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 الشكر والتقدير 

الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز 

 هذا العمل.

أتوجه بجزيل الشكر واإلمتنان لمن ساهم في إتمام هذا العمل، ولكل من ساعد بجزء كبير 

دكتورتي الفاضلة نهلة الناظر التي لم تبخل علي أو صغير في إنجاز هذا العمل، وأخص بالذكر 

بتوجيهاتها ونصائحها وتعليماتها، والتي كانت سندًا وعونًا في مواجهة الصعوبات والتحديات من 

 أجل إكمال هذه الرسالة.

 .رسالتي إلى أعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم بمناقشة والتقديركما أتوجه بالشكر 

نجاز كما اتوجه بالشكر إلى كل من هذا  لم يبخل بالمساهمه والمساعدة على إتمام وا 

  العمل.  

 

 مع خالص المحبة والتقدير لكم.

 الباحث
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 اإلهداء 

"من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل" صدق رسول  : ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ... اهلل صلى اهلل علية وسلم

أعانوني وشجعوني على  أبي اللذين  و إلى أمي  أهدي هذا البحث المتواضع  
 .اإلستمرار في مسيرة اإلبداع والنجاح والعلم

وال يفوتني أن أهدي إخواني إياد، إيهاب، أحمد وأخواتي إيمان، إيناس، إلهام على  
 دعمهم الدائم لتحقيق المزيد من النجاحات.

  مشرفتي ودكتورتي نهلة الناظر التي كانت يد العون لي دائما  كما وأهدي  
 الرسالة.إلتمام هذه  رئيسي في مواجهة الصعوبات والتحديات  والداعم ال

وشكري الخاص إلى أساتذتي األف اضل وأخص بالذكر الدكتور عبد العزيز الشرباتي  
 والدكتور سمير الجبالي لمساعدتي ولسعة صدرهم معي. 

لى  ع  ، عمروعماد أنس،  محمد، يوسف، وسيم، إلى أصدق ائي هيثم،وشكري الخاص  
 .التفوقمن أجل  ز الدائم  يالتحفي

على مساعدتي ومساندتي في    ، لؤيسمر زهراء، علي،وباألخص  زمالئي  وال أنسى  
 .تجاوز التحديات وإنجاز هذا العمل

ق اربي وعائلتي وزمالئي في العمل ولكل من ساهم في إنجاز  ألكما اهدي هذا العمل  
 هذا العمل.
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ي فأثر أنواع المخزون في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات المصنعة لألدوية 
 األردن
 إعداد

 محمد يوسف محمد بطيبط
 إشراف 

 د. نهلة نهاد الناظر
 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر أنواع المخزون في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات 
عليا في المستويات اإلدارية ال العاملينمن المدراء شمل مجتمع الدراسة و المصنعة لألدوية في األردن. 

تكونت عينة ( فردًا. 402الشركات المصنعة لألدوية في األردن والبالغ عددهم )والوسطى والدنيا في 
في المستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا في  العاملينالمدراء الدراسة من طبقية عشوائية من 

. واستخدمت اإلستبانة أداة رئيسية ( فرداً 197عددهم )الشركات المصنعة لألدوية في األردن والبالغ 
حليل تلجمع المعلومات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل 

 .Modeling (SEM) Structural Equationالمسار بإستخدام أنموذج المعادلة الهيكلية 

 عدم وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوىوتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها 
( لمخزون المواد األولية على الكلفة األقل في الشركات المصنعة لألدوية في   0.05داللة )
ولية ( لمخزون المواد األ  0.05عدم وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )و  .األردن

 وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى .على التمايز في الشركات المصنعة لألدوية في األردن
( لمخزون تحت التشغيل على الكلفة األقل في الشركات المصنعة لألدوية في   0.05داللة )
( لمخزون تحت التشغيل   0.05إحصائية عند مستوى داللة ) داللةوجود تأثير ذي  .األردن

لألدوية في األردن، وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى  المصنعةعلى التمايز في الشركات 
 .( لمخزون تام الصنع على الكلفة األقل في الشركات المصنعة لألدوية في األردن  0.05داللة )

زون تام الصنع على التمايز ( لمخ  0.05وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 في الشركات المصنعة لألدوية في األردن.

قيام مديري المخازن في الشركات  أوصت بضرورةه نتائج الدراسة يت إللما توص ومن خالل
جراءات المعمول بها في إدارة المخزون المصنعة لألدوية في األردن باإلستفادة من األنظمة واإل

 بهدف التعامل مع التغيرات البيئية الديناميكية التنافسية بما يمكنهم من تقليل تكاليف المخزون، ،عالمياً 



 ل
 

 سبب وجودها وبقائها في ظل بيئة ديناميكية وهو مابوضرورة إهتمام الشركات بالميزة التنافسية 
ن المنتج، ميتطلب منها تلبية حاجات ورغبات المستهلك من خالل القيمة التي يتم الحصول عليها 

ية من ولالمصنعة لألدوية في األردن بإعطاء أهمية لمخزون المواد األباإلضافة إلى قيام الشركات 
حيث المواصفات كونه واحدًا من متطلبات إدارة المخزون حيث أن إهماله سيؤدي بشكل غير مباشر 

ويد أخرى إلى مصادر تز إلى عدم الدقة في تلبية إحتياجات ورغبات زبائن الشركات وبالتالي اللجوء 
بما ينعكس على المدى البعيد على أرباح تلك الشركات وبالتالي تحمل كلف إضافية وهو ما ينعكس 

لمصنعة االشركات كما أن ضرورة قيام  المصنعة لألدوية في األردن،الشركات على ميزة الكلفة لدى 
متابعة مخزون المواد األولية لديها لألدوية في األردن من خالل اإلدارات المعنية بإدارة المخزون ب

كون أن إنقطاع سلسة اإلنتاج سيؤدي إلى تأخير في اإلستجابة إلى طلبات العمالء وهو ما ينعكس 
 على مواعيد التسليم وبالتالي تأثيره على تمايز الشركات.

حت الكلمات المفتاحية: أنواع المخزون، الميزة التنافسية، مخزون المواد األولية، مخزون ت
 لألدوية.التشغيل، مخزون تام الصنع، الكلفة األقل، التمايز، الشركات المصنعة 
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Abstract  

This study aimed to investigate the impact of inventory types in achieving a 

competitive advantage in Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan. The 

population of this study was included managers at the upper, middle, and lower levels of 

management in pharmaceutical manufacturing companies in Jordan, which contained 

about (402) manager. The sample of this study was selected by stratified random sampling 

method of managers at the three levels of management in pharmaceutical manufacturing 

companies in Jordan, which consisted of (197) manager. The questionnaire was used as 

a main tool for collecting data, and to achieve the objectives of this study, the descriptive 

analytical method was used through many Structural Equation Modeling (SEM) methods. 

The study reached to the following results: 

The most, there is no a statistically significant affect at level (  0.05) for the raw 

material inventory on the lowest cost in Pharmaceutical Manufacturing Companies in 

Jordan. There is no a statistically significant affect at level (  0.05) for the raw material 

inventory on differentiation in Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan. 

There is a statistically significant affect at level (  0.05) for the work in process 

inventory on the lower cost in Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan. There 

is a statistically significant affect at level (  0.05) for the work in process inventory on 

differentiation in Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan.  In addition, there 

is a statistically significant affect at level (  0.05) for the finished good inventory on 

the lower cost in Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan. There is a 

statistically significant affect at level (  0.05) for the finished good inventory on 

differentiation in Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan. 

Through the results of the study, it was recommended that warehouse managers in 

Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan should take advantage of the 
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systems and procedures in place in managing inventory globally, that to handle the 

changes of competitive dynamic environmental, that enable them to reduce inventory 

costs, as well it is very necessary for companies to pay attention to competitive advantage 

as the main reason for companies existence and survival in the dynamic environment, so 

that requires companies to meet customer needs and desires through the obtained value 

of the product. In addition, Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan give an 

importance to the raw materials of inventory in terms of specifications as the requirements 

of inventory management. Further, the carelessness of specifications of inventory will 

indirectly lead to inaccuracy in meeting the customers needs, thus going to other sources 

of supplies that will be reflected in the profits of those companies on the long run, which 

in turn increases additional costs, also it will be reflected in the cost advantage in 

Pharmaceutical Manufacturing Companies In Jordan. Moreover, it is the necessity for 

Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan to follow-up the raw materials of 

inventory through the units concerned with inventory management, because the 

interruption of the production chain will lead to a delay in the responding to customer 

requests, which will be reflected on the delivery dates, and then on the differentiation of 

companies. 

Keywords: Inventory types, competitive advantage, raw material inventory, work 

in process inventory, finished inventory, lower cost, differentiation, Pharmaceutical 

Manufacturing Companies. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة: 1-1

ة سوقية وذلك للحصول على حص ،ألخيرة تزايد في الحدة التنافسيةتشهد الشركات في األونة ا

ستمرارهاأرباحها لضمان بقائها و  في أكبر وزيادة  ،اتعلى الصعيد المحلي والعالمي في جميع القطاع ا 

إذ أصبح العميل في الوقت الحالي يطلب منتجات محسنة  ،وتحديدًا في قطاع الصناعة واإلنتاج

 .وبتكاليف أقل وبجودة عالية باإلضافة إلى سرعة التوصيل

لى هذه الطلبات ة إيجيات التنافسية لإلستجابستراتوتستخدم شركات التصنيع العديد من اإل 

 .تمايزكلفة والال مثل قيادة

لذلك  ،ُيعد المخزون أحد العناصر الرئيسه التي تتألف منها األصول المتداولة في الشركة

واختيار الطريقة الواجب تطبيقها لمعالجة المخزون تحتاج إلى  وأنواعه فإن موضوع إدارة المخزون

لى وبالتالي تؤثر ع ،وتكلفة المبيعات ،تكلفة السلع نظرًا لما له من أثر هام على تحديد ،إهتمام كبير

الشركة والذي ينعكس أثرة على  قياس الدخل والمركز المالي للشركة وعلى الخدمات التي تقدمها

م كما تقو  ،إذ يؤدي المخزون وظائف هامة تخدم عمليات اإلنتاج والمبيعات في الشركة ،الزبون

الحفاظ  ضمانلستمرار في السوق عمليات اإلنتاج والبيع دون توقف واإل عملية رفع جودة شركات فيال

وكذلك لضمان الحفاظ  ،(2012)العتوم و أخرون،  لمنافسةا حصتها السوقية بين الشركاتعلى 

 (.(Mawangi, 2016على تكلفة التشغيل عند أدنى مستوى دون التأثير على كفاءة التشغيل 

ومناولة  ،التفتيشو  ،االستحواذو  ،النقلو  ،ون نظام معني بتكامل المعلوماتتعد إدارة المخز كما 

 تهدف إدارة المخزون إلىو  ،وضمان أمان المخزون ،والتعبئة والتحكم في اللوازم ،والتخزين ،المواد
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لسلع استثمار في جميع أنواع المخزون وزيادة تدفق كتشاف والحفاظ على المستويات المثلى لإلإ

والمعلومات والموارد األخرى ذات الصلة مثل األشخاص والطاقة من نقطة المنشأ إلى نقطة االستهالك 

المخزون )المواد  بأنواع Bendig et.al( 2018) إهتم ، (Munyao et.al.,2015النهائي )

تام الصنع( حيث توجد عالقة بين أنواع المخزون وعوائد  مخزون ،مخزون تحت التشغيل، األولية

 ختالف بين تأثير كل نوع من أنواع المخزون على عوائد األسهم.احيث نجد  ،األسهم

أو  تكمن الميزة التنافسية للشركة في قدرتها على التطوير ووفقًا لمنظور إستراتيجية األعمال،

تنفيذ ستراتيجي في السوق و إتخاذ موقف ا  والقدرات، و الحصول على الخدمات عن طريق تنظيم الموارد 

ستراتيجيات عتبار الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية وتصنف اإلاستراتيجية تنافسية تأخذ في اإل

ستراتيجية التركيز و ة الدالتنافسية العامة إلى إستراتيجية قيا ستراتيجية التمايز وا  تمثل  لتياكلفة وا 

تمثل تكلفة  كما ،التوجهات اإلستراتيجية المختلفة المتاحة للشركة لتحقيق ميزة تنافسية في صناعتها

 ,Acquaah) القيادة والتمايز طريقتين مختلفتين بشكل أساسي لتحقيق ميزة تنافسية تفوق باألداء

2011) 

انتها في الدفاع عن مك إن أهمية الميزة التنافسية تكمن في كونها تمنح الشركات القدرة على

وتحافظ من خاللها على مركزها بين المنافسين، كما أنها تعزز إمكانيات الشركة وقدراتها  السوق،

ين إتخاذ القرارات لى تحسوتقوي عالقاتها مع الزبائن باإلضافة إلى أنها تساعد ع ،اإلنتاجية والتسويقية

الشركات في البحث عن طرق مختلفة لخفض دًا لما ذكر تعمل يوتأي، ((Munizu.2013 ةاإلداري

 ،التكاليف من أجل كسب ميزة تنافسية كما تحتاج إلى السيطرة على تحديات السرعة والراحة والموثوقية

المخزون على خفض التكاليف، وزيادة اإلنتاجية، والحد من المخاطر، لذا تسعى  مراقبةساعد يوقد 

لسريعة والتعاون والتنسيق في تبادل المعلومات وزيادة ا واإلستجابة الشركات إلى إرضاء العمالء،

 .Lean production (Singh et.al.,2010)و  JITالمبيعات، واستخدام فلسفات اإلدارة مثل 
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 الدراسة: مشكلة 1-2

 مصاعبالعديد من ال ،تواجه شركات األعمال عامة والشركات المصنعه لألدوية خاصة

من مدة  موجودةالمخزون بجميع أنواعه  أن  تحديات إدارة المخزون والتحكم في إذ التي تهدد بقائها،

زدياد لى إإزمنية طويلة جًدا مثل عمليات السرقة واالحتيال والتقادم والتدهور والتلف، مما يؤدي 

 التحكم في  المخزون، مما يؤدي إلى الشركةالخسائر في الشركة، وفي بعض األحيان ال تستطيع 

زون وتسبب في توقف الشركات عن اإلنتاج ، وبالتالي تراجع فعالية الشركة مما يخلق نقص المخ

 باإلضافة إلى أن وجود الكثير من المخزون قد يستهلك ،مشاكل بين إدارة المخزون واإلنتاج والمبيعات

 .مالًيا ، مما يزيد من احتمال حدوث تلف وفقدان اً ئالمساحة المادية في المخازن، ويخلق عب

ذا كانت شركات التصنيع لديها مستويات منخفضة من المخزون، فقد يؤدي ذلك إلى و  ا 

من ناحية أخرى تسعى شركات التصنيع إلى الحصول على أقل و  ،مشاكل في التسليم ووقف اإلنتاج

لبية إذا لم يتم ت ،مستوى ممكن من المخزون، لكن ال تزال قادرة على االستجابة لمتطلبات العمالء

مالء، فقد تخسر شركات التصنيع األموال بسبب فقدان المبيعات، لذلك من المهم أن تتحكم طلبات الع

الدور كما أن  .(Naliaka & Namusonge,2015) اشركات التصنيع في مستويات مخزونه

وهذا يعني أن الشركة تحتفظ بمخزون للتعامل مع  ،األساسي للمخزون هو الوقوع ضد عدم اليقين

لل فالمخزون المفرط يقحالة عدم اليقين في الطلب في السوق. هناك جانب سلبي آخر للمخزون: 

 ,Kim&Kim). الشركة للسوق المتغير، وبالتالي يكون له تأثير سلبي على المبيعات من استجابة

2016) 

ات التي ترغب في أن تبقى في دائرة المنافسة المخزون بأهمية كبيرة عند الشرك ويحظى

، من إيرادات الشركة % 56سنتاُ لكل دوالر أي ما يعادل  56شركات التصنيع المثالية تنفق  حيث أن

بالمائة من قيمة البضائع المشتراة    35-30أضف إلى هذا الرقم التكلفة غير المباشرة والتي قدرت بـ 
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 .Willin et.al) ركاتـتشكل مشكلة كبيرة لهذه الش  إلدارة المخزونوهنا تكون التكلفة اإلجمالية 

2006) 

أصبحت الشركات تسعى  إذ ،لما تشهد شركات صناعة  األدوية من تنافس عالي ونظراً 

ات باإلهتمام  تقوم الشرك حيث، بالكلفة األقل والتمايزهتمام  للحصول على ميزة تنافسية من خالل اإل

نه يمثل أكبر نسبة من رأس المال المحتجز كما أتمثل تكاليف المخزون  إذألهميتها   المخزون أنواعب

ومن خالل خبرتي العملية  ،اإلنتاجية العملية إلستمرارية أنواعها بكافة الكافية المواد لتوفر الضمان

يث حفي مجال إدارة المخزون أود تسليط الضوء على بعض األمور التي يتعرض لها المخزون، 

يجب على إدارة المخزون ان تقوم بالحفاظ والسيطرة على المخزون بأنواعة)مخزون المواد األولية 

الشركات المصنعة لألدوية وجود بيئة  منومخزون تام الصنع(، إذ  يتطلب ومخزون تحت التشغيل 

المنتجات  ىخاصة وطريقة حفظ معينة لحفظ المواد الكميائية المستخدمة في اإلنتاج ، والمحافظة عل

تهاء ، مما نومتابعة تاريخ اإلنتاج واإل محددةدرجة حرارة والتي تحتاج إلى النهائية بصورة مناسبة 

 كيفيةافة باإلض، يؤدي إلى إنفاق تكاليف عالية من أجل توفير البيئة المناسبة للحفاظ على المواد

ية صنع( وتحويله إلى ميزة تنافسمنتج تام ال، مواد تحت التشغيل، اسغالل المخزون )المواد األولية

وعليه فإن يمكن تمثيل دراستي من خالل السؤال التالي: هل  .والتي هي صدد دراستي هذه ،للشركة

)مخزون المواد األولية، مخزون تحت التشغيل، مخزون تام الصنع( على  يوجد أثر ألنواع المخزون

 المبحوثة؟   )التمايز، الكلفة األقل( على الشركات الميزة التنافسية

 :فرضياتهاو  الدراسة أسئلة 1-3

  أسئلة الدراسة: -

الل في تحقيق الميزة التنافسية من خ أثر أنواع المخزونجاءت هذه الدراسه في محاولة لتوضيح 

 اإلجابة على األسئلة التاليه:
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 في الشركات المبحوثة؟ الكلفة األقلهل يوجد أثر لمخزون المواد األولية على  .1

 ؟المبحوثه تفي الشركا التمايزهل يوجد أثر لمخزون المواد األولية على  .2

 في الشركات المبحوثة؟ الكلفة األقلهل يوجد أثر لمخزون تحت التشغيل على  .3

 في الشركات المبحوثة؟ التمايزعلى  تحت التشغيلهل يوجد أثر لمخزون  .4

 المبحوثة؟ في الشركات الكلفة األقلهل يوجد أثر لمخزون تام الصنع على  .5

 في الشركات المبحوثة؟ التمايزهل يوجد أثر لمخزون تام الصنع على  .6

 فرضيات الدراسة:

 :التالي الفرضيات على الدراسة هذه تستند

 HO1 األولى الرئيسية الفرضية

في الشركات المصنعة لألدوية   تمايزال على   المواد األوليةلمخزون  إحصائية داللة ذو اثر يوجد ال

 .(  0.05)عند مستوى داللة  في األردن

 :HO2 الثانية الرئيسية الفرضية

لشركات المصنعة ا في األقل الكلفة على المواد األوليةإحصائية لمخزون  داللة ذو أثر يوجد ال

 (α) 0.05 ≤عند مستوى داللة  لألدوية في األردن

 :HO3 ثالثةال الرئيسية الفرضية

شركات المصنعة لألدوية الفي   لتمايزا على تحت التسغيللمخزون  إحصائية داللة ذو اثر يوجد ال

 .(  0.05)عند مستوى داللة في األردن

 : HO4 الرابعة الرئيسية الفرضية
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شركات المصنعة ال في األقل الكلفة على تحت التسغيللمخزون  إحصائية داللة ذو اثر يوجد ال

 .(  0.05) عند مستوى داللة األردنلألدوية في 

 :HO5 ةخامسالالرئيسية   الفرضية

شركات المصنعة لألدوية في ال في تمايزال على تام الصنعلمخزون  إحصائية داللة ذو اثر يوجد ال

 .(  0.05)عند مستوى داللة  األردن

 :HO6 ةسادسال الرئيسية الفرضية

شركات المصنعة لألدوية ال في األقل الكلفة على تام الصنعلمخزون  إحصائية داللة ذو اثر يوجد ال

 .(  0.05)عند مستوى داللة  في األردن

 أنموذج الدراسة: 1-4

 (:1/1قام الباحث بتحديد متغيرات الدراسة وأساليب قياسيها على النحو الموضح بالشكل )

 

 المتغير التابع بناء على دراسة المتغير المستقل بناء على دراسة
(bendig et.al.,2018) (2012ومقاطف ،  المومني) 

(Alrjoub&Ahmad,2017) (2009، فرحات) 
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 الدراسة: أهمية 1-5

كات نظرًا بين الشر  يشهد السوق األردني الخاص بالشركات المصنعة لألدوية تنافسًا شديداً 

 شكلت المخزون أنواعف لتوافر عدد كبير من الشركات في سوق صغير مقارنة بالدول المجاورة،

 إلى النظر خالل من أهميتها تكتسب راسةدال هذه فان لذلك الشركات، هذه لنجاح تنافسياً  عامالً 

 :التالية األمور

 :األهمية النظرية 

ناك حيث ان ه ،في مجاالت البحوث العلمية المهمة للمهتمينتعتبر هذه الدراسة من المراجع  .1

 علم الباحث.إلى حد المخزون  أنواعالعربية المتعلقة ب الدراساتندرة نسبية في 

 تحقيقلالمخزون  أنواع مجاالت في أخرى لبحوث أفاق في تقديميمكن لهذه الدراسة أن تسهم  .2

 .بهم واالهتمام تنافسيةال ميزةال

 تحقيق فيأثرها و  المخزون أنواع واقع حول ياناتاىت  وب معلومات قاعدة من جانباً  توفر إنها .3

 هذا في خاص بشكل واألردنية عام بشكل العربية المكتبة إثراء في يسهم مما التنافسية، الميزة

 .الموضوع

 األهمية العملية 

لمخزون ا أنواعدوية في األردن بأهمية تساعد مدراء الشركات المصنعة لأليمكن لهذه الدراسة أن  .1

  .نظرًا لما له دور في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات ،بصورة فعالة

 تساعد مدراء الشركات المصنعة لألدوية في تحقيق الميزة التنافسية وتعزيز مكانتها .2

 أهداف الدراسة: 1-6

 إلى:تهدف الدراسة الحالية 

 المخزون والميزة التنافسية. أنواعالتعرف على مفاهيم األبعاد األساسية التي تتمثل في  .1

مخزون المواد األولية على الميزة التنافسية في الشركات المصنعة لألدوية في  أثردراسة كيفية  .2

 األردن.
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دوية على الميزة التنافسية في الشركات المصنعة لأل التشغيل مخزون مواد تحتأثر تحديد كيفية  .3

 في األردن.

نع على الميزة التنافسية في الشركات المصنعة لألدوية مخزون مواد تام الصأثر تحديد كيفية  .4

 في األردن. 

 المصطلحات: تعريف 1-7

هو المخزون الذي يشمل المواد األولية والمواد نصف مصنعة ومواد األجزاء  :أنواع المخزون -

 .(Kachru, 2010) البديلة التي تلبي حاجات اإلنتاج للحصول على المنتجات تامة الصنع

ف والقطع مواد التغليو والمصنعه  هإجرائيًا هي المواد األوليه والنصف مصنعويتم تعريفها 

 ويجب على إدارة المخزون الحفاظ عليها. ،البديلة التي تمتلكها الشركة من أجل إستمرار عملياتها

 المواد الخام التي لم تدخل بعد في عمليات التصنيع بالشركة مخزون المواد األولية: -

(Bending. et.al, 2018) . 

 يةمن المواد األولبها من الموردين  يد الشركةالتي يتم تزو وتعرف إجرائيًا هي المدخالت 

قة بين وهي تمثل العال ،التي يتكون منها المنتج النهائي للشركة المعلومات( األآلت،، )المواد الخام

 .الشركة والموردين

المواد األولية إلى بعض التغيرات لتتحول إلى مواد نصف مصنعه  خضوعالتشغيل: مخزون تحت  -

(Heizer et.al.,2013.) 

وتعرف إجرائيًا بأنها دخول المواد األولية من خالل عملية التحويل والمعالجة إلى مواد غير 

 .للشركة وتمثل العمليات الداخلية  ،أو نصف مصنعه مكتملة الصنع

  . ,Muller) (2019هو المنتج النهائي الجاهز للتوصيل للزبون  الصنع:مخزون تام  -
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زة للشحن هاوتعرف إجرائيًا بأنها المخرجات من عملية التصنيع وتمثل السلع النهائية الج

 .والزبائنالعالقة بين الشركة  ، وتمثلاألسواقوالبيع للزبون في 

ي اغتنام الفرص تي تساعد فالعناصر المهمه ال بأنها إحدى: تعرف الميزة التنافسية الميزة التنافسية -

 & Shehadeh) حقيقية للشركة لتحقيق الربحية المستدامة مقارنة مع منافسيها فرصة وتوفر

Mansour, 2019). 

استغالل الشركات لمواردها ولكفايتها الجوهرية والقيام بأعمال على أنها: جرائيًا إوتعرف 

 تقليدها.تصعب على الشركات المنافسة 

 مقارنتهاو  ،األنشطة التي تقوم بها الشركة ازنجإل التكلفة مجمل تعكس :األقل الكلفة -

 .(Porter, 1985) منافسيها مع

جور عمال ومواد ومصاريف أخرى إلنتاج أوتعرف أجرائيا بأنها ثمن ما تتحملة الشركة من 

 .حيث تسعى الشركات بأن تكون تكاليفها أقل من الشركات المنافسة سلعها وخدماتها وممارسة أعمالها

 قدرة الشركة على تقديم منتج فريد ومميز وله قيمه عالية من وجة نظر الزبون. التمايز: -

 (2009)فرحات,

ن خالل وذلك معالية من النوعية والقيمة  إلى درجةوتعرف إجرائياً هي بلوغ السلع او الخدمة 

 العالية والخدمات مابعد البيع والخصائص الخاصة بمنتج الشركة.الجودة 

 الدراسه: حدود 1-8

 :يلي فيماالدراسة  حدود تتمثل

في الشركات دنيا وال الوسطى واإلدارة العليا اإلدارة في العاملين بجميع تتحدد :البشرية الحدود

 .حوثةبالم
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 يناير شهر إلى 2019عام  اكتوبر شهر الدراسة منة إلنجاز هذه المتوقع الفترة :الزمانية الحدود

   2020من عام 

  14تقتصر هذه الدراسة على الشركات المصنعه لألدوية في األردن والبالغ عددها :المكانية الحدود

 .شركة

مخزون تحت  ، مخزون المواد األوليةالمخزون )  أنواعستركز هذه الدراسة على  :العلمية الحدود

 ( .التمايز، الكلفة األقلوعلى الميزة التنافسية ) ،(تام الصنع ،التشغيل

 الدراسة: محددات 1-9

 .احثإلى حد علم الب المخزون والميزة التنافسية أنواعندرة الدراسات السابقة التي تربط بين  .1

دوية في الشركات المصنعة لأل والدنيا على مدراء اإلدارة العليا والوسطى الحالية تطبيق الدراسة .2

لى اقتصرت هذه الدراسة ع هاويتعذر تطبيق هذه الدراسة على باقي الشركات كون ،في األردن

 ركات المصنعة لألدوية في األردنالش
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 ( اإلطار النظري 2-1)

 ( الدراسات السابقة 2-2)
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمه ال -

نستعرض في هذا الفصل ما يخص متغيرات الدراسة من خالل ما ورد في األدبيات 

 وتم تقسيم هذا الفصل إلى قسمين:، من أجل صياغة اإلطار النظري لهذه الدراسة ،المتخصصة

 واألهمية.األول: اإلطار النظري تناول متغيرات الدراسة من حيث المفهوم واألبعاد 

 ة.يالحالتناول مراجعة مضامين الدراسات السابقة وتحديد ما يميزها عن الدراسة  الثاني:

 ريالنظ األدب 2-1

 المخزون أنواعمفهوم   

مديروا إدارة المخزون في الشركات المصنعة التي تعمل في بيئة األعمال الديناميكية  يتعامل

فق المخزون في وتحسين تد ،تساعدهم في تقليل تكاليف المخزون بأساليب وأنظمه والتنافسية العالية

من  (%50) إلىالمخزون  حيث يصل ،وتلبية طلبات الزبائن في الوقت المناسب ،سلسلة التوريد

يؤدي  بالشكل الصحيح بأنواعه مخزونال السيطرة علىبالنهاية إن و  ،األصول المالية للشركة قيمة

 .((Beheshti, 2010إلى تحسن بأداء الشركة 

شل عمل أو ف ويعتمد نجاح ،عنصرًا رئيسيًا في رأس المال العامل يمثل بأنواعه ن المخزونإ

ة مشكلساعد فقط في حل تال  الفعالةإدارة المخزون  كون ،ما على أداء إدارة المخزون الخاص به

 . (Panigrahi, 2013) من ربحية الشركة تزيد أيضاً بل  فحسب، السيولة

جميع المواد المخزنة في الشركة  أنواع المخزون بأنها ,Heizer et.al 2013)وعرف )

ام تومخزون الصيانة ومخزون ومخزون المواد تحت التشغيل  األوليةخزون المواد والتي تتضمن م

 .الصنع
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تخدمة باإلنتاج المس مواد تحت التشغيلومواد التغليف و  األوليةالمخزون بأنها المواد أنواع يتم تعريف و 

تي المجموعة من السياسات واإلجراءات  إدارة المخزون هي كما أن، تام الصنع منتجباإلضافة إلى 

بشكل منهجي في مراقبة مستويات المخزون، والوقت المناسب الذي يجب فيه تجديد المخزون،  تتحكم

إلى  باإلضافة ،وتحديد االحتياجات من المخزون سواء بطلب كميات كبيرة أو صغيرة من المخزون

ستثمار هدف إلى تقليل اإلتي لتلتخطيط والتنظيم والسيطرة على المخزون ااأنها عملية مستمرة من 

 Karimفي المخزون، بينما في نفس الوقت يجب على إدارة المخزون الموازنة  بين العرض والطلب )

et.al. 2018) 

ويقصد ايضًا بالمخزون هي البضائع المادية التي تمتلكها الشركة، وتساعد إدارة المخزون 

الطلب بالكميات جل أحديد االحتياجات من المخزون من المدير على اتخاذ القرارات المناسبة لت

 .(Sandhya & Sainadh, 2018) المناسبة لدعم اإلنتاج والتوزيع

 في إدارة المخزون، يتم أخذ الخصائص التالية في عين االعتبار:و 

 نظام واحد عناصر متعددة. .1

 المدة الزمنية. .2

 عدد نقاط التخزين. .3

  طبيعة المنتج. .4

 طبيعة تسلسل العملية. .5

 دارة  المخازن الفرق بين إدارة المخزون وا 

الفرق بين إدارة المخازن أو المستودعـات والمخزون في المعنى، فإدارة  :دارة المخازنإ

تهتم أساسا بالمستودعات والمباني المخصصة لالحتفاظ   Management Warehousingالمخـازن

يها ف المنتج النهائي( تتعامل مواد تحت التشغيل، باألصناف المختلفة من المواد )المواد األولية،
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المنشأة، وذلك من حيث الترتيب الداخلي للمواد في الموقع أو المستودع، ووسائل المناولـة المستخدمة 

الوقاية(، وما يرتبط بها من سجالت ومستندات،  الصرف، حتفاظ،اال )اإلستالم، في تداولها أعمال

 ,Fitzsimmons & Fitzsimmons) للقيام بهذه ألعمال ونوعاً  القوى العاملة المناسبة كماً  وأيضاً 

2006) 

فتركز بصفة أساسية على األنشطة  Inventory management أما إدارة المخزون

، بما يكفل تحقيق مجموعة من األهداف التي تتبلور من المخزنةالمرتبطة بتخطيط ومراقبة المواد 

دارة المإذ أجل تلبية احتياجات المنشأة من المواد المختلفة،   لتيا خزون كغيرها من اإلدارات،تعتبر ا 

تسعى إلى عدم اإلسراف، أو إساءة استخدام األموال المستثمرة في تلك المواد، ويحتاج إلى تخطيط 

 .(2012العتوم وأخرون،( ومراقبة

 أهمية اإلحتفاظ بالمخزون 

ن المفترض التي م حتفاظ بكمية كافية من المخزونمن المهم اإلفوبالنسبة للشركات المصنعة 

حيث أن نقص مستوى المخزون قد يؤدي إلى ، تامة الصنع أن تكون مواد نصف مصنعة أو مواد

 لذا يتطلب من الشركات أن تقوم بمتابعة بالمخزون لتبقى على أفضل ،فقدان الفرص لبيع منتجاتهم

 .((Kenkiyo&Agata, 2019 مستوى

عار، األس و الطلب قلباتمن المخزون مثل تبكميات العديد من األسباب لالحتفاظ ويوجد 

لحد العديد من األسباب التي تدفع ل إال أن هناك أيضاً  ،زمن النقل والتوصيل، وأسعار الجملة وغيرها

من حجم المخزون مثل تكلفة التخزين، وتكلفة المخزون، وتغير األذواق، ونقص الجودة المترتبة علي 

ن بالرغم مو  في المستودعات وتقادمها، مما يؤدي إلى تكدس المخزون حجم المخزون وحجم اإلنتاج

 :  Nahmias (2005)لنحتفظ بالمخزون من أجيجب كل هذا إال أننا 
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 .مواجهة الطلب المحتمل على منتجاتنا .1

 .كي ال تتأثر المراحل اإلنتاجية باإلنقطاع .2

  .والخصومات الكمية االستفادة من وفورات الحجم .3

 .طبيعة العملية اإلنتاجية .4

 .النقلطبيعة عمليات  .5

 :على عدة أنواإ المخزونKachru (2010 وقسَّم )

  .مخزون المواد األولية .1

  .مخزون تحت التشغيل .2

  .مخزون المواد تام الصنع .3

  .مخزون األجزاء البديلة .4

 .مخزون اللوازم .5

 .مخزون النقل .6

 ويوضح الشكل أنواع المخزون المختلفة:

( 1-2الشكل )  
 أنواع المخزون 

 
 /https://slideplayer.com/slide/4167360قام الباحث بالحصول على هذا الشكل من الموقع 

https://slideplayer.com/slide/4167360/
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 طور الباحث الشكل وفقًا لألدبيات اإلدارية

توفير ب حيث يج المخزون تلعب دوراً جوهريا في الشركات المصنعه، أنواعن أويرى الباحث 

بيئة ومكان مناسب لحفاظ على المواد األولية والنصف مصنعة وتامة الصنع مما يؤدي إلى زيادة 

ن إهمالها يؤدي إلى تلف المواد ويؤدي ذلك إلى خسارة الشركة لزبائنها  .التكاليف وا 

 المخزون أنواعأبعاد 

  مخزون المواد األولية

ت وتحويلها إلى منتجا للمعالجة مؤسسة اشترتها التيوالمدخالت  العناصر جميعوتشمل 

مدخالت من العرف مخزون المواد ألولية هي يو . (Ndubuisi et.al. 2018) للشحن والبيع جاهزة

 . (2012، خرونآالمواد الخام التي يتكون منها المنتج بشكل رئيسي )العتوم و 

المواد التي نقوم بشرائها وال نصنعها وتزود بها الشركة من قبل المورد من وعرفت على أنها 

لية آ شركة ويتم اإلتفاق مع المورد علىستخدامها في عمليات تصنيع المنتجات الخاصة بالإأجل 

تفاق على الكميات المطلوبة وجودتها ووقت التوصيل بما يتناسب مع عمليات التوريد حيث يتم اإل

 ,Muller) (2019شركة نتاج في الاإل

 وتقوم الشركات، ويقصد بمخزون المواد األولية هي المدخالت األساسية لصناعة المنتج

في  نتاج ونقصعملية اإل على خصومات كمية من أجل عدم تعطلبالشراء بكميات كبيرة للحصول 

 .(Chuna et.al, 2018) مستوى المخزون

 تمدخال تشكل التي المكونات انه يشمل األوليهمخزون المواد  Kowalska (2014) وعرف  

 .التصنيععملية 

المواد ) من المواد األوليةدنا بها من الموردين يالتي يتم تزو المدخالت بـأنها: وتعرف إجرائيًا 

لشركة وهي تمثل العالقة بين ا ،التي يتكون منها المنتج النهائي للشركة المعلومات( األآلت،، الخام
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يعتبر الباحث مخزون المواد األولية من أهم األسباب في إستمرار إنتاج السلعة بشكل  والموردين،

فات لمواصويجب أن تكون حسب احيث تقوم الشركة بشراء المواد األولية من الموردين، صحيح، 

صدار طلبات التوريد  ،، وعلى إدارة المخزونجالتي يتطلبها المنت نه ألمتابعة مخزون المواد األولية وا 

ابة إلى تأخير في اإلستج ينتج عنهمما  ،نتاجإلنقطاع سلسة اإل سيؤديوجد نقص بالمواد األولية إذا 

 طلبات العمالء وهذا يؤدي إلى خسائر في الشركة.

  مخزون تحت التشغيل:

 موادال لمخزون ىوسطال مرحلةال يهو  ،و التي لم تكتمل بعدأهي المواد النصف مصنعه 

 عالجتهام تمت موادال هذهو  ،المعالجة من أخرى مرحلة في لتدخل عيصنلتا من بعد يتنته لم الخام

 .(Ndubuisi et.al.(2018  مكتملة غير لكنها جزئًيا

ويعرف مخزون تحت التشغيل بأنه عملية تحويل المواد الخام إلى منتج جزئي وتجميعات 

حيث إن حدث خلل أو ظهور عيب في  ،فرعية ويجب اإلحتفاظ به ومعالجة األخطاء بشكل فوري

مخزون تحت التشغيل سوف تظهر هذه األخطاء على المنتج النهائي مما سيكلف الشركة خسائر 

 .,Muller) (2019كبيرة 

ها تمثل العمليات الداخلية من نمخزون تحت التشغيل بأ Kowalska (2014) وعرف

يل جاهزة للبيع ويمثل مخزون تحت التشغ األعمال تحت التنفيذ لتحويل المواد األولية إلى بضائع

 المنتجات الغير المكتملة ومجهزة بالكامل.

عض األخطاء والعيوب بتحويل المواد الخام إلى مخزون تحت التشغيل تظهر عند عملية 

اج عادة انتإخطاء تزداد التكاليف على الشركة وهنا يمكن هذه األ تحيث كلما زاد في المنتجات

ثر على ل يؤ في مخزون تحت التشغي أأن أي خط حيث ،التي ظهرت العيوب بهاوتعديل المنتجات 

 .(Ullah & Kang, 2014مخزون تام الصنع )
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ة تحويل البضائع الداخلية ويعرف مخزون تحت التشغيل هي دخول المواد الخام في عملي

خزون تحت م إن ، ، وتشمل المنتجات الوسيطة التي يتم نقلها خالل مراحل اإلنتاج والتجهيزللشركة

التشغيل يتأثر بشكل أساسي بقدرات اإلنتاج الخاصة بالشركات، لكنة أقل عرضة للتأثيرات الخارجية 

الناجمة عن شركاء سلسلة التوريد الخارجي  بعكس المواد األولية التي تتأثر بالتأثيرات الخارجية. 

et.al. 2018) Bendig) 

ة من خالل عملية التحويل والمعالجة إلى مواد غير وتعرف إجرائيًا بأنها دخول المواد األولي

ن تحت ن مخزو أويرى الباحث  أو نصف مصنعه، وتمثل العمليات الداخلية للشركة، مكتملة الصنع

أن مخزون تحت كما  ،التشغيل هو عملية معالجة وتحويل للمواد األولية إلى مواد نصف مصنعة

ؤثر مخزون تحت التشغيل ي ألن ،يجب معالجتهاالتشغيل يجب مراقبته، وفي حال ظهر به عيوب 

ذا ظهر أخطاء وعيوب في مخزون تحت التشغيل ولم إ بمعنىبصورة مباشرة على المنتج النهائي، 

 يتم تصحيحه ومعالجته سيظهر في المنتجات تامة الصنع.

 مخزون تام الصنع:

تخزينها  يل يتمسلع تام الصنع أو تجميعات نهائية لمخزون تحت التشغ بها، انها ويقصد

عة داخل النظام المنتجات مصنو  هتكون هذ هلكين الصناعيين والنهائيين وعادة ماتلشحنها وبيعها للمس

 .(2011)حافظ , نها أحيانا قد تكون منتجات تامة تم شراؤوها إلعادة بيعهاأاإلنتاجي للشركة إال 

هائية من ويجب تخزين المنتجات الن ،النهائية الجاهزة للشحن والبيعباإلضافة إلى ذلك هي المنتجات 

 (Hiezer et.al. 2013جل تلبية طلبات المستهلكين في الوقت الحالي والمستقبل )أ

 الشحن ظرتنت التي البضائعوهي ، النهائية تام الصنع السلع من مخزونهو ويعرف أيضَا 

 بين لتنسيقا أساسعلى  الجاهزة البضائع مخزون مستوىيعتمد  ،اتالمستودع لتخزين فيالجاهزة  أو

 . (Ndubuisi, et.al. 2018) المنظمة فيوالتسويق  والمبيعات اإلنتاج أقسام
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ويتم  ،ويعرف مخزون تام الصنع بأنه كمية من المنتجات المصنعة الجاهزة إلى البيع للعمالء

، من المخزونائد و عتكاليف المخزون بال حيث يتم هنا مقارنة، إنتاج المنتجات وتخزينها بكميات كبيرة

  (Paul & Azeem, 2011) ويعتبر مخزون تام الصنع من أهم أنواع المخزون بسبب تكلفته العالية

جاتها بالكامل من أجل التخزين وشحنها الوهي المخرجات من عملية التصنيع والتي تتم مع

 .(Jonek- Kowalska, 2014)  وبيعها للزبون

 المخزون:التالي مراحل ( 2-2رقم )ويوضح الشكل 

 

 

 

 

 ((Beheshti,2010قام الباحث بتطوير هذا الشكل باإلستناد إلى: 

زة للشحن هاالنهائية الجوتعرف إجرائيًا بأنها المخرجات من عملية التصنيع وتمثل السلع 

بارة عن إن مخزون تام الصنع هو ع وتمثل العالقة بين الشركة والزبائن،، والبيع للزبون في األسواق

مخرجات العملية اإلنتاجية، وذلك عن طريق المدخالت )المواد األولية( معالجتها إلى مواد نصف 

دارة المخزون وتقوم ا ،شحنها وبيعها وتحويلها إلى مخرجات )تام الصنع( ثم مصنعه )تحت التشغيل(

ن أجل م الطويلالمدى المدى القصير و  على بحفظ مخزون تام الصنع من أجل تلبية طلبات العمالء

 .  الحفاظ على عالقتها بالمستهلكين

 الميزة التنافسية:

تنشأ الميزة النافسية من خالل إكتشاف الشركات طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة 

د إحداث وبمعنى آخر بمجر  ،حيث يكون بمقدورها تطبيق هذا اإلكتشاف ميدانياً  ،من قبل المنافسين

 المشتريات:

مخزون المواد 

 األولية

 التحويل:

مخزون تحت 

 التشغيل

 التوزيع:

 مخزون تام لصنع

 المستهلك الموردين



21 
 

شركة الحصول على ميزة تنافسية من خالل إتباع ثالث للويمكن  ،عملية إبداع بمفهومه الواسع

 ( (Porter, 1980التمايز والتركيز. و  األقل الكلفة ،إستراتيجات

التي ميزة متالبشرية الو أمادية الموارد ال أومهارات ال على أنها مجموعه منالميزة التنافسية وتعرف 

نشاءتمتلكها المنظمات والتي تتيح لها   نيالمنافسعن باقي  يميزهابشكل  لزبائنهاقيمة ومنفعة  توليد وا 

 (.2018)مدني,

 لتعزيز ،عن باقي المنافسون ةفريد اتمميز  يتضمنلى بناء نظام إتهدف الميزة التنافسية و 

ف الميزة التنافسية على دراسة كل نقاط القوة والضع دوتعتم، خرينقيمة بطريقة كفؤة أفضل من اآلال

ها تالداخلية وتحليلها، إضافة إلى الفرص المتاحة والتهديدات في البيئة المحيطة في المؤسسة، مقارن

ات ورغب على تلبية حاجاتوتعرف الميزة التنافسية بأنها القدرة  ،في السوق بالشركات المنافسة

من خالل القيمة التي يتم الحصول عليها من المنتج، مثل قصر فترة التوريد أو الجودة  المستهلكين

فالميزة التنافسية هي ما تختص به المؤسسة دون غيرها، وتعطي قيمة مضافة إلى  .العالية للمنتج

 .2017) ،)عبيد باقي المنافسين عنالعمالء بشكل يزيد أو يختلف 

 :إلى مصادر الميزة التنافسية وهي (2014) وأشار حريز وعبد الرحمان

 انفجــار تنافســي علــى المســتوى رافقهــات والــذي شركالتزايــد فــي عــدد ال شدةن إبتكـــار: اإل .1

لـــى إليـــه ع حيث تقوم بالتركيز ،بتكـــارـات باإلشركهتمـــام الإلـــى تصـــاعد إدى أ المحلي والدولي،

صبحت أو  سبقيات التنافسية الى جانب التكلفة والجودة،دنـــى فـــي األعتبـــاره الحـــد اإلإدرجـــة 

 .التنافسيةميزة  إلكتساب القدرة على االبتكار مصدر متجدد

ات شركلهتمام اإ، زاد في بيئة األعمال نتيجة التغيرات السريعة والتطورات المتعاقبة الجودة: .2

المحـرك  يسيالرئ لـم يعـد السـعر العامـل حيث ،بتلبية رغبات المستهلكين والحـرص علـى رضـاهم

ي تسعى والقيمة التبالنسبة للزبون ول هتمـام األصـبحت الجـودة هـي اإلأ إذ لسـلوك المسـتهلك،
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تصـنع ن أالمنافسـة  دائرة ات التي ترغب في البقـاء فـيشركعلى ال مما فرضللحصول عليها ،

 .منتجات ذات جودة عالية

مـا م مهمة جداً ارة الخـدمات ميـزة تنافسـية إدو أنتـاج دارة اإلإيعتبـر الوقـت سـواء فـي الوقـت:  .3

مـن  ،ةالمنافسـين يمثـل ميـزة تنافسـي سـرع مـنألـى الزبـون إ، فالوصـول ماضيعليـه فـي ال تكـان

 .زمن تقديم المنتجات الجديدةتخفيض و  تخفـيض زمـن دورة التصـنيع، خالل

، للمستهلكــة ركشال تولدهاذا كانــت الميــزة التنافســية هــي نتيجــة القيمــة المضــافة التــي إالمعرفــة:  .4

متالكهج و ا مـــن خـــالل تميــز المنتـــذا كــان مــن الممكـــن تجســـيد هــذا  و  ضـــافية إخصـــائص  ا 

ة باالعتمـاد نسـبين تحقـق االفضـلية الأـة شركسـتطاعة الإنـــه بإات المنافســة، فمقارنـــة بالمنتجـــ

 .والتطوير خاصـة فـي مجـال البحـثالقدرات الداخلية للشركة و علـى 

 

 الميزة التنافسية إلى ثالث إستراتيجات عامة:  Porter(1985)وقسم 

ستمرارهاإمكانيات ذات الكفاءة عالية و  تحتاج إلى :ة الكلفة األقليستراتيجا .1  في تخفيض ا 

تـة بشكـل والكـلف الثاب ،بشكـل عـام لفالسابقة والرقابة على الكُ  اتبإستخدام الخبر  الُكلف

 النقلو  لحـد األدنى في مجـال الـبحـث والـتطويرلتقليـل النفقـات باإلضافة إلى  ،خـاص

 .إلخ..والترويج. البيـع واإلعــالن الخدمات ما

ية حاجات تتمكن المنظمة من تلب األساس في هذه اإلستراتيجيه هي أن استراتيجية التمايز: .2

مبتكرة و  عالية جودةفريدة، من خالل تقديم منتجات ذات مميزة و  بطريقةالزبائن ورغبات 

تري من أجل أن يكون المش فريدة من نوعهابتقديم خدمات  وترتبط، تفوق توقعات الزبون

حيث ب بالجودةهـذه االستراتيجية اإلهتمـام  صفات. ومـن أهـم أعلى سعرمستعـدًا لـدفـع 
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المنافسة  دون الدخول معهم فيعلى حصتها السوقية بين المنافسين  حفاظتسمح للمنظمة بال

 السعرية. 

او  ةق غاية معينالمستندة على أساس توجيه الجهود على تحقي :استراتيجية التركيز .3

من  معينأو سوق محدد إحداث منافسة في منتج وذلك من خالل ، أستهداف فئة محددة

ز هـذه ا. وأهـم مـا يميسعرهأو ب بخصائصهاعن المنتجات المنافسة  مميزخالل تقديم منتج 

والتفوق،  دمقتللمنظمة الفرصة لل ويعطيالـفرص والـنمو الـسريـع،  إستغاللاالستراتيجيـة 

التفوق ، كما يساعد المنظمة على الزبائنمجموعة محددة من  حاجةالتركيز على و 

ديم كل ما هو في تق تقدم والسبقما يمكنها من تحقيق الم عن منافسيها التكنولوجي والفني

 الجديد.

 

 يوضح استراتيجيات الميزة التنافسية ( 3-2الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 (Porter,1985) إلى:طور الباحث هذا الشكل باإلستناد 

 إستراتيجات الميزة التنافسية

إستراتيجية 

إستراتيجية  الكلفة األقل

 التمايز

إستراتيجية 

 التركيز 
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فوق ما تمزايا منتجات و بال تزويد السوقويقصد بالميزة تنافسية بأن تكون الشركة قادرة على 

التنافسية من خالل اإلستخدام األمثل للموارد حيث يتم تحقيق الميزة ، تقدمه الشركات المنافسة

 Jamhur&Prabawati ( (2019قسم كما ، نة بالشركات المنافسةار إلرضاء العمالء مق التنظيمية

 :الميزة التنافسية إلى نوعان 

 .الميزة التنافسية المستدامة .1

 الميزة التنافسية المؤقتة .2

 مصادر: 5( مصادر الميزة التنافسية إلى 2014وقد صنف فالق )

 تقليل التكاليف. .1

 .التمايز بالمنتج أو الخدمة .2

  بالطريقة األمثل. إدارة الوقت .3

 عدد الميزات التي تمتلكها الشركات. .4

 القدرة على تحسين وتطوير وتجديد للميزة. .5

منافسة عب على الشركات الاستغالل الشركات لمواردها ولكفايتها الجوهرية والقيام بأعمال تص

 ،البحث عن طرق وأساليب لإلستجابة لطلبات الزبائن في الوقت والمكان المناسبمن خالل  ،تقليدها

المنتجات  وتقليل تكاليف ،والسعي إلى تحقيق الجودة في تقديم المنتجات لما يلبي حاجات الزبائن

 طيع الشركة التنافس من خاللها مع الشركات األخرى.تإلكتساب ميزة تنافسية تس
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 التنافسية:أبعاد الميزة 

 :التمايز

ويعد بعد التمايز من األبعاد المهمة لتحقيق الميزة التنافسية للشركات والذي يعني تقديم كل 

 ريقة األمثلستغاللها بالطامن أجل ما هو فريد وجديد ومميز للزبائن، ويأتي التميز كفرصة للشركات 

كة ويشتمل على جميع ما تقوم به الشر  ،ومميز ويضيف قيمة عالية للعميل كل ما هو منفرد لتقديم

 .(Pinto, 2010)يمكن حصره بنشاط أو وظيفة معينة داخلها  المن أعمال و 

ويجب على الشركات العمل على فهم سلسلة القيمة لألنشطة من أجل التعرف على المصادر 

 ،حقيق التمايزلت وبالتالي إستغالل قدراتها وكفاءاتها، المحتملة التي من الممكن تحقيق التمايز بها

شباع حاجات ورغبات الزبون وال يقتصر التمايز على خصائص  ،وذلك من أجل تعزيز القيمة وا 

المنتج فقط، بل يتعدى ذلك إلى نشاطات أخرى مثل خدمات ما بعد البيع واإلستجابة السريعة والجودة 

 .(2009، العالية وضمان المنتج )فرحات

وتعرف أيضَا تقديم مجموعة متميزة وواسعة من الخدمات او المنتجات المتنوعة، والتركيز 

 .(2018على التميز بسمعة وشهرة جيدة للشركة محليًا وعالميَا )الدليمي، 

 لدى تعزز القيمة خدمات تقديم أو منتجات إنتاج على بقدرتها تتميز أخرى شركاتوهي 

 .(2017،مقاطفو  )المومني المنافسين عن به تتفرد بحيث العمالء

( بأن التمايز بالمنتج أو الخدمة من خالل 2014ويقصد بالتمايز من وجهة نظر الفالق )

وتساعد  ،بحيث تمثل هاتان الطريقتان إسراتيجية رئيسيه لمواجهة الشركات المنافسة ،الجودة أو النوعية

 التنافسية.الشركة في تحقيق الميزة 

ن خالل وذلك موتعرف إجرائياً هي بلوغ السلع او الخدمة إلى درجة عالية من النوعية والقيمة 

ميزات مجميع ال أنهابعد البيع والخصائص الخاصة بمنتج الشركة، حيث  الجودة العالية والخدمات ما
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المنتج ذو ميزة  بحيث يكون ،المتواجدة في المنتج والتي تشبع حاجات ورغبات الزبائن وتفوق تطلعاته

طأ خويجب أن تكون نسبة ال ،ن ال تظهر به أي أخطاء أو عيوبأو  ،فريدة يميزها عن باقي المنتجات

باإلضافة إلى تقديم مزايا أخرى مثل خدمات ما بعد البيع وضمان المنتج  تقريبًا، تساوي الصفر هفي

 يتوقعة الزبون وكسب رضا العميل. من أجل تحقيق ماوذلك  ،واألستجابة لجميع طلبات الزبون

  :األقل الكلفة

ث تؤدي إلى حي ،الشركات المنافسةقل من أتكلفة ب اعلى تقديم منتجاتهالشركة وتعني قدرة 

يمة نشطة الحرجة في سلسلة القألافهم وتحديد يجب وفي هذه الحالة  ،للشركة أكبرعوائد  تحقيق

لمنتجات ا تقديم منتجات مثل من خالل الشركة عليهاتحصل ى أنها ميزة تنافسية عرف علتُ  والتي

ا ولكن بتكلفة أقل من من تكاليف المنتجات التي يقدمه ،التي تقدمها الشركات المنافسة في السوق

 .(Ambe, 2010) المنافسون

يث أن ح، العملي الرئيسي للشركات المتنافسة األساسقل على انها األلى الكلفة إينظر 

 ،على المنتجات مما يؤدي إلى إزدياد الحصة السوقية للشركةهم في زيادة الطلب ايس التكلفة تخفيض

ديم بداع في تقاإلل التحسين المستمر للجودة و الويمكن الوصول الى التكلفة المنخفضة من خ

 .(Collier & Evans, 2007) الخدمات

نتاجية نشطتها اإلأويتم ذلك من خالل مراقبة  ،وتسعى الشركات إلى التركيز على الكلفة

الكلف عن  ويتم تخفيض .من أجل الوصول الى أقل تكاليف مقارنة مع منافسيها ،والتسويقية وغيرها

يعد أهم عامل للشركات التي تسعى للحصول  ألنه ،ة االنتاجية بكفاءة عاليةقطريق إستخدام الطا

 ،(2014صالح  و )الربيعي تجى السعر النهائي للمنلما له أثر كبير عل على حصة سوقية كبيرة نظراً 

 يؤديمما  ،ةعلى تقديم خدماتها بأقل نفقالشركات  تساعدتخفيض التكلفة  أن اإلعتباربيؤخذ حيث 
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 Albaum)  اــــــعليه حصه السوقية والمحافظةال باإلضافة إلى تعزيز، الكلفة األقلتحقيق ميزة  إلى

et. al, 2010) 

 والكلفة األقل: الفرق بين التمايز( 4-2)ويوضح الشكل 

 

 

 

 

 
 

 طور الباحث الشكل وفقًا لالدبيات اإلدارية

جور عمال ومواد ومصاريف أخرى إلنتاج أوتعرف أجرائيا بأنها ثمن ما تتحملة الشركة من 

، حيث تسعى الشركات بأن تكون تكاليفها أقل من الشركات أعمالهاسلعها وخدماتها وممارسة 

ث الشركات تبح كماويتم ذلك من خالل مراقبة تكاليف األنشطة واألجور وتكاليف المخزون،  المنافسة،

ن العوامل المهمة م إلعتبارهعلى طرق لتقليل التكاليف نظراً لما له إنعكاس على سعر المنتج النهائي، 

 الحصة السوقية وزيادة أرباحها.  الشركات على زيادةالتي تساعد 

 الصناعة الدوائية في األردن

ن خصائص مختلفة ع المجتمع ولهيعتبر الدواء سلعة هامة وأساسية ال غنى عنها ألي فرد داخل 

أي سلعة مختلفة، فإستهالكه غير مرتبط بقاعدة العرض والطلب  كباقي السلع ، كما ال يرتبط هذا 

اإلستهالك بمرونات سعرية أو دخلية، أي ال يمكننا تحديد  الطلب عليه عند مستوى أسعار معين، 

لى فالمريض بحاجة إ تأني،غير قابل  لإلرجاء أو ال بل على العكس من ذلك ان الطلب على الدواء 

 الميزة التنافسية 

الكلفة 

 األقل

 التمايز
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دواء وفق جرعات محددة وفاعلية ثابتة، مهما أختلفت أشكاله الصيدالنية أو تنوعت، ومهما اختلف 

 (.1999مصدر المادة  الفعالة أو مصدر اإلنتاج )الكيالني،

ًا كبيرًا منذ فقد نما القطاع نمو   .يعتبــر األردن من البلدان الرائدة فــي العالم العربي في قطاع األدويةو 

،وكان هــذا النمو ملحوظا خالل األعوام  1962أن تأسس أول مصنع أدوية أردني فيً  خالل عام 

يحتــل قطاع األدوية في  شركة مصنعة لألدوية في الوقت الحالي، و ١٧الماضية بدليل وجود  48

ية المنتجــات الدوائ األردن المرتبة الثانية من إجمالي الصادرات على مســتوى البالد؛ حيث مثلت

من ٪ 8منها  ٪ 84والتي تشــكل األدوية البشــرية   2008و  2004المصدرة خالل الفترة ما بين 

إجمالي صادرات البالد، وبذلك فهي تساهم في تقليصً  على تصدير العجز في الميزان التجاري في 

ت الدوائيــة المحلية لغايات من المنتجا٪ 75األردن. أصبح القطاع قائما على تصدير منتجاتــه )

دولة في جميــع أرجاء العالم، منهــا الواليات المتحدة واالتحــاد األوروبي،  60التصدير( الى أكثــر من 

ا يزيــد تســتورد الــدول العربية مو  ،وذلك بفضــل جودتها العالية وســمعتها الممتازة وأســعارها المعقولة

ــات الدوائية، ومن بين هذه الــدول المملكة العربية الســعودية والجزائر من صــادرات المنتج٪ 80عن 

على الرغم من ذلك فإن الشركات تركز اآلن على التوســع الجغرافي لمناطق في أوروبا و والعراق. 

فريقيا وغيرها لدفع عجلة النمو، حيث الشــرقية )من ضمنها االتحاد السوفييتي السابق( اســتفاد قطــاع  وا 

دول مجلس التعاون الخليجي في الســنوات و األدوية مــن النمو االقتصادي في الشــرق األوســطً  

نتــج عن هذا النمو االقتصادي زيادة في حجــم اإلنفاق الحكومي على قطاع الرعاية و األخيرة. 

 5098الدوائية قرابة يعمل في قطاع الصناعة  الصحية، حيث أســفرت عن تطوره بشــكل كبير،

منهم. ويشــير هذا إلــى أن قطاع األدوية في األردن منً  األوائل  %37موظف؛ تشــكل نسبة اإلناث 

الذين يدعمون حق مســاهمة اإلناث في االقتصاد. إضافة إلى أن حملــة الشــهادات الجامعيــة والعليــا 
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مــن عدد الموظفين الكلي؛ ما  %67اة( يمثلون أكثر من )الدبلــوم والبكالوريــوس والماجســتير والدكتور 

 .يشــير إلى أن القطاع تأسس على الموارد البشرية والكفاءات المناسبة

  ايلي:بمتتمثل أهم الميزات التنافسية التي تتمتع بها شركات األدوية األردنية 

https://www.jkb.com/sites/default/files/ARABIC%20ANNUAL%20REPORT%20FIN(

)AL%20WEBSITE.pdf 
  تأســس مــا يزيد عن نصــف شــركات األدوية خــالل العقدين الماضيين، وأغلبها مصانع متقدمة

التقنيــات المتوفرة لزيادة قدرتهــا اإلنتاجية، األمر للغاية مزودة باألجهزة المتطورة وأحدث 

الذيّ مكن شــركات األدوية األردنية من الدخول في شــراكات لغايات التصنيع مع شركات 

  .عالمية

  أصبح لدى قطاع األدوية في األردن خبرة صناعية وتقنية واســعة، أدى إلى تصدير الخدمات

 من البلدان العربية الشقيقة والدول األجنبية. العديدإلى والخبــرات في قطاع األدوية 

  سرعة نمو قطاع الرعاية الصحية: يعتبر األردن مركزًا طبياً  لالستثمار في الخدمات لدول

 حماية مميزة لحقوق الملكية الفكرية مجلس التعاون الخليجي ويوفر فرصا واألجهزة الطبيةو

 يــش والرقابــة العديدة مثل )المؤسســة العامــة للغــذاء الهيئــات المســاندة: تشــكل جهات التفت

 .والــدواء األردنيــة ووزارة الصحــة والمختبرات الخاصة( لضمان جودة األدوية

 14ردن، منها األدوية في لأل ةمصنع شركة 18هناك  ألدوية،ردني لمنتجي ااإلتحاد األلجمعية  وفقاً 

حصاءات العامة الى عدد كبير اإلتعداد الصناعة لدائرة  هم من أعضاء الجمعية. وتشير بيانات

ع التي تتاجر في المستحضرات الدوائية فقط. ويق الشركات أنه يبدو أن هذا المجموع يشمل  إال (55)

ردن، قريبا من عمان، وفي الشمال أقرب الى الحدود السورية األهذا القطاع بصورة عامة في وسط 

https://www.jkb.com/sites/default/files/ARABIC%20ANNUAL%20REPORT%20FINAL%20WEBSITE.pdf
https://www.jkb.com/sites/default/files/ARABIC%20ANNUAL%20REPORT%20FINAL%20WEBSITE.pdf
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مليون الى عشرات  2يتراوح دخل شركات تصنيع األدوية التي شملها المسح من حوالي  ، ووالعراقية

 .ردنيةألدوية هي أكبر بكثير من المتوسط للشركات ااألوالشركات في قطاع الماليين . 

رتفاع مع مرور الزمن. إلاشخص، وتميل هذه النسب الى  8000الى  7000يشغل القطاع حوالي و 

تقريبا كل العاملين في القطاع  ، كان2010واعتبارا من  .حوالي ثلث هذه الوظائف اإلناثوتشغل 

 اعالقط في هذاردنيين ألأردنيين، وهي أحدث سنة كان لدينا فيها بيانات عن تشغيل غير ا

 حسب الجنسية 2012-2005قطاع األدوية  العاملين في( إجمالي عدد 5-2ويوضح الشكل ) 
 

 

 ،2012و 2010املين في التصنيع بين تغير مذهل في التركيبة المهنية بين العتشير البيانات الى 

بالمائة، وانخفاض حصة  23بالمائة الى  11مع ارتفاع حصة التشغيل التي يشكلها الفنيون من 

بالمائة. ويوافق الخبراء في القطاع بقوة على أن  12بالمائة الى  19الذين يشغلون مهنا أولية من 

بالغ المسح ت أنهم أفادوا بأن بيانات اليرا كبيرا في التركيبة المهنية القائمة في القطاع. اهذا يمثل تغ

وحيث أن هناك ميل قوي نحو أتمتة العمل الذي يتطلب مهارات قليلة  ر،في تحديد وتيرة حدوث التغيي

توقعون يت بمستوى فني للعمل في عمليات التصنيع، فهم اليملكون مؤهونحو تشغيل العمال الذين 
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أن تستمر حصة العمال في المهن ذات المهارات المحدودة بالتقلص، وأن تستمر حصة العاملين في 

 ( التركيبة المهنية لتشغيل القطاع 6-2ويوضح الشكل ) .مهن من مستوى فني في الزيادة

 
 (  صادرات األدوية األردنية حسب الوجهة7-2كما يوضح الشكل )

 
-ro---arabstates/---(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

)ms_419605.pdfbeirut/documents/publication/wc 

file:///C:/Users/USER/Desktop/(https:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_419605.pdf
file:///C:/Users/USER/Desktop/(https:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_419605.pdf
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ويعتبر قطاع الصناعت العالجية والمستلزمات الطبية ركيزة أساسية على مستور القطاع الصناعي   

قة الدوائية األردنية رائدة بالمنطبشكل خاص واإلقتصاد األردني بشكل عام حيث تعتبر الصناعة 

إعتماده على  2019وحققت الكثير من اإلنجازات ، الفتا إلى أن أبرز ما يميز القطاع في عام 

من إجمالي العاملين  %99كفاءات أردنية بمختلف المستويات اإلدارية والفنية وتشكل ما يزيد على 

 معية األولى. عامل ثلثيهم يحملون الدرجة الجا 12000المقدر عددهم 

)https://www.ammonnews.net/article/210846( 

  

https://www.ammonnews.net/article/210846


33 
 

 الدراسات السابقة

 ".التنافسية المعركة لربح الطريق التنافسية الميزة" بعنوان2009) ) ،فرحات دراسة -

يمكن  وماهي أنواعها وكيف ،التنافسيةتسعى هذه الدراسية إلى توضيح كيف نشأت الميزة 

س وتوضح الدراسة العالقة بين إستراتيجية التناف ،وما هي محددات الميزة التنافسية ،يم جودتهايتق

 للمؤسسة مضافة قيمة هي التنافسية نتائج الدراسة أن الميزة أضهرتو  ،والميزة التنافسية المتواصلة

 تنافسية ميزة إلى التنافسية الميزة يصنف من وهناك ،الزبائن خدمة في المنافسين  عن بها تتميز

 تركز داخلية تنافسية وميزة االستعمال، كفاءة رفع أو االستعمال تكلفة تقليل على تركز والتي خارجية

 بورتر بأن يرى ،تقليل التكاليف خالل من للمنتوجات الجيدة واإلدارة الصنع تكاليف في التحكم على

، التمايز على تركز التي والميزة األقل التكلفة على تركز التي الميزة ،التنافسية الميزة من نوعان هناك

نو   التنافسية الميزة مصدر أهمها عدة، عناصر على يعتمد التنافسية الميزة أهمية وجودة على الحكم ا 

 في التنافسية الميزة محددات أهم تتمثلو ، التنافسية للميزة والتطوير التجديد درجةو  المصادر عددو 

 المقومات أحد التنافس راتيجاتستإ تعتبر ،(المستهدف السوق) التنافس ونطاق التنافسية الميزة حجم

 مكان التنافس، طريقة ،الرئيسية مكوناتها خالل من متواصلة تنافسية ميزة الشركة إلكتساب الرئيسية

 التنافس. وأساس التنافس،

 :التنافسية الميزة بناء على اإلحالل استراتيجية أثر" بعنوان 2012)) ،مقاطفو  المومني دراسة -

 ."األردن في التأمين شركات على ميدانية دراسة

 التنافسية الميزة بناء على اإلحالل إستراتيجية أثر إلى التعرف الدراسة هذه من الهدف كان

 بناء على قادرة التأمين لشركات إستراتيجية بناء مجال في التوصيات وتقديم ،الكلفة األقل( ،)التمايز

 الميزة هذه خلق على وأثرها اإلحالل، ستراتيجيةا أبعاد إلى التعرف خالل من وذلك التنافسية، الميزة

 اإلحالل إستراتيجية أبعاد لجميع كبير أثر وجود إلى الدراسة وتوصلت األردن، في التأمين لشركات
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 وأثره اإلحالل، أبعاد منواحدًا  باعتباره الجودة عنصر في تمثَّلت والتي التنافسية، الميزة بناء على

ًا واضحًا أثر  المنفعة لبعد أن ظهر كما األردن، في تأمين شركة ألي اختياره عند األردني العميل على

 كما المجال، هذا في السعر أهمية إلى إضافة التأمين، لشركات التنافسية الميزة بناء علىأيضًا 

 الميزة بناء على أثرها أظهرت التي األردن في التأمين شركات بين قوية المنافسة أن الدراسة أظهرت

 لشركات التنافسية الميزة بناء في اإليجابي أثرها أظهرت األبعاد هذه فجميع الشركات، لهذه التنافسية

 .فائقة بعناية وتطبيقها بها االهتمام إلى يقودها مما التأمين،

 ظلفي  بالزبائن االحتفاظ على وأثرها المخزون إدارة" بعنوان (2012) ،العتوم وأخرون دراسة -

    ."المنافسة

 توضحو  .تبين هذه الدراسة أثر إدارة المخزون على اإلحتفاظ بالزبائن في ظل المنافسه

 السياسات واإلجراءات وآليات العمل ،المخازن والمستودعات ،العنصر البشري ،الدراسة أثر المخزون

ستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لهذه الدراسة، وتألف ا  و  ،على اإلحتفاظ في الزبائن

(، 50)دارة المخزون الذي يبلغ عددهم إجميع موظفي الشركات التي تستخدم فيها من متجمع الدراسة 

 دارةإ تستخدم التي اتلشركا في يعملون الذين الشركات مدراء جميع الدراسة مجتمع يشمل كما

 ادارة يستخدمون الذين األقسام رؤساء جميع يشمل وأيضاً  مدير، 18 عددهم والبالغ المخزون،

 بشركات يعملون الذين الموظفين جميع يشملوأيضًا  ،( رؤساء أقسام6عددهم ) والبالغ المخزون،

 الدراسة مجتمع فإن وبالتالي موظف،( 26) عددهم والبالغ المخزون، ادارةم لنظا المستخدمة البورصة

الباحث مصدرين رئيسيين للحصول على  مستخدا  و ، وموظف قسم ورئيس مدير (50) من يتكون

يث مصادر الثانوية اإلستبانه حستخدم المصادر األولية وهي األدبيات والإحيث  ،هزملالالبيانات ا

 التحكم ضرورةوخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات ومنها  ،اعتمد على قياس ليكرت الخماسي

 في األخطاء في التساهل إلى تؤدي قد الذي المخزون فاظتحاإل تكلفة زيادة من للحد المخزون في
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 كميات لتوريد نظراً  المخزون زيادة من للتقليل التوريد أوامر عدد يجب تقليل ،اإلنتاجية العمليات

 عاليه كفاءات ذات موظفي ختيارإ ،الموظفي وتدريب تطوير على العمل، توريد مرأ كل في كبيرة

 تنافسية قوة كمصدر عتبارهاا  و  المخزون دارةإب العليا دارةاإل اهتمام ضرورة و، المخازن أعمال في

 نبي تربط التي العالقة تبنيإن  ،ةشركلل التنافسية المزايا حدأ رتعتب قد ساسهاأ على والتي السوق في

 وضمان والزبائن بالعمالء االحتفاظ في جدا هامة الزبائن رضا وبين المثالي بشكلها المخزون ادارة

 .المفقودين بالعمالء يسمى ما تقليل في يسهم مما منافسة شركات الى تحولهم عدم

الذكاء اإلستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية )جودة " بعنوان (2019)علي  دراسة -

 ".إستطالعية في شركات اإلتصاالت في األردنالخدمة( دراسة 

ة، ير البص) اإلستراتيجي للمديرين من خاللهدفت هذه الدرسة إلى التعرف على  أثر الذكاء  

في تحقيق الميزة التنافسية في شركات اإلتصاالت األردنية، وقد تم تصميم إستبانه  يز(الرؤية، التحف

ويات تموظف، في مس 74ولية، وتم أخذ عينة مكونة من لجمع المعلومات األ مكونه من ثالثون فقرة

لتحليل البيانات، كما تم استخدام  SPSSكما تم استخدام  العليا والوسطى في شركات اإلتصاالت،

لتحقيق  واإلنحرافات المعياريةلفا والمتوسطات الحسابية أاألساليب اإلحصائية األخرى مثل كرونباخ 

ان كاهداف الدراسة، وبعد إجراء عملية التحليل للفرضيات، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

أبرزها وجود أثر ذي داللة معنوية للذكاء اإلستراتيجية على تحقيق الميزة التنافسية )جودة الخدمة( 

 في شركات اإلتصاالت.

إلدارة المعلومات افظة جدة مح األعمال فيدرجة ممارسة رواد " بعنوان (2019)القرني  دراسة -

  ."التنافسية من وجهة نظرهم الميزةبتحقيق  وعالقاتها

درجة ممارسة رواد األعمال في جدة إلدارة المعلومات عن كشف الهدفت الدراسة  إلى 

لية: هذه الدراسة أثر المتغيرات التا توبين لميزة التنافسية من وجهة نظرهم،وعالقتها بتحقيق ا
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منهج الوصفي التحليلي لتحقيق الستخدم الباحث او  ،)العمر، الجنس، المؤهل العلمي( على ذلك

من بالطريقة العشوائية  رائد من رواد األعمال، 65عينة الدراسة من وبلغت أهداف الدراسة، 

 )مهارات إدارة المعلومات، الميزة التنافسية،فقرة على  45وتم تصميم إستبانة مكونة من  المجتمع،

وان  ال،األعمإدارة المعلومات تمارس بدرجة كبيرة من قبل رواد أن  ،واظهرت الدراسة النتائج التالية

ين موجبة تربط بإحصائية وجود دالة وأن هناك  عالية جدًا،جاءت ق الميزة التنافسية درجة تحقي

   .تنافسيةادارة المعلومات وتحقيق الميزة ال

Cordon(1995)دراسة    ":بعنوان   Quality defaults and work-in-process 

inventory ".  

حت تلهدف من هذه الورقة هو تحليل التفاعالت بين إعدادات الجودة االفتراضية ومخزون ا

ي فيتم تقديم نموذج حيث ال يمكن اكتشاف العيوب الناتجة في محطة واحدة إال و  ، (WIP)النشغيل

وافتراضات الجودة على  WlP في هذا النموذج يتم تقييم تأثيرات التضخيم بين، و المحطة التالية

  تتم إعادة صياغتها أو استبدالها بأخرى جيدة وأن الوافدين هم التي افتراض أن العناصر المعيبة

Markovian،  االستنتاج الرئيسي هو أنه في ظل ظروف عامة ، فإن المخزون بين المحطتين و

 توفر هذه النتيجة األساس المنطقي للممارسة فيو سوف يستمر في النمو بال حدود ألي معدل فشل. 

الوقت المناسب المتمثلة في الحد من المخزون وتشير إلى أن اإلنتاجية المتوقعة ال تزداد دائًما عن 

 .WlP نو دة المخزن المؤقت لمخز طريق زيا

 Inventory Types and Firmبعنوان:" Eroglu & Hofer, (2011) دراسة -

Performance: Vector Autoregressive and Vector Error Correction 

Models" 

تبحث هذه الدراسة في أنواع المخزون واألداء الثابت: نماذج تصحيح االنحدار التلقائي 

. ومع ذلك، ركزت معظم األبحاث السابقة على تأثيرات أداء إجمالي المخزونات المتجهاتوتصحيح 
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منتج ومخزون ال ومخزون تحت التشغيلوتجاهلت تأثيرات األداء المحتمل التفاضلي للمواد الخام 

شف تكو  ،هذا البحث في تأثيرات أنواع المخزون المختلفة على أداء الشركة وضحيو  النهائي،

لعالقة بين أن حجم ا ،التجريبية للبيانات من الصناعات التحويلية في الواليات المتحدة التحليالت

 نيكون لمخزو و على وجه التحديد،  حسب نوع المخزون وعبر الصناعات المخزون واألداء يختلف

تم وكتفسير محتمل، ي تام الصنع،المواد الخام تأثير أكبر على أداء الشركة من مخزونات السلع 

اف التفاعالت بين الفصائل بين أنواع المخزون هذه باستخدام نماذج تصحيح األخطاء استكش

تشير النتائج إلى أن مخزون المواد الخام والسلع تامة الصنع  ،والمتجهية وتصحيح الخطأ االتجاهي

 وتناقش اآلثار المترتبة على البحث والممارسة ،يؤثر بشكل غير متماثل على الوقت بمرور الوقت

 .لك فرص البحث في المستقبلوكذ

 Financial aspects of changes in "بعنوان: Jonek-Kowalska (2014)دراسة  -

the level of finished goods inventory in a mining enterprise ." 

 الصنع تامإن الهدف من هذا البحث هي دراسة الجوانب المالية للتغيرات في مستوى مخزون 

الناتج في  تام الصنعالزيادة في مستوى مخزون بالبحث في حيث قامت الدراسة في مؤسسة التعدين، 

الغالب عن نقص مزايا التكلفة الدائمة في شركات التعدين، باإلضافة إلى اإلرتباط بين التغيرات في 

والتقلبات اإلقتصادية في األسواق العالمية لموارد الطاقة في أسواق التعدين،  تام الصنعمستوى مخزون 

تم في اكبر شركة  شركات التعدين  البولنديه و  تام الصنعحيث قام الباحث بدراسة مستوى المخزون 

وبالنظر إلى االعتبارات والبحوث التي أجريت في هذه ، 2012-2003دراسة البيانات للفتره من 

يمكن أن نستنتج أنه بالنسبة لمؤسسة التعدين المدروسة، هناك فترات من مستويات الفائض  الدراسة،

 2005. حدث المخزون الزائد، الذي يشير إلى مشاكل المبيعات، في األعوام تام الصنعمن مخزون 

 . ومع ذلك، فقد ارتفع مستوى المخزون بشكل منتظم طوال الفترة التي تم فحصها،2012و  2009و 
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قلبات ، ومعايير الجودة الخاصة بها ال تواجه تبضائع الجاهزة التي تقدمها المؤسسة متجانسة نسبياً ال

كبيرة مع مرور الوقت. تفضيالت المستهلكين، والتي هي بشكل أساسي داخل قطاع الطاقة الصناعية، 

يمها في ق في مؤسسة التعدين المدروسة إلى أعلى تام الصنعتصل قيمة مخزون و  ال تتغير أيًضا.

مؤسسة التعدين  تفقدو  الفترات التي تكون فيها أسعار الفحم الصلب في السوق األوروبية هي األدنى،

ميزة التنافسية السعرية، حيث إنها ال تتحكم في تكلفة وحدة التصنيع التي تزيد بشكل منتظم طوال 

في المؤسسة  ام الصنعتتبط مخزون الفترة التي تم تحليلها بالكامل وأن التغييرات في مستوى االنتهاء ير 

تضمن تأثيرات ت التي تم فحصها ارتباًطا وثيًقا بالتقلبات االقتصادية في السوق العالمية لموارد الطاقة،

المستويات الزائدة للمخزون إطالة دورة التداول باأليام، وخفض مستوى السيولة السريعة، والتقليل 

ير إلضافة إلى ذلك، يتعين على المؤسسة تسوية التكاليف غالواضح من التدفق النقدي التشغيلي. با

المباشرة القابلة جرد المخزون، وفقدان إمكانية استخدام الموارد المجمدة في المخزون بطريقة بديلة، 

يل تمو  تكلفةوكذلك البحث عن مصادر إضافية لتمويل األنشطة التشغيلية. وبالتالي، فإن متوسط 

 فترات وفي المخزون، مستوياتمليون زلوتي بولندي في فترات متوسط  22إلى  14المخزون يعادل 

 .لنديبو  زلوتي مليار 30.43 إلى ارتفع القوية الزيادة

 Role of Inventory بعنوان:"  Naliaka & Namusonge (2015)دراسة -

Management on Competitive Advantage among Manufacturing 

Firms in Kenya: A Case Study of Unga Group Limited"     
إن الهدف من هذه الدراسة هي دراسة دور إدارة المخزون في تحقيق الميزة التنافسية لشركات 

حيث قامت الدراسة بتقيم  Unga Group Limitedمع اإلشارة إلى مجموعة  ،التصنيع في كينيا

المعلومات وتأثير مهلة المخزون ومراقبة المخزون وممارسات مراقبة ستخدام تكنولوجيا إثر أدراسة 

غت وكانت الفئة المستهدفة للدراسة جميع موظفي الشركة وبل ،المخزون على الميزة التنافسية بالشركة

 ،عتمدت الدراسة على البحث الوصفيإحيث  ،موظف الذين يتعاملون مباشرة مع إدارة المخزون 289
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وتم ، من المجيبين 30لعينة الطبقية وتقنية أخذ العينات العشوائية البسيطه وأختيارخذ الباحث اأحيث 

لتحليل  SPSSوتم إستخدم نظام  ،ت وتم إستخدام نموذج األسئلة المفتوحة والمغلقةايانبستوزيع اإلت

 ،أظهرت الدراسة أن تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة مراقبة المخزون ،البيانات التي جمعها الباحث

ومهلة المخزون وممارسات مراقبة المخزون هي عناصر مهمة في تحقيق الميزة التنافسية لشركات 

اقبة الدراسة إلى انه يجب على الشركة أن تتبنى أنظمة مر  نتائج هذه تحيث أظهر  ،التصنيع في كينيا

ي هذه الدراسة فوأوصى الباحث ، المخزون وتكنولوجيا المعلومات  لتعزيز الميزة التنافسية في الشركة

  .على إجراء أبحاث مماثلة حول الصناعات األخرى

 Role of Inventory Management" بعنوان:  Munyao et.al (2015)دراسة -

Practices on Performance of Production Department’ A Case of 

Manufacturing Firms" 

حيث سعت الدراسة  ،قسم اإلنتاج بن هذه الدراسة دور ممارسات إدارة المخزون في أداءيت

ما حدد ك إليجاد تقنيات إدارة المخزون المستخدمة من قبل شركات التصنيع في مقاطعة مومباسا،

مستوى فعالية ممارسات إدارة المخزون ومستوى أداء أقسام اإلنتاج في شركات التصنيع بمقاطعة 

ستخدم كما ا ،أثرها على أداء قسم اإلنتاجحيث قام الباحث بدراسة إدارة المخزون المحوسبة  ،مومباسا

وكان مجتمع الدراسة هو شركات الغزل والنسيج ، الباحث في هذه الدراسة تصميم البحث الوصفي

والمطاحن وشركات تصنيع المواد الغذائية والمشروبات في مقاطعة مومباسا. وقام الباحث بأخذ عينة 

تم استخدام االستبيان  ،شركة 150شركة من أصل  45خذ الباحث عينة من أذ إ ،طبقية عشوائية

ستبيان واحد لشخص بشكل عشوائي من كل الشركات الصناعية إحيث تم توزيع  كأداة لجمع البيانات،

دارة ستخدمت أساليب مختلفة إلإتوصلت الدراسة إلى أن شركات التصنيع  ،المدرجة في العينة 45

إذ بينت  ،MRP ،EOQ 1تقنية المراجعة الدورية،، و JITالمخزون مثل أساليب مستوى النشاط، 
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كان أكثر فاعلية في المساهمة في أداء قسم اإلنتاج ، فإن  MRP 1الدراسة  أنه على الرغم من أن 

 معظم المؤسسات في شركات التصنيع تستخدم أساليب مستوى النشاط.

 The Effect of Inventory Management" :بعنوان  Mawngi, (2016) دراسة -

on Firm Profitability and Operating Cash Flows OF Kenya 

Breweries Limited, Beer Distribution Firm in Nairobi County" 

سعت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير إدارة المخزون على ربحية الشركة والتدفقات النقدية 

ستخدم الباحث تصميم إ ،ونيروبي في مقاطعة Breweries Limitedالتشغيلية لشركات توزيع البيرة 

في مقاطعة  Kenya Breweries Limitedلتوزيع البيرة في كينيا  شركات 6ت وشارك ,بحث وصفي

راسة البيانات ستخدمت الدإ ،نيروبي، وبالتالي أجرت الدراسة تعداًدا للشركات الست في مقاطعة نيروبي

-2006سنوات من  10ستخدام ورقة جمع البيانات من ست شركات لمدة االثانوية، التي تم جمعها ب

. وقامت الدراسة بإيجاد عالقة مهمة بين إدارة المخزون والتدفقات النقدية التشغيلية لشركات 2015

توزيع البيرة في كينيا في مقاطعة نيروبي. ووضحت  الدراسة إلى أن إدارة المخزون تؤثر بشكل كبير 

يث ة وتدفقاتها النقدية التشغيلية لشركات توزيع البيرة الكينية في مقاطعة نيروبي، حعلى ربحية الشرك

أوصت الدراسة بأن تقوم إدارة شركات توزيع البيرة الكينية المحدودة في مقاطعة نيروبي أن تتبنى 

وذلك ألن ممارسات إدارة ، JIT  &MRPممارسات إلدارة المخزون الفعالة كما هو الحال في 

 ة.ون تستطيع تحسين ربحية الشركات وتشغيل تدفقاتها النقديالمخز 

 "Inventory types and their effects on بعنوان: kim & kim (2016)دراسة  -

sales." 

وضحت هذه الدراسة إذا كان وضع المخزون في سلسلة التوريد يؤثر على مبيعات الشركة 

المخزون بشكل منفصل، أي المواد الخام والعمل في بشكل مختلف، فإننا ننظر إلى ثالثة أنواع من 

مالحظة خالل   4,624المخزون ومخزون السلع الجاهزة. نحن نحلل بيانات اللوحة، التي تتكون من
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شركة تصنيع في إحدى وعشرين صناعة مختلفة مدرجة في مؤشرات البورصة  272عام الشركة لـ 

لكل نوع من أنواع المخزون، هناك  ،لتالي، ونخلص على النحو ا2012إلى  1996الكورية من 

ن على العكس من ذلك، فإن التحكم في المخزو  ،عالقة إيجابية بين المخزون الحالي والمبيعات الحالية

من خالل ،السابق والمبيعات الحالية سلبية الحالي  يوضح التحليل أن العالقة بين مخزون العام

صالحة لكل نوع من أنواع المخزون الثالثة المختلفة، فإننا إظهار أن العالقة بين المخزون والمبيعات 

نساهم في األدبيات، حيث ركزت معظم الدراسات على دور مخزون البضائع الجاهزة في تعزيز أداء 

 الشركة

 Inventory Reduction in the" بعنوان: Viloria & Robayo (2016)دراسة  -

Supply Chain of Finished Products for Multinational Companies  " 

تهدف هذه المقالة إلى اقتراح استراتيجيات للحد من المخزونات في سلسلة إمدادات الشركات 

 لذلك  تم إنشاء منهجية تقوم فيها إحدى أكبر الشركات بطرح السلع، متعددة الجنسيات المنتج النهائي

ير والمقابالت لتقار اإلحصائي من خالل تحليل  ،في العالم مع وجود في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

التجارية التي تم تشخيصها وتحديد مستويات المخزون العالية وسياسات المخزون غير كافية كعوامل 

قاموا أيًضا بصياغة  واظهرت الدراسة العديد ،( لعينة الدراسةSCرئيسية لتحسين سلسلة التوريد )

غير منتج لمكافحة التدهور، وكذلك تصميم عمليات  لمخزوناوتنفيذ عمليات إعادة التوزيع وتوقع 

( CUالنتيجة المحققة هي تقليل المخزون بأكثر من وسيلة من وحدات العملة ) ،لتنفيذها لتعميقها

 مليون ، باإلضافة إلى تحديد المخاطر المستقبلية التي قد تعرض مستويات الخدمة للشركة للخطر.

 Among Inventory Types and Firm"بعنوان:  Manikas (2017)دراسة -

Performance " 

لقد ركزت األبحاث الشاملة حول التصنيع الخفيف على العالقة بين المخزون النظامي 

على الديناميات وركزت هذه الدراسة واألداء. ومع ذلك، فقد ركزت األبحاث المحدودة، إن وجدت، 
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ء الشركة. وأدا ،والسلع النهائية وتحت التشغيلالمواد الخام  ،بين ثالثة أنواع رئيسية من المخزون

 2000مالحظة ربع سنوية من  41,067 شركة تمثل 1,286 باالعتماد على إطار الترابط وعينة من

، عند النظر في نوعين من كفاءة المخزون بشكل مشترك، يجب أن تكون الكفاءة األعلى 2013إلى 

بكفاءة أقل في نوع المخزون السابق. بمعنى آخر، يرتبط انخفاض في نوع المخزون الالحق مصحوبة 

حت ت، أو انخفاض كفاءة مخزون تحت التشغيلكفاءة مخزون المواد الخام وكفاءة أعلى في المخزون 

وكفاءة أعلى في مخزون البضائع التامة الصنع بأداء أعلى. ال يتحقق األداء العالي أيًضا  التشغيل

المخزون عبر جميع أنواع المخزون الثالثة. تشير النتائج إلى أن متابعة الكفاءة إال عند زيادة كفاءة 

في نوع واحد من المخزون يتطلب كفاءة أقل في مرحلة المخزون السابقة، وال يمكن تحقيق فوائد 

 مخزون الثالثة عالية في وقت واحدالتصنيع الهزيل إال عندما تكون كفاءة ال

 Inventory management, cost" بعنوان:  Alrjoub & Ahmad (2017)دراسة -

of capital and firm performance: evidence from manufacturing firms 

in Jordan"  

مخزون تحت ، )مخزون المواد األولية تأثير أنواع المخزون هدفت هذه الدراسة إلى بيان

عالقة باإلضافة إلى ذلك تتأثر ال ،على أداء الشركة المخزون الكلي....( ،مخزون تام الصنع، التشغيل

ر المعتدل وتبحث هذه الدراسة في التأثي ببعض العوامل مثل تكلفة رأس المال التي لم يتم النظر فيها

شركة  48لتكلفة رأس المال على العالقة بين أنواع المخزون وأداء الشركات حيث جمع  بيانات 

ئج أن إدارة المخزون مع مراعاة أنواعها تؤثر على أداء الشركة ، وتبين النتا2016-2010للفترة 

باإلضافة إلى ذلك، وجد أيًضا أن تكلفة رأس المال ُتعدل العالقة بين إدارة  ،على المدى الطويل

 ،ومع ذلك  فإن التفاعل بين تكلفة رأس المال وأنواع المخزون له آثار مختلفة ،المخزون وأداء الشركة

ن تأخذ الشركات بعين االعتبار تكلفة رأس المال عند اتخاذ قرار بشأن أنواع ويوصي الباحث أ

 المخزون وموائمة مراقبة المخزون لتتناسب التغييرات في بيئة أعمالها.
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 Inventory Component Volatility and" بعنوان: Bendig et.al (2018)دراسة  -

Its Relation to Stock Returns" 

 ية،التشغيل للمخاطر المحورية المصادر من واحدة هي المخزون إدارة أن توضح هذه الدراسة

 شكلي ال اإلجمالي المخزون تقلب أن الحديثة األبحاث حيث تظهر، المخزون تقلب حيث من خاصة

لذا . للشركة يةالطبيع غير األسهم عائدات من أيًضا يزيد بل فحسب، للشركة التشغيلي لألداء تهديًدا

 والسلع ل،تحت التشغي مخزونو  الخام، )المواد األساسي المخزون تقلب تأثير الدراسة لتثبتجاء هذه 

 ختلفت األسهم وعوائد المخزون تقلب بين العالقة أن إلى ونوضح ،حل دون تزال ال الصنع( تامة

 عينة تخداموبإس. التوريد سلسلة من مختلفة بمراحل تتعلق إنها حيث الثالثة المخزون مكونات بين

 تجريبي بشكل ندرس ،2013 إلى 2005 من الفترة خالل المتحدة الواليات في التصنيع شركات من

 المخزون قلبت بين إيجابي كبير إرتباط هنا نجد األسهم، وعوائد المخزون مكونات تقلب بين العالقة

 المخزون، عوائدو  تام الصنع مخزون تقلب بين كبير سلبي ارتباط ووجود األسهم، وعوائد تحت لتشغيل

 نجد فية،إضا تحليالت في ،المخزون وعوائد الخام المواد مخزون تقلب بين كبير ارتباط وجود وعدم

 تفصيالً  كثرأ صورة الدراسة هذه نتائج وتوفر ،العالقات هذه على تؤثر الصناعة ديناميكية أنواع أن

 .المخزون لديناميات المستثمر بتصور يتعلق فيما

 Is Material Management Required in" بعنوان:  Wijaya(2019)دراسة  -

Management Silver Craft SMEs? (Case Study in Gianyar Regency of 

Bali Province. Indonesia"  

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل تأثير االبتكار والميزة التنافسية على أداء األعمال، وكذلك 

األعمال  أداءو على تأثير الميزة التنافسية  األولية )تم تحديد مخزون المواد األولية( دور إدارة المواد

مع هذه وتم تحديد مجت ،التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة للحرف الفضية في مقاطعة بالي
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الدراسة عبارة عن شركات الحرف الصغيرة والمتوسطة الفضية في جيانيار ريجنسي، وهي مركز 

من المشاركين وتم جمع البيانات من  146بحيث تم تحديد عينة من  ،فضة في إندونيسياصناعة ال

-SEMهج ستخدام نإعالوة على ذلك  تم تحليل البيانات ب ،خالل االستبيانات والمقابالت المستقلة

PLS ، ألعمال، او تظهر نتائج تحليل البيانات أن الميزة التنافسية لها تأثير إيجابي وهام على أداء

يوصى و  في حين تبين أن إدارة المواد بشكل مباشر أو كمشرف ليس لها تأثير كبير على أداء األعمال

الباحث  بأن يقوم الحرفيون الفضيون بإدارة المواد بطريقة بسيطة ولكنها دقيقة، وأن يركزوا أكثر على 

 تشكيل القدرة التنافسية للمنتجات

 An Exploratory Examination of the" بعنوان: Han et.al (2019)دراسة  -

Direct and Indirect Effects of Industry Competition on 

Manufacturing Inventories" 

، حيث تقوم  (SCP)األداء -السلوك  -ترتكز هذه الدراسة على النموذج الكالسيكي للبنية 

هذه الدراسة ببناء نموذج بحث قائم على النظريات وتستخدم نماذج االنحدار الختبار اآلثار المباشرة 

وغير المباشرة لمنافسة الصناعة على مخزونات التصنيع في جميع المراحل الثالث )المواد الخام 

تصادي في انات التعداد االقيتم توفير البيانات من بيو ، والسلع التامة الصنع( ومواد تحت التشغيل

، 2007و 2002و  1997الواليات المتحدة حول الصناعات التحويلية التي تم جمعها في األعوام 

ناعة ، والمنافسة في مجال الصمع التياريتم تشغيل المنافسة الصناعية كمنافسة للصناعة  حيث

ا تأثيرات إلى أن منافسة الصناعة لهتشير نتائج االنحدار و  ،ضد التيار، والمنافسة الصناعية المركزية

توفر و  .مباشرة وغير مباشرة على مخزونات التصنيع من خالل العديد من محركات الجرد المعتدلة

النتائج جسرًا بين المشهد التنافسي )الهيكل( للصناعة واستراتيجية الجرد )السلوك( للشركة وتعمل 

تعمل هذه و  ،احل مختلفة مع المنافسة الصناعيةكمعيار يمكن أن ترتبط به مخزونات التصنيع في مر 

 .نيةنيع غَ صالدراسة على تحسين فهمنا لعالقة المنافسة في الصناعة وقرارات المخزون في بيئة تَ 
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 الدراسة عن الدراسات السابقة  تتميز هذه

 :إلىإن أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

المواد  ،المواد تحت التشغيل ،المخزون )المواد األولية أنواعبين  تربط التي سابقةالدراسات ال قلة .1

 .(األقل الكلفة ،التمايزتامة الصنع( بالميزة التنافسية )

في الشركات المصنعة لألدوية في األردن كونها واحدة من روافد اإلقتصاد  أنواع المخزون و أهمية  .2

 األردني.

 األولى في البيئة األردنية التي تناولت أنواع المخزون وتأثيرهإعتبار الدراسة الحالية من الدراسات  .3

 على ميزتي الكلفة األقل والتمايز.

األساليب  إختيارها وكذلك والعينة وطريقةالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالمجتمع  تميزت .4

 .Modeling (SEM) Structural Equationأنموذج المعادلة الهيكلية وأبرزها  اإلحصائية المستخدمة
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 )الطريقة واإلجراءات( 

  المقدمة( 1 - 3)

  مجال الدراسة( 2 - 3)

 منهج الدراسة( 3 - 3)

 مجتمع الدراسة( 4 - 3)

 عينة الدراسة( 5 - 3)

 أداة الدراسة ومصادر جمع البيانات والمعلومات( 6 - 3)

 اإلحصائية المستخدمةالمعالجات ( 7 - 3)

 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة( 8 - 3)

 صدق أداة الدراسة وثباتها( 9 - 3)
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 )الطريقة واإلجراءات( 

 المقدمة (1 - 3) 

لشركات ازة التنافسية في يأنواع المخزون على تحقيق الم أثر إلى بيانهدفت هذه الدراسة 

جية الدراسة ه، ووفقًا لذلك، فإن الفصل الحالي يضمن وصفًا دقيقًا لمنالمصنعة لألدوية في األردن

جراءاتها من خالل مجال الدراسة ومنهجها، مجتمع الدراسة، العينة والخصائص التشخيصية  الحالية وا 

جمع البيانات والمعلومات، المعالجات اإلحصائية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، أداة الدراسة ومصادر 

 المستخدمة، صدق أداة الدراسة وثباتها.

 مجال الدراسة (2 - 3)

 ( شركة.14والبالغ عددها ) الشركات المصنعة لألدوية في األردنمن الدراسة  تكون مجال

 منهج الدراسة (3 - 3)

ذ قام الباحث إ راسةمنهجًا مالئمًا لدّ إعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه يعد 

تائجها وتقديم المعلومات عنها مبيناً أسبابها ون بدراسة العالقات بين المتغيرات من خالل جمع البيانات

وقد تم اإلعتماد في ذلك على اإلستبانة المطورة تعرف على العوامل المؤثرة فيها. الوتحليالتها، و 

 الباحثين.إستنادًا إلى آراء العديد من 

 مجتمع الدراسة (4 - 3)

العاملين في المستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا في  المدراءتكون مجتمع الدراسة 

  ( فردًا.402والبالغ عددهم ) الشركات المصنعة لألدوية في األردن
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 عينة الدراسة (5 - 3) 

ا العاملين في المستويات اإلدارية العلي اءالمدر  منطبقية عشوائية  تكونت عينة الدراسة من

 .( فرداً 197والبالغ عددهم ) الشركات المصنعة لألدوية في األردنوالوسطى والدنيا في 

 البيانات والمعلومات الحصول علىالدراسة ومصادر  واتأد (6 - 3)

براز إاعتمدت الدراسة أساليب مختلفة لجمع البيانات والمعلومات والتي تعد األساس في 

 نتائجها وعلى النحو اآلتي:

 (اإلطار النظري)المصادر الثانوية : (1 ـ 6 ـ 3)

 على المصادر االتية:الحالية النظري للدراسة  الباحث في إعداد اإلطاراعتمد 

  بمتغيرات الدراسةالكتب والمقاالت المتخصصة. 

  الدراسة.الدراسات والبحوث ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بمتغيرات 

 ( شبكة المعلومات العالميةInternet.لتعقب آخر المستجدات العلمية ذات العالقة ) 

 (الجانب العملي)المصادر األولية : (2 ـ 6 ـ 3)

انت والتي كاالستبانة ستمارة ا خاللالخاصة بالجانب العملي من  البيانات األوليةجمعت 

المؤشرات األدراكية الموضوعية ذات العالقة بمتغيرات األداة الرئيسية في الجانب العملي لقياس 

 التي تكونت من ثالثة أجزاء، هي:  الدراسة.

( متغيرات 6المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة من خالل ) الجزء األول:

نطاق و النوع اإلجتماعي، العمر، المستوى التعليمي، المستوى اإلداري، عدد سنوات الخبرة وهي: )

 (. العمل في سوق األدوية
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مخزون المواد األولية، مخزون ، وهي: )ثالثة أنواععبر  أنواع المخزونمقياس  الجزء الثاني:

 ( فقرة لقياسها، مقّسمة على النحو اآلتي:18(، وتم تخصيص )تحت التشغيل ومخزون تام الصنع

 
( ، وتم تخصيص الكلفة األقل والتمايز)ميزة هي ( 2)عبر  ،الميزة التنافسيةمقياس  الجزء الثالث:

 ( فقرة لقياسها، مقّسمة على النحو اآلتي:12)

 
 ( كاآلتي:5 - 1وتراوح مدى االستجابة من )

 
 ( فقرة.30وبهذا تكونت االستبانة )أداة الدراسة( وبشكلها النهائي من )

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة (7 - 3)

 بالترتيب وفقًا لألسلوب المستخدم: المعالجات اإلحصائية التالية استخدم الباحث

 التكرارات والنسب المئوية بهدف التعرف على خصائص عينة الدراسة الشخصية والوظيفية. .1

بهدف فحص العالقات االرتباطية  Exploratory Factor Analysis (EFA):التحليل العاملي االستكشافي  .2

 بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة واستخالص األسس التصنيفية العامة فيما بينها.
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: باستخدام برنامج تحليل المسار Confirmatory Factor Analysis (CFA)التحليل العاملي التوكيدي  .3

AMOS 23 ستنادًا اتقلة والمتغيرات التابعة الختبار الفروض حول وجود صلة بين المتغيرات المس

 إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بمؤشرات القياس لمتغيري الدراسة الحالية.

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. (Cronbach's Alpha)اختبار كرونباخ ألفا  .4

 المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة عن متغيراتها. .5

 ي لقياس درجة تباعد استجابات أفراد عينة الدراسة عن وسطها الحسابي.ر المعيااالنحراف  .6

معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس ممارسة ومستوى متغيرات الدراسة، والذي تم إحتسابه وفقًا  .7

 للمعادلة التالية:

 
 وبناء على ذلك يكون:

 2.33أقل من  - 1المستوى المنخفض من  :الممارسة

  3.66لغاية   - 2.33المستوى المتوسط من  :الممارسة

 فأكثر. 3.67 المرتفع منالمستوى  :الممارسة

  Multi colinearityمعامل تضخم التباين واختبار التباين المسموح للتأكد من عدم وجود تعددية ارتباطية .1

 بين المتغيرات المستقلة.

وذلك بهدف  Modeling (SEM) Structural Equationتحليل المسار بإستخدام أنموذج المعادلة الهيكلية  .2

 تحديد التأثيرات المباشرة بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة.
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 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة (8 - 3)

ة وقد بلغ عدد االستبانات المسترجع. نة الدراسةي( إستبانة على أفراد ع197قام الباحث بتوزيع )

( استبانة غير 17( استبانة، وبعد فحص االستبانات المسترجعة، تبين أن هناك )187مجمله ) ما

( 170صالحة وغير مكتملة البيانات. وبهذا أصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ما مجمله )

 استبانة.

تضمنة ألفراد عينة الدراسة، الم الشخصية والوظيفيةتوضح هذه الفقرة اإلجابة عن الخصائص 

النوع اإلجتماعي، العمر، المستوى التعليمي، المستوى اإلداري، عدد سنوات الخبرة ونطاق العمل )

 حيث يتضح أن:  ( يوضح ذلك.1 - 3)(، والجدول في سوق األدوية

( 41.2%نسبته )أّن ما و ، الذكور( من أفراد عينة الدراسة هم من %58.8تبين أن )النوع اإلجتماعي:  .1

 .اإلناثهم من 

( 27.6%)سنة. وأن  30تقل أعمارهم عن ( من أفراد عينة الدراسة هم ممن 20.6%تبين أن ) العمر: .2

( 26.5%). وأن سنة 35 أقل من سنة إلى 30تتراوح أعمارهم من  من أفراد عينة الدراسة هم ممن

، وأخيرًا، أظهرت سنة 40 أقل من ىسنة إل 35تتراوح أعمارهم من  من أفراد عينة الدراسة هم ممن

 .سنة 45 سنة إلى 40 تتراوح أعمارهم من ممن من أفراد عينة الدراسة هم (25.3%النتائج أن )

( من أفراد عينة الدراسة 60%، وأّن )الدبلوم( هم من حملة درجة 10.6%تبين أن ) :التعليمي المستوى .3

وأخيرًا، الماجستير، ( هم من حملة درجة 26.5%كما تبين أّن )درجة البكالوريوس، هم من حملة 

 .الدكتوراه( من أفراد عينة الدراسة هم من حملة درجة 2.9%فإّن )

( من أفراد عينة 29.41%، وأّن )اإلدارة العليا( هم من 6.47%)أظهرت النتائج أن المستوى اإلداري:  .4

 اإلدارة الدنيا.( هم من 64.12%كما تبين أّن )اإلدارة الوسطى، الدراسة هم من 
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سنوات، وأن  5تقل عدد سنوات خبرتهم عن من م( هم 14.1%تبين أن ) :عدد سنوات الخبرة .5

سنوات،  10 أقل من – 5( من أفراد عينة الدراسة هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم من %32.4)

 15 منأقل  – 10( من أفراد عينة الدراسة هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم من 31.2%وأن )

( من أفراد عينة الدراسة هم ممن تزيد عدد سنوات خبرتهم 22.4%سنة، وأخيرًا، بينت النتائج أن )

 سنة فأكثر. 15عن 

 (1 - 3الجدول )
 ألفراد عينة الدراسة الشخصية والوظيفيةالخصائص 
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أّن و ، ممن نطاق عملها محلي الشركات( من %32.94تبين أن ): نطاق العمل في سوق األدوية .1

 ممن نطاق عملها إقليمي / دولي. الشركات( من 67.06%ما نسبته )

 صدق أداة الدراسة وثباتها (9 - 3)

 (الصدق الظاهري)صدق أداة الدراسة : (1 ـ 9 ـ 3)

علم ن في المختصيالخبراء لمعرفة الصدق الظاهري تم توزيع االستبانة على عدد من االساتذة 

دقة الفقرات من حيث صياغتها والقدرة على أستيعابها من قبل المستجيبين. على  للتعرف إدارة االعمال

 المعطاة من قبل المحكمينوفي ضوء المالحظات والمقترحات . (1وأسماء المحكمين بالملحق رقم )

قام الباحث بتعديل أسئلة اإلستبانة وفقراتها بما يتالئم مع واقع بيئة الشركات محل الدراسة والبيئة 

 (.2كما موضح بالملحق رقم )ة بشكل عام. األردني

 (صدق البناء)صدق أداة الدراسة : (2 ـ 9 ـ 3)

 تم توظيف طريقتين لصدق البناء، هما:

 Exploratory Factor Analysis التحليل العاملي االستكشافيأوالً: 

بارات رئيسة، اعتإلجراء التحليل العاملي االستكشافي، من المفترض األخذ بعين اإلعتبار أربعة 

 :(Hair, Black, Anderson, Babin, & Tatham, 2010هي )

  ختبارإأن تكون قيمة  KMO(Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  Test)  أعلى

 (.0.50) من

 الحد األدنى للقيم الذاتية Eigen Value  (.1)لكل عامل من المفترض مساواتها للقيمة 

  (.0.50)معدل تحميل كل فقرة ال يقل عن  

  استخدام تدوير العوامل بطريقةVarimax. 
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أنواع )متغيرات الدراسة، تبين أن المتغير المستقل ل االستكشافيعند إجراء التحليل العاملي 

مخزون المواد األولية، مخزون تحت التشغيل ومخزون تام )هي: أبعاد  ثالثة( قد تكون من المخزون

( والتي تنص على أن 1974) Kaiser( ووفقًا لقاعدة 0.987بلغت ) KMO(، تبين أن قيمة اختبار الصنع

( فإنه يتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار 0.50هو ) KMOالحد األدنى المقبول لقيمة اختبار 

KMO  .هي أكبر من القيمة المحددة، وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيًا ومالئمًا للدراسة 

(، وكل 1لكل عامل كان أعلى من القيمة ) Eigen Valueكما أن الحد األدنى للقيم الذاتية 

(. كما بلغت نسبة %50تجاوزت معدالت تحميلها القيمة ) أنواع المخزونالفقرات المكونة لمقياس 

بعد مخزون المواد (، وكانت نسبة تفسير %60.271) بأبعاده لمقياس أنواع المخزونر الكلية التفسي

( %10.891) مخزون تحت التشغيل بعد( من التباين الكلي، فيما بلغت نسبة تفسير %41.330) االولية

الكلي. ( من التباين %8.049ما مجمله ) بعد مخزون تام الصنعمن التباين الكلي، وبلغت نسبة تفسير 

 د التدوير.بع أنواع المخزون( يوضح مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد 2 - 3والجدول )

  



55 
 

 (2 - 3الجدول )
 بعد التدوير أنواع المخزونمصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد 

الميزة ين أن تبلمتغير الميزة التنافسية،  االستكشافيكما أوضحت نتائج التحليل العاملي 

بلغت  KMOار (، تبين أن قيمة اختبميزة الكلفة األقل وميزة التمايز): ماه ميزيتينمن  تتكون التنافسية

هو  KMO( والتي تنص على أن الحد األدنى المقبول لقيمة اختبار 1974) Kaiser( ووفقًا لقاعدة 0.980)
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هي أكبر من القيمة المحددة، وبذلك  KMO( فإنه يتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار 0.50)

 فإن حجم العينة يعتبر كافيًا ومالئمًا للدراسة. 

(، وكل 1لكل عامل كان أعلى من القيمة ) Eigen Valueكما أن الحد األدنى للقيم الذاتية 

(. كما بلغت نسبة %50تجاوزت معدالت تحميلها القيمة ) الميزة التنافسيةالفقرات المكونة لمقياس 

بعد ميزة (، وكانت نسبة تفسير %55.308) لمقياس الميزة التنافسية التنافسية بأبعادهاالتفسير الكلية 

( من %9.228) ميزة التمايز بعد( من التباين الكلي، فيما بلغت نسبة تفسير %46.079) الكلفة األقل

 الميزة( يوضح مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد 3 - 3التباين الكلي. والجدول )

 بعد التدوير. التنافسية

 (3 - 3الجدول )
 بعد التدوير الميزة التنافسيةمصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد 

 
  Confirmatory Factor Analysisالتوكيدي التحليل العاملي : ثانيا  

 :(Kline, 2011, 137) التوكيدي، من المفترض مراعاة االعتبارات التاليةإلجراء التحليل العاملي  

 .تحديد األنموذج البنائي والمتضمن المتغيرات غير المقاسة والمتغيرات المقاسة 
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  التحقق من جودة المطابقة لألنموذج المفترض للحكم على صدق عباراته باإلعتماد على المعايير

 التالية: 

 

(1 )GFI (Goodness of Fit Index) الجودة.  مؤشر مواءمة 

(2 )AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) الجودة المعدل.   مؤشر مواءمة 

(3 )NFI (Normed Fit Index)  .مؤشر المواءمة الطبيعي 

(4 )TLI (Tucker-Lewis Index)  لويس.  -مؤشر توكر 

(5 )CFI (Comparative Fit Index)  .مؤشر المواءمة المقارن 

(6 )RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) .مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 

  قبول األوزان االنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع التي ال تقل عن

(00.5.) 

وهي دالة عند مستوى  بأبعاده المخزونأنواع ( لمتغير 132.079) 2χوبناءًا عليه، بلغت قيمة 

(0.05  ( بدرجات حرية بلغت ،)(. حيث تبين أن قيمة الحد األدنى للتباين )حاصل قسمة قيمة 113

2χ
ذات مستوى  بأبعاده أنواع المخزون (، بما يعكس أن متغير1.169( كان )DFعلى درجات الحرية  

الحد األدنى للتباين من المفترض أن ال تتجاوز  ( أن قيمة2008) Arbuckleموائمة جيد، حيث اقترح 

(. وفي ضوء األوزان االنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع والتي 5القيمة )

 (4 - 3)(، ويوضح الجدول Mezo & Short, 2012) (00.5من المفترض أن ال يقل وزنها اإلنحداري عن )

 .أنواع المخزونقيم معامالت اإلرتباط بين أبعاد 
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 (4 - 3الجدول )
 معامالت اإلرتباط بين أبعاد أنواع المخزون

 
، إذ بلغت قيمة أنواع المخزونمؤشرات المواءمة الكلية لمقياس  (5 - 3)كما يظهر الجدول 

(GFI( و )AGFI( )0.922( و )على التوالي وهما مقاربان لقيمة 0.902 ) الواحد الصحيح )المواءمة

( لمؤشر 0.983و ) NFI( لمؤشر 0.921التامة(. كما بلغت قيم مؤشرات المواءمة المقارن على التوالي )

TLI ( لمؤشر 0.987و )CFI  وهي مقاربة لقيمة الواحد الصحيح. وبنفس السياق، بلغت قيمة الجذر

 تقترب من قيمة الصفر.( وهي RMSEA( )0.032التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي )

 (1 - 3) بأبعاده. والشكل أنواع المخزونوهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس  

 بفقراته. أنواع المخزونالتحليل العاملي التوكيدي ألبعاد مقياس 

 (5 - 3الجدول )
 بأبعاده جودة الخدمات اإللكترونيةمؤشرات المواءمة التامة لمقياس 
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 (1 - 3) الشكل
 بفقراته أنواع المخزونألبعاد مقياس  األوزان اإلنحدارية ومعامالت التحديد

 
 



 

 

(، بدرجات   0.05وهي دالة عند مستوى ) الميزة التنافسية بأبعادها( لمتغير 74.484) 2χبلغت قيمة و 

2χ(. حيث تبين أن قيمة الحد األدنى للتباين )حاصل قسمة قيمة 48حرية بلغت )
( كان DFعلى درجات الحرية  

Arbuckle (2008 )ذات مستوى موائمة جيد، حيث اقترح  الميزة التنافسية بأبعادها (، بما يعكس أن متغير1.552)

األوزان االنحدارية المعيارية  (. وفي ضوء5أن قيمة الحد األدنى للتباين من المفترض أن ال تتجاوز القيمة )

 & Mezo) (00.5والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع والتي من المفترض أن ال يقل وزنها اإلنحداري عن )

Short, 2012 الميزة التنافسيةقيم معامالت اإلرتباط بين أبعاد  (6 - 3)(، ويوضح الجدول. 

 (6 – 3الجدول )
 الميزة التنافسيةمعامالت اإلرتباط بين أبعاد 

 
( و GFI، إذ بلغت قيمة )الميزة التنافسيةمؤشرات المواءمة الكلية لمقياس  (7 - 3)كما يظهر الجدول 

(AGFI( )0.934( و )كما بلغت قيم 0.912 .)( على التوالي وهما مقاربان لقيمة الواحد الصحيح )المواءمة التامة

وهي  CFI( لمؤشر 0.967و ) TLI( لمؤشر 0.955و ) NFI( لمؤشر 0.915مؤشرات المواءمة المقارن على التوالي )

( RMSEAمقاربة لقيمة الواحد الصحيح. وبنفس السياق، بلغت قيمة الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي )

 ( وهي تقترب من قيمة الصفر.0.057)

التحليل  (2 - 3) والشكل .ابأبعاده الميزة التنافسيةوهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس 

 بفقراته. الميزة التنافسيةالعاملي التوكيدي ألبعاد مقياس 
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 (7 - 3الجدول )
 ابأبعاده الميزة التنافسيةمؤشرات المواءمة التامة لمقياس 

 
 (2 - 3) شكل
 ابفقراته الميزة التنافسيةألبعاد مقياس  األوزان اإلنحدارية ومعامالت التحديد
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 ثبات أداة الدراسة: (3 - 9 - 3)

والتناسق لفقرات  االتساق الداخليللتحقق من  (Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا )تم إستخدام معامل 

 . والجدول(Hair et al., 2010)يعتبر مالئمًا في العلوم اإلدارية  (Alpha ≥ 0.70الحصول على )اإلستبانة، حيث ان 

 الدراسة.يبين نتائج أداة الثبات لهذه  (8 - 3)

  (8 - 3) الجدول
 )مقياس كرونباخ ألفا( معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة
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 الفصل الرابع

ختبار الفرضيات  التحليل الوصفي وا 

 

  المقدمة(: 1ـ  4)

  وصف متغيرات الدراسة(: 2ـ  4)

 تحليل مدى مالءمة بيانات الدراسة الختبار الفرضيات(:  3ـ  4)

 إختبار فرضيات الدراسة(:  4ـ  4)
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 الفصل الرابع

ختبار الفرضيات  التحليل الوصفي وا 

 

 المقدمة: (1 - 4)

لمعتمدة ا عن متغيرات الدراسةهذا الفصل حول تحليل نتائج اجابات أفراد عينة الدراسة  معلوماتتنفرد 

من خالل استخدام العديد من المؤشرات اإلحصائية الوصفية وصواًل إلى الحكم على طبيعتها ومستوياتها في 

 الشركات محل الدراسة، باإلضافة إلى اختبار فرضيات الدراسة.

 وصف متغيرات الدراسة: (2 - 4)

 أنواع المخزون عن أفراد عينة الدراسةجابات إوصف : (1 - 2 - 4)

 واقع مخزون المواد األولية عن أفراد عينة الدراسةجابات إوصف : (1 - 1 -  2 -  4)

 - 4.005)بين في الشركات محل الدراسة  مخزون المواد األوليةلواقع تراوحت المتوسطات الحسابية 

تعتمد "في المرتبة األولى فقرة ت جاءإذ  .(1 - 4)كما هو موضح بالجدول  (4.266)بمتوسط كلي مقداره  (4.523

وهو أعلى من ( 4.523) حسابي بلغ بمتوسط" الشركة على العديد من الموردين للحصول على المواد األولية

يقوم الموردون " ةفيما حصلت الفقر  ،(0.636) وانحراف معياري بلغ (،4.266البالغ ) المتوسط الحسابي العام

وهو  (4.005) بمتوسط حسابي السادسةعلى المرتبة  "بتزويد الشركة بالمواد األولية بالوقت المناسب للشركة

واقع مخزون يتبين أن وبشكل عام  (.0.817) وانحراف معياري (4.266) من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى 

 .مرتفعاً كان  عينة الدراسةمن وجهة نظر  الشركات المصنعة لألدوية في األردن المواد األولية في
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 (1 - 4الجدول )
 لواقع مخزون المواد األوليةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 

 

 

 واقع المخزون تحت التشغيل عن أفراد عينة الدراسةجابات إوصف : (2 - 1 -  2 -  4)

 - 3.817) بينمحل الدراسة  المخزون تحت التشغيل في الشركاتلواقع تراوحت المتوسطات الحسابية 

تجري في المرتبة األولى فقرة "ت جاءإذ  .(2 - 4)كما هو موضح بالجدول  (4.004)بمتوسط كلي مقداره  (4.170

وهو أعلى من المتوسط ( 4.170) حسابي بلغ بمتوسط" الشركة الفحص لمخزون تحت التشغيل بالوقت المناسب
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تقوم الشركة بتخفيض تكلفة " ةالفقر فيما حصلت  ،(0.806) وانحراف معياري بلغ (،4.004البالغ ) الحسابي العام

من المتوسط الحسابي الكلي أدنى وهو  (3.817) بمتوسط حسابي السادسةعلى المرتبة  "مخزون تحت التشغيل

الشركات  في المخزون تحت التشغيلواقع يتبين أن وبشكل عام  (.0.958) وانحراف معياري (4.004) والبالغ

 .مرتفعاً كان  عينة الدراسةمن وجهة نظر  المصنعة لألدوية في األردن

 (2 - 4الجدول )
 لواقع المخزون تحت التشغيلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
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 واقع المخزون تام الصنع عن أفراد عينة الدراسةجابات إوصف : (3 - 1 -  2 -  4)

 - 3.900)بين الدراسة  محل في الشركات تام الصنعالمخزون لواقع تراوحت المتوسطات الحسابية 

تقوم في المرتبة األولى فقرة "ت جاءإذ  .(3 - 4)كما هو موضح بالجدول  (4.144)بمتوسط كلي مقداره  (4.429

وهو ( 4.429) حسابي بلغ بمتوسط" الشركة بفحص مخزون تام الصنع ومطابقتها مع المواصفات المحددة مسبقا  

تحتفظ " ةفيما حصلت الفقر  ،(0.745) وانحراف معياري بلغ (،4.144البالغ ) العامأعلى من المتوسط الحسابي 

من أدنى وهو  (3.900) بمتوسط حسابي السادسةعلى المرتبة  "الشركة بمخزون تام الصنع بالكميات المناسبة

تام المخزون واقع يتبين أن وبشكل عام  (.0.952) وانحراف معياري (4.144) المتوسط الحسابي الكلي والبالغ

 .مرتفعاً كان  عينة الدراسةمن وجهة نظر  الشركات المصنعة لألدوية في األردن في الصنع

 (3 - 4الجدول )
 لواقع المخزون تام الصنعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
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 الميزة التنافسية عن أفراد عينة الدراسةجابات إوصف : (2 - 2 - 4)

 مستوى الكلفة األقل عن أفراد عينة الدراسةجابات إوصف : (1 - 2 -  2 -  4)

 (4.088 - 3.758)بين في الشركات محل الدراسة  لمستوى الكلفة األقلتراوحت المتوسطات الحسابية 

 .(4 - 4)كما هو موضح بالجدول  (3.941)بمتوسط كلي مقداره 

 (4 - 4الجدول )
 لمستوى الكلفة األقلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
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 "تعقد الشركة شراكات مع الموردين  للحصول على اقل تكلفةفي المرتبة األولى فقرة "ت جاءإذ  

 معياري بلغ وانحراف (،3.941البالغ ) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام( 4.088) حسابي بلغ بمتوسط

على المرتبة  "ةتكاليف الدعايوسائل التواصل اإلجتماعي لتقليل  تستهدف الشركة" ةفيما حصلت الفقر  ،(0.848)

 وانحراف معياري (3.941) من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  (3.758) بمتوسط حسابي السادسة

هة نظر من وج لألدوية في األردنالشركات المصنعة  في الكلفة األقل مستوىيتبين أن وبشكل عام  (.0.994)

 .اً مرتفعكان  عينة الدراسة

 مستوى التمايز عن أفراد عينة الدراسةجابات إوصف : (2 - 2 -  2 -  4)

بمتوسط  (4.282 - 3.729)بين في الشركات محل الدراسة  لمستوى التمايزتراوحت المتوسطات الحسابية 

 .(5 - 4)كما هو موضح بالجدول  (4.073)كلي مقداره 
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 (5 - 4الجدول )
 لمستوى التمايزالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 

 

تكسب الشركة والء العمالء من خالل تقديم منتجات ذات جودة في المرتبة األولى فقرة "ت جاءإذ  

معياري  وانحراف (،4.073البالغ ) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام( 4.282) حسابي بلغ بمتوسط "عالية

بمتوسط  السادسةعلى المرتبة  "تقدم الشركة منتجات تفوق توقعات الزبون" ةفيما حصلت الفقر  ،(0.739) بلغ

وبشكل عام  (.0.953) وانحراف معياري (4.073) من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  (3.729) حسابي

 .اً مرتفعان ك عينة الدراسةمن وجهة نظر  لألدوية في األردنالشركات المصنعة  في التمايز مستوىيتبين أن 
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 ختبار الفرضياتتحليل مدى مالءمة بيانات الدراسة إل: (3 - 4)

ن عدم محث بإجراء عدة إختبارات بهدف التحقق اللتحقق من مالءمة بيانات الدراسة الحالية، قام الب

( واختبار VIF) معامل تضخم التباينحيث تم حساب  ،Multicollinearityوجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة 

لمتغيرات الدراسة المستقلة، إضافة إلى التحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات من  Toleranceالتباين المسموح به 

 وفقًا لآلتي: ،Skewnessاإللتواء  معاملخالل إحتساب 

 القيمة المعيارية  األسلوب المستخدم

 >  10 معامل تضخم التباين

  < 0.05 التباين المسموح به

  1 اإللتواء معامل
 

 .نتائج هذه اإلختبارات يوضح( 6 - 4والجدول رقم )

  (6 - 4) الجدول
 ألنواع المخزون االلتواء ومعامل به المسموح والتباينتضخم التباين معامل  قيم

 

معامل وذلك يتضح من خالل قيم ، أنواع المخزون( عدم وجود تداخل خطي بين 6 - 4)يوضح الجدول 

، وأن كافة (0.05)اكبر من  التباين المسموح بهكما أن كافة قيم  (.10)التي تقل كلها عن القيمة  تضخم التباين
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مكان باإل وبالتاليتخضع للتوزيع الطبيعي  أنواع المخزونإن ، وهو ما يؤشر (1أقل من )قيم معامل اإللتواء 

 فرضيات الدراسة.إختبار 

 الدراسة ختبار فرضياتإ: (4 ـ 4)

وذلك  Modeling (SEM) Structural Equationأنموذج المعادلة الهيكلية الباحث إلستخدام أسلوب  لجأ 

 ، وكما يلي:بهدف تحديد التأثيرات بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة

 األولى الفرضية الرئيسة

1oH: ة الشركات المصنعة لألدوي لمخزون المواد األولية على الكلفة األقل في ثر ذو داللة إحصائيةأد ال يوج

 .(  0.05) عند مستوى داللة في األردن

الشركات المصنعة لألدوية في  مخزون المواد األولية على الكلفة األقل فيأثر  (7 - 4)الجدول يوضح 

 (  0.05) إحصائية عند مستوى داللةداللة وجود تأثير ذي عدم . إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي األردن

تأثير  أن قيمةتبين  إذ. الشـــــــــركات المصـــــــــنعة لألدوية في األردن مخزون المواد األولية على الكلفة األقل فيل

الشــــــــــــــركات المصــــــــــــــنعة لألدوية في  األقل فيمخزون المواد األولية على الكلفة ل)الوزن اإلنحداري المعياري( 

 (. 1.137( البالغة )t) .C.Rالمسار الحرج  قيمة بداللة (  0.05) دالة عند مستوىغير وهي  (0.091) األردن
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  (7 - 4) الجدول
 الشركات المصنعة لألدوية في األردن لمخزون المواد األولية على الكلفة األقل فينتائج اختبار تأثير 

 

 

 على:  التي تنص العدمية، وعليه تقبل الفرضية االولى وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الرئيسة

لمخزون المواد األولية على الكلفة األقل في الشركات المصنعة  داللة إحصائية يذ تأثيروجود عدم 

  .(  0.05) عند مستوى داللةلألدوية في األردن 

 الثانية الفرضية الرئيسة

2oH:  الشركات المصنعة لألدوية في  لمخزون المواد األولية على التمايز في ثر ذو داللة إحصائيةأد يوجال

 .(  0.05) عند مستوى داللة األردن

الشـــــــركات المصـــــــنعة لألدوية في  مخزون المواد األولية على التمايز فيأثر  (8 - 4)الجدول يوضـــــــح 

 (  0.05) إحصائية عند مستوى داللةداللة وجود تأثير ذي عدم . إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي األردن

)الوزن  أن قيمة تأثيرتبين  إذ. الشــــركات المصــــنعة لألدوية في األردن مخزون المواد األولية على التمايز فيل

 (0.032) الشـــــركات المصـــــنعة لألدوية في األردن مخزون المواد األولية على التمايز فيلاإلنحداري المعياري( 

 (. 0.457( البالغة )t) .C.Rالمسار الحرج  قيمة بداللة (  0.05) دالة عند مستوىغير وهي 
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  (8 - 4) الجدول
 الشركات المصنعة لألدوية في األردن لمخزون المواد األولية على التمايز فينتائج اختبار تأثير 

 

 

 

 تي تنص على: ال العدمية، وعليه تقبل الفرضية الثانية وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الرئيسة

ة في الشركات المصنعة لألدوي لمخزون المواد األولية على التمايز داللة إحصائية يذ تأثيروجود عدم 

  .(  0.05) عند مستوى داللةفي األردن 

 الثالثة الفرضية الرئيسة

3oH: دوية الشركات المصنعة لأل لمخزون تحت التشغيل على الكلفة األقل في ثر ذو داللة إحصائيةأد ال يوج

 .(  0.05) عند مستوى داللة في األردن

الشــــركات المصــــنعة لألدوية  مخزون تحت التشــــغيل على الكلفة األقل فيأثر  (9 - 4)الجدول يوضــــح 

 (  0.05) إحصــائية عند مســتوى داللةداللة . إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصــائي وجود تأثير ذي في األردن

يمة تأثير أن قتبين  إذ. الشـــــركات المصـــــنعة لألدوية في األردن مخزون تحت التشـــــغيل على الكلفة األقل فيل

 الشـــــــــركات المصـــــــــنعة لألدوية في مخزون تحت التشـــــــــغيل على الكلفة األقل فيل)الوزن اإلنحداري المعياري( 

 (. 6.446( البالغة )t) .C.Rالمسار الحرج  قيمة بداللة (  0.05) مستوىوهي دالة عند  (0.361) األردن
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  (9 - 4) الجدول
 الشركات المصنعة لألدوية في األردن لمخزون تحت التشغيل على الكلفة األقل فينتائج اختبار تأثير 

 

 
 البديلةلفرضية تقبل او  ترفض الفرضية العدمية ، وعليهالثالثة صحة الفرضية الرئيسةعدم وهذا يؤكد 

 التي تنص على: 

ألدوية في الشركات المصنعة ل الكلفة األقلعلى  تحت التشغيللمخزون  داللة إحصائية يذ تأثيروجود 

  .(  0.05) عند مستوى داللةفي األردن 

 الرابعة الفرضية الرئيسة

4oH: ي الشركات المصنعة لألدوية ف لمخزون تحت التشغيل على التمايز في ثر ذو داللة إحصائيةأد ال يوج

 .(  0.05) عند مستوى داللة األردن

الشـــركات المصـــنعة لألدوية في  مخزون تحت التشـــغيل على التمايز فيأثر  (10 - 4)الجدول يوضـــح 

 (  0.05) مســـــــتوى داللةإحصـــــــائية عند داللة . إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصـــــــائي وجود تأثير ذي األردن

ير )الوزن أن قيمة تأثتبين  إذ. الشــركات المصــنعة لألدوية في األردن مخزون تحت التشــغيل على التمايز فيل

 (0.204) الشـــركات المصـــنعة لألدوية في األردن مخزون تحت التشـــغيل على التمايز فيلاإلنحداري المعياري( 

 (. 4.163( البالغة )t) .C.Rالمسار الحرج  قيمة بداللة (  0.05) وهي دالة عند مستوى
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  (10 - 4) الجدول
 الشركات المصنعة لألدوية في األردن لمخزون تحت التشغيل على التمايز فينتائج اختبار تأثير 

 
 

 البديلةفرضية تقبل الو  ترفض الفرضية العدمية ، وعليهالرابعة صحة الفرضية الرئيسةعدم وهذا يؤكد 

 التي تنص على: 

ي في الشركات المصنعة لألدوية ف التمايزعلى  تحت التشغيللمخزون  داللة إحصائية يذ تأثيروجود 

  .(  0.05) عند مستوى داللةاألردن 

 الخامسة الفرضية الرئيسة

5oH: ألدوية في لالشركات المصنعة  لمخزون تام الصنع على الكلفة األقل في ثر ذو داللة إحصائيةأد ال يوج

 .(  0.05) عند مستوى داللة األردن

الشــركات المصــنعة لألدوية في  مخزون تام الصــنع على الكلفة األقل فيأثر  (11 - 4)الجدول يوضــح 

 (  0.05) إحصــــــائية عند مســــــتوى داللةداللة . إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصــــــائي وجود تأثير ذي األردن

أثير أن قيمة تتبين  إذ. الشــــــــــركات المصــــــــــنعة لألدوية في األردن األقل في مخزون تام الصــــــــــنع على الكلفةل

 الشـــركات المصـــنعة لألدوية في األردن مخزون تام الصـــنع على الكلفة األقل فيل)الوزن اإلنحداري المعياري( 

 (. 6.822( البالغة )t) .C.Rالمسار الحرج  قيمة بداللة (  0.05) وهي دالة عند مستوى (0.423)
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  (11 - 4) الجدول
 الشركات المصنعة لألدوية في األردن لمخزون تام الصنع على الكلفة األقل فينتائج اختبار تأثير 

 

 

 البديلةفرضية تقبل الو  ترفض الفرضية العدمية ، وعليهالخامسة صحة الفرضية الرئيسةعدم وهذا يؤكد 

 التي تنص على: 

 في الشركات المصنعة لألدوية الكلفة األقلعلى  الصنع تاملمخزون  داللة إحصائية يذ تأثيروجود 

  .(  0.05) عند مستوى داللةفي األردن 

 السادسة الفرضية الرئيسة

6oH: الشركات المصنعة لألدوية في  لمخزون تام الصنع على التمايز في ثر ذو داللة إحصائيةأد ال يوج

 .(  0.05) عند مستوى داللة األردن

الشـــــــركات المصـــــــنعة لألدوية في  مخزون تام الصـــــــنع على التمايز فيأثر  (12 - 4)الجدول يوضـــــــح 

 (  0.05) إحصــــــائية عند مســــــتوى داللةداللة . إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصــــــائي وجود تأثير ذي األردن

الوزن أن قيمة تأثير )تبين  إذ. الشـــــــركات المصـــــــنعة لألدوية في األردن مخزون تام الصـــــــنع على التمايز فيل

 (0.645) الشــــــــركات المصــــــــنعة لألدوية في األردن مخزون تام الصــــــــنع على التمايز فيلاإلنحداري المعياري( 

 (. 11.944( البالغة )t) .C.Rالمسار الحرج  قيمة بداللة (  0.05) وهي دالة عند مستوى
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  (12 - 4) الجدول
 الشركات المصنعة لألدوية في األردن التمايز في لمخزون تام الصنع علىنتائج اختبار تأثير 

 

 

 البديلةلفرضية تقبل او  ترفض الفرضية العدمية ، وعليهالسادسة صحة الفرضية الرئيسةعدم وهذا يؤكد 

 التي تنص على: 

ة في الشركات المصنعة لألدوي التمايزعلى  تام الصنعلمخزون  داللة إحصائية يذ تأثيروجود 

  .(  0.05) مستوى داللةعند في األردن 

 

ي الشركات ف أنموذج التأثيرات ما بين أنواع المخزون والميزة التنافسية ببعديهايوضح ( 1 - 4) والشكل

 المصنعة لألدوية في األردن.
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 (1 - 4) الشكل
 ردنفي األ أنموذج التأثيرات ما بين أنواع المخزون والميزة التنافسية ببعديها في الشركات المصنعة لألدوية 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

  المقدمة: (1 ـ 5)

  النتائج: (2 ـ 5)

 التوصيات والمقترحات:  (3 ـ 5)
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات
 المقدمة: (1 - 5)

  ومقترحاتها، وكما يلي:خصصت محاور هذا الفصل لمناقشة نتائج الّدراسة وتوصياتها 

 النتائج : (2 - 5)

 ينة الدراسةعمن وجهة نظر  الشركات المصنعة لألدوية في األردن فيواقع انواع المخزون بينت النتائج أن  .1

تام مخزون البالمرتبة االولى، تاله مباشرة في المرتبة الثانية  مخزون المواد األولية، حيث جاء مرتفعاً كان 

 .المخزون تحت التشغيل، وفي المرتبة الثالثة واالخيرة جاء الصنع

عينة نظر  من وجهة الشركات المصنعة لألدوية في األردن في مستوى الميزة التنافسيةبينت النتائج أن  .2

 .ة األقلالكلفبالمرتبة االولى، تاله مباشرة في المرتبة الثانية  التمايزحيث جاء ، مرتفعاً كان  الدراسة

 درجة تحقيق الميزة التنافسية عالية جداً التي أوضحت أن  (2018) النتيجة تتفق ودراسة القرنيوهذه 

 .افظة جدةمح األعمال فيرواد من وجهة نظر 

المصنعة  في الشركاتوالتمايز لمخزون المواد األولية على الكلفة األقل  داللة إحصائية يذ عدم وجود تأثير .3

  .(  0.05) داللةلألدوية في األردن عند مستوى 

مخزون المواد الخام  التي أوضحت أن Eroglu & Hofer (2011) وهذه النتيجة تختلف ونتيجة دراسة 

التي أوضحت  Wijaya(2019) ونتيجة دراسة  تتفق،و والسلع تامة الصنع يؤثر بشكل غير متماثل على الوقت

 . إدارة المواد )مخزون المواد األولية( بشكل مباشر أو كمشرف ليس لها تأثير كبير على أداء األعمال أن
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لمصنعة في الشركات اوالتمايز لمخزون تحت التشغيل على الكلفة األقل  داللة إحصائية يذ وجود تأثير .4

  .(  0.05) لألدوية في األردن عند مستوى داللة

أنظمة مراقبة التي أوضحت أن  Naliaka & Namusonge  (2015)ونتيجة دراسةوهذه النتيجة تتفق 

المخزون ومهلة المخزون وممارسات مراقبة المخزون هي عناصر مهمة في تحقيق الميزة التنافسية لشركات 

 كينيا. التصنيع في

نعة الشركات المصفي والتمايز لمخزون تام الصنع على الكلفة األقل  داللة إحصائية يذ وجود تأثير .5

  .(  0.05) لألدوية في األردن عند مستوى داللة

إدارة المخزون تؤثر بشكل كبير  التي أوضحت أن Mawngi (2016)وهذه النتيجة تتفق ونتيجة دراسة 

 على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية التشغيلية لشركات توزيع البيرة الكينية في مقاطعة نيروبي

 التوصيات والمقترحات : (3 - 5)

معمول جراءات الباإلستفادة من األنظمة واإل الشركات المصنعة لألدوية في األردنقيام مديري المخازن في  .1

بها في إدارة المخزون عالميًا بهدف التعامل مع التغيرات البيئية الديناميكية التنافسية بما يمكنهم من تقليل 

 تكاليف المخزون.

لب ألنها سبب وجودها وبقائها في ظل بيئة ديناميكية وهو ما يتطلميزة التنافسية باات الشركضرورة إهتمام  .2

 .رغبات المستهلك من خالل القيمة التي يتم الحصول عليها من المنتجتلبية حاجات و منها 

بإعطاء أهمية لمخزون المواد االولية من حيث المواصفات  المصنعة لألدوية في األردنقيام الشركات  .3

كونه واحدًا من متطلبات إدارة المخزون حيث أن إهماله سيؤدي بشكل غير مباشر إلى عدم الدقة في تلبية 

إحتياجات ورغبات زبائن الشركات وبالتالي اللجوء إلى مصادر تزويد أخرى بما ينعكس على المدى البعيد على 
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لمصنعة االشركات وبالتالي تحمل كلف إضافية وهو ما ينعكس على ميزة الكلفة لدى  ،الشركاتأرباح تلك 

 .لألدوية في األردن

من خالل اإلدارات المعنية بإدارة المخزون بمتابعة  المصنعة لألدوية في األردنالشركات ضرورة قيام  .4

 مالءفي اإلستجابة إلى طلبات العسيؤدي إلى تأخير  نتاجسلسة اإللديها كون أن إنقطاع  مخزون المواد األولية

 وهو ما ينعكس على مواعيد التسليم وبالتالي تأثيره على تمايز الشركات.

 زون في تحسين إنتاجية الشركات المصنعة لألدوية.خالقيام بدراسة تعنى بدور إدارة الم .5

ون والسعر( في تحسين أثر أنواع المخز إجراء دراسة بعنوان الدور المعدل لألسباقيات التنافسية )الجودة  .6

 على المزايا التنافسية.
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