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 يةستراتيجاال مشروعاتاستراتيجية العمليات على إدارة ال أثر
 *دراسة تطبيقية على مجموعة ُنقل الصناعية

 د. علي هادي جبرين
 أستاذ إدارة العمليات وبحوث العمليات المشارك

 جامعة عمان العربية

 يوسف ياسين الطراونة
 مديرية متابعة وتنفيذ الخطط االستراتيجية مدير

 مة للضمان االجتماعيالمؤسسة العا
 المملكة األردنية الهاشمية

 الملخص:
مشةكلة الدراسةة حيةث يةي ت  االسةتراتيجية  مشةروعاتال إدارةية العمليةات علة  أثةر اسةتراتيج بيةان إلة تهدف الدراسةة 
مجاالتهةا المتمثلةة هل هناك تأثير لعوامل البيئة الخارجية والداخلية عل  استراتيجية العمليات من خةلل  :من تساؤالت رئيسة

هةةةل هنةةةاك تةةةأثير السةةةتراتيجية العمليةةةات مةةةن خةةةلل و  ؟،والتنظةةةي  دارةوالرقابةةةة، واإ نتةةةا فةةةي تكنولوجيةةةا العمليةةةات، تخطةةةيط اإ
مجموعةةة مةةن االسةةتنتاجات نةةذكر  إلةة    تويةةلت الدراسةةة؟االسةةتراتيجية مشةةروعاتال إدارةفةةي  ،العملياتيةةة هةةدافمجاالتهةةا واأل

مت يةرات البيئتةان علة  اسةتراتيجية العمليةةات  أهميةةل البيئةة الخارجيةة والداخليةة أن مجموعةةة نؤكةل تؤكةد اتضة  مةن تحلية منهةا:
يعةد اهتمةا  مجموعةة نؤكةل و   باسةتثنا  المنافسةة إذ لة  تعطةي أهميةة لهةذا المت يةر فةي التةأثير والعلقةة فةي اسةتراتيجية العمليةات

 ،اتراتيجي لفلسةةفة تطةةوير اسةةتراتيجية العمليةةات مةةي اسةةتراتيجية المنظمةةة مع ةةاالسةة دراكبالعوامةةل البيئيةةة مرحلةةة متطةةورة فةةي اإ
 مشةروعاتالنتةائج بةان اسةتراتيجية العمليةات تةؤثر علة  إدارة ال أسةفرتكمةا  االسةتراتيجية  مشروعاتال إدارةلكونها تؤثر عل  

والتنظةةةي (  دارةوالرقابةةةة، اإ نتةةةا يط اإالعمليةةةات، تخطةةة )تكنولوجيةةةااالسةةةتراتيجية وذلةةةك تكةةةون مجةةةاالت اسةةةتراتيجية العمليةةةات 
 .االستراتيجية مشروعاتمترابطة مما يعزز من قوتها التأثيرية عل  إدارة ال

 :المقدمة

وتعةةةد  ،وتخييةةاتها أحجامهةةاية لنجةةاا المنظمةةات علةة  اخةةتلف ساسةةمةةن الضةةرورات األ االسةةتراتيجيالفكةةر أيةةب  
اليةناعات حيةث سةع   أنةواعانتشةرت مفةاهي  العمليةات فةي كةل و   غ غاياتهةاية تكو  المنظمات بهةا لبلةو أساس أنشطةالعمليات 

 ممةا ،جة نمو الشةركات وسةط عةال  تنافسةي سةريي الت ييةرلمعال لإلدارة جديدة وأدواتعل  استراتيجيات  للحيولقادة التجارة 
ا  منذ عكود قليلة مشروعاتال إدارة مفهو  ظهور أدى إل  تدرك  ستينياتال أوائل فيجارية المؤسسات الت بدأت ، حيثفكطجد 

 مشروعات فائدة تنظي  العمل في ال

الدراسةةةات المبكةةةرة عةةةن قيةةةا  عةةةدد مةةةن  إلةةة  والشةةةركات مشةةةروعاتفةةةي ميةةةير ال واسةةةتراتيجياتهاكةةةد أدى التةةةأثير السةةةائد للعمليةةةات ل
دارة ال  ،Saee, 2009))، (Heerkens, 2007) كةةل مةةنأظهةةرت دراسةةات و  ،مشةةروعاتالعلقةةة اإيجابيةةة بةةين اسةةتراتيجية العمليةةات وا 

((Johnson, 2006،  عةةرن نظةةر  فةةي هةةذا الدراسةةات وغيرهةةا وقةةد سةةاهمت   تطةةوير قةةدرات العمليةةات فةةيأهمةةةية االسةةتراتيجية
                                                 

 .2105 ونيوي، وقُبل للنشر في 2105 ارسمتم تسلم البحث في  *
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دارة الا بةةينقةةة اإيجابيةةة والمةةؤثرة للعل تحديةةد طبيعةةة العلقةةة بةةين اسةةتراتيجية العمليةةات لممةةا سةةب  و  وباإفةةادة  مشةةروعاتلعمليةةات وا 
 ،االسةةتراتيجيةسةةب  أهميةةة دور العمليةةات فةةي  يظهةةر ممةةاو   ة للدراسةةةرئيسةةتةة  يةةياغة الفرضةةيات ال ،االسةةتراتيجية مشةةروعاتال دارةا  و 

ة عةن رئيسةفالمشةروع يسةع  إنجةاز أهدافة  ال ،التفاعل بين مجاالتهةا الواسةعة وقةدرات العمليةات لضمان االستراتيجيةوضرورة تطور 
  ات عل  تحكي  أهدافهاطري  تعزيز قدرة هذا اإدار 

 :االستراتيجية مشروعاتال وأدارهالعمليات  واستراتيجياتأهمية العمليات  - األولمبحث ال

 :العمليات واستراتيجيةأهمية العمليات  - الا و أ
  (:Porter, 2009 1) والخةدمات، والتسةلي  للسةلي نتةا اإ أنشةطةب المعنةيالجةز  مةن المنظمةة  بأنهةا تويف العمليات

ليات إدارة المةوارد التةي مسةئو علة  أن إدارة العمليةات: هةي األنشةطة والكةرارات وال ،(:Slack, et., al., 2007 (4 شةدد وقةد
يجة  أن يكةون لكةل منظمةة بعةد اسةتراتيجي يعكةا مهمةة المنظمةة ويحةدد أهةدافها   تخيص إنتا  وتسةلي  السةلي والخةدمات
التيةةمي  تسةةةاعد المنظمةةةة علةة  تنسةةةي  عنايةةةرها  فةةةي الجيةةدة االسةةةتراتيجيةن " إ التنظيميةةة وسياسةةةاتها ومعةةايير األدا  لةةةديها

 كمةا يجة   ,Hanna) :2003 (51 ،هاأهةدافتزويةدها بالتوجهةات بحيةث تسةاه  كافةة الفعاليةات فةي تحكية  علة  التنظيميةة و 
العمليةات  ظيفةةأهةداف و  عملياتان تحدد استراتيجية الو  ،تطوير استراتيجية المنظمة واستراتيجية العمليات معا وبنفا االتجاا
بتةةةوجي  السياسةةةات واسةةتراتيجيات الوحةةةدات  االسةةةتراتيجيةلتكةةةةو  الخطةةة  ،لإلنتةةا  االسةةةتراتيجيةبالمهمةةات  أحيانةةةا والتةةي تعةةرف

واتسةاقها  مةي توافكهةا نتةا وتشة يل نظة  اإ الوظيفيةة وترفةدها اسةتراتيجية العمليةات بتوجية  الكةرارات المتعلكةة بتيةمي  وتخطةيط
 للسةةةتراتيجياتالعمليةةةات الفاعلةةةة والمسةةةاندة  اسةةةتراتيجيةأهميةةةة  إن  (35-94 :2011 ،)جبةةةرين التسةةةوي  اسةةةتراتيجيةمةةةي 

والموثوقيةة  واالسةتجابةالنوعيةة و ألسةعار اص يخةمةا  يعزز ويحسن المكدرة التنافسية للمنظمة لدى عملئهةا فةي كةل، ساألخرى 
االمرونة و    ),Nerscsian :2003 (21 أيض 

 ها:وعوامل نجاح االستراتيجية مشروعاتإدارة ال -ايا ثان
المشةةروع فهةة  رسةةالة  مةةدرا ويجةة  علةة   ،(Young, 2005:26)محةةددة وواضةةحة ونهايةةة لةة  نكطةةة بدايةةة  ،المشةةروع

وتوجيةة  المشةروع لضةمان تلبيةة ميةةال   ،مةي مهمةة المنظمةة يكةون منسةةجمالرؤيةته  للمشةروع  تحديةةدثة   ،ورؤيةة المنظمةة أوال
 ::Young, 2005) (26 بالخيائص التالية مشروعاتلذلك تمتاز ال اوتأكيد     (Lewise, 2007: 25) ةالمنظم

 والتكاليف  ،محددة بكيود الوقت ،لها أهداف محددة يمكن تحديدها بسهولة -0

 تركز عل  الزبائن وتلبية حاجاته  ورغباته  وتحك  توقعاته   ،امرتبطة مع   أنشطةبأنها  مشروعاتتمتاز ال -2

 ،المراقبةة ،التنفيةذ ،التخطةيط) خةلل مراحةل بةد  المشةروعكفةؤ تنفةذ    إنجاز المشروع من خلل تطبية  إدارة عمليةاتيت
لةدع  األدا  المنظمةي نحةو تحكية  الت ييةر اإيجةابي  ،كمةدخل مهة  مشروعاتإدارة ال إل  ظهرت الحاجةو   (المشروع وا غلق
التةي تعمةل علة  كةب   ،عل  األفراد وردود أفعةاله  ومخةاوفه  بشةأن المسةتكبلالت يير أثر  االعتباراألخذ بعين  مي ،المطلو 

هةةو دعةة  لتنفيةةذ  مشةةروعاتال إدارةجةةوهر  إن  (Young, 2005:17) ،بواقةةي بيئةةة العمةةل واالهتمةةا  ،وتكييةةد عمليةةة الت ييةةر
 ( ,Milosevic 2006: 494استراتيجية المنظمة لتحكي  النتائج المرجوة )
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 االسةتراتيجيوعلقتهةا بةالفكر  مشروعاتإدارة ال اتعريف   ،(Young, 2005: 36) األفكار فكد عرنمي هذا  ل  وتواي
عل  أنها: "عملية ديناميكية تنفذ في بيئة تنطو  عل  مجموعةة مةن الكيةود تسةتخد  المةوارد المناسةبة بطريكةة هيكليةة وتخضةي 

محةةةةور العلقةةةةة بةةةةين اإدارة  (Lewise) قةةةةد   و "راتيجيةاالسةةةةتالتةةةةي تعةةةةرف بالحاجةةةةات  ،للمراقبةةةةة لتحكيةةةة  األهةةةةداف المحةةةةددة
وعلةة   ،وربةةط ذلةةك بضةةمان اكتمةةال جميةةي األعمةةال فةةي الوقةةت المحةةدد وفةةي حةةدود الميزانيةةة والنطةةاق واالسةةتراتيجيةوالمشةةروع 

ات والتكنيةات تطبية  للمعةارف والمهةارات واألدو إال  هي مستوى األدا  اليحي   ومن الممكن الكول بأن " إدارة المشروع " ما
  (Lewise, 2007: 24)ألنشطة المشروع 

 :ة وهةةةيرئيسةةةربعةةةة جوانةةة  ألوأشةةةر فيةةة   ،االسةةةتراتيجية مشةةةروعاتأنمةةةوذ  إدارة ال :Heerkens, 2007) (20 وقةةةد طةةةرا
دارة البةةرامجو  ،محفظةةة المشةةروع إدارةمشةةروع و  مشةةروعات،االسةةتراتيجي لل  التوافةة سةة  مةةي وهةةذا يت مشةةروعات نتةةائج األعمةةال للو  ،ا 
 ,Luftman) (Kerzner, 2001: 29)الةذ  أكةدتها دراسةات  االسةتراتيجية مشةروعاتالمعاير لعوامل التفوق فةي إدارة ال االتجاا

2003: 385) DyReye, 2008: 49-62))   والعوامةل  ،العوامل النوعية :مهمة في التعامل وهي اتجاهاتمن خلل ثلثة
ةةااالهفةةي ظةةل  االسةةتراتيجية مشةةروعاتالمنهجيةةة لمضةةمون إدارة ال فالدراسةةة  والعوامةةل الكميةةة ،التنظيميةةة المعايةةرة  تتمام 

 لآلتي: االتي يمكن توضيحها وفك   االتجاهاتتتمحور في هذا 
يعنةي تحكية   هةذا، و وتحكية  النجةاا اإنجازالتفوق في إدارة المشروع يعني استمرار سريان المشروع نحو  ،العوامل النوعية -0

األدا  المطلةةو  و  )التكلفةةة(  وضةةي ميزانيةةة للتكةةاليف  وقةةت بدايةةة ونهايةةة للمشةةروع  )الوقةةت( قيةةود  أهةةداف المشةةروع ضةةمن
قةد يةت  توسةيي النكةار األربةي السةابكة  ،وفةي المنظمةات ذات الخبةرة )الجةودة(  ،عل  المستوى التكنةي أو الموايةفات المحةددة

فتركةز المنظمةات علة  تحكية  حاجاتة  ورضةاا مةن خةلل التركيةز  أما المستهلك )الجمهور( دارة،والتنظي  واإ الثكافةلتشمل 
 ( Norris et., al: 1) ت وتوقعا احتياجات عل  خدمة 

بتحديةد  الشركات األمريكيةة مطالب ةل التي تكد  بها ،(Kerzner)واألدوار الميدانية بويايا  تتمام ااالهوهكذا فكد تأطرت تلك 
بالوقةت والجةودة والمةوارد  أنهةاعةدها  نفةا الكاتة كمةا أن  ،االسةتراتيجيةه  روعاتمشةفي تحكية  نجةاا  هميةذات األ العوامل
  (Kerzner, 2001: 30) بالدراسات النظرية االهتما من العوامل النوعية ذات  واعتبرهاوالتكلفة 

علة   مشةروعاتال ةإدار  ترتكةزو  ،إن تنسي  السلوك التنظيمةي فةي إدارة المشةروع يعتبةر موقفةا حساسةا لل ايةة :العوامل التنظيمية -2
رغ  أن المةدرا  التنفيةذيين هة  المفتةاا إدارة و  مدير المشروع، المدير التنفيذ ، والجهة الراعية للمشروع  :ثلثة أمور مهمة هي

إن وظيفةة مةدير المشةروع  المةديرين التنفيةذيين المعنيةين  اتجةااأن مةدير المشةروع مخةول فةي السةلطة ، إال ونجاحها مشروعاتال
ةةا   وراعةةي المشةةروع التنفيةةذ  يةةدع  مشةةروعاتإدارة ال يالمسةةتمر المرئةةو  علةة  الةةدع  التنفيةةذ  تنطةة تطةةوير ثكافةةة تنظيميةةة أيض 

هةي ذات علقةة  مشةروعاتيتيةف بهةا مةدرا  ال أنومن المهارات التي يج   مشروعات،نظ  المنظمة إدارة التعزز الثكة في 
را ها االلتةةزا  المنظمةةات ومةةد باهتمةةا المعايةةر إدارة المشةةروع  االتجةةاامةةي  وهةةذا يتجةة  ،ن األشةةخاص )الجمهةةور(شةةئو بةةادارة 
  (Lewise, 2007: 31)بنا  الفري  و  واإدارة،لكيادة او  ،السلطة :التالية باألمور

لةةدع   مشةةروعاتالعامةةل الثالةةث فةةي تحكيةة  التميةةز فةةي إدارة المشةةروع هةةو تنفيةةذ وقبةةول أدوات إدارة ال :العوامللل اليميللة -5
بةةالرغ  مةةن أن الكثيةةر مةةنه  غيةةر راغبةةين فةةي قبةةول  ،CPM، PERT نهجيةةة  بعةةن الشةةركات سةةريعة التنفيةةذ ألدواتالم

 الكليلةفي السنوات  مشروعاتال إدارةألدوات  رئياال واشتهر اإطار وتكدير تكلفة المشروع  مشروعاتبرامج لتخطيط ال
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 األدواتالمةةدرا  بطيئةةو الكبةةول لهةةذا ، فةةان ومةةي ذلةةك ،مشةةروعا لمراقبةةة الأساسةةوتسةةتخد  هةةذا األدوات الجديةةدة  ،الماضةةية
 تيةمي  الميزانيةةأو  العليةا تسةتخد  تكنيةات خايةة بهة  بةدال مةن نظةا  متطةور لوضةي دارةاإ، إل  أن منها تعود أسبا و 

ةة االتجاهةةاتمةةن  ل  تويةةيف كةة بعةةد أن تةة و   فةةي التخطةةيطأو  بتكةةديرنا  يعةةد ،لمةةا عرضةةناا لةة  االثلثةةة السةةابكة الةةذكر وفك 
ةة ةةاااله اتسةةاع إلةة  قةةاد اأساس  العملياتيةةة  هةةدافبةةين اسةةتراتيجية العمليةةات واأل النظريةةة فةةي معالجةةة موضةةوع العلقةةة تتمام 

دارةو    إقامة دراسة تجريبية ل  مدخاالستراتيجية والتي يمكن اعتمادها  مشروعاتال ا 

 نمةةةوذ بنةةةا   ول ةةةرنإال أننةةةا  االسةةةتراتيجية  شةةةروعاتمال دارةإ أبعةةادعوامةةةل و ب مجموعةةةة مةةةن المهتمةةةين (0جةةةدول )يتنةةاول 
راعين أن مثةةل هةةذا مة ،مسةتهدفين تحكيةة  أكبةر قةةدر مةن الشةةمولية ،هةةذا الدراسةةات فةي االتفةةاقلتركيةز علةة  نكةار احاولنةةا  ،دراسةي

يةة  فةةان مت يةةرات وعل ،مجتمةةي البحةةث  ردننؤكةةل اليةةناعية فةةي األفةةي مجموعةةة تكتسةة  أهميتهةةا التطبيكيةةة  االناحيةةة المتاحةةة نظري ةة
  الموارد ،التيلفة ،المستهلك )الجمهور( ،الجودة ،الزمنية المعتمدة هي: ستراتيجاال مشروعاتإدارة ال

 (1جدول رقم )
 االستراتيجية مشروعاتال بإدارة متغيرات الدراسات والمجاالت الخاصة ملخص عوامل/
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Quality الجودة X  X         
Resources الموارد X X X  X      X 

Cost التكلفة X X X         
Time الزمن X           

People الناا   X X X X X X X X X 
Scope النطاق X  X         

Schedule البيان   X  X     X  
Top Mgmt. Support العليا دارةدع  اإ     X X   X X X  

Project Mission مهمة المشروع    X  X X  X X  
Technical التكنولوجيا     X    X X X 

Communication االتيال         X X  
Environment البيئة     X     X X 

Risk Management إدارة المخاطر       X  X X  

 .لجدولا أعلىإليها  الدراسات المشار االعتماد علىبتصميم الباحث و إعدادمن  :المصدر

دارة ال ياتية العملاستراتيجالبيئة الداخلية والخارجية وأثرها في  -المبحث الثاني  :االستراتيجية مشروعاتوا 
أنهةا كةل الجوانة  الخارجيةة يمكةن ويةف البيئةة بو وآثار هذا البيئة   ،في عزلة عن بيئتها االستراتيجيةال يمكن تطوير 

 تيةةنف قةةدو   Lowson, 2002): (43 المختلفةةة عنايةةرهاتكيةةي  و التحليةةل  وغالبةةا يكةةون مةةن اليةةع  ،للمنظمةةةوالداخليةةة 
الحلةول  المجتمعية  الكوى التكنولوجيةة: التةي تولةد واألعرافالتي تنظ  الكي   ،البيئة االجتماعية :إل  العوامل البيئية الخارجية

 ،البيئةةة الداخليةةة أمةةا  كةةوانين والتعليمةةات  والكةةوى الكانونيةةة الحكوميةةة: التةةي تخيةةص السةةلطة وتكةةد  المشةةكلتواالكتشةةافات لل
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 ،المةةوردين ،المجتمعةةات المحليةة ،مباشةرة بعمليةات المنظمةةة مثةل الحكومةات تشةمل العنايةر والمجموعةةات التةي تةؤثر وتتةةأثرف
حةةدد كةةل مةةن  كةةدل  Wheelen & Hunger,2008:73)) المةةوظفين واالتحةةادات العماليةةة ،الةةدائنين ،الزبةةائن ،المنافسةةين

r)(Kerzne، (Porter) :جوان  البيئة الخارجية بالنكار اآلتية 
 ،والفةةائن للميزانيةةة التجاريةةة، ومعةةدالت االدخةةار الشخيةةية ،وأسةةعار الفائةةدة ،معةةدالت التضةةخ العوامللل االقتصللادية:  -1

  (Kerzner, 2001:27) والناتج المحلي اإجمالي ،ومعدل توفير األعمال
التوايةةل مةةي  (Kerzner, 2001: 27) حةةددوقةةد رائ  ومكافحةةة االحتكةةار، وتشةةمل قةةوانين الضةةالسياسلليات الحموميللة:  -2

  الكوانين ،عن كشف حكيكة المنتجات ينلمسئو ال العمل 

ن وظيفة العمليات هي التي توجةد وتحكة   ،إن الميزة التنافسية تعني الكدرة عل  تحكي  التفوق في المنافسة المنافسة: -5 وا 
هةةذا األبعةةاد التةةي يسةةميها أحةةد  جهودهةةا علةة  يجةة  علةة  الشةةركة أن تختةةار وتركةةزالميةةزة التنافسةةية ومةةن أجةةل تحكيكهةةا 

)24 1979: ,Wright(Hayes & Wheel ،   التالية بعادوتتمثل باألبأسبكيات األدا: 

أمةةا   والتسةةلي  نتةةا السةةريعة وتوسةةيي اإ واالسةةتجابة ،المرونةةةو  ،واالعتماديةةة ،)الجةةودة( األدا  العةةاليو  ،التكلفةةة األدنةة 
 مت يرات البيئة الداخلية فهي عل  الوج  اآلتي:

يةةدمج المبةةدع الخبةةرات  ثقبةةل، حيةةمةةن   وهةةو خايةةية إيجةةاد مفهةةو  فريةةد لةة  يسةةب  وجةةودا أو ارتكةةا :(Creativity)اإلبللداع  -0
  ,Merideath) :1999 (105 السابكة ويخلطها ويوسعها بحيث يمكن إنتا  معرفة جديدة أو مفاهي  جديدة 

إدارة ، وأن "أغلةةة  أيةةةول المنظمةةةة" باعتبارهةةةالمةةةوارد البشةةةرية لالعديةةةد مةةةن المةةةديرين التنفيةةةذيين  ينظةةةر :يةالملللوارد البشلللر  -2
ويعةةزز هةةذا الةةرأ    :Mathis & Jackson, 2005) (10المةةوارد البشةةرية يسةةاه  فةةي نجةةاا المنظمةةة لتعزيةةز األدا  

(Schroeder) 1989 (137المستهلك  جاتاحتياالخدمات مي  استراتيجية  بأن تكو  المنظمة بربط: (Schroeder,  
ةة شةةارة إلة اقتيةةر الباحةث فةي اإ الهيملل التنظيملي: -5  االهيكةل التنظيمةي كأحةةد المت يةرات المهمةة فةةي البيئةة الداخليةة تارك 

 والتنظي  كأحد مجاالت استراتيجية العمليات  دارةبشي  من التفييل عندما نتناول اإ إلي  شارةاإ

بةدورا مةدخل جديةد للكيفيةة  اسةتهدف الباحث بالتةأطير النظةر  لمفهةو  األثةر والعلقةة اهتما إل  أن اإشارة هنا  دروتج
ويرتكةز هةةذا المةدخل علة  فكةةرة أساسةية تتمثةل فةةي أن  ،لمجموعةة نؤكةل مشةةروعاتالتةي يمكةن مةن خللهةةا تحسةين قةدرة إدارة ال

فةةةرص )جوانةةة  البيئةةةة  إلةةة  الفةةةرص وتحويةةةل التهديةةةدات اسةةةت للالعمليةةةات تتحةةةدد أهةةةدافها العملياتيةةةة فةةةي ضةةةو   اسةةةتراتيجية
وعلةة  هةةذا األسةةاا وجةةد  قةةوة )جوانةة  البيئةةة الداخليةةة(  إلةة  وتحويةةل جوانةة  الضةةعف ،جوانةة  الكةةوة واسةةت لل ،الخارجيةةة(
لتوحيةد الجهةود فةي المجموعةة قيةد الدراسةة فةي إطةار  اإسةهام   ,1999 (Merideath) ،(,Schroeder 1989فةي )الباحةث 
فكةد وعلية   ،أن تطبيك  ييل  في مختلف شركات األعمال مراعين المحددات الموضةوعية إل  إضافة ،جميي األنشطة يشمل

المةةوارد البشةةرية(  أمةةا مت يةةرات البيئةةة الخارجيةةة فهةةي  ،الهيكةةل التنظيمةةي بةةداع،علةة  مت يةةرات البيئةةة الداخليةةة )اإ تةة  اعتمةةاد
  (قتياديةاالالعوامل  ،السياسات الحكومية ،)المنافسة
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 :االستراتيجية مشروعاتالعمليات وأثرها في إدارة ال استراتيجيةمجاالت تطوير  -المبحث الثالث
تةةةوفير الةةةدع  والمسةةةاندة  همةةةاالعمليةةةات  السةةةتراتيجيةدوريةةةن أساسةةةيين  (Russell & Taylor, 2000: 42) حةةةدد
 ،(Brown, et., al., 2000: 53) أفةةادو  ،ة تنافسةةيةوتعزيةةز وتحسةةين الكةةدرات التةةي تحكةة  ميةةز  ،الكليةةة للمنظمةةة للسةةتراتيجية

ليات والمهةةا  التةةي تسةةيطر عليهةةا هةةذا مسةةئو تعةةدى البعةةد التكليةةد  للتو  ،العمليةةات اسةةتراتيجيةبالةةدور الحيةةو  الةةذ  تضةةطلي بةة  
 المعرفيةةة مةةن المهةةارات تتحكةة الكةةدرة هةةذا علةة  أن   يضةةيف قةةدرات مميةةزة ليةةال  المنظمةةة اسةةتراتيجيا احكةة  بعةةد  تل ،الوظيفةةة
  (Ljungquist, 2007: 21) الوظيفيالتكامل والتنسي  و  التكنولوجية والتكنيات

المجةةاالت المهمةة فةي تطةةوير اسةتراتيجية العمليةةات  كأحةد التكنولوجيةة الكةةدرة إمكةان ، إلة (Gupta, 1989) أشةارلكةد 
 األول: ،نتةةةةا عين مةةةةن تكنولوجيةةةا اإوجةةةةود نةةةو ب ويةةةنفهاية  نسةةةانتطبيكةةةات المعرفةةةةة لحةةةل المشةةةةكلت اإ أنهةةةةاعلةةة   ،وعةةةدها

  والثاني: يتمثل في تكنولوجيا المعلومات ،تكنولوجيا المعدات والعمليات )مناولة المواد وتحويل الطاقة(

 ماكينةاتكةل مةن ال الةذ  يتضةمن ،المتكامةل نتةا بنظةا  اإ فمةا يعةر تكنولوجيا العمليةات فةي المنظمةات اليةناعية  شكلت
مةن  ا  مزيةد  يةحكلت ،فةي نظةا  واحةد معةا  وربطهةا  ،والرقابةة علة  اآلالت نتةا ،بةرامج تيةمي  اإو  ،بة الرقميةوأدوات الرقا ،واآلالت
دراسةات بةأن تخطةيط اإنتةا  والرقابةة ال بعن وتستشهد  ليشمل تخطيط الطل  والتش يل والرقابة عل  العمليات ،األفكيالتكامل 

 أنظمةةةتحةةدد  ،(550: 2112 ،نفكةةةات غةةةير ضةةرورية )جبةةرينبة  المنةةةظمة التةةي ترهةة نشةةطةإزالةةة األ إلةة  علةة  العمليةةات يةةؤد 
 ،نتةةةا مسةةةتوى الرقابةةةة علةةة  عمليةةةات اإو  ،يةةةةنتاجالتخطةةةيط والرقابةةةة المسةةةتخدمة فةةةي مجةةةال العمليةةةات بنةةةوع التخطةةةيط للطاقةةةة اإ

  االلتزا  بالمعاييرو  ،الرقابة النوعيةو  ،معالجة التوقفاتو  ،الرقابة عل  المخزون و 

زيادة  إل  نتيجة االهتما  بها الدراسات في اإدارة والتنظي  بدأإل  أن  منظورا يشير في  (Heizer, 1995: 8ا )ويطر 
والتكنولةوجي واالتيةاالت وتطةور مفهةومي  االقتيةاد للنمةو  اسةتجابةالتخيص والتعكيد في طبيعة المنظمةات التةي ظهةرت 

داريةةة يةةة والعالميةةة ومةةا فرضةةت ونمةةو األسةةواق المحل ،العمةةل والتخيةةص الةةوظيفي تكسةةي  وتحةةدد طبيعةةة  ،مةةن أمةةور تنظيميةةة وا 
فظهةةرت   مجةةاالت تطةةوير اسةةتراتيجية العمليةةاتأحةةد  وعةةدها اإدار  والتنظةةي  فةةي العمليةةات بنةةوع االهتمةةا   دارةوخيةةائص اإ

ي التأكيةد وآخةرون وتتمثةل السةمة المشةتركة بيةنه  فة (Henry Gant) ،(Max Weber) ،(Henri Fayol)كةل  مسةاهمات
  (Morden, 2004: 21) ،الرسمي لكل من المؤسسة واإدارة االتجااعل  

تةأثير مباشةر علة  لهةا الهيكليةة التنظيميةة و يتمثل الهيكل التنظيمي في اإطار الذ  تت  من خلل  ممارسةة عمليةة اإدارة  
 ألنشةطةاتكسةي   ومبدأ ،الوظيفي ي  العمل والتخيصتكس :مثلبمت يرات  دارةاإ تتأثر، فكد طبيعة النشار اإدار  ومدى فاعليت 

 االعمليةات مةن خةلل إعطةا  بعةد   اسةتراتيجيةأهميةة  تبةرز ومةن ثة   للتوايةل والرقابةة كآليةةالهيكةل التنظيمةي المسةتخد  و  ،والحج 
االت العمليةات هةو النشةةار لمجةة االسةتراتيجيلةذا فةةان البعةد   ليات والمهةا  التةةي تؤديهةامسةئو لوظيفةة العمليةات يتعةةدى ال اسةتراتيجيا
 إلةة  سةةاعد فةةي التأكيةةد علةة  الحاجةةةي فهةةو الم اهةةذو  بالكةةدرات المميةةزة داخةةل المنظمةةة وبالمنافسةةة والسةةوق خارجهةةا  ااألكثةةر وعي ةة

  خارجيةأو  كانت داخلية سو المنظمات بابالتأثيرات المحيطة عمل  مي األخذ   يج فيماالتفكير الجد  والحثيث 

 يزيةدوتطبيكهةا،  والتنظةي ( دارةاإ ،نتةا تخطةيط والرقابةة علة  اإ ،)التكنولوجياهتما  بمثل هذا المجاالت االومما سب  فان 
االعتبةةار  فةةي األخةةذلةةذلك سةةتعتمد منهجيةةة البحةةث علةة    (Schmidt, 2009: 20) هاأهةةدافعلةة  تحكيةة   مشةةروعاتقةةدرة ال

  االستراتيجية مشروعاتال إدارةعل   ثرلعلقة واألالمجاالت الثلثة في قياا وتطوير استراتيجية العمليات في ا
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 :االستراتيجية مشروعاتوأثرها في إدارة ال األهداف العملياتية -الرابعالمبحث 
 (Ps3الخمسةة )عمليةات بال  مةا ويةفتتحكة  مةن خةلل  اسةتراتيجية العمليةات أن (Slack, et., al., 2007: 77) أكةد

دارة الو  (التنفيذ ،اليياغة ،تحليلال ) ام: ويعني بهالدخول نكطةو  ،ال رن :وهي األبعةاد ا )مةويعني به :والعمليات مشروعاتا 
 فةةي عمليةةة المةةوظفين للمشةةاركةاختيةةار ) المشةةاركةهةةي ف الخامسةةة العمليةةة أمةةا  (االتيةةالآليةةات  ،الوقةةت ،المةةوارد ،التخطةةيط
علة  الكةدرات  التركيةزلويةات العمليةات التنافسةية أو  مةن أن أكةدفكةد  (،Porter, 2009: 12) أمةا  (أمةر بةالا األهميةة التنفيةذ
 ،الكةدرات تعةرف بالتكلفةة اأولويةات للعمليةات أو مكةاييا لهةذ وقد حدد الكات  أربةي ،التي تعطي للمنظمة حد تنافسي المحددة

لدراسةة لتكةون هذا ا نهجأهمية تتناس  مي مفاهي   ،(Porter)مدخل  وقد وجد في التركيز عل   لمرونة، واالجودةو  ،التسلي و 
  كمةا وجةد الباحةث فةي الوقةت نفسة  أن مةن االستراتيجية مشروعاتالعمليات عل  إدارة ال الستراتيجيةفي تحكي  تأثير  اطريك  

 :وعل  الوج  اآلتي ومفهوما االمناس  تسليط الضو  عل  هذا األهداف تعريف  
 لضةرور  أن تحةافع علة  تكلفةة أقةل مةن المنافسةينمةن افإذا كان للمنظمة أن تنافا عل  أساا السعر : (Cost)التيلفة  -0

  تكديمهاعن  فامنتجات يعجز المناتزويد السوق ب الستراتيجيةوالتكلفة المنخفضة مهمة  ،فوز بحية سوقية أكبرلل
زمةن للزبةائن خةلل منتجةات العمليةات علة  تسةلي   بأنة  "قةدرة ،(Schroeder, 2004: 26)  عرفة: (Delivery)التسلليم  -2

 ( Porter, 2009: P.13)  وتوفيرهاالخدمات أو  لسلياسرعة العمليات بالزمن بين طل   ويمكن قياا  المحدد"
 هةةدافوهةةي مةةن األ ،الخدميةةةأو  يةةةنتاج"فةةي كافةةة مراحةةل العمليةةة اإ للسةةتخدا  مل مةةةال" تعنةة  :(Quality)الجللودة  -5

 ( Brown, et., al., 2005) العملياتية االستراتيجية
ت ييةر هةذا السةلي  مةي مرونةة فةيمن السةلي والخةدمات للزبةائن  ةواسع مجموعة توفيرالمكدرة عل   :(Flexibility)المرونة  -9

 ( Schmidt, 2009: 20وتنوع الطل  ) نتا من خلل نطاق اإالمت يرة باستمرار  الزبائن ةبسرعة حس  حاج

دارة ال ير بةةين ميةةدرطبيعةةة العلقةةة والتةةأثل ية العمليةةاتاسةةتراتيجأشةةار بعةةن البةةاحثين فةةي مجةةال   مشةةروعاتالعمليةةات وا 
إلة   (Brown, et. al. 2005( ،)Lowson, 2002) ،(Slack, et., al. 2007) أمثةال  ية للمنشةأة اليةناعيةسةتراتيجاال

أهميةةة إدراك اإدارة بالكةةدرات المحتملةةة فةةي التيةةنيي )العمليةةات( علةة  أنهةةا قةةد تكةةو  أو تضةةعف مةةن قةةدرة المشةةروع علةة  إنجةةاز 
ية العمليات يج  أن تكون عل  شكل أنمار مةن الكةرارات التةي تضةمن استراتيجأن : (Brown, et., al., 2005) ويرى   ف أهدا

دارة ال ية العمليةةات حةةول األهةةداف التةةي تجعةةل منهةةا علقةةة اسةةتراتيج  وهةةذا يكتضةةي أن تطةةور مشةةروعاتالتوافةة  بةةين العمليةةات وا 
 :باآلتي ا االهتمفاعلة ومؤثرة في المنشأة مما يكتضي 

ةة ،المرونةةة ،النوعيةةة ،التكلفةةةتحديةةد وترتيةة  أهةةداف العمليةةات ) -0 فةةالتركيز  ،يةسةةتراتيجااللطبيعةةة المجةةاالت التةةي تحةةددها  االتسةةلي ( وفك 
 والمسألة نفسها لباقي األهداف  ،عل  مجاالت العمليات التي تخفن التكلفة يخد  مجال تخفين التكاليف عل  مستوى المنشأة

وذلةةك بةةاجرا   أسةةبكياتهاوتسةةتجي  ألهةةداف العمليةةات حسةة   ،المهةةا  التةةي تكةةو  الكةةدرات المميةةزة للعمليةةات التركيةةز علةة  -2
العمليةةات  اسةةتراتيجيةتتضةة  العلقةةة والتةةأثير بةةين  وبةةذلك ،المبادلةةة بةةين الكةةرارات فةةي المجةةاالت الرئيسةةة لنظةةا  العمليةةات

أهميةةةة تحديةةةد وتنظةةةي  العلقةةةة بةةةين الكةةةدرات المميةةةزة للعمليةةةات و  ،للمنظمةةةة االسةةةتراتيجية مشةةةروعاتوتأثيرهةةةا علةةة  إدارة ال
العمليةات وطبيعةة األهةداف  اسةتراتيجيةوالباحث بدورا يكترا طبيعة العلقة بين العمليات ومجةاالت  ،التنافسية وأسبكياتها

 ( 2يطرح  الجدول رق  ) كما االستراتيجية مشروعاتالعملياتية وتأثير ذلك عل  إدارة ال
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 (2م )جدول رق
 االستراتيجية مشروعاتال إدارةعلى  وتأثيرهااألهداف العملياتية و  عالقة استراتيجية العمليات

 متغيرات النظام 
 العملياتي

 مجاالت استراتيجية
 العمليات

 مشروعاتإدارة ال أسبقياتهااألهداف العملياتية حسب 
 االستراتيجية

 االحتفاظتخفين التكلفة مي  التكنولوجيا المستخدمة المعدات ،نمط التش يل .1
 الزمن ،التكلفة باألهداف العملياتية األخرى 

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

نظا  التخطيط والرقابة 
 عل  اإنتا 

 االحتفاظالتشديد عل  التسلي  مي 
 باألهداف األخرى 

 الجمهور ،الجودة
 الموارد

 ،المركزية الهيكلية ،التنظي  .3
 الجودة بأسبكيتها االهتما كل األهداف مي  اإدارة والتنظي  اليلحيات 

 الباحث إعداد من الميدر: 

 :البحوث والدراسات السابقة -الخامسالمبحث 
ت اسةتراتيجية العمليةات حداثة طرا مثل هذا العلقة بين العمليةات ومجةاال إل  ن ندرة الدراسات في هذا المجال يعودإ
البحةةث والدرايةةة  إلةة  االسةةتراتيجية  لةةذلك سةةع  الباحةةث جاهةةدا مشةةروعاتال إدارةذلةةك علةة   وتةةأثيرالعمليةةات  فأهةةدايعيةةة وطب

 :ل رن تيوي  بعن الدراسات ذات العلقة التي وجد منها سبعة دراسات وهي
 ،هةدوالج ،وهةي الوقةت ،تمشةروعاية عنةد تكيةي  الأساسةن  يوجةد خمسةة مت يةرات فيها أ أفادالتي  (Dunham, 2010)دراسة  -0

كهةةدف  هةةاواحةةد منأ   ومةةن الممكةةن اعتمةةاد ،مشةةروعاتال إدارةهةةا متطلبةةات يفرضةةها الزبةةون فةةي حيةةث إن ،والمةةوارد ،والتكلفةةة
 مي األخذ بعين االعتبار علقتها ببعضها البعن  ،االتجااتسير في نفا  الخمسةالمت يرات  أنللمشروع بحيث نضمن 

الكلةي والجزئةي  يينكةون هةذا الدراسةة يةنفت علة  المسةتو اختيةار عةدة مت يةرات  تة  (Kuen, et. al. 2008:1)وفةي دراسةة  -2
هةةذا للفريةة ،  الفرديةةةومهمةةة المشةةروع، والجزئةةي مثةةل: الكةةدرات ، دعةة  اإدارة العليةةا :مثةةل   المسةةتوى الكلةةيلنجةةاا المشةةروع

درجةةة و الكةةدرات الفرديةةة، و المهةةا  التكنولوجيةةة، و العليةةا،  دارةدعةة  اإو مت يةةرات أخةةرى عديةةدة مثةةل: مهمةةة المشةةروع،  بخةةلف
  مشروعاتالسيطرة عل  خطة المشروع، واالتياالت الفعالة، حيث تعتبر عوامل مؤثرة في الو تكبل العمل ، 

ية المنظمةة اسةتراتيجتعية  أو تحفةز  أنتسةتطيي  مسةيطرةالالثكافةة  أنفيهةا بةين  التةي ،(Lawrence, 2007: 1-2دراسةة ) -5
تمثةل  فهةي وعلة  المسةتوى الشةامل ،لنحيةل علة  النجةاا نؤد  بها العملوبكل بساطة هي الطريكة التي   المشروعأو 

 والمواقف التي تتخلل جميي أجزا  المنظمة  ،الكي  ،الرموز ،المعايير ،المعتكدات
تةدفي و التكلة ، خيائص بيئة األعمةال المعايةرة مةن التعكيةد و إل  أن تويلت الي  ،(Mihic, et. al. 2006: 1دراسة ) -9

مةن  قادرةتكون و ، مشروعاتالشكل الذ  تكون لديها مرونة في تبني مجموعة  إل  المنظمة للت يير من الشكل التكليد 
 ية أساسإدارية  أهدافتنفذ عمليات و  أنخللها 

كةة وثبةات ثوع، تعريةف دور المشةر  ،الفةرق  ،األفةراد ،المت يةرات وهةي: البيئةةأه   أندراست   في)  (Parsons, 2000 بينو  -3
(  اعتمةةدت الدراسةةة علةة  Lynn, et. al. 2000األهةةداف، المنظمةةة، نظةة  اإدارة، دور اإدارة العليةةا، أنةةواع العكةةود )
فلسةةفة واضةةحة فةةي االعتمةةاد علةة  المت يةةرات  تبنةةيمت يةةرات: التكنولوجيةةا، البيئةةة، السياسةةة، وتةةوفر المةةوارد، إال أنهةةا لةة  ت

 إلة  ولة  تؤشةر الدراسةة مشروعاتمرتكزات المؤثرة عل  الأه   من بيئةال إل  هذا الدراسة   تويلتاالتي هي أكثر تأثير  
  عل  فاعلية المشروع التأثيرثكة وثبات األهداف في  أهمية
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أن الجمي بين نظرية عوامل نجاا المشةروع والبحةث عةن تيةنيف  التي أوضحت ،(Lipovetsky, et, al. 1998:1)دراسة  -2
 مشةةروعاتهةةل هنةاك وسةةيلة طبيعيةة لتيةةنيف ال :علة  التسةةاؤل اآلتةي جابةةةمشةكلة هةةذا الدراسةة اإ  وتضةةمنت مشةروعاتلل

ة لفهةةة  رئيسةةةأن واحةةةدة مةةةن أهةةة  العوائةةة  ال إلةةة  تويةةةلت الدراسةةةةو  ؟مشةةةروعاتهةةةي العوامةةةل التةةةي تةةةؤثر علةةة  نجةةةاا ال ومةةةا
  مشروعاتاسات إدارة الاألسبا  الكامنة ورا  نجاا المشروع عد  وجود تخيص في التنظي  المطب  عل  در 

 )تكنولوجيةةاتفتةةرن أن اسةةتراتيجية العمليةةات تتطةةور مةةن خةةلل مجاالتهةةا التةةي  (Gudnason & Riis, 1984: 552)دراسةةة  -7
مةن  ةاإنتا ، ترتي  الميني، نظا  تخطيط اإنتا ، الرقابة، التنظةي ، واألنظمةة اإداريةة األخةرى(، كةل مجةال يعةرن مجموعة

عةد مجةال ن بؤ أ إلة  وقد تويلت الدراسةة ة للعمليات رئيساإنتا ، وكل مجال يرتبط بواحدة من األهداف الالمت يرات تكي  نظا  
الشةةركات التةةي اسةةتهدفتها الدراسةةة مةةن  أنأبةةرز مةةا أكدتةة  هةةذا الدراسةةة بالمكارنةةة مةةي المجةةاالت األخةةرى  كمةةا  نتةةا تكنولوجيةةا اإ

 ات "التنظي "، و"ترتي  الميني"، في الكرارات التينيعية تعاني من عد  وضوا للمت ير  قطاع األعمال الي يرة

 :منهجية البحث الميداني -السادسالمبحث 

 :مشملة الدراسة -الا أو 

 إلةة  الدراسةةات أشةةارتحيةةث  ،فرضةةت علةة  المنظمةةات البحةةث عةةن دور جديةةد للعمليةةات نتةةا مواجهةةة مشةةكلت اإ إن
، لعمليةاتفةي ا الجديةد للدور اتطوير استراتيجياتها وفك  نتيجة  ،اليناعية مشروعاتكثير من اللنتائج اإيجابية التي أحرزتها ا

 وأولويةاتأن مشةكلة نظةا  العمليةات وتحديةد طبيعتة  معة   يتضة ممةا ، الذ  يرتكز عل  التفاعل بين العمليات واسةتراتيجياتها
 اهتمةةا أثةةارت  التةةي مشةةروعاتعكةةدة للوطريكةةة إدارتةة  مةةن المشةةكلت الواسةةعة والم ،العملياتيةةة علةة  مسةةتوى المشةةروع هةةدافاأل

  اليناعية مشروعاتجديدة للبحث والدراسة في واقي ال افاق  آوما زالت تفت   ،الباحثين

 التكنيةةلإلنتةا  والعمليةات وتعتبرهةا إدارة فنية  تهةت  بالمشةكلت  اثانوي ة اتعطةي دور  ال تةزال  األردنيةة اليةناعية فالمنشآت
 العملياتية في المستوى الكلي  يمكن أن تؤدي  اإدارةالدور الذ   أهميةدون ملحظة 

دارة الإ ي يعمل علة  المل مةة بةين استراتيجاألردنية من منظور  منشآتفي ال مشروعاتن دراسة مشكلت العمليات وا 
مكانياتقدرات  دارة ال وا    يةستراتيجاال مشروعاتالعمليات وا 

 عل  األسئلة التالية: جابةخلل اإ يحاول الباحث عرن مشكلة البحث وتحديد أبعادها من
 ،ية العمليات )من خلل مجاالتهةا: تكنولوجيةا العمليةاتاستراتيجوالخارجية( في  ،هل هناك تأثير لعوامل البيئة )الداخلية -0

 والتنظي (  دارةواإ ،والرقابة نتا تخطيط اإ

  االستراتيجية مشروعاتلياتية في إدارة الالعم هدافالعمليات من خلل مجاالتها واأل الستراتيجيةهل هناك تأثير  -2

 العمليات بما يعزز من الكدرة التنافسية للمشروع  استراتيجيةتنظ  العلقة بين مجاالت  أنهل يمكن  -5

 ،ة الةةةةثلث )عوامةةةةل البيئةةةةة الخارجيةةةةة والداخليةةةةةرئيسةةةةوقةةةةد تحةةةةددت مشةةةةكلة البحةةةةث بالتةةةةأثير التتةةةةابعي بةةةةين المجةةةةاالت ال
 واحد كما في النموذ   وباتجاا( االستراتيجية مشروعاتإدارة ال ،استراتيجية العمليات

 

لةذا  ،يةستراتيجاال مشروعاتالعمليات وتأثيرها في إدارة ال استراتيجياتبمعرفة مستوى علقة  اولكون البحث يهت  أساس  
 إدارة المشاريع االســتراتيجية اتيجية العملياتإستر  عوامل البيئة )الخارجية والداخلية(
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والداخليةة( علة   ،سكن الباحث تأثير مت يرات )البيئةة الخارجيةةفكد  ،البحث واتجاا  ال تتفالعلقات األخرى التي  استبعادت  
 العمليات  استراتيجيةفي  االستراتيجية مشروعاتكذلك تأثير إدارة ال ،االستراتيجية مشروعاتإدارة ال

 :أهمية البحث وأهدافه -اثانيا 

دارة ال اسةتراتيجيةيكتس  موضوع   انعكسةت اسةتراتيجيةاعية أهميةة فةي الةدول اليةن االسةتراتيجية مشةروعاتالعمليةات وا 
 ،اواقةي عمةل تلةك الشةركات عملي ة إلة  ذلةك امتةدمةن دراسةات وأبحةاث بةل  االختيةاصبوضوا ليا في حجة  مةا قةدموا ذو  

 اسةةةتراتيجيةويعتكةةةد الباحةةةث أن األمةةةر فةةةي الةةةدول الناميةةةة مةةةازال يواجةةة  مشةةةكلت ميةةةدرها يةةةرتبط بوجةةةود قيةةةور واضةةة  فةةةي 
دارة ال  باتجةاا االنةدفاع إلة  ومت يراتها وقياسها بالنسبة للشركات اليناعية في تلك الدول ليكون الحافز تمشروعاالعمليات وا 

ليعةالج مةدى التةأثير  البحةثيةأتي   ما سبعل   اتأسيس    الكشف عن معال  الطري  الذ  يمكن أن تسلك  الشركات اليناعية
ومةةن   فةةي ظةةل أسةةبكية األهةةداف العملياتيةةة االسةةتراتيجية اتمشةةروعسةةتراتيجية العمليةةات علةة  إدارة الاالةةذ  يمكةةن أن تحدثةة  

عمةا يمكةن أن يكةال عةن األردن مةي  اعل  الدول النامية بالنسبة للشركات اليناعية ال يفتةرق كثيةر    ينطب إن ماالمفيد الكول 
 تتحدد أهداف البحث باآلتي: الذ  تفرزا المت يرات الذاتية لكل بلد  االختلفهامش 

فةةي مسةةةتوى المشةةةروع  االسةةةتراتيجية مشةةروعاتتحسةةين إدارة كفةةةؤة لل العمليةةةات فةةي تعزيةةةز  اسةةتراتيجيةر الكشةةف عةةةن دو  -0
وتأثيرهةا فةي  ،العملياتيةة هةدافواأل ،العمليةات )مةن خةلل مجاالتهةا الثلثةة( اسةتراتيجيةاألردني وذلك عةن طرية  علقةة 

 والموارد(  ،التكلفةو  ،لمستهلك )الجمهور(وا ،والجودة، )الزمن ةالمحددة ب االستراتيجية مشروعاتإدارة ال

فةي مسةتوى المشةروع مةن خةلل تحديةد  ،العملياتيةة هةدافواأل ،العمليةات )ومجاالتهةا الثلثةة( اسةتراتيجيةمعرفة قوة تأثير  -2
 منها أ   مستوى علقة تأثير عوامل البيئة )الداخلية والخارجية( عل 

األدوات والنمةةاذ  ذات العلقةةة فةةي المجةةاالت  االسةةتراتيجية،المةةداخل  تخدا اسةةأهميةةة  إلةة  اإدارة األردنيةةة اهتمةةا توجيةة   -5
  االستراتيجية مشروعاتاإدارية ومنها إدارة ال

   :أنموذج البحث وفرضياته :ثالثا

 :التالية األمور( 0) الشكل يبين
علة  ي ردنةللمشةروع األ ات المستكلة()المت ير  ومجاالتهاية العمليات استراتيجحدد األنموذ  التأثير والعلقة التي تحدث  ي -0

ويسةةةكن التةةةأثيرات األخةةةرى سةةةوا  تةةةأثيرات عوامةةةل البيئةةةة فةةةي إدارة )المت يةةةرات المعتمةةةدة(  االسةةةتراتيجية مشةةةروعاتال إدارة
ية اسةةةتراتيجفةةةي  االسةةةتراتيجية مشةةةروعاتتةةةأثيرات إدارة الأو  ال تةةةأثير(أو  )الخةةةط المةةةنكط نعنةةةي بةةة  تسةةةكين مشةةةروعاتال

 دراسات أخرى  إل  الموضوع اارك  ت ،العمليات

واإدارة  ،نظة  اإنتةةا  والرقابةةةو  ،ة التاليةة: )تكنولوجيةةا العمليةةاترئيسةةلمجةةاالت اللالعمليةات  اسةةتراتيجيةيعةرن األنمةةوذ   -2
ةة اللعمليةةات والةةذ  يشةةكل جانب ةة االسةةتراتيجيالبعةةد  االسةةتراتيجيةتشةةكل بتوجهاتهةةا و  ،والتنظةةي (  أهةةداففةةي يةةياغة  امهم 
 ،الدراسةة الهةدف مةن وجودهةا لتمثةل البعةد االسةتراتيجي للعمليةات ألغةراننعنةي بهةا ) ات وترتيبها حس  األسةبكيةالعملي

  مستكلة وقد تكون معتمدة( فهي مت ير

مسةةتوى علقةةة  امتةةدادفهةةو يكةةيا  ،ة للمت يةةراترئيسةةيسةةلك األنمةةوذ  فةةي تشةة يل  طريكةةة العلقةةات التتابعيةةة بةةين المجةةاميي ال -5
يسةةتند و   العمليةةات أهةةداف أسةةبكيةالعمليةةات لتحديةةد  اسةةتراتيجيةوتأثيرهةةا فةةي مجةةاالت  ،والداخليةةة( ،)الخارجيةةة عوامةةل البيئةةة
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ة ا( مت ير  09عل  المت يرات الرئيسة والفرعية حيث اشتمل عل  ) األنموذ  ( فكةرة 31تة  تعريفهةا وقياسةها مةن خةلل ) ،ارئيس 
مجةال البيئةة الخارجيةة )السياسةات : األولة مجةاالت رئيسةة هةي  ةتوزعت المت يةرات علة  ثلثة  استمارة االستبانةتضمنتها 

ية والثانيةة: مجةال اسةتراتيج ،والموارد البشرية والهيكل التنظيمي( بداع)اإ الحكومية والمنافسة والعوامل االقتيادية( والداخلية
الدراسةة فكةط  ألغةرانالعملياتيةة  هةدافوالتنظةي ( واأل ةورقابتة ، اإدار  نتةا نظا  تخطةيط اإ العمليات )تكنولوجية العمليات،

 التكلفةة، ،المسةتهلك ،الجةودة ،االسةتراتيجية )الةزمن مشةروعاتال إدارةالثالثة: مجال  أما  التسلي ( ،المرونة ،النوعية ،)التكلفة
وبالتةالي فهةي دراسةة ويةفية  ،المت يرات المستكلة علة  المت يةر التةابيأثر  ستخدا  المنهج التحليلي لمعرفةفكد ت  ا ،الموارد(

  .ائص مجتمي الدراسةياالستراتيجية لويف خ مشروعاتال إدارةاستراتيجية العمليات عل  أثر  تتناول طبيعة ومستوى 

 :*فرضيات الدراسة
  العوامل االقتيادية" و المنافسة، و  ،البيئة الخارجية التميزية بمت يرات "السياسات الحكومية تتمثل مت يرات: األولىالرئيسة الفرضية 
 الهيكل التنظيمي" و الموارد البشرية، و ، بداع"اإ تتمثل مت يرات البيئة الداخلية التميزية بمت يراتالرئيسة الثانية:  الفرضية 
 تخطةةيط و  ،ة العمليةةات التميزيةةة بمت يةةرات "تكنولوجيةةا العمليةةاتتتمثةةل مت يةةرات اسةةتراتيجيالرئيسللة الثالثللة:  الفرضللية

 والتنظي "  دارةاإو  ،والرقابة نتا اإ

 

 أنموذج البحث (1شمل رقم )

                                                 
 ع عليها.متوفرة لدى إدارة المجلة لمن يرغب في االطال استبانة الدراسة  

يعود ذلك إلىى طبيعىة ون صياغة الفرضيات تدخل ضمن نمط أو منهج يجده الباحث مختلفا عن السياقات التقليدية في البحوث إ  *

أو األساسىية راد الباحث اختبار المتغيرات الرئيسة أفمن خالل التمثيل  ،ةنه يطرح منهج قلما تصاغ به البحوث السابقالبحث أل
إن مىنهج التمثيىل فىي الفرضىيات ثير. أفي العالقة والتى الحقا فعال تمثل مشكلة الدراسة وهل يمكن اعتمادها هلووالفرعية منها 

أي معرفىة هىل ان هىاه المتغيىرات يمكىن االعتمىاد عليهىا للمرحلىة  (Morrison, 1984:250-259يشير إلى مرحلىة الفلتىرة  
بحثى  هىاه الدراسىة وألول مىرة أسىاليب ال تفىرا بىين المتغيىرات سىوا   واألمر الثاني هنىا، طالمىا .الالحقة في العالقة والتأثير

(. وهكاا يأتي استخدام أسلوب التحليل القويم واللوغارتيمات لتالئم هاا المىنهج A2  انظر جدول ملحق ،أكان  مستقلة أم تابعة
 وتحقق النتائج في التمثيل واإلثبات.

530%20-%20استبانة%20د.%20علي%20جبرين%20+%20الطراونة.doc
530%20-%20استبانة%20د.%20علي%20جبرين%20+%20الطراونة.doc
530%20-%20استبانة%20د.%20علي%20جبرين%20+%20الطراونة.doc
530%20-%20استبانة%20د.%20علي%20جبرين%20+%20الطراونة.doc
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 االستراتيجية"  مشروعاتال إدارةالنسبية لمؤشرات  هميةيدرك المديرين األالرئيسة الرابعة:  الفرضية 
 العملياتيةةةة فةةةي  هةةةدافواأل ،ية العمليةةةات )ومجاالتهةةةا الثلثةةةة(اسةةةتراتيجر "تتحةةةدد قةةةوة تةةةأثي :الرئيسلللة الخامسلللة الفرضلللية

 :األتيفهي  الفرعية فرضياتها امأالخارجية"  لدرجة العلقة والتأثير الناتجة عن عوامل البيئة  امستوى المشروع تبع  
ة هدافتتحدد قوة تأثير استراتيجية العمليات واأل -أ درجةة التةأثير الناتجةة عةن ل االعملياتية في مستوى المشةروع تبع 

 السياسات الحكومية" 

 لدرجة التأثير الناتجة عن المنافسة"  االعملياتية في مستوى المشروع تبع   هدافتتحدد قوة استراتيجية العمليات واأل - 

ة هدافتتحدد قوة تأثير استراتيجية العمليات واأل -   لدرجةة التةأثير الناتجةة عةن االعملياتية في مستوى المشةروع تبع 
 العوامل االقتيادية" 

 العملياتيةةة فةةي  هةةدافواأل ،العمليةةات )مجاالتهةةا الثلثةةة( اسةةتراتيجيةتتحةةدد قةةوة تةةأثير  :الرئيسللة السادسللة الفرضللية
 :األتي فهي الفرعية فرضياتها أما لدرجة العلقة والتأثير الناتجة عن عوامل البيئة الداخلية  امستوى المشروع تبع  

  بداعلدرجة التأثير الناتجة عن اإ االعملياتية في مستوى المشروع تبع   هدافتيجية العمليات واألتتحدد قوة تأثير استرا -أ
ة هدافتتحدد قوة تأثير استراتيجية العمليات واأل -  ثير الناتجةة عةن لدرجةة التةأ االعملياتية في مستوى المشةروع تبع 

 الموارد البشرية 

ة فهداتتحدد قوة تأثير استراتيجية العمليات واأل -  لدرجةة التةأثير الناتجةة عةن  االعملياتية في مستوى المشةروع تبع 
  الهيكل التنظيمي

 مشةةروعاتال فةةي إدارة اإيجابي ةة امعنوي ةة ااسةةتراتيجية العمليةةات )مجاالتهةةا الثلثةةة( تةةأثير   تةةؤثر :بعةاالرئيسللة السلل الفرضللية 
  االستراتيجية

 :اآلتيفهي  من السابعةالمشتقة  الفرضيات الفرعية
االسةتراتيجية  مشروعاتال إدارةفي  اإيجابي   امعنوي   ااستراتيجية العمليات )من خلل مجاالتها الثلثة( تأثير   تؤثر -أ

 لدرجة تأثير تكنولوجيا العمليات  اتبع  

االسةتراتيجية  مشروعاتال إدارةفي  اإيجابي   امعنوي   اتؤثر استراتيجية العمليات )من خلل مجاالتها الثلثة( تأثير   - 
 والرقابة  نتا لدرجة تأثير تخطيط اإ اتبع  

االسةتراتيجية  مشروعاتال إدارةفي  اإيجابي   امعنوي   اتؤثر استراتيجية العمليات )من خلل مجاالتها الثلثة( تأثير   - 
 والتنظي   دارةلدرجة تأثير اإ اتبع  

 :الدراسةعينة اختيار و : القطاع المبحوث ارابعا 
ا إل للكطاع  أوليمس   إجرا لكد ت   :رهالقطاع المبحوث ومبررات اختيا -1 اسةتراتيجية العمليةات علة  أثةر  مت يرات استناد 

مجتمعةةةا  شةةةركات الكطةةةاع اليةةةناعي الخةةةاصأحةةةد  وفةةةي النهايةةةة اختيةةةرت مجموعةةةة نكةةةل  االسةةةتراتيجية مشةةةروعاتال إدارة
 :أبرزها ،يات البحثللبحث وهناك العديد من المبررات التي دفعت الختيارا دون غيرا مكانا الختيار فرض
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ةااستراتيجية كونها من المنظمات الكبيرة الحجة  وت طةي جةز   أهميةهذا المجموعة ذات  منتجات أنلكون  -أ مةن  مهم 
لماركةة  يردنةتتميز بيفة التنافا ولما ذلةك مةن خةلل تفضةل المسةتهلك األ منتجاتهاوان   يردنحاجة السوق األ

  هذا المجموعة مما شجي ذلك للبحث فيها
 والمالية المستكرة وتركز األطر الفنية بها وذات العمر التنظيمي الطويل  اإدارية نظمةمتي بوجود مكومات األتت - 
اهتمةةةا  الباحةةةث فةةةي تكةةةوين رؤيةةةة موضةةةوعية لمةةةواطن الضةةةعف والكةةةوة فةةةي اسةةةتراتيجية العمليةةةات لشةةةركات الكطةةةاع  - 

  ة البحثعل  تساؤالت ترتبط بمضامين مشكل جابةاليناعي الخاية باتجاا اإ

 امتواضةع   اتجاري ة اوكانةت تمةارا نشةاط   ،احالي ة إدارتهارئيا مجلا  ،"يليا نؤكل"إمن قبل  0432ت  تأسيا الشركة األ  
تنةةةتهج اسةةةتراتيجية تعتمةةةد علةةة  التكامةةةل  أنأخةةةذت إدارة الشةةةركة علةةة  عاتكهةةةا  ،علةةة  اسةةةتيراد وتوزيةةةي المةةةواد ال ذائيةةةة اعتمةةةد

 ،التحويليةةة مثةةل الةةورق الخةةا  والةةورق اليةةحياليةةناعات وقةةد شةةملت  ،مل األسةةواق العربيةةةلتشةة ،اليةةناعي والتوسةةي والتنويةةي
  والمستلزمات اليحية ،ةاألغذي ،والت ليفالتعبئة  ،البلستيكية المنتجات ،الطباعة ،األلمنيو  ،اتنشا اإ

التطورات   تيجي في ضو معالجة موضوع العمليات من منظور استرا إل  للتيد  جا ت محاولة الباحث :عينة البحث -2
دارةالعمليات و  إدارةة في ميدان ملحظ  ال  –عينةة نظامية   اختيةاركد تة  ف ،االستراتيجية، وتأسيسا عل  ذلك مشروعاتال ا 

ةةةةاواهحكميةةةةة للبحةةةةث مةةةةن المةةةةدرا  ممةةةةن يمتلكةةةةون معلومةةةةات  العمليةةةةات مةةةةن منطلةةةة  مضةةةةامين  اسةةةةتراتيجيةفةةةةي  تتمام 
ميةةي مةةدرا  األقسةةا  والوحةةدات اإداريةةة(  وفةة  هةةذا التيةةور فكةةد شةةملت العينةةة جميةةي لية جمسةةئو مةةن  )بأنهةةا االسةةتراتيجية

العليةةةا المتمثلةةةة فةةةي رئةةيا وأعضةةةا  مجلةةةا اإدارة ومةةةدرا  اإدارة العامةةةة  )اإدارةالمةةدرا  فةةةي المجموعةةةة موقةةةي الدراسةةة 
جةةدول ن اإداريةةين والفنيةةين(  و ول مةةومةةدرا  الشةةركات والمةةدرا  المفوضةةين ومةةدرا  الةةدوائر واألقسةةا  ومةةدير  المسةةتوى األ

  الموزعة والمعادة االستمارات( يوض  تفاييل توزيي مجتمي البحث حس  المستويات اإدارية ومجموعة 5)

 ( 3) رقم جدول
 تفاصيل عينة الدراسة 

مدير  اإلدارة العليا
 المعامل

 مدراء المستوى 
 األول

موع
مج
ال

 

 المجموع اليلي للمدراء
ت ماماتهاممن يمتليون 

 باالستراتيجية

البحث  عينة
نسبة  )االستمارات(

االستمارات 
 مجلس %المستردة

 دارةاإل
المدير 
 المفوض

مدير 
 الشرمة

مدير قسم 
 المستلمة الموزعة فني إداري  فني

7 02 01 32 2 2 47 41 41 41 011% 

 :أساليب جمع البيانات والمعلومات -اخامسا 

كةد اختةةار فةي جمةي البيانةةات والمعلومةات اللزمةةة فالنظةةر  علة  الميةةادر المكتوبةة   الباحةث فةةي تناولة  الجانة  اعتمةد
الميةةدر األساسةةي  ةخيةةر األ وتعةةد :االسللتبانةو  ،المقللابالت الشخصلليةو ،المصللادر الرسللمية للجانة  العملةةي األسةةالي  اآلتيةةة:

 مشةروعاتالعمليات عل  إدارة ال تراتيجيةاسأثر  الذ  أستخد  كوسيلة للحيول عل  البيانات الميدانية التي يمكن أن تعكا
علة  وفةة  مةةا عرضةةت لةة  األدبيةةات المتخييةةة إذ لةة  يجةةد  االسةةتمارةكمةةا يةةممت  فةةي المجموعةةة قيةةد البحةةث  االسةتراتيجية

  لكياالالباحث مكياا جاهز 
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ئيةة وتعليمةات الميطلحات اإجرا إل  ( عل  مجموعتين من األسئلة إضافة0)ملح  رق  االستبيان استمارة احتوتلكد 
أمةا المجموعةة الثانيةةة   بالمعلومةات والخلفيةةة عةن المبحةوثين يتعلكةون  سةؤال( 02علة  األسةئلة وشةملت األولةة  علة  ) جابةةاإ

 ،األهةداف العملياتيةةو  لخارجيةة،البيئة الداخلية واو  ،ية العملياتاستراتيجفهي خاية باألسئلة التي تتعل  بكياا  ستبانةمن اال
دارة الو  تمثل عناير تتيل بالمت يرات المنشود دراستها مستفيدين من مكياا  ال  ( سؤا31وضمت ) ،االستراتيجية تمشروعاا 

درجةةةةات  المبحةةةةوثين السةةةةتجابةالباحةةةةث  نكطةةةة  ويعطةةةةيالنكةةةةار حيةةةةث خيةةةةص لكةةةةل خيةةةةار و  ليكةةةةرت ذ  الترتيةةةة  الخماسةةةةي
ةةةأتفةةة  ) التجةةةااه  مؤيةةةدة إجابةةةاتإذا كانةةةت  ،(0،2،5،9،3) ويوضةةة    (اال أتفةةة  إطلق ةةة ،ال أتفةةة  ،تأكةةةدغيةةةر م ،أتفةةة  ،اتمام 

 ال  سةتكمااو  ية والرئيسةة ساسةحسة  مت يراتهةا األمبوبة  ستبانةاال استمارةالعناير المتعلكة بالمجموعة الثانية من  (2Aملح )
ة ،أفةراد العينةة إجابةاتعد  التدخل والتةأثير فةي  أ  الموضوعية:ت  مراعاة  االستبانةلمتطلبات  حتةرا  اد العلمةي و بالحيةا االتزام 

عبر جهد خاص قةا  بة  الباحةث علة  العديةد  االستبانة استمارةت  تيمي  حيث  الصدق:و ال ير حت  لو كانت متباينة  آرا 
ا فبعن العناير ت  ويفها  من المكاييا والمؤشرات المعروفة، علة  مؤشةرات أبرزهةا البةاحثين بخيةوص المت يةرات اعتماد 

وخايةةة تلةةك المت يةةرات التةةي يةةع  عليةة  أن يعثةةر علةة  مكيةةاا جةةاهز والةةبعن اآلخةةر مةةن  ،التةةي تكيسةةها هةةذا العنايةةر
وتلةةةك تةةة  بنةةةا  إطارهةةةا الجديةةةد لةةةتلئ   ،الباحةةةث فيهةةةا علةةة  مكةةةاييا جةةةاهزة وبالتةةةالي المفاعلةةةة بةةةين العنايةةةر اسةةةتندالعنايةةةر 

علة  خبةةرا   االسةتبيانات، ووزع هةذا المكةاييا والمؤشةر  أبةرز (2B) ملحةة مضةامين  وغاياتة  مةي متطلبةات البحةث  ويوضة  
متخييةةين فةةي المجةةاالت اإداريةةة والمؤسسةةاتية، للتأكةةد مةةن يةةحة الفكةةرات ومةةدى مل متهةةا لفرضةةيات وأهةةداف الدراسةةة، 

أسةةلو   باسةةتخدا وبموجبة  قيةةاا أداة الدراسةةة ، االختبةةاروا عةةادة  االختبةةارأسةةلو  تةة  اسةتخدا   ،الثبللات أمةةا وبةذلك تةة  اليةةدق
تةة  وقةةد  ا( مةةدير  21بشةةكلها النهةةائي بتوزيعهةةا علةة  عينةةة مكونةة  مةةن ) االسةةتبيان اسةةتمارة  الباحةةث بعةةد إعةةداد لةةذا قةةا ،بيرسةةون 
 أمةا ( 1.10( وأنة  معنةو  عنةد مسةتوى داللةة )2..1طريكة معادلة )بيرسون( ) عنته  وقد وجد معامل الثبات ااستمار  تحليل

 ألفا للمت يرات  اختبار( وأعيد 4..1بل ت ) في قيمة الثبات  الداخلي: للتساقألفا  أسلو  مكياا

" االتجاهةةةةةةةةاتتحليةةةةةةةةل التوافةةةةةةةة  متعةةةةةةةةددة "و ،(Canonical Analysis) "التحليةةةةةةةةل الكةةةةةةةةوي " أسةةةةةةةةلوبيالباحةةةةةةةةث اسةةةةةةةةتخد  
(Multidimensional Contingency Tables)، الخطةي  ا  نمةوذ  الوغةاريتاسةتخدب (Log-Liner Model)  هميةةأل وبةالنظر 

خايةةة  )حسةة  علةة  الباحةةث( وجةةد  ردنعلة  نحةةو ضةةي  فةةي الةةدول الناميةةة عامةة  واأللهمةةا محللةةين العلةةو  اإداريةةة   ااألسةلوبين واسةةتخد
 مهم ا مفاهيللطلع عل   باحثلل ويمكن للكارئ الرجوعألسلوبين لمن المناس  تسليط الضو  عل  المضامين النظرية 

 :قللمجموعة نُ  تشخيص وتفسير متغيرات وعناصر الدراسة :المبحث السابع
  :: تشخيص وتحديد متغيرات وعناصر البيئة الخارجية والداخلية لمجموعة ُنقل الصناعيةالا أو 

"تتمثةةل مت يةةرات البيئةةة  :والثانيةةة والتةةي مفادهةةا علةة  التةةوالي األولةة يةةحة الفرضةةية الرئيسةةة  باختيةةاريهةةت  هةةذا البحةةث 
والثانيةةة "تتمثةةل مت يةةرات البيئةةة الداخليةةة  العوامةةل االقتيةةادية"  ،نافسةةةالم ،الخارجيةةة التميزيةةة بمت يةةرات السياسةةات الحكوميةةة

المعةةاملت التميزيةةة لمت يةةرات البيئةةة الخارجيةةة  اسةةتخرجت  التنظيمةةي" الهيكةةلو  ،مةةوارد البشةةريةوال ،بةةداعالتميزيةةة بمت يةةرات اإ
( وتحةت درجةات حريةة Fموج  اختبةار )وب ،ن جميي هذا المت يرات معنويةأ ،(3جدول )و  ،(9جدول )اتض  من  ،والداخلية

وهةذا حكيكةة  ،االعتماد عليها ل رن تمثيل مجاالت البيئة الخارجية والداخلية لمجموعة نؤكةل إمكان إل  مما يشير ( 4.116)
 ،سةةةالفة الةةةذكرالفرضةةةية  وهةةةذا يثبةةةت يةةحة ،مت يةةةرات هةةةذا المجةةاالت لهةةةا قةةةدرة تميزيةةة فةةةي المجموعةةةة قيةةةد الدراسةةة أنتثبةةت 

 يعزز قبول الفرضيات الرئيسة والفرعية للتحليلت اللحكة عبر مجال العلقات التأثيرية  نفس  الوقتوب
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 (4)رقم جدول 
 دالة التحليل التميزي للمجاالت الرئيسة الممثلة للبيئة الخارجية في مجموعة ٌنقل

 العوامل االقتصادية المنافسة السياسات الحمومية البيان
 **28.9 **40.1 ** 39.0 معامالت الثوابت

 (5)رقم جدول 
 دالة التحليل التميزي للمجاالت الرئيسة الممثلة للبيئة الداخلية في مجموعة ُنقل

 الهيمل التنظيمي الموارد البشرية بداعاإل البيان
 **30.7 **25.0 **23.0 معامالت الثوابت

افكةةة والموافكةةة بشةةدة علةة  معظةة  عنايةةر المةةديرين فةةي المو  اسةةتجابةكشةةفت النتةةائج التحليةةل الويةةفي عةةن تركةةز  لكةةد
طبيعةةةة  (2C) الملحةةة  الجةةةدول ( عنيةةةر  فلكةةةد أظهةةةرت نتةةةائج.0) أمةةةامه مت يةةةرات البيئةةةة الخارجيةةةة والداخليةةةة المعروضةةةة 

  استجابة معظ  المدرا  لمت يرات البيئة الخارجية والداخلية لمجموعة نؤكل

التحليل الكةوي   كشةفت نتائجة  عةن وجةود ارتباطةات قويمةة تةربط  أسلو عند استخدا  ئية حيالدى استخرا  المؤشرات اإ
والثانيةة تمثةل اسةتراتيجية العمليةات المؤشةرة  ،تمثةل مت يةرات البيئةة الخارجيةة والداخليةة األولة  ،مجموعتين من عناير المت يرات

قويةة بةةين المجمةوعتين  كمةةا  ( ممةةا يةدل علة  وجةةود علقةة1.00كبةر ارتبةةار قةوي  )أ  وكانةةت قيمةة (2E)( 2Dملحة  ) بالجةدول
( وتحةت مسةتوى 91( الجدولية بدرجةة حريةة )X²)كبر من قيمة أ(  وهي 025.9ارتبار قوي  ) ألول( المحسوبة X²بل ت قيمة )
النتةائج الخايةة  تة  الحيةول علة بةين المجمةوعتين مةن العنايةر  و  (  مما يدلل عل  معنوية العلقة التي تةربط0.05معنوية )
 كبةرأ( معةاملت قويمةة رئيسةة لكةل منهةا 9الكياا تتوزع عل  )أداة  أننتائج بالتحليل الكوي  حيث اظهر  ،ية للعنايربالكي  الذات

  (Morrison.1989:260) ،(0من )أقل  العوامل الباقية التي تبلا قيمتها الذاتية وأهملت( 0تساو  )أو 

(  ضةمن كةل 0.50كبةر مةن )أوي  التي تكون قيمة المعامةل وفي ضو  استخدا  المعاملت الكويمة الرئيسة في التحليل الك
( 2D) ملحة جةدول ( و 2E) محلة  جةدول إلة  الحظنةا عنةد العةودة إذ  التأثيرفي  أهمية كثروالتي تعد العناير األ ،عامل قوي 
مةن عوامةل  ا( عنيةر  .0ضةمن ) ،والتةي يمكةن تشخييةها وتحديةد طبيعتهةا فةي مجموعةة نؤكةل التةأثيرفةي  أهميةة كثرالعناير األ

 ،تةؤثر فةي اسةتراتيجية العمليةات البيئة الخارجيةة والداخليةة تحدد مجاالت ا( عنير  13) هناكالبيئة الخارجية والداخلية للمجموعة 
وتشةكل سياسةات  ،(X1) ايجابي ةإالمجموعةة  أنشةطةن  يؤثر االسةتكرار السياسةي علة  أوفي مكدمة هذا العناير التي تؤكد عل  

يجابيةة ومشةرقة لةدى منظمةات إلمنتجةات المجموعةة يةورة  ،(X2قيود عل  االستراتيجيات المتبعة للمجموعة )التدخل الحكومية 
ةةاضةةمن اهومةةن  ،(X5) األقةةل التكلفةةةكمةةا تنطلةة  اسةةتراتيجية المنافسةةة لمجموعةةة نؤكةةل مةةن مبةةدأ  ،(X3حمايةةة المسةةتهلك ) ت تمام 

  (X14تتميز باستكرار مواردها البشرية ) هاأنعلوة عل   ،(X10تولي أهمية كبيرة للبحث والتطوير ) أنها ،مجموعة نكل

ضةةةمن مجةةةاالت البيئةةةة  األقةةةوى  التةةةأثيرفرزهةةةا التحليةةةل الكةةةوي  للمت يةةةرات ذات أالنتةةةائج التةةةي  أنالسةةةاب   ليلحةةةع مةةةن التحليةةة
ن هنةاك بعةن أبة شةارةوتجةدر اإ ،هي داعمة لمعظ  مت يرات نتائج التحليل الويفي الساب  الستجابة المديرين ،الخارجية والداخلية

  خيرل  يفرزها التحليل الكوي  وهذا يفة منطكية يتميز بها االختبار األ أنهاإال  العناير ظهرت مهمة في التحليل الويفي
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  العملياتية لمجموعة ُنقل الصناعية. هدافالعمليات واأل استراتيجيةتشخيص وتحديد متغيرات وعناصر مجاالت  -اثانيا 

ية العمليةةات بمت يةةرات اسةةتراتيج"تتمثةةل مت يةةرات  يةةحة الفرضةةية الرئيسةةة الثالثةةة والتةةي مفادهةةا باختبةةار ةالفكةةر تهةةت  هةةذا 
 السةةةتراتيجيةاإدارة والتنظةةةي "  ولتحكيةةة  ذلةةةك تةةة  تحليةةةل المت يةةةرات المكونةةةة  ،تخطةةةيط اإنتةةةا  والرقابةةةة ،تكنولوجيةةةا العمليةةةات

آخةةةذين بعةةةين  ،ية وتفاعلتهةةةا مةةةي األهةةةداف العملياتيةةةةسةةةتراتيجاال مشةةةروعاتالالعمليةةةات لمعرفةةةة أهميتهةةةا وتأثيرهةةةا فةةةي إدارة 
بةان  (2)رقة   المعةاملت التميزيةة لتلةك المت يةرات جةدول استخرا إذ ت   سابكا،إليها  نتائج الدراسات السابكة المشار االعتبار

عليهةةةا  عتمةةةادمةةةا يتةةةي  إمكانيةةةة االم ،(9،002( وتحةةةت درجةةةات حريةةةة )Fوبموجةةة  اختبةةةار ) ،جميةةةي هةةةذا المت يةةةرات معنويةةةة
ية  وهذا يثبت يحة الفرضية ستراتيجاال مشروعاتالعملياتية المؤثرة في إدارة ال هدافالعمليات واأل استراتيجيةل رن تمثيل 
 يعزز قبول الفرضيات الرئيسة والفرعية للتحليلت اللحكة عبر مجال العلقات التأثيرية  الوقت نفس وب ،سالفة الذكر

 (6)رقم ول جد
 العملياتية في مجموعة ُنقل هدافية العمليات واألستراتيجدالة التحليل التميزي للمجاالت الرئيسة الممثلة ال

 العملياتية هدافاأل والتنظيم دارةاإل والرقابة نتاجتخطيط اإل  تينولوجيا المعلومات البيان
 **20.8 **31.2 **27.5 **33.1 معامالت الثوابت

المةديرين فةي الموافكةة والموافكةة بشةدة علة  معظة  عنايةر مت يةرات  استجابةالتحليل الويفي عن تركز  كشفت نتائج 
(  طبيعةةة اسةةتجابة معظةة  2F) الملحةة  ( عنيةةر  فلكةةد ظهةةرت نتةةائج الجةةدول02) أمةةامه ية العمليةةات المعروضةةة اسةةتراتيج

 أنهةةاهةة  علةة  أهميةةة هةةذا العنايةةر واعتكةةاده  بةةدورها حيةةث أكةةد معظم ،المةةدرا  السةةتراتيجية العمليةةات المتاحةةة لمجموعةةة نؤكةةل
 :اآلتي للمجموعة باستثنا  مشروعاتال إدارةتساعد في التأثير عل  

(X23) ةةافةةي حةةين جةةةا ت عنايةةر المت يةةةرات اآلتيةةة فةةي مكدمةةةة اه ( 70.6%ذ لةة  يوافةة  عليهةةةا )إ  ت المةةةديرين تمام 
 ( 0.99%معيار  ) انحراف(  و 4.27%) (  ومتوسط91.6%إذ بل ت نسبة اتفاق المديرين ) X19))و

التحليةل الكةوي   كشةفت نتائجة  وجةود ارتباطةات قويمةة تةربط مجمةوعتين مةةن  سةلو ئية ألحيةالةدى اسةتخرا  المؤشةرات اإ
ة االسةتراتيجية المؤشةر  مشةروعاتال إدارةوالثانيةة تمثةل  ،العملياتيةة هدافتمثل استراتيجية العمليات واأل األول  ،عناير المت يرات

( مما يدل عل  علقة قوية بةين المجمةوعتين  كمةا بل ةت 1.00ارتبار قوي  ) أكبر(  وكانت قيمة 2H)(، 2G) ملح  بالجدولين
( وتحةةةت مسةةةتوى 40( الجدوليةةةة بدرجةةةة حريةةةة )X²)كبةةةر مةةةن قيمةةةة أ(  وهةةةي 163.4ارتبةةةار قةةةوي  ) ألول( المحسةةةوبة X²قيمةةةة )

النتةةةائج  ة التةةةي تةةةربط بةةين المجمةةةوعتين مةةةن العنايةةر  وقةةةد تةةة  الحيةةول علةةة (  ممةةةا يةةدلل علةةة  معنويةةةة العلقةة0.05معنويةةة )
كةل ( معةاملت قويمةة رئيسةة 2زع علة  )الكيةاا تتةو أداة  أننتةائج التحليةل الكةوي  ت ظهةر أالخاية بالكي  الذاتية للعناير  حيث 

 ( 0) منأقل  العوامل الباقية التي تبلا قيمتها الذاتية وأهملت( 0تساو  )أو  كبرأمنها 

(  ضةةمن كةةل 0.50كبةةر مةةن )أوفةةي ضةةو  اسةةتخدا  المعةةاملت الكويمةةة الرئيسةةة فةةي التحليةةل الكةةوي  التةةي تكةةون قيمةةة المعامةةل 
العنايةر يتضة   ،(2Hجةدول )و  (2G) ملحة  جةدول إلة  عنةد العةودةو   التةأثيرفةي  أهميةة كثةرعامل قةوي   والتةي تعةد العنايةر األ

 هةةةدافمةةةن اسةةةتراتيجية العمليةةةات واأل ا( عنيةةةر  02تشخييةةةها فةةةي مجموعةةةة نؤكةةةل  ضةةةمن ) والتةةةي يمكةةةن التةةةأثيرفةةةي  أهميةةةة كثةةةراأل
 االستراتيجية  مشروعاتال إدارةتحدد مجاالت استراتيجية العمليات التي تؤثر عل   ا( عنير  00) هناكالعملياتية للمجموعة 
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 :االستراتيجية مشروعاتال إدارةتشخيص وتحديد مؤشرات  -اثالثا 

 مشةةةروعاتال دارةإ أمةةةانيةةةما  و  ،االسةةةتراتيجية مهمةةةة لمةةةدرا  المنظمةةةات مشةةةروعاتحديةةةد مؤشةةةرات إدارة التؤعةةةد عمليةةةة ت
البيئةة الخارجيةة  وتةأثير ،العملياتيةة هةدافيت  بمعةزل عةن جوانة  اسةتراتيجية العمليةات واأل أنيمكن  تحديدها ال ألناالستراتيجية 

 مشةةروعاتال إدارةالنسةةبية لمؤشةةرات  هميةةةيةةدرك المةةديرين األابعةةة مفادهةةا "راسةةة فرضةةية رئيسةةة ر لةةذلك طرحةةت هةةذا الد  والداخليةةة
  معنوية بأنهاوثبت  (7) لتلك المؤشرات جدول التميزيةت  استخرا  المعاملت  إذ " االستراتيجية

ية عةن االسةتراتيج مشةروعاتال إدارةوب ية اختبار يحة هذا الفرضية فكد ت  تحليل استجابة المةديرين لتحديةد مؤشةرات 
ن لمعرفةة معنويةة النتةائج التةي و طري  استخدا  التحليل الويفي وعل  يعيد مجموعة نؤكةل مةن خةلل ميةفوفة ارتبةار بيرسة

 يفرزها التحليل الويفي 

  (7)رقم جدول 
 االستراتيجية في مجموعة ٌنقل مشروعاتال إلدارةدالة التحليل التميزي للمجاالت الرئيسة الممثلة 

 الموارد التيلفة المستهلك )الجمهور( ودةالج الزمن البيان
 ** 23.1 ** 31.6 ** 28.0 **25.0 ** 39.1 معامالت الثوابت

 مشةروعاتال إدارةالمديرين في الموافكة والموافكة بشدة عل  معظ  عناير مت يرات  استجابةكشفت النتائج عن تركز  
(  طبيعةةة اسةةتجابة معظةة  المةةدرا  2P) الملحةة  الجةةدول ( عنيةةر  فلكةةد ظهةةرت نتةةائج16) أمةةامه االسةةتراتيجية المعروضةةة 

 ا( عنير  03( عل  )%31االستراتيجية المؤثرة عل  مجموعة نؤكل اليناعية  وبنسبة تزيد عل  ) مشروعاتال إدارةلمت يرات 
لموافكةةة نسةةبة الموافكةةة وا أنالنتةةائج  أظهةةرتفةةي حةةين  ا( عنيةةر  02) أيةةلاالسةةتراتيجية مةةن  مشةةروعاتال إدارةمةةن مؤشةةرات 

  (X47) الموارد التي تحك  لها ميزة تنافسية( ايجادتهت  المجموعة ب) ،بشدة ضعيفة لعنير

ةةةاللمجموعةةةة وجةةةا ت عنايةةةر المت يةةةرات اآلتيةةةة فةةةي مكدمةةةة اه بعةةةادهةةةذا األ أهميةةةةمعظمهةةة  عةةةل  أكةةةدفةةةي حةةةين  ت تمام 
( لتكليةةل الةةزمن PERT, CPMات )بحةةوث العمليةة أسةةالي علةة  اسةةتخدا   مشةةروعاتال إدارة )تحةةرص(: X35): المةةديرين

إذ بل ةةةت نسةةةبة اتفةةةاق  ( األ المشةةةروع بةةةدرجات الجةةةودة المتبعةةةة فةةةي الشةةةركة  إدارة) تتكيةةةد :(X39)و المطلةةةو  فةةةي العمليةةةات
 ( 0.76معيار  ) انحرافو  ،(3.67(  ومتوسط )%75المديرين )

   :عة ُنقللنموذج الدراسة لمجمو  التأثيريةتحليل وتفسير العالقات  -المبحث الثامن
هذا المبحث فكد ت  استخدا  تحليل جةداول التوافة  متعةددة االتجاهةات باسةتخدا  النمةاذ  اللوغاريتميةة  أغرانولتحكي  
متةةداخل مةةي أو  العملياتيةةة بشةةكل مسةةتكل هةةدافكةةل عنيةةر ومت يةةر لمجةةاالت اسةةتراتيجية العمليةةات واأل تةةأثيرالخطيةةة لتحديةةد 

 االستراتيجية  مشروعاتال إدارةمؤشرات عل   األخرى المت يرات أو  العناير

 :قللمجموعة نُ  بين عناصر متغيرات البيئة الخارجية والداخلية في استراتيجية العمليات التأثيريةالعالقة  تحليل وتفسير -والا أ
 جية العمليات.يالعالقة التأثيرية بين عناصر متغير "البيئة الخارجية" واسترات تحليل وتفسير -1

 العملياتيةةة فةةي مسةةتوى  هةةدافاسةةتراتيجية العمليةةات )مجاالتهةةا الثلثةةة( واأل تةةأثيرتتحةةدد قةةوة "الفرضةةية الرئيسةةة الخامسةةة 
 الناتجة عن عوامل البيئة الخارجية والداخلية"  والتأثيرلدرجة العلقة  االمشروع تبع  
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والعوامةل  ،والمنافسةة ،مثةل فةي السياسةات الحكوميةةثلثة مت يرات فرعية والتةي تت إل  ت  تكسي  مت ير" البيئة الخارجية"
ةة األولةة فةةي ثةةلث فرضةةيات فرعيةةة فكةةد تشةةير  االقتيةةادية  ا" تتحةةدد قةةوة تةةأثير اسةةتراتيجية العمليةةات فةةي مسةةتوى المشةةروع تبع 

ي فةي تحليةل الفرضةية تة  اسةتخدا  النمةوذ  اللوغةاريتمي الخطةهةذا  والختبار ،الناتجة عن السياسات الحكومية" التأثيرلدرجة 
مةةةي مسةةةتوى المعنويةةةة المشةةةاهد  ،G² األعظةةة  اإمكةةةانقةةةي  اختبةةةار نسةةةبة  ،(.جةةةدول ) يوضةةة  ،وتفسةةةير العلقةةةات التأثيريةةةة

 ،الخطةوات المتسلسةلة لمت يةر السياسةات الحكوميةة أسةلو للتفاعلت في النمةوذ  قبةل النهةائي والنمةوذ  النهةائي الةذ  أفةرزا 
 إلةة  ال  ( النمةةوذ  المشةةبي لتفةةاعلت عنايةةر مت يةةر السياسةةات الحكوميةةة ويةةو 4جةةدول )ن بينمةةا يبةةي ،واسةةتراتيجية العمليةةات

 النموذ  النهائي ويعكا الجدول المذكور العناير التالية:
 λ(1)(i)،  يمثةل عنيةةرX1، يةؤثر االسةةتكرار السياسةةي  فةي النمةةوذ  المشةةبي:األول السياسةةات الحكوميةةة و  لمت يةر(

  (االمجموعة ايجابي   أنشطةعل  
 λ(2)(j)،  يمثةةل عنيةةرX2، :تشةةكل سياسةةات التةةدخل  لمت يةةر السياسةةات الحكوميةةة والثةةاني فةةي النمةةوذ  المشةةبي(

 الحكومية قيود عل  االستراتيجيات المتبعة للمجموعة( 
 λ(3)(h)،  يمثةةةل عنيةةةرX3، لمنتجةةةات المجموعةةةة  السياسةةةات الحكوميةةةة والثالةةةث فةةةي النمةةةوذ  المشةةةبي: لمت يةةةر(

 شرفة لدى منظمات حماية المستهلك( يورة ايجابية وم
 λ(19)(k)،  يمثةةةل عنيةةةرX19، تحةةةرص  :ضةةةمن مؤشةةةرات اسةةةتراتيجية العمليةةةات والرابةةةي فةةةي النمةةةوذ  المشةةةبي(

 تكنولوجية حديثة(  أسالي المجموعة عل  استخدا  تكنيات و 
 λ(25)(n)،  يمثةةةل عنيةةةرX25، تكةةةو   :يضةةةمن مؤشةةةرات اسةةةتراتيجية العمليةةةات والخةةةاما فةةةي النمةةةوذ  المشةةةب(

 ( نتا المجموعة بالمعالجة السريعة للتوقفات في مسار عمليات اإ
 λ(34)(m)،  يمثةةةل عنيةةةةرX34، تهةةةةت   :العملياتيةةةةة والسةةةةادا فةةةي النمةةةةوذ  المشةةةةبي هةةةةدافضةةةةمن مؤشةةةرات األ(

 ,i, j) األحرفعناير المت ير بينما  إل  األرقا (  حيث تشير أولوياتهاالعمليات حس   أهدافالمجموعة بترتي  

h, k, n, m تمثل مستويات تلك العناير ) 
 ( 8)رقم  جدول

متغير"السياسات الحمومية"  لعناصر الخطوات المتسلسلة أسلوببعض النماذج اللوغاريتمية الخطية المستخدمة في 
 .العملياتية لمجموعة ُنقل هدافالعمليات واأل مع مؤشرات استراتيجية البيئة الخارجية

 ئية نسبةإحصا
 الخطوات النموذج اللوغاريتمي الخطي G² D.F األعظم ناإلمما

1.111 1 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).النموذ  المشبي 

0 

30.013 04 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 

73..00 21 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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 ( 9)رقم جدول 
 لمجموعة ُنقل لعالقات التأثيرية لعناصر متغير البيئة الخارجية في استراتيجية العملياتا

 اإلمماننسبة  متغيراتال
 G² األعظم

D.F استراتيجية العمليات العنصر 

السياسات 
 الحمومية

 
73..00 

 

 
21 
 

[(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) 05 52.503 المنافسة
العوامل 
 االقتصادية

11.287 3  
[(7)(27)(51)] 

U +λ(7)(i)+λ(27)(j)+ λ(30)(h)+ 
λ(7)(27)+λ(7)(30)+λ(27)(30)+λ(7)(27)(30).  

البيئة 
 الخارجية

45.312 25 [(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). 

وكةةةذلك  ،بةةةين عنايةةةر مت يةةةر "السياسةةةات الحكوميةةةة" والتةةةأثيرالنمةةةوذ  النهةةةائي ليمثةةةل العلقةةةة  (4الجةةةدول ) ويتضةةةمن
مثةةل المؤشةةر الكلةةي الةةذ  ي إضةةافة إلةة  ،و"العوامةةل االقتيةةادية ،العلقةةات التأثيريةةة فةةي النمةةاذ  النهائيةةة لمت يةةرات "المنافسةةة"

والتةي تتبةي الكاعةدة الهرميةة يمكةن  أعةلاومن خلل استكرا  نتائج النماذ  النهائية  خارجية" في استراتيجية العمليات "البيئة ال
 تحليل وتفسير تأثير التفاعل بين عناير المت يرات في استراتيجية العمليات وعل  الوج  اآلتي:

 :وهيدد سبعة من التوليفات : هناك تفاعل وتأثير تمثل بعالسياسات الحمومية -أ

تمثلةةت بتفاعةةل عنايةةر  ،التوليفةةة الثانيةةة  (X2*X19)تمثلةةت بتفاعةةل عنايةةر اسةةتراتيجية العمليةةات  ،األولةة التوليفةةة 
التوليفةةةة   (X3*X34)تمثلةةةت بتفاعةةةل عنايةةةر اسةةةتراتيجية العمليةةةات  ،التوليفةةةة الثالثةةةة  (X1*X25)اسةةةتراتيجية العمليةةةات 

تمثلةةت بتفاعةةل عنايةةر اسةةتراتيجية  ،التوليفةةة الخامسةةة  (X3*X19)عنايةةر اسةةتراتيجية العمليةةات  تمثلةةت بتفاعةةل ،الرابعةةة
  (X3*X19*X25*X34)تمثلت بتفاعل عناير اسةتراتيجية العمليةات  ،التوليفة السادسة  (X2*X19*X34)العمليات 

لمنط  النموذ  اللوغاريتمي  اوطبك    (X1*X3*X25*X34)تمثلت بتفاعل عناير استراتيجية العمليات  ،التوليفة السابعة
 أفضةلتشةكل  إذكبر عدد من العناير المتفاعلة أعل   االباحث التشكيلة السابعة اعتماد   اختار الخطي في التحليل والتفسير

هةةذا المجموعةةة  ولمنتجةةات ،(X1) المجموعةةة أنشةةطةاالسةةتكرار السياسةةي يةةؤثر علةة   حيةةث إن(**)والتةةأثيرتوليفةةة فةةي العلقةةة 
فةي مسةار  تللتوفيكةابمعالجةات سةريعة  تكةو  ن المجموعةأل(، ويأتي ذلك X3) ايجابية لدى منظمات حماية المستهلك يور

 ،(X1,X3السياسةةات الحكوميةةة" )"إلةة  أن  التةةي تشةةيرع  يةةحة الفرضةةية الفرعيةةة للدراسةةة وهةةذا يةةد ،(X25) نتةةا عمليةةة اإ
بالمكارنةة  P=0.031ويدع  ذلك مسةتوى المعنةو  المشةاهد ،(X25,X34تؤثر في استراتيجية العمليات واألهداف العملياتية )

                                                 

نظىر الجىدول حيىث أوصل إلى النموذج النهائي لمتغير "السياسات الحكوميىة" فقىط. تطرا الباحث إلى كيفية الت ،منعًا للتكرار * 

( يتضح فيىه النمىوذج المشىبن لىنفم المتغيىر، وصىوالً إلىى النمىوذج النهىائي، .جدول  ح الخطوات المتسلسلة للمتغير، ويوض

نمىوذج النهىائي فقىط فىي التحليىل. تشىير بينما سيكتفي الباحىث لبىاقي المتغيىرات فىي هىاا الجىدول والتحلىيالت القادمىة بطىرح ال

 نظر الجدول.أ ،( فأعلى إلى استراتيجية العمليات واألهداف العملياتية04العناصر المرقمة  
 سيعتمد الباحث عل  نفا الطريكة في االختبار للتحليلت الكادمة  * 
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وتكبةل الفرضةية البديلةة   0H =0λ(X1)(X3)(X25)(X34) :لذا ترفن فرضية العد  وهةي P < 0.05 إذا α = 0.05 مي
 ،عةلاأ الحكيكةة  األعظة  اإمكةانوتةدلل الكيمةة المشةاهدة الختبةار نسةبة ،  Ho λ(X1)(X3)(X25)(X34) ≠ 0 :والتي هي

 X² إلة  والمسةاوية 0.05المجدولةة بمسةتوى معنويةة  X²( التةي تمةت مكارنتهةا مةي 0بدرجة حرية ) ،G² = 4.633بل ت  إذ

علةةة  الةةةرغ  مةةةن عةةةد  اعتمةةةاد الباحةةةث علةةة   السةةةابعة تبكةةة  فةةةي النمةةةوذ  النهةةةائي التوليفةةةة  أنوهةةةذا يعنةةةي  ،3.841=0.05
نتةائج التحليةل وجةدت فةي  أنإال  نتا  ضةمن منطة  االختبةار السةاب  الةذكر فةي االسةت إليهةا أعةلا التوليفةات األخةرى المشةار
قةد وجةد هنةاك تفاعةل و  بعةين االعتبةار عنةد التحليةل  تؤخةذ أنلةذا وجة   ،الخطوات المتسلسلة أسلو النموذ  النهائي حس  

لةذا  P < 0.05 إذا α= 0.05 وبالمكارنةة مةي P = 0.009بلةا مسةتوى المعنةو  المشةاهد لهةذا التوليفةة  إذ ،(X2,X19بةين )
هةذا  أنوهةذا يعنةي  ،Ho:λ(2)(19) ≠ 0وتكبل الفرضية البديلة والتي هةي  ،:λ Ho (19)(2)==1ترفن فرضية العد  بان
( وعنةد مكارنتهةا 0) حريةةبدرجةة  G²=6.686بل ةت  إذ األعظة  اإمكةانويدع  تلك النتيجة نسبة  ،التفاعل يبك  في النموذ 

لةةةذا  األخةةةرى   وبةةةنفا الطريكةةةة للتوليفةةةات X²0.05=3.841 إلةةة  والمسةةةاوية 0.05بمسةةةتوى معنويةةةة الجدوليةةةة و  X²مةةةي قيمةةةة 
 :Ho وتكبةةةل الفرضةةةية البديلةةةة  Ho: λ(X3) (X19) (X25) (34) =0 ،نأتةةةرفن فرضةةةية العةةةد  بةةة

λ(X3)(X19)(X25)(34)≠0بل ةت  إذجةة هذا النتي األعظ  اإمكانوتدع  نسبة  ،هذا التفاعل يبك  في النموذ فان    لذا
G²=13.213، ( وبمستوى 0بدرجة حرية )من  أكبروهي  ،0.05 معنويةX²،  الجدوليةX² 0.05=3.841  

للنمةةوذ  النهةةائي والمتضةةمن كةةل  األعظةة  اإمكةةاننسةةبة  أن( يتضةة  9جةةدول )إليهةةا  النتةةائج التةةي أشةةار إلةة  وعنةةد العةةودة
 ال تةرفن فرضةية العةد أ   ،الجدوليةة X²كبةر مةن أوهةي  ،P=0.04وبمسةتوى معنويةة  G²=75.811التوليفات السابكة تساو  

 أن:أ   ،وبمعنوية عالية أعلاالعلقة بين عناير كل توليفة مذكورة  ئ يلن النموذ  النهائي لهذا التفاعلت أالكائلة ب
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). 

( يتض  لنا من نتائج تحليةل النمةوذ  اللوغةاريتمي الخطةي لمت يةر المنافسةة واسةتراتيجية 4من ملحظة الجدول )لمنافسة: ا - 
نمةةةا  ،تةةةأثير بينهةةةاأ   لةةةذلك لةةة  تعكةةةا ،وجةةةود تفاعةةةل فيمةةةا بينهةةةا إلةةة  العمليةةةات بأنهةةةا ال تشةةةير كةةةان مت يةةةر المنافسةةةة فةةةي وا 

(X5)مسةةةتكل عةةةن مؤشةةةرات اسةةةتراتيجية العمليةةةات  ،األقةةةل( التكلفةةةةلمجموعةةةة ن كةةةل مةةةن مبةةةدأ  )تنطلةةة  اسةةةتراتيجية المنافسةةةة
(X22,X25,X30)، ةلة إذ يشير اختبار مستوى المعنويةة المشةاهد درجةة االسةتكللية فةي النمةوذ  النهةائي حيةث بلةا بالنسةبة 
(X22()0.012( )تراعي المجموعة المحافظةة علة  العنايةر الفنيةة ذات الخبةرة التكنولوجيةة)   أنأ P<0.05  بدرجةة حريةة
حيةث  ،(نتةا ( )تكو  المجموعة بالمعالجة السريعة للتوقفات في مسار عمليةات اإX25وتنطب  نفا النتائج لعنير ) ،(0)

أ   في حين لة  يظهةر ،(0بدرجة حرية ) P<0.05 إذا ،α=0.05وبالمكارنة مي  ،(0.012كانت مستوى المعنوية المشاهدة )
يتضة  أن نسةبة    النهةائي الةذ  يبينة  الجةدولالنمةوذ إلة  ومةن خةلل العةودة ( X33عنيةر ) إلة  ة بالنسبةعلقأو  تأثير

( التةةةةي تمةةةةت 05( ودرجةةةةة حريةةةةة )0.0502باحتمةةةةال معنويةةةةة ) ،(G²=32.315للنمةةةةوذ  بكةةةةل تفاعلتةةةة  ) األعظةةةة  اإمكةةةةان
رضةية العةد  الكائلةة بةأن النمةوذ  اللوغةاريتمي ال تةرفن فأ   ،X²0.05=35.131 إلة  المجدولةة والمسةاوية X²مكارنتها مي 

هةذا يعنةي و  .Logm (ijh) = U+λ(22)(i)+λ(25)(j) أن:أ   االسةتكللية بةين مت يةر المنافسةة واسةتراتيجية العمليةات ئة يل
مليةةات اسةةتراتيجية الع تةةأثيرفيمةةا يخةةص مت يةةر المنافسةةة والتةةي تفيةةد "تتحةةدد قةةوة  الثانيةةةيةةحة الفرضةةية الفرعيةةة  إثبةةاتعةةد  
 لدرجة التأثير الناتجة عن المنافسة"  لمجموعة نؤكل  االعملياتية تبع   هدافواأل
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 العوامل االقتصادية: هناك تأثير يتمثل بأربعة توليفات وماآلتي: -ج

تمثلةت  ،والثالثةة (X7*X30تمثلت بتفاعل العنايةر ) ،الثانيةو  (X7*X27تمثلت بتفاعل العناير ) ،األول التوليفة 
مت يةةر  تةةأثيرويعكةةا   (X7*X27*X30بتفاعةةل العنايةةر ) تالرابعةةة، تمثلةةالتوليفةةة  أمةةا (X27*X30نايةةر )بتفاعةةل الع

أن مجموعةة نؤكةل تريةد وتحلةل البيئةة االقتيةادية  إلة  الةذ  يشةير (X7)العوامل االقتيادية في التوليفةة الرابعةة مةن خةلل 
تسةةتخد  معةةايير واضةةحة ومكتوبةةة  أنوالعمليةةات فةةي  نتةةا إاألمةةر الةةذ  يةةنعكا علةة  الكةةدرة التنافسةةية فةةي مجةةال ا ،المحيطةةة
مما يعزز يحة الفرضية الفرعيةة  ،(X30وبالتالي تحكي  استراتيجية التكامل العمود ) ،(X27) نتا عمليات اإ أدا لتكيي  
ة افهةداسةتراتيجية العمليةات واأل تةأثير"تتحةدد قةوة تفيةد  الخاية بمت ير العوامل االقتيادية التةي الثالثة لدرجةة  االعملياتيةة تبع 

 P=0.0014ويؤكةد يةحة هةذا الفرضةية بمسةتوى المعنويةة المشةاهد ،لمجموعةة نؤكةل التأثير الناتجة عن العوامل االقتيادية" 
وعنةةد  ،(3( وبةةدرجات حريةةة )G²=11.287حيةةث بل ةةت ) األعظةة  اإمكةةانويةةدع  هةةذا النتيجةةة اختبةةار نسةةبة  ،P<0.05أ  

 :Ho ترفن فرضية العد  والتي هي: إذن ،X²0.05=2.675تساو   فانها( 0.05ة تحت مستوى )الجدولي X²مكارنتها مي 

λ(X7)(X27)(X30)=  وتكبةةةل الفرضةةةية البديلةةةةHo: λ(X7)(X27)(X30)≠ 0 للتوليفةةةة األولةةة   ،والفةةةروق معنويةةةة
ممةا يؤكةد  ،(P<0.05ن )تكةو  أعةلاوبةذلك وفةي كةل الحةاالت  ،(P=0.0008والثالثة ) ،(P=0.010وللثانية ) ،(0.007=0)

 أن:أ   ،وجو  بكا  هذا التوليفات في النموذ  النهائي
U+λ(7)(i)+λ(27)(j)+λ(30)(h)+λ(7)(27)+λ(7)(30)+λ(27)(30)+λ(7)(7)(30).  Log m(ijh) = 

ن خةلل ومة ،اتة الخارجية واستراتيجية العمليةللعلقة بين البيئة الخامسة رئيسالفرضية ال إل  وبالعودة: الخارجية البيئة -د
ويظهةةر الةةدع  مةةن خةةلل عنايةةر  ،قبةةول لهةةذا الفرضةةية فةةي العلقةةة والتةةأثير وجةةوديتضةة   ،(4جةةدول )اسةةتكرا  نتةةائج 

وهةذا مةا تةة   ،واسةتبعدت نتةةائج عنةةاير المنةةافسة اجميةةع   ،والعوامل االقتيادية" ،المت يرات الفرعية "السياسات الحكومية
هةةةذا العلقةةةة ال تةةةدع   فاتجاهةةةات ،فةةةي التحلةةةيلت السةةةابكة انفةةةرادعلةةة   ل  ا المت يةةةرات كةةةعنةةةدما تناولنةةةا هةةةذ ،ل  فعةةة إثباتةةة 

 ،المنافسةة، خارجيةة والتةي تمثلةت بةالمت يرات "السياسةات الحكوميةةالمهتمين عندما حددوا مت يرات موحدة لكياا البيئةة ال
مجموعةة نؤكةل عةن تلةك األشةيا  التةي قةا   نتجة ومةا تالبيئةة  اخةتلفاالعتبار طبيعة  فيالعوامل االقتيادية"  مي األخذ 

تتمثةةةل باتجاهةةةات السياسةةةات الحكوميةةةة والعوامةةةل االقتيةةةادية فكةةةط دون مت يةةةر  أنهةةةاإذ تبةةةين  بهةةةا المهتمةةةين فةةةي بيئةةةاته  
ومةةن خةةلل اسةةتكرا  نتةةائج النمةةوذ  النهةةائي لمت يةةر البيئةةة الخارجيةةة تظهةةر علقةةة قويةةة فةةي أن لمجموعةةة نؤكةةل   المنافسةةة

ةةتاه وهةةذا  ،(X2لةةدى منظمةةات حمايةةة المسةةتهلك ) منتجاتهةةاعلةة  إيجابيةةا   اتةةأثير   ،(X1للسةةتكرار السياسةةي ) أنفةةي  امام 
األمةر الةذ  يحكة   ،(X7يجعلها في ديمومة األخذ بعين االعتبار المت يرات فةي البيئةة االقتيةادية المحيطةة وريةدها )

يةة نتاجالعمليةات اإ أدا مكتوبةة لتكيةي  و ومعةايير واضةحة  ،(X23)لها ميزة تنافسية من خلل توفير تكنولوجيةا عمليةات 
(X27)،   أهداففي  هميةاأل وأولويةوهذا بالتالي يحك  ترتي( ها العملياتيةX34 ) 

ية العمليةات ويةؤثر بشةكل غيةر اسةتراتيجلة  تةأثير علة   رئةياالتأكيةد بةأن البيئةة الخارجيةة كمت يةر  إلة  مما تكد  يكودنةا
ةومت ااعتبةار البيئةة الخارجيةة تمثةل بؤعةد   ( فةيSchroederالعملياتية وهذا ما يتف  مةي اتجةاا ) هدافمباشر عل  األ  ا يةر مهم 

إذ كانت قيمةة المشةاهدة  ،يدع  هذا التأكيد اللوغاريتمي الخطيو  ،(Schroeder,1989:81) العمليات في استراتيجية اومؤثر  
الجدوليةة  X²وهةي أكبةر مةن  ،(25( ودرجةة حريةة )0.05ستوى معنوية )( بمG²=45.312)  األعظ  اإمكانالختبار نسبة 

  :أنأ   العلقة بين العناير ولكل توليفة يل  وبذلك ال ترفن فرضية العد  الكائلة بان النموذ  النهائي 
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)(34). 

Log m(ijh) = 
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 :لمجموعة نقل العالقة التأثيرية بين عناصر متغير "البيئة الداخلية" واستراتيجية العملياتتحليل وتفسير  -2

مفادهةةا "تتمثةةل مت يةةرات البيئةةة و  ،ة السادسةةةسةةرئيالبينةةت الفرضةةية  ،لمت يةةر البيئةةة الداخليةةة والتةةأثيرفةةي إطةةار تحليةةل العلقةةة 
التةي تتبةي  ،(01جةدول )بنتةائج النمةاذ   اسةتكرا ومةن خةلل  ،الهيكةل التنظيمةي" ،المةوارد البشةرية ،بةداعالداخلية التميزية بمت يرات اإ

العمليةات وتمةت مفاعلةة العنايةر فةي اسةتراتيجية  يمكةن تفسةير تةأثير التفاعةل بةين عنايةر مت يةرات البيئةة الداخليةة ،الكاعدة الهرمية
 بشةةان المت يةةرات اسةةابك  إليهةةا  معرفةةة يةةحة النتةةائج التةةي تةة  التويةةلأجةةل  مةةن ونتةةائج الجةةدول توضةة  ذلةةك السةةابكة الطريكةةةوبةةنفا 

  الثلث الفرعية وفرضياتها

 ( 11) رقم جدول
 لمجموعة ُنقل العالقات التأثيرية لعناصر متغيرات البيئة الداخلية في استراتيجية العمليات

 اإلمماننسبة  المتغيرات
 G² األعظم

D.F استراتيجية العمليات العنصر 

 53.310 بداعاإل
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) 

الموارد 
 البشرية

 

55.361 
29 
 [(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). 

 الهيمل

U+λ(17)(i)+λ(23)(j)+λ(34)(h)+λ(17)(23)+λ [(54)(23)(17)] 59 65.310 التنظيمي

(17)(34)+λ(23)(34)+λ(17)(23)(34). 

ئة البي
 الداخلية

 
38.130 

 
25 

[(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). 

وجةةد مةةن خةةلل اختبةةار كةةل عنايةةر هةةذا المت يةةر أن هنةةاك تةةأثير  ،(01تةة  تحليةةل النمةةوذ  الخةةاص بةة  جةةدول ) فكةةد
اختبةةار العلقةةة والتةةأثير  أنوهةةذا يعنةةي  ،العملياتيةةة هةةدافية العمليةةات واألعلةة  اسةةتراتيج ،(X14, X16, X17وعلقةةة ل )

ية العمليةةات مةةن خةةلل المت يةةر الفرعةةي اسةةتراتيجعلةة  يةةعيد مت يةةر البيئةةة الداخليةةة ككةةل يعكةةا كةةون المت يةةر يةةؤثر علةة  
 إلةةة  وعنةةةد العةةةودة ذلةةةك التحليةةةل تةةةأثير فةةةي أ   "بةةةداع"الهيكةةةل التنظيمةةةي" فكةةةط دون أن يكةةةون لمت يةةةر "اإو "المةةةوارد البشةةةرية"

فةةي اسةةتراتيجية  اواضةةح   اثير  أتةة ،(X14, X16, X17نجةةد أن ل ) ،واسةةتكرا  نتةةائج تحليةةل النمةةوذ  النهةةائي ،(01الجةةدول )
ذلك عل  األهداف أثر  وبالتالي ،(X19, X24, X31العمليات من خلل علقة العناير الثلثة مي استراتيجية العمليات )

 أعةةةةةةلا:حيةةةةةةث أظهةةةةةةرت النتةةةةةةائج التوليفةةةةةةة اآلتيةةةةةةة بسةةةةةةبعة تفةةةةةةاعلت مثلةةةةةةت تلةةةةةةك العنايةةةةةةر المةةةةةةذكورة  ،(X33العملياتيةةةةةةة )
λ(14)(16)(17)(19)(24)(31)(33) (  يعةةزز يةةحة هةةذا التفاعةةل مسةةتوى المعنةةو  المشةةاهد لةةP=0.0201)،  وبالمكارنةةة

 )اليةفر(  وتكبةل الفرضةية البديلةة وهةي: إل  لذا ترفن فرضية العد  بأن ذلك التفاعل مساو   ،(P<0.05) اذ  إ α=0.05مي 
λ(14)(16)(17)(19)(24)(31)(33)≠0 
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 ،(G²=5.404بل ةةت لةةذلك التفاعةةل ) إذ ،ويةةدع  تلةةك النتيجةةة نسةةبة اإمكةةان األعظةة  ،ويبكةة  هةةذا التفاعةةل فةةي النمةةوذ 
ممةةا  ،(X²0.05=3.841) إلةة  تكةةون مسةةاوية ،(0.05الجدوليةةة بمسةةتوى معنويةةة ) X²( وعنةةد مكارنتهةةا مةةي 0بدرجةةة حريةةة )

ويعزز  ،العملياتية هدافوبالتالي عل  األ ،عل  استراتيجية العمليات تأثيريؤكد يحة الفرضية التي تفيد بأن للبيئة الداخلية 
إذ بل ت تلك  أعلا،للنتائج النهائي الجامي لكل التوليفات بما فيها التفاعل المذكور  األعظ  اإمكانهذا التوج  اختبار نسبة 

ال تةةرفن فرضةةية العةةد  التةةي مفادهةةا بةةان النمةةوذ  أ   ،(59( بمسةةتوى معنويةةة عاليةةة ودرجةةة حريةةة )G²=65.311سةةبة )الن
 الذ  يوف  كل التوليفات بتفاعلتها هو النموذ  اآلتي:

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) = 

 :لمجموعة نقل االستراتيجية مشروعاتية العمليات في إدارة الستراتيجر العالقات التأثيرية التحليل وتفسي -اثانيا 

 ،والرقابةةة نتةةا تخطةةيط اإ ،العمليةةات تكنولوجيةةا)العمليةةات وذلةةك باعتمةةاد الفرضةةية الرئيسةةة السةةابعة " تةةؤثر اسةةتراتيجية 
  ثلث فرضيات فرعية األخرى نها هي المشتكة م االستراتيجية" مشروعاتال إدارةفي  (والتنظي  دارةاإ

ةة االسةةتراتيجية سةةيؤخذ بعةةين  مشةةروعاتال إدارةتةةأثير اسةةتراتيجية العمليةةات علةة   إلةة  تجةةدر اإشةةارة ،علةة  ذلةةك اتأسيس 
ثة  عةد  ذكرهةا  ،االسةتراتيجية مشةروعاتال إدارةاستراتيجية العمليات علة   تأثيرالعملياتية في حركية  هدافاأل تأثيراالعتبار 

ي للعمليةات فهةي سةتراتيجالعملياتيةة تمثةل البعةد اال هةدافالباحةث هةو أن األ إلية الفرضية الرئيسة والفرعية ألن ما يهةدف في 
  المفاعلة وليا التأثير

مةةن ذلةةك فكةةد  اانطلق ةة ،"االسللتراتيجية مشللروعاتو"إدارة ال العالقللة التأثيريللة بللين عناصللر متغيللر "تينولوجيللا العمليللات" -0
 إدارةفةي  اايجابي ة امعنوي ة اتةأثير   بهةذا الخيةوص تفيةد بةأن: "تةؤثر تكنولوجيةا العمليةات األولة  ة فرعيةةطرا الباحث فرضةي

تةة  اختيةةار  ،ومةةدى انسةةجامها مةةي الدراسةةات السةةابكة ،االسةةتراتيجية"  وب يةةة التأكةةد مةةن يةةحة هةةذا الفرضةةية مشةةروعاتال
 ل  ائي ويتضةةمن توليفةةات تشةةكل التوليفةةة السةةابعة منهةةا تفةةاعباسةةتخدا  النمةةوذ  اللوغةةاريتمي الخطةةي النهةة التأثيريةةةالعلقةةة 
فيمةا  ،(X41, X46, X22, X23, X34االسةتراتيجية والتةي هةي: ) مشةروعاتال إدارةبين عنايةر المت يةر مةي  امعنوي  

مجموعةة نؤكةل تحةافع علة  العنايةر إلة  أن  تشةير ،المتعلكة بمت ير تكنولوجيةا العمليةات ،(X22, X23, X34يخص )
وهةةذا مةةا وجةةدا الباحةةث مةةن  ،ممةةا يةةوفر لةةديها تكنولوجيةةا عمليةةات تحكةة  لهةةا ميةةزة تنافسةةية نيةةة ذات الخبةةرة التكنولوجيةةةالف

فيمةا يخةص األهةداف العملياتيةة لةذلك فالمجموعةة تأخةذ بعةين  ،(X34التوليفةة تشةمل ) أنخلل نتيجةة التحليةل إذ ظهةر 
 التنافسية كهدف استراتيجي عملياتي  في تحكي  ميزة المرونة لتحك  لها وليةاالعتبار األ

" حينما أظهرت النتائج بأن الشةركة تعةد البحةث بداعنتائج التحليل السابكة فيما يخص المت ير "اإ هذا الفلسفة تدع  إن
ة ،من خلل مت ير تكنولوجيا العمليات ،والتطوير من الكضايا المؤثرة عل  استراتيجية العمليات  اوتتخذ خدمة المسةتهلك أساس 

مجموعةةةة نؤكةةةل تهةةةدف مةةةن خةةةلل الوقةةةت نفسةةة  فةةةان وب ،(X41مةةةن منطلةةة  أن الزبةةةون هةةةو األسةةةاا ) ،منتجاتهةةةافةةةي تطةةةوير 
أهةةة   ( الةةةذ  أكةةةد علةةة  أن مةةةنRosenbergerوهةةةذا يتفةةة  مةةةي رأ  ) ،(X46االهتمةةةا  بتكنولوجيةةةا العمليةةةات لتكليةةةل التكلفةةةة )

علةة  تكنولوجيةةا متطةةورة تسةةهل لهةةا النجةةاا والتفةةوق فةةي خفةةن تعتمةةد  أيةةبحت أنهةةاالعوامةةل الرئيسةةة فةةي نجةةاا هةةذا الةةنظ  
 ( Rosenberger, 1998: 88التكلفة  )
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االسةتراتيجية  مشةروعاتال إدارةبهةذا االتجةاا بةأن تكنولوجيةا العمليةات تةأثر علة   األول  ويعزز يحة الفرضية المشتكة
يةةأتي خيةةر دليةةل علةة  العلقةةة والتةةأثير فكةةد كانةةت قيمتةة  إذ  ،بةةأن مسةةتوى المعنويةةة المشةةاهد لهةةذا التفاعةةل باتجاهاتةة  الخماسةةية

(p=0.0109( بالمكارنةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةي )α=0.05)، اذ  إ (p<0.05:لةةةةةةةةةةذا تةةةةةةةةةةرفن فرضةةةةةةةةةةية العةةةةةةةةةةد  التةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةي ) Ho: 

λ(X22)(X23)(X34)(X41)(46)= 0 ممةةةا يعنةةي بكةةا  هةةذا التفاعةةل فةةي متضةةمنات النمةةةوذ   ،وتكبةةل الفرضةةية البديلةةة
ونسةةةةبة اإمكةةةةان األعظةةةة  لةةةة  التةةةةي بل ةةةةت  (00كمةةةةا يوضةةةةح  الجةةةةدول ) ذلةةةةك النمةةةةوذ  إلةةةة  ومةةةةن خةةةةلل النظةةةةر النهةةةةائي 

(G²=39.410)، ( 20وبدرجةةةة حريةةةة)،  مةةةن  أكبةةةروهةةةيX² ( 31.41الجدوليةةةة)،   وليفةةةات تكةةةل ال يةةةل  يمكةةةن الكةةةول بأنةةة
 ن:أأ   وتفاعلتها

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) = 

 (11)رقم  جدول
 االستراتيجية لمجموعة ُنقل عاتمشرو ال إدارةفي  العالقات التأثيرية لعناصر متغيرات استراتيجية العمليات

 اإلمماننسبة  المتغيرات
 G² األعظم

D.F استراتيجية العمليات العنصر 

تينولوجيا 
 العمليات

 

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). 

تخطيط 
 نتاجاإل 

 والرقابة

 

09.440 

 

3 
 

 

[(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) 

 
 دارةاإل

 والتنظيم
 

54.010 

 

90 
 

[(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). 

 
استراتيجية 
 العمليات

 
...317 

 
93 

 

[(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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 :"يةستراتيجاال مشروعاتإدارة ال"و رقابة"وال نتاجالعالقة التأثيرية بين عناصر متغير "تخطيط اإل  -2

"يةةؤثر  الثانيةة، والرقابةة" حيةةث نيةت الفرضةية الفرعيةةة نتةا يتعلة  هةذا الجةةز  باختبةار العلقةة بةةين المت يةر "تخطةةيط اإ
( أوضةحت نتةائج تحليةل النمةوذ  00جةدول رقة  )ملحظةة  ناالستراتيجية"  ومة مشروعاتإدارة ال والرقابة في نتا تخطيط اإ

 ل  بةةأن هنةةاك تفةةاع ،االسةةتراتيجية مشةةروعاتال إدارةومؤشةةرات  والرقابةةة، نتةةا اللوغةةاريتمي الخطةةي لعنايةةر مت يةةر تخطةةيط اإ
األعظةةةةة  لةةةةة   اإمكةةةةةانوبخيةةةةةوص النمةةةةةوذ  النهةةةةةائي فكةةةةةد بل ةةةةةت نسةةةةةبة   فةةةةةي الجةةةةةدول المةةةةةذكور التوليفةةةةةات  تمثلةةةةة اوتةةةةةأثير  

(G²=14.991( بدرجةةةةة حريةةةةة )3)،  دارةو  والرقابةةةةة نتةةةةا للعلقةةةةة والتةةةةأثير فيمةةةةا بةةةةين تخطةةةةيط اإ ممةةةةا يةةةةدل علةةةة  مل متةةةة  ا 
 يتشكل النموذ  النهائي لهذا العلقة كاآلتي: أعلاعل  النتائج  اواعتماد   ،ويثبت يحة فرضيتها ،االستراتيجية مشروعاتال

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) = 

 :"االستراتيجية مشروعات"إدارة الو والتنظيم" دارةالعالقة التأثيرية بين عناصر متغير "اإل -3

دارةير فيمةةا بةةين هةةذا المت يةةر و وجةةود علقةةة وتةةأث إلةة  (00جةةدول )تشةةير النتةةائج فةةي  ممةةا  ،االسةةتراتيجية مشةةروعاتال ا 
بةين عنايةر  فيما ل  إذ وجد من خلل التحليل وجود توليفات تمثل كل واحدة منها تفاع ،يثبت يحة الفرضية الفرعية الثالثة

النمةةةوذ  فةةةان  وبةةةذلك بينهمةةةا  وتؤشةةةر بمعنويةةةة العلقةةةة االسةةةتراتيجية مشةةةروعاتال إدارةوالتنظةةةي " ومؤشةةةرات  دارةالمت يةةةر "اإ
هذا النموذ  بكل تفاعلت  تلك يؤشةر مل مةة  إل  النظروبمن التفاعلت  أنواعالنهائي يحتو  عل  عدد من التوليفات تمثل 

( وهةي 90وبدرجةة حريةة ) ،(0.041بمسةتوى معنويةة ) ،(G²=39.101لكةون أن نسةبة اإمكةان األعظة  لة  ) والتأثيرالعلقة 
  وهذا يجعل تركيبة النموذ  اللوغاريتمي كاآلتي: ،(31.41لجدولية )ا X²أكبر من 

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) = 

 .قللمجموعة نُ  ية"ستراتيجاال مشروعات"إدارة الو العالقة التأثيرية بين عناصر متغير "استراتيجية العمليات"

دارة ال ية التةي تضةمنتها هةذا سةتراتيجاال مشةروعاتيتعل  هذا الجز  باختبار العلقة بين المت ير استراتيجية العمليةات وا 
 اوالتةةي مفادهةةا " تةةؤثر اسةةتراتيجية العمليةةات )مجاالتهةةا الثلثةةة( تةةأثير   السةةابعة رئيسةةةالفرضةةية الإذ قامةةت علةة   اديةةد  الدراسةةة تح

 ا( يتضةة  هنةةاك دعةة  مكبةةول لهةةذ00جةةدول )ومةةن خةةلل اسةةتكرا  نتةةائج  ،ية"سةةتراتيجاال مشةةروعاتال إدارةفةةي  اايجابي ةة امعنوي ةة
االستراتيجية  مشروعاتليل اللوغاريتمي الخطي للمت ير استراتيجية العمليات في إدارة الالعلقة والتأثير كما أفرزت  نتائج التح

إذ يستدل من النموذ  النهائي لمت ير استراتيجية العمليات بأن  احتوى عل  بعن  ،من خلل مت يرات  الفرعية السالفة الذكر
مما يدل عل  يةحة هةذا الفرضةية  ،(X22, X26, X32, X33, X34وذلك من خلل ) اعناير المت يرات الفرعية جميع  

ية إذ عكا ذلك ستراتيجاال مشروعاتمي العلقة المعنوية لمؤشرات إدارة ال اهذا التفسير جا  منسجم   أنوقبولها  وربما يبدو 
 نجازابكة اإتهت  بمط أنالتحليل ومن خلل نتائج التفاعل السابكة الذكر عل  أن التوجيهات االستراتيجية للمجموعة تجعلها 
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وتراعةي بةذلك تحديةد الجةودة بالمسةتوى  ،(X37ومراقبتهةا بحيةث تتفة  مةي الجةدول الزمنةي لكةل نشةار فةي المشةروع ) عماللأل
 وهةذا يتطلة  ،(X42لكي تبني يورة ايجابية لدى ذلك المسةتهلك ) ،(X40الذ  يتناس  مي دخول المستهلكين )الجمهور()

(  وقد ت  تمثيل العلقات من خلل التوليفةة X50لدى المنافسين اآلخرين ) متوافرةغير أن تمتلك مجموعة نؤكل موارد رئيسة 
 ،الثلثيةةةةة ،الرباعيةةةة ،الخماسةةةةية ،السداسةةةية ،األخيةةةرة بتفاعلتهةةةا الثمةةةةاني أو للتوليفةةةات األخةةةةرى ضةةةمن التفةةةاعلت السةةةةباعية

ت معنوياتهةةا مةةن خةةلل الكيمةةة المشةةاهدة بالنسةةبة وثبتةة ،(00جةةدول )فةةي  إليةة مةةن خةةلل النمةةوذ  النهةةائي المشةةار ، والثنائيةةة
( وبدرجةة حريةة 0.016وبمسةتوى معنويةة ) ،(G²=88.317إذ بل ةت ) أعلاللنموذ  بكل تفاعلت  المذكورة  األعظ  لإلمكان

بةين  والتةأثيروهذا يدل عل  مل مة النموذ  لكل التفاعلت ويؤشر مةدى العلقةة  ،(61,66وهي اكبر من الجدولية ) ،(45)
دارةاسةةتراتيجية العمليةةات و  ويمكةةن  ،وأسةةبكياتها أولوياتهةةاالعملياتيةةة وترتيةة   هةةدافبالتوجةة  نحةةو األ ،االسةةتراتيجية مشةةروعاتال ا 

 ( بالشكل اآلتي:00نتائج التحليل الواردة في الجدول ) أبرزت كتابة يي ة النموذ  النهائي وف  ما 
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) = 

 التوصياتالمبحث التاسع: االستنتاجات و 
 :االستنتاجات :أوال
 ل  تشخيص دقي  لظاهرة موجودة فع إل  أكدت نتائج الدراسة الميدانية التي اعتمدها الباحث في تشخيص مشكلت  قادت -0

 مشةروعاتمجموعة نؤكل تولي اهتما  السةتراتيجية العمليةات وتأثيرهةا علة  إدارة ال أنإذ تبين  ،في مجموعة نؤكل المبحوثة
 التي طرحتها المشكلة  سئلةالعملية عل  األ جابةاإ إمكانمما يعني  ية ستراتيجاال

ثير البيئةة علة  اسةتراتيجية العمليةات أن تأالعليا في مجموعة ن كل بش دارةيكف البحث عند محاولة التعرف عل  اتجاا اإ -2
مةةن تحليةةل نظةةر   أجرينةةاامةةن خةةلل مةةا أقمنةةاا مةةن فرضةةيات ومةةا  ،االسةةتراتيجية مشةةروعاتال إدارةة علةة  خيةةر األ وتةةأثير

 االسةةتراتيجية فةةي مجموعةةة نؤكةةل التةةي تعةةد مشةةروعاتال إدارةفةةي  األقةةوى  التةةأثيرالمت يةةرات ذات أ   وتطبيكةةي لتشةةخيص
  المهمةية ردناأل تالمنظما إحدى

دارةو  العامة ، اإداريةدراسات العديد من الفي ضو  نتائج  -5  ضةي مجموعةةتة  و ، البحةثالتةي اهةت  بهةا  نتةا العمليات واإ ا 
هةةةةذا الفرضةةةةيات يةةةةممت بشةةةةكل  أنوقةةةةد أفةةةةادت النتةةةةائج  ردن،الفرضةةةةيات ل ةةةةرن اختبارهةةةةا فةةةةي مجموعةةةةة نؤكةةةةل فةةةةي األ

طبيعةة اهتمةا  مجموعةة  إلة  قبول الفرضةيات الرئيسةة ويعةود ذلةك إل  معظ  التحليلت تويلتإذ إن موضوعي ودقي  
دارةنؤكل بالتحليل البيئي واستراتيجية العمليات و   االستراتيجية  روعاتمشال ا 

مشةةكلة وهةةدف  إلةة  مةةن خةةلل ميةةداقية نمةةوذ  الدراسةةة إذ تحكةة  مةةن خللةة  التيةةد  ،أعةةلايمكةةن تعزيةةز االسةةتنتا   -9
لةةذلك  ،االسةةتراتيجية فةةي مجموعةة نؤكةةل مشةروعاتال إدارةاسةتراتيجية العمليةةات علةة  أثةةر  الدراسةة فةةي التعةةرف علة  كيفيةةة
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فةي بنةا   أهميةة كثةرملي لمتخذ  الكرار في مجموعة نؤكل يفيد بتحديةد الكةرارات األع إطارهذا الدراسة في تكدي   أسهمت
ةةة إدارة ةةةو  اكفةةةؤة للعمليةةةات عموم  أظهةةةرت نتةةةائج التحليةةةل الكةةةوي  والنمةةةاذ  اللوغاريتميةةةة  إذ ،ااسةةةتراتيجية العمليةةةات خيوي 

دارةالعملةةي السةةتراتيجية العمليةةات و  طةةارالخطيةةة بةةان معظةة  المت يةةرات الرئيسةةة والفرعيةةة للدراسةةة تسةةاه  فةةي تحديةةد اإ  ا 
 االستراتيجية  مشروعاتال
 ،المنافسةةةة ،الحكوميةةةة )السياسةةةاتاالعتمةةةاد علةةة  المت يةةةرات الرئيسةةةة والفرعيةةةة التابعةةةة لهةةةا  إمكةةةانأكةةةدت الدراسةةةة علةةة   -3

ل البيئةة الداخليةة المةؤثرة الهيكةل التنظيمةي( لتمثة ،الموارد البشةرية ،بداعالعوامل االقتيادية( لتمثل البيئة الخارجية  و)اإ
ئية ألسةلو  التحليةل الكةوي  كشةفت نتائجة  حيةافي استراتيجية العمليات في مجموعة نؤكل  ولدى اسةتخرا  المؤشةرات اإ
مةةي اسةةتراتيجية العمليةةات  الخارجيةةةالبيئةةة  األولةة عةةن وجةةود ارتباطةةات قويمةةة تةةربط مجمةةوعتين مةةن عنايةةر المت يةةرات 

 راتيجية العمليات والبيئة الداخلية مي است
 دارةاإ ،والرقابةةةة نتةةةا تخطةةةيط اإ ،تكنولوجيةةةا العمليةةةاتيةةةرات الرئيسةةةة والفرعيةةةة التابعةةةة )شخيةةةت الدراسةةةة معنويةةةة المت  -2

كمةةا أظهةةرت نتةةائج التحليةةل الكةةوي  بةةأن مت يةةرات البيئةةة  والتنظةةي ( لتمثةةل مجةةاالت اسةةتراتيجية العمليةةات لمجموعةةة نؤكةةل 
 مشةةةةروعاتال السةةةةالفة الةةةةذكر كانةةةةت مهمةةةةة فةةةةي أنمةةةةوذ  الدراسةةةةة فةةةةي إدارة راتيجية العمليةةةةاتالداخليةةةةة والخارجيةةةةة واسةةةةت

  ( بين كل مت ير من المت يرات المذكورة1.00االستراتيجية حيث تفسر بوجود ارتبار قوي  قدرا )
راتيجية العمليةةات مت يةةرات البيئتةةان علةة  اسةةت أهميةةةيتضةة  مةةن تحليةةل البيئةةة الخارجيةةة والداخليةةة أن مجموعةةة نؤكةةل تؤكةةد  -7

إذ اتضة  مةن الدراسةة  ،المنافسة إذ ل  تعطي أهميةة لهةذا المت يةر فةي التةأثير والعلقةة فةي اسةتراتيجية العمليةات باستثنا 
 رفن قبول الفرضية التي مفادها بأن المنافسة لها تأثير عل  استراتيجية العمليات 

 ،(Bamberger, 1989: 81الداخليةة والخارجيةة يةدع  دراسةة ) البيئةة فةي االعتمةاد علة  ردناألبةاتجةاا مجموعةة نؤكةل  إن -.
عندما حددت مت يرات موحدة لكياسهما والتي تمثلت في السياسةات الحكوميةة والعوامةل االقتيةادية فةي البيئةة الخارجيةة  

للسةةتكرار السياسةةي الكبيةةر  التةةأثيرللبيئةةة الداخليةةة  كمةةا كشةةفت النتةةائج عةةن  الهيكةةل التنظيمةةي ،المةةوارد البشةةرية بةةداع،واإ
الهيكةةةل  أنعلةةة  االسةةتراتيجيات المتبعةةةة  وقةةد تبةةةين مةةن اختبةةةار الدراسةةة  اوتشةةةكل قيةةود   االمجموعةةةة ايجابي ةة أنشةةطةعلةة  

العملياتيةةة ويسةةم  باالسةةتجابة السةةريعة للت ييةةر  هةةدافالتنظيمةةي يتماشةة  للمجموعةةة مةةي اسةةتراتيجياتها المتبعةةة لتحكيةة  األ
  حس  المؤثرات

إلة   كبيةرة للبحةث والتطةوير وتسةع  أهميةةكونهةا تعطةي  إلة  في استكرار مجموعة نؤكل في مواردهةا البشةرية يعود السب  -4
  األخرى تطب  أنظمة تعويضات أفضل من األنظمة في الشركات أن 

مجموعةة نؤكةل فةي المحافظةة علة  العنايةر الفنيةة ذات الخبةرة التكنولوجيةة وهةذا مةا  إمكةان أعةلا،ويدع  االستنتا   -01
بةان مت يةر المةوارد البشةرية يةؤثر فةي  والتةأثيرونتيجة لذلك ظهرت نتةائج التحليةل فةي العلقةة  ،فرزا نتائج التحليل الكوي أ

 أناستراتيجية العمليات مما يعزز التكامل بين توظيف الكفا ات والتكنولوجيا المسةتخدمة وبالتةالي يجعةل مةن المجموعةة 
 لمنتجةةات أنعلةة  المةةدى البعيةةد  ويةةنعكا كةةل مةةا ذكةةر مةةن اسةةتنتاجات علةة   ايةةة جيةةد  نتاجتخطةةط وتراقةة  العمليةةات اإ

 المجموعة يورة ايجابية ومشرفة لدى منظمات حماية المستهلك 
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وذلةك تكةون مجةاالت اسةتراتيجية  االسةتراتيجية مشةروعاتالنتائج بان استراتيجية العمليات تؤثر علة  إدارة ال أسفرت -00
علةة   التأثيريةةةوالتنظةةي ( مترابطةةة ممةةا يعةةزز مةةن قوتهةةا  دارةاإ ،والرقابةةة نتةةا طةةيط اإتخ ،العمليةةات )تكنولوجيةةاالعمليةةات 
تسةةاه   وأنهةةا والتةةأثيراألعظةة  قةةوة هةةذا العلقةةة  اإمكةةانفكةةد أظهةةرت نتةةائج تحليةةل نسةةبة  ،االسةةتراتيجية مشةةروعاتإدارة ال
 االستراتيجية  مشروعاتفي ال اكثير  

   :التوصيات :ثانيا

تسةاعد  أنسيتناول هةذا المبحةث مجموعةة مةن التويةيات والمكترحةات التةي يمكةن  ،ات الدراسة الميدانيةلمفرد ال  استكما
نتةةةةائج  فةةةةي االعتمةةةةاد علةةةة االسةةةةتراتيجية وذلةةةةك  مشةةةةروعاتال إدارةمجموعةةةةة نؤكةةةةل المبحوثةةةةة فةةةةي تعزيةةةةز كفةةةةا ة وفاعليةةةةة  إدارة

 وعل  النحو التالي: اواستنتاجات الدراسة المطروحة سابك  
دارة الأهمية  -0 الدراسةة بشةكل مخططةات تكةي   أوضحتهااالستراتيجية التي  مشروعاتاعتماد أنموذ  استراتيجية العمليات وا 

دارة ال أنشةةطةفةةي ضةةوئها  مةةن خةةلل ف والفرعيةةة االسةةتراتيجية وفةة  مت يراتهةةا الرئيسةةة  مشةةروعاتاسةةتراتيجية العمليةةات وا 
مت يةةةرات البيئةةةة الداخليةةةة والخارجيةةةة علةةة  اسةةةتراتيجية العمليةةةات بةةةين  التةةةأثيراتطبيعةةةة  تحديةةةد تةةة  ئيةحيةةةاالعلقةةةات اإ

االسةتراتيجية ال يمكةن  مشةروعاتال إدارةفكةدرة  العملياتيةة، هةدافتيجية بحركيةة األاالسترا مشروعاتال إدارةة عل  خير واأل
إال  يةت  أنكةن كةل عنيةر مةن هةذا المت يةرات والةذ  ال يم وتشةخيص طبيعةة ،تت  بمعزل عةن تحليةل تلةك المت يةرات أن

 أسةبكيةذلك تأكةدت أهميةة اسةتراتيجية العمليةات فةي تحديةد لة العملياتيةة، هةدافاأل وأولويةةليةات من خةلل اسةتراتيجية العم
 االستراتيجية  مشروعاتال إدارةعل   التأثيرالتسلي ( في  ،المرونة ،الجودة ،التكلفةالعملياتية ) هدافاأل

االسةةةتراتيجية  إذ تؤكةةةد نتةةةائج  مشةةروعاتال إدارةبال ةةةة فةةةي  أهميةةةعديةةةدة ذات ( مجةةةاالت 0أنمةةةوذ  الدراسةةةة )شةةكل يضةة  -2
ة يبين البيئة الداخليةة والخارجيةة وكةل مةن مت يةرات اسةتراتيج وتأثيرالتفاعلت للنماذ  اللوغاريتمية الخطية وجود علقة 

االسةةتراتيجية فةةي  مشةةروعاتال إدارةلةة  ع ،والتنظةةي ( دارةاإ ،والرقابةةة نتةةا تخطةةيط اإ ،)تكنولوجيةةا العمليةةات ،العمليةةات
نؤكةةل أن تعطةةي أهميةةة  حةةين لةة  يحةةدد أنمةةوذ  تةةأثير وعلقةةة بةةين مت يةةر المنافسةةة واسةةتراتيجية العمليةةات  والبةةد لمجموعةةة

لةة  المعايةةر ةتحةةد يواجةة  اليةةناعأهةة   يمثةةل ألنةة اسةةتثنائية للمنافسةةة  اعتمةةاد دراسةةة السةةوق ومت يراتةة  ل ةةرن معرفةةة  وا 
  االتجااوضي السياسات واإجرا ات والخطط بهذا المنافسين و 

 إدارةفةةةةي  التأثيريةةةةةعلةةةة  الةةةةرغ  مةةةةن اختيةةةةار عنايةةةةر مت يةةةةرات الرئيسةةةةة والفرعيةةةةة منهةةةةا وتشخييةةةةها وتحديةةةةد علقاتهةةةةا  -5
إذ  ،االستراتيجية ل  تعتمةدها الدراسةة مشروعاتال إدارةهناك عناير أخرى تؤثر في  أنتبين  ،االستراتيجية مشروعاتال
وهةذا مةا أكدتة  نتةائج  ،لشةموليتها واتسةاع نطاقهةا ايمكن حيةر جميةي عنايةر المت يةرات المةؤثرة فةي بحةث واحةد نظةر  ال 

واسةتراتيجية  ،والخارجيةة ،هنةاك العديةد مةن عنايةر مت يةرات البيئةة الداخليةةإذ إن  ،التحليل الكوي  والنمةاذ  اللوغاريتميةة
لةةذا يويةي الباحةث بضةةرورة اكتشةاف وتشةةخيص هةذا العنايةةر  ،راتيجيةاالسةت مشةةروعاتال إدارةقةد تةةؤثر فةي  ،العمليةات

 االستراتيجية  مشروعاتال إدارةعل   تأثيرهاجان  هذا المت يرات وعنايرها وتحديد وتشخيص  إل  بدقة ودراستها
دارةعامةةة  و  اإداريةةةةالدراسةةةات المسةةتكبلية والعلةةو   أهةةدافمؤشةةرات دقيكةةة وموحةةةدة تخةةد   إلةةة  ب يةةة الويةةول -9 العمليةةةات  ا 

دارةو  نتةةةا واإ اللوغاريتميةةةة متعةةةددة  التحليةةةل الكةةةوي  والنمةةةاذ  أسةةةلو يويةةةي الباحةةةث باسةةةتخدا   ،خايةةةة مشةةةروعاتال ا 
 االتجاهات لكونها تحك  اآلتي:
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ةة أنهةةو كيةةف يمكةةن  ،اإداريةةةللمهتمةةين فةي العلةةو   ايجية  التحليةةل الكةةوي  علةة  تسةةاؤالت تةةرد كثيةةر   -أ  اخطي ةة انجةةد توليف 
يتناسةة   إضةةافةمةةا يمكةةن مةةي توفيةة  خطةةي لمجموعةةة ثانيةةة مةةن المت يرات  أكبةةرن المت يةةرات ارتباطهةةا مةة لمجموعةةة

  التحليل الكوي  مي البيانات الحاوية عل  نوعين من المفردات الكمية والويفية
باسةتخدا   لكونة  يحةدد انسة  توليفةة التأثيريةةمل مةة ودقةة فةي التحليةل والعلقةة  أكثةرالنموذ  اللوغاريتمي الخطي  - 

خةةةرا  إدخةةةالطريكةةةة التوليةةةف النسةةةبي المتكةةةرر فةةةي التكةةةدير وذلةةةك عةةةن طريةةة   كةةةل عنيةةةر مةةةي تثبيةةةت العنايةةةر  وا 
  األخرى 

وتبيةر مضةامين مهتمةين وعلمةا   را الستراتيجية العمليات يكةو  علة  افتراضةات األطةر النظريةة آل اتكد  الدراسة مكترح   -3
دارةاالسةةتراتيجية و  روعاتمشةةال إدارةالمحةةاور المهمةةة فةةي أحةةد  بمعالجةةة تكةةون  أن ردنالعمليةةات وعلةة  الشةةركات فةةي األ ا 

 االستراتيجية  مشروعاتال إدارةبكيد استيعا  هذا العوامل والمت يرات التي تؤثر في  اأكثر وضوح  
دارةيتطل  تحديد استراتيجية العمليات و  ،لما سب  اتأكيد   -2 ت وعنايةرها للمت يرا أولوياتاالستراتيجية وضي  مشروعاتال ا 

المةةؤثرة فةةي ضةةو  مفةةاهي  االسةةتراتيجية وان التحديةةد لهةةذا المت يةةرات هةةو الةةذ  يحةةدد الةةدور التنافسةةي للمجموعةةة ضةةمن 
 العملياتية  هدافاأل وأولوية أسبكيةاالستراتيجية من خلل تحديد  مشروعاتال إدارةمؤشرات في  أفضل

 المةةوارد( التةةي شخيةةها، المسةةتهلك ،الجةةودة ،التكلفةةة ،)الةةزمناالسةةتراتيجية  مشةةروعاتال إدارةمحاولةةة تسةةخير مؤشةةرات  -7
  المديرون في الموافكة والموافكة بشدة

لمجةاالت معرفيةة  أوليةةالدراسات التي تمثل محاولةة  إجرا هذا الدراسة تكترا ضرورة فان  الدراسات المستكبلية إطارفي  -.
دارةالعمليات و  إدارةجديدة ضمن حكل  لة  بمفةاهي  اسةتراتيجية العمليةات وعوامةل البيئةة ومؤشةرات فيمةا يتع ،مشةروعاتال ا 

مت يةةةرات أخةةةرى فةةةي  إضةةةافةاالسةةةتراتيجية وهةةةذا مةةةا يسةةةتلز  ضةةةرورة تكةةةرار هةةةذا الدراسةةةة بمت يراتهةةةا أو  مشةةةروعاتال إدارة
العمةةل علةة  حةةل أجةةل  شةةركات وقطاعةةات أخةةرى وقةةد يكةةون مةةن المفضةةل اسةةتخدامها للنمةةوذ  المعتمةةد فةةي الدراسةةة مةةن

 الكطاعات اليناعية في مجال استراتيجية العمليات  تمشكل
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ABSTRACT 

The Present Study Aims To Indicate The Impact Of Strategic Operation Management On 

Strategic Project Management. 

The Problem Presented in the study examined some important key questions: Do the 

external and internal environment factors affect Strategic Operations through the fields of 

Operations Technologies, Production Planning and Control, Administration and 

Management? Do Strategic Operations  affect Strategic Project Management through their 

fields and Operational Goals? Is it possible to regulate the relationship between the Strategic 

areas of Operations, to enhance the Distinctive Competency, of Nuqul Group. 

To answer the above questions have been raised the following scenario, reflect the 

impact and nature of the correlations between the elements of the external environment in 

Government Policies, Competition, Economic Factors, Was put the internal environment of 

Innovation, Human Resources, Organizational Structure, Between Strategic Operations 

through their fields, And the influence on the Strategic Project Management, In respect to 

Time, Quality, Consumer, Cost and Resources. 
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