في إستراتيجية العمليات من منطلق مضامين اإلستراتيجية 

  ).مسؤولية جميع مدراء األقسام والوحدات اإلدارية
  

اإلدارة ( ا التصور فقد شملت العينة جميع المدراء في المجموعة موقع الدراسة وفق هذ      
العليا المتمثلة في رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومدراء اإلدارة العامة ومدراء الشركات 

). والمدراء المفوضين ومدراء الدوائر واألقسام ومديري المستوى األول من اإلداريين والفنيين
وضح تفاصيل توزيع عينة البحث حسب المستويات اإلدارية ومجموعة ي) 3- 2(والجدول 

  .اإلستمارات الموزعة والمعادة 
  ) 3- 2(جدول 

  تفاصيل عينة الدراسة 
  

  
  اإلدارة العليا

  
  مدير المعامل

  
المستوى  مدراء

  االول
وع  

جم
الم

  

المجموع الكلي 
  للمدراء

يمتلكون  ممن
إهتمامات 

  باالستراتيجية

البحث  عينة
  )تماراتاالس(

البحث  عينةنسبة 
من المجتمع 

  الكلي 
  مجلس  %

  االدارة 
المدير 
  المفوض

مدير 
  المستلمة  الموزعة  فني  اداري  مدير قسم فني  الشركة

7  16  10  52  6  6  97  90  90  90  100%  
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ومن ، اًواحد اًومما يجدر ذكره أن عملية توزيع وإسترجاع اإلستمارات قد أستغرقت شهر    
ويظهر فيه أن نسبة ) 4-2(لسمات والخصائص المميزة للعينة التي يوضحها الجدول أهم ا

وكذلك أن نسبة الذكور ، ) 60.3%(تمثلت بالنسبة المئوية  حيث، أكبرالذكور من المدراء هي 
  .لإلناث) 13.5%(مقابل ) 41.5%(المتزوجين هي أكثر بكثير من نسبة اإلناث حيث بلغت 

  
وبشأن الفئات العمرية ، )100%(العلمي الدراسي فظهر أن النسبة وبخصوص التحصيل      

فقد ظهر للباحث أن مايقارب أكثر من نصف عينة البحث من المديرين تقع اعمارهم من 
منـهم للفـئة العمرية ) %5 .22(يتوزعون بواقع ، ) 45-25(الفئات العمرية التي تتراوح 

  ) .45من اكثر (ضمن الفئة العمرية ) %18(و ) 25-35(
  

، وتقدر سنوات الخدمة أحد المؤشرات الفردية لتراكم وإكتساب الخبرة والتخصص     
حيث إتضح بأن النسبة العظمى من عينة البحث لديهم خبرة تزيد ، وخاصة بالنسبة للمديرين

  ).سنوات 5(عن 
  ) 4- 2(جدول 

  وصف شامل لعينة البحث
  

  بالشركة مدة الخدمة  مدة الخدمة بالمنصب  لفئة العمریةا  التحصیل العلمي  الجنس والحالة االجتماعیة

  انثى  ذكر
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46  21  15  8  17  46  15  12  25  45  20  40  25  18  7  25  35  23  7  
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  الرابعالمبحث 
  

  .أسالیب جمع البیانات والمعلومات وتحلیلھا
  

  .أسالیب جمع البیانات والمعلومات :أوًال

تستخدم العدید من األدوات والوسائل في البحوث والدراسات العلمیة ذات الطابع المیداني         
الباحث في تناولھ  اعتمد، أھداف الدراسة للحصول على البیانات والمعلومات الالزمة لتنفیذ

، كتب(الجانب النظري على المصادر المكتوبة التي تمثلت بالمراجع واألدبیات األجنبیة 
  .ةدراسھذه الوالتي بھا إھتمام بارز في موضوع ) تقاریر، دوریات

  
  :الیب اآلتیةوقد اختار الباحث في جمع البیانات والمعلومات الالزمة للجانب العملي األس      

وتضمنت المصادر والمعلومات والوثائق ذات العالقة والتي تتمثل  :المصادر الرسمیة .1
وخضعت ھذه المصادر لتحلیل المضمون بھدف ، بالتقاریر الدوریة والخطط السنویة

 .الحصول على البیانات والمعلومات التي تخدم الدراسة

ول على اإلجابات التي أستندت وأغنیت وجھت األسئلة المباشرة للحص :المقابالت الشخصیة .2
مع أفراد العینة وشرح  ةبالمالحظات األساسیة إلستجابات األسئلة من خالل اللقاءات المباشر

 .بعض األمور الغامضة لضمان الدقة في اإلجابات

ویعد المصدر األساسي الذي أستخدمھ الباحث كوسیلة للحصول على البیانات  :اإلستبانھ .3
یمكن أن تعكس أثر إستراتیجیة العملیات على إدارة المشاریع اإلستراتیجیة في  المیدانیة التي

 .المجموعة قید البحث
 

حیث صیغت األسئلة في إطار المتغیرات األساسیة والرئیسیة لفرضیات البحث وأھدافھ       
كما صممت ھذه اإلستمارة على وفق ما عرضت لھ األدبیات المتخصصة من ، األساسیة
 ًاجاھز ًاإذ لم یجد الباحث مقیاس، ومقاییس ودراسات علمیة معتمده في مجال إھتمامنافلسفات 

وذلك لحداثة اإلھتمام ، لقیاس تأثیر إستراتیجیة العملیات على إدارة المشاریع اإلستراتیجیة
  .بھذا الجانب

  
لتطرق إلیھ لقد قام الباحث بإستنباط وتحدید المتغیرات األساسیة الرئیسة في ضوء ماتم ا      

على مجموعتین من ) 1ملحق رقم(لقد إحتوت إستمارة اإلستبیان ، في المباحث النظریة
األسئلة إضافة الى المصطلحات اإلجرائیة وتعلیمات اإلجابة على األسئلة وشملت األولى 

، اسم الشركة: ( بالمعلومات والخلفیة عن المبحوثین وھيكل منھا تعلق ی سؤاًال) 12(على 
، المسمى الوظیفي، التخصص المھني، التحصیل العلمي، المركز االداري، الداريالقسم ا
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مدة الخدمة في ، مدة الخدمة في المنصب الحالي، العمر والحالة اإلجتماعیة، الجنس
  ).مدة الخبرة السابقة، المجموعة

  
تراتیجیة أما المجموعة الثانیة من اإلستبانة فھي خاصة باألسئلة التي تتعلق بقیاس إس      

وضمت ، إدارة المشاریع اإلستراتیجیة، األھداف العملیاتیة، البیئة الداخلیة والخارجیة، العملیات
سؤاًال تمثل عناصر تتصل بالمتغیرات المنشودة دراستھا مستفیدین من مقیاس لیكرت ذي ) 50(

بحوثین ویعطي الباحث إلستجابة الم، الترتیب الخماسي و النقاط حیث خصص لكل خیار نقطھ
، ال أتفق، غیر متأكد، أتفق، أتفق تمامًا( إذا كانت إجاباتھم مؤیدة إلتجاه ، )1,2,3,4,5(درجات 

العناصر المتعلقة بالمجموعة الثانیة من إستمارة اإلستبانة ) 1- 2(ویوضح الجدول ) ال أتفق إطالقًا
  .حسب متغیراتھا االساسیة والرئیسة، مبوبة

  
  :تم مراعاة الشروط عبر ماتوضحھ الفقرات اآلتیةإلستبانھ إستكماًال لمتطلبات ا     

أي عدم التدخل والتأثیر في إجابات ، لتوافر الموضوعیة العلمیة في الدراسة :الموضوعیة .1
 .التزامًا بالحیاد العلمي وإحترام أراء الغیر حتى لو كانت متباینة، أفراد العینة

اص قام بھ الباحث على العدید من المقاییس تم تصمیم إستمارة اإلستبانة عبر جھد خ :الصدق .2
فبعض ، والمؤشرات المعروفة للوصول الى نتائج مرضیة لتحقیق أھداف وفرضیات البحث

ن بخصوص المتغیرات التي وتمادًا على مؤشرات أبرزھا الباحثالعناصر تم وصفھا إع
یاس جاھز تقیسھا ھذه العناصر وخاصة تلك المتغیرات التي صعب علیھ أن یعثر على مق

والبعض اآلخر من العناصر إستند الباحث فیھا على مقاییس جاھزة وبالتالي المفاعلة بین 
ویوضح . م مضامینھ وغایاتھ مع متطلبات البحثءالتتم بناء إطارھا الجدید لت، تلكالعناصر و

متغیرات الدراسة مبوبة على  بھا أبرز المقاییس والمؤشرات التي قیست) 2-2(الجدول رقم 
ووزع اإلستبیان على خبراء متخصصین في المجاالت اإلداریة ، ساس مصادرھا العلمیةأ

وبذلك ، لفرضیات وأھداف الدراسةللتأكد من صحة الفقرات ومدى مالءمتھا ، والمؤسساتیة
تم الصدق الظاھري والذي یعد من الشروط الضروریة الواجب توفرھا في إستمارة 

 .اإلستبیان
 

قام الباحث بعرضھا على عدد من الخبراء ، داد فقرات اإلستبانة وتصنیفھاوبعد أن تم إع      
، الدكتور عصام الدباغ، الدكتور شوقي ناجي( اإلختصاصیین في المجاالت اإلداریة والصناعیة 

، الدكتور صباح آغا، الدكتور سمیر العبادي، الدكتور كامل المغربي، الدكتور سلیمان عبیدات
الدكتور سامر ، الدكتور نضال الصالحي، الدكتور نجم عبود نجم، لنداويالدكتور عبدالعزیز ا

متھا ءللتأكد من صحة الفقرات ومدى مال إلرتباط أھداف الدراسة ضمن ھذه المجاالت، )دحیاتال
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لفرضیات وأھداف الدراسة وقد تم حذف بعض العناصر التي ال ضرورة لھا وإستبدال مواقع 
إذ أعتمد الباحث على ، وإستبدال بعض العبارات بأخرى مناسبةبعض الفقرات وتصحیح أسلوبھا 

  .رأي األكثریة من الخبراء وبذلك تم تحقیق الصدق الظاھري
 

 :تم إستخدام األساليب األتية :الثبات .3

وبموجبھ قیاس أداة الدراسة ،   (Test and re-Test):أسلوب اإلختبار وإعادة اإلختبار - أ
معامل اإلرتباط للدرجات التي حصل علیھا أفراد العینة في  أي حساب، بإستخدام أسلوب بیرسون

لذا قام الباحث بعد إعداد إستمارة اإلستبیان بشكلھا ، المرة األولى ونتائج القیاس في المرة الثانیة
مدیرًا وقد حللت استمارتھم وقد وجد معامل الثبات ) 20(النھائي بتوزیعھا على عینة مكونھ من 

وأنھ معنوي عند مستوى ) 0.82(إذ تبین أن الثبات كان بمستوى ) رسونبی(من طریقة معادلة 
 ).0.01(داللة 

،   (Alfa Coefficient for Internal Consistency) :أسلوب مقیاس الفا لإلتساق الداخلي - ب
وألجل إستخراج ثبات آخر للقیاس الحالي ومعرفة معامل اإلتساق الداخلي  تم إستخراج قیمة 

وأعید إختبار ألفا للمتغیرات والعناصر األكثر أھمیة في التأثیر التي ) 0.89( الثبات حیث بلغت
 .مما یعزز درجة اإلعتمادیة على ھذا المقیاس ) 91(أفرزھا التحلیل القویم بدرجھ حریة 

 
 

 .)Canonical Analysis(: اسلوب التحليل القويم: هماما إرتأى الباحث إستخدام أسلوبين ك     
بإستخدام ، )Multidimensional Contingency Tables(: فق متعددة اإلتجاهاتتحليل التواو

   .  (Log-Liner Model)النموذج اللوغاريتمي الخطي
       
وبالنظر الى اهمية هذين األسلوبين واستخدامهما على نحو ضيق من قبل المحللين في     

وجد من المناسب ) حسب علم الباحث(العلوم اإلدارية في الدول النامية عامةً واالردن خاصةً 
  :تسليط الضوء على المضامين النظرية لهذين األسلوبين وبشكل مركز وعلى الوجه اآلتي

  
  ).Canonical Analysis(التحليل القويم  .1

على الرغم من أن التحلیل القویم كطریقة إحصائیة ال تفرق بین نوعیة المتغیرات كونھا       
تعتبر من الطرق المناسبة لتقدیر طبیعة العالقة بین مجموعتین من فإنھا ، تابعة أو مستقلة

وان ھذه الطریقة تطبق في المسائل التي یراد فیھا ایجاد توافق خطي لمجموعة من . المتغیرات
المتغیرات التي تمتلك أعلى قیمة ارتباطیة مع توافق خطي للمجموعة الثانیة من المتغیرات 

)Lindeman,1980:163-164(.  
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وتعرف كل تركیبة خطیة ، )Canonical Variate(ان كل تركیبة خطیة تعرف بالمتغیر القویم      
واالرتباط بین أزواج ، عن األخرى بواسطة األوزان المعطاة الى المتغیرات في المجموعة

  .االرتباط القویم ىالمتغیرات القویمة یدع
  

فإن التحلیل القویم ، استنادًا الى ما تقدم، لقویمویعد االرتباط المتعدد حالة خاصة من االرتباط ا     
 فق خطياوھو كیف یمكن إیجاد تو، العملیةیجیب على التساؤل الذي یرد كثیرًا في الحیاة 

  .لمجموعة من المتغیرات ارتباطھا اكبر مایمكن مع توافق خطي لمجموعة ثابتھ من المتغیرات
تطرق الى مجموعة من المعادالت ال مجال ولغرض االجابة على ھذا التساؤل البد من ال    

لذلك یجد الباحث أن المھتمین بھذا المجال إذا ما أرادوا معلومات أكثر وضوحًا ، لذكرھا ھنا
  .یمكن مراجعة الباحث والمشرف

  
ان التحلیل القویم یمكن ان یطبق على البیانات الحاویة على نوعین من المفردات الكمیة     

اما ، أما المفردة الوصفیة فتمثل قیمة وھمیة، الكمیة تمثل عنصرًا واحدًافالمفردة ، والوصفیة
صفة المطلوبة ففي حالة كون المفردة منتمیة الى مجتمع یحمل ال، صفر أو واحد من العناصر

ولھذا السبب ، فتكون قیمتھا صفر وفي حالة عدم انتمائھا لذلك المجتمع،  فتكون قیمتھا واحد
بقة الذكر دفع الباحث أن یستخدم ھذا النوع من التحلیل دون االسالیب واالسباب االخرى السا

  .األخرى كالتحلیل العاملي مثًال
  
  .تحليل جداول التوافق متعددة اإلتجاهات باستخدام النماذج اللوغاريتمية الخطية.2
یطمح الباحث في دراستھ لماھیة وطبیعة عناصر المتغیرات الخاصة بالبیئة الخارجیة  - أ 

أن تتحدد ، لداخلیة واستراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة وادارة المشاریع االستراتیجیةوا
أو ، التي قد تكون نتیجة عنصر واحد أو نتیجة عدة عناصر مختلفة كل على حده، بالدقة المرجوة

وجد أن النموذج اللوغاریتمي الخطي ھو ، نتیجة تفاعل بین ھذه العناصر وبدرجات مختلفة
المالئم واألكثر دقة في تحدید العالقات التأثیریة بین عناصر ، الكمي/سلوب اإلحصائياأل

وصوًال الى أنسب تولیفة باستخدام طریقة ، المتغیرات الخاصة بمجاالت الدراسة المذكورة أعاله
ي ثم بحذف التأثیر الذي یؤد) المشبع(التولیف النسبي المتكرر في التقدیر وبدءًا بالنموذج العام 

ولضمان الشكل الھرمي للنموذج ، حذفھ الى أقل تغییر معنوي في اختیار نسبة اإلمكان األعظم
  . یتم اختبار التأثیرات ذات الدرجات العلیا و التفاعالت في كل مرحلة

ولإللمام باسلوب النماذج اللوغاريتمية الخطية البد للقارئ أن يرجع للمفاهيم في تحليل      
لإلطـالع على  ، معـززة بالمعادالت وصـوالً الى معلمـاتهاالجداول والتوافق 

)Fienbergs,1983:27-51.(  
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تفاعل عناصر المتغیرات ذات التأثیر األقوى التي أفرزھا التحلیل القویم لكل متغیر رئیس او  -ب
 فرعي في الدراسة عند معالجتھا في التأثیر والعالقة لغرض التوصل الى التولیفة المناسبة التي

وذلك عن طریق إدخال وإخراج ، یمكن ان تعطي نتائج أدق في التاثیر لعناصر محاور الدراسة
  .كل عنصر مع تثبیت العناصر االخرى

  
إن تحلیل البیانات یفترض ان یقود الى إیجاد العناصر أو المتغیرات التي ساھمت أو تساھم      

وبالتالي بناء النموذج في محاولة لتفسیر في إیجاد التباین أو اإلختالف في المتغیرات المعتمده 
داف ھذه ومعرفة تلك المتغیرات والمؤثرة ومقدار تأثیر كل منھا ومدى إستقاللیتھا  لتصنف أھ

  :ھناك عدة طرق للتحلیل تختلف بإختالف طبیعة البیانات ومنھا فإن، الدراسة في التأثیر

 .  Multiple Regression Analysisتحلیل اإلنحدار المتعدد  -

 . Analysis of Variance تحلیل التباین  -

 .Analysis of Covariance تحلیل التباین المشترك  -

 . Categorical Date Analysisتحلیل البیانات المصنفة  -
 

لذلك یعتقد الباحث أن الطریقة األخیرة ھي األنسب لبیانات الدراسة كونھا ذات طبیعة معینھ      
لذلك كان من جملة أھداف الدراسة إبراز وإشاعة المفاھیم ، لقیاس الكميتعتمد على العد بدًال من ا

الریاضیة واإلحصائیة الكمیة وإن المختصین بھذا المجال خصوصًا في العملیات والعلوم اإلداریة 
إحصائیة تشمل عددًا كبیرًا من اإلختبارات لفرضیات مختلفة بغیة  ًاالمتقدمة یستخدمون عادة طرق

  .من بین عدد كبیر من المتغیرات وعناصرھا  إختبار مجموعة
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  )   1-2( جدول 
  .المتغیرات التي تضمنتھا استمارة االستبانة

  
  

  
  المجال

  
  المتغیر الرئیسي

  
  نوعھ

  
  الرقم في االستبانة

  
  الرمز في االستبانة

  

مجال البیئة : اوًال

  الخارجیة

 X1 – X3 3 - 1  مستقل  السیاسات الحكومیة

 X4 – X6 6 – 4  مستقل  فسةالمنا

 X7– X9 9 - 7  مستقل  العوامل االقتصادیة

  

مجال البیئة : ثانیًا

  الداخلیة

  X10 – X13 13 - 10  مستقل  االبداع

 X13 – X16 16- 13  مستقل  الموارد البشریة

 X17 – X18 18 - 17  مستقل  الھیكل التنظیمي

     
المجاالت : ثالثًا

جیة الرئیسة الستراتی

  العملیات

 X19 – X23 23 - 19  تابع، مستقل  تكنولوجیا العملیات

 X24 – X28 28 - 24  تابع، مستقل  تخطیط االنتاج والرقابة

 X29 – X32 32 - 29  تابع، مستقل  االدارة والتنظیم

البعد : رابعًا

  االستراتیجي للعملیات

االھداف 

  العملیاتیة

  ، التكلفة
  ، المرونة ،الجودة

  التسلیم

  مستقل

  تابع

  
33- 34 

  
X33 – X34 

  

  

مجال ادارة : خامسًا

المشاریع 

  االستراتیجیة

 X35 – X37 37 - 35  تابع  الزمن

 X38 – X40 40 - 38 تابع  الجودة

 X41 – X43 43 - 41 تابع  )الجمھور(المستھلك 

 X44 – X46 46 - 44 تابع  التكلفة

 X47 – X50 50 - 47 تابع  الموارد
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  )2-2(جدول
  .المقاييس والمؤشرات في تقييم استبانة الدراسة

  المقاييس والمؤشرات  المتغير المبحوث  
 :Schroeder, 1990 )28:(مفاهيم ومؤشرات -  أ  المنافسة  .1

  ( Robert & Wheelwright, 1979:24 ):مقاييس -  ب
 (Bamberger, 1989:81): إستبانة -  ت

  .( Kerzner,2001:27 ):اهيم ومؤشراتمف              السياسات الحكومية  .2
  

  .( Kerzner,2001:27 ) :مفاهيم ومؤشرات              العوامل االقتصادية  .3
  

  .(Merdith,1999: 1050 )مفاهيم ومؤشرات              االبداع  .4
  

  ،( Mathis & Jackson,2005:10 ):مفاهيم ومؤشرات -  أ  الموارد البشرية  .5
  (Schmidit, 2009:02): إستبانة -  ب

  .( Johnson,2006):مقاييس -  أ  الهيكل التنظيمي  .6
  .(Der Merwe, 2001:1): إستبانة -  ب

  أهداف العمليات  .7
  )التسليم، المرونة، التكلفة، الجودة(

 ).Slack, et., al., 2007:5: (مفاهيم ومؤشرات -  أ
 .(Hayes & Wheel wright,1979:24): مقاييس -  ب
  .)(Schroeder, 1989:28 :إستبانة -  ت

  .( Rosenberger,1998: 88 ):مقاييس      - أ      العملياتكنولوجيا ت  .8
 : (Schroeder,1990:30) مفاهيم ومؤشرات   -  ت

  )48: 2011، جبرين:(مفاهيم ومؤشرات              تخطيط االنتاج والرقابة  .9
  

 .(Andersen, et., al., 2006): مفاهيم ومؤشرات -  أ  اإلدارة والتنظيم  .7
  ( Gudnason,1984: 552 ):إستبانة -  ب
  .(Lewise, 2007: 31): مقاييس -  ت

  ،( Russell, et. al. 2000:42):مفاهيم ومؤشرات -  أ  الجودة  .8
 ).  Porter,2009:P.12: (مقاييس -  ب
 ( Dunham,2010:03 ):إستبانة -  ت

  .(Brown, et., al., 2005:53): مفاهيم ومؤشرات -  أ  التكلفة  .9
  .(Wheel wright,1979:24 ):مقاييس -  ب
  ،( Dunham,2010 ): إستبانة -  ت

 (Porter,1997:13):مفاهيم ومؤشرات -  أ  الزمن  .10
  . (Jeffries,1997:13 ):إستبيان -  ب

  .(Schroeder,1989:137): مفاهيم ومؤشرات -  أ  )الجمهور(المستهلك   .11
  ).(Norris et., al.: 1: مقاييس -  ب

  الموارد  .12
  

  .(Milosevic, 2006:494): مفاھیم ومؤشرات              
  

  عداد الباحثا: المصدر
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  الثالثالفصل 

  
  ٌنقللمجموعة تشخیص وتحدید متغیرات الدراسة 

  
  
  

تشخیص وتحدید متغیرات البیئة الداخلیة   :المبـحث األول
  .والخارجیة

             
تشخیص وتحدید متغیرات إستراتیجیة العملیات   :المبـحث الثاني

  .واالھداف العملیاتیة
  

وتحدید مؤشرات إدارة المشاریع تشخیص   :المبـحث الثالث
  .اإلستراتیجیة
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   الثالثالفصل 
  

  تشخیص وتحدید متغیرات الدراسة لمجموعة نقل 
  

إن الفصل الحالي یھتم بتحدید متغیرات المحاور وعناصرھا بھدف إختبار ما ھو مختلف        
إستراتیجیة و جیة والداخلیةالبیئة الخار علیھ في األدبیات والدراسات فیما یخص متغیرات

. ومتغیرات إدارة المشاریع اإلستراتیجیة). االسبقیة واالولویة(واالھداف العملیاتیة  العملیات
ولتحقیق ذلك فقد جرى ترمیز وتصنیف المتغیرات وإدخالھا الى الحاسوب ومعالجتھا إحصائیًا 

اسیة ویھدف الفصل كذلك الى لمعرفة درجة إمكانیة اإلعتماد علیھا في تحدید المتغیرات األس
عرض نتائج التحلیل األولي للبیانات المتضمنة عناصر المتغیرات األكثر تأثیرًا المتعلقة 
بمجموعة ُنقل بھدف الوصول الى معرفة أثر كل من عوامل البیئة الخارجیة والداخلیة على 

  :شكل التالياستراتیجیة العملیات وتأثیرھا على ادارة المشاریع اإلستراتیجیة  وبال
  
التي باالمكان االعتماد ، تم استخدام التحلیل التمیزي لتحدید المتغیرات الرئیسة والفرعیة فقط .1

علیھا في التحلیل الجزئي الالحق المتضمن تشخیص وتحدید عوامل البیئة واستراتیجیة 
  . العملیات المؤثرة في ادارة المشاریع االستراتیجیة

ستراتیجیة العملیات حث لتشخیص مدى إھتمام المدیرین بإة البالتحلیل الوصفي إلستجابة عین .2
 .واالھداف العملیاتیة ومتغیرات البیئة إضافة الى متغیرات إدارة المشاریع اإلستراتیجیة

تم إستخدام التحلیالت القویمة واإلرتباطات القویمة لتشخیص المتغیرات التي تحدد طبیعة  .3
ة والخارجیة ونسبة تغیر ھذه المتغیرات ومن ثم إستبعاد استراتیجیة العملیات والبیئة الداخلی

 .عناصر المتغیرات ذات التأثیر القلیل
تم إستخدام مصفوفة اإلرتباط لتحدید العالقات اإلرتباطیة لعناصر المتغیرات التي أفرزھا  .4

ین في ح. ستراتیجیةتأثیر على إدارة المشاریع االالتحلیل القویم والتي تساعد في تحقیق ال
  .مؤشرات إدارة المشاریع اإلستراتیجیةعتمدت نتائج التحلیل الوصفي على أ

  

  

  المبحث االول
  

  .تشخیص وتحدید متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة
  

: البحث بإختیار صحة الفرضیة الرئیسة االولى والثانیة والتي مفادھا على التوالي  یھتم ھذا       
العوامل ،  المنافسة،  التميزية بمتغيرات السياسات الحكوميةتتمثل متغيرات البيئة الخارجية "

، تتمثل متغيرات البيئة الداخلية التميزية بمتغيرات االبداع"والفرضية الثانية . "االقتصادية
  ."الهيكل التنظيمي،  الموارد البشرية
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ح من الجدول اتض، حیث استخرجت المعامالت التمیزیة لمتغیرات البیئة الخارجیة والداخلیة     
وتحت درجات ) F(وبموجب اختبار ، بان جمیع ھذه المتغیرات معنویة، )2-3(والجدول ،)3-1(

  ). 4.116(حریة 
مما یشیر الى امكانیة االعتماد علیھا لغرض تمثیل مجاالت البیئة الخارجیة والداخلیة         

رة تمیزیة في المجموعة قید وھذه حقیقة تثبت ان متغیرات ھذه المجاالت لھا قد، لمجموعة ُنقل
یعزز قبول الفرضیات  نفسھ الوقتوفي  ،وھذا یثبت صحة الفرضیة السالفة الذكر، الدراسة

  .الرئیسة والفرعیة للتحلیالت الالحقة عبر مجال العالقات التأثیریة
  ) 1- 3(جدول 

  قلدالة التحلیل التمیزي للمجاالت الرئیسة الممثلة للبیئة الخارجیة في مجموعة ٌن
  

  العوامل االقتصادیة  المنافسة  السیاسات الحكومیة  البیان

  **28.9  **40.1  ** 39.0  معامالت الثوابت

  
  )2- 3(جدول 

  دالة التحلیل التمیزي للمجاالت الرئیسة الممثلة للبیئة الداخلیة في مجموعة ُنقل
  

  الھیكل التنظیمي  الموارد البشریة  االبداع  البیان

  **30.7  **25.0  **23.0  معامالت الثوابت

  

  .مجموعة ُنقل الصناعیةلتشخیص وتحدید عناصر البیئة الخارجیة والداخلیة : أوًال

 .إستخدام التحلیل الوصفي للبیئة الخارجیة والداخلیة إلستجابة المدیرین .أ

كشفت النتائج عن تركز إستجابة المدیرین في الموافقة والموافقة بشدة على معظم عناصر        
ظھرت نتائج الجدول   أفلقد . ًاعنصر) 18(ات البیئة الخارجیة والداخلیة المعروضة امامھم متغیر

حیث . مجموعة ُنقل لطبیعة استجابة معظم المدراء لمتغیرات البیئة الخارجیة والداخلیة ). 3-3(
یة أكد معظمھم على أھمیة ھذه االبعاد واعتقادھم بدورھا انھا تساعد في التأثیر على استراتیج

  .و جاءت عناصر المتغیرات اآلتیة في مقدمة اھتمامات المدیرین للمجموعةالعملیات 

(X2): ) إذ بلغت إذ بلغت  ) على االستراتیجیات المتبعة للمجموعة ًاتشكل سیاسات التدخل الحكومیة قیود
  %).%).7788..00((وانحراف معیاري وانحراف معیاري %). %). 5500..44((ومتوسط ومتوسط %). %). 00..9955((نسبة اتفاق المدیرین نسبة اتفاق المدیرین 

 (X5)) : إذ بلغت نسبة اتفاق إذ بلغت نسبة اتفاق ) .  تیجیة المنافسة لمجموعة ُنقل من مبدأ الكلفة األقلتنطلق استرا
  ).).6600..00((وانحراف معیاري وانحراف معیاري ). ). 4400..44((ومتوسط ومتوسط %). %). 00..9955((المدیرین المدیرین 

(X17)) : إذ إذ ) .  یتماشى الھیكل التنظیمي للمجموعة مع استراتیجیاتھا المتبعة لتحقیق االھداف
  ).).6600..00((وانحراف معیاري وانحراف معیاري ). ). 4400..44((  ومتوسطومتوسط%). %). 00..9955((بلغت نسبة اتفاق المدیرین بلغت نسبة اتفاق المدیرین 
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  )3- 3(جدول 
  التحلیل الوصفي لطبیعة استجابة المدیرین لعناصر البیئة الخارجیة والداخلیة

  المؤثرة على مجموعة ُنقل الصناعیة 
  

  استجابھ  

سط
تو

الم
ف  

حرا
الن

ا
  

 
ري

عیا
الم

  

5  4  3  2  1  

  ال اتفق اطالقًا  ال اتفق  غیر متاكد  اتفق  اتفق تمامًا

X1  40.0 35.0 5.0 20.0 - 3.95 1.15 

X2  60.0 35.o - 5.0 - 4.50 .780 

X3  10.0 55.0 15.0 15.0 5.0 3.50 1.05 

X4  50.0 25.0 20.0 5.0 - 4.20 0.45 

X5 45.0 50.0 5.0 - - 4.40 0.60 

X6 30.0 40.0 20.0 10.0 - 3.90 0.97 

X7 45.0 45.0 10.0 - - 4.30 0.67 

X8  50.0 35.0 5.0 10.0 - 4.25 0.97 

X9  50.0 20.0 20.0 10.0 - 4.10 1.07 

X10 40.0 50.0 10.0 - - 4.30 0.96 

X11 35.0 35.0 20.0 10.0 - 3.95 0.99 

X12 5.0 35.0 55.0 5.0 - 3.40 0.66 

X13  35.0 50.0 5.0 10.0 - 4.10 0.91 

X14 20.0 60.0 30.0 - - 3.80 0.62 

X15 15.0 40.0 15.0 25.0 5.0 3.35 1.16 

X16 10.0 40.0 30.0 15.0 5.0 3.35 1.04 

X17 45.0 50.0 5.0 - - 4.40 0.60 

X18 40.0 20.0 20.0 20.0 - 3.80 1.20 
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  استخدام التحلیل القویم -ب

كشفت نتائجھ عن وجود . لدى استخراج المؤشرات االحصائیة السلوب التحلیل القویم       
االولى التي تمثل متغیرات البیئة . ط مجموعتین من عناصر المتغیراتارتباطات قویمة ترب

وكانت ). 5- 3(،)4-3(والثانیة تمثل استراتیجیة العملیات المؤشرة بالجدولین، الخارجیة والداخلیة
كما بلغت قیمة . مما یدل على وجود عالقة قویة بین المجموعتین) 1.00(قیمة اكبر ارتباط قویم 

)X² (ول ارتباط قویم المحسوبة ال)(وھي اكبر من قیمة ). 163.4X² ( الجدولیة بدرجة حریة
مما یدلل على معنویة العالقة التي تربط بین المجموعتین ). 0.05(وتحت مستوى معنویة ) 91(

النتائج  تحیث اظھر. وقد تم الحصول على  النتائج الخاصة بالقیم الذاتیة للعناصر. من العناصر
و أكبر أمعامالت قویمة رئیسة لكل منھا ) 9(قویم ان اداة القیاس تتوزع على الخاصة بالتحلیل ال

،               )1(واھملت العوامل الباقیة التي تبلغ قیمتھا الذاتیة اقل من ) 1(تساوي 
(Morrison.1989:260).  

  
مة المعامل وفي ضوء استخدام المعامالت القویمة الرئیسة في التحلیل القویم التي تكون قی       

اذ الحظنا . والتي تعد العناصر االكثر اھمیة في التاثیر، ضمن كل عامل قویم). 0.50(اكبر من 
العناصر االكثر اھمیة في التاثیر والتي یمكن ) 5-3(والجدول ) 4-3(عند العودة الى الجدول 

خارجیة عنصرًا من عوامل البیئة ال) 18(ضمن ، تشخیصھا وتحدید طبیعتھا في مجموعة ُنقل
تؤثر في  البیئة الخارجیة والداخلیة عنصرًا تحدد مجاالت) 13(والداخلیة للمجموعة ھنالك 

  .استراتیجیة العملیات
  

على نشاطات  یؤثر االستقرار السیاسي وفي مقدمة ھذه العناصر التي تؤكد على ان       
االستراتیجیات المتبعة  على ًاوتشكل سیاسات التدخل الحكومیة قیود،  )X1(المجموعة ایجابیًا 

لمنتجات المجموعة صورة ایجابیة ومشرقة لدى منظمات حمایة المستھلك ،  )X2(للمجموعة 
)X3(  ،  كما تنطلق استراتیجیة المنافسة لمجموعة ُنقل من مبدأ الكلفة األقل)X5( ،  ضمن ومن

عالوة على ان ،  )X10(بانھا تولي أھمیة كبیرة للبحث والتطویر ، اھتمامات مجموعة نقل
ویسمح الھیكل التنظیمي للمجموعة ،  )X14(المجموعة تتمیز باستقرار مواردھا البشریة 

  ).  X18(باالستجابة السریعة للتغییر حسب المؤثرات المختلفة 
        

ن النتائج التي افرزھا التحلیل القویم للمتغیرات ذات التاثیر أیالحظ من التحلیل السابق         
ھي داعمة لمعظم متغیرات نتائج التحلیل ، ضمن مجاالت البیئة الخارجیة والداخلیةاالقوى 

وتجدر االشارة بان ھناك بعض العناصر ظھرت مھمة في ، الوصفي السابق الستجابة المدیرین
  .خیریة یتمیز بھا االختبار األالتحلیل الوصفي اال انھا لم یفرزھا التحلیل القویم وھذه صفة منطق

  



61 
 

  )4- 3(جدول 
  ة الخارجیة والداخلیةئالمعامالت القویمة لعناصر البی

  في التحلیل القویم لمجموعة ُنقل
  

  
  الرمز

  
  العناصر

المعامالت 
  القویمة

XX11  0.960.96  ..یؤثر االستقرار السیاسي على نشاطات المجموعة ایجابیًایؤثر االستقرار السیاسي على نشاطات المجموعة ایجابیًا  

X2  1.04  ..على االستراتیجیات المتبعة للمجموعةعلى االستراتیجیات المتبعة للمجموعة  اََاتشكل سیاسات التدخل الحكومیة قیودتشكل سیاسات التدخل الحكومیة قیود 

X3  0.55-  ..لمنتجات المجموعة صورة إیجابیة ومشرقة لدى منظمات حمایة المستھلكلمنتجات المجموعة صورة إیجابیة ومشرقة لدى منظمات حمایة المستھلك 

X4   تواجھ مجموعة نقل منافسة حادة في السوق تواجھ مجموعة نقل منافسة حادة في السوق..  

  

1.09 

X5 0.10  ..تنطلق إستراتیجیة المنافسة لمجموعة ُنقل من مبدأ الكلفة األقلتنطلق إستراتیجیة المنافسة لمجموعة ُنقل من مبدأ الكلفة األقل 

X6   ساس التمیز بتقدیم منتجات ذات جودة ساس التمیز بتقدیم منتجات ذات جودة تختار إدارة مجموعة ُنقل  إستراتیجیة المنافسة على أتختار إدارة مجموعة ُنقل  إستراتیجیة المنافسة على أ

  ..أعلىأعلى

0.41 

X7 0.99  ..یتم رصد وتحلیل البیئة اإلقتصادیة المحیطةیتم رصد وتحلیل البیئة اإلقتصادیة المحیطة 

X8  2200..11  ..تراعي المجموعة عند وضع السیاسة التسعیریة القوة الشرائیة لألفرادتراعي المجموعة عند وضع السیاسة التسعیریة القوة الشرائیة لألفراد  

X9  0.97  . . تواجھ المجموعة صعوبة كبیرة في الحصول على مدخالت العملیات اإلنتاجیةتواجھ المجموعة صعوبة كبیرة في الحصول على مدخالت العملیات اإلنتاجیة 

X10 1.23  ..كبیرة للبحث والتطویركبیرة للبحث والتطویر  اھتمامًااھتمامًاي المجموعة ي المجموعة تولتول 

X11 0.15-  ..متھ لتوقعات الجمھورمتھ لتوقعات الجمھورءءي المجموعة إھتمام بالتصمیم ومالي المجموعة إھتمام بالتصمیم ومالتولتول 

X12 9900..00  . . تعمل المجموعة على ایجاد بیئة عمل محفزة لالبداعتعمل المجموعة على ایجاد بیئة عمل محفزة لالبداع  

XX1133  1166..00--  ..تجد المجموعة إحتیاجاتھا من الموارد البشریة ذات المھارات المختلفة محلیًاتجد المجموعة إحتیاجاتھا من الموارد البشریة ذات المھارات المختلفة محلیًا  

XX1144  تتمیز المجموعة بإستقرار مواردھا البشریةتتمیز المجموعة بإستقرار مواردھا البشریة..  

  

00..6600  

XX1155  7799..00  ..تطبق إدارة المجموعة أنظمة تعویضات أفضل من األنظمة في الشركات األخرىتطبق إدارة المجموعة أنظمة تعویضات أفضل من األنظمة في الشركات األخرى  

XX1166  تحافظ المجموعة على تدریب وتطویر العاملینتحافظ المجموعة على تدریب وتطویر العاملین..  

  

00..9955  

XX1177  9933..00  ..ھدافھدافیتماشى الھیكل التنظیمي للمجموعة مع استراتیجیاتھا المتبعة لتحقیق األیتماشى الھیكل التنظیمي للمجموعة مع استراتیجیاتھا المتبعة لتحقیق األ  

XX1188  1199..11  ..یسمح الھیكل التنظیمي للمجموعة باإلستجابة السریعة للتغییر حسب المؤثرات المختلفةیسمح الھیكل التنظیمي للمجموعة باإلستجابة السریعة للتغییر حسب المؤثرات المختلفة  
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  )5- 3(جدول 
  المعامالت القویمة لعناصر مجاالت استراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة

  في التحلیل القویم لمجموعة ُنقل
  

  
  الرمز

  
  العناصر

المعامالت 
  القویمة

XX1199  9966..00  ..تحرص المجموعة على إستخدام تقنیات واسالیب تكنولوجیة حدیثةتحرص المجموعة على إستخدام تقنیات واسالیب تكنولوجیة حدیثة  

X20   1.04  ..تستخدم المجموعة الحاسوب والبرامج الجاھزة تستخدم المجموعة الحاسوب والبرامج الجاھزة 

X21  0.55  ..تراعي المجموعة تحقیق التكامل بین توظیف الكفاءات والتكنولوجیا المستخدمة فیھاتراعي المجموعة تحقیق التكامل بین توظیف الكفاءات والتكنولوجیا المستخدمة فیھا -  

X22   1.09  ..ذات الخبرة التكنولوجیة ذات الخبرة التكنولوجیة تراعي المجموعة المحافظة على العناصر الفنیھ تراعي المجموعة المحافظة على العناصر الفنیھ 

X23 0.89  یتوفر لدى المجموعة تكنولوجیاعملیات توفر لھا میزة تنافسیةیتوفر لدى المجموعة تكنولوجیاعملیات توفر لھا میزة تنافسیة  

X24 0.41-  ..یتمیز نظام تخطیط ورقابة العملیات في المجموعة بالتخطیط الشامل والبعید المدى للطاقة اإلنتاجیةیتمیز نظام تخطیط ورقابة العملیات في المجموعة بالتخطیط الشامل والبعید المدى للطاقة اإلنتاجیة 

X25 1.14  ..ملیات االنتاجملیات االنتاجتقوم المجموعة بالمعالجة السریعة للتوقفات في مسار عتقوم المجموعة بالمعالجة السریعة للتوقفات في مسار ع 

X26  1.20  ..تحافظ المجموعة على التقید بأسس الرقابة على جودة المخرجاتتحافظ المجموعة على التقید بأسس الرقابة على جودة المخرجات 

X27  970.  ..تستخدم المجموعة معاییر واضحة ومكتوبة لتقییم أداء عملیات اإلنتاجتستخدم المجموعة معاییر واضحة ومكتوبة لتقییم أداء عملیات اإلنتاج  

X28  0.16-  ..على مسار عملیات االنتاجعلى مسار عملیات االنتاج) ) الحاسوبالحاسوب((تستخدم المجموعة انظمة الرقابة اآللیة تستخدم المجموعة انظمة الرقابة اآللیة 

X29  660.  ..المجموعة على مبدأ المشاركة في عملیة اتخاذ القرارالمجموعة على مبدأ المشاركة في عملیة اتخاذ القرارتركز تركز  

X30 0.33   ..تعمل المجموعة على تحقیق التكامل العموديتعمل المجموعة على تحقیق التكامل العمودي 

X31   التسویقالتسویق. . المالیةالمالیة((تحافظ ادارة المجموعة على تحقیق التكامل بین االستراتیجیات الوظیفیة تحافظ ادارة المجموعة على تحقیق التكامل بین االستراتیجیات الوظیفیة . .

  ).).العملیاتالعملیات

 .950  

X32 0.33   ..یة المحتملة وادارتھایة المحتملة وادارتھاتھتم المجموعة بتحلیل المخاطر المستقبلتھتم المجموعة بتحلیل المخاطر المستقبل 

X33  1.10  ).).التسلیمالتسلیم. . المرونة المرونة . . النوعیة النوعیة . . الكلفةالكلفة((تھتم المجموعة بأھمیة األھداف االستراتیجیة للعملیات تھتم المجموعة بأھمیة األھداف االستراتیجیة للعملیات 

X34 0.66   ..تھتم المجموعة بترتیب اھداف العملیات حسب اولویاتھاتھتم المجموعة بترتیب اھداف العملیات حسب اولویاتھا 
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بیئة الخارجیة والداخلیة ارتباط الرتب في تحدید العالقات االرتباطیة لعوامل الاستخدام  -ج
  .الستجابة المدیرین

  
طبیعة عالقات االرتباط فیما بین عوامل البیئة الخارجیة والداخلیة ) 6-3(الجدول  یكشف        

  .لمجموعة ُنقل من وجھة نظر المدیرین حسب طبیعة ودرجة ارتباطھا
  

البیئة الخارجیة والداخلیة التي وقد اختار الباحث عناصر المتغیرات االقوى تأثیرًا لعوامل        
بأن ھناك ) 6-3(لمعرفة طبیعة ارتباطھا حیث اوضح الجدول ، افرزھا التحلیل القویم السابق

ومنھا فوق المتوسط ،  ومنھا القویة،  مجموعة كبیرة من االرتباطات الموجبة منھا القویة جدًا
  :باستثناء بعض االرتباطات اآلتیة

  
على االستراتیجیات المتبعة  ًاات التدخل الحكومیة قیودتشكل سیاس) ( X2(عالقة  -

حیث بلغ )  تواجھ مجموعة ُنقل منافسة حادة في السوق ( )X4(مع المتغیر) للمجموعة
 ).0.39(االرتباط 

تواجھ المجموعة صعوبة كبیرة في الحصول على مدخالت ) ( X9(وجود عالقة عكسیة بین  -
تعمل المجموعة على ایجاد بیئة عمل محفزة  ) (X12(مع عنصر ) العملیات االنتاجیة

 ).0.10-(حیث بلغت النسبة ) لالبداع 
تطبق ادارة المجموعة انظمة تعویضات افضل من ) ( X15(عالقة ارتباط ضعیفة بین  -

یسمح الھیكل التنظیمي للمجموعة ) ( X18(مع عنصر ) االنظمة في الشركات االخرى 
 ).0.33(حیث بلغت النسبة ) ؤثرات المختلفةباالستجابة السریعة للتغییر حسب الم

 
مما تقدم وجد الباحث كثرة االرتباطات الموجبة والقویة لمعظم عناصر المتغیرات           

ذات التاثیر االقوى والتي افرزھا  لبیئة الخارجیة والداخلیةالمدروسة وعناصرھا الخاصة ل
ن االعتبار في استراتیجیة العملیات وھذا ما یشیر الى ضرورة أخذھا بعی، التحلیل القویم

  .واالھداف العملیاتیة
  

ویمثل ھذا االستنتاج ركیزة مھمة عند معالجة منظومة الفرضیات الالحقة في العالقة بین           
  . واستراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة لمجموعة ُنقل عوامل البیئة الخارجیة والداخلیة
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  )6-3(جدول 
  اط الرتب لتحدید عالقات االرتباط لعناصر البیئة الخارجیة والداخلیةارتب

  الستجابة المدیرین لمجموعة ٌنقل
  

 1 2 4 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 

X1  1              

X2 0.71 1             

X4 0.41 0.39 1            

X7 0.81 0.61 0.76 1           

X8 0.64 0.76 0.75 0.51 1          

X9 0.62 0.71 0.80 0.45 0.51 1         
X10 0.51 0.38 0.55 0.19 0.81 0.56 1        

X12 0.78 0.41 0.33 0.79 0.57 -0.10 0.61 1       

X14 0.75 0.57 0.56 0.56 0.76 0.65 0.77 0.65 1      

X15 0.55 0.68 0.77 0.65 0.58 0.53 0.58 0.75 0.79 1     
X16 0.65 0.62 0.76 0.61 0.66 0.64 0.51 0.78 0.88 0.78 1    

X17 0.45 0.47 0.58 0.59 0.60 0.80 0.64 0.58 0.57 0.71 0.56 1   

X18 0.64 0.67 0.76 0.55 0.55 0.76 0.61 0.68 0.69 0.33 0.80 0.55 1  
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  المبحث الثاني

  
  تشخیص وتحدید متغیرات إستراتیجیة

  العملیات واالھداف العملیاتیة 
تتمثل متغيرات : "البحث بإختیار صحة الفرضیة الرئیسة الثالثة والتي مفادھا  یھتم ھذا       

اإلدارة ،  تخطيط اإلنتاج والرقابة، إستراتيجية العمليات بمتغيرات تكنولوجيا العمليات
  ."والتنظيم

یتھا وتأثیرھا في ولتحقیق ذلك تم تحلیل المتغیرات المكونة إلستراتیجیة العملیات لمعرفة أھم      
آخذین بعین اإلعتبار نتائج ، إدارة المشاریع اإلستراتیجیة وتفاعالتھا مع األھداف العملیاتیة

إذ تم إستخراج المعامالت ، الدراسات السابقة المشار الیھا في المبحث الخامس من الفصل االول
) F(وبموجب اختبار ، ةبان جمیع ھذه المتغیرات معنوی). 7- 3(التمیزیة لتلك المتغیرات جدول 

مما یتیح إمكانیة اإلعتماد علیھا لغرض تمثیل إستراتیجیة ، )4,116(وتحت درجات حریة 
وھذا یثبت صحة الفرضیة . العملیات واالھداف العملیاتیة المؤثرة في إدارة المشاریع اإلستراتیجیة

لیالت الالحقة عبر مجال وبنفس الوقت یعزز قبول الفرضیات الرئیسة والفرعیة للتح. سابقة الذكر
  .العالقات التأثیریة

  )7- 3(جدول 
  دالة التحلیل التمیزي للمجاالت الرئیسة الممثلة إلستراتیجیة العملیات

  واالھداف العملیاتیة في مجموعة ُنقل 

  االھداف العملیاتیة  االدارة والتنظیم  تخطیط االنتاج والرقابة  تكنولوجیا المعلومات  البیان

  **20.8  **31.2  **27.5  **33.1  ابتمعامالت الثو
  

لمجموعة ُنقل  واالھداف العملیاتیة تشخیص وتحدید عناصر مجاالت إستراتیجیة العملیات: أوًال
  .الصناعیة

 .إستخدام التحلیل الوصفي إلستراتیجیة العملیات إلستجابة المدیرین. أ    

ة والموافقة بشدة على معظم عناصر كشفت النتائج عن تركز إستجابة المدیرین في الموافق        
     فلقد ظھرت نتائج الجدول  .عنصر) 16(متغیرات إستراتیجیة العملیات المعروضة امامھم 

حیث أكد  .طبیعة استجابة معظم المدراء الستراتیجیة العملیات المتاحة لمجموعة ُنقل  .)3-8(
د في التأثیر على ادارة المشاریع معظمھم على أھمیة ھذه العناصر واعتقادھم بدورھا انھا تساع

  :للمجموعة باستثناء اآلتي

 (X23): )إذ لم یوافق علیھا إذ لم یوافق علیھا ) توفر لھا میزة تنافسیة عملیات یتوفر لدى المجموعة تكنولوجیا
))%%7700..66((.  

  .في حین جاءت عناصر المتغیرات اآلتیة في مقدمة اھتمامات المدیرین        
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(X19)) :  إذ بلغت نسبة إذ بلغت نسبة   ..))ام تقنیات واسالیب تكنولوجیة حدیثةام تقنیات واسالیب تكنولوجیة حدیثةتحرص المجموعة على استخدتحرص المجموعة على استخد
  ).).9999..00%%((وانحراف معیاري وانحراف معیاري   ..))2255..44%%((ومتوسط ومتوسط   ..))66..9911%%((اتفاق المدیرین اتفاق المدیرین 

 (X33) :)) المرونةالمرونة، ،   النوعیةالنوعیة، ،   الكلفةالكلفة، ، تھتم المجموعة باھمیة االھداف االستراتیجیة للعملیات تھتم المجموعة باھمیة االھداف االستراتیجیة للعملیات   ، ،
وانحراف معیاري وانحراف معیاري   ..))5555..33%%((ط ط ومتوسومتوس  ..))33..5588%%((إذ بلغت نسبة اتفاق المدیرین إذ بلغت نسبة اتفاق المدیرین  ).).التسلیمالتسلیم

))%%11..1100.(.(  
  )8- 3(جدول 

  التحلیل الوصفي لطبیعة استجابة المدیرین لعناصر استراتیجیة العملیات
  لمجموعة ُنقل الصناعیة واالھداف العملیاتیة 

  

  استجابھ  

سط
تو

الم
  

ري
عیا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

5  4  3  2  1  

  ال اتفق اطالقًا  ال اتفق  غیر متاكد  اتفق  اتفق تمامًا

X19  45. 8 45.8 - 4.2 4.2 4.25 0.99 

X20  33.3 62.5 - 4.2 - 4.75 0.68 

X21  20.8 37.5 20.8 16.7 4.2 3.54 1.14 

X22  29.2 20.8 20.8 29.2 3.50 1.22  1.22 

X23 8.3 8.3 12.5 37.3 33.3 2.63 1.09 

X24 45.8 41.7 - 12.5 - 4.21 0.98 

X25 16.7 37.8 20.8 20.8 4.2 3.41 1.14 

X26  25.0 20.8 33.3 16.7 20.8 2.71 1.16 

X27  4.2 33.3 37.5 8.3 16.7 4.21 1.43 

X28 12.4 38.3 6.8 25.0 8.3 3.71 1.12 

X29 29.2 8.3 25.0 29.2 8.6 3.21 1.18 

X30 16.7 41.7 20.8 16.7 4.2 3.5 1.10 

X31  41.6 50.0 - 8.3 - 4.25 0.85 

X32 16.5 36.7 4.2 12.5 - 3.88 0.85 

X33 20.8 37.5 20.8 16.7 4.2 3.55 1.10 

X34 29.2 8.0 25.0 29.0 8.3 3.20 1.12 
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  .استخدام التحلیل القویم -ب
  

كشفت نتائجھ عن وجود . لدى استخراج المؤشرات االحصائیة السلوب التحلیل القویم        
ى التي تمثل استراتیجیة العملیات االول. ارتباطات قویمة تربط مجموعتین من عناصر المتغیرات

،     )9-3(واالھداف العملیاتیة والثانیة تمثل ادارة المشاریع االستراتیجیة المؤشرة بالجدولین 
. مما یدل على وجود عالقة قویة بین المجموعتین) 1.00(وكانت قیمة اكبر ارتباط قویم ). 3-10(

الجدولیة ) X²(وھي اكبر من قیمة ). 163.4(المحسوبة الول ارتباط قویم ) X²(كما بلغت قیمة 
مما یدلل على معنویة العالقة التي تربط بین ). 0.05(وتحت مستوى معنویة ) 91(بدرجة حریة 

حیث . وقد تم الحصول على  النتائج الخاصة بالقیم الذاتیة للعناصر. المجموعتین من العناصر
معامالت قویمة رئیسة لكل ) 6(اس تتوزع على اظھر النتائج الخاصة بالتحلیل القویم ان اداة القی

  ).               1(واھملت العوامل الباقیة التي تبلغ قیمتھا الذاتیة اقل من ) 1(منھا اكبر او تساوي 

وفي ضوء استخدام المعامالت القویمة الرئیسة في التحلیل القویم التي تكون قیمة المعامل        
اذ الحظنا . ثیرأھمیة في التأكثر والتي تعد العناصر األ. قویم عاملضمن كل ). 0.50(اكبر من 

ثیر والتي یمكن اھمیة في التأكثر العناصر األ، )10-3(والجدول ) 9-3(عند العودة الى الجدول 
عنصرًا من استراتیجیة العملیات ) 16(ضمن . تشخیصھا وتحدید طبیعتھا في مجموعة ُنقل

عنصرًا تحدد مجاالت استراتیجیة العملیات التي تؤثر ) 11(الك واالھداف العملیاتیة للمجموعة ھن
  .على ادارة المشاریع االستراتیجیة

وفي مقدمة ھذه العناصر التي تؤكد على ان المجموعة تحافظ على التقید بأسس الرقابة على        
خبرة وكذلك تراعي المجموعة المحافظة على العناصر الفنیة ذات ال). X26(جودة المخرجات 

كما تعتمد على قیام المجموعة بالمعالجة السریعة للتوقفات في مسار ، )X22(التكنولوجیة 
ھداف االستراتیجیة للعملیات ھمیة األأن مجموعة نقل تھتم بأكما ،  )X25(عملیات االنتاج 

حرص ،  ضمن اھتمامات مجموعة نقلومن  ، )X33) (التسلیم، المرونة، النوعیة، الكلفة(
واستخدام المجموعة معاییر ،  )X19(سالیب تكنولوجیة حدیثة أعلى استخدام تقنیات و المجموعة

ومحافظة ادارة المجموعة على تحقیق ،  )X27(واضحة ومكتوبة لتقییم اداء عملیات االنتاج 
  ).        X31(العملیات ،  التسویق،  المالیة، التكامل بین االستراتیجیات الوظیفیة 

ن التحلیل السابق ان النتائج التي ابرزھا التحلیل القویم للمتغیرات ذات التاثیر ویالحظ م        
وھي داعمة لمعظم متغیرات . االقوى ضمن مجاالت استراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة

نتائج التحلیل الوصفي السابق الستجابة المدیرین وتجدر االشارة بان ھناك بعض العناصر 
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فة منطقیة یتمیز نھا لم یفرزھا التحلیل القویم وھذه صأال إي التحلیل الوصفي مھمة ف وھي ظھرت
  .خیربھا االختبار األ

  )9- 3(جدول 
  المعامالت القویمة لعناصر مجاالت استراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة

  في التحلیل القویم لمجموعة ُنقل
  

  
  الرمز

  
  العناصر

  
المعامالت 

  القویمة

XX1199  9966..00  ..ساليب تكنولوجية حديثةساليب تكنولوجية حديثةتقنيات وأتقنيات وأ  مجموعة على إستخداممجموعة على إستخدامتحرص التحرص ال  

X20   تستخدم المجموعة الحاسوب والبرامج الجاهزة تستخدم المجموعة الحاسوب والبرامج الجاهزة..  

  

1.04 

X21  0.55  ..تراعي المجموعة تحقيق التكامل بين توظيف الكفاءات والتكنولوجيا المستخدمة فيهاتراعي المجموعة تحقيق التكامل بين توظيف الكفاءات والتكنولوجيا المستخدمة فيها -  

X22  1.09  ..التكنولوجية التكنولوجية   تراعي المجموعة المحافظة على العناصر الفنيه ذات الخبرةتراعي المجموعة المحافظة على العناصر الفنيه ذات الخبرة 

X23 0.89 يتوفر لدى المجموعة تكنولوجياعمليات توفر لها ميزة تنافسيةيتوفر لدى المجموعة تكنولوجياعمليات توفر لها ميزة تنافسية  

X24 0.41- ..البعيد المدى للطاقة اإلنتاجيةالبعيد المدى للطاقة اإلنتاجيةالعمليات في المجموعة بالتخطيط العمليات في المجموعة بالتخطيط   يتميز نظام تخطيط ورقابةيتميز نظام تخطيط ورقابة 

X25 1.14 ..تقوم المجموعة بالمعالجة السريعة للتوقفات في مسار عمليات االنتاجتقوم المجموعة بالمعالجة السريعة للتوقفات في مسار عمليات االنتاج 

X26  1.20 ..تحافظ المجموعة على التقيد بأسس الرقابة على جودة المخرجاتتحافظ المجموعة على التقيد بأسس الرقابة على جودة المخرجات 

X27  970. ..تستخدم المجموعة معايير واضحة ومكتوبة لتقييم أداء عمليات اإلنتاجتستخدم المجموعة معايير واضحة ومكتوبة لتقييم أداء عمليات اإلنتاج  

X28  0.16- ..على مسار عمليات االنتاجعلى مسار عمليات االنتاج) ) الحاسوبالحاسوب((تستخدم المجموعة انظمة الرقابة اآللية تستخدم المجموعة انظمة الرقابة اآللية 

X29  660. ..المشاركة في عملية اتخاذ القرارالمشاركة في عملية اتخاذ القرارتركز المجموعة على مبدأ تركز المجموعة على مبدأ  

X30 تعمل المجموعة على تحقيق التكامل العموديتعمل المجموعة على تحقيق التكامل العمودي..  

  

 0.33 

X31   950.  ).).العملياتالعمليات. . التسويقالتسويق. . الماليةالمالية((تحافظ ادارة المجموعة على تحقيق التكامل بين االستراتيجيات الوظيفية تحافظ ادارة المجموعة على تحقيق التكامل بين االستراتيجيات الوظيفية  

X32 0.60  ..تهاتهاتهتم المجموعة بتحليل المخاطر المستقبلية المحتملة وادارتهتم المجموعة بتحليل المخاطر المستقبلية المحتملة وادار 

X33  1.10 ).).التسليمالتسليم. . المرونة المرونة . . النوعية النوعية . . الكلفةالكلفة((تهتم المجموعة بأهمية األهداف االستراتيجية للعمليات تهتم المجموعة بأهمية األهداف االستراتيجية للعمليات 

X34 0.66  ..تهتم المجموعة بترتيب اهداف العمليات حسب اولوياتهاتهتم المجموعة بترتيب اهداف العمليات حسب اولوياتها 
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  )10- 3(جدول 
  المعامالت القویمة لعناصر مجاالت ادارة المشاریع االستراتیجیة

  تحلیل القویم لمجموعة ُنقلفي ال
  

  
  الرمز

  
  العناصر

  
المعامالت 

  القویمة

XX3355  تحرص إدارة المشاریع على إستخدام اسالیب بحوث العملیاتتحرص إدارة المشاریع على إستخدام اسالیب بحوث العملیات((  PPEERRTT  ..  CCPPMM))   . .0000..11  ..لتقلیل الزمن المطلوب في العملیاتلتقلیل الزمن المطلوب في العملیات  

X36  550.  ..دایة ووقت النھایة للمشروعدایة ووقت النھایة للمشروعیراعى عند وضع خطة التنفیذ للمشاریع اإلطار الزمني الالزم للتنفیذ ویحدد وقت البیراعى عند وضع خطة التنفیذ للمشاریع اإلطار الزمني الالزم للتنفیذ ویحدد وقت الب 

X37  910.  ..یتم مطابقة اإلنجاز لألعمال ومراقبتھا بحیث تتفق مع الجدول الزمني لكل نشاط في المشروعیتم مطابقة اإلنجاز لألعمال ومراقبتھا بحیث تتفق مع الجدول الزمني لكل نشاط في المشروع  

X38  0.88  ..تلتزم إدارة المشاریع بمعاییر الجودة وتعتبرھا من األولویاتتلتزم إدارة المشاریع بمعاییر الجودة وتعتبرھا من األولویات 

X39 0.77 ..م م تتقید ادارة المشروع بدرجات الجوده المتبعة في الشركة األتتقید ادارة المشروع بدرجات الجوده المتبعة في الشركة األ  

X40   0.59-  ..یراعي تحدید الجودة بالمستوى الذي یتناسب مع دخول شرائح المستھلكیراعي تحدید الجودة بالمستوى الذي یتناسب مع دخول شرائح المستھلك 

X41 0.75 ..من منطلق أن الزبون ھو األساسمن منطلق أن الزبون ھو األساس. . تراعي إدارة المشروع إحتیاجات ورغبات المستھلكتراعي إدارة المشروع إحتیاجات ورغبات المستھلك 

X42  8833..00 ..تحافظ إدارة المشروع على بناء الصورة الذھنیة اإلیجابیة لدى المستھلكتحافظ إدارة المشروع على بناء الصورة الذھنیة اإلیجابیة لدى المستھلك  

X43  تزم المجموعة بإعداد وتنفیذ جداول تسلیم دقیقةتزم المجموعة بإعداد وتنفیذ جداول تسلیم دقیقةتلتل..  

  

0.86 

X44  660. ..على مسار عملیات االنتاجعلى مسار عملیات االنتاج) ) الحاسوبالحاسوب((تستخدم المجموعة انظمة الرقابة اآللیة تستخدم المجموعة انظمة الرقابة اآللیة  

X45 0.95 ..تقوم المجموعة بالتخطیط الیجاد الطاقة البدیلة  لغایات خفض التكلفةتقوم المجموعة بالتخطیط الیجاد الطاقة البدیلة  لغایات خفض التكلفة  

X46 لتكلفةلتكلفةتستخدم المشاریع تكنولوجیا متطورة لتقلیل اتستخدم المشاریع تكنولوجیا متطورة لتقلیل ا..  

  

00..5511  

XX4477  5555..00  ..تھتم المجموعة بإیجاد الموارد التي تحقق لھا میزة تنافسیةتھتم المجموعة بإیجاد الموارد التي تحقق لھا میزة تنافسیة  

XX4488  7777..00  ..تھتم ادارة المشاریع بالبحث عن الموارد  المالئمة لتحقیق األھدافتھتم ادارة المشاریع بالبحث عن الموارد  المالئمة لتحقیق األھداف  

XX4499   7722..00  ).).عالمة التجاریةعالمة التجاریةالتقافة التنظیمیة والسمعة والالتقافة التنظیمیة والسمعة وال((تھتم المجموعة من خالل مشاریعھا بالمحافظة على الموارد غیر الملموسة تھتم المجموعة من خالل مشاریعھا بالمحافظة على الموارد غیر الملموسة  

XX5500  6644..00  ..تمتلك المجموعة موارد رئیسة غیر متوفرة لدى المنافسینتمتلك المجموعة موارد رئیسة غیر متوفرة لدى المنافسین  
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ارتباط الرتب في تحدید العالقات االرتباطیة لمجاالت استراتیجیة العملیات واالھداف استخدام  -ج

  .العملیاتیة الستجابة المدیرین

فیما بین عناصر مجاالت استراتیجیة  طبیعة عالقات االرتباط) 11-3(الجدول  یكشف     
العملیات واالھداف العملیاتیة لمجموعة ُنقل من وجھة نظر المدیرین حسب طبیعة ودرجة 

  .ارتباطھا

متغیرات االقوى تأثیرًا الستراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة الوقد اختار الباحث عناصر     
بأن ) 11-3(ة طبیعة ارتباطھا حیث اوضح الجدول لمعرف، التي افرزھا التحلیل القویم السابق

ومنھا فوق ،  ومنھا القویة،  ھناك مجموعة كبیرة من االرتباطات الموجبة منھا القویة جدًا
  :المتوسط باستثناء بعض االرتباطات اآلتیة

) یتوفر لدى المجموعة تكنولوجیا عملیات توفر لھا میزة تنافسیة) (X23(عالقة عكسیة  -
تستخدم المجموعة معاییر واضحة ومكتوبة لتقییم اداء عملیات   ) (X27(مع المتغیر

 ).0.10-(حیث بلغ االرتباط ) االنتاج

المحافظة على العناصر الفنیة ذات تراعي المجموعة ) (X22(وجود عالقة ضعیفة بین  -
تھتم المجموعة بأھمیة األھداف االستراتیجیة ) (X33(مع عنصر ) الخبرة التكنولوجیة

 ).0.15(حیث بلغت النسبة  ) التسلیم، المرونة ، النوعیة ،  الكلفة،  لیاتللعم

تستخدم المجموعة معاییر واضحة ومكتوبة لتقییم )   (X27(عالقة ارتباط ضعیفة بین  -
تھتم المجموعة بأھمیة األھداف االستراتیجیة ) (X33(مع عنصر ) أداء عملیات اإلنتاج

 ).0.33(حیث بلغت النسبة  ) التسلیم، مرونة ال، النوعیة ،  الكلفة،  للعملیات
 

مما تقدم وجد الباحث كثرة االرتباطات الموجبة والقویة لمعظم عناصر المتغیرات         
قوى والتي افرزھا راتیجیة العملیات ذات التاثیر األالمدروسة وعناصرھا الخاصة الست

وھذا ما یشیر الى ضرورة ، یاتالتحلیل القویم لعناصر متغیرات مجاالت استراتیجیة العمل
  .أخذھا بعین االعتبار في ادارة المشاریع االستراتیجیة

  
ویمثل ھذا االستنتاج ركیزة مھمة عند معالجتنا لمنظومة فرضیاتنا الالحقة في العالقة             

یجیة والتاثیر لمجاالت استراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة في ادارة المشاریع االسترات
  .لمجموعة ُنقل
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  )11-3(جدول 
  ب لتحدید عالقات االرتباط لعناصر استراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیةارتباط الرت

  الستجابة المدیرین لمجموعة ٌنقل
  

 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
X19 1                

X20 0.55 1               

X22 0.65 0.58 1              

X23 0.66 0.66 0.69 1             

X24 0.68 0.77 0.55 0.59 1            

X25 0.88 0.65 0.59 0.60 0,55 1           

X26 0.74 0.67 0.76 0.62 0.65 0.68 1          

X27 0.56 0.55 0.77 -0.10  0.68 0.59 0.64  1         

X28 0.66 0.76 0.64 0.66 0.89 0.67 0.67 0.60 1        

X29 0.55 0.79 0.58 0.55 0.45 0.54 0.77 0.67 0.59 1       

X30 0.67 0.88 0.66 0.62 0.66 0.76 0.68 0.56 0.68 0.64  1      

X31 0.41 0.56 0.68 0.54 0.59 0.68  0.54 0.67 0.66 0.68 0.77 1     

X32 0.76 0.65 0.63 0.80 0.66 0.69 0.88 0.73 0.67 0.54 0.56 0.68 1    

X33 0.55 0.67 0.15 0.20 0.78 0.67 0.60 0.33 0.54 0.65 0.59 0.73 0.68 1   

X34 0.88 0.88 0.77 0.73 0.55 0.57 0.65 0.67 0.59 0.54 0.68 0.67 0.64  0.54 1 
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  الثالثالمبحث 
  

  .مؤشرات ادارة المشاریع االستراتیجیةتشخیص وتحدید 
       

بل ، حدید مؤشرات إدارة المشاریع االستراتیجیة مھمة بالنسبة لمدراء المنظماتُتعد عملیة ت      
انھا صمام االمان الدارة المشاریع االستراتیجیة وذلك الن تحدیدھا الیمكن ان یتم بمعزل عن 

، وتاثیر البیئة الخارجیة والداخلیة، جوانب ومجاالت استراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة
ن األھمیة النسبیة یدرك المدیرو" سة رابعة مفادھا طرحت ھذه الدراسة فرضیة رئی لذلك فقد

  ".دارة المشاریع اإلستراتیجیةلمؤشرات إ
دارة استجابة المدیرین لتحدید مؤشرات إتم تحلیل  وبغیة اختبار صحة ھذه الفرضیة فقد      

صعید مجموعة ُنقل من خالل المشاریع االستراتیجیة عن طریق استخدام التحلیل الوصفي وعلى 
  .مصفوفة ارتباط بیرسن لمعرفة معنویة النتائج التي یفرزھا التحلیل الوصفي

  
  )12- 3(جدول 

  دالة التحلیل التمیزي للمجاالت الرئیسة الممثلة الدارة المشاریع االستراتیجیة 
  مجموعة ٌنقلفي 

المستھلك   الجودة  الزمن  البیان
  )الجمھور(

  الموارد  التكلفة

 **23.1 **31.6  ** 28.0  **25.0  ** 39.1  عامالت الثوابتم

  

 .إستخدام التحلیل الوصفي الدارة المشاریع االستراتیجیة إلستجابة المدیرین. 1

كشفت النتائج عن تركز إستجابة المدیرین في الموافقة والموافقة بشدة على معظم عناصر        
ظھرت نتائج أفلقد . ًاعنصر) 16(وضة امامھم متغیرات ادارة المشاریع االستراتیجیة المعر

طبیعة استجابة معظم المدراء لمتغیرات ادارة المشاریع االستراتیجیة المؤثرة ). 13- 3(الجدول 
عنصرًا من مؤشرات ادارة ) 15(على ) %50(وبنسبة تزید على . على مجموعة ُنقل الصناعیة

اظھرت النتائج ان نسبة الموافقة عنصرًا في حین ) 16(المشاریع االستراتیجیة من اصل 
 )تھتم المجموعة بایجاد الموارد التي تحقق لھا میزة تنافسیةتھتم المجموعة بایجاد الموارد التي تحقق لھا میزة تنافسیة( ،والموافقة بشدة ضعیفة لعنصر

)X47 (.  
بعاد للمجموعة وجاءت عناصر المتغیرات اآلتیة في أھمیة ھذه األد معظمھم عل ّكأفي حین        

  .مقدمة اھتمامات المدیرین
)X35 ) :(ة المشاریع على استخدام اسالیب بحوث العملیات تحرص ادار)PERT, CPM (

  ).لتقلیل الزمن المطلوب في العملیات
(X39) ) :إذ بلغت نسبة اتفاق ).  دارة المشروع بدرجات الجودة المتبعة في الشركة االمتتقید إ

  ).0.76(وانحراف معیاري ، )3.67(ومتوسط %). 75(المدیرین 
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  )13- 3(جدول 
  وصفي لطبیعة استجابة المدیرین لعناصر ادارة المشاریع االستراتیجیةالتحلیل ال

  المؤثرة على مجموعة ُنقل الصناعیة 
  

  استجابھ  
سط

تو
الم

ف  
حرا

الن
ا

  
 

ري
عیا

الم
  

5  4  3  2  1  

  ال اتفق اطالقًا  ال اتفق  غیر متاكد  اتفق  اتفق تمامًا

X35  33.3 50.0 5.6 11.1 - 4.06 1.16 

X36  83.3 16.7 - - - 4.83 0.38 

X37  33.3 25.6 11.1 25.4 - 4.22 0.65 

X38  83.3 11.1 - 5.6 - 4.73 0.75 

X39 4.2 70.8 12.5 12.5 - 3.67 0.76 

X40 66.7 27.8 5.6 - - 4.61 0.61 

X41 38.6 55.6 5.8 - - 4.33 0.59 

X42  66.7 27.8 - 5.6 - 4.56 0.78 

X43  61.1 22.2 11.1 - - 4.39 0.92 

X44 44.4 44.4 11.1 - - 4.33 0.67 

X45 27.8 50.0 22.2 - - 4.06 0.73 

X46 27.8 33.3 38.6 - - 3.06 0.80 

X47  25.0 16.7 12.5 41.7 4.2 4.56 0.51 

X48 22.2 66.7 11.1 - - 4.11 0.58 

X49 38.6 50.0  11.1 - - 4.28 0.63 

X50 33.3 30.0 16.7 20.0  - 2.43 0.92 
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ارتباط الرتب في تحدید العالقات االرتباطیة لمجاالت ادارة المشاریع االستراتیجیة  دام استخ -ج

  .الستجابة المدیرین

طبیعة عالقات االرتباط فیما بین عناصر ادارة المشاریع ) 14-3(الجدول  یكشف        
  .االستراتیجیة لمجموعة ُنقل من وجھة نظر المدیرین حسب طبیعة ودرجة ارتباطھا

) 14-3(تدعم نتائج مصفوفة ارتباط بیرسن نتائج التحلیل الوصفي اذ یوضح جدول          
عناصر مؤشرات ادارة المشاریع االستراتیجیة الحائزة على نسبة عالیة من اھتمامات المدیرین  

فاتضح بان معظم االرتباطات ، في الموافقة والموافقة بشدة والتي افرزھا التحلیل الوصفي السابق
   :باستثناء عنصرین ھما) 0.05(نویة وبمستوى داللھ مع

تقوم المجموعة بالتخطیط الیجاد ) ( X45(عالقة ارتباط غیر معنویة وسالبة بین عنصر  -
تراعي ادارة المشروع احتیاجات ( )41X(مع المتغیر) الطاقة البدیلة لغایات خفض التكلفة

 ).0.10-(بلغ االرتباط  حیث) ن الزبون ھو االساسق أورغبات المستھلك من منطل

یتم مطابقة االنجاز ) ( X37(بین عنصر  ،)0.30-(وجود عالقة ارتباط معنویة وسالبة  -
مع عنصر ) لالعمال ومراقبتھا بحیث تتفق مع الجدول الزمني لكل نشاط في المشروع

)X36) ( یراعى عند وضع خطة التنفیذ للمشاریع االطار الزمني للتنفیذ ویحدد وقت البدایة 
 ) .ووقت النھایة للمشروع

      
جیة بعد أن تم عرض نتائج تشخیص وتحدید مؤشرات إدارة المشاریع اإلستراتی       

تضح أن العناصر التي استجاب الیھا المدراء في الموافقة ا، لمجموعة ُنقل عینة الدراسة
رضیة الرئیسة مما یثبت صحة الف، یدرك المدراء أھمیتھا، والموافقة بشدة وثبت معنویاتھا 

ن االھمیة النسبیة لتحدید عناصر مؤشرات ادارة المشاریع یدرك المدیرو" الخامسة التي تفید 
وھذا یدعم النتائج التي توصلت الیھا التحلیالت السابقة من تشخیص متغیرات ". االستراتیجیة 

  .البیئة الخارجیة والداخلیة واستراتیجیة العملیات واالھداف العملیاتیة
  

دارة إل كل مؤشرات ن ھذه العناصر تمّثباحث في نتائج التشخیص والتحدید ألقد وجد ال      
  .المشاریع االستراتیجیة وبالتالي یستنتج امكانیة االعتماد علیھا في التحلیالت القادمة
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  )14-3(جدول 
  ارتباط الرتب لتحدید عالقات االرتباط لعناصر ادارة المشاریع االستراتیجیة

  جابة المدیرین لمجموعة ٌنقلالست
 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 

X35 1               
X36 0.50** 1              
X37 0.71 0.30* 1             
X38 0.49** -0.10  0.81** 1            
X39 0.60 0.54 0.66 0.65** 1           
X40 0.79 0.55 0.55 0.89** 0.67 1          
X41 0.51** 0.62 0.76 0.71** 0.39 0.69 1         
X42 0.58 0.73 0.41* 0.68 0.51* 0.66 0.65 1        
X43 0.61* 0.39** 0.68 0.66 0.62 0.77 0.76 0.19** 1       
X44 0.77 0.63 0.89 0.29* 0.73 0.61 0.62 0.66 0.38 1      
X45 0.75* 0.56 0.70* 0.79 0.69 0.68 - 0.10 0.76 0.62 0.71 1     
X46 0.65 0.78 0.68 0.62 0.65 0.79 0.73 0.39* 0.71*

* 

0.79 0.65 1    

X48 0.55 0.59 0.88 0.69 0.68 0.69 0.60* 0.69 0.68 0.66 0.69 0.68 1   
X49 0.79 0.57 0.67 0.59 0.32* 0.68 0.79 0.77 0.73 0.49* 0.21* 0.62 0.65 1  
X50 0.88 0.64 0.58 0.55 0.71 0.69 0.68 0.62 0.69 0.55 0.76 0.66 0.73 0.69 1 

* P. ≤ 0.01                                                  ** P. ≤ 0.05                                              N.S. = Not Significant 



76 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  ثیریة لنموذج الدراسة لعالقات التأتحلیل وتفسیر ا
  لمجموعة ُنقل

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثیریة للبیئة تحلیل وتفسیر العالقات التأ  :المبـحث األول
العملیات  الخارجیة والداخلیة واستراتیجیة

  .                   واالھداف العملیاتیة 
             

ثیریة إلستراتیجیة التأتحلیل وتفسیر العالقات   :حث الثانيالمب
  .لعملیات في ادارة المشاریع االستراتیجیةا

  



77 
 

  الفصل الرابع

  

  تحلیل وتفسیر العالقات التاثیریة لنموذج الدراسة 
  لمجموعة ُنقل

  
اعطى تحديد وتشخيص ماهية متغيرات الدراسة المتمثلة بمجاالت استراتيجية العمليات     

رة المشاريع ادا ومؤشرات ئة الخارجية والداخليةومؤشرات البي واالهداف العملياتية
سهم في توضيح آلية عمل كما أنه أ، عن واقع مثل هذه المحددات وليةاالستراتيجية صوراً أ

جل تسليط الضوء على طبيعة العالقة ومن أ. عناصرها في القطاع الصناعيهذه المحددات و
لفصل الحالي التركيز على تحديد سيحاول الباحث في ا، والتاثير لكل من مجاالت الدراسة

ن من استثمار ليتمكن المديرو، اور لمجموعة نُقلالمتغيرات الرئيسة والفرعية لكل من المح
عملية التشخيص السابقة لعناصر متغيرات استراتيجية العمليات واالهداف العملياتية لقياس 

  .جيةدارة المشاريع االستراتيقة التاثيرية لتلك المتغيرات في إالعال
  

ولتحقيق اغراض هذا الفصل فقد تم استخدام تحليل جداول التوافق متعددة االتجاهات       
باستخدام النماذج اللوغاريتمية الخطية لتحديد تاثير كل عنصر ومتغير لمجاالت استراتيجية 
 العمليات واالهداف العملياتية بشكل مستقل او متداخل مع العناصر او المتغيرات االخرى على

  .مؤشرات ادارة المشاريع االستراتيجية
  

ين يتضمن كل مبحث منها ساسيقسيم هذا الفصل الى مبحثين أفقد تم تعلى ذلك واستناداً        
لفرضية االساسية ذات الصلة بالعالقة والتاثير اضافة الى الفرضيات الفرعية التي اختبار ا

  :تنحدر عن الفرضية الرئيسة وعلى الوجه اآلتي
  

ثیریة للبیئة الخارجیة والداخلیة واستراتیجة تحلیل وتفسیر العالقات التأ  :بحث األولالم
  .العملیات واالھداف العملیاتیة

  
دارة إ علىثیریة إلستراتیجیة العملیات تحلیل وتفسیر العالقات التأ  :المبحث الثاني

  .المشاریع االستراتیجیة
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  المبحث األول
  

  ثیریة للبیئة الخارجیة والداخلیة لتأحلیل وتفسیر العالقات ات
  واالھداف العملیاتیة واستراتیجیة العملیات

  

لمجاالت ثیر المتغیرات الرئیسة والفرعیة أف المبحث الحالي لتحدید درجة تلقد وّظ     
دارة المشاریع االستراتیجیة في ظل البیئة الخارجیة والداخلیة من خالل إاستراتیجیة العملیات في 

عادة إھمیة كبیرة في أت لما لھا من ثیراأومعرفة حدود تلك الت، ر عناصرھمادرجة تاثیمعرفة 
دارة المشاریع االستراتیجیة إقوى في ثیریة األأیاغة المتغیرات ذات العالقات التتحدید وص

ثیر استراتیجیة أتتحدد قوة ت": لمجموعة ُنقل مستخدمین الفرضیة الرئیسة الخامسة اآلتیة
الناتجة  التأثیرواالھداف العملیاتیة في مستوى المشروع تبعًا لدرجة ) جاالتھا الثالثةم(العملیات 

  ".عن عوامل البیئة الخارجیة والداخلیة
  

، وسیتم اختبار صحة فرضیاتھا الفرعیة من خالل استخدام النموذج اللوغاریتمي الخطي       
ثیر في ھذا التحلیل اذ تم أیمة التو عدأثیر الضعیف أاستبعدت عناصر المتغیرات ذات التوقد 

 التركیز على عناصر المتغیرات الرئیسة والفرعیة لمجاالت استراتیجیة العملیات والبیئة
ن افرزھا من التحلیل القویم واختبرت معنویاتھا باستخدام أالخارجیة والداخلیة والتي سبق و

  .ارتباط سبیرمان والتي سبق وان تم ذكرھا في الفصل الثالث
  

و فرعي في استراتیجیة العملیات لغرض أمت مفاعلة عناصر كل متغیر رئیسي كما ت       
دق عن طریق ادخال واخراج كل أعالقات التي یمكن ان تعطي نتائج التوصل الى تولیفة ال

عنصر ولكل متغیر مع ثبات العناصر االخرى باتجاه التوصل الى النموذج اللوغاریتمي االفضل 
  .نة الدراسةلمجموعة ُنقل عی

  

ولتوضیح كیفیة التوصل الى النتائج فقد تم استعراض االجراءات التحلیلیة وبشكل مفصل        

وعلى النحو  * لمجموعة ُنقل بما یخدم اھداف التحلیل والتفسیر واالختبار لفرضیات الدراسة

  :اآلتي

  

دارة أثیریة الستراتیجیة العملیات على إیل وتفسیر العالقات التتحل"ینطبق ذلك على المبحث الالحق فیما یخص * 
  .المشاریع االستراتیجیة من ھذا الفصل
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ة في استراتيجية العالقة التاثيرية بين عناصر متغيرات البيئة الخارجية والداخلي: أوالً
  .العمليات لمجموعة نُقل

  
 .واستراتيجية العمليات" البيئة الخارجية"العالقة التأثيرية بين عناصر متغير  .1

الى ثالثة متغیرات فرعیة والتي تتمثل في السیاسات " البیئة الخارجیة" تم تقسیم متغیر       
وجد ذلك في الفرضیة الفرعیة األولى التي مفادھا ،  والعوامل االقتصادیة،  والمنافسة،  الحكومیة

الناتجة عن العملیات في مستوى المشروع تبعًا لدرجة التاثیر  استراتیجیةتتحدد قوة تأثیر  "
والختبار الفرضیة تم استخدام النموذج اللوغاریتمي الخطي في تحلیل ، "السیاسات الحكومیة

مع ، G² قیم اختبار نسبة االمكان االعظم ،)1- 4(وإتضح من الجدول ، وتفسیر العالقات التأثیریة
  لذي أفرزه اسلوب مستوى المعنویة المشاھد للتفاعالت في النموذج قبل النھائي والنموذج النھائي ا

 )2-4( بینما یبین الجدول، واستراتیجیة العملیات، الخطوات المتسلسلة لمتغیر السیاسات الحكومیة 
النموذج المشبع لتفاعالت عناصر متغیر السیاسات الحكومیة وصوًال الى النموذج النھائي 

  :ویعكس الجدول المذكور العناصر التالیة

λ(1)(i) ، یمثل عنصرX1 ،یؤثر :( السیاسات الحكومیة واالول في النموذج المشبعلمتغیر
  ).االستقرار السیاسي على نشاطات المجموعة ایجابیًا

λ(2)(j) ، یمثل عنصرX2 ،تشكل :(لمتغیر السیاسات الحكومیة والثاني في النموذج المشبع
  ).على االستراتیجیات المتبعة للمجموعة ًاسیاسات التدخل الحكومیة قیود

λ(3)(h) ،مثل عنصر یX3 ،لمنتجات :( لمتغیرالسیاسات الحكومیة والثالث في النموذج المشبع
  ).المجموعة صورة ایجابیة ومشرفة لدى منظمات حمایة المستھلك

λ(19)(k) ، یمثل عنصرX19 ، ضمن مؤشرات استراتیجیة العملیات والرابع في النموذج
  ).تكنولوجیة حدیثةسالیب أص المجموعة على استخدام تقنیات وتحر:( المشبع 

λ(25)(n) ، یمثل عنصرX25 ، ضمن مؤشرات استراتیجیة العملیات والخامس في النموذج
  ).تقوم المجموعة بالمعالجة السریعة للتوقفات في مسار عملیات االنتاج:( المشبع 

λ(34)(m) ، یمثل عنصرX34 ، ضمن مؤشرات االھداف العملیاتیة والسادس في النموذج
لى إرقام ث تشیر األحی). ولویاتھاأھداف العملیات حسب أم المجموعة بترتیب تھت:( المشبع 

  .تمثل مستویات تلك العناصر)  i, j, h, k, n, m( عناصر المتغیر بینما االحرف 
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  )1- 4(جدول 
  هائي ـموذج قبل النـقيم اختبار نسبة االمكان االعظم مع مستوى المعنوية المشاهد للتفاعالت في الن

مع استراتيجية  "السياسات الحكومية"ذج النهائي في اسلوب الخطوات المتسلسلة لعناصر متغيروالنمو
  .العمليات واالهداف العملياتية لمجموعة نُقل

  
 

Iter 
7 
2 
2 
7 
4 

 
Prob. 
0.314 
0.009 
0.000 
0.8068 
0.0812  

 
L.R chisq change 

4.633 
6.686 
13.213 
0.060 
0.001 

 
D.F 

1 
1 
1 
1 
1 

 
If deleted simple effect  

X1*X19 *X34 
X25*X34 
X1* X19 
X1*X34 
X2*X19 

 

  
Step 20 
The best model has generating class 
  X1*X19*X34 
      X19*X34 
      X1* X19 
         X2   
      

  
Likelihood ratio chi-square = 75.811      DF = 20        P = 0.04  

 
Iter 

7 
2 
2 
7 
2 
7 

 
Prob. 
0.031 
0.009 
0.003 
0.002 
0.032 
0.010 

 
L.R chisq change 

4.633 
6.686 
13.213 
6.279 
4.612 
5.111  

 
D.F 

1 
1 
1 
1 
1 
1  

 
If deleted simple effect 

X1* X19*X34 
X19*X34 
X1*X19 
X1*X34  

X34 
X2 
 

      
Step 21 
The best model has generating class 
  X1* X19* X34 
      X19 *X34 
      X1*X19  
      X1*X34 
        X19  
         X2 
Likelihood ratio chi-square = 75.811      DF = 20        P = 0.04 
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  )2- 4(جدول 
  بعض النماذج اللوغاريتمية الخطية المستخدمة في اسلوب الخطوات المتسلسلة

  رات استنراتيجيةـمع مؤش البيئة الخارجية السياسات الحكوميـة"لعناصر متغير
  .العمليات واالهداف العملياتية لمجموعة نُقل 

  

  احصائیة نسبة
  G²  االمكان االعظم 

  
D.F 

  
  النموذج اللوغاریتمي الخطي

  
  الخطوات

0.000  0  U+λ(1)(i)+λ(2)(j)+λ(3)(h)+λ(19)(k)+λ(25)(n)+ 
λ(34)(m)+λ(1)(19)(ik)+λ(1)(2)(ij)+λ(3)(25)(hn)+ 
λ(3)(34)(hm)+λ(1)(3)(25)(ihn)+λ(3)(19)(34)(hkm)+ 
λ(2)(3)(34)(jhm)+λ(1)(2)(3)(19)(ijhk)+λ(1)(3)(19) 
(25)(ihkn)+λ(1)(2)(25)(34)(ijnm).              
 

 النموذج المشبع

1  

51.105  19  U+λ(1)(i)+λ(2)(j)+λ(3)(h)+λ(19)(k)+λ(25)(n)+ 
λ(34)(m)+λ(1)(19)(ik)+λ(2)(25)(jn)+λ(3)(34)(hm)+ 
λ(1)(3)(25)(ihn)+λ(3)(19)(34)(hkm)+λ(2)(3)(34) 
(jhm)+λ(1)(2)(3)(19)(ijhk). 

19  

75.811  20  U+λ(1)(i)+λ(2)(j)+λ(3)(h)+λ(19)(k)+λ(25)(n)+ 
λ(34)(m)+λ(2)(19)(jk)+λ(1)(25)(in)+λ(3)(34)(hm)+ 
λ(3)(19)(hk)+λ(2)(19)(34)(jkm)+ λ(3)(19) (25)(34) 
(hknm)+λ(1)(3)(25)(34)(ijnm). 

21  
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  )3- 4(جدول 
  البيئة الخارجية في استراتيجية العمليات اتالعالقات التأثيرية لعناصر متغير

  لمجموعة نُقل
  

  المتغيرات
نسبة 

  االمكان 
  G² االعظم 

D.F استراتيجية العمليات  العنصر  

 
 

السیاسات 
 الحكومیة

  

75.811  

  

  

  

20  

  

  

[(2)(19)] 
[(1)(25)] 
[(3)(34)] 
[(3)(19)] 
[(2)(19)(34)] 
[(3)(19)(25)(34)] 
[(1)(3)(25)(34)] 

U+λ(1)(i)+λ(2)(j)+λ(3)(h)+λ(19)(k)+ 
λ(25)(n)+λ(34)(m)+λ(2)(19)(jk)+ 
λ(1)(25)(in)+λ(3)(34)(hm)+λ(3)(19) 
(hk)+λ(2)(19)(34)(jkm)+λ(3)(19)(25) 
(34)(hknm)+λ(1)(3)(25)(34)(ijnm). 

 (*) 

        .U +λ(22)(i)+λ(25)(j) (25),(22)  13  32.315 المنافسة

العوامل 
  االقتصادية

11.287 5  
 
[(7)(27)(30)] 

U +λ(7)(i)+λ(27)(j)+ λ(30)(h)+ 
λ(7)(27)+λ(7)(30)+λ(27)(30)+ 
λ(7)(27)(30).         

 
البیئة 

 الخارجیة
45.312 23  

[(1)(27)(34)] 
[(1)(3)(34)] 
[(2)(3)(23)(27)] 
[(2)(23)(27)(34)] 
[(1)(3)(23)(27)(34)] 

U+λ(1)(i)+λ(3)(j)+λ(7)(h)+λ(23)(k)+ 
λ(23)(n)+λ(30)(m)+λ(1)(2)(27)+λ(1)
(3)(27)+λ(1)(23)(27)+λ(1)(27)(34)+λ
(1)(3) (34)+λ(2)(3)(23)(27)+λ(2)(23) 
(27)(34)+λ(1)(3)(23)(27)(34). 

انظر    . فقط  "السياسات الحكومية"لمتغير  منعاً للتكرار تطرق الباحث الى كيفية التوصل الى النموذج النهائي *  
 ،لنفس المتغير حيث يوضح النموذج المشبع ،) 2-4(الجدول حيث يوضح الخطوات المتسلسلة للمتغير والجدول 

بينما سيكتفي الباحث لباقي المتغيرات في هذا الجدول والتحليالت القادمة بطرح ، الى النموذج النهائي وصوالً 
فأعلى الى استراتيجية العمليات واالهداف العملياتية ) 19(تشير العناصر المرقمة  .ي فقط في التحليلالنهائ النموذج 

  .ينظر  الجدول
  

        
النموذج النهائي ليمثل العالقة والتاثير بين عناصر متغير )  4-3(ويتضمن  الجدول       

، "المنافسة"لنهائية لمتغيرات وكذلك العالقات التأثيرية في النماذج ا، "السياسات الحكومية"
في استراتيجية " البيئة الخارجية"اضافة الى المؤشر الكلي الذي يمثل ، "العوامل االقتصادية"و

    .العمليات
ومن خالل استقراء نتائج النماذج النهائية اعاله والتي تتبع القاعدة الهرمية يمكن تحليل     

  :في استراتيجية العمليات وعلى الوجه اآلتي وتفسير تأثير التفاعل بين عناصر المتغيرات
  



83 
 

  
 :هناك تفاعل وتأثير تمثل بعدد سبعة من التوليفات على النحو اآلتي: السياسات الحكومية - أ

 .(X2*X19)تمثلت بتفاعل عناصر استراتیجیة العملیات ، التولیفة االولى -
  .(X1*X25)تمثلت بتفاعل عناصر استراتیجیة العملیات ، التولیفة الثانیة -
 .(X3*X34)تمثلت بتفاعل عناصر استراتیجیة العملیات ، التولیفة الثالثة -
 .(X3*X19)تمثلت بتفاعل عناصر استراتیجیة العملیات ، التولیفة الرابعة -
 .(X2*X19*X34)تمثلت بتفاعل عناصر استراتیجیة العملیات ، التولیفة الخامسة -
 .(X3*X19*X25*X34)العملیات تمثلت بتفاعل عناصر استراتیجیة ، التولیفة السادسة -
 .(X1*X3*X25*X34)تمثلت بتفاعل عناصر استراتیجیة العملیات ، التولیفة السابعة -

  
وطبقًا لمنطق النموذج اللوغاریتمي الخطي في التحلیل والتفسیر فان الباحث ارتأى اختیار         

لیفة في العالقة تشكل افضل توالتشكیلة السابعة اعتمادًا على اكبر عدد من العناصر المتفاعلة اذ 
ولمنتوجات ھذه ، )X1(ن االستقرار السیاسي یؤثر على نشاطات المجموعةأحیث ، *والتاثیر

أن ویأتي ذلك نتیجة ، )X3(فة لدى منظمات حمایة المستھلكالمجموعة صور ایجابیة ومشّر
یعمل على  مما، )X25(المجموعة تقوم بمعالجات سریعة للتوقفات في مسار عملیة االنتاج

  ).  X34(ترتیب أھداف العملیات حسب اولویاتھا في تحقیق میزة تنافسیة 
  
" السیاسات الحكومیة" وھذا یدعم صحة الفرضیة المشتقة للدراسة والتي تشیر الى ان        

)X1,X3( ، تؤثر في استراتیجیة العملیات واألھداف العملیاتیة)X25,X34( ، ویدعم ذلك
لذا ترفض فرضیة  P < 0.05اذاα = 0.05  بالمقارنة مع P=0.031لمشاھدمستوى المعنوي اال

  :العدم وھي
Ho: λ(X1)(X3)(X25)(X34) = 0 

  : وتقبل الفرضية البديلة والتي هي
Ho: λ(X1)(X3)(X25)(X34) ≠ 0 

 

، G² = 4.633اذ بلغت ، عالهأار نسبة االمكان االعظم الحقیقة وتدلل القیمة المشاھدة الختب   
 X²والمساویة الى  0.05المجدولة بمستوى معنویة  X²التي تمت مقارنتھا مع ) 1(ة حریة بدرج

  .وھذا یعني ان التولیفة السابعة تبقى في النموذج النھائي،  3.841=0.05

عاله في االستنتاج أالتولیفات األخرى المشار الیھا  على الرغم من عدم اعتماد الباحث على     
حسب  ن نتائج التحلیل وجدت في النموذج النھائيأال إ. لسابق الذكرمن منطق االختبار اض

  .ن تؤخذ  بعین االعتبار عند التحلیلألذا وجب ، لوب الخطوات المتسلسلةسأ

  .في االختبار للتحليالت القادمة هانفس سيعتمد الباحث على الطريقة *
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 = Pالمشاھد لھذه التولیفة  اذ بلغ مستوى المعنوي، ) X2,X19(فقد وجد ھناك تفاعل بین       
 λ (19)(2)==0نألذا ترفض فرضیة العدم ب P < 0.05اذًا    α= 0.05 وبالمقارنة مع 0.009

Ho: ، وتقبل الفرضیة البدیلة والتي ھيHo:λ(2)(19) ≠ 0  ،ن ھذا التفاعل یبقى أیعني  وھذا
) 1(بدرجة حریھ   G²=6.686ویدعم تلك النتیجة نسبة االمكان االعظم اذ بلغت ، في النموذج

  . X²0.05=3.841والمساویة الى  0.05الجدولیة وبمستوى معنویة  X²وعند مقارنتھا مع قیمة 
فانه بالنسبة لمستوى  للتوليفات االخرى والتي نذكر منها التوليفة السادسة وبنفس الطريقة      

 P<0.05اذاً ، α=0.05وبالمقارنة مع ، P=0.003 ,(X3,X19,X25,X34)المشاهد للتوليفة 
 وتقبل الفرضية البديلة Ho: λ(X3)(X19)(X25)(34)=0 , لذا ترفض فرضية العدم بان

Ho: λ(X3)(X19)(X25)(34)≠0 .وتدعم نسبة ، لذا فان هذا التفاعل يبقى في النموذج
وبمستوى معنويه ) 1(بدرجة حرية ، G²=13.213االمكان االعظم هذه النتيجة اذ بلغت 

  .X² 0.05=3.841الجدولية ، X²من وهي اكبر ،  0.05
يتضح ان نسبة االمكان االعظم ( ) وعند العودة الى النتائج التي أشار اليها الجدول       

وبمستوى معنوية  G²=75.811للنموذج النهائي والمتضمن كل التوليفات السابقة تساوي 
P=0.04 ، وهي اكبر منX² بان النموذج  اي ال ترفض فرضية العدم القائلة، الجدولية

اي ، النهائي لهذه التفاعالت يالئم العالقة بين عناصر كل توليفة مذكورة اعاله وبمعنوية عالية
  :أن

  Log m(ijhknm) = U+λ(2)(19)+λ(1)(25)+λ(3)(34)+λ(3)(19)+ 
                              λ(2)(19)(34)+λ(3)(19)(25)(34)+λ(1)(3)(25)(34).                     

  
يتضح لنا من نتائج تحليل النموذج اللوغاريتمي ) 3-4(من مالحظة الجدول : المنافسة -  ب

، لى وجود تفاعل فيما بينهاإالخطي لمتغير المنافسة واستراتيجية العمليات بأنها ال تشير 
تنطلق استراتيجية ((X5)نما كان متغير المنافسة في إو، ي تأثير بينهاألذلك لم تعكس 

مستقل عن مؤشرات استراتيجية العمليات ، )موعة نٌقل من مبدأ الكلفة األقلالمنافسة لمج
)X22,X25,X30( ، إذ يشير اختبار مستوى المعنوية المشاهد درجة االستقاللية في

تراعي المجموعة المحافظة على العناصر ) (X22(النموذج النهائي حيث بلغ بالنسبة ل 
وتنطبق نفس ، )1(بدرجة حرية  P<0.05ن أأي  )0.012)(الفنية ذات الخبرة التكنولوجية

ي مسار عمليات تقوم المجموعة بالمعالجة السريعة للتوقفات ف) (X25(النتائج لعنصر 
اذاً ، α=0.05وبالمقارنة مع ، )0.012(مستوى المعنوية المشاهدة  حيث كان، )االنتاج

P<0.05  سبة الى عنصر في حين لم يظهر أي تأثير او عالقة بالن، )1(بدرجة حرية
)X33.( 
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یتضح أن نسبة االمكان ( ) ومن خالل العودة الى النموذج النھائي الذي یبینھ الجدول           
ودرجة حریة ) 0.0502(باحتمال معنویة ، )G²=32.315(االعظم للنموذج بكل تفاعالتھ 

ال ترفض  اي، X²0.05=35.131المجدولة والمساویة الى  X²التي تمت مقارنتھا مع ) 13(
فرضیة العدم القائلة بأن النموذج اللوغاریتمي یالئم االستقاللیة بین متغیر المنافسة واستراتیجیة 

   :العملیات أي أن
     Log m(ijh) = U+λ(22)(i)+λ(25)(j). 

        
وهذا يعني عدم اثبات صحة الفرضية الفرعية المشتقة من  الفرضية الرئيسة فيما        

تتحدد قوة تاثير استراتيجية العمليات واالهداف العملياتية "لمنافسة والتي تفيد يخص متغير ا
  .لمجموعة نُقل". تبعاً لدرجة التأثير الناتجة عن المنافسة

  
 :تولیفات وكاآلتي ھناك تأثیر یتمثل بأربع :العوامل االقتصادیة - ت

 )X7*X27(تمثلت بتفاعل العناصر ، التولیفة االولى -
 )X7*X30(تمثلت بتفاعل العناصر ، التولیفة الثانیة -
 )X27*X30(تمثلت بتفاعل العناصر ، التولیفة الثانیة -
  .)X7*X27*X30(تمثلت بتفاعل العناصر ، التولیفة الرابعة -

الذي یشیر الى  (X7)ویعكس تاثیر متغیر العوامل االقتصادیة في التولیفة الرابعة من خالل       
األمر الذي ینعكس على القدرة ، االقتصادیة المحیطة أن مجموعة ُنقل ترصد وتحلل البیئة

داء عملیات أن تستخدم معاییر واضحة ومكتوبة لتقییم أالتنافسیة في مجال االنتاج والعملیات في 
مما یعزز صحة الفرضیة ، )X30(وبالتالي تحقیق استراتیجیة التكامل العمودي، )X27(االنتاج 

تتحدد قوة تاثیر استراتیجیة "امل االقتصادیة التي  تفید الفرعیة المشتقة الخاصة بمتغیر العو
، لمجموعة ُنقل".العملیات واالھداف العملیاتیة تبعًا لدرجة التأثیر الناتجة عن العوامل االقتصادیة

ویدعم ھذه ،  P<0.05اي  P=0.0014ویؤكد صحة ھذه الفرضیة بمستوى المعنویة المشاھد
وعند ، )5(وبدرجات حریة ) G²=11.287(ظم حیث بلغت النتیجة اختبار نسبة االمكان االع

اذن ترفض ، X²0.05=2.675فانھا تساوي ) 0.05(الجدولیة تحت مستوى  X²مقارنتھا مع 
  :فرضیة العدم والتي ھي

Ho: λ(X7)(X27)(X30)= 0    
   Ho: λ(X7)(X27)(X30)≠ 0وتقبل الفرضية البديلة         

، )P=0.0008(والثالثة ، )P=0.010(وللثانية ، )0.007=0(للتوليفة األولى ، والفروق معنوية
مما يؤكد وجوب بقاء هذه التوليفات في ، )P<0.05(عاله تكون أوبذلك وفي كل الحاالت 

  :أي أن، النموذج النهائي
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U+λ(7)(i)+λ(27)(j)+λ(30)(h)+λ(7)(27)+λ(7)(30)+ 
λ(27)(30)+λ(7)(27)(30). 

Log m(ijh) =  

                               
لقد تضمنت ھذه الدراسة تحدیدًا للفرضیة الفرعیة للعالقة بین البیئة : البیئة الخارجیة - ث

ھداف ة تاثیر استراتیجیة العملیات واألتتحدد قو"الخارجیة واستراتیجیة العملیات التي مفادھا 
   ستقراء نتائج الجدولومن خالل ا، ".العملیاتیة تبعًا لدرجة التأثیر الناتجة عن البیئة الخارجیة

ویظھر ھذا الدعم من خالل ، یتضح ھناك دعم وقبول لھذه الفرضیة في العالقة والتأثیر، )4-3(
جمیـعًا واستبعدت ، "والعوامل االقتصادیة، السیاسات الحكومیة"عناصر المتغیرات الفرعیة 

ھذه المتغیرات كًال على إنفراد عندما تناولنا ، وھذا ما تـم اثبـاتھ فعًال، نتـائج عنـاصر المنـافسة
فإتجاھات ھذه العالقة ال تدعم المھتمین عندما حددوا متغیرات موحدة ، في التحلیالت السابقة

العوامل " ، "المنافسة" ، "السیاسات الحكومیة" لقیاس البیئة الخارجیة والتي تمثلت بالمتغیرات 
لبیئة والمنتوجات التي تنتجھا مجموعة ُنقل مع األخذ بعین االعتبار طبیعة إختالف ا". االقتصادیة

 .ن في بیئاتھمي قام بھا المھتموعن تلك األشیاء الت
 

إذ تبين انها تتمثل باتجاهات السياسات الحكومية والعوامل االقتصادية فقط دون متغير         
عالقة تأثير ومن خالل استقراء نتائج النموذج النهائي لمتغير البيئة الخارجية تظهر ، المنافسة

تأثيراً على منتوجاتها في ، )X1(قوية في أن لمجموعة نُقل اهتماماً في ان لالستقرار السياسي 
وهذا يجعلها في ديمومة ، )X2(تحقيق صورة ايجابية ومشرفة لدى منظمات حماية المستهلك 

ر الذي األم، )X7(األخذ بعين االعتبار المتغيرات في البيئة االقتصادية المحيطة ورصدها 
ومعايير واضحة ومكتوبة ، )X23(يحقق لها ميزة تنافسية من خالل توفير تكنولوجيا عمليات 

وهذا بالتالي يحقق ترتيب واولوية االهمية في اهدافها ، )X27(لتقييم اداء العمليات االنتاجية 
        ).X34(العملياتية 

تأثير على  اكمتغير رئيسي له تقدم يقودنا الى التأكيد بأن البيئة الخارجية وكل ما     
ؤثر بشكل غير مباشر على االهداف العملياتية وهذا ما يتفق مع اتجاه إستراتيجية العمليات وت

)Schroeder( عداً ومتغيرمهماً ومؤثراً في استراتيجية  اًفي اعتبار البيئة الخارجية تمثل ب
إذ كانت قيمة المشاهدة ، مي الخطييدعم هذا التأكيد اللوغاريت، )Schroeder,1989:81(العمليات

، )23(ودرجة حرية ) 0.05(بمستوى معنوية ) G²=45.312( الختبار نسبة االمكان االعظم 
الجدولية وبذلك ال ترفض فرضية العدم القائلة بان النموذج النهائي يالئم  X²وهي أكبر من 

  : العالقة بين العناصر ولكل توليفة أي أن 
  

U+λ(1)(i)+λ(3)(j)+λ(7)(h)+λ(23)(k)+ λ(23)(n)+λ(30)(m) 

+λ(1)(2)(27)+λ(1)(3)(27)+λ(1)(23)(27)+λ(1)(27)(34)+λ(1)(3) 

(3)(34)+λ(2)(3)(23)(27)+λ(2)(23)(27)(34)+λ(1)(3)(23)(34).   

Log m(ijh) =  
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 .واستراتيجية العمليات" الداخليةالبيئة "العالقة التأثيرية بين عناصر متغير  .2

فقد بينت الفرضية الفرعية ، ر تحليل العالقة والتاثير لمتغير البيئة الداخليةفي إطا        
، تتمثل متغيرات البيئة الداخلية التميزية بمتغيرات االبداع"الثانية لهذه الدراسة والتي مفادها 

، )4-4(ومن خالل إستقراء نتائج النماذج في الجدول ، "الهيكل التنظيمي، الموارد البشرية
يمكن تحليل وتفسير تأثير التفاعل بين عناصر متغيرات البيئة ، تبع القاعدة الهرميةوالتي ت

  :الداخلية في استراتيجية العمليات وعلى الوجه اآلتي
  
جسد في ، ستراتيجية العملياتهناك تفاعل ثنائي بين متغير االبداع ومؤشرات ا :االبداع. أ

أن إدارة مجموعة نُقل تولي ، ح هذه التوليفاتإذ توض، توليفات يتضمنها النموذج النهائي ثالث
حيث جعلها ، مما أثر ذلك اإلهتمام على هدف المرونة، )X10(أهمية كبيرة للبحث والتطوير

مما يلزم ، )X26(والتقيد بالجودة ، )X19(تستخدم تقنيات وأساليب تكنولوجيا حديثة 
  ).X33)(المرونة(، المجموعة بأهمية األهداف اإلستراتيجية للعمليات

  
  ، )X19, X10(إذ بلغ بالنسبة الى تفاعل ، مستوى المعنوية المشاهد، يدعم تلك النتائج       

 )P=0.001 ( والى تفاعل)X10, X26( ، أما تفاعل)X10, X33( ، فقد كان)P=0.013( ،  
  :لذا ترفض فرضية العدم والتي هي) P<0.05(وبناءاً عليه وفي كل الحاالت أعاله تكون 

Ho: λ(X10)(X33)= 0  
  .وتقبل الفرضية البديلة لكل واحدة من أعاله

Ho: λ(X10)(X33)≠ 0  
مما يؤشر على بقاء هذه التوليفات في النموذج النهائي الذي كانت نسبة االمكان األعظم له 

)G²=53.310 ( بمستوى معنوية)P=0.031( ، اكبر من القيمة الجدوليةوبذلك تكون ،وبناء 
ة العدم بأن النموذج النهائي المتضمن توليفات عناصر متغير االبداع عليه ال ترفض فرضي

  :أي أن، واستراتيجية العمليات واالهداف العملياتية يالئم العالقة والتاثيرية بينهما
  

U+λ(10)(i)+λ(19)(j)+λ(26)(h)+λ(33)(k) + λ(10)(19) 

+λ(10)(26)+λ(10)(33) 
  Log m(ijhk) =  

  
" الموارد البشرية"توليفات بتفاعل عناصر  ناك تفاعل وتأثير تمثل بسبعه :الموارد البشرية. ب

 :ومؤشر استراتيجية العمليات وكاآلتي
 )X21*X14(وتمثلت بتفاعل العناصر ، التوليفة االولى -
 ).X24*X14(وتمثلت في التفاعل بين العناصر، التوليفة الثانية -
 ).X16*X21( وتمثلت بتفاعل العناصر، التوليفة الثالثة -
 ).X16*X24(وتمثلت في التفاعل بين العناصر، التوليفة الرابعة -
 ). X14*X21*X24(وتمثلت بتفاعل العناصر، التوليفة الخامسة -
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 ).X16*X21*X24( وتمثلت بتفاعل العناصر، التوليفة السادسة -
 ).X14*X16*X21*X24(وتمثلت في تفاعل العناصر، التوليفة السابعة -
  

  )4- 4(جدول 
  ثيرية لعناصر متغيرات البيئة الداخلية في استراتيجية العملياتالعالقات التأ

  لمجموعة نُقل
  

  نسبة االمكان   المتغيرات
  استراتيجية العمليات  العنصر G²  D.F االعظم 

 
 

 االبداع

 
 

53.310 

 
 

22 
 

 
 
 [(10)(33)] 
 

U+λ(10)(i)+λ(19)(j)+λ(26)(h)+ 

λ(33)(k) +λ(10)(19)+λ(10)(26)+ 

λ(10)(33) 
 
 

لموارد ا
 البشریة

 

 
 
 

55.361 

 
 
 

24 
 

 
 
 

[(14)(16)(21)(24)] 

U+λ(14)(i)+λ(16)(j)+λ(21)(h)+λ(24) 

(k)+λ(14)(21)+λ(14)(24)+λ(16)(21) 

+λ(16)(24)+λ(21)(24)+λ(14)(21)(24) 

+λ(16)(21)(24)+λ(14)(16)(21)+λ(14) 

(16)(24)+λ(14)(16)(21)(24). 
 

  
 الھیكل

  التنظیمي

 
65.310 

 
34 

 
[(17)(23)(34)] 

U+λ(17)(i)+λ(23)(j)+λ(34)(h)+ 

λ(17)(23)+λ(17)(34)+λ(23)(34)+ 

λ(17)(23)(34). 
 
 
 

 
 

البیئة 
 الداخلیة

  

  

  

38.130 

  

  

  

23  

 
 
 
 
 
 [(14)(16)(17)(19) 
(24)(31)(33)] 

U+λ(14)(i)+λ(16)(j)+λ(17)(h)+λ(19) 

(k)+λ(24)(n)+λ(31)(m)+λ(33)(l)+ 

λ(14)(16)+λ(14)(17)+λ(14)(19)+ 

λ(14)(24)+λ(16)(17)+λ(16)(19)+ 

λ(16)(24)+λ(14)(31)+λ(14)(16)(31)+

λ(16)(17)(33)+λ(19)(24)(33)+λ(14) 

(16)(31)(33)+λ(14)(16)(17)(31)+ 

λ(16)(17)(19)(31)+λ(14)(16)(17)(19)

(24)+λ(14)(16)(17)(19)(24)(31)+ 

λ(14)(16)(17)(19)(24)(31)(33). 
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ويتضح خالل التوليفة ، في استراتيجية العمليات" الموارد البشرية"ثر متغير يؤ، مما تقدم    
وتحافظ على تدريبهم ، X14)(األخيرة بأن المجموعة تحافظ على استقرار مواردها البشرية 

مما يعزز التكامل بين توظيف الكفاءات والتكنولوجيا المستخدمة ،  )X16(وتطويرهم 
)X21( ،تخطط وتراقب العمليات على المدى البعيد بالتخطيط ة تالي يجعل المجموعوبال

وهذا يدعم النتائج التي توصلت اليها الدراسة في التحليل السابق الخاص ، )X24(الشامل 
تتحدد قوة تاثير استراتيجية : " ويدعم ايضاً صحة الفرضية المشتقة التي مفادها أن، باالبداع

لمشروع تبعاً لدرجة التاثير الناتجة عن الموارد العمليات واألهداف العملياتية في مستوى ا
إذ تعكس قيمة مستوى المعنوية للتفاعل الرباعي االخير صحة تلك الفرضية فكانت ". البشرية 
وهذا يعني رفض فرضية ، )1(بدرجة حرية ، )P<0.05(وبذلك فان ، )P=0.000(تساوي 

  :العدم لذلك التفاعل والتي هي
Ho: λ(X14)(X16)(X21)(X24)= 0  

  :وبذلك تقبل الفرضية البديلة
Ho: λ(X14)(X16)(X21)(X24)≠ 0  

ويبقى هذا التفاعل المتمثل بالتوليفة السابعة في النموذج ليمثل العالقة والتأثير فيما بين      
، وبالمقابل فإن التوليفات األخرى تثبت معنويتها، متغير الموارد البشرية واستراتيجية العمليات

  .النموذج اللوغاريتمي النهائيفهي تبقى في 
وعلى هذا االساس فإن النموذج الذي يوفق تلك العالقة والتأثير هو النموذج اآلتي لكون       

وهي ) 24(بمستوى معنوية عالية وبدرجة حرية ) G²=55.365(نسبة اإلمكان األعظم له 
  ).36.42(الجدولية  X²اكبر من 

  
U+λ(14)(i)+λ(16)(j)+λ(21)(h)+λ(24)(k)+λ(14)(21)+ λ(14)(24) 

+λ(16)(21)+λ(16)(24)+λ(21)(24)+ λ(14)(21)(24) +λ(16)(21)(24) 

+λ(14)(16)(21)+ λ(14)(16)(24)+λ(14)(16)(21)(24). 

Log m(ijhk)= 

  
فقد تضمنت هذه الدراسة تحديداً للعالقة ، استكماالً لما تقدم من نتائج :الهيكل التنظيمي - ج

من خالل ، ل التنظيمي خاصةً متغيرات البيئة الداخلية واستراتيجية العملياتالتأثيرية بين الهيك
تاثير استراتيجية العمليات واالهداف العملياتية في  تتحدد قوة"  :الفرضية الفرعية التي مفادها

ومن خالل استقراء جدول ".مستوى المشروع تبعاً لدرجة التاثير الناتجة عن الهيكل التنظيمي 
ن هناك مجموعة من العالقات المعنوية التي تدعم وتؤيد صحة الفرضية أح يتض، )4- 4(

 ,X17(واكثر تحديداً فقد اظهر الجدول المذكور وجود توليفة ثالثية التفاعل بعناصر ، أعاله
X23, X34( ،ن الهيكل التنظيمي للمجموعة يتماشى مع إ، تحدد عالقة تاثير  بمعنوية

بأن مجموعة نُقل تمتلك في ضوء ، )X23(مع ) X17(، األهدافاستراتيجياتها المتبعة لتحقيق 
وبالتالي تجعلها تهتم بترتيب اهدافها ، ذلك  تكنولوجيا عمليات هي التي تحقق لها ميزة تنافسية

 ).X34(العملياتية واولوياتها 
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وتتضح هذه العالقة من خالل التفاعل المذكور أعاله بين عناصر هذا المتغير وعناصر      
اذ يشير مستوى معنوية المشاهد لهذا التفاعل ، ستراتيجية العمليات واألهداف العملياتيةا
)P=0.0101( ، وهذا يعني أن)P<0.05( ، مما يعني بقاءه في النموذج لتشكل تلك العالقة

  .والتاثير
  

 إلىعظم له تشير نهائي فان نتائج نسبة االمكان األمة النموذج الأما فيما يخص مالء       
وهي ) 23(وبدرجة حريه ، )0.05(وبمستوى معنوية ، )G²=38.130(اذ بلغت ، صحتها

تتحدد قوة " الدراسة التي تفيد  همما يثبت صحة الفرضية لهذ، )35.17(الجدولية  X²اكبر من 
".  تاثير استراتيجية العمليات واالهداف العملياتية تبعاً لدرجة التأثير الناتجة عن البيئة الداخلية

  ).Porter,2009:12(مجموعة نُقل وتدعم هذه النتائج اتجاه  في
أن على المجموعة االهتمام بالهيكل التنظيمي ألنه يتبع استراتيجية العمليات ويصنع        

، التكلفة ، المرونة ( وان تتحرك في ضوء ذلك ضمن أبعادها االربعة ، أهداف عملياتها 
  :أي أن، سب اولوية استراتيجياتهافي قيادة االهداف ح) التسليم، الجودة 

  
U+λ(17)(i)+λ(23)(j)+λ(34)(h)+λ(17)(23)+ λ(17)(34)+ 

λ(23)(34)+λ(17)(23)(34). 

Log m(ijh) =  

  
من اجل معرفة صحة النتائج التي تم التوصل اليها سابقاً بشان المتغيرات : البيئة الداخلية -ح

قـوة تـأثير إسـتراتيجية العمليـات     تتحدد  : "نالفرعية واختبار الفرضية الرئيسة التي تفيد با
في مستوى المشروع تبعاً لدرجـة العالقـة والتـأثير     واالهداف العملياتية، )الثالثةمجاالتها (
فيما يتعلق بهذا المتغير وتاثيره على استراتيجية العمليـات  ". لناتجة عن عوامل البيئة الداخليةا

ووجد من خالل اختبار كـل  ، )4-4(الخاص به جدول تم تحليل النموذج ، واالهداف العملياتية
علـى اسـتراتيجية   ، )X14, X16, X17(وعالقـة ل   اًعناصر هذا المتغير أن هناك تـأثير 

ن اختبار العالقة والتأثير على صعيد متغير البيئـة  أوهذا يعني ، العمليات واالهداف العملياتية
ة العمليات من خالل المتغيـر الفرعـي   الداخلية ككل يعكس كون المتغير يؤثر على إستراتيجي

أي تأثير فـي ذلـك   " االبداع"فقط دون أن يكون لمتغير " الهيكل التنظيمي"و " الموارد البشرية"
  .التحليل

نجد أن ل ، واستقراء نتائج تحليل النموذج النهائي، )4-4(وعند العودة الى الجدول         
)X14, X16, X17( ،يجية العمليات من خالل عالقة العناصر ثيراً واضحاً في استراتتأ

وبالتالي أثر ذلك على األهداف  ،)X19, X24, X31(الثالثة مع استراتيجية العمليات 
حيث أظهرت النتائج التوليفة اآلتية بسبعة تفاعالت مثلت تلك العناصر ، )X33(العملياتية 

  :المذكورة اعاله
λ(14)(16)(17)(19)(24)(31)(33). 
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وبالمقارنة مع ، )P=0.0201(مستوى المعنوي المشاھد لھ الز صحة ھذا التفاعل یعز          
α=0.05  اذًا)P<0.05( ، لذا ترفض فرضیة العدم بأن ذلك التفاعل مساٍو الى)وتقبل  ).الصفر

  :الفرضية البديلة وهي
λ(14)(16)(17)(19)(24)(31)(33)≠0  

اذ بلغت لذلك ، لنتیجة نسبة اإلمكان األعظمویدعم تلك ا، ویبقى ھذا التفاعل في النموذج       
الجدولیة بمستوى معنویة  X²وعند مقارنتھا مع ) 1(بدرجة حریة ،  ) G²=5.404(التفاعل 

مما یؤكد صحة الفرضیة التي تفید بأن للبیئة ، )X²0.05=3.841(تكون مساویة الى ، ) 0.05(
ویعزز ھذا التوجھ ، االھداف العملیاتیة وبالتالي على، الداخلیة تاثیر على استراتیجیة العملیات

، اختبار نسبة االمكان االعظم للناتج النھائي الجامع لكل التولیفات بما فیھا التفاعل المذكور اعاله 
اي ال ترفض ، )34(بمستوى معنویة عالیة ودرجة حریة ) G²=65.311(إذ بلغت تلك النسبة 

  :فق كل التولیفات بتفاعالتھا ھو النموذج اآلتيفرضیة العدم التي مفادھا بان النموذج الذي یو
  

U+λ(14)(i)+λ(16)(j)+λ(17)(h)+λ(19)(k)+λ(24)(n)+λ(31) 

(m)+λ(33)(l)+λ(14)(16)+λ(14)(17)+λ(14)(19)+λ(14)(24)+

λ(16)(17)+λ(16)(19)+λ(16)(24)+λ(14)(31)+λ(14)(16)(31)

+λ(16)(17)(33)+λ(19)(24)(33)+λ(14)(16)(31)(33)+λ(14) 

(16)(17)(31)+λ(16)(17)(19)(31)+λ(14)(16)(17)(19)(24)+ 

λ(14)(16)(17)(19)(24)(31)+λ(14)(16)(17)(19)(24)(31)(33) 

Log m(ijhknml) =  
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  المبحث الثاني
  ستراتیجیة العملیات وتفسیر العالقات التأثیریة إلتحلیل 

  في إدارة المشاریع االستراتیجیة
حالي لتحدید العالقات التاثیریة للمتغیرات الرئیسة والفرعیة لمحور یوظف المبحث ال       

والتعرف على ، استراتیجیة العملیات بمفاعلة االھداف العملیاتیة في إدارة المشاریع اإلستراتیجیة
لما لھا من أھمیة كبیرة في اعادة صیاغة وتحدید المتغیرات ذات العالقات  حدود تلك التاثیرات

تؤثر " وذلك باعتماد الفرضیة الرئیسة السابعة ، وى في إدارة المشاریع اإلستراتیجیةالتأثیریة األق
في ادارة ، االدارة والتنظیم، تخطیط االنتاج والرقابة، تكنولوجیا العملیات، استراتیجیة العملیات

  ".المشاریع االستراتیجیة

وقد ، ذج اللوغاریتمي الخطيوسیتم اختبار صحة فرضیاتھا الفرعیة من خالل استخدام النمو      
إذ تم التركیز على عناصر ، استبعدت عناصر المتغیرات ذات التأثیر الضعیف أو عدیمة التأثیر

المتغیرات الرئیسة والفرعیة لمحور استراتیجیة العملیات والتي سبق وأن أفرزھا التحلیل القویم 
  ).في الفصل الثالث وھذا ما تم توضیحھ(واختبر معنویتھا باستخدام ارتباط بیرسن 

تجدر اإلشارة الى تأثیر استراتیجیة العملیات على ادارة المشاریع ، تأسیسًا على ذلك      
استراتیجیة العملیات  االستراتیجیة سیؤخذ بعین االعتبار تاثیر االھداف العملیاتیة في حركیة تاثیر

رئیسة والفرعیة ألن ما یھدف ثم عدم ذكرھا في الفرضیة ال، على ادارة المشاریع االستراتیجیة
الیھ الباحث ھو أن االھداف العملیاتیة تمثل البعد اإلستراتیجي للعملیات فھي المفاعلة ولیس 

وھذا ماحدث فعًال في التحلیل السابق للبیئة الخارجیة والداخلیة على استراتیجیة (، التأثیر
  ).العملیات

فرعي السابقة لغرض التوصل الى التولیفة كما تمت مفاعلة عناصر كل متغیر رئیس أو        
ع عالقة والتأثیر في إدارة المشاریالمناسبة من التفاعالت التي یمكن ان تعطي نتائج أدق في ال

، وذلك عن طریق إدخال وإخراج كل عنصر لكل متغیر مع ثبات العناصر األخرى، اإلستراتیجیة
ل لكل متغیر ومتغیرات استراتیجیة العملیات مما قاد الى التوصل الى النموذج اللوغاریتمي األفض

  .بمفاعلة األھداف العملیاتیة

  

  ".إدارة المشاریع اإلستراتیجیة"و"تكنولوجیا العملیات"قة التأثیریة بین عناصر متغیر العال. 1

" تؤكد معظم الدراسات والبحوث على أن إدارة المشاریع اإلستراتیجیة ترتبط أساسًا بھیكل       

المحدد بوضوح وإحكام وفق مؤشرات األداء اإلستراتیجي للعملیات لذلك " ا العملیاتتكنولوجی

وغیرھم ، )Woodward, 1965(،)Gupta, 1989(فإن نظم تكنولوجیا العملیات كما حددھا كل من 

انطالقًا من ، تؤثر في تحسین ادارة المشاریع في مجال التفكیر االستراتیجي وتخطیطھ ومستقبلھ

تؤثر تكنولوجیا العملیات  تأثیرًا : " الباحث فرضیة فرعیة بھذا الخصوص تفید بأن ذلك فقد طرح
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ومدى ، وبغیة التأكد من صحة ھذه الفرضیة". معنویًا ایجابیًا في ادارة المشاریع االستراتیجیة

ي ثیریة باستخدام النموذج اللوغاریتمي الخطتم اختیار العالقة التأ، السابقة انسجامھا مع الدراسات

دارة إالنھائي ویتضمن تولیفات تشكل التولیفة السابعة منھا تفاعًال معنویًا بین عناصر المتغیر مع 

 ,X22(فیما یخص ، )X41, X46, X22, X23, X34: (المشاریع االستراتیجیة والتي ھي

X23, X34( ،ن مجموعة ُنقل تحافظ على ألى إتشیر ، المتعلقة بمتغیر تكنولوجیا العملیات

، مما یوفر لدیھا تكنولوجیا عملیات تحقق لھا میزة تنافسیة ر الفنیة ذات الخبرة التكنولوجیةالعناص

فیما یخص ، )X34(وھذا ما وجده الباحث من خالل نتیجة التحلیل إذ ظھر ان التولیفة تشمل 

قق األھداف العملیاتیة لذلك فالمجموعة تأخذ بعین االعتبار األولویة في تحقیق میزة المرونة لتح

  .لھا التنافسیة كھدف استراتیجي عملیاتي

حینما أظھرت " االبداع"ان ھذه الفلسفة تدعم  نتائج التحلیل السابقة فیما یخص المتغیر       
من خالل ، النتائج بأن الشركة تعد البحث والتطویر من القضایا المؤثرة على استراتیجیة العملیات

من ، أساسًا في تطویر منتوجاتھا) الجمھور(المستھلك وتتخذ خدمة ، متغیر تكنولوجیا العملیات
وبنفس الوقت فان مجموعة ُنقل تھدف من خالل االھتمام ، )X41(منطلق أن الزبون ھو األساس 

الذي أكد على أن  )Rosenberger(وھذا یتفق مع رأي ، )X46(بتكنولوجیا العملیات لتقلیل التكلفة 
النظم انھا اصبحت تعتمد على تكنولوجیا متطورة تسھل لھا من اھم العوامل الرئیسة في نجاح ھذه 

  ).Rosenberger,1998:88( .النجاح والتفوق في خفض التكلفة

ثر على ادارة المشاریع التجاه بأن تكنولوجیا العملیات تؤویعزز صحة الفرضیة المشتقة بھذا ا     
إذ یأتي خیر دلیل ، ھاتھ الخماسیةاالستراتیجیة بأن مستوى المعنویة المشاھد لھذا التفاعل باتجا

لذا ) p<0.05(اذًا ، )α=0.05(بالمقارنة مع ) p=0.0109(على العالقة والتأثیر فقد كانت قیمتھ 
  :ترفض فرضیة العدم التي ھي

Ho: λ(X22)(X23)(X34)(X41)(46)= 0 

  .ئيمما یعني بقاء ھذا التفاعل في متضمنات النموذج النھا، وتقبل الفرضیة البدیلة    

، )G²=39.410(ومن خالل النظر الى ذلك النموذج ونسبة اإلمكان األعظم لھ التي بلغت     
ولیفات تیمكن القول بأنھ یالئم كل ال، )31.41(الجدولیة  X²وھي اكبر من ، )20(وبدرجة حریة 

  :وتفاعالتھا أي ان

U+λ(22)(i)+λ(23)(j)+λ(34)(h)+λ(41)(k)+λ(41)(46)+ 

λ(22)(41)+λ(22)(46)+λ(23)(41)+λ(23)(41)+λ(22)(23)(34)

+ λ(22)(41)(46)+λ(23)(34)(41)+λ(23)(34)(46)+λ(22)(23) 

(34)(41)+λ(22)(23)(34)(46)+λ(22)(23)(34)(41)(46)+ 

λ(22)(23)(34)(41)(46). 

Log m(ijhkn) =  
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  )5- 4(جدول 
  العالقات التأثيرية لعناصر متغيرات استراتيجية العمليات

  لمجموعة نُقلمشاريع االستراتيجية في ادارة ال
  
  

  نسبة االمكان   المتغيرات
  استراتيجية العمليات  العنصر G²  D.F االعظم 

 
 
تكنولوجیا 

تالعملیا  

 
 

39.410 

 
 

20 
 

 
 
 [(22)(23)(34) 
(41)(46)] 
 

U+λ(22)(i)+λ(23)(j)+λ(34)(h)+λ(41)(k)+ 
λ(41)(46)+λ(22)(41)+λ(22)(46)+λ(23)(41)+ 
λ(23)(41)+λ(22)(23)(34)+λ(22)(41)(46)+ 
λ(23)(34)(41)+λ(23)(34)(46)+λ(22)(23)(34) 
(41)+λ(22)(23)(34)(46)+λ(22)(23)(34)(41) 

(46)+λ(22)(23)(34)(41)(46). 
 
تخطیط 
االنتاج 
 والرقابة

 
 

14.991 

 
 

5 
 

 
 
[(25)(26)(37) 
(38)(43)] 

U+λ(25)(i)+λ(26)(j)+λ(37)(h)+λ(38)(k)+ 
λ(43)(n)+λ(25)(26)+λ(25)(37)+λ(26)(27)+ 
λ(26)(38)(37)+λ(43)(38)(43)+λ(25)(26)(37)
+λ(38)(37)(43)+λ(25)(26)(37)(38)+ 
λ(25)(26)(37)(43)+λ(25)(26)(37)(38)(43) 

  
  

االدارة 
  والتنظیم

 
 
 

39.101 

 
 
 

41 

 
 

[(31)(32) 
(35)(40)(50)] 

U+λ(31)(i)+λ(32)(j)+λ(35)(h)+λ(40)(k)+ 
λ(50)(n)+λ(31)(35)+λ(32)(35)+λ(35)(40)+ 
λ(32)(35)+λ(32)(40)+λ(32)(50)+λ(31)(32) 
(35)+λ(31)(32)(40)+λ(31)(32)(50)+λ(31) 
(32)(35)(40)+λ(31)(32)(40)(50)+λ(31)(32) 
(35)(40)(50). 

 
 
 

 
 

استراتیجیة 
 العملیات

  

  

  

88.317 

  

  

  

45  

 
 
 
 
 
 [(22)(26)(32)(34) 
(37)(40)(42)(50)] 

U+λ(22)(i)+λ(26)(j)+λ(32)(h)+λ(34)(k)+ 
λ(37)(n)+λ(40)(m)+λ(42)(o)+λ(50)(p)+λ(22)
(26)+λ(26)(32)+λ(22)(32)+λ(26)(37)+λ(34) 
(37)+λ(37)(40)+λ(40)(42)+λ(22)(26)(32)+ 
λ(26)(32)(34)+λ(34)(37)(40)+λ(37)(40)(42)
+λ(40)(42)(50)+λ(22)(26)(32)(34)+λ(26) 
(32)(34)(37)+λ(32)(34)(37)(40)+λ(34)(37) 
(40)(50)+λ(22)(26)(32)(34)(37)+λ(26)(32) 
(34)(37)(40)+λ(32)(34)(37)(40)(42)(50)+ 
λ(26)(32)(34)(37)(40)(42)+λ(32)(34)(37) 
(40)(42)(50)+λ(22)(26)(32)(34)(37)(40)(42) 
+λ(26)(32)(34)(37)(40)(42)(50)+λ(22)(26) 
(32)(34)(37)(40)(42)(50). 
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إدارة المشاریع " و " تخطیط االنتاج والرقابة" عالقة التأثیریة بین عناصر متغیر ال. 2
  ".اإلستراتیجیة

حیث نصت " تخطیط االنتاج والرقابة"ھذا الجزء باختبار العالقة بین المتغیر  یتعلق        
  ". یؤثر تخطیط االنتاج والرقابة في إدارة المشاریع اإلستراتیجیة"، الفرضیة الفرعیة

  :یتضح االتي) 5- 4(ومن مالحظة الجدول رقم       
، أوضحت نتائج تحلیل النموذج اللوغاریتمي الخطي لعناصر متغیر تخطیط االنتاج والرقابة      

  .بأن ھناك تفاعًال وتأثیرًا تمثل التولیفات اآلتیة، ومؤشرات ادارة المشاریع االستراتیجیة
 )X26*X23(صر وتمثلت بتفاعل العنا، التوليفة االولى -
 ).X37*X34(وتمثلت في التفاعل بين العناصر، التوليفة الثانية -
 ).X26*X38*X37( وتمثلت بتفاعل العناصر، التوليفة الثالثة -
 ).X43*X38*X43(وتمثلت في التفاعل بين العناصر، التوليفة الرابعة -
 ). X25*X26*X37(وتمثلت بتفاعل العناصر، التوليفة الخامسة -
 ).X38*X37*X43( وتمثلت بتفاعل العناصر، دسةالتوليفة السا -
 ).X25*X26*X37*X38(وتمثلت في تفاعل العناصر، التوليفة السابعة -
 ).X25*X26*X37*X34(وتمثلت في تفاعل العناصر، التوليفة الثامنة -
 ).X25*X26*X37*X38*X43(وتمثلت في تفاعل العناصر، التوليفة التاسعة -
  

أن مجموعة نُقل تقوم بالمعالجة السريعة للتوقفات في مسار وتشير التوليفة التاسعة ب     
، )X26(وتحافظ على التقيد بأسس الرقابة على جودة المخرجات ، )X25(عمليات االنتاج 

مما يؤكد صحة الفرضية ، )X45, X38, X37(وبين مؤشرات ادارة المشاريع اإلستراتيجية 
ية المشاهدة للتفاعل المذكور إذ بلغ ويدعم ذلك مستوى المعنو، الفرعية التاسعة الذكر

)P=0.000( ، وبالمقارنة مع)α=0.05 ( ًاذا)P<0.05( ،لذا ترفض فرضية العدم التي هي:  
Ho: λ(X25)(X26)(X37)(X38)(43)= 0 

 Ho: λ(X25)(X26)(X37)(X38)(43)≠ 0.    وتقبل الفرضية البديلة
 

بدرجة ) G²=14.991(ألعظم له وبخصوص النموذج النهائي فقد بلغت نسبة االمكان ا   
مما يدل على مالءمته للعالقة والتأثير فيما بين تخطيط االنتاج والرقابه وادارة ، )5(حرية 

واعتماداً على النتائج اعاله يتشكل النموذج ،  ويثبت صحة فرضيتها،  المشاريع االستراتيجية
  :النهائي لهذه العالقة كاآلتي

  
U+λ(25)(i)+λ(26)(j)+λ(37)(h)+λ(38)(k)+λ(43)(n)+λ(25)(26) 

+λ(25)(37)+λ(26)(27)+λ(26)(38)(37)+λ(43)(38)(43)+λ(25) 

(26)(37)+λ(38)(37)(43)+λ(25)(26)(37)(38)+λ(25)(26)(37) 

(43)+λ(25)(26)(37)(38)(43) 

Log m(ijhkn) =  
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  ".إلستراتیجیةإدارة المشاریع ا" و" االدارة والتنظیم"صر متغیر العالقة التأثیریة بین عنا .3
  

الى وجود عالقة وتأثير فيما بين هذا المتغير وادارة ) 5-4(تشير النتائج في الجدول       
أي كلما زاد إهتمام مجموعة نُقل بهذا المؤشر ومالءمته للجهد المبذول ، المشاريع االستراتيجية

قيق إدارة المشاريع في العمل االستراتيجيى العملياتي زاد من تحسين قدرتها على التنافس وتح
  .بفاعلية كبيرة

  
إذ وجد من خالل التحليل وجود توليفات تمثل كل واحدة منها تفاعالً فيمابين عناصر      

ومؤشرات ادارة المشاريع اإلستراتيجية وتؤشر بمعنوية العالقة " االدارة والتنظيم"المتغير 
  .بينهما

  
اله وجود توليفة خماسية التفاعل بعناصر وأكثر تحديداً فقد أظهر الجدول المذكور اع     

)X31, X32, X35, X40, X50( ، تحدد عالقة تأثير معنوية بأن تحافظ مجموعة نُقل) على
وتحاول ، )X31)(العمليات، التسويق، المالية، تحقيق التكامل بين االستراتيجيات الوظيفية

بأن إدارة ) X35(مع ، )X32)(جاهدة في تحليل المخاطر المستقبلية المحتملة وإدارتها
لتقليل الزمن  PERT, CPMتستخدم أساليب بحوث العمليات (المشاريع في مجموعة نُقل 

بأن مجموعة نُقل تحرص على أن تحدد الجودة )( X40(المطلوب في العمليات وإدارتها و
 ، وهذا يجعلها تهتم بتوفير الموارد الرئيسة، )بالمستوى الذي يتناسب مع أذواق المستهلكين

  ). X50(، متوفره لدى المنافسين اآلخرينالغير 
   
وتتضح هذه العالقة من خالل التفاعل المذكور أعاله فيما بين عناصر هذا المتغير      

مستوى المعنوية المشاهد لهذا التفاعل  إذ يشير، ومؤشرات ادارة المشاريع االستراتيجية
)P=0.012 ( وبالمقارنة مع)α=0.05( ، یحقق شرط)P<0.05 .( ولكون ھذه التولیفة تمثل اكبر

وتعد النتیجة المعنویة اعاله بانھا تؤكد ، عدد من العناصر فانھا أفضل تولیفة من العالقة والتاثیر
بقاء ھذا التفاعل الخماسي من النموذج اللوغاریتمي كما ھو الحال بالنسبة للتوظیفات األخرى 

 دمن التفاعالت وبذلك عن ًانواعأن التولیفات تمثل وبذلك فان النموذج النھائي یحتوي على عدد م
النظر الى ھذا النموذج بكل تفاعالتھ تلك یؤشر مالءمة العالقة والتاثیر لكون أن نسبة اإلمكان 

 X²وھي أكبر من ) 41(وبدرجة حریة ، )0.041(بمستوى معنویة ، )G²=39.101(األعظم لھ 
   : ج اللوغاریتمي كاآلتيوھذا یجعل تركیبة النموذ، )31.41(الجدولیة 

  
U+λ(31)(i)+λ(32)(j)+λ(35)(h)+λ(40)(k)+λ(50)(n)+λ(31)(35) 

+λ(32)(35)+λ(35)(40)+λ(32)(35)+λ(32)(40)+λ(32)(50)+ 

λ(31)(32)(35)+λ(31)(32)(40)+λ(31)(32)(50)+λ(31)(32)(35) 

(40)+λ(31)(32)(40)(50)+λ(31)(32)(35)(40)(50). 

Log m(ijhkn) =  
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إدارة المشاریع " و" استراتیجیة العملیات"قة التأثیریة بین عناصر متغیر العال .4
  ".اإلستراتیجیة

  

باختبار العالقة بین المتغیر استراتیجیة العملیات وإدارة المشاریع  یتعلق ھذا الجزء     
فادھا اإلستراتیجیة التي تضمنتھا ھذه الدراسة تحدیدًا إذ قامت على فرضیة رئیسة للعالقة والتي م

تأثیرًا معنویًا ایجابیًا في ادارة المشاریع ) مجاالتھا الثالثة(تؤثر استراتیجیة العملیات " 
العالقة  هلھذ مقبوًال ًاھناك دعمأن یتضح ) 5-4(ومن خالل استقراء نتائج الجدول ، "اإلستراتیجیة

العملیات في إدارة  والتأثیر كما أفرزتھ نتائج التحلیل اللوغاریتمي الخطي للمتغیر استراتیجیة
إذ یستدل من النموذج النھائي ، المشاریع االستراتیجیة من خالل متغیراتھ الفرعیة السالفة الذكر

لمتغیر استراتیجیة العملیات بأنھ احتوى على بعض عناصر المتغیرات الفرعیة جمیعًا وذلك من 
  .بولھامما یدل على صحة ھذه الفرضیة وق، )X22, X26, X32, X33, X34(خالل 

  

ومن خالل استقراء نتائج تحلیل التولیفة الخماسیة اعاله نجد ان لالھداف العملیاتیة دورًا     
واضحًا في مفاعلة تاثیر استراتیجیة العملیات على ادارة المشاریع االستراتیجیة إذ ظھرت 

  .ضمن التولیفة المذكورة، )X33, X34(عناصر 
  

االتجاھات تشكلھ تولیفة شملت عناصر المتغیرات كافًة یالحظ بأن ھناك تفاعل ثماني        
إذ تبین ھذه العناصر ، )X22, X26, X32, X34, X37, X40, X42, X50(وتجسد ذلك في 

وتسعى للتقید ، من أن مجموعة ُنقل تركز اھتمامھا على العناصر الفنیة ذات الخبرة التكنولوجیة
، بتحلیل المخاطر المستقبلیة المحتملة وادارتھا وانھا تھتم، بأسس الرقابة على جودة منتوجاتھا

تحرص ، ویؤكد ھذا التوجھ بأن مجموعة ُنقل وھذا ما لمسھ الباحث من خالل الزیارات المیدانیة 
أن تضع خططھا االستراتیجیة في ضوء اھتمامھا بترتیب االھداف العملیاتیة وفقًا  على

، والتخطیط والرقابة على المنتوج،  العملیات الستراتیجیة العملیات من خالل مجاالت تكنولوجیا
  .وقیادة االدارة الفعالة والنظم الكفؤة

  

وربما یبدو ان ھذا التفسیر جاء منسجمًا مع العالقة المعنویة لمؤشرات إدارة المشاریع      
اإلستراتیجیة إذ عكس ذلك التحلیل ومن خالل نتائج التفاعل السابقة الذكر على أن التوجیھات 

عمال ومراقبتھا بحیث تتفق مع الجدول تھتم بمطابقة االنجاز لألستراتیجیة للمجموعة تجعلھا اال
وتراعي بذلك تحدید الجودة بالمستوى الذي یتناسب مع ، )X37(الزمني لكل نشاط في المشروع 

وھذا ، )X42(لكي تبني صورة ایجابیة لدى ذلك المستھلك ، )X40)(الجمھور(دخول المستھلكین 
أن تمتلك مجموعة ُنقل موارد رئیسة غیر متوفرة لدى ) ظھرتھ النتائجھذا ما أ(ب منھا یتطل

  ).X50(المنافسین اآلخرین 
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وقد تم تمثیل العالقات من خالل التولیفة األخیرة بتفاعالتھا الثماني أو للتولیفات األخرى       
من خالل النموذج ، والثنائیة، ثیةالثال، الرباعیة، الخماسیة، السداسیة، ضمن التفاعالت السباعیة

وثبتت معنویاتھا من خالل القیمة المشاھدة ، السابق الذكر) 5-4(النھائي المشار الیھ في الجدول 
، )G²=88.317(بالنسبة لالمكان االعظم للنموذج بكل تفاعالتھ المذكورة اعاله إذ بلغت 

وھذا یدل ، )61,66(لجدولیة وھي اكبر من ا، )45(وبدرجة حریة ) 0.016(وبمستوى معنویة 
مدى العالقة والتاثیر بین استراتیجیة العملیات على على مالءمة النموذج لكل التفاعالت ویؤشر 

، بالتوجھ نحو االھداف العملیاتیة وترتیب اولویاتھا واسبقیاتھا، وادارة المشاریع االستراتیجیة
) 5- 4(التحلیل الواردة في الجدول  ویمكن كتابة صیغة النموذج النھائي وفق ما ابرزتھ نتائج

  :بالشكل اآلتي

  

U+λ(22)(i)+λ(26)(j)+λ(32)(h)+λ(34)(k)+λ(37)(n)+λ(40)(m)+λ(42)(o) 

+λ(50)(p)+λ(22)(26)+λ(26)(32)+λ(22)(32)+λ(26)(37)+λ(34)(37)+ 

λ(37)(40)+λ(40)(42)+λ(22)(26)(32)+λ(26)(32)(34)+λ(34)(37)(40) 

+λ(37)(40)(42)+λ(40)(42)(50)+λ(22)(26)(32)(34)+λ(26)(32)(34)(37) 

+λ(32)(34)(37)(40)+λ(34)(37)(40)(50)+λ(22)(26)(32)(34)(37)+ 

λ(26)(32)(34)(37)(40)+λ(32)(34)(37)(40)(42)(50)+λ(26)(32)(34)(37) 

(40)(42)+λ(32)(34)(37)(40)(42)(50)+λ(22)(26)(32)(34)(37)(40)(42) 

+λ(26)(32)(34)(37)(40)(42)(50)+λ(22)(26)(32)(34)(37)(40)(42)(50) 

Log m(ijhknop) =  

  
 

 

أثر استراتیجیة " الخاصة بھذا الفصل التي استند الیھا التحلیل لمعرفة  ) الخمسة(ان الجداول       

قد أظھرت نتائج یمكن من خاللھا ، لمجموعة ُنقل" العملیات على ادارة المشاریع االستراتیجیة

لكي یكون مرشدًا لمتخذي القرار في المجموعة قید الدراسة في تأثیر استراتیجیة  وضع أنموذج

  ).1-4(العملیات على ادارة المشاریع اإلستراتیجیة كما ھو موضح في الشكل 
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  الفصل الخامس
  

  االستنتاجات والتوصیات
  
  
  

  اجاتاالستنت :المبحث األول                         
  

  التوصـیات: المبحث الثاني                         
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  الفصل الخامس

   
  والتوصیات االستنتاجات

  
تمثل ھذه األطروحة مسعى متواضعًا من قبل الباحث إلختیار مجموعة من الفرضیات ذات      

لمعتمدة في البحوث أخضعت لالختبار المنھجي وفق األصول ا، الصلة باستراتیجیة العملیات

توسیع : وقد قصد الباحث من ذلك أوًال، التطبیقیة في األردن عبر مجموعة ُنقل عینة البحث

توفیر : وثانیًا، المعرفة النظریة القائمة في ھذا المجال ضمن امكانات تطبیقھا في دول نامیة

زمة بشأن تاثیر المعلومات العلمیة التي تفید إدارة مجموعة ُنقل في إتخاذ القرارات الال

  .استراتیجیة العملیات في ادارة المشاریع االستراتیجیة
  

فان الفصل الحالي یمثل ، وبناءًا على التشخیص واالختبار وتحلیل المعلومات التاثیریة      

الدراسة من استنتاجات معتمدة النتائج النظریة  لھمتضمنًا ما توصلت ، خالصة جھود الباحث

علیھ ، كما انھا في ذات الوقت تمثل قاعده لوضع وصیاغة التوصیات، لھا سستأ التي  والعملیة

  :فإن ھذا الفصل بطبیعة الحال یتضمن مبحثین وعلى الشكل اآلتي

  

  .اإلستنتاجات: المبحث االول                      

  .التوصیات: المبحث الثاني                      
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  المبحث األول
  
  تاجاتاالستن

  
واالستنتاجات األساسیة ، یتناول المبحث خالصة مكثفة للخلفیة النظریة ومنھجیة البحث     

وستعرض كل ھذه االستنتاجات بشكل ینسجم مع ما تم تبویبھ ، المستخلصة من الدراسة المیدانیة
  .في ھیكل االطروحة

  .استنتاجات المراجعة النظریة: أوًال

  .نظریة مركزةوتتضمن ھذه االستنتاجات خالصة     

یتزاید التأكید على ضرورة اإلھتمام بإدارة المشاریع اإلستراتیجیة تطبیقًا على أساس مقاییسھا . 1
وتحولت الى محرك یقود استراتیجیة المنظمة مع التركیز على خلق الروابط الفعلیة ، ومتغیراتھا

  .الكلیة للمنظمة بین ممارسات ادارة المشاریع وممارسات االعمال للنھوض باالستراتیجیة
  

تتمثل    ، بأبعاد وعوامل تفوق، تمحورت االھتمامات المعاصرة الدارة المشاریع االستراتیجیة. 2
والتركیز على خدمة احتیاجات وتوقعات ،  والجودة،  مراقبة التكلفة،  الموارد، بالوقت

لى دراسة سلوك وعوامل أخرى تنظیمیة ترتكز فیھا ادارة المشاریع ع). الجمھور(المستھلكین 
كما أن للعوامل الكمیة  التي ، والجھة الراعیة للمشروع، نوالمدراء التنفیذیی، مدیر المشروع

لتخطیط ، )PERT,CPM(من خالل استخدام أدوات ، نبھت الدراسة الى ضرورة التركیز علیھا
  .لمشاریعأو قبول انظمة ادارة ا، مراجعة األداء، جدولة الموارد، المشاریع وتقدیر التكلفة

  
حیث یرتكز ، استھداف مدخل جدید للكیفیة التي یمكن من خاللھا تحسین قدرة ادارة المشاریع. 3

ھذا المدخل على فكرة اساسیة تتمثل في أن استراتیجیة العملیات تتحدد اھدافھا العملیاتیة في 
الل واستغ،  )جوانب البیئة الخارجیة(ضوء استغالل الفرص وتحویل التھدیدات الى فرص

  ).جوانب البیئة الداخلیة(وتحویل جوانب الضعف الى قوة ،  جوانب القوة
  

برزت اھمیة استراتیجیة العملیات من خالل اعطائھا بعدًا استراتیجیًا في اطار تحقیق االھداف . 4
یزة مما یعني انھا االكثر وعیًا بالقدرات المم، العملیاتیة المتمثلة بالكلفة والجودة والمرونة والتسلیم

  .عرفت على انھا اولویات للعملیات أو مقاییس لھذه القدرات،  داخل المنظمة والفرص خارجھا
  

ان الدراسة المنھجیة لمضمون استراتیجیة العملیات تحقق القدرة على تنفیذ الخطط الجدیدة . 5
تؤثر في ادارة المشاریع ، التي تحتاجھا المنظمة من خالل عملیات ذات بعد استراتیجي

  .ستراتیجیةاال
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وضوح طبیعة العالقة والتاثیر بین استراتیجیة العملیات وادارة المشاریع االستراتیجیة للمنشأة . 6

، واھمیة تحدید وتنظیم العالقة بین القدرات الممیزة للعملیات واسبقیاتھا التنافسیة، الصناعیة

ملیات وتوجھ القدرات والعمل على تطویر استراتیجیة العملیات لتساعد على كشف امكانات الع

التنافسیة بما یضمن انجاز اھداف العملیات التي تدعم المجاالت التنافسیة الدارة المشاریع 

 .االستراتیجیة
  

  .البناء المنھجياستنتاجات : ثانیًا
  

  :بشكل مختصر الفقرات اآلتیة، ویمكن ان یتناول الباحث ھنا     
  

العملیات وتحدید طبیعتھ واولویات االھداف العملیاتیة  اھتمام الباحثین والدارسین بمشكلة نظام. 1
على مستوى المشروع وطریقة ادارتھ كونھا تعتبر من المشكالت الواسعة والمعقدة وما زالت 

  .تفتح افاقًا جدیدة للبحث والدراسة والتطویر
  
لمالءمة ان دراسة مشكالت العملیات وادارة المشاریع من منظور استراتیجي الذي یعمل على ا. 2

مابین قدرات وامكانات العملیات وادارة المشاریع االستراتیجیة یساعد على مراجعة التحدیات 
  .الداخلیة والخارجیة لتعتبر من اھم اولویات مھام الباحثین في الجوانب الصناعیة واالنتاجیة

  
وجود قصور واضح في الدول النامیة بخصوص موضوع استراتیجیة العملیات وادارة . 3
  .لمشاریع االستراتیجیة ومتغیراتھا وقیاسھا بالنسبة للشركات الصناعیةا

  
یأتي بحثنا لیعالج مدى التاثیر الذي یمكن ان تحدثھ استراتیجیة العملیات على ادارة المشاریع . 4

االستراتیجیة في ظل اسبقیة االھداف العملیاتیة مع االخذ بعین االعتبار المتغیرات الذاتیة البیئیة 
  .بلدلكل 

  

قادت الى  التي أكدت نتائج الدراسة المیدانیة التي اعتمدھا الباحث في تشخیص مشكلتھ. 5
إذ تبین ان مجموعة ُنقل تولي ، تشخیص دقیق لظاھرة موجودة فعًال في مجموعة ُنقل المبحوثة

  .الستراتیجیة العملیات وتأثیرھا على إدارة المشاریع اإلستراتیجیة ًاھتمامإ
  
ثیر البیئة الدارة العلیا في مجموعة ٌنقل بشأن تأث عند محاولة التعرف على اتجاه ایقف البح. 6

من خالل ما أقمناه ، دارة المشاریع االستراتیجیةالعملیات وتأثیر األخیرة على إ على استراتیجیة

قوى خیص أي المتغیرات ذات التاثیر األجریناه من تحلیل نظري وتطبیقي لتشأمن فرضیات وما 

  .ردنیة الھامةإحدى المنظات األارة المشاریع االستراتیجیة في مجموعة ُنقل التي تعد دإفي 
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في ضوء نتائج العدید من الدراسات االداریة عامًة وادارة العملیات واالنتاج خاصًة التي اھتم . 7

فقد تم وضع مجموعة  من الفرضیات لغرض اختبارھا في مجموعة ُنقل ، بھا موضوع االطروحة

ن معظم ضیات صممت بشكل موضوعي ودقیق إذ إوقد أفادت النتائج ان ھذه الفر، الردن في ا

لى قبول الفرضیات الرئیسة ویعود ذلك الى طبیعة اھتمام مجموعة ُنقل إالتحلیالت توصلت 

  .بالتحلیل البیئي واستراتیجیة العملیات وادارة المشاریع االستراتیجیة
  
من خالل مصداقیة نموذج الدراسة إذ تحقق من خاللھ التصدي ، یمكن تعزیز االستنتاج اعاله. 8

الى مشكلة وھدف الدراسة في التعرف على كیفیة  أثر استراتیجیة العملیات على ادارة المشاریع 

لذلك اسھمت ھذه الدراسة في تقدیم اطار عملي لمتخذي القرار في ، االستراتیجیة في مجموعة ُنقل

رارات االكثر اھمیة في بناء ادارة كفؤة للعملیات عمومًا و استراتیجیة مجموعة ُنقل یفید بتحدید الق

اذ أظھرت نتائج التحلیل القویم والنماذج اللوغاریتمیة الخطیة بان معظم ، العملیات خصوصًا

المتغیرات الرئیسة والفرعیة للدراسة تساھم في تحدید االطار العملي الستراتیجیة العملیات وادارة 

  .ستراتیجیةالمشاریع اال
  
المدراء ممن یمتلكون معلومات واھتمامات باالستراتیجیة من منطلق ، شملت عینة الدراسة . 9

، حكمیة –فھي عینة نظامیة . مضامین استراتیجیة العملیات وترابطھا مع استراتیجیة المنظمة

لمفوضین ومدراء والمدراء ا، وبھذا المعنى فان الدراسة جاءت حصرًا شامًال بمدراء االدارة العلیا

وقد قام ، ومدراء المعامل والمصانع ومدیري المستوى األول من االداریین والفنیین، الشركات

یستنتج ) 87.5%(وكانت نسبة االستجابة ) 90(الباحث بتوزیع االستبانة على العینة التي بلغت 

نھم بامس الحاجة من ذلك بأن موضوع االطروحة الجدید في المنظمات االردنیة اثار االھتمام كو

  .الیھ
  

اعتمدت ، بغیة الوصول الى مؤشرات دقیقة وموحدة تخدم اھداف الدراسة  واختبار فرضیاتھ. 10

الدراسة على مجموعة من اسالیب التحلیل اإلحصائي والكمي للبیانات مثل التحلیل الوصفي 

  . میزيومعامالت بیرسون وارتباط الرتب لسبیرمان اضافة الى استخدام التحلیل الت

ھما التحلیل القویم واسلوب تحلیل الجداول التوافق ، وارتأى الباحث استخدام اسلوبین آخرین      

والذي اوصل الدراسة الى نتائج اكثر ، متعدد االتجاھات باستخدام النموذج اللوغاریتمي الخطي

نحدار المتعدد وتحلیل دقة مقارنة باالسالیب االحصائیة التقلیدیة المستخدمة كالتحلیل العاملي واال

  .الخ.......،التباین
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  .االساسیة من الجانب التطبیقي للدراسةستنتاجات اال: ثالثًا

  
السیاسات ( التابعة لھا أكدت الدراسة على امكانیة االعتماد على المتغیرات الرئیسة والفرعیة . 1 

، الموارد البشریة، االبداع(و. لتمثل البیئة الخارجیة) العوامل االقتصادیة، المنافسة، الحكومیة

  .لتمثل البیئة الداخلیة المؤثرة في استراتیجیة العملیات في مجموعة ُنقل) الھیكل التنظیمي
  
نتائج التحلیل الوصفي عن تركز استجابة المدیرین في الموافقة والموافقة بشدة على كشفت . 2 

عنصرًا في ) 34(ة العملیات البالغة معظم عناصر متغیرات البیئة الخارجیة والداخلیة واستراتیجی

  .مجموعة ُنقل
  

ولدى استخراج المؤشرات االحصائیة ألسلوب التحلیل القویم كشفت نتائجھ عن وجود     

رجیة مع استراتیجیة اارتباطات قویمة تربط مجموعتین من عناصر المتغیرات االولى البیئة الخ

  .یاتالعملیات والبیئة الداخلیة مع استراتیجیة العمل
  
تخطیط ، تكنولوجیا العملیات( شخصت الدراسة معنویة المتغیرات الرئیسة والفرعیة التابعة . 3

  .لتمثل مجاالت استراتیجیة العملیات لمجموعة ُنقل) االدارة والتنظیم، االنتاج  والرقابة
  
یجیة العملیات  كما أظھرت نتائج التحلیل القویم بأن متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة واسترات. 4

كانت مھمة في أنموذج الدراسة في إدارة  المشاریع االستراتیجیة حیث تفسر ، السالفة الذكر

  .بین كل متغیر من المتغیرات المذكورة ) 1.00(بوجود ارتباط قویم قدره 
  
شخصت الدراسة أن المدراء استجابوا لعناصر إدارة المشاریع االستراتیجیة وتمثل ذلك في . 5

وان ھذه العناصر تمثل كل مؤشرات ادارة المشاریع ، فقة والموافقة بشدة وثبت معنویتھاالموا

، التكلفة، )الجمھور(المستھلك ، الجودة، اإلستراتیجیة ومنھ امكانیة االعتماد على مؤشرات الزمن

  .الموارد
  
البیئتان على  ھمیة متغیراتأیتضح من تحلیل البیئة الخارجیة والداخلیة أن مجموعة ُنقل تؤكد . 6

أھمیة لھذا المتغیر في التأثیر والعالقة في  یات بإستثناء المنافسة إذ لم تعطاستراتیجیة العمل

إذ اتضح من الدراسة رفض قبول الفرضیة التي مفادھا بأن المنافسة لھا ، استراتیجیة العملیات

  .تأثیر على استراتیجیة العملیات
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باالعتماد على البیئة الداخلیة والخارجیة یدعم دراسة ان اتجاه مجموعة ُنقل في االردن . 7

)Bamberger,1989:81 ( ، عندما حددت متغیرات موحدة لقیاسھما والتي تمثلت في السیاسات

الھیكل ،  الموارد البشریة  ، واالبداع. الحكومیة والعوامل االقتصادیة في البیئة الخارجیة

  .التنظیمي  للبیئة الداخلیة
  
النتائج عن التاثیر الكبیر لالستقرار السیاسي على نشاطات المجموعة ایجابیًا  كما كشفت. 8

ن الھیكل التنظیمي أوقد تبین من اختبار الدراسة . وتشكل قیودًا على االستراتیجیات المتبعة

یتماشى للمجموعة مع استراتیجیاتھا المتبعة لتحقیق االھداف العملیاتیة ویسمح باالستجابة السریعة 

وانھا تولي االھتمام بالبحث والتطویر عالوة على استقرار مواردھا ، ییر حسب المؤثراتللتغ

  .البشریة
  
یعد اھتمام مجموعة ُنقل بالعوامل البیئیة مرحلة متطوره في االدراك االستراتیجي لفلسفة . 9

اریع لكونھا تؤثر على ادارة المش، تطویر استراتیجیة العملیات مع استراتیجیة المنظمة معًا

  .االستراتیجیة
  

یعود السبب في استقرار مجموعة ُنقل في مواردھا البشریة الى كونھا تعطي اھمیة كبیرة . 10

للبحث والتطویر وتسعى الى ان تطبق أنظمة تعویضات أفضل من األنظمة في الشركات 

ن أن على المدراء في الشركات أوھذه حقیقة تناولتھا دراسات وابحاث تنطلق من ، االخرى

ھمیة العنصر أر عن بأنھ مھما اوصلتھم التقنیة واألجھزة الى حال فانھا التكفي إذا لم تعّب ایدركو

البشري وھذا ما اتضح بأن مجموعة ُنقل تحرص على استخدام تقنیات وأسالیب تكنولوجیة حدیثة 

  .لموارد البشریةة لكبیر تولي عنایةمع ذلك فإنھا 
  

كانیة مجموعة ُنقل في المحافظة على العناصر الفنیة ذات الخبرة ام، عاله أویدعم االستنتاج . 11

ونتیجة لذلك ظھرت نتائج التحلیل ، )9- 3(ھ نتائج التحلیل القویم جدول تالتكنولوجیة وھذا ما أفرز

في العالقة والتاثیر بان متغیر الموارد البشریة یؤثر في استراتیجیة العملیات مما یعزز التكامل 

اءات والتكنولوجیا المستخدمة وبالتالي یجعل المجموعة تخطط وتراقب العملیات بین توظیف الكف

وینعكس كل ما ذكر من استنتاجات على ان لمنتوجات . االنتاجیة جیدًا على المدى البعید

  .فة لدى منظمات حمایة المستھلكالمجموعة صورة ایجابیة ومشّر
  

على إدارة المشاریع اإلستراتیجیة وذلك تكون  ن استراتیجیة العملیات تؤثرأاسفرت النتائج ب. 12

) االدارة والتنظیم، تخطیط االنتاج والرقابة، تكنولوجیا العملیات( مجاالت استراتیجیة العملیات 



107 
 

فقد أظھرت نتائج تحلیل ، مترابطة مما یعزز من قوتھا التاثیریة على إدارة المشاریع االستراتیجیة

  .  ثیر وانھا تساھم كثیرًا في المشاریع االستراتیجیةالقة والتأكان األعظم قوة ھذه العنسبة االم
   

أثر استراتیجیة "  الخاصة بالفصل الرابع التي استند الیھا التحلیل لمعرفة ) الخمسة(الجداول . 13

أظھرت نتائج یمكن من خاللھا ،  لمجموعة ُنقل"  دارة المشاریع االستراتیجیةالعملیات على إ

ن مرشدًا لمتخذي القرار في المجموعة عینة الدراسة في األثر والعالقة وضع مخطط لكي یكو

  ).1-4(كل ـالش  ح فيـا ھو موضـكم  ، الستراتیجیة العملیات على ادارة المشاریع اإلستراتیجیة
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  الثانيالمبحث 
  

  التوصــــیات
  

التوصیات  ذا المبحث مجموعة منسیتناول ھ، لمفردات الدراسة المیدانیة استكماًال       
دارة لمبحوثة في تعزیز كفاءة وفاعلیة إن تساعد ادارة مجموعة ُنقل اوالمقترحات التي یمكن أ

المشاریع االستراتیجیة وذلك باالعتماد على نتائج واستنتاجات الدراسة المطروحة سابقًا وعلى 
  :النحو التالي

  

وضحتھا ألعملیات وإدارة المشاریع االستراتیجیة التي أھمیة اعتماد أنموذج استراتیجیة ا :أوًال
الدراسة بشكل مخططات تقیم في ضوئھا انشطة استراتیجیة العملیات وإدارة المشاریع 

وقد تم من خالل العالقات االحصائیة تحدید  . االستراتیجیة وفق متغیراتھا الرئیسة والفرعیة
والخارجیة على استراتیجیة العملیات واالخیرة على طبیعة التاثیرات بین متغیرات البیئة الداخلیة 

  .ادارة المشاریع االستراتیجیة بحركیة االھداف العملیاتیة

، فقدرة ادارة المشاریع االستراتیجیة ال یمكن ان تتم بمعزل عن تحلیل تلك المتغیرات       
الل استراتیجیة ال من خإوتشخیص طبیعة  كل عنصر من ھذه المتغیرات والذي ال یمكن ان یتم 

  .ولویة االھداف العملیاتیةأالعملیات و

تأسیسًا على ذلك تأكدت أھمیة استراتیجیة العملیات في تحدید اسبقیة االھداف العملیاتیة       
  .في التاثیر على ادارة المشاریع االستراتیجیة) التسلیم، المرونة، الجودة، الكلفة(
  

مجاالت عدیدة ذات أھمیھ بالغة في ادارة المشاریع ) 1- 4شكل (یضم  أنموذج الدراسة :  ثانیًا

إذ تؤكد نتائج التفاعالت للنماذج اللوغاریتمیة الخطیة وجود عالقة وتاثیر بین البیئة . االستراتیجیة

تخطیط االنتاج ، تكنولوجیا العملیات(، الداخلیة والخارجیة وكل من متغیرات استراتیجة العملیات

على ادارة المشاریع االستراتیجیة في حین لم یحدد أنموذج تأثیر ، )تنظیماالدارة وال، والرقابة

  .وعالقة بین متغیر المنافسة واستراتیجیة العملیات

ھم تحد یواجھ الصناعي أ مثلت اوالبد لمجموعة  ُنقل أن تعطي أھمیة استثنائیة للمنافسة النھ     
رفة المنافسین ووضع السیاسات المعاصر والى اعتماد دراسة السوق ومتغیراتھ لغرض مع

  .واإلجراءات والخطط بھذا اإلتجاه
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  :ومن بین ما تم توصیتھ لتحقیق ذلك االھتمام مایأتي   

 .تدعیم استراتیجیة المنافسة وتالفي مبدأ التكلفة األقل .1

انشاء وحدة مستقلة یلقى على عاتقھا الحصول على المعلومات من السوق لغرض تطویر  .2
 .لتطویر المنتجاتافكار ابداعیة 

حد أوھو ، ات ذات جودة ساس التمیز بتقدیم منتوجأدراسة مبدأ استراتیجیة المنافسة على  .3
 .االھداف العملیاتیة المھمة االربعة

 
ھا وتشخیصھا وتحدید متغیرات الرئیسة والفرعیة منالعلى الرغم من اختیار عناصر : ثالثًا

ن ھناك عناصر أخرى تؤثر في ادارة أتبین ،  ستراتیجیةثیریة في ادارة المشاریع االعالقاتھا التأ

إذ ال یمكن حصر جمیع عناصر المتغیرات المؤثرة ، المشاریع االستراتیجیة لم تعتمدھا الدراسة

وھذا ما أكدتھ نتائج التحلیل القویم والنماذج ، في بحث واحد نظرًا لشمولیتھا واتساع نطاقھا

واستراتیجیة ، والخارجیة، ن عناصر متغیرات البیئة الداخلیةن ھناك العدید مأإذ ، اللوغاریتمیة

لذا یوصي الباحث بضرورة اكتشاف ، قد تؤثر في ادارة المشاریع االستراتیجیة، العملیات

تغیرات وعناصرھا وتحدید وتشخیص وتشخیص ھذه العناصر بدقة ودراستھا الى جانب ھذه الم

  .دارة المشاریع االستراتیجیةثیرھا على إتأ
 

ھداف الدراسات المستقبلیة والعلوم أبغیة الوصول الى مؤشرات دقیقة وموحدة تخدم : رابعًا

یوصي الباحث باستخدام اسلوب ، االداریة عامًة وادارة العملیات واالنتاج وادارة المشاریع خاصة

 :التحلیل القویم والنماذج  اللوغاریتمیة متعددة االتجاھات لكونھا تحقق اآلتي

ن أھو كیف یمكن ، لیل القویم على تساؤالت ترد كثیرًا للمھتمین في العلوم االداریةیجیب التح .1

نجد تولیفًا خطیًا لمجموعة  من المتغیرات ارتباطھا اكبر ما یمكن مع توفیق خطي لمجموعة 

 .ثانیة من المتغیرات

، صفیةیتناسب التحلیل القویم مع البیانات الحاویة على نوعین من المفردات الكمیة والو .2

اما صفر او (وھمیة  ًااما المفردة الوصفیة فتمثل قیود، فالمفردة الكمیة تمثل عنصرًا  واحدًا

وبذلك حسم ھذا التحلیل اشكاالت خاصة للدراسات التي تناولت استمارة االستبانة ) واحد 

 .لجمیع البیانات في التحلیل والعالقات التاثیریة
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الءمة ودقة في التحلیل والعالقة التاثیریة لكونھ یحدد النموذج اللوغاریتمي الخطي اكثر م .3
انسب تولیفة باستخدام طریقة التولیف النسبي المتكرر في التقدیر وذلك عن طریق ادخال 

 .واخراج كل عنصر مع تثبیت العناصر االخرى
ان المختصین في ادارة العملیات واالنتاج وادارة المشاریع یستخدمون طرائق احصائیة تشمل  .4

ددًا كبیرُا من االختبارات للفرضیات المختلفة بغیة اختبار مجموعة  بین عدد من المتغیرات ع
دخلت للنموذج ) غیر صحیحة(ن ھذه الطرائق تزید احتمال اعتماد عدد من المتغیرات أاال 

إن ھذا یحدث نتیجة التوسع الحاصل في استخدام . الجتیازھا االختبارات االحصائیة فقط
ن یحقق اسلوب التحلیل القویم والنموذج اللوغاریتمي  نتائج ادق أك یمكن وذل، الحاسوب

 .نتیجة المزاوجة بین الخبرة االداریة واالختبارات االحصائیة
 

تقدم الدراسة مقترحًا الستراتیجیة العملیات یقوم على افتراضات األطر النظریة ألراء  :خامسًا
محاور المھمة في ادراة المشاریع االستراتیجیة ال أحد وتبصر مضامین مھتمین وعلماء بمعالجة

وادارة العملیات وعلى الشركات في االردن ان تكون أكثر وضوحًا بقصد استیعاب ھذه العوامل 
  .والمتغیرات التي تؤثر في ادارة المشاریع االستراتیجیة

  
الستراتیجیة وضع یتطلب تحدید استراتیجیة العملیات وادارة المشاریع ا، تأكیدًا لما سبق: سادسًا

اولویات للمتغیرات المھمة وعناصرھا المؤثرة في ضوء مفاھیم االستراتیجیة وان التحدید 
فضل مؤشرات في دد الدور التنافسي للمجموعة ضمن أوالتوضیح لھذه المتغیرات ھو الذي یح

  .ھداف العملیاتیةأولویة األسبقیة وأادارة المشاریع االستراتیجیة من خالل تحدید 
  
المستھلك ، الجودة، الكلفة، الزمن(دارة المشاریع االستراتیجیة إمحاولة تسخیر مؤشرات : ابعًاس
التي شخصھا  المدیرون في الموافقة والموافقة بشدة وذلك من خالل اتاحة ) الموارد، )الجمھور(

فرص التعبیر الحقیقي في الرؤى الخاصة حول كیفیة تحقیق استراتیجیة عملیات لمنتوجات 
  .ینسجم مع تصوراتھا المستقبلیة الذيمجموعة بما یفید الشركة في الموقع التنافسي ال
  

التأكید على عناصر متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة التي افرزھا التحلیل القویم والتي : ثامنًا
تھا باالمكان استعمالھا لكونھا تشغل اكثر العناصر اھمیة من خالل ترابطھا المنطقي مما یعزز قو

  .التاثیریة
  

في اطار الدراسات المستقبلیة فان ھذه الدراسة تقترح ضرورة اجراء الدراسات التي : تاسعًا 
فیما ،  دارة المشاریعإدارة العملیات وة لمجاالت معرفیة جدیدة ضمن حقل إولیأتمثل محاولة 

االستراتیجیة وھذا  دارة المشاریعالعملیات وعوامل البیئة ومؤشرات إیتعلق بمفاھیم استراتیجیة 
ما یستلزم ضرورة تكرار ھذه الدراسة بمتغیراتھا أو اضافة متغیرات أخرى في شركات 
وقطاعات أخرى وقد یكون من المفضل استخدامھا للنموذج المعتمد في الدراسة من اجل العمل 

  .على حل مشاكل القطاعات الصناعیة في مجال استراتیجیة العملیات
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          مع الشكر والتقديرمع الشكر والتقدير
المعلومات العامةالمعلومات العامة: : أوالًأوالً

    المركــــز االداريالمركــــز االداري    القســم االداريالقســم االداري    اســـم الشــركةاســـم الشــركة
    المسـمى الوظیفيالمسـمى الوظیفي    التخصص المھنيالتخصص المھني    التحصیل العلميالتحصیل العلمي
    الحالة االجتماعیةالحالة االجتماعیة    ـــــــــرـــــــــرالعمـــــالعمـــــ    الجنــــــــــــــسالجنــــــــــــــس

    مـدة الخـبره السابقةمـدة الخـبره السابقة    مدة الخدمة بالشركةمدة الخدمة بالشركة    مدة الخدمة بالمنصبمدة الخدمة بالمنصب

  ::مالحظات عامةمالحظات عامة: : ثانياًثانياً
إستراتیجیة لوظیفة العملیات التي تھتم بكیفیة االستخدام إستراتیجیة لوظیفة العملیات التي تھتم بكیفیة االستخدام : " : " یقصد بإستراتیجیة العملیاتیقصد بإستراتیجیة العملیات  ..11

لعملیات في مستوى استراتیجیة لعملیات في مستوى استراتیجیة والربط بین اوالربط بین ا، ، األمثل لموارد المنظمة المادیة وغیر المادیةاألمثل لموارد المنظمة المادیة وغیر المادیة
بالكلفة بالكلفة بھدف تحقیق أھداف العملیات المتمثلة بھدف تحقیق أھداف العملیات المتمثلة ،  ،  االعمال واالستراتیجیة الكلیة للمنظمةاالعمال واالستراتیجیة الكلیة للمنظمة

  ".".من أجل تعزیز القدرات الممیزه للمنظمةمن أجل تعزیز القدرات الممیزه للمنظمة، ، ، ، والتسلیموالتسلیم، ، المرونةالمرونة، ، الجودة األعلىالجودة األعلى، ، المنخفضةالمنخفضة
، ، والعملیاتوالعملیات، ، جراءاتجراءاتواإلواإل، ، سلسلة من الممارساتسلسلة من الممارسات: " : " یقصد بإدارة المشاریع اإلستراتیجیةیقصد بإدارة المشاریع اإلستراتیجیة  ..22

تصف المدى الذي تخلق فیھ تصف المدى الذي تخلق فیھ ، ، التي عند النظر الیھا بشكل كليالتي عند النظر الیھا بشكل كلي، ، والسلوكیاتوالسلوكیات، ، واألدواتواألدوات
بھدف بھدف ، ، وممارسات األعمال المتمیزةوممارسات األعمال المتمیزة، ، المنظمة روابط فعالة بین ممارسات إدارة المشاریعالمنظمة روابط فعالة بین ممارسات إدارة المشاریع

  ".".النھوض باألھداف اإلستراتیجیة العامة للمنظمة النھوض باألھداف اإلستراتیجیة العامة للمنظمة 
  ).).  11/ /   22/ /   33/ /   44نزوًال الى نزوًال الى   55( ( ل من ل من المقیاس یتكون من خمسة درجات تتسلسالمقیاس یتكون من خمسة درجات تتسلس  ..33
للداللة للداللة   ))ال أتفق إطالقًاال أتفق إطالقًا، ، ال أتفقال أتفق، ، تأكدتأكدغیر مغیر م، ، أتفقأتفق، ، أتفق تمامًاأتفق تمامًا( ( استخدام العبارات التعریفیة استخدام العبارات التعریفیة   ..44

  ..على التدرج في قوة اإلجابةعلى التدرج في قوة اإلجابة
  ..أمام العبارة التي تعبر عن رأیكأمام العبارة التي تعبر عن رأیك) )   xx( ( یرجى وضع عالمة یرجى وضع عالمة   ..55
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ة وبيان مدى اتفاقكم مع مضامين كل واحدة منها ة وبيان مدى اتفاقكم مع مضامين كل واحدة منها يرجى قراءة كل عبارة من العبارات التالييرجى قراءة كل عبارة من العبارات التالي: : ثالثاًثالثاً
  ..لمجموعة نُقللمجموعة نُقل  بعوامل البيئة الداخلية و الخارجيةبعوامل البيئة الداخلية و الخارجيةمن حيث صلتها باالهتمام من حيث صلتها باالهتمام 

    55  44  33  22  11  
أتفق أتفق   العباراتالعبارات  المتغیراتالمتغیرات

  تمامًاتمامًا
غیر غیر   أتفقأتفق

  متأكدمتأكد
ال ال 
  أتفقأتفق

ال أتفق ال أتفق 
  إطالقًاإطالقًا

    مجال البیئة الخارجیةمجال البیئة الخارجیة  
  لسیاساتلسیاساتاا

الحكومیةالحكومیة
ر السياسي على نشاطات المجموعة ر السياسي على نشاطات المجموعة يؤثر االستقرايؤثر االستقرا  11

  ..ايجابياًايجابياً
          

22   تشكل سياسات التدخل الحكومية قيود على تشكل سياسات التدخل الحكومية قيود على
  ..االستراتيجيات المتبعة للمجموعةاالستراتيجيات المتبعة للمجموعة

          

33   لمنتجات المجموعة صورة إيجابية ومشرقة لدى لمنتجات المجموعة صورة إيجابية ومشرقة لدى
  ..منظمات حماية المستهلكمنظمات حماية المستهلك

          

                
  ..تواجه مجموعة نقل منافسة حادة في السوق تواجه مجموعة نقل منافسة حادة في السوق   44  المنافسةالمنافسة

  
          

تنطلق إستراتيجية المنافسة لمجموعة نُقل من مبدأ تنطلق إستراتيجية المنافسة لمجموعة نُقل من مبدأ   55  
  ..الكلفة األقلالكلفة األقل

          

تختار إدارة مجموعة نُقل  إستراتيجية المنافسة على تختار إدارة مجموعة نُقل  إستراتيجية المنافسة على   66  
  ..بتقديم منتجات ذات جودة أعلىبتقديم منتجات ذات جودة أعلى  التميزالتميزأساس أساس 

          

  
  العواملالعوامل

  اإلقتصادیةاإلقتصادیة
            ..يتم رصد وتحليل البيئة اإلقتصادية المحيطةيتم رصد وتحليل البيئة اإلقتصادية المحيطة  77

المجموعة عند وضع السياسة التسعيرية المجموعة عند وضع السياسة التسعيرية   تراعيتراعي  88  
  ..القوة الشرائية لألفرادالقوة الشرائية لألفراد

          

تواجه المجموعة صعوبة كبيرة في الحصول على تواجه المجموعة صعوبة كبيرة في الحصول على   99  
  . . مدخالت العمليات اإلنتاجيةمدخالت العمليات اإلنتاجية

          

                
    مجال البیئة الداخلیةمجال البیئة الداخلیة  

            ..تولي المجموعة أهمية كبيرة للبحث والتطويرتولي المجموعة أهمية كبيرة للبحث والتطوير  1010  االبـداعاالبـداع

هتمام بالتصميم ومالئمته لتوقعات هتمام بالتصميم ومالئمته لتوقعات تولي المجموعة إتولي المجموعة إ  1111  
  . . الجمهورالجمهور

          

تعمل المجموعة على ايجاد بيئة عمل محفزة تعمل المجموعة على ايجاد بيئة عمل محفزة   1212  
  . . لالبداعلالبداع

          

                
الموارد الموارد 
  البشریةالبشریة

تجد المجموعة إحتياجاتها من الموارد البشرية ذات تجد المجموعة إحتياجاتها من الموارد البشرية ذات   1313
  ..المهارات المختلفة محلياًالمهارات المختلفة محلياً

          

  ..ةةتتميز المجموعة بإستقرار مواردها البشريتتميز المجموعة بإستقرار مواردها البشري  1414  
  

          

تطبق إدارة المجموعة أنظمة تعويضات أفضل من تطبق إدارة المجموعة أنظمة تعويضات أفضل من   1515  
  ..األنظمة في الشركات األخرىاألنظمة في الشركات األخرى

          

  ..تحافظ المجموعة على تدريب وتطوير العاملينتحافظ المجموعة على تدريب وتطوير العاملين  1616  
  

          


الھیكل الھیكل 
  التنظیميالتنظیمي

يتماشى الهيكل التنظيمي للمجموعة مع يتماشى الهيكل التنظيمي للمجموعة مع   1717
  ..استراتيجياتها المتبعة لتحقيق األهدافاستراتيجياتها المتبعة لتحقيق األهداف

          

التنظيمي للمجموعة باإلستجابة التنظيمي للمجموعة باإلستجابة   يسمح الهيكليسمح الهيكل  1818  
  ..السريعة للتغيير حسب المؤثرات المختلفةالسريعة للتغيير حسب المؤثرات المختلفة
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بمجموعة من بمجموعة من   استراتيجيات العملياتاستراتيجيات العملياتتعكس األسئلة التالية آراءكم في مستوى تأثير تعكس األسئلة التالية آراءكم في مستوى تأثير : : رابعاًرابعاً
  ..أهداف العملياتأهداف العملياتالمتغيرات المحدة من حيث مجاالتها وأسبقية المتغيرات المحدة من حيث مجاالتها وأسبقية 


      55  44  33  22  11  

أتفق أتفق   اتاتررباباعـعـالال    المتغیراتالمتغیرات
  تمامًاتمامًا

غیر غیر   أتفقأتفق
  متأكدمتأكد

ال ال 
  أتفقأتفق

ال أتفق ال أتفق 
  إطالقًاإطالقًا

  تكنولوجیاتكنولوجیا
  العملیاتالعملیات

تقنيات واساليب تقنيات واساليب تحرص المجموعة على إستخدام تحرص المجموعة على إستخدام   1919
  ..تكنولوجية حديثةتكنولوجية حديثة

          

  ..  تستخدم المجموعة الحاسوب والبرامج الجاهزةتستخدم المجموعة الحاسوب والبرامج الجاهزة  2020  
  

          

تراعي المجموعة تحقيق التكامل بين توظيف تراعي المجموعة تحقيق التكامل بين توظيف   2121  
  ..تخدمة فيهاتخدمة فيهاالكفاءات والتكنولوجيا المسالكفاءات والتكنولوجيا المس

          

تراعي المجموعة المحافظة على العناصر الفنيه ذات تراعي المجموعة المحافظة على العناصر الفنيه ذات   2222  
  ..الخبرة التكنولوجية الخبرة التكنولوجية 

          

يتوفر لدى المجموعة تكنولوجياعمليات توفر لها يتوفر لدى المجموعة تكنولوجياعمليات توفر لها   2323  
  ميزة تنافسيةميزة تنافسية

          

  تخطیطتخطیط                
  االنتاجاالنتاج

  والرقابةوالرقابة

يتميز نظام تخطيط ورقابة العمليات في المجموعة يتميز نظام تخطيط ورقابة العمليات في المجموعة   2424
  ..مل والبعيد المدى للطاقة اإلنتاجيةمل والبعيد المدى للطاقة اإلنتاجيةبالتخطيط الشابالتخطيط الشا

          

تقوم المجموعة بالمعالجة السريعة للتوقفات في مسار تقوم المجموعة بالمعالجة السريعة للتوقفات في مسار   2525  
  ..عمليات االنتاجعمليات االنتاج

          

  جودةجودةة على التقيد بأسس الرقابة على ة على التقيد بأسس الرقابة على تحافظ المجموعتحافظ المجموع  2626  
  ..المخرجاتالمخرجات

          

تستخدم المجموعة معايير واضحة ومكتوبة لتقييم تستخدم المجموعة معايير واضحة ومكتوبة لتقييم   2727  
  ..أداء عمليات اإلنتاجأداء عمليات اإلنتاج

          

) ) الحاسوبالحاسوب((تستخدم المجموعة انظمة الرقابة اآللية تستخدم المجموعة انظمة الرقابة اآللية   2828  
  ..على مسار عمليات االنتاجعلى مسار عمليات االنتاج

          

  

  اإلدارةاإلدارة
  والتنظیموالتنظیم

تركز المجموعة على مبدأ المشاركة في عملية اتخاذ تركز المجموعة على مبدأ المشاركة في عملية اتخاذ   2929
  ..القرارالقرار

          

  ..تعمل المجموعة على تحقيق التكامل العموديتعمل المجموعة على تحقيق التكامل العمودي  3030  
  

          

تكامل بين تكامل بين تحافظ ادارة المجموعة على تحقيق التحافظ ادارة المجموعة على تحقيق ال  3131  
  ).).العملياتالعمليات، ، التسويقالتسويق، ، الماليةالمالية((االستراتيجيات الوظيفية االستراتيجيات الوظيفية 

          

تهتم المجموعة بتحليل المخاطر المستقبلية المحتملة تهتم المجموعة بتحليل المخاطر المستقبلية المحتملة   3232  
  ..وادارتهاوادارتها

          

  

أھداف أھداف 
  العملیاتالعملیات

تهتم المجموعة بأهمية األهداف االستراتيجية تهتم المجموعة بأهمية األهداف االستراتيجية   3333
  ).).التسليمالتسليم، ، المرونة المرونة ، ، النوعية النوعية ، ،   الكلفةالكلفة((للعمليات للعمليات 

          

تهتم المجموعة بترتيب اهداف العمليات حسب تهتم المجموعة بترتيب اهداف العمليات حسب   3344  
  ..اولوياتهااولوياتها
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  إدارة المشاريع اإلستراتيجيةإدارة المشاريع اإلستراتيجيةتعكس األسئلة التالية آراءكم في مستوى تأثير إهتمام تعكس األسئلة التالية آراءكم في مستوى تأثير إهتمام : : خامساًخامساً
  . . بمجموعة من المتغيراتبمجموعة من المتغيرات


      55  44  33  22  11  

أتفق أتفق   اتاتارارالعـبـالعـبـ    المتغیراتالمتغیرات
  تمامًاتمامًا

غیر غیر   أتفقأتفق
  متأكدمتأكد

ال ال 
  أتفقأتفق

ال أتفق ال أتفق 
  قًاقًاإطالإطال

تحرص إدارة المشاريع على إستخدام اساليب بحوث تحرص إدارة المشاريع على إستخدام اساليب بحوث   3535  الزمنالزمن
لتقليل الزمن المطلوب لتقليل الزمن المطلوب ، ،   ((PPEERRTT  ,,  CCPPMM  ))العملياتالعمليات

  ..في العملياتفي العمليات

          

يراعى عند وضع خطة التنفيذ للمشاريع اإلطار يراعى عند وضع خطة التنفيذ للمشاريع اإلطار   3636  
الزمني الالزم للتنفيذ ويحدد وقت البداية ووقت الزمني الالزم للتنفيذ ويحدد وقت البداية ووقت 

  ..النهاية للمشروعالنهاية للمشروع

          

از لألعمال ومراقبتها بحيث تتفق مع از لألعمال ومراقبتها بحيث تتفق مع يتم مطابقة اإلنجيتم مطابقة اإلنج  3737  
  ..الجدول الزمني لكل نشاط في المشروعالجدول الزمني لكل نشاط في المشروع

          

  
تلتزم إدارة المشاريع بمعايير الجودة وتعتبرها من تلتزم إدارة المشاريع بمعايير الجودة وتعتبرها من   3838  الجودهالجوده

  ..األولوياتاألولويات
          

تتقيد ادارة المشروع بدرجات الجوده المتبعة في تتقيد ادارة المشروع بدرجات الجوده المتبعة في   3939  
  ..الشركة األم الشركة األم 

          

يتناسب مع يتناسب مع   يراعى تحديد الجودة بالمستوى الذييراعى تحديد الجودة بالمستوى الذي  4040  
  ..دخول شرائح المستهلكيندخول شرائح المستهلكين

          

  
المستھلك المستھلك 

  ))الجمھورالجمھور((
، ، تراعي إدارة المشروع إحتياجات ورغبات المستهلكتراعي إدارة المشروع إحتياجات ورغبات المستهلك  4141

  ..من منطلق أن الزبون هو األساسمن منطلق أن الزبون هو األساس
          

تحافظ إدارة المشروع على بناء الصورة الذهنية تحافظ إدارة المشروع على بناء الصورة الذهنية   4242  
  ..اإليجابية لدى المستهلكاإليجابية لدى المستهلك

          

  ..جداول تسليم دقيقةجداول تسليم دقيقةتلتزم المجموعة بإعداد وتنفيذ تلتزم المجموعة بإعداد وتنفيذ   4343  
  

          

  
  التكلفةالتكلفة

  
تستخدم المجموعة أنظمة رقابة فعالة في إدارة تستخدم المجموعة أنظمة رقابة فعالة في إدارة   4444

  ..مشاريعها لخفض تكاليف عمليات االنتاجمشاريعها لخفض تكاليف عمليات االنتاج
          

تقوم المجموعة بالتخطيط اليجاد الطاقة البديلة  تقوم المجموعة بالتخطيط اليجاد الطاقة البديلة    4545  
  ..لغايات خفض التكلفةلغايات خفض التكلفة

          

  ..تستخدم المشاريع تكنولوجيا متطورة لتقليل التكلفةتستخدم المشاريع تكنولوجيا متطورة لتقليل التكلفة  4646  
  

          

  
تهتم المجموعة بإيجاد الموارد التي تحقق لها ميزة تهتم المجموعة بإيجاد الموارد التي تحقق لها ميزة   4747  المواردالموارد

  ..تنافسيةتنافسية
          

تهتم ادارة المشاريع بالبحث عن الموارد  المالئمة تهتم ادارة المشاريع بالبحث عن الموارد  المالئمة   4848  
  . . لتحقيق األهدافلتحقيق األهداف

          

تهتم المجموعة من خالل مشاريعها بالمحافظة على تهتم المجموعة من خالل مشاريعها بالمحافظة على   4949  
التقافة التنظيمية والسمعة التقافة التنظيمية والسمعة ((الموارد غير الملموسة الموارد غير الملموسة 

  ).).المة التجاريةالمة التجاريةوالعوالع

          

تمتلك المجموعة موارد رئيسة غير متوفرة لدى تمتلك المجموعة موارد رئيسة غير متوفرة لدى   5050  
  ..المنافسينالمنافسين

          

  

  


