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 التشغیلي داءاأل على التصنیع استراتیجیة تأثیر علي التعرف إلي البحث ھذا یھدف
 التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة فى التكنولوجیا إلدارة المعدل الدور وبحث
 التابعة الحجم والكبیرة المتوسطة الغذائیة المواد تصنیع لشركات التابعة المصانع في وذلك

 ثالثة وضع تم الھدف لھذا الوصول سبیل وفي ، اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع
 تخدم التي األولیة البیانات لجمع الباحث طورھا استقصاء قائمة علي االعتماد وتم فروض،

 ثبات من التأكد تم (Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخ مقیاس خالل ومن البحث، غرض
 من التأكد تم Factor Analysisالعاملي التحلیل أسلوب وباستخدام البحث، متغیرات مقاییس
 من التأكد تم وكذلك البحث، متغیرات لمقاییس Convergent Validity ابقالتط الصدق
 مقارنة طریق عن البحث متغیرات لمقاییس Discriminant Validity التمایزي الصدق
 استخدام خالل ومن ، المتغیرات بین االرتباط معامالت مع المفسر للتباین التربیعي الجذر

 فروض الختبار Hierarchical Regression Analysis الھرمي االنحدار تحلیل أسلوب
 األداء علي التصنیع الستراتیجیة إحصائیة داللة ذو تأثیر وجود عدم إلي البحث توصل ، البحث

 التكنولوجیا إلدارة إحصائیة داللة ذو إیجابي تأثیر وجود إلي كذلك البحث وتوصل التشغیلي،
 بین العالقة قوة فى تؤثر ال التكنولوجیا إدارة أن إلي البحث توصل وأخیرًا التشغیلي، األداء على

  .التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة

 إدارة التشغیلي، األداء التكنولوجیا، إدارة التصنیع، استراتیجیة 
  .العملیات

 

 قامت ذلك سبیل وفي المتزایدة، للمنافسة استجابة آدائھا تحسین نحو المنظمات اتجھت 
 تخطیط مثل قدیما یعد بعضھا المختلفة، اإلنتاج ممارسات من العدید بتطبیق مستمر بشكل

 سلسلة بإدارة المتعلقة الممارسات تلك مثل حدیثا یعد وبعضھا ،)MRP( المواد من االحتیاجات
  .)Machuca and Vega-Garrido ,Ortega, 2012( التورید

رض   صنعون  ویتع ضغوط الم ر  ل سبوق  غی ة ةم دة  نتیج ل  لع ن عوام ا  م سابق أھمھ  ت
سین ى المناف رح عل ات ط دة، منتج ار جدی وجي واالبتك سریع، التكنول صر ال اة دورة وق  حی

ات، رات المنتج ستمرة والتغی ى الم ات ف الء، متطلب دم العم ي والتق ا ف صنیع تكنولوجی  الت
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ي  نجاحا  تاثبت  التي العملیات برامج لتنفیذ المنظمات سعت لذلك ونتیجة والمعلومات؛  منظمات  ف
   .)al et Solares-Arana., 2019( أخرى

 وما والتحسینات والتقنیات الممارسات من مجموعات أنھا على العملیات برامج وتعرف
 وظائف خالل من التنافسیة القدرة زیادة ھو مشترك ھدف أجل من معًا تعمل والتي ذلك، إلى

   ).Yoon and Rho ,Lee ;2001 ,Flynn and Schroeder, 2015( التصنیع
 فى الصناعیة للمنظمات المتمیز األداء تحقیق في تساھم التي العملیات برامج وتتمثل 
 الشاملة الجودة وإدارة التصنیع، واستراتیجیة التكنولوجیا، وإدارة الفاقد، باستبعاد التصنیع

)TQM(، شأنھ من اتالممارس ھذه مثل تطبیق أن الكثیرین ویعتقد .وغیرھا المعلومات ونظم 
and Schroeder ;1999 ,Flynn and Schroeder ,Flynn ( متمیز أداء إلى یؤدى أن

2001 ,Flynn.(   

 واستراتیجیة التصنیع وظیفة بین التوافق یتطلب المتمیز األداء أن إلى اإلشارة وتجدر 
 دراسة إلى ذلك ویرجع ،)Acquaah and Gyampah-Amoako, 2008( األعمال

)9196( ,Skinner ومنذ التصنیع، لوظیفة االستراتیجي التوافق أھمیة على الضوء ألقت التي 
 .العملیات إدارة مجال في القضایا أكثر من واحدة التصنیع استراتیجیة أصبحت الحین ذلك

 التصنیع استراتیجیة صیاغة خالل من التصنیع لوظیفة االستراتیجیة االمكانیات تحقیق ویمكن
   ).Thun, 2008( عالیة تنافسیة قدرة ىإل تؤدى أن یمكن والتي

 برنامج أنھا على Manufacturing Strategy التصنیع استراتیجیة إلى النظر ویمكن 
 أنھ الدراسات من العدید وجدت فقد عالي، أداء تحقیق من المنظمة ُیمكن أن شأنھ من ھام عملیات

 Operational Performance يالتشغیل واألداء التصنیع استراتیجیة بین إیجابیة عالقة توجد
and Maier ,Milling  المثال، سبیل على( والبلدان الصناعات من مختلفة أنواع في

 ;2008 ,Thun ;2008 ,Acquaah and Gyampah-Amoako ;1999 ,Mansury
 ;2014 ,Oh and Rhee ,Lee ;2011 ,Vega-Garrido and Jiménez ,Machuca

)2019 ,.al et Solares-Arana برنامج أنھا على التصنیع استراتیجیة إلي ینظر لك،لذ 
 وبرامج التصنیع استراتیجیة بین والعالقات األعمال من كل تحسین تنفیذھا على یترتب عملیات،
)Flynn and Schroeder, 2001;  التشغیلي األداء لتعزیز كوسیلة وتعمل األخرى، العملیات

)2019 ,.al et Solares-Arana.   
 الوقت في Technology Management التكنولوجیا إدارة تعد ذلك، لىإ باإلضافة 
 في المستمرة التكنولوجیة التغیرات بسبب وذلك للمنظمات، الھامة العملیات برامج من المعاصر

 على التكنولوجیا إدارة وتشتمل األعمال، لنجاح إدارتھا وضرورة والعملیات المنتجات من كل
 واألجھزة المعدات أنظمة فقط ولیس المصنع بھا یعمل التي للطریقة ةوالتنظیمی البشریة الجوانب

)2015 ,Morita and Jimenez ,Vega-Garrido(. جانب من متزاید اتجاه ویوجد 
 التكنولوجیا إدارة استخدام أن اعتبار على المتقدمة، التكنولوجیات استخدام نحو المصنعین

   .)al et Solares-anaAr., 2019( التشغیلي األداء في تحسینات إلى سیؤدى

 األساسیة بالكفاءات المنظمة تزوید على قادرة التكنولوجیا إدارة أن من الرغم وعلى 
 احتیاجات تلبى جدیدة منتجات لتقدیم العملیة وتكنولوجیا المنتج، تكنولوجیا في والمتمثلة المطلوبة
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 المقابل في تتطلب أنھا إال ،)Matsui 2002( التنافسیة میزتھا على الحفاظ أجل من العمالء
 من االستراتیجیة ھذه وبدون بالتصنیع، األعمال استراتیجیة تربط للتصنیع استراتیجیة صیاغة

 وقد .)al et Solares-Arana., 2019( للمنظم األساسیة الكفاءات تتفكك أن جدًا المحتمل
 في ھامًا عامًال تكون قد وجیاالتكنول بإدارة التصنیع استراتیجیة عالقة أن الدراسات، بعض أثبتت
 التكنولوجیا إدارة تنفیذ أن ذلك ویعني ،)al et Machuca., 2011( التشغیلي األداء تعزیز

  .فعالة تكون لكي التصنیع استراتیجیة مع متوافقة تكون أن یجب بل كافیًا، یعد ال بمفردھا

 تحسین فى كنولوجیاالت وإدارة التصنیع استراتیجیة من كل تلعبھ الذي للدور ونظرًا 
 األداء على التصنیع استراتیجیة تأثیر اختبار إلى یسعى الحالي البحث فإن التشغیلي، األداء

 واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة فى التكنولوجیا إلدارة المعدل الدور وبحث التشغیلي
  .التشغیلي

 

 البحث، موضوع تناولت التي السابقة والدراسات للمفاھیم عرضًا ليالتا الجزء یتناول 
 استراتیجیة من كل في البحث محاور وتتمثل .البحث ونموذج البحث فروض إلى والتوصل
 والدراسات النظري لإلطار المناقشة فإن وعلیھ التشغیلي، واألداء ،التكنولوجیا وإدارة التصنیع،

  :یلي كما المحاور ھذه حول ستدور السابقة

  Strategy Manufacturing التصنیع استراتیجیة ١-٢
  :التصنیع استراتیجیة مفھوم ١- ١-٢

 التنافسیة المیزة لخلق وظیفة أنھا على اإلنتاج منظور من التصنیع استراتیجیة تعرف 
 یشكل اإلنتاج أن تدرك التي المنظمات من والمزید المزید وھناك .)Sabry ,2019( للمنظمة
 من الرغم وعلى .المنافسین وبین بینھا للتمییز ووسیلة تنافسیة میزة الكتساب محتمًال مصدرًا

 من كافي قدر المقابل في یوجد ال واضح، بشكل وتنفیذھا التصنیع استراتیجیة تحدید أھمیة
 التصنیع استراتیجیة تأثیر تتناول التي العملیات إدارة أدبیات فى النطاق واسعة التجریبیة البحوث

 ھناك یزال ال حیث .)al et Ortega ;2011 ,.al et Machuca., 2012( المصنع أداء ىعل
 استراتیجیة بوضوح تتناول التي العملیات إدارة أدبیات في الموثقة التجریبیة البحوث في نقص

)Acquaah and Gyampah-Amoako,  ممارساتھا إلى استنادًا تنفیذھا یتم التي التصنیع
)2015 ,.al et aVeg-Garrido ;2008.  

 إلى تھدف التي المتسقة العمل برامج من مجموعة إلى التصنیع استراتیجیة وتشیر 
 /األدوات من مجموعة إلى تشیر وكذلك التنافسیة، المیزة وتعزیز المصنع أداء تحسین

)et Ang  للمصنع التنافسي األداء لتحسین فعالة تصنیعیة قوة إنشاء إلى تھدف التي الممارسات
)2015 ,.al.  

  :التصنیع استراتیجیة أبعاد ٢- ١-٢
 اتفقت حیث التصنیع، استراتیجیة علیھا تنطوي التي لألبعاد تحدیدھم فى الباحثون یتفق 

 استراتیجیة أبعاد أن على البحث بموضوع الصلة ذات السابقة الدراسات من العظمى الغالبیة
 والربط الجدیدة، التكنولوجیا وتوقع یع،التصن الستراتیجیة الرسمي التخطیط :في تتمثل التصنیع
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)et Machuca  التصنیع استراتیجیة وتوصیل األعمال، واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین
 Solares-Arana ;2015 ,.al et Vega -Garrido ;2012 ,.al et Ortega ;2011 ,.al

)2019 ,.al et.  
 تنفیذھا یتم التي التصنیع تیجیةاسترا أن على al et Vega -Garrido. )2015( ویؤكد 

 الجدیدة، التكنولوجیا توقع :وھي أساسیة ممارسات أربع تتضمن ،ومتسق صحیح بشكل
 األعمال، واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین والربط التصنیع، الستراتیجیة الرسمي والتخطیط
 األربعة الممارسات أو األبعاد تمثل ال المنطقیة الناحیة ومن .التصنیع استراتیجیة وتوصیل
 ذات البحثیة األدبیات فى شیوعًا األبعاد أكثر تعد ولكنھا التصنیع، الستراتیجیة الكامل المحتوى

  .الصلة
 دورًا تلعب التصنیع استراتیجیات أن على واضحة عالمات الصدد ھذا في ویوجد 

 )al et aMachuc ;1995 ,.al et Bates., 2011( الجدیدة التكنولوجیات تقییم فى أساسیًا
 المرتبطة المخاطر من العدید یزیل أن یمكن المناسبة الجدیدة التكنولوجیات تحلیل أن حیث

 في أساسي عامل ھي الجدیدة التكنولوجیا توقع مثل االستراتیجیة ممارسات ألن نظرًا .بتطبیقھا
 ).al et Vega-Garrido ;2011 ,.al et Machuca., 2015( العالمیة التنافسیة القدرة
 في للمشاركة التكنولوجي التقدم قبل مستعدًا المصنع كان إذا ما الجدیدة التكنولوجیا توقع ویحدد

 التنافسیة للمیزة كمصدر استخدامھا وكیفیة متاحة، تصبح عندما الجدیدة التكنولوجیات تنفیذ
)2015 ,.al et Vega-Garrido.(   

 أنھ على إجرائیًا التصنیع استراتیجیة أبعاد كأحد الجدیدة التكنولوجیا توقع ویعرف 
 ممكن التي التغیرات توقع على بناًء التصنیع وممارسات تكنولوجیا بتحدیث المنظمة اھتمام مدي

 تكنولوجیا من التالي الجیل في باستمرار المنظمة تفكیر ومدي ،التصنیع مجال في تحدث أن
  .التصنیع

 والذي االستراتیجیة، أدبیات في موضحال الكالسیكي للمفھوم ووفقًا أخر، سیاق وفى 
 التخطیط لعملیة االستراتیجیة الممارسة إن القول یمكن والمحتوى، العملیات بین یمیز

 صیاغة مفتاح ھي -األعمال استراتیجیة مع بنجاح تتوافق والتي -الرسمي اإلستراتیجي
 التخطیط یشیرو ).al et Ortega ;2011 ,.al et Machuca., 2012( التصنیع استراتیجیة

 التي االستراتیجیة الخطة على الرسمي الطابع إضفاء مدى إلى التصنیع الستراتیجیة الرسمي
 واستراتیجیات األجل طویلة وأھداف مكتوبة مھمة وجود من یتضح ما وھو اإلدارة، تمارسھا

   .)al et Vega-Garrido., 2015( للتنفیذ

 استراتیجیة أبعاد كأحد التصنیع یجیةالسترات الرسمي االستراتیجي التخطیط ویعرف 
 والعمل رسمي بشكل للتصنیع استراتیجیة بوضع المنظمة اھتمام مدي أنھ على إجرائیًا التصنیع

  .مستمر بشكل االستراتیجیة تلك وتحدیث مراجعة على

 بین ارتباط ھناك كان إذا إال واالستمرار البقاء للمنظمة یمكن ال أنھ إلى األدبیات وتشیر 
 بین وارتباط تكامل وجود ضرورة یتطلب وھذا األعمال، ومزایا الصحیح اإلنتاج یامزا

al et Ortega ;2011 ,.al et Machuca., ( األعمال واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة
2012.(   
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 بین االتساق مدى األعمال واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین الربط ویعكس
 خطط إلى تترجم األعمال استراتیجیة كانت إذا وما األعمال، یجیةواسترات التصنیع استراتیجیة

 وظیفة تكون التصنیع، استراتیجیة وتنفیذ صیاغة عند التواصل خالل من أنھ حیث .إنتاجیھ
al et Jiménez-Ortega., ( األعمال الستراتیجیة المناسب الدعم توفیر على قادرة اإلنتاج
2011.(  

 استراتیجیة أبعاد كأحد األعمال واستراتیجیة التصنیع ةاستراتیجی بین الربط ویعرف 
 التصنیع استراتیجیة بین التوافق باحداث المنظمة اھتمام مدي أنھ على إجرائیًا التصنیع

 االستراتیجیة القرارات اتخاذ عند التصنیع استراتیجیة االعتبار في واألخذ األعمال واستراتیجیة
  .المنظمة في

  Technology Management االتكنولوجی إدارة ٢-٢
   التكنولوجیا إدارة مفھوم ١- ٢-٢

 أن مؤداھا فرضیة على المصانع في التكنولوجیا استخدام زیادة نحو العام التوجھ یرتكز 
 اعتقاد یوجد حیث ؛)al et Vega-Garrido., 2015( والكفاءة الفعالیة على ستؤثر التكنولوجیا

 مثل األداء مقاییس بعض تحسین إلى ستؤدى اإلنتاج انعمص في التكنولوجیا استخدام زیادة بأن
 فإن ذلك ومع ).al et Machuca., 2011( والمرونة الجودة وتحسین التكالیف، تخفیض

 ھذه أن أي المرجوة، النتائج تحقیق لعدم لالنتقاد تتعرض ما كثیرًا التكنولوجیة االستثمارات
 األداء نتائج تحقیق أو الجدیدة للممارسات الفعال النشر إلى تؤدى ال كثیرة أحیان فى االستثمارات

)al et Vega-Garrido ;2012 ,.al et Ortega ;2011 ,.al et Machuca.,  المرجوة
)2015.   

 التكنولوجیا بین الترابط أن االعتبار فى یؤخذ أن الضروري من بأنھ ذلك تفسیر ویمكن 
 فیھ التحكم یمكن ال اآلخر والبعض فیھ مالتحك یمكن بعضھا العوامل، من بعدد یتأثر واألداء

)2012 ,.al et Ortega(ودینامیكیة تقدمیة أكثر رؤیة لدیھا یكون أن المصانع تحتاج وبالتالي ؛ 
)Machuca  األخرى التصنیع ممارسات االعتبار فى تأخذ التصنیع مجال فى التكنولوجیا إلدارة

)2011 ,.al et، الجوانب من المستقاة الممارسات تطبیق أن وقعنت فإننا الرؤیة ھذه توافرت وإذا 
 سیترتب المصنع، في واسع نطاق على - العملیة وتكنولوجي المنتج، تكنولوجي -  التكنولوجیة

 البحث ركز ولذلك ).al et Vega-Garrido., 2015( التنافسیة مسار نحو المصانع اتجاه علیھ
 التي للطریقة والتنظیمیة البشریة لجوانبا على تشتمل أنھا على للتكنولوجیا صریح تعریف على
  ).al et Vega-Garrido., 2015( واألجھزة المعدات أنظمة فقط ولیس المصنع بھا یعمل

   التكنولوجیا إدارة أبعاد ٢- ٢-٢
 المنتج تكنولوجیا :وھما التكنولوجیة الجوانب من فقط جانبین على البحث ركز 

 / المنتج تكنولوجیا وتشیر .المعلومات تكنولوجیا البحث نطاق في یدخل وال العملیة، وتكنولوجیا
 .المنتجات لصنع المستخدمة والعملیات المعدات من تتكون التي التصنیع تكنولوجیا إلى العملیة
 في والعملیة المنتج تكنولوجیا من والمنبثقة البحث علیھا ركز التي التكنولوجیا إدارة أبعاد وتتمثل

 في الموردین ومشاركة الوظائف، بین التصمیم وجھود للعملیة، الفعال ذالتنفی :وھي أبعاد ثالثة
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)et Machuca  الصلة ذات البحثیة األدبیات بعض في األبعاد ھذه وردت وقد .المنتجات تصمیم
)2015 ,.al et Vega-Garrido ;2012 ,.al et Ortega ;2011 ,.al.   

 تكنولوجیا مناسب بشكل تنفذ المنظمة كانت إذا ما یعكس للعملیة الفعال التنفیذ أن نجد 
 اإلنتاج لفعالیة الحاسمة العوامل ومن .علیھا الحصول بعد الجدیدة اإلنتاج وتكنولوجیا العملیة

 العملیات یغیر )١( قد للعملیة الفعال التنفیذ ألن نظرًا الجدیدة، العملیات تكنولوجیا تنفیذ
 اإلنتاج مجاالت بین العالقات على یؤثر )٣( رة،الماھ العمالة من المزید یتطلب )٢( المستخدمة،

   .)al et Vega-Garrido ;2001 ,Flynn and Schroeder., 2015( الفردیة
 اھتمام مدي أنھ على إجرائیًا التكنولوجیا إدارة أبعاد كأحد للعملیة الفعال التنفیذ ویعرف 
 إمكانیات من االستفادة ومدي جدیدةال للعملیات الالزمة وبالمھارات التنظیمیة بالتغییرات المنظمة

  .التصنیع عملیات تنفیذ عند الحدیثة التكنولوجیا

 قسم لدى التي المدخالت وكمیة مستوى عن تعبر فھي الوظائف بین التصمیم جھود أما
 ذات الوظائف بین التصمیم جھود ممارسة وتعتبر الجدید، المنتج تقدیم بعملیة القیام عند اإلنتاج

 اشراك خالل من المنتج تصمیم بساطة على تساعد أنھا حیث الجدیدة، لمنتجاتا بتطویر صلة
 إمكانیات وتوصیل الجدیدة، المنتجات تطویر عملیة من المبكرة المراحل فى اإلنتاج وظیفة

)Vega-Garrido ;2001 ,Flynn and Schroeder  الوظیفیة الحدود عبر العملیة وقدرات
)2015 ,.al et.   

 أنھ على إجرائیًا التكنولوجیا إدارة أبعاد كأحد الوظائف بین لتصمیما جھود وتعرف 
 لتقدیم )إلخ التصنیع، التسویق،( مختلفة تخصصات من عمل فرق بتشكیل المنظمة اھتمام مدي

 األولى المراحل في والجودة التصنیع وعمال اإلنتاج مھندسو مشاركة ومدي جدیدة، منتجات
  .دیدةالج المنتجات لتصمیم والمبكرة

 مع كثب عن یعمل المصنع كان إذا ما المنتجات تصمیم في الموردین مشاركة وتعكس 
 المنتجات تقدیم عملیة فى الموردین مع التعاون ومدى جدیدة، منتجات تطویر فى الموردین

 عملیة تحسین إلى المنتج لتصمیم المبكرة المراحل في الموردین مشاركة تؤدى حیث .الجدیدة
)al et Ortega ;2011 ,.al et Machuca., 2012;  التصنیع عملیات تحسین أو/و التصمیم

)2019 ,.al et Solares-Arana.   
 اھتمام مدي أنھ على إجرائیًا التكنولوجیا إدارة أبعاد كأحد الموردین مشاركة وتعرف 
 يومد ،الجدیدة المنتجات لتصمیم والمبكرة األولي المراحل في الموردین بمشاركة المنظمة
  .الجدیدة المنتجات تصمیم جھود من أساسي جزء الموردین أراء اعتبار

  Performance Operational التشغیلي األداء ٣-٢
 مثل األداء مؤشرات مقاییس فى مباشر بشكل تتحكم ال المصانع أن إلى اإلشارة تجدر 

 سجالت توجد وال ، للتكالیف مراكز رئیسیة بصفة ألنھا السوق، نتائج أو المبیعات أو األرباح
 المالیة المقاییس استخدام یكون قد وبالتالي المصنع، مستوى على النوع ھذا من محددة محاسبیة

 ونظرا ؛).al et Machuca., 2011( للربح مراكز تعد التي المصانع حالة في إال مناسب غیر
 مثل المصنع، مستوى على فیھا التحكم یتم التي األداء مقاییس على البحث ركز فقد سبق لما
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)and Ketokivi  )واالعتمادیة السرعة( والتسلیم والمرونة والجودة التكلفة :التنافسیة األولویات
)2012 ,.al et Ortega ;2011 ,.al et Machuca. ;2004 ,Schroeder   

 على التنافسي األداء مؤشرات بعض على -  التحدید وجھ على - البحث اعتمد وقد
)Flynn and Schroeder,  العملیات إدارة أدبیات إلى لرجوعبا وذلك المصنع، مستوى

 التسلیم المحدد، الوقت فى التسلیم المعیاریة، المنتج جودة التصنیع، وحدة تكلفة مثل 2001(
 المؤشرات ھذه تمثل حیث .الحجم تغییر فى والمرونة المنتج، مزیج تغییر فى المرونة السریع،

 قیاسھا ویمكن ، )al et Machuca., 2011( لإلنتاج لتنافسیةا لألولویات مختلفة مقاییس الستة
 واإلدارة للتحكم مفیدة مقاییس الداخلي المنظور یمثل وبینما .وخارجیًا داخلیًا :منظورین من

et Machuca ( بالعمالء المتعلقة األبعاد یعكس الخارجي المنظور فإن اإلنتاج، لعملیة الداخلیة
2011 ,.al.( بإدارة المتعلقة األدبیات في استخداما األكثر تلك ھي المختارة راتالمؤش تلك وتعد 

)al et Machuca ;2001 ,Flynn and. Schroeder.,  التشغیلي األداء لقیاس العملیات
   .الدراسة في المستخدمة المقاییس تلك عن مختصرة نبذة یلي وفیما .2011(

 التكلفة أداء ھو التشغیلي األداء یسمقای أھم فإن الباحثین من للعدید بالنسبة :التكلفة
)2011 ,.al et Machuca ;2001 ,Flynn and Schroeder(، على البحث وركز 

  .الوحدة تصنیع تكلفة متوسط
 األكثر المقیاس أن إال الواسعة، المصطلحات من یعد الجودة مصطلح أن من الرغم على :الجودة

 منتجات تصنیع على العملیة قدرة عنىی مما المطابقة، ھو اإلنتاج عملیات في تأثیرًا
 ؛)al et Machuca., 2011( مسبقًا المحددة والثبات االعتمادیة مواصفات مع تتوافق

   .المنتج جودة قیاس عند للمواصفات المنتج مطابقة على البحث ركز لذلك
)erSchroed and Ketokivi,  والسرعة االعتمادیة ھي األساسیة التسلیم مقاییس تعد :التسلیم

 عملیة اتمام على القدرة أي - المحدد الوقت فى التسلیم على البحث ركز لذلك ؛2004(
   .السریع والتسلیم - لھا مخطط ھو كما التسلیم

 إدارة مجال فى تأثیرًا األكثر المقیاسین لكن المقاییس، من العدید على المرونة تشتمل :المرونة
 اإلنتاج، حجم تغییر على والقدرة تجات،المن تشكیلة تغییر على القدرة :ھما العملیات
  .البحث علیھ ركز وكالھما

  :التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة تناولت التي السابقة الدراسات ٤-٢
 المستمرة للتغیرات نظرًا التصنیع شركات فى رئیسیًا دورًا التصنیع استراتیجیة تلعب 

 من بمزید وااللتزام المضطربة، األسواق مع التعامل ىإل والحاجة العملیات، تكنولوجیا فى
 بأھمیة وعیًا أكثر األعمال وحدات تصبح أن إلى ھذا أدى وقد .والموردین العمالء بین التعاون

 مدیري على یتعین النحو ھذا على .التنافسي الشركة وضع تحسین في التصنیع استراتیجیة
 في الرشیدة واالستثمارات التصنیع عملیات في المستمرة التحسینات بین التوفیق العملیات
 التنافسي مركزھم على للحفاظ البشریة والموارد المال رأس باستخدام وذلك الجدیدة، العملیات

  .)al et Solares-Arana., 2019( السوق في
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 فى التنظیم حسن وضمان صحیح بشكل التصنیع استراتیجیة تنفیذ یتم لكي وبالتالي، 
 التصنیع استراتیجیة بین والربط الجدیدة، التكنولوجیا توقع مثل جوانب إدراج ینبغي المصنع،

 الصحیح والتنفیذ التصنیع، الستراتیجیة الرسمي التخطیط وعملیة األعمال، واستراتیجیة
 قد ).al et Machuca ;2001 ,Flynn and Schroeder., 2011( التصنیع الستراتیجیة

 مع والتوافق للمنظمة الوظیفیة المجاالت دمج التصنیع تیجیةالسترا األبعاد ھذه تطبیق یتطلب
 القدرة تحسین إلى تؤدى أن یمكن التي الجدیدة التكنولوجیا توقع وكذلك األعمال، استراتیجیة

)Arana ;2016 ,.al et Sardana ;1995 ,.al et Bates- التشغیلي واألداء التنافسیة
)2019 ,.al et Solares.   

 التشغیلي، واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة الدراسات من عدیدال تناولت وقد 
 التصنیع استراتیجیة بین العالقة من التحقق al et Milling. )1999( دراسة استھدفت حیث
 واإللكترونیات اآلالت صناعة فى مصنع )١٦٤( فى الدراسة عینة وتمثلت .المصنع وأداء

 بین ضعیفة ارتباط عالقة وجود إلى الدراسة لتوتوص .دول عدة فى وذلك والسیارات
 بین إیجابیة ارتباط عالقة توجد حین في المحدد، الوقت في والتسلیم التصنیع استراتیجیة
  .التكلفة وكفاءة التصنیع استراتیجیة

 بین التوافق تأثیر بفحص al et Devaraj. )2004( دراسة قامت حین في 
 التسلیم، المرونة، الجودة، التكلفة، كفاءة( التشغیلیة ھدافاألو للتصنیع العامة االستراتیجیات

 صناعة فى مصنع )١٤٣( فى الدراسة عینة وتمثلت .المصنع أداء مستوي على )االبتكار
 بین للتوافق تأثیر وجود الدراسة نتائج وتوصلت .دول أربع فى والسیارات واآلالت االلكترونیات

 أداء على التصنیع الستراتیجیة أكبر تأثیر ووجود لیة،التشغی واألھداف التصنیع استراتیجیة
 قیادة استراتیجیة تتبع التي الشركات عنھ التمایز، استراتیجیة تتبع التي الشركات في المصنع
  .التكلفة

 دراسة استھدفت فقد Acquaah and Gyampah-Amoako )2008( دراسة أما 
 وتمثلت .المنظمة أداء على وتأثیرھا لتنافسیةا واالستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین العالقة

 بین إیجابیة عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت .غانا فى تصنیع منظمة )١٢٦( فى الدراسة عینة
 ھي تعد الجودة أن إلى كذلك الدراسة وتوصلت التنافسیة، واالستراتیجیة التصنیع استراتیجیة

  .األداء على تؤثر التي التصنیع استراتیجیة مكونات من الوحید المكون
 باستراتیجیة المتعلقة النظریة المداخل بین الفجوة سد Thun )2008( دراسة وحاولت 
 االلكترونیات صناعة فى مصنع )٢٣٥( فى الدراسة عینة وتمثلت .التجریبي والتحلیل التصنیع

 یؤدى یعالتصن استراتیجیة تطبیق أن إلى الدراسة وتوصلت .دول عدة فى واآلالت والسیارات
 أو الموارد أو السوق على المعتمدة التصنیع استراتیجیات تطبیق من ویعزز األداء، تحسین إلى

  .المتكاملة التصنیع استراتیجیة

 بین العالقات اختبار استھدفت فقد Sousa and Silveira da )2010( دراسة أما 
 وأفضل المالئمة، ھي التصنیع الستراتیجیة كالسیكیة نماذج ثالثة وبین األداء تحسینات

 واآلالت المعدنیة للمنتجات مصنعًا )٦٩٧( في الدراسة عینة وتمثلت .والقدرات الممارسات،
 وأفضل التعلم على القدرة أن إلى الدراسة وتوصلت .دولة )٢٢( فى واألدوات والمعدات
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 یبدو حین فى واالعتمادیة، والمرونة الجودة فى األداء بتحسینات إیجابي بشكل ترتبط الممارسات
  .األداء مؤشرات أو أبعاد كأحد المرونة مع سلبي بشكل ترتبط الداخلیة المالئمة أن

 استراتیجیة بین العالقة دراسة Machuca et al. (2011) دراسة استھدفت حین في 
 المتغیرات بعض وجود ظل في التشغیلي األداء على وتأثیرھا التكنولوجیا وإدارة التصنیع
 .دول تسعة فى السیارات مكونات موردي من شركة )٩٠( فى الدراسة عینة مثلتوت .السیاقیة

 ظل في التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین ایجابیة عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت
  .السیاقیة المتغیرات وجود عدم أو وجود

 لتصنیعا استراتیجیة تأثیر على التعرف )٢٠١٣( وآخرون أبوزید دراسة واستھدفت 
 التعرف وأیضا المؤسسي، األداء على )المحدد الموعد في التسلیم المرونة، التكلفة، الجودة،(

 لدي المؤسسي األداء على التصنیع استراتیجیة تأثیر تعدیل في األعمال استراتیجیة دور على
 من ةعین على الدراسة وأجریت .الثاني اهللا عبد الملك مدینة في العاملة الصناعیة الشركات

 الدراسة وتوصلت .الدراسة محل الشركات في مدیرا )١٨٦( عددھم والبالغ االنتاج إدارة مدیري
 األداء على والمرونة التسلیم، الجودة، جانب من التصنیع الستراتیجیة مباشر أثر وجود إلى

 تأثیر تعدیل في دور لھا )التكلفة قیادة التمایز،( األعمال استراتیجیة أن كما المؤسسي،
   .المؤسسي األداء على التصنیع استراتیجیة

 عملیة بین المتبادلة العالقات فحص Lee et al. (2014) دراسة واستھدفت 
 )٢٢١( فى الدراسة عینة وتمثلت .المصنع وأداء التصنیع التسویق وتكامل التصنیع استراتیجیة

 وجود إلى الدراسة لتوتوص .الجنوبیة كوریا في وااللكترونیات والسیارات اآلالت مصنعي من
 المصنع، وأداء التصنیع التسویق وتكامل التصنیع استراتیجیة عملیة بین ایجابیة عالقات

 بشكل تؤثر ال التصنیع استراتیجیة تركیبة أن من الرغم على أنھ إلى كذلك الدراسة وتوصلت
 التصنیع یجیةاسترات تنفیذ عند یتضح المصنع أداء على تأثیرھا فإن المصنع، أداء على مباشر

  .التصنیع مع التسویق وتكامل

 الروابط دراسة استھدفت فقد Tatoglu and Gozlu ,Akgul )2015( دراسة أما 
 فى الدراسة عینة وتمثلت .الشركة وأداء البیئیة والدینامیكیة التصنیع استراتیجیة بین السببیة

 الدراسة وتوصلت .ركیات في تصنیع شركة ١٠٠٠ أكبر بیانات قاعدة في مدرجة شركة )٢١١(
 كذلك الدراسة وتوصلت التصنیع، واستراتیجیة البیئیة الدینامیكیة بین إیجابیة عالقة وجود إلى
 إلى الدراسة توصلت وأخیرًا الشركة، أداء على وإیجابي قوي تأثیر لھا البیئیة الدینامیكیة أن إلى

   .ركةالش أداء على التصنیع الستراتیجیة وإیجابي قوي تأثیر وجود
 التصنیع عملیات تأثیر دراسة استھدفت فقد al et Sardana. )2016( دراسة أما 
 الدراسة عینة وتمثلت .المنظمة أداء على السوق الحتیاجات واالستجابة االستراتیجي والتوافق

 التصنیع لعملیات االستراتیجي التوافق أن إلى الدراسة وتوصلت .ھندیة تصنیع شركة )٥٨( فى
 ایجابیة عالقة توجد وكذلك إیجابي، بشكل المنظمة أداء تحسین على األعمال خطة مع یعمل

  .المنظمة وأداء للمصنع التكنولوجیة القدرة بین معنویة غیر ولكنھا

 في وسیط كمتغیر التصنیع استراتیجیة دور معرفة )٢٠١٨( رشوان دراسة واستھدفت 
 عشوائیة عینة على الدراسة وأجریت .األعمال وأداء التنافسیة االستراتیجیة بین العالقة تفسیر
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 محافظة نطاق في الغذائیة الصناعات قطاع في العاملة الصناعیة المنظمات من بسیطة
 الستراتیجیة ایجابي تأثیر وجود إلى الدراسة وتوصلت .شركة )١٣٥( عددھا والبالغ اإلسكندریة

 كما الدراسة، محل الصناعیة لمنظماتا في األعمال أداء على التنافسیة واالستراتیجیة التصنیع
 وفى .األعمال وأداء التنافسیة االستراتیجیة بین العالقة تفسیر في دور التصنیع استراتیجیة تلعب
et Solares-Arana  دراسة توصلت دولة )١٤( من صناعیة منظمة )٢٣١( في متمثلة عینة

al. (2019) التشغیلي داءاأل تحسین في تساھم التصنیع استراتیجیة أن إلى.  

 الستراتیجیة أبعاد أربعة ودراسة تحدید استھدفت فقد Sabry )2019( دراسة أما
 بین والربط التصنیع، الستراتیجیة الرسمي والتخطیط الوظیفي، التكامل تحقیق وھي التصنیع

 اداألبع ھذه أثر ودراسة الجدیدة، التكنولوجیا وتوقع األعمال، واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة
 الیومي اإلنتاج بجدول وااللتزام الماكینات، واعداد لتجھیز التھیئة وقت تخفیض على األربعة

 أنظمة في المحدد الوقت في اإلنتاج نظام لتطبیق الشائعة الممارسات أكثر من باعتبارھما
 وجود إلى الدراسة وتوصلت .مصریة صناعیة شركة )٢٥( في الدراسة عینة وتمثلت .التصنیع

 واعداد لتجھیز التھیئة وقت تخفیض وبین التصنیع استراتیجیة أبعاد جمیع بین إیجابي تأثیر
 تحقیق من لكل إیجابي تأثیر وجود إلى كذلك الدراسة وتوصلت أخر، منتج إلنتاج الماكینات

  .لإلنتاج الیومي بالجدول االلتزام على الجدیدة التكنولوجیا وتوقع الوظیفي التكامل
 تنافسیة میزة خلق Ruma and Azis ,Anwar )2019( دراسة استھدفت وأخیرًا 
 في التنافسیة واالستراتیجیات التصنیع استراتیجیات دمج خالل من الفخار ألعمال مستدامة
 المباشر وغیر المباشر التأثیر وتحلیل الختبار الدراسة وسعت .األعمال أداء تحسین

 عینة وتمثلت .األعمال وأداء التنافسیة یجیاتاالسترات بین العالقة على التصنیع الستراتیجیات
 إلى الدراسة وتوصلت .الفخار صناعة في تعمل ومتوسطة صغیرة مؤسسة )١٤٩( فى الدراسة

 االستراتیجیات تطبیق تشجیع إلى تؤدي اإلنتاج أنشطة في التصنیع استراتیجیات تطبیق أن
 التسلیم، واستراتیجیات جودة،ال استراتیجیات أولویة وتوفر .الفخار أعمال في التنافسیة

 .التصنیع استراتیجیات تنفیذ في مھًما دوًرا التكلفة واستراتیجیات المرونة، واستراتیجیات
 قادر غیر التجاریة األنشطة في التنافسیة االستراتیجیات تطبیق أن إلى كذلك الدراسة وتوصلت

  .األعمال أداء في تحسینات إحداث علي

  :التشغیلي واألداء التكنولوجیا إدارة بین العالقة تناولت لتيا السابقة الدراسات ٥-٢
 الفعال االبتكار فى ھامًا أو حاسمًا دورًا یلعب التصنیع أن المنظمات من العدید أدركت 

 فمن التكلفة، حیث من وفعال سریع بشكل السوق إلى المنتجات تقدیم أجل ومن .والعملیة للمنتج
 قابلیة ذات تصمیمھا یتم التي المنتجات تكون أن ویضمن المنتج، تمتطلبا التصنیع یفھم أن المھم

 توفیر على ویعمل المنتج، تصمیم في والموردین المصنعین مشاركة خالل من وذلك للتصنیع،
  .)al et Solares-Arana., 2019( التصنیع لعملیة المناسبة التكنولوجیات

 المصنعین ومشاركة للعملیة، عالالف التنفیذ من كل اعتبار یمكن تقدم، ما ضوء وفى 
 إلدارة رئیسیة أبعاد بمثابة الوظائف بین التصمیم وجھود المنتج، تصمیم فى والموردین
)Arana ;2001 ,Flynn and Schroeder- التشغیلي األداء على تؤثر أن یمكن التكنولوجیا

)2019 ,.al et Solares. ألفراد فعالةال المشاركة على المنظمات كل تعمل ال ذلك، ومع 
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 كالھما أن من الرغم على وذلك والعملیة، المنتج ابتكار لدعم التصنیع مسارات تعدیل أو اإلنتاج،
  .)al et Solares-Arana ;2016 ,Prajogo., 2019( األعمال أداء على إیجابي تأثیر لھ

 ارابتك فعالیة مدى التكنولوجیا إدارة دراسات أظھرت بینما أنھ إلى اإلشارة وتجدر 
 بالسیاق تتأثر الفعالیة ھذه أن إلى اشارت أنھا إال تنافسیة، استراتیجیة لیكونا والعملیة المنتج
 إدارة أن من الرغم على أنھ إلى ذلك ویرجع فیھ، وتتنافس المنظمة فیھ تعمل الذي البیئي

 في فعالة كونت ال قد أنھا إال معینة، بیئات في األداء تحسین في فعالة تكون أن یمكن التكنولوجیا
  .)al et Solares-Arana., 2019( أخرى بیئات

 واألداء التكنولوجیا إدارة بین العالقة الدراسات من العدید تناولت فقد السیاق، ھذا وفى 
 تكنولوجیا فى االستثمار أثر اختبار Boyer et al. (1996) دراسة استھدفت حیث التشغیلي،
 فى المعادن لتصنیع شركة )٢٠٢( فى الدراسة عینة تمثلتو .األداء تحسین على المتقدم التصنیع

 فى واالستثمار المتقدم التصنیع تكنولوجیا بین مھم تفاعل ھناك أن إلى الدراسة وتوصلت .أمریكا
 المتقدم التصنیع تكنولوجیا تطبق التي الشركات فى األداء فى تحسن یوجد كما التحتیة، البنیة

  .أحدھما تطبیق من بدًال وذلك حتیةالت البنیة فى االستثمار وتطبق
 كان إذا ما تساؤل على اإلجابة حاولت فقد Boyer et al. (1997) دراسة أما 
 )٢٠٢( في الدراسة عینة وتمثلت ال؟ أم األداء یحسن المتقدم التصنیع تكنولوجیا فى االستثمار

 وبرامج المتقدم تصنیعال تكنولوجیا بین التفاعل ارتباط إلى الدراسة وتوصلت .أمریكا فى مصنع
  .بالمرونة لیس ولكن المنظمة بأداء كبیر بشكل التحتیة البنیة

 استخدام بین الروابط فحص Schroder and Beaumont )1997( دراسة وحاولت 
 )٩٦٢( فى الدراسة عینة وتمثلت .األعمال وأداء التصنیع وأداء المتقدم التصنیع تكنولوجیا

 تكنولوجیا استخدام بین عالقة وجود عدم إلى الدراسة توصلتو .استرالیا فى صناعیة شركة
  .واألداء المتقدم التصنیع

 بین العالقة دراسة استھدفت فقد Kotha and Swamidass )1998( دراسة أما 
 )١٦٠( فى الدراسة عینة وتمثلت .المصنع وأداء المصنع وحجم المتقدم التصنیع تكنولوجیا

 یظھر ال المتقدم التصنیع تكنولوجیا استخدام أن إلى الدراسة توتوصل .أمریكا فى تصنیع شركة
 المتقدم التصنیع تكنولوجیا بین العالقة یتوسط المصنع حجم أن كما األعمال، نتائج على تأثیر أي

  .ضعیف بشكل ولكن واألداء
 لمعالجة المختلفة البدائل دور لتقییم Flynn and Flynn )1999( دراسة وسعت

 لصناعة منظمة )١٦٤( فى الدراسة عینة وتمثلت .المعقدة التصنیع بیئات في ماتالمعلو وتشغیل
 بیئات ظل فى أنھ إلى الدراسة وتوصلت .دول عدة فى وااللكترونیات والسیارات اآلالت

  .التشغیلي األداء بتحسین المعلومات وتشغیل معالجة ترتبط المعقدة التصنیع
 بین العالقة من التحقق استھدفت فقد Spina and Cagliano )2000( دراسة أما 
 الدراسة عینة وتمثلت .التشغیلي واألداء المتقدمة التصنیع تكنولوجیات مختلف وفعالیة استخدام

 تطبیق أن إلى الدراسة وتوصلت .دولة عشرون فى المعادن صناعة فى تعمل شركة )٣٩٢( فى
  .التشغیلي األداء ارتفاع یعنى ال ذاتھ حد فى المتقدمة التصنیع تكنولوجیات
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 أربع بین المتبادلة العالقات اختبار إلى Myers and Fawcett )2001( دراسة سعت حین في 
 المحدد، الوقت في والتصنیع العاملین، وتنمیة المتكاملة، المنتجات تطویر ھي للتصنیع ممارسات

 شركة )١٥٨( في الدراسة عینة وتمثلت .المنظمة أداء على أثرھا ودراسة التصنیع، وأتمتھ
 إیجابي تأثیر لھا األربعة التصنیع ممارسات جمیع أن إلى الدراسة وتوصلت .أمریكیة تصنیع

  .المنظمة أداء على كبیر
 إدارة تأثیر تحلیل إلى سعت فقد Schroeder and Maier )2001( دراسة أما 

 اآلالت صناعة في منظمة )١٦٤( فى الدراسة عینة وتمثلت .التنافسي األداء على التكنولوجیا
 لتحسین الرئیسیة العوامل من أنھ إلى الدراسة وتوصلت .دول عدة في وااللكترونیات والسیارات

 إلدارة الفعال والتنفیذ الجدیدة، التكنولوجیات وتوقع التكنولوجیا، إدخال التنافسي األداء
  .العالي داءاأل لتحقیق مھمة تصنیع ممارسة تعد التكنولوجیا إدارة أن كما التكنولوجیا،

 أداء على التكنولوجیة القدرة تأثیر اختبار إلى Tsai (2004) دراسة سعت وكذلك 
 وتوصلت .تایوان فى االلكترونیات لتصنیع شركة )٤٥( فى الدراسة عینة وتمثلت .المنظمة
  .المنظمة وأداء اإلنتاجیة نمو على كبیر تأثیر لھا التكنولوجیة القدرة أن إلى الدراسة

 توصلت دول، عدة في السیارات مكونات موردي من شركة )٩٠( من ممثلة ةعین وفى 
 واألداء التكنولوجیا إدارة بین ایجابیة عالقة وجود عدم إلى al et Machuca. )2011( دراسة

Arana- دراسة وتوصلت .السیاقیة المتغیرات وجود عدم أو وجود ظل فى سواء التشغیلي
)2019( .al et Solares قطاع في التشغیلي األداء على التكنولوجیا إلدارة تأثیر وجود إلى 

  .االلكترونیات قطاع في التأثیر ھذا وجود وعدم اآلالت،

 بین العالقة قوة على التأثیر فى التكنولوجیا إدارة دور تناولت التي السابقة الدراسات ٦-٢
  :التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة

 المحددة األبعاد بین العالقة والعملیات اإلنتاج ةإدار مجال فى الباحثون تناول 
 المحددة األبعاد تحدید إلى الحاجة إلى اكتشافاتھم بعض وتشیر األعمال، واستراتیجیة للتكنولوجیا

 تصف متكاملة نماذج الدراسات بعض اقترحت ثم ومن والتكنولوجیا؛ األعمال الستراتیجیة
 فیما تنظر ال أنھا غیر األعمال، واستراتیجیة لتكنولوجیاا من أبعاد عدة بین المالئمة أو التوافق

 األداء على تأثیرھا حیث من والتكنولوجیا االستراتیجیة بین تكاملیة عالقة ھناك كانت إذا
)2012 ,.al et Ortega(.  

 االستراتیجیة بین للعالقة العام الفھم من زادت قد الدراسات ھذه أن من الرغم وعلى 
 قدمت أنھا من الرغم وعلى .األداء على وتأثیرھا المتباینة الجوانب تبحث لم نھافإ والتكنولوجیا،

 المقابلة التجریبي التحقق عملیات أن إال والتكنولوجیا، االستراتیجیة بین العالقات بشأن أفكارًا
 منظور من العالقة تحلیل تناولت الدراسات ھذه معظم أن كما للغایة، ضئیلة اآلن حتى

  .)al et Ortega., 2012( التصنیع استراتیجیة منظور من ولیس األعمال استراتیجیة

 عالي التصنیع مشروع من علیھا الحصول تم التي للنتائج نظرنا إذا التحدید، وجھ وعلى 
 تم الذي الكتاب في تجمیعھ تم الذي High Performance Manufacturing (HPM) األداء

 یشتمل دراسة )١١٠( بین من أنھ نجد ،Flynn and Schroeder )2001( بواسطة تحریره
 العالقة مع المباشر التعامل Morita and Flynn (1997) دراسة فقط تناولت الكتاب، علیھا
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 منظور من فقط العالقة مع التعامل تم ذلك ومع التكنولوجیا، وإدارة التصنیع استراتیجیة بین
   .األخرى الممارسات مجموعة مع یجياالسترات التكیف ُبعد خالل ومن التصنیع استراتیجیة

 بین العالقة تناولت التي المحدودة الدراسات بعض سوى توجد ال مماثل نحو وعلى 
 دراسة تناولت حیث التشغیلي، األداء على وتأثیرھا التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة

Matsui (2002) التصنیع اتیجیةاستر ذلك في بما - التصنیعیة الممارسات مختلف مساھمة 
 الفعال التنفیذ في والمتمثلة للتكنولوجیا اإلداریة الممارسات تطویر فى - المختلفة بأبعادھا
 الجدید، المنتج تقدیم وعملیة المنتج، تصمیم فى والبساطة الوظائف، بین التصمیم وجھود للعملیة،

 وااللكترونیات التاآل لصناعة منظمة )١٦٤( فى الدراسة عینة وتمثلت .الموردین ومشاركة
 ممارسات مجموعات بین التفاعل أن إلى الدراسة وتوصلت .دول عدة فى وذلك والسیارات

 تأثیر لھ التكنولوجیا تطویر في -  التصنیع استراتیجیة ذلك في بما -  التكنولوجیا وإدارة التصنیع
  .اإلنتاج لمصانع التنافسي واألداء القدرة على قوى

 كیفیة لشرح التصنیع الستراتیجیة نموذج لتطویر Sonntag )0032( دراسة وسعت 
 فى الدراسة عینة وتمثلت .التغیر ھذا مصدر ھو وما التكنولوجي التغیر مع المنظمات تكیف

 .األوروبي االتحاد بلدان فى الخدمات ومقدمي والموردین التكنولوجیا مستخدمي مع مقابلة )٢١(
 المنظمات قدرة زیادة في بالغة اھمیة لھ التصنیع استراتیجیة نموذج أن إلى الدراسة وتوصلت

  .المستقبل في التغیرات مع التكیف على قدرتھا وأیضًا التكنولوجي، التغیر مع التكیف على

 االحتماالت استخدام إلى Schroeder and Ketokivi )2004( دراسة سعت وقد 
 األداء لتحقیق التصنیعیة ارساتالمم من العدید وتنفیذ اعتماد علیھا ینطوي التي االستراتیجیة

 المتغیر باعتباره للتصنیع القابلیة ذات التصمیم على الممارسات تلك وتشمل للمصنع، العالي
 اآلالت لصناعة منظمة )١٦٤( فى الدراسة عینة وتمثلت .بالتكنولوجیا المتعلق الوحید

 على تؤثر التصنیع اتممارس أن إلى الدراسة وتوصلت .دول عدة فى وااللكترونیات والسیارات
  .التشغیلي األداء

 Role Moderating المعدل الدور تأثیر بحث Anatan )2006( دراسة استھدفتو 
 في الدراسة عینة وتمثلت .التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة في للتكنولوجیا

 على Hard Technology أن إلى الدراسة وتوصلت .إندونیسیا في صناعیة منظمة )٨٧(
 Soft فإن إلى كذلك الدراسة، وتوصلت التشغیلي، واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة تعدیل

Technology مستقل كمتغیر التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة في تأثیر لھا 
  .التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة تتوسط ال لكنھا للتنبؤ،

 التصنیع استراتیجیة بین العالقة اختبار Machuca et al. (2011) دراسة واستھدفت 
 حیث .السیاقیة المتغیرات بعض وجود ظل في التشغیلي، األداء على وتأثیرھا التكنولوجیا وإدارة
 التصنیع استراتیجیة بین العالقة في التكنولوجیا إلدارة الوسیط الدور اختبار إلى الدراسة سعت

 إدارة بین العالقة في التصنیع الستراتیجیة الوسیط الدور اختبار وكذلك التشغیلي، ألداءوا
 مكونات موردي من شركة )٩٠( فى الدراسة عینة وتمثلت .التشغیلي واألداء التكنولوجیا

 التصنیع استراتیجیة بین ایجابیة عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت .دول تسعة فى السیارات
 عدم وكذلك السیاقیة، والمتغیرات التكنولوجیا إدارة وجود عدم أو وجود ظل في شغیليالت واألداء
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 وجود عدم أو وجود ظل فى التشغیلي واألداء التكنولوجیا إدارة بین ایجابیة عالقة وجود
  .السیاقیة والمتغیرات التصنیع استراتیجیة

 المزدوج التأثیر اختبار إلى سعت فقد al et Jiménez-Ortega. )2011( دراسة أما
 استراتیجیة تأثیر اختبار إلى الدراسة سعت حیث التكنولوجیا، وإدارة التصنیع استراتیجیة بین

 أخرى ناحیة من وكذلك المختلفة، بأبعادھا التكنولوجیا إدارة على المختلفة بأبعادھا التصنیع
 .المختلفة بأبعادھا لتصنیعا استراتیجیة على المختلفة بأبعادھا التكنولوجیا إدارة تأثیر اختبار

 .آسیا فى دول عدة فى السیارات مكونات موردي من شركة )٩٠( فى الدراسة عینة وتمثلت
 وجود وكذلك التكنولوجیا، إدارة على التصنیع الستراتیجیة تأثیر وجود إلى الدراسة وتوصلت

 أو تنفیذ عند أنھ إلى كذلك الدراسة وتوصلت التصنیع، استراتیجیة على التكنولوجیا إلدارة تأثیر
 ال قد فإنھا وإال بینھما، المتبادلة العالقة مراعاة ینبغي التكنولوجیا أو التصنیع استراتیجیة تعدیل
  .فعال بشكل تعمل

 من مجموعة بین المالئم التفاعل بدراسة al et Ortega. )2012( دراسة وقامت 
 وعالقة التكنولوجیا، إدارة مارساتم من ومجموعة التصنیع الستراتیجیة اإلداریة الممارسات

 مكونات موردي من شركة )٩٠( فى الدراسة عینة وتمثلت .التشغیلي باألداء التفاعل ھذا
 حالة فى التشغیلي األداء فى كبیر تباین وجود عدم إلى الدراسة وتوصلت .دول عدة فى السیارات

  .التكنولوجیا ارةبإد التصنیع استراتیجیة لعالقة والمنخفضة العالیة المستویات

 ھناك كان إذا ما معرفة حاولت فقد al et Vega-Garrido. )2015( دراسة أما 
 القطاعات في التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة تطبیق بھا یتم التي الطرق في اختالفات
 تفسیر في السیاقیة العوامل ودور باألداء، مرتبط التطبیق ھذا كان إذا وما المختلفة، الصناعیة

 اآلالت وھي صناعات ثالث في مصنعًا )٢٦٧( في الدراسة عینة وتمثلت .االختالفات ھذه
 ارتباط وجود إلى الدراسة وتوصلت .دول تسعة في السیارات مكونات وموردي وااللكترونیات

 في الطریقة بنفس لیس ولكن التشغیلي، األداء وبین التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة بین
   .السیاقیة المتغیرات تأثیر بسبب الثالثة لقطاعاتا

 مما التجریبي التحقق بمحاولة al et Solares-Arana. )2019( دراسة قامت وأخیرًا 
 إذا وما التشغیلي، األداء تحسین على تعمل التكنولوجیا وإدارة /أو التصنیع استراتیجیة كانت إذا

 منظمة )٢٣١( فى الدراسة عینة وتمثلت .لتشغیليا األداء على تؤثر السیاقیة المتغیرات كانت
 أن إلى الدراسة وتوصلت .دولة )١٤( في وذلك وااللكترونیات اآلالت قطاعي فى صناعیة

 التكنولوجیا إدارة ولكن القطاعین، كال فى التشغیلي األداء تحسین في تساھم التصنیع استراتیجیة
 أكبر أن إلى كذلك الدراسة وتوصلت فقط، تاآلال قطاع فى التشغیلي األداء تحسین فى تساھم

 وإدارة التصنیع استراتیجیة تضمین تم عندما القطاعین كال فى یحدث التشغیلي األداء فى تحسین
  .واحد نموذج فى السیاقیة والمتغیرات التكنولوجیا

 

 اتیجیةاستر ممارسات بتنفیذ الحاضر الوقت في تقوم المنظمات أن من الرغم علي 
and Ketokivi ;2002 ,Matsui ( األداء لتحسین متزاید بشكل التكنولوجیا وإدارة التصنیع
2016 ,Prajogo ;2004 ,Schroeder(، عند مختلفة نتائج إلى توصلت قد الدراسات أن إال 
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 أظھرت فقد .التشغیلي واألداء التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة من كل بین العالقة دراسة
)Milling  التشغیلي واألداء التصنیع إستراتیجیة بین إیجابیة عالقة وجود الدراسات من العدید

-Amoako ; 2004 ,Schroeder and Hollingworth ,Devaraj ;1999 ,.al et
 ;2011 ,.al et Machuca ;2008 ,Thun ;2008 ,Acquaah and Gyampah

)2019 ,.al et Solares-Arana ;2016 ,Gupta and Terziovski ,Sardana ، حین في 
 على یتوقف التشغیلي األداء على التصنیع استراتیجیة تأثیر أن األخرى الدراسات بعض أظھرت

)al et Vega-Garrido.,  المصنع وحجم البیئي، التعقد مثل السیاق ومتغیرات القطاع نوع
 استراتیجیة تركیبة أن al et Lee. )2014( دراسة مثل الدراسات بعض أظھرت كما ،2015(

  .المصنع أداء على مباشر بشكل تؤثر ال التصنیع
 إلى األدبیات بعض أشارت التشغیلي، األداء على التكنولوجیا إدارة بتأثیر یتعلق وفیما 

)Ward ,Boyer  التشغیلي األداء على إیجابي تأثیر لھا التكنولوجیا إدارة أن على أدلة ھناك أن
 ;2001 ,Myers and Fawcett ;1999 ,Flynn and Flynn ;1996 ,Leong and

)2019 ,.al et Solares-Arana ;2004 ,Tsai ;2001 ,Schroeder and Maier. وفي 
 بالتحسینات كبیر بشكل ترتبط ال التكنولوجیا إدارة تنفیذ أن إلى أخرى دراسات توصلت المقابل،

)al et Boyer ;9971 ,Schroder and Beaumont.,  التشغیلي األداء على تمت التي
 Machuca. ;2000 ,Spina and Cagliano ;1998 ,Kotha and Swamidass ;1997

et al., 2011).  
 واألداء التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة بین المتبادلة العالقات دراسة تم ولقد 
al et Vega-Garrido ;2011 ,.al et Machuca., ( الدراسات من محدود عدد في التشغیلي

 لكل المشترك التنفیذ بتأثیر یتعلق فیما السیما التجریبي، العمل في نقص ھناك ومازال )2015
 تم لقد آخر بمعنى .التشغیلي األداء على التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة ممارسات من

 األداء، ینتحس في التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة من لكل الفردیة المساھمات دراسة
 التصنیع استراتیجیة من لكل التفاعلي والتأثیر المتزامن التأثیر على ركزت قلیلة دراسات لكن

 والتي )al et Solares-Arana., 2019( دراسة مثل التشغیلي األداء على التكنولوجیا وإدارة
 التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة من لكل المشترك التنفیذ بین ارتباط وجود إلى توصلت

   .التشغیلي األداء وبین
 استراتیجیة بین السببیة العالقة باتجاه یتعلق فیما األدبیات بین اتفاق یوجد ال أنھ وحیث 
 فإن ،)al et Ortega., 2012( اآلخر على یؤثر سوف وأیھما التكنولوجیا وإدارة التصنیع

 المعدل الدور وبحث التشغیلي األداء على التصنیع استراتیجیة تأثیر لمعرفة یسعى الحالي البحث
   .التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة فى التكنولوجیا إلدارة

 وإدارة التصنیع استراتیجیة تأثیر تناولت التي الدراسات أغلب أن كذلك المالحظ ومن 
 المتحدة الیاتالو مثل المتقدمة الدول فى اجراؤھا تم قد التشغیلي األداء على التكنولوجیا
 فى ندرة وجود مع ،)al et Solares-Arana., 2019( والیابان أوروبا ودول وكندا األمریكیة
  .خاصة المصریة والبیئة عام بشكل النامیة الدول فى اجراؤھا تم التي الدراسات
 والمتمثل یكون أن ینبغي ما بین فجوة وجود في تتمثل البحث مشكلة أن سبق ما ویتضح 

 فعًال كائن ھو وما ،التشغیلي األداء على التكنولوجیا وإدارة التصنیع الستراتیجیة تأثیر وجود في
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 وإدارة التصنیع استراتیجیة بتأثیر یتعلق فیما السابقة الدراسات نتائج في تباین وجود من
 إدارة دور تناولت التي الدراسات فى نقص وجود وكذلك التشغیلي، األداء على التكنولوجیا

 على وتأسیسًا .التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة قوة على التأثیر فى لوجیاالتكنو
 األداء على التصنیع استراتیجیة تأثیر على التعرف محاولة فى البحث مشكلة تتمثل سبق ما

 التابعة الغذائیة المواد تصنیع شركات في التكنولوجیا إلدارة المعدل الدور ظل في التشغیلي
  .اإلسكندریة محافظة في الخاص لقطاعل
 

 على التصنیع استراتیجیة تأثیر وتحلیل دراسة فى البحث لھذا الرئیسي الھدف یكمن 
 التصنیع استراتیجیة بین العالقة فى التكنولوجیا إلدارة المعدل الدور وبحث التشغیلي، األداء

 محافظة في الخاص للقطاع التابعة ذائیةالغ المواد تصنیع شركات فى التشغیلي واألداء
  :التالیة الفرعیة األھداف ذلك عن وانبثق .اإلسكندریة

 المواد تصنیع شركات فى التشغیلي األداء على التصنیع الستراتیجیة تأثیر وجود مدى دراسة -١
  .اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة

 المواد تصنیع شركات فى التشغیلي األداء على لتكنولوجیاا إلدارة تأثیر وجود مدى بحث -٢
  .اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة

 التصنیع استراتیجیة بین العالقة قوة على التأثیر فى التكنولوجیا إلدارة المعدل الدور بحث -٣
 محافظة في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة المواد تصنیع شركات فى التشغیلي واألداء

  .اإلسكندریة
 

  :التالي النحو على البحث أھمیة عرض یمكن 
 ضرورة إلى الصناعیة بالشركات القرارات ومتخذي اإلنتاج مدیري نظر توجیھ في المساعدة -

  .التصنیع استراتیجیة وصیاغة وضع في التكنولوجیا إدارة دور االعتبار في األخذ
 استراتیجیة بین للعالقة معدلة متغیرات وجود على التعرف محاولة إلى احثینالب نظر توجیھ -

 بین العالقة من تحسن قد التي المتغیرات على للوقوف وذلك التشغیلي، واألداء التصنیع
  .التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة

 إدارة ورد بأھمیة الصناعیة بالشركات اإلنتاج لمدیري االرشادات من مجموعة تقدیم -
 دور تفعیل في التكنولوجیا إدارة أھمیة وتوضیح التشغیلي، األداء تحسین في التكنولوجیا
  .التصنیع استراتیجیة

 الشركات فى للمسئولین الالزمة االقتراحات لتقدیم مفیدة البحث ھذا توصیات تكون قد -
 الھدف تحقیق على الشركات ھذه قدرة زیادة في االقتراحات ھذه تسھم بحیث الصناعیة،

 القدرات كافة توظیف نحو األعمال توجیھ في والمتمثل التصنیع، الستراتیجیة الرئیسي
 تحقیق ضمان وبالتالي األجل، طویلة التنافسیة األعمال استراتیجیة تحقیق بھدف التصنیعیة

 التكنولوجیات تطبیق وتحسین األعمال، واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین الموائمة
  .التصنیع مجال فى یدةالجد
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  :یلي فیما البحث حدود تتمثل 
 التصنیع استراتیجیة تأثیر معرفة على البحث تركیز في تتمثل والتي الموضوعیة، الحدود -

 استراتیجیة بین العالقة في التكنولوجیا إلدارة المعدل الدور وبحث التشغیلي، األداء على
 في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة المواد تصنیع شركات في ذلكو التشغیلي، واألداء التصنیع
  .اإلسكندریة محافظة

 من وأكتوبر وسبتمبر وأغسطس یولیو الشھور خالل البحث بیانات جمع تم الزمنیة، الحدود -
 .میالدیة )٢٠٢٠( عام

 الحجم والكبیرة المتوسطة الغذائیة المواد تصنیع شركات في تتمثل والتي المكانیة، الحدود -
 .اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة

 

 بین العالقة تناولت التي السابقة الدراسات عرض علي بناءًا أنھ إلي اإلشارة تجدر 
 التي السابقة الدراسات نتائج في تباین وجود یتضح ،التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة

 الدراسات من العدید أظھرت حیث التشغیلي، األداء على التصنیع استراتیجیة تأثیر بدراسة قامت
)al et Milling., 1999;  التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین إیجابیة عالقة وجود

 ,Thun ;2008 ,Acquaah and Gyampah-Amoako ; 2004 ,.al et Devaraj
 ,.al et Solares-naAra ;2016 ,.al et Sardana ;2011 ,.al et Machuca ;2008

 األداء على التصنیع استراتیجیة تأثیر أن األخرى الدراسات بعض أظھرت حین في 2019(
 المصنع وحجم البیئي، التعقد مثل السیاق ومتغیرات القطاع نوع على یتوقف التشغیلي

)2015 ,.al et Vega-Garrido(، دراسة مثل الدراسات بعض أظھرت كما  .al et Lee
  .المصنع أداء على مباشر بشكل تؤثر ال التصنیع استراتیجیة تركیبة أن (2014)

 في التصنیع استراتیجیة دور تناولت التي لألدبیات السابق العرض من یمكن وبالتالي
  :یلي كما للبحث األول الفرض صیاغة التشغیلي األداء تحسین
 تصنیع شركات فى التشغیلي داءاأل على ایجابیًا تأثیرًا التصنیع استراتیجیة تؤثر :األول الفرض

 مستوى عند اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة المواد
  .فأقل ٠٫٠٥ معنویة

 واألداء التكنولوجیا إدارة بین العالقة تناولت التي السابقة الدراسات عرض ضوء وفى 
 إدارة بتأثیر یتعلق فیما قاطعة نتائج أي إلى تتوصل لم السابقة األدبیات أن یتضح ،التشغیلي

 وإیجابي مباشر تأثیر وجود إلى الدراسات بعض توصلت حین ففي .األداء على التكنولوجیا
)Flynn and Flynn ;1996 ,.al et Boyer,  التشغیلي األداء على التكنولوجیا إلدارة

1999; Fawcett and Myers, 2001; Maier and Schroeder, 2001; Tsai, 2004; 
Arana Solares et al., 2019). ، دالئل وجود عدم إلى األخرى الدراسات بعض توصلت 

)Schroder and Beaumont,  التشغیلي باألداء التكنولوجیا إدارة عالقة تدعم تجریبیة
 and Cagliano ;1998 ,Kotha and Swamidass ;1997 ,.al et Boyer ;1997

)2011 ,.al et Machuca ;2000 ,Spina  
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 مثل الموقفیة العوامل تأثیر إلى المتباینة النتائج من النمط ھذا الباحثین بعض رجعأ وقد
 التنافسیة واالستراتیجیة العمل، تنظیم وأسالیب التصنیع، عملیة ونوع المصنع، حجم

 Solares - Arana ;2000 ,Spina and Cagliano ;1998 ,Kotha and Swamidass(
et al., 2019).  

  :یلي كما للبحث الثاني الغرض صیاغة یمكن السابق، العرض ضوء وفى
 تصنیع شركات فى التشغیلي األداء على ایجابیًا تأثیرًا التكنولوجیا إدارة تؤثر :الثاني الفرض

 مستوى عند اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة المواد
  .فأقل ٠٫٠٥ معنویة

 زیادة أجل من أنھ توضح المتخصصة دبیاتاأل بعض أن إلى أیضًا اإلشارة وتجدر 
 للتطویر یمكن حیث .التكنولوجیا تطویر االستراتیجیة تقود أن ینبغي للمنظمات، التنافسیة القدرة

 تنطبق أفضل تكنولوجیة وقاعدة التنافسیة، األسلحة من مجموعة للمصنع یوفر أن التكنولوجي
 العالقة أن بمعنى االتجاه، أحادي منظور تبنى یعنى وھذا األخرى، واألسواق المنتجات على

  .(Ortega et al., 2012) العكس ولیس التكنولوجیا إلى االستراتیجیة من تنتقل السببیة
 القدرة أن ترى التي األخرى المتخصصة األدبیات من عدد توجد آخر صعید وعلى 

 التكنولوجیا فیھ جھتو أن یجب منظورًا تقدم أنھا أي لالستراتیجیة، أساس تعتبر التكنولوجیة
 حدود داخل االستراتیجیة خیاراتھ عن البحث إلى المصنع یمیل المنظور ھذا من .االستراتیجیة

  .التكنولوجیة وقدراتھ
 قید أو المصنع لصالح أداة تمثل أن للتكنولوجیا یمكن أنھ الحالة ھذه فى القول ویمكن

 التكنولوجیا نوع توضح المصنع فى لیةالعم / المنتج محفظة فإن وبالتالي معھا، یتكیف أن یجب
 من المصنع یختار التي التكنولوجیا على ذلك یؤثر ثم تطویرھا، أو صیانتھا المنظمة تحاول التي

 ,.Ortega et al) بالتكنولوجیا محدودة ھنا االستراتیجیة فإن وبالتالي االستراتیجیة، بناء خاللھا
2012).  

 إدارة دور تناولت التي السابقة دراساتال عرض على وبناءًا سبق، ما ضوء وفى
 عدم یتضح ،التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة قوة على التأثیر في التكنولوجیا

 وإدارة التصنیع استراتیجیة بین السببیة بالعالقة یتعلق فیما السابقة الدراسات بین اتفاق وجود
 السابقة الدراسات على یبنى الحالي البحث فإن ليوبالتا .لآلخر سبب یعد وأیھما التكنولوجیا

 التصنیع استراتیجیة بین العالقة قوة على التأثیر فى التكنولوجیا إدارة دور لمعرفة ویسعى
  .التشغیلي واألداء

  :یلي كما البحث فروض من الثالث الفرض صیاغة یمكن لذلك
 واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة قوة فى التكنولوجیا إدارة تؤثر :الثالث الفرض

 محافظة في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة المواد تصنیع شركات فى التشغیلي
  .فأقل ٠٫٠٥ معنویة مستوى عند اإلسكندریة

  :للبحث المقترح النموذج .٨
 وادارة التصنیع استراتیجیة بین العالقة تناولت التي البحثیة األدبیات مراجعة على بناًء 

 :وھي دراسات عدة على باالعتماد للبحث المقترح النموذج بناء تم التشغیلي، واألداء وجیاالتكنول
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 ;2012 ,.al et Ortega ;2011 ,.al et Jiménez-Ortega ;2011 ,.al et Machuca
2019 ,.al et Solares-Arana ;2015 ,.al et Vega-Garrido .  

 :وھي أبعاد ثالثة في البحث لیھاع سیركز التي التصنیع استراتیجیة أبعاد وتتمثل 
 استراتیجیة بین والربط الجدیدة، التكنولوجیا وتوقع التصنیع، الستراتیجیة الرسمي التخطیط
 (Machuca et al., 2011; Garrido-Vega et al., 2015) األعمال واستراتیجیة التصنیع

 التنفیذ :وھي أبعاد ثالثة فى البحث علیھا سیركز التي التكنولوجیا إدارة أبعاد تتمثل حین فى ،
 ;Matsui, 2002) الموردین ومشاركة الوظائف، بین التصمیم وجھود للعملیة، الفعال

Garrido-Vega et al., 2015).   

 تكلفة متوسط :وھي مؤشرات ستة باستخدام قیاسھ تم فقد التشغیلي األداء متغیر أما 
 والتسلیم ،المحدد الوقت في التسلیم عملیة أداءو للمواصفات، المنتج ومطابقة ،الوحدة تصنیع
 Machuca) المنتجات حجم تغییر في المرونةو ،المنتجات تشكیلة تغییر في والمرونة السریع

et al., 2011).   

 ویوضح .متغیرات ثالث من للبحث المقترح النموذج یتكون سبق ما على وتأسیسًا 
  :للبحث المقترح النموذج )١( رقم التالي الشكل

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  للبحث المقترح النموذج ):١( رقم شكل
)al et Machuca., 2011;  السابقة الدراسات من لعدد استنادًا الباحث اعداد :المصدر

 et Vega-Garrido ;2012 ,.al et Ortega ;2011 ,.al et Jiménez-Ortega
)2019 ,.al et Solares-Arana ;2015 ,.al.  

  .الفرض رقم إلى تشیر ف *

  استراتيجية التصنيع
   التخطيط الرسمى-
   توقع التكنولوجيا الجديدة-
 الربط بـين اسـتراتيجية      -

ــتراتيجية  ــصنيع واس الت
 األعمال

  إدارة التكنولوجيا
   التنفيذ الفعال للعملية-
ــين - ــصميم ب ــود الت  جه

  الوظائف
  مشاركة الموردين-

  األداء 
 التشغيلى

 ١ف

 ٣ف

 ٢ف
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 البیانات، جمع في المستخدم واألسلوب البحث، منھج من كل على البحث منھجیة تشتمل 
 البحث، متغیرات مقاییس وصدق ثبات واختبار البیانات، تحلیل وأسالیب البحث، وعینة ومجتمع

 النتائج وتفسیر البحث، فروض واختبار البحث، عینة وتوصیف البحث، متغیرات وتوصیف
   .شتھاومناق

  :البحث منھج ١ –٩
 الوصفیة، البحوث أنواع من البحث ھذا یعد حیث التحلیلي الوصفي المنھج اتباع تم
 على الحصول تم حیث األولیة، والبیانات الثانویة البیانات ھما البیانات من نوعین ویستخدم

 مقاالتو ورسائل كتب من المنشورة األدبیات مراجعة خالل من البیانات من األول النوع
 منھم المستقصي من جمعھا تم فقد البیانات من الثاني النوع أما .البحث بموضوع تتعلق وبحوث

 األولیة البیانات لجمع كأسلوب االستقصاء أسلوب وباستخدام المیدانیة الدراسة في المستھدفین
  .البحث فروض الختبار المطلوبة والمعلومات

  :البیانات جمع في المستخدم األسلوب ٢ –٩
 محددة بصورة الشخصیة بالمقابلة تدعیمھ مع االستقصاء قائمة أسلوب الباحث استخدم 
 یراھا قد استفسارات أي على الرد بھدف استالمھا أو القوائم تسلیم عند وذلك ترشیده، ألغراض

 عبارة )38( على االستقصاء قائمة اشتملت وقد .االستقصاء على لإلجابة الزمة منھم المستقصي
  :كالتالي وھي .البحث متغیرات قیاسل تھدف

 التخطیط :وھي التصنیع استراتیجیة أبعاد قیاس إلى تھدف عبارة )١٤( القائمة تضمنت
 – ٥( العبارات الجدیدة التكنولوجیا وتوقع ،)٤ – ١( العبارات التصنیع الستراتیجیة الرسمي

 الدراسات ضبع على باالعتماد وذلك ،)١٤ – ٩( العبارات الموردین ومشاركة ،)٨
(Machuca et al., 2011; Ortega et al., 2012; Garrido-Vega et al., 2015; 

Arana-Solares et al., .2019)   
 :وھي التكنولوجیا إدارة أبعاد قیاس إلى تھدف عبارة )١٣( أیضا القائمة وتضمنت 

 – ٢٠( العبارات الوظائف بین التصمیم وجھود ،)١٩ – ١٥( العبارات للعملیة الفعال التنفیذ
 الدراسات بعض على باالعتماد وذلك ،)٢٧ – ٢٤( العبارات الموردین ومشاركة ،)٢٣

(Matsui,2002;Machuca et al., 2011; Ortega et al., 2012; Garrido-Vega et 
al., 2015; Arana-Solares et al., .2019) التي األسئلة جمیع في الباحث استخدم وقد 

 نقاط، خمس من المكون لیكرت مقیاس التكنولوجیا إدارة وأبعاد التصنیع تیجیةاسترا أبعاد تقیس
 ومن األسئلة اتساق لضمان وذلك بشدة، موافق إلى )٥( و بشدة، موافق غیر إلى )١( یشیر حیث

  .علیھا المشاركین إجابة سھولة ثم
 ٢٨( باراتالع تعكسھا مؤشرات )٦( خالل من قیاسھ تم فقد التشغیلي األداء متغیر أما 

 ;Ketokivi and Schroeder.,2004) الدراسات بعض على باالعتماد وذلك )٣٣ –
Machuca et al., 2011; Ortega et al., 2012) . التي األسئلة في الباحث استخدم وقد 

 ال إلى )١( یشیر حیث نقاط، خمس من المكون لیكرت مقیاس التشغیلي األداء مؤشرات تقیس
 إجابة سھولة ثم ومن األسئلة اتساق لضمان وذلك للغایة، مرتفع تحسن لىإ )٥( و تحسن، یوجد
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 متغیرات لمقاییس التطابقى الصدق اختبار عند المقاییس ھذه عرض ویتم .علیھا المشاركین
   .البحث

 )٣٨ – ٣٤( العبارات األخرى األسئلة بعض على االستقصاء قائمة انطوت وكذلك 
 بملء القائم یشغلھ الذي اإلداري المنصب حیث من البحث عینة توصیف في تفید والتي

 عمر ومتوسط المصنع، وعمر المصنع، في العاملین بعدد مقاسًا المصنع وحجم االستقصاء،
  .المصنع في المطبق اإلنتاجي النظام ونوع المصنع، في المستخدمة والمعدات اآلالت

 :البحث وعینة مجتمع ٣ – ٩
 الغذائیة المواد تصنیع لشركات التابعة لمصانعا في الحالیة الدراسة مجمع تمثل

 )٦٥( عددھا والبالغ اإلسكندریة، محافظة في الخاص للقطاع التابعة الحجم والكبیرة المتوسطة
  ).٢٠١٥ الخارجیة، والتجارة الصناعة وزارة باإلسكندریة، المصریة التجاریة الغرفة( شركة

 التي السابقة الدراسات ببعض أسوة يالحال البحث في اإلنتاج مصانع اختیار تم وقد 
 التشغیلي األداء على التكنولوجیا وإدارة التصنیع، استراتیجیة كل تأثیر بدراسة اھتمت

(Machuca et al., 2011; Ortega et al., 2012; Garrido-Vega et al., 2015; 
Arana-Solares et al., .2019) الحالي البحث نتائج بین مقارنة عقد إمكانیة أتاح ما وھو 

   .السابقة الدراسات ونتائج
 إلى الحالي البحث في للتطبیق كمجال الغذائیة الصناعات لقطاع الباحث اختیار ویرجع 

 القطاع ھذا في العاملین نسبة تبلغ حیث المصري، لالقتصاد بالغة أھمیة یكتسب القطاع ھذا أن
 من یعد القطاع ھذا أن یعني مما مصر، في الصناعة قطاع في العاملین إجمالي من %٢٠٫٨

 حیث كبیر؛ حد إلى البطالة مشكلة من الحد من یساعد وبالتالي للعمالة، استیعابا األنشطة أكثر
 قطاع أن كما .التحویلیة بالصناعات العاملین جملة من %١٩٫٨ القطاع ھذا في یوظف

 مصر، في المضافة للقیمة المولدة القطاعات مستوي على الثالثة المرتبة یحتل الغذائیة الصناعات
 المضافة القیمة من %١٢٫٩ الغذائیة المنتجات لصناعة الصافیة المضافة القیمة تمثل حیث

 القطاع منشأت في الصناعي اإلنتاج الحصاءات السنویة النشرة( التحویلیة للصناعات الصافیة
 القیمة نسبة وتعتبر ).٢٠١٦ إبریل، واالحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجھاز الخاص،
 استراتیجیة مفھومي فان لذلك ما؛ حد إلى ضئیلة الغذائیة المنتجات لصناعة الصافیة المضافة
 ومواجھة األداء كفاءة لرفع التنافسیة القدرة دعم في یساعدا أن یمكن التكنولوجیا وإدارة التصنیع

  .القطاع ھذا في واالستمرار للبقاء كضرورة المختلفة البیئیة التحدیات
 وحدة أن بمعني ككل، الشركة ولیس المصنع ھي البحث ھذا في التحلیل وحدة وتعد 

 الممارسات بین واضحة فروق یوجد قد حیث شركة، كل ولیس حده على مصنع كل ھي التحلیل
 العینة لمفردات األدنى الحد تحدید تم وقد .الشركة نفس داخل ألخر مصنع من واألداء التصنیعیة
 Tabachnick and) المستقلة المتغیرات عدد )k( تمثل حیث ،)٥٠ +٨ (k التالیة بالمعادلة

Fidell, 2013) . مفردة )٦٦( عن البحث ھذا في العینة حجم یقل أال یجب سبق ما على وبناًء 
 في یتمثال متغیرین ھي البحث ھذا في المستقلة المتغیرات عدد أن حیث ،)٥٠ +٨ ×٢(

  .لوجیاالتكنو وإدارة التصنیع، استراتیجیة
 قطاع رئیس أو لإلنتاج الرئیس نائب من البحث استھدفھا التي المعاینة وحدة وتمثلت 

 بعدد أسوة وذلك البحث، محل الشركات في اإلنتاج قسم رئیس أو المصنع عام مدیر أو اإلنتاج
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 Machuca et al., 2011; Ortega et al., 2012; Garrido-Vega) السابقة الدراسات من
et al., 2015; Arana-Solares et al., .2019) . بواقع استقصاء قائمة )١٣٠( توزیع وتم 

 المستردة القوائم عدد وبلغ البحث، محل الشركات في المصانع من مصنع لكل واحدة قائمة
 منھم، المستقصي جانب من علیھا اإلجابة اكتمال عدم بسبب قوائم )٩( استبعاد تم قائمة، )١١٠(

 بلغت ردود بنسبة قائمة )١٠١( االحصائي للتحلیل الصالحة وائمالق عدد أصبح وبذلك
)٧٧٫٦.(% 
– 

 قام ، SPSS-Version-22 االجتماعیة للعلوم اإلحصائي البرنامج على اعتمادا 
 إجابات من تجمیعھا تم التي البیانات لتحلیل اإلحصائیة األسالیب من مجموعة باستخدام الباحث

  :یلي فیما األسالیب تلك وتتمثل البحث عینة أفراد
 بغرض وذلك المعیاري واالنحراف الحسابي، الوسط مثل الوصفي اإلحصاء أسالیب بعض –

  .البحث متغیرات توصیف
 متغیرات لمقاییس الداخلي االتساق لتحدید (Cronbach's Alpha) الفا نباخ كرو اختبار –

  .صاءاالستق قائمة في البحث
 من وذلك البحث متغیرات لمقاییس Convergent Validity التطابقى الصدق اختبار تم –

 ویتم ،للمتغیر Total Variance Extracted (VE)المفسر التباین إجمالي ایجاد خالل
 المقیاس، )متغیرات( لبنود (Factor Analysis) العاملي التحلیل خالل من علیھ الحصول

 %)٦٠( المقیاس لبنود التحمیل معامالت و فأكثر ) %٥٠( المفسر باینالت إجمالي كان فإذا
   (Hair et al.,2014). تطابقي صدق جود و على ذلك دل فأكثر

 حیث من المستقلة للمتغیرات النسبیة األھمیة لتحدید البسیط الخطي االنحدار تحلیل استخدام تم –
  .التابع المتغیر في التباین تفسیر على قدرتھا

 الختبار Hierarchical Regression Analysis الھرمي االنحدار تحلیل استخدام تم –
 متغیر كل یفسرھا التي التباین نسبة تحدید في األسلوب ھذا یسمح حیث البحث، فروض
 على الھرمي االنحدار تحلیل باستخدام یوصي كما التابع، المتغیر في منفصل بشكل مستقل
 یكون عندما Structural Equations Modeling (SEM) الھیكلیة المعادالت نمذجة

  (Arana-Solares et.al., 2019). )٢٠٠( من أقل العینة حجم
   :البحث متغیرات لقیاس المستخدمة المقاییس وصدق ثبات اختبار :٥ –٩

 یشیر – البحث متغیرات لقیاس المستخدمة المقاییس ثبات الختبار الحالي البحث اعتمد 
 الداخلیة المقارنة طریقة على – منھم المستقصي استجابات اتساق درجة ىإل المقیاس ثبات

(Internal Comparison Reliability)، ألفا نباخ كرو معامل حساب یتم الطریقة لھذه ووفقًا 
(Cronbach's Alpha) تقیس التي العبارات ترابط من للتحقق البحث متغیرات من متغیر لكل 

  .(Tabachnick and Fidell, 2013) ضالبع بعضھا مع المتغیر ھذا
 إیجاد تم وقد البناء، صدق مدى على التعرف تم فقد المقیاس، صدق على للتعرف أما 

 التمایزي والصدق ،Convergent Validity التطابقى الصدق :ھما البناء صدق من نوعین
Discriminate Validity. إجمالي یمةق على االعتماد تم فقد التطابقى الصدق من وللتأكد 
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 یتمتع ولكى التحمیل، معامالت وقیمة ،Variance Extracted (VE) للمقیاس المفسر التباین
 المقیاس لبنود المفسر التباین قیمة تكون أن ینبغي التطابقى الصدق من عالیة بدرجة المقیاس

 (Hair et al.,2014). فأكثر %)٦٠( المقیاس لبنود التحمیل ومعامالت فأكثر %)٥٠(
  :البحث متغیرات لمقاییس التطابقى والصدق الثبات تحلیل نتائج )١( رقم التالي الجدول وضحوی

  البحث متغیرات لمقاییس التطابقى والصدق الثبات تحلیل نتائج ):١( رقم جدول

  المتغیرات
 

 معامل
  التحمیل
(FL) 

 معامل
  الثبات
(α) 

 نسبة
 التباین
  المفسر
(VE) 

% 

 الستراتیجیة الرسمي االستراتیجي یطالتخط – التصنیع استراتیجیة
 التصنیع

 ٠٫٦٨١  ٠٫٨٤٠  

    ٠٫٨٧٣   التصنیع استراتیجیة وضع یتم أساسھا على ورسالة رؤیة لدینا یوجد – ١
    ٠٫٨٨٣ موثقة خطوات وفق رسمي بشكل التصنیع استراتیجیة وضع یتم – ٢
    ٠٫٨٦١  وموثقة رسمیة تصنیع استراتیجیة لدینا – ٣
 بشكل المدى طویلة التصنیع استراتیجیة وتحدیث اجعةمر یتم – ٤

  مستمر
٠٫٦٦٤   

  ٠٫٧٨٨ ٠٫٦٥٠  الجدیدة التكنولوجیا توقع – التصنیع استراتیجیة
 نكتسبھا التي والمھارات القدرات على بناء التصنیع احتیاجات تحدد – ٥

  االجل طویلة تطویریة برامج من
  

٠٫٦٣٢ 
  

 التغیرات توقع على بناًء التصنیع رساتومما تكنولوجیا تحدیث یتم – ٦
  التصنیع مجال في تحدث أن ممكن التي

  
٠٫٦٩٦  

  

  

 تكنولوجیا استخدام في الصناعة مستوى على الرائدین من ُنعد – ٧
  الحدیثة التصنیع

٠٫٧٨٣    

    ٠٫٦٠٠  التصنیع تكنولوجیا من التالي الجیل في باستمرار ُنفكر – ٨
 واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین بطالر – التصنیع استراتیجیة

  األعمال
 ٠٫٧٠٨  ٠٫٧٩٠  

   ٠٫٦١٠  بفاعلیة تنفیذھا یتم تصنیع استراتیجیة لدینا – ٩
   ٠٫٦٦٣  تصنیع مستھدفات إلى بنا الخاصة األعمال استراتیجیة تحویل یتم – ١٠
 مع توافقھا من للتأكد المحتملة التصنیع استثمارات تقییم یتم – ١١

 بنا الخاصة األعمال اتیجیةاستر
  

٠٫٧٧٩ 
  

   ٠٫٨٣٨ بنا الخاصة األعمال استراتیجیة مع لنا التصنیع نشاط یتوافق – ١٢
 الخاصة األعمال باستراتیجیة لدینا التصنیع إدارة تدرك ال – ١٣

 بالشركة
٠٫٧٧٢   

 مراعاة بدون الشركة في االستراتیجیة القرارات اتخاذ یتم – ١٤
 تصنیعال استراتیجیة

٠٫٦٢٠   

 ٠٫٨٤٦ ٠٫٨٢٠   للعملیة الفعال التنفیذ – التكنولوجیا إدارة
    ٠٫٧٦٢  الحدیثة التكنولوجیا إمكانیات من االستفادة من كثیرًا نفشل – ١٥
    ٠٫٨٦٦  تدخل بدون تعمل نتركھا جدیدة، عملیة تعمل أن بمجرد – ١٦
   ٠٫٨٢٢ الالزمة مھاراتوبال التنظیمیة بالتغییرات كبیرًا اھتماما نولي – ١٧



 

 ٣٨٨  
 

 
  

 
 

  المتغیرات
 

 معامل
  التحمیل
(FL) 

 معامل
  الثبات
(α) 

 نسبة
 التباین
  المفسر
(VE) 

% 

  الجدیدة للعملیات
   ٠٫٦٦٨ الجدیدة المعدات تركیب بعد المستمر والتحسین للتعلم نسعى – ١٨
   ٠٫٦٧٤  فعال بشكل وتنفیذھا تطویرھا یتم التصنیع عملیات – ١٩

 ٠٫٨٨٢  ٠٫٦٤٠   الوظائف بین التصمیم جھود – التكنولوجیا إدارة
 یشاركون بل لألسواق، تقدیمھا قبل نتجاتالم في العمال رأي یأخذ – ٢٠

   جدیدة أفكار بتقدیم
٠٫٦٥٩   

 أو الجدیدة المنتجات عن بآرائھم بفاعلیة اإلنتاج مھندسو یشارك – ٢١
 قبل الحالیة المنتجات على تحدث أن یمكن التي التغییرات عن

   تقدیمھا

٠٫٨٢١   

 األولى المراحل في والجودة التصنیع عمال مشاركة تنخفض – ٢٢
  الجدیدة المنتجات لتصمیم والمبكرة

٠٫٧٣٣   

 التصنیع، التسویق،( مختلفة تخصصات من عمل فرق تشكیل یتم – ٢٣
  جدیدة منتجات لتقدیم )إلخ

٠٫٦٠٠   

 ٠٫٧٩٦ ٠٫٨١٠   الموردین مشاركة – التكنولوجیا إدارة
 لتصمیم والمبكرة األولي المراحل في بفاعلیة الموردون یشارك – ٢٤

  الجدیدة منتجاتال
٠٫٧٦٠    

    ٠٫٨٤٦  جدیدة منتجات لتصمیم الموردین مع ونتشارك نتعاون – ٢٥
   ٠٫٨٧٠ الجدیدة المنتجات تصمیم أثناء كثیرا الموردین استشارة یتم – ٢٦
 المنتجات تصمیم جھود من أساسي جزء الموردین أراء تعتبر – ٢٧

 الجدیدة
٠٫٦٩٧    

 ٠٫٨٩٩  ٠٫٨٨٠   التشغیلي األداء
    ٠٫٧٤٨  للمواصفات المنتج مطابقة – ٢٨
   ٠٫٨٥٤  الوحدة تصنیع تكلفة متوسط – ٢٩
   ٠٫٨١١  المحدد الوقت في التسلیم عملیة أداء – ٣٠
   ٠٫٧٩٥  السریع التسلیم – ٣١
   ٠٫٧٧٥  المنتجات تشكیلة تغییر في المرونة – ٣٢
   ٠٫٧٣٩ المنتجات حجم تغییر في المرونة – ٣٣

  للبیانات االحصائي التحلیل نتائج إلى استنادًا الباحث اعداد :المصدر
 بین تتراوح للمتغیرات ألفا قیم أن إلى )١( رقم الجدول في الواردة البیانات وتشیر

 المقیاس ثبات كان إذا بأنھ تقرر التي للقاعدة وفقًا مقبولة قیم وھي ، )٠٫٨٨٠(و ،)٠٫٦٤٠(
 ،(Tabachnick and Fidell, 2013) النسبي تبالثبا یتصف مقیاس فھو فأكثر %)٦٠(

  .إحصائیًا مقبول داخلي واستقرار بثبات تتمتع البحث متغیرات مقاییس جمیع أن یتضح وبالتالي
 تتمتع البحث متغیرات مقاییس إلى أیضًا )١( رقم الجدول في الواردة البیانات وتشیر 

 إجمالي قیم ألن نظرًا وذلك ، Convergent Validity التطابقى الصدق من جیدة بدرجة
 بین ما تراوحت البحث متغیرات لمقاییس Variance Extracted (VE) المفسر التباین



 

 ٣٨٩  
 

––  

 
 

 متغیر كل لبنود التحمیل معامالت كافة أن النتائج تشیر ذلك جانب إلى ،)٠٫٨٩٩( إلى )٠٫٦٨١(
 ویدل ،)٠٫٨٨٣( إلى )٠٫٦٠٠( بین ما التحمیل معامالت قیم تراوحت حیث ،%)٦٠( تتعدى

 Hair et). قیاسھ المراد المتغیر قیاس فعًال تستطیع البحث متغیرات مقاییس أن على ذلك
al.,2014)  

 التي المقیاس بنود أن إلى فیشیر Discriminate Validity التمایزي الصدق أما 
 طریق عن منھ التحقق ویتم .آخر متغیر ولیس ذاتھ المتغیر بالفعل تقیس معینًا متغیرًا تقیس

 الصدق ویتحقق .المتغیرات بین االرتباط معامالت مع المفسر للتباین التربیعي الجذر مقارنة
 للتباین التربیعي الجذر من أقل متغیرین كل بین االرتباط معامل كان إذا ما حالة في التمایزي

 راتالمتغی بین التباین من أكبر للمتغیرات المفسر التباین أن ذلك ویعنى .للمتغیرین المفسر
(Anderson and Gerbing, 1988).  

 مقارنة البحث متغیرات بین االرتباط معامالت مصفوفة )٢( رقم التالي الجدول ویوضح
  :المفسر للتباین التربیعي بالجذر

  )٢( رقم جدول
  المفسر للتباین التربیعي بالجذر مقارنة البحث متغیرات بین االرتباط معامالت مصفوفة

 األداء
 التشغیلي

 كةمشار
 الموردین

 جھود
 التصمیم

 بین
 الوظائف

 التنفیذ
 الفعال
 للعملیة

 بین الربط
 استراتیجیة
 التصنیع

 واستراتیجیة
 األعمال

 توقع
التكنولوج

 الجدیدة یا

 التخطیط
 االستراتیجي

 الرسمي
 الستراتیجیة

 التصنیع

 المتغیر

 االستراتیجي التخطیط ٠٫٨٢٥      
 الستراتیجیة الرسمي
 التصنیع

 التكنولوجیا توقع  ٠٫١٢٩ ٠٫٨٨٧     
 الجدیدة

    ٠٫٨٨٤ 
٠٫٣٤٤ **٠٫٢٨١** 

 استراتیجیة بین الربط
 واستراتیجیة التصنیع
 األعمال

  للعملیة الفعال التنفیذ  ٠٫١١٥ **٠٫٣٢٤ **٠٫٣٣٠ ٠٫٩١٩   
 بین التصمیم جھود *٠٫٢٣٥ **٠٫٢٦٣ **٠٫٢٩٨ **٠٫٢٦٨ ٠٫٨٨٢  

  الوظائف
 ٠٫٣٠٤-  *٠٫٢١٩ ٠٫١٤٣ ٠٫١١٣ ٠٫٠٩٠ ٠٫٧٩٦  الموردین مشاركة 

  التشغیلي األداء *٠٫٢٣٦  ٠٫١٧١ **٠٫٢٨٦ **٠٫٤١٢ **٠٫٣٤١ **٠٫٢٣٨ ٠٫٨٩٩

   .المفسر للتباین التربیعي الجذر المظللة الخالیا تعكس -
-P > ٠٫٠٥( ٠٫٠٥ من أقل معنویة مستوى عند إحصائیة داللة ذات االرتباط معامالت **

value(.  
  للبیانات االحصائي التحلیل نتائج إلى استنادًا لباحثا اعداد :المصدر

 التربیعي الجذر یعكس والذي – المفسر التباین أن )٢( رقم السابق الجدول من یتضح 
 التباین من أكبر )الجدول من المظلل الجزء( – Variance Extracted (VE) المفسر للتباین



 

 ٣٩٠  
 

 
  

 
 

 تمتع على یدل وھذا –المتغیرین بین رتباطاال معامالت یعكس والذي – المتغیرین بین المشترك
  .التمایزي الصدق بصفة البحث متغیرات مقاییس

  :البحث متغیرات توصیف ٦ – ٩
 حیث المیداني، للقیاس إخضاعھا تم التي البحث لمتغیرات توصیفًا بإجراء الباحث قام 

  .المعیاریة تھاوانحرافا البحث موضع المتغیرات متوسط قیم عن )٣( رقم التالي الجدول یعبر

  )٣( رقم جدول
  البحث موضع الفرعیة للمتغیرات المعیاریة واالنحرافات المتوسطات

  المعیاري االنحراف  الحسابي الوسط  المتغیر

  ٠٫٤٧٩٤٨ ٣٫٩٩٠١  التصنیع الستراتیجیة الرسمي االستراتیجي التخطیط

  ٠٫٤٥٢٦١.  ٣٫٨٠٦٩  الجدیدة التكنولوجیا توقع

  ٠٫٥٠٦٦٤  ٣٫٨٥٦٤  األعمال واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین الربط

  ٠٫٤٤٠٠٧  ٣٫٩٢٠٨  للعملیة الفعال التنفیذ

  ٠٫٤٩١٦٦  ٣٫٧٨٧١  الوظائف بین التصمیم جھود

 ٠٫٥٥٥٦٢ ٣٫٨٤٦٥  الموردین مشاركة

 ٠٫٤٩٧٠٢  ٣٫٨٧٦٢  التشغیلي األداء

  للبیانات االحصائي التحلیل نتائج إلى استنادًا الباحث اعداد :المصدر
 تقاربت )١( :یلي ما منھا یتضح )٣( رقم الجدول في الواردة النتائج إلى النظروب
 المتوسطات تلك قیم تراوحت حیث البحث، موضع بالمتغیرات المتعلقة المفاھیم متوسطات

 االنحرافات أیضًا وتقاربت ).٢( ).٣٫٩٢٠٨( و ،)٣٫٧٨٧١( بین ما المفاھیم بھذه الخاصة
 المعیاري االنحراف قیم أن لوحظ حیث البحث، موضع بالمتغیرات قةالمتعل للمفاھیم المعیاریة
 أن إلى یشیر مما ،)٠٫٥٥٥٦٢( و ،)٠٫٤٤٠٠٧( بین ما تراوحت قد المفاھیم بھذه الخاصة

  .نسبي بشكل محدودًا كان المفاھیم تلك حول البحث في المشاركین األفراد آراء في االختالف

  :البحث عینة توصیف ٧ – ٩
 خصائص على للتعرف وذلك البحث، لعینة اإلحصائي الوصف بإجراء ثالباح قام 
 وحجم االستقصاء، بملء القائم یشغلھ الذي اإلداري المنصب حیث من الدراسة محل المصانع
 والمعدات اآلالت عمر ومتوسط ،المصنع وعمر المصنع، في العاملین عدد وإجمالي المصنع،

 التالي الجدول ویستعرض .المصنع في المطبق نتاجياإل النظام ونوع ،المصنع في المستخدمة
 ،)التكرار( المفردات عدد على یشتمل حیث البحث، لعینة الوصفي اإلحصاء نتائج )٤( رقم

  .المئویة والنسبة
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  البحث لعینة الوصفي اإلحصاء نتائج ):٤( رقم جدول
  المئویة النسبة  التكــــرار  الخصائص

 بملء القائم یشغلھ الذي اإلداري المنصب – ١
  :االستقصاء

  اإلنتاج قطاع رئیس

  
٢٣  

  
٢٢٫٨%  

  %٢٣٫٨  ٢٤  لإلنتاج الرئیس نائب
  %٢٦٫٧  ٢٧  المصنع عام مدیر

  %٢٦٫٧  ٢٧  اإلنتاج قسم رئیس
  %١٠٠  ١٠١  اإلجمالي

  :المصنع في العاملین عدد إجمالي :المصنع حجم – ٢
  عامل ٥٠ من أقل

  
١٦  

  
١٥٫٨%  

  %٣٤٫٧  ٣٥  عامل ١٠٠ من أقل – ٥٠ من
  %٢٤٫٨  ٢٥  عامل ١٥٠ من أقل – ١٠٠ من
  %١٧٫٨  ١٨  عامل ٢٠٠ من أقل – ١٥٠ من

  %٦٫٩  ٧  عامل ٢٠٠ من أكثر
  %١٠٠  ١٠١  اإلجمالي

  :المصنع عمر – ٣
  سنوات ٥ من أقل

  
٢٣  

  
٢٢٫٨%  

  %٢٩٫٧  ٣٠  سنوات ١٠ من أقل – ٥ من
  %٣١٫٧  ٣٢  سنة ١٥ أقل – ١٠ من
  %١٥٫٨  ١٦  سنة ٢٠ من أقل – ١٥ من

  % صفر  صفر  سنة ٢٠ من أكثر
  %١٠٠  ١٠١  اإلجمالي

 في المستخدمة والمعدات اآلالت عمر متوسط – ٤
  :المصنع

  
  فأقل سنتان

  
  
١٤  

  
  
١٣٫٩%  

  %٣٨٫٦  ٣٩  سنوات ٥ – ٣ من
  %٤١٫٦  ٤٢  سنوات ١٠ – ٦ من
  %٥٫٩  ٦  سنة ٢٠ – ١١ من

  % صفر  صفر  سنة ٢٠ من أكثر 
  %١٠٠  ١٠١  اإلجمالي 

  :المصنع في المطبق اإلنتاجي نظامال نوع – ٥
  مستمر إنتاج نظام

  
٣٧  

  
٣٦٫٦%  

  %٢٤٫٨  ٢٥  الطلبیات أو الدفعات إنتاج نظام
  %١٩٫٨  ٢٠  للتخزین إنتاج نظام
  %١٤٫٩  ١٥  العمیل طلب حسب إنتاج نظام
  % ٤  ٤  العمیل طلب حسب تجمیع نظام

  %١٠٠  ١٠١  اإلجمالي

  للبیانات االحصائي التحلیل ئجنتا إلى استنادًا الباحث اعداد :المصدر



 

 ٣٩٢  
 

 
  

 
 

 قاموا الذین األفراد من %٢٦٫٧ نسبة أن :یلي ما )٤( رقم السابق الجدول من یتضح 
 قسم لرئیس النسبة ونفس المصنع عام مدیر كانت - الغالبة النسبة وھي - االستقصاء قائمة بملء

 المصنع في لعاملینا عدد إجمالي كان البحث محل المصانع من %٣٤٫٧ نسبة أن كما .اإلنتاج
 البحث محل المصانع من %٣١٫٧ نسبة أن حین في .عامل ١٠٠ من أقل إلى ٥٠ من یتراوح

 محل المصانع من %٤١٫٦ نسبة أن كما .سنة ١٥ من أقل إلى ١٠ من یتراوح المصنع عمر كان
 ١٠ من أقل إلى ٦ من یتراوح المصنع في المستخدمة والمعدات اآلالت عمر متوسط كان البحث

 حین في المستمر، اإلنتاج نظام البحث محل المصانع من %٣٦٫٦ نسبة تطبق وأخیرًا .سنوات
  %.٢٤٫٨ الطلبیات أو الدفعات إنتاج نظام تطبق التي البحث محل المصانع نسبة بلغت

  البحث فروض اختبار ٨-٩
 بدراسة الخاصة أھدافھ تحقیق ومدى البحث، أسئلة على اإلجابة إلى الجزء ھذا یسعى 

 التكنولوجیا إلدارة المعدل الدور وبحث التشغیلي األداء على التصنیع استراتیجیة تأثیر وتحلیل
 التابعة الغذائیة المواد تصنیع شركات فى التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة فى

 فروض صحة اختبار إلى كذلك الجزء ھذا ویسعى .اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع
 االنحدار تحلیل استخدام تقرر البحث في الفروض وطبیعة التحلیل أغراض ضوء وفي .لبحثا

 فروض والختبار البحث، فروض الختبار Hierarchical Regression Analysis الھرمي
  .0.05 ≤ (P- Value) الداللة قیمة تكون عندما القبول قاعدة استخدام تم البحث

 نتائج )٦( رقم الجدول یوضح كما البحث، نماذج باراخت نتائج )5( رقم الجدول ویوضح
 Hierarchical Regression الھرمي االنحدار تحلیل باستخدام البحث فروض اختبارات

Analysis.  

  البحث نماذج اختبار نتائج )٥( رقم جدول
  ت التغیرإحصاءا

النموذج
معامل االرتباط 

 

معامل 
 التحدید

معامل 
التحدید 
 المعدل

الخطأ 
المعیاري 

 المقدر
التغیر في 

معامل 
 االرتباط

التغیر في 
قیمة 

إحصائیة 
 ف

درجة 
الحریة 

١ 

درجة 
الحریة 

٢ 

مستوى 
المعنویة 

  للتغییر

قیمة 
دربن 

واتسون 
لالرتباط 

 الذاتي

١ .42
6a 0.181 0.164 0.45433 0.112 13.371 1 98 0  

٢ .43
1b 0.185 0.16  0.45548 0.004 0.508 1 97 0.478 1.98 

A- إدارة التكنولوجیااستراتیجیة التصنیع، :  المتغیر المستقل. 

B- إدارة التكنولوجیا* ، استراتیجیة التصنیع إدارة التكنولوجیااستراتیجیة التصنیع، :  المتغیر المستقل. 
C - األداء التشغیلي: لتابع. 

  اعداد الباحث استنادًا إلى نتائج التحلیل االحصائي للبیانات: المصدر
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  الھرمي االنحدار تحلیل باستخدام البحث فروض اختبارات نتائج )٦( قمر جدول

المعیاریة غیر المعامالت   
 المعامالت
 المعیاریة

 النموذج
 معامل

المعیاري الخطأ االنحدار  
 معامل

ت قیمة االنحدار  
 مستوى
  المعنویة

الثابت الجزء   1.147 0.617   1.858 .066 
التصنیع استراتیجیة  0.147 0.144 0.103 1.016 0.312 

1 

 0.000 3.657 0.371 0.152 0.557 إدارة التكنولوجیا
الثابت الجزء   1.766- 4.133   0.427- 0.670 

التصنیع استراتیجیة  0.925 1.101 0.650 0.840 0.403 
 0.245 1.170 0.937 1.204 1.408 إدارة التكنولوجیا

2 

استراتیجیة التصنیع * إدارة 
 0.478 -0.713 -0.945 0.316 0.225- التكنولوجیا

  للبیانات االحصائي التحلیل نتائج إلى استنادًا الباحث اعداد :المصدر

  :التشغیلي األداء على التصنیع استراتیجیة بتأثیر والخاص األول الفرض اختبار ١- ٨-٩
 ىعل التصنیع استراتیجیة تأثیر لمعرفة البحث فروض من األول الفرض صیاغة تم

 على ایجابیًا تأثیرًا التصنیع استراتیجیة تؤثر " :یلي ما األول الفرض یتوقعو التشغیلي، األداء
 اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة المواد تصنیع شركات فى التشغیلي األداء

  ". فأقل ٠٫٠٥ معنویة مستوى عند
 البحث، نماذج اختبار نتائج یوضح والذي )٥( رقم الجدول في الواردة النتائج إلى بالنظر

 تحلیل باستخدام البحث فروض اختبارات نتائج یوضح والذي )٦( رقم بالجدول الواردة والنتائج
 على إیجابي تأثیر لھ لیس التصنیع استراتیجیة وھو المستقل المتغیر أن یتضح الھرمي، االنحدار
 انحدار معامل معنویة عدم ):١( رقم وذجالنم یبین حیث التشغیلي، األداء التابع المتغیر

 إحصائیة بقیمة )٠٫١٤٤( االنحدار معامل بلغ حیث التشغیلي، األداء على التصنیع استراتیجیة
 رقم النموذج أوضح وأیضا .٠٫٠٥ من أكبر وھي ٠٫٣١٢ معنویة مستوى عند ١٫٠١٦ = ت
 استراتیجیة انحدار معامل ةمعنوی تتحقق لم التكنولوجیا إلدارة المعدل الدور بدخول أنھ )٢(

 ٠٫٨٤٠ = ت قیمة )٠٫٩٢٥( االنحدار معامل بلغ حیث للشركة، التشغیلي األداء على التصنیع
 تأثیر یوجد ال أنھ أي األول، الفرض رفض یتم القبول لقاعدة ووفقًا .٠٫٤٠٣ معنویة مستوى عند

  .ليالتشغی األداء على التصنیع الستراتیجیة إحصائیة داللة ذو إیجابي

  :التشغیلي األداء على التكنولوجیا إدارة بتأثیر والخاص الثاني الفرض اختبار ٢- ٨-٩
 األداء على التكنولوجیا إدارة تأثیر لمعرفة البحث فروض من الثاني الفرض صیاغة تم
 األداء على ایجابیًا تأثیرًا التكنولوجیا إدارة تؤثر " :یلي ما الثاني الفرض ویتوقع التشغیلي،

 عند اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة المواد تصنیع شركات فى شغیليالت
  ". فأقل ٠٫٠٥ معنویة مستوى
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 نماذج اختبار نتائج یوضح والذي )٥( رقم الجدول في الواردة النتائج إلى بالنظر 
 البحث فروض اختبارات نتائج یوضح والذي )٦( رقم بالجدول الواردة والنتائج البحث،

 تأثیر لھ التكنولوجیا إدارة المستقل المتغیر أن منھا یتضح الھرمي االنحدار تحلیل باستخدام
 ):١( رقم النموذج یبین حیث التشغیلي، األداء التابع المتغیر على إحصائیة داللة ذو إیجابي
 حداراالن معامل بلغ حیث التشغیلي، األداء على التكنولوجیا إدارة انحدار معامل معنویة

 .٠٫٠٥ من أقل وھي ٠٫٠٠٠ معنویة مستوى عند ٣٫٦٥٧ = ت إحصائیة بقیمة )٠٫٥٥٧(
 معنویة تتحقق لم التكنولوجیا إلدارة المعدل الدور بدخول أنھ )٢( رقم النموذج في نجد وأیضا
 بقیمة )1.408( االنحدار معامل بلغ حیث التشغیلي، األداء على التكنولوجیا إدارة انحدار معامل
 الثاني، الفرض قبول یتم القبول لقاعدة ووفقًا .٠٫٢٤٥ معنویة مستوى عند 1.170= ت ائیةإحص

 األداء على مستقل كمتغیر التكنولوجیا إلدارة إحصائیة داللة ذو إیجابي تأثیر یوجد أنھ أي
  .التشغیلي

 بین العالقة قوة فى التكنولوجیا إدارة بتأثیر والخاص الثالث الفرض اختبار ٣-  ٨-٩
  :التشغیلي واألداء التصنیع ستراتیجیةا

 قوة على التكنولوجیا إدارة تأثیر لمعرفة البحث فروض من الثالث الفرض صیاغة تم 
 إدارة تؤثر " :یلي ما الثالث الفرض ویتوقع التشغیلي، واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة

 المواد تصنیع شركات فى التشغیلي داءواأل التصنیع استراتیجیة بین العالقة قوة فى التكنولوجیا
  ". فأقل ٠٫٠٥ معنویة مستوى عند اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الغذائیة

 البحث، نماذج اختبار نتائج یوضح والذي )٥( رقم الجدول في الواردة النتائج إلى بالنظر
 تحلیل باستخدام البحث فروض اختبارات نتائج یوضح والذي )٦( رقم بالجدول الواردة والنتائج
 استراتیجیة بین العالقة قوة فى تؤثر ال التكنولوجیا إدارة أن منھا یتضح الھرمي، االنحدار
 التكنولوجیا إدارة متغیر دخول عند أنھ )٢( رقم النموذج یبین حیث التشغیلي، واألداء التصنیع
 معامل بلغ حیث التفاعل؛ معنویة وال المتغیر معنویة تتحقق لم العالقة قوة في معدل كمتغیر
 ،.٠٫٢٤٥ معنویة مستوى عند 1.170= ت إحصائیة بقیمة )1.408( التكنولوجیا إدارة انحدار

 ٠٫٢٢٥-  التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة المتغیرین بین التفاعل انحدار معامل بلغ كما
 ال أي معنوي غیر الضعف اوھذ العالقة یضعف أنھ یعني والسالب ،٠٫٤٧٨ معنویة مستوى عند

 إلدارة تأثیر یوجد ال أنھ أي الثالث، الفرض رفض یتم القبول لقاعدة ووفقًا ولذلك .تعمیمھ یمكن
  .التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة قوة فى التكنولوجیا

 

 على التصنیع استراتیجیة تأثیر وتحلیل دراسة في البحث لھذا الرئیسي الھدف تمثل 
 التابعة المصانع في وذلك تفاعلي، كوسیط التكنولوجیا إدارة وجود ظل في التشغیلي، األداء

 محافظة في الخاص للقطاع التابعة الحجم والكبیرة المتوسطة الغذائیة المواد تصنیع لشركات
 نتائج مناقشة یلي وفیما .للبحث فروض ثالثة اختبار تم الھدف ھذا ولتحقیق .اإلسكندریة

  :بالتفصیل الفروض ھذه اختبارات
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   :األول الفرض اختبار نتائج مناقشة ١- ٩-٩
 النتائج توصلت وقد التشغیلي، األداء على التصنیع استراتیجیة تأثیر باختبار الباحث قام 

 الستراتیجیة یةإحصائ داللة ذو إیجابي تأثیر یوجد ال أنھ أي للبحث، األول الفرض رفض إلى
 المتوسطة الغذائیة المواد تصنیع لشركات التابعة المصانع في التشغیلي األداء على التصنیع
 نتائج مع النتیجة ھذه وتتفق .اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الحجم والكبیرة

 اتیجیةاستر تركیبة أن من الرغم على أنھ إلى توصلت والتي Lee et al. (2014) دراسة
 تنفیذ عند یتضح المصنع أداء على تأثیرھا فإن المصنع، أداء على مباشر بشكل تؤثر ال التصنیع

  .التصنیع مع التسویق وتكامل التصنیع استراتیجیة
 إلى توصلت والتي al et Devaraj. )2004( دراسة نتائج مع النتیجة ھذه وتختلف 

 الستراتیجیة أكبر تأثیر ووجود التشغیلیة، األھدافو التصنیع استراتیجیة بین للتوافق تأثیر وجود
 تتبع التي الشركات عنھ التمایز، استراتیجیة تتبع التي الشركات في المصنع أداء على التصنیع

 والتي Thun )2008( دراسة نتائج مع كذلك النتیجة ھذه وتختلف .التكلفة قیادة استراتیجیة
 أیضًا النتیجة ھذه وتختلف .األداء تحسین إلى یؤدى التصنیع استراتیجیة تطبیق أن إلى توصلت

 بین ایجابیة عالقة وجود إلى توصلت والتي Machuca et al. (2011) دراسة نتائج مع
 كما .السیاقیة المتغیرات وجود عدم أو وجود ظل في التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة

 توصلت والتي al et aresSol-Arana. )2019( دراسة نتائج مع الحالي البحث نتیجة تختلف
  .التشغیلي األداء تحسین في تساھم التصنیع استراتیجیة أن إلى

 السابقة، الدراسات بعض ونتائج الحالي البحث نتائج بین االختالف ذلك تبریر ویمكن 
 ةوالكبیر المتوسطة الغذائیة المواد تصنیع لشركات التابعة المصانع اھتمام عدم إلي یرجع قد بأنھ

 الستراتیجیة الرسمي التخطیط بعملیة اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الحجم
 وكذلك التصنیع، استراتیجیة وضع یتم أساسھا على ورسالة رؤیة وجود عدم خالل من التصنیع،

 تلك اھتمام عدم وكذلك ،مستمر بشكل المدى طویلة التصنیع استراتیجیة وتحدیث مراجعة عدم
 على بناء التصنیع احتیاجات تحدید یتم ال حیث الجدیدة، التكنولوجیا توقع بعملیة المصانع
 تحدیث عدم وكذلك االجل، طویلة تطویریة برامج من نكتسبھا التي والمھارات القدرات

 ،التصنیع مجال في تحدث أن ممكن التي التغیرات توقع على بناًء التصنیع وممارسات تكنولوجیا
 ال حیث األعمال، واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین بالربط المصانع تلك اماھتم عدم وأخیرًا
 إدارة إدراك وعدم بالشركة الخاصة األعمال استراتیجیة مع بالمصنع التصنیع نشاط یتوافق

 بدون الشركة في االستراتیجیة القرارات واتخاذ بالشركة الخاصة األعمال باستراتیجیة التصنیع
  .التصنیع جیةاستراتی مراعاة

 High Performance األداء عالي التصنیع مشروع ألبحاث الدولیة المؤلفات وتؤكد 
)HPM( Manufacturing األداء على إیجابي تأثیر تؤثر التصنیع استراتیجیة أن على 

 بالمنظمة التصنیع استراتیجیة تطویر ىعل القدرة أن حیث ،)al et Milling., 1999( التشغیلي
 وبالتالي العالیة، الجودة وتحقیق منخفضة التكالیف إبقاء مع والمزیج الحجم بتحقیق لھا یسمح

 عام وبشكل .عالي أداء تحقیق ثم ومن السوق لتغیرات أسرع بشكل االستجابة علي قادرة ستكون
 وكذلك ، التسلیم عملیة في االعتمادیة تحسین إلي التصنیع استراتیجیة تطبیق یؤدي أن یمكن

 نمو في زیادة وتحقیق العمالء رضا زیادة إلي یؤدي مما المحدد الوقت في لیمالتس تحسین
 أن یمكن األعمال واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین التوافق أن كما السوق، وحصة المبیعات
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 التكیف، علي والقدرة المرونة زیادة مع باستمرار، المتغیرة السوق متطلبات أفضل بشكل یلبي
 ).Acquaah and Gyampah-Amoako, 2008( التشغیلي األداء تحسین إلي یؤدي مما

 الوظیفیة المجاالت دمج یتطلب التصنیع الستراتیجیة المختلفة األبعاد تطبیق فإن وبالتالي
 إلى یؤدي مما األعمال واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة بین توافق ھناك یكون وأن للمنظمة،

)al et Solares-Arana ;2016 ,.al et Sardana.,  التشغیلي ءواألدا التنافسیة القدرة تحسین
)2019.   
   :الثاني الفرض اختبار نتائج مناقشة ٢- ٩-٩

 النتائج توصلت وقد التشغیلي، األداء على التكنولوجیا إدارة تأثیر باختبار الباحث قام 
 التكنولوجیا إلدارة ئیةإحصا داللة ذو إیجابي تأثیر یوجد أنھ أي للبحث، الثاني الفرض قبول إلى

 والكبیرة المتوسطة الغذائیة المواد تصنیع لشركات التابعة المصانع في التشغیلي األداء على
 دراسة نتائج مع النتیجة ھذه وتتفق .اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع التابعة الحجم

Boyer et al. (1996) تطبق التي تالشركا في األداء في تحسن وجود إلى توصلت والتي 
 .أحدھما تطبیق من بدًال وذلك التحتیة البنیة في االستثمار وتطبق المتقدم التصنیع تكنولوجیا

 أنھ إلى توصلت والتي Flynn and Flynn )1999( دراسة نتائج مع كذلك النتیجة ھذه وتتفق
   .شغیليالت األداء بتحسین المعلومات وتشغیل معالجة ترتبط المعقدة التصنیع بیئات ظل في

 والتي Myers and Fawcett )2001( دراسة نتائج مع أیضًا النتیجة ھذه وتتفق 
 البحث نتیجة تتفق كما .المنظمة أداء على التصنیع ألتمتھ كبیر إیجابي تأثیر وجود إلى توصلت

 إدارة أن إلى توصلت والتي Schroeder and Maier )2001( دراسة نتائج مع الحالي
 مع الحالي البحث نتیجة تتفق وكذلك .العالي األداء لتحقیق مھمة تصنیع ممارسة تعد التكنولوجیا

 نمو على كبیر تأثیر لھا التكنولوجیة القدرة أن إلى توصلت والتي Tsai (2004) دراسة نتائج
Solares-Arana  دراسة نتائج مع الحالي البحث نتیجة تتفق وأخیرًا .المنظمة وأداء اإلنتاجیة

et al. (2019) في التشغیلي األداء على التكنولوجیا إلدارة تأثیر وجود إلى توصلت والتي 
   .اآلالت قطاع

 Schroder and Beaumont )1997( دراسة نتائج مع الحالي البحث نتیجة وتختلف 
 أن كما .واألداء المتقدم التصنیع تكنولوجیا استخدام بین عالقة وجود عدم إلى توصلت والتي
 والتي Kotha and Swamidass )1998( دراسة نتائج مع تختلف اليالح البحث نتیجة

 كذلك .األعمال نتائج على تأثیر أي یظھر ال المتقدم التصنیع تكنولوجیا استخدام أن إلى توصلت
 توصلت والتي Spina and Cagliano )2000( دراسة نتائج مع الحالي البحث نتیجة تختلف

 وأخیرًا .التشغیلي األداء ارتفاع یعنى ال ذاتھ حد في المتقدمة التصنیع تكنولوجیات تطبیق أن إلى
 إلى توصلت والتي al et Machuca. )2011( دراسة نتائج مع الحالي البحث نتیجة تختلف

 عدم أو وجود ظل في سواء التشغیلي واألداء التكنولوجیا إدارة بین ایجابیة عالقة وجود عدم
  .السیاقیة المتغیرات وجود

 بأنھ السابقة الدراسات بعض ونتائج الحالي البحث نتائج بین االختالف ذلك ریرتب ویمكن
 في المطبقة تلك عن الحالي البحث علیھا ركز التي التكنولوجیا إدارة أبعاد اختالف إلى یرجع قد

   .السابقة الدراسات بعض
   :الثالث الفرض اختبار نتائج مناقشة ٣- ٩-٩
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 إدارة ظل في التشغیلي األداء على التصنیع راتیجیةاست تأثیر باختبار الباحث قام 
 الثالث الفرض رفض إلى النتائج توصلت وقد العالقة، ھذه في تفاعلي وسیط كمتغیر التكنولوجیا

 واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة قوة في تؤثر ال التكنولوجیا إدارة أن أي للبحث،
 التابعة الحجم والكبیرة المتوسطة الغذائیة المواد نیعتص لشركات التابعة المصانع في التشغیلي

 Matsui (2002) دراسة نتائج مع النتیجة ھذه تختلفو .اإلسكندریة محافظة في الخاص للقطاع
 في بما -  التكنولوجیا وإدارة التصنیع ممارسات مجموعات بین التفاعل أن إلى توصلت والتي

 التنافسي واألداء القدرة على قوى تأثیر لھ نولوجیاالتك تطویر في - التصنیع استراتیجیة ذلك
 توصلت والتي Anatan )2006( دراسة نتائج مع النتیجة ھذه تختلف وكذلك .اإلنتاج لمصانع

 واألداء التصنیع استراتیجیة بین العالقة تعدیل على قادرة Hard Technology أن إلى
   .التشغیلي
 والتي al et Vega-Garrido. )2015( اسةدر نتائج مع أیضًا النتیجة ھذه وتختلف 
 التشغیلي، األداء وبین التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة بین ارتباط وجود إلى توصلت

 تختلف وكذلك .السیاقیة المتغیرات تأثیر بسبب الثالثة القطاعات في الطریقة بنفس لیس ولكن
 أكبر أن إلى توصلت والتي al et Solares-Arana. )2019( دراسة نتائج مع النتیجة ھذه

 استراتیجیة تضمین تم عندما وااللكترونیات اآلالت قطاعي في یحدث التشغیلي األداء في تحسین
   .واحد نموذج في السیاقیة والمتغیرات التكنولوجیا وإدارة التصنیع

 توصلت والتي Machuca et al. (2011) دراسة نتائج مع الحالي البحث نتیجة وتتفق 
 وجود عدم أو وجود ظل في التشغیلي واألداء التصنیع استراتیجیة بین ایجابیة عالقة وجود لىإ

 دراسة نتائج مع الحالي البحث نتیجة تتفق وكذلك .السیاقیة والمتغیرات التكنولوجیا إدارة
)2012( .al et Ortega حالة في التشغیلي األداء في كبیر تباین وجود عدم إلى توصلت والتي 

  .التكنولوجیا بإدارة التصنیع استراتیجیة لعالقة والمنخفضة العالیة ستویاتالم
 التصنیع استراتیجیة مع باالقتران التكنولوجي التطور یكون أن یمكن السیاق، ھذا وفي 
 السوق في تنافسیة مزایا بتحقیق الصناعیة المنظمات قیام وراء أھمیة األكثر السبب ھو المتقدمة
 تحقیق من التصنیع واستراتیجیة التكنولوجي التطور من المزیج ذلك مكنُی حیث العالمیة،
   (Matsui ,2002). للمصنع التنافسیة األسلحة من مجموعة
 فشلھا، أو نجاحھا تشكل أن یمكن للمنظمة التكنولوجیة الموارد أن القول یمكن حیث 
 التصنیع استراتیجیة مع لتتفاع أن یمكن تصنیعیة ممارسة ھي التكنولوجیا إدارة فإن وبالتالي
 أن الدراسات بعض وجدت ولقد .البحث محل الصناعیة الشركات في التشغیلي األداء لتحسین

 لو مما أعلي أداء إلي یؤدي أن یمكن معًا التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة ممارسات تنفیذ
 ,.Matsui, 2002; Sonntag, 2003; Machuca et al). منفرد بشكل منھا كل تنفیذ تم

2011)   
 

ا  ضوء في  شفت  م ھ  ك ائج  عن ث  نت اءً  الحالي،  البح ى  وبن ا  عل ھ  م ث  قدم سیر  من  الباح  تف
شة ائج ومناق ث، لنت ن البح ث یمك الي للبح دم أن الح وعین یتق ن بن یات م ا التوص یات :وھم  توص
  .مستقبلیة لبحوث وتوصیات تطبیقیة،
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  :التطبیقیة التوصیات ١ –١٠
  .للبحث التطبیقیة للتوصیات التنفیذیة الخطط )٧( رقم التالي الجدول یوضح 

  للبحث التطبیقیة للتوصیات التنفیذیة الخطط ):٧( رقم جدول
 عن المسئول  التنفیذ متطلبات  التوصیة

  التنفیذ
 مؤشرات أو مقاییس

  النجاح

ام   )١( ق االھتم  بتحقی
 تكنولوجیا تنفیذ ودعم

  الجدیدة العملیات

داد - وفیر اع رامج وت دریب ب  لت
املین ى الع اد عل  األبع
 .التكنولوجیة

صیص - وارد تخ ة الم  المالی
ة دریب الالزم م للت  ودع

  .التكنولوجیا

  .العلیا اإلدارة -
 .اإلنتاج إدارة -
سم - دریب ق  الت

ابع  إلدارة الت
  .البشریة الموارد

 العاملین مھارات تحسین -
ي ذ ف ال التنفی  الفع

ا ة لتكنولوجی  العملی
اوتك اج  نولوجی  اإلنت

 .الجدیدة
سین - ودة تح ات ج  المنتج

  .والخدمات

ام   )٢( ق االھتم  بتحقی
صمیم  جھود ودعم  الت

  الوظائف بین

 لتشجیع المناسبة اآللیات توفیر -
 المختلفة الوظائف في العاملین

ي رح عل ار ط دة األفك  الجدی
تفادة ا لالس ي منھ سین ف  تح

 المنتجات تصمیم مستوي
  

 .العلیا اإلدارة -
 .اإلنتاج إدارة -
سم - ة ق  الھندس

  والتصمیم

ویر - ات تط  المنتج
  .الجدیدة

ساعدة - ى الم ساطة  عل  ب
 خالل من المنتج تصمیم
راك ة اش اج وظیف  اإلنت

 من المبكرة المراحل فى
ات  تطویر  عملیة  المنتج

   .الجدیدة
یل - ات  توص  إمكانی

درات ة وق ر  العملی  عب
دود ة الح  الوظیفی

  .بالمنظمة المختلفة

اماالھت )٣( ق م  بتحقی
م  شاركة  ودع  م
صمیم  في الموردین  ت
  المنتجات

ار - وردین اختی ذین الم  ال
ون ھادة  یحمل ودة  ش ن  ج  م
 .عالمیة مؤسسات

رام  - ود اب ة  عق ل طویل ع األج  م
 .الموردین من محدود عدد

راك - وردین اش ي الم ویر ف  تط
  .الجدیدة المنتجات

 .اإلنتاج إدارة -
  .المشتریات قسم

مان - وافر ض واد ت  الم
ام ي الخ ت ف  الوق
 .المناسب

یم - وردین أداء تقی  الم
ادًا ى اعتم اییر عل  مع
ودة سعر  الج  وأداء وال
سلیم سین  ال  أداء لتح
  .الشركة

اض - ة انخف واد تكلف  الم
  .الخام

سین  - ة  تح صمیم عملی  الت
سین أو/و ات تح  عملی

  .التصنیع

ذ )٤( تراتیجیة تنفی  اس
صنیع شكل الت  ب
حیح سن ص  وح

   المصنع في التنظیم

ل - ى العم ع عل ا توق  التكنولوجی
دة رف الجدی ا للتع ان إذا م  ك

صنع ستعداً  الم ل  م دم  قب  التق
 تنفیذ في للمشاركة التكنولوجي

ات دة التكنولوجی دما الجدی  عن
 ال؟ أم متاحة تصبح

  العلیا اإلدارة -
 .اإلنتاج إدارة-
سم - وث ق  البح

  .طویروالت

ساق  - ین االت تراتیجیة ب  اس
صنیع تراتیجیة الت  واس
ال ون األعم ة وتك  وظیف
اج  ادرة  اإلنت ى ق  عل

وفیر دعم ت ب ال  المناس
  .األعمال الستراتیجیة
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 عن المسئول  التنفیذ متطلبات  التوصیة
  التنفیذ

 مؤشرات أو مقاییس
  النجاح

 التصنیع استراتیجیة بین الربط -
 للتعرف األعمال، واستراتیجیة

ى  دى عل ساق م ین االت  ب
تراتیجیة صنیع اس  الت

ا  األعمال، تراتیجیةواس  إذا وم
ت  تراتیجیة  كان ال  اس  األعم
  .إنتاجیھ خطط إلى تترجم

ام  - ة االھتم یط بعملی  التخط
تراتیجي مي االس  الرس

تراتیجیة صنیع الس ي الت  بمعن
دي ود م ة وج ة مھم  مكتوب

داف ة وأھ ل طویل  األج
  .للتنفیذ واستراتیجیات

یضت - ط خف ة  متوس  تكلف
  .الوحدة تصنیع

صنیع  - ات  ت ق  منتج  تتواف
ع  فات  م  مواص

  .االعتمادیة

   :مستقبلیة لبحوث التوصیات ٢ –١٠
 التخطیط مثل التصنیع استراتیجیة أبعاد بعض تأثیر دراسة على حاليال البحث ركز -

 بین والربط ،الجدیدة التكنولوجیا وتوقع ،التصنیع الستراتیجیة الرسمي االستراتیجي
 البحوث توسیع یمكن بأنھ الباحث ویوصي .األعمال واستراتیجیة التصنیع استراتیجیة
 التكلفة، :مثل التصنیع الستراتیجیة خرىاأل األبعاد بعض دراسة طریق عن المستقبلیة
 .التشغیلي األداء على تأثیرھا لمعرفة المواعید في والتسلیم والمرونة، والجودة،

 الفعال التنفیذ مثل – التكنولوجیا إدارة أبعاد بعض تأثیر دراسة على الحالي البحث ركز -
 على – المنتجات میمتص في الموردین ومشاركة الوظائف، بین التصمیم وجھود للعملیة،

 دراسة طریق عن المستقبلیة البحوث توسیع یمكن بأنھ الباحث ویوصي .التشغیلي األداء
 تصمیم وبساطة الجدید، المنتج تقدیم عملیة :مثل التكنولوجیا إلدارة األخرى األبعاد بعض

 لمعرفة التصمیم عملیة في التصنیع ومشاركة التكنولوجیا، موردي مع والعمل المنتج،
  .التشغیلي األداء على تأثیرھا لمعرفة تأثیرھا

 من لكل الفردیة األبعاد بین التفاعل بدراسة المستقبلیة البحوث تقوم أن الباحث یوصي –
 المتغیرات بعض وجود ظل في األداء على وأثره التكنولوجیا وإدارة التصنیع استراتیجیة

  .اإلنتاجیة العملیة ونوع المصنع حجم مثل الموقفیة
 لشركات التابعة المصانع على المقترح النموذج فروض اختبار في الحالي البحث اقتصر –

 توسیع ویمكن الخاص، للقطاع التابعة الحجم والكبیرة المتوسطة الغذائیة المواد تصنیع
 الصناعیة القطاعات في النموذج ذلك فروض اختبار طریق عن المستقبلیة البحوث
 لمعرفة وذلك السیارات، وصناعة االلكترونیة، لصناعاتوا اآلالت، صناعة مثل األخرى

 التصنیع استراتیجیة من كل تطبیق بھا یتم التي الطرق في اختالفات ھناك كان إذا ما
  .مختلفة صناعیة قطاعات في التكنولوجیا وإدارة
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Abstract:  
This research aims to identify the effect of the manufacturing 

strategy on the operational performance and examine the moderating role 
of technology management in the relationship between manufacturing 
strategy and operational performance; studied in Medium and large-sized 
food processing companies belonging to the private sector in Alexandria 
Governorate , and in order to reach this goal; three hypotheses were 
generated, the research was based on a survey list developed by the 
researcher to collect preliminary data that serves the research purpose, 
and through the use of Cronbach's Alpha scale, the reliability of research 
variables was confirmed. Moreover, by using the Factor Analysis 
method, the Convergent Validity of the research variables was 
confirmed, as well as , the Discriminant Validity of the research variables 
was determined by comparing the square root of the explanatory variance 
with the correlation coefficients between variables, and through the use 
of the “Hierarchical Regression analysis method to test the research 
hypotheses, the research found no statistically significant effect of the 
manufacturing strategy on operational performance, and the research also 
found a statistically significant effect of technology management on 
operational performance, and finally the research reached the conclusion 
that technology management does not affect the strength of the 
relationship between manufacturing strategy and operational 
performance. 
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