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امللخص 1

تهدف الدراسة إلى استكشاف طبيعة عالقة االرتباط واألثـر بيـن متطلبات التبصر االستـراتيجي )الحوار االستـراتيجي، 
الوعــي االستـــراتيجي، ذكاء األعمــال، تكامــل القــدرات( وتحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم )املتطلبــات اإلداريــة، املتطلبــات 
الفنيــة(، وتلخصــت مشــكلة الدراســة فــي عــدد مــن التســاؤالت البحثيــة مــن بينهــا هــل لــدى املصانــع املبحوثــة فكــرة واضحــة 
املعالــم عــن ممارســات التبصــر االستـــراتيجي والتصنيــع املتقــدم؟  هــل تمتلــك املصانــع املبحوثــة متطلبــات قائمــة فعــال للتصنيع 
املتقــدم؟ وللبحــث فــي مشــكلة الدراســة تمــت صياغــة عــدد مــن الفرضيــات منهــا وجــود عالقــة ارتبــاط واثـــر معنــوي للتبصــر 
أنمــوذج  تصميــم  تــم  واختبــار فرضياتهــا  الدراســة  مشــكلة  وملعالجــة  املتقــدم،  التصنيــع  متطلبــات  تحقيــق  فــي  االستـــراتيجي 

معتمــًدا علــى متطلبــات التبصــر االستـــراتيجي كمتغيـــر مســتقل والتصنيــع املتقــدم كمتغيـــر معتمــد.  

التبصــر  متطلبــات  لدراســة  فقــرة   )46( مــن  تألفــت  اســتبانة  وبتطويـــر  التحليلــي  الوصفــي  املنهــج  علــى  االعتمــاد  وتــم 
االستـــراتيجي وعالقــة ارتباطهــا واثـــرها فــي التصنيــع املتقــدم، فــي عينــة مــن مصانــع الشــركة العامــة للمنتوجــات الغذائيــة فــي 
بغــداد، وبلــغ عــدد األفــراد املبحوثيـــن )162( مــن القيــادات اإلداريــة  فــي املصانــع املبحوثــة، وتــم اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة 
بـــرنامج )SPSS: V. 23(. ومــن هــذه النتائــج وجــود مســتويات  إلــى نتائجهــا باســتخدام  ملعالجــة البيانــات وتحليلهــا والوصــول 
معنويــة وموجبــة مــن التــالزم بيـــن التبصــر االستـــراتيجي و التصنيــع املتقــدم فــي املصانــع املبحوثــة، أي أنــه كلمــا تحســنت قــدرات 
املصانــع املبحوثــة فــي التبصــر االستـــراتيجي فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تمكيـــن تلــك املصانــع مــن اســتيفاء متطلبــات التصنيــع املتقــدم، 
وأوصــت الدراســة املصانــع املبحوثــة بضــرورة تعزيــز مســتويات الحــوار االستـــراتيجي فــي املنظمــات املبحوثــة وتدعيمهــا بثقافــة 
الحــوار مــع كافــة ذوي العالقــة واملصالــح فيهــا وباألخــص العامليـــن لديهــا وبمــا يحقــق أهــداف املنظمــة فــي االرتقــاء بمســتويات 

تلبيــة متطلبــات التصنيــع املتقــدم. 

الكلمات املفتاحية: التبصر االستـراتيجي، الحوار االستـراتيجي، الوعي االستـراتيجي، ذكاء األعمال، تكامل القدرات، التصنيع 
املتقدم.

املقدمة

إن القــدرة علــى التواصــل أو االرتبــاط باملســتقبل وتغيـــراته، وإمكانياتــه وبأشــكاله املختلفــة أمــًرا بالــغ األهميــة، ســواء علــى 
املســتوى الدولــي أو املنظمــي أو حتــى علــى املســتوى الفــردي، ولكــن التغيـــرات ليســت دائًمــا أمــر حتمــي يســتحيل التأثيـــر فيــه، 
وهــذا الــكالم ينطبــق ســواء كان مقصــود منــه املجتمعــات بـــرمتها أو منظمــات األعمــال بشــكل خــاص، فقــد تتأثـــر التطــورات 
تجــاه  يعملــون  الذيـــن  الفاعليـــن  األطــراف  مــن  الكثيـــر  قبــل  مــن  بــذل جهــود منســقة  بشــرط  بجهودنــا   وتتشــكل  املســتقبلية 
تحقيــق نفــس الهــدف، ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل التبصــر الــذي يتعلــق فــي االرتبــاط باملســتقبل بأســلوب فاعــل وذو كفــاءة 

 *  تم استالم البحث في يناير 2019، وقبل للنشر في مايو 2019، وتم نشره في ديسمبر 2020.
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التبصــر االستـــراتيجي)الحوار االستـــراتيجي،  بيـــن متطلبــات  إلــى استكشــاف طبيعــة عالقــة االرتبــاط واألثـــر  الدراســة  تهــدف 
الوعــي االستـــراتيجي، ذكاء األعمــال، تكامــل القــدرات( وتحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم )املتطلبــات اإلداريــة، املتطلبــات الفنيــة(، 
وتلخصــت مشــكلة الدراســة فــي عــدد مــن التســاؤالت البحثيــة مــن بينهــا هــل لــدى املصانــع املبحوثــة فكــرة واضحــة املعالــم عــن ممارســات 
التبصــر االستـــراتيجي والتصنيــع املتقــدم؟  هــل تمتلــك املصانــع املبحوثــة متطلبــات قائمــة فعــال للتصنيــع املتقــدم؟ وللبحــث فــي مشــكلة 
فــي تحقيــق متطلبــات  للتبصــر االستـــراتيجي  واثـــر معنــوي  ارتبــاط  منهــا وجــود عالقــة  الفرضيــات  مــن  عــدد  تمــت صياغــة  الدراســة 
التصنيــع املتقــدم، وملعالجــة مشــكلة الدراســة واختبــار فرضياتهــا تــم تصميــم أنمــوذج معتمــدا علــى متطلبــات التبصــر االستـــراتيجي 
كمتغيـــر مستقل والتصنيع املتقدم كمتغيـــر معتمد.   وتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وبتطويـــر استبانة تألفت من )46( 
فقــرة لدراســة متطلبــات التبصــر االستـــراتيجي وعالقــة ارتباطهــا واثـــرها فــي التصنيــع املتقــدم، فــي عينــة مــن مصانــع الشــركة العامــة 
للمنتوجــات الغذائيــة فــي بغــداد، وبلــغ عــدد األفــراد املبحوثيـــن  )162( مــن القيــادات اإلداريــة  فــي املصانــع املبحوثــة، وتــم اســتخدام 
األســاليب اإلحصائيــة ملعالجــة البيانــات وتحليلهــا والوصــول إلــى نتائجهــا باســتخدام بـــرنامج )SPSS: V. 23(. ومــن هــذه النتائــج وجــود 
مســتويات معنويــة وموجبــة مــن التــالزم بيـــن التبصــر االستـــراتيجي و التصنيــع املتقــدم فــي املصانــع املبحوثــة، أي أنــه كلمــا تحســنت 
قــدرات املصانــع املبحوثــة فــي التبصــر االستـــراتيجي فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تمكيـــن تلــك املصانــع مــن اســتيفاء متطلبــات التصنيــع املتقــدم، 
وأوصــت الدراســة املصانــع املبحوثــة بضــرورة تعزيــز مســتويات الحــوار االستـــراتيجي فــي املنظمــات املبحوثــة وتدعيمهــا بثقافــة الحــوار 
مــع كافــة ذوي العالقــة واملصالــح فيهــا وباألخــص العامليـــن لديهــا وبمــا يحقــق أهــداف املنظمــة فــي االرتقــاء بمســتويات تلبيــة متطلبــات 

التصنيــع املتقــدم. 
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والتقــدم  العالمــي  التنافــس  بتزايــد  يتســم  اليــوم  األعمــال  بيئــة  واقــع  كان  وملــا   ،)Andersen & Rasmussen, 2014: 4(
التكنولوجــي، وهــذا أدى إلــى تحــول األولويــات االستـــراتيجية تجــاه الجــودة وفاعليــة الكلفــة واالســتجابة إلــى تغيـــرات الســوق 
التقليــدي أدى  التصنيــع  الزبــون وزيادتهــا، وعــدم كفــاءة  تغيـــر توقعــات  أن  عــن   

ً
)Gunawardana, 2006: 117(، فضــال

صنعيـــن إلــى أن يأخــذوا بنظــر االعتبــار مناهــج تصنيــع جديــدة تســمح بجــودة ومرونــة عاليتيـــن وبكلفــة أقــل، وكان أحــد 
ُ
بامل

الخيــارات املهمــة هــو  التصنيــع املتقــدم الــذي تطبــق مــدى مــن التكنولوجيــات التــي تســتفيد مــن الحواســيب للســيطرة علــى 
الدقيقــة  واإللكتـــرونيات  املعلومــات  تكنولوجيــا  مــع  تجتمــع  تصنيــع  ومكائــن  تقنيــات  وتشــمل  التصنيــع ومراقبتهــا،  عمليــة 

 .)Babić et al., 2017: 13( فــي عمليــة التصنيــع  ممارســات جديــدة 

     والتبصر االستـــراتيجي يسهم في دعم عمليات التصنيع وتوجهه لغرض اكتشاف التهديد عبـــر الزمن، وعلى منظمات 
التصنيع أن تستخدم اإلشارات الضعيفة من محيطها وخاصة من بيئة العلوم والتكنولوجيا والبيئة السياسية واالجتماعية 
والثقافيــة والتنافســية، وهــذا مــا تنطــوي عليــه عمليــة التبصــر االستـــراتيجي، ونشــاطات الــذكاء التقنــي املرتبطــة باملســتقبل 
والــذي يتعامــل مــع تشــخيص وتقييــم اســتخدام اإلشــارات الضعيفــة واملعلومــات حــول التقنيــات الجديــدة أو التقنيــات التــي 
فــي عمليــات التعلــم   عــن اســتخدام التبصــر االستـــراتيجي 

ً
ســوف تتوقــف عــن العمــل )Rohrbeck, et al., 2007: 3(، فضــال

واإلبــداع والقــدرة علــى االســتجابة إلــى التغيـــرات فــي املحيــط االستـــراتيجي، فالســيناريوهات والخيــارات الحقيقيــة أدوات قيمــة 
فــي البيئــة الكليــة بصــورة نظاميــة ممــا يســمح  لجمــع ومعالجــة وتنظيــم املعرفــة حــول الحــدث املســتقبلي والتغييـــر املحتمــل 
للمدراء االستعداد التخاذ الخطوات املطلوبة ما أن يتبدد عدم التأكد، السيما في مواجهة التحديات التي تفرضها استخدام 

.)Andersen & Rasmussen, 2014: 4( تكنولوجيــا متقدمــة

مشكلة الدراسة
فــي إطــار فلســفتها املرتكــزة علــى املوضوعيــة ومعرفــة مــدى قــوة االرتبــاط والتأثيـــر بيـــن كل  صيغــت مشــكلة الدراســة 
متغيـــراته وبالتالــي إمكانيــة وضــع الحلــول املنطقيــة والتـــرابط الواضــح والصحيــح بيـــن متغيـــراته، ومــن خــالل اســتقراء نتائــج 
بشــكل  الغذائيــة  والصناعــات  عــام،  بشــكل  العراقيــة  الصناعــة  أن  تبيـــن  املنطقــة،  فــي  أجريــت  التــي  والدراســات  البحــوث 
خــاص تشــهد ضعًفــا واضًحــا فــي قدراتهــا اإلنتاجيــة، إذ تعانــي مــن توقــف عــدد مــن الخطــوط اإلنتاجيــة، وتقــادم التكنولوجيــا 
 عــن الــدور األسا�ســي الــذي لعبتــه األزمــات والتيــارات السياســية التــي يتعــرض لهــا البلــد الســيما فــي أثنــاء 

ً
املســتخدمة فيهــا، فضــال

فتـرة إجراء الدراسة الحالية على الرغم من وجود طرائق عدة وأساليب حديثة لإلنتاج، حيث تبيـن إنها تعاني من محدودية 
اإلملــام بتكنولوجيــا التصنيــع املتقــدم، وكمــا أشــار كال مــن )علــي ونظمــي، 2017: 337( إلــى ضــرورة إدخــال تحســينات مســتمرة 
علــى نشــاط الصناعــات الغذائيــة وتحديــث التكنولوجيــا املســتخدمة فــي هــذا القطــاع ورفــده بخبـــرات ومعرفــة متطــورة، وهــذا 
فــي الــدول املجــاورة، وعلــى هــذا  فــي مصافــي الصناعــات الغذائيــة  يســتلزم إجــراء دراســات علميــة علــى هــذا القطــاع لوضعــه 
األســاس جــاءت توجهــات الدراســة لبحــث إســهام التبصــر االستـــراتيجي فــي تحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم. وبنــاًء علــى مــا 

ســبق يمكــن تلخيــص املشــكلة فــي التســاؤالت اآلتيــة:

هل لدى املصانع املبحوثة فكرة واضحة املعالم عن ممارسات التبصر االستـراتيجي والتصنيع املتقدم؟ - 

هل تمتلك املصانع املبحوثة متطلبات قائمة فعال للتصنيع املتقدم؟- 

 إلى التبصر االستـراتيجي في املصانع عينة الدراسة؟  - 
ً
هل إن  تدني أو ارتفاع مستوى الوصول للتصنيع املتقدم يعود فعال

اإلطار النظري وتصميم منهج الدراسة: 

اإلطار املفاهيمي والنظري للدراسة
: التبصر االستـراتيجي

ً
أوال

مفهوم التبصر االستـراتيجي 1-

تشيـــر األدبيــات إلــى أن موضــوع التبصــر االستـــراتيجي هــو مــن املوُضوعــات الناشــئة ومجــال البحــث فيــه واســع االنتشــار 
ولكنها ال تزاُل في مرحلة التطور. واَن البحوث العلمية في هذا املجال حتى يومنا هذا كانت على األغلب وصفية واستكشافية، 
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 علــى املنظمــات وعلــى علــم 
ً
 حديثــا

ً
إذ ال تــزال األســس النظريــة ملفهــوم التبصــر فــي طــور التطــور الفلســفي، وهــو يعــد موضوعــا

.)Hideg,, 2007: 51(  وأكتســب أهمية كبيـــرة في الحقبة األخيـــرة من القرن العشريـــن ،
ً
اإلدارة عموما

فالتبصــر لغــة هــو التطلــع لل�ســيء، حتــى يبصــره ويبينــه أي يتطلــع إليــه، وعــرف قامــوس )اكســفورد، 2005( التبصــر 
)Foresight( بأنــه القــدرة علــى توقــع مــا هــو ممكــن الحــدوث واســتخدام هــذا التوقــع لألعــداد )التهيــؤ( للمســتقبل، ويعرفــه 
قامــوس وبستـــر Webster علــى أنــه: التفكيـــر فيمــا يتعلــق بمتطلبــات املســتقبل، وهــو قــدرة يشتـــرك بهــا البشــر وتســاعدهم 
علــى التصــور املســبق  للحتميــات املســتقبلية، ودراســتها ونمذجتهــا وصنعهــا واالســتجابة لهــا )Voros, 2003: 5(. وإن التبصــر 
االستـــراتيجي هــو طريقــة يتــم الحصــول فيهــا علــى وجهــة نظــر ملــا يحملــه املســتقبل، والعمــل مــن تلــك النظــرة رجوًعــا   إلــى تحديــد 

.)Hines & Bishop, 2006: 71( مــا هــي الخطــوات املطلــوب اتخاذهــا اليــوم فــي جهــود الوصــول إلــى مســتقبل مفضــل غــًدا

ويـــرى كال مــن )Baker & Sinkula, 2007: 321(  أنــه عمليــة تطويـــر سلســلة مــن الــرؤى تنظــر إلــى املســتقبل، وتهــدف إلــى 
سيـــرة، والتوجهــات التــي تــؤدي إلــى التطــور املســتقبلي باإلضافــة إلــى محاولــة فهــم العالقــة الديناميكيــة بيـــن 

ُ
تعريــف العوامــل امل

الســياقات واألســئلة املطروحــة والتوجهــات والعوامــل الدافعــة، ويعرفهــا )Rohrbeck & Arnold, 2008: 3( عمليــة تشــخيص 
وتقييــم واســتخدام اإلشــارات الضعيفــة )Weak Signal( التــي يكــون مصدرهــا البيئــات السياســية واالجتماعيــة – الثقافــة 
والبيئــات التنافســية باإلضافــة إلــى العلــوم والتقنيــات للتعــرف علــى التهديــدات والفــرص أو التحذيـــر منهــا فــي مراحــل مبكــرة، 
والتــي فــي ضــوءه يتــم تحديــد الطــرق واألطــراف الفاعلــة والعمليــات واألنظمــة املطلوبــة فــي تعزيــز املوقــع التناف�ســي للمنظمــة، فــي 
حيـن يـرى  )Habegger, 2009: 2( بأنه محاولة مقصودة لتوسيع حدود االدراك ولتوسيع الوعي بالقضايا واألحوال الناشئة 
ويهــدف إلــى  دعــم الفكــر االستـــراتيجي، واتخــاذ القــرار مــن خــالل نتائــج مجموعــة مــن الطــرق املمكنــة مــع فهــم كيفيــة حــل شــفرة 
 Andersen  &( املســتقبل حيــث يقــوم بجمــع الــرؤى واإلجــراءات واألحــداث ملســتوى البحــوث والدراســات املســتقبلية، أمــا
Rasmussen, 2014: 4( فُيعرفــان التبصــر االستـــراتيجي علــى أنــه عمليــة نظاميــة تحليليــه تفاعليــة موجهــة للمســتقبل تســاهم 
مســاهمة جزئيــة إلــى رؤيــة  مشتـــركة تـــرتبط بتطــورات طويلــة األمــد بالعلــوم والتقنيــات واألعمــال واملجتمــع وهــو يســهل جزئيــا 
توحيــد صفــوف مجموعــات أصحــاب املصالــح املرتبطيـــن بتطــورات مرغوبــة مــن خــالل االستـــراتيجيات والقــرارات واألفعــال 
يـــرى كال مــن )Serb & Cicioc, 2015: 95( بأنــه عمليــة تطلــع نحــو املســتقبل لتوقــع طبيعــة  املتـــرابطة، وفــي نفــس الصــدد 
وأهميــة التغيـــرات والتطــورات املســتقبلية قبــل أن تحــدث، بهــدف فتــح مــدى موســع مــن املــدارك تجــاه الخيــارات االستـــراتيجية 

املتوفــرة لكــي يصبــح صنــع القــرار االستـــراتيجي أكثـــر حكمــة.

وفــي ضــوء مــا ســبق يضــع الباحثــان التعريــف اإلجرائــي اآلتــي للتبصــر االستـــراتيجي والــذي مفــاده؛ بأنــه نظــام ذو عمليــات 
 ملــرة واحــدة وإنمــا 

ً
 أو نشــاطا

ً
نظاميــة تشــاركيه لصياغــة ذكاء مســتقبلي مــن خــالل تحليــل الوضــع الحالــي، وهــو ليــس حدثــا

عمليــة مســتمرة لبنــاء رؤيــة متوســطة إلــى طويلــة األمــد تســتهدف القــرارات الحاليــة واملســتقبلية، فهــو االســتعداد األفضــل 
ملختلــف اآلفــاق املســتقبلية، وينتــج مــن تقــارب توجهــات تدفــع بالتطويـــرات الحديثــة فــي مياديـــن تحليــل أبعــاد إدارة األعمــال 

والصناعــة، وفــي ضــوء  رؤيــة استـــراتيجية وذكاء تـــرقبي. 

أهمية التبصر االستـراتيجي 2-

أمــا بصــدد أهميــة التبصــر االستـــراتيجي فإنهــا تكمــن بقدرتــه علــى خلــق و توليــد أفــكار جديــدة خــارج نطــاق التفكيـــر 
الحالــي للمــدراء، كمــا يتصــف بقدرتــه علــى توليــد تصــور شــامل لألحــداث املثيـــرة لالهتمــام، والتــي هنــاك درجــة مــن التأكــد فــي 

)Kuosa, 2014: 32( لهــا ظهورهــا أو حدوثهــا ووضــع البدائــل 

وُيعد التبصر االستـــراتيجي وسيلة للتفكيـــر في التخطيط للمستقبل والذي يزيد بدوره املتطلب االستـــراتيجي للمنظمة 
فــي وضــع االستـــراتيجيات )Schilperoord, 2005: 9(. وقــد وجــدت الكثيـــر مــن البحــوث ان املنظمــات قــادرة علــى املــدى الطويــل 

.)Andersen  & Rasmussen, 2014: 4( أن تحقق منافع تنافسية إذا ساهمت في صنع تطور مستقبلي

ويـرى )Vecchiato, 2012: 443( إن أهم املنافع الرئيسة للتبصر االستـراتيجي تكمن في إقامة عمليات التعلم املخطط 
حــول املســتقبل، الــذي يعــزز قــدرات املنظمــة علــى االســتجابة بســرعة وفاعليــة أكبـــر إلــى الفــرص والتهديــدات الخارجيــة عنــد 

ظهورهــا، وبذلــك ُيعــد التعلــم املنظمــي إحــد املخرجــات الرســمية ملمارســات وتقنيــات التبصــر االستـــراتيجي.
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وتدرج الجمعية األوربية )European Commission, 2002: 17( أهمية التبصر االستـراتيجي في اآلتي:

يساهم التبصر في تحسيـن التوجه املستقبلي والتشجيع على االبتكار.- 

يساهم في فهم مختلف االحتماالت املستقبلية، وبالتالي زيادة فرص تشكيل ذلك املستقبل.- 

تعزيز املرونة في صنع ووضع السياسات وتنفيذها.- 

توسيع اآلفاق املستقبلية وتشجيع التفكيـر االبداعي واالبتكار.- 

مناهج التبصر االستـراتيجي 3-

التخيــل والتوقــع   عــن اســتثارة 
ً
التفكيـــر فضــال إعــادة هيكلــة  التبصــر االستـــراتيجي أدوات تســاعد علــى  عــد مناهــج 

ُ
ت

وبالتالــي تــؤدي إلــى تحسيـــن جــودة األفــكار املســتنبطة مــن هــذه املناهــج، وتتوفــر تصنيفــات عديــدة لهــذه املناهــج، فصنــف 
كل مــن )Andersen & Rasmussen, 2014: 15( مناهــج التبصــر املســتندة علــى العــرض املرجعــي، وأخــرى تـــركز علــى تحليــل 
التوجهــات والتقنيــات الرئيســة املســتخدمة فــي تصميــم الســيناريوهات، وثالثــة تـــركز علــى مؤشــرات الخبـــراء وأســلوب دلفــي.

 لتوجهــه، ففــي هــذا الصــدد يـــرى )Rohrbeck, et al., 2007: 7( أن مناهــج 
ً
ويمكــن تصنيــف مناهــج التبصــر االستـــراتيجي وفقــا

التبصــر االستـــراتيجي تكمــن فــي اآلتــي:    

املناهــج املتجهــة تقنًيــا، وتمثــل التبصــر فيمــا وصلــت إليــه أحــدث التطــورات الحاصلــة فــي املجــال التقنــي، ويتضمــن أ- 
هذا املنهج تحليل املنافسيـــن التكنولوجييـــن، واالستكشاف التقني، وتحليل بـــراءات االختـــراع، ومنحنيات التعلم، 

واملحــاكاة، واملقارنــة املرجعيــة.

املنهــج املتكامــل، حيــث يأخــذ هــذا املنهــج أكبـــر قــدر مــن الــرؤى والتوجهــات بنظــر االعتبــار ويتضمــن، رســم خارطــة ب- 
الطريــق، تقنيــات الســيناريو، توظيــف نظــم الجــودة، أســلوب دلفــي.

املناهــج املوجهــة للســوق، وفــق هــذا املنهــج فــإن الغايــة مــن التبصــر تكمــن فــي تحديــد حركــة اتجــاه الســوق، ويعتمــد ج- 
علــى عــدة طــرق منهــا، إعــداد مفكــرة الزبــون، الدراســات اإلثنوغرافيــة، ســيناريوهات الزبــون، اســتبيانات نوعيــة 

وكميــة، تحليــل املنافسيـــن، تحليــل الزبــون املتقــدم، تحليــل الســوق املتقــدم.

 عــن 
ً
عــد بديــال

ُ
ت أنهــا ال  الدراســات والباحثيـــن، إال  بيـــن  تباينهــا  املناهــج املســتخدمة رغــم  الدراســة الحاليــة أن  وتـــرى 

 ملالئمتهــا للبيئــة ونــوع التحديــات التــي تواجههــا منظمــة األعمــال، 
ً
األخــر وإنمــا كل منهــج يكمــل األخــر ولكنهــا تســتخدم وفقــا

 عــن أن معظــم املناهــج جمعــت بيـــن املعاييـــر الوصفيــة والكميــة باســتثناء دراســة  )Portaleoni, 2011: 102( الــذي 
ً
فضــال

إذ  املناهــج،  لهــذه  املوضوعيــة  والطــرق  الذاتيــة  الطــرق  بيـــن  مــا  يفصــل  الــذي  فيهــا معيــار وصفــي،  املســتخدم  املعيــار  كان 
أن االعتمــاد علــى الطــرق الذاتيــة  يــؤدي إلــى نتائــج ابتكاريــة كونهــا اعتمــدت علــى مهــارات وقــدرات القائــم بعمليــة التبصــر، 
أمــا إذا كانــت موضوعيــة فهــذا يعنــي أن االعتمــاد يكــون علــى الحقائــق واألرقــام أثنــاء عمليــة التبصــر. كمــا تـــرى الدراســة أن 
  )Rasmussen, 2014: 16و  )Rohrbeck & Arnold, 2008: 3(و  )Slaughter, 2002: 13- 14( أمثــال  الباحثيـــن  معظــم 
الســوق(  تحليــل  املحــاكاة،  البيئــي،  الرصــد  الســيناريوهات،  دلفــي،  أســلوب  الذهنــي،  )العصــف  معاييـــر  حــول  اتفقــوا  قــد 
 مــع الدراســة الحاليــة، ويتفــق الباحثــان مــع الطــرق املســتخدمة فــي منهــج 

ً
وكانــت أكثـــر شــيوًعا بيـــن التصنيفــات، واتســاقا

)Godet & Philippe, 2011: 107( كونهــا أكثـــر شــمولية وواقعيــة، والتــي تتمثــل فــي )التأثيـــرات املتقاطعــة، الســيناريوهات، 
اعتمــاد  ويمكــن  النظمــي(،  والتفكيـــر  الذهنــي  العصــف  أســلوب  دلفــي،  أســلوب  الهيكلــي،  التحليــل  املورفولوجــي،  التحليــل 
أي منهــج يهــدف إلــى تشــخيص التطــورات املســتقبلية والــذي يســهل فــي فهــم العوامــل املســتقبلية علــى أنهــا منهــج أو طريقــة 
فــي املنظمــات، وان اختيــار أي مــن تلــك  تبصــر، ولكــن هنــاك بعــض املناهــج والطــرق الشــائعة واملقبولــة أكثـــر مــن غيـــرها 
املناهــج والطــرق واملفاضلــة بينهــا يعتمــد علــى أولويــات نــوع وفحــوى القــرار االستـــراتيجي والهــدف األســاس مــن عمليــة التبصــر 

االستـــراتيجي، وهــي تأتــي فــي إطــار مؤشــرات )الكلفــة، املنفعــة، الزمــن، الجهــد(. 

متطلبات التبصر االستـراتيجي 4-

ُينظر إلى التبصر االستـراتيجي على انه نظام تكون عملياته عملية اعتمادية تتطلب وجود عدة متطلبات أو تخصيصها 
مــن قبــل املنظمــة، ومتطلــب االطــالع والدراســة املعمقــة للعديــد مــن الدراســات والبحــوث الخاصــة بالتبصــر االستـــراتيجي، 
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تمكنــت الدراســة مــن الوقــوف علــى بعــض املتطلبــات الخاصــة بهــذا املفهــوم، وتــم اختيارهــا بشــكل يخــدم الدراســة الحاليــة 
وعينتهــا.  فكمــا تمــت اإلشــارة  إلــى التبصــر االستـــراتيجي فــي أحــد مفاهيمــه التــي تــم ذكرهــا ســابًقا بأنــه ُيعــد مــن القــدرات البشــرية 
 على ممارســته وهو ليس حكًرا على مســتوى إداري معيـــن ويـــركز على إمكانيات 

ً
الكامنة، مما يدل على قدرة كادر املنظمة كافة

العامليـــن فــي املنظمــة علــى التفكيـــر حــول تداعيــات القــرارات االستـــراتيجية التــي يتــم اتجاهــا فــي املســتوى االستـــراتيجي، وهنــا  تــم 
An- )Voros, 2003: 2 )الوقــوف علــى أحــد املتطلبــات األساســية أن يكــون هنــاك )حــوار استـــراتيجي ( وهــذا مــا شــار إليــه كال مــن 

dersen  & Rasmussen,2014: 12A( و)Sarpong & O’Regan, 2014: 126( وذلــك الن القــرارات االستـــراتيجية لهــا تأثيـــر فــي 
املســتويات األخــرى ويجــب الســماح لهــذه املســتويات بالحــوار واملشــاركة فــي صنــع القــرار االستـــراتيجي، ويمكــن القــول بــأن هــذه 
املتطلبات تتخذ اتجاًها تتابعًيا، فحتى تتمكن املنظمة من بناء حوار استـراتيجي فعال يجب أن يكون لدى املنظمة والعامليـن 
فيهــا) وعــي استـــراتيجي( وجــاء تحديــد هــذا املتطلــب باالســتناد إلــى )Halis, et al., 2010: 161( الــذي أشــار إلــى أن بامتــالك الوعــي 
االستـــراتيجي يعمــل القــادة خــارج نطــاق هــدف املنافســة فــي االســتيالء علــى الفــرص واإلمكانيــات الجديــدة فقــط، بــل يعملــون على 
التســاؤل والعمــل علــى، ومــع االحتمــاالت املســتقبلية وينجحــون فــي تحقيــق مــا هــو غيـــر محتمــل أو مــا قــد يبــدو مســتحيل بجمــع 
الوعــي واملــوارد فــي عمليــة التبصــر االستـــراتيجي، والوعــي بــدوره ال يتحقــق إال بوجــود كــم مــن املعلومــات والتقنيــات، وأن تمتلــك 
 Rasheed( مــن 

ً
املعرفــة أو التكهــن حــول التوجــه املســتقبلي للمنظمــة، وهــذا مــا ينطــوي عليــه مفهــوم )ذكاء األعمــال( إذ اكــد كال

Rasheed, 2014: 386 &( أن ذكاء األعمــال ال يقتصــر علــى تحليــالت البـــرمجيات وقواعــد البيانــات فقــط، وإنمــا توســع ليشــمل 
مفاهيــم أوســع وليكــون مــن بيـــن عوامــل النجــاح األساســية لتبصــر املنظمــة املســتقبلي  ذات األهــداف املماثلــة، واللــذان يـــركزان 
علــى تحديــد وتقييــم واســتخدام اإلشــارات الضعيفــة )Weake Signal( لتشــخيصها وفــي مراحــل مبكــرة وتنطــوي مرتكزاتــه علــى 
املعلومــات والتقنيــات، وباملثــل نجــد أن املفاهيــم الســابقة الذكــر ال يمكــن تحقيقهــا إال إذا كانــت لــدى املنظمــة القــدرة علــى 
اســتخدام وإعــادة تشــكيل املــوارد واإلمكانــات بأســلوب مبتكــر وبشــكل يضمــن التعامــل مــع الفــرص والتهديــدات، وهــذا مــا أشــار 
فــي تحسيـــن ممارســات  الــذي يســهم  إليــه كال مــن )Analytics et al., 2014: 163( أن تتبنــى املنظمــة منهــج تكامــل القــدرات 
ومنهجيــات التبصــر االستـــراتيجي، وبذلــك فــإن الدراســة الحاليــة تبنــت املتطلبــات )الحــوار اإلستـــراتيجي، والوعــي اإلستـــراتيجي، 

وذكاء األعمــال، وتكامــل القــدرات( كمتطلبــات للتبصــر االستـــراتيجي.

ثانًيا - التصنيع املتقدم

ماهية التصنيع املتقدم 1-

بيئــة ديناميكيــة ســريعة  فــي ظــل  ثقافتهــا، الســيما  مــن  التقــدم ســمة املجتمعــات املعاصــرة وهــو عنصــر  إن مصطلــح 
التغييـــر ممــا جعــل مــن مفهــوم التقــدم كمصطلــح نســبي فمــا كان متقدًمــا باألمــس لــم يعــد كذلــك اليــوم فــال يوجــد اتفــاق حــول 
مــا يعنيــه )التقــدم(، ويمكــن اختصــاره فــي القــدرة علــى تقديــم ماهــو األفضــل فــي األداء، أمــا بصــدد التصنيــع املتقــدم فيـــرى 
)Gunawardana, 2006: 118( بأنــه نظــام مكائــن مبـــرمجة يمكــن أن تنتــج أنــواع مــن املنتجــات أو قطــع الغيــار بــدون أي وقــت 
يضيــع فــي التغييـــر وهــي عمليــة تطويـــرية تتميـــز بســرعة االســتخدام، أمــا )Waldeck, 2007: 543( فيعرفــه بأنــه نظــام يتكــون 
مــن مستوييـــن؛ املســتوى األول هــو التكنولوجيــا األساســية والتــي تعتمــد علــى التصميــم أو التصنيــع بمســاعدة الحاســوب 
والســيطرة الحســابية املباشــرة، واملســتوى الثانــي هــو الــذكاء االصطناعــي أو تكنولوجيــا معقــدة تتكــون مــن أنظمــة الرؤيــة 
وأنظمــة مســتندة علــى املعرفــة وأنظمــة دعــم القــرار، أمــا )Abd Rahman, 2008: 36(  فيـــرى أن التصنيــع املتقــدم هــو تطبيــق 
فــي نظــام إنتــاج املنظمــة تشــمل تقنيــات ومكائــن تصنيــع حديثــة تجتمــع مــع تكنولوجيــا  علــوم تطبيقيــة معــززة بالحاســوب 
معلوماتيــة وأجهــزة إلكتـــرونية دقيقــة وممارســات منظميــة جديــدة فــي عمليــة التصنيــع فهــو جمــع شــامل للتكنولوجيــا لتعزيــز 
كفــاءة ومرونــة أنظمــة التصنيــع، ويوضــح كال مــن )Sabri et al., 2010: 1230( التصنيــع املتقــدم نظــام إنتــاج مؤتمــت مــن 
أفــراد ومكائــن وأدوات لتخطيــط عمليــة اإلنتــاج والســيطرة عليهــا وتشــمل شــراء املــواد الخــام واألجــزاء وقطــع الغيــار وشــحن 
املنتجــات مــع ضمــان صيانتهــا، أمــا )Abdullah & Hassan, 2012: 560( فيعرفــان التصنيــع املتقــدم معــدات مســيطر عليهــا 
بالحاســوب أو مســتندة علــى اإللكتـــرونيات املجهريــة وتســتخدم فــي تصميــم وتصنيــع والتعامــل مــع املنتــج ومــن التطبيقــات 
املرنــة والروبــوت واملركبــات املوجهــة املؤتمتــة  CAE ومراكــز املكننــة  CAD والهندســة بمســاعدة الحاســوب  هــي  النموذجيــة 
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وأنظمــة الخــزن واالستـــرجاع املؤتمتــة وقــد تـــرتبط هــذه بنظــم االتصــاالت )شــبكات مناطــق محليــة فــي املنظمــة( فــي نظــم تصنيــع 
.CIM وفــي النهايــة إلــى منظمــة مؤتمتــة أو نظــام تصنيــع متكامــل حاســوبي FMS مــرن متكامــل

      مــا يمكــن مالحظتــه مــن املفاهيــم الســابقة الذكــر أنهــا متقاربــة مــن حيــث تحديــد التكنولوجيــات املســتخدمة، إذ 
تشــمل علــى أجــزاء صلبــة حاســوبية وبـــرمجيات حاســوب ومعامــل ومعــدات، وعليــه يمكــن صياغــة التعريــف اإلجرائــي الــذي 
مفــاده بــان تكنولوجيــا التصنيــع املتقــدم تتمثــل فــي عمليــات التصنيــع التــي تدمــج تكنولوجيــا اإلنتـــرنت واالتصــاالت وتكنولوجيــا 
األتمتــة وتكنولوجيــا التصنيــع علــى مــدى واســع ضمــن أنظمــة مســتندة علــى الحاســوب تعطــي للمنظمــات املســتخدمة إمكانيــة 
التســويق  قــدرة املنظمــة علــى تحقيــق منافــع  إلــى تعزيــز  بــدوره  يــؤدي  العمليــات، والــذي  تحسيـــن عمليــات التصنيــع و أداء 
لهــا هــذه األنظمــة مــن خــالل مزيــج مــن تحسيـــن الجــودة وتقليــل  التــي اســتخدمت  واملنافــع االستـــراتيجية ومنافــع األعمــال 

الكلفــة،  وإدخــال تكنولوجيــا جديــدة أو عمليــات محســنة وطــرق إداريــة لتحسيـــن تصنيــع املنتجــات.

    أمــا بصــدد أهميــة التصنيــع املتقــدم فيـــرى )Yusuff, 2006: 363( أن االســتثمار فــي تكنولوجيــا التصنيــع املتقــدم 
، وخاصــة فــي تعزيــز الجوانــب الهيكليــة مــن أعمــال املنظمــة 

ً
 ملمارســات التصنيــع ذات املســتوى العالــي عامليــا

ً
AMT يعــد معيــارا

الصناعيــة، حيــث إن تزايــد التنافســية فــي بيئــة األعمــال تدفــع املنظمــات إلــى االســتمرار فــي اســتثمارها فــي أحــدث املعــدات ال 
ســيما وان القــدرات التنافســية فــي منظمــات األعمــال تعتمــد علــى الجوانــب الهيكليــة )تكنولوجيــات أو عمليــات( وجوانــب 
 AMT أن لتكنولوجيــا التصنيــع املتقــدم )Rosnah et al., 2004: 40( ويـــرى كال مــن .)البنــى تحتيــة )إدارة املــوارد البشــرية
منافع مادية ومعنوية تشــكل منافع استـــراتيجية يصعب تبـريـــرها من خالل طرق املحاســبة التقليدية، فهي تزيد من املرونة 
والتنافســية ويمكــن تحقيقهــا مــن خــالل التخطيــط املناســب لـــ AMT وهــي منافــع طويلــة األمــد وتوفــر مســتويات عاليــة مــن 
املخرجــات بإزالــة املدخــالت البشــرية غيـــر املتســقة وتحسيـــن مرونــة التســريع وزمــن الوصــول إلــى الســوق، فــي حيـــن ينظــر كال 
مــن )Waibel et al., 2017: 735(. إلــى أهميــة التصنيــع املتقــدم ومــن منظــور االســتدامة، بــأن تكنولوجيــا التصنيــع املتقــدم 
لديــه القــدرة علــى تحقيــق تحســينات فــي البنــى التحتيــة للصناعــة، ومــن خــالل اســتخدام املنظمــة الصناعيــة لتكنولوجيــا 
املعلومــات وربــط إنتاجهــا مــع املورديـــن مــن خــالل تكنولوجيــا الشــبكات، فإنهــا ســوف تتمكــن مــن  التكيــف بشــكل أســرع مــع 
التغيـــرات البيئيــة، والحــد مــن الهــدر والتلــف واإلفــراط فــي اإلنتــاج، واســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة بشــكل ذو كفــاءة 

يمكــن تخفيضهــا مــن خــالل اســتخدامها لنظــم إدارة اإلنتــاج والطاقــة الذكيــة.

متطلبات التصنيع املتقدم 2-

عد تحسيـن األداء للميـزة التنافسية املستدامة من االهتمامات الحالية واملستمرة في التصنيع الحديث، وفي العقود 
ُ
ُي

األخيـــرة ظهــرت الكثيـــر مــن مبــادرات التصنيــع املتقــدم ومبــادرات سلســلة التجهيـــز كلهــا تدعــي أنهــا تحســن مــن أداء التصنيــع 
بهــدف بقــاء املنظمــة، وبأخــذ وجهــة نظــر سلســلة القيمــة التــي نــادى بهــا Porter 1985 نجــد أن مبــادرات التصنيــع املتقــدم تعنــي 
سياســات وممارســات وتكنولوجيــات هدفهــا الرئيــس التأثيـــر بنشــاطات سلســلة القيمــة ضمــن حــدود املنظمــة التصنيعيــة 

.)Hwang et al., 2006: 8(

ومــن مبــادرات التصنيــع املتقــدم مفاهيــم إدارة الجــودة الشــاملة والتصنيــع باملســتوى العالمــي والتصنيــع الرشــيق و 6 
ســيجما، وغيـــرها مــن نظــم التصنيــع، أمــا مبــادرات إدارة سلســلة التجهيـــز فهــي سياســات وممارســات وتكنولوجيــات تهــدف 
إلــى التأثيـــر فــي نشــاطات سلســلة التجهيـــز خــارج حــدود منظمــة التصنيــع، بهــدف تعديــل طبيعــة العالقــة مــا بيـــن سلســلة قيمــة 
منظمة التصنيع والكيانات أعلى وأســفل املنظمة في هذه السلســلة، ومن هذه املبادرات تعييـــن املصدر االستـــراتيجي وتقليل 
قاعــدة التجهيــز والتعهــد الخارجــي، وقــد اســتجابت منظمــات التصنيــع إلــى هــذا القــدر الهائــل مــن املتطلبــات باالســتثمار فــي تبنــي 
الكثيـــر مــن هــذه املبــادرات أن لــم يكــن جميعهــا وفــي الكثيـــر مــن الحــاالت اتبعــت قــرارات تبنــي هــذه املبــادرات مســار متعاقــب 
وذلــك باســتبدال مبــادرة بأخــرى وفــي إطــار زمنــي قصيـــر نســبًيا )Hwang et al., 2006(، ولكــن فــي  ظــل االمتيــاز الــذي تتمتــع بــه 
ســوق األعمــال فــي الوقــت الحاضــر ال يمكــن االســتحواذ علــى تكنولوجيــات جديــدة ببســاطة، و لتحقيــق ذلــك يجــب أن تتطابــق 
الهيــكل والبنيــة التحتيــة فــي املنظمــة لضمــان تطبيــق التكنولوجيــات التــي تــؤدي إلــى املنافــع املتوقعــة، لــذا فــان اإلطــار الصحيــح 
الذي يسهل تبني AMT  يجب أن يمتـزج بمتطلب من العناصر االستـراتيجية والتكنولوجية والبيئية، وتقنيات إدارية، إذ انه 
مــن خــالل عــرض مفاهيــم وخصائــص تكنولوجيــا التصنيــع املتقــدم يتضــح وجــود مســائل واســعة يجــب أخذهــا بنظــر االعتبــار، 
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إذ يتوجــب علــى إدارة املنظمــات الصناعيــة التــي تــدرس تبنــي AMT إدراك وفهــم العوامــل املنظمــة واالستـــراتيجية التــي تمكــن 
املنظمة من تحسيـــن أداءها التناف�سي وكيفية التعامل معها، إذ أن اشتقاق القيمة من التكنولوجيا هو تطبيق التكنولوجيا 
وليــس اكتشــافها فقــط، لــذا فــإن االســتخدام الناجــح للتكنولوجيــا يتحــدد مــن خــالل اســتخدامها كطريقــة جيــدة لقيــاس نجــاح 
 ملفهــوم التصنيــع املتقــدم 

ً
أو فشــل تطبيــق AMT، وهــذه األهميــة دفعــت بالدراســة الحاليــة لوضــع مجموعــة متطلبــات، ووفقــا

الــذي أشــار إليــه كال مــن )Leonard and Hafer, 2011: 6( بأنــه )إدخــال تكنولوجيــا جديــدة أو عمليــات محســنة وطــرق إداريــة 
 Yusuff  et al.,( ،)Kotha & Swamidass, 2000( وباالســتفادة مــن  عــدد مــن الدراســات مثــل ،)لتحسيـــن تصنيــع املنتجــات
 ،)Employment and Training Administration, 2010(  ،)Abd Rahman, 2008(  ،)Hwang et al., 2006(  ،)2005
 )Thomas, et al., 2013( و  )Shipp et al., 2012: 5( و ،)Toit, 2011( ،)Grover & Goyal, 2012( :, Sabri et al.( ,2010(
تم تصنيف املتطلبات إلى متطلبات إدارية وتتضمن )القدرة على التغييـــر، وإدارة الصيانة الذكية، وإدارة الجودة املتقدمة( 

ومتطلبــات فنيــة تتضمــن )التميـــز العملياتــي، وأنظمــة التصنيــع الذكــي واملتكامــل، وقابليــة التشــغيل البينــي(.

أهمية الدراسة

تتجسد أهمية الدراسة في جانبيـن مهميـن هما: 

األهمية األكاديمية

تكمــن قيمــة وأهميــة الدراســة بحيويــة املوضــوع الــذي تعالجــه، والــذي يـــركز علــى الجانــب اإلنتاجــي واالبداعــي، الســيما 
 عــن اكتســاب الدراســة 

ً
أن االتجــاه الحديــث للمنظمــات الصناعيــة يقت�ســي بالتـــركيز علــى تقنيــات تصنيعيــة حديثــة، فضــال

 يعــد مــن أكثـــر املواضيــع أهميــة فــي بيئــة املنظمــات املعاصــرة، خاصــة وأنــه يجمــع بيـــن 
ً
 فــي معالجتهــا موضوعــا

ً
أهميتهــا أكاديميــا

مفاهيــم رئيســية هــي التبصــر االستـــراتيجي، والتصنيــع املتقــدم، وهــذه املفاهيــم تتســم بالحداثــة والنــدرة  فــي دراســتها مــن قبــل 
الكتــاب والباحثيـــن )الدراســات العربيــة( فــي حــدود اطــالع الباحثــان.

األهمية امليدانية

مــن  تعــد  الغذائيــة والتــي  للمنتوجــات  العامــة  الشــركة  امليــدان املبحــوث وهــي  الدراســة علــى مســتوى  تتجســد أهميــة 
الشــركات الهامــة وذات التأثيـــر الكبيـــر علــى القطــاع الصناعــي فــي العــراق مــن خــالل إمكانيــة االســتفادة مــن الدراســة، واألخــذ 

بمــا يمكــن أن تتوصــل إليهــا مــن اســتنتاجات وتوصيــات بهــدف تحسيـــن األداء والفاعليــة بصــورة أفضــل.

 أهداف الدراسة
ســعت الدراســة إلــى تقديــم إطــار فكــري، وتطويـــر لنمــوذج ديناميكــي يـــرتكز علــى العالقــات املتمثلــة فــي االرتبــاط والتأثيـــر 
فيمــا يخــص  مفاهيــم الدراســة الرئيســية )التبصــر االستـــراتيجي و التصنيــع املتقــدم( التــي تمكــن بدورهــا املصانــع املبحوثــة مــن 
التعــرف علــى دور وممارســات التبصــر االستـــراتيجي فــي تلــك املصانــع باتجــاه تعزيــز تبنــي فلســفة تكنولوجيــا التصنيــع املتقــدم، 

 عــن تقديــم إطــار ميدانــي يهــدف إلــى تحقيــق اآلتــي: 
ً
فضــال

تشخيص قدرة املصانع قيد الدراسة في تبني فلسفة التصنيع املتقدم بتبني متطلبات التبصر االستـراتيجي.1- 

 التعرف على طبيعة عالقات االرتباط والتأثيـر بيـن التبصر االستـراتيجي و التصنيع املتقدم. 2- 

أنموذج الدراسة وفرضياتها:
تســتلزم املعالجــة املنهجيــة ملشــكلة الدراســة فــي ضــوء إطارهــا النظــري تصميــم أنمــوذج فر�ســي كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 
)1( والــذي يصــور عالقــة االرتبــاط واألثـــر بيـــن التبصــر االستـــراتيجي و التصنيــع املتقــدم فــي املصانــع قيــد الدراســة والتــي تثبــت 
فــي تصميمهمــا لألنمــوذج هــذا علــى  تحقيقــه مــن عدمــه وفــق نتائــج تحليــل االختبــارات اإلحصائيــة. ولقــد اعتمــد الباحثــان 
متطلبــات التبصــر االستـــراتيجي واملتمثلــة فــي )الحــوار االستـــراتيجي، الوعــي االستـــراتيجي، ذكاء األعمــال، تكامــل القــدرات(، 

والــذي يمثــل املتغيـــر املســتقل، أمــا املتغيـــر التابــع فتمثــل بالتصنيــع املتقــدم.
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 التبصر االستراتيجي

الحوار 
 االستراتيجي

 واملكافآت

الوعي 
 االستراتيجي

 واملكافآت

 ذكاء االعمال
 واملكافآت

تكامل 
 القدرات

 واملكافآت

 التصنيع املتقدم

 عالقة االرتباط
 عالقة التاثير
 

املصدر: من إعداد الباحثان

الشكل )1( أنموذج الدراسة

 مع أهداف الدراسة واختباًرا ألنموذجها، فقد اعتمدت الدراسة على الفرضيات اآلتية: 
ً
وتوافقا

 الفرضية الرئيسة األولى: وجود عالقة ارتباط معنوية بيـن التبصر االستـراتيجي )مجتمعة ومنفردة( والتصنيع أ- 
املتقــدم لــدى القيــادات اإلداريــة  فــي عينــة مــن مصانــع الشــركة العامــة للمنتوجــات الغذائية.

الفرضيــة الرئيســة الثانيــة: وجــود أثـــر معنــوي للتبصــر االستـــراتيجي )مجتمعــة ومنفــردة( فــي التصنيــع املتقــدم ب- 
لــدى القيــادات اإلداريــة فــي عينــة مــن مصانــع الشــركة العامــة للمنتوجــات الغذائيــة.

مجتمع الدراسة وعينتها

يتمثل مجتمع الدراسة بالشركة العامة للمنتوجات الغذائية في بغداد كمجال تطبيقي للدراسة وهي شركة حكومية، 
 عــن 

ً
تهــدف إلــى تطبيــق نظــام إدارة الجــودة علــى كافــة مصانعهــا بموجــب املواصفــة الدوليــة الجديــدة ISO 9001: 2015 فضــال

تخفيــض تكاليــف اإلنتــاج حيثمــا امكــن ورفــع املبيعــات لكافــة قطاعــات الشــركة بمــا يحقــق أربــاح ســنوية بنســب متزايــدة، 
كمــا تهــدف إلــى تطويـــر املواصفــات النوعيــة للمنتجــات القائمــة واســتعادة الحصــة الســوقية للشــركة لرفــع القيمــة املضافــة 
 عــن تطويـــر البنــى التحتيــة ملصانــع الشــركة وتحسيـــن خطــوط اإلنتــاج بمــا يحقــق االرتقــاء باإلنتــاج كًمــا ونوًعــا 

ً
ملنتجاتهــا، فضــال

وفــق مــا جــاء فــي الخارطــة االستـــراتيجية للشــركة 2017-2019،  ويـــرجع اختيــار الباحثــان  للشــركة املذكــورة كميــدان للدراســة 
لكونهــا تضــم عــددا مــن املصانــع العريقــة والتــي تمتلــك خبـــرة فنيــة عاليــة وعريقــة علــى مــدى أكثـــر مــن )75( عاًمــا فــي مجــال 
الصناعــات، وتعمــل بصــورة مســتمرة علــى مواكبــة التطــورات الحديثــة علــى كافــة منتجاتهــا وتــم مؤخــًرا تحديــث الخطــوط 

اإلنتاجيــة مــن منا�ســئ عامليــة مختصــة فــي هــذا املجــال كإيطاليــا وأملانيــا.

 مصادر جمع البيانات وأسلوبها

تــم جمــع البيانــات مــن مصادرهــا األوليــة والثانويــة، إذ اعتمــدت الدراســة علــى جمــع البيانــات مــن املصــادر األوليــة لتغطيــة 
 ،)Johnson, 2005( اإلطار العملي للدراسة من خالل استخدام أسلوب االستبانة2 التي تم تصميم متغيـــراتها باالستفادة من
 )Banjongprasert,  2013(  ،)2015 )شبيـــر،   ،)2014 )علــي،   ،)Rasheed & Rasheed, 2014(  ،)HALIS et al., 2010(
 ،)IEC, 2015(  ،)Hoppenbrouwers, 2015( و   ،)Terenzi& Basil, 2017(  ،)Shipp, et. al., 2012(  ،)Jonsson, 2000(و

2  استمارة االستبانة موضحة يف امللحق )1(.
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)Ingman, 2017( ،)Rusev & Salonitis, 2016(، فضــال ًعــن االعتمــاد علــى املتــاح مــن الكتــب، واألبحــاث املنشــورة، والدوريــات 
فــي بنــاء اإلطــار النظــري للدراســة مــن مصادرهــا الثانويــة.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة

مــن أجــل التوصــل إلــى أبعــاد دقيقــة تخــدم الدراســة الحاليــة ومــن أجــل اختبــار فرضياتهــا فقــد اعتمــدت الدراســة علــى  
مجموعــة مــن األســاليب اإلحصائيــة تتمثــل فــي اآلتــي:

الدراســة -  مــن أجــل وصــف متغيـــرات  املعياريــة  املئويــة والتكــرارات واملتوســطات الحســابية واالنحرافــات  النســب 
وتشــخيصها. 

معامل االرتباط البسيط لتحديد قوة العالقة وطبيعتها بيـن متغيـرات الدراسة. - 

االنحدار الخطي البسيط واملتعدد في قياس التأثيـر املعنوي للمتغيـرات املستقلة في املتغيـر التابع.- 

وقــد تــم اســتخدام بـــرنامج )SPSS: V. 23( اإلحصائــي فــي إيجــاد التوزيعــات التكراريــة واســتخراجها والوســط الحســابي 
 عــن إيجــاد نتائــج االرتبــاط واالنحــدار. 

ً
واالنحــراف املعيــاري، فضــال

حـدود الدراسة

يمكن تقسيم حدود الدراسة إلى حدود زمانية ومكانية:

الحدود الزمانية: امتدت الحدود الزمانية للدراسة للمدة بيـن  )2016/6/6( ولغاية )2018/3/22(. - 

الحــدود املكانيــة: تتمثــل الحــدود املكانيــة للدراســة متطلبــد مــن مصانــع الشــركة العامــة للمنتوجــات الغذائيــة التــي - 
تــم تطبيــق الدراســة عليهــا.

الحدود املوضوعية: تتمثل في التبصر االستـراتيجي والتصنيع املتقدم. - 

 وصف األفراد املبحوثيـن

تم استخدام أسلوب العينة القصدية في اختيار األفراد املبحوثيـن، وتستخدم هذه الطريقة لوجود أفراد  مقصوديـن 
وقــد شــملت القيــادات اإلداريــة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضائهــا واملــدراء املفوضيـــن ونوابهــم ومــدراء األقســام الرئيســة 
ومســؤولي الوحدات والشــعب والفنية املختلفة املتواجديـــن في مصانع الشــركة املبحوثة، حيث تم توزيع )170( اســتمارة وتم 

استـــرجاع )162( اســتمارة صالحــة للتحليــل واالختبــار، و يوضــح 
الجــدول )1( عينــة الدراســة واالســتبيانات املوزعــة واملســتعادة:-

فــي  املبحوثيـــن  األفــراد  تشــكيل  تــم  الســابق  الجــدول  ووفــق 
مصانــع عينــة الدراســة، والتــي تــم وصــف خصائصهــم الشــخصية 

فــي الجــدول )2(.

 وصف وتشخيص متغيـرات الدراسة

يتنــاول هــذا املحــور وصــف وتشــخيص متغيـــرات الدراســة، 
إذ تــم تـــرميز هــذه املتغيـــرات بهــدف معالجتهــا ابتــداًء مــن التحليــل 
األولــي للبيانــات مستخدميـــن التوزيعــات التكراريــة والنســب املئويــة 
مــن  متغيـــر  لــكل  املعياريــة   واالنحرافــات  الحســابية  واألوســاط 

متغيـــرات الدراســة وكمــا هــو مبيـــن فــي امللحــق )2(.

جدول رقم )1( 
االستبيانات املوزعة واملستعادة

االستمارات اسم املصنعتسلسل
املوزعة

االستمارات 
املستـرجعة

4139اإلدارة العامة للشركة
1615مصنع املأمون
2827مصنع الرشيد
2121مصنع الفارابي
1010مصنع األميـن 
1010مصنع املنصور

1110مصنع بغداد للتبوغ
1110مصنع النصر للتبوغ

1010مصنع البان أبو غريب
1210مصنع النشا والدكستـريـن

170162املجموع
    املصدر: إعداد الباحثان على وفق نتائج الجانب امليداني
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وصف متغيـرات التبصر االستـراتيجي  1-

يتنــاول هــذا املحــور وصــف وتشــخيص متغيـــرات التبصــر االستـــراتيجي 
األعمــال  وذكاء  االستـــراتيجي  والوعــي  االستـــراتيجي  )الحــوار  فــي  واملتمثلــة 
وتكامــل القــدرات( وتــم تـــرميز مؤشــرات هــذا املتغيـــر للتعامــل معــه إحصائيــا 
وقيــم  التكراريــة  التوزيعــات   )1( الجــدول   )2( امللحــق  ويظهــر   ،)x1-x19( بـــ 
لعينــة  الكلــي  املســتوى  وعلــى  املعيــاري،  واالنحــراف  الحســابي،  الوســط 
هــذا  ملؤشــرات  الحســابية  األوســاط  أكثـــرية  أن  يوضــح  والــذي  الدراســة، 
املتغيـــر هــي أكبـــر مــن الوســط الحســابي للمقيــاس والبالــغ )3(، ممــا يؤكــد 
املتغيـــر،  لهــذا  الدراســة  عينــة  مصانــع  فــي  املبحوثيـــن  اســتجابات  إيجابيــة 
إجابــات  مــن   )%64.975( نســبته  مــا  أن   )1( الجــدول   )2( امللحــق  ويوضــح 
املبحوثيـــن تتفــق بامتــالك إدارة مصانــع عينــة الدراســة تبصــًرا استـــراتيجًيا، 
و بوســط حســابي )3.660( وجــاءت تلــك النتيجــة بوجــود انســجام جيــد بيـــن 
إجابــات األفــراد املبحوثيـــن و يؤكــد ذلــك قيمــة االنحــراف املعيــاري والبالــغ 
فــي حيـــن بلغــت نســبة  بـــ )%12.43(  )0.891(، وبلغــت نســبة عــدم االتفــاق 
الكلــي  املســتوى  علــى   )%25.32( بـــ  املتغيـــر  هــذا  حــول  املحايــدة  اإلجابــات 
املســتوى  علــى  املتغيـــر  هــذا  ملؤشــرات  وصــف  يلــي  وفيمــا  الدراســة،  لعينــة 

الدراســة: لعينــة  الكلــي 

الحوار االستـراتيجي Strategic Conversationأ- 

تتفــق معظــم إجابــات املبحوثيـــن علــى أن إدارة مصانــع عينــة الدراســة 
تعمــل علــى اعتمــاد التحــاور بيـــن ممثلــي املنظمــة وأصحــاب املصلحــة حــول 
توضيــح  عــن  فضــال  املعتمــدة  والسياســات  والخطــط  وأنظمتهــا  مواردهــا، 
فــي   )%61.9( االتفــاق  نســبة  بلغــت  حيــث  تعديلهــا،  أو  اســتخدامها  كيفيــة 
نســبته  مــا  املتطلــب  هــذا  حــول مؤشــرات  االتفــاق  عــدم  نســبة  بلغــت  حيـــن 
هــذا  مؤشــرات  حــول  الحياديــة  اإلجابــة  نســبة  كانــت  فيمــا   )%14.975(
املتطلــب  )23.175%( وجــاء ذلــك بوســط حســابي قــدره  )3.545 ( وبانحــراف 
اتفــاق  نســبة  أعلــى  إن   )1( الجــدول   )2( امللحــق  ويبيـــن   ،)0.880( معيــاري 
علــى  و)%64.2(،   )%72.2( وبنســبة   )x3( و   )x4( املؤشريـــن  علــى  كانــت 
التوالــي واللــذان يشيـــران إلــى حــرص إدارة مصانــع عينــة الدرســة فــي تحديــد 
احتياجــات أصحــاب املصلحــة عبـــر عمليــة التشــاور والتحــاور معهــم بشــان 
 )x4( التوجهــات املســتقبلية، وقــد بلغــت قيــم الوســط الحســابي للمؤشريـــن
و )x3( علــى املســتوى الكلــي لعينــة الدراســة )3.73( و )3.62(، وبلغــت قيــم 

التوالــي. علــى   )0.913  ( و   )0.786( للمؤشريـــن  املعيــاري  االنحــراف 

وكانــت أقــل نســبة اتفــاق علــى مســتوى مصانــع عينــة الدراســة علــى املؤشــر )x2( وبنســبة )43.9%(، وتعــد نســبة قليلــة 
إلــى حــد مــا مقارنــة بنســبة املؤشــرات األخــرى إذ بلغــت نســبة عــدم االتفــاق علــى هــذا املؤشــر )24.1%(، والنســبة املتبقيــة 
كانــت محايــدة فــي اإلجابــة علــى هــذا املؤشــر والتــي بلغــت )32.1%( ويشيـــر املؤشــر إلــى أن اإلدارة فــي مصانــع عينــة الدراســة 
تحمــل العامليـــن املســؤولية مــن خــالل إشــراكهم فــي عمليــات صنــع القــرار االستـــراتيجي بغــض النظــر عــن املســتوى التنظيمــي 
الــذي يعملــون فيــه، وبلــغ الوســط الحســابي لهــذا املؤشــر )3.23( وبانحــراف معيــاري )0.934(، وتـــراوحت األوســاط الحســابية 

للمؤشــرات األخــرى لهــذا املتطلــب بيـــن الوســط الحســابي للمؤشــرات املذكــورة فــي أعــاله.

جدول رقم )2(    
خصائص األفراد املبحوثيـن

النسبة العددالتصنيفالبيان
املئوية

العنوان 
الوظيفي

3421.0مديـر 
2716.7معاون مديـر

10162.3رئيس قسم أو وحدة
100%162املجموع

12074.1ذكرالجنس
4225.9أنثى 

100%162املجموع
2574.3 –35 سنة العمر

365332.7 –45 سنة 
467345.1 –55 سنة 

562917.9 سنة فأكثـر 
100%162املجموع

سنوات 
الخدمة

521.2-10 سنة
112314.2-15 سنة
165131.5- 20 سنة

218653.1 سنة فأكثـر
100%162املجموع

التحصيل 
الدرا�سي

74.2إعدادية فما دون
95.6دبلوم

14388.3بكالوريوس
31.9دراسات عليا

100%162املجموع

الدورات 
التدريبية 
والتطويـرية

5-13421.0
10-64427.2

15-112817.3
20-163119.1

212515.4 فأكثـر
100%162املجموع

املصدر: من أعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الجانب امليداني
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الوعي االستـراتيجي  Strategic Awareness:ب- 

يشيـــر الجــدول )1( امللحــق )2( أن إجابــات معظــم املبحوثيـــن تتجــه نحــو االتفــاق علــى أن إدارة املصانــع املبحوثــة لديهــا 
، إذ تمتلــك القــدرة علــى التفكيـــر مــن منظــور واســع ولديهــا قــدرة إدراكيــة وتفهمــا لالستـــراتيجية املتبعــة 

ً
 استـــراتيجيا

ً
وعيــا

فضــال عــن قدرتهــا فــي إدارة التوجهــات املســتقبلية مــن خــالل اليقظــة والحــذر، إذ جــاءت نســبة االتفــاق علــى هــذا املتطلــب بـــ 
)72.82%( و بوســط حســابي قــدره  )3.85( وبانحــراف معيــاري )0.844( ممــا يؤكــد االنســجام العالــي بيـــن إجابــات املبحوثيـــن 
حول املؤشرات،  ويبيـن الجدول أن أعلى نسبة اتفاق كانت على املؤشرات )x6( و )x9( واللذيـن يشيـران إلى أن مصانع عينة 
الدراســة تتفهــم التغييـــرات بشــأن الطلــب علــى منتجاتهــا، ولديهــا القــدرة علــى تحليــل املشــاكل بالنظــر إلــى أســبابها مجتمعــة 
 مــن فصلهــا عــن بعضهــا، إذ بلغــت نســبة االتفــاق علــى هــذه املؤشــرات )75.9%( و)72.2%( مــن إجابــات املبحوثيـــن علــى 

ً
بــدال

أقــل  أمــا  التوالــي،  )0.810( علــى  )0.672( و  )3.86( وبانحرافــات معياريــة  )4.04( و  التوالــي، وقــد جــاءت بأوســاط حســابية 
نســبة اتفــاق فقــد كانــت علــى املؤشــر )x7( الــذي يشيـــر إلــى إن إدارة املصانــع املبحوثــة تهتــم بمراقبــة نشــاطات املنافسيـــن 
حســابي  وبوســط   )  %69.2( عليــه  االتفــاق  نســبة  بلغــت  وقــد  املســتقبلية،  واستـــراتيجياتهم  قدراتهــم  علــى  التعــرف  بهــدف 
)3.73(، وبانحــراف معيــاري قــدره )0.931(،وتـــراوحت قيــم األوســاط الحســابية األخــرى للمؤشــرات الخاصــة بهــذا املتطلــب 

بيـــن األوســاط الحســابية للمؤشــرات املذكــورة أعــاله. 

ذكاء األعمال: Business Intelligence ج- 

تشيـر إجابات املبحوثيـن باالتفاق على وجود متطلب ذكاء األعمال  في مصانع عينة الدراسة وبنسبة اتفاق )%64.56( 
فــي حيـــن بلغــت  نســبة الحياديــة مــن إجابــات املبحوثيـــن حــول وجــود هــذا املتطلــب ب )26.3%( مــع نســبة عــدم االتفــاق والتــي 
بلغت )11.425%( وجاء ذلك بوسط حسابي قدره )3.636( وبانحراف معياري )0.869(، ويظهر الجدول )1( امللحق )2( أن 
اكبـر نسبة اتفاق ضمن مؤشرات هذا املتطلب على املؤشر )x10(، والذي يشيـر إلى أن املصانع املبحوثة تعتمد آليات سهلة 
ومفهومــة فــي عمليــة جمــع وتحليــل البيانــات،  وبلغــت نســبة االتفــاق علــى هــذا املؤشــر )79.6%( وبوســط حســابي قــدره )3.78( 
وبانحــراف معيــاري قــدره )0.809(. أمــا أقــل نســبة اتفــاق فكانــت علــى املؤشــر )x13( الــذي يشيـــر إلــى أن أنظمــة املعلومــات تــزود 
املستفيديـــن بمعلومــات أنيــة فــي مصانــع عينــة الدراســة، إذ بلغــت نســبة االتفــاق علــى هــذا املؤشــر)57.4%( فقــط، وبلغــت 
قيمــة الوســط الحســابي لهــذا املؤشــر )3.54(، وبانحــراف معيــاري قــدره )0.913(، وجــاءت قيــم الوســط الحســابي للمؤشــرات 

األخــرى لهــذا املتطلــب بيـــن الوســط الحســابي للمؤشــرات املذكــورة أعــاله.

تكامل القدرات Integration Capabilities: د- 

تتفــق أغلــب إجابــات املبحوثيـــن فــي املصانــع قيــد الدراســة علــى أنهــا تمتلــك قــدرة تكامــل وبنــاء وإعــادة تـــرتيب التنافســيات 
الداخليــة والخارجيــة للتعامــل مــع البيئــات ســريعة التغييـــر مــن خــالل التكيــف وإعــادة تـــرتيب املهــارات املنظمــة الداخليــة 
والخارجيــة، إذ بلغــت نســبة االتفــاق علــى هــذا املتطلــب )60.62%( وبوســط حســابي )3.61( وبانحــراف معيــاري )0.971(، 
فــي حيـــن بلغــت نســبة عــدم االتفــاق )14.06%( ونســبة اإلجابــات املحايــدة بلغــت )25.32%(،وكان اكبـــر نســبة اتفــاق ضمــن 
مؤشــرات هــذا املتطلــب علــى املؤشــر )x17( الــذي يشيـــر إلــى أن مصانــع عينــة الدارســة تبحــث باســتمرار عــن بدائــل للمــواد 
األوليــة الداخلــة فــي العمليــات اإلنتاجيــة لتعزيــز توجــه املنظمــة التناف�ســي، إذ بلغــت نســبة االتفــاق علــى هــذا املؤشــر )%69.1( 
مــن إجابــات املبحوثيـــن وبوســط حســابي قــدره )3.70(، وبانحــراف معيــاري قــدره )0.938(،وجــاءت قيــم األوســاط الحســابية 

للمؤشــرات األخــرى بيـــن األوســاط الحســابية للمؤشــرات املذكــورة أعــاله.

التصنيع املتقدم 2-

 آلراء أفــراد العينــة فــي املصانــع املبحوثــة تجــاه متطلبــات التصنيــع املتقــدم وباســتخدام عــدد 
ً
يتنــاول هــذا املحــور وصفــا

من مؤشــرات اإلحصاء الوصفي باســتخدام التـــرميز )y20-y45(، تشيـــر نتائج التحليل في الجدول )2( امللحق )2( إلى إجابات 
أفــراد العينــة تجــاه عبــارات التصنيــع املتقــدم باالتفــاق حــول مؤشــرات هــذا املتغيـــر والتــي بلغــت )58.89%) وبوســط حســابي 
)3.53( وبانحــراف معيــاري )0.91( علــى املســتوى الكلــي لعينــة الدراســة، وفيمــا يلــي تحليــال إلجابــات املبحوثيـــن حــول متطلبــات 

هــذا املتغيـــر وعلــى املســتوى الكلــي لعينــة الدراســة.
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املتطلبات اإلدارية Managerial Requirement أ- 

تتمحــور إجابــات املبحوثيـــن بشــأن االتفــاق علــى ضــرورة توفــر املتطلبــات اإلداريــة لتحقيــق التقــدم فــي التصنيــع والتــي 
تتمثل بـ )القدرة على التغييـر، وإدارة الصيانة الذكية، وإدارة الجودة املتقدمة(، وكما جاء في الجدول )2( امللحق )2( أن نسبة 
االتفــاق علــى هــذه املتطلبــات بلغــت )56.477%( وبوســط حســابي )3.507( وبانحــراف معيــاري )0.912(، ومــن أكثـــر املتطلبــات 
التــي ســاهمت فــي زيــادة نســبة االتفــاق حــول املتطلبــات اإلداريــة وعلــى املســتوى الكلــي لعينــة الدراســة هــو متطلــب إدارة الجــودة 
املتقدمــة، إذ بلغــت نســبة االتفــاق علــى هــذا املتطلــب )59.28%( وبوســط حســابي )3.577(، وبانحــراف معيــاري )0.87(، ومــن 
اكثـــر املؤشــرات إســهاما فــي أثـــراء هــذا املتطلــب اتفاقــا هــو املؤشــر )y31( والــذي يشيـــر إلــى حــرص إدارة مصانــع عينــة الدراســة 
علــى إزالــة جميــع أســباب األخطــاء للوصــول إلــى مفهــوم التلــف الصفــري، إذ بلغــت نســبة االتفــاق حــول هــذا املؤشــر )%64.8(، 
وجاء ذلك بوســط حســابي )3.70( وبانحراف معياري )0.841( في مصانع عينة الدراســة، أما اقل نســبة اتفاق حول مؤشــرات 
هــذا املتطلــب فكانــت علــى املؤشــر )y29( والــذي يشيـــر إلــى اســتخدام نظــام الجــودة لغــة توصيــف مبـــرمجة لتحوبــل البيانــات إلــى 
صيغــة مشــفرة، إذ جــاءت نســبة االتفــاق علــى هــذا املؤشــر)55%( مــن إجابــات املبحوثيـــن، وبوســط حســابي )3.49( وبانحــراف 
معيــاري )0.886( ممــا يــدل علــى انســجام إجابــات املبحوثيـــن،  أمــا اقــل نســبة اتفــاق ضمــن املتطلبــات اإلداريــة فكانــت حــول 
متطلــب القــدرة علــى التغييـــر والــذي حقــق نســبة اتفــاق )52.577%( وبوســط حســابي )3.443( وبانحــراف معيــاري )0.927(، 
 )Y22(ومــن املؤشــرات التــي حصلــت علــى اقــل نســبة اتفــاق أيًضــا ضمــن متطلــب القــدرة علــى التغييـــر فــكان مــن نصيــب املؤشــر
فحقــق نســبة اتفــاق )51.2%( ٍوبوســط حســابي )3.37( وبانحــراف معيــاري )0.958( ويشيـــر هــذا املؤشــر إلــى امتــالك مصانــع 

عينــة الدراســة القــدرة علــى إدخــال تكنولوجيــا حديثــة تتكامــل مــع التكنولوجيــا الحاليــة فــي املصنــع.

املتطلبات الفنية: Technical Requirement ب- 

تتمثــل املتطلبــات الفنيــة وكمــا جــاء فــي الجانــب النظــري مــن الدراســة بـــ )التميــز العملياتــي، وقابليــة التشــغيل البينــي، 
وأنظمة التصنيع الذكي واملتكامل(، ويوضح الجدول )2( امللحق )2( إجابات األفراد املبحوثيـن تجاه متغيـرات هذه املتطلبات 
والتي سجلت نسبة اتفاق على املستوى الكلي لعينة الدراسة والتي بلغت )61.297%(، وبوسط حسابي )3.552( وبانحراف 
معيــاري )0.909(، وتشيـــر هــذه النتيجــة أن مصانــع عينــة الدراســة تهتــم باملتطلبــات الفنيــة اكثـــر مــن املتطلبــات اإلداريــة 
عنــد مقارنــة نســب اإلجابــة علــى مؤشــرات متطلبــات التصنيــع املتقــدم، ولغــرض التعــرف علــى اكثـــر األبعــاد ضمــن املتطلبــات 
الفنيــة وعلــى املســتوى الكلــي لعينــة الدراســة يوضــح الجــدول )2( امللحــق )2( أن أعلــى نســبة اتفــاق كانــت علــى املتطلــب )أنظمــة 
التصنيــع الذـكـي واملتكامــل( إذ بلغــت نســبة االتفــاق )68.375%( مــن إجابــات املبحوثيـــن، وجــاء ذلــك بوســط حســابي قــدره 
 )y46( ومــن اكثـــر املؤشــرات التــي ســاهمت فــي إغنــاء هــذا املتطلــب اتفاقــا هــو املؤشــر ،)3.66( وبانحــراف معيــاري )0.833(
والــذي يشيـــر إلــى اســتخدام املصانــع املبحوثــة بـــرامج الحاســوب ملســاعدتها فــي وضــع خطــط اإلنتــاج ولتحديــد الوقــت واملــوارد 
الالزمــة لعمليــات اإلنتــاج، إذ بلغــت نســبة االتفــاق علــى هــذا املؤشــر )72.8%( وبوســط حســابي )3.75( وبانحــراف معيــاري 
)0.783(، أمــا اقــل نســبة اتفــاق كانــت علــى املؤشــر )y43( والــذي يشيـــر إلــى اســتخدام مصانــع عينــة الدراســة لبـــرامج التصميــم 
بواســطة الحاســوب فــي عمــل نمــاذج التصميــم، وكانــت نســبة االتفــاق علــى هــذا املؤشــر)61.2%( مــن إجابــات املبحوثيـــن وجــاء 

ذلــك بوســط حســابي )3.52( وبانحــراف معيــاري )0.934(،

أمــا اقــل نســبة اتفــاق ضمــن املتطلبــات الفنيــة فكانــت حــول متطلــب قابليــة التشــغيل البينــي والــذي بلغــت نســبة االتفــاق 
عليــه )54.2%( وبوســط حســابي )3.41( وبانحــراف معيــاري )1.014(، ومــن اكثـــر املؤشــرات التــي حصلــت علــى اقــل نســبة 
اتفــاق ضمــن متطلــب قابليــة التشــغيل البينــي فــكان مــن نصيــب املؤشــر)Y40( فحقــق نســبة اتفــاق )50.6%(ٍ وبوســط حســابي 
)3.36( وبانحــراف معيــاري )1.013( ويشيـــر هــذا املؤشــر إلــى ربــط كافــة الوحــدات وأقســام اإلنتــاج والتصاميــم عبـــر شــبكة 

إلكتـــرونية فــي مصانــع عينــة الدراســة.

اختبار فرضيات الدراسة:  3-

 تحليل عالقات االرتباط بيـن متطلبات التبصر االستـراتيجي والتصنيع املتقدم على مستوى  مصانع عينة الدراسة:أ- 

يظهــر مــن نتائــج تحليــل االرتبــاط فــي الجــدول )3( وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة وطرديــة بيـــن التبصــر االستـــراتيجي والتصنيــع 
املتقدم وعلى املســتوى الكلي بيـــن املتغيـريـــن، والتي بلغت )0.693( عند مســتوى معنوية )0.01(، مما يشيـــر إلى وجود مســتويات 
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معنوية وموجبة من التالزم بيـن التبصر االستـراتيجي  والتصنيع 
قــدرات  تحســنت  كلمــا  إنــه  أي  املبحوثــة،  املصانــع  فــي  املتقــدم 
املصانــع املبحوثــة فــي التبصــر االستـــراتيجي فــإن ذلــك يــؤدي إلــى 
تمكيـــن تلــك املصانــع مــن اســتيفاء متطلبــات التصنيــع املتقــدم. 

الرئيســة  للفرضيــة  الفرعيــة  الفرضيــات  وفــي ضــوء       
األولى يشيـــر الجدول )3( إلى أن هناك عالقات ارتباط معنوية 
وطرديــة بيـــن كل متطلــب مــن متطلبــات التبصــر االستـــراتيجي 
والتصنيع املتقدم، وبمســتويات ارتباط متباينة إذ بلغت أعلى 
االستـــراتيجي  الوعــي  بمتطلــب  بيـــن  االرتبــاط  ملعامــالت  قيمــة 
واملتطلبــات اإلداريــة وبمعامــل ارتبــاط )0.590( وعنــد مســتوى 

معنوية )0.01(. كما تبيـن أن أقل قيمة ملعامل االرتباط على مستوى أبعاد املتغيـريـن كانت بيـن متطلب الحوار االستـراتيجي 
و املتطلبــات الفنيــة وبمعامــل ارتبــاط )0.443( وعنــد مســتوى معنويــة )0.01(. ممــا يؤكــد أنــه كلمــا تبنــت املصانــع املبحوثــة 
تطبيــق كل مــن الحــوار االستـــراتيجي، الوعــي االستـــراتيجي، ذكاء األعمــال، تكامــل القــدرات فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تحسيـــن قــدرات 

تلــك املنظمــات وتمكنهــا مــن تحقيــق كل مــن متطلبــات التصنيــع املتقــدم اإلداريــة والفنيــة.

ومن نتائج تحليل االرتباط بيـن التبصر االستـراتيجي والتصنيع املتقدم وعلى مستوى كل من املتغيـرات واألبعاد يمكن 
أن نســتدل علــى صحــة فرضيــة االرتبــاط األولــى والتــي تنــص علــى أنــه )توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة بيـــن التبصــر االستـــراتيجي 
وتحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم، ويتفــرع عــن هــذه الفرضيــة فرضيــات فرعيــة تتمثــل فــي وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بيـــن 

كل متطلــب مــن متطلبــات التبصــر االستـــراتيجي ومتطلبــات التصنيــع املتقــدم(.

تحليل تأثيـر التبصر االستـراتيجي في التصنيع املتقدم على مستوى مصانع عينة الدراسةب- 

الثانيــة  الرئيســة  الفرضيــة  الختبــار 
للتبصــر  معنــوي  أثـــر  )وجــود  ومفادهــا 
علــى  املتقــدم  التصنيــع  فــي  االستـــراتيجي 
الدراســة(  عينــة  مصانــع  جميــع  مســتوى 
يظهــر مــن معطيــات الجــدول رقــم ) 4( ظهــر 

يلــي:  مــا 

أن هنــاك تأثيـــر للمتغيـــر املســتقل - 
كانــت  والتــي  املحســوبة   )F( قيمــة   بموجــب  وذلــك  املتقــدم،  التصنيــع  املعتمــد  املتغيـــر  فــي  االستـــراتيجي  التبصــر 
 ).Sig( وبتأكيد من قيمة ،)147.595(، وهـــــي أكبـــر مــــن قــيـــمــــتها الجدولية والبالغة )3.900( وبدرجات حرية )1، 160(

والبالغــة )0.000( وهــي تقــل عــن مســتوى املعنويــة االفتـــرا�سي للـدراســــة الحاليــة )0.05(.

 للتصنيــع املتقــدم بقيمــة مســاوية إلــى )1.082( وذلــك عندمــا تكــون قيمــة - 
ً
يالحــظ مــن قيمــة )B0( أن هنــاك ظهــورا

 للصفــر، ممــا يــدل علــى أن التصنيــع املتقــدم يســتمد جــزء مــن 
ً
التبصــر االستـــراتيجي ومــن خــالل أبعــاده مســاويا

التأثيـــرات املباشــرة مــن التبصــر االستـــراتيجي وأبعــاده املعتمــدة فــي الدراســة الحاليــة.

ظهر أن امليل الحدي )B1( كانت قيمته مســاوية إلى )0.693( أي أن التغيـــر في التبصر االستـــراتيجي بمقدار واحد، - 
ســيؤدي إلــى تغيـــر فــي التصنيــع املتقــدم بمــا يســاوي )0.693(، أي بنســبة تغيـــر تعــادل )69.3%( وهــي نســبة جيــدة 

يمكــن االســتناد عليهــا فــي تفسيـــر العالقــة التأثيـــرية للتبصــر االستـــراتيجي فــي التصنيــع املتقــدم.

تشيـــر قيمــة معامــل التحديــد )R2( والتــي كانــت )0.480( إلــى أن مــا يحصــل مــن تغيـــر تأثيـــري مباشــر وبنســبة )%48( - 
في التصنيع املتقدم يـرجع سببه إلى التبصر االستـراتيجي ومتطلباته، وأن ما نسبته )52%( من التغيـر في التصنيع 
املتقــدم يعــود إلــى املتغيـــرات األخــرى فــي الدراســة الحاليــة أو إلــى عوامــل أخــرى لــم يتــم تضمينهــا فــي أنمــوذج الدراســة 

الحالية.

جدول رقم )3(
اختبار فرضية االرتباط األولى

التصنيع املتقدم
التبصر االستـراتيجي

املتطلبات 
اإلدارية

املتطلبات 
الفنية

املؤشر
الكلي

.519**.443**.492**الحوار االستـراتيجي
.633**.553**.590**الوعي االستـراتيجي

.564**.478**.538**ذكاء األعمال
.610**.582**.522**تكامل القدرات
.693**.615**.635**املؤشر الكلي

املصــدر: إعــداد الباحثــان باالعتمــاد علــى نتائــج التحليــل اإلحصائــي** معنــوي عنــد 
مســتوى )0.01( 

جدول رقم )4( 
التأثيـر املباشر للتبصر االستـراتيجي في التصنيع املتقدم

األنموذج
التصنيع املتقدم

B
0

B
1

R2املحسوبة Fالجدولية  F.Sig
1.0820.6930.480147.5653.9000.000التبصر االستـراتيجي

N=162        P ≤ 0.05)160 ،1( الجدولية بدرجات حرية F قيمة
املصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
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الفرعيــة  الفرضيــات  اختبــار  وبهــدف 
املنبثقــة عــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة، يتضــح 

يلــي:  مــا   )5( الجــدول  مــن 

ملتطلــب -  معنــوي  تأثيـــر  وجــود  تبيـــن 
متغيـــر  فــي  االستـــراتيجي  الحــوار 
 
ً
اســتنادا وذلــك  املتقــدم  التصنيــع 

كانــت  والتــي  املحســوبة   )t( لقيمــة 
قيمتهــا  مــن  أكبـــر  وهــي   )7.672(
الجدولية والبالغة )1.654(، وبتأكيد 
مــن مســتوى املعنويــة )0.000( والتــي 
ســجلت قيمــة أقــل مــن قيمــة مســتوى 

املعنويــة االفتـــراضية للدراســة )0.05(. كمــا تشيـــر نتائــج تحليــل االنحــدار املرافقــة بــأن متطلــب الحــوار االستـــراتيجي 
يفســر مــا نســبته )26.9%( مــن التغيـــر الحاصــل فــي التصنيــع املتقــدم ممــا يــدل علــى ضعــف مســاهمة هــذا املتطلــب 

املبحوثــة. املنظمــات  لــدى  املتقــدم  التصنيــع  بمتغيـــر  التأثيـــر  فــي 

 لقيمة )t( املحسوبة - 
ً
تبيـن وجود تأثيـر معنوي ملتطلب الوعي االستـراتيجي في متغيـر التصنيع املتقدم وذلك استنادا

ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة والبالغــة )1.654(، وبتأكيــد مــن مســتوى املعنويــة )0.000(  والتــي كانــت )10.355( وهــي أكبـ
والتي ســجلت قيمة أقل من قيمة مســتوى املعنوية االفتـــراضية للدراســة )0.05(. كما تشيـــر نتائج تحليل االنحدار 
املرافقــة بــأن متطلــب الوعــي االستـــراتيجي يفســر مــا نســبته )40.1%( مــن التغيـــر الحاصــل فــي التصنيــع املتقــدم ممــا 

يــدل علــى املســاهمة الجيــدة لهــذا املتطلــب فــي التأثيـــر بمتغيـــر التصنيــع املتقــدم لــدى املصانــع املبحوثــة.

 لقيمــة )t( املحســوبة - 
ً
تبيـــن وجــود تأثيـــر معنــوي ملتطلــب ذكاء األعمــال فــي متغيـــر التصنيــع املتقــدم وذلــك اســتنادا

والتــي كانــت )8.639( وهــي أكبـــر مــن قيمتهــا الجدوليــة والبالغــة )1.654(، وبتأكيــد مــن مســتوى املعنويــة )0.000( 
والتي ســجلت قيمة أقل من قيمة مســتوى املعنوية االفتـــراضية للدراســة )0.05(. كما تشيـــر نتائج تحليل االنحدار 
املرافقــة بــأن متطلــب ذكاء األعمــال يفســر مــا نســبته )31.8%( مــن التغيـــر الحاصــل فــي التصنيــع املتقــدم ممــا يــدل 
علــى املســاهمة املقبولــة لهــذا املتطلــب فــي التأثيـــر بمتغيـــر التصنيــع املتقــدم لــدى املصانــع املبحوثــة وضمــن الحــدود 

التفسيـــرية األدنــى.

 لقيمــة )t( املحســوبة - 
ً
تبيـــن وجــود تأثيـــر معنــوي ملتطلــب تكامــل القــدرات فــي متغيـــر الصنيــع املتقــدم وذلــك اســتنادا

والتــي كانــت )9.736( وهــي أكبـــر مــن قيمتهــا الجدوليــة والبالغــة )1.654(، وبتأكيــد مــن مســتوى املعنويــة )0.000( 
والتي ســجلت قيمة أقل من قيمة مســتوى املعنوية االفتـــراضية للدراســة )0.05(. كما تشيـــر نتائج تحليل االنحدار 
املرافقــة بــأن متطلــب القــدرات الديناميــة يفســر مــا نســبته )37.2%( مــن التغيـــر الحاصــل فــي التصنيــع املتقــدم ممــا 

يــدل علــى املســاهمة الجيــدة لهــذا املتطلــب فــي التأثيـــر بمتغيـــر التصنيــع املتقــدم لــدى املصانــع املبحوثــة.

االستنتاجات والتوصيات.
- االستنتاجات

ً
أوال

يتناول هذا املحور اهم االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة وكما يأتي: 

التبصــر االستـــراتيجي 1-  نتائــج التحليــل الوصفــي علــى أن إجابــات املبحوثيـــن متفقــة علــى توافــر مؤشــرات  أشــارت 
الكلــي.  فــي املصانــع عينــة الدراســة وعلــى املســتوى  والتصنيــع املتقــدم 

أشــارت نتائــج التحليــل الوصفــي علــى ضعــف مؤشــر الحــوار االستـــراتيجي كأحــد متطلبــات التبصــر االستـــراتيجي فــي 2- 
املصانــع عينــة الدراســة. 

فــي 3-  املتقــدم  التصنيــع  متطلبــات  كأحــد  اإلداريــة  املتطلبــات  مؤشــر  ضعــف  علــى  الوصفــي  التحليــل  نتائــج  أشــارت 
جيــدة.  اتفــاق  بنســب  جــاءت  التــي  الفنيــة  باملتطلبــات  مقارنــة  الدراســة  عينــة  املصانــع 

يالحــظ مــن فحــص أداة الدراســة الحاليــة واملتمثلــة باالســتبانة وعلــى وفــق عــدد مــن االختبــارات اإلحصائيــة التــي تــم 4- 

جدول رقم )4( 
التأثيـر املباشر ملتطلبات التبصر االستـراتيجي في التصنيع املتقدم

األنموذج
التصنيع املتقدم

B
0

B
1

R2املحسوبة tالجدولية t.Sig

الحوار 
1.9320.5190.2697.672االستـراتيجي

1.654

0.000

1.3980.6330.40110.3550.000الوعي االستـراتيجي
1.8050.5640.3188.6390.000ذكاء األعمال

1.9980.6100.3729.7360.000تكامل القدرات
N=162        P ≤ 0.05)160( الجدولية بدرجة حرية t قيمة

املصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.
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تطبيقهــا علــى تلــك األداة أنهــا قــد اجتــازت تلــك االختبــارات بنجــاح ممــا يــدل علــى جــودة املضاميـــن التــي احتوتهــا مــن 
حيــث مصداقيتهــا وثباتهــا وأنهــا قــد اســتوفت شــروط البحــث العلمــي.

تبيـــن من نتائج االرتباط بيـــن متغيـــرات الدراسة وأبعادها على املستوييـــن الكلي والجزئي التوصل إلى االستنتاجات 5- 
اآلتية:

املصانــع أ-  فــي  املتقــدم  التصنيــع  و  االستـــراتيجي  التبصــر  بيـــن  التــالزم  مــن  وموجبــة  معنويــة  مســتويات  وجــود 
املبحوثــة، أي أنــه كلمــا تحســنت قــدرات املصانــع املبحوثــة فــي التبصــر االستـــراتيجي فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تمكيـــن 

تلــك املصانــع مــن اســتيفاء متطلبــات التصنيــع املتقــدم.

الوعــي االستـــراتيجي، ذكاء ب-  الحــوار االستـــراتيجي،  فــي تطبيــق  املبحوثــة  آفــاق املصانــع  كلمــا تحســنت  أنــه  تبيـــن 
املتقــدم. التصنيــع  اســتيفاء متطلبــات  مــن  تلــك املصانــع  إلــى تمكيـــن  يــؤدي  ذلــك  فــإن  القــدرات  تكامــل  األعمــال، 

ظهــر أنــه كلمــا تحســنت آفــاق املصانــع املبحوثــة فــي تطبيــق التبصــر االستـــراتيجي فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تمكيـــن تلــك ج- 
املصانــع مــن اســتيفاء املتطلبــات اإلداريــة والفنيــة للتصنيــع املتقــدم.

أنــه كلمــا تبنــت املصانــع املبحوثــة تطبيــق كل مــن الحــوار االستـــراتيجي، الوعــي االستـــراتيجي، وذكاء األعمــال، د- 
وتكامــل القــدرات، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تحسيـــن قــدرات تلــك املصانــع وتمكنهــا مــن تحقيــق كل مــن متطلبــات 

والفنيــة. اإلداريــة  املتقــدم  التصنيــع 

دلــت نتائــج تحليــل االنحــدار إلــى وجــود عالقــات تأثيـــر معنويــة قويــة موجبــة للمتغيـــرات املســتقلة املتمثلــة بأبعــاد 6- 
التبصــر االستـــراتيجي والتصنيــع املتقــدم علــى املســتوى الكلــي للمصانــع عينــة الدراســة، يمكننــا وضــع عــدد مــن 

االســتنتاجات، وذلــك مــن خــالل نتائــج تحليــل عالقــات التأثيـــر وكاآلتــي:

ظهــر أن التصنيــع املتقــدم يســتقي بعــض مــن خصائصــه مــن متغيـــر التبصــر االستـــراتيجي وأبعــاده املعتمــدة أ- 
فــي الدراســة الحاليــة، أي أن تحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم تتأثـــر بشــكل مباشــر بقــدرة املصانــع املبحوثــة 
وقياداتهــا فــي التبصــر بطبيعــة التغيـــرات والتطــورات املســتقبلية الستكشــاف الخيــارات االستـــراتيجية املتاحــة.

لــدى ب-  املتقــدم  التصنيــع  بمتغيـــر  املباشــر  التأثيـــر  فــي  االستـــراتيجي  الحــوار  مســاهمة  مســتويات  ضعــف  تبيـــن 
املصانــع املبحوثــة، أي أن التحــاور بيـــن ممثلــي املصانــع املبحوثــة وأصحــاب املصالــح ذات مســتويات ضعيفــة 
ال تمكــن تلــك املصانــع مــن تجــاوز املعوقــات التــي تحــول دون وصولهــا مــن تحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم.

يســتنتج بــأن هنــاك مســتويات جيــدة للوعــي االستـــراتيجي فــي التأثيـــر املباشــر بمتغيـــر التصنيــع املتقــدم لــدى ج- 
املصانــع املبحوثــة، أي أن املصانــع املبحوثــة وقياداتهــا تمتلــك قــدرات التفكيـــر بمنظــوره الواســع والتــي تمكنهــا 

مــن إدارة التوجهــات املســتقبلية واملتصلــة بتحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم لهــا.

يســتنتج بــأن هنــاك مســتويات مســاهمة مقبولــة مــن ذكاء األعمــال فــي التأثيـــر املباشــر بمتغيـــر التصنيــع املتقــدم د- 
لــدى املصانــع املبحوثــة، أي أن املصانــع املبحوثــة وقياداتهــا قــادرة علــى توليــد املعرفــة وتقييــم املخاطــر بمــا لديهــا 

مــن ذكاء لألعمــال ومســتويات مقبولــة تمكنهــا مــن تحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم لهــا.

يستنتج بأن هناك مستويات جيدة لتكامل القدرات في التأثيـــر املباشر بمتغيـــر التصنيع املتقدم لدى املصانع 	- 
املبحوثــة، أي أن املصانــع املبحوثــة وقياداتهــا تمتلــك قــدرات التكيــف مــع التنافســيات الداخليــة والخارجيــة 

للتعامــل مــع البيئــات ســريعة التغيـــر واملتصلــة بتحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم لهــا.

ثانيا - املقتـرحات

اعتمادا على ما توصلت إليه الدراسة فإنه يو�سى باالتي:-

ضــرورة تبنــي املصانــع املبحوثــة ملتغيـــرات الدراســة الحاليــة واملتمثلــة بــكل مــن التبصــر االستـــراتيجي وذلــك لتحقيــق 1- 
متطلبــات التصنيــع املتقــدم فــي جوانبــه اإلداريــة والفنيــة، وذلــك علــى وفــق مــا أفرزتــه الدراســة مــن نتائــج وعالقــات 

تأثيـــرية بيـــن متغيـــراتها وبموجــب األنمــوذج الــذي اعتمدتــه الدراســة. 
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ضــرورة أن تعمــل املصانــع املبحوثــة علــى تحسيـــن مســتويات التحــاور بيـــن ممثليهــا وأصحــاب املصالــح فــي بيئــة عملهــا 2- 
الخارجيــة وذلــك بعقــد اللقــاءات التــي تقــرب وجهــات النظــر بيـــن كافــة األطــراف لكــي تتمكــن مــن تجــاوز املعوقــات 
التــي تحــول دون وصولهــا مــن تحقيــق متطلبــات التصنيــع املتقــدم والتــي أشــرت الدراســة الحاليــة ضعــف مســتويات 

الحــوار االستـــراتيجي لديهــا.

االستـــراتيجية 3-  القــرارات  بعمليــات صنــع  العامليـــن  فــي مشــاركة  تحمــل مســؤولياتها  املبحوثــة  املصانــع  علــى  ينبغــي 
وتمكينهــم مــن املشــاركة الفاعلــة وذلــك كمدخــل تتبنــاه تلــك املصانــع فــي تحسيـــن مســتويات الحــوار االستـــراتيجي مــع 

أصحــاب املصالــح فــي بيئتهــا الداخليــة.

ضــرورة تعزيــز مســتويات الحــوار االستـــراتيجي فــي املصانــع املبحوثــة وتدعيمهــا بثقافــة الحــوار مــع كافــة ذوي العالقــة 4- 
تلبيــة متطلبــات  فــي االرتقــاء بمســتويات  املنظمــة  أهــداف  لديهــا وبمــا يحقــق  العامليـــن  فيهــا، وباألخــص  واملصالــح 

التصنيــع املتقــدم.

نقتـــرح لتحسيـــن مســتويات ذكاء األعمــال لــدى املصانــع املبحوثــة تزويــد العامليـــن فيهــا وخصوًصــا املديـريـــن ومــن 5- 
يتولــى زمــام القيــادة فــي األقســام والوحــدات اإلنتاجيــة واإلداريــة باملهــارات والخبـــرات ذات الصلــة بــكل مــن الــذكاء 

الصناعــي والــذكاء االستـــراتيجي والــذكاء اإلداري لتمكينهــا مــن االرتقــاء بمســتويات ذكاء األعمــال لديهــا. 
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امللحق )1(
الجزء األول - معلومات عامة تعريفية تخص املجيب عن االستمارة

اسم املنظمة ) الشركة، املؤسسة، املعمل(:-1- 
نوع امللكية: خاصة )    (، حكومية )     (، مساهمة)     (.2- 
سنة التأسيس:3- 
العنوان الوظيفي: مديـر)    (، معاون مديـر)    (، رئيس قسم أو وحدة )    (.4- 
الجنس:   ذكر )    (، أنثى )    (.5- 
العمر : 25-35 )   (، 36-45 )    (، 46-55 )   (، 56 سنة فأكثـر)   (.6- 
سنوات الخدمة: 5-10 )   (، 11-15 )    (، 16-20 )   (، 21 سنة فأكثـر )   (.7- 
التحصيل الدرا�سي: إعدادية فما دون )   (، دبلوم )   (، بكالوريوس )    (، دراسات عليا )   (.8- 
  عدد الدورات التدريبية التي شاركت فيها: 1-5 )    ( دورة، 6-10 )    (، 11-15 )    (، 16-20 )    (، 21 فأكثـر )    (،9- 

الجزء الثاني- متغيـرات الدراسة 

Strategic Foresight التبصر االستـراتيجي - 
ً
أوال

وُيعــَرف بأنــه عمليــة التطلــع نحــو املســتقبل لتوقــع طبيعــة وأهميــة التغيـــرات والتطــورات املســتقبلية قبــل أن تحــدث، بهــدف توســيع 
االدراك للخيــارات االستـــراتيجية املتاحــة لكــي يصبــح صنــع القــرار االستـــراتيجي أكثـــر حكمــة، وســيتم قياســه وفــق املتطلبــات اآلتيــة:.

الحــوار االستـــراتيجي  Strategic Conversation:- هــو تحــاور بيـــن ممثلــي املنظمــة وأصحــاب املصلحة)املنافسيـــن، الزبائــن،  1-
املجهزيـــن، الحكومــة، املنظمــات غيـــر الحكوميــة( حــول مواردهــا و أنظمتهــا، واإلجــراءات، والخطــط والسياســات لتأكيــد قيمــة 
 عــن توضيــح كيــف يمكــن اســتخدامها أو تعديلهــا، وكيــف يمكــن تجــاوز املعوقــات التــي تحــول دون 

ً
هــذه الخصائــص فضــال

وصــول املنظمــة إلــى تحقيــق أهدافهــا.

الفقـراتت
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
ال 

أوافق
ال أوافق 

بشدة
تتبنى منظمتنا ثقافة الحوار بيـن العامليـن في جميع أنشطة املنظمة بما يعزز أهدافها.

َحِمــل منظمتنــا العامليـــن املســؤولية مــن خــالل إشــراكهم فــي عمليــات صنــع القــرار االستـــراتيجي بغــض 
ُ
ت

النظــر عــن املســتوى  التنظيمــي الــذي يعملــون فيــه.
تجري منظمتنا حوارات فعالة مع أصحاب املصالح بشأن التوجهات املستقبلية للمنظمة.
تقوم املنظمة بتحديد احتياجات أصحاب املصلحة عبـر عملية الشراكة والتحاور معهم.

الوعــي االستـــراتيجي Strategic Awareness: هــو القــدرة علــى التفكيـــر مــن منظــور أوســع مــن اجــل خلــق صــورة إلــى األمــام، وهــو  2-
قــدرة إدراكيــة وفهــم الــدور علــى املســتوى املنظمــي، و معرفــة مــدى امتــالك األطــراف األخــرى للقــدرة اإلدراكيــة، وهــو إدراك القيــادات 
املنظمــة وتفهمهــا لالستـــراتيجية املتبعــة وكيفيــة زيــادة فاعليتهــا، فهــو مفهــوم يعمــل علــى إدارة التوجهــات املســتقبلية مــن خــالل 

اليقظــة والحــذر التــي تحمــي املنظمــة مــن وقــوع عواقــب نتيجــة اتخــاذ قــرارات غيـــر صائبــة.

الفقـراتت
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
ال 

أوافق
ال أوافق 

بشدة
تهتم منظمتنا بدراسة وتحليل التحديات البيئية ذات اآلثار املباشرة على أنشطتها.

تتفهم إدارة منظمتنا التغييـرا ت التي تحدث بشان الطلب على منتجها.
تهتم منظمتنا بمراقبة نشاطات املنافسيـن، بهدف التعرف على قدراتهم واستـراتيجياتهم املستقبلية.

تـراقب منظمتنا باستمرار التقدم التقني في ميدان تخصصها.
تحلل منظمتنا أي مشكلة بالنظر إلى أسبابها مجتمعة بدال من فصلها عن بعضها.

ذكاء األعمــال Business Intelligence: هــو أداة للتنبــؤ عــن املســتقبل مــن خــالل أنظمتــه التــي تقــوم بالعديــد مــن العمليــات  3-
لتحويــل البيانــات إلــى معلومــات وعرضهــا بطــرق وأســاليب إحصائيــة يمكــن قياســها وتشــكيلها بصــورة جديــدة لدعــم ورفــع جــودة 
القــرارات املتخــذة عــن طريقهــا، وتوليــد املعرفــة لدعــم القــرارات واالستـــراتيجية املتبعــة، وتقييــم املخاطــر فــي بيئــة عمــل املنظمــة 

التــي تتســم متطلبــم التأكــد وديناميكيتهــا.

الفقـراتت
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
ال 

أوافق
ال أوافق 

بشدة
تعتمد منظمتنا آليات سهلة ومفهومة في عملية جمع وتحليل البيانات.
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تمتلك منظمتنا تكنولوجيا املعلومات في نشر املعلومات ملتخذي القرارات.
تسهم املعلومات التي يوفرها ذكاء األعمال في رفع جودة القرارات.

تزود أنظمة املعلومات املستفيديـن بمعلومات لحظية (آنية(.
يحمي الذكاء التناف�سي املنظمة من التهديدات املحتملة من املنافسيـن.

تكامــل القــدرات  Integration of Capabilities:-  هــي قــدرة املنظمــة علــى تكامــل وبنــاء وإعــادة تـــرتيب التنافســيات الداخليــة  4-
الداخليــة  أملنظميــه  املهــارات  تـــرتيب  وإعــادة  لتكامــل  تكيــف  خــالل  مــن  التغييـــر،  ســريعة  البيئــات  مــع  للتعامــل  والخارجيــة 

الوظيفيــة. التنافســيات  والخارجيــة وجميــع 

الفقـراتت
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
ال 

أوافق
ال أوافق 

بشدة
تمتلك منظمتنا القدرة على تسخيـر مواردها أو إعادة تـركيبها بالشكل الذي يساهم في حل املشاكل التي تواجهها.

لدى منظمتنا القدرة على االستجابة السريعة) رد الفعل السريع( ألي تغييـرات بيئية مفاجئة.
تبحث منظمتنا باستمرار عن بدائل املواد األولية الداخلة في العمليات اإلنتاجية لتعزيز توجه املنظمة التناف�سي.

تمتلك منظمتنا قدرة الرد على تحركات املنافسيـن.
تحصل منظمتنا على فرص أعمال جديدة عن طريق ما تمتلكه من قدرات.

 :Advanced Manufacturing ثانًيا - التصنيع املتقدم
التــي تدمــج تكنولوجيــا اإلنتـــرنت واالتصــاالت وتكنولوجيــا األتمتــة وتكنولوجيــا التصنيــع علــى مــدى واســع  عمليــات التصنيــع 
ضمــن أنظمــة مســتندة علــى الحاســوب، تعطــي للمنظمــات املســتخدمة إمكانيــة تحسيـــن عمليــات التصنيــع و أداء العمليــات، والــذي 
يــؤدي بــدوره إلــى تعزيــز قــدرة املنظمــة علــى تحقيــق منافــع التســويق واملنافــع االستـــراتيجية ومنافــع األعمــال التــي اســتخدمت لهــا هــذه 
األنظمة من خالل مزيج من تحسيـــن الجودة وتقليل الكلفة،  و إدخال تكنولوجيا جديدة أو عمليات محســنة وطرق إدارية لتحسيـــن 

تصنيــع املنتجــات، وقــد تــم االعتمــاد علــى املتطلبــات اآلتيــة:

-1  Smart Maintenance  أدارة الصيانــة الذكيــة ،Changeability املتطلبــات اإلداريــة: وتتضمــن )القــدرة علــى التغييـــر
:) Advanced Quality Management إدارة الجــودة املتقدمــة ،Management

القــدرة علــى التغييـــر Changeability: هــي القــدرة علــى التعامــل مــع التعديــالت فــي البيئــة االجتماعيــة والتكنولوجيــة والتنافســية أ- 
بطريقــة اســتباقية.

الفقـراتت
افق  أو
بشدة

افق محايدأو
ال 

افق أو
افق  ال أو

بشدة
تنفذ منظمتنا طلبات متغيـرة في حجم اإلنتاج من دون التأثيـر في الكلفة.

تنفذ منظمتنا طلبات متنوعة من اإلنتاج وبمرونة عالية.
تمتلك منظمتنا القدرة على إدخال تكنولوجيا حديثة تتكامل مع التكنولوجيا الحالية في املنظمة. 

تســـتخدم منظمتنــا تطبيقـــات فـــي البـــرامج الجـــاهزة تســـاعد علـــى ابتكـــار طـــرق وأســـاليب جديـــدة 
املنافســة. املنظمــات  عـــن  تختلـــف 

أدارة الصيانــة الذكيــة  Smart Maintenance Management: هــي دمــج املفاهيــم الرئيســة فــي الصناعــة مثــل، هندســة ب- 
الصيانة، إدارة العمليات، نظم املعلومات، وتحليل البيانات، و تعزيز قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مجال الصيانة 
املعلومــات  عمليــات  مركــز  عبـــر  املوزعــة  والعمليــات  األداء  مــن  الحقيقــي  الوقــت  فــي  الرصــد  مــن  االســتفادة  وتتضمــن  الصناعيــة 

)العمليــات عــن متطلــب(.

الفقـراتت
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
ال 

أوافق
ال أوافق 

بشدة
معلومات الصيانة مرتبة تـرتيبا منطقيا يمكن االستفادة منها بسرعة في أنشطة الصيانة.

يتصف نظام معلومات الصيانة بتوفيـر أية معلومات عند. احتياجها وبكلف مناسبة.
هناك تعاون وتنسيق بيـن األقسام املختلفة في تبادل املعلومات من أجل تحقيق أهداف الصيانة في املنظمة.

يمكن الحصول على املعلومات مباشرة من املوقع دون  اللجوء إلى املركز.

إدارة الجــودة املتقدمــة Advanced Quality Management: هــي دمــج ألنظمــة الجــودة التقليديــة وأدواتهــا مــع أنظمــة جــودة ج- 
ذكيــة مدعمــة بالحاســوب تهتــم بالتوثيــق لعمليــات الرقابــة والســيطرة والفحــص وخــزن معلوماتهــا واستـــرجاعها لتزويدهــا للجهــات ذات 
العالقــة، أي أنهــا تنطــوي علــى التوجــه مــن الرقابــة التقليديــة املقيــدة بجهــود بشــرية محــدودة إلــى أنظمــة رقابــة مبـــرمجة تتميــز بموثوقيــة 
نتائــج الفحــص، وتحديــد مشــاكل الجــودة ومصادرهــا وابتــكار الحلــول ملعالجتهــا، والتحسيـــن املســتمر لعمليــات التصنيــع وتطويـــرها 

ووضــع نظــام معلومــات خــاص بالجــودة مــع صياغــة معاييـــر وحــدود الســماح لضمــان جــودة املنتــج قبــل ومتطلــب عمليــة اإلنتــاج
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الفقـراتت
افق  أو
بشدة

افق محايدأو
ال 

افق أو
افق  ال أو

بشدة
وحــدات  مــع  وفاعلــة  كفــاءة  ذات  اتصــاالت  بشــبكة  املنظمــة  فــي  الجــودة  معلومــات  نظــام  يـــرتبط 

الجــودة. معلومــات  لتبــادل  املنظمــة 
يستخدم نظام الجودة لغة توصيف مبـرمجة لتحويل البيانات إلى صيغة مشفرة.

يتخذ نظام الجودة اإلجراءات التصحيحية لتجاوز حاالت عدم املطابقة في الجودة.
تحرص إدارة منظمتنا على إزالـة جميـع أسباب األخطاء للوصول إلى مفهوم التلف الصفري.

-2  ،Interoperability البينــي  التشــغيل  قابليــة   ،)Operational Excellence العملياتــي   )التميــز  وتتضمــن:  الفنيــة  املتطلبــات 
.))IIMS(  Integrated Intelligent Manufacturing Systems( واملتكامــل  الذـكـي  التصنيــع  أنظمــة 

التميــز العملياتــي Operational Excellence: هــو الوصــول إلــى ذروة كفــاءة العمليــات، ابتــداًء مــن تدفــق املــواد، تخطيــط أ- 
االحتياجــات املــواد MRP، وإعــداد الجدولــة املتمثلــة فــي نظــام الســحب كانبــان، وبالتعامــل املؤتمــت مــع املــواد املتمثلــة فــي مكائــن 
الســيطرة الحســابية حاســوبًيا )CNC(، ومراقبــة العمليــات املؤتمــت )APM(، لضمــان القيــام بــأداء النشــاطات علــى نحــو أفضــل 
وأســرع وأقــل كلفــة، إذ يوفــر توحيــد لعمليــات املنظمــة بالكامــل مثــل الشــراء والتصنيــع وخدمــات متطلبــات البيــع كنظــام متكامــل 

مــن طــرف إلــى طــرف، وتكنولوجيــا اللوجســتيات والتخطيــط.

أوافق الفقـراتت
ال محايدأوافقبشدة

أوافق
ال أوافق 

بشدة
تعتمــد عمليــات اإلنتــاج  فــي منظمتنــا نظــام جدولــة اإلنتـــاج الرئيـــ�سي لغــرض اعتمــاده فــي إعــداد نظـــام 

جدولـــة اإلنتـــاج اليومــي.
تقــوم منظمتنــا بتغييـــر التنظيــم الداخلــي ملصانعهــا فـــي ضــوء فلســفة نظــام اإلنتــاج فــي الوقــت املحــدد 

لضمــان اســتمرار انســياب املنتجــات.
تعتمــد منظمتنــا نظــام املناولــة للمــواد األوليــة واألجــزاء  نصــف املصنعــة بطريقــة بطاقــات الســحب 

لضمــان انســيابية املنتــوج.
تعتمد منظمتنا مواد غيـر ملوثة عبـر دراسة خصائص املكونات األولية.

تسعى منظمتنا إلى اعتماد تقانات تـرشيد استهالك املواد األولية في عملياتها اإلنتاجية.
تستخدم إدارة منظمتنا التكنولوجيا الحديثة لتقليل األضرار البيئية املختلفة.

مات  على جعل اثنيـــن من األنظمة أو اكثـــر تعمالن ب- 
ّ
قابلية التشغيل البيني Interoperability: هو قدرة املنظومات واملنظ

 ألداء 
ً
 بشــريا

ً
مــع بعــض كنظــام مركــب،  باســتخدام البيانــات واملعلومــات املشتـــركة، وخــالل مــدة زمنيــة معينــة والتــي تتطلــب أشــرافا

التعديــالت والتصحيحــات الالزمــة، والعبــارات أدنــاه تقيــس هــذه القابليــة:

أوافق الفقـراتت
ال محايدأوافقبشدة

أوافق
ال أوافق 

بشدة
يتم تشجيع العامليـن على امتالك بـريد إلكتـروني رسمي للتواصل مع املنظمة.

تســتفيد إدارة منظمتنــا مــن معلومــات التغذيــة العكســية التــي يتيحهـــا املوقـــع اإللكتـرونـــي للمنظمــة 
عــن حجــم التعامــالت والتفضيــالت والحاجــات لــدى الزبائــن.

تعمل منظمتنا على ربط كافة الوحدات وأقسام اإلنتاج والتصاميم عبـر شبكة إلكتـرونية.
تدعم منظمتنا الشبكة الحاسوبية وتعمل على توسعتها مستقبال.

تسعى إدارة منظمتنا إلى الحصول على منافذ توزيع عبـر الشبكة اإللكتـرونية. 
أنظمــة التصنيــع الذكــي واملتكامــل IIMS( Integrated Intelligent Manufacturing Systems(: هــي أنظمــة التعامــالت ج- 

مباشــرة   CAD بيانــات  ربــط  مثــل  العمليــات  بيـــن  أو  والصيانــة  واإلنتــاج  والهندســة  التســويق  بيـــن وظائــف  بالحاســوب  املتكاملــة 
إلى)تخطيــط العمليــات بواســطة الحاســوب CAPP( أو ربطهــا مباشــرة إلــى CNC أو الروبــوت أو أنظمــة التصنيــع املــرن أو تســتخدم 
بيانات من CAD في تخطيط موارد التصنيع mrpii وفي توليد معدات إنتاج مســيطر عليها، وعدة مكائن روبوت أو مكائن مســيطر 

عليهــا حاســوبيا تـــرتبط إلــى أجهــزة التعامــل مــع املــواد املحوســبة.

أوافق الفقـراتت
ال محايدأوافقبشدة

أوافق
ال أوافق 

بشدة
تستخدم منظمتنا بـرامج التصميم بواسطة الحاسوب )CAD( في عمل نماذج التصاميم.

تستخدم منظمتنا بـرامج التصنيع بواسطة الحاسوب )CAM( في عمليات اإلنتاج. 
يتم تنظيم جداول اإلنتاج الرئيسة والفرعية بواسطة التقنيات الحاسوبية.

تســتخدم منظمتنــا بـــرامج الحاســوب ملســاعدتها فــي وضــع خطــط اإلنتــاج ولتحديــد الوقــت واملــوارد 
الالزمــة لعمليــة اإلنتــاج.
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امللحق )2(

الجدول )1(
افات املعيارية ملتطلبات التبصر االستـراتيجي   التوزيعات التكرارية والنسبية واألوساط الحسابية واالنحر

على املستوى الكلي ملصانع عينة الدراسة 

الرمز
مقياس االستجابة

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري ال أتفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة

%ت%ت%ت%ت%ت
الحوار االستـراتيجي

X1159.39458.02817.32314.221.23.60888.
X295.66238.35232.13521.642.53.23934.
X32012.38451.93823.5169.942.53.62913.
X41710.510061.73219.8116.821.23.73786.

9.42552.47523.17513.1251.853.5450.880معدل النسب
61.923.17514.9753.5450.880املجموع الكلي

الوعي االستـراتيجي
X52616.09256.82414.81911.716.3.76883.
X62917.99458.02716.7116.816.3.86810.
X72817.38451.93421.0116.853.13.73931.
X83722.88351.22817.3106.242.53.86925.
X92414.89357.43219.8127.416.4.04672.

معدل 
17.7655.0617.927.781.483.850.844النسب

72.8217.929.263.850.844املجموع الكلي
ذكاء األعمال

X104024.78954.93320.4----3.78809.
X11169.98250.64225.91911.731.93.55892.
X122414.87948.84527.8127.421.23.69860.
X131911.77445.74930.2169.942.53.54913.
X142012.38049.44427.2169.921.23.62871.

معدل 
النسب

14.6849.8826.39.7251.73.6360.869

64.5626.311.4253.6360.869املجموع الكلي
تكامل القدرات

X153219.86842.04427.21710.516.3.70926.
X162616.06238.34829.62414.821.23.53973.
X172515.48753.73320.4116.863.73.70938.
X182817.36540.14427.22012.353.13.561.015
X192515.47345.13622.22414.842.53.561.003

16.7843.8425.3211.842.223.610.971معدل النسب
60.6225.3214.063.610.971املجموع الكلي
64.97523.17912.433.6600.891املؤشر الكلي
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الجدول ) 2 (
افات املعيارية ملتطلبات التصنيع املتقدم   التوزيعات التكرارية والنسبية واألوساط الحسابية واالنحر

على املستوى الكلي ملصانع عينة الدراسة

الرمز
مقياس االستجابة

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري ال أتفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة

%ت%ت%ت%ت%ت
: املتطلبات اإلدارية

ً
أوال

القدرة على التغييـر:
Y201811.16037.06338.91811.131.93.44.900
Y21138.07445.74930.22414.821.23.44.885
Y22148.66942.64628.42917.942.53.37.958
Y232113.07345.14024.72515.431.93.52.967

10.17542.630.5514.81.8753.44250.927معدل النسب
52.77530.5516.6753.44250.927املجموع الكلي

إدارة الصيانة الذكية
Y24169.97848.14225.91811.184.93.47.985
Y25159.37546.35131.5148.674.33.48.934
Y261710.58150.03823.52213.642.53.52.940
Y271811.17244.44729.02012.353.13.53.900

10.247.227.47511.43.73.50.939معدل النسب
57.427.47515.13.50.939املجموع الكلي

إدارة الجودة املتقدمة
Y281811.17445.74930.21811.131.93.53.900
Y29169.97345.15030.92113.021.23.49.886
Y301811.18049.44527.81811.11.63.59.853
Y312414.88150.04326.5138.01.63.70.841

11.72547.5528.8510.81.0753.57750.87معدل النسب
59.27528.8511.8753.5770.87املجموع الكلي

56.47728.95814.553.5070.912املؤشر للمتطلبات اإلدارية
ثانيا: املتطلبات الفنية

التميز العملياتي
Y321710.58552.54628.4127.421.23.64.817
Y331710.57848.14930.21710.51.63.57.840
Y34159.38854.33924.11911.71.63.60.837
Y352113.08351.23924.11710.521.23.64.882
Y361911.77646.94829.61710.521.23.57.876
Y372213.67546.33722.82012.384.93.511.035

11.43349.88326.53310.4831.6163.5880.881معدل النسب
61.31626.53312.0993.5880.881املجموع الكلي

قابلية التشغيل البيني
Y381811.17244.44628.4159.3116.83.441.033
Y391811.16942.64326.52515.474.33.351.030
Y401710.56540.14427.22917.974.33.361.013
Y41159.37143.83924.13119.163.73.46959.
Y42159.37948.83722.82716.742.53.441.033

10.2643.9425.815.684.323.411.0136معدل النسب
54.225.8203.411.0136املجموع الكلي

أنظمة التصنيع الذكي واملتكامل
Y43159.38451.94024.71710.563.73.52934.
Y44138.09759.93119.11911.721.23.62842.
Y451911.79759.93421.0116.816.3.75773.
Y461811.110061.73018.5138.016.3.75783.

10.02558.3520.8259.251.5253.660.833معدل النسب
68.37520.82510.7753.660.833املجموع الكلي

61.29724.38614.2913.5520.909املؤشر للمتطلبات الفنية
58.88726.67214.4203.5290.910املؤشر الكلي

املصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الجانب امليداني
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ABSTRACT

The study aims to explore the correlation and effect relationship between the requirements of strate-
gic foresight )strategic dialogue, strategic awareness, business intelligence, integration of capabilities( and 
the fulfillment of advanced manufacturing requirements )administrative requirements, technical require-
ments(. The research presented the problem of study in a number of research questions; is there a clear idea 
about the practices of strategic foresight and advanced manufacturing? Do the factories in question have 
existing requirements for advanced manufacturing? In order to investigate the study problem, a number of 
hypotheses were formulated, including a correlation relationship and a significant effect of strategic fore-
sight in achieving advanced manufacturing requirements. To address the study problem and test its hypoth-
eses, a model was designed based on the requirements of strategic foresight as an independent variable and 
advanced manufacturing as a dependent variable.

       The analytical descriptive approach was applied by developing a questionnaire consisting of )46( 
paragraphs to study the requirements of strategic foresight and its relationship and its effect on advanced 
manufacturing in a sample of the factories of the general company for food products in Baghdad. The num-
ber of individuals surveyed was )162( administrative leaders in the inspected factories, Statistical methods 
were used to process, analyze and reach the results using the SPSS program )V. 23(. Among these results are 
significant and positive levels of correlation between strategic foresight and advanced manufacturing in the 
investigated factories. In other words, the better the capabilities of the factories investigated in the strategic 
vision, the more efficient the factories will be able to meet the advanced manufacturing requirements.

Finally, the study recommends strengthening the strategic dialogue in the investigated organizations 
with all stakeholders, especially its semployees; in order to achieve the objectives of the Organization and 
meeting the requirements of advanced manufacturing.

Key words: strategic foresight, strategic dialogue, strategic awareness, business intelligence, capacity 
integration, advanced manufacturing.




