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يسعى هذا البحث إلى التعرف على نظم المعلومات االلكترونية والتى من بينها نظام تمطيط موارد المشروع 

ERP   التنظيمى ااداء  تحسين  فى  ودورها  الرقمنة  عصر  فى  ااعمال  إدارة  فى  الحديثة  االتجاهات  كححد 

القطاعات وعددهم لشركات صناعة الكهربا المعاينة فى مديرى  ء المطبقة للرقمنة فى مصر، وتمثلت وحدة 

الكهرباء   582 صناعة  شركات  بين  اختالف  وجود  أهمها  النتا ج  من  مجموعة  إلى  البحث  وتوصل  مدير. 

لمجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع وهى )إدارة : المالية، وسلسلة اإلمداد، والمبيعات والتوزيع، 

واستمبارات   والمشروع،  والمتابعة،  والصيانة،  والجودة،  العمالء،  وعالقات  البشرية،  والموارد  واإلنتاج، 

ااعمال( وللك من حيث اختالف المصا ا الديموجرافية للشركات والمتمثلة فى حجم الشركة معبراً عنها  

ديرى القطاعات نحو فوا د تطبي   بعدد العاملين، والميزانية الممصصة للنظام، كما وجد اختالف فى إدرا  م

خصا صهم  اختالف  حيث  من  وللك  وتكنولوجية(  وإدارية،  وتشغيلية،  استراتيجية،   : )فوا د  وهى  النظام 

الديموجرافية المتمثلة فى المؤهل الدراسى، وعدد سنوات العمل )المبرة( فى العمل اإلدارى. وأخيراً وجدت 

موارد المشروع وتحسين ااداء التنظيمى لتلك الشركات محل   هنا  عالقة بين مجاالت تطبي  نظام تمطيط

بحهمية هذا النظام، وتطبي  النظام فى جميع    الوعيالدراسة. وتوصل البحث إلى مجموعة توصيات أهمها نشر  

 إدارات الشركة دون استثناء أى إدارة.

 مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع، فوا د التطبي ، ااداء التنظيمى.  المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

This research seeks to identify electronic information systems, including the 

Enterprise Resource Planning System (ERPs) as one of the modern trends in 

business management in the era of digitization and its role in improving the 

organizational performance of the electricity industry companies applied for 

digitization in Egypt. The inspection unit was represented by the 582 managers. The 

Research reached a Set of Results, the most important of which is the existence of a 

difference between the Electricity Industry Companies in the areas of implementing 

Enterprise Resource Planning System, which are (Management: Finance, Supply 

Chain, Sales and Distribution, Production, Human Resources, Customer Relations, 

Quality, Maintenance, Order Monitoring, Project, and Business Intelligence) This is 

in terms of the difference in the Demographic Characteristics of the Companies 

represented in the Size of the Company expressed in the number of Employees and 

the Budget allocated to the System, and there is also a difference in the Sector 

Managers ’Perception of the Benefits of Implementing the System (Benefits: 

Strategic, Operational, Administrative, and Technological) in terms of their different 

Demographic Characteristics represented. In academic Qualification, and the 

Number of Years of Work (Experience) in Administrative Work. Finally, I found a 

relationship between the Areas of Implementing t Enterprise Resource Planning 

System and improving the Organizational Performance of those Companies under 

study. The Research reached a Set of Recommendations, the most important of 

which is spread awareness of the importance of this system, and the application of 

the system in all Departments of the Company without excluding any 

Administration. 

Key words: Application Areas of the Enterprise Resource Planning System, 

Implementation Benefits, Organizational Performance . 

 مقدمة: 
ى باهتمام متزايد من قبل العديد من الشركات الصناعية بصفة عامة وشركات صناعة  يحظى ااداء التنظيم

الكهرباء فى مصر بصفة خاصة⸵ نظراً لما تمر به الشركات اليوم من تغير الوضع االقتصادى واالجتماعى  

إن الشركات والتنظيمى الناتج عن تحديات كثيرة أهمها العولمة والتطور التكنولوجى والمعلوماتى. وبالتالى ف

أن   أساس  على  المعلومات  تكنولوجيا  على  المبنية  اإلدارية  المعلومات  نظم  فى  العلمى  التطور  تستغل  بدأت 

التكنولوجيا تمثل حجر أساس ثقافة الدول والشركات، وبدأت تتحول من اعتمادها على نظم المعلومات التقليدية 

رة وهو نظام تمطيط موارد المشروع الذى يعمل على  إلى نظام معلوماتى حديث مبنى على التكنولوجيا المتطو

تدف  ودقة نقل المعلومات بين جميع إدارات الشركة وبعضها البعا من خالل قاعدة بيانات مركزية، وعند 

 تطبي  هذا النظام بفّالية سيؤدى إلى تحسين ااداء التنظيمى للشركات.

والتى تتضمن صناعة الكابالت وااعمدة واابراج ومحوالت    –ونظراً اهمية صناعة الكهرباء فى مصر  

وألومنيوم   نحاس  بموصالت  الماصة  النهايات  أو  الوصالت  اكسسوارات  وجميع  الرياح  وتوربينات  الطاقة 

نة محطات توليد  معزولة وغير معزولة بجهد منمفا ومتوسط وعالي وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيا
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وما تعيشه اليوم من منافسة شديدة فى ااسواق الممتلفة،   –الكهرباء على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها  

جاء البحث الحالى ليمثل مساهمة متواضعة تحاول تسليط الضوء على نظام تمطيط موارد المشروع ومعرفة 

 المطبقة للرقمنة فى مصر.  اءدوره فى تحسين ااداء التنظيمى فى شركات صناعة الكهرب

 البحث: اإلطار النظرى لمتغيرات  أوالً:

    الشركات:نظم المعلومات االلكترونية )نظام تخطيط موارد المشروع( فى  -1 

لقد تطورت اانظمة المعلوماتية االلكترونية التى تعتمد عليها الشركات عبر فترات زمنية متعددة، وكان لكل  

نظام معلوماتى مزاياه وعيوبه، حيث بدأت اانظمة المعلوماتية بنظام ي طب  فى الشركات يسمى حزمة مراقبة 

االحتياجات تمطيط  نظام  أخرى  زمنية  فترة  فى  ط ب   ثم  تمطيط   الممزون،  نظام  تطبي   ثم  المواد،  من 

تطبي  نظام تمطيط   التصنيع، ثم أخيراً  الدا رة، ثم تطبي  نظام تمطيط موارد  المواد مغل   االحتياجات من 

 موارد المشروع فى بعا الشركات.

وفيما يتعل  بتعريف نظام تمطيط موارد المشروع، فتوجد العديد من البحوس والدراسات والكتابات العلمية  

 ,Moh'd & Smadi, 2016)التى قدمت تعريفاً واضحاً ومحدداً لنظام تمطيط موارد المشروع، حيث يرى 

P. 23).  عزيز قدرتها التنافسية فى أن نظام تمطيط موارد المشروع نظام إداري تقني يساعد الشركة على ت

ااسواق من خالل زيادة اإلنتاجية واالستجابة السريعة إلحتياجات العمالء، ويعتمد نجاح النظام علي اإلدارة  

الفعّالة والتغييرات التنظيمية باستمدام التكنولوجيا المتقدمة، ويتطلب تطبي  هذا النظام مجموعة من المهارات 

( أن نظام تمطيط موارد المشروع هو نظام شامل يسعي إلي 260، ص2016والمعرفة.  ويرى )سعيداني،  

تبادل المعلومات بين عمليات ااعمال ووظا فها من المالية والموارد البشرية والتمزين وغيرها وتجميعها في 

 قاعدة بيانات مشتركة من أجل تحسين ااداء التنظيمي وتقديم نظرة شاملة عن الشركة.  

نظام تمطيط موارد المشروع بحنه نظام معلوماتي إلكتروني ي ستمدم   (Shannak, 2016, P. 39)كما يعّرف  

من قبل الشركة إلدارة وتنسي  العمليات التجارية، فهذا النظام يعمل علي تجميع كافة المعلومات بين وظا ف 

العمليات  الشركة من ممزون وموارد بشرية ومالية وإدارة عالقات العمالء وغيرها فى نظام واحد   لتبسيط 

وتدف  المعلومات فى جميع وظا ف الشركة مما ينتج عنه فى النهاية توفير الوقت والتكلفة إلتمال قرارات سليمة 

 في الوقت المناسب والحد من ااخطاء التي تعوق تحقي  أهداف الشركة.  

تابات والدراسات الممتلفة، ومن خالل العرض الساب  لتعريفات نظام تمطيط موارد المشروع كما تناولته الك 

يتناسب مع شركات   المشروع والذي  لنظام تمطيط موارد  التالي  المقترح  التعريف  تقديم  الباحثان من  تمكن 

صناعة الكهرباء محل الدراسة بحنه "نظام معلوماتي إداري تقني يتكون من نظم فرعية في كل إدارة من إدارات 

ات بين بعضهم البعا بصورة دقيقة من خالل قاعدة بيانات مركزية⸵ الشركة من أجل تداول البيانات والمعلوم

وللك بهدف تحسين ااداء التنظيمى وإنتاج منتجات متميزة قادرة على التنافس فى ااسواق، ولتنفيذ مشروعات 

 محددة بكفاءة تم الحصول عليها من خالل المناقصات". 

تصميمه لتنسي  كافة المعلومات والموارد واانشطة بين  وي عد نظام تمطيط موارد المشروع نظام معلوماتي تم  

جميع اإلدارات فى الشركة، فهذا النظام يعمل علي دعم كافة العمليات التي تقوم بها الشركة، ومن أبرز هذه 

ية  العمليات التي يقوم بها النظام دعمه إلدارة اإلمداد والمهام التصنيعية وااعمال التنفيذية وكذلك الموارد البشر

واامور المالية والعالقات مع العمالء والعالقات العامة وغيرها. وبالتالي يتضمن نظام تمطيط موارد المشروع  

 :   (Umble et al., 2003, P. 243 ; Parto et al., 2016, P. 178)المجاالت الوظيفية التالية 

اإلمداد  1 سلسلة  الوظيفي :    Supply Chain Management – SCM.إدارة  المجال  هذا  في  ويتم 

مجموعة من العمليات هى أن تستلم إدارة سلسلة اإلمداد المواد من الموردين بناًء علي أوامر الشراء ثم تسجيلها،  

فإلا كان المّورد جديد في التعامل مع الشركة ت ضاف بياناته إلي قاعدة البيانات الر يسية قبل إدخال أمر الشراء،  

نة تلك المواد المستلمة مع المطلوب حسب المواصفات والكميات ثم يسجل وصل الفاتورة، ثم بعدها تتم مقار 
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أكدته  ما  أيضاً  الشراء مع وصل االستالم والفاتورة، وهو  أمر  للتحكد من مطابقة  النظام  إلي  الوصل  ويدخل 

 .(Smith et al., 2020, p. 106330)دراسة 

وتتمثل مهمة هذا المجال  :    Human Resources Management – HRM.إدارة الموارد البشرية  2

الوظيفي في التوظيف والرواتب وتكاليف التدريب والتنقالت، وإلا تم تعيين موظف جديد تضاف بياناته إلي 

قاعدة البيانات الر يسية، وبالتالي يوفر النظام الماص بإدارة الموارد البشرية تتبع ساعات العمل وتقييم أداء 

 العاملين.

حيث يوفر نظام تمطيط موارد المشروع   :  Manufacturing Management – MMرة التصنيع  .إدا3

إلدارة التصنيع نظام فرعي ليقوم بالمهام التالية : جدولة وإدارة سير العمل، وأوامر العمل، والتدف  السلس 

 واالنسيابي لعملية التصنيع، وأيضاً دورة حياة المنتج بمراحلها. 

والتوز4 البضاعة  :    Sales and Distribution – SDيع  .المبيعات  بيع  الوظيفي  المجال  في هذا  ويتم 

 للعمالء، وتسجيل أوامر البيع، وشحن البضاعة، وإصدار الفواتير للعميل، وهنا يجب التحكيد علي النقاط التالية:

 المطلوبة ثم يسجل ط البضاعة بالمواصفات والكميات  البيع نتحكد من توفر  إدخال أمر  العميل، عند  لب 

 والتحكد أيضاً من الوضع اإل تماني للعميل.

  .إلا كان هنا  عميل جديد، ت سجل بياناته إلي قاعدة البيانات ااساسية قبل إدخال طلبه 

  ،وفيما يتعل  بعملية الشحن، فيجب إعداد جدول بالطلبيات وتجهيزها لدي الممازن ثم تسجيل تلك الطلبيات

الفواتير، وهنا   المبيعات والتوزيع أحد أمرين هما : إما إعداد فواتير بشكل  ويتم تجهيز  يكون لدي قسم 

مباشر لكل عملية شحن، أو يتم تجميعها بشكل دوري بحيث ت صدر فاتورة واحدة للعميل بعدد الشحنات  

 الماصة به. 

تمطيط  وفي هذا المجال الوظيفي لنظام  :    Financial – AF Accounting and.المحاسبة والمالية  5

موارد المشروع تلعب المحاسبة والمالية دوراً ر يسياً فى الشركة، فحي عملية تتم في قسم المبيعات والتوزيع  

أو في إدارة المواد تثبت في حسابات ااستال العام وفي القوا م المالية. بمعني أوضح عند إصدار فاتورة للعميل 

الفاتورة حتي تتم عملية تحصيل الفاتورة ثم تسجيلها، وأيضاً   من قسم المبيعات والتوزيع ي تابع حساب المدينين

الوقت  في  الدفعات  تسديد  لمتابعة  الدا نين  تتابع في حساب  المواد  إدارة  قسم  المّورد من  فاتورة  عند إصدار 

 المحدد. 

الجودة  6 الفرعي للمجال الوظيفي إلدارة   :  Quality Management – QM.إدارة  النظام  ومن مهام 

ة هي : تمطيط الجودة والرقابة والمتابعة، واالمتثال لمعايير الجودة الدولية لضمان أن الشركة تتبع مدخل الجود

 موحد إلدارة الجودة الشاملة في جميع مجاالت أعمالها. 

حيث تم توسيع نطاق  :    Customer Relationship Management – CRM.إدارة عالقات العمالء  7

ليشمل نظام فرعي له في إدارة عالقات العمالء مع المبيعات والتسوي  وأتمتها،    نظام تمطيط موارد المشروع

 وأيضاً خدمة العمالء، ودعم مراكز اإلتصال بهم. 

وتشمل إدارة عمليات الصيانة للمعدات    :  Maintenance Management – MMإدارة الصيانة    -8

 واادوات، وقطع الغيار ومتابعة جداول الصيانة الدورية. 

المتابعة    -9 النقدية، والتحق  من اإل تمان،   Order Monitoring – OMإدارة  : وتشمل رصد حركة 

 والتسعير، والممزون، والشحن، وتحليل المبيعات والتكاليف والتقارير.

المشروع    -10 تكاليف   :  Project Management – PMإدارة  وتحليل  للموارد،  التمطيط  وتشمل 

 ل، وتمطيط الوقت والنفقات، وإدارة النشاط.المشروع، وهيكل تقسيم العم

وتشمل جمع المعلومات عن البيئة التنافسية   :  Business Intelligence – BIاستخبارات األعمال    -11

بما يساعد في عملية اتمال القرار على أن يتم للك في ضوء مجموعة من الضوابط ااخالقية التي تراعى حقوق  

 الشركات ااخري. 
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سب  يتضح أن نظام تمطيط موارد المشروع يحق  التكامل التام لجميع اإلدارات داخل الشركة من خالل  مما  

إدارة، وكل هذه  بها من جانب كل  القيام  الواجب  المهام  إدارة يتضمن مجموعة من  لكل  توفير نظام فرعي 

دة بيانات مركزية، وأيضاً  اانظمة الفرعية تشار  وتحول جميع المعلومات بصورة سلسة ودقيقة من خالل قاع

مشاركة هذه المعلومات مع العمالء والموردين من جهة أخري، والتي يمكن توضيحها في الشكل التالي والذي  

 يوضح النظم الفرعية لنظام تمطيط موارد المشروع والمهام الواجب القيام بها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت لنظام  الناجح  التطبي   الشركات على فوا د  وبناًء علي للك يترتب علي  المشروع أن تحصل  مطيط موارد 

حيث تم وضع خمسة أنواع من  (Shang & Seddon, 2002, P. 277)متعددة، ففي دراسة قام بها كل من 

 يحتى: الفوا د التي من المحتمل أن تتحق  عند التطبي  الناجح لنظام تمطيط موارد المشروع، والتى تتمثل فيما 

فتطبي  نظام تمطيط موارد المشروع ي تيح للشركة أن تؤدي    :  Operational Benefits.فوائد تشغيلية  1

أعمالها بطريقة تقنية لات كفاءة مما يمل  العديد من الفوا د التشغيلية أهمها : تقليل التكاليف، وتحسين اإلنتاجية، 

 مة العمالء، وتمفيا دورة التشغيل. وتحسين الجودة، زيادة دقة ومصداقية المعلومات، وتحسين خد

فنظام تمطيط موارد المشروع يوفر ايليات الالزمة لقيام اإلدارة   :  Managerial Benefits.فوائد إدارية  2

بحعمال إدارية معينة منها : عملية التمطيط، واتمال القرارات االستراتيجية والتشغيلية، وتحسين أداء اإلدارات  

الل االستغالل اامثل للموارد، وباإلضافة إلي عملية الرقابة علي ااداء المالي وأداء  الممتلفة بالشركة من خ

 التصنيع والكفاءة التشغيلية.

يساعد تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع علي زيادة   :  Organizational Benefits.فوائد تنظيمية  3

إلدارات الممتلفة، كما يساعد علي دعم التغييرات  وتطوير اإلتصال والتعاون التنظيمي الداخلي بين ااقسام أو ا

التنظيمية داخل الشركة سواء في الهيكل التنظيمي أو العمليات إلي جانب زيادة اإلتصال والتكامل الداخلي مما 

 يؤدي في النهاية إلي تطوير الثقافة التنظيمية بالشركة. 
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استراتيجية  4 الشركة   يوفر نظام تمطيط  :  Strategic Benefits.فوائد  تفيد  المشروع معلومات  موارد 

وتساعدها في تحقي  ميزة تنافسية تقوم علي التميز في تكنولوجيا المعلومات⸵ وللك من خالل تقوية العالقات  

التجاري للشركة، ودعم االبتكار والتميز من   النمو  مع العمالء والموردين وااطراف لات العالقة، وتعزيز 

 حسب احتياجات العمالء، وإمكانية االندماج والتحالف مع شركات أخري.خالل تقديم منتجات متنوعة 

يوفر تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع أساسيات البنية   : Technologic Benefits.فوائد تكنولوجية 5

للتطورات  المعلومات من خالل مورديه، مما يجعل لدي الشركة مرونة كبيرة لالستجابة  التحتية لتكنولوجيا 

نولوجية في الشبكة بتكاليف منمفضة، مع إتاحة مدي واسع من البدا ل للتعامل مع تلك التطورات، وتمفيا  التك

 تكلفة تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي يمكن إضافة تطبيقات جديدة بتكلفة منمفضة.

 األداء التنظيمى فى الشركات المطبقة للرقمنة :  -2

العولمة  أهمها  من  كثيرة  تحديات  عن  ناتجة  وتنظيمية  واجتماعية  اقتصادية  بمتغيرات  اليوم  الشركات  تمر 

والتطور التكنولوجى والمعلوماتى، والتى أحدثت آثاراً عميقة فى سوق العمل، وبالتالى فالشركات مطالبة اليوم 

وموقعها فى السوق من خالل تحسين ااداء   سواء العامة أو الماصة أو متعددة الجنسية إلعادة توازن أعمالها

حسين،   )دوسة،  يرى  حيث  لديها.  ص2008التنظيمى  التنظيمى  66،  ااداء  أن   )Organizational 

Performance    الفعّال لن يتحق  إال من خالل قدرة الشركة على إدارة وظا فها بالشكل الذى يمنحها القدرة

طة بها من أجل االبتكار والتجديد بالشكل الذى يضمن االستجابة لحاجات على التحقلم مع المتغيرات البيئية المحي

 العمالء المتغيرة وتحقي  أكبر عا د للشركة.  

أن ااداء التنظيمى للشركات لن يتحسن إال من   (Richard et al., 2009, p.718)ومن زاوية أخرى يرى  

التعرف على نتا ج الشركة المتمثلة فى نوعين من اادا ء أولهما : ااداء المالى الذى يتضمن اارباح خالل 

ومعدل العا د على ااصول ومعدل العا د على االستثمار، وثانيهما : ااداء التسويقى والذى يتضمن المبيعات  

 والحصة السوقية وغيرها. 

أهمها والذى وهنا  العديد من التعريفات المقدمة لرداء التنظيمى من قبل البحوس والدراسات الممتلفة، ولعل  

حيث عّرف ااداء التنظيمى بحنه مدى قدرة  (AbuJarad et al., 2010)يمدم مجال الدراسة الحالية تعريف 

الشركة على تلبية احتياجاتها واحتياجات أصحاب المصلحة من أجل االستمرارية والبقاء فى السوق. كما عّرف  

(AlDhaafri & Yusoff, 2013, p.69)  عبارة عن عالقة معقدة بين معايير ااداء الستة    أن ااداء التنظيمى

)رواى،   ويشير  والربحية.  والجودة  واإلنتاجية  والفعالية  والكفاءة  االبتكار   : ااداء  6، ص 2013وهى  أن   )

العاملين فى الشركة فى كافة اإلدارات وااقسام الموجودة بها، والذى   التنظيمى هو ناتج جهد وسلو  جميع 

 ركة على تحقي  ااهداف والممرجات الماصة بها. يحدد مدى قدرة الش

ونظراً اهمية ااداء التنظيمى بالنسبة للشركات، فإنه من الضرورى أن تتطلع الشركات على خصا ا ااداء 

التنظيمى باعتباره حجر ااساس إلدارات الشركة. حيث يتميز ااداء التنظيمى بالعديد من المصا ا نذكر  

 ( : 79، ص2013 منها ما يحتى )محمد،

 المحافظة على استقرار الشركة اإلدارى والمالى عن طري  اتباع السياسات والنظم والقوانين. ▪

المحافظة على استمرارية العمل وانتظامه وللك من خالل بعا العاملين لوى المبرات التراكمية التى   ▪

 تثرى العمل فى الشركة. 

 تفويا والمشاركة فى اتمال القرارات.االعتماد على ااداء الجماعى المنّظم وكذلك ال ▪

 خل  قيادات بديلة متميزة يتيح لها العمل فى الوظا ف العليا وتولى وظا ف قيادية بالشركة. ▪

 تعزيز انتماء العاملين بالشركة وللك على اعتبار أن الشركة لجميع العاملين. ▪

 



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

31 
 

2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 ثانياً : الدراسات السابقة : 
الدراسات   التنظيمى العديد من االهتمام من جانب  حظيت العالقة بين نظام تمطيط موارد المشروع وااداء 

الحالية، حيث  الدراسة  تمدم مجال  التى  السابقة  والبحوس  الدراسات  أهم  الباحثان  ولكر  الممتلفة،  والبحوس 

ظام تمطيط موارد المشروع  التعرف على أثر تطبي  ن  (Hassabelnaby et al., 2012)استهدفت دراسة  

على ااعمال فى الشركة وعلى القدرات اإلدارية والتنظيمية والتى تعزز من ااداء التنظيمى للشركة، والكشف 

عن أثر استراتيجية ااعمال وقدرات الشركة فى مجال المشتريات والتصنيع وعالقتها بنظام تمطيط موارد 

ر إيجابى عند تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع على توظيف المشروع. وتوصلت الدراسة إلى أن هنا  أث

 استراتيجية عمل تعزز قدرة الشركة على تحقي  القدرات التنظيمية، كما يوفر للشركة تحسن أدا ها المالى من 

خالل مؤشرات حديثة هى مقياس القيمة االقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة، كما يعمل نظام تمطيط  

 المشروع على تقليل التكلفة وتطوير المنتج.   موارد

تحديد العالقة بين نظام تمطيط موارد المشروع وااداء التنظيمى   (Momanyi, 2014)استهدفت دراسة  و

لشركات التصنيع فى كينيا. وتوصلت الدراسة إلى أن نظام تمطيط موارد المشروع له تحثير مباشر على ااداء 

: اال للشركات من  التجارية، وتحقي   التنظيمى  المواقع االستراتيجية  التجارية، وتحديد  بتكارات فى ااعمال 

عا د أفضل على االستثمار، وتحسين تدف  البيانات، وتحسين عملية صنع القرار، وخفا تكاليف اإلنتاج. كما 

يط  إلى أن هنا  دور وسيط هام لنظام تمط  (Al-Dhaafri & Al-Swidi, 2014)توصلت دراسة قام بها  

موارد المشروع بين التوجه الريادى وااداء التنظيمى، حيث يساعد هذا النظام  المديرين على اتمال القرار  

 المناسب وتحقي  أقصى أداء ممكن والبقاء على المنافسة فى السوق.

قبل وبعد   والتى ركزت على تقييم ااداء التنظيمى لشركة ألفا فى ااردن   (Shannak, 2016)وفى دراسة  

تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع باستمدام بطاقة ااداء المتوازن كمقياس لرداء. وتوصلت الدراسة إلى  

أنه قبل تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع كانت الشركة تواجه العديد من المشاكل فى سلسلة القيمة بما فى 

العمليا الكفاءة فى  النقل واإلمداد والشحن والمشتريات  للك اانشطة ااساسية والدعم، وعدم  الداخلية مثل  ت 

والممازن، باإلضافة إلى الكثير من الصعوبات فى إدارة المعامالت المالية. أما بعد تطبي  هذا النظام أصبحت 

الشركة أكثر كفاءة وفعالية فى أنشطة سلسلة القيمة وباإلضافة إلى للك تم تعزيز أدا ها وتم حل معظم المشاكل 

 مما أدى إلى رضا العمالء وتميز مركزها التنافسي فى السوق.  بنجاح

بتحليل أثر نظام تمطيط موارد المشروع على ااداء المالي وللك    (Parto  et al., 2016)وقامت دراسة  

الدراسة إلى أن هنا  سبعة مجاالت أساسية لنظام نظام   93بالتطبي  على   شركة تصنيع إيرانية. وتوصلت 

المشروع هي المالية، وإدارة المواد، والمبيعات والتوزيع، وعمليات اإلنتاج، والموارد البشرية،  تمطيط موارد  

وإدارة عالقات العمالء، وإدارة الجودة. فتلك المكونات السبعة تؤثر بشكل إيجابي على ااداء المالى للشركات 

فى الربح، وقيمة التداول، مما يحق   محل الدراسة من حيث العا د على اإلستثمار، والعا د على ااصول، وصا

 الكفاءة والفعالية فى إتمال قرارات تعزز من القدرات التنافسية للشركات محل الدراسة. 

التعرف على العالقة بين تحثير تطبي  نظام تمطيط موارد   (Victor & Kimencu, 2017)وتناولت دراسة 

شركات حكومية   3ى دولة كينيا، وللك بالتطبي  على  المشروع على ااداء التنظيمى على الشركات الحكومية ف

الهدف   هذا  من  وتفرع  ايفات.  مكافحة  الزراعى، وشركة  التمويل  الزراعية، وشركة  التنمية  : شركة  وهى 

الشركات محل   لتلك  التنظيمى  ااداء  على  المالية  اإلدارة  تحثير  على  التعرف   : فرعية هى  أهداف  مجموعة 

ثير إدارة الموارد البشرية على ااداء التنظيمى، والكشف عن تحثير إدارة المشتريات  الدراسة، والتعرف على تح

على ااداء التنظيمى، والكشف عن تحثير إدارة تكنولوجيا المعلومات على ااداء التنظيمى. وتوصلت الدراسة 

 إلى مجموعة من النتا ج أهمها :

 
    : ألفا باألردن بأ ما   ميـز  ثم  شركة  اطجديدـ  اطتجا ا   اطمو ا   ـع   ن  تبدم  جم اطشيق ا ع ط  تى  ـاقي   هى شيك  تس

يا ، عُتغـى  ـهيا  عاطساعا  عاطنظا ا  عاجطكتيـع  عل  ج س اطتماعم اطخ يجي عطبنام عا  دم.دعل هم د 8اطمج
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تمثل فى إنتاج المعلومات الجيدة فى الوقت المناسب، وجود عالقة بين اإلدارة المالية وااداء التنظيمى   

وإبالغ هذه المعلومات إلى صانعى القرار وأصحاب المصلحة إلتمال القرارات االستثمارية. وتمثل التحدى  

 الر يسى فى تحقي  هذا الهدف فى االفتقار إلى التدريب المال م.

التنظيم  البشرية وااداء  الموارد  إدارة  الموارد وجود عالقة بين  إلى  النظر بصورة متزايدة  ى تمثل فى 

إلا   إال  التنظيمى  ااداء  وأنه ال يمكن تحقي  نجاح  تنافسية مستدامة،  فريدة توفر ميزة  البشرية كحصول 

 نجحت الشركة فى إدارة رأس مالها البشرى لتحقي  ميزة تنافسية.

  الشركات محل الدراسة مؤشرات أداء وجود عالقة بين إدارة المشتريات وااداء التنظيمى تمثل فى تحقي 

 تنظيمية جيدة بشحن التكاليف والجودة وحسن توقيت العمليات وإنتاجية النظام وسالمة النظام.

التغيرات التى   التنظيمى تمثل فى أن  المعلومات واالتصاالت وااداء  وجود عالقة بين إدارة تكنولوجيا 

ونظام   للشركة  التشغيلية  الممارسات  على  المعلومات  حدثت  لتكنولوجيا  ااساسية  والبنية  ااعمال، 

تكاليف  إلى خفا  أدى  لذلك  الشركة، ونتيجة  التشغيلية وكفاءة  العمليات  إلى تحسين  أدى  واالتصاالت 

 التشغيل وزيادة معدل الدوران وزيادة الربحية.

وارد المشروع على والتى استهدفت توضيح أثر تطبي  نظام تمطيط م  (Karimi, 2017)وفى دراسة قام بها  

ااداء التنظيمى، وللك بالتطبي  على الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع النقل، والتعرف على أثر كل  

 من التدريب ودعم اإلدارة العليا وكذلك المهارات اإلدارية على ااداء التنظيمى. وتوصلت الدراسة إلى :

داء التنظيمى، أى أنه إلا زادت مهارة اإلدارة بنسبة أن هنا  عالقة إيجابية بين المهارات اإلدارية واا 

 . ,388فإن أداء الشركة فى صناعة النقل سيرتفع بمقدار  1,0

أن هنا  عالقة إيجابية بين دعم اإلدارة العليا وااداء التنظيمى، أى أنه إلا زاد دعم اإلدارة العليا بنسبة   

 .  ,195ر فإن أداء الشركة فى صناعة النقل سيرتفع بمقدا 1,0

فإن أداء الشركة   1,0أن هنا  عالقة إيجابية بين التدريب وااداء التنظيمى، أى أنه إلا زاد التدريب بنسبة   

 .  ,180فى صناعة النقل سيرتفع بمقدار 

 أن االتصاالت والتدريب ودعم اإلدارة العليا ومهارة اإلدارة تؤثر على تنفيذ نظام تمطيط موارد المشروع. 

( والتى استهدفت الكشف عن أثر نظام نظام تمطيط موارد المشروع 2017يف هللا، الشعار، وفى دراسة )ض

فى أداء سلسلة التوريد وللك بالتطبي  على شركات اادوية ااردنية. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبي   

اللة إحصا ية لنظام نظام تمطيط موارد المشروع ومستوى أداء سلسلة التوريد كان مرتفعاً، ووجود أثر لو د

تمطيط موارد المشروع ممثلة فى )التكامل، وإدارة المواد، وتمطيط اإلنتاج، وجودة النظام، والرقابة( فى أداء 

 سلسلة التوريد ممثلة فى )االستجابة والتعاون، والتكلفة االقتصادية، ورضا العميل، والعالقة مع الموردين(.

تحثير نظام تمطيط موارد المشروع على ااداء التنظيمى من   (Wanyoike, 2017)فى حين اختبرت دراسة 

حيث ااداء المالى والتعلم التنظيمى والعمليات الداخلية، وللك بالتطبي  على قطاع المدمات متمثل فى الشركات 

 االستشارية الهندسية بدولة كينيا. وقد توصلت الدراسة إلى النتا ج ايتية : 

ام تمطيط موارد المشروع على ااداء المالى متمثل فى ربحية الشركة ومعدل أن هنا  تحثير إيجابى لنظ 

 العا د على االستثمار والميزة التنافسية والتكاليف التشغيلية وحصة الشركة فى السوق.

أن هنا  تحثير إيجابى لنظام تمطيط موارد المشروع على عمليات التعلم التنظيمى للشركة متمثل فى عملية  

 ، وعملية ااعمال، واإلنتاجية، وأداء المهام، والرقابة اإلدارية، ورضا العمالء.صنع القرار

الرصد،    الداخلية متمثل فى عملية  العمليات  المشروع على  لنظام تمطيط موارد  إيجابى  تحثير  أن هنا  

 ة.والوصول إلى المعلومات، وعملية إدارة الموارد البشرية، واالتصاالت الداخلية، وعملية المحاسب

إلى تحديد العوامل التى تؤثر على نظام تمطيط موارد المشروع    (Aremu et al., 2018)وتهدف دراسة  

شركة من شركات المشاريع المتوسطة الحجم    217لتحسين ااداء التنظيمى للشركات، وللك بالتطبي  على  

فى والية أويو فى نيجيريا وتم اختيار المدير التنفيذى والعضو المنتدب والمديرين كوحدة للمعاينة. وتوصلت  

ة إلى أن أهم العوامل التى تؤثر على نظام تمطيط موارد المشروع لتحسين ااداء التنظيمى للشركات الدراس 

 ,.Syreyshchikova et al)محل الدراسة هى : الهيكل التنظيمى، والتغير التكنولوجى. وتوصلت دراسة  
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نشطة اإلنتاج وتقليل كثافة أنه عند التطبي  الناجح لنظام تمطيط موارد المشروع سيتحق  تحسين أداء أ  (2020

 اليد العاملة فى العمليات اإلنتاجية وتقليل التكاليف واالستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة. 

ويستنتج الباحثان أن الفجوة البحثية التى استند إليه البحث الحالى تتمثل فى عدم سعى أى دراسة من الدراسات  

ام تمطيط موارد المشروع من حيث مجاالت تطبيقه، وفوا د تطبيقه  السابقة إلى فحا طبيعة العالقة بين نظ

فى الدراسات السابقة، وهو ما تسعى   التنظيمى. حيث تبين أن هنا  قصوراً واضحاً  من أجل تحسين ااداء 

المشروع وفوا د   الحالى يربط بين مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد  فالبحث  إلى تحقيقه.  الحالية  الدراسة 

لنظام المتوقع الحصول عليها من أجل تحسين ااداء التنظيمى لشركات صناعة الكهرباء فى مصر فى تطبي  ا

ظل بيئة تتسم بالمنافسة الشديدة، وللك بعد ااخذ فى الحسبان المصا ا الديموجرافية للشركات والمتمثلة فى 

ة للمستقصى منهم والمتمثلة حجم الشركة وميزانية الشركة الممصصة للنظام، وكذلك المصا ا الديموجرافي

 فى المؤهل الدراسى وعدد سنوات العمل "المبرة" فى العمل اإلدارى. 

 االستطالعية: الدراسة  ثالثاً:
( مقابلة مع عدد من المسؤولين في شركات صناعة الكهرباء فى مصر، ووجهت المقابلة 39إجراء عدد )تم  

 ايتية:بعدد من ااسئلة التي تغطى النقاط 

  نظام تمطيط موارد المشروع فى شركات صناعة الكهرباء فى مصر.مجاالت تطبي   •

 نظام تمطيط موارد المشروع. الفوا د التي تتحق  لهذه الشركات محل الدراسة من تطبي   •

 نظام تمطيط موارد المشروع فى تحسين ااداء التنظيمى للشركات محل الدراسة. دور  •

   يأتي:ما وإنت ت الدراسة االستطالعية إلى 

على الرغم من أن الدراسات السابقة بيّنت أن مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع أربعة مجاالت   ▪

 ,.Blagoevaهى المحاسبة والمالية، والتصنيع، والموارد البشرية، والمبيعات والتسوي ، كما فى دراسة  

 Shannak, 2016 &  Parto  et)(، ثم بعد للك أضافت دراسات كل من  2011& بركات،    (2010

al., 2016)     وإدارة اإلمداد،  إدارة  المشروع وهى  موارد  نظام تمطيط  لتطبي   أخري  ثالثة مجاالت 

عالقات العمالء، وإدارة الجودة. إال أن الباحثين استطاعا من خالل الدراسة االستطالعية أن يتعرف على  

ى مصر، واتضح أن هنا  مجاالت  الواقع العملي لتطبي  هذا النظام فى بعا شركات صناعة الكهرباء ف

المشروع   موارد  نظام تمطيط  لتطبي   المشروع،   وهى:جديدة  وإدارة  المتابعة،  وإدارة  الصيانة،  إدارة 

 واستمبارات ااعمال. 

توفير الوقت وإدارة العملية اإلنتاجية بشكل    علىأن تطبي  النظام سيضمن توفير الفاقد من اإلنتاج، عالوةً   ▪

السوق  إلي أن متطلبات  العاملين عليه، باإلضافة  لتدريب  آلي، إال أن تطبيقه يتطلب فترة زمنية طويلة 

الجديدة تدعو إلي فرض تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع علي جميع شركات صناعة الكهرباء العاملة 

 .اتفي السوق المحلية خالل خمس سنو

أن تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع يؤدي إلي تقليل إهدار المواد المام وتقليل حجم اإلنتاج وتوفير   ▪

المزيد من الوقت والتكاليف، مما يؤدي إلي الوصول لمرحلة الكفاءة اإلقتصادية من خالل تحقي  أعلي  

حديات التي تقف أمام تطبيقه، مما  حجم من اإلنتاج بحقل التكاليف، وأن توعية العمال بالنظام أحد أهم الت

يؤدي إلي زيادة الفترة المطلوبة لتطبي  النظام، وللك من خالل تدريب العمال على التحول من نظام العمل 

علي  المشروع  موارد  تمطيط  نظام  تطبي   إقتصار  إلي  اإلشارة  وتمت  آلي.  بشكل  العمل  إلى  اليدوي 

أسمال الشركة وحجم إنتاجها، حيث تتراوح تكاليف تطبيقه  الشركات الكبري فقط، نظراً إلرتباطه بحجم ر

مليون دوالر، وتمتلف تكاليف تطبي  النظام تبعاً لحجم الشركة وحجم اإلنتاج وعدد   2ألف و  100ما بين  

المراحل المطبقة من النظام، مشيراً إلي أن متطلبات السوق الحالية والتطور التكنولوجي تفرض تطبي   

 .لشركات العاملة بالسوق المحلية خالل السنوات الممس المقبلةالنظام علي جميع ا

توافر التكنولوجيا الحديثة لدي بعا شركات صناعة الكهرباء فى مصر مثل مجموعة شركات السويدى  ▪

نظام "إليكتريك والتى تعمل على استحداس أحدس ايالت، إلي جانب استحداس نظام جديد تحت مسمي  
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ذي يقوم علي تجميع جميع البيانات والمعلومات داخل الشركة في نظام واحد، تمطيط موارد المشروع، وال

ويسمح بتجميع كل بيانات الشركة في قاعدة بيانات موحدة، وي سهل القيام بالتمطيط وتنظيم عملية توزيع  

 .الموارد والعملية اإلنتاجية والرقابة عليها، مما يؤدي إلي رفع جودة المنتج

مليون دوالر، وتظهر    2ف تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع والتي تصل أحياناً إلي  نظراً إلرتفاع تكالي ▪

من التكاليف التي تتحملها  %15جدواه االستثمارية بعد خمس سنوات، والتي تتضمن توفير ما ال يقل عن 

الكاالشركة في اإلنتاج، فهنا  شركات منافسة ال ت طب    النظام مثل : شركة الجيزة لصناعة  بالت، هذا 

 وشركة هاندلنج للصناعات المعدنية .............. إلخ. 

أن تكاليف تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع تنقسم إلي تكاليف مباشرة تتمثل في اإلنفاق علي البرامج  ▪

وايالت والبرمجيات وهي عادةً ما تكون غير مرتفعة وأخري غير مباشرة تتعل  بتدريب كل العاملين 

إلي بالمصنع علي تط  بي  هذا النظام الجديدة ونشر التوعية بين العاملين وتحويل النظم القديمة تدريجياً 

والوقت،  المال  من  المزيد  جانب  إلي  التدريبية  الدورات  من  العديد  يستدعي  ما  وهو  الحديثة،  نظيرها 

  % 15فيرباإلضافة إلي أن هذا النظام يحق  عوا د استثمارية خالل خمس سنوات من تشغيله، ويضمن تو

 . كحد أدني من مصروفات المصنع إلي جانب رفع إنتاجية المصنع

 مشكلة وتساؤالت البحث :  رابعاً:
ت عد شتتركات صتتناعة الكهرباء المطبقة للرقمنة فى مصتتر من أستتاستتيات دعامات االقتصتتاد القومي، بقدر ما 

والطاقة، وما تحققه من عوا د اقتصتادية.  ت ستهم به في مجال صتناعة الكابالت بكافة أنواعها وتوربينات الرياح 

ويتطلب للك أن يكون أداء هذه الشتتركات على درجة عالية من الكفاءة من أجل تقديم صتتناعة لو جودة وقدرة  

تنافستتية عالية، وهذا ال يتحق  عن طري  نظم معلوماتية تقليدية، ولكن اامر يحتاج إلى نظم معلوماتية حديثة 

لمشتتتتروع لمتا لته من مبتادت ومجتاالت تطبي  فعتالتة، كمتا لته فوا تد عتديتدة تستتتتتطيع  وهو نظتام تمطيط موارد ا

 الشركات أن تحققها.

فعلى مستتوى صتناعة الكهرباء فى مصتر وبحستب التقارير لبعا شتركات صتناعة الكهرباء، تم االطالع على  

ااول من عام   خالل الربع  %44شتتركة فى الوقت الذى تراجعت فيه أرباح الشتتركات نحو    11أن تم تصتتفية 

م، وتشتمل هذه التصتفية شتركات تم تحستيستها فى مصتر وهى : البحر ااحمر للنحاس، والمصترية لريش 2016

توربينتات الريتاح، والعتالميتة لتكنولوجيتا البحتث والتطوير وأجهزة القيتاس، وديزرت وينتد للطتاقتة الكهربتا يتة، 

ه إس للتجارة والمقاوالت. كما شتمل قرار التصتفية وأم إيه إس لصتناعة البالستتيك "ستيدبالستت ستابقاً"، وأم إي

كل من : جياد الستتويدي للنقل المحدود بالستتودان، والستتويدي بالصتتين، والستتويدي كابالت ستتاوزيرن إفريقيا 

المحدودة بماالوي. ويحتى هذا الوقت الذى تراجعت فيه صتتافي أرباح بعا الشتتركات خالل الربع ااول من 

مليون جنيه مقارنة   7,182مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بقيمة    7,102إلى    لتصل  %44م بنحو 2018عام  

 م.2018م وللك وفقاً للمؤشرات المالية المجمعة لعام 2017بعام  

خالل النصف ااول من عام    629,553,21ثم بعد للك انمفضت إيرادات بعا شركات صناعة الكهرباء من  

، وبالتالى انمفا مجمل  %7,6م أى بنسبة تغير  2020عام  فى النصف ااول من    341,118,20م إلى  2019

خالل النصف ااول من عام    300,2  ,374م إلى  2019خالل النصف ااول من عام    111,561,3الربح من  

 م. 2020وللك وفقاً للمؤشرات المالية المجمعة للنصف ااول من عام  %4,35م أى بنسبة 2020

، ونتا ج الدراسة اإلستطالعية، نظام تمطيط موارد المشروعمجال  من خالل مراجعة الدراسات السابقة في  

باإلضافة إلى التقارير والمؤشرات الداخلية لبعا شركات صناعة الكهرباء فى مصر، يمكن القول بحن مشكلة 

البحث يمكن تجسيدها بصورة ر يسية فى"انمفاض مستوى ااداء التنظيمى ببعديه المالى والتسويقى لشركات 

التقصى   من خالل  يسعى  البحث  هذا  فإن  تحديداً  أكثر  وبلغة  فى مصر".  للرقمنة  المطبقة  الكهرباء  صناعة 

  والتحليل إلى تقديم إجابات واضحة على عدد من التساؤالت البحثية والتى يمكن حصرها فيما يحتى : 
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صر.؟ وما مدى ما هى مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع فى شركات صناعة الكهرباء فى م .1

حجم الشركة معبراً عنه بعدد باختالف المصا ا الديموجرافية لها )اإلختالف فى للك بين تلك الشركات  

 العاملين، وميزانية الشركة الممصصة للنظام(.؟ 

للفوا د التي تعود على تلك الشركات محل الدراسة من تطبي   المستقصى منهم فى  هل تمتلف إدراكات   .2

الدراسى، وعدد سنوات  باختالف المصا ا الديموجرافية لهم )  المشروع تمطيط موارد  نظام   المؤهل 

 العمل "المبرة" فى العمل اإلدارى(.؟

نظام تمطيط موارد المشروع وااداء التنظيمى فى الشركات محل هل توجد عالقة بين مجاالت تطبي    .3

 الدراسة؟ وما نوع وقوة هذه العالقة.؟ 

 البحث: أهداف  خامساً: 
يتمثل الهدف العام للبحث في تحسين ااداء التنظيمى لشركات صناعة الكهرباء فى مصر من خالل التطبي   

 ايتي:الفعّال لنظام تمطيط موارد المشروع، وعلى وجه التحديد يهدف البحث إلى 

الفروق  فى شركات صناعة الكهرباء  تحديد مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع .1 ، مع مراعاة 

حجم الشركة معبراً عنه بعدد العاملين، وميزانية الشركة الممصصة  الموجودة لتلك الشركات من حيث )

 للنظام(. 

ومدى المشروع،  التي تطب  نظام تمطيط موارد    الشركات محل الدراسةمعرفة أهم الفوا د التي تعود على   .2

المؤهل الدراسى، وعدد سنوات  حيث المصا ا الديموجرافية للمستقصى منهم )االختالف فى للك من  

 ومعرفة كيفية الحصول على هذه الفوا د.العمل "المبرة" فى العمل اإلدارى(، 

ااداء  .3 وتحسين  المشروع  موارد  تمطيط  نظام  تطبي   مجاالت  بين  العالقة  وقوة  نوع  وتوصيف  تحديد 

وتحديد ااهمية النسبية لمتغيرات هذا النظام من حيث قدرتها على    ،لشركات محل الدراسةالتنظيمى فى ا

 التنبؤ بتحسين أدا ها التنظيمى. 

 البحث: أهمية  سادساً:
موارد   تمطيط  نظام  أهمية  من  البحث  هذا  أهمية  الحديثة تنبع  المعلوماتية  النظم  إحدى  بإعتباره  المشروع 

ولشركات صناعة   عامة  بصفة  الصناعية  أحد للشركات  الشركات  هذه  أن  باعتبار  خاصة⸵  بصفة  الكهرباء 

القطاعات الر يسية المساهمة فى نمو االقتصاد المصرى، وبالتالى فهنا  اهتمام متزايد سواء على المستوى 

المحلى أو الدولى بهذا النظام لما يحققه من فوا د تتمثل فى تحسين ااداء التنظيمى للشركة ودعم قدرتها التنافسية 

اسواق المحلية والدولية والعالمية. كما تستمد أهمية هذا البحث من محاولة تحديد المجاالت الر يسية التى فى ا

ي طب  فيها نظام تمطيط موارد المشروع، وكذلك تحديد فوا د التطبي  ومعرفة كيفية تحقيقها إدارياً حتى تستطيع  

 التنافسية فى ااسواق الممتلفة.هذه الشركات أن ت حّسن أدا ها التنظيمى وت دّعم قدرتها 

 البحث: فروض  سابعاً: 
 يحتى: تتمثل فروض البحث فيما 

من حيث    ال توجد إختالفات لو داللة إحصا ية بين شركات صناعة الكهرباء المطبقة للرقمنة فى مصر .1

معبراً  المشروع بإختالف المصا ا الديموجرافية لها )حجم الشركة  مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد  

 عنه بعدد العاملين، وميزانية الشركة الممصصة للنظام(. 

ال توجد إختالفات لو داللة إحصا ية بين مستوى إدرا  مديرى القطاعات من حيث الفوا د التى تحققها   .2

المشروع بإختالف المصا ا الديموجرافية  هذه الشركات محل الدراسة من تطبي  نظام تمطيط موارد  

 ى، وعدد سنوات العمل "المبرة" فى العمل اإلدارى(. لهم )المؤهل الدراس

ااداء التنظيمى  ال توجد عالقة لو داللة إحصا ية بين مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع وبين   .3

 للشركات محل الدراسة. 
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 حدود البحث:  ثامناً:
 تتمثل حدود البحث فيما يحتى : 

اقتصتر البحث على شتركات صتناعة الكهرباء المطبقة للرقمنة فى    التطبي :الحدود الخاصـة بمجال  -1

 ويرجع اختيار تلك الشركات بصفة خاصة كمجال لتطبي  البحث لعدة اعتبارات أهمها ما يحتى :            مصر.

 ت طب  بالفعل أغلبية شركات صناعة الكهرباء نظام تمطيط موارد المشروع. -

 تمثل صناعة الكهرباء فى مصر أحد القطاعات الهامة التى تساهم فى نمو االقتصاد المصرى. -

صتتناعة الكهرباء بالنستتبة لمصتتر وماتستتاهم به من مشتتروعات عمالقة تحق  استتتفادة الشتتعب أهمية  -

 المصرى من الكهرباء الالزمة باختالف منتجاتها.

تحتل بعا الشتركات مثل شتركات الستويدى إليكتريك المرتبة الثانية أكبر منتج للكابالت وإكستستواراتها  -

 (.2018لداخلية لشركات السويدى، فى منطقة الشرق ااوسط وإفريقيا )التقارير ا

اقتصر الباحثان على دراسة نظام تمطيط موارد المشروع كححد النظم   بالموضوع:الحدود الخاصة    -2

والذي   -من حيث مجاالت تطبي  النظام، والفوا د المتوقعة منه    –المعلوماتية االلكترونية التى تعبّر عن الرقمنة  

 التنظيمى لشركات صناعة الكهرباء المطبقة للرقمنة فى مصر. ي ركز على تحسين ااداء 

 البحث: من جية  تاسعاً: 
لتحقي  أهداف البحث واختبار الفروض ومعالجة المشتتكلة محل الدراستتة تم تحديد البيانات المطلوبة للدراستتة  

 ومصادرها، ومجتمع البحث، ومتغيرات البحث وأساليب التحليل اإلحصا ي، كما يحتى :

 ومصدرها:بيانات المطلوبة للبحث ( ال1)

 الثانوية:البيانات   -أ

تم االعتماد على الدراستتتتات الستتتتابقة التي تناولت نظام تمطيط موارد المشتتتتروع ومجاالت تطبيقه ثم فوا د  

تطبيقه، وكذلك أثر هذا النظام فى تحستين ااداء التنظيمى لشتركات صتناعة الكهرباء فى مصتر، باإلضتافة إلى  

الدوريات والمجالت العلمية المتمصتتصتتة والكتب العربية وااجنبية التي تناولت موضتتوع الدراستتة أو أحد  

جوانبته، وشتتتتبكتة المعلومتات العتالميتة )اإلنترنتت(، وبنتك المعرفتة، بتاإلضتتتتتافتة إلى المؤتمرات والتقتارير 

 والمؤشرات المالية عن تلك الشركات محل الدراسة.

 األولية:البيانات   -ب

االعتماد في الحصتتول على البيانات ااولية الالزمة للدراستتة على تصتتميم قا مة استتتقصتتاء وتوجيهها إلى  تم 

متديرى القطتاعتاتذ وللتك لتحتديتد دور نظم المعلومتات االلكترونيتة فى تحستتتتين ااداء التنظيمى في شتتتتركتات  

 صناعة الكهرباء المطبقة للرقمنة في مصر.

 البحث:مجتمع ( 2) 

يتمثل مجتمع البحث في مديرى القطاعات بشتركات صتناعة الكهرباء المطبقة للرقمنة في مصتر، ويصتل عدد  

(.  2018شتتتركة )الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصتتتاء،   28الشتتتركات العاملة فى قطاع الكهرباء إلى  

استتة⸵ باعتبارهم الفئة  واعتمد الباحثان على أستتلوب الحصتتر الشتتامل لمديرى القطاعات بالشتتركات محل الدر

( مديراً في شتتركات صتتناعة الكهرباء في  582)  المشتتروع وعددهمالمستتئولة عن تطبي  نظام تمطيط موارد 

 مصر. 

 القيا :( متغيرات البحث وأساليب 3)

في ضتتوء مشتتكلة وتستتاؤالت البحث وأهدافه وفروضتته، فإن الدراستتة الميدانية اعتمدت على مجموعة من 

المتغيرات تمثلتت في مجتاالت تطبي  نظتام تمطيط موارد المشتتتتروع، بتاإلضتتتتافتة إلى الفوا تد التى تعود على  

رباء محل الدراستة  الشتركات من تطبي  النظام⸵ وللك من أجل تحستين ااداء التنظيمى لشتركات صتناعة الكه
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فروض   3("، حيث يوضتتتح الشتتتكل العالقة بين متغيرات البحث، والتى تحتوى على  2"أ نظر الشتتتكل رقم )

 يحاول البحث التحكد من مدى صحتها.

 أما عن أساليب القيا  فقد اعتمد الباحثان على مجموعة من المقاييس والتى تتمثل فيما يأتى :

ــى ▪ ( 5( غير مطب  على اإلطالق، والرقم )1(، حيث يعبر الرقم )5( إلى )1، متدرج من )مقيا  خماسـ

مطب  تماماً، وللك لمعرفة مدى تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع فى إدارات وأقسام شركات صناعة  

 ,Parto et al., 2016;   327، ص2012; وهدان،    5،ص2011الكهرباء محل الدراستتتتة )بركات،  

p.181.) 

( يشير إلى عدم الموافقة التامة، بينما الرقم  1المتدرج من خمس نقاط، حيث إن الرقم )  ليكرت:   مقيا ▪

( يشير إلى الموافقة التامة، وللك لمعرفة مدى إدرا  مديرى القطاعات للفوا د المتوقع الحصول عليها 5)

 Makori & Mauti, 2016, p.22).  328، ص2012بتطبي  نظام تمطيط موارد المشروع )وهدان،  

; 

(، حيتث يعبر الرقم  5( إلى )1من )  اعتمتد على مقيتاس ليكرت المتتدرج  والتذي  التنظيمي:مقـيا  األداء   ▪

 (Anna, 2015, p.24)( على أكبر بكثير من المنافسين 5( على أقل بكثير من المنافسين، والرقم )1)

ة   ▪ ديموجرافـي ا  الخصـــــائص اـل ــرـكات:مقـي وللتك من خالل مجموعتة من ااستتتتئلتة المغلقتة لات    للشــ

حجم الشتتتتركتة معبراً عنته بعتدد العتاملين، وميزانيتة الشتتتتركتة  االستتتتتجتابتات البتديلتة، وللتك للتعرف على 

 الممصصة للنظام.

وللك من خالل مجموعة من ااستتئلة المغلقة لات   من م:مقيا  الخصــائص الديموجرافية للمســتقصــى   ▪

المؤهل الدراستتتتى، وعدد ستتتتنوات العمل "المبرة" فى العمل  ك للتعرف على  االستتتتتجابات البديلة، ولل

 اإلدارى

 

 

 

                                                                              

           

                                                                    
                                                                       H03 

                                                 

                                       

     

         HO1 

           

 

 

 

                                          HO2 
 

 

 

 

 (2شكل رقم )

 نموذج وصفى لمتغيرات وفروض البحث

  من إعداد الباحثان فى ضوء الدراسات السابقة.المصدر :

 فوائد تطبي  نظام  تخطيط موارد المشروع

                              المتغيرات المستقلة

مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد 

 المشروع 

 

 ذو داللة إحصائيةال يوجد إختالف 

 نحو مديرى القطاعاتإدراك فى 

 التابع المتغير

 تحسين ااداء التنظيمي

 

 ذو داللة إحصائيةال يوجد إختالف 

 نحوبين شركات صناعة الك رباء 
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 الفروض: الدراسة الميدانية واختبار  عاشراً:

 االستقصاء:معدل االستجابة على قوائم  -1

مديراً، وللك فى شركات   582بلغت أعداد مديرى القطاعات والتى تم توزيع استمارة االستقصاء عليهم  

صناعة الكهرباء فى مصر، ويمكن توضيح معدالت استجابة )نسبة الردود( للمستقصى منهم بالشركات  

 محل الدراسة لقا مة االستقصاء الموجهة إليهم من خالل الجدول التالى. 

 
( قا مة  518يتضح من بيانات الجدول الساب  أن عدد القوا م المستلمة التى تمّكن الباحث من تجميعها بلغت )

استمدام أسلوب   أولهما:، وهى نسبة مقبولة فى البحوس اإلجتماعية، ويرجع للك لسببين  %89استقصاء بنسبة  

د هذا ااسلوب من الناحية االحصا ية الحصر الشامل فى جمع البيانات حيث إن حجم مجتمع البحث صغير، ويع

 % 89استمدام االستقصاء من خالل المقابلة الشمصية. وتعكس نسبة    وثانيهما:أكثر دقة لعدم وجود خطح العينة،  

( قا مة استقصاء إما لعدم اكتمال  64التمثيل الصادق للبيانات واختبار التحليل االحصا ى، وقد تم استبعاد عدد )

م الثقة فى إجابات البعا ايخر، وبالتالى بلغت أعداد القوا م الصحيحة والصالحة للتحليل  البعا منها أو لعد

 ( قا مة استقصاء من مديرى القطاعات فى شركات صناعة الكهرباء فى مصر.454االحصا ى )

 البحث: تقييم االعتمادية والصالحية فى المقاييس المستخدمة فى  -2

ة إحدى المطوات ااساسية للمقاييس المستمدمة فى البحث⸵ وللك لتقليل أخطاء يعتبر تقييم االعتمادية والصالحي

 لقياس العشوا ية وزيادة درجة الثبات فى المقاييس، على النحو ايتى :

 البحث:تقييم االعتمادية/الثبات للمقاييس المستخدمة فى  -1/ 2

يتاس مجتاالت تطبي  نظتام تمطيط أظهرت نتتا ج تحليتل االعتمتاديتة أن معتامتل الثبتات ألفتا كرونبتاخ لمق

(، وكتذلتك معتامتل الثبتات ألفتا كرونبتاخ لمقيتاس فوا تد تطبي  نظتام تمطيط  88,0موارد المشتتتتروع ككتل كتان )

(، وأن معتامتل الثبتات ألفتا كرونبتاخ لمقيتاس ااداء التنظيمى بل  89,0موارد المشتتتتروع ككتل والتذى بل  )

من الصتتتتفر، وتعتبر هتذه    P-Valueحيتث اقتربتت المعنويتة الحقيقيتة    %95(. وللتك بتدرجتة ثقتة قتدرهتا 87,0)

القيم مقبولتة بتالشتتتتكتل التذى يعكس توافر االعتمتاديتة والثقتة بمتغيرات التدراستتتتة وهتذه النتتا ج تتدعم الثقتة فى  

 متغيرات الدراسة وتؤكد صالحيتها لمراحل التحليل اإلحصا ى الالحقة.

 ( جدول رقم )
 معدالت استجابة المستقص  منهم بال ركات محل الدراسة لالستقصاء

 المستقص  منهم
عدد القوا م 
 المو عة

عدد القوا م 
 المستلمة

عدد القوا م 
 المستبعدة

عدد القوا م 
 الصحيحة

معدل 
 االستجابة

 % 8  5     518 582 مدراء القطاعات
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 البحث:قييم الصالحية/الصدق للمقاييس المستخدمة فى ت -2/ 2

ي شير مفهوم الصالحية أو الصدق إلي مدي قدرة المقياس علي قياس ما ي فترض قياسه، وبغرض زيادة التحق  

من درجة مصتتتتداقية المقياس الماضتتتتع لالختبار ولتفادى حدوس أخطاء القياس المنتظمة والعشتتتتوا ية، فإن  

 ام أكثر من طريقة وللك على النحو ايتى :الباحثين قاما باستمد

ــدق الظـاهرى    -2/2/1 د من الصـــ أـك تمتت المراجعتة التدقيقتة لكتافتة بنود المقتاييس  :    Face Validityالـت

المستتمدمة فى البحث والتى تتضتمنها قا مة االستتقصتاء، وأيضتاً تم عرض هذه المقاييس على بعا مديرى 

الكهرباء فى مصتر محل الدراستة إلبداء وجهة نظرهم فيها، وبناًء عليه تم إجراء  القطاعات بشتركات صتناعة  

عتدد من التعتديالت فى بعا بنود هتذه المقتاييس، مثتل إضتتتتافتة أربعتة مجتاالت أخرى لمجتاالت تطبي  نظتام  

  تمطيط موارد المشتتروع وهى : إدارة الصتتيانة، وإدارة المتابعة، وإدارة المشتتروع، واستتتمبارات ااعمال،

وكذلك تم إجراء تصتتنيف لمجموعة الفوا د الماصتتة بتطبي  نظام تمطيط موارد المشتتروع، وباإلضتتافة إلى  

ماستب  تم إضتافة ستؤال مفتوح متعل  بكيفية تحقي  فوا د تطبي  نظام تمطيط موارد المشتروع فى الشتركات 

 محل الدراسة.

الطريقة قاما الباحثان بتحديد وتعريف   وفقاً لهذه:  Content Validityالتأكد من صـدق المحتوى  -2/2/2

البنود الممتلفة لكل مقياس بشتتكل دقي ، وتم مراجعة الدراستتات الستتابقة التى أ جريت فى نظام تمطيط موارد 

المشتروع بما يستاعد على تنمية المقاييس الممتلفة، وأيضتاً تم إجراء دراستة استتطالعية على بعا شتركات 

، بما يساعد على التحديد الدقي  لمتغيرات البحث. كما حرص الباحثان على  صناعة الكهرباء العاملة فى مصر

وجود ستتتؤال مفتوح عن كيفية تحقي  فوا د تطبي  النظام فى الشتتتركات محل الدراستتتة. وقد تم اختبار قا مة 

 ( مدير من مديرى القطاعات، حيث تم ابالغ المستتقصتى منهم بحن11االستتقصتاء ميدانياً وللك بعرضتها على )

الهتدف من هتذا اإلجراء هو اختبتار القتا متة حتى اليترددوا فى لكر أى مالحظتات أو كتتابتة أى تعليقتات تفيتد فى  

 (2جدول رقم )
 تقييم درجة ا تسا  الداخل   ين محتويات المقايي  المستخدمة ف  الدراسة

 عدد المتغيرات
  ال بارات

 معامل ألفا
(Alpha) 

 مجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد الم رو                              
 88,0 11 الم ياس ا جمال 

 فوا د تطبي  نظام تخطيط موارد الم رو  : 2
ـائد ام تياتيجي  2/1  0,   5 اطف
ـائد اطتشغي ي  2/2  0,   11 اطف
ـائد اجدا ا  عاطتنظيمي   /2  0, 8 8 اطف
ـجي   /2 ـط ـائد اطتكن  0,     اطف

 0, 8 0                الم ياس ا جمال 
 األداء التنظيم  :  
 5,0    ا داء اطماطى 1/ 
ـابى 2/   0, 8   ا داء اطتس

 0, 8  1               الم ياس ا جمال 
  ـتائ  اطتا يم اجفصائى )تم تـبيق هذا ا   ـا ع ى كم بمد  ن أبماد اطمقياس اطخاض  طو تبا  ع ى فد ، المصدر :     

 باجضات  إطى اطمقياس اججماطى(.                 
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التصتتتتميم النها ى للقا مة. وبناًء عليه تم إجراء بعا التعديالت فى القا مة بعضتتتتها لغوى وبعضتتتتها خاص  

 النظام.  ( فى مقياس فوا د تطبي 22ببعا التفسيرات، مثل : حذف العبارة رقم )

ــدق الذاتى   -2/2/3 يعبر الصتتتتدق الذاتى عن درجة االرتباط بين :  Intrinsic Validityالتأكد من الصــ

 الصدق والثبات، ويمكن حسابه إحصا ياً من خالل الجذر التربيعى لمعامل الثبات كما يحتى :

 
البحث أخذ درجات عالية، على  يستنتج الباحثان من الجدول الساب  أن الصدق الذاتى للمقاييس المستمدمة فى  

 الرغم من وجود تحفظات عديدة على استمدام هذه الطريقة وأهمها :

دا ماً معامالت الثبات عبارة عن كسر من الواحد الصحيح، ودا ماً نحصل على قيمة أكبر منها )حيث إن  ▪

 جذر أى كسر عشرى أكبر منه(، وللك نتيجة الستمراج جذرها التربيعى.

الطريقة تتجاهل تماماً المبدأ الر يس الذى يربط بين مفهومى الصدق والثبات، بمعنى أن كل اختبار أن هذه   ▪

يتضمن  حيث  الصدق  مفهوم  من  أوسع  الثبات  فمفهوم  صادق،  ثابت  اختبار  كل  وليس  ثابت،  صادق 

 اختبارات صادقة وأخرى غير صادقة. 

 البحث:نتائج اختبار فروض  -3

ال توجد إختالفات لو داللة إحصا ية بين ينا هذا الفرض على أنه " األول: نتائج اختبار الفرض  -1/ 3

المشروع بإختالف المصا ا من حيث مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد    شركات صناعة الكهرباء فى مصر

 الديموجرافية لها )حجم الشركة معبراً عنه بعدد العاملين، وميزانية الشركة الممصصة للنظام(". 

إختالف    يحتوي مدى  ي قيس  متغير  عشر  إحدى  على  المشروع  موارد  تمطيط  نظام  تطبي   مجاالت  مقياس 

الشركات محل الدراسة لتلك المجاالت. وقد تبيّن من نتا ج التحليل الوصفى أن هنا  الكثير من الشركات تشير 

فى   ي طب   المشروع  موارد  تمطيط  نظام  أن  )  المحاسبة :مجالإلى  وإ09,4والمالية  اإلمداد  (،  سلسلة  دارة 

(، وإدارة  90,3(، وإدارة الموارد البشرية )62,4(، وإدارة اإلنتاج )65,4(، وإدارة المبيعات والتوزيع )70,3)

 ,.Shannak, 2016; Parto et al(. وهذا ما أكدته دراسات45,4(، وإدارة الجودة )05,4عالقات العمالء )

2016 ⸵   (Blagoeva, 2010 ;    ،ف2010بركات .)  ى حين أن هنا  بعا الشركات تطب  هذا النظام فى كل

( بواقع  ااعمال  واستمبارات  المشروع،  وإدارة  المتابعة،  وإدارة  الصيانة،  إدارة   : )90,2من   ،)76,2 ،)

( على الترتيب، وهذا يشير إلى أن تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع ضعيف نسبياً فى تلك 81,2(، )99,2)

(. ويرى الباحثان أن هذا االختالف بين الشركات 7مزيد من التوضيح أنظر الجدول رقم )المجاالت ااربعة ول

راجع إلى سببين هما السبب ااول هو حجم الشركة أى عدد العاملين فى كل إدارة والتى تمتلف من شركة 

ا ااعمال. والسبب  إدارة الستمبارات  المثال  فيها على سبيل  لثانى هو اخرى حيث يوجد شركات ال يوجد 

 . التكلفة المرتفعة للنظام والتى تفوق ميزانية الشركة الممصصة لشرا ه

 ( جدول رقم )
 حسا  الصد  الذات  لمقايي  البح  من خالل معامل الثبات

 الم ياس م
عدد 
 المتغيرات

 معامل
  ألفا للثبات

الصد  الذات  
)*( 

ـا د اطمشيعع    8,0   88,0 11  جام  تـبيق ـظام تخـيط  

ـا د اطمشيعع 2 ـائد تـبيق ـظام تخـيط    0,    0, 8 0  ت

 0,    0, 8  1 ا داء اطتنظيمى  

 معامل الثبات √اطصدق اطذاتى = )*( 
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، وللك بغرض تحديد مدى إختالف One-Way ANOVAوقد تم تطبي  أسلوب تحليل التباين أحادى اإلتجاه  

المصا ا  شركات صناعة الكهرباء فى مصر نحو مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع باختالف  

الديموجرافية لها )حجم الشركة معبراً عنه بعدد العاملين، وميزانية الشركة الممصصة للنظام(. ويتحدد للك  

من خالل السؤال ااول فى قا مة االستقصاء، حيث يحتوى هذا السؤال على إحدى عشر متغيراً، وتبين من 

لدراسة نحو مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد النتا ج وجود اختالفات لو داللة إحصا ية بين الشركات محل ا

المشروع وفقاً لمصا صهم الديموجرافية )حجم الشركة معبراً عنه بعدد العاملين، وميزانية الشركة الممصصة  

 (. 05,0، 01,0للنظام(، حيث إن قيمة )ف( معنوية عند مستوى داللة إحصا ية )

طبي  نظام تخطيط موارد المشروع  اختالف شركات صناعة الك رباء نحو مجاالت ت -1/ 1/ 3

 الشركة: مع حجم 

يتضح من نتا ج تحليل التباين وجود اختالفات بين الشركات محل الدراسة نحو مجاالت تطبي  نظام تمطيط   

عامل(  2000عامل، أكثر من  2000-1501عامل،  1500-1000موارد المشروع باختالف حجم الشركة )

قيمة )ف( معنوية عند مستوى د العدم  05,0،  01,0اللة إحصا ية )حيث إن  (، ومن ثم يجب رفا فرض 

وقبول الفرض البديل الذى ينا على وجود اختالفات فى بين شركات صناعة الكهرباء فى مصرنحو مجاالت  

 تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع باختالف حجم الشركة، كما هو موضح فى الجدول التالى. 

 ( جدول رقم )
 التحليل الو ف  لم ياس مجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد الم رو  ب كل عام

 الوسط  مجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد الم رو * م
 الحسا  

 االنحرا 
  الم يار  

 86,0 09,4 المحاسبة والمالية. 1

 14,1 70,3 إدارة سلسلة اإلمداد. 2

 48,0 65,4 إدارة المبيعات والتوزيع. 3

 49,0 62,4 إدارة اإلنتاج. 4

 02,1 90,3 إدارة الموارد البشرية. 5

 93,0 05,4 إدارة عالقات العمالء. 6

 66,0 45,4 إدارة الجودة. 7

 33,0 90,2 إدارة الصيانة. 8

 92,0 76,2 إدارة المتابعة. 9

 57,0 99,2 إدارة المشروع. 10

 91,0 81,2 استمبارات ااعمال. 11

( إلى  5( إلى غير مطب  على اإلطالق، بينما يشير الرقم )1، حيث يشير الرقم )5-1* المقياس المستمدم يمتد من 

     . ً مطب  تماما
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اختالف شركات صناعة الك رباء نحو مجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد المشروع   -2/ 1/ 3

  للنظام:مع ميزانية الشركة المخصصة 

يتضح من نتا ج تحليل التباين وجود اختالفات بين الشركات محل الدراسة نحو مجاالت تطبي  نظام تمطيط  

( للنظام  الممصصة  الميزانية  باختالف  المشروع  $100موارد  مليون$،  -ألف$600ألف$،  500-ألف 

مليون $(، حيث إن قيمة )ف( معنوية 2مليون $، أكثر من  2-$000,600,1$،  000,500,1-000,100,1$

(، ومن ثم يجب رفا فرض العدم وقبول الفرض البديل الذى ينا 05,0،  01,0عند مستوى داللة إحصا ية )

الكهرباء فى مصرنحو مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع  على وجود اختالفات بين شركات صناعة  

 باختالف ميزانية الشركة الممصصة للنظام، كما هو موضح فى الجدول التالى. 

 (5جدول رقم )
نتا   تحليل التباين ل ركات  ناعة الكهر اء محل الدراسة نحو مجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد 

 الم رو  م  حجم ال ركة

 مصادر المتغيرات م
  التباين

درجات 
 الحرية

مجمو  
 المر عات

متوسط 
 المر عات

 يمة   
 المحسو ة

مستو  
 المعنوية

1 
المحاسبة 

 والمالية.

* 000,0 08,173 50,4 50,4 1بين المجموعات 

 026,0 60,11 453داخل المجموعات 

  1,16 454اإلجمالى 

2 
إدارة سلسلة 

 اإلمداد.

 *000,0 65,52 79,1 79,1 1بين المجموعات 

 034,0 41,15 453داخل المجموعات 

  2,17 454اإلجمالى 

3 

إدارة 

المبيعات 

 والتوزيع.

 **02,0 87,150 47,3 47,3 1بين المجموعات 

 023,0 51,10 453داخل المجموعات 

  98,13 454اإلجمالى 

 إدارة اإلنتاج. 4

 *000,0 29,114 40,2 40,2 1بين المجموعات 

 021,0 55,9 453داخل المجموعات 

  95,11 454اإلجمالى 

5 
إدارة الموارد 

 البشرية.

 *000,0 14,141 94,4 94,4 1بين المجموعات 

 035,0 77,15 453داخل المجموعات 

  71,20 454اإلجمالى 

6 
إدارة عالقات 

 العمالء.

 *000,0 67,78 36,2 36,2 1بين المجموعات 

 030,0 71,13 453داخل المجموعات 

  07,16 454اإلجمالى 

7 
 إدارة

  الجودة.

 **02,0 67,123 71,3 71,3 1بين المجموعات 

 030,0 67,13 453داخل المجموعات 

  38,17 454اإلجمالى 

8 
 إدارة

  الصيانة.

 *000,0 68,68 61,2 61,2 1بين المجموعات 

 038,0 09,17 453داخل المجموعات 

  7,19 454اإلجمالى 

9 
 إدارة 

 المتابعة.

 *000,0 86,67 85,2 85,2 1بين المجموعات 

 042,0 80,18 453داخل المجموعات 

  65,21 454اإلجمالى 

10 
إدارة 

 المشروع.

 *000,0 67,85 57,2 57,2 1بين المجموعات 

 030,0 89,13 453داخل المجموعات 

  46,16 454اإلجمالى 

11 
استمبارات 

 ااعمال.

 *000,0 90,96 81,2 81,2 1بين المجموعات 

 029,0 07,13 453داخل المجموعات 

 88,15 454اإلجمالى 
 

 F-Test طبقاً الختبار 01,0* تشير إلى داللة إحصا ية عند 

 F-Test طبقاً الختبار 05,0** تشير إلى داللة إحصا ية عند 
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ينا هذا الفرض على أنه "ال توجد إختالفات لو داللة إحصا ية بين    الثانى:نتائج اختبار الفرض    -2/ 3

القطاعات من   إدرا  مديرى  الدراسة من تطبي  نظام  مستوى  الشركات محل  التى تحققها هذه  الفوا د  حيث 

العمل  سنوات  وعدد  الدراسى،  )المؤهل  لهم  الديموجرافية  المصا ا  بإختالف  المشروع  موارد  تمطيط 

 "المبرة" فى العمل اإلدارى(". 

لبحث، والمتعل  بالفوا د يناقش هذا الجزء نتا ج التحليل االحصا ى الماص باإلجابة على السؤال الثانى لهذا ا 

التى تحققها شركات صناعة الكهرباء فى مصر من تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع، حيث يحتوى مقياس  

فوا د تطبي  هذا النظام على أربعة متغيرات أساسية وثمانية وعشرون متغيراً  فرعياً وللك بعد التحكد من أنها 

تضح من نتا ج التحليل الوصفى إلدراكات مديرى القطاعات فى  تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات، وإ

( وانحراف 58,4الشركات محل الدراسة أن الفوا د اإلدارية والتنظيمية احتلت المرتبة ااولى بمتوسط حسابى )

( وانحراف معيارى  50,4(، ثم تحتى الفوا د التشغيلية فى المرتبة الثانية بمتوسط حسابى )65,0معيارى قدره )

(،  88,0( وانحراف معيارى )51,3(، يليها الفوا د التكنولوجية فى المرتبة الثالثة بمتوسط حاسبى )62,0دره )ق

 (. 84,0( وانحراف معيارى )15,3وفى المرتبة الرابعة وااخيرة تحتى الفوا د االستراتيجية بمتوسط حسابى )

 ً للفوا د االستراتيجية التى يمكن الحصول    ويتضح للباحثين أن مستوى إدرا  مديرى القطاعات منمفا نسبيا

عليها بتطبي  نظام تمطيط موارد المشروع وللك استناداً على الوسط الحسابى واالنحراف المعيارى، ومن 

التميز فى  الفوا د االستراتيجية المنمفضة نسبياً هى : قدرة الشركة على تحقي  ميزة تنافسية تقوم على  هذه 

كذ المعلومات،  ووحدات تكنولوجيا  المعامالت  لحجم  بالنسبة  للشركة  التجارى  النمو  تعزيز  على  قدرتها  لك 

فى   امكانيتها  وأخيراً  الجديدة،  الوظا ف  أو  الجديدة  ااقسام  أو  المدمات  أو  المنتجات  وفى  الجديدة  ااعمال 

 ( جدول رقم )
نتا   تحليل التباين ل ركات  ناعة الكهر اء محل الدراسة نحو مجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد 

 مي انية ال ركة المخصصة للنظامالم رو  م  
المتغيرات م 

مصادر 

 التباين 

درجات 

الحرية 

مجموع 

المربعات 

متوسط 

المربعات 

قيمة ف 

المحسوبة 

مستوى 

المعنوية 

1 
 المحاسبة 

 والمالية.

* 000,0 15,506 6,131 20,263 2بين المجموعات 

 26,0 40,117 452داخل المجموعات 

  6,380 454اإلجمالى 

2 
 إدارة 

 سلسلة اإلمداد.

 *000,0 05,5 02,1 04,2 2بين المجموعات 

 202,0 21,91 452داخل المجموعات 

  25,93 454اإلجمالى 

3 
إدارة المبيعات 

 والتوزيع.

 *000,0 33,8 625,1 25,3 2بين المجموعات 

 195,0 05,88 452داخل المجموعات 

  3,91 454اإلجمالى 

 إدارة اإلنتاج. 4

 *000,0 72,8 085,2 17,4 2بين المجموعات 

 239,0 21,108 452داخل المجموعات 

  38,112 454اإلجمالى 

5 
إدارة الموارد 

 البشرية.

 **02,0 09,49 54,0 08,1 2بين المجموعات 

 011,0 91,4 452داخل المجموعات 

  99,5 454اإلجمالى 

6 
إدارة عالقات 

 العمالء.

* 000,0 65,13 01,1 02,2 2بين المجموعات 

 074,0 59,33 452داخل المجموعات 

  61,35 454اإلجمالى 

7 
 إدارة 

 الجودة.

 **02,0 44,14 39,0 78,0 2بين المجموعات 

 027,0 20,12 452داخل المجموعات 

  98,12 454اإلجمالى 

8 
 إدارة

  الصيانة.

 *000,0 63,33 345,1 69,2 2بين المجموعات 

 040,0 03,18 452داخل المجموعات 

  72,20 454اإلجمالى 

9 
 إدارة

  المتابعة.

 *000,0 14,70 455,2 91,4 2بين المجموعات 

 035,0 72,15 452داخل المجموعات 

  63,20 454اإلجمالى 

10 
 إدارة

  المشروع.

 *000,0 22,44 415,1 83,2 2بين المجموعات 

 032,0 51,14 452داخل المجموعات 

  34,17 454اإلجمالى 

11 
 استمبارات

  ااعمال.

* 000,0 71,6 51,0 02,1 2بين المجموعات 

 076,0 51,34 452داخل المجموعات 

  53,35 454اإلجمالى 

 F-Test طبقاً الختبار 01,0* تشير إلى داللة إحصا ية عند 

 F-Test طبقاً الختبار 05,0** تشير إلى داللة إحصا ية عند 
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للفوا د  اإلندماج والتحالف مع شركات أخرى. كما يتضح أن مستوى إدرا  مديرى القطاعات متوسط نسبياً  

التكنولوجية التى يمكن الحصول عليها بتطبي  نظام تمطيط موارد المشروع وللك استناداً على الوسط الحسابى 

التحتية  البنية  أساسيات  توفير   : هى  نسبياً  المنمفضة  التكنولوجية  الفوا د  هذه  ومن  المعيارى،  واالنحراف 

لالستجابة للتطورات التكنولوجية فى الشبكة بتكاليف    لتكنولوجيا المعلومات، وجعل الشركة لديها مرونة كبيرة 

منمفضة، وإضافة تطبيقات جديدة بتكلفة منمفضة، وتشغيل ااعمال بطريقة أوتوماتيكية. لمزيد من التوضيح  

 أنظرالجدول التالى.  

القطاعات نحو فوا د تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع إلى عدة أسبا الباحثان اختالف مديرى  ب ويرجع 

النظام وهى )دعم  تطبي   اعتبارها عوامل نجاح  فى  الدراسة  الشركات محل  إدارة بعا  أخذ  : عدم  أهمها 

اإلدارة العليا، تدريب وتعليم المستمدمين، القدرة على إدارة التغيير، والثقافة التنظيمية، وإعادة هندسة ااعمال، 

اادا وتقييم  العمل، ومراقبة  وفري   الفعّالة،  تحديات  واالتصاالت  على  التغلب  على  القدرة  كذلك ضعف  ء(، 

إلى ضعف   االختالف  يرجع  أيضاً  التكنولوجية،  التحتية  البنية  التغيير وضعف  النظام وأهمها مقاومة  تطبي  

 مستوى المؤهل الدراسى لبعا المدراء، وقلة خبرتهم فى العمل اإلدارى.

 

اإلتجاه ، وللك بغرض تحديد مدى االختالف فى إدراكات مديرى  وقد تم تطبي  أسلوب تحليل التباين أحادى  

القطاعات فى الشركات محل الدراسة نحو فوا د تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع باختالف المصا ا 

الديموجرافية لهم )المؤهل الدراسى، وعدد سنوات العمل "المبرة" فى العمل اإلدارى(. ويتحدد االدرا  نحو 

ن النتا ج فوا د تطبي   الثانى فى قا مة االستقصاء، وتبين من  المشروع من خالل السؤال  ظام تمطيط موارد 

موارد  تمطيط  نظام  تطبي   فوا د  نحو  القطاعات  مديرى  إدراكات  فى  إحصا ية  داللة  لو  اختالفات  وجود 

لعمل اإلدارى(،  المشروع وفقاً لمصا صهم الديموجرافية )المؤهل الدراسى، وعدد سنوات العمل "المبرة" فى ا 

 (. 05,0، 01,0حيث إن قيمة )ف( معنوية عند مستوى داللة إحصا ية )

إدراكات مديرى القطاعات نحو فوائد تطبي  نظام تخطيط موارد المشروع مع المؤهل   -1/ 2/ 3

يتضح من نتا ج تحليل التباين وجود اختالفات فى إدراكات مديرى القطاعات نحو فوا د تطبي     الدراسى :

"بكالوريوس"،   عال  مؤهل  متوسط،  )مؤهل  الدراسى  المؤهل  باختالف  المشروع  موارد  تمطيط  نظام 

قيمة )ف( معنوية عند مستوى داللة إحصا ية ) إن  ثم يجب  05,0،  01,0ماجستير/دكتوراه( حيث  (، ومن 

ت نحو  رفا فرض العدم وقبول الفرض البديل الذى ينا على وجود اختالفات فى إدراكات مديرى القطاعا

 فوا د تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع باختالف المؤهل الدراسى، كما هو موضح فى الجدول التالى. 

 ( جدول رقم )
 التحليل الو ف  لم ياس فوا د تطبي  نظام تخطيط موارد الم رو  ب كل عام

فوائد تطبي  نظام تخطيط موارد المشروع* م 
الوسط  

الحسابى 

االنحراف 

المعيارى 

 84,0 15,3 أوالً : الفوائد االستراتيجية :

 62,0 50,4 ثانياً : الفوائد التشغيلية :

 65,0 58,4 ثالثاً : الفوائد اإلدارية والتنظيمية :

 73,0 51,3 رابعاً : الفوائد التكنولوجية :

ـاتق ع ى اجطوق،  ينما يشيي اطيقم )1، فيث يشيي اطيقم )5-1* اطمقياس اطمستخدم يمتد  ن  ـاتق جداً .5( إطى غيي    ( إطى  
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إدراكات مديرى القطاعات نحو فوائد تطبي  نظام تخطيط موارد المشروع مع عدد    -2/ 2/ 3

ات فى إدراكات يتضح من نتا ج تحليل التباين وجود اختالف  سنوات العمل "الخبرة" فى العمل اإلدارى :

مديرى القطاعات نحو فوا د تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع باختالف عدد سنوات العمل "المبرة" فى  

  15سنوات إلى أقل من    10سنوات، من    10سنوات إلى أقل من    5سنوات، من    5العمل اإلدارى )أقل من  

(، ومن ثم يجب  05,0،  01,0ا ية )سنة فحكثر( حيث إن قيمة )ف( معنوية عند مستوى داللة إحص  15سنة،  

رفا فرض العدم وقبول الفرض البديل الذى ينا على وجود اختالفات فى إدراكات مديرى القطاعات نحو  

فوا د تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع باختالف عدد سنوات العمل "المبرة" فى العمل اإلدارى، كما هو  

 موضح فى الجدول التالى. 

 

وينا هذا الفرض على أنه "ال توجد عالقة لو داللة إحصا ية بين    الثالث:نتائج اختبار الفرض    -3/ 3

 ااداء التنظيمى للشركات محل الدراسة". مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع وبين 

ت بين مجاالت  العالقة  بتحديد نوع ودرجة  المتعل   التحليل اإلحصا ى  نتا ج  الجزء  مطيط موارد يناقش هذا 

المشروع وااداء التنظيمى لدى شركات صناعة الكهرباء فى مصر محخولة بصورة إجمالية، ولتحقي  للك قام  

للتحق  من   Multiple Regression Analysisالباحث بتطبي  أسلوب تحليل االرتباط واالنحدار المتعدد  

 ( جدول رقم )
 نتا   تحليل التباين  دراكات مدير  القطاعات نحو فوا د تطبي  نظام تخطيط موارد الم رو 

 م  الم هل الدراس 

 مصادر  المتغيرات
 التباين

درجات 
 الحرية

مجمو  
 المر عات

متوسط 
 المر عات

 يمة   
 المحسو ة

مستو  
 المعنوية

الفوا د 
 االستراتيجية.

ـعا   *000,0   ,   15,   15,   1  ين اطمجم
ـعا   215,0   ,50  5  دا م اطمجم

   11, 2  5  اججماطى

 الفوا د
 الت غيلية.

ـعا   *000,0  5,   8, 8 8, 8 1  ين اطمجم

ـعا   0, 15 0 ,0   5  دا م اطمجم
    ,    5  اججماطى

الفوا د 
ا دارية 
 والتنظيمية.

ـعا   **02,0 21,   0,5  0,5  1  ين اطمجم

ـعا   5,0 2 80,110  5  دا م اطمجم
   1,11  5  اججماطى

 الفوا د
 التكنولوجية.

ـعا   *000,0 1001,    25,    25,   1  ين اطمجم

ـعا   0, 25  0,11   5  دا م اطمجم
     , 8  5  اججماطى

 F-Test طببًا م تبا  01,0* تشيي إطى دمط  إفصائي  عند 
 F-Test طببًا م تبا  05,0** تشيي إطى دمط  إفصائي  عند 

 ( جدول رقم )
 نتا   تحليل التباين  دراكات مدير  القطاعات نحو فوا د تطبي  نظام تخطيط موارد الم رو  

 م  عدد السنوات "الخبرة" ف  العمل ا دار  
المتغيرات 

مصادر  

التباين 

درجات 

الحرية 

مجموع 

المربعات 

متوسط 

المربعات 

قيمة ف 

المحسوبة 

مستوى 

المعنوية 

الفوائد 

 االستراتيجية

* 000,0 88,3 695,0 39,1 2بين المجموعات 

 179,0 06,81 452داخل المجموعات 

  45,82 454اإلجمالى 

 الفوائد

التشغيلية 

 *000,0 98,168 23,41 60,258 2بين المجموعات 

 244,0 15,110 452داخل المجموعات 

  75,368 454اإلجمالى 

الفوائد 

اإلدارية 

 والتنظيمية

 **03,0 41,24 027,4 053,8 2بين المجموعات 

 165,0 40,74 452داخل المجموعات 

  45,82 454اإلجمالى 

 الفوائد

التكنولوجية 

 *000,0 86,32 055,24 11,48 2بين المجموعات 

 732,0 76,330 452داخل المجموعات 

  78,378 454اإلجمالى 
 F-Test طبقاً الختبار 05,0** تشير إلى داللة إحصا ية عند            F-Test طبقاً الختبار 01,0* تشير إلى داللة إحصا ية عند 
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ال موارد  تمطيط  نظام  تطبي   مجاالت  بين  العالقة  هذه  ودرجة  الدراسة  نوع  محل  الشركات  فى  مشروع 

كمتغيرات مستقلة، وااداء التنظيمى كمتغير تابع، وكذلك ااهمية النسبية لمجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد  

على النحو    Enterالمشروع الماضعة للدراسة فى عالقتها بااداء التنظيمى وللك من خالل طريقة اإلدخال  

 ايتى كما يتضح من الجدول التالى.

 

 يتضح من الجدول رقم الساب  ما يحتى :

توجد عالقة خطية    نوع وقوة العالقة بين مجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد المشروع واألداء التنظيمى :  -

موجبة لات داللة احصا ية بين مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع وبين ااداء التنظيمى فى شركات  

)وفقاً لمعامل االرتباط    %85صناعة الكهرباء محل الدراسة )محخولة بصورة إجمالية(، وأن هذه العالقة تمثل

كلما ط ب  نظام تمطيط موارد المشروع فى أكثر من إدارة  ( وهذه العالقة طردية حيث  Rالمتعدد فى النمولج  

فى الشركات محل الدراسة حّسن للك من مستوى ااداء التنظيمى بتلك الشركات محل الدراسة. كما أن مجاالت  

تفسر حوالى أن  الدراسة يمكن  الشركات محل  فى  المشروع  لمعامل    %68تطبي  نظام تمطيط موارد  )وفقاً 

 ( من التباين الكلى فى مستوى ااداء التنظيمى لدى الشركات محل الدراسة. R2ج التحديد فى النمول

تبين أن هنا  تسعة متغيرات من مجاالت    األهمية النسبية لمجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد المشروع :  -

بينها وبين فيما  المشروع تتمتع بعالقة خطية موجبة لات داللة احصا ية  ااداء    تطبي  نظام تمطيط موارد 

التنظيمى فى شركات صناعة الكهرباء محل الدراسة. وهذا يعنى أن شركات صناعة الكهرباء فى مصر يمكنها  

تحسين ااداء التنظيمى من خالل تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع فى تسعة إدارات فى الشركة وهى : 

زيع، وإدارة اإلنتاج، وإدارة الموارد البشرية،  المحاسبة والمالية، وإدارة سلسلة اإلمداد، وإدارة المبيعات والتو

وإدارة عالقات العمالء، وإدارة الجودة، وإدارة المشروع، واستمبارات ااعمال(. وهنا  متغيرين فقط هما 

)إدارة الصيانة، وإدارة المتابعة( من بين مجاالت تطبي  النظام ليسوا دالة إحصا ية من حيث عالقتها بتحسين  

 مى، والتساهم إال بقدر يسير فى تفسير التباين بالشركات محل الدراسة. ااداء التنظي

وفى ضوء ما تقدم، فقد تقرر رفا فرض العدم القا ل "ال توجد عالقة لو داللة إحصا ية بين مجاالت تطبي   

  وتم قبول الفرض البديل الذى ااداء التنظيمى للشركات محل الدراسة".  نظام تمطيط موارد المشروع وبين  

المشروع وبين   نظام تمطيط موارد  بين مجاالت تطبي   ااداء ينا على "توجد عالقة لو داللة إحصا ية 

 (  جدول رقم )
 نو  ودرجة العالقة  ين مجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد الم رو  واألداء التنظيم 

 )مخرجات تحليل االنحدار المتعدد(

 م
مجاالت تطبي  نظام تخطيط موارد 

 الم رو 
 معامل االنحدار

Beta 

 معامل االرتبا 
R 

 معامل التحديد
R2 

 10,0 2,0  **0, 2 اطماا ب  عاطماطي .  

 0, 1 1,0  *15,0 إداـ    س   اج داد. 2

ـزا .    0, 1 1,0  **21,0 إداـ  اطمبيما  عاطت

 8,0 0 0, 2 **0, 2 إداـ  اجـتاج.  

ـا د اطبشيا . 5  0, 00 05,0 *0, 1 إداـ  اطم

 8,0  2,0  *0, 1 إداـ  عوقا  اطمموء.  

ـدـ.    25,0 50,0 **2,0  إداـ  اطج

 0, 0 28,0 025,0 إداـ  اطصياـ .  

 15,0 0,   0, 01 إداـ  اطمتابم .  

 0, 1 0,   **0,0  إداـ  اطمشيعع.   

 1,0  0, 5 *0, 1 ا تخبا ا  ا عمال.   

ـ ج   R ما م ام تبا  اطمتمدد تى اطنم

ـ ج   R2 ما م اطتاديد تى اطنم
ـب    يم  ه اطماس

ـي اطدمط  اجفصائي    ست

85,0 
 8,0 
  ,   

000,0 
ـا  ا تبا   ـي T-Test** تشيي إطى  من  01,0 عند  ست
ـا  ا تبا   ـي T-Test* تشيي إطى  من  05,0 عند  ست
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وللك بعد أن أظهر نمولج تحليل االنحدار المتعدد أن هنا  عالقة جوهرية  التنظيمى للشركات محل الدراسة".  

بين مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع   F-Testوفقاً إلختبار    05,0،  01,0عند مستوى معنوية  

لتسعة متغيرات فقط من إحدى عشر   البديل  الفرض  العدم وقبول  التنظيمى. كما تقرر رفا فرض  وااداء 

متغيراً مستقالً فى نمولج تحليل االنحدار وللك لوجود عالقة لات داللة إحصا ية بين كل منهم وبين تحسين  

 .T- testوفقاً إلختبار  05,0،  01,0معنوية  ااداء التنظيمى عند مستوى

 البحث: نتائج  عشر:حادى 
من خالل التقصى والتحليل حاول البحث التعرف على مدى تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع فى شركات  

صناعة الكهرباء فى مصر، والتعرف على مدى قدرة هذه الشركات محل الدراسة ممثلة فى مديرى القطاعات 

إدرا    نظام فى  دور  على  التعرف  كذلك  النظام،  هذا  تطبي   الشركات من  على  تعود  التى  الفوا د  مجموعة 

تمطيط موارد المشروع فى تحسين ااداء التنظيمى للشركات محل الدراسة. ولقد توصل البحث إلى تحقي  

إلى مجموعة م التوصل  تم  إليها، حيث  اإلشارة  تم  إليها والتى  التى تسعى  ااهداف  التى  مجموعة  النتا ج  ن 

تستح  الدراسة واالهتمام من جانب اإلدارة فى شركات صناعة الكهرباء فى مصر، وتتلما أهم النتا ج فيما  

 يحتى :

تمتلف شركات صناعة الكهرباء المطبقة للرقمنة فى مصر من حيث مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد  .1

فى حجم الشركة وميزانية الشركة الممصصة  المشروع وللك باختالف خصا صها الديموجرافية المتمثلة  

للنظام. حيث يرى الكثير من تلك الشركات أن هذا النظام يطب  فى كل من المحاسبة والمالية وإدارة سلسلة  

اإلمداد وإدارة المبيعات والتوزيع وإدارة اإلنتاج وإدارة الموارد البشرية وإدارة عالقات العمالء وإدارة 

النظام ضعيف نسبياً تطبيقه فى إدارة الصيانة وإدارة المتابعة وإدارة المشروع    الجودة، فى حين أن هذا

واستمبارات ااعمال. ويرجع السبب فى هذا االختالف إلى سببين هما السبب ااول هو حجم الشركة أى  

عدد العاملين فى كل إدارة والتى تمتلف من شركة اخرى حيث يوجد شركات ال يوجد فيها على سبيل  

 مثال إدارة الستمبارات ااعمال. والسبب الثانى هو التكلفة المرتفعة للنظام والتى تفوق ميزانية الشركة. ال

احتلت الفوا د اإلدارية والتنظيمية المرتبة ااولى للفوا د المتحققة من تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع   .2

( المرتبة58,4بمتوسط حسابى  فى  التشغيلية  الفوا د  تحتى  ثم   ،)  ( بمتوسط حسابى  يليها  50,4الثانية   ،)

(، وفى المرتبة الرابعة وااخيرة تحتى الفوا د 51,3الفوا د التكنولوجية فى المرتبة الثالثة بمتوسط حسابى )

 (. 15,3االستراتيجية بمتوسط حسابى )

الدراسة من تطبي  نظام ت  .3 للفوا د التى تحققها الشركات محل  القطاعات  مطيط  تمتلف إدراكات مديرى 

 موارد المشروع وللك طبقاً للمؤهل الدراسى وعدد سنوات العمل "المبرة" فى العمل اإلدارى. 

أن مستوى إدرا  مديرى القطاعات منمفا نسبياً لتحقي  الفوا د االستراتيجية والتى من أهمها : انمفاض  .4

ت، كذلك انمفاض قدرتها قدرة الشركة على تحقي  ميزة تنافسية تقوم على التميز فى تكنولوجيا المعلوما

على تعزيز النمو التجارى للشركة بالنسبة لحجم المعامالت ووحدات ااعمال الجديدة وفى المنتجات أو 

مع  والتحالف  االندماج  فى  إمكانيتها  ضعف  وأخيراً  الجديدة،  الوظا ف  أو  الجديدة  ااقسام  أو  المدمات 

نسبياً لتحقي  الفوا د التكنولوجية والتى من    شركات أخرى. وأن مستوى إدرا  مديرى القطاعات متوسط

أهمها : قصور فى توفير أساسيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وعجز الشركة فى امتال  مرونة  

كبيرة لالستجابة للتطورات التكنولوجية فى الشبكة بتكاليف منمفضة، وقلة إضافة تطبيقات جديدة بتكلفة 

بطريقة أوتوماتيكية. ويرجع اختالف مديرى القطاعات نحو فوا د تطبي  نظام   منمفضة، وتشغيل ااعمال

تمطيط موارد المشروع إلى عدة أسباب أهمها : عدم أخذ إدارة بعا الشركات محل الدراسة فى اعتبارها 

غيير،  عوامل نجاح تطبي  النظام وهى )دعم اإلدارة العليا، تدريب وتعليم المستمدمين، القدرة على إدارة الت

والثقافة التنظيمية، وإعادة هندسة ااعمال، واالتصاالت الفعّالة، وفري  العمل، ومراقبة وتقييم ااداء(، 

كذلك ضعف القدرة على التغلب على تحديات تطبي  النظام وأهمها مقاومة التغيير وضعف البنية التحتية 

راسى لبعا المدراء، وقلة خبرتهم فى  التكنولوجية، أيضاً يرجع االختالف إلى ضعف مستوى المؤهل الد 

 العمل اإلدارى. 



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

48 
 

2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

يوجد ارتباط لو داللة احصا ية بين تسعة مجاالت فقط من مجاالت تطبي  نظام تمطيط موارد المشروع  .5

والمتمثلة فى )المحاسبة والمالية، وإدارة سلسلة االمداد، وإدارة المبيعات والتوزيع، وإدارة اإلنتاج، وإدارة  

ية، وإدارة عالقات العمالء، وإدارة الجودة، وإدارة المشروع، واستمبارات ااعمال.( مع  الموارد البشر

ب عدى ااداء التنظيمى والمتمثلين فى )ااداء المالى، وااداء غير المالى(، وهذا يعنى أنه كلما ط ب  هذا  

الى والتسويقى لدى شركات  النظام فى أكثر من إدارة كلما أدى للك إلى تحسين ااداء التنظيمى ببعديه الم

 محل الدراسة. 

 البحث: توصيات  عشر: ثانى 
الميدانية ونتا ج التحليل اإلحصتتتا ى، ولتحقي  الهدف ااستتتاستتتى للبحث، يتناول    نتا ج الدراستتتةفي ضتتتوء  

والتي ي لمصتتها الجدول  Action Plan الباحثان توصتتيات البحث من خالل التركيز على خطة عمل تنفيذية  

 التالى.

 ( 11جدول رقم )

 توصيات البحث 

 التوصية  مجال التوصية 
المسئول عن  

 تنفيذها 
 التنفيذ آليات 

. مجتتتتتتاالت 1

تطبيتتت  نظتتتام 

تمطتتتتتتتتتتتتيط 

متتتتتتتتتتتتتوارد 

 المشروع.

تطبيتتتتتت  نظتتتتتتام 

تمطتتتتيط متتتتوارد 

المشتتروع فتتى كتتل 

إدارة متتتتن إدارات 

الشتتتتركة ولتتتتيس 

فتتتتتتتتى إدارة دون 

 ااخرى.

 اإلدارة العليا

وإدارة المتتتتتتتتوارد 

 البشرية

ومتتتدير تكنولوجيتتتا 

 المعلومات

النظام فى جميع عقد اجتماعات الختيار موّرد جيد وللك لتطبي  هذا    - 

 إدارات الشركة. 

تنظيم اجتماعات مع جميع اإلدارات وللك لتطبي  هذا النظام بكافة    - 

أنظمه الفرعية وهى نظام فرعى لكل من : المحاسبة والمالية، وإدارة  

وإدارة   اإلنتاج،  وإدارة  والتوزيع،  المبيعات  وإدارة  اإلمداد،  سلسلة 

العمال عالقات  وإدارة  البشرية،  وإدارة  الموارد  الجودة،  وإدارة  ء، 

 الصيانة، وإدارة المتابعة، وإدارة المشروع، واستمبارات ااعمال. 

إنشاء مركز تدريبى متمصا لتدريب جميع العاملين على اانظمة    - 

المركز  هذا  يتضمن  أن  على  تمصصه  حسب  كل  السابقة  الفرعية 

يتبع  أن  المشروع، ويمكن  تمطيط موارد  لنظام    خبراء ومستشارين 

هذا المركز مراكز صغيرة لتدريب العاملين، وأن تكون هنا  متابعة  

الفرعية   والمراكز  الر يسى  التدريبى  المركز  بين  وتنسي   مستمرة 

إلى  خبراتها  نقل  على  القدرة  لديها  القيادات  أن  من  للتحكد  الصغيرة 

 المستويات اإلدارية ااقل. 

مادياً ومعنوياً     اعتماد نظام مدروس وعادل للثواب والعقاب يكافئ  - 

كل من يقلل من ااخطاء، ويعاقب مادياً ومعنوياً كل من يستمر فى 

 الوقوع فى ااخطاء. 

. فوا تتتتتتتتتتد 2

تطبيتتت  نظتتتام 

تمطتتتتتتتتتتتتيط 

متتتتتتتتتتتتتوارد 

 المشروع.

شتتتترح تفصتتتتيلى 

للفوا تتتتتتد التتتتتتتى 

ستتتحققها الشتتركة 

متتتتتتتن تطبيتتتتتتت  

 النظام.

إدارة المتتتتتتتتتتوارد 

 البشرية

بالشركة لتوضيح الفوا د التى ستعود  عقد ورل عمل لكافة العاملين    - 

 على الشركة من تطبي  هذا النظام. 

عقد ورل عمل خاصة بمعرفة العاملين بتحديات تطبي  هذا النظام  - 

 ومعرفة كيفية التغلب عليها.

النظام لن يؤثر على    -  تطبي  هذا  بحن  للعاملين  عقد ندوات مستمرة 

 مسئوليات وصالحيات كل فرد فى الشركة. 
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 التوصية  مجال التوصية 
المسئول عن  

 تنفيذها 
 التنفيذ آليات 

.ااداء 3

التنظيمتتتتتتتتتى 

 للشركة.

تحستتتتتتتتتين ااداء 

التنظيمتتتتتتتتتتتتتتتى 

 للشركة.

تطبي  نظام تمطيط موارد المشتروع بحنظمته الفرعية بإحدى عشتر    -  مدراء القطاعات

إدارة وهى إدارة : المالية، وستتتلستتتلة اإلمداد، والمبيعات والتوزيع، 

واإلنتاج، والموارد البشتتترية، وعالقاتالعمالء، والجودة، والصتتتيانة، 

 والمتابعة، والمشروع، واستمبارات ااعمال.

عقد ورل عمل مع العاملين بالشركة من أجل معرفة كيفية تحقي     - 

 فوا د التطبي . 

تقديم المقترحات الالزمة من قبل العاملين والتى تساهم فى تطوير   - 

 وتحسين ااداء. 

على    -  التغلب  أجل  من  ككل  بالشركة  العاملين  مع  اللقاءات  تنظيم 

 ات التطبي . تحدي 

اعداد بنية تحتية تقنية سليمة تسمح بسهولة االتصاالت الفعّالة بين   - 

 جميع اإلدارات. 
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