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 امللخص:

أثر اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع في شركات االتصاالت األردنية، واعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي،  إلىهدفت الدراسة التعرف 

( موظف وقد اعتمدت الدراسة العينة 217حيث استهدفت العاملين في مستوى اإلدارتين العليا والوسطى في شركات االتصاالت األردنية، والتي يعمل بها )

أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  إلى( موظف، وتوصلت الدراسة 153طبقية املتناسبة، حيث بلغت عينة الدراسة )العشوائية ال

(P≤0.05في إدارة املشاريع ب )ا مجاالته( لليقظة االستراتيجية بأبعادها )اليقظة التنافسية، واليقظة التكنولوجية، واليقظة التجارية، واليقظة البيئية

وإدارة موارد  مجتمعة )إدارة نطاق املشروع، وإدارة الجدول الزمني في املشروع، وإدارة تكلفة املشروع، وإدارة جودة املشروع، وإدارة تكامل املشروع،

، شركات االتصاالت األردنيةاملشروع، وإدارة اتصاالت املشروع، وإدارة مخاطر املشروع، وإدارة مشتريات املشروع، وإدارة أصحاب املصلحة في املشروع( في 

( في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع بأبعادها P≤0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) لهاوأن لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة 

في شركات االتصاالت األردنية، كما أن لها   وإدارة جودة املشروع( إدارة نطاق املشروع، وإدارة الجدول الزمني في املشروع، وإدارة تكلفة املشروع، مجتمعة )

إدارة تكامل املشروع، وإدارة موارد املشروع، ( في مجاالت وسائل إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة )P≤0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 ( في شركات االتصاالت األردنية.يات املشروع، وإدارة أصحاب املصلحة في املشروعوإدارة اتصاالت املشروع، وإدارة مخاطر املشروع، وإدارة مشتر 

تعزيز االهتمام بمعلومات اليقظة االستراتيجية ملا لها من أهمية كمورد معلوماتي استراتيجي، من  أهمهاقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات 

، والتعريف بأهمية هذه ت االتصاالت األردنية لضمان الترتيبات التنظيمية التي تكفل عملهاخالل إنشاء وحدات أو خاليا لليقظة االستراتيجية في شركا

من خالل إعداد دورات تأهيلية في هذا املجال، وتعزيز االهتمام باليقظة البيئية في شركات االتصاالت األردنية والتي  املعلومات لكافة املستويات االدارية

كاليقظة التشريعية واليقظة السياسية واليقظة القانونية واليقظة   ،راتيجية األخرى التي لم تشملها األنواع الرئيسيةكافة أنواع اليقظة االست تشمل

من خالل االهتمام بالتشريعات والقوانين واملنتجات الصديقة للبيئة وتعزيز الوعي للموظفين باألمور وذلك االجتماعية، واليقظة التنظيمية وغيرها 

تعزيز االهتمام باملعايير الدولية إلدارة املشاريع في شركات االتصاالت األردنية وخاصة ادارة مخاطر املشروع، وادارة نطاق و املتعلقة في هذه املجاالت 

املوظفين للحصول على الشهادات الدولية املعتمدة في هذا املجال، وتشجيعهم على املشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل  املشروع من خالل تحفيز

 التي تعقد في مجال إدارة املشاريع.  

 شركات االتصاالت األردنية.  ؛املجاالت املعرفية؛ إدارة املشاريع ؛اليقظة االستراتيجية الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:

التكنولوجية، والبيئية، والتنافسية، ك جوانب، ومن عدة البيئة الخارجية  تغيرات وتحوالت وتقلبات سريعة وجوهرية في تشهد املنظمات املعاصرة 

ما أسهمت به العوملة من اتساع حدود املنافسة  إلى مما يضفي عليها صفة التعقيد واالضطراب، إضافة ؛واالقتصادية، والتجارية، والسياسية وغيرها

  األصول القائم على و ، املعرفةاالقتصاد املبني على  إلىنتقال السريع لقد أصبحت املنظمات تسعى لال وتجاوزها جميع الحدود الجغرافية، و وحّدتها 

 باملعلومة،  واألكثراملعرفية والفكرية، 
ً
الساعي ملواكبة التطورات الحاصلة في البيئة الخارجية للمنظمة باستمرار، فلم تعد املنظمات بحالة و ارتباطا

قبل وقوعها مما يتيح لها السبق في التحرك قبل املنافسين، وهذا يتطلب مراقبة  األحداثانتظار التغيرات للقيام بردة الفعل بل عليها استباق معرفة 
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  الضعيفة للحصول على املعلومات االستباقية وبشكل مستمر اراتاإلشبكل جوانبه ورصد  املحيط
ً
  تحسبا

ً
وهذا ما  القتناص الفرص لألخطار وسعيا

، وإن إدارة املشاريع تستلزم وجود أدوات ومعايير لدى املديرين واملنسقين القائمين عليها تساعدهم في إدارة وتخطيط باليقظة االستراتيجية يشار إليه

، واملعايير الخاصة بإدارة املشاريع التي أصدرتها (PMI)املعرفية التي أصدرها معهد إدارة املشاريع  املجاالتوجدولة ورقابة املشروع، ومن أهم هذه املعايير 

أثر اليقظة  وبيان  بأنواعها اليقظة االستراتيجية وأهمية مفهوملتسليط الضوء على هذه الدراسة جاءت  ولقد(ISO) نظمة الدولية للمعايير امل

 .أمنية، وشركة أورانجشركة باملتمثلة و  شركات االتصاالت األردنيةاالستراتيجية في إدارة املشاريع في 

 :أهمية الدراسة

 من الناحية العلمية في  أهميتهاتستمد هذه الدراسة 
ً
في إدارة املشاريع وبيان  تسليط الضوء على املعايير الدولية واملجاالت املعرفية املعتمدة عامليا

وبيان  و  ،بأنواعها املختلفة االستراتيجيةتسليط الضوء على اليقظة ، و املعرفية  مدى أهمية اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع املتمثلة بمجاالتها

ومنسقي املشاريع نحو السعي  مديري كشف الجوانب الغامضة التي قد تواجه املشروع منذ بدايته وحتى نهايته، وتوجيه  من نواحيأثرها في إدارة املشاريع 

 تخدام معلومات اليقظة االستراتيجية.القتناص الفرص، وتجنب التهديدات، واستغالل عامل الوقت؛ لرد الفعل بشكل استباقي باس

طبيعتها وأنشطتها في استقراء   باختالفوطنية ال منظماتناومنسقي املشاريع في  مديري بيان مدى أهمية تبني بالتطبيقية  أهميتهاوتكتسب الدراسة 

 ،واغتنام الفرصللتمكن من استشراف املستقبل  ؛ونشرها ، وتحليلها ،من املحيط الخارجي بجمعها القادمةالجزء الخفي من اإلشارات الضعيفة 

عم التي تدنتائج مثل هذه الدراسات التطبيقية  إلىالحاجة املاسة  إلى، إضافة ه ومراقبتهوتنفيذ ،له تخطيطالو  ، باملشروع بدءالأثناء وتجنب التهديدات 

والتي بنجاحها تتحقق ألهمية اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع  االهتمامالوطنية في تبني نهج لغرس ثقافة بقيم وفلسفة عمل جديدة تولي  املنظمات

  أنهاوخاصة األهداف االستراتيجية لها 
ً
  تعتبر موردا

ً
 .املنظمةال يقل أهمية عن بقية موارد  استراتيجيا

 :أهداف الدراسة

، ويتفرع من هذا الهدف شركات االتصاالت األردنيةفي املشاريع  إدارة  فيأثر اليقظة االستراتيجية  إلىالتعرف  يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في

 الفرعية، تتمثل فيما يلي: األهدافمجموعة من 

لمجرررراالت املعرفيررررة فررري إدارة املشرررراريع وخاصررررة الترررري تررررم إضررررافتها فررري اإلصرررردار السررررادس للرررردليل املعرفرررري إلدارة املشرررراريع األهميررررة النسرررربية ل إلررررىالتعررررف  .1

PMBOK® Guide والتي تم اعتمادها كمعايير عاملية إلدارة املشاريع في املعهد الوطني األمريكي للمعايير  كإدارة أصحاب املصلحة(ANSI). 

، وألهميررة دورهررا االسررتراتيجي فرري كشررف الجوانررب الغامضررة فرري املحرريط القتنرراص بأنواعهررا املختلفررة ليقظررة االسررتراتيجيةية لاألهمية النسب إلىالتعرف  .2

 الفرص، وتجنب التهديدات، واستغالل الوقت؛ لرد الفعل بشكل مسبق.

ة أثررر اليقظرررة االسررتراتيجية املتمثلررة بأنواعهرررا: )اليقظررة البيئيررة، واليقظرررة التكنولوجيررة، واليقظررة التجاريرررة، واليقظررة التنافسررية( فررري إدار  إلررىالتعرررف  .3

 املشاريع بكافة مجاالتها.

رر: )إدارة نطررراق املشررررو  إلرررىالتعرررف  .4 ع، وإدارة الجررردول الزمنررري للمشرررروع، أثرررر اليقظرررة االسرررتراتيجية فرري مجررراالت تحقيرررق أهرررداف إدارة املشررراريع املتمثلرررة بر

 وإدارة تكلفة املشروع، وإدارة جودة املشروع(.

ررر: )إدارة مررروارد املشررروع، وإدارة اتصررراالت املشرررروع، إلرررىالتعرررف  .5  أثررر اليقظرررة االسرررتراتيجية فرري مجررراالت وسرررائل تحقيررق أهرررداف إدارة املشررراريع املتمثلررة بر

 شروع، وإدارة أصحاب املصلحة في املشروع.وإدارة مخاطر املشروع، وإدارة الشراء في امل

 :مشكلة الدراسة

 ,Wheelen, Hunger, Hoffman & Bamford, 2015     تحقيق رسالتها إلىللوصول في تنفيذ استراتيجيات املنظمات  الخطوة األولى تعتبر املشاريع

للوفاء بإنجازها بالوقت والتكلفة والجودة  ؛جميع القرارات الالزمة واتخاذ ،وجدولتها ، إدارة فاعلة تقوم بالتخطيط ألنشطتها املشاريع تتطلبو  (،(48

ورقابة وتخطيط دارة إ املشاريع في  ومنسقو  مديروا تتطلب أدوات ووسائل ومعايير تساعد  إن إدارة املشاريعأهدافها املنشودة،  إلىوالوصول  ، هااملخطط ل

 ،والبيئية ،والسياسية ،واالجتماعية ،االقتصادية ،هذا يتطلب منهم التيقظ الدائم للمحيط الخارجي بجميع جوانبهو  ،أهدافه إلىلوصول ل املشروع

قد تحمل تأثيرا قد يحول دون تحقيق أهداف  التي و غامضة الواضحة و العلومات امل يحمل الكثير منهذا املحيط أن  إلىإشارة وغيرها  ،والتكنولوجية

في شركات  تحقيق أهداف املشروع فيثر ؤ ة التي يمكن أن تواملعلومات الغامض الضعيفةوجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على اإلشارات املشروع 

 ،وتحليلها ،إذا لم نتمكن من التعامل معها بجمعها بشكل مباشر أو غير مباشر املتمثلة بر )شركة زين، شركة اورانج، شركة أمنية( االتصاالت االردنية

  إدارة فياليقظة االستراتيجية  أثر ما " السؤال الرئيس التالي:في مشكلة الدراسة ويمكن صياغة ، على إدارة املشروع وعكسها ،ونشرها ،وتوثيقها

 " ؟شركات االتصاالت األردنيةفي  املشاريع
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لدراسة:  أنموذج ا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: أنموذج الدراسة1شكل )

 :املصادر التالية وبتصرف باالعتماد على الباحثان إعداداملرجع: نموذج الدراسة من 

 االستراتيجية(: أبعاد املتغير املستقل )اليقظة  •

; Lesca, 1997  ،2013،  فالته ;2017ملين، و عمر  ;2017بلحاج،  ;2017محمود،  ،2018حنان. 

 أبعاد املتغير التابع )إدارة املشاريع(: •

PMI, 2017; ISO, 2012; Schwalbe, 2014 2017عنبر، و ; دهليز . 

 فرضيات الدراسة:

متغيرررات الدراسررة ملعرفررة أثررر اليقظررة االسررتراتيجية فرري إدارة املشرراريع فرري شررركات االتصرراالت األردنيررة تررم باالعتمرراد علررى مشرركلة الدراسررة ومررا تقتضرريه 

 صياغة الفرضيات التالية:

، التنافسية( لليقظة االستراتيجية بأبعادها )اليقظة 0.05P≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) :(1oHالفرضية الرئيسية األولى ) 

 ( في إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية.البيئيةواليقظة التكنولوجية، واليقظة التجارية، واليقظة 

( لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت  0.05P≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) : (2oHالفرضية الرئيسية الثانية )

 تحقيق أهداف إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية.

مجاالت  ( لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في 0.05P≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (:3oHالفرضية الرئيسية الثالثة ) 

 وسائل إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية.

 :مراجعة األدبيات السابقة

 :
ً
 مراجعة االدبيات السابقة في البيئة العربية: أوال

دراسة تطبيقية على   -( بعنوان: "أثر اليقظة االستراتيجية في فعالية اتخاذ القرارات: الدور املعدل لنظم دعم القرار2018الشوابكة ) دراسة  •

ة، ة التكنولوجياليقظة االستراتيجية بأبعادها املتمثلة باليقظة البيئية، واليقظة التنافسية، واليقظتناولت الدراسة  :"شركات االدوية االردنية

 إلى( موظف للوصول 210، وشملت كافة املديرين من مستوى اإلدارة العليا والوسطى في شركات االدوية األردنية والبالغ عددهم )واليقظة التجارية

، لليقظة االستراتيجية بابعادها في فعالية اتخاذ القرارات (P≤0.05وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) إلىوتوصلت الدراسة أهدافها، 

، وأوصت الدراسة بضرورة التأكيد على خاذ القراراتوكما بينت الدراسة وجود تأثير لنظم دعم القرار في تحسين أثر اليقظة االستراتيجية في فعالية ات

لى تطوير آليات لتعزيز اليقظة االستراتيجية فيها من خالل توفير الدعم اإلداري، استمرار دعم وإلتزام اإلدارات في شركات االدوية األردنية بالعمل ع

 واملالي، واملعنوي الالزم لذلك، لتمكينها من مواكبة املتغيرات البيئية املتسارعة.
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ة واملتوسطة: دراسة ميدانية  بعنوان: "تأثير نظام املعلومات على اليقظة االستراتيجية في املؤسسات الصغير والتي جاءت ( 2018دراسة حنان ) •

إلقاء الضوء على القيمة االستراتيجية للمورد املعلوماتي وإعطاء نظام املعلومات واليقظة  إلى هذه الدراسة هدفت :على بعض املؤسسات الجزائرية"

 إلىتوصلت الدراسة ، و مؤسسة (80االستراتيجية مكانة أكبر وأهم، وشملت مجموعة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية والتي بلغ عددها )

 وأساليب إدارية حد
ً
 جديدا

ً
يثة للتعامل مع التغيرات البيئية، وتسخير الكفاءات البشرية الالزمة لتولي مهام اليقظة االستراتيجية ضرورة تبني فكرا

 من نسيج املؤسسة لتشكيل   إلىاملهارة والخبرة في التعامل مع املعلومة ومعالجتها، أضافة  إلىوالتي تحتاج 
ً
تأهيل فرق من اليقظين حتى يصبحوا جزءا

 .املستقبل عامل حسم في مواجهة غموض

تطبيقية  ( بعنوان: "آليات تطبيق اليقظة االستراتيجية باملؤسسات االقتصادية الجزائرية "نموذج مقترح": دراسة 2017دراسة عمر وملين ) •

أساسيات اليقظة االستراتيجية، ومكوناتها، وطرقها، وأساليبها، وإظهار أهمية التكيف  إلىهدفت الدراسة التعرف بمؤسسة اإلسمنت بالشلف": 

صادية  والتفاعل مع البيئة من أجل تطبيق مفهوم اليقظة االستراتيجية وتقديم نموذج مقترح لتطبيق آليات اليقظة االستراتيجية باملؤسسات االقت

اليقظة االستراتيجية، والذي يتكون من ثالث لجان؛ األولى مختصة باليقظة التنافسية )للتعرف على  اقتراح نموذج لجهاز الدراسة وتناولت، الجزائرية

شف عن  املنافسين الحاليين واملستقبليين وكل ما له عالقة بهم واالستراتيجيات املتبعة من قبلهم(، والثانية مختصة باليقظة التكنولوجية )للك

يادين التقنية والتكنولوجية(، والثالثة مختصة باليقظة التجارية )لالهتمام بالزبائن والنشاطات التجارية  التطورات واملستجدات الحاصلة في امل

 للمنافسين ومختلف موردي املواد األولية(.

هدفت الدراسة ن": ي املؤسسات األهلية في فلسطي( بعنوان: "أثر املجاالت املعرفية إلدارة املشاريع على جودة املشروع ف 2017دراسة دهليز وعنبر ) •

دور تلك املعايير في زيادة جودة املشروع والعالقة بينهما. و مدى تطبيق املؤسسات األهلية في قطاع غزة للمعايير الدولية إلدارة املشاريع،  إلىالتعرف 

( منسق ومدير مشروع، وتكونت  560عددهم ) والبالغتكون مجتمع الدراسة من مديري ومنسقي املشاريع في املنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة و 

وجود عالقة بين توفر املعايير الدولية إلدارة املشاريع املتمثلة باملجاالت املعرفية  إلى( منسق ومدير مشروع، وتوصلت الدراسة 220عينة الدراسة من )

 
ً
 .وبين زيادة جودة املشروع وكانت إدارة موارد املشروع أكثر املعايير تأثيرا

:
ً
 في البيئة األجنبية: السابقة  مراجعة االدبيات ثانيا

 An Investigation on Virtual Information Modeling بعنوان:" Didehvar, Teymourifard, Mojtahedi and Sepasgozar (2018)دراسة   •

Acceptance Based on Project Management Knowledge Areas نمذجة املعلومات االفتراضية باالعتماد على املجاالت  " "التحقيق من قبول

جاءت الدراسة لتسليط الضوء على فوائد وتحديات نمذجة املعلومات االفتراضية كأسلوب جديد مبتكر في مجال  : املعرفية إلدارة املشاريع"

أظهرت نتائج الدراسة أن  ، و البناء في مدينة طهران في ايرانتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باالعتماد على املجاالت املعرفية إلدارة املشاريع في قطاع 

أن اهم املزايا والتحديات املتعلقة باستخدام نماذج املعلومات االفتراضية تتعلق بمجال التكامل وأن تنفيذ نماذج  إلىن يشيرون من املستجوبي 64%

ات قيقة للمعلوماملعلومات االفتراضية له تأثير كبير على إدارة تكامل املشروع مقارنة مع املجاالت املعرفية األخرى إلدارة املشاريع وأن اإلدارة الد

 االفتراضية أمر ضروري لتحسين أداء املشروع وكفاءته. 

 Intrinsic motivation for knowledge sharing- competitiveبعنوان: "  Carvalho de Almeida, Lesca and Canton (2016دراسة )  •

intelligence process in a telecom company"  هدفت : عمليات الذكاء التنافس ي في شركة االتصاالت" -"الدافع الجوهري لتبادل املعرفة

 للموظف من مشاركة املعرفة فيما بتعلق بالبيئة التنافسية للشرك
ً
 أو رادعا

ً
تمثلت و ة، الدراسة استكشاف املتغيرات أو السلوكيات التي تشكل دافعا

إبراز أهمية وجود  أنه من الضروري  إلىتوصلت الدراسة نات في أمريكا الالتينية، و عينة الدراسة في شركة اتصاالت توفر االتصاالت الصوتية والبيا

تنفيذ هذا النظام وضمان  إلىنظام معلومات لدعم مشاركة املعرفة بشكل عام وخاصة في عمليات الذكاء التنافس ي، ويجب على املمارسين االنتباه 

العالقات هي احدى طرق دعم كافي لجمع املعلومات، وتقاسمها لتصبح بذلك وسيلة فعالة لتسهيل التفاعل بين األفراد وتبادل املعرفة، وان دعم 

انه على املديرين توخي الحذر في استخدام املكافآت وخاصة في أنشطة  إلىتحفيز الدوافع الذاتية مثل االجتماعات الرسمية لتبادل املعرفة، إضافة 

 تبادل املعرفة.  

 A study of project management knowledge and sustainable outcomes inبعنوان: "   Dunmark, Baroudi, and Pullen (2015دراسة )   •

Thailand’s reproductive health projects "املجاالت املعرفية إلدارة املشاريع والنتائج املستدامة في قطاع الصحة اإلنجابية في تايالند" "  :

تحديد العالقة بين إدارة املشاريع الخاصة بمشاريع الصحة اإلنجابية في تايالند والنتائج املستدامة لها في ضوء مدى مساهمة  إلىالدراسة  هذه  هدفت

تبين من نتائج الدراسة أن مشاريع الصحة اإلنجابية في تايالند تعتمد على دليل إدارة و إدارة املشاريع في تحقيق النتائج طويلة األجل أو املستدامة؛ 

فية ونتائج  املشاريع في املجاالت املعرفية، وأن هناك مجاالت معرفية تؤثر في تنفيذ ونجاح املشاريع وهناك عالقة بين استخدام هذه املجاالت املعر 

 على أن إدارة نطاق املشروع وإدارة التكامل في املشروع، وإدارة الجودة في املشروع كانت أكثر املجاالت  إلىاملشروع وتوصلت الدراسة 
ً
املعرفية تأثيرا
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أظهرت نتائج   النتائج املستدامة ملشاريع الصحة اإلنجابية وأن جميع املجاالت املعرفية املدرجة تؤثر في تحقيق النتائج املستدامة بشكل متفاوت، كما

 النتائج املرجوة من هذه املشاريع. إلىالدراسة وجود نقص في عمليات إدارة املشاريع والتي تضمن الوصول 

 Aspects Regarding the Competitive Strategy in Companies with Technologic Vigilance (Part II)"    بعنوان:  Savescu (2014دراسة ) •

" "
ً
قدمت هذه الدراسة بعض الجوانب املتعلقة باليقظة  : "الجوانب املتعلقة باالستراتيجية التنافسية في الشركات املتيقظة تكنولوجيا

أن نقل التكنولوجيا   إلىتوصلت الدراسة و التكنولوجية كأداة جيدة وفعالة تستخدم في تقييم املشاريع، وبناء االستراتيجيات التنافسية في املنظمات، 

ا ينتج عنه  عنصر أساس ي في االبتكار، فاالبتكار هو "إنتاج، واستيعاب، واستغالل الحداثة، في املجاالت االقتصادية واالجتماعية الناجحة." فعادة م

اتها اإلبداعية واإلنتاجية؛ للتمكن  سياسات املنظمات، وقدر  إلىسلعة أو خدمة، أو عمليات تحسين مستمرة في املنظمة. ويجب أن يمتد هذا االبتكار 

  سية، وتقديم قيمة متميزة للعمالء.من زيادة قدرتها التنافسية، فهو األداة األساسية للمنظمات إلنشاء ميزة تناف

 :إلطار النظري للدراسةا

 :
ً
 : اليقظة االستراتيجية أوال

 : مفهوم اليقظة االستراتيجية .1

االستراتيجية بأنها: "عملية جماعية مستمرة تقوم بها مجموعة من األفراد طواعية، وتستخدم معلومات استباقية ( اليقظة Lescaليسكا ) تعرف

ل عام، حول التغييرات التي قد تحدث في البيئة الخارجية للمنظمة، من أجل خلق الفرص والحد من التهديدات واألخطار الناتجة عن عدم اليقين بشك

( بأنها "مراقبة وتحليل البيئة العلمية والتكنولوجية، واألثار (Jakobiakوعرفها جاكوبياك  ،بسرعة وفي الوقت املناسب" مما يسمح للمنظمة التصرف 

على أنها "التحكم في املعلومة بهدف مراقبة البيئة  (Cartier)االقتصادية الحالية واملستقبلية، الستنتاج التهديدات وفرص التطوير"، فيما عرفها كارتر 

 . ((Lesca, 1997, 27 ياسية واالقتصادية للمؤسسة" الس

 أنواع اليقظة االستراتيجية:  .2

، فمنهم تختلف أنواع اليقظة االستراتيجية باختالف الغاية منها، وبالنسبة للعديد من الباحثين ال يمكن حصر اليقظة االستراتيجية بأنواع محددة 

بانها تأخذ بعدا من يرى أن الثورة التكنولوجية هي من أسهمت في خلق الصراعات في مجاالت اإلبداع واالبتكار فهي في أساسها تكنولوجية، ويرى اآلخرون 

 
ً
، وتجاريا

ً
(، لكن املتفق عليه أن اليقظة غايتها استراتيجية مهما تعددت جوانبها وتنوعت أبعادها، ومن أشهر أنواع  (Bulinge, 2002, 175 تنافسيا

 اليقظة:

 اليقظة التنافسية:  •

اليقظة التنافسية بأنها "العملية اإلعالمية التي يتم من خاللها جمع البيانات عن البيئة التنافسية للمنظمة من   (Patreyron)لقد عرف باتريون 

معلومات ذات معنى تتيح للمنظمة التعّرف املسبق على منافسيها الحاليين واملحتملين، وكل العناصر والقوى التنافسية  إلىمصادرها املختلفة، وتحويلها 

 من رصد قدرات وإمكانيات املنافسين، وتحديد نقاط القوة لديهم 
ً
، وأداؤهم الحالي ذات التأثير الحالي واملتوقع على قدرتها ومكانتها التنافسية، انطالقا

فئتين رئيسيتين  إلى( بتصنيف املعلومات التي بحاجتها املنظمة لصياغة استراتيجياتها (Herringوقام هيرينج  .(Patreyron, 1994, 19)تقبلي" واملس

(Herring, 1992 تتعلق األولى باملعلومات الخاصة باملنظمة من حيث القدرات واملوارد، أما الفئة الثانية فتتعلق باملعلومات املرتبطة ) بالبيئة الخارجية

عبر الفئة الثانية عن معلومات اليقظة لقوى التنافسية املكونة للسوق، وتللمنظمة بما فيها من زبائن، ومنافسين، وهيكل الصناعة، ومختلف ا 

املستقبلية، بهدف استباق كل التنافسية املتمثلة في النشاط الذي تحدد املنظمة من خالله منافسيها الحاليين واملحتملين واستراتيجياتهم، وتوجهاتهم 

   .(Lesca, Boulifa & Ben Soltane, 2003فرصة يجب اقتناصها ) إلىقرار من شأنه التشويش على نشاط املنظمة أو يقود 

 اليقظة التكنولوجية:  •

الجهد الذي تبذله املؤسسة والوسائل التي توفرها والترتيبات التي تقوم بها بغرض أن  إلى (Lesca)اليقظة التكنولوجية ن وجهة نظر ليسكا تشير 

 ,Patreyron, 1994)تكون على اطالع بأي تطورات وابتكارات جديدة في مجال التكنولوجيا التي تؤثر عليها، أو من املحتمل أن تؤثر عليها في املستقبل

 أوسع، فهي عبارة عن: "رصد ( أن اليقظ(Jakobiak، ويرى جاكوبياك  (144
ً
ة التكنولوجية تتخطى اإلطار البسيط للتكنولوجيا؛ فهي تغطي مجاال

 ,Jakobiak)وتحليل اآلثار العلمية والتقنية والتكنولوجية واالقتصادية الحالية واملستقبلية، لالستدالل على التهديدات، والفرص املتاحة للتنمية 

( على أنها: "مراقبة وتحليل البيئة العلمية والتقنية والتكنولوجية ثم تزويد متخذي القرارات االستراتيجية باملعلومات  (Goujonغوجن  هاعّرفو ،  (4 ,1992

ر اليقظة التكنولوجية عن النشاط الذي تقوم من خالله املنظمة بتحديد التقنيات  تعبّ و (، Bouchicha & Bouyahyaoui, 2012املنتقاة واملعالجة" )

العلمية نولوجيات التي تمارس مهامها باالعتماد عليها، بهدف متابعة التطورات التي بإمكانها التأثير على مستقبلها، وهي تعتمد على املعلومات والتك

 (.  Majid & Khoo, 2009) راتاملتاحة ضمن قواعد البيانات واملنشو 
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 اليقظة التجارية:  •

واألسواق واملوردين فهي تتعلق بمواكبة احتياجات العمالء املتغيرة على املدى البعيد وتهتم باألسواق وتغيراته، وهي تهتم اليقظة التجارية بالزبائن 

م املعلنة وغير التي تتمكن من خاللها املنظمة من رصد املعلومات املؤثرة واملتأثرة بسلوكها التجاري وسلوك املستهلكين والزبائن الحاليين واحتياجاته

عة التطور في ، وكذلك الزبائن املحتملين وتوقعاتهم، فهي النشاط الذي يهتم بدراسة العالقات التجارية للمنظمة بينها وبين مورديها وزبائنها، ومتاباملعلنة

اليقظة التجارية أكثر تعد و (، 92، 2013، حاجات املستهلكين وسلوكياتهم وتتعرف على مواطن قوتها وضعفها أثناء تعاملها مع مورديها وزبائنها )فالته

ما أن تمتد ملدى أنواع اليقظة ربحية على املدى القصير الرتباطها بالتعامالت الجارية للمنظمة وتعكس طبيعة عالقاتها التجارية مع زبائنها ومورديها، ك

لية، مع أطراف التعاقد سواء كانوا زبائن أو متوسط ألنها تعبر عن السياسات التجارية للمؤسسة، وقدراتها التعاقدية والتفاوضية، والتزاماتها املا

 (..Da Silva, 2002, 42موردين )

 اليقظة البيئية:  •

 تهتم اليقظة البيئية بجميع املجاالت التي لم تتطرق لها األنواع السابقة من اليقظة، فهي تتعلق بأنماط السلوك في الجوانب التشريعية،

وسياسية، فهي تهتم بمكونات البيئة الخارجية العامة غير املرتبطة بشكل مباشر باملنظمة وتشمل والسياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والجي

 (:37-34، 2012)العابدين، 

املالحظة والتنقيب في البيئة االجتماعية والثقافية للتمكن من االطالع الدائم بأهم التطورات الحاصلة في تلك البيئة من  "هي و  اليقظة االجتماعية:  .أ

. وتسمح اليقظة االجتماعية بإظهار العديد من "العادات والتقاليد، والصراعات والتغيرات الدينية والعرقية والتركيبات الثقافية واألخالقية

 أو تحالتحوالت مثل التغيرات الديمغرافية وتطورات املدن والصراعات والتصدعات التي قد تحصل في املجتمع والتي من شأنها أن تش
ً
دث  كل خطرا

 للمنظمة. 
ً
 توترا

ترتبط اليقظة االقتصادية بجميع التغيرات التطورات الحاصلة في البيئة االقتصادية للمنظمة، حيث تتابع املنظمة أنشطة و اليقظة االقتصادية:  .ب

 طة االقتصادية.البنوك وما يتعلق بها والوضع االقتصادي العام، ومستوى الدخل واألجور وأسعار االستهالك واإلنتاج وغيرها من األنش

متابعة التطورات الحاصلة في البيئة السياسية من قوانين وإجراءات  إلىتهدف اليقظة السياسية والتشريعية  اليقظة السياسية والتشريعية:  . ج

تشجيع   ومعايير وقرارات وتسهيالت وإعفاءات وغيرها من األمور التشريعية والسياسية كقرارات منع االستيراد للمواد الخام أو املنتجات وقوانين

مكن إضافة أنواع أخرى لليقظة في هذا املجال مثل اليقظة اإليكولوجية واليقظة االستثمار والتي لها تأثير حالي أو مستقبلي على نشاط املنظمة وي

 الجيوسياسية.

 :
ً
 إدارة املشاريع:ثانيا

 :مفهوم املشروع .1

( املشروع بأنه "سعي مؤقت إليجاد خدمة أو منتج أو نتيجة فريدة" Project Management Institute, PMIلقد عرف معهد إدارة املشاريع )

)PMI, 2017, 4( أما جمعية إدارة املشاريع في اململكة املتحدة ،), APMAssociation for Project Management(   فقد عرفت املشروع على أنه "السعي

 إذا حقق األهداف وفقا ملعايير إلرساء قيمة فريدة وعابرة لتحقيق األهداف املخطط لها، في إطار ا 
ً
ملخرجات، النتائج والفوائد، ويعتبر املشروع ناجحا

 The International) وقد حددت منظمة املواصفات العاملية، (APM, 2012) "القبول الخاصة به، ضمن إطار زمني وميزانية متفق عليهما

Organization for Standardization, ISO) للمشروع بأن 
ً
ه "العملية الفريدة والتي تحتوي على مجموعة من األنشطة املتناسقة واملسيطر عليها تعريفا

 (ISO, 2012, 3). "والتي لها وقت بداية ونهاية واملوجهة نحو تحقيق هدف محدد، وفقا للمتطلبات املحددة وتشمل الزمن والتكلفة واملوارد

 :مفهوم إدارة املشاريع .2

 أو خدمة، فما إن أدركت املنظ
ً
 حيويا لنجاح أي مؤسسة، فهي مجموعة العمليات التي ينجم عنها املنتج سواء كان سلعة

ً
مات  تعد املشاريع أمرا

تطبيق املعرفة  " أهمية إدارة املشاريع لنجاحها أصبحت إدارة املشاريع نقطة بؤرية لجهود التحسين املستمر فيها، فقد عرفها معهد إدارة املشاريع بأنها:

 . (PMI, 2017, 10)واملهارات واألدوات والتقنيات ألنشطة املشروع لتلبية متطلبات املشروع" 

  :معايير عاملية إلدارة املشاريع .3

 " ANSI - ((ANSI/PMI 99-001-2008املعهد الوطني األمريكي للمعايير  " •

يصدر هذا الكتاب عن معهد إدارة ، إدارة املشاريع مجموعة من املصطلحات واملبادئ التوجيهية واملعايير في )Guide ®PMBOK(يقدم كتاب "

 . (PMI, 2017, 2) "وهي الجهة املسؤولة عن تحديد املعايير في الواليات املتحدة  (ANSI) املعهد الوطني األمريكي للمعايير املشاريع، وُمعترف به من قبل

   - DIN  DIN 69901)للمعايير )املعهد األملاني  •

والتي وضعت من قبل املعهد األملاني للمعايير، األساسيات، والعمليات، ونماذج العمليات، والطرق،   DIN 69901تقدم هذه السلسلة من املعيار 

 (.DIN, 2009, 10والبيانات، ونماذج البيانات، والشروط في إدارة املشاريع )
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    - BS 6079:2010( BSIالبريطانية )هيئة املعايير  •

ات بكل ما  (، بحيث يوفر مجموعة من اإلرشادAPMوالذي تم تطويره من قبل هيئة املعايير البريطانية ) BS 6079:2010يصف املعيار البريطاني 

 (. BSI, 2010, 25) يتعلق بإدارة املشاريع

   - ISO 21500:2010(  ISOمنظمة املعايير الدولية ) •

اإلطار العام في إدارة املشاريع، ويمكن استخدامه من قبل أي نوع من املنظمات )العامة، والخاصة، واملجتمعية(،  ISO 21500:2010يوفر املعيار 

 عالي املستوى للمفاهيم والعمليات املر 
ً
تبطة بإدارة وأي نوع من املشاريع بغض النظر عن درجة التعقيد، والحجم، واملدة، ويتناول هذا املعيار وصفا

فيه وضع املشاريع في سياق البرامج والحافظات، ويوفر هذا املعيار إرشادات مفصلة حول إدارة املشاريع بحيث تتناول املوضوعات  املشاريع، ويتم 

 . (Zandhois & Stellingwerf, 2013, 38)املتعلقة باإلدارة لعامة في سياق إدارة املشاريع 

  PRINCE / PRINCE2-حكومة اململكة املتحدة  •

صناعة تكنولوجيا بهدف من قبل حكومة اململكة املتحدة لتوحيد املقاربات إلدارة املشاريع في البيئات التي تسيطر عليها  PRINCEتم تطوير 

 استجابة للطلب على منهجية أكثر عمومية إلدارة املشاريع، وتم إصدار نسخة محدثة "PRINCE"عبارة عن تطوير لر "PRINCE2"املعلومات، أما 

على نطاق واسع في اململكة املتحدة، وخاصة في الدوائر الحكومية  "PRINCE2". ويستخدم 2009" ، في عام "PRINCE2 Refresh، تسمى ى اخر 

 (. Hinde, 2012, 15وال يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات أكثر تفاعلية مثل البناء أو الهندسة الثقيلة ) ،والهيئات العامة األخرى 

:
ً
 املجاالت املعرفية إلدارة املشاريع:  ثالثا

عمليات إدارة املشاريع حسب مجال   (The International Organization for Standardization, ISO)لقد صنفت منظمة املواصفات العاملية 

ابلة للتطبيق على أي مرحلة من مراحل  وهي عبارة من مجموعة من العمليات الق (Subject group) املعرفة املطلوب لعمليات إدارة املشروع تحت مسمى 

ب املشروع، وهي معّرفة من حيث الغرض والوصف ومدخالتها ومخرجاتها وتكون مترابطة ومستقلة وتتكون من املجموعات التالية: التكامل، وأصحا

لقد حدد معهد إدارة املشاريع عشرة ، و  (ISO, 2012, 10)املصلحة، والنطاق، واملوارد، والوقت، والتكلفة، واملخاطر، والجودة، واملشتريات، واالتصاالت

 : (PMI, 2017, 23-24)تحكم وتضبط عمليات إدارة املشاريع وهي  (Knowledge Areas)مجاالت معرفية 

 إدارة نطاق املشروع:   .1

 إلىيشير مصطلح "النطاق" يأخذ مصطلح "النطاق" في االعتبار ثالثة مكونات رئيسية: محتوى املنتج، ومحتوى األعمال، ومحتوى املشروع، و 

يتعين القيام محتوى املنتج أو محتوى املشروع ككل، ويعتبر نطاق املشروع هو محتوى األعمال لإلدارة الفعالة التي من الضروري تحديدها: كالعمل الذي 

 . (Derenskaya, 2018)به، وتسلسل األعمال، ومدة العمل، والحاجة للموارد، وتكلفة العمل 

 إدارة الجدول الزمني للمشروع:  .2

وذلك لضمان إنجاز املشروع في   مجموعة العمليات املطلوبة لجدولة أنشطة املشروع ولرصد التقدم في املشروع للتحكم في الجدول الزمنييشمل "

 ,ISO) "املحدد الوقت إطار في إنجاز املشروع إلى للوصول  إدارته يتم  املشروع، نجاح عوامل من عامال املشروع وقت يعتبرالوقت املناسب واملخطط له، و 

2012, 13) . 

 إدارة تكلفة املشروع:   .3

يزانية، تتضمن تكلفة املوارد الالزمة الستكمال أنشطة املشروع، وتشمل هذه التكاليف جميع العمليات التي ينطوي عليها التخطيط، والتقدير، وامل

   .(Elsawalhi & Enshassi, 2004)والتمويل، واإلدارة، والتحكم في التكاليف حتى يمكن استكمال املشروع في حدود امليزانية املعتمدة 

 إدارة جودة املشروع:   .4

تتضمن عمليات وأنشطة املؤسسة املنفذة التي تحدد سياسات الجودة واألهداف واملسؤوليات، بحيث يلبي املشروع االحتياجات املطلوبة،  "

 دة املشروعوتستخدم إدارة جودة املشروع السياسات، واإلجراءات التنفيذية، في سياق املشروع، ونظام إدارة الجودة التابع للمنظمة، وتعمل إدارة جو 

 الجودة  ملراقبة األمريكية الجمعية لدى  الجودة  تعرف. و (PMI, 2017, 271)لضمان تلبية متطلبات املشروع، ومتطلبات املنتج، والتحقق من صحتهم" 

نها
ّ
  ."الضمنية أو املعلنة املستهلك  حاجات إشباع على قادرة  تكون  والخصائص الكلية التي املالمح "مجموعة بأ

 إدارة تكامل املشروع:   .5

تتضمن جميع العمليات واألنشطة الالزمة لتحديد، ودمج، وتوحيد، وتنسيق، مختلف عمليات وأنشطة إدارة املشاريع داخل مجموعات عمليات  "

بداية املشروع وحتى نهايته، . ويجب تطبيق هذه اإلجراءات من "إدارة املشروع، ويشمل التكامل خصائص التوحيد، والدمج، واالتصال والعالقات املتبادلة

ت املعرفة وتتضمن إدارة تكامل املشروع القيام باختيارات حول تخصيص املوارد، إجراء املقايضات بين األهداف والبدائل، وإدارة الترابط بين مجاال 

 . (PMI, 2017, 63-69)إلدارة املشروع 
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 إدارة موارد املشروع:  .6

د، والبنية تتضمن "العمليات الالزمة لتحديد، واكتساب، وإدارة املوارد الالزمة إلنجاز املشروع بنجاح، مثل األشخاص، واملرافق، واملعدات، واملوا 

 الوقت واملكان املناسبين".وع في ، وتساعد هذه العملية على ضمان عدم توفر املوارد املناسبة ملدير وفريق املشر (ISO, 2012, 13)التحتية، واألدوات 

 إدارة مشتريات املشروع:   .7

هي العمليات الالزمة للحصول على السلع والخدمات من خارج فريق املشروع لتنفيذه، وتشمل إدارة العقود، وعمليات التحكم في التغيير، ""

وتشمل إدارة مشتريات املشروع عمليات إدارة العقود  ". (Jainendrakumar, 2015)ويحتوي على السيطرة على قضايا العقود من قبل جهات خارجية" 

ي عقد صادر عن ومراقبة التغيير الالزمة لتطوير وإدارة العقود أو أوامر الشراء الصادرة عن أعضاء فريق املشروع املعتمدين، تتضمن أيًضا التحكم في أ 

 روع من املنظمة املنفذة )البائع( ، وإدارة االلتزامات التعاقدية التي وضعها العقد على فريق املشروعمنظمة خارجية )املشتري( يحصل على نتائج من املش

(PMI, 2017, 459-497)" . 

 إدارة مخاطر املشروع:  .8

املشروع في زيادة  "تتضمن عمليات إجراء تخطيط إلدارة املخاطر وتحديدها وتحليلها وتخطيط االستجابة لها ومراقبتها، وتهدف إدارة مخاطر 

   .(PMI, 2017, 395-457)ثير األحداث السلبية في املشروع" احتمال وتأثير األحداث اإليجابية، وتقليل من احتمالية وتأ

 إدارة اتصاالت املشروع:  .9

 الفعال االتصال ر، ويعتب(Schwalbe, 2014, 12) تتضمن العمليات الالزمة لضمان توفير وجمع ونشر وتخزين املعلومات الخاصة باملشروع 

 لكافة تفاصيل املشروع  يوضح  وهذا ، وبوضوح املناسب الشخص إلىو  الوقت املناسب في تصل املعلومات  طريقه  فعن  لنجاحه، مهم  عامل للمشروع 

 بين مختلف أصحاب املصلحة الذين قد يكون لديهم خلفيات ثقافية “، أطرافه
ً
وتنظيمية مختلفة، ومستويات  فيعمل التواصل الفعال على حلق جسرا

 على تنفيذ املشروع أو نتائجه
ً
 .(PMI, 2017, 287-304) ” مختلفة من الخبرة، ووجهات نظر واهتمامات مختلفة أيضا، مما يؤثر أو يحمل تأثيرا

 إدارة أصحاب املصلحة في املشروع:   .10

يمكن أن تؤثر في املشروع أو تتأثر به، لتحليل توقعاتهم وتأثيرهم على العمليات املطلوبة لتحديد األشخاص أو املجموعات أو املنظمات التي 

صلحة املشروع، ووضع استراتيجيات إدارية مناسبة إلشراك أصحاب املصلحة بشكل فعال في قرارات املشروع وعمليات تنفيذه، وتركز إدارة أصحاب امل

وتوقعاتهم، ومعالجة املشكالت فور حدوثها، وإدارة املصالح املتضاربة، وتعزيز أيًضا على التواصل املستمر مع أصحاب املصلحة لفهم احتياجاتهم 

   .(Zandhois & Stellingwerf, 2013, 46مشاركة أصحاب املصلحة املناسبين في قرارات وأنشطة املشروع. )

 ما يتم تحديدها بالنطاق، والوقت، والتكلفة، والجودة ويجب على مدير املشروع تحقيق التوازن 
ً
تختلف املشاريع من حيث قيودها، فغالبا

، إضافة 
ً
فية العشرة، أنه يجب أن يكون لدى مديروا املشاريع املعرفة واملهارات في جميع املجاالت املعر  إلىوالتكامل بين هذه القيود ليصبح املشروع ناجحا

 إلىتقودنا  ألن كل منها ضروري لنجاح املشروع، فإدارة نطاق املشروع، وإدارة الجدول الزمني للمشروع، وإدارة تكلفة املشروع، وإدارة جودة املشروع 

وإدارة املشتريات للمشروع، وإدارة أهدافه، أما املجاالت املعرفية املتمثلة بإدارة موارد املشروع، وإدارة اتصاالت املشروع، وإدارة مخاطر املشروع، 

ملشروع فهو أصحاب املصلحة للمشروع، فهي الوسائل التي من خاللها يمكن تحقيق أهداف املشروع، أما املجال املعرفي العاشر واملتمثل بإدارة تكامل ا 

 .  (Schwalbe, 2014, 7-12)قة، يؤثر ويتأثر بجميع املجاالت املعرفية السابقة فهو نتاج تكامل جميع املجاالت املعرفية الساب

 منهجية الدراسة:

 نوع وطبيعة الدراسة: .1

 
ُ
معرفة أثر اليقظة  إلىمن حيث الغرض ألنها تربط بين السبب واألثر، حيث تهدف الدراسة  (Explanatory)عد هذه الدراسة إيضاحية ت

لي للتعرف على االستراتيجية بأنواعها املختلفة على إدارة املشاريع بمجاالتها في شركات االتصاالت األردنية، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلي

 اليقظة االستراتيجية وأثرها على إدارة املشاريع. 

 مجتمع وعينة الدراسة:  .2

في شركات االتصاالت األردنية واملتمثلة بشركة أورانج، وشركة أمنية، وشركة زين من مستوى اإلدارة العليا  تكون مجتمع الدراسة من العاملين

وعليه فقد تشكل مجتمع الدراسة من كل من شركة  سباب استحدثت في سياسات الشركة، والوسطى، وإعتذرت شركة زين عن املشاركة في الدراسة أل 

( موظف، وقد تبين أن العينة املمثلة 217أورانج وشركة أمنية، وقد استهدفت الدراسة العاملين في مستوى اإلدارة الوسطى والعليا، والتي يعمل بها )

 لتمثيل مجتمع الدراسة، ( استب165توزيع )ب الباحثان(، وقد قام 109، 2018( موظف )النجار، النجار والزعبي، 140للمجتمع هي )
ً
وبعد يان ضمانا

( واملمثل ملجتمع 140( وهي التي خضعت للتحليل اإلحصائي، وهو أعلى من الحد األدنى )153استرجاع االستبانات تبين أن الصالح منها للتحليل )

 الدراسة.
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 طرائق جمع البيانات: .3

معرفة دقيقة حول ظاهرة معينة باالعتماد على جمع البيانات الالزمة  إلىلي، بمحاولة للوصول اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحلي

تم (، املصادر الثانوية والتي 77، 2018، النجار والزعبي، من مجموعة من املبحوثين املرتبطين بتلك الظاهرة وتتكون مصادر املعلومات من )النجار

من خالل عينة الدراسة باستخدام االستبيان الذي تم تصميمه لتحقيق أهداف   والتي جمعت صادر األوليةاملمن خالل األدبيات السابقة، و  هاجمع

 الدراسة وبحث فرضياتها.

 أداة الدراسة: .4

االتصاالت األردنية،  تم بناء أداة الدراسة باالعتماد على فرضيات الدراسة ومتغيراتها، لقياس أثر اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع في شركات 

الخصائص الديموغرافية  على ت من ثالثة أجزاء، يشمل الجزء األول وفق محاور الدراسة الرئيسية، وقد تم اعتماد االستبيان كأداة للدراسة، وتكون

املتغير التابع )إدارة ستراتيجية( و ر املستقل )اليقظة اال فقرات االستبيان الخاصة باملتغي ، بينما يشمل الجزأين الثاني والثالث علىلعينة الدراسة

 املشاريع(.

 صدق أداة الدراسة: .5

تصلح لتحقيق   هاعرض استبيان الدراسة على عدد من املحكمين من أساتذة الجامعات األكاديميين وأصحاب االختصاص للتأكد من أن تم 

 . س ما أعدت لقياسه، وتحقيق الهدف الذي وضعت من أجلهللتأكد من أن أداة الدراسة ستقي ( مّحكم 19أهدافها، حيث عرضت أداة الدراسة على )

 ثبات أداة الدراسة: .6

للتأكد من درجة الثبات ومن إمكانية ثبات نتائج    (Cronbach Alpha Coefficient) اسة بحساب معامل كرونباخ الفاتم قياس مدى ثبات أداة الدر 

ت النتائج (، وكان153-149، 2018الدراسة التي سيتم الحصول عليها من االستبيان عند تطبيقه أكثر من مرة في ظروف مماثلة )النجار، النجار والزعبي، 

   .1كما هي موضحة بالجدول 

 ثبات أداة الدراسة(: 1)جدول 

 ألفا -معامل كرونباخ الفقرات عدد  البعد 

 0.937 20 اليقظة االستراتيجية

 0.845 5 اليقظة التنافسية 

 0.878 5 اليقظة التكنولوجية 

 0.881 5 اليقظة التجارية 

 0.815 5 اليقظة البيئية 

 0.964 40 إدارة املشاريع

 0.924 16 أهداف إدارة املشاريع

 0.837 4 إدارة نطاق املشروع 

 0.825 4 إدارة الجدول الزمني  

 0.819 4 إدارة تكلفة املشروع

 0.859 4 إدارة جودة املشروع 

 0.947 24 وسائل إدارة املشاريع 

 0.841 4 إدارة تكامل املشروع

 0.839 4 إدارة موارد املشروع 

 0.883 4 إدارة اتصاالت املشروع 

 0.898 4 إدارة مخاطر املشروع 

 0.842 4 املشروع إدارة مشتريات 

 0.871 4 إدارة أصحاب املصلحة في املشروع 

  الباحثاناملصدر: من إعداد                               
ً
 SPSSلنتائج برنامج التحليل اإلحصائي  استنادا

(، 0.881( لليقظة البيئية كحد أدنى، و)0.815)(، أن قيم معامل االتساق الداخلي ألبعاد اليقظة االستراتيجية تراوحت بين 1يالحظ من الجدول)

( 0.898( إلدارة تكلفة املشروع كأدنى حد، و)0.819لليقظة التجارية كحد أعلى، كما تراوحت قيم معامل االتساق الداخلي ألبعاد إدارة املشاريع بين )

ق بين فقرات أداة الدراسة وموثوقيتها، وإمكانية االعتماد عليها في (، وهذا ما يدل على االتسا0.70إلدارة مخاطر املشروع كأعلى حد وجميعها أكبر من )

 (.151، 2018تحقيق أهداف الدراسة )النجار، النجار والزعبي، 

 : Multi-Co-linearityاختبار االرتباط الخطي املتعدد للبيانات   - مالئمة أنموذج الدراسة .7

الختبار مدى مالئمة بيانات الدراسة لتحليل االنحدار، حيث تم استخدام معامالت ارتباط بيرسون  تم إجراء اختبار االرتباط الخطي املتعدد 

( مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة 2للكشف عن مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين متغيرات الدراسة املستقلة، ويبين الجدول )
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ً
(، وهذا مؤشر على عدم وجود 0.80( وجميعها أقل من )**0.01ذات داللة إحصائية وعند مستوى داللة ) املستقلة، حيث أن هذه القيم جميعها قيما

 (. (Montgomery, Peck & Vining, 2006, 118االرتباط الخطي املتعدد يبن متغيرات الدراسة املستقلة 

 للمتغير املستقلمصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين املتغيرات الفرعية (: 2)جدول 

 اليقظة البيئية اليقظة التجارية اليقظة التكنولوجية اليقظة التنافسية املتغير 

 * * * 1 اليقظة التنافسية

 * * 1 0.575 اليقظة التكنولوجية

 * 1 0.749 0.640 اليقظة التجارية

 1 0.699 0.551 0.471 اليقظة البيئية

  الباحثاناملصدر: من إعداد                                     
ً
 SPSSلنتائج برنامج التحليل اإلحصائي  استنادا

(، 0.80(، وجميع هذه القيم أقل من )0.749 – 0.471( أن قيم االرتباط بين املتغيرات الفرعية للمتغير املستقل كانت تتراوح بين )2يبين الجدول )

(، لذا يمكن االستدالل Montgomery, Peck & Vining, 2006, 118عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة )وهذا يدل على 

 من ذلك أن العينة تخلو من مشكلة االرتباط املتعدد العالي. 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات:

 وصف خصائص عينة الدراسة:  .1

افراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديموغرافية والتي تشمل الجنس، والعمر، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،  توزيع( 3يبين الجدول )

 وعدد املشاريع.

رافية(: 3)جدول   توزيع أفراد عينة الدراسةحسب الخصائص الشخصية والديموغ

 النسبة املئوية %  التكرار  الفئة املتغير 

 68.6 105 ذكر الجنس

 31.4 48 أنثى 

 35.3 54 سنة   30أقل من  العمر 

 39.9 61 سنة   40أقل من   – 30من 

 14.4 22 سنة   50أقل من  - 40من 

 10.5 16 سنة فأكثر  50

 النسبة املئوية %  التكرار  الفئة املتغير 

 3.3 5 دبلوم/ كلية مجتمع فأقل  املؤهل العلمي 

 76.5 117 بكالوريوس

 17.6 27 ماجستير 

 2.6 4 دكتوراه 

 34 52 سنوات  5أقل من  سنوت الخبرة 

 37.9 58 سنوات  10أقل من  – 5من 

 17.6 27 سنة   15أقل من  - 10من 

 10.5 16 سنة فأكثر  15

 39.2 60 مشاريع فأقل  5 عدد املشاريع التي عملت بها

 28.8 55 مشاريع  10 – 6من 

 17 26 مشروع  15 - 11من 

 15 23 فأكثر مشروع  16

 100 153 املجموع 

  الباحثاناملصدر: من إعداد                                   
ً
 SPSSلنتائج برنامج التحليل اإلحصائي  استنادا

 وصف متغيرات الدراسة: .2

 اليقظة االستراتيجية:   •

 إلىاألهمية املرتفعة لليقظة االستراتيجية وتشير النتائج أيضا  إلىتشير و ( األهمية النسبية ملتغيرات اليقظة االستراتيجية، 4يوضح الجدول )

 4.02التشتت املنخفض في استجابات أفراد العينة حول اليقظة االستراتيجية، حيث جاءت اليقظة التنافسية في املرتبة االولى وبمتوسسط حسابي 

، ويتبين لنا بشكل عام أن األهمية النسبية لليقظة االستراتيجية من وجهة نظر أفراد  3.8340قظة البيئية في املرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي وكانت الي

 عينة الدراسة كانت مرتفعة.
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 االستراتيجية نتائج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية ملتغيرات اليقظة (: 4)جدول 
 الترتيب  األهمية النسبية املتوسط الحسابي املتغير الفرعي

 1 مرتفعة 4.02 اليقظة التنافسية

 3 مرتفعة 3.8471 اليقظة التكنولوجية

 2 مرتفعة 3.8993 اليقظة التجارية

 4 مرتفعة 3.8340 اليقظة البيئية

  الباحثاناملصدر: من إعداد                                                 
ً
 SPSSلنتائج برنامج التحليل اإلحصائي  استنادا

 إدارة املشاريع:  •

-3.8039( األهمية النسبية ملتغيرات املجاالت املعرفية الدارة  املشاريع حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لهذه املجاالت بين )5يوضح الجدول )

دارة املشاريع، ( للمجاالت املعرفية املرتبطة بوسائل ا 3.9395( للمجاالت املعرفية املرتبطة بأهداف ادارة املشاريع، و)3.9281(، بمتوسط كلي )4.0131

نظر الالتقارب في وجهات  على مما يدل، ملنخفض في استجابات أفراد العينةاألهمية املرتفعة لهذه املجاالت، ويتضح من النتائج التشتت ا  إلىوهذا يشير 

ويتبين لنا بشكل عام أن األهمية النسبية لهذه حول األهمية النسبية لهذه املجاالت، ويتضح لنا من النتائج التقارب في قيم املتوسطات الحسابية، 

 املجاالت من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت مرتفعة.

 نتائج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية لفقرات املجاالت املعرفية إلدارة املشاريع   (:5)جدول 

املتوسط  الفقرة رقم الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

 الترتيب

  مرتفعة 0.53997 3.9281 أهداف إدارة املشاريع 21-36

 8 مرتفعة 0.66385 3.8431 إدارة نطاق املشروع 21-24

 5 مرتفعة 0.62200 3.9592 إدارة الجدول الزمني 25-28

 4 مرتفعة 0.65523 3.9657 إدارة تكلفة املشروع 29-32

 6 مرتفعة 0.64521 3.9444 إدارة جودة املشروع 33-36

  مرتفعة 0.52964 3.9395 وسائل إدارة املشاريع 37-60

 3 مرتفعة 0.65766 3.9706 إدارة تكامل املشروع 37-40

 2 مرتفعة 0.65865 3.9804 إدارة موارد املشروع 41-44

 7 مرتفعة 0.64599 3.8987 إدارة اتصاالت املشروع 45-48

 9 مرتفعة 0.72771 3.8039 إدارة مخاطر املشروع 49-52

 1 مرتفعة 0.60276 4.0131 إدارة مشتريات املشروع 53-56

 3 مرتفعة 0.68281 3.9706 إدارة أصحاب املصلحة في املشروع 57-60

  الباحثاناملصدر: من إعداد                             
ً
 SPSSلنتائج برنامج التحليل اإلحصائي  استنادا

 اختبار فرضيات الدراسة: .3

( لليقظة االستراتيجية بأبعادها )اليقظة  P≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) : "( Ho1الفرضية الرئيسية األولى )   •

  البيئية( في إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية".التنافسية، واليقظة التكنولوجية، واليقظة التجارية، واليقظة 

ي شركات  لقد تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد القياس ي للتحقق من أثر اليقظة االستراتيجية بأبعادها في إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة ف

 (.6االتصاالت األردنية، وكما يبين الجدول )

 األردنية   نتائج تحليل االنحدار املتعدد القياس ي لتأثير اليقظة االستراتيجية بأبعادها في إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت(: 6)جدول 
 ملخص النموذج املتغير التابع

bModel Summery  

 تحليل التباين
bANOVA  

أبعاد املتغير 

 املستقل

 معامالت االنحدار
aCoefficients  

(R) 

معامل 

 االرتباط

)2R( 

معامل 

 التحديد

Df درجة الحرية F املحسوبة Sig. F 
مستوى 

 الداللة

β 
معامل 

 االنحدار 

T  املحسوبة Sig. t. 
مستوى 

 الداللة

إدارة  

 املشاريع

0.761a 0.578  اليقظة  0.000 50.766 4 االنحدار

 التنافسية

0.162 2.294 0.023 

اليقظة  148 البواقي

 التكنولوجية

0.190 2.320 0.022 

اليقظة 

 التجارية

0.203 2.038 0.043 

 0.000 4.582 0.343 اليقظة البيئية 152 املجموع

a   راتيجية  :املتنبئ: اليقظة االست

b  املتغير التابع: إدارة املشاريع: 
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( لليقظة االستراتيجية بداللة P≤0.05وجود تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )( 6الجدول )أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي كما يوضح 

(، أما  P≤0.05( عند مستوى داللة )0.761) Rشركات االتصاالت األردنية، وبلغ معامل االرتباط  ادارة املشاريع بداللة ابعادها مجتمعة في أبعادها في

%( من التغييرات في إدارة املشاريع بداللة أبعادها في شركات االتصاالت األردنية ناتج عن   57.8(، أي أن ما قيمته )0.578فقد بلغ ) 2Rمعامل التحديد 

(، وهذا يؤكد معنوية Sig.=0.00( عند مستوى )50.766املحسوبة والتي بلغت ) Fالتغير في اليقظة االستراتيجية، ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 

 االنحدار.

املحسوبة والتي  T( عند قيمة 0.343-0.162) جاءت بينألبعاد اليقظة االستراتيجية  βكما أظهرت نتائج معامالت االنحدار بأن قيم معامل 

 0.05)وجميع هذه القيم أقل من ( 0.043-0.000)، عند مستوى معنوية تراوح ما بين (4.582-2.038)تراوحت بين 
ً
عند مستوى  (، وهي دالة إحصائيا

 (، وهذا يؤكد معنوية معامالت االنحدار.P≤0.05الداللة )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند "وبناًء على ما سبق ال نستطيع قبول الفرضية الصفرية الرئيسية األولى، ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على: 

ية( في  ( لليقظة االستراتيجية بأبعادها )اليقظة التنافسية، واليقظة التكنولوجية، واليقظة التجارية، واليقظة البيئP≤0.05مستوى معنوية ) 

 "إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية

( لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في  P≤0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (Ho2الفرضية الرئيسية الثانية )    •

تم استخدام تحليل االنحدار البسيط الختبار هذه  شركات االتصاالت األردنية.مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في 

 (:7كما يوضح الجدول )وكانت النتائج ، من هذه الفرضيةالفرضية للتحقق 

املشاريع بأبعادها مجتمعة في  نتائج تحليل االنحدار البسيط لتأثير اليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت تحقيق أهداف إدارة (: 7)جدول 

 شركات االتصاالت األردنية

 

 

 

 

 

 

 
a   املتنبئ: اليقظة االستراتيجية: 

b   املتغير التابع: إدارة املشاريع: 

(، أي أن ما  0.435قد بلغ ) 2R(، وأن معامل التحديد 0.659) R( إذ أن معامل االرتباط 7يوضح الجدول )أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي كما 

ة ( من التغييرات في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع بداللة أبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية ناتج عن التغير في اليقظ%43.5نسبته )

(، وهي أقل من مستوى Sig.=0.00عند مستوى )( 116.182املحسوبة والتي بلغت ) Fاالستراتيجية بأبعادها مجتمعة، ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 

املحسوبة والتي  T( عند قيمة 0.659بلغت ) βكما أظهرت نتائج معامالت االنحدار بأن قيمة معامل وهذا يؤكد معنوية االنحدار، ( P≤0.05)الداللة 

 (، وهذا يؤكد معنوية معامل االنحدار.Sig.=0.00( عند مستوى )10.779بلغت )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية "وبناًء على ما سبق ال نستطيع قبول الفرضية الصفرية الرئيسية الثانية، ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على: 

التجارية، واليقظة  ( لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة )اليقظة التنافسية، واليقظة التكنولوجية، واليقظة P≤0.05عند مستوى معنوية ) 

 "البيئية( في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية

( لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في P≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) ": (3oH) الفرضية الرئيسية الثالثة 

( نتائج تحليل االنحدار البسيط للتحقق من هذه 8ويوضح الجدول ) ."إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنيةمجاالت وسائل 

 الفرضية. 

 

 

 

 

 ملخص النموذج  املتغير التابع
bModel Summary  

 تحليل التباين
bANOVA  

 معامالت االنحدار 
aCoefficients  

(R) 

معامل  

 االرتباط 

)2R( 

معامل  

 التحديد 

Df 
 درجة الحرية

F 

 املحسوبة 
Sig. F 

مستوى  

 الداللة 

β 

معامل  

 االنحدار 

t 

 املحسوبة 
Sig. t. 

مستوى  

 الداللة 

أهداف إدارة  

 املشاريع

0.659 a 0.435  0.000 116.182 1 االنحدار a 0.659 10.779 0.000 
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بأبعادها مجتمعة في شركات  نتائج تحليل االنحدار البسيط لتأثير اليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت وسائل إدارة املشاريع (: 8)جدول 

 االتصاالت األردنية

 

 

 

 

 

 

 

a   املتنبئ: اليقظة االستراتيجية: 

b   املتغير التابع: مجاالت وسائل إدارة املشاريع: 

(، أي أن ما نسبته 0.569قد بلغ ) 2R(، وأن معامل التحديد 0.754) R( أن معامل االرتباط 8يوضح الجدول )أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي كما 

تراتيجية ( من التغييرات في مجاالت وسائل إدارة املشاريع بداللة أبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية ناتج عن التغير في اليقظة االس56.9%)

(، وهي أقل من مستوى الداللة Sig.=0.00ستوى )( عند م199.266املحسوبة والتي بلغت ) Fبأبعادها مجتمعة، ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 

(P≤0.05 ) ،كما أظهرت نتائج معامالت االنحدار بأن قيمة معامل وهذا يؤكد معنوية االنحدارβ ( عند قيمة 0.754بلغت )T  املحسوبة والتي بلغت

 (، وهذا يؤكد معنوية معامل االنحدار.Sig.=0.00( عند مستوى )14.116)

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  "ال نستطيع قبول الفرضية الرئيسية الثالثة، ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على: وبناًء على ما سبق 

( لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة )اليقظة التنافسية، واليقظة التكنولوجية، واليقظة التجارية، واليقظة P≤0.05مستوى معنوية ) 

 ."مجاالت وسائل إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنيةالبيئية( في 

 النتائج: 

( لليقظة االستراتيجية بأبعادها )اليقظة التنافسية، واليقظة التكنولوجية، واليقظة P≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .1

والتي ( 2018، وهذا يتفق مع دراسة الشوابكة )املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنيةالتجارية، واليقظة البيئية( في إدارة 

( لليقظة االستراتيجية بابعادها في فعالية اتخاذ القرارات في شركات P≤0.05وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) إلىتوصلت 

وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية بين اليقظة االستراتيجية  إلىالتي توصلت (، 2017مع دراسة محمود ) وتتفق هذه النتيجةاالدوية األردنية، 

والتي توصلت الدراسة أن جميع املجاالت املعرفية  .Dunmark et al( 2015بأبعادها وبين النجاح التنظيمي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )

شروع كانت  املدرجة تؤثر في تحقيق النتائج املستدامة بشكل متفاوت، وكانت إدارة نطاق املشروع وإدارة التكامل في املشروع، وإدارة الجودة في امل

 على الن
ً
 تائج املستدامة.أكثر املجاالت املعرفية تأثيرا

( لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت وسائل إدارة املشاريع بأبعادها P≤0.05صائية عند مستوى معنوية )يوجد أثر ذو داللة إح .2

أن تنفيذ نماذج املعلومات   إلى، التي توصلت .Didehvar et al( 2018مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية، وتتفق النتيجة مع دراسة )

ومات االفتراضية االفتراضية له تأثير كبير على إدارة تكامل املشروع مقارنة مع املجاالت املعرفية األخرى إلدارة املشاريع وأن اإلدارة الدقيقة للمعل

 أمر ضروري لتحسين أداء املشروع وكفاءته. 

( لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع P≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .3

وجود عالقة بين توفر املعايير   إلىتوصلت (، والتي 2017دهليز وعنبر ) تفق مع دراسةوالتي ت عة في شركات االتصاالت األردنية،بأبعادها مجتم

 الدولية إلدارة املشاريع املتمثلة باملجاالت املعرفية وبين زيادة جودة املشروع 

 االستنتاجات:  

 في نجاح املشروع منذ بدايته بحدود االلتزام بقيوده،  .1
ً
 محوريا

ً
اهتمام شركات و املجاالت املعرفية املرتبطة بأهداف إدارة املشاريع تلعب دورا

 ريادتها في القطاع التي تنتمي اليه. إلىاالتصاالت األردنية بهذه املجاالت أدى 

كاليقظة التشريعية الرئيسية لليقظة االستراتيجية ظة االستراتيجية التي ال تشملها األنواع شمولية اليقظة البيئية واحتضانها جميع أنواع  اليق .2

 ة االجتماعية، واليقظة التنظيمية.واليقظة السياسية واليقظة القانونية واليقظ

املتغير  

 التابع

 ملخص النموذج 
bModel Summary  

 تحليل التباين
bANOVA  

 معامالت االنحدار 
aCoefficients  

(R) 

معامل  

 االرتباط 

)2R( 

معامل  

 التحديد 

Df 

 درجة الحرية
F 

 املحسوبة 
Sig. F 

مستوى  

 الداللة 

β 

معامل  

 االنحدار 

t 

 املحسوبة 
Sig. t. 

مستوى  

 الداللة 

وسائل  

إدارة  

 املشاريع

0.754a 0.569  0.000 199.266 1 االنحدارa 0.754 14.116 0.000 

 151 البواقي 

 152 املجموع 
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وتحتاج ن قبل شركات االتصاالت األردنية اهتمام أكبر م إلى، إال أن إدارة نطاق املشروع تحتاج روع عنصر هام ورئيس ي في املشروعيعتبر نطاق املش .3

 أكبر في مجاالت إلى
ً
 .أخرى  معرفية االهتمام بنطاق مشاريعها أكثر، حيث جاءت إجابات عينة الدراسة تولي اهتماما

 التوصيات

ات أو خاليا لليقظة تعزيز االهتمام بمعلومات اليقظة االستراتيجية ملا لها من أهمية كمورد معلوماتي استراتيجي، من خالل إنشاء وحد .1

تعريف كافة املستويات اإلدارية في شركات االتصاالت  تكفل عملها، و  االستراتيجية في شركات االتصاالت األردنية لضمان الترتيبات التنظيمية التي

 املجال.األردنية بأهمية اليقظة االستراتيجية كمورد معلوماتي هام من خالل إعداد دورات تأهيلية في هذا 

شجيع تعزيز االهتمام بإدارة مخاطر املشروع في شركات االتصاالت األردنية من خالل عقد ورشات تدريبية في هذا املجال على الصعيد الداخلي وت .2

 املشاركة في الدورات التي تعقد على الصعيد الخارجي.

الهتمام بالتشريعات والقوانين واملنتجات الصديقة للبيئة وتعزيز الوعي تعزيز االهتمام باليقظة البيئية في شركات االتصاالت األردنية من خالل ا  .3

 للموظفين باألمور املتعلقة في هذه املجاالت من خالل تشجيع املشاركة في الندوات واملؤتمرات ذات العالقة.

دورات تدريبية توعوية وتشجيع املشاركة في تعزيز االهتمام باملعايير الدولية إلدارة املشاريع في شركات االتصاالت األردنية من خالل عقد  .4

 االمتحانات الدولية للحصول على الشهادات املعتمدة في مجال إدارة املشاريع.
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Abstract: The study aimed to identify the impact of strategic vigilance on project management in Jordanian 
telecommunication companies (JTC). The study relied on the analytical descriptive approach, targeting the 
employees at the top and middle levels in JTC, which have (217) employees in these levels, based on the stratified 
random sample, the study sample reached (153) employees. The study found that there is a statistically significant 
impact at (P≤0.05) for Strategic Vigilance with its all dimensions (competitive vigilance, technological vigilance, 
commercial vigilance, and environmental vigilance) on projects management with its all dimensions (project 
scope management, project schedule management, project cost management, project quality management, project 
integration management, Project resource management, project communication management, project risk 
management, project procurement management, and project stakeholder management) in JTC, and it has a 
statistically significant impact at (P≤0.05) on projects management objectives areas with its all dimensions 
(project scope management, project schedule management, project cost management, project quality 
management) in JTC, As well as it has statistically significant impact at (P≤0.05) on projects management 
mechanism areas with its all dimensions (project integration management, project resource management, project 
communication management, project risk management, project procurement management, and project 
stakeholder management) in JTC. 
The study presented a set of recommendations, the most important of which was Enhance attention to strategic 
vigilance information as a strategic information resource by establishing strategic vigilance units or cells in JTC to 
ensure regulatory arrangements that ensure their operation, and define the importance of theses information for 
all levels of management by training courses, and Improving the concern for environmental vigilance in JTC, which 
constitute all types of strategic vigilance that are not covered by other types such as, legislative vigilance, political 
vigilance, legal vigilance, social vigilance, organizational vigilance, and others by concern to environmental 
legislation, laws and green products, raise awareness of staff in related areas by encouraging participation in 
relevant seminars and conference, in addition to improving the concern to international standards of project 
management in JTC especially in project risk management and project scope management, by motivating 
employees when obtaining international certificates in this field, and encouraging them to participate in training 
courses and workshops in related field. 

Keywords: Strategic Vigilance; Projects Management; Jordanian Telecommunication Companies; Knowledge 
Areas. 
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