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الدكتور عبد العزيز أحمد الشرباتي
الملخص
هدفت الدراسة إلى التحقق في تأثير الشراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد أثناء استخدام
التعاون كمعدل .واستخدمت المنهج الوصفي السبب /النتيجة لوصف المتغيرات ،ويختبر العالقات
بين المتغيرات ،وكذلك تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع .تم جمع البيانات من خالل استبيان
تم توزيع  163استبانة على  837إدارًيا ومشرفًا يعملون في سالسل التوريد في متاجر البيع بالتجزئة

الكبيرة في مدينة عمان .وتوصلت الدراسة الى نتائج من أهمها :أن متاجر البيع بالتجزئة تطبق
مكونات الشراء االلكتروني ،ومؤشرات أداء سلسلة التوريد ،ومقاييس التعاون .وأن العالقة بين مكونات
الشراء االلكتروني عالقة تتراوح من متوسطة إلى قوية ،وعالقة قوية بين الشراء اإللكتروني وأداء

تأثير لتطبيق المتغيرات الفرعية للشراء اإللكتروني
أخيرا ،تُظهر النتائج أن هناك ًا
سلسلة التوريدً .
(العطاءات اإللكترونية – الفوترة االلكترونية  -الدفع االلكتروني) على أداء سلسلة التوريد في متاجر
البيع بالتجزئة األردنية في عمان .وبناء على نتائج الدراسة فإنها توصي بضرورة قيام المنظمات
بمساعدة موردي متاجر البيع بالتجزئة في عمان لتطوير قدراتهم في مجال الشراء اإللكتروني

وتشجيعهم على استخدامه أكثر فأكثر .وتم إجراء هذه الدراسة على متاجر البيع بالتجزئة في عمان،

األردن ،لذا يجب مراجعة النتائج المعممة على الصناعات األخرى أو البلدان األخرى .وتوصي هذه

الدراسة بإجراء دراسات مماثلة على صناعات أخرى في األردن ونفس الصناعة في دول أخرى خاصة
الدول العربية.

الكلمات المفتاحية :الشراء اإللكتروني أداء سلسلة التوريد التعاون العطاءات اإللكترونية الدفع
اإللكتروني متاجر البيع بالتجزئة.
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Abstract
The study aimed to investigate the effect of electronic purchasing on supply chain
performance while using collaboration as a modifier.
The descriptive approach used cause / effect to describe variables, and it tests the
relationships between variables, as well as the effect of the independent variable on the
dependent variable. Data were collected through a questionnaire. 265 questionnaires were
distributed to 847 administrators and supervisors working in supply chains in large retail
stores in Amman.
The study found the most important results: that retail stores apply electronic
purchasing components, supply chain performance indicators, and cooperation measures.
And that the relationship between the components of electronic procurement, a
relationship ranging from medium to strong, and a strong relationship between electronic
procurement and supply chain performance. Finally, the results show that there is an
impact of applying electronic purchasing sub-variables (electronic bidding - electronic
invoicing - electronic payment) on the supply chain performance in Jordanian retail stores
in Amman. Based on the results of the study.
It recommends that organizations should assist retail store suppliers in Oman to
develop their capabilities in the field of electronic purchasing and encourage them to use
it more and more. This study was conducted on retail stores in Amman, Jordan. The
results should be reviewed generalized for other industries or other countries. This study
recommends conducting similar studies on other industries in Jordan and the same
industry in other countries, especially Arab countries
Keywords: Electronic Procurement, Supply Chain Performance, Collaboration, ETendering, E-Invoicing, E-Payment, Retail Stores.
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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات الهائل الذي يشهده العالم في مجال االعمال اإللكترونية،
ونمو الوعي لدى المتلقي بأهمية الشراء اإللكتروني ،يتوقع من الشركات التجارية استغالل الشراء
اإللكتروني لتلبيه احتياجات المتلقي ومتطلباته ،مما يزيد من قدرتها على زيادة األرباح.
لقد ساعد استخدام اإلنترنت في دعم تقنيات الشراء بشكل أسرع وأكثر فاعلية من خالل دعمه
لوظيفة المشتريات ،وتمكين الشركات من التركيز على مهام أكثر استراتيجية في المنظمات
( ،)Puchman and Alt, 2015ففي الشراء اإللكتروني يتم البحث مباشرة عن المنتجات اإللكترونية
واختيار الكتالوجات والتفاوض عليها من قبل قسم المشتريات واتمام عملية الشراء بشكل إلكتروني
وبسرعة ودقة عالية.
ومن ناحية أخرى ،ركزت بعض الدراسات على التعاون في سلسلة التوريد ،وقد أشارت إلى تأثير
التعاون على أداء سلسلة التوريد ،حيث ينظر كل من ) (Zhang and Cao, 2018الى التعاون
في سلسلة التوريد على له سبع مكونات وهي :مشاركة المعلومات ،تطابق األهداف ،مزامنة الق اررات،
التوافق بخصوص المنافع والمخاطر ،مشاركة الموارد ،االتصاالت التعاونية ،وخلق المعرفة المشترك.
وأن عالقات سلسلة التوريد التعاونية تهدف إلى تلبية الطلب المستقبلي لتلبية توقعات العمالء وخفض
تكلفة المشتريات ،ويعتمد ذلك على جودة التعاون ) ،(Liao et al., 2017كما أشار (Hyun and
) Kim, 2018أن التعاون في سلسلة التوريد يعد مصد اًر مهماً الستراتيجية تمكين الشركة القائمة
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والموردين من التنسيق المستمر بما يسهم في التخلص من البيروقراطية في إتمام عمليات الشراء
االستراتيجية.
كما ذكرت دراسة ( )Junior and Carpinetti, 2019بأن أداء سلسلة التوريد يمكن قياسه
من خالل الموثوقية ،والتي تشير إلى قدرة سلسلة التوريد على التنبؤ بنتائج العمليات كما هو متوقع
من الشركات .أما االستجابة فتتمثل في سرعه أداء المهام التي توفرها سلسلة التوريد لمنتجات العمالء،
تطر على األسواق
وتشير الرشاقة االستراتيجية الى القدرة على االستجابة للتأثيرات الخارجية التي أ
حيث تكسب ميزة تنافسية ،وأن يكون لها القدرة على الحفاظ عليها ،وذلك ضمن مؤشرات أداء سلسلة
التوريد ،حيث تمثل القدرة على إدارة األصول وامكانية استخدامها بكفاءة مؤش اًر على أداء سلسلة
التوريد .فيما يتمثل المؤشر الثاني بتكاليف التشغيل لدى عمليات سلسلة التوريد وتشمل تكاليف
العمالية وتكاليف المواد وتكاليف اإلدارة والنقل.
يعتبر الشراء أحد انشطة سلسلة التوريد ،وتظهر العديد من الدراسات ومنها دراسة
( )Junior and Carpinetti, 2019التي تبين أن هناك توجهاً كبي اًر نحو اعتماد الشراء اإللكتروني
من أجل تسهيل عمليات الحصول على المواد وزيادة كفاءتها ومرونتها ،حيث أن الشراء اإللكتروني
يسهل حصول الشركات على منتجات ذات تكلفة منخفضة ،كما يساعد في الحصول عليها بسرعة،
األمر الذي يؤدي إلى تحسين مؤشرات األداء لسلسلة التوريد كاملة ،وحسب وجهة نظر الباحثة ،فإن
التعاون في سلسلة التوريد يعتبر من االمور الحاسمة التي تؤدي إلى تسهيل عمليات الحصول على
المواد الالزمة ألداء أنشطة سلسلة التوريد وضمان حصول العمالء على المنتجات والخدمات المناسبة
وفي الوقت المناسب ،حيث أن مشاركة المعلومات ،وتطابق األهداف ،وسرعة اتخاذ القرار ،والتوافق
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بخصوص المنافع والمخاطر ،ومشاركة الموارد ،االتصاالت التعاونية ،وخلق المعرفة المشترك من
االمور الحاسمة في رفع مستويات أداء سلسلة التوريد.
وقد ظهرت دراسة ( (Bargngetuny and Kimutai, 2013أنه يمكن الشراء اإللكتروني من
الشركات لتحقيق الالمركزية في عملية الشراء ،نتيجة الرتفاع شفافية سلسلة التوريد التي توفرها أنظمة
الشراء اإللكتروني ،وأن تكامل سلسلة التوريد يؤثر بشكل كبير على جودة المنتج ومستويات خدمة
العمالء ،فالشركات التي تعمل على تحسين أداء سلسلة التوريد ،وبالنظر إلى مفهوم المشتريات
االستراتيجية ،غالباً ما تتعامل مع المشتريات االستراتيجية لمنظمات األعمال اإلدارية الروتينية مثل
المعامالت الفردية ،وتحويل طلبات الشراء إلى أوامر شراء (.)Puchman and Alt, 2015
تركز هذه الدراسة على قياس تأثير الشراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد ،كما تركز على
قياس األثر المعدل للتعاون في سلسلة التوريد في قطاع تجارة التجزئة ،ومن المتوقع أن تساهم هذه
الدراسة في زيادة مستوى وعي تجار التجزئة حول مفهوم الشراء اإللكتروني ودوره في رفد أداء سلسلة
التوريد باالعتماد على التعاون ،وبالتالي الحصول على فرص جديدة لتلبية رغبة الزبائن والعمالء في
الوقت المناسب من خالل اعتماد األنظمة اإللكترونية في عملية الشراء في االردن.

مشكلة الدراسة
نظ اًر ألهمية قطاع تجار التجزئة في األردن ،وفي ظل التطور والتوسع العالمي لتجارة التجزئة،
احتلت األردن المرتبة ( )18لعام  1111في دراسة شملت أفضل ( )31بلداً نامياً في االستثمار
بقطاع التجزئة ،وفقاً لشركه االستشارات اإلدارية العالمية (ايه تي كيرني) ،وقد ازدهرت التجارة
اإللكترونية في األردن حيث كشفت دراسة أن ( )%1353من مستخدمي االنترنت األردنيين يتسوقون
عبر االنترنت ،وتتجه تجارة التجزئة إلى زيادة التركيز على التجارة اإللكترونية التي أصبحت األوسع
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زدهار ملموساً في معدالت استخدام اإلنترنت ،فيما
انتشا اًر في العقود األخيرة ،حيث تشهد المنطقة ا
اً
ازداد استخدامه في عمليات الدفع اإللكتروني وتحسين قدره القنوات اللوجستية في تلبيه الخدمات مما
أدى إلى استفادة تجار التجزئة من سلوكيات اإلنفاق عبر االنترنت لدى المستهلك األردني
).)ww.jordanzad.com. 2012
حيث لجأت كثير من الدول لتنفيذ وظائف المعامالت عبر سلسلة التوريد ،ومنها :كندا وسلوفينيا
لتنفيذ تقديم العطاء اإللكتروني ،وطورت المفوضية األوروبية مبادرات تدعم االنتقال إلى الشراء
اإللكتروني الذي يغطي دورة المشتريات العامة بأكملها بما في ذلك الطلب اإللكتروني اإللزامي للشراء
في

اإللكتروني

األعضاء

الدول

في

االتحاد

االوروبي

منذ

عام
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(.)www.oecd-ilibrary.org
وقد اثبتت الدراسات إمكانية الشراء اإللكتروني في تحقيق الالمركزية من عمليات الشراء ،وان
الشراء اإللكتروني ينقسم إلى عمليات استراتيجية وتشغيلية ،فعمليات الشراء التشغيلية أسرع وأكثر
كفاءة،

مما

يسهم

في

تركيز

عمل

المنظمات

للمهام

األكثر

استراتيجية

( .)Puschmann and Alt, 2005وقد أظهرت عدة دراسات أن االستخدام الناجح لعمليات الشراء
اإللكتروني ،يتم من خالل التطور في نظام الشراء اإللكتروني ،فقد أظهرت الشركات السويسرية أن
( )%18منها قامت بتقديم كتالوجات في المنتجات اإللكترونية المستعملة أو المزادات أو طلبات
عروض األسعار في المشتريات لعام  1111ولكن مع ذلك اشارت دراسة أخرى بأن ما يقارب من
نصف الشركات األوروبية تستخدم حالياً أنظمه المشتريات اإللكترونية ،وعلى الرغم أن اعتماد الشراء
اإللكتروني قد زاد بسرعه إال أنه يوجد تحديات باستخدامه والتي تحتاج إلى معرفة عوامل النجاح
الحاسمة في تنفيذ استراتيجيات وعمليات وأنظمة المشتريات اإللكترونية كي تستطيع تبادل البيانات
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اإللكترونية ( )EDIوتضمينها في البنيه التحتية العامة للمشتريات اإللكترونية للشركة
(.)Puschmann and Alt, 2005
حيث قدمت العديد من الدراسات األطر لتحليل نماذج قياس أداء سلسلة التوريد عن طريق
تطوير إطار عمل لتحليل أنظمة قياس األداء مع مراعاة مجموعة المقاييس واألدوات واالساليب التي
تقيس فاعلية عملية الشراء (.)Junior and Carpinetti, 2019
ويعتبر إطار ( )SCORهو األنسب لتقييم أداء سالسل التوريد بما يحتويه من معايير تم التأكد
من صحتها وسالمتها لقياس أداء سلسلة التوريد وتشمل على (الموثوقية واالستجابة والرشاقة واألصول
والتكاليف) لتحديد كفاءة وفاعلية أداء سلسلة التوريد.
يواجه قطاع تجار التجزئة في األردن الكثير من التحديات في ظل أزمة انتشار كورونا األمر
الذي قد يؤدي لنتائج سلبية على مؤشرات أداء سلسلة التوريد التي قد أثارت تخوف تجار التجزئة
ومحاولتها جاهدا على مواجهة الجائحة بأقل الخسائر الممكنة ،مما أدى على اعتمادها استراتيجيات
البيع عبر االنترنت والتسوق عن طريق مواقع التواصل االجتماعي والشراء اإللكتروني لزيادة المبيعات
وسد احتياجات كل من العمالء والزبائن  ،التي قد أدت ضغط اعلى أداء سالسل التوريد لدى متاجر
التجزئة في توصيل منتجاتها لعدد من العمالء وتلبيتها لمتطلباتهم في الوقت المناسب  .األمر الدي
جعل الباحثة التركيز على أثر الشراء اإللكتروني من خالل تتبع التغييرات في عناصر سلسلة التوريد
من ناحية ،والبحث في التعاون كمتغير معدل يكن لتطبيقه أثر في مجال أداء سلسلة التوريد من
ناحية أخرى .ونظ اًر ألهمية قطاع تجار التجزئة في األردن ،وفي ظل التطور والتوسع العالمي لتجارة
التجزئة ،ستطبق هذه الدراسة على قطاع تجار التجزئة في األردن وتحديداً في مدينة عمان ضمن
قطاع أسواق متاجر التجزئة الكبيرة.
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بناء على ما سبق ،تسعى الدراسة الحالية إلى الوقوف على أثر الشراء اإللكتروني على أداء
ً
سلسلة التوريد في قطاع تجارة التجزئة في األردن ،كما تسعى الدراسة إلى تحديد األثر المعدل للتعاون
في سلسلة التوريد على تلك العالقة من خالل إجابة السؤال التالي:
شراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد في قطاع تجارة التجزئة تجارة التجزئة
ما هو أثر ال ّ

المعدل للتعاون في سلسلة التوريد على تلك العالقة؟
األردني وما هو الدور
ّ

الدراسة
أهداف ّ
تهدف الدراسة الحالية لبيان أثر الشراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد من خالل التعاون
َ
في عمليات سلسلة التوريد كمتغير معدل لهذه العالقة ،ويتفرع من هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:
 -1خلق وعي لدى تجار التجزئة على استثمار الشراء اإللكتروني لتحسين أداء سالسل التوريد
لديها في مدينة عمان.
 -1تحديد كيف يؤثر التعاون في دعم العالقة ما بين الشراء اإللكتروني وأداء سلسلة التوريد في
قطاع تجارة التجزئة لمدينه عمان.
 -3تقديم توصيات الى أصحاب القرار وحثهم على التعاون لضمان تحقيق اتصال فعال في
عمليات الشراء االلكتروني مما ينعكس ايجابا على أدائهم وتحقيق أهدافهم المرجوة.

الدراسة
أهمية ّ
تنبع أهمية الدراسة في أنها تُقدم نظره عامه عن مفهوم الشراء اإللكتروني وأثره على أداء سلسلة
ُ
التوريد من خالل التعاون في سلسلة التوريد من أجل دعم عمليات الشراء الغير مباشر والتي عادة
ما تستند على مقومات األعمال اإللكترونية ،كما وتقدم الدراسة دليالً وصفياً لذلك األثر من خالل
الوقوف على مستوى وعي تاجر التجزئة األردني بآلية إدخال التكنولوجيا ضمن سلسلة التوريد (كعملية
شراء) وكيفية َخلق تناغم وتناسق بين هذه العمليات من خالل التعاون.
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وتعود أهمية الدراسة أنها تبحث في حلوال لمشكلة تجار التجزئة في تأمين الكم الهائل من
الطلبات على المنتجات في الوقت المناسب دون تأخير من خالل االقبال على الشراء اإللكتروني
والتعاون في أداء سلسلة التوريد لديها ،كما وقد تم اختيار تجار التجزئة بمدينه عمان كون المتاجر
الكبيرة تتركز غالبيتها في مدينة عمان لمعرفه كيف أثر الشراء اإللكتروني على تحديات مشكلة الوقت
لديها وأهمية التعاون في تحسين السرعة وتقليل الوقت في أداء مهام سالسل التوريد لديها .وبناء على
ذلك تتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل:
 -1من الناحية النظرية المساهمة في تسليط الضوء على مفهوم الشراء اإللكتروني وتحسين أداء
سلسلة التوريد والتعاون من أجل معرفة نوع العالقة ومستوى معنوياتها من الناحية االحصائية.
 -1من الناحية التطبيقية توجيه أصحاب الق اررات المهتمين بالشراء االلكتروني ألثر التعاون في
االستخدام األمثل للشراء اإللكتروني وعلى أداء سلسلة التوريد بشكل عام.

الدراسة
أسئلة ّ
بالرجوع إلى مشكلة الدراسة ،أهميتها وأهدافها ،فإن الدراسة الحالية ستحاول اإلجابة عن األسئلة
التالية:
 -1ما هو مستوى استخدام الشراء اإللكتروني في متاجر التجزئة في مدينة عمان؟
 -1ما هو مستوى التعاون في سلسلة التوريد لدى متاجر التجزئة في مدينة عمان؟
 -3ما مستويات أداء سلسلة التوريد لدى متاجر التجزئة في مدينة عمان؟
 -3هل هناك عالقة بين متغيرات الدراسة (الشراء االلكتروني وأداء سلسلة التوريد والتعاون)؟
 -3هل يوجد أثر للشراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة في مدينة عمان؟
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 -6هل يوجد دور معدل للتعاون في سلسلة التوريد في العالقة بين الشراء اإللكتروني وأداء
سلسلة التوريد لدى متاجر التجزئة في مدينة عمان؟
حيث سيتم االجابة على السؤال األول والثاني والثالث من خالل االحصاء الوصفي ،اما
السؤال ال اربع من خالل فحص االرتباط ،أما االجابة على السؤالين الخامس والسادس من
خالل فحص الفرضيات التالية:

فرضيات الدراسة
تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية:
الفرضية الولى :)H01) :ل يؤثر الشراء اإللكتروني (العطاءات اإللكترونية ،الفوترة االلكترونية،
والدفع اإللكتروني) على أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى داللة
( .)α≤0.05وقد انبثق من الفرضية عدد من الفرضيات الفرعية هي:
الفرضية الفرعية الولى :(H01.1) :ال تؤثر العطاءات االلكترونية على أداء سلسلة التوريد في متاجر
التجزئة في عمان عند مستوى داللة (.)α≤0.05
الفرضية الفرعية الثانية :(H01.2) :ال تؤثر الفوترة االلكترونية على أداء سلسلة التوريد في متاجر
التجزئة في عمان عند مستوى داللة (.)α≤0.05
الفرضية الفرعية الثالثة :)H01.3) :ال يؤثر الدفع االلكتروني على أداء سلسلة التوريد في متاجر
التجزئة في عمان عند مستوى داللة (.)α≤0.05
الفرضية الثانية :)H02) :ال يلعب التعاون في سلسلة التوريد دو اًر معدالً في العالقة بين الشراء
االلكتروني وأداء سلسلة التوريد عند مستوى داللة (.)α≤0.05
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الدراسة
نموذج ّ
بناءا على مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وأسئلتها واالستعانة بالدراسات السابقة تم صياغة
النموذج ( )1-1من خالل:
تمثيل العالقة التي تبين متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة والمعدلة والوارد فيه متغيرات الدراسة
الشراء اإللكتروني كمتغير مستقل ،أداء سلسلة التوريد كمتغير تابع ،والتعاون كمتغير ُمعدل للعالقة
بين المتغيرين المستقل والتابع.

التعاون
شراء اإللكتروني
ال ّ
العطاءات اإللكترونية

أداء سلسلة التّوريد

الفوترة اللكترونية

الدفع اإللكتروني
الدراسة
نموذج ( )1-1نموذج ّ

المصادر :تم تطوير هذا النموذج من قبل الباحثة باالستناد إلى الدراسات التالية :المتغير المستقل :باالستناد إلى الدراسات
التالية .)Puschmann and Alt, 2005; Barngetuny and kimutai, 2015( :المتغير التابع :باالستناد إلى الدراسة
التالية .)Barngetuny and kimtai,2015( :المتغير المعدل :باالستناد إلى الدراسات التالية(Zhang and Cao, :
)2018; Hyun and Kim, 2018

الدراسة
حدود ّ
الحدود المكانية :قطاع تجار التجزئة واألسواق الكبيرة في مدينة عمان العاملة خالل السنة المالية
 1111والمدرجة ضمن غرفة تجارة عمان.
الحدود البشرية :المهن االدارية واإلش ارفية ضمن المستويات اإلدارية المختلفة في اسواق التجزئة
الكبيرة في مدينة عمان.
الحدود الزمانية :اقتصرت فترة إعداد الدراسة على العام الدراسي (.)1111-1119
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الدراسة
محددات ّ
ّ
 محددات جمع البيانات :عدم تعاون بعض المبحوثين في االجابة على األسئلة الموجهة لديهم.
 الوقت :حيث يعتبر الوقت محدداً ،خصوصاً في عملية جمع البيانات.

تعريفات الدراسة الجرائية
اءا من الطلب
ال ّ
شراء اإللكتروني :يعرف إجرائياً :بأنه قدرة الشركات على الشراء عبر األنترنت إبتد ً
حتى مراجعة المشتريات ،عبر متاجر التجزئة في مدينة عمان ،وتم قياسه من خالل عمليات
العطاءات اإللكترونية والفوترة اإللكترونية ،والدفع اإللكتروني.
العطاءات اإللكترونية ) :(E-Tenderingيعرف إجرائياً :بسهوله حصول متاجر التجزئة على
إلكترونيا.
المعلومات التي تفيد كسبهم للعطاء
ً
الفوترة اإللكترونية ) :(E-Invoicingتعرف إجرائياً :قيام متاجر التجزئة على استبدال فواتيرها
الورقية بنسخ إلكترونيه لتسهيل الرجوع إلى سجالتها.
الدفع اإللكتروني ) :(E-Paymentيعرف إجرائياً :على أنه قدره متاجر التجزئة في مدينة عمان
على إتباع طرق الدفع اإللكترونية في إجراء معامالتها.
أداء سلسلة التوريد ( :)Supply Chain Performanceتم قياسه في هذه الدراسة من خالل
االبعاد التالية:
 الموثوقية :تركز على قدرتها بالتنبؤ بنتائج العمليات كما هو متوقع من الشركات.
 الستجابة :تتمثل في سرعه أداء المهام التي توفرها سلسلة التوريد لمنتجات العمالء.
 الرشاقة :القدرة على التكيف مع التأثيرات الخارجية التي تط أر على السوق حيث تكسب ميزة
تنافسية ويكون لديها القدرة للحفاظ عليها.
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 األصول :قدرة الشركات على إدارة األصول وامكانية استخدامها بكفاءة،
 التكاليف :وتشير إلى تكاليف التشغيل لدى عمليات سلسلة التوريد ،وتشمل تكاليف العمالة
وتكاليف المواد وتكاليف اإلدارة والنقل.
التعاون ( :)Collaborationتنسيق جهود أداء سالسل التوريد لتوفير السلع والخدمات بطريقةمنظمة تخدم مصلحة متاجر التجزئة.
متاجر التجزئة ( :(Retail storesأماكن تسوق لبيع أنواع معينه من السلع بمجال واحد ،تهدفإلى تحقيق األرباح والكسب المالي.
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الفصل الثاني:

األدب النظري والدراسات السابقة
أول :األدب النظري
تناولت الباحثة في هذا الجزء من خالل األطر النظرية للشراء اإللكتروني ،وأداء سلسلة التوريد
وعملية التعاون في سالسل التوريد والتعاون كما يلي:
الشراء اإللكتروني
أدى تطور تكنولوجيا المعلومات إلى استخدام الدفع اإللكتروني ،لما لها من مزايا تعود على كل
من المشتري والبائع مثل توفير التكاليف وسرعه عمليات البيع والشراء ،والتعرف على العمالء الجدد،
وتحسين جوده الخدمة من خالل تقليل الوقت والجهد الالزم للحصول على الخدمة ،كما تقلل الحاجة
إلى استخدام المكاتب ،فالدفع اإللكتروني يعمل على تقصير المسافة بين البائع والمشتري وتحويل
العالم إلى قرية صغيره.
أشارت دراسة ( )Barngetuny and kimutai, 2015إلى أن الشراء اإللكتروني يساهم في
تحقيق الالمركزية في عمليات الشراء التشغيلية والمركزية ،وعمليات الشراء االستراتيجية ،وذلك يعود
لشفافية سلسلة التوريد التي توفرها أنظمه المشتريات اإللكترونية ،وأن تطبيق المشتريات اإللكترونية
يعتبر حل شامل يدمج وينسق الكثير من عمليات الشراء ،كما أن عملية الشراء االلكتروني ساهمت
في تخفيض الوقت والجهد والتكلفة ،من خالل استخدام العطاءات اإللكترونية ،حيث ال يتم استخدام
األوراق ورسوم البريد والتكاليف األخرى أثناء عملية الشراء اإللكتروني ،كما تتميز العطاءات
اإللكترونية مقارنه مع الطريقة التقليدية أنها تسمح تتبع الطلبات وسهوله تصحيح األخطاء ،كما أن
العطاءات اإللكترونية ،وتعمل على توفير الوقت والجهد المستغرق في الحصول على المواد وتحرير
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الفواتير اإللكترونية ،وتوفير الوقت المستغرق النتقال المورد أو المشتري من بلد إلى بلد ،وعرفت
الفوترة اإللكترونية على أنها نظام معامالت تعمل على تخفيض التكاليف والجهد وتسمح بتحويل
العمالت من ورقيه إلى إلكترونية.
بينما وضعت دراسة ( )Piera et al, 2013مفهوم الشراء اإللكتروني بأنه حل تكنولوجي يسهل
عمليات الشراء على الشركات باستخدام االنترنت ،يعتمد على كثافة استخدام األسواق للتجارة
اإللكترونية ،وقدره اإلدارة على تحقيق العالقة ما بين الموردين والعمالء ،وتوفر تعليمات مؤسسيه
تستطيع أن تصمم أدوات لصنع القرار تسمح للموظفين بتحديد معايير عمليات الشراء ،وأن من أهم
فوائد استخدام الشراء اإللكتروني تقليل جهد ووقت عملية الشراء وتحسين إدارة المخزون الذي سينعكس
ضمنياً على التحسن في إدارة جميع العمليات التجارية في الشركات الكبيرة ،مما يجعل إدارة عملية
الشراء أكثر سهوله وفاعلية ،كما يتيح للشركات الصغيرة أن تتبنى الشراء اإللكتروني الستغالل فرص
النمو المتاحة في األسواق.
وأشارت دراسة ) (Bargngetung and Kimutai, 2015إلى أن العمل على تبسيط وتطوير
العطاءات من خالل المواقع اإللكترونية يوفر الكثير من الوقت والجهد ،حيث يتم استخدام العطاءات
عن طريق عمليات البحث المختلفة (المؤسسة ،التاريخ ،قطاع العطاء) ،حيث تزيد العطاءات
اإللكترونية من تطوير القدرات المؤسسية وتحقيق أهداف اإلدارة االستراتيجية حيث تتميز العطاءات
اإللكترونية بسهولة متابعتها وتصحيح األخطاء فيها ،وأن انتشار الفوترة اإللكترونية تسهل عمليه
الشراء اإللكتروني ،وتقوم على تبسيطها حيث تقوم على تقليل الوقت والجهد والتلوث البيئي الناتج
عن استخدام الفوترة الورقية ،وأن اإلقبال على الفوترة اإللكترونية يحتاج إلى قيام تحالف بين الشركات
لتوفير متطلبات تطبيقية بين الشركات تدعم التكنولوجيا ،وتسعى الى تطوير الفوترة اإللكترونية من

13

خالل مساهمتها مالياً ،وتحقيق قيمة اقتصادية من خالل ثالثة أنشطة أساسية :إدارة العقود وتوفير
الخدمة وعمليات البنيه التحتية ،وقد ساهم الشراء اإللكتروني بتفعيل عمليه الدفع اإللكتروني تسهيالً
واختصا اًر للوقت لدى الشركات ،وتحسين استخدام إدارة سلسله التوريد من خالل خلق قيمه اقتصاديه
ألصحاب الموارد واالستفادة من عمليات الدفع اإللكتروني في تسهيل عمليات البيع والشراء ،وجعل
جميع

معامالت

الشركة

تتم

في

أماكن

افتراضية

تسمى

األسواق

اإللكترونية

).(Bargngetung and Kimutai, 2015
وبشكل غير مباشر ،يمكن القول إن نظام الشراء اإللكتروني له اعتبارات أكثر أهمية وسط
تطبيقات أخرى لألعمال التجارية اإللكترونية ،حيث يكون له أهمية أكبر عندما يكون الغرض هو
دراسة أداء اإلدارة لسلسلة التوريد .باإلضافة إلى محاولة زيادة أداء سلسلة التوريد ،وتعتبر عملية
إنشاء وتوفير الخدمات المضافة أمر ضروري مع االخذ باالعتبار األعمال التي تقوم به الشركة
والبيئة االقتصادية )(Wiengarten, 2011
أ -التقييم اإللكتروني
ب -التفاوض اإللكتروني
ج -المصادر اإللكترونية
د -التصميم اإللكتروني.
ويقوم العاملين في سلسلة اإلمداد بحصر متطلبات جميع المشتريات التنظيمية باستخدام نظام
إلكتروني للمشتريات ،وفي عملية حصر المصادر اإللكترونية ،يقوم مسؤولو سلسلة التوريد باختيار
قائمة الموردين في السوق ،وجمع كافة المعلومات عنهم ،وتحليل هذه المعلومات ،واختيار أفضل
مورد بين المجموعة من خالل نظام إلكتروني للمشتريات ،وفي المفاوضات اإللكترونية ،يعقد
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المسؤولون في سلسلة التوريد اتفاقاً تعاقدياً مع المورد المختار من خالل نظام الشراء الكتروني ،وفي
عملية التقييم اإللكتروني ،يجمع مسؤولو سلسلة اإلمداد المعلومات عن الموردين الذين تم التعاقد
معهم لبيان مستوى االلتزام بالشروط المتفق عليها ألغراض التقييم والتخطيط إلجراء تعامالت في
المستقبل ،حيث يمكن استفادة إدارة سلسلة التوريد من الوظائف االستراتيجية التي توفرها المشتريات
اإللكترونية ،كما تقدم بعض الدراسات بعض وجهات النظر المختلفة التي يمكن من خاللها ربط أداء
سلسلة التوريد بالشراء اإللكتروني مثل تكامل سلسلة التوريد ،أو تبادل المعلومات ،أو ارتباط الشركاء،
مما يخلق جس اًر بين وظائف الشراء اإللكتروني واألداء الخاص بسلسلة التوريد.
أداء سلسلة التوريد
أشارت دراسة ( )Anand and Grover, 2015إلى أنه بالرغم من أهمية تقييم أداء سلسلة
التوريد إلى أن وضع مقياس لتحديد األداء كانت دائماً مهمه صعبة ومعقدة نوعاً ما بالنسبة للشركات
العادية التي تفتقر إلى الحوافز ودعم اإلدارة العليا في تنفيذ قياس أداء النظام ،ومن أهم خصائص
مقيس تقييم األداء الشمولية أي قياس جميع الجوانب ذات الصلة ،والعالمية السماح المقارنة في
ظروف التشغيل المختلفة ،والقابلية بأن تكون البيانات قابله للقياس ،واالتساق بأن تكون المقاييس
قابلة للقياس بما تتفق مع اهداف المنظمة.
بينما ينظر ( )Junior and Carpinetti, 2019إلى تقييم األداء عن طريق التقدير أو تقييم
األداء الفعلي والتي ينظر اليها من خالل مقاييس التنبؤ التي تدعم اتخاذ القرار في أداء سلسلة
التوريد ،وقد طبق نظام التنبؤ في شركه (نسيج) ومصنع (طابعه صناعية) حيث تم التنبؤ بأداء
الموردين من خالل وتحديد الفترة الزمنية لحل المشكالت المحتملة ،كما أنها استخدمت نموذج
) (SCORإلدارة عمليات سلسلة التوريد التي تتمثل بعمليات المصدر (االنتاج ،التسليم ،العودة،
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التمكين) .ثم اقترح النموذج سمات األداء :الموثوقية وهي القدرة على التنبؤ باألداء المتوقع واالستجابة
التي تتمثل بسهوله أداء المهام لدى سلسلة التوريد كما تمثل المرونة بالقدرة للتعامل مع المؤثرات
الخارجية واألصول حول مدى القدرة على استخدام األصول بكفاءة ،وأخي اًر التكاليف التي تستخدم
ألداء سلسلة التوريد من تكاليف عماله ومواد وادارة والنقل،
التعاون في سلسلة التوريد
وتتضمن عملية الشراء االلكتروني سلسلة من العمليات اإللكترونية التي البد أن تدار بطريقة
متكاملة من خالل تخطيط العمليات ومشاركه األهداف والمعلومات من أجل فهم خصائص لسلسلة
التوريد االلكتروني وذلك باالعتماد على التعاون بين الشركات (.)Piera et al, 2013
وتشير دراسة ) )Hyun and Kim, 2018إلى أن التعاون في سلسلة التوريد متى أكتسب
اهتماماً استراتيجياً من قبل الشركات لما يعود بالفائدة عليها من حيث تحقيق األهداف ومشاركه
المكاسب والخسائر واستغالل الموارد الماحة وخفض تكاليف المعامالت وزيادة اإلنتاجية ،وتعزيز
إمكانية تحسين األداء من خالل التعاون في سلسلة التوريد وتطبيق نظرية التبادل االجتماعي التي
تقوم على الثقة واالستقرار بين أطراف التبادل لتحليل التكاليف والعوائد وتحديد صالحيات كل من
المورد والمشتري في ضوء سته عوامل للتعاون (مشاركه المعلومات ،تطابق الهدف ،تزامن القرار،
محاذاه الحوافز ،مشاركه الموارد واالتصال التعاوني) ،وأخي اًر تم تعريف التواصل التعاوني من خالل
مدى االنفتاح وتكرار االتصال والتفاعل الذي يظهر من خالل العقود المتكررة والمحادثات المفتوحة
ثنائية االتجاه ومستوى االتصاالت غير الرسمية.
وقد وصفت مشاركه المعلومات على أنها أساس التعاون في سلسلة التوريد ،ويشير تطابق
األهداف إلى العملية التي تدرك الشركة من خاللها تحقيق أهدافها الخاصة من خالل تحقيق أهداف
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سلسلة التوريد ،كما يشير تزامن القرار إلى العملية التي يقوم من خاللها شركاء سلسلة التوريد بتنسيق
الق اررات في التخطيط والعمليات التي تحسن من مزايا سلسلة التوريد ) .(Liao et al, 2017كما أن
موائمة الحوافز هي العملية التي يتقاسم بها شركاء سلسلة التوريد التكاليف والمخاطر والفوائد من
خالل تطوير خطط الحوافز التي تستلزم شراكات سلسلة التوريد الناجحة أن يشترك كل مشارك في
المكاسب والخسائر بشكل عادل ،مما يعني أن المكاسب تتناسب مع االستثمار والمخاطر ،وتشير
مشاركه الموارد إلى عملية االستفادة من القدرات واالصول واالستثمار مع شركاء سلسلة التوريد التي
تتضمن الموارد المادية مثل تصنيع المعدات والمرافق كما يشير إلى التعاون المتواصل إلى عملية
إرسال الرسائل بين شركاء سلسلة التوريد من حيث التردد واالتجاه واألسلوب واستراتيجية التأثير ،كما
يشير انشاء المعارف المشتركة إلى المدى الذي يطور فيه شركاء سلسلة التوريد مفهوماً أفضل للبيئة
التنافسية واالستجابة لها من خالل العمل معاً ()Zhang and Cao, 2018
يعد الشراء احدى األنشطة الداعمة التي أشار إليها Porterفي سلسلة القيمة ودمجت في SCM
لتحسن من اجراءاتها االدارية وتستحوذ تكاليف الشراء على نسبة عالية من التكاليف الكلية للمنظمة
ففي الصناعات التحويلي ( )%71-61من التكلفة االجمالية للمنتج تذهب إلى تكلفة شراء المواد
الخام ) (Reddy et al, 2016, 291فجاء االهتمام الكبير بمفهوم الشراء الرشيق لمعالجة مشكلة
ارتفاع تكاليف الشراء ولمواجهة تحديات تقلبات االسواق وقصر دورة حياة المنتج والتنبؤات الخاطئة
وتزايد حاجات ورغبات الزبائن .وتعتمد عمليات الشراء الرشيق على المعرفة وادراك ما يريده الزبون
ونقل حاجاته ورغباته بشكل صحيح إلى الموردين لتشخيصها وتوفيرها بشكل صحيح
) .(Oko, 2016, 17ويتميز الشراء الرشيق بقدرتها على تقليل الكلفة و ٍ
األسعار عبر بناء العالقة
الجديدة مع الموردين .ولجعل نشاط الشراء رشيقاً يتطلب االلتزام بمجموعة ممارسات هذه الممارسات
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هي :التحسين المستمر ،العالقة مع الموردين ،العالقة مع الزبائن ،التوريد في الوقت المناسب ،JIT
تزامن جداول االنتاج مع وظيفة اللوجستيات دفعات صغيرة ومتكررة .العالقة مع الموردين وتحديد
كيفية التسليم والوقت والمكان والتحسين المستمر ،العالقة مع الموردين وتطويرها .التحسين المستمر،
العالقة مع الموردين ،الشراء االلكتروني ،نظام السحب ،ادارة الجودة الشاملة  ،TQMمشاركة
العاملين ،تنظيم موقع العمل  ،5Sوأوضحت الدراسة بأن هذه الممارسات تقلل أوقات االنتظار
والتكاليف ،وتحسن من إدارة الطلب وجودة الخدمة المقدمة ،وتحقيق رضا الزبون
).(Macharia, 2014, 14
يعد الشراء من المكونات األساسية والمهمة في عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة ،وعادة ما
يتم ربط عملية الشراء بتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة ورضا الزبائن .كما يعد الشراء االستراتيجي
أحد المكونات الرئيسة لسلسلة التوريد ،إذ يتضمن االختيار االستراتيجي للمورديـن
(.)Carr & Pearson, 2002
تعني استراتيجية الشراء الخطة التي تنتهجها وتسير على هديها عملية الشراء في توفير احتياجات
المنظمة من المواد المختلفة .وبالتالي تعد االستراتيجية مجموعة من القواعد العامة والتوجهات التي
يتم على ضوئها اتخاذ ق اررات الشراء داخل المنظمة (عبيدات ،وشاويش.)87: 1111 ،
لقد ارتقت وظيفة الشراء إلى مستوى استراتيجي في منظمات األعمال تبعاً للضغوط التنافسية.
ومن ناحية عملية تدعو استراتيجية المشتريات إلى الموازنة بين أهداف الشراء وبين أهداف المنظمة
ويتطلب ذلك لعب دور فاعل في إدارة الموردين وتقييمهم بشكل مستمر لضمان تبني استراتيجية
الشراء وتفعيل أنشطة مهمة كنشاط إعداد خطة للشراء بعيدة األمد ،والعمل على مراجعة الخطة
وتعديلها إذا كان ذلك ضرورياً لضمان تحقيق االنسجام والتواؤم مع الخطط االستراتيجية للمنظمة.
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وقد استفادت العديد من المنظمات الكبيرة كشركة" ،سيمنز الطبية" ،و"هوندا أمريكا" ،و"فورد موتورز"،
و"برادستريت" ،من إدارة وظيفة الشراء بشكل استراتيجي ،وبناء عالقات مع شركاء التوريد الرئيسين.
ذلك أن بناء العالقات مع الموردين وفق توجهات استراتيجية الشراء قد يتضمن اتفاقات تفاوضية أو
مشروعات تعاونية لتطوير المنتجات الجديدة.
وتشير األدلة الموجودة في األدبيات إلى أن المنظمات التي تبنت استراتيجية الشراء استطاعت
تحسين مستويات أدائها بشكل يفوق المنافسين ) .(Car and Pearson, 1999إذ يؤدي تبني
استراتيجية الشراء بشكل فعال إلى إحداث تكامل في سلسلة التوريد بشكل أفضل ،إذ تعد استراتيجية
الشراء أم اًر مهماً لجميع المنظمات بصرف النظر عن حجمها .وحتى تتمكن المنظمات من االستجابة
للمنافسة المتزايدة في األسواق ،فإن بعضاً منها قام بإيجاد شكل من التكامل بين وظيفة الشراء
والتخطيط االستراتيجي ( .)Pressey, et, al., 2009ومع ذلك فإن هناك قلقاً من أن استراتيجية
الشراء قد ال تكون مالئمة للمنظمات الصغيرة والمتوسطة ،التي ال تتوفر فيها المرونة الكافية لتكريس
مواردها لمثل هذه المبادرات.
وتسعى كل منظمة إلى أن تتم عملية التوريد لها بشكل ميسر وسهل ،وهنا ال بد من تفعيل دور
استراتيجية الشراء في التركيز على توفير المواد األولية والمستلزمات األخرى .وكل منظمة أياً كان
دورها تسعى للحصول على ما تريد من المواصفات المطلوبة لإلنتاج بأقل األسعار وفي الزمان
والمكان المناسبين ( .)Pressey, et, al., 2009وحتى تحصل المنظمة على احتياجاتها ،ومن
مصادر متعددة ،تعمل على الشراء من أكثر من مورد ،في ضوء المنافسة بين الموردين لتوفير
الكميات والمواصفات المطلوبة بأقل األسعار ،إضافة إلى تقليل مخاطر التعطيل أو توقف اإلنتاج،
عبر عدم االعتماد على مورد واحد .ومن جهة أخرى ،فإن بعض المنظمات تفضل الشراء من مصدر
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واحد لخفض األسعار وتمتين العالقات مع هذا المورد .كما إن بعض المنظمات تعتمد على التوريد
لجزين مختلفين من األجزاء المصنعة.
المتوازي الذي َيتيح للمنظمة التعامل مع موردين اثنين فقط أ
فإذا لم يستطع أحد هذين الموردين توريد الكمية الالزمة في الوقت المحدد ،يمكن اللجوء إلى المورد
اآلخر لتوريد ما تبقى من الكمية (السالم.)198 :1113 ،
لكي تضمن الشركات فاعلية سلسلة التوريد ،وتتمكن من إضافة قيمة للزبون وتخفيض التكاليف،
ال بد أن تتجاوز جهود تلك الشركات العمل على إحداث التكامل بين العمليات الداخلية فيها ،نحو
تكامل بقية األطراف الخارجية في سلسلة التوريد ،مثل الموردين والموزعين .ويرى ()Ryan, 2001
أنه يمكن تخفيض التكاليف وتحسين مستوى العالقات بين األطراف ذات العالقة ضمن سلسلة التوريد
الرشيقة ،من خالل استخدام التطبيقات اإللكترونية التي من شأنها إدارة المعلومات واالتصاالت بين
شركاء سلسلة التوريد.
وبما أن التكامل بين شركاء سلسلة التوريد يعد خطوة رئيسة في استراتيجية سلسلة التوريد الرشيقة،
وهو ما يتفق مع بيئة األعمال اإللكترونية ( ،)E-businessالتي تتطلب التكامل بين شركاء سلسلة
الوريد كافة ،فإن العالقة بين استخدام تطبيقات األعمال اإللكترونية ،والتي من بينها تطبيقات التجارة
اإللكترونية ،وفاعلية سلسلة التوريد الرشيقة ،تبدو عالقة ارتباط إيجابي من هنا يمكن تصنيف فاعلية
استراتيجية سلسلة التوريد الرشيقة تبعاً للمبادئ الرئيسة التي تقوم عليها هذه االستراتيجية وهي :تقليل
الفاقد من موارد المنظمة ،وتقليل التكاليف ،ودعم التكامل بين شركاء سلسلة التوريد ،وتحسين الربحية،
مما يجعل استراتيجية التوريد الرشيقة سبباً رئيساً في زيادة فاعلية سلسلة التوريد ككل
(.)Segerstedt, 2010
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ثانيا :الدراسات السابقة
من أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ما يلي:
Study Fantazy Kumar, & Kumar, )0202(: Supply Management Practices and
Performance in the Canadian Hospitality Industry

دراسة بعنوان" :ممارسات إدارة التوريد واألداء في صناعة الضيافة الكندية" ،هدفت الدراسة
إلى الكشف عن ممارسات إدارة سلسلة التوريد في قطاع صناعة الفنادق الكندي مع تأكيدها على
الشراء االستراتيجي .كما هدفت الدراسة إلى تفحص العالقة بين استراتيجيات الشراء وممارسات إدارة
سلسلة التوريد .واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي من خالل توزيع استبانة مكونة من( )13فقرة
على( )113من الفنادق الكندية .وتوصلت الدراسة إلى أن قطاع الخدمات بشكل عام ،والضيافة
بشكل خاص ،يمكن أن يستفيد من الدور الذي تلعبه استراتيجيات الشراء ،وممارسات إدارة سلسلة
التوريد في جودة الخدمة .كما وجد أن التأثير اإلجمالي المباشر الستراتيجيات الشراء في األداء كان
واضحاً ومهماً على المنظمات المبحوثة.
Study Flynn, Huo & Zhao. )0202( The Impact of Supply Chain Integration on
Performance

دراسة بعنوان" :تأثير تكامل سلسلة التوريد على األداء" هدفت الدراسة إلى توضيح أثر التكامل
بين الزبون والمورد في أداء العمليات واألعمال في المنظمات الصناعية ،من خالل تقديم نموذج
لتكامل سلسلة التوريد .ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيقها على المنظمات الصناعية في خمس مدن
صينية ،ويبلغ عددها ( )3369منظمة ،أما عينة الدراسة فقد بلغت ( )617منظمة .وقد توصلت
الدراسة إلى أن هناك عالقة مباشرة وذات داللة إحصائية بين التكامل الداخلي وأداء العمليات في
المنظمات الصناعية .ولم تظهر الدراسة أي أثر ذي داللة إحصائية لتكامل المورد والزبون مع التكامل
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الداخلي في األداء ،على الرغم من وجود تفاعل مهم فيما بين تكامل الزبون مع المورد .كما توجد
عالقة إيجابية بين التكامل الداخلي وأداء األعمال.
Kristal, Huang & Roth. )0202( The Effect of Ambidextrous Supply Chain Strategy
on Combinative Competitive Capabilities and Business Performance

دراسة بعنوان" :تأثير استراتيجية سلسلة التوريد غير الواضحة على القدرات التنافسية التوليفية
وأداء األعمال" هدفت الدراسة إلى تحديد أثر استراتيجية سلسلة التوريد المتميزة في تشكيل القدرات
التنافسية للمنظمات الصناعية .وتكونت متغيرات الدراسة من :استراتيجية سلسلة التوريد المتميزة،
وممارسات سلسلة التوريد االستكشافية ،وممارسات استغالل الفرص ضمن سلسلة التوريد .ولتحقيق
هدف الدراسة تم جمع البيانات من ( )173منظمة صناعية أمريكية من أصل المجتمع البالغ ()3111
منظمة .وقد توصلت الدراسة إلى أن استراتيجية سلسلة التوريد المتميزة لها تأثير إيجابي في تشكيل
القدرات التنافسية وفي أداء منظمات األعمال .كما أن هناك حالة من التبادل بين ممارسات
االستكشاف وممارسات استغالل الفرص ضمن سلسلة التوريد.
دراسة الشعار ( )0211بعنوان" :تقييم أثر ممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء على
األداء المالي للمنظمات الصناعية والخدمية في الردن".

هدفت الدراسة إلى تقييم أثر ممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء في األداء المالي
للمنظمات الصناعية والخدمية في األردن .وتمثل مجتمع الدراسة في المنظمات الصناعية والخدمية
المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها ( )89منظمة صناعية و( )38منظمة خدمية .وتألفت وحدة
المعاينة من مديري اإلدارات الوسطى والعليا في تلك المنظمات ،والبالغ عددهم ( )711مدير)313( ،
مدي اًر منهم في المنظمات الصناعية ،و( )177مدي اًر في المنظمات الصناعية .وتم اخذ عينة عشوائية
مكونة من ( )171استبانة على مديري المنظمات الصناعية استرد منها ( .)131وتم توزيع ()178
استبانة على مديري المنظمات الخدمية استرد منها ( )113استبانات ،ولتحقيق اغراض الدراسة
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استخدم المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت استبانة طورها الباحث لقياس المتغيرات المستقلة والتابعة.
كما اعتمدت الدراسة على أسلوب المقابلة لتدعيم النتائج التي تم التوصل إليها ،واستخدم الباحث في
هذه الدراسة عدداً من األساليب اإلحصائية من أجل تحليل استجابات أفراد وحدة المعاينة على فقرات
االستبانة ،واختبار فرضيات الدراسة ومن أهمها اإلحصاءات الوصفية ،واالنحدار الخطي البسيط،
واالنحدار الخطي المتعدد ،وتحليل االنحدار التفاعلي .وتوصـلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
أهمها :إن منظمات القطاعين الصناعي والخدمي تطبق ممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء.
وان استراتيجيات الشراء وممارسات سلسلة التوريد توثر في األداء المالي للمنظمات الصناعية ،بينما
ال تأثير لها في األداء المالي للمنظمات الخدمية.
Study Al-Bayati, (2011). The Impact of E-Commerce on Supply Chain Management
(SCM) and E-Marketplace Usage.

دراسة بعنوان" :أثر التجارة اإللكترونية على أدارة سلسلة التوريد واستخدام السوق اإللكتروني".
هدفت الدراسة إلى توضيح تأثير التجارة اإللكترونية على إدارة سلسلة التوريد واستخدام السوق
اإللكتروني في الشركات التي تستخدم التجارة اإللكترونية ( )B2Bفي مدينة عمان ،قد أجريت الرسالة
على ( )66شركه تستخدم التجارة اإللكترونية في عمان ،حيث وزعت ( )131استبانة على المديرين
التنفيذيين والمديرين الموظفين فيما يتعلق بوظيفه الشراء واألعمال اإللكترونية .وكانت نتائج الدراسة
تتمثل :المستوى المعتدل من الفوائد المدركة لتطبيق التجارة اإللكترونية في الشركات التي تستخدم
التجارة اإللكترونية ( )B2Bفي عمان ،والمستوى المعتدل الستخدام السوق اإللكتروني باإلضافة إلى
إدارة سلسلة التوريد لتلك الشركات ،ومستوى أهمية منافع التجارة اإللكترونية كان استخدام السوق
اإللكتروني وادارة سلسلة التوريد في الشركات التي تستخدم التجارة اإللكترونية  B2Bفي عمان قريبة
جدا من بعضها البعض ،وقد أوصت الدراسة بتنفيذ وتعزيز استخدام التجارة اإللكترونية وتسهيل
ً
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واستخدام االسواق اإللكترونية من خالل استخدام سالسل التوريد وتحسين ادائها ،واعتمدت الباحثة
الدراسة في تحديد دور التجارة اإللكترونية ومدى تأثيرها على السوق اإللكتروني.
Study Kiprono (2013). Challenges of E-Procurement Adoption in the Kenyan Public
Sector: A Survey of Parastatals in the Ministry of Finance. Nairobi. Jomo Kenyatta
University of Agriculture and Technology.

دراسة بعنوان" :تحديات اعتماد الشراء اإللكتروني في القطاع العام الكيني :دراسة استقصائية عن
الشركات شبه الحكومية في وزارة المالية .نيروبي .جامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا".

أشارت إلى أن العقبة الرئيسية أمام اعتماد المشتريات اإللكترونية في شركات الشاي في كينيا
تتمثل في موقف "االنتظار والترقب" بين الشركات في اختيار األسواق اإللكترونية ومقدمي خدمات
المشتريات ،مما أعاق بشكل كبير أداء سلسلة التوريد .وقد وجدت هذه الدراسة أنه من الضروري
بحث العالقة بين اعتماد المشتريات اإللكترونية وممارسات إدارة سلسلة التوريد في شركات الشاي
في كينيا واوضح أن عدم كفاءة الموظفين يعوق االعتماد السلس للشراء اإللكتروني في القطاع العام.
وعلى الرغم من أن غالبية المنظمات كانت ملتزمة بتطوير مهارات الشراء اإللكتروني ،إال أن التدريب
ال يزال غير مكتمل ،وأن للموظفين دو اًر كبي اًر في اعتماد المشتريات اإللكترونية ،وقد تؤثر مهاراتهم
وكفاءاتهم وتدريبهم إلى حد كبير على كيفية اعتماد المشتريات اإللكترونية وتنفيذها في منظمة ما.
Study Pieraa, et. al. (2013). E-procurement and E-supply Chain: Features and
Development of E-collaboration.

دراسة بعنوان" :الشراء اإللكتروني وادارة سلسلة التوريد :الخصائص وتطور التعاون".
هدفت الدراسة لتقصي دور الشراء اإللكتروني داخل سلسلة التوريد وتبين من خالل المحاكاة،
مزايا وصعوبات تنفيذ االستخدام المنهجي لإلنترنت وتحديد البنية األساسية لسلسلة التوريد اإللكترونية،
حيث تم استخدام المراقبة مدتها عام واحد وتتأثر بالمتغيرات العشوائية التالية وقت التباين إلصدار
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الطلب ،ووقت الشحن المتغير ،ووقت التباين في االنتقاء في هذا السياق ،تم إيالء اهتمام خاص
للمتغيرات التي تؤثر على تدفق المدخالت والمخرجات من المستودع من أجل تحديد أي تكاليف
عمياء تتعلق بتنفيذ نموذج التعاون اإللكتروني ،وافتراض سيناريوهات المحاكاة :بدون التعاون
اإللكتروني ،مع التعاون اإللكتروني وسالسل األحداث (أمر الشراء ،أمر االنتقاء) غير المرحلي ومع
نموذج التعاون اإللكتروني وسالسل األحداث (أمر الشراء ،أمر االنتقاء) على مراحل ،وتمت اإلشارة
إلى وثائق الشراء أحادية المركز ،والتي تتميز بقيمة اقتصادية ثابتة موصوفة بوظيفة الخطوة ،وتتميز
سيناريوهات المحاكاة بفترة مراقبة مدتها عام واحد وزمن زمني ليوم واحد ،وتتأثر بالمتغيرات العشوائية
التالية :وقت التباين إلصدار الطلب ،ووقت الشحن المتغير ،ووقت التباين في االنتقاء ولوحة تغيير
تعديل التغيير ،وتتم محاكاة ظاهرة لوحة التغيير بواسطة حالة منطقية مع اإلشارة إلى المتغير
 aleatoryالمسمى "لوحة التغيير" على وجه الخصوص ،يقوم النظام بتهيئة إصدار مستند شراء
جديد في حالة حصول المتغير على قيمة أقل من ( ،)1.1مما يعرض المخزون إلى مخزونات أعلى،
ويتم تحليل التكاليف من نوعين :غرامات التكلفة :نسبة من قيمة التوريد تقدر لكل خطوة زمنية.
وتكلفة المخزون :وظيفة متوسط مستوى المخزون والتكلفة القياسية للصيانة ،وقد وجدت الدراسة
إمكانيه دمج سلسلة التوريد بدءا من عملية اختيار الموردين وحتى عملية إعداد الفواتير وقد سمح
نموذج المحاكاة بالكشف عن المدخرات التي يمكن تحقيقها من خالل اعتماد نموذج التعاون ،وقد
أوصت الدراسة على تنفيذ والتحقق من صحة نموذج يسمح وقادر على تحديد الطلب على البيانات
التاريخية وتوسيع المشكلة لتشمل وثائق الشراء الخاضعة لتشغيل ( )MRPوقد اعتمدت الباحثة
الدراسة العوامل التي تحدد التعاون اإللكتروني من خالل استخدام نموذج المحاكاة.
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Study Sellittoa, et. al. (2015). A SCOR-based model for Supply Chain performance
measurement application in the footwear industry.

دراسة بعنوان" :قياس أداء سلسلة التوريد :التطبيق في صناعة األحذية".
هدفت الدراسة إلى استخدام نموذج ( )SCORلقياس األداء في سلسلة التوريد وتطبيقه في
صناعه األحذية الب ارزيلية .استخدمت هذه الدراسة تصميماً تحليلياً لتقييم األداء لدى سلسلة التوريد
على مصنع أحذية في الب ارزيل وأربعة موردين و( )3قنوات توزيع وقناه عوده مع تقييم ( )83مؤش اًر،
وقد كانت نتيجة الدراسة األداء المتحقق لسلسلة التوريد ( )%73.19وقد تم العثور على فجوات
رئيسيه في عملية التسليم ( )%11.78من االختالف بين المالئمة والنسب المتحققة وفي أداء المرونة
( ،)9.81وتوصى هذه الدراسة بمزيد من التطبيق من أجل العثور على نتائج موحدة .واعتمدت
الباحثة الدراسة في تحديد مؤشرات األداء المناسبة لقياي أداء سلسلة التوريد باالعتماد على نموذج
).(SCOR
Study Karuki (2015). E-Procurement and Supply Chain Management the Case of
Standard Chartered Bank of Kenya.

دراسة بعنوان" :الشراء اإللكتروني وادارة سلسله التوريد حالة البنك ستاندرد تشارترد في كينيا".
هدفت الدراسة لتحديد تأثير نظام الشراء اإللكتروني في إدارة سلسلة التوريد ،وقد كانت الدراسة
لبنك ستاندرد تشارترد في كينيا ،حيث وزعت استبيان إلى ( )111من الموظفين بين جميع الكوادر
وقد تم جمع البيانات من موقع الشركة على االنترنت ،وقد وجدت الدراسة أن نظام الشراء اإللكتروني
نظام فعال في تحقيق كثير من الفوائد تتمثل بإدارة مخزون أفضل وأن معظم التحديات ممكن مواجهتها
والتغلب عليها إذ تم جمع اصحاب المصلحة بشكل كامل للحصول على نظام شراء الكتروني ناجح.
كما أوصت بضرورة تمكين النظام من االرتباط بالموردين من اجل عملية شراء أكثر كفاءة.
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Study Anand and Grover, (2015). Measuring retail supply chain performance:
theoretical model using key performance indicators (KPIs(.

دراسة بعنوان" :قياس أداء سلسلة التوريد للبيع بالتجزئة :نموذج نظري باستخدام مؤشرات األداء
الرئيسية".

هدفت الدراسة إلى قياس أهمية أداء سلسلة التوريد باإلضافة إلى وضع إطار نظري يحدد
مقاييس األداء لسلسلة توريد التجزئة ،وهي دراسة استكشافيه من خالل تحليل قواعد البيانات وقد تم
جمع البيانات الثانوية فيها عن طريق مسح شامل للكتب والمجالت وتقارير صناعه البيع بالتجزئة.
وقد تم الحصول على آراء المتخصصين في اإلدارة من الصناعة من خالل إجراء مسح موجز لثمانية
من المتخصصين في اإلدارة في مجال التجزئة ،وقد كانت نتيجة الدراسة قابلية التطبيق الواسع ونهج
البحث الشامل والتصنيف األفضل للمؤشرات ستفيد المنظمات في قياس أداء أفضل لسالسل التوريد
الخاصة بها ،وقد أوصت الدراسة بإمكانية إضافة بعض المتغيرات ذات الصلة حسب متطلبات
الصناعات األخرى ،كما أنه يمكن تكرار دراسات مماثلة في دول نامية ومتقدمة أخرى من خالل
دراسة تأثير مؤشرات األداء على األداء المالي للشركة ،وقد اعتمدت الباحثة الدراسة في تحديد مقاييس
أداء سلسلة التوريد لتجار التجزئة.
Study Barngetuny and Kimutai, (2015). Effects of E-Procurement on Supply Chain
Management Performance in Elgeyo- Marakwet County.

دراسة بعنوان" :أثر الشراء اإللكتروني على أداء أدارة سلسة التوريد في مدينة Elgeyo-
"Marakwet County

هدفت الدراسة لمعرفة أثر كل من العطاءات اإللكترونية والفوترة اإللكترونية والدفع اإللكتروني
على أداء سلسلة التوريد ،وقد تم إجراء الدراسة باالعتماد على استخدام االستبيان والمقابالت لكي
تجمع البيانات األولية ،كما اعتمد البحث على تصميم وصفي لجمع البيانات والنوعية التي تصف
أثر الشراء اإللكتروني على إدارة سلسلة التوريد حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات إدارية
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وغير إدارية ثم استخدمت هذه العينات الختيار ( )31موظفًا في مقاطعة Elgeyo Marakwet
و( )11موظفين من مستشفى اإلحالة في مقاطعة " "Itenفي كينيا ،وقد كان االستنتاج الرئيسي
للدراسة هو أن المدفوعات عبر اإلنترنت أكثر مالءمة ،وتم تفسيرها على أنها تعني أن تطوير
تكنولوجيا المعلومات قد عزز استخدام الدفع اإللكتروني وحسن استخدام إدارة سلسلة التوريد ،كما ان
تم تفسير التنفيذ الكامل الستخدام موقع الويب كان يجب أن يمتد إلى حد كبير وسالسل توريد متكاملة
وأكثر فاعلية بكثير مع شفافية كاملة للمعلومات وتخصيص مثالي لعمليات إضافة القيمة ،كما أوصت
الدراسة انه يجب على المؤسسات تزويد المورد ببيانات كي تصل إلى بوابه المورد مما يؤدي إلى
سهوله خدمه الشراء اإللكتروني كما أوصت تعزيز الضوابط المالية المرتبطة بالفوترة والدفع االلكتروني
واخي ار يجب أن يكون الهدف من الشراء اإللكتروني في المؤسسة هو تحسين جودة تقديم الخدمات
العامة في المقاطعة وتوفير معلومات مالية ومحاسبية دقيقة وشفافة وفي الوقت المناسب عبر الحكومة
الوطنية وحكومة المقاطعة .وقد اعتمدت الباحثة من خالل هذه الدراسة تحديد عناصر الشراء
االلكتروني التي تتمثل بالعطاءات اإللكترونية والفوترة اإللكترونية والدفع اإللكتروني ومدى تأثيرها
على أداء سلسلة التوريد.
Study Walters (2018) title: Adding value in global B2B supply chains: Strategic
directions and the role of the Internet as a driver of competitive advantage

دراسة بعنوان" :القيمة المضافة في سالسل التوريد العالمية  B2B:التجاهات الستراتيجية ودور
اإلنترنت كمحرك للميزة التنافسية".

اقترحت دراسته وجود ثالث استراتيجيات أساسية يمكن أن تكون مفيدة يتم تنفيذها في إدارة
سلسلة التوريد من خالل وظائف األعمال التجارية على أساس تكنولوجي ،وتشمل الثالث استراتيجيات
استراتيجية التعلم المشترك ،ونظرية التبادل العالئقية ،ونظرية المعلومات الغنية ،ويمكن افتراض أن
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استراتيجية الخاصة بالتعلم المشترك ،ونظرية التبادل العالئقي ،ونظرية المعلومات الغنية هي
استراتي جيات األعمال الرئيسية التي من الممكن للمنظمات دمجها في وقت دخولها في تكنولوجيا
الشراء اإللكتروني على افتراض أن هذه االستراتيجيات سيكون لها تأثير واضح على األداء الخاص
بسلسلة التوريد وأن تركيز االستراتيجيات الخاصة بالتبادل العالئقي واإلثراء المعلوماتي يكون على
االرتباط المستمر باألطراف ،وتدفق المعلومات وتوزيع المعلومات ،واستغالل المعلومات في الوقت
الذي يكون التركيز في استراتيجية التعلم المشترك على التعاون المتبادل بين األطراف وأن اإلنترنت
قوة رئيسية لالبتكار والتغيير في مجال التسويق ،وتوفير قنوات اكثر كفاءة لالتصال وأساس لتبادل
المعلومات ،وتطوير العالقات واستراتيجيات التعلم في األسواق الدولية .حيث سيكرس الوسطاء وقتاً
أقل لمتابعة التبادل العالئقي والتعلم المشترك مع الموردين.
Study Hyun and Kim, (2018). The effects of supply chain collaboration on
performance and transaction cost advantage: The moderation and nonlinear effects
of governance mechanisms.

دراسة بعنوان" :أثر التعاون في سلسلة التوريد على األداء وميزة تكلفة المعاملة :المعدل وال ثار

غير الخطية ألليات الحوكمة".

هدفت الدراسة لتحديد العوامل األساسية التي تشكل ميزة التعاون وتكلفة المعاملة وأثرها في
سلسلة التوريد على أداء الشركة ،ودراسة تأثير االعتدال آلليه الحوكمة في العالقات المقترحة .وقد
تم الحصول على البيانات من خالل مسح على شركات التصنيع عبر قطاعات الصناعة المختلفة
في كوريا ،وقد أوضحت نتائج الدراسة أن للتعاون دور مهم في سلسلة التوريد ،وبالتالي يؤدي إلى
أداء أفضل للشركة ،كما أشارت لتأثير االعتدال آلليات الحوكمة يؤدي إلى ميزة أفضل لتكلفة
المعامالت من الحوكمة العالئقية ،وعلى الصعيد النظري أشارت النتائج تم تحديد الممارسات التعاونية
في سلسلة التوريد وأنواع تكلفة المعامالت ،كما أوصت الدراسة على المديرين بتحديد السياقات التي
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يمكن من خاللها استخدام الحوكمة العالئقية والتعاقدية على أفضل وجه .وقد اعتمدت الد ارسة في
تحديد دور التعاون في أداء سلسلة التوريد.
Study Zhang and Cao (2018). Exploring Antecedents of Supply Chain
Collaboration: Effects of Culture and Inter-organizational System Appropriation.

دراسة بعنوان" :اكتشاف السوابق للتعاون في سلسلة التوريد :أثار الثقافة وتخصيص النظام بين

المنظمات"

هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير الثقافة التعاونية واستخدام األيزو  IOSعلى التعاون في
سلسلة التوريد من خالل فحص نموذج الوساطة المعتدل ،وقد تم جمع البيانات من خالل مسح على
اإلنترنت لشركات التصنيع األمريكية ،وتم استخدام نمذجة المعادلة الهيكلية ( )LISRELلتحليل
البيانات ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الثقافة التعاونية تعزز التعاون في سلسلة التوريد بشكل
مباشر وغير مباشر من خالل تسهيل استخدام ( ،)IOSوالذي بدوره يحسن التعاون في سلسلة التوريد،
وبالتالي ،فإن استخدام ( )IOSيتوسط جز ًئيا العالقة بين الثقافة التعاونية والتعاون في سلسلة التوريد،
كما أوصت الدراسة البحوث المستقبلية بتوظيف مستجيبين متعددين من كل منظمة كمحاولة لتعزيز
موثوقية نتائج البحث .كما يمكن انشاء صوره أكثر اكتماالً للتعاون في سلسلة التوريد من خالل جمع
بيانات بين المشتري والمورد كما يجب ان تدرس العالقات على مستوى البناء الفرعي ،وقد اعتمدت
الباحثة الدراسة لبيان مدى تأثير الثقافة التعاونية في أداء سلسلة التوريد.
Study Junior and Carpinetti, (2019). Predicting supply chain performance based on
SCOR® metrics and multilayer perceptron neural networks.

دراسة بعنوان" :توظيف الشبكات العصبية متعددة الطبقات التنبؤ في أداء سلسلة التوريد المبنية
على مقياس ."SCOR

هدفت الدراسة لتقديم نظاماً للتنبؤ باألداء يعتمد على مقاييس ( )SCORباستخدام الشبكات
العصبية االصطناعية ،والتي تسمح بالتكيف مع بيئة معينه عن طريق بيانات األداء التاريخية،
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واستخدمت الدراسة طريقة العينات الجزئية العشوائية الختيار هيكل الشبكة في الب ارزيل ،وقد أظهرت
النتائج أن قيم معامل االرتباط تشير إلى وجود ارتباط ايجابي مرتفع بين قيم األداء المتوقعة لمقاييس
( )SCORكما أظهرت أن الشبكات العصبية متعددة الطبقات كافيه لدعم التنبؤ بأداء سالسل التوريد
بناء على نموذج ( )SCORكما أوصت هذه الدراسة على تشجيع النظام المقترح على اتخاذ القرار
العقالني من خالل التشخيص اإلستباقي ألداء سلسلة التوريد ،من خالل المقارنة بين القيمة المتوقعة
والهدف المحدد لكل مقياس ،يمكن للمديرين محاكاة ما إذا كانت خطط التحسين يمكن أن تؤدي إلى
أيضا في تحديد المناطق التي بها مشكالت في األداء وقد تحتاج إلى
أهداف؛ يمكن أن يساعد ً
تحسينات.
دراسة خيري وانا دوني وفرست ( )0212دور بعض أنشطة ادارة سلسلة التوريد الرشيقة في
تحقيق التميز اللوجستي "دراسة استطالعية"

سعت الدراسة لتحديد العالقة بين أنشطة ادارة سلسلة التوريد الرشيقة متمثلة باألنشطة (الشراء
الرشيق والنقل الرشيق والتخزين الرشيق) في تحقيق التميز اللوجستي باالعتماد على مجموعة فرضيات
تنص على أن هذه األنشطة ترتبط وتؤثر في التميز اللوجستي ،طبقت الدراسة على شركتين كوكا
كوال وبيبسي كوال إلنتاج المشروبات في اقليم كوردسان /العراق ،استخدمت استمارة االستبيان كأداة
رئيسية لجمع البيانات وزعت ( )91استمارة على مدراء سالسل التوريد واللوجستيك ومدراء الخط
األول بلغ عدد االستمارات الصالحة للتحليل ( )81استمارة ،استخدم اختبارات االرتباط والتأثير للتحقق
من فرضيات الدراسة ،نتائج التحليل االحصائي دعمت فرضيات الدراسة وبينت وجود عالقات ارتباط
وتأثير ألنشطة سلسلة التوريد الرشيقة في التميز اللوجستي واقترح الباحثين اجراء المزيد من الدراسات
في المستقبل حول الموضوع لدعم وتعزيز نتائج هذه الدراسة .مساهمة الدراسة الحالية تأتي من خالل
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دعم الشركتين المبحوثة لالستفادة من فكرة ونتائج الدراسة لكون متغيرات الدراسة لم تدرس سابقاً في
بيئة التصنيع العراقية حسب علم الباحثين.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:
 .1من حيث بيئة الدراسة وقطاع التطبيق :أجريت الدراسات السابقة على المنظمات األمريكية
واألوروبية واألسيوية ،في حين تم تطبيق الدراسة الحالية على قطاع تجارة التجزئة بمدينة عمان.
 .1من حيث هدف الدراسة :إذ تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة الدور المعدل للتعاون في العالقة ما
بين الشراء اإللكتروني وأداء سلسلة التوريد لدى قطاع تجار التجزئة بمدينة عمان.
 .3من حيث المنهجية :يمكن عد الدراسة الحالية دراسة وصفية تحليلية لكونها تأخذ وجهة نظر كافة
التجار في متاجر التجزئة بمدينة عمان .كما انها قامت ببناء نموذج لقياس ابعاد الدراسة من
خالل استخدم المنهج االستكشافي والتوكيدي ،باإلضافة إلى استخدام المعادالت البنائية من اجل
مطابقة النموذج المفترض مع بيئة قطاع التجزئة االردني.
محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتتمثل باآلتي:
 .1إسهام الدراسات السابقة في إغناء الجانب النظري والفكري عبر االستفادة واالقتباس من هذه
الدراسات.
 .1إسهام الدراسات السابقة في بناء مقياس الدراسة الحالية وذلك من خالل االطالع على المقاييس
واالستبانات في الدراسات السابقة.
 .3تمهد الدراسات السابقة الطريق أمام الدراسة الحالية وذلك من خالل االطالع على عينات
الدراسات السابقة واإلفادة منها في الدراسة الحالية.
 .3اإللمام بالوسائل االحصائية المالئمة للدراسة الحالية من خالل االطالع على عينات الدراسات
السابقة.
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الفصل الثالث:

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
مقدمة
يتناول هذا الفصل المنهجية المستخدمة في الدراسة من خالل التركيز على مجتمع الدراسة
وعينتها ،وأدوات جمع البيانات ،باإلضافة إلى إجراءات الثبات والصدق لنموذج قياس األبعاد
والمتغيرات ،وصوالً إلى متغيرات الدراسة ،واألدوات اإلحصائية المستخدمة.

منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لوصف عينة الدراسة ومتغيراتها ،إضافة إلى المنهج السببي
بهدف التعرف على األبعاد الكامنة لنموذج القياس ،إضافة لقياس األثر المعدل للتعاون في سلسلة
التوريد على العالقة بين الشراء االلكتروني ،وأداء سلسلة التوريد باإلضافة إلى اختبار الفرضيات،
وألن الدراسة ميدانية فإنها اتبعت المنهج الوصفي التحليلي والمعتمد في دراسة األثر وفحص العالقات
بين المتغيرات.

وحدة التحليل
اقتصرت الدراسة على جميع المهن االدارية واإلشرافية ضمن المستويات اإلدارية المختلفة البالغ
عددهم ( )837ضمن سالسل التوريد في جميع متاجر التجزئة الكبيرة في مدينة عمان ،وشمل كذلك
المدراء في مجاالت ادارة التوريد ،المخزون ،العمليات ،التصنيع ،النقل واللوجستيات ،التسويق،
المبيعات وخدمة العمالء وغير ذلك من الوظائف ضمن سلسلة توريد الشركة.
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مجتمع وعينة الدراسة
تم استخدام اسلوب المسح لكافة افراد عينة الدراسة حيث قامت الباحثة باستهداف متاجر التجزئة
الكبيرة في مدينة عمان من خالل التواصل مع افراد العينة عن طريق البريد االلكتروني والهاتف
لتكون الردود من خالل البريد االلكتروني ،لكونها توظف أعداد كبيرة من العاملين ،ويتوفر فيها العديد
من الوظائف اإلشراقية واالدارية ،وبلغ عدد االستبانات الموزعة ( )363استبانة ،اذ انه وحسب
) (Hair, et. al. 2010فأنه عندما يكون هناك ( )7متغيرات كامنة ،وكل متغير كامن يتضمن
( )3بنود أو أكثر لقياسه فإن ( )363استجابة تعتبر كافية لغاية إجراء الدراسة التوكيدية واستخدام
أسلوب المعادالت البنائية ،تم استرجاع ( )181استبانة تشكل ( )%77من حجم العينة ،واستبعد منها
( )16استبانة لعدم اكتمال االجابات عليه ليصبح عدد االستبيانات الصالحة للتحليل االحصائي
( )163استبانة تشكل ما نسبته ( )%71.6من حجم العينة.

مصادر البيانات
اعتمدت هذه الدراسة على مصدرين لجمع البيانات وهما:
.1المصادر الثانوية :تم االعتماد على المصادر الثانوية المتمثلة في الدراسات والرسائل العلمية
والمقاالت وشبكة الويب العالمية (االنترنت) لكتابة اإلطار النظري لهذه الدراسة.
.1المصادر األولية (الرئيسية) :قامت الباحثة بتطوير استبانة باالعتماد على االدبيات النظرية
في نفس المجال ،واستخدامها من أجل جميع البيانات من العينة التي تم تحديدها.

أداة الدراسة
قامة الباحثة ببناء وتطوير استبانة كأداة للدراسة ،وذلك من أجل الحصول على البيانات من قبل
(المدراء ورئسا االقسام والمشرفين) العاملين في متاجر التجزئة االردنية في عمان ،ومن أجل التحقق
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من صدق المحتوى ،قد رجعت الباحثة الى االبحاث النظرية السابقة حول الموضوع .أما من أجل
التأكد من الصدق الظاهري قد عرضت االستبانة على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة
التدريسية في عدة جامعات ،كي يتم االستفادة من خبراتهم في مدى صحة ووضوح فقرات االستبانة
التأكد من صدق محاورها وفقراتها ،وقد بلغ عدد المحكمين ( )11على النحو التالي ( )3من اعضاء
الهيئة التدريسية من الجامعة ( )7اعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة ،حيث تم األخذ بعين
االعتبار آارئهم حول وضوح أسئلة الدراسة وفرضياتها ،حيث قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض
الفقرات والتعديل عليها لتحقيق التوافق بين محتويات االستبانة في فقراتها .وتكونت االستبانة من
قسمين حسب الموضح في الجدول التالي :الجدول (:)1-3
الجدول ( :)1-3اقسام الستبانة
القسم األول :المعلومات الديموغرافية

وتتمثل في:

النوع االجتماعي ،والعمر ،المؤهل العلمي ،المستوى الوظيفي ،عدد
سنوات الخبرة في قطاع تجارة التجزئة ،اسم متجر التجزئة

القسم الثاني :فقرات الستبانة الخاصة بالعوامل المؤثرة بمتغيرات الدراسة وتتمثل في:
العطاءات اإللكترونية

األسئلة من 3 – 1

الفوترة اإللكترونية

األسئلة من 11 – 6

الدفع اإللكتروني

األسئلة من 13 – 11

المتغير التابع

أداء سلسة التوريد

األسئلة من 11 – 16

المتغير المعدل

التعاون

األسئلة من 13 – 11

المتغير المستقل
(الشراء اإللكتروني)

صدق وثبات أداة الدراسة
ثبات الدراسة
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معادلة كرونباخ الفا،Cronbach’s Alpha
وتم االحتفاظ بالعوامل لكل متغير التي سوف تحصل على معامل تحميل بما يتناسب مع حجم العينة
التي تم الحصول عليها ).(Hair, et. al. 2010
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الجدول ( :)0-3اختبار عنصر الثبات والصدق ألداة الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا
المجال

عدد الفقرات

كرونباخ ألفا

المتغير

العطاءات اإللكترونية

3

0.769

الشراء

الفوترة اإللكترونية

3

0.776

اإللكتروني

الدفع اإللكتروني

3

0.848

جميع فقرات الشراء االلكتروني

13

1.887

أداء سلسلة التوريد

5

0.885

التعاون في أداء سلسلة التوريد

5

0.781

05

2.221

جميع فقرات الستبيان

يوضح الجدول ( )1-3معامالت الثبات باالعتماد على معامل كرونباخ ألفا ،حيث تعد القيمة
اعلى من ( )1.6مقبولة لغايات الداللة على ثبات أداة الدراسة ) ،(Qasem, et. al. 2016وفيما
يتعلق بالدراسة الحالية تشير النتائج الى ان جميع معامالت الثبات اعلى من القيمة ( )1.6حيث
تراوحت بين ( )1.911-1.769مما يشير الى تمتع أداة الدراسة بالثبات.

صالحية القياس (الصدق)
صدق المحتوى :تم التأكد منه عن طريق الرجوع الى االبحاث النظرية السابقة التي تتحدث
حول نفس الموضوع من خالل االبحاث والدراسات والكتب ورسائل الماجيستر وأطروحات الماجيستير
والشبكة العنكبوتية.
الصدق الظاهري :تم التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها على عدد من أعضاء هيئة
التدريس ذوي االختصاص ،وذلك للتأكد من سالمة اللغة ،ووضوح الفقرات ودرجة تناسب قياس
الفقرات عموما ،وقد بلغ عدد االعضاء المحكمين ( .)13كما هو مبين في ملحق رقم (.)1
صدق البناء :الختبار االستبيان من أجل الوضوح وتقديم استبيان بحثي متماسك ،تم إجراء
مراجعة شاملة تغطي جميع التركيبات البحثية من قبل أكاديمي من جامعة الشرق األوسط وجامعات
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بناء على
أخرى متخصصة في هيئة التدريس والممارسين في إدارة األعمال والتسويق ،وتم إنتاجهم ً
توصيات قيمة .تم إعادة صياغة البعض اآلخر ليصبح أكثر دقة لتعزيز أداة البحث ،حيث تم استخدام
اختبار كايزر ماير أولكن ( (KMO( )Kaiser – Meyer –Olkinواختبار (Bartlett’s Test
) of Sphericityالختبار مدى كفاية حجم العينة ودقتها ،فإذا كانت قيمة ( (KMOتساوي أو أعلى
من ( )1.3هو الحد المقبول وقيمة اختبار ( )Bartlett’s Test of Sphericityفذلك يدل على
كفاية ودقة أداة الدراسة ( .)Hair, et. al. 2010كما تم اجراء التحليل العاملي ()factor analysis
بطريقة ( ) Varimaxالختبار ارتباط كل فقرة الى العامل (المتغير) الذي تنتمي اليه بحيث ان قيمة
التحميل ( )Loadingتكون أكبر من ( )1.3لتعد بأنها منتمية للعامل (المتغير).
الجدول ( :)3-3نتائج اختبار  KMOواختبار  Bartlett’sلختبار كفاية حجم العينة ودقة قياس
فقرات العطاءات اللكترونية
F1

الفقرات
تطور متاجر التجزئة العطاءات
االلكترونية في عملها.
تبنى العالقة مع مقدمو العطاءات
على أساس المعرفة المسبقة.
التكاليف

تنخفض
عند

االلكترونية.
تعزز

متاجر

0.842
0.832

التسويقية

المدفوعة على االعالنات التجارية
استخدام

العطاءات
التجزئة

0.841

تفعيل

استخدام العطاءات االلكترونية في 0.859
معامالتها
تطور متاجر التجزئة برامج تدريبية
للتعامل مع العطاءات االلكترونية 0.762

عبر االنترنت.

KMO

Chi2

df

Var.%

Sig.

0.867

683.782

10

68.557

0.000
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يالحظ من الجدول ( )3-3أن قيمه  KMOللعطاءات االلكترونية ( )0.867وقيمة اختبار
 )683.781( Bartlett’sدالة احصائيا والتي تعد نتيجة مقبولة .وفيما يتعلق بقيم التحميل للفقرات
فقد تراوحت بين ( )1.839-1.761وهي قيم مرتفعة تنتمي الى المتغير وتفسر في مجموعها
( )%68.337من التباين لمتغير العطاءات االلكترونية.
الجدول ( :)4-3نتائج اختبار  KMOواختبار  Bartlett’sلختبار كفاية حجم العينة ودقة قياس
فقرات الفوترة اللكترونية
الفقرات

توفر متاجر التجزئة وسائل استعالم
عن الفواتير اإللكترونية الغير مسدده
بسهوله وأقل جهد.

تستخدم متاجر التجزئة الفوترة
اإللكترونية من اجل تخزين بيانات
الشراء والموردين.
تبدي متاجر التجزئة توجها نحو

الفوترة اإللكترونية في كل معامالتها.

F1

KMO

Chi2

df

Var.%

Sig.

0.646

0.742

0.757

تمتلك متاجر التجزئة مرونة عالية في
استخراج الفواتير اإللكترونية.

0.744

تعتبر متاجر التجزئة الفواتير
اإللكترونية مصد ار مهم للبيانات.

0.744

0.788

328.324

10

52.966

0.000

يالحظ من الجدول ( )3-3أن قيمه  KMOالفوترة االلكترونية ( )0.788وقيمة اختبار
 )318.313( Bartlett’sدالة احصائيا والتي تعد نتيجة مقبولة .وفيما يتعلق بقيم التحميل للفقرات
فقد تراوحت بين ( )1.737-1.636وهي قيم مرتفعة تنتمي الى المتغير وتفسر في مجموعها
( )%31.966من التباين لمتغير الفوترة االلكترونية.
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الجدول ( :)5-3نتائج اختبار  KMOواختبار  Bartlett’sلختبار كفاية حجم العينة ودقة قياس
فقرات الدفع اللكتروني
الفقرات

تستخدم متاجر التجزئة نظام الدفع االلكتروني
في اتمام عملية الشراء.

تشجع متاجر التجزئة امتالك بطاقة ائتمانيه
مسبقة الدفع.

تعزز متاجر التجزئة الثقة باستالم وصوالت
الدفع المباشرة االلكتروني.

تشجع متاجر التجزئة على تفعيل خاصيه
الدفع اإللكتروني.

F1

KMO

Chi2

df

Var.%

Sig.

0.807
0.805
0.822

0.838

525.458

10

0.000 62.301

0.731

تسعى متاجر التجزئة الى إجراء حمالت
ترويجيه تحث على استخدام الدفع 0.778

اإللكتروني.

يالحظ من الجدول ( )3-3أن قيمه  KMOالدفع االلكتروني ( )0.838وقيمة اختبار
 )313.338( Bartlett’sدالة احصائيا والتي تعد نتيجة مقبولة .وفيما يتعلق بقيم التحميل للفقرات
فقد تراوحت بين ( )1.811-1.731وهي قيم مرتفعة تنتمي الى المتغير وتفسر في مجموعها
( )%61.311من التباين لمتغير الدفع االلكتروني.
الجدول ( :)6-3نتائج اختبار  KMOواختبار  Bartlett’sلختبار كفاية حجم العينة ودقة قياس
فقرات أداء سلسلة التوريد
الفقرات

F1

تمتلك متاجر التجزئة الثقة بين جميع االطراف.

0.842

توفر متاجر التجزئة المرونة في معامالت
سالسل التوريد.
تنظم متاجر التجزئة خطه رقابية لتقييم األداء.
تخطط متاجر التجزئة باستمرار لمواجهه أي

ظروف طارئه.

تسعى متاجر التجزئة على توزيع األدوار على

موظفيهم بما يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.

KMO

Chi2

df

Var.%

Sig.

0.832
0.841
0.859
0.762

0.867

683.782

10

68.557

0.000
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يالحظ من الجدول ( )6-3أن قيمه  KMOألداء سلسلة التوريد ( )0.867وقيمة اختبار
 )683.781( Bartlett’sدالة احصائيا والتي تعد نتيجة مقبولة .وفيما يتعلق بقيم التحميل للفقرات
فقد تراوحت بين ( )1.839-1.761وهي قيم مرتفعة تنتمي الى المتغير وتفسر في مجموعها
( )%68.337من التباين لمتغير سلسة التوريد.
الجدول ( )7-3نتائج اختبار  KMOواختبار  Bartlett’sلختبار كفاية حجم العينة ودقة قياس فقرات
التعاون في أداء سلسلة التوريد
تشارك

متاجر

الفقرات

التجزئة

المعلومات

بخصوص الشراء مع سالسل التوريد.

تطابق متاجر التجزئة أهدافها مع أهداف
االطراف االخرى ضمن سلسة التوريد.
تشارك متاجر التجزئة المعارف والخبرات

مع أطراف في سالسل التوريد.

تتقاسم متاجر التجزئة الموارد المتاحة مع
بقية أطراف سلسلة التوريد.
تطور متاجر التجزئة عالقتها مع
الموردين وتعزز التواصل فيما بينهم.

F1

KMO

Chi2

df

Var.%

Sig.

0.662
0.756
0.000 53.790 10 340.890 0.800 0.807
0.712
0.722

يالحظ من الجدول ( )7-3أن قيمه  KMOللتعاون في أداء سلسلة التوريد ( )0.800وقيمة
اختبار  )331.891( Bartlett’sدالة احصائيا والتي تعد نتيجة مقبولة .وفيما يتعلق بقيم التحميل
للفقرات فقد تراوحت بين ( )1.817-1.661وهي قيم مرتفعة تنتمي الى المتغير وتفسر في مجموعها
( )%33.791من التباين لمتغير التعاون في أداء سلسة التوريد.

التحليل الوصفي الديموغرافي
تم استخدام االحصاء الوصفي (التك اررات والنسب المئوية) لوصف المتغيرات الديموغرافية
للمستجيبين وكانت كاالتي:
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-1

النوع الجتماعي
الجدول ( )8-3توزيع أفراد الدراسة حسب متغير النوع الجتماعي
الجنس

التكرار

النسبة%

ذكر

192

72.5

انثى

73

27.5

المجموع

265

100.0

جمعت هذه الدراسة بيانات ( )163من مدراء متاجر التجزئة في عمان بين الفترات من تموز
 1111إلى أيلول  .1111فيما يلي تفاصيل المالمح الديموغرافية للمستجيبين ،وتشير األرقام إلى
أن ( )٪72.5من المستجيبين ذكو ار وتليها ( )٪27.5إناثاً وتظهر التك اررات أن ما يقرب من ()192
من المستجيبين كانوا ذكو اًر وأن ( )73من المستجيبين اناث.
الجدول ( )2-3توزيع أفراد الدراسة حسب متغير العمر
العمر

التكرار

النسبة%

 25سنة فأقل

45

17.0

 26الى أقل من  31سنة

72

27.2

من 31سنة الى أقل من 36سنة

63

23.8

من 36سنة الى أقل من 40سنة

35

13.2

من  41سنة فأكثر

50

18.9

المجموع

265

100.0

يعرض الجدول ( )9-3عمر المستجيبين وتشير األرقام إلى أن ( )٪17.0من المستجيبين
تتراوح أعمارهم  25سنة فأقل ،وتليها بنسبة ( )٪27.2بين سن من 31سنة الى أقل من 36سنة ،ثم
بنسبة ( )٪23.8بين سن من 31سنة الى أقل من 36سنة ،ويليها ( )٪13.2من 36سنة الى أقل
من  40سنة ،وأخي اًر ( )٪18.9من  41سنة فأكثر ،وتظهر التك اررات أن ما يقارب من ( )٪72من
المستجيبين تتراوح أعمارهم بين  26الى أقل من  31سنة ،وأن ( )٪35فقط من المستجيبين أعمارهم
من 36سنة الى أقل من 40سنة.
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الجدول ( )12-3توزيع أفراد الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة%

دبلوم فأقل

94

35.5

بكالوريوس

143

54.0

دراسات عليا

28

10.6

المجموع

265

100.0

يعرض الجدول ( )11-3المؤهل العلمي لدى المستجيبين التي تشير إلى أن ( )%35.5من
المستجيبين دبلوم فأقل وتليها ( )%54.0من المستجيبين بكالوريوس و( )%10.6من المستجيبين
دراسات عليا ،حيث أظهرت التك اررات ( )133اعلى نسبه من المستجيبين كانوا حاصلين على درجه
البكالوريوس ،وأن أدنى نسبه تك اررات ( )18من المستجيبين حاصلين على الدراسات العليا.
الجدول ( :)11-3توزيع أفراد الدراسة حسب متغير الخبرة
الخبرة

التكرار

النسبة

سنه فأقل

45

17.0

5-2سنوات

77

29.1

11-6سنوات

55

20.8

سنة فاكثر11

88

33.2

المجموع

265

100.0

يعرض الجدول ( )11-3سنوات الخبرة لدى المستجيبين الدراسة حيث أن ( )%17.0كانت
خبرتهم سنه فأقل ،تليها ( )%29.1خبرتهم تتراوح ما بين  5-2سنوات ،وأن ( )%20.8من
المستجيبين خبرتهم تتراوح ما بين  11-6سنوات تليها ( )%33.2خبرتهم 11سنه فأكثر ،حيث
أظهرت التك اررات ( )88أعلى نسبه المستجيبين الذين لديهم ( )11سنه فأكثر من سنوت الخبرة،
و( )33أدنى نسبه من المستجيبين من لديهم خبره سنه فأقل.
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الجدول ( :)10-3توزيع أفراد الدراسة حسب متغير المستوى الوظيفي
المستوى الوظيفي

التكرار

النسبة%

إدارة مبيعات

131

49.4

إدارة االنتاج

30

11.3

إدارة سلسلة التوريد

49

18.5

إدارة المشتريات

55

20.8

المجموع

265

100.0

يعرض الجدول ( )11-3المستوى الوظيفي لدى المستجيبين في الدراسة حيث أن ()%49.4
يعملون في إدارة المبيعات و( )%11.3إدارة إنتاج وأن ( )%18.5يعملون في إدارة سلسله التوريد
وأن ( )%20.8من يعملون في إدارة المشتريات ،حيث أظهرت التك اررات ( )131أعلى نسبه من
المستجيبين من يعملون في إدارة المبيعات وأن ) )30أدنى نسبه من المستجيبين من يعملون في إدارة
اإلنتاج.
الجدول ( :)13-3توزيع أفراد الدراسة حسب متغير اسم متجر التجزئة
متجر التجزئة

التكرار

النسبة

كارفور

44

16.6

سامح مول

32

12.1

ياسر مول

45

17.0

كريم ماركت

24

9.1

المجموع

265

100.0

يعرض الجدول ( )13-3أسماء متاجر التجزئة التي استجابت إلى أسئلة الدراسة ،حيث أن
( )%16.6من المستجيبين من العاملين في مجموعه كارفور ،تليها ( )%12.1من العاملين في
مجموعه سامح مول ،تليها ( )%17.0من المستجيبين العاملين في مجموعه ياسر مول وأن ()%9.1
من العاملين في مجموعه كريم ماركت تليها ( )%45.3من المستجيبين من متاجر تجزئه متعددة،
وقد أظهرت نسبه التك اررات أن أعلى نسبه ( )111هم من متاجر تجزئه متعددة ،وأن ( )13أدنى
نسبه تك اررات من المستجيبين على أسئلة الدراسة من مجموعة كريم ماركت.
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الفصل الرابع:

نتائج الدراسة (التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات)
مقدمة
سيعرض هذا الفصل على ثالثة أقسام رئيسية ،يشمل القسم األول التحليل الوصفي لمتغيرات
الدراسة باستخدام مقاييس اإلحصائية الوصفية كالوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،أما القسم الثاني
قد تناول اختبار العالقة بين متغيرات الدراسة ،والقسم األخير تم اختبار فرضيات الدراسة اعتمادًا
على نموذج االنحدار المتعدد.

القسم األول التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
لقياس مستوى اإلجابات على أسئلة االستبانة ،قامت الباحثة باستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي
من خالل معرفه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات على أسئلة الدراسة والنتيجة
العامة لكل متغير .وقد تم األخذ بعين االعتبار أن يتدرج مقياس ليكرت الخماسي ()Likart Scale
المستخدم في الدراسة بشكل صحيح ،وأن المتغير الذي يعبر عن خيارات هو مقياس ترتيبي ،فإن
اإلجابات المحتملة له تعبر عن األوزان ( ،)Weightsوهي (موافق بشدة= ،3موافق= ،3محايد=،3
وبناء عليه تم حساب المتوسط الحسابي (المتوسط المرجح)
غير موافق= ،1غير موافق بشدة=)1
ً
لها ،وذلك بحساب طول الفترة أوالً (حاصل قسمة  3على  ،)3حيث تقسم إلى ثالثة أقسم كاالتي:
 1.33 = 3/1-3كما يلي:
المدى

األهمية

 1.33 =1.33+1أي من 1.33- 1

منخفض

 3.66=1.33+1.33أي من 3.66-1.33

متوسط

أكثر من 3.67

مرتفع
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تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب على مستوى كل متغير وفقرات
كل متغير ،باإلضافة الى اختبار (ت) للعينة الواحد باختبار الفروق بين متوسط االستجابات وموسط
المقياس االفتراضي (:)3
النتائج المتعلقة بالشراء اإللكتروني
يبين الجدول ( )1-3المتوسطات الحسابية لمتغير الشراء اإللكتروني والمحاور المكونة له،
فيالحظ وجود درجة موافقة مرتفعة بمتوسط حسابي ( )3.71وانحراف معياري ( ،)1.331وعلى
مستوى محاور المتغير نالحظ ان اثنين منها جاءت بدرجة موافقة مرتفعة ومحور واحد بدرجة موافقة
متوسطة ،حيث كانت اعلى درجات الموافقة على محور العطاءات االلكترونية بمتوسط حسابي
( )3.86وانحراف معياري ( ،)1.333ثم جاء محور الفوترة اإللكترونية في الترتيب الثاني بمتوسط
حسابي ( )3.73وانحراف معياري ( ،)1.371فيما جاء محور الدفع االلكتروني في الترتيب الثالث
واالخير بمتوسط حسابي ( )3.33وانحراف معياري (.)1.683
كما توضح بيانات الجدول نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة حيث ان جميع قيم (ت) المحسوبة
اعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية ( )163ومستوى خطأ ( )1.13والبالغة (.)1.961
الجدول ( :)1-4المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ونتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة
لمتغير الشراء اللكتروني والمحاور المكونة له
النحراف

الرقم

المحاور المستقلة

المتوسط

1

العطاءات االلكترونية

3.86

0.534

1

الفوترة اإللكترونية

3.73

0.572

20921

3

الدفع االلكتروني

3.53

0.683

11.633

0.000

3.71

1.331

11.399

1.111

المتوسط العام للشراء االلكتروني
تي الجدولية )1.262 =(T

المعياري

قيمة (ت)

الدللة

الترتيب

األهمية

26.331

0.000

1

مرتفع

0.000

1

مرتفع

3

متوسط

---

مرتفع
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النتائج المتعلقة بالعطاءات اللكترونية
يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )1-3وجود درجة موافقة مرتفعة على العطاءات اإللكترونية
حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المحور بين ( )4.13-3.74وبمتوسط حسابي كلي
( )3.86وانحراف معياري (.)1.333
كما توضح بيانات الجدول نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة حيث ان جميع قيم (ت) المحسوبة
اعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية ( )163ومستوى خطأ ( )1.13والبالغة (.)1.961
الجدول ( :)0-4المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ونتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة
لمحور العطاءات اللكترونية
الفقرة
 .1تستعمل متاجر التجزئة

العطاءات اإللكترونية في عملها.

المتوسط

النحراف المعياري

4.13

0.711

الدللة

الترتيب األهمية

قيمة (ت)

0.000 25.816

مرتفع

1

 .1تبنى متاجر التجزئة العالقة مع
مقدمو العطاءات على أساس

3.74

0.671

0.000 17.931

5

مرتفع

المعرفة المسبقة.
 .3تخفض متاجر التجزئة التكاليف
التسويقية المدفوعة على

اإلعالنات التجارية عند استخدام

3.82

0.733

0.000 18.096

3

مرتفع

العطاءات اإللكترونية.
 .3تعزز متاجر التجزئة تفعيل
استخدام العطاءات اإللكترونية

3.89

0.797

0.000 18.183

2

مرتفع

في معامالتها.
 .3تطور متاجر التجزئة برامج
تدريبيه للتعامل مع العطاءات

3.75

0.784

0.000 15.524

4

مرتفع

اإللكترونية عبر اإلنترنت.
المتوسط العام العطاءات اللكترونية
تي الجدولية )1.262 =(T

3.86

0.534

0.000 26.331

مرتفع
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النتائج المتعلقة بالفوترة اللكترونية
يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )3-3وجود درجة موافقة مرتفعة على الفوترة االلكترونية حيث
تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المحور بين ( )3.52-4.02وبمتوسط حسابي كلي ()3.73
وانحراف معياري ( .)1.373كما توضح بيانات الجدول نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة حيث ان
جميع قيم (ت) المحسوبة اعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية ( )163ومستوى خطأ
( )1.13والبالغة (.)1.961
الجدول ( )3-4المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ونتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة
لمحور الفوترة اللكترونية
الفقرة

المتوسط

النحراف

قيمة

المعياري

(ت)

الدللة

الترتيب األهمية

 .1توفر متاجر التجزئة وسائل
استعالم عن الفواتير اإللكترونية
الغير مسدده بسهوله وأقل جهد.

4.02

0.761

0.000 21.794

 .1تستخدم متاجر التجزئة الفوترة
اإللكترونية من اجل تخزين
بيانات الشراء والموردين.

3.54

0.743

11.819

0.000

1

4

مرتفع

مرتفع

 .3تبدي متاجر التجزئة توجها نحو
الفوترة اإللكترونية في كل
معامالتها.

 .3تمتلك متاجر التجزئة مرونة
عالية في استخراج الفواتير

3.70

3.52

0.768

0.879

0.000 14.791

9.640

0.000

3

5

مرتفع

مرتفع

اإللكترونية.
 .3تعتبر متاجر التجزئة الفواتير

اإللكترونية مصد ار مهم للبيانات.

المتوسط العام الفوترة اللكترونية
تي الجدولية )1.262 =(T

3.90

0.782

0.000 18.774

2

مرتفع

3.74

0.573

0.000 20.921

---

مرتفع
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النتائج المتعلقة بالدفع اللكتروني
يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )3-3وجود درجة موافقة متوسطة على الدفع االلكتروني حيث
تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المحور بين ( )3.42-3.77وبمتوسط حسابي كلي ()3.33
وانحراف معياري ( .)1.683كما توضح بيانات الجدول نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة حيث ان
جميع قيم (ت) المحسوبة اعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية ( )163ومستوى خطأ
( )1.13والبالغة (.)1.961
الجدول ( )4-4المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ونتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة
لمحور الدفع اللكتروني
الفقرة
 .1تستخدم متاجر التجزئة نظام الدفع

االلكتروني في اتمام عملية الشراء.

 .1تشجع متاجر التجزئة امتالك
بطاقة ائتمانيه مسبقة الدفع.

المتوسط

النحراف

قيمة (ت)

الدللة الترتيب األهمية

3.46

0.900

8.261

0.000

4

متوسط

3.47

0.748

8.778

0.000

3

متوسط

المعياري

 .3تعزز متاجر التجزئة الثقة باستالم
وصوالت الدفع المباشرة

3.77

0.850

0.000 14.735

1

مرتفع

االلكتروني.
 .3تشجع متاجر التجزئة على تفعيل
خاصيه الدفع اإللكتروني.
 .3تسعى متاجر التجزئة الى إجراء
حمالت ترويجيه تحث على

3.42

3.54

0.880

0.825

7.681

0.000

0.000 10.643

5

2

متوسط

متوسط

استخدام الدفع اإللكتروني.
المتوسط العام الدفع اللكتروني
تي الجدولية )1.262 =(T

3.53

0.683

0.000 12.643

متوسط
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النتائج المتعلقة بأداء سلسلة التوريد
يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )3-3وجود درجة موافقة مرتفعة على متغير أداء سلسلة التوريد
حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المتغير بين ( )4.05-3.78وبمتوسط حسابي كلي
( )3.93وانحراف معياري ( .)1.631كما توضح بيانات الجدول نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة
حيث ان جميع قيم (ت) المحسوبة اعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية ( )163ومستوى
خطأ ( )1.13والبالغة (.)1.961
الجدول ( )5-4المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ونتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة
لمتغير أداء سلسلة التوريد
الفقرة
 .1تمتلك متاجر التجزئة الثقة
بين جميع االطراف.

 .1توفر متاجر التجزئة المرونة
في معامالت سالسل التوريد.
 .3تنظم متاجر التجزئة خطه
رقابية لتقييم األداء.
 .3تخطط متاجر التجزئة

باستمرار لمواجهه أي ظروف

المتوسط

النحراف

الدللة

الترتيب األهمية

3.98

0.764

0.000 20.996

2

مرتفع

3.90

0.796

0.000 18.435

4

مرتفع

3.78

0.841

0.000 15.192

5

مرتفع

4.05

المعياري

0.767

قيمة تي

0.000 22.175

1

مرتفع

طارئه.
 .3تسعى متاجر التجزئة على

توزيع األدوار على موظفيهم بما

3.94

0.759

0.000 20.083

3

مرتفع

يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.
المتوسط العام أداء سلسلة التوريد
تي الجدولية )1.262 =(T

3.93

1.631

0.000 23.299

---

مرتفع
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النتائج المتعلقة بالتعاون في أداء سلسلة التوريد
يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )3-3وجود درجة موافقة مرتفعة على متغير التعاون في أداء
سلسلة التوريد حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المتغير بين ( )4.05-3.78وبمتوسط
حسابي كلي ( )3.91وانحراف معياري ( .)1.317كما توضح بيانات الجدول نتائج اختبار (ت)
للعينة الواحدة حيث ان جميع قيم (ت) المحسوبة اعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية
( )163ومستوى خطأ ( )1.13والبالغة (.)1.961
الجدول ( )6-4المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب ونتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة
لمتغير التعاون في أداء سلسلة التوريد
الفقرة
 .1تشارك متاجر التجزئة المعلومات
بخصوص الشراء مع سالسل التوريد.

المتوسط
4.05

النحراف
المعياري
0.762

قيمة تي الدللة الترتيب األهمية
0.000 22.494

1

مرتفع

 .1تطابق متاجر التجزئة أهدافها مع
أهداف االطراف االخرى ضمن سلسة

التوريد.

 .3تشارك متاجر التجزئة المعارف
والخبرات مع أطراف في سالسل التوريد.
 .3تتقاسم متاجر التجزئة الموارد المتاحة
مع بقية أطراف سلسلة التوريد.
 .3تطور متاجر التجزئة عالقتها مع
الموردين وتعزز التواصل فيما بينهم.

المتوسط العام التعاون في أداء سلسلة
التوريد
تي الجدولية )1.262 =(T

3.87

0.729

0.000 19.376

4

مرتفع

4.00

0.677

0.000 23.955

2

مرتفع

3.78

0.704

0.000 18.157

5

مرتفع

3.86

0.731

0.000 19.241

3

مرتفع

3.91

0.527

--- 0.000 28.223

مرتفع
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القسم الثاني :اختبار العالقة بين متغيرات الدراسة
لقد تم فحص العالقة بين متغيرات الدراسة الفرعية والرئيسية باستخدام مصفوفة ارتباط بيرسون
وكذلك بالنسبة للمتغيرات المستقلة والتابعة ،حيث أظهر الجدول ( )7-3العالقة بين متغيرات الشراء
اإللكتروني متوسطة الى قوية والعالقة بين الشراء االلكتروني وأداء سلسلة التوريد قوية الى قوية جدا
وأثر المتغير المعدل قوي على العالقة بينهم.
الجدول ( )7-4العالقة بين متغيرات الدراسة الفرعية والرئيسية باستخدام مصفوفة ارتباط بيرسون
الرقم

المتغير

1

العطاءات االلكترونية

1

الفوترة االلكترونية

3

الدفع االلكتروني

3

الشراء االلكتروني

3

أداء سلسلة التوريد

6

التعاون في أداء
سلسلة التوريد

1

3

0

4

5

6

**1.753
1.111
**1.733** 1.703
1.111

1.111

**1.912** 1.910** 1.892
1.111

1.111

1.111

**1.690** 1.612** 1.629** 1.638
1.111

1.111

1.111

1.111

**1.541** 1.630** 1.609** 1.562** 1.530
1.111

1.111

1.111

1.111

1.111

** معامل الرتباط دال احصائيا عند مستوى دللة (.)2.21

يالحظ من بيانات الجدول ( )7-3إلى قيم معامالت االرتباط البينية لمجاالت الدراسة كما يشير
الجدول إلى قيم المعبرة عن مقدار الصدق التمييزي لكل مجال من هذه المجاالت حيث تمثل هذه
القيم الجذر التربيعي لمعدل التباين المستخلص لكل مجال وباستعراض القيم المبينة يتبين أن قيم
الجذر التربيعي كانت أكبر من قيم ارتباطات المجال الواحد مع باقي المجاالت وأن جميع معامالت

31

ارتباط بيرسون ايجابية قوية ودالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)1.11حيث بلغت أدني قيم معامالت
االرتباط ( )1.331التي توضح قوة واتجاه العالقة بين محور العطاءات الحكومية ومتغير التعاون
في أداء سلسلة التوريد ،فيما بلغت اعلى قيمة لمعامل االرتباط بين محور الدفع االلكتروني وبين
محور الشراء اإللكتروني والبالغ قيمته ( ،)1.911مما يشير الى تحقق الصدق التمييزي.

القسم الثالث :اختبار فرضيات الدراسة
الختبار الفرضيات باستخدام تحليل االنحدار البد من توفر شروط االنحدار وهي التوزيع الطبيعي
والعالقة الخطية وعدم التداخل الخطي واستقاللية توزيع االخطاء.
اختبار التداخل الخطي المتعدد )(multi-collinearity
تم التأكد من عدم وجود ارتباط متعدد عال ( )Multi-collinearityبين المتغيرات المستقلة
باستخدام اختبار معامل تضخم التباين ( )Variance Inflation Factor( )VIFواختبار التباين
المسموح ( )Toleranceلكل متغير من المتغيرات المستقلة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم
التباين ( )VIFللقيمة ( )11وقيمة اختبار التباين المسموح ( )Toleranceأكبر من (.)1.13
الجدول ( )8-4اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به
المتغير/المحور

معامل التباين VIF

التباين المسموح Tolerance

العطاءات االلكترونية

2.607

1.384

الفوترة االلكترونية

2.847

1.351

الدفع االلكتروني

2.437

1.410

يظهر الجدول ( )8-3قيم معامل تضخم التباين ومعامل التباين المسموح به ،وتشير النتائج الى
ان جميع قيم معامل التضخم اقل من القيمة ( )11حيث بلغت اعلى قيمة لمعامل تضخم التباين
( ،)1.837وكذلك جميع قيم التباين المسموح به اعلى من القيمة ( )1.13مما يشير الى عدم وجود
تداخل خطي.

33

التوزيع الطبيعي
تم استخراج الرسم البياني (المدرج التكراري) للمتغيرات المستقلة الذي يوضح إذا ما كانت البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي ،حيث تتركز البيانات التي تتوزع طبيعيا حول الوسط الحسابي فيما تكون قليلة
التركز على االطراف :يوضح من الشكل ( )1-3توزيع البيانات المعايرة ،فيالحظ أنها تتركز في
منطقة الوسط حول الوسط الحسابي وتتخذ شكل الجرس الذي يشير الى أن البيانات تتوزع طبيعياً.

الشكل رقم ( )1-4التوزيع الطبيعي للبواقي المعايرة من تحليل النحدار

يالحظ من الشكل ( )1-3أن العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع عالقة خطية فجميع
القيم حول منحنى خط االنحدار.
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الشكل رقم ( )0-4شكل العالقة الخطية للبواقي المعايرة من تحليل النحدار

يالحظ من الشكل ( )3-3أن القيم التنبئية للمتغير التابع تتخذ عالقة خطية ايجابية االتجاه.

الشكل رقم ( )3-4توزيع القيم التنبؤية من تحليل النحدار
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الفرضية الرئيسية األولى
 :H01ال يؤثر الشراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى
داللة (.)α≤0.05
الختبار الفرضية السابقة جرى استخدام تحليل االنحدار المتعدد Multiple Regression
 Analysisويبين الجدول اآلتي نتائج التحليل:
الجدول رقم ( )2-4نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد لتأثير الشراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد
ملخص النموذج
المتغير
التابع

R

االرتباط

معامل

التحديد
2

R

تحليل التباين ANOVA

Adjust
ed R2
معامل

التحديد

F

المحسوية

سلسلة

0.959

0.920

مستوى
الداللة

DF

0.919

997.606

التوريد

االنحدار

3

البواقي
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المجموع

درجة التأثير  βالشراء
االلكتروني

Sig.

المعدل

أداء

معامالت النحدار Coefficients

264

العطاءات

االلكترونية
0.00

الفوترة

االلكترونية
الدفع

االلكتروني

0.692
0.707
0.399

T

مستوى

المحسوبة

16.259
29.001
9.375

ويالحظ من نتائج التحليل وجود أثر ذو داللة إحصائية للشراء اإللكتروني على أداء سلسلة
التوريد عند مستوى داللة إحصائية ) )α = 1.13في متاجر التجزئة في عمان ،حيث كانت جميع
قيم  Tدالة إحصائياً.
النتائج المتعلقة بالفرضيات الفرعية
النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية األولى :تؤثر العطاءات اإللكترونية  E-tenderingعلى أداء
سلسلة التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى داللة .P≤0.05

الداللة
Sig.

0.00
0.00
0.00
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الختبار الفرضية السابقة جرى استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط Simple Linear
 Regression Analysisويبين الجدول اآلتي نتائج التحليل:
الجدول رقم ( :)12-4نتائج اختبار تحليل النحدار الخطي البسيط لتأثير العطاءات اإللكترونية
على أداء سلسلة التوريد
ملخص النموذج
المتغير
التابع

R

االرتباط

معامل

تحليل التباين ANOVA

Adjusted

التحديد
R2

R2

معامل

التحديد

F

المحسوية

سلسلة

0.811

التوريد

الداللة
Sig.

المعدل

أداء

0.657

مستوى

DF

االنحدار
0.656

504.108

البواقي
المجموع

معامالت النحدار Coefficients

درجة التأثير β
لالستجابة

T

المحسوبة

الداللة
Sig.

1
263

0.00

العطاءات

اإللكترونية

22.452 0.811

264

ويالحظ من نتائج التحليل وجود أثر ذو داللة إحصائية للعطاءات اإللكترونية E-tendering
على أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى داللة ) (α = 1.13حيث كانت
قيمة  Tدالة إحصائياً.
النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية :تؤثر الفوترة اإللكترونية  E-invoicingعلى أداء سلسلة
التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى داللة  P≤0.05الختبار الفرضية السابقة جرى
استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط  Simple Linear Regression Analysisويبين الجدول
اآلتي نتائج التحليل:

مستوى

0.00
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الجدول رقم ( :)11-4نتائج اختبار تحليل النحدار الخطي البسيط لتأثير الفوترة اإللكترونية
على أداء سلسلة التوريد
ملخص النموذج

المتغير
التابع

R

االرتباط

معامل

التحديد
R2

تحليل التباين ANOVA

Adjusted
R2

معامل

التحديد

 Fالمحسوية

مستوى

DF

الداللة
Sig.

المعدل

االنحدار

معامالت النحدار Coefficients

سلسلة

0.822 0.907

التوريد

0.822

1216.062

للمرونة

المحسوبة

263

0.00

الفوترة

اإللكترونية

34.872 0.907

المجموع 264

ويالحظ من نتائج التحليل وجود أثر ذو داللة إحصائية للفوترة اإللكترونية  E-invoicingعلى
أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى داللة ) ( α = 1.13حيث كانت قيمة
 Tدالة إحصائياً.
النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة :يؤثر الدفع اإللكتروني  E-paymentعلى أداء سلسلة
التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى داللة  P≤0.05الختبار الفرضية السابقة جرى
استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط  Simple Linear Regression Analysisويبين الجدول
اآلتي نتائج التحليل:

الداللة
Sig.

1

أداء

البواقي

درجة التأثير β

T

مستوى

0.00
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الجدول رقم ( :)10-4نتائج اختبار تحليل النحدار الخطي البسيط لتأثير الدفع اإللكتروني
على أداء سلسلة التوريد
ملخص النموذج
المتغير
التابع

R

االرتباط

معامل

التحديد
R2

أداء

سلسلة

0.708

0.502

معامالت النحدار Coefficients

تحليل التباين ANOVA

Adjusted
R2

معامل

التحديد

F

المحسوية

مستوى
الداللة

DF

Sig.

المعدل

0.500

264.777

التوريد

االنحدار

1

البواقي

263

المجموع

0.00

درجة التأثير β
للسرعة

الدفع

اإللكتروني

T

المحسوبة

16.272 0.708

مستوى
الداللة
Sig.

0.00
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ويالحظ من نتائج التحليل وجود أثر ذو داللة إحصائية للدفع اإللكتروني  E-paymentعلى
أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى داللة ) ( α = 1.13حيث كانت قيمة
 Tدالة إحصائياً .بناء على ما سبق ترفض فرضية الدراسة العدمية من الفرضية االولى والتي تنص
على:
 :Ho1ال يؤثر الشراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى
داللة ( .)α≤0.05وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على:
 :Ha1يؤثر الشراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة في عمان عند مستوى
داللة (.)α≤0.05
الفرضية الثانية
 :H02ال يلعب التعاون في سلسلة التوريد دو اًر معدالً في العالقة بين الشراء االلكتروني وأداء سلسلة
التوريد عند مستوى داللة (.)α≤0.05
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الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد الهرمي Hierarchical Multiple
 Regression Analysisلقياس أثر (الشراء اإللكتروني) في (أداء سلسلة التوريد) بوجود (التعاون
في أداء سلسلة التوريد) متغي اًر معدالً.
ويبين الجدول رقم ( )13-3نتائج تحليل االنحدار الهرمي لبيان أثر (العطاءات االلكترونية،
الفوترة االلكترونية ،الدفع االلكتروني) على (أداء سلسلة التوريد) بوجود (التعاون) متغي ار معدالً:
نتائج تحليل النحدار المتعدد الهرمي Hierarchical Multiple Regression
الجدول رقم ( )13-4نتائج تحليل النحدار المتعدد الهرمي
المتغير

المتغيرات المستقلة

التابع

أبعاد الشراء
اإللكتروني

النموذج األول
B

T

15.069 0.681

التعاون

النموذج الثاني
Sig

B

T

0.000 10.423 0.541

اإللكتروني بوجود

سلسلة

ال
متغير التعاون معد ً

التوريد

Sig

B

T

Sig

0.00

أبعاد الشراء

أداء

النموذج الثالث

0.00 9.929 0.562

R

0.681

0.541

0.697

R2

0.463

0.292

0.486

Delta R2

0.463

0.292

0.023

Delta F

227.085

108.642

11.436

Delta sig.

0.00

0.000

0.001

ويالحظ من نتائج التحليل أن متغير التعاون يلعب دور معدالً في العالقة بين سلسلة التوريد
والشراء اإللكتروني (العطاءات االلكترونية ،الفوترة االلكترونية ،الدفع االلكتروني) عند مستوى داللة
( ، )α = 1.13بناء على ما سبق ترفض فرضية الدراسة العدمية من الفرضية االولى والتي تنص
على:
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 :H02ال يلعب التعاون في سلسلة التوريد دو اًر معدالً في العالقة بين الشراء االلكتروني وأداء سلسلة
التوريد عند مستوى داللة (.)α≤0.05
وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على:
 :Ha2يلعب التعاون في سلسلة التوريد دو اًر معدالً في العالقة بين الشراء االلكتروني وأداء سلسلة
التوريد عند مستوى داللة (.)α≤0.05
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الفصل الخامس:

مناقشة النتائج والتوصيات
يحتوي هذا الفصل على مناقشة نتائج الدراسة واالستنتاجات والتوصيات.

أول :مناقشة نتائج الدراسة
 .1مناقشة النتائج المتعلقة العطاءات اللكترونية:
بينت الدراسة وجود اتفاق بين أفراد عينة الدراسة على أنه يوجد هناك تطبيق مرتفع لكافة فقرات
المتغير (العطاءات االلكترونية) ،وكما يشير أن المتوسط المعدل العام للفقرات هو ( )3.86وهذا
يؤكد أيضاً أن التطبيق مرتفع للعطاءات اإللكترونية في متاجر التجزئة األردنية .وهذا يتفق مع دراسة
( .)Barngetuny and Kimutai, 2015والتي اشارت الى أن متاجر التجزئة األردنية تستخدم
العطاءات االلكترونية في عمليات الشراء للمواد التي تحتاجها.
 .0مناقشة النتائج المتعلقة بالفوترة اللكترونية
بينت الدراسة وجود اتفاق بين أفراد عينة الدراسة على وجود تطبيق مرتفع لكافة فقرات المتغير
(الفوترة االلكترونية) ،وكما يشير أن المتوسط المعدل العام للفقرات هو ( ،)3.73وهذا يؤكد أيضاً أن
التطبيق مرتفع لنظام الفوترة اإللكترونية في متاجر التجزئة في العاصمة عمان .وهذا يتفق مع نتائج
دراسة ( )Barngetuny and Kimutai, 2015بالجزء المتعلق بالفوترة االلكترونية التي بينت أهمية
الفوترة في عملية الشراء االلكتروني.
مما يعكس قيام متاجر التجزئة في العاصمة عمان باستخدام برمجيات الفوترة اإللكترونية في
عمليات إصدار الفواتير وذلك إلدراكها أهمية تطوير عملياتها وزيادة السرعة في إصدار الفواتير تلبية
لحاجات ومتطلبات العمل حيث أن هناك تطور كبير في عمليات الشراء لديها وزيادة في أعداد
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الموردين لذا تلجأ لتطبيق الفوترة اإللكترونية لما تتمتع به من مزايا تتمثل بالدقة العالية ،وسرعة
إصدار الفواتير ،والرقابة على عمليات إصدار الفواتير.
 .3مناقشة النتائج المتعلقة بالدفع اللكتروني
بينت الدراسة وجود اتفاق بين أفراد عينة الدراسة على وجود تطبيق مرتفع لكافة فقرات المتغير
(الدفع االلكتروني) ،وكما يشير أن المتوسط المعدل العام للفقرات هو ( ،)3.3وهذا يؤكد أيضاً ان
التطبيق مرتفع للدفع االلكتروني .وهذا يتفق مع نتائج دراسة ( Barngetuny and Kimutai,
 )2015التي بينت عمليو الدفع االلكتروني في عملية الشراء االلكتروني.
مما يشير إلى أن متاجر التجزئة في العاصمة عمان تستخدم نظام الدفع اإللكتروني في عمليات
الشراء لمستلزمات العمل في المتاجر ،ويمكن تفسير ذلك بدقة وضبط عمليات الدفع اإللكتروني
والقدرة على مراقبتها من حيث موعد الدفع ،والمبالغ المدفوعة باإلضافة الى انتشار التجارة االلكترونية
في األردن ،ومتطلبات السالمة العامة التي تفرضها جائحة كورنا بما عزز من توجه متاجر التجزئة
للقيام بعمليات الدفع االلكتروني والحد من عمليات الدفع التقليدية اليدوية والتي تتطلب وقت وجهد
كبير من المحاسبين في متاجر التجزئة في العاصمة عمان.
 .4مناقشة النتائج المتعلقة بأداء سلسله التوريد
بينت الدراسة وجود اتفاق بين أفراد عينة الدراسة عن وجود تطبيق مرتفع لكافة فقرات المتغير
التابع (أداء سلسله التوريد) ،وكما يشير أن المتوسط المعدل العام للفقرات هو ( ،)3.9وهذا يؤكد
أيضاً أن التطبيق مرتفع ألداء سلسله التوريد .وهذا يتفق مع نتائج دراسة كل من (Karuki (2015
ودراسة (.)Bargngetung and Kimutai,2015
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مما يشير إلى مستوى إدراك اإلدارة العليا في متاجر التجزئة في العاصمة عمان ألهمية عمل
أداء سلسلة التوريد ،كون عمل هذه المتاجر يرتبط بفاعلية أداء سالسل التوريد ويبرز ذلك من خالل
مستوى الثقة المتبادل بين جميع األطراف في سالسل التوريد ووجود خطط رقابية مستمرة لتقييم أداء
العاملين في سالسل التوريد والخبرات التي يمتلكها العاملين في سالسل التوريد والتي تسهم بشكل
مباشر في تحسين أداء عمل سالسل التوريد.
 .5مناقشة النتائج المتعلقة بالتعاون في أداء سلسله التوريد
بينت الدراسة وجود اتفاق بين أفراد عينة الدراسة عن وجود تطبيق مرتفع لكافة فقرات المتغير
(التعاون في أداء سلسله التوريد) ،وكما يشير أن المتوسط المعدل العام للفقرات هو ( )3.9وهذا يؤكد
أيضاً ان التطبيق مرتفع التعاون في أداء سلسله التوريد .وهذا يتفق مع نتائج كل من دراسة ( Hyun
.)and Kim, 2018; Pieraa, et. al. 2013; Walters, 2018
حيث يتضمن تكامل سلسلة التوريد عمليات التعاون بين اإلدارات الوظيفية والموردين والمستهلكين
للوصول إلى نتائج تحقق مصالح جميع األطراف ،فالتعاون عنص اًر أساسياً لتكامل سلسلة التوريد ألن
التعاون خصوصاً على المستوى االستراتيجي يتطلب االتصال الفعال بين األقسام المختلفة وتنسيق
الجهود المشتركة ،إذ يؤدي تكامل سلسة التوريد إلى إحداث حالة من التعاون بين الشركة وشركائها
في سلسلة التوريد إلى إحداث حالة من التعاون بين الشركة وشركائها في سلسلة التوريد على المستويين
الداخلي والخارجي ،لتحقيق فاعلية وكفاءة تدفق المنتجات والخدمات والمعلومات واألموال والق اررات
إليصال أقصى قدر من القيمة للعميل.
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 .6مناقشة فرضيات الدراسة
تم فحص العالقة بين متغيرات الدراسة الفرعية والرئيسية باستخدام مصفوفة ارتباط بيرسون وتبين
من خالل التحليل العالقة بين متغيرات الشراء االلكتروني متوسطة الى قوية ،والعالقة بين الشراء
االلكتروني وأداء سلسلة التوريد قوية الى قوية جداً ،وأن إثر المتغير المعدل قوي على العالقة بين
الشراء االلكتروني وأداء سالسل التوريد.
بينت الدراسة وجود أثر لتطبيق الشراء االلكتروني التي تتمثل بمجموعة متغيرات (العطاءات
االلكترونية والفوترة االلكترونية والدفع االلكتروني) على أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة االردني
في مدينة عمان عند مستوى  ،))a<0.05وتشير الباحثة إلى أن استخدام الشراء اإللكتروني يجعل
أداء سالسل التوريد داخل متاجر التجزئة أكثر سرعة ويحد من هدر الوقت والتكاليف المستخدمة في
الشراء التقليدي االمر الذي يحسن من أداء سالسل التوريد حيث أشار ((Amit and Zott, 2001
الى أن الشراء اإللكتروني شكل من أشكال الممارسات اإللكترونية المنهجية الذي يعني شراء اإلمدادات
والمواد من المشتريات من خالل الوسائط اإللكترونية ،وان أداء سلسلة التوريد يمثل محور رئيسي
لتحقيق األداء العالي ،حيث تحتاج متاجر التجزئة إلى معرفة أكثر عن مراكز الخزن ،وتواريخ التسليم،
ومعدالت التعبئة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ( )Walters,2018ودراسة
( )walker and Harland,2008ودراسة  ))Anand and Grover,2015ود ارسة ( Karuki,
 ) 2015التي بينت أن نظام الشراء اإللكتروني نظام فعال في تحقيق كثير من الفوائد تتمثل بإدارة
مخزون أفضل.
بينت الدراسة وجود أثر لتطبيق التعاون في دعم العالقة بين الشراء االلكتروني وأداء سلسلة
التوريد في متاجر التجزئة األردنية في مدينة عمان ،وترى الباحثة أن التعاون يجعل أداء سلسلة
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التوريد أكثر مرونة وشفافية ووضوح مما ينعكس على كتنسيق األنشطة داخل المتاجر بشكل أفضل.
فوجود استراتيجية للتعاون لدى متاجر التجزئة مع الموردين يعزز من عمليات الشراء االلكتروني
وتسهل من عملية التبادل المشترك للمعلومات المتعلقة بالمنتجات والعمليات وجدولة االنتاج ،مما
يساعد على وضع الخطط االنتاجية وانتاج السلع المطلوبة دون تأخير ،وتحسين زمن تسليم المنتجات،
لذا فإن متاجر التجزئة بحاجة إلى إقامة عالقات حميمة مع الموردين لتضمن استمرار تدفق المواد
دون الحاجة الى مستويات عالية من المخزون ،لتجنب تكاليف االحتفاظ بالمخزون ،مما يعني أن
التكامل الخارجي يعد مفتاحاً رئيساً لنجاح متاجر التجزئة لخلق حالة من التوازن بين حركة نقل المواد
الخام وعمليات التصنيع ونشاط التوزيع ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كل من ( Saeed et
.al., 2005; Huo, 2012; Han et al., 2013; Patrick,2013; Danese et al., 2013
واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  )Peraa,et al (2013ودراسة Zhang and Cao
 .)(2018وقد أوضحت نتائج الدراسة ( .)Hyun and Kim,2018ان للتعاون دور مهم في سلسلة
التوريد وبالتالي يؤدي إلى أداء أفضل للشركة.

ثانيا :الستنتاجات
من أهم االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة ما يلي:
 بينت الدراسة أن هنالك تطبيق مرتفع للعطاءات اإللكترونية في متاجر التجزئة األردنية.
 بينت الدراسة وجود تطبيق مرتفع لنظام الفوترة اإللكترونية في متاجر التجزئة األردنية.
 بينت الدراسة وجود تطبيق مرتفع لنظام الدفع االلكتروني في متاجر التجزئة األردنية.
 بينت الدراسة وجود تطبيق مرتفع ألداء سلسله التوريد في متاجر التجزئة األردنية.
 بينت الدراسة وجود تطبيق مرتفع للتعاون في أداء سلسله التوريد في متاجر التجزئة األردنية.
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 تبين من خالل تحليل العالقة بين متغيرات الشراء االلكتروني أنها عالقة متوسطة الى قوية،
والعالقة بين الشراء االلكتروني وأداء سلسلة التوريد قوية الى قوية جداً ،وأن أثر المتغير المعدل
قوي على العالقة بين الشراء االلكتروني وأداء سالسل التوريد.
 بينت الدراسة وجود أثر لتطبيق الشراء االلكتروني التي تتمثل بمجموعة متغيرات (العطاءات
االلكترونية والفوترة االلكترونية والدفع االلكتروني) على أداء سلسلة التوريد في متاجر التجزئة
االردني في مدينة عمان.
 بينت الدراسة وجود أثر لتطبيق التعاون في دعم العالقة بين الشراء االلكتروني وأداء سلسلة التوريد
في متاجر التجزئة األردني في عمان.

ثالثا :التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة فإنها توصي بما يلي:
 التركيز على أنشطة إدارة سلسة التوريد على المستوى الكلي أي عندما تكون مجتمعة لزيادة القوة
الترابطية والتأثيرية ألنشطتها على االنشطة اللوجستية وبالشكل التي ترسخ فكرة التخطيط والتنسيق
المشترك والعمل وتحرك الكفؤ لألنشطة.
 العمل على رفع مستوى التنسيق والتعاون بين المنظمة ومورديها في مجاالت الق اررات المختلفة،
كق اررات تصميم المنتجات ،وق اررات تطوير مواصفات المواد ،وق اررات تحسين طرق اإلنتاج ،وق اررات
خفض كلف اإلنتاج ،وخصوصاً في مجال العطاءات االلكترونية والفوترة االلكترونية والدفع
االلكتروني في أوامر الشراء مما يؤدي الى زيادة التعاون والدعم بين سالسل التوريد.
 العمل على زيادة اهتمام متاجر التجزئة في العاصمة عمان بتدريب العاملين على تطبيق أنظمة
الشراء االلكتروني كونه من المهام الضرورية التي يجب ان يتمتع بها كافة الموردين.
 تطوير قدرات الموردين في متاجر التجزئة في عمان في مجال الشراء االلكتروني وتشجيعهم من
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خالل اقامة دورات متخصصة وحلقات مناقشة وورشات العمل في هذا المجال.
 العمل على تطوير قدرة الموردين في متاجر التجزئة في عمان على تحسين أداء سلسلة التوريد
مما يؤدي الى خلق روح التعاون بما يسهم في تطوير عملها.
 العمل على زيادة توظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التبادل االلكتروني للبيانات والوثائق حيث
يمكن أن تساعد على زيادة السرعة في تبادل المعلومات الكترونياً وتحسين مستوى االستجابة لسلسلة
التوريد للمتغيرات في البيئة المحيطة.
 أن تتبنى متاجر التجزئة المدخل االستراتيجي لتكامل سلسلة التوريد القائم على أساس إقامة عالقات
بعيدة األمد مع الموردين ،بما يسهم في تعزيز التعاون واالتصال الفاعل ،والشراكة مع الموردين
وبما يسمح بعقد اتفاقيات بعيدة المدى تتميز بالثبات.
توصيات للبحوث المستقبلية
 أهمية تطبيق الدراسة بشكل أوسع لتشمل محافظات المملكة وأن يتم تطبيقها على قطاعات مختلفة
كقطاع السياحة وقطاع الزراعة وغيرها.
 ركزت هذه الدراسة على أثر التعاون في أداء سلسلة التوريد كعامل معدل ،لذلك توصي الباحثة
أن تشمل البحوث المستقبلية على أثر التعاون كعامل وسيط من أجل اثراء الدراسات بمتغيرات
مختلفة.
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الملحق ( :)2أداة الدراسة

السيدات والسادة المحترمون تحية طيبة وبعد...
تجري الباحثة دراسة بعنوان
عدل للتعاون في سلسلة
الم ّ
"أثر الشراء اإللكتروني على أداء سلسلة التوريد :األثر ُ
التوريد دراسة ميدانية في قطاع تجارة التجزئة األردني-عمان"
وهي جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في األعمال اإللكترونية من جامعة
الشرق األوسط وألن الموضوع يخصكم مباشرة ،فأنتم أفضل من يعطي رأيه في هذا المجال وعليه
أرجو التكرم باالطالع على االستبانة المرفقة واإلجابة على كافة فقرات هذه االستبانة من أجل جمع
البيانات الالزمة للدراسة التي تقوم بها الباحثة .وستكون آراؤكم مساهمة قيمة تصب في إنجاز
األهداف المتوخاة تحقيقها ،علماً بأن المعلومات الواردة في االستبانة ستستخدم ألغراض البحث
العلمي وستعامل بسرية تامة ودون أن يطلع عليها أحد.

وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

الدكتور عبد العزيز أحمد الشرباتي

الباحثة :وفاء صالح
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القسم الول :المعلومات العامة (الخصائص الديمغرافية)
يرجى اختيار الجابة المناسبة عن طريق وضع اشارة (✔) في المربع المناسب:
.1


.0

النوع الجتماعي:
ذكر






من 31سنة الى أقل من  36سنة



.4



.5





من  36سنة الى أقل من  40سنة

من  41سنة فأكثر

المؤهل التعليمي:
دبلوم فأقل






26الى أقل من  31سنة

العمر:

 25 سنة

.3



انثى



بكالوريوس



عدد سنوات الخبرة في قطاع التجزئة

سنه فأقل



 11سنوات فاكثر

 5-2سنوات



دراسات عليا
 11-6سنوات

المستوى الوظيفي:

إدارة مبيعات
إدارة سلسلة التوريد

اسم متجر التجزئة:

كارفور

كريم ماركت.





إدارة االنتاج



إدارة المشتريات

سامح مول




ياسر مول
غير ذلك
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القسم الثاني :يرجى التكرم بوضع إشارة (✔) في المكان الذي ترونه مناسبا:
رقم

محاور الستبانة وتعريفاتها اإلجرائية وفقراتها

الفقرة

موافق
بشدة

موافق

موافق

لحد ما

غير

موافق

غير موافق بشدة

الشراء اللكتروني ()E-procurement

بأنه قدره الشركات على الشراء عبر اإلنترنت ابتداءا من الطلب حتى مراجعه المشتريات عبر متاجر التجزئة في عمان،

وسيتم قياسه من خالل العطاءات اإللكترونية والوترة اإللكترونية ،والدفع اإللكتروني.
العطاءات اللكترونية ((E-tendering
1

تطور متاجر التجزئة العطاءات اإللكترونية في عملها.

1

تبنى العالقة مع مقدمو العطاءات على أساس المعرفة المسبقة.

3
4
5

تنخفض التكاليف التسويقية المدفوعة على اإلعالنات التجارية عند استخدام

العطاءات اإللكترونية.

تعزز متاجر التجزئة تفعيل استخدام العطاءات اإللكترونية في معامالتها.
تطور متاجر التجزئة برامج تدريبيه للتعامل مع العطاءات اإللكترونية عبر

اإلنترنت.

الفوترة اللكترونية ))E-Invoicing
6

يتم االستعالم عن الفواتير اإللكترونية الغير مسدده بسهوله وأقل جهد.

7

تستخدم الفوترة اإللكترونية من اجل تخزين بيانات الشراء والموردين.

8

تبدي متاجر التجزئة توجها نحو الفوترة اإللكترونية في كل معامالتها.

9

تمتلك متاجر التجزئة مرونة عالية في استخراج الفواتير اإللكترونية

10

تعتبر متاجر التجزئة الفواتير اإللكترونية مصد ار مهم للبيانات.

الدفع اللكتروني ()E-payment
11

تستخدم متاجر التجزئة نظام الدفع االلكتروني في اتمام عملية الشراء.

12

تشجع متاجر التجزئة امتالك بطاقة ائتمانيه مسبقة الدفع.

13

يعزز استالم متاجر التجزئة لوصوالت الدفع مباشرة ثقتها بالدفع االلكتروني.

14

تشجع متاجر التجزئة على تفعيل خاصيه الدفع اإللكتروني.

15

تسعى متاجر التجزئة الى إجراء حمالت ترويجيه تحث على استخدام الدفع

اإللكتروني.

أداء سلسلة التوريد ()Supply chain performance

تمثل نتائج العمليات التي قامت بها سلسلة التوريد خالل منظومة فيما بينها يتم قياسها ومقارنتها من خالل معايير األداء

16
17

تمتلك متاجر التجزئة الثقة بين جميع االطراف.
توفر متاجر التجزئة المرونة في معامالت سالسل التوريد.
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18

تنظم متاجر التجزئة خطه رقابية لتقييم األداء.

19

تخطط متاجر التجزئة باستمرار لمواجهه أي ظروف طارئه.

20

تسعى متاجر التجزئة على توزيع األدوار على موظفيهم بما يتناسب مع

مهاراتهم وقدراتهم.

التعاون في أداء سلسلة التوريد ()Collaboration in the performance of the supply chain

يشير الى ما يقل عن شركتين مستقلتين تعمالن معا عبر حدودهما من اجل تحقيق هدف مشترك وسيتم قياسه في هذه

الدراسة من خالل سبعة متغيرات وهي مشاركة ال معلومات وتطابق االهداف ومزامنة الق اررات والتوافق بخصوص المكاسب
والمخاطر ومشاركة الموارد واالتصاالت التعاونية وخلق المعرفة المشترك
21
22

تتشارك متاجر التجزئة المعلومات بخصوص الشراء مع سالسل التوريد.
تتطابق االهداف الخاصة بالشركة مع أهداف االطراف االخرى ضمن سلسة

التوريد.

23

يتشارك االطراف في سالسل التوريد ،عملية خلق المعارف والخبرات.

24

تتقاسم الشركة الموارد المتاحة مع بقية أطراف سلسلة التوريد.

25

تطور متاجر التجزئة عالقتها مع الموردين وتعزز التواصل فيما بينهم.

شاكرين لكم تعاونكم
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 مدخالت ومخرجات التحليل الحصائي:)3( الملحق
Frequency Table

Valid

ذكر
أنثى

Frequency
192
73

االجتماعي النوع
Percent
72.5
27.5

265

100.0

Total

Valid

 من أقل25
26-30
31-35
36-40
 من أكثر41

Valid

Frequency
45
72
63
35
50
265

100.0

Frequency
94
143
28

العلمي المؤهل
Percent
35.5
54.0
10.6

265

100.0

Total

Valid

Valid Percent Cumulative Percent
17.0
17.0
27.2
44.2
23.8
67.9
13.2
81.1
18.9
100.0
100.0
Valid Percent Cumulative Percent
35.5
35.5
54.0
89.4
10.6
100.0

الخبرة سنوات
Frequency
Percent
45
17.0
77
29.1
55
20.8
88
33.2

سنة من أقل
2-5 سنة
6-10 سنة
 من أكثر11 سنة
Total

Valid

100.0

العمر
Percent
17.0
27.2
23.8
13.2
18.9

Total

دون وما دبلوم
بكالوريوس
عليا دراسات

Valid Percent Cumulative Percent
72.5
72.5
27.5
100.0

265

100.0
Valid Percent Cumulative Percent
17.0
17.0
29.1
46.0
20.8
66.8
33.2
100.0

100.0

100.0

المبيعات إدارة
اإلنتاج إدارة
التوريد سلسلة إدارة
المشتريات إدارة

Frequency
131
30
49
55

Percent
49.4
11.3
18.5
20.8

Valid Percent
49.4
11.3
18.5
20.8

Total

265

100.0

100.0

القسم
Cumulative Percent
49.4
60.8
79.2
100.0

المتجر أسم

Valid

كارفور
مول سامح
مول ياسر
مول كريم
أخرين

Frequency
44
32
45
24
120

Percent
16.6
12.1
17.0
9.1
45.3

Valid Percent
16.6
12.1
17.0
9.1
45.3

Total

265

100.0

100.0

Cumulative Percent
16.6
28.7
45.7
54.7
100.0

FACTOR
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

.703
383.017
10
.000
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Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance
Cumulative %
2.606
52.126
52.126
2.606
52.126
52.126
.953
19.055
71.181
84.965

Component
1
2

13.784

.689

3

94.060

9.095

.455

4

100.000

5.940

.297

5

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
 .650تستعمل متاجر التجزئة العطاءات اإللكترونية في عملها.
 .683تبنى متاجر التجزئة العالقة مع مقدمو العطاءات على أساس المعرفة المسبقة.
 .713تخفض متاجر التجزئة التكاليف التسويقية المدفوعة على اإلعالنات التجارية عند استخدام العطاءات اإللكترونية.
 .831تعزز متاجر التجزئة تفعيل استخدام العطاءات اإللكترونية في معامالتها.
 .720تطور متاجر التجزئة برامج تدريبيه للتعامل مع العطاءات اإللكترونية عبر اإلنترنت.
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Factor Analysis
.788
328.324
10
.000
Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
2.648
52.966
52.966

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Total
% of Variance
Cumulative %
1
2.648
52.966
52.966
2
.799
15.973
68.939
81.142

12.203

.610

3

91.342

10.200

.510

4

100.000

8.658

.433

5

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
 .646توفر متاجر التجزئة وسائل استعالم عن الفواتير اإللكترونية الغير مسدده بسهوله وأقل جهد.
 .742تستخدم متاجر التجزئة الفوترة اإللكترونية من اجل تخزين بيانات الشراء والموردين.
 .757تبدي متاجر التجزئة توجها نحو الفوتره اإللكترونية في كل معامالتها.
 .744تمتلك متاجر التجزئة مرونة عالية في استخراج الفواتير اإللكترونية.
 .744تعتبر متاجر التجزئة الفواتير اإللكترونية مصدرا مهم للبيانات.
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Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Factor Analysis
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Total
% of Variance
Cumulative %
1
3.115
62.301
62.301
2
.689
13.774
76.074
3

.428

8.553

84.628

4

.424

8.477

93.104

5

.345

6.896

100.000

.838
525.458
10
.000
Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
3.115
62.301
62.301

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
. تستخدم متاجر التجزئة نظام الدفع االلكتروني في اتمام عملية الشراء.807
. تشجع متاجر التجزئة امتالك بطاقة ائتمانيه مسبقة الدفع.805
. تعزز متاجر التجزئة الثقة باستالم وصوالت الدفع المباشرة االلكتروني.822
. تشجع متاجر التجزئة على تفعيل خاصيه الدفع اإللكتروني.731
. تسعى متاجر التجزئة الى إجراء حمالت ترويجيه تحث على استخدام الدفع اإللكتروني.778
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Factor Analysis
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Total
% of Variance
1
3.428
68.557
2
.532
10.636

Cumulative %
68.557
79.192

3

.416

8.315

87.508

4

.344

6.872

94.380

5

.281

5.620

100.000

.867
683.782
10
.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
3.428
68.557
68.557

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
. تمتلك متاجر التجزئة الثقة بين جميع االطراف.842
. توفر متاجر التجزئة المرونة في معامالت سالسل التوريد.832
. تنظم متاجر التجزئة خطه رقابية لتقييم األداء.841
. تخطط متاجر التجزئة باستمرار لمواجهه أي ظروف طارئه.859
. تسعى متاجر التجزئة على توزيع األدوار على موظفيهم بما يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.762
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.
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Factor Analysis
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Total
% of Variance
1
2.690
53.790
2
.722
14.448

Cumulative %
53.790
68.238

3

.676

13.523

81.761

4

.491

9.811

91.573

5

.421

8.427

100.000

.800
340.890
10
.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
2.690
53.790
53.790

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa

التوريد سالسل مع الشراء بخصوص المعلومات التجزئة متاجر تشارك.
التوريد سلسة ضمن االخرى االطراف أهداف مع أهدافها التجزئة متاجر تطابق.
التوريد سالسل في أطراف مع والخبرات المعارف التجزئة متاجر تشارك.
التوريد سلسلة أطراف بقية مع المتاحة الموارد التجزئة متاجر تتقاسم.
بينهم فيما التواصل وتعزز الموردين مع عالقتها التجزئة متاجر تطور.
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Component
1
.662
.756
.807
.712
.722
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RELIABILITY
/VARIABLES=ET1 ET2 ET3 ET4 ET5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.769
5

RELIABILITY
/VARIABLES=EI1 EI2 EI3 EI4 EI5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.776
5

RELIABILITY
/VARIABLES=EP1 EP2 EP3 EP4 EP5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.848
5

RELIABILITY
/VARIABLES=PER1 PER2 PER3 PER4 PER5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.885
5

RELIABILITY
/VARIABLES=COL1 COL2 COL3 COL4 COL5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.781
5

T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET
/CRITERIA=CI(.95).
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One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

.04371

.71148

4.1283

.04125

.67148

3.7396

.04504

.73325

3.8151

.04898

.79731

3.8906

.04813

.78350

3.7472

.03282

.53424

3.8642

N
اإللكترونية العطاءات التجزئة متاجر تستعمل
265
.عملها في
العطاءات مقدمو مع العالقة التجزئة متاجر تبنى
265
.المسبقة المعرفة أساس على
التسويقية التكاليف التجزئة متاجر تخفض
 265استخدام عند التجارية اإلعالنات على المدفوعة
.اإللكترونية العطاءات
العطاءات استخدام تفعيل التجزئة متاجر تعزز
265
.معامالتها في اإللكترونية
مع للتعامل تدريبيه برامج التجزئة متاجر تطور
265
.اإلنترنت عبر اإللكترونية العطاءات
االلكترونية العطاءات
265
One-Sample Test
Test Value = 3
t
df

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper

Sig. (2-tailed) Mean
Difference

1.2144

1.0422

1.12830

.000

264

.8208

.6584

.73962

.000

264

.9038

.7264

.81509

.000

264

.9870

.7941

.89057

.000

264

.8419

.6524

.74717

.000

264

.9288

.7995

.86415

.000

264

العطاءات التجزئة متاجر تستعمل
25.816
.عملها في اإللكترونية
مقدمو مع العالقة التجزئة متاجر تبنى
 17.931المعرفة أساس على العطاءات
.المسبقة
التكاليف التجزئة متاجر تخفض
اإلعالنات على المدفوعة التسويقية
18.096
العطاءات استخدام عند التجارية
.اإللكترونية
استخدام تفعيل التجزئة متاجر تعزز
18.183
.معامالتها في اإللكترونية العطاءات
تدريبيه برامج التجزئة متاجر تطور
 15.524عبر اإللكترونية العطاءات مع للتعامل
.اإلنترنت
االلكترونية العطاءات
26.331
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T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=EI1 EI2 EI3 EI4 EI5 EI
/CRITERIA=CI(.95).
One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

.04675

.76104

4.0189

.04566

.74324

3.5396

.04720

.76833

3.6981

.05402

.87934

3.5208

.04804

.78202

3.9019

.03517

.57257

3.7358

N
الفواتير عن استعالم وسائل التجزئة متاجر توفر
265
.جهد وأقل بسهوله مسدده الغير اإللكترونية
من اإللكترونية الفوتره التجزئة متاجر تستخدم
265
.والموردين الشراء بيانات تخزين اجل
الفوتره نحو توجها التجزئة متاجر تبدي
265
.معامالتها كل في اإللكترونية
استخراج في عالية مرونة التجزئة متاجر تمتلك
265
.اإللكترونية الفواتير
اإللكترونية الفواتير التجزئة متاجر تعتبر
265
.للبيانات مهم مصدرا
االلكترونية الفوترة
265
One-Sample Test
Test Value = 3
t
df

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper

Sig. (2-tailed) Mean
Difference

1.1109

.9268

1.01887

.000

264

.6295

.4497

.53962

.000

264

.7910

.6052

.69811

.000

264

.6271

.4144

.52075

.000

264

.9965

.8073

.90189

.000

264

.8051

.6666

.73585

.000

264

استعالم وسائل التجزئة متاجر توفر
 21.794مسدده الغير اإللكترونية الفواتير عن
.جهد وأقل بسهوله
الفوتره التجزئة متاجر تستخدم
 11.819بيانات تخزين اجل من اإللكترونية
.والموردين الشراء
نحو توجها التجزئة متاجر تبدي
14.791
.معامالتها كل في اإللكترونية الفوتره
في عالية مرونة التجزئة متاجر تمتلك
9.640
.اإللكترونية الفواتير استخراج
الفواتير التجزئة متاجر تعتبر
18.774
.للبيانات مهم مصدرا اإللكترونية
االلكترونية الفوترة
20.921

T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EPay
/CRITERIA=CI(.95).
One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

.05528

.89981

3.4566

.05374

.87481

3.4717

.05224

.85049

3.7698

.05404

.87978

3.4151

.05070

.82534

3.5396

.04196

.68314

3.5306

N
االلكتروني الدفع نظام التجزئة متاجر تستخدم
265
.الشراء عملية اتمام في
ائتمانيه بطاقة امتالك التجزئة متاجر تشجع
265
.الدفع مسبقة
وصوالت باستالم الثقة التجزئة متاجر تعزز
265
.االلكتروني المباشرة الدفع
الدفع خاصيه تفعيل على التجزئة متاجر تشجع
265
.اإللكتروني
حمالت إجراء الى التجزئة متاجر تسعى
265
.اإللكتروني الدفع استخدام على تحث ترويجيه
االلكتروني الدفع
265
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One-Sample Test
Test Value = 3
t
df

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper

Sig. (2-tailed) Mean
Difference

.5654

.3478

.45660

.000

264

.5775

.3659

.47170

.000

264

.8727

.6669

.76981

.000

264

.5215

.3087

.41509

.000

264

.6395

.4398

.53962

.000

264

.6132

.4479

.53057

.000

264

الدفع نظام التجزئة متاجر تستخدم
8.261
.الشراء عملية اتمام في االلكتروني
بطاقة امتالك التجزئة متاجر تشجع
8.778
.الدفع مسبقة ائتمانيه
باستالم الثقة التجزئة متاجر تعزز
14.735
.االلكتروني المباشرة الدفع وصوالت
تفعيل على التجزئة متاجر تشجع
7.681
.اإللكتروني الدفع خاصيه
إجراء الى التجزئة متاجر تسعى
 10.643استخدام على تحث ترويجيه حمالت
.اإللكتروني الدفع
االلكتروني الدفع
12.643

T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=PER1 PER2 PER3 PER4 PER5 PER
/CRITERIA=CI(.95).

Std. Error Mean
.04691

One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
265
3.9849
.76361

.04892

.79641

3.9019

265

.05166

.84104

3.7849

265

.04714

.76737

4.0453

265

.04660

.75856

3.9358

265

.03994

.65018

3.9306

265

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper

One-Sample Test
Test Value = 3
)Sig. (2-tailed
Mean
Difference

df

.االطراف جميع بين الثقة التجزئة متاجر تمتلك
معامالت في المرونة التجزئة متاجر توفر
.التوريد سالسل
.األداء لتقييم رقابية خطه التجزئة متاجر تنظم
أي لمواجهه باستمرار التجزئة متاجر تخطط
.طارئه ظروف
على األدوار توزيع على التجزئة متاجر تسعى
.وقدراتهم مهاراتهم مع يتناسب بما موظفيهم
التوريد سلسلة أداء

t

1.0773

.8925

.98491

.000

264

20.996

.9982

.8056

.90189

.000

264

18.435

.8866

.6832

.78491

.000

264

15.192

1.1381

.9525

1.04528

.000

264

22.175

1.0276

.8441

.93585

.000

264

20.083

1.0092

.8519

.93057

.000

264

23.299

جميع بين الثقة التجزئة متاجر تمتلك
.االطراف
في المرونة التجزئة متاجر توفر
.التوريد سالسل معامالت
رقابية خطه التجزئة متاجر تنظم
.األداء لتقييم
باستمرار التجزئة متاجر تخطط
.طارئه ظروف أي لمواجهه
توزيع على التجزئة متاجر تسعى
مع يتناسب بما موظفيهم على األدوار
.وقدراتهم مهاراتهم
التوريد سلسلة أداء
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T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=COL1 COL2 COL3 COL4 COL5 COL
/CRITERIA=CI(.95).
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
بخصوص المعلومات التجزئة متاجر تشارك
265
4.0528
.76193
.04680
.التوريد سالسل مع الشراء
أهداف مع أهدافها التجزئة متاجر تطابق
265
3.8679
.72920
.04479
.التوريد سلسة ضمن االخرى االطراف
مع والخبرات المعارف التجزئة متاجر تشارك
265
3.9962
.67699
.04159
.التوريد سالسل في أطراف
بقية مع المتاحة الموارد التجزئة متاجر تتقاسم
265
3.7849
.70372
.04323
.التوريد سلسلة أطراف
الموردين مع عالقتها التجزئة متاجر تطور
265
3.8642
.73110
.04491
.بينهم فيما التواصل وتعزز
التوريد سلسلة أداء في التعاون
265
3.9132
.52672
.03236
One-Sample Test
Test Value = 3
t
df
)Sig. (2-tailed
Mean
95% Confidence Interval of the
Difference
Difference
Lower
Upper
المعلومات التجزئة متاجر تشارك
22.494
264
.000
1.05283
.9607
1.1450
.التوريد سالسل مع الشراء بخصوص
مع أهدافها التجزئة متاجر تطابق
سلسة ضمن االخرى االطراف أهداف
19.376
264
.000
.86792
.7797
.9561
.التوريد
المعارف التجزئة متاجر تشارك
سالسل في أطراف مع والخبرات
23.955
264
.000
.99623
.9143
1.0781
.التوريد
المتاحة الموارد التجزئة متاجر تتقاسم
18.157
264
.000
.78491
.6998
.8700
.التوريد سلسلة أطراف بقية مع
مع عالقتها التجزئة متاجر تطور
19.241
264
.000
.86415
.7757
.9526
.بينهم فيما التواصل وتعزز الموردين
التوريد سلسلة أداء في التعاون
28.223
264
.000
.91321
.8495
.9769
T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=ET EI EPay EPur PER COL
/CRITERIA=CI(.95).
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
االلكترونية العطاءات
265
3.8642
.53424
.03282
االلكترونية الفوترة
265
3.7358
.57257
.03517
االلكتروني الدفع
265
3.5306
.68314
.04196
االلكتروني الشراء
265
3.7102
.54027
.03319
التوريد سلسلة أداء
265
3.9306
.65018
.03994
التوريد سلسلة أداء في التعاون
265
3.9132
.52672
.03236
One-Sample Test
Test Value = 3
t
df
Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
االلكترونية العطاءات
26.331
264
.000
.86415
.7995
.9288
االلكترونية الفوترة
20.921
264
.000
.73585
.6666
.8051
االلكتروني الدفع
12.643
264
.000
.53057
.4479
.6132
االلكتروني الشراء
21.399
264
.000
.71019
.6448
.7755
التوريد سلسلة أداء
23.299
264
.000
.93057
.8519
1.0092
التوريد سلسلة أداء في التعاون
28.223
264
.000
.91321
.8495
.9769

CORRELATIONS
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/VARIABLES=ET EI EPay EPur PER COL
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
العطاءات
االلكترونية
االلكترونية العطاءات

االلكترونية الفوترة

االلكتروني الدفع

االلكتروني الشراء

التوريد سلسلة أداء

سلسلة أداء في التعاون
التوريد

Pearson
Correlation

Correlations
الفوترة
الدفع
االلكترونية
االلكتروني

Sig. (2-tailed)

سلسلة أداء
التوريد

أداء في التعاون
التوريد سلسلة

.753**

.703**

.892**

.638**

.530**

.000

.000

.000

.000

.000

265

265

265

265

265

.753**

1

.733**

.910**

.629**

.562**

.000
265

265

.000
265

.000
265

.000
265

.000
265

.703**

.733**

1

.912**

.612**

.609**

.000
265

.000
265

265

.000
265

.000
265

.000
265

.892**

.910**

.912**

1

.690**

.630**

.000
265

.000
265

.000
265

265

.000
265

.000
265

.638**

.629**

.612**

.690**

1

.541**

.000
265

.000
265

.000
265

.000
265

265

.000
265

.530**

.562**

.609**

.630**

.541**

1

.000

.000

.000

.000

.000

265

265

265

265

1

Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation

الشراء
االلكتروني

265

N
265
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

265

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT PER
/METHOD=ENTER ET EI EPay
/SCATTERPLOT=(PER ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID).
Model

Std. Error of the
Durbin-Watson
Estimate
1
.692a
.479
.473
.47202
1.875
a. Predictors: (Constant),  االلكتروني الدفع,  االلكترونية العطاءات, االلكترونية الفوترة
b. Dependent Variable: التوريد سلسلة أداء
ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Regression
53.451
3
17.817
79.967
.000b
1

R

Residual
Total

R Square

Model Summaryb
Adjusted R Square

58.152

261

111.602

264

a. Dependent Variable: التوريد سلسلة أداء
b. Predictors: (Constant),  االلكتروني الدفع,  االلكترونية العطاءات, االلكترونية الفوترة

.223

