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 ملخص البحث
يسعى هذا البحث إلى التعرف على مستوى نجاح شركات صناعة األدوية فى مصر فى تطبيق نظام 
تخطيط موارد المشروع، وكذلك التعرف على التحديات التى تعوق تطبيق هذا النظام وتؤثر على مستوى 

دارة الوسطى والبالغ . وقد تمثلت وحدة المعاينة فى اإلدارة العليا واإلفى الشركات محل الدراسة هنجاح
نجاح شركات  اتأن مستويوقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها . مفردة (603عددهم )

كما وجد هناك تحديات كثيرة تواجه  ،صناعة األدوية متذبذب فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع
ضعف دعم اإلدارة العليا وإعطاء اهتمام غير كافى لتطبيق منها الشركات بإختالف نوع ملكيتها تلك 

التكلفة المرتفعة و ، والبرمجة والصيانةندرة الكوادر الفنية المتخصصة فى تحليل وتصميم النظام ، و النظام
وخلل فى قاعدة ضعف شبكات اإلنترنت، و ية التحتية، ضعف مستوى البنو  لتصميم وتشغيل النظام،

وأخيرًا وجدت هناك  البيانات المركزية فى إرسال واستقبال البيانات الالزمة من اإلدارات المختلفة وغيرها.
محل الدراسة وبين مستوى  شركاتالتخطيط موارد المشروع فى عالقة حقيقية بين تحديات تطبيق نظام 

  .تطبيقالنجاحها فى 
 تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع، مستوى النجاح فى التطبيق. الكلمات المفتاحية :

Abstract 
This Research seeks to identify the Level of Success of Pharmaceutical 

Pompanies in Egypt in implementing the Enterprise Resource Planning 

System, as well as identifying the Challenges that impede the application 

of this system and affect the level of its Success in the Companies under 

study. The Sampling unit consisted of Top Management and Middle 

Management, who numbered (306) individuals. The Research reached a 

Set of Results, The most important of which is that the Levels of Success 

of Pharmaceutical Companies fluctuate in the application of the 

Enterprise Resource Planning System, There are also many Challenges 

facing these  Companies with different types of ownership, including 

Weak Top management support and insufficient attention paid to 

implementing the system, Scarcity of Technical Personnel specialized in 

System analysis and design, programming and maintenance, The High 

Cost of Designing and Operating the System, Poor Infrastructure, Weak 

Internet Networks, and a defect in the Central Database in Sending and 

Receiving the Necessary Data from different departments and others. 

Finally, I found a real Relationship between the Challenges of 

Implementing the ERP system in the Companies under study and their 

level of Success in the application.  

Key words: Challenges of Implementing the Enterprise Resource 

Planning System, Level of Success in Implementation. 
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 مقدمة : -1
بصفة ة يصناعالشركات العديد من اليحظى نظام تخطيط موارد المشروع باهتمام متزايد من قبل 

حيث يعمل نظام تخطيط موارد ، خاصةبصفة األدوية فى مصر صناعة عامة وشركات 
المشروع على تدفق المعلومات بانسيابية ودقة ونقلها فى الوقت المناسب بين جميع إدارات 
الشركة التخاذ قرارات سليمة وصائبة، وبالتالى يؤدى هذا النظام إلى تحّسن أداء الشركة بشكل 

ن أهمية نظام تخطيط موارد عام وزيادة قدرتها التنافسية فى األسواق المختلفة. وعلى الرغم م
المشروع والفائدة التى تعود على الشركات من تطبيقه إال أن هناك تحديات كثيرة تواجه شركات 
صناعة األدوية سواء كانت تحديات مالية أو بشرية أو تكنولوجية أو إدارية خاصة فى ظل 

وق وزيادة توقعات ماتعيشه الشركات اليوم من ثورة المعلومات واالتصاالت والتوسع فى الس
. ولكن هناك بعض وغيرها العمالء والمنافسة الشديدة والتعقيدات التجارية واالتفاقيات الدولية

تى تواجه التساؤالت فى هذا الصدد تحتاج إلى إجابات موضوعية منها : ماهى التحديات ال
لجنسية وذلك المتعدد ااألدوية التابعة لكل من قطاع األعمال العام والخاص و  صناعة شركات

آلخر أى على التحديات تختلف من قطاع  تلكوهل عند تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع؟ 
حسب نوع ملكية الشركة؟ وهل لها عالقة بمستوى نجاح تلك الشركات فى تطبيق هذا النظام؟، 

 إن هذه األسئلة وغيرها هى فى الحقيقة الدافع الرئيسى وراء إجراء البحث الحالى.

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة : -2
 Enterprise Resource Planning System (ERP)يعتبر نظام تخطيط موارد المشروع 

بداية من فترة الستينات من القرن الماضى، حيث كان النظام المطبق بمثابة امتداد لنظم متعددة 
 Inventory Control Packagesيسمى بنظام حزمة مراقبة المخزون  آنذاك فى الشركات

فى فترة السبعينات حيث األمر وهو مسئول عن االحتفاظ بالحجم الكبير من المخزون، ثم تطور 
 Materialنظام تخطيط االحتياجات من المواد ب يسمى كان النظام المطبق فى الشركات

Requirements Planning System (MRP)  والذى يعمل على جدولة اإلنتاج حيث يتم
ألوامر لتحديد وقت االحتياج الفعلى للمواد من أجل الوصول إلى المنتج النهائى. ثم تم صدار اإ

والذى يقوم  Closed-Loop MRPنظام تخطيط االحتياجات من المواد مغلق الدائرة  تطبيق
فى فترة الثمانينات ظهر نظام تخطيط موارد التصنيع و  ،بتخطيط ومراقبة الطاقة اإلنتاجية

Manufacturing Resources Planning System (MRPII)  ليشمل تصنيع وإنتاج
التسعينات ومابعد األلفين  فى فترةأخيرًا المنتج النهائى بالكمية المناسبة وفى الوقت المناسب، و 

ليشمل ليس فقط موارد التصنيع بل امتد ليشمل  فى الشركات نظام تخطيط موارد المشروع ُطبق
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 ,.Umble et al)كامل بين إدارات الشركة وبعضها البعض كافة موارد الشركة وتحقيق الت

2003 ; Akgul & Goziu, 2014 ;  Shannak, 2016). 

ويعرف نظام تخطيط موارد المشروع بأنه نظام معلوماتى تكنولوجى يعمل على مساعدة إدارة 
 صائبالقرار الالشركة على رؤية ومتابعة عملياتها التجارية بكافة أنواعها واالستجابة لها واتخاذ 

إلى  (Moh'd & Smadi, 2016)ويشير  ،(Azevedo et al., 2014)فى الوقت المناسب 
يعمل على تعزيز قدرة الشركة  أن نظام تخطيط موارد المشروع عبارة عن نظام معلوماتى إدارى 

التنافسية فى األسواق سواء المحلية أو الدولية، حيث يعتمد نجاح هذا النظام على اإلدارة الفّعالة 
  والتغييرات التنظيمية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

يربط إدارات  ويقدم الباحثان تعريف شامل لنظام تخطيط موارد المشروع بأنه نظام معلوماتى
الشركة ببعضها البعض من إنتاج وتسويق واحتياجات وموارد بشرية وتمويل وتخزين وعالقات 
العمالء واستخبارات األعمال وغيرها من خالل قاعدة بيانات مركزية تعمل على تجميع ونقل 

اسب ومن البيانات والمعلومات بين جميع إدارات الشركة إلتخاذ القرارات السليمة فى الوقت المن
أجل تحسين األداء بشكل عام، والشكل التالى يوضح النظم الفرعية لنظام تخطيط موارد المشروع 

 لكل إدارة من إدارات الشركة وذلك من خالل قاعدة البيانات المركزية.

 
والتى ُتعبر عن  ولنظام تخطيط موارد المشروع العديد من الفوائد التى تناولتها دراسات وأبحاث متعددة

والتى  (Njihia & Mwirigi, 2014)نذكر منها دراسة مستوى نجاح الشركات فى تطبيق هذا النظام، 
تخفيض للشركات عند التطبيق الناجح لهذا النظام وتتمثل فى :  توصلت إلى مجموعة من الفوائد تتحقق

وتخفيض المخزون بنسبة ، %20، وتخفيض التكاليف اإلدارية بنسبة %22تكاليف التشغيل بنسبة 
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، وتحسين الجدول الزمني للتصنيع %71، وتحسين االستجابة والتسليم في الوقت المحدد بنسبة 71%
  .%71والتوزيع بنسبة 

مجموعة من الفوائد التى تحققت عند  (Tambovcevs & Tambovceva, 2013) دراسة ضيفوتُ 
 : تخطيط موارد المشروع وهى كما يأتى تطبيق نظام

تعزيز أعمال الشركة من خالل تبسيط وتحسين ومراقبة العمليات التجارية ذات األهمية الكبري مثل  
 المشتريات، وشكاوي العمالء، وصيانة المعدات، والحمالت التسويقية وغيرها.

 تخفيض التكاليف وتوفير الوقت في جميع العمليات التجارية. 

 .تسهيل اإلتصاالت وتداول البيانات والمعلومات 

 التحكم في أنشطة المبيعات والترويج وزيادة كفاءة قسم المبيعات. 

 القدرة علي إدارة الموظفين بشكل يساعد على توفير الوقت وتقليل الروتين فى أداء العمل. 

 تحسين استخدام نظام إدارة الجودة التشغيلية للشركة. 

م تخطيط موارد المشروع ضرورة التحول لتطبيق نظا (Makori & Mauti, 2016)واقترحت دراسة 
على خمس منظمات بدولة كينيا، نظرًا لكفاءة هذا النظام فى إدارة المعلومات وتدفقها بسالسة. وقد 

فوائد عديدة أهمها : استغالل الفرص  سيتحققتطبيق هذا النظام  بموجبتوصلت الدراسة إلى أنه 
المتاحة، وتوفير معلومات شاملة ومتكاملة لتقديم خدمات تنافسية للعمالء، وتكوين قاعدة خدمات 

 للعمالء، والتصدى للمخاطر والتهديدات المحتملة ووضع حلول لها. 

لنظام تخطيط موارد  وعلى الرغم من تلك الفوائد السابقة التى تحققها الشركات عند التطبيق الناجح
الشركات اليوم تواجه عولمة األسواق والمنافسة الشرسة فى ظل وجود بيئة معقدة ومتغيرة  المشروع إال أن

والتى يوضحها باستمرار، باإلضافة إلى وجود تحديات تعوق التطبيق الجيد لنظام تخطيط موارد المشروع 
 الشكل التالى.

 

 

 

 

 (2شكل رقم )
 تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع

 من إعداد الباحثان المصدر :

 المشروعتحديات تطبيق نظام تخطيط موارد 

 ماليةتحديات  تكنولوجيةتحديات  بشرية تحديات إداريةتحديات 

 التأثير على مستوى نجاح الشركات فى التطبيق
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لنظام تخطيط موارد المشروع يوضح الشكل السابق أن هناك تحديات تعوق التطبيق الناجح و 
 من أمثلتهاتحديات إدارية وجود منها وتؤثر على مستوى نجاح الشركات فى تطبيق هذا النظام و 

تحديات وجود ، باإلضافة إلى ضعف دعم اإلدارة العليا واعطاء اهتمام غير كافى لتطبيق النظام
نولوجية مثل ضعف مستوى تحديات تك ، وكذلك وجودبشرية مثل مقاومة بعض الموظفين للتغيير

 البنية التحتية )قاعدة البيانات، وشبكة االتصاالت، والحاسبات وملحقاتها، وتقنيات الحماية
تحديات مالية مثل التكلفة المرتفعة لتصميم وتشغيل ....إلخ( الالزمة لتطبيق النظام، وأخيرًا 

 وغيرها. النظام

والتى  (Momoh etal., 2010)دراسة  ونذكر منهاوهذا ما أكدته العديد من الدراسات السابقة 
م، وذلك لتقديم مجموعة من 2001م إلى عام 7111قامت بمراجعة متعمقة لألدبيات من عام 

العوامل التى تسبب فشل تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع فى المؤسسات. وتوصلت الدراسة 
: ارتفاع تكلفة النظام، وسوء إلى أن هناك تسعة عوامل تسبب فشل تطبيق هذا النظام وهى 

التكامل الداخلى بين اإلدارات، وقلة فهم اآلثار والنتائج المترتبة على التطبيق، واالفتقار إلى إدارة 
التغيير، وضعف جودة البيانات، واختالل تكنولوجيا المعلومات، والتدريب المحدود على النظام، 

 إلدارة العليا.وقلة الخبرات الموجودة فى المؤسسة، وقلة دعم ا

التى  فى السنوات السابقة بمراجعة األدبيات (Matende & Ogao, 2013)كما قامت دراسة 
. وتوصلت تلك الدراسة إلى المؤسسات المختلفة نظام تخطيط موارد المشروع فىتطبيق تناولت 

من قبل مقاومة التغيير أنه من أهم التحديات التى تواجه المؤسسات عند تطبيق هذا النظام هو 
وذلك فى حالة إذا لم يتم إدارة وتطبيق نظام تخطيط موارد المشروع بشكل  ،بعض الموظفين

 صحيح.

التعرف على تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد  (Badaei etal., 2015)واستهدفت دراسة 
المشروع فى مؤسسة أصفهان اإليرانية لالتصاالت. وتوصلت الدراسة إلى أهم التحديات التى 

هى : نقص الموارد البشرية ذات الكفاءة  ERPجه تلك المؤسسة عند تطبيقها لنظام الـــ توا
ووجود خلل قلة وجود الكوادر الممثلة فى المديرين التنفيذيين، والقادرة على التعّلم على النظام، و 

 فى قاعدة البيانات المركزية فى ارسال واستقبال البيانات.

على المؤسسة الوطنية  تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع (2072دراسة )موجب، وتناولت 
أن الشركة لم تنجح فى التطبيق بالنسبة إلى  ، وتوصلت الدراسةلألشغال فى اآلبار بالجزائر

المتوقعة لعدة أسباب أهمها : عدم توافر الدعم المستمر من اإلدارة العليا، وعدم كفاية برامج 
  شركة بإدارة التغيير.التدريب، إضافة إلى عدم اهتمام ال
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ضعف تطبيق نظام تخطيط موارد  إلى (Abdelghany et al., 2015) دراسة كما توصلت
، ويرجع ضعف التطبيق إلى منظمات مستحضرات التجميل والفنادقالمشروع وذلك تطبيقًا على 

نب ضعف دعم اإلدارة العليا لفريق التنفيذ، ومقاومة التغيير من جاتحديات ممثلة فى  وجود
  .بعض المرؤوسين، وطول وقت التطبيق

الذى يعوق العمل بالنسبة  أن التحدى (Osnes et al., 2018)وكان من أهم نتائج دراسة 
للشركات متعددة الجنسيات هو أن تلك الشركات أى الشركات األم تحاول السيطرة على عملياتها 
فى الشركات الفرعية التابعة لها فى الدول المختلفة من خالل نظام تخطيط موارد المشروع إال أن 

لروتينية واالستناد إلى الملفات هذه الشركات الفرعية تسعى دائمًا إلى الحفاظ على عملياتها ا
  وبالتالى فإن الشركات الفرعية تواجه مايعرف بمقاومة التغيير. الورقية.

تحديات أخرى تواجه تطبيق نظام تخطيط  (Abd Elmonem et al., 2019)دراسة  وقدمت
على موارد المشروع أهمها : ضعف تكنولوجيا المعلومات، وقلة المعرفة التقنية، وقلة اإلنفاق 

 تحديث برامج النظام، وقلة الدعم من قبل الموردين لبدء تشغيل النظام. 

مراجعة نقدية لثالثة وخمسون دراسة من أصل  (Mahmood et al., 2020)دراسة  عرضتو 
حتى  7111لفترة الزمنية من خالل اتناولت موضوع نظام تخطيط موارد المشروع ( دراسة 706)

تحديد تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع والتى تمثلت فى : دعم  بغرضم، 2072
اإلدارة العليا، وإدارة التغيير، والتدريب والتطوير، والتواصل الفّعال، وإعادة هندسة العمليات 

 واختيار الموردين، وتشكيل فريق المشروع وتمكينه، ومخاطر أمن البيانات.التجارية، 

ناك اهتمام من قبل العديد من البحوث والدراسات بشأن التعرف على ويستنتج الباحثان أن ه
التحديات التى تواجه الشركات عند تطبيقها لنظام تخطيط موارد المشروع، ولكنها لم تربط تلك 
التحديات بمستوى نجاح الشركات فى تطبيق هذا النظام، وكذلك لم تقدم مقياس لمستوى نجاح 

ا أنها لم تقدم توصيات عملية لكيفية التغلب على تحديات تطبيق الشركات فى تطبيق النظام، كم
وبالتالى يسعى هذا البحث بصفة أساسية إلى التعرف على التحديات التى تواجه شركات النظام. 

عند تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع وذلك ووضع حلول لها صناعة األدوية فى مصر 
لقطاع ا لقطاع الخاص أوة لقطاع األعمال العام أو ابعسواء كانت تا باختالف نوع ملكية الشركة

 مستوى نجاح تلك الشركات فى تطبيق النظام. تعزيز أجلمن  المتعدد الجنسية
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 الدراسة االستطالعية : -3
رفة بمشكلة البحث من أجل زيادة المع على أسلوبين ى الدراسة االستطالعيةف تم االعتماد

 بناء الفروض الخاصة بالبحث، على النحو اآلتى : وأبعادها وكذلك
 الدراسة المكتبية : -3/1

استهدفت الدراسة المكتبية جمع البيانات الثانوية المرتبطة بموضوع البحث والتى تتمثل فى 
التحديات التى تواجه الشركات عند تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع، وكذلك أثر هذه 

النشرات واعتمد الباحثان على  هذا النظام.الشركات عند تطبيق التحديات على مستوى نجاح 
 Venkatraman & Fahd, 2016 ; Soliman)من أمثلتها االحصائية والمقاالت والدوريات 

& Karia, 2016 ;  ،2072وزارة التجارة والصناعة،  ; 2072غرفة صناعة األدوية.) 

 المقابالت الشخصية : -3/2
( مقابلة شخصية مع عدد من أعضاء اإلدارة العليا واإلدارة 26عدد )قام الباحثان بإجراء 
فى مصر، ووجهت المقابلة بعدد من األسئلة  محل الدراسة األدوية صناعة الوسطى فى شركات

 :  تناولت
  طبيق نظام تخطيط موارد المشروع.األدوية فى تصناعة مستوى نجاح شركات 
 سة عند تطبيق هذا النظام.ل الدراالتحديات التى تواجه الشركات مح 
 ومستوى النجاح فى تطبيق النظام. عالقة بين تلك التحديات مدى وجود 

وفى ضوء البيانات الثانوية ونتائج المقابلة الشخصية، تمّكن الباحثان من إنهاء الدراسة 
 : اآلتىاالستطالعية وسرد أهم نتائجها على النحو 

 األدوية فى مصر فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع  صناعة أن مستوى نجاح شركات
 والتحديات التكنولوجية.مالية التحديات المتذبذب للغاية نظرًا لوجود تحديات كثيرة مثل 

  وفر نظم المعلومات التقليدية البيانات والمعلومات الدقيقة عن كافة أعمال الشركة والتى تال
 موارد المشروع. ، وهو على عكس مايقدمه نظام تخطيطتؤثر بطبيعتها على أداء الشركة

  أن أكبر تحدى يواجه بعض شركات صناعة األدوية فى مصر هى الروتين، حيث هناك
إهدار كبير للوقت لتسجيل بعض المنتجات الجديدة فى وزارة الصحة، إضافة إلى اإلجراءات 

يؤخر بعض العقاقير التى يحتاجها المتبعة فى الرقابة الدوائية التى تتم من قبل الوزارة مما 
 المواطن للنور.

  التقليدية دون االعتماد على تتبع الشركات التابعة لقطاع األعمال العام أسلوب اإلدارة
كما وجد أن هناك إزدواجية فى الجهد التسويقى لألدوية أساليب علمية حديثة فى اإلدارة، 

 سوق المصرى.المصرية وذلك نظرًا لتعدد الشركات المنتجة فى ال
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  هناك ندرة فى المعلومات عن األسواق المستهدفة والمشاركة فى المعارض الخارجية باإلضافة إلى
تأخر صرف المساندة التصديرية وضعف الخدمات اللوجستية، وتم إيضاح أن هناك خطة فى الفترة 

أتى على م والتى تتضمن األسواق المستهدفة للصادرات والتى ي2027م حتى عام 2072من عام 
ويرى الباحثان  .رأسها األسواق اإلفريقية ثم األسواق العربية تتلوها أسواق دول آسيا الوسطى وروسيا

ديث هو نظام تخطيط موارد المشروع أن ما سبق لن يتحقق إال من خالل إتباع نظام معلوماتى ح
السليمة فى الوقت ألنه قادر على توفير وتدفق المعلومات بانسيابية حتى يتم اتخاذ القرارات 

 المناسب.
  مليون  2ألف دوالر إلى  700ارتفاع تكلفة تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع والتى تتراوح ما بين

بعض  دوالر، وهذه التكلفة مرتبطة بحجم رأس مال الشركة وكذلك حجم إنتاجها، وهو ما يعوق 
 الشركات فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع.

 22األدوية فى مصر، حيث ال يتم تسويق إال نسبة  صناعة سويقية لشركاتضعف القدرات الت% 
قدرتها على تصريف  ضعفل بكامل طاقاتهافقط من الطاقات اإلنتاجية الممكنة وال تعمل المصانع 

وهذا يرجع إلى االستناد إلى بيانات ومعلومات غير كافية عن السوق مما يجعل أن هناك  منتجاتها.
 تماد بشكل دقيق على نظام تخطيط موارد المشروع.حاجة ملحمة لالع

  شركة على  20األدوية فى مصر فى التصنيف العالمى ألعلى صناعة عدم إدراج أى من شركات
( وهو ما يعطى مؤشرًا 7كما هو موضح بالجدول رقم ) مستوى العالم وذلك على أساس اإليرادات

النخفاض مستوى نجاح الشركات محل الدراسة فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع وكذلك 
 وقدرتها التنافسية فى األسواق المختلفة. األدوية صناعة شركاتمؤشرًا النخفاض أداء 

 (7جدول رقم )
 شركة على مستوى العالم حسب اإليرادات 20أول 

 

 

 

 

 

 
     

Source : www.contract pharma.com.     

1 Pfizer $58,523 
2 Novartis $44,420 
3 Merck & Co. $39,811 
4 Sanofi $37,403 
5 GlaxoSmithKline $36,156 
6 AstraZeneca $32,515 
7 Johnson & Johnson $22,396 
8 Eli Lilly & Co. $21,685 
9 Abbott Laboratories $19,894 
10 Bristol-Myers Squibb $19,484 
11 Teva $16,121 
12 Takeda Pharma $14,829 
13 Bayer Schering $14,485 
14 Boehringer-Ingelheim $12,883 
15 Astellas $11,161 
16 Daiichi-Sankyo $10,794 
17 EISAI $8,542 

18 
Otsuka 
Pharmaceutical $8,440 

19 Gilead Sciences $7,390 
20 Mylan $5,404 
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 مشكلة وتساؤالت البحث :  -4
وأحــد أهــم القطاعــات ُتعــد صــناعة األدويــة فــي مصــر إحــدى دعامــات االقتصــاد القــومي، 

بقدر ما ُتسهم به في مجال الرعاية الصحية، وما تحققه من الحيوية فى مجال الصناعة المصرية 
. ويتطلـــب ذلـــك أن يكـــون أداء تعـــود بـــالنفع علـــى المـــواطنين والدولـــة عوائـــد اقتصـــادية واجتماعيـــة

، وهـذا متميـزةشركات صناعة األدوية على درجة عاليـة مـن الكفـاءة مـن أجـل تقـديم خدمـة صـحية 
 مثـل ال يتحقق عن طريق نظام معلوماتي تقليدي، ولكن األمر يحتاج إلـى نظـام معلومـاتي حـديث

يعمـــل علـــى النقـــل الـــدقيق للمعلومـــات بـــين اإلدارات التخـــاذ  نظـــام تخطـــيط مـــوارد المشـــروع والـــذى
 قرارات السليمة فى الوقت المناسب.ال

شــركات بعــض واســتجابًة للتطــورات الدوليــة والعالميــة فــى مجــال صــناعة األدويــة، اتبعــت 
، إال أن بمراجعـة متعـددةصناعة األدوية فى أدائها نظام تخطـيط مـوارد المشـروع لمـا لـه مـن فوائـد 

ســات الســابقة فــى مجــال نظــام تخطــيط مــوارد المشــروع ونتــائج الدراســة االســتطالعية تجســدت الدرا
نجــاح شــركات صــناعة األدويــة فــى مصــر فــى تطبيــق نظــام  تذبــذب مســتويات"مشــكلة البحــث فــى 

  ، ومن ثم يجب تحديد التحديات التى تعوق تطبيق النظام ومعالجتها".تخطيط موارد المشروع

فإنه يمكن ترجمة مشكلة هذا البحث إلى عدد من التساؤالت والمطلوب اإلجابة  وفى ضوء ماسبق
 عليها من خالل التقصى والتحليل، وذلك على النحو اآلتى :

  إلى أى مدى نجحت شركات صناعة األدوية فى مصر فى تطبيق نظام تخطيط موارد
أعمال عام،  : قطاع) المشروع.؟ وهل تتفاوت الشركات فى هذا الصدد طبقًا لنوع الملكية

 .؟(خاص، متعدد الجنسية
  وهل ماهى تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع التى تواجه الشركات محل الدراسة.؟

)قطاع : أعمال تتفاوت الشركات محل الدراسة من حيث هذه التحديات طبقًا لنوع الملكية 
 .؟(خاص، متعدد الجنسيةعام، 

  هل هناك عالقة بين تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع فى الشركات محل الدراسة
)قطاع : طبقًا لنوع الملكية  هذه الشركات فى تطبيق هذا النظام وذلكنجاح مستوى وبين 

 .؟(خاص، متعدد الجنسيةأعمال عام، 
 : البحث أهداف -5

فى التعرف على تأثير تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد  يتمثل الهدف العام للبحث الحالى
األدوية فى مصر فى تطبيق هذا النظام، وبشئ من  صناعة المشروع على مستوى نجاح شركات

 التحديد يهدف هذا البحث إلى ما يأتى :
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  تطبيق نظام تخطيط موارد  فىنجاح شركات صناعة األدوية فى مصر  التعرف على مستوى
 فى مستوى النجاح. ضعفأوجه ال لتحديد المشروع

 المشروع فى الشركات محل  الكشف عن التحديات التى تعترض تطبيق نظام تخطيط موارد
لهذه التحديات إلى التحقق من ما إذا كانت هذه الشركات تتشابه أم تتفاوت  ، إضافةً الدراسة

 (.خاص، متعدد الجنسية)قطاع : أعمال عام، من حيث نوع ملكيتها 
 إذا كانت هناك عالقة بين تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع فى  معرفة ما

فى التطبيق الفعلى  الشركات محل الدراسة وبين مستوى النجاح الذى حققته هذه الشركات
 لهذا النظام.

 فى دعم الجهود  وتوصياته المساهمة عمليًا من خالل النتائج المتوقعة من هذا البحث
التغلب على تحديات و  فى تحسين األداء، الشركات محل الدراسةت المبذولة من قبل إدارا

 .تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع والمؤثرة على مستوى نجاحها فى التطبيق

 أهمية البحث : -6
 تتمثل أهمية هذا البحث فيما يأتى :

  المعلوماتية لشركات صناعة التقنية أحدث النظم  مننظام تخطيط موارد المشروع يعتبر
 األدوية فى مصر.

 فى التعرف على مستوى نجاحها فى تطبيق هذا النظام. مساعدة الشركات محل الدراسة 
  نظامهذا الفى التعرف على تحديات تطبيق الشركات محل الدراسة يساعد البحث. 
 للشركات بصفة عامة ولشركات صناعة األدوية بصفة خاصة يقدم البحث مساهمة علمية 

 فى كيفية التغلب على تحديات تطبيق هذا النظام حتى يتسنى تطبيقه بنجاح ودقة.

 فروض البحث : -7
 تتمثل فروض البحث فيما يأتى :

  شركات فى  اإلدارة العليا واإلدارة الوسطىإدراكات  ذو داللة احصائية بيناليوجد اختالف
وفقًا وذلك تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع  فى النجاح مستوى من حيث  صناعة األدوية

 (.خاص، متعدد الجنسية)قطاع : أعمال عام، لنوع الملكية 
  الشركات فى  اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى إدراكاتاليوجد اختالف ذو داللة احصائية بين

وفقًا وذلك تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع  عوق محل الدراسة من حيث التحديات التى ت
 (.خاص، متعدد الجنسية)قطاع : أعمال عام، لنوع الملكية 
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  تطبيق نظام تخطيط موارد  التى تعوق  تحدياتالالتوجد عالقة ذو داللة احصائية بين
 فى تطبيق النظام. محل الدراسة مستوى نجاح هذه الشركاتو  المشروع

 حدود البحث : -8
  بشركات صناعة األدوية ألنهم الفئة المسئولة االقتصار على اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى

 عن تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع بكفاءة.
 الخـاص والمتعـدد و  قطـاع األعمـال العـاماقتصر البحث على شركات صـناعة األدويـة التابعـة ل

البحــث لعــدة اعتبــارات أهمهــا مــا هــذا شــركات كمجــال لتطبيــق تلــك الالجنســية، ويرجــع اختيــار 
 :        يأتى

ألنهـا تمـس حيـاة  %700يجب أن تكون مطابقـة للمواصـفات العالميـة بنسـبة أن الدواء سلعة  -
 اإلنسان.

تعتبر صناعة األدوية من أغنى الصناعات وأوسعها انتشارًا وأسرعها تطورًا لذلك فهى تحتـاج  -
 يث.إلى اهتمام ودراسات عديدة حتى يمكن النهوض بها لتلحق بركب التطور العلمى الحد

يعد قطاع األدوية من القطاعات االستراتيجية التى تحتل مكانة فـى البنيـان االقتصـادى للدولـة، حيـث  -
مصـنعًا  10مليـار جنيـه، وتـم إنشـاء مـا يقـرب مـن  20بلغ حجم االستثمارات فى هـذا القطـاع حـوالى 

ص العمـــل جديـــدًا تحـــت اإلنشـــاء وهـــو مـــاينعكس تـــأثيره إيجابيـــًا علـــى تـــوفير عشـــرات اآلالف مـــن فـــر 
 (.2073وتوفير العديد من العمالت الصعبة )إتحاد الصناعات المصرية، 

يعــد قطــاع األدويــة مــن القطاعــات الحيويــة فــى مجــال الصــناعة، ويعتبــر أحــد مكونــات النظــام  -
مليــون  600فــى مصــر، حيــث يســتهدف قطــاع األدويــة رفــع معــدل الصــادرات مــن  الصــحى

 (.2072جنيه إلى حوالى مليار جنيه )غرفة صناعة األدوية، 

 منهجية البحث : -9
تتمثـــل منهجيـــة البحـــث فـــي البيانـــات المطلوبـــة للبحـــث ومصـــادر هـــذه البيانـــات، ومجتمـــع البحـــث، 

 واختبار الفروض احصائيًا كما يأتى : ومتغيرات البحث وأساليب التحليل اإلحصائي
 البيانات المطلوبة للدراسة ومصدرها : -9/1
 البيانات الثانوية : -9/1/1

تـــم جمـــع هـــذا النـــوع مـــن البيانـــات مـــن الـــدوريات والمجـــالت العلميـــة المتخصصـــة والكتـــب العربيـــة 
النـدوات والمـؤتمرات إلـى واألجنبية وشبكة المعلومات العالمية، وبنك المعرفـة المصـرى، باإلضـافة 

 والتقارير والنشرات االحصائية عن شركات صناعة األدوية فى مصر.
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 البيانات األولية : -9/1/2
تـم جمــع البيانـات األوليــة مــن المستقصـى مــنهم المسـتهدفين فــى الدراســة الميدانيـة وذلــك باالعتمــاد 

ارد المشــروع التــى علــى تصــميم قائمــة االستقصــاء للتعــرف علــى تحــديات تطبيــق نظــام تخطــيط مــو 
فـى تطبيـق  محـل الدراسـة تواجه الشركات محل الدراسة والكشف عـن مسـتوى نجـاح هـذه الشـركات

 النظام.

 : البحث وعينة مجتمع -9/2
فـــى أعضـــاء اإلدارة العليـــا واإلدارة الوســـطى لشـــركات صـــناعة األدويـــة فـــى  يتمثـــل مجتمـــع البحـــث

( شـركة ال يوجـد 220الدواء فـى مصـر إلـى )مصر، حيث يصل عدد الشركات العاملة فى مجال 
( شـركة تقـوم بعمليـات التصـنيع، بينمـا البـاقى يعـد مكاتـب علميـة 36م إال )2071منها حتى عام 

ــدواء ولكنهــا تعمــل فــى تســويق المنتجــات الدوائيــة.  اقتصــر  وقــدللشــركات وال تعمــل فــى تصــنيع ال
بإعتبــارهم الفئــة المســئولة عــن تطبيــق  مجتمــع البحــث علــى أعضــاء اإلدارة العليــا واإلدارة الوســطى

( شـركات 2) منهـا( شـركة 36لعـدد ) ( مفـردة6016والبـالغ عـددهم ) نظام تخطيط موارد المشروع
 تابعــة للقطــاع ( شــركة72خــاص، و)القطــاع تابعــة لل( شــركة 67)تابعــة لقطــاع األعمــال العــام، و

 والتى يلخصها الجدول التالى.الجنسية  المتعدد

 
مة حجم مجتمع البحث ومن ثـم القيـود الخاصـة بالوقـت والتكلفـة، فقـد اعتمـد الباحثـان ونظرًا لضخا

على أسلوب العينة العشوائية الختبار مفردات الدراسة المستهدفة من مجتمـع البحـث المشـار إليـه، 
 وتم استخدام الصيغة الرياضية الخاصة بتقدير حجم العينة وهى كاآلتى :

2)× ( 2N(z) N = 
2z)×+ ( 2N(e) 
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درجـة المعياريـة عنـد درجـة ثقـة محـددة  (z)حجـم مجتمـع البحـث، و (N)حجم العينـة، و (n)حيث 
 (e)االنحــراف المعيــارى للمجتمــع، و ()، و%12عنــد درجــة ثقــة  13,7فــى نتــائج البحــث وهــى 

ونظــرًا  (.2002)إدريــس،  02,0حجــم الخطــأ المعيــارى المقبــول فــى تمثيــل مجتمــع البحــث وهــى 
لعدم معرفة االنحراف المعيارى لمجتمع البحث، فإنه تقرر االعتمـاد علـى االنحـراف المعيـارى فـى 

( من خالل دراسة استطالعية بغرض اختبار قائمة االستقصاء والتى اشتملت علـى 61,0العينة )
فـــى وبـــالتعويض  عـــدد محـــدود مـــن المفـــردات المشـــابهة تمامـــًا لمفـــردات عينـــة البحـــث المســـتهدفة.

 : اآلتى( مفردة وذلك على النحو 603المعادلة السابقة فإن حجم العينة بلغ )

 حجم العينة =      
6016   (13,7)2  (63,0)2 

 2(63,0) 2(13,7+ ) 2(02,0)  6016 مفردة          603= 

توزيع حجم العينة على شركات صناعة األدوية حسب نوع ولمعرفة حجم العينة لكل قطاع تم 
 )قطاع : أعمال عام، خاص، متعدد الجنسية( والتى يوضحها الجدول التالى.ملكيتها 

   
 متغيرات البحث وأساليب القياس : -9/3
 متغيرات البحث :  -9/3/1

المتغيرات  فى ضوء مشكلة وتساؤالت البحث وأهدافه وفروضه، فإن البحث تضمن مجموعة من
تتمثل فى تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع، وكذلك مستوى نجاح شركات صناعة 
األدوية فى تطبيق هذا النظام، وذلك من أجل تحديد تأثير تلك التحديات على مستوى النجاح فى 

 التطبيق، والشكل التالى يوضح متغيرات البحث.
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 أساليب القياس : -9/3/2
 : والتى تتمثل فيما يأتى على مجموعة من المقاييس االعتمادتم 
  مئوية لقياس مستوى نجاح شركات صناعة األدوية محل الدراسة فى تطبيق النسبة المقياس

نظام تخطيط موارد المشروع، حيث يتكون هذا المقياس من أربعة بدائل ممثلة فى )أقل من 
. ثم تم (%700إلى  %13، من %12إلى  %27، من %20إلى  %22، من 22%

( يشير إلى عدم الموافقة التامة، 7استخدام ليكرت المتدرج من خمس نقاط، حيث إن الرقم )
( يشير إلى الموافقة التامة، وذلك لقياس مستوى نجاح الشركات محل الدراسة 2بينما الرقم )

ادة صياغتها فى تطبيق النظام، وقد تم تنمية متغيرات المقياس وتطويع بعض العبارات وإع
 Shang) بالشكل المطلوب حتى تتناسب مع طبيعة عمل شركات صناعة األدوية فى مصر

& Seddon, 2002 ; Tambovcevs & Tambovceva, 2013 ; Njihia & Mwirigi, 
2014 ; Shannak, 2016). 

 ( يشير إلى عدم الموافقة التامة، 7مقياس ليكرت المتدرج من خمس نقاط، حيث إن الرقم )
تطبيق نظام تخطيط موارد  ( يشير إلى الموافقة التامة، وذلك لقياس تحديات2ينما الرقم )ب

تطويع بعض العبارات وإعادة صياغتها بالشكل تنمية متغيرات المقياس و ، وقد تم المشروع
 Saharia et)المطلوب حتى تتناسب مع طبيعة عمل شركات صناعة األدوية فى مصر 

 هناك عالقة حقيقية؟  هل 

نوع هل تختلف هذه التحديات بإختالف 
 الشركاتملكية 

 هل نجحت الشركات فى تحقيق ذلك؟

 (6شكل رقم )
 نموذج وصفى لمتغيرات البحث

 التابع المتغير
مستوى نجاح شركات صناعة 

 األدوية فى تطبيق النظام

 المتغيرات المستقلة
تحديات تطبيق نظام 
 تخطيط موارد المشروع

 شركات صناعة األدوية
أعمال عام / قطاع : )

 خاص/ متعدد الجنسية(
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al., 2008 ;  Soliman & Karia, 2016 ; Venkatraman  & Fahd, 2016 ; 

AboAbdo et al., 2019). 
  مقياس الخصائص الديموجرافية، وذلك من خالل مجموعة من األسئلة المغلقة ذات

 ابات البديلة لقياس ملكية الشركة )قطاع : أعمال عام، خاص، متعدد الجنسية(.االستج

 األساليب اإلحصائية المستخدمة : -9/4
تــم إخضــاع البيانــات للتحليــل اإلحصــائى واختبــار صــحة الفــروض باســتخدام الحاســب اآللــي مــن 

( كمــا SPSSخــالل بعــض األســاليب التــي توفرهــا حزمــة البــرامج اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة )
 يأتى :

 ـــة : أسللللوع ملاملللل االرتبلللا  ألفلللا والثبـــات فـــي  وذلـــك بغـــرض التحقـــق مـــن درجـــة اإلعتمادي
وتــم إختيــار هــذا األســلوب مــن بــين أســاليب التحليــل وذلــك لقدرتــه علــى  المقــاييس المســتخدمة،

 قياس درجة اإلتساق الداخلي بين المحتويات المتعددة للمقياس المستخدم.

 ممثلــــة فــــي الوســــط الحســــابي)كمقياس للنزعــــة المركزيــــة(  : األسللللاليب اإلحصللللائية الوصلللل ية
 .كمقياس للتشتت(واإلنحراف المعياري )

 :وذلــك للتحقــق مــن نــوع وقــوة العالقــة بــين المتغيــر التــابع   أسلللوع اإلنحللدار واإلرتبللا  المتلللدد
تحـــديات ( والمتغيـــرات المســـتقلة )مســـتوى نجـــاح شـــركات صـــناعة األدويـــة فـــى تطبيـــق النظـــام)

 .(تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع

   تجــاه أحــد يعتبــر أســلوب تحليــل التبــاين أحــادى اال :أسلللوع تحليللل التبللادى أحللادى االتجللا
متغيـرات تستخدم في تحليل العالقة بـين المتغيـر التـابع وعـدد مـن الالتي  األساليب اإلحصائية
كما يهدف هذا األسلوب إلى التحقق من وجود عالقة بين المتغير  .بحثالمستقلة الخاضعة لل

. هـــذا باإلضـــافة إلـــى تحديـــد درجـــة المســـتقلةقل أو عـــدد مـــن المتغيـــرات التـــابع والمتغيـــر المســـت
التشابه أو االختالف بين مجموعتين من األفراد أو األشياء على أسـاس عـدد مـن الخصـائص 

 .أو العوامل كمتغيرات مستقلة

ختبـــارات اإلحصـــائية علـــى عـــدد مـــن اإلاعتمـــد الباحثـــان ، فقـــد ختبـــار فـــروض البحـــثبالنســـبة إلو 
فـى  المسـتخدمة ختبـارات اإلحصـائيةوتتمثـل اإل ،اإلشـارة إليهـا السـابق المصاحبة ألساليب التحليـل

 : أتىفيما ي البحث

 مســتوى نجــاح شــركات صــناعة األدويــة محــل الدراســة  خــتالفإللتعــرف علــى مــدى  2إختبــار كــا
 بإختالف نوع الملكية )قطاع : أعمال عام، خاص، متعدد الجنسية(.
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  ـــار ـــل التF-testإختب ـــاين ، المصـــاحبة ألســـلوب تحلي ـــار أحـــادى االتجـــاهب ـــك بغـــرض إختب ، وذل
مســتوى نحــو  واإلدارة الوســطى اإلدارة العليــا إدراكــاتالفــروض الخاصــة بتحديــد اإلخــتالف فــي 

نجــاح هــذه الشــركات محــل الدراســة فــى تطبيــق نظــام تخطــيط مــوارد المشــروع، وكــذلك تحــديات 
 (.نوع الملكية )قطاع : أعمال عام، خاص، متعدد الجنسيةبإختالف التطبيق 

  إختبــارF-test ختبــار إ، وT-test  المصــاحبة ألســلوب تحليــل اإلنحــدار المتعــدد وذلــك بغــرض
: تحــديات  تحــديات تطبيـق نظــام تخطــيط مــوارد المشــروعختبـار الفــرض الخــاص بالعالقــة بــين إ

ومســـتوى  ،()المتغيـــرات المســـتقلة إداريـــة، تحـــديات بشـــرية، تحـــديات تكنولوجيـــة، تحـــديات ماليـــة
 المتغيـر) فـى تطبيـق نظـام تخطـيط مـوارد المشـروع محل الدراسة صناعة األدوية شركاتنجاح 
 (. التابع

 : الدراسة الميدانية واختبار الفروض -11
 ملدل االستجابة على قوائم االستقصاء : -11/1

والتى تم توزيع استمارة االستقصاء  (بلغت أعداد المستقصى منهم )اإلدارة العليا، واإلدارة الوسطى
، وذلك فى شركات صناعة األدوية فى مصر، ويمكن توضيح معدالت ( فرداً 603)عليهم 

استجابة )نسبة الردود( للمستقصى منهم بالشركات محل الدراسة لقائمة االستقصاء الموجهة إليهم 
 التالى.من خالل الجدول 

من تجميعها  انالقوائم المستلمة التى تمّكن الباحث يتضح من بيانات الجدول السابق أن عدد 
، وهى نسبة مقبولة فى البحوث %16,13استجابة  ( قائمة استقصاء بنسبة213بلغت )

والمعروفة  إلى استخدام طريقة االستقصاء من خالل المقابلة الشخصيةاإلجتماعية، ويرجع ذلك 
 %16,13 وتعكس نسبة وكذلك طريقة االستقصاء من خالل اإلنترنت. بارتفاع نسب االستجابة

استقصاء  وائمق( 70التمثيل الصادق للبيانات واختبار التحليل االحصائى، وقد تم استبعاد عدد )
بلغت أعداد  إما لعدم اكتمال البعض منها أو لعدم الثقة فى إجابات البعض اآلخر، وبالتالى

( قائمة استقصاء من اإلدارة العليا واإلدارة 223القوائم الصحيحة والصالحة للتحليل االحصائى )
 فى مصر محل الدراسة. دويةالوسطى فى شركات صناعة األ
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 : فى المقاديس المستخدمة فى البحثتقييم االعتمادية والصالحية  -11/2
، ية للمقاييس المستخدمة فى البحثالخطوات األساسيعتبر تقييم االعتمادية والصالحية إحدى 

فى المقاييس المستخدمة فى قياس العشوائية وزيادة درجة الثبات اء وذلك من أجل تقليل أخط
 ، على النحو اآلتى :البحث

 :بحث تقييم االعتمادية/الثبات للمقاديس المستخدمة فى ال -11/2/1
الدرجـة التـي يتمتـع بهـا المقيـاس المسـتخدم فـي تـوفير  ُيشير مفهوم الثقـة / الثبـات فـي القيـاس إلـى

نتــائج متســقة فــي ظــل ظــروف متنوعــة ومســتقلة ألســئلة متعــددة، ولكــن بقيــاس نفــس الخاصــية أو 
الموضـوع محــل االهتمـام وباســتخدام نفـس مجموعــة المستقصـي مــنهم. وقـد تمثلــت الخطـوة األولــى 

 اعتمد عليه ذىثبات والصدق للمقاييس الفي تقييم ال ا البحثملية تحليل البيانات األولية لهذفي ع
لمتغيـرات المتعلقـة ، وذلك قبـل مناقشـة نتـائج عمليـة تحليـل البيانـات الخاصـة بكافـة اىالحال بحثال

وللتأكـد مـن درجـة الثبـات فـي المقـاييس المسـتخدمة تـم اسـتخدام معامـل . سـاؤالتهوت بحـثبمشكلة ال
باعتباره أكثر أسـاليب اختبـار الثبـات  Alpha Correlation Coefficientاالرتباط كرونباخ ألفا 

داللــة وذلــك مــن خــالل تقيــيم درجــة التناســق الــداخلي بــين محتويــات المقيــاس الخاضــع لالختبــار. 
ــًا للمبــادع العامــة  لتنميــة واختبــار المقــاييس فــي البحــوث االجتماعيــة فقــد تقــرر اســت بعاد أي ووفق

الختبــار الثقــة، والــذي يحصــل علــى معامــل ارتبــاط إجمــالي  الخاضــعة بحــثمتغيــر مــن متغيــرات ال
وفيمـــا يـــأتى  (.2002)إدريـــس، 60,0بينـــه وبـــين المتغيـــرات األخـــرى فـــي نفـــس المقيـــاس أقـــل مـــن 

 فى الجدول التالى. فة المقاييس المستخدمة فى البحثتناول درجة اإلتساق الداخلى فى كا

 
(، 12,0( و )12,0كرونباخ قد تراوحت ما بين )يتضح من نتائج الجدول السابق أن قيمة ألفا 

حيث أظهرت نتائج تحليل االعتمادية أن معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس مستوى نجاح 
(، وكذلك 16,0ككل كان مرتفع )الشركات محل الدراسة فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع 

خطيط موارد المشروع ككل حيث بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس تحديات تطبيق نظام ت
من الصفر،   P-Valueحيث اقتربت المعنوية الحقيقية  %12( وذلك بدرجة ثقة قدرها 12,0)
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وتعتبر هذه القيم مقبولة بالشكل الذى يعكس توافر االعتمادية والثقة بمتغيرات البحث وهذه 
 تالية.تحليل اإلحصائية اللمراحل الالنتائج تدعم الثقة فى متغيرات البحث وتؤكد صالحيتها 

 : الصدق للمقاديس المستخدمة فى البحثتقييم الصالحية/ -11/2/2
ُيشير مفهوم الصالحية أو الصدق إلي مدي قدرة المقياس علي قياس ما ُيفترض قياسه، وبغرض 

حـــدوث أخطـــاء القيـــاس  ولتفـــادى زيـــادة التحقـــق مـــن درجـــة مصـــداقية المقيـــاس الخاضـــع لالختبـــار
 باستخدام أكثر من طريقة وذلك على النحو اآلتى : اقام ينالمنتظمة والعشوائية، فإن الباحث

 : Face Validityالتأكد مى الصدق الظاهرى  -11/2/2/1
والتــى تتضــمنها  ود المقــاييس المســتخدمة فــى البحــثبالمراجعــة الدقيقــة لكافــة بنــ تقــوم هــذه الطريقــة

اإلدارة اإلدارة العليـــا و  م عـــرض هـــذه المقـــاييس علـــى بعـــض أعضـــاءقائمـــة االستقصـــاء، وأيضـــًا تـــ
فى مصـر محـل الدراسـة إلبـداء وجهـة نظـرهم فيهـا، وبنـاًء عليـه  دويةالوسطى بشركات صناعة األ

ى حتـــ فـــى بعـــض بنـــود هـــذه المقـــاييس ســـواء بالحـــذف أو اإلضـــافة تـــم إجـــراء عـــدد مـــن التعـــديالت
 شركات صناعة األدوية فى مصر. عمل تتناسب مع طبيعة

 : Content Validityالتأكد مى صدق المحتوى  -11/2/2/2
ــًا لهــذه الطريقــة قــام الباحثــ بتحديــد وتعريــف البنــود المختلفــة لكــل مقيــاس بشــكل دقيــق، وتــم  انوفق

مراجعــة الدراســات الســابقة التــى ُأجريــت فــى نظــام تخطــيط مــوارد المشــروع بمــا يســاعد علــى تنميــة 
 دويـــةالمقـــاييس المختلفـــة، وأيضـــًا تـــم إجـــراء دراســـة اســـتطالعية علـــى بعـــض شـــركات صـــناعة األ

علــى  ان. كمـا حــرص الباحثـالـدقيق لمتغيـرات البحــث التحديــد العاملـة فـى مصــر، بمـا يســاعد علـى
. وقـد تـم نظام تخطيط مـوارد المشـروعتطبيق  التغلب على تحدياتوجود أسئلة مفتوحة عن كيفية 

اإلدارة مـــــن اإلدارة العليـــــا و  فـــــرد( 66اختبـــــار قائمـــــة االستقصـــــاء ميـــــدانيًا وذلـــــك بعرضـــــها علـــــى )
ف مـن هـذا اإلجـراء هـو اختبـار القائمـة حتـى ، حيث تـم ابـالغ المستقصـى مـنهم بـأن الهـدالوسطى

اليتــرددوا فــى ذكــر أى مالحظــات أو كتابــة أى تعليقــات تفيــد فــى التصــميم النهــائى للقائمــة. وبنــاًء 
 خاص ببعض التفسيرات. منهالغوى و  منهاعليه تم إجراء بعض التعديالت فى القائمة 

 : Intrinsic Validityالتأكد مى الصدق الذاتى  -11/2/2/3
يعبر الصدق الذاتى عن درجة االرتباط بـين الصـدق والثبـات، ويمكـن حسـابه إحصـائيًا مـن خـالل 

 : ربيعى لمعامل الثبات وذلك كما يأتىالجذر الت
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أخذ  البحثمن الجدول السابق أن الصدق الذاتى للمقاييس المستخدمة فى  انيستنتج الباحث

 درجات عالية، على الرغم من وجود تحفظات عديدة على استخدام هذه الطريقة وأهمها :
  دائمًا معامالت الثبات عبارة عن كسر من الواحد الصحيح، ودائمًا نحصل على قيمة أكبر

 منها )حيث إن جذر أى كسر عشرى أكبر منه(، وذلك نتيجة الستخراج جذرها التربيعى.
 اهل تمامًا المبدأ الرئيس الذى يربط بين مفهومى الصدق والثبات، بمعنى أن هذه الطريقة تتج

أن كل اختبار صادق ثابت، وليس كل اختبار ثابت صادق، فمفهوم الثبات أوسع من مفهوم 
 الصدق حيث يتضمن اختبارات صادقة وأخرى غير صادقة.

ط البسيط بين متغيرات ( يوضح مصفوفة اإلرتبا1وباإلضافة إلى ما سبق فالجدول التالى رقم )
، وذلك متغيراتال( بين  Pearsonتم حساب معامل االرتباط البسيط )بيرسون ، حيث البحث

. فكلما اقتربت قيمة معامل االرتباط نوية العالقة بين متغيرات البحثللتعرف على قوة واتجاه ومع
من الواحد الصحيح دلَّ ذلك على قوة االرتباط بين المتغيرين، وتدل اإلشارة الموجبة على أن 

أن هناك  فهذه المصفوفة توضحالعالقة طردية وتدل اإلشارة السالبة على أن العالقة عكسية. 
جميع أبعاد مقياس تحديات تطبيق نظام وذو داللة احصائية بين  ارتباط ايجابى وقوى إلى حد ما
 فى تطبيقها لهذا النظام. محل الدراسة شركاتالنجاح مستوى تخطيط موارد المشروع وبين 

 باإلضافة إلى أنها تحقق صدق المفاهيم للمقاييس المستخدمة فى البحث.
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ة وهى )مستوى ونظرًا ألن جميع المتغيرات التى تم تنميتها فى االستقصاء وتتعلق بأبعاد منفصل
نجاح الشركات محل الدراسة فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع، وتحديات تطبيق النظام(، 
وال يتضمن كل منها مجموعات منفصلة تقيس نفس الخاصية فإنه لم يتم استخدام طرق أخرى 

 للتحقق من صدق المقاييس المستخدمة فى البحث.

 : بحثنتائج اختبار فروض ال -11/3
اليوجد اختالف ذو "الفرض على أنه هذا ينص نتائج اختبار الفرض األول :  -11/3/1

اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى فى شركات صناعة األدوية من حيث  إدراكاتداللة احصائية بين 
أعمال  : قطاعمشروع وذلك وفقًا لنوع الملكية )فى تطبيق نظام تخطيط موارد الالنجاح مستوى 

حيث يمكن تقسيم شركات صناعة األدوية فى مصر من حيث  ."(متعدد الجنسية خاص، عام،
الخاص، و األعمال العام، : قطاع كل من نوع الملكية إلى ثالثة أنواع وهى شركات تابعة ل

( أن شركات صناعة األدوية التابعة لقطاع 2المتعدد الجنسية، ويتضح من الجدول رقم )و 
لقطاع الخاص فإن باطيط موارد المشروع، أما فيما يتعلق األعمال العام ال تطبق نظام تخ

من أعضاء اإلدارة العليا والوسطى يرون أن القطاع الخاص ُيطبق نظام تخطيط عضو  (726)
أن مستوى نجاح تلك الشركات فى تطبيق ( عضو يرون 12، باإلضافة إلى أن )موارد المشروع

فيما يخص . أما %12 - %27اوحة ما بين بة المتر نظام تخطيط موارد المشروع يقع فى النس
 هذا من أعضاء اإلدارة العليا والوسطى يرون أنعضو ( 11لقطاع المتعدد الجنسية فإن )ا

( عضو يرون أن مستوى 17القطاع ُيطبق نظام تخطيط موارد المشروع، باإلضافة إلى أن )
وبناًء  .%700 - %13ن نجاح تلك الشركات فى تطبيق النظام يقع فى النسبة المتراوحة ما بي

على ماسبق يتضح وجود اختالفات بين المستقصى منهم الممثلين فى اإلدارة العليا والوسطى فى 
فى تطبيق نظام  محل الدراسة من حيث مستوى نجاح تلك الشركات محل الدراسة الشركات

 كما هو 2طبقًا إلختبار كا %2تخطيط موارد المشروع وذلك وفقًا لنوع ملكيتها عند مستوى 
 الجدول التالى.بموضح 
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مقياس مستوى نجاح شركات صناعة ل ه تبّين من نتائج التحليل الوصفىوالجدير بالذكر أن

( متغير أن 76فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع والذى يحتوى على )األدوية محل الدراسة 
منهم )اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى( بشركات صناعة األدوية التابعة  : مستوى إدراك المستقصى

للقطاع الخاص متوسط نسبيًا لمستوى نجاح تلك الشركات فى تطبيق نظام تخطيط موارد 
المشروع وذلك استنادًا على المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى، ويرى الباحثان أن مستوى 

هذا النظام فى دعم القدرة التنافسية فى األسواق  قصورفى  النجاح المتوسط نسبيًا ممثالً 
المختلفة، كما أنه لم يقلل تكاليف التشغيل والتكاليف اإلدارية بالشكل المطلوب، فضاًل عن 
قصوره فى تحسين اإلنتاجية، ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية، كما لم يكن لديه قدرة كافية للتخفيف 

ن ثم التقليل من األعمال الروتينية، وذلك على عكس مستوى من عدد المستندات الورقية وم
إدراك كل من اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى للشركات التابعة للقطاع المتعدد الجنسية حيث يكون 

 التالى.أنظر الجدول  من التوضيح لمزيدى النجاح فى تطبيق هذا النظام. و مرتفع نسبيًا لمستو 
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وذلك بغرض تحديد  One-Way ANOVAكما تم تطبيق أسلوب تحليل التباين أحادى اإلتجاه 

األدوية محل  صناعة مدى اإلختالف فى إدراكات اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى فى شركات
الدراسة نحو مستوى نجاح الشركات فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع بإختالف نوع الملكية 

، وخاص، ومتعدد الجنسية(. ويتحدد اإلتجاه نحو مستوى نجاح الشركات فى ل عام)قطاع : أعما
التطبيق من خالل السؤال الثالث فى القائمة الذى يحتوى على أربعة عشر متغير فرعى، حيث 

وذلك فى الجدول التالى رقم  (02,0، 07,0إن قيمة )ف( معنوية عند مستوى داللة إحصائية )
يوجد اختالف  فرض العدم وقبول الفرض البديل الذى ينص على أنهومن ثم يجب رفض  (.70)

فى شركات صناعة األدوية من  اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى إدراكاتذو داللة احصائية بين 
 : قطاع) فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع وذلك وفقًا لنوع الملكية النجاححيث مستوى 

  . (أعمال عام، خاص، متعدد الجنسية
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اليوجد اختالف ذو "الفرض على أنه هذا ينص :  نتائج اختبار الفرض الثانى -11/3/2
اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى فى الشركات محل الدراسة من حيث  إدراكاتداللة احصائية بين 

أعمال  : قطاع)التحديات التى تعوق تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع وذلك وفقًا لنوع الملكية 
حيث اشتمل مقياس إدراكات اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى فى  ."(متعدد الجنسيةخاص، عام، 

( متغير رئيس 6رد المشروع على )الشركات محل الدراسة نحو تحديات تطبيق نظام تخطيط موا
 ( متغير فرعى وذلك بعد التأكد من أنها تحتوى على درجة عالية من الصدق والثبات. ومن26)و

( تبّين أن هناك تحديات كثيرة تواجه الشركات محل الدراسة 77خالل الجدول التالى رقم )
بإختالف نوع ملكيتها وذلك عند تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع والتى تعتبر السبب المباشر 

نجاح تلك الشركات فى تطبيق النظام، ويمكننا سرد هذه  تذبذب مستوياتوالمسئول عن 
ًا لنوع ملكية الشركات )قطاع : أعمال عام، وخاص، ومتعدد الجنسية( على النحو التحديات وفق

 اآلتى :
  تطبيق تتمثل التحديات التى تواجه شركات صناعة األدوية التابعة لقطاع األعمال العام فى

التكلفة المرتفعة لتصميم وتشغيل النظام، قلة كفاية الموارد المالية لصيانة النظام فى : 
األجهزة، ضعف الميزانيات المخصصة لشراء أنظمة حماية المعلومات، قلة المخصصات 
المالية لشراء التطبيقات والبرامج الجاهزة التى يحتاجها النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، 

تية )مثل قاعدة البيانات، وشبكة االتصاالت، والحاسب وملحقاتها، ضعف مستوى البنية التح
وتقنيات الحماية ....إلخ( الالزمة لتطبيق النظام، تقادم أجهزة الحاسب وأنظمتها، قصور 
الدعم الفنى مثل عدم توافر الصيانة لضمان استمرار عمل النظام بشكل جيد، وجود ضعف 

النظام، وجود خلل فى قاعدة البيانات المركزية فى فى شبكات اإلنترنت الالزمة الستخدام 
إرسال واستقبال البيانات الالزمة من اإلدارات المختلفة، ضعف دعم اإلدارة العليا وإعطاء 

الميل إلى االستمرار فى تطبيق الطريقة القديمة فى العمل،  اهتمام غير كافى لتطبيق النظام،
عمل الجماعى، تواجه الشركة ما يعرف بالغش فقدان الشركة إلدارة فّعالة تعتمد على ال

وأخطاء فى التقارير الخاصة بها، مقاومة بعض الموظفين للتغيير، انخفاض ثقة بعض 
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الموظفين فى قدراتهم على استخدام النظام، ندرة الكوادر الفنية المتخصصة فى تحليل 
 حاسب اآللى.وتصميم النظام والبرمجة والصيانة، قلة المعرفة الكافية بتقنيات ال

 تطبيق  وتتمثل التحديات التى تواجه شركات صناعة األدوية التابعة للقطاع الخاص فى
وجود خلل فى ، وجود ضعف فى شبكات اإلنترنت الالزمة الستخدام النظام النظام فى :

ضعف  قاعدة البيانات المركزية فى إرسال واستقبال البيانات الالزمة من اإلدارات المختلفة،
قلة المخصصات المالية لشراء  نيات المخصصة لشراء أنظمة حماية المعلومات،الميزا

انخفاض ثقة  التطبيقات والبرامج الجاهزة التى يحتاجها النظام لتلبية احتياجات المستفيدين،
ندرة الكوادر الفنية المتخصصة فى تحليل  بعض الموظفين فى قدراتهم على استخدام النظام،

نقص الوعى بأهمية الحماية واألمن المعلوماتى لدى  مجة والصيانة،وتصميم النظام والبر 
بالمعلومات المستخرجة من النظام، والخوف من تسرب  بعض الموظفين، ضعف االهتمام

المعلومات بسبب عدم توافر األمان فى النظام، كما ُطبق النظام فى بعض إدارات الشركة 
 دون األخرى.

  فىكات صناعة األدوية التابعة للقطاع المتعدد الجنسية وتتمثل التحديات التى تواجه شر 
قاعدة البيانات المركزية فى إرسال واستقبال البيانات وجود خلل فى  تطبيق النظام فى :

سبب عدم توافر األمان فى الخوف من تسرب المعلومات ب الالزمة من اإلدارات المختلفة،
وتصميم النظام والبرمجة والصيانة، ندرة الكوادر الفنية المتخصصة فى تحليل و  ،النظام

ووجود ضعف فى شبكات اإلنترنت الالزمة الستخدام النظام. ولمزيد من التوضيح أنظر 
 الجدول التالى.



26 

 

 

وذلك بغرض تحديد  One-Way ANOVAكما تم تطبيق أسلوب تحليل التباين أحادى اإلتجاه 
األدوية محل صناعة إدراكات اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى فى شركات  مدى اإلختالف فى

تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع بإختالف نوع الملكية )قطاع : أعمال  تحدياتالدراسة نحو 
 الرابعالتطبيق من خالل السؤال  تحدياتعام، وخاص، ومتعدد الجنسية(. ويتحدد اإلتجاه نحو 
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متغير فرعى، حيث إن قيمة )ف( معنوية  (26و)متغير رئيس  (6)فى القائمة الذى يحتوى على 
ومن ثم يجب  (.72وذلك فى الجدول التالى رقم ) (02,0، 07,0عند مستوى داللة إحصائية )

يوجد اختالف ذو داللة احصائية  رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذى ينص على أنه
فى الشركات محل الدراسة من حيث التحديات التى  دارة العليا واإلدارة الوسطىإدراكات اإلبين 

أعمال عام، خاص، : قطاع )تعوق تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع وذلك وفقًا لنوع الملكية 
 (.متعدد الجنسية

 

عالقة ذو داللة  "التوجد الفرض على أنههذا ينص :  نتائج اختبار الفرض الثالث -11/3/3
احصائية بين التحديات التى تعوق تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع ومستوى نجاح هذه الشركات 

يناقش هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائى المتعلق بتحديد نوع ودرجة  محل الدراسة فى تطبيق النظام".
نجاح شركات صناعة األدوية فى ومستوى تخطيط موارد المشروع  تحديات تطبيق نظامالعالقة بين 
 Multipleبتطبيق أسلوب تحليل االرتباط واالنحدار المتعدد  انولتحقيق ذلك قام الباحث ،تطبيق النظام

Regression Analysis  تخطيط موارد  تحديات تطبيق نظامللتحقق من نوع ودرجة هذه العالقة بين
ومستوى نجاح شركات صناعة األدوية فى فى الشركات محل الدراسة كمتغيرات مستقلة، المشروع 

فى تخطيط موارد المشروع  لتحديات تطبيق نظامكمتغير تابع، وكذلك األهمية النسبية  تطبيق النظام
وذلك من خالل طريقة فى تطبيق النظام  محل الدراسة مستوى نجاح شركات صناعة األدويةبعالقتها 
 التالى.جدول على النحو اآلتى كما يتضح من ال Enterاإلدخال 
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 ما يأتى : السابقيتضح من الجدول 

  ومستوى نجاح الشركات محل تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع  تحدياتنوع وقوة اللالقة بيى
ق تطبي تحدياتتوجد عالقة خطية موجبة ذات داللة احصائية بين  : الدراسة فى تطبيق النظام

فى نظام تخطيط موارد المشروع وبين مستوى نجاح الشركات محل الدراسة فى تطبيق النظام 
 %7,12محل الدراسة )مأخوذة بصورة إجمالية(، وأن هذه العالقة تمثل  األدويةشركات صناعة 

تحدى من  ُوجدوهذه العالقة طردية حيث كلما  (R)وفقًا لمعامل االرتباط المتعدد فى النموذج 
على مستوى نجاح ذلك  أّثرنظام تخطيط موارد المشروع فى الشركات محل الدراسة تحديات تطبيق 

تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع فى تحديات . كما أن الشركات محل الدراسة فى تطبيق النظام
من  (R2)وفقًا لمعامل التحديد فى النموذج  %3,26الشركات محل الدراسة يمكن أن تفسر حوالى 

  النظام. مستوى نجاح الشركات فى تطبيقالتباين الكلى فى 

 تطبيق  تحدياتتبين أن جميع  تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع : األهمية النسبية لتحديات
مستوى نظام تخطيط موارد المشروع تتمتع بعالقة خطية موجبة ذات داللة احصائية فيما بينها وبين 

يمكنها تحسين  صناعة األدوية. وهذا يعنى أن شركات طبيق النظامفى ت األدويةشركات  نجاح
التغلب على التحديات التى من خالل  مستوى نجاحها فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع

 ، مالية(.تكنولوجية ،بشرية ،إدارية)تحديت  نظامالتطبيق تواجهها عند 

توجد عالقة ذو داللة قبول الفرض البديل الذى ينص على أنه و وفى ضوء ما تقدم، فقد تقرر رفض فرض العدم 
مستوى نجاح هذه الشركات محل و احصائية بين التحديات التى تعوق تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع 

وذلك بعد أن أظهر نموذج تحليل االنحدار المتعدد أن هناك عالقة جوهرية عند  ،الدراسة فى تطبيق النظام
 تحديات التطبيق ومستوى النجاح فى التطبيق.بين  F-Test وفقًا إلختبار 02,0، 07,0مستوى معنوية 
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 النتائج اللامة : -11
هذا البحث من خالل التقصى والتحليل التحقق من مدى نجاح شركات صناعة األدوية  استهدف

فى مصر ممثلة فى قطاع األعمال العام والخاص والمتعدد الجنسية فى تطبيق نظام تخطيط 
وارد المشروع، والكشف عن أهم التحديات التى تعترض تطبيق هذا النظام والتى تؤثر على م

إذا كانت هناك عالقة حقيقية بين  مماالبحث التحقق  استهدفطبيقه، كما مستوى نجاح ت
تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع فى شركات صناعة األدوية محل الدراسة وبين 

هذا البحث  توصلمستوى النجاح الذى حققته هذه الشركات فى التطبيق الفعلى لهذا النظام. وقد 
 إلى مجموعة من النتائج الهامة والمتمثلة فى :

  كات صناعة األدوية التابعة للقطاع الخاص متذبذب فى تطبيق نظام أن مستوى نجاح شر
تخطيط موارد المشروع حيث أن مستوى نجاحها محصور فى النسبة المئوية المتراوحة ما 

(، فى حين أن مستوى نجاح شركات صناعة األدوية التابعة للقطاع %12-%27بين )
حيث أن مستوى نجاح تلك الشركات  المتعدد الجنسية مرتفع نسبيًا فى تطبيق هذا النظام

(، أما الشركات التابعة لقطاع %700-%13فى النسبة المئوية المتراوحة ما بين )محصور 
 األعمال العام فهى ال تطبق نظام تخطيط موارد المشروع.

  بشركات صناعة األدوية التابعة للقطاع  كل من اإلدارة العليا والوسطىمستوى إدراك أن
ق نظام تخطيط موارد المشروع، بيًا لمستوى نجاح تلك الشركات فى تطبيالخاص متوسط نس

فى دعم القدرة التنافسية فى األسواق المختلفة، كما أنه لم  ويرجع ذلك إلى ضعف هذا النظام
فى تحسين  ضعفهيقلل تكاليف التشغيل والتكاليف اإلدارية بالشكل المطلوب، فضاًل عن 

من  قليللتأنه لم يساعد على ا، كما لتلك الشركات اإلنتاجية، ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية
عدد المستندات الورقية ومن ثم التقليل من األعمال الروتينية، وذلك على عكس مستوى 
إدراك كل من اإلدارة العليا والوسطى للشركات التابعة للقطاع المتعدد الجنسية حيث يكون 

وبالتالى فهناك اختالفات فى إدراكات تفع نسبيًا لمستوى النجاح فى تطبيق هذا النظام. مر 
اإلدارة العليا والوسطى فى الشركات محل الدراسة من حيث مستوى نجاحها فى تطبيق نظام 

 تخطيط موارد المشروع وفقًا لنوع ملكيتها.

  نوع ملكيتها وذلك عند تطبيق أن هناك تحديات كثيرة تواجه الشركات محل الدراسة بإختالف
نظام تخطيط موارد المشروع والتى تعتبر السبب المباشر والرئيسى عن مستوى نجاح تلك 

تتمثل التحديات التى تواجه شركات صناعة األدوية التابعة ، حيث الشركات فى تطبيق النظام
شغيل النظام، قلة التكلفة المرتفعة لتصميم وت : فى عند تطبيق النظام لقطاع األعمال العام

كفاية الموارد المالية لصيانة األجهزة، ضعف الميزانيات المخصصة لشراء أنظمة حماية 
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المعلومات، قلة المخصصات المالية لشراء التطبيقات والبرامج الجاهزة التى يحتاجها النظام 
شبكة لتلبية احتياجات المستفيدين، ضعف مستوى البنية التحتية )مثل قاعدة البيانات، و 

االتصاالت، والحاسب وملحقاتها، وتقنيات الحماية ....إلخ( الالزمة لتطبيق النظام، تقادم 
أجهزة الحاسب وأنظمتها، قصور الدعم الفنى مثل عدم توافر الصيانة لضمان استمرار عمل 
النظام بشكل جيد، وجود ضعف فى شبكات اإلنترنت الالزمة الستخدام النظام، وجود خلل 

البيانات المركزية فى إرسال واستقبال البيانات الالزمة من اإلدارات المختلفة، فى قاعدة 
ضعف دعم اإلدارة العليا وإعطاء اهتمام غير كافى لتطبيق النظام، الميل إلى االستمرار فى 
تطبيق الطريقة القديمة فى العمل، فقدان الشركة إلدارة فّعالة تعتمد على العمل الجماعى، 

ما يعرف بالغش وأخطاء فى التقارير الخاصة بها، مقاومة بعض الموظفين تواجه الشركة 
للتغيير، انخفاض ثقة بعض الموظفين فى قدراتهم على استخدام النظام، ندرة الكوادر الفنية 
المتخصصة فى تحليل وتصميم النظام والبرمجة والصيانة، قلة المعرفة الكافية بتقنيات 

 الحاسب اآللى.

 عند تطبيق  التى تواجه شركات صناعة األدوية التابعة للقطاع الخاص تتمثل التحديات
وجود ضعف فى شبكات اإلنترنت الالزمة الستخدام النظام، وجود خلل فى  النظام فى :

قاعدة البيانات المركزية فى إرسال واستقبال البيانات الالزمة من اإلدارات المختلفة، ضعف 
الميزانيات المخصصة لشراء أنظمة حماية المعلومات، قلة المخصصات المالية لشراء 

يحتاجها النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، انخفاض ثقة التطبيقات والبرامج الجاهزة التى 
بعض الموظفين فى قدراتهم على استخدام النظام، ندرة الكوادر الفنية المتخصصة فى تحليل 
وتصميم النظام والبرمجة والصيانة، نقص الوعى بأهمية الحماية واألمن المعلوماتى لدى 

مستخرجة من النظام، والخوف من تسرب بعض الموظفين، ضعف االهتمام بالمعلومات ال
المعلومات بسبب عدم توافر األمان فى النظام، كما ُطبق النظام فى بعض إدارات الشركة 

 دون األخرى.

 عند  تتمثل التحديات التى تواجه شركات صناعة األدوية التابعة للقطاع المتعدد الجنسية
المركزية فى إرسال واستقبال البيانات قاعدة البيانات وجود خلل فى  تطبيق النظام فى :

سبب عدم توافر األمان فى الخوف من تسرب المعلومات ب الالزمة من اإلدارات المختلفة،
وتصميم النظام والبرمجة والصيانة، ندرة الكوادر الفنية المتخصصة فى تحليل و  ،النظام

 ووجود ضعف فى شبكات اإلنترنت الالزمة الستخدام النظام.

 ك عالقة حقيقية بين تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع سواء كانت وجدت هنا
تحديات إدارية أو تحديات بشرية أو تحديات تكنولوجية أو تحديات مالية فى شركات صناعة 

 األدوية محل الدراسة وبين مستوى نجاحها فى تطبيق هذا النظام.
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 توصيات البحث : -12
ى، ولتحقيــق الهــدف األساســى فــي ضــوء نتــائج الدراســة الميدانيــة ونتــائج التحليــل اإلحصــائ

والتــى يمكــن أن تســاهم فــى تعزيــز مســتوى نجــاح شــركات . فقــد تــم تنــاول توصــيات البحــث بحــثلل
مـن صناعة األدوية فى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع والتغلب على تحديات تطبيقـه، وذلـك 

  .الجدول التالييتم عرضها فى والتي  Action Planخطة عمل تنفيذية  خالل التركيز على
 (76جدول رقم )

 توصيات البحث
مجال 
 التوصية التوصية

المسئول عى 
 متطلبات وآليات التنفيذ التنفيذ

. تحـــــــــــــديات 7
نظــــام تخطــــيط 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد 

 المشــــــــروع

التغلـــب علـــى 
التحــــــــــــــــــديات 
التــــــى تعــــــوق 
تطبيـــق نظـــام 
تخطــــــــــــــــــــــــــيط 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد 
المشـــروع فـــى 

 الشركـــــــة

 اإلدارة العليا
 اإلدارة الوسطى

عقد ورش عمل لجميع الموظفين لشرح  -
الفوائد المتوقع أن تحصل عليها الشركة 

 من خالل تطبيق هذا النظام.
إنشاء مركز تدريبى متخصص لتدريب  -

جميع الموظفين على تطبيق هذا النظام 
على أن يتضمن هذا المركز خبراء 

 رين.ومستشا
عقد ندوات وإجتماعات دورية لجميع  -

الموظفين لشرح كيفية التغلب على 
 التحديات التى تعوق تطبيق هذا النظام.

تخصيص جزء من ميزانية الشركة  -
لشراء أجهزة حاسب آلى حديثة، وكذلك 

 لشراء برامج لهذا النظام.
عقد ندوات لحث وإقناع المسئولين  -

وبعض الموظفين بأن تطبيق هذا النظام 
لن يؤثر على وضعهم الوظيفى ولن ينزع 
منهم االختصاصات والسلطة بل سيحافظ 

 على مراكزهم الوظيفية.
اعتماد نظام مدروس وعادل للثواب  -
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مجال 
 التوصية

 التوصية
المسئول عى 

 التنفيذ
 متطلبات وآليات التنفيذ

والعقاب يكافئ ماديًا ومعنويًا كل من يقلل 
نطاق عمله، من العيوب واألخطاء ضمن 

ويعاقب ماديًا ومعنويًا كل من يستمر فى 
 الوقوع فى األخطاء والعيوب.

إنشاء وحدة خاصة بدراسة شكاوى  -
الموظفين ومعالجتها بشكل مرضى وحتى 

 يتحقق التواصل الدائم مع الموظفين.
. نظـــــــــــــــــــــــــام 2

تخطـــيط مـــوارد 
 المشروع

تحقيــق نجــاح 
تطبيـــق نظـــام 
تخطــــــــــــــــــــــــــيط 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد 

 المشروع

 عليااإلدارة ال
 اإلدارة الوسطى

عقد ندوات لشرح كيفية التغلب على  -
 تحديات تطبيق هذا النظام.

الدعم القوى والمستمر من قبل اإلدارة  -
 العليا.

تكوين فريق إدارة النظام على أن يتمتع  -
 بمستوى عال من المهارة والمعرفة.

إعادة هندسة عمليات األعمال بشكل  -
 النظام.موسع قبل البدء فى تطبيق 

تدريب المستخدمين وتعليمهم على أن  -
يتمتعوا بمستوى تعليم عال ومهارات 

 تكنولوجية جيدة.
االتصاالت الفّعالة سواء بين  -

المستويات اإلدارية أو بين وظائف 
 الشركة.

االعتماد على المورد الجيد للنظام  -
والذى يقوم بتقديم الدعم المعرفى والتقنى 

 يق.والفنى الالزم للتطب
وضع خطة ورؤية واضحة المعالم  -
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مجال 
 التوصية

 التوصية
المسئول عى 

 التنفيذ
 متطلبات وآليات التنفيذ

 لتطبيق النظام.
تغيير ثقافة اإلدارة أو ما يعرف بالثقافة  -

 التنظيمية وإدارة التغيير.
مراقبة وتقييم األداء فى إدارة النظام من  -

خالل تحديد اإلنجازات التى تم تحقيقها 
ومقارنتها باألهداف المخطط لها 

 والمطلوبة.

طبيق الناجح لنظام تخطيط موارد المشروع فى شركات إطار مقترح للت -13
 صناعة األدوية فى مصر :

فى إطار مجموعة النتائج التى تم التوصل إليها، سعى الباحثان إلى وضع إطار من أجل 
التطبيق الناجح والفّعال لنظام تخطيط موارد المشروع فى الشركات محل الدراسة، حيث يرى 

طبيق الناجح للنظام البد ن التغلب على تحديات تطبيق النظام الباحثان أنه لضمان ذلك الت
المتمثلة فى التحديات اإلدارية والبشرية والتكنولوجية والمالية من خالل االلتزام بعوامل نجاح 
التطبيق وهى : دعم اإلدارة العليا، وإعادة هندسة العمليات، والتدريب والتعليم، واالتصاالت 

ّرد الجيد للنظام، وضبط الهيكل التنظيمى، وتغيير الثقافة التنظيمية، والقدرة الفّعالة، ومتابعة المو 
، مع األخذ فى الحسبان ثالثة اعتبارات هامة هى : على إدارة التغيير، ومتابعة وتقييم األداء

وجود خطة زمنية للتطبيق، وحجم رأس المال، وتكلفة البرنامج. مما ينعكس ذلك على تحسين 
قليل التكاليف وتسهيل إجراءات العمل وزيادة القدرة التنافسية وتحقيق ميزة تنافسية أداء الشركة وت

يط موارد وغيرها من الفوائد التى سوف تجنيها الشركات فى حال التطبيق الكفء لنظام تخط
 المشروع، وهو ما يوضحه الشكل التالى.
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ارمع األخذ فى االعتب  
رمع األخذ فى االعتبا  

  ممثلة فى

 من خالل

  ممثلة فى

 الوصول إلى

(4شكل رقم )  

إطار مقترح للتطبيق الناجح لنظام تخطيط موارد 

 المشروع فى الشركات محل الدراسة

التطبيقققققققق 

النققققققققققا   

لنظقققققققققققققام 

تخطقققققققققيط 

مقققققققققققوارد 

 المشروع

 تحديات تطبيق النظامالتغلب على 

تحديات 

 إدارية

تحديات 

 بشرية

تحديات 

 تكنولوجية
تحديات 

 مالية

 االلتزام بعوامل نجاح التطبيق

دعم 

اإلدارة 

 العليا

تغيير 

الهيكل 

 التنظيمى

  

المّورد 

الجيد 

 للنظام

االتصاالت 

 الفعّالة

التدريب 

 والتعليم

إعادة 

هندسة 

 العمليات

الثقافة 

 التنظيمية

 التطبيق النا   للنظام وارتفاع كفائته وهذا مؤشر على :

وجود ميزة 

 تنافسية

زيادة 

القدرة 

 التنافسية

تسهيل 

إجراءات 

 العمل

تقليل 

 التكاليف

تحسين 

 األداء

إدارة 

 التغيير

وجود خطة 

 زمنية للتطبيق

حجم رأس مال 

 الشركة

 تكلفة البرنامج

مراقبة 

وتقييم 

 األداء
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 البحوث المستقبلية المقترحة : -14
تحــديات تطبيــق نظــام تخطــيط مــوارد المشــروع توضــيح  بحــث الحــالى حــاولعلــى الــرغم مــن أن ال

وأثرها على مستوى نجاح شركات صناعة األدوية فى مصر فى تطبيق هذا النظـام، إال أن نطـاق 
 لى وجـود مجـاالت لبحـوثها ُتشير إإلي هذا البحث واألساليب المستخدمة فيه والنتائج التى توصل

 :  بين هذه المجاالت البحثية ما يأتى أخرى مستقبلية، ومن
 .دراسة تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع فى شركات اإلتصاالت فى مصر 

 .دراسة أثر نظام تخطيط موارد المشروع فى تحقيق التكامل بين إدارات الشركات 

 تحسين جودة المنتجات وتطويرها. دراسة أثر نظام تخطيط موارد المشروع فى 

 .دراسة دور نظام تخطيط موارد المشروع فى تحسين الصورة الذهنية لدى الشركات 
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