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أثر تتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية نظام التموضع العالمي على الميزة التنافسية 
 األغذية األردنيةفي شركات صناعة 
 :إعداد

 إياس محمود أبو الرب
 إشراف:

 الدكتور عبد العزيز أحمد الشرباتي
 صالملخ  

 موضع العالمينظام التالدراسة الى بيان أثر تتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية  هذه هدفت
 .على الميزة التنافسية في شركات صناعة األغذية األردنية

ها ير تم تطو لتي الجمع البيانات و االستبانة  استخدامتم وقد  ،سببيةو  وصفية الدراسة هذه تعتبر
غذية تم استهداف جميع شركات األبمساعدة لجنة التحكيم. و على الدراسات السابقة لهذا الغرض بناء 

، شركة 28والتي تستخدم تقنية نظام التموضع العالمي وعددها  المسجلة في غرفة صناعة األردن
، استبانة تم توزيعها 181ة من أصل استبان 134ختيار عينة. تم استرجاع وهذا يلغي الحاجة ال

، التأكد من التوزيع الطبيعي، الصدق، الثبات، االرتباط للتحليل، وبعد ان تموكانت جميعها صالحة 
 تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لفحص الفرضيات.

)تتبع  بأبعادها (GPS)وأظهرت النتائج ان هناك تطبيق متوسط لتتبع سلسلة التوريد بتقنية 
سية بأبعادها لميزة التنافتطبيق متوسط لمستوى هناك وان  الموردين، تتبع الداخلي، تتبع الزبائن(

لة التوريد ستتبع سلأبعاد ، واظهرت النتائج ان هناك عالقة بين جودة، التكلفة، المرونة، السرعة()ال
الميزة التنافسية. وأخيرا هناك أثر لتتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية أبعاد و  (GPS)باستخدام تقنية 

(GPS)  أخيرا كان  ،تتبع الزبائنثم  تتبع الداخليلل كان األثر األكبر حيثالتنافسية، على الميزة
 على الميزة التنافسية. لتتبع الموردين سلبي أثر هناك

 (GPS)ة تتبع سلسلة التوريد بتقنيبتطبيق صناعة األغذية األردنية  شركات الدراسةتوصي 

أفضل ألنها تؤثر على بعضها البعض، كما توصي باستخدام أكبر لتتبع بعناصرها مجتمعه بشكل 
 الموردين.

 ، نظام التموضع العالمي.، الميزة التنافسية(GPS)الكلمات المفتاحية: تتبع سلسلة التوريد 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of supply chain tracking utilizing 

technology of global positioning system on competitive advantage in Jordanian Food 

Industry Companies. 

This study is considered as descriptive and cause effect study, the data were collected 

from by questionnaire, which developed based on previous studies and referee committee. 

All industry food companies, which registered in Jordanian Chamber of Industry and use 

GPS are targeted, which negate the need for sampling. Data collected from 134 out of 

180, which have been distributed. All returned questionnaires were suitable for further 

analysis. After testing normality, validity, reliability, and correlation between variables, 

the multiple regressions were used to check the hypothesis. 

The results show there is moderate implementation of supply chain tracking by (GPS) 

technology dimensions (suppliers tracking, indoor tracking, customer tracking) and the 

level of implementation of competitive advantage dimensions (quality, cost, flexibility, 

speed) were also moderate. The results show that there is relationship between the supply 

chain tracking (GPS) dimensions and the competitive advantage dimensions. Finally, 

results indicate that supply chain tracking by (GPS) dimensions affect competitive 

advantage dimensions where indoor tracking was having the highest effect followed by 

customer tracking, while suppliers tracking was having negative effect on competitive 

advantage.  

Study recommends that industrial food companies should implement all supply chain 

tracking by (GPS) together since they are interrelated. Also, they should capitalize their 

efforts to improve suppliers’ tracking.  

Keywords: Supply Chain Tracking, Global-Positioning System, Competitive 

Advantage.
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 :الفصل األول
 اخلفية الدراسة وأهميته

 مقدمةال 1-1

 الشركات علىوالتي يجب  األولويات المهمة من تهافي كل حلقا التوريد ةسللس تتبع عتبري

من لحظة خروج المواد األولية من مخازن الموردين الى ان تصبح منتجات  دقيقةبصورة  راقبتهام

 ةتبع سلسلوتبرز أهمية ت ،بالصورة المطلوبة النهائي للزبونووصولها وخدمات يمكن طرحها باألسواق 

ة سوف تؤثر بالنتيج واللوجستية، والتي الموجود في خدمات اإلمداد والتزويد التوريد بسبب التعقيد

ما كان هناك لذلك كل (.سرعةال ،المرونة ،التكلفة ،)بالجودة ةللشركات المتمثل على الميزة التنافسية

ف يعطينا والذي سو  جودة المدخالت ذلك يضمن سوف لسلسلة التوريد بصورة صحيحة ودقيقةتتبع 

موثوقية منتجات الشركات لدى والذي يعمل على خفض التكاليف وزيادة  الجودة،منتجات عالية 

 .زبائنال

لى ع ساهمت التكنولوجيا بشكل كبير بتحسين إنتاجية الشركات لما تقوم به من دور فعال

األنشطة التي تقوم بها، لذلك اتجهت انظار الشركات للبحث عن تقنيات من شأنها رفع مستوى 

ألولية للشركة يل عملية تدفق المواد افي تسه المتابعة والرقابة في تتبع سلسلة التوريد والتي تساعد

ات وتوفير الوقت والجهد، ومع توفر شبك ضبط جودة المنتجات والخدماتو  الستمرار عمليات اإلنتاج

والتي تعتبر  (GPS) باستخداماإلنترنت والتقنيات المرتبطة بها قامت الشركات بإضافة تقنية التتبع 

سهيل سير والتي تعمل على تالمواقع والمسارات  وتحديدمن التقنيات الموثوق بها في عملية التتبع 

 .(Johnson, 2009)ا أنشطته عمليات سلسلة التوريد بجميع
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بأنه  (GPS)ويشار له  (Global Positioning System)عرف نظام التموضع العالمي 

ستشعرات يعمل من خالل م تسيطر علية الواليات المتحدة األمريكية نظام تتبع عبر األقمار الصناعية

تقوم بإرسال إشارات الى تلك األقمار تحولها الى بيانات ترسلها لمستقبالت على األرض وظيفتها 

لمسارات التي ا ألفضلتحديد المواقع ومتابعة األجسام المتحركة والثابتة في الوقت الفعلي واقتراح 

ثيرة ويمكن استخدامها بمجاالت ك ،الجهدإيجابي في توفير الوقت و  أثريمكن ان تسلكها مما لها من 

  (Gov, 2016). مسواء كانت عسكرية او مدنية او تجارية في جميع انحاء العال

اصة خ الى قوة المنافسة بين الشركات،أدت التحوالت والتطورات في شتى المجاالت والميادين 

 حيث تأثرت ،جميع مجاالتهافي سريعة فيما يتعلق بالثورة التكنولوجية وما يصاحبها من تطورات 

ا بشكل يومنا هذا تعتمد عليه في نشطةباتت جميع األو  في هذه التغيرات والتطورات نشطةكافة األ

متعلقة وخاصة ال ان تتبناها في اعمالها إلى شركاتالواحي الحياة والتي دفعت نأساسي في كافة 

ا ت الى ادخال التقنيات بكل اشكالهتحول الشركاشهدت السنوات األخيرة  .داء هذه االعمالأ بكيفه

 الجودةير بأعلى معاي تنفيذ تلك العمليات بالشكل المطلوب جيد علىفي عملياتها لما لها من أثر 

(Calatayud, et.al 2019). ا مداء عالي الدقة وخاصه فيالها يتطلب أعمإن قيام هذه الشركات بأ

أصبح  قنيات الحديثة،لتلالشركات  ومع مواكبة ،الخاصة بها وقنوات التوزيع التوريد ةسلسل يتعلق بتتبع

حصول  نفيما يتعلق بالتوريد والتوزيع وأ من السهل على هذه الشركات الدخول في االسواق والمنافسة

و يات التوريد الداخلية اداء عالي سواء كان في عملات على ميزة تنافسيه يتطلب وجود أالشرك

ت عمال هذه الشركال التوريد أثر قوي ذو ميزة منعكسه على أداء أحيث أن لتتبع سال لخارجيةا

 . (2117 الرفاعي،) دارة في الشركةمستويات اإل كافةبعة المستمرة من ويتطلب المتا
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لتوريد والتي ا تتبع سلسلةالبحث عن ميزتها في  تنافسا حادا في ن تشهدوبما ان الشركات اآل

لدراسة قمت بعمل هذه ا ،(سرعةال ،المرونة ،التكلفة )الجودة،لديها  ز من أبعاد الميزة التنافسيةتعز 

 سيةشأنها ان تدعم وتحسن من الميزة التناففي ضوء المستجدات ضمن تكنولوجيا التتبع والتي من 

 التوريد لةسيتضح مما سبق بأن هناك احتمالية وجود أثر لتتبع سل األردنية. صناعة األغذيةلشركات 

لفحص  ر واضحمؤش المتمثلة )تتبع الموردين، تتبع داخلي، تتبع الزبائن( والذي يعطينا (GPS) بتقنية

الميزة التنافسية المتمثلة )الجودة، التكلفة، المرونة، السرعة( ومن هنا برزت أهمية البحث لما سيضيفه 

 من تحسين على الميزة التنافسية لدى شركات صناعة األغذية.

  أهداف الدراسة 1-2

 :األهداف التالية إلى تحقيق يرئيس الدراسة بشكل هذه تهدف

 ،)تتبع موردينبعناصرها  (GPS)بتقنية  تتبع سلسلة التوريدمستوى تطبيق  التعرف على .1

 نية.األرد صناعة األغذيةي شركات ( فالزبائنتتبع  ،تتبع داخلي

رعة( بعناصرها )الجودة، التكلفة، المرونة، الس الميزة التنافسية تطبيق التعرف على مستوى .2

 في شركات صناعة األغذية األردنية.

)تتبع الموردين،  (GPS)تتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية  عناصر عالقة بينال التعرف على .3

شركات ي )الجودة، التكلفة، المرونة، السرعة( ف الميزة التنافسيةعناصر تتبع الداخلي، تتبع الزبائن( و 

 .صناعة األغذية األردنية

)تتبع الموردين، تتبع الداخلي، تتبع  (GPS)بتقنية  التوريد سلسلة تتبعأثر التعرف على  .4

ة في شركات صناعة األغذي (سرعةال، المرونة ،التكلفة، الجودة) لميزة التنافسيةا على الزبائن(

 .األردنية
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تقديم توصيات للمدراء وأصحاب القرار تبين عملية التحسين على العناصر التي تحافظ على  .5

 .(GPS)باستخدام تقنية الميزة التنافسية الناتج من تتبع سالسل التوريد 

 أهمية الدراسة 1-3

ميزة ال على (GPS)بتقنية  التوريد سلسلة تتبع ثرأ تبينهمية هذه الدراسة في أنها تكمن أ

 وتظهر أهمية الدراسة من خالل: ،األردنية صناعة األغذيةشركات  في التنافسية

لتوريد على ا ةبع سلسلتت أثرن الدراسات الحديثة في مجال تعد هذه الدراسة م األهمية العلمية:

، وتفتح آفاقا ية تحسينهاوكيف (GPS)صناعة األغذية باستخدام تقنية في شركات  الميزة التنافسية

جديدة للباحثين لتناول هذا الموضوع من جوانب مختلفة وذلك بهدف الوصول إلى دراسات أشمل 

وسيعمل على إثراء المكتبة العربية بموضوع  في دعم األدب النظري بشكل عام سيساهماألمر الذي 

التتبع بالطريق  الخروج من موضوع وهو (GPS) بتقنية نظام التموضع العالميتتبع سلسلة التوريد 

 .التقليدية الى التتبع بالطريق التقنية

 ةتتبع سلسلل اآلثار المحتملةالتعرف على في  المساعدة هذه الدراسةل يمكن: التطبيقيةاألهمية 

ون لتك ،عوامل الميزة التنافسية وأثرها علىومعرفة مواطن القوة والضعف ، (GPS)بتقنية  التوريد

الضوء على  لتسليط باإلضافة ،تطورها ودعم صناعة األغذية شركاتبتغذية راجعة لمحاولة النهوض 

ة صناعبغي التركيز عليها من قبل شركات والتي ين (GPS)بتقنية  التوريد ةأهم جوانب تتبع سلسل

  .عمالهاأل لدعم الميزة التنافسية األردنية األغذية

 مشكلة الدراسة 1-4

 صناعة األغذيةفي إحدى شركات  لي شخصيامن واقع عم لدراسةمشكلة ا أهمية ظهرت

توالف  أن هناكب من خالل الجوالت التفتيشية على األسواق ونقاط البيع النهائية وحظحيث ل، يةاألردن
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أن ذلك ناتج بين السبب بت ،كبيرة بالمنتجات ومن خالل سؤال تجار الجملة والتجزئة عن سبب التالف

عدم االلتزام من قبل الشركة بتوصيل المنتجات بالوقت المناسب والسرعة المطلوبة مما انعكس عن 

ذلك سلبا على الجودة والتكلفة، حيث تم رفع تقارير لإلدارة المسؤولة داخل الشركة لمتابعة المشكلة 

يجاد حل  (GPS)ية نمن خالل ما سبق تم عمل الدراسة لبيان أثر تتبع سلسلة التوريد بتقو  ،لها وا 

 على الميزة التنافسية في شركات صناعة األغذية األردنية.

عدم  في رعةسالو  ةالمرونو  والتكلفة من ناحية الجودة الميزة التنافسيةمشكلة الشركات في تكمن 

ورقابة المواد الداخلة في عمليات اإلنتاج مما ينتج عن ذلك انخفاض مستوى الجودة للمنتجات  متابعة

والذي يؤثر على التكلفة بالزيادة نتيجة عوامل كثيرة باإلضافة لضعف المرونة المطلوبة لالستجابة 

 عمالهاأشركات بالعلى  سلبا مما ينعكس الوقت المحدد االلتزام بالتسليم فيللمتغيرات الخارجية وعدم 

دبيات والدراسات السابقة مراجعة األ وبعد .(Krajewski& Ritzman, 2012) ويؤثر على بقاؤها

التوريد على  ةسللنه يمكن قياس أثر تتبع سأوجد  ميزة التنافسيةفي تتبع سالسل التوريد وال تعلقةالم

أعمالها في  ستمار  معظم الشركات وألن (.سرعةودة والتكلفة والمرونة وال)الج ةالمتمثل ميزة التنافسيةال

 ،وف األسواقوتغير ظر  زبائنالمستمر في حاجات ورغبات ال تتميز بالمنافسة الشديدة والتغيربيئة 

 ة تنافسيةنفس القطاع بميز  على الشركات أن تتفرد عن غيرها من الشركات العاملة فيذلك توجب سي

بعيدة المدى.  ةاستراتيجيالبيئية المتغيرة وتحقيق أهداف من التكيف والبقاء في ظل الظروف  هاتمكن

 اللوجستيةات في العملي مواكبة التقنيات ن أهمهامو الشركات وبسبب التحديات الكثيرة التي تواجهها 

 ذلكطلب يت، زبائنمع كل من الموردين وال اإلدارةووجود تباين في مستوى  وقصر دورة حياة المنتج

 تهاميز  حسينت تمكنها من بتقنيات سلسلة التوريد في تتبع لتكامالعلى  بأن تركز شركاتمن ال

 .Palma, et.al 2014)) التنافسية
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تواجه الكثير من الشركات تحديات في كيفية قيامها بأعمالها بأعلى معايير الجودة، وللقيام لذلك 

ال على توريد، وأن لتتبع سالسل التوريد أثر فعال ةسلسلل متابعة معقدة ودقيقة عمال تتطلببهذه األ

 تما ينعكس على جوده ما تقدمه هذه الشركات من سلع وخدمام ألعمالها هذه الشركات تأديةكيفية 

(Attaran, 2007).  لتوريد مستوى تطبيق التتبع لسلسلة البيان أثر و ومن هنا تنبثق أسئلة الدراسة

الميزة  مستوىو  تبع الموردين، تتبع الداخلي، تتبع الزبائن(بعناصره )ت متغير مستقل (GPS)بتقنية 

 مستوىو متغير تابع وهل يوجد عالقة بينهما  )الجودة، التكلفة، المرونة، السرعة( التنافسية بأبعادها

 أثر المستقل على التابع.

 أسئلة الدراسة 1-8

 :االسئلة التاليةالدراسة تسعى لإلجابة عن  هذه

 الموردين، تتبع)تتبع  بعناصرها (GPS)باستخدام تقنية  مستوى تطبيق تتبع سلسلة التوريد ما .1

 ؟ األردنيةصناعة األغذية ي شركات ( فداخلي، تتبع الزبائن

في شركات  (سرعةالجودة، التكلفة، المرونة، ال) ابأبعاده الميزة التنافسية تطبيق ما مستوى .2

 ؟األردنية صناعة األغذية

بعناصرها )تتبع الموردين،  (GPS)باستخدام تقنية  ع سلسلة التوريدعالقة بين تتبهل يوجد  .3

 في شركات (ا )الجودة، التكلفة، المرونة، السرعةعادهبأب والميزة التنافسيةتتبع الداخلي، تتبع الزبائن( 

  األردنية؟ صناعة األغذية

بعناصرها )تتبع الموردين، تتبع  (GPS) ل يوجد أثر لتتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنيةه .4

  في شركات صناعة األغذية األردنية؟ الداخلي، تتبع الزبائن( على الميزة التنافسية
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 واالنحرافسيتم اإلجابة عن السؤال األول والثاني من خالل اإلحصاء الوصفي )المتوسطات 

بع سيتم الرا لينهم. والسؤابأما السؤال الثالث سيتم اإلجابة عنه من خالل فحص العالقة  المعياري(.

 اإلجابة عنه من خالل فحص الفرضيات التالية.

 فرضيات الدراسة 1-6

 :الرئيسية التاليةتركز هذه الدراسة على اختبار الفرضية 

01H:  باستخدام تقنية  التوريد ةلتتبع سلسلأثر ال يوجد(GPS) ع تتبردين، و المتتبع ) بعناصرها

   .(α≤0.05) عند ،األردنية صناعة األغذية شركاتفي  الميزة التنافسيةعلى  (زبائنالتتبع ، داخلي

 نموذج الدراسةأ 1-7

ير الدراسة وعناصرها، تم تطو في ضوء مراجعة الباحث للدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة 

 ة،دراسبال والمفاهيم المتعلقة بعادحيث يحتوي على األ ،(1-1)الشكل نموذج الدراسة الموضح في أ

تتبع ) تتمثل والتي (GPS) ةبتقني تتبع سالسل التوريدللمتغير المستقل بعاد الدراسة أوقد تم تحديد 

تغير كم نافسيةأبعاد الميزة التتحديد  فيما تم ،عمال الشركاتأل (زبائنتتبع ال ،داخليتتبع ال ،يندالمور 

 .Simple Modelنموذج بنائي في  (السرعة المرونة، التكلفة، ،الجودة) اتابع متمثل بأبعاده
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    نموذج الدراسةأ 12:ج وذالنم

 المتغير التابع                                                         المتغير المستقل       

 

 

 

 تم تطوير هذا األنموذج من قبل الباحث استنادا الى الدراسات السابقة كما يلي:
 .الزبائنتتبع ، الداخليتتبع  (kilubi, 2016) تتبع الموردين (،GPSبتقنية  تتبع سلسلة التوريد) وعناصره المستقل،فيما يتعلق بالمتغير 

(Martin& Evans, 2018) التنافسية(الميزة )وهو يتعلق بالمتغير التابع  فيما ، (Wamba, et.al 2015) .(،المرونة ،التكلفة الجودة، 
 .(Weller, et.al 2015) (،السرعة

 االجرائية الدراسة تعريفات 1-5

جميع األنشطة والعمليات  جرائيا بأنه تفاعلإ يعرف :(GPS)بتقنية  التوريد ةتتبع سلسل

قاس وت لتتبع الموردين والعمليات الداخلية والزبائن (GPS)تقنية بها  ساهمالتي تو الرقابية المتكاملة 

 .15-1من خالل عناصرها في االستبانة من سؤال 

الشركة  تربطبيانات من خالل قاعدة  نظام رقابي يتم أنه على إجرائيا يعرف :الموردينتتبع  

ن م مع الموردين ن التكامل بنشاطات التتبعالشركة م تمكن (GPS)التتبع  تقنيةمزودة ب مع الموردين

ها من لحظة خروج من المواد األوليةخالل الزامهم باستخدام تلك التقنية لتستطيع الشركة مراقبة 

 .5-1 ل أسئلة االستبانة منوتقاس من خال متبادلة بينهم تلك المواد وفق تقارير مخازنهم واستالم

ة ربط الشركة أقسامها بشبكة معلومات مزودة بتقني عبارة عن بأنه جرائياإعرف ي :الداخليتتبع 

تستطيع الشركة من خالله التحكم بحجم المخزون وتحديد مواقع المواد  (GPS)التتبع وتحديد المواقع 

    (GPS) تتبع سلسلة التوريد     

 تتبع الموردين 

 تتبع الداخلي 

  الزبائنتتبع 

 الميزة التنافسية 

 ،الجودة، التكلفة، المرونة)

(سرعةال  

H01 
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 لموقع اإلنتاج وأنشطة النقل والمناولة الداخليةاألولية داخل المخازن ومراقبة تدفق المواد األولية 

 .11-6وتقاس من خالل أسئلة االستبانة من 

جرائيا على أنه امتالك الشركة لبيانات زبائنها لالستدالل عليهم من خالل إعرف ي :الزبائنتتبع  

والتي تستطيع الشركة من خالل تلك الخاصية جدولتهم ضمن مناطق  (GPS)خاصية تحديد المواقع 

وتقسيمهم ضمن مسارات لخدمتهم وتوصيل المنتجات لهم، باإلضافة الستطاعة الشركة الوصول 

للزبائن الجدد ضمن مناطقها والتي ال تمتلك لهم بيانات بسهولة، وقدرتها على الوصول لمناطق 

 .15-11تبانة من وتقاس من خالل أسئلة االس جديدة

ة ما يميز الشركة من حيث جودة منتجاتها وتكلفتها ومرون بأنهاجرائيا إ عرفت ميزة التنافسية:ال

على المنافسين عب يص بطريقة تلك المنتجات للزبائن للمتغيرات البيئية وسرعة تسليمها استجابتها

 .35-16وتقاس من خالل أبعادها في االستبانة من سؤال  تقليدها

جرائيا بأنها عبارة عن منهج وسياسة واضحة تقوم الشركة وفقها بضبط لعملياتها إعرفت  :الجودة 

اإلنتاجية لتقديم منتجاتها وفق معايير عالمية بحيث تستخدم وسائل نقل مناسبة للمحافظة على 

نتجاتها مخصائص المنتجات أثناء عملية النقل، لتسليمها لزبائنها وفق توقعاتهم باإلضافة لتحسين 

 .21-16وتقاس من خالل أسئلة االستبانة من سؤال  وفق مساهمات الزبائن بآرائهم

عبارة عن خطة تضعها الشركة لتخفيض نفقاتها عن طريق أتمتة  بأنهاجرائيا إ تعرف كلفة:تال

زون خعملياتها اإلنتاجية واالستغالل األمثل لمواردها المتاحة واالعتماد على منحنى الخبرة وتقليل الم

 .25-21وتقاس من خالل أسئلة االستبانة من سؤال  وتطوير للمنتجات بتكلفة أقل
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 في لتغيراللمتغيرات الخارجية و  رة الشركة في االستجابةنها مهاأعلى  عرفت إجرائيا المرونة:

ا من حسب رغبتهم وامتالكها قدرات تمكنه على التنوع في المنتجات وقدرتها الزبائنات يطلب حجم

-26وتقاس من خالل أسئلة االستبانة من سؤال  دخول أسواق جديدة وتقديمها لعروض على منتجاتها

31. 

ها سلسلة من األنشطة تقوم من خاللها الشركة بتسليم منتجاتها لزبائنعرفت إجرائيا بأنها  :سرعةال

يل تقوم بتلبية طلبياتهم الطارئة وتنافس بتحسين خدمات التوصبالوقت المحدد والسرعة المطلوبة كما 

-31وتقاس من خالل أسئلة االستبانة من سؤال  وامتالكها للسرعة الالزمة لتطوير منتجات جديدة

35. 

 حدود الدراسة 1-9

 شركاتفي  على الميزة التنافسية (GPS)بتقنية  التوريد لسلةتتبع سأثر تناولت هذه الدراسة 

 ، وذلك ضمن الحدود التالية:األردنية األغذيةصناعة 

 .األردن صناعة األغذية في شركاتالدراسة على  اقتصرت الحدود المكانية:

تم انجاز الدراسة في فترة جائحة كرونا وكانت الفترة التي استغرقها اإلنجاز  الحدود الزمانية:

اتها وتحليلها وتحكيمها وتوزيعها وجمع بيانحوالي خمسة أشهر وهي الفترة التي تم بها تطوير االستبانة 

خراج الدراسة في صورتها النهائية.  وا 

المشتريات والمستودعات  مدراء استجابة بمدى تحددت نتائج هذه الدراسة الحدود البشرية:

عينة ك يةاألردن صناعة األغذية شركات في والمشرفين العاملين واإلنتاج والمبيعات ورؤساء األقسام

 الدراسة.لهذه 
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 (GPS)تقنية ب هذه الدراسة المتغير المستقل وهو تتبع سلسلة التوريد اعتمدت :العلمية الحدود

 الميزة التنافسية متغير التابع وهوال واعتمدت (،الزبائنالداخلي، تتبع  الموردين، تتبع )تتبع عناصرهب

 .(سرعةال، التكلفة، المرونة، )الجودة ابأبعاده

 محددات الدراسة  1-11 

دراسة بالتالي ال يمكن تعميم نتائج ال األردنية صناعة األغذيةشركات هذه الدراسة على  اقتصرت

، كما انها تم إنجازها في فترة كورونا وهي فترة كانت ذات محددات كبيرة بسبب اال في هذا القطاع

المباعدة للحفاظ على السالمة انها كانت تمنع من المقابالت بسبب متطلبات الصحة العامة في 

 العامة، لذلك يمكن عمل تلك الدراسة في فترة ما بعد كورونا ومقارنة النتائج.
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 :الثانيالفصل 
 الدراسات السابقةطار النظري و اإل

  المقدمة 2-1

 من تكون ي، ةهذه الدراسب متعلقةسات سابقة ادر وعلى  ومفاهيم الفصل على تعريفاتهذا  يحتوي

)تتبع الموردين، تتبع  بأبعادها (GPS)بتقنية  التوريدسلسلة  تتبع والذي يتطرق إلى كل من موضوع

 قةالات العدبيات والمؤلفات ذاألالرجوع إلى  خاللوبيان تعريفها كمفهوم من ( زبائن، تتبع الداخليال

ميزة اللمفهوم  هاإلى تناولضافة اإل، بيقها وفوائدها وأبعادها الرئيسيةوأهميتها، إضافة إلى عوائق تطب

 (سرعةال، مرونةالكلفة، تودة، الالج) اخذ تمحيث  ،اوأهم المواضيع ذات الصلة به اوتعريفه  التنافسية

ن متغيرات هذه التي تربط بي ةابقسلاأما جزئها الثاني تناول الدراسات ، كأبعاد لشرح الميزة التنافسية

 .الدراسة

 (GPS)مفهوم تقنية  2-2

بأنه نظام مالحة عبر  (Global Positioning System)يعرف نظام التموضع العالمي 

األقمار الصناعية يقوم باستقبال إشارات أرضية من خالل مستشعرات ويحلل هذه اإلشارات ويرسلها 

الى مستقبالت لها على شكل بيانات لالستفادة منها في تتبع ومراقبة األجسام على سطح األرض 

 الجويةمواقع في فترة زمنية فعلية حيث يعمل هذا النظام في جميع الظروف وتحديد ال

(Alexandrow, 2008). 

بأنها نظام مكون من ثالث قطاعات فضائية وارضية مكونة من وحدة  (GPS)كما عرفت تقنية 

 مدنيينوالمتلقين لهذه الخدمة عسكريين و  نتحكم تسيطر عليها القوات األمريكية ووحدة من المستخدمي

(O'connor, et.al 2019). 
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وعرفت تقنية التموضع العالمية بأنها تقنية المتابعة والرقابة واالستدالل وتحديد مواقع األشياء 

ستخدم في وت صناعية،الثابتة ومسارات األشياء المتحركة على األرض بفعل إشارات ترسل من أقمار 

العسكرية والمدنية والعلمية بدقة عالية وتعطي فائدة في توفير الوقت وتخفيض التكلفة جميع المجاالت 

 الالزمة لتنفيذ تلك العمليات.  

 (GPS) نبذة عن نشأة تقنية 2-3

الستخدامه في األغراض العسكرية   (GPS) نظام 1793أطلقت الحكومة األمريكية في عام 

لتنسيق  ،للجيش األمريكي وحلفائه البرية والبحرية والجويةللتغلب على المشاكل في أنظمة المالحة 

ية االطالق وفي بدا التصويب في األسلحة الموجهة، ةدقضمان التحركات بينها والوصول ألهدافهما و 

قمرا صناعيا واصبح هذا النظام جاهزا للعمل بشكل كامل في عام  24كان النظام يعمل من خالل 

حسين علية من خالل دمج عدة أنظمة سابقة قام بها علماء من مختبر بعد ان تم التطوير والت 1775

وضع الفيزياء التطبيقية وعلماء في الرياضيات ل تومختبرااألبحاث البحرية وشركة الفضاء الجوية 

 لتحديد الوقت الفعلي هامعادالت حسابية تقوم بحساب موقع األقمار مع اإلشارات التي تبث

.(Epstein, 1995)  

 (GPS)طريقة عمل نظام  2-4

خالل معادالت رياضية تعمل على حساب موقع القمر الصناعي من  من (GPS) يعمل نظام

خالل إشارات يقوم ببثها مع الوقت الفعلي لبث هذه اإلشارات ووقت استقبالها على اجهزه أرضية من 

ة واستقبالها يمكن للنظام معرف اإلشارةبث  وقت خالل ساعات ذرية عالية الدقة، وعن طريق مقارنة

اإلشارة وبالتالي حساب المسافة بين القمر وجهاز االستقبال، ومن خالل استقبال ثالث زمن ارسال 

يتم تحديد  نهابي باستخدام معادلة المثلثات وبحساب التقاطعمن ثالثة أقمار صناعية مختلفة و  إشارات
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ي يمكن ان تنشأ من العملية الحسابية عن الموقع على سطح األرض، ويتم تصحيح األخطاء الت

 Duncan, et.al). طريق تلقي إشارات أخرى من باقي األقمار وبالتالي زيادة دقة تحديد تلك المواقع

2016) 

 
  commons/9/9c/ConstellationGPS.gifikipedia14.wikimedia.org/https://upload/المصدر:            

 تدور في مداراتها حول األرض (GPS)يوضح حركة األقمار الصناعية  1 :0شكل 
 

 (GPS)مكونات نظام  2-8

من ثالثة اقسام وهي قسم الفضاء اذ يحتوي على منصات قاذفة تحمل  (GPS)يتكون نظام 

قمر تدور في مدارات حول  32-24األقمار الصناعية الى مداراتها وعدد هذه األقمار يتراوح من 

األرض اما القسم الثاني يتكون من محطات تحكم أرضية رئيسية ومحطات طوارئ وهوائيات 

 خيرالقسم األ اماالصناعية إضافة الى محطات رصد،  ألقماراالتي ترسلها  لإلشاراتومستقبالت 

ن يمتلكها ماليين من المستخدمين العسكريين والمدنيين والتجاريي للخدمة ستقبلةمن أجهزة م فيتكون

https://upload/
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 منها كنظام مالحة عالمي عالي الدقة ةستفادلال  (GPS)تقوم باستقبال البيانات المرسلة من نظام 

 (Wigren, 2020). األخرى حسب الحاجة لها اوأيضا باستخداماته

 
 

 (GPS)جندية أمريكية في وحدة تحكم أرضية بنظام  3: 0شكل                       (GPS)صاروخ يطلق قمر صناعي لنظام 2 :0شكل                   

   direct link( http://www.af.mil/news/story_media.asp?storyID=123027898(المصدر:          

 

 
 ( باستقبال بياناتها على أجهزة الحاسوب واألجهزة النقالةGPSمن خدمة ) ستفيدينصورة لم:4 :2 شكل              

  navigation.jpg-/commons/e/ef/Satelliteikipedia15.wikimedia.org/https://uploadالمصدر:

 (GPS)مجاالت استخدام وفوائد  6-2

قنيات من السهل إضافة ت أصبحنظرا للتطور في التكنولوجيا والتوسع في مجاالت استخدامها 

تشر وانالحواسيب  عندما ظهرتيمكن ان تساعدنا وتسهل علينا انجاز مهامنا اليومية،  لها أخرى

 تقنيات للحاسوب واالنترنت تعمل على تسيير اصبح من السهل اضافةاستخدام االنترنت   ابعده

قامت حكومة الواليات المتحدة االمريكية  عندما (Duncan, et.al 2016). رلنا بسهوله ويساعما

المدنية ظهرت فوائد  تلالستخداماواطالقه  العسكرية ضاألغراعلى  (GPS)بفك احتكار استخدام 

http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/060926-F-1234S-101.jpg
http://www.af.mil/news/story_media.asp?storyID=123027898
https://upload/
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استخدام النظام اذ تم استخدامه في األساس كتقنية للتتبع والمراقبة وتحديد  منكبيرة ال حصر لها 

 ندعفعلي في دراسة الظواهر الطبيعية الوقت لتحديد ال المواقع وتعدى ذلك الى استخدامه كأداة 

 ضالتصدعات في طبقات األر  التي تدرس الزالزل وحركة القارات والعلوم الجيولوجية ها مثلحدوث

.(Wigren, 2020)  واإلنقاذ كأداة للتفوق على عامل الوقت  اإلغاثةكما تم استخدامه في عمليات

وتعدى استخدامه الى ابعد من ذلك فأصبح يستخدم في حياتنا اليومية في العمليات البنكية والتحكم 

 إلمكاناتا من االستفادة من المزارعون يمكنفي شبكات الطاقة ونظام يستخدم في المساحة األرضية 

ظام المناسبة لزراعتها ويهدف استخدام هذا الن التكلفةوما  المزروعةمساحة الحساب ل لديهم  المتوفرة 

الى ذلك بأن  ةوباإلضافلتنفيذ االعمال بصورة فعالة واكثر امانا ويعطي نتائج اقتصادية مفيدة وجيدة 

 (O'connor, et.al 2019). كل استخداماته مجانية

 (GPS) بتقنية تتبع سالسل التوريد )المتغير المستقل( 2-7

بعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها ورفعت منظمة الجات القيود عن التجارة بين 

الدول انسجاما مع فكرة العولمة وظهور شركات ضخمة وكبيرة متعددة الجنسيات متخصصة في 

الحاجة  ها في أماكن متعددة ظهرتعمليات التوريد والنقل، وبسبب التوسع الجغرافي لمواقعها ولوجود

لمتابعة ومراقبة أنشطتها في جميع انحاء العالم بهدف سير تلك األنشطة بسهولة ويسر، لذلك اتجهت 

لتتبع وسائل النقل لديها سواء كانت بحرية او جوية او برية لما توفره  (GPS) تلك الشركات لتقنية 

في التوصيل في الوقت المناسب والسرعة المطلوبة تلك التقنية من امان في النقل ومساهمة فعالة 

 (.2121 وآخرون، البغدادي)

األنظمة األمنة والوحيدة المستخدمة تجاريا بسبب التطوير والتحسين من  (GPS)نظام يعتبر 

المستمر على احداثياته بحيث أصبحت المعلومات التي يعطيها دقيقة في تحديد المواقع والتتبع 
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والمراقبة في الوقت الفعلي، وألن المنتجات الغذائية تتميز بخصائص تجعلها قابلة للتلف بسرعة وألنها 

 في (GPS) قنيةتتنتقل آلالف األميال ويجب متابعتها متابعة حثيثة، تم اعتماد سالسل التوريد على 

ى الحالة ضمان وصولها علمتابعة المواد الغذائية اثناء عملية النقل لمتابعة ظروف تخزينها ونقلها و 

 .(Berney, 2008) عليهاالتي يجب ان تكون 

 

 (GPS)صورة توضح عملية تتبع وسائل نقل سلسلة التوريد بتقنية 5:2 شكل 

  GPSSupply Chain Basics: Tracking Trucks with  , G. (2008).Berny.المصدر:

صورة توضح تتبع وسائل النقل في سلسلة التوريد بتحديد موقعها اثناء عملية النقل والمسار 

في حالة اختالف درجة الحرارة التي يجب  أنذراالتي يجب ان تسلكه باإلضافة الى خاصية تعطي 

  .(Berney, 2008) بةوالمراقان يحفظ بها المنتج اثناء النقل وتقارير مفصلة أخرى مهمة للمتابعة 

 في تتبع سلسلة التوريد (GPS)فوائد استخدام  2-7-1

تستخدم الشركات التقنيات ألنها توفر لها فوائد كثيرة وتظهر فوائد استخدام نظام التموضع 

العالمي للشركات من خالل ضمان جودة منتجاتها اثناء النقل وضمان سالمة وسيلة النقل وتظهر 

، واستعادتها (GPS)الفائدة أيضا في حالة سرقة وسيلة النقل مع المنتجات فيمكن تتبعها من خالل 

ويمكن كشف العبث في المنتجات وتظهر أيضا الفائدة في الجدول الزمني الالزم لعملية النقل 
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ان  (GPS)والوصول في الوقت المحدد كما انها تظهر التوقفات غير المبررة ويمكن من خالل 

رد و تسمح للزبون بمراقبة منتجاته اثناء النقل وتحديد موقع شحنته وموعد وصولها كما انها تعطي الم

تقارير عن أي عطل قد يحدث او طارئ يمكن ان تتعرض له وسيلة النقل اثناء توصيلها للمنتجات 

 (Wolf et.al 2018).كما انها تراقب السائق اثناء قيادته للناقل سواء كان في البر او البحر او الجو

 
 توضح مجاالت استخدام وفوائد التتبع عبر البر والبحر والجو  صورة:6 :0شكل 

 https://www.itlvn.com/news/565-itl-tang-cuong-cung-cap-giai-phap-logistics-toan-dien :المصدر

ا للشركة وا وبرا وتتبع المواد الخام اثناء نقلهصورة توضح كيفية تتبع سلسلة التوريد بحرا وج

استخدام تقنية ب اإلنتاج والنقل والمناولة الداخلية الى ان تصل المنتجات للزبون النهائيوتتبع عمليات 

(GPS). 
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 (GPS)تعريفات ومفاهيم تتبع سلسلة التوريد  2-7-2

واد معملية تدفق ال تتبع سلسلة التوريد يتمثل بمتابعة إلى أن Costa, et.al (2013) أشار

المستهلك  لىتصل ا حتى ،بعمليات التوريدلمعلومات المرتبطة ل وتبادل األولية من المورد الى الشركة

كما أشار  عليها لتصبح منتجات تلبي حاجاته. معقدة وتحوالتعمليات حدوث  بعد

Shamsuzzoha, et.al (2013) نية على المب اللوجستيةالتوريد هي العمليات  ةإلى أن تتبع سلسل

ثم  منذ البداية حتى وصولها الى المستهلك النهائي الخدمةالتخطيط االستراتيجي لمتابعه المنتج او 

 والمستخدمين. زبائنبما فيها آراء ال الراجعةالتغذية 

لرقابة في ا سلسلة التوريد بأنه الدور المحفز والفاعل تتبع Lejars et.al (2017) عرفوقد 

تجار  لمن الموردين والشركة الى ان تصل المنتجات من خال ابتداءبين أطراف السلسلة  والمتابعة

راف السلسلة لتقليل بين أط في الرقابة والتتبع التجزئة والموزعين الى المستهلك النهائي ويهدف التكامل

 التي سوف تعود على أعمالهم بالضرر والخسائر.المخاطر 

المصنعين، الموردين و  دمج أنشطةل المستخدمة التقنياتعة من مجمو بسلسلة التوريد  يعرف تتبع

إنتاج السلع وتوزيعها بالكميات المناسبة إلى المواقع الصحيحة وفي الوقت والذي يساعد في تتبع 

لزبائن ل المناسب، من أجل تقليل تكاليف النظام وفي نفس الوقت تحقيق مستوى خدمة مرضية

(Martin & Evans, 2018). 

سلسلة التوريد بأنه التحسين المستمر على األنشطة  تتبع Awso & Shaaban, (2019)وأشار

لى التكنولوجيا المتطورة في العمليات الرقابية بهدف المحافظة ع السلسلة باستخدامالقائمة بين أطراف 

 الجودة وتقليل التكلفة وتلبية حاجة الزبون الكمية والنوعية وتقديم الخدمة السريعة لهم.



20 
 

 

شركة ل لتقليديةاعمال الشامل لوظائف األاالستراتيجي التنسيق  التوريد بأنه ةسلسل تتبع عرفي

صبح هذه العمليات الى ان ت التصنيع ومتابعةالمواد الخام ودخولها لعمليات  استالمبداية من  معينة

ة للشرك سيةفلميزة التناا المحافظة على النهائي، بهدفالى المستهلك  الصنع وصوالمنتجات نهائية 

-AL) وسرعة خدمة التوصيل للزبون االستجابةومرونة العمل  وجودةالتكلفة  بخفض والمتمثلة

Doori, 2019). 

سلسلة التوريد بأنه المتابعة التقنية من قبل الشركة للموردين  عتتب (2019)لعطوي وعرفت 

والموزعين لموادها األولية الداخل بعمليات اإلنتاج ومنتجاتها النهائية والتي تخلق رضا لدى الزبائن 

 بسبب حصولهم على المنتجات بالسرعة المطلوبة والوقت المحدد والجودة والتكلفة المميزة.

تتبع سلسلة التوريد هو الرقابة المتبادلة بين الشركة والموردين  نبأ (2020) غزازي، مشاش وأشار

على عملية تدفق المواد األولية لحين وصولها لمخازن الشركة وارسالها لقسم اإلنتاج لتحويلها لمنتجات 

نهائية وتسليمها للموزعين لتوصيلها للزبائن بالجودة المطلوبة عن طريق استكمالهم لنظام الرقابة 

 في السلسلة.المعتمد 

تتبع سالسل التوريد بأنها عمليات رقابية متطورة وحديثة معتمدة  ىال (2020)د السعي وأشار

على تقنيات تتبعيه عالمية تعمل على دمج وتنسيق حركة المواد األولية وتتحكم بها وبوصولها من 

 المورد الى المصنع الى المستهلك النهائي.

لشركة المتحققة على العمليات واألنشطة بين ا رقابة العاليةال ويعرف تتبع سلسلة التوريد بأنه

وحلقات السلسلة األخرى والتي تنعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة اإلنتاج وضبط معايير جودة 

 .(2121 قاسم،)ة المنتج والتي بالنهاية سوف تحقق الرضا والوالء من الزبائن للشرك
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التي و ة جميع األنشطة والعمليات الرقابية المتكامل بأنه تفاعل عرف تتبع سلسلة التوريد اجرائيا

 لتتبع الموردين والعمليات الداخلية والزبائن. (GPS)تقنية بها  ساهمت

 (GPS)الموردين  عبتت 2-7-3

خرى حيث دين تختلف من شركة إلى أن طريقة تتبع المور إلى أ Costa, et.al (2013)شارأ

الموردة  تكون بعقد بين االطرافو  واالستالمالتوريد محددة بوقت التسليم  نه يمكن ان تكون عملياتأ

وريد موردين ومراقبة عمليات التنها عملية متابعه الالدراسة بأ هذهتعرف لغرض  الة، كموالمستقب

تتبع  عرفي اسةالدر في هذه . ق مع معايير الشركةعلى جوده والتي تنطبتكلفة وأقل وبأ بالوقت المحدد

ع مقدمي م دقيقه سواء ومتابعة و الخدمةكافة أعمال التوريد المتعلقة بالمنتج أ متابعة بانةالموردين 

 Green, et.al (2014) وقد عرف ،هذه المواد وحتى وصولها الى العمالء يالمواد الخام او ناقل

 . منظمةمع المورد سواء كان شخص او  المتابعة المستمرة عالقة بأنهتتبع الموردين 

 الشراكة الفاعلة بين الرقابة على الموردين بأنه دور عتتب (2019)وآخرون  عرف الشايعوقد 

الشركة والموردين من خالل التعامل مع البيانات والمعلومات المتبادلة والمتعلقة بتوفير المواد األولية 

الفعلي والذي يتم به موعد تسليم محدد بهدف ديمومة اإلنتاج في الوقت  في وقت قصير وضمن

 خدمة الزبائن وتوفير المنتجات لهم بالوقت المناسب.

الموردين بأنه المتابعة للشراكة اإلستراتيجية القائمة بين الشركة  علتتب (2020)تربش وأشار 

والموردين الرئيسيين بهدف تحقيق االستمرارية في التزويد بالمواد األولية الالزمة لإلنتاج لما سوف 

 لى الشركاء بالفائدة من خالل تحقيق األهداف المشتركة.يعود ع



22 
 

 

الموردين بأنه المتابعة الهادفة لتوطيد العالقة بين الشركة والمورد  عتتب (2020) سعديوعرف 

التقلب في السوق والذي سيتطلب من الشركة توفير مواد خام بكميات كبيرة  عليها لمواجهةوالمحافظة 

 في حجم اإلنتاج.لمواجهة الزيادة المفاجئة 

وعرف تتبع الموردين بأنه السيطرة على األنشطة وعمليات التوريد للمواد الخام المستلمة من 

الموردين بهدف ضبط جودة المدخالت في عمليات اإلنتاج والتي سوف تنعكس على جودة المنتجات 

 .(2121 وآخرون الشيباوي)والوالء المقدمة للزبائن والتي سوف تحقق لديهم الرضا 

 تفاقاتواالتتبع الموردين بأنه نظام رقابي على المفاوضات  ىال (2020)خرموش ، وأشار بحري

لحصول على المواد األولية بجودة عالية وسعر مناسب بالزمن المحدد لالمسبقة بين الشركة والموردين 

 انقطاع.والسرعة المطلوبة لضمان جودة المنتجات وضمان استمرارية أنشطة اإلنتاج دون 

تتبع الموردين بأنه الدور الفاعل لتبادل التقارير بين الشركة  (2021) بالعال، عز وعرف عبد 

والموردين والتي توضح حجم المخزون لدى الشركة وسرعة توريد المواد األولية لها من خالل خطوات 

 شراء مرنة وتسهيالت آجلة بالدفع. 

الشركة  بيانات تربطمن خالل قاعدة  نظام رقابي يتم أنه على إجرائياوقد عرف تتبع الموردين 

ن م الموردين مع ن التكامل بنشاطات التتبعالشركة م تمكن (GPS)التتبع  تقنيةمزودة ب مع الموردين

ها من لحظة خروج من المواد األوليةالشركة مراقبة  تلك التقنية لتستطيع خالل الزامهم باستخدام

 متبادلة بينهم. تلك المواد وفق تقارير مخازنهم واستالم
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  (GPS) تتبع الداخلي 2-7-4

نسيق اخلية للشركة والتالد بة جميع األنشطةمراقتتبع الداخلي هو ن الى أ (2119) ي،أشار الرفاع

 حبينها لتحديد نقاط القوة تعزيزها ونقاط الضعف ومعالجتها لتتمكن المنظمة من القيام بأعمالها ونجا

 أهدافها.

طة لمدى صحة تنفيذ األنش والمتابعةالى تتبع الداخلي الى انه الرقابة  Daoud, (2014)وأشار

  .وتعديلهوالعمليات واكتشاف االنحراف الذي يحدث اثناء التنفيذ 

وعرف التتبع الداخلي بأنه عبارة عن مجموعة من السياسات تتبعها الشركة في توزيع األدوار 

العاملين ومراقبة تنفيذ هذه األنشطة مما يؤدي للتحسين والتطوير المستمر للمنتجات والنشاطات على 

 (Palma, et al 2014) .والخدمات المقدمة

المتابعة الدقيقة لنقاط الضعف لدى العاملين  بأنهالداخلي  عتتب (2016) سيد، الالزيادينوعرف 

والتي تؤثر على مشاركتهم وانتاجهم وأداؤهم وتحويل تلك النقاط الى قوة تمكن الشركة من جعل 

 استراتيجيتها واقعية وقابلة للتنفيذ.

توفير المناخ المناسب والمالئم والذي يتحقق  بأنهالتتبع الداخلي  ىال (2018)وأشار عطا اهلل 

جراءات واضحة للعاملين وتوفير لهم أجهزة ومعدات ومعلومات من  خالل وضع سياسات ونظم وا 

 تمكنهم من أداء انشطتهم بهدف رفع انتاجيتهم.

لناتج النهائي ا باعتبارهاالرقابة على سلوكيات العاملين  بأنهالداخلي  تتبع,lyes (2018)وعرف 

 لجميع األنشطة والتي من شأنها مساعدة الشركة في تطبيق استراتيجيتها وتحقيق أهدافها.
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ت التي من خاللها تشكل سياق العمليا القوة بأنهتتبع الداخلي  ىال (2019)وأشار هادي وآخرون 

واألنشطة الداخلية والتي تتمثل باإلشراف والتقويم والتحفيز ومكافأة المنجزين ومعاقبة المقصرين في 

جراءات مكتوبة تتبعها الشركة.  التنفيذ ضمن سياسات وا 

 الداخلي بأنه عملية تحديد كل دور يجب ان تقوم به عتتب (2019)حسناوي، حساني وعرف 

األقسام وتفعيلة لتحسين العمليات الداخلية لتتمكن الشركة من تفادي األخطاء قبل وقوعها ليتم تحقيق 

 أهدافها واهداف أصحاب المصلحة.

 كلل ةتتبع خاصبطرق العمليات داخل المنظمة نظام مراقبة سير  بأنه التتبع الداخلي وعرف

لمترابطة اة بين وحداتها الوظيفة متصل على أن تكون أنظمة التتبع المنظمةبحيث تحرص  االقسام

 . (2121 صاحي ،بوزحز)

ة ربط الشركة أقسامها بشبكة معلومات مزودة بتقني عبارة عن بأنه وعرف تتبع الداخلي اجرائيا

لمواد اتستطيع الشركة من خالله التحكم بحجم المخزون وتحديد مواقع  (GPS)التتبع وتحديد المواقع 

 األولية داخل المخازن ومراقبة تدفق المواد األولية لموقع اإلنتاج وأنشطة النقل والمناولة الداخلية.

 (GPS) زبائنتتبع ال 2-7-8

يشار الى تتبع الزبائن بأنه قياس مدى الرضا عن الخدمة أو المنتج المقدم واألخذ بآرائهم 

سية بالتطوير عليها لما له أثر على تحسين الميزة التنافواستخدامها كتغذية راجعة والعمل بها والقيام 

 .(Costa, et.al 2013) للشركة

ي مواكبة ة فالشرك داعيس والذي م،معهــ والتعامــل تصالاال ديمومة ويعرف تتبع الزبائن بأنه

 لشركةل تحقق األهداف والغايات المطلوبة بدورها التيهم و ورغبات هممعرفة حاجاتو  الخارجيةالتطورات 

(Sturari, et.al 2016.) 
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سويق التي يقوم بها قسم الت األنشطة والمسوحات نهأبالزبائن  عتتب (2017)الجبالوي وقد عرف 

لمعرفة رغبات وحاجات الزبائن الحاليين والمحتملين ليتمكنوا من توجيه تلك الرغبات لقسم التحسين 

على المنتجات في الشركة لخلق منتجات من شأنها ان تلبي تلك الحاجة والرغبة الموجودة لدى 

 منتج معين. المتالكالزبائن 

يذ مطالبهم وتنف همبأنه المراقبة المستمرة ل زبائنإلى تتبع ال Martin & Evans (2018) أشارو 

 المستهلكين ال يقتصر فقط على زبائنوأن تتبع ال ،موحاجته تهموتطوير المنتج بما يتناسب مع رغب

انما أيضا على الموردين مقدمي المواد الخام او مزودي الخدمات وحتى العمال واإلدارة داخل بيئة 

األخذ بجميع اآلراء وهو األمر الذي يحقق النجاح المستمر في تقديم المنتج  الشركة، فمن المهم

ومواكبة التطور المستمر حيث أن البيئة السوقية بيئة دائمة التطور والتقدم ويجب أن يكون هنالك 

 متابعة دائمة لتحقيق األهداف المرجوة من األنشطة التي تقوم بها المنظمة. 

تتبع الزبائن بأنه التعرف على الدوافع لديهم والتي تحركهم  ىال (2018) قوفي، ونقأشار ع

 رغبة او حاجة معينة. عإلشبامنتج معين  باتجاه

الزبائن هو المعرفة التي تمكن الشركة من فهم كيف يتم  عتتب (2019) ، نعماتوعرف العاقب

ت التي المنتجات والخدما والتي من شأنها ان تساعدهم على فهم أنواعاتخاذ قرار الشراء لدى الزبائن 

 تشبع حاجاتهم ورغباتهم والمؤثرات التي تحثهم على الشراء.

للتغيرات في حاجاتهم  االستجابةالزبائن بأنه سرعة  عتتب (2019) وعرف حسين وآخرون

 ورغباتهم والتي من شأنها أن تعزز من الموقع التنافسي للشركة.
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تتبع الزبائن بأنه المتابع الحثيثة من الشركة لزبائنها وتزويدهم بكافة  ىال (2019) أشار مليسا

 قرارات الشراء التي تعمل على اشباع حاجاتهم وتتوافق باتخاذالمعلومات والبيانات والتي تساعدهم 

 مع امكانيتاهم الشرائية وميولهم واذواقهم.

الزبائن بأنه مراقبة اتجاهاتهم وميولهم في األسواق لمساعدتهم  عتتب (2019) عرف العثماني

لتحديد احتياجاهم وتوجيهم الى المنتجات التي تناسبهم والحصول عليها ضمن قدراتهم الشرائية حسب 

 .المتالكهاأولويات الحاجة 

ميولهم و الزبائن بأنه االهتمام الجيد من قبل الشركة برغبات الزبائن  عتتب (2020) عرف الشالش

وأخذ آرائهم واقتراحاتهم لكي تساعدهم في تصميم االستراتيجيات التسويقية والتي ال يمكن نجاحها اال 

بمراقبة سلوك الزبائن والتي تشكل تغذية راجعه مهمه تؤدي الى فهم لماذا ومتى يتم اتخاذ قرار الشراء 

 لديهم.

عرف تتبع الزبائن اجرائيا على أنه امتالك الشركة لبيانات زبائنها لالستدالل عليهم من خالل و 

والتي تستطيع الشركة من خالل تلك الخاصية جدولتهم ضمن مناطق  (GPS)خاصية تحديد المواقع 

وتقسيمهم ضمن مسارات لخدمتهم وتوصيل المنتجات لهم، باإلضافة الستطاعة الشركة الوصول 

ائن الجدد ضمن مناطقها والتي ال تمتلك لهم بيانات بسهولة، وقدرتها على الوصول لمناطق للزب

 جديدة.

 التابع( )المتغير الميزة التنافسية 2-5

يعتبر مصطلح الميزة التنافسية من اهم المصطلحات التي برزت خالل األعوام القليلة الماضية، 

الصناعة والتجارة واالقتصاد مع ظهور التصنيفات حيث جاء االهتمام بالميزة التنافسية في مجال 

مام داللة هذا االهت وأصبحالعالمية، حيث القى اعالن نتائج تلك التصنيفات اهتماما عالميا كبيرا 
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على مستوى التقدم الذي تعبر عنه الميزة التنافسية والتي تتميز بها كل شركة ومؤسسة بما تنفرد به 

 .(Mupepi, et.al 2019) تتمتع بها الموارد البشرية التي تملكها من منتجات او خدمات او مهارات

من الصعب تحديد مفهوم واحد للميزة التنافسية بسبب اختالف وجهة نظر علماء االقتصاد 

واإلدارة في المضمون حيث نرى ان من ضمن هذه اآلراء انه ال نستطيع ان نفصل الميزة التنافسية 

ات ير من األحيان بسبب ان التخطيط يرسم الصورة التي ترغب الشركعن التخطيط االستراتيجي في كث

في ان تكون عليها في المستقبل وهذا يشير الى الميزة التي ترغب الشركات في تحقيقها من خالل 

ما تريد ان تكون علية، ثم ان األهداف االستراتيجية أيضا تحدد ما تريد الشركة في الوصول اليه من 

ي سوف تقوم بها وأيضا ذلك يقود الى ميزة تنافسية، لذلك نرى ان الميزة التنافسية خالل العمليات الت

توجد في كل ما تقوم وتخطط وتهدف الية الشركة حتى انها تدخل في قضايا البيئة ومشكالت المجتمع 

 .(Louza, et.al 2018)المحلي وذلك من باب المسؤولية المجتمعية 

نرى بأن مصطلح الميزة التنافسية قد ارتبط بعدة عوامل مهمة منها الجودة، حيث ان الحصول 

مكانية التحكم بها إلخراج مخرجات عالية ومميزة تقود الشركة  على موارد واصول ومهارات عالية وا 

د ر الى ان تنفرد بميزة تنافسيه تميزها عن باقي الشركات في نفس النشاط حيث ان التحكم بالموا

قيمة للعميل عن طريق تقديم شيء مميز سواء من  أفضلوالسيطرة عليها واستثمارها بما يحقق 

خدمات او من منتجات يحقق تميزا وتفوقا على بقية المنافسين ويحقق نجاحا مستمرا في ظل المنافسة 

 .(Cahill, 2017) المحلية والعالمية

ن لميزة التنافسية هو مصطلح التكلفة ويمكومن احدى العوامل المهمة التي ارتبط بها مصطلح ا

التعبير عنه هنا من خالل قدرة الشركة على امتالك موارد بشرية ذو مهارات عالية وقدرات على 

االبتكار وتطبيق األنظمة واإلجراءات وتحديث أساليب اإلنتاج وتحسين المنتجات بهدف تعظيم القيمة 
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تمتلكها الشركة في موظفيها مما سوف ينعكس إيجابا للزبون وهذا يعتمد على منحنى الخبرة التي 

 .(2121، للطيفعبد اعلى خفض التكاليف والنفقات مما سوف يحقق في النتيجة ميزة تنافسية عالية )

 أسر ويبين مما سبق بأن االتمام بالعنصر البشري كمؤشر للميزة التنافسية على اعتبار انه يمثل 

المال الفكري للشركة امر ضروري ألنه يؤدي الى االبتكار واالبداع والتي تؤدي الى االستثمار الجيد 

 لما تمتلكه الشركة من موارد.

 خصائص الميزة التنافسية:

 .ان تكون الميزة التنافسية مستمرة ومستدامه وعلى المدى الطويل 

 ة.ان تكون ذات خاصية متجددة حسب تقلبات البيئة الخارجي 

 .ان تكون الميزة التنافسية مرنة بحيث يمكن التطوير عليها واضافة ما يلزم بكل سهولة ويسر 

 (.2121 علي،) ان يتناسب استخدامها مع اهداف الشركة وتخطيطها طويل األمد 

مما سبق نرى ان تحقيق الشركات للميزة التنافسية هو نتاج سعيها المستمر الستثمار ما لديها 

وطاقات بشرية ومادية قادرة على االبتكار والتجدد والتميز في عالم ال يعترف بالجمود من إمكانيات 

حيث يظهر مفهوم الميزة التنافسية بأنه متغير وديناميكي بفعل الزمان والمكان وهو متعدد  ،والثبات

نوعية ، وان التميز عن االخرين سواء في (2121 جمعه،األوجه ومرتبط باالستخدام األمثل للموارد )

المنتجات او جودتها او تكلفتها يعتبر من اهم العوامل التي تحقق للمنظمات ميزة تنافسية، وال يأتي 

ذلك اال من خالل رؤية مستقبلية تقوم على التخطيط الجيد واالستثمار في الفرص في ظل التهديدات 

 (.2121 )شعراوي، الخارجية التي تهدد المنظمات على اختالف مستوياتها وانشطتها
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ون الوصول الى إيجاد نقطة تنفرد وتتفوق بها الشركة، ويمكن ان تكعرفت الميزة التنافسية بأنها 

هذه الميزة في اإلدارة او العاملين او هيكل المنظمة او طريقة التصنيع بحيث يصعب تقليدها من 

   (Heizer & Render, 2011) .المنافسين اآلخرين

الكلفة  لالتنافسية مث الميزة التنافسية للمنظمات باستخدام مجموعة من األبعاد عريفيمكن ت

 ميزةلل روينظ .(Krajewski &Ritzman, 2012) المنخفضة والجودة والسرعة في التسليم والمرونة

 على أنه المركز الذي تتربع علية المنظمة بحصولها على ،منظور سوق المنتج منلمنظمة ل التنافسية

عرفت  كما .(Lyu, et.al 2019) القائد في السوق بين المنظمات ذات الصناعات المشابهةمركز 

الميزة التنافسية بأنها االبداع واالبتكار التي تتميز به الشركات في تنفيذ عملياتها بحيث تمكنها من 

قديم قيمة تتقديم منتجات مميزة تسمح لها بأن تكون القائد في السوق مقارنة بمنافسيها عن طريق 

 (2020) ،وأشار سالمي (.2117 عاتي زناق،)مقابل حصولهم على تلك المنتجات  عالية للمستهلكين

ان الميزة التنافسية هي قدرة الشركة على تطبيق خطتها ضمن استراتيجيات مطبقة على الواقع  ىال

 لتحقيق ميزة تنفرد بها عن مثيالتها في نفس المجال.

الميزة التنافسية بأنها تأدية الشركة لنشاطاتها بشكل يميزها عن غيرها  (2020)وعرف العلمي 

 من المنافسين.

 لمتاحةا وقد عرفت الميزة التنافسية بأنها ظاهرة فريدة تعكس قدرات الشركة في استثمار مواردها

 .) 2121 عربة ،درابلة (تقليدهااستغاللها االستغالل األمثل بحيث يصعب على المنافسين و 

الى الميزة التنافسية بأنها قدرة الشركة على تقديم خدمات وسلع  (2020) ، مفتاحيوأشار بهلول

ذات جودة عالية تلبي رغبات المستهلكين باإلضافة الى امتالكها لعدة تقنيات تميزها وتنفرد بها عن 
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سلع او  ناآلخرين كاالبتكار والبحث والتطوير مما يعمل على خلق ثقة المستهلكين بما تقدمه م

 خدمات.

التنافسية بأنها النقطة التي تتفوق بها الشركة في حال تنفيذها  ةالميز  (2020)وعرف حفاف 

 بخطط محكمة بحيث ال تستطيع الشركات المنافسة الوصول اليها.

الى الميزة التنافسية بأنها امتالك الشركة ألساليب احترافية في تنفيذ  (2021) العجميوأشار 

 بحيث تجعل منها مرجعية لمنافسيها في نفس المجال.عملياتها 

وعرفت الميزة التنافسية على انها عبارة عن امتالك الشركة لقدرات عالية لتنفيذ أنشطتها بطريقة 

 (.2121 محمد، مدحت) تقليدهامعينة وأساليب فريدة تجعل الشركات المنافسة عاجزة عن 

نة ما يميز الشركة من حيث جودة منتجاتها وتكلفتها ومرو  بأنهاوعرفت الميزة التنافسية اجرائيا 

على المنافسين عب يص بطريقة تلك المنتجات للزبائن للمتغيرات البيئية وسرعة تسليمها استجابتها

 تقليدها.

تسليم حيث في ال (سرعةالكلفة، المرونة، تالجودة، الالسابقة )بعاد خذ األهذه الدراسة تم أ لتنفيذ

ة العمليات كز على كافنما ير ا  و  ،مةللمنظ الداخليةقتصر فقط على العمليات ت ال أن الميزة التنافسية

تحقيق  ومن أجل. أهم المقومات للميزة التنافسيةن نها مأل زبائنالداخلية والخارجية مع الموردين وال

  :كالتالي تم تقسيم أبعاد الميزة التنافسية اهداف هذه الدراسة
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 الجودة 2-5-1

صميم مثل الت تركيز الشركة على كل عنصر له عالقة بجودة المنتج أو الخدمة المقدمة تعني

مكانية استخدام المواد الخام المكونة للمنتج بشكل االستخدام، وا   واألمان وسهولة العالي لألداء والمتانة

 .(Hazier & Render,2011)فعال 

حصول الشركة على القيمة المتوقعة التي تتناسب مع رسالتها والتي تتطلب  عرفت الجودة بأنهاو 

 (Kilubi, 2016) .تحقيقهاعن الجودة والعمل على  توقعاتهمالزبائن و  رغباتتحديد 

يمكن أن  الجودة تعني المحافظة على مستويات ثابتة نأ Battini, et.al (2017) كما عرف

كيفية ل ةاألساسي ةالركيز  استخدام معايير الجودة داخل الشركة هيا، حيث أن يعول العمالء عليه

 . أهداف هذه الشركةالقيام باألعمال التشغيلية داخل المنظمة والتي تنبثق من 

استالمهم المنتجات بمواصفات تفوق  لوعرفت الجودة بأنها اشباع رغبات الزبائن من خال

 (.2121 دراز وآخرون)توقعاتهم وبتكلفة منافسة 

للجودة بأنها التكامل الحاصل في األنشطة التي تقوم بها الشركة من  (2121) وأشار بلمرداسي

 (2121)خالل التحسين على العمليات من اجل انتاج سلع خالية من العيوب تماما، وعرف هارون 

الجودة بأنها المعارات التي يقوم بها العاملين إلنتاج سلع ذات معايير عالية من شأنها خلق رضا 

الجودة بأنها الدرجة العالية من االتقان في السلع  (2121) قاسمعرف  االزبائن. كمووالء لدى 

ع والخدمات لوالخدمات التي تؤدي الى تحقيق اعلى درجات الرضا لدى الزبائن بسبب تلقيهم لتلك الس

 لمطورين في الشركات المعنية. المقدمة ل لالقتراحاتبصورة مطابقة 
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بأن الجودة هي اعلى درجات اإلنتاج ضمن معايير عالية وكلف مناسبة  (2121)وأشار قادري 

 تعمل على خلق منتجات تشبع رغبة الزبائن وتعمل على رضاهم.

في الحصول على المواد األولية الجودة بأنها مهارات الشركة  (2121) وعرف عبد الوهاب

بمواصفات عالية والمعرفة لدى العاملين لديها بطريقة استغاللها في انتاج مواصفات عالية خالية من 

 العيوب تماما لتقديمها للزبائن بأفضل صورة.

ط لعملياتها وفقها بضبوعرفت الجودة اجرائيا بأنها عبارة عن منهج وسياسة واضحة تقوم الشركة 

 لىعاإلنتاجية لتقديم منتجاتها وفق معايير عالمية بحيث تستخدم وسائل نقل مناسبة للمحافظة 

خصائص المنتجات أثناء عملية النقل، لتسليمها لزبائنها وفق توقعاتهم باإلضافة لتحسين منتجاتها 

 وفق مساهمات الزبائن بآرائهم.

 كلفةتال 2-5-2

 من شأةالمن تدفعه ما مجموع بإنها االقتصادي بالمفهوم ةان التكلف Pfohl, et.al (2010)أشار 

  .معينة سلعة إلنتاج المباشرةغير  والمصاريف والعمل المواد قيمة

نافسية من أجل الوصول إلى ميزة ت شركةتتبعها ال مخطط لها استراتيجيةبأنها  التكلفة تعرفو 

إذا ما تمكنت من إنتاج منتجها بأقل تكلفة في القطاع الذي تعمل فيه مع ضرورة الحفاظ على مستوى 

 .(Heizer & Render, 2011)من الجودة  نسبيامقبول 

تعرف التكلفة انها عبارة عن نفقات الحصول على المواد األولية وما يضاف عليها من نفقات و 

 .(Clements, et.al 2013) تشغيلية بهدف تحويلها لسلع تامة الصنع
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الى ان التكلفة هي قدرة الشركة على التفاوض للحصول على المواد ( 2114) وأشار الزيادات

 الخام بقيمة مناسبة تستطيع من خالل ذلك ان تنتج سلع ذات قيمة منافسة.

تقديم منتجات بأسعار أقل من المنافسين حيث يؤدي ذلك الى زيادة حصة الشركة  وعرفت التكلفة

في السوق، وهذا يتطلب االهتمام بجميع العناصر مع الموردين التي تؤدي الى تقليل التكاليف مثل 

يساهم  نشأنه ا من في عمليات االنتاج ونسبه التالف وكل شيء يدخل الخام والمواد نقلتكاليف ال

  .(Battini, et.al 2017) ض انتاج السلع والخدماتفي تخفي

التكلفة بأنها مهارة الشركة في الحصول على المواد األولية بتكلفة ( 2119) بوقليلة، دودايعرف 

 منافسة لتستطيع خلق منتجات بقيمة مناسبة.

ذو قيمة من أجل الحصول على  بشيءبأن التكلفة هي قمة التضحية ( 2112) خالدوأشار 

 وتشبع بها الحاجة. أكبرصفقة او سلعة او خدمة تعطيه قيمة 

على  لثابتةاالتكلفة بأنها الطريقة الممنهجة والدقيقة في توزيع التكاليف  (2018) وعرف مرزوق

 المنتجات بهدف الوصول للقيمة الفعلية لها.

 تسعى المنظفات لضبطها بهدف الوصول الىالفاعلة التي  األداةوعرفت أيضا التكلفة بأنها 

 (.2112بركان، يوسف ) منخفضةالميزة في تنفيذ انتاج السلع والخدمات بقيمة 

التكلفة بأنها قدرة الشركة على التصميم واإلنتاج والتسويق بأقل حد من ( 2112) وعرف شكري

 النفقات لتمكنها من تحقيق أعلى فائدة.
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الى ان التكلفة هي تنفيذ جميع نشاطات الشركة باالعتماد على منحنى ( 2112) بتبينهوأشار 

ليل الموارد المتاحة والذي يؤدي الى تق باستغاللالخبرة والذي يؤدي الى االرتقاء بها لمستوى عالي 

 على التكاليف الكلية. الثابتةتأثير نسبة التكاليف 

ة عبارة عن خطة تضعها الشركة لتخفيض نفقاتها عن طريق أتمت بأنهاوقد عرفة التكلفة اجرائيا 

عملياتها اإلنتاجية واالستغالل األمثل لمواردها المتاحة واالعتماد على منحنى الخبرة وتقليل المخزون 

 وتطوير للمنتجات بتكلفة أقل.

 المرونة 2-5-3

 السريعة جابةاالست اللخمن  أفضل ميزة تنافسية للشركاتساس لتحقيق األ المرونة بأنها رفتع

 ,Heizer and Render) حاجات الزبائن يلبيللتغيرات التي قد تحدث في تصميم المنتجات وبما 

2011). 

هي عبارة عن الوقت الذي تحتاجه الشركة إلنتاج السلع وطرحها في األسواق كمنتجات جديدة 

  (.2114، الزيادات) والنوعيةباإلضافة الوقت المستغرق في عملية تلبية حاجة الزبائن الكمية 

الى المرونة بأنها مهارة الشركة في التغير في حجم اإلنتاج  (2116)وآخرون كما أشار بدواني 

 ونوعيته بحيث تستطيع تلبية التغير في حاجة الزبائن النوعية والكمية.

المرونة بأنها قدرة الشركة على االستجابة للمتغيرات  (2119)، مجنح بزقراري كما عرف

 بطرق تتناسب مع هذا التغير. اإلنتاجيةالخارجية بحيث تستطيع تشكيل عملياتها 

نة هي قدرة الشركة على التحكم في تقلبات الطلب لدى الزبائن و بأن المر  (2112)وأشار مرزوق 

 معدل األرباح.عن طريق خفض او رفع معدل اإلنتاج مع الحفاظ على 
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المرونة بأنها تعتبر من األبعاد المهمة للميزة التنافسية حيث انها  (2112) بتبينهكما عرف 

تمكن الشركة من السيطرة على حجم اإلنتاج وتنفيذ السلع وفق رغبات واحتياجات الزبائن وتنفذ تلك 

 العمليات بالمهارات المتنوعة لدى العاملين فيها.

هي امتالك الشركة لخطط تمكنها من التغيير في حجم  المرونةالى ان  (2112)وأشار بركان 

 قابلية لالستجابة للمتغيرات الخارجية. أكثرونوع اإلنتاج وتجعلها 

لبات العمالء مثل تنوع ط المتغيرةبأنها قدرة الشركات وسرعة استجابتها للظروف  المرونة وعرفت

 .Yu, et.al) لميزة التنافسيةوظروف السوق األخرى في بيئة غير مؤكدة مما يعمل على ارتفاع في ا

2018). 

 حجم يف التغيرللمتغيرات الخارجية و  رة الشركة في االستجابةنها مهاأعلى  عرفت اجرائياو 

ول حسب رغبتهم وامتالكها قدرات تمكنها من دخ على التنوع في المنتجات وقدرتها الزبائنات يطلب

 أسواق جديدة وتقديمها لعروض على منتجاتها.  

 السرعة 2-5-4

رسال المنتج ضمن العقد والشروط المتفق عليها من قبل  ابأنه تعرف الوقت المحدد الستالم وا 

لحين  تجوالمحافظة على جودة المن سرعةالطرفين وما يتبعه من عمليات ذات صله بخصائص ال

 Shamsuzzoha, et.al 2011))قبل الزبائن استالمه من 

تنفيذ لبالوقت المحدد  لمواد من الموردينا ستالمواللعمالء  الخدمةنتج أو تقديم الم هايقصد ب 

 & Hazier) المنظمةشغيلي للعمليات داخل داء التقييم األنها تالعمليات التشغيلية التي من شأ

Render, 2011). 
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، الزيادات) نالمنتفعيوقت لتقديمها الى  وأسرعسلع  إلنتاجوقت  أقصربأنها  السرعةوعرفت 

الى السرعة بأنها قدرة الشركة على تنفيذ عملياتها وانشطتها  (2116)وأشار بدواني وآخرون  .(2114

بوقت قياسي بحصولها على المواد األولية بالوقت المحدد وتنفيذ أنشطتها اإلنتاجية بسرعة وتوزيع 

 تلك المنتجات للزبائن بالسرعة المطلوبة.

تحسين المدة  السرعة بأنها امتالك الشركة لطرق من شأنها (2119) ، مجنحبزقراريكما عرف 

الزمنية لتصميم منتجات جديدة وطرحها في األسواق لتصل للزبائن في الوقت المحدد والسرعة 

 المطلوبة.

للسرعة بأنها الوقت المختزل بعملية تسليم المنتجات لتصل الى المنتفعين  (2112)بركان وأشار 

 بالوقت المحدد والسرع المطلوبة.

وقت األنشطة تقوم من خاللها الشركة بتسليم منتجاتها لزبائنها بالسلسلة من وعرفت اجرائيا بأنها 

 كهامتالاالمحدد والسرعة المطلوبة كما تقوم بتلبية طلبياتهم الطارئة وتنافس بتحسين خدمات التوصيل و 

 للسرعة الالزمة لتطوير منتجات جديدة.
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 ذات الصلة سات السابقةاالدر  2-9

 The emerging ethics of human centric"بعنوان: .Michael, et.al (2006)دراسة 

GPS tracking and monitoring" 

 (GPS)ظهرت أهمية الدراسة بسبب اعتماد الكثير من الشركات العامة والخاصة على نظام 

 لتتبع ومراقبة البشر في مواقع عملهم.

 والمنهجية (GPS) باستخداموهدفت الدراسة الى تتبع مرضى الزهايمر وفاقدي الذاكرة 

زرع شرائح تتبع في ساعات يد أو أساور توضع في يد المريض بحيث تتمكن دور الرعاية  المستخدمة

في  (GPS)النتائج فاعلية نظام  ممكنة، وأظهرتفي تحديد موقعهم والوصول لهم بأقصى سرعة 

بفضل دقة  لرعايةالتتبع اآلمن وقد تم تصنيف هذا النظام بأكثر األنظمة سهولة وراحة وأقدرهم على ا

في  ستخدامهاكأكثر نظام للتتبع والتعقب ويمكن  العتمادهعملة وتحديد إحداثياته، وأوصت الدراسة 

 عدة مجاالت في تتبع األشخاص.

 Tracking and locating components in a":بعنوان Ergen, et.al. (2007) دراسة

precast storage yard utilizing radio frequency identification technology and 

GPS" 
ظهرت الحاجة للدراسة من المشكالت الموجودة في عملية تتبع وتحديد مواقع القطع والمكونات 

داخل المخازن بالطرق اليدوية والتي تكون مطلوبة للتسليم لموقع اإلنتاج والتي تكون مطلوبة لضمان 

زيادة تؤدي بالنهاية الى تأخير في الجدول الزمني و سير اإلنتاج دون توقف وتأخر في التسليم، والتي 

دم تقنية نظام آلي يستخ اقتراحفي التكاليف. هدفت الدراسة للتخلص من أوجه القصور بحيث تم 

 تحديد موقع القطع والمكونات لعمليات اإلنتاج عن طريق ربط تقنية التردد الالسلكي مع تقنية 

(GPS) ساليب التقنية بمتطلباتها واأل هذهوالتي تتطلب الحد األدنى من مدخالت العمال، وتم تطبيق
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في تحديد موقع مكونات داخل مصنع خرسانة مع الحد األدنى من العمال في  الستخدامهاالالزمة 

تطوير نظام كنموذج  كانت المنهجية المستخدمةعلى المتطلبات المحددة  مخازن المصنع، وبناء

ائي على نجح النظام بالتعرف التلقبأن  كانت النتائج ،لي وتم تجميعه واختباره في موقع اإلنتاجأو 

القطع وتم نقلها مما دل على جدوى الطريقة المتبعة وتم التوصية بتطوير هذا النموذج بما يتناسب 

ض في تكاليف فمما له من آثار ايجابية في توفير الوقت والجهد والسرعة في التسليم وخ الصناعةمع 

   األدي العاملة.

 Inter relationships among lean“: بعنوان Dal Pont, et.al. (2008)دراسة 
bundles and their effects on operational performance” . 

ة مثل نظام التزود اآلني وادار  اإلنتاجلمكونات  المتداخلةحول أثر العالقات هذه الدراسة  هدفت

-2115) عام تم جمع البيانات من ثحي التشغيلي،داء على األ البشريةادارة الموارد و  الشاملة الجودة

يطاليا والنمسا وكوريا واليابان وألمانيا السويدلندا و مصنع يقع في فن 266 من (2119 سبانياو  وا   ا 

 على تمثيل واسع للعالم الصناعي، من اجل الحصول تم اختيار هذه البلدان ،المتحدةالواليات و 

لت الى أن وتوص .داءبيانات الثانوية من تصنيع عالي األوالختبار الفرضيات تم استخدام محلل ال

أما فيما  ،داء التشغيليعلى األ الشاملة الجودةادارة ر وايجابي لنظام التوريد اآلني و ر مباشثهناك أ

 .يداء التشغيلا على األوسيط له ثرا  هناك أ البشريةرد موايتعلق بال

 Assessing the impact of materials":بعنوان Grau, et.al (2009) ةدراس

tracking technologies on construction craft productivity" 
مية هذه وبرزت أه هدفت هذه الدراسة الى تحديد مدى تأثر اإلنتاجية بعمليات التتبع اآللي،

سبقتها بأن أظهرت النتائج السابقة لدراسات أخرى بأن التتبع اآللي يؤثر  الدراسة من الدراسات التي

ج خاص قام الباحث بتطوير نموذ والمنهجية المستخدمة في الدراسة بأن على اإلنتاجية بشكل ايجابي،
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ظر في عملية من خالل النبدراسته عن طريق الجمع بين نموذج التتبع التقليدي ونظام التتبع اآللي و 

، حددت هذه الدراسة وأشارت النتائج الى ان تتبع المواد بشكل التقليدية كخط أساس للمقارنة تبعالت

لي لما له وقد قدم توصية للمدراء بإتباع التتبع اآل تقني يمكن أن تحسن انتاجية العمل بحرفية كبيرة،

التي ال  اتمكونمن أثر على ضبط وقت العمل وتقليل نسبة الضياع بالوقت الناتجة عن البحث عن 

 يمكن العثور عليها أثناء العمل.

 Indoor- GPS based robots as a key":بعنوان Schmitt, et.al (2010) دراسة

technology for versatile production" 

ظهرت أهمية الدراسة من حاجة البلدان النامية ذات األيدي العاملة منخفضة التكلفة الى تنفيذ 

بأن ذلك سوف يحسن من جودة المنتجات والعمليات اإلنتاجية  العتقادهماستراتيجيات التشغيل اآللي 

 مما سيمكنهم ذلك من المنافسة في األسواق بشكل أكبر.

 ستخدامابدال االيدي العاملة بأنظمة تشغيل آلية ومنهجية الدراسة الى بيان أثر است هدفت الدراسة

الروبوتات الصناعية في تشغيل العمليات اإلنتاجية عن طريق التحكم بها بواسطة أنظمة محاكاة 

لتوجيهها وتوسيع قدرتها على العمل الداخلي عن طريق تقنيات (GPS) مرتبطة بتقنية تحديد المواقع 

الروبوتات على انحراف المسارات والتي سوف تتمكن من خاللها من التفاعل مع تتعرف من خاللها 

البيئة المحيطة بها، وأظهرت النتائج أن ذلك ممكنا إذا ما تم إزالة المحددات والمتشكلة من عدم اليقين 

 استخداملى الدراسة ا وصتواة يوالديناميكية الصناعية وتم عرض تلك النتائج كنتائج تحليلية أول

مال توجيهها بشكل أفضل وزيادة قدرتها على تنفيذ أعمال بأحلعمل الروبوتات تقنيات مطورة لتنفيذ 

 مختلفة بمواقع مختلفة لتكون فعالة وذات كفاءة عالية.

-Evaluation of Travel Tracks of Tractor ":نبعنوا Shen, et.al (2011) دراسة

drawn Manure Spreaders Using RTK-GPS" 



40 
 

 

 استخدامبظهرت أهمية الدراسة لتقييم مسارات موزعات السماد في الحقول التي تجرها الجرارات 

هي تقنية تحديد و Real Time Kinematic” (RTK)، (GPS)“ وهينوعين من أنظمة التتبع 

 ، المنهجية المستخدمة في الدراسة المقارنة بين النظامين حيثالمواقع الديناميكية في الوقت الفعلي

التقنية نتائج تحديد المواقع ثالثية األبعاد في نظام اإلحداثيات المحدد في الوقت  هذهيمكن أن توفر 

 هدفت الدراسة لبيان هل هناك  أثر في استخدام ايالحقيقي وتحقيق دقة على مستوى السنتيمتر. 

في المسار  تغييرنوع من انظمة التتبع على تحديد المسارات، وأظهرت النتائج الى ان هناك تباين و 

 الفاتاالخت هذهوتظهر  االختبار أي منطقة حقلالمتر في المسافة لتحديد المسار في  (2.5)قدرة 

أفضل  (GPS) عووجد أن نظام التتب الى التغير في دقة وسرعة رصد المسافات عبر النظامين،

بسبب التحديثات المستمرة علية ودقة خطوط الطول والعرض المستخدمة في تحديد القياسات  ورصد 

اك تتبع دقيقة كلما كان هنى أنه كلما كان استخدام ألنظمة وقدم توصية ال استخدامهالمواقع عبر 

 وتحديد للمسارات والمواقع بشكل أفضل. خفض في التكاليف

 GPS based track and trace for":نبعنوا Kandel, et.al (2011) دراسة

transparent and sustainable global supply chains" 

نظام تتبع وتعقب مستمر في شبكات اإلنتاج  الستخدامالدراسة بسبب الحاجة  أهميةظهرت 

 (GPS)تقنية  استخداموكانت منهجية الدراسة المستخدمة هي مقارنة عمليات اإلنتاج قبل وبعد 

دارة األنشطة في سلسلة  (GPS)نظام وهدفت الدراسة الى استخدام  في عمليات تخطيط اإلنتاج وا 

قد ضبط  (GPS)التتبع نظام  استخدامالتوريد وتحديد التأخير في عمليات النقل وظهرت النتائج بأن 

قت الفعلي في الو  اإلنتاجالوقت الالزم لوصول المنتجات كما كان ذو أثر ايجابي بالتخطيط لعمليات 

بع وقدمت توصية باستخدام التت استخدامهوتم ضبط جميع األنشطة في سلسلة التوريد من خالل 

 االلي بدل التتبع عن طريق الطرق التقليدية.
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 Re-test the relationship between supply":بعنوان Liang, et.al (2013)دراسة 

chain integration and follower performance under not sure" 
كامل كد المرتبط بالتكنولوجيا والعالقة بين تالتأ ثر المعدل لعدماألبيان هدفت هذه الدراسة الى 

د هذه الدراسة من األبحاث الوصفية وق اء الموردين،( وادلتوريد )التتبع الداخلي والخارجيسلسلة ا

 وبينت النتائج وجود تايلند،موردا  في  164 الدراسةعينة  تكأداة للدراسة وشمل استخدمت االستبانة

 ةجابيية إوجود عالقالموردين كما بينت الدراسة الى  داءجابيه بين تكامل سلسلة التوريد وأاي عالقة

ة ، وكانت التوصية بالتكامل في أنشطة التتبع بين الشركء الموردينداأبين تكامل سالسل التوريد و 

  التقنيات. أحدثوالموردين باستخدام 

 IOT and Supply Chain":بعنوان PiraMuth& Zhou (2015)دراسة 

Traceability" 

)انترنت األشياء( على  هدفت الدراسة الى فحص أثر تقنيات التتبع والمقصود به التتبع التلقائي

أثر التتبع  يانلب الدراسةأهمية  وبرزت سلسلة التوريد خاصة على مستوى العنصر في الوقت الفعلي،

على العمليات واألداء والتدفق المادي وبيان مدى صحة وسالمة العديد من الصناعات واهمها 

كة على نموذج الشب باعتماده منهجية الدراسة وقد استخدم الباحث ،والدوائيةالصناعات الغذائية 

لفعلي ئي بالوقت الدعم القرار وتوصل الى ان هناك عالقة بين التتبع التلقا  (Bayesian) السببية

على سالمة المواد وتوصيلها بالوقت الفعلي وقدم توصية بتتبع الوقت الفعلي وما له من أثر جيد 

 على سالمة المواد الغذائية والدوائية.

 Using internet of things":بعنوان Gnimpieba, et.al (2015) دراسة

technologies for a collaborative supply chain: Application to tracking of 

pallets and containers" 

من األدوات القديمة المستخدمة في إدارة التدفقات  االنتقالظهرت أهمية الدراسة للحث على 

للسلع داخل سلسلة التوريد سواء كانت على مستوى المعلومات او على مستوى التتبع لألنشطة بشكل 
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ترنت التقنيات المتقدمة في الرقابة والتتبع عبر إنوكانت منهجية الدراسة استخدام  ،عام بطريقة فعالة

 هذهواألنظمة األخرى التي يمكن ربطها مع (GPS) المواقع  نظام تحديد استخداماألشياء من خالل 

الراديو الالسلكية والتي تستخدم داخل المستودعات  تردداتوهي انظمة  (RFID)التقنية مثل نظام 

كونات مخالل الربط بتقارير نظام تحديد المواقع لتسهيل ضبط المستودعات وسهولة الوصول للمن 

الدراسة لتحسين التشغيل والتعاون داخل السلسلة من خالل  هذهالمطلوبة لعمليات اإلنتاج، وهدفت 

مطلوبة او لالتقنيات المتقدمة لكي تصل التقارير تلقائيا لجميع األطراف سواء كان في تحديد المواقع ا

رت النتائج وظه والتتبع ومشاركة البيانات. االتصالتحديد األشياء داخل المخازن او تسهيل عمليات 

بأن هناك تحسين على الترابط داخل السلسلة من خالل استخدام التقنيات في التتبع وقدمت توصية 

تابعة تكامل في أنظمة المتقنية فعالة واستخدام قابليتها للربط مع أنظمة أخرى لل (GPS)باستخدام 

 والرقابة.

 of tracking capability  optimization" Joint:بعنوان Dai, et.al 2017)( دراسة

and price in a supply chain with endogenous pricing". 

و فيما ل ظهرت اهمية استخدام انظمة التتبع لحل مشكلة سحب المنتجات وسالمة األغذية،

يق لذلك هدفت الدراسة الى بيان اثر تطب األولية المستخدمة في عملية التصنيع ملوثة،كانت المواد 

كانت و  التتبع على سلسلة التوريد بداية من تتبع الموردين الى ان تصل المنتجات الى العمالء،

 قابة والضبطفي الر استخدم الباحث نموذج برمجة غير خطي لتحسين قدرة التتبع منهجية الدراسة بأن 

وكانت النتائج  بأن وجد أن سياسة تنظيم التتبع الصارمة أكثر قوة من سياسة دعم التتبع لتحسين 

وقدمت توصية بالزام كل األقسام والعمالء المتعاملين مع الشركة بتفعيل الرقابة علن  سلسلة التوريد

 طريق الزام الجميع باستخدامها.
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 A Coordinated Approach for Supply":بعنوان Wang, et.al (2018)دراسة 

Chain Tracking in the Liquefied Natural Gas Industry" 

جاءت و  هدفت الدراسة إليجاد نظام تتبع لسلسلة التوريد في صناعة الغاز الطبيعي المسال،

البحث  وقد اثبت اهمية البحث من خطورة ضعف توريد المواد او سوء نقلها على عمليات التصنيع،

كفاءة انظمة التحكم عن طريق األقمار الصناعية مما يسمح لمدراء الموقع من الحصول على رؤية 

لمنهجية وكانت ا المواد ذات األهمية بكفاءة الكتشاف أقربنطاق بحث  باستخدامشاملة لتدفق المواد 

ظمة الفعالة الدراسة باستخدام األن المتبعة باستخدام المالحظة ومقارنة النتائج القبلية والبعدية واوصت

 في المتابعة وخاصة في الصناعات الخطرة.

 How can GPS/GNSS tracking":بعنوان Goletz & Ehebrecht (2018) دراسة

data be used to improve our understanding of informal transport? A 

discussion based on a feasibility study from Dar ESalaam" 

ونظام التتبع الروسي  (GPS)األمريكي الدراسة الى عمل مقارنة بين نظامي التتبع  هذههدفت 

"Global Navigation Satellite System" (GNSS)  باستخداموهو نظام تتبع وتحديد مواقع 

 وتعملصناعي قمر  24قوات الدفاع الجوي الروسي وهو يعتمد على  تديرهاألقمار الصناعية والذي 

 األقمار الصناعية األمريكية. ارتفاعاألقمار على نفس  هذهفي مدار ثابت حول األرض وتدور 

الدراسة بسبب أن الكثير ال يعرف عن طريقة عمل تلك األنظمة وعملية  هذهوجاءت اهمية 

 المثلى منها، وقد ناقش هذا البحث أفضل استخدام لبيانات التتبع في االستفادةتشغيلها وطريقة 

نتائج دراسة جدوى من دار  استخدامهي  المتبعةالنظامين وعمل مقارنة بينهما وكانت المنهجية 

لدية امكانات كبيرة توفر رؤيا واضحة حول وظائف (GPS) أن نظام السالم وقد أظهرت النتائج 

مختلفة وكانت من أبرزها وظيفة التنقل والنقل وتحديد المواقع، وتطرقت الدراسة الى مزايا وعيوب كل 

التتبع  أنظمة باستخداممن النظامين وقدمت الدراسة معلومات مهمه للتخطيط المتكامل فيما يتعلق 
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ت المتزايدة عليها وزيادة الطلب على استخدامها لما لها من آثار وكيفية التنسيق األفضل للتطورا

 ايجابية على مستخدميها سواء كان في النقل او التنقل او تحديد المواقع بسرعه.

 Use of GPS tracking collars and":بعنوان Bailey, et.al (2018) دراسة

accelerometers for rangeland livestock production research" 

ظهرت الدراسة بسبب الحاجة لتحسين توزيع رعي الماشية بدقة وفعالية من حيث التكلفة من 

، وهدفت الدراسة لتتبع انماط الحركة وتأثيرها على (GPS)خالل تتبعها عبر نظام تحديد المواقع 

قبل  بيانات استخدمت منهجية الدراسة تحليل حالة عن طريق مقارنة أنماط توزيع الموارد المتاحة،

شكل وأظهرت النتائج أن هناك أثر ايجابي على خفض التكاليف ب استخدام التقنيات في التتبع وبعدها

ملحوظ لتوزيع الرعي على الموارد المتاحة، لذلك يمكن عكس الدراسة ونتائجها على التتبع الداخلي 

نعكس على كات الزائدة مما يللشركة بحيث تقوم برصد حركة العامليين وتقليل الوقت الضائع من الحر 

بتقنيات تعمل على تغيير (GPS) ، وأوصت الدراسة الى ربط نظام التكلفة واإلنتاج بشكل إيجابي

مقاييس التسارع والحركة بحيث تعمل على ضبط وتحسين في سلوك الحركة إذ تعتبر مقاييس التسارع 

 راوح ألسابيع وشهور.حساسة ويمكنها تسجيل الحركات بمقاييس زمنية دقيقة لفترات تت

 Power generation through footsteps":بعنوان Prasad, et.al (2019) دراسة

using Piezoelectric sensors along with GPS tracking" 

الدراسة بسبب التزايد على طلب الطاقة والحاجة لتوفيرها من مصادر توليد  لهذهظهرت الحاجة 

ويض وال تنضب وتكون نظيفة وخالية من التلوث لتع باستمرارالطاقة الضائعة بحيث تصبح متوفرة 

 الطلب المتزايد عليها لضمان التنمية المستدامة.

 ة لإلنسان، فكلما مشى اإلنسانونظرا ألن المشي هو النشاط األكثر شيوعا في الحياة اليومي

 هاواستغاللالطاقة  هذهمن طاقته على األرض وتذهب وتضيع، ومن أجل الحفاظ على  استنفذ
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الدراسة الى تحويل الطاقة الضائعة من حركة اإلنسان الى طاقة كهربائية  هذهمنها هدفت  واالستفادة

شعرات تنتج بواسطة مست يهرو إجهادالك التأثير بحيث يتم استخدام يالكهرو ضغطتستخدم التأثير 

 طاقة تخرج على شكل جهد تيار متردد نستطيع استعمالها في احتياجاتنا اليومية.

نه، شبكة م االستفادةالدراسة وإلنتاج الكهرباء بشكل كبير يمكن  هذهاستخدم الباحث ألغراض 

تم التي سوف ي تم وضعها على طول ممر مشاة بحيث تعمل الكهرباء  جهاديإكهرو مستشعرات 

إنتاجها من حركة الناس على ذلك الممر الى توليد طاقة تؤدي الى إنارة المصابيح الموجودة على 

لتتبع حركة األشخاص داخل الممشى (GPS) جانبي الممر من الحذاء الذكي والذي تم ربطة بتقنية 

ليتم ضبط حركتهم وضمان إعطاء نتائج دقيقة، وأظهرت النتائج الى أنه تم توليد طاقة كهربائية من 

 ستغاللاالتقنيات  هذهطاقة حركية ضائعة عملت على إنارة المصابيح بشكل جيد، ويمكن من خالل 

لة من الحركة الغير مستغلة وبذلك نكون قد حركة العمال الضائعة داخل المصانع لتوليد طاقة مستغ

 التكاليف.خفضنا من 

 Advanced animal track & trace supply":نبعنوا Addo, et.al (2019) دراسة

chain conceptual framework: an internet of things approach" 

كانت هناك رؤية للباحث بأن معظم الخدمات اللوجستية الصناعية تفتقر الى الرؤية الكاملة 

ت األشياء الدراسة لتطبيق منهج انترن هذهلتتبع مسار سلسلة التوريد واألنشطة التابعة لها، وهدفت 

بتقديم  اممعرض للسرقة والضياع، وقد ق انهوأنظمة التتبع على مربي الماشية لتتبع قطيعهم بسبب 

عالمة  استخدامببناء أنظمة بحل سحابي منخفض التكلفة وقابل للتطبيق لتتبع موقع كل حيوان  اقتراح

حي وسجل الميالد تاريخ الصإلكترونية تعمل بالطاقة الشمسية بحيث يستطيع مربي الماشية من تتبع ال

 موقع كل حيوان.وحركة 
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لتصميم إطار (GPS) ،(GSM) ،(Google earth) تقنياتالباحث  مااستخدمنهجية البحث 

افة أض واالبتكاراتمقترح لنظام تتبع محسن ومطور، وأظهرت النتائج الى أن األنظمة الرقمية 

للشركات واألفراد قيمة بسبب المرونة التي تمتلكها بتوظيفها للغرض او الحاجة اليها، وقام الباحث 

بتخفيض التكلفة  آثار إيجابيةع قطيعهم لما له من بتوصية استخدام نظام تتبع ذكي لمربي الماشية لتتب

 الناتجة من الضياع والسرقة.

 Supply chain micro- communities":نبعنوا Viljoen& Joubert (2019) دراسة

in urban areas" 

الدراسة بسبب زيادة الحاجة لنقل البضائع في المدن المزدحمة، وبسبب زيادة  هذهظهرت أهمية 

 جاهاتواالتالطلب من سكانها على السلع، هدفت الدراسة الى التعمق في فهم جغرافية المناطق 

المدن لوصولها للنقطة األخيرة بسهولة ويسر. وقد تطلب ذلك الى  هذهالخاصة بنقل البضائع داخل 

لة التوريد، والسلوكيات األساسية لسلس االتجاهاتاعالت سلسلة التوريد لفهم لتفالمعقدة  دراسة الشبكة

للمركبات التجارية (GPS) نظام تحديد المواقع العالمي  حالةهي دراسة  وكانت المنهجية المتبعة

 ومفاهيم نظرية الشبكة وقد بحثت الدراسة في خصائص المجتمعات الصغيرة لسلسلة التوريد وكانت

 هذهي بنية ف التشابهالعينة المطبق عليها هي ثالث مدن في جنوب أفريقيا أشارت النتائج الى ان 

مد على الديناميكية تدفع لتفاعل سلسلة التوريد وأنها ال تعتو  عات الصغيرة في المناطق المتنوعةالمجتم

نها وكانت والتوازن بيوالتشتت الجغرافي  االتجاهاتالجغرافيا المحلية، وقد أكملت الدراسة تحليل 

النتائج األخيرة بأن وضع الباحث أول نمط من أنماط نقل البضائع في المدن المزدحمة ووضع معيارا 

ة من صحة النماذج النظرية لتفاعل سلسلة التوريد في األماكن الحضري خاللهتجريبيا يمكن التحقق من 

 المزدحمة.
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 Using GPS data to explore speed":بعنوان Laranjeiro, et.al (2019) دراسة

patterns and temporal fluctuations in urban logistics: The case of San Paulo, 

Brazil" 

مختلفة  تشغيلهمن مستشعرات من مصادر  (GPS)بسبب البيانات المختلفة التي يتلقاها نظام 

الدراسة لمعالجة حالة اإلرباك والتحديات التي تصدر عن النظام في حالة التنقل  هذهظهرت أهمية 

 من البيانات التي تصدر االستفادةالدراسة الى  هذهوالشحن وخاصة داخل المدن المزدحمة، هدفت 

بشكل أفضل ومنظور أوسع لتستطيع الخدمات اللوجستية من توصيفها بشكل  (GPS) عن تقارير

اللوجستية وخاصة فيما يختص بالشحن والنقل لتكون الرؤيا الناتجة من الدراسة أفضل يخدم العمليات 

حول التوزيع المكاني للمركبات في أوقات مختلفة والتدفقات المميزة والمسارات األفضل للشحن وحركة 

الدراسة منهجية  استخدمتالمرور وعدد مرات التوقف وتوزيع أوقات التوقف وأنماط السرعة. 

والتحليل للبيانات التي ترسل من مصادر غير متجانسة وكانت الحالة الدراسية على  كشافاالست

حسين يمكن استالم وتحليل التقارير الصادرة وت أنهمدينة سان باولو البرازيل وأظهرت نتائج الدراسة 

يع النتائج وتوس هذهتعميم  قدمت توصيةو  عملية استخدامها حتى ولو كانت مصادرها مختلفة

 استخدامها لتشمل اماكن جغرافية اخرى تستخدم طبيعة جغرافية مشابهه للحالة الدراسية.

 :Sustainability of Public Transportation":نبعنوا Chan, et.al (2020) دراسة

An Examination of User Behavior to Real-Time GPS Tracking Application" 

 معلوماتالوسائل النقل العام لضعف  استخدامظهرت أهمية الدراسة بسبب عزوف الزبائن عن 

عن وصولها ومغادرتها بالوقت الفعلي، لذا هدفت الدراسة الى زيادة رضا العمالء ووالؤهم للخدمات 

المقدمة من قبل وسائط النقل العام عن طريق زيادة موثوقيتهم بها من خالل أمانها وسالمة التنقل 

 والوقت الفعلي بوصولها ومغادرتها. باستخدامهابها والراحة 
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تطبيق  جميع مستخدمي االختبارماليزيا، وكانت عينة  -كسارا واي مدينة ف االختبارتم تطبيق 

Uni- Bus  بنظام  هوربط استحداثهالذي تم(GPS)  وتحليلها عن مستوى لجمع بيانات المستخدمين

تطبيق  ماستخداتم تحسين جميع المتغيرات المذكورة بعد  أنهالخدمات المقدمة وأشارت النتائج الى 

للوقت الفعلي وقد قدمت الدراسة توصيات بأن تأخذ الدراسات المستقبلية عوامل أخرى  (GPS)تتبع 

مثل الجودة والقيمة المضافة لقياس مدى رضى الزبائن عن الخدمات وتقييمها من خالل ربط تقييمهم 

 (GPS) بنظام

 A matching algorithm to study the“ :نبعنوا Trent, et.al (2020) دراسة

evolution of logistics facilities extracted from GPS traces”  

ظهرت أهمية الدراسة الى إيجاد طريقة دقيقة في تحديد مواقع ونمذجة الخدمات اللوجستية في 

ب استخدام األخطاء بسب هذهالمدن بحيث يتم تحديد تلك المواقع بصورة أفضل مما هي عليه، وكانت 

لبعض الخوارزميات بطريقة غير صحيحة بحيث كانت تعطي قراءات مغايرة للواقع، وقد تم دراسة 

لتأكد مجموعة من البيانات الطولية وتم ا باستخدامالخوارزميات عبر مطابقتها بالمواقع الصحيحة  هذه

ج بأنه قات زمنية، وكانت النتائمن خالل الفحص البصري للنتائج في ثالث مناطق مختلفة بخمس أو 

الخوارزميات أدى ذلك الى الوصول للموقع المطلوب بسرعه أفضل وكان هناك  هذهعند تصحيح 

 توفير بالوقت المطلوب للوصول.

 A Systematic Literature Review of" :بعنوان .KOOT, et.al (2020) دراسة

supply Chain Decision Making Supported By The Internet of Things and Big 

Data Analytics" 

عطاء  هذهظهرت أهمية  الدراسة بسبب ضخامة البيانات والحاجة الى انترنت األشياء لتحليلها وا 

تبع أصبح إلزاما والت االتصاالتنتائجها بصورة دقيقة وسريعة، وبسبب التطور التكنولوجي في أنظمة 

 وريد.لمعالجة الطبيعة الديناميكية والعشوائية لسالسل الت يليةالتشغ من البياناتالمزيد على الشركات 
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، لتوريداالدراسة بتقديم لمحة عامة عن احدث تطورات انترنت األشياء في سلسلة  هذهوقد قامت 

ي دمج البيانات في الوقت الحقيقي لألشياء التي تعمل فعليا ف للمنظمينوهدفت الى شرح كيف يمكن 

دراسة متعددة التخصصات قام الباحثون  79الدراسة الى استخدام  هذهعملية صنع القرار، وعمدت 

 االتصاالتو من خاللها بدمج أجهزة القياس المطورة حديثا مع البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

الى ان انظمة  جت النتائللتشغيل والتنبؤ بحالة النظام في المستقبل، وظهر  لتصور الطريقة الحالية

التتبع والمراقبة قد فادت اإلنتاج من حيث الموثوقية والجودة وأصبحت العمليات اللوجستية أكثر مرونة 

زة األكثر دقة األجه باستخداموسرعة بسبب التركيز على التحليالت الوصفية وقد جاءت التوصيات 

في أجهزة الرقابة والتتبع لمعالجة البيانات بطرق أدق وسد فجوة التحليالت التنبؤية والتحقق  ستثمارواال

 دائما من صحة أنظمة الرقابة عبر تحديثها وتطويرها.

 Asset tracking, condition visibility":نبعنوا Sellevold, et.al (2020) دراسة

and sustainability using unmanned aerial systems in global logistics" 

مراقبة تستطيع من خالله بتتبع و  الدراسة من حاجة األنظمة اللوجستية العالمية لنظام هذهنبعت 

وصناعة  دارتهإيانات اللوجستية الى مستوى يمكن صولها المنتشرة حول العالم، وهدفت الى تجميع البأ

 متكاملةتحليل البيانات االقتصادية ال استخدام، وكانت المنهجية المتبعة القرار فيما يخصه ويحميه

تقييم نظام  بحيث تستطيع لتزويد الشركات بنتائج تؤثر على سير األعمال لعدد من الشركات والتي

أظهرت الدراسة الى ان تتبع األصول ورؤية الحالة التي هي علية ، تتبعها ألصولها بطريقة متكاملة

التوريد العالمية أمر في غاية الصعوبة ألن هناك عدد قليل من المعايير التي يمكن تقييم في سالسل 

تلك األصول بها، وقام الباحث بتقديم توصية بإدخال تقنية تتبع جديدة عبر استخدام نظام جوي بدون 

  .(GPS)طيار مربوط بتقنية 
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 Comparative study of seamless asset":نبعنوا Ahmed, et.al (2020) دراسة

location and tracking technologies" 

 تخدامالسظهرت أهمية الدراسة بسبب حاجة المصنعين والموردين وتجار التجزئة والموزعين 

تقنيات تتبع داخلية لزيادة الوضوح عن السلع واألصول داخل سلسلة التوريد الخاصة بهم وبيئات 

دفت الدراسة التقنيات وفوائدها ودقتها وموثوقيتها، ه هذهعملهم، وبسبب قلة معرفتهم بما يتعلق بنطاق 

لبيئة ل لفهمهم لخصائص تقنيات التتبع بشكل أفضل عن طريق تقديم إطار عمل لتتبع األصول

 الداخلية.

   Here)منهج المقارنة لتقييم تقنيات التتبع لألصول الذي قامت بتطويره  باستخدامقام الباحث 

,Technology)  ونظام تتبع قام مركز التصنيع الذكي بشركة(SM Development 

corporation) عالمي لوعمل على تتبع األصول الداخلية بأساليب تعتمد على نظام تحديد المواقع ا 

(GPS)ة    وشبك  (Wi-Fi)  باإلضافة الى اساليب تتبع قائمة على ال (Bluetooth) وقام بتقييم

، اجتهحومقارنة النتائج وتبين أن هناك أكثر من نهج يمكن أن يتبعه المستخدم حسب طبيعة  االختبار

 أي طريقة من طرق التتبع والتي تعطي لمستخدمها الوقت الفعلي والذي باستخداموقام بتقديم توصية 

 .األمثل االستخدام عن طريق الداخلية بيئتهسوف يتم ضبط 

 Comparison of in-sight and":بعنوان Van Lopik, et.al (2020) دراسة

handheld navigation devices toward supporting industry supply chain: First 

and Last mile deliveries at the human level" 

تعتبر عمليات التسليم في األميال االولى واألخيرة عنصر مهما ومكلفا بشكل متزايد في سالسل 

الدراسة إليجاد طريقة نقل مجدولة زمنيا  هذهالتوريد ألنها تتطلب النقل داخل المدن، ظهرت اهمية 

ومتوقعه للتصنيع والتسليم وهدفت للقيام بتوريد البضائع في حالة مناسبة )التسليم اآلمن( وذات تكلفة 

 منخفضة.
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العنصر البشري كناقل عبر ركوب الدراجات متنقال  باستخدامقام الباحث عن طريق التجربة 

( مشاركا من راكبي 24ل الدقيق، وكانت العينة عبارة عن )عبر أحدث وسائل المالحة لدعم التنق

المشاركين نوعين من أجهزة المالحة إحداها كانت شاشات عرض محمولة تقدم  واستخدمالدراجات 

رشادات والثانية شاشة عرض أحادية تعرض التعليمات على شكل نص وأسهم، وكانت  خريطة وا 

شادات قد قدم نتائج أفضل بالتنقل والتوصيل اآلمن  وقد واإلر  الخربطةالنتائج بأن الجهاز المحمول 

أفضل من  (GPS)األجهزة المرئية المربوطة عبر نظام تحديد المواقع  استخدامقدم توصيات بأن 

 تلك التي تعطي تعليمات نصية وأقل توتر وذات فعالية أكبر.

 An evaluation of GPS opportunity in":نبعنوا Pandey, et.al (2021) دراسة

market for precision agriculture" 

مرونة (GPS) نظام تحديد المواقع العالمي الستخدامظهرت أهمية الدراسة عندما رأى الكاتب بأن 

استخدم الباحث منهجية المقارنة ما بين الزراعة بالطرق التقليدية  حسب الحاجة له، استخدامه في

لتحويل أنشطتهم (GPS) نظام  الستخداموهدف من ذلك الى توجيه المزارعين  والتحول للزراعة الذكية

من خالل هذا النظام  الحصول على معلومات  ايستطيعو الزراعية من تقليدية الى زراعة ذكية، إذ 

دقيقة عن المساحة المراد زراعتها وحساب تكلفة المواد الالزمة لعمليات الزراعة من بذور وأسمدة 

محصول بصورة دقيقة، وكانت النتائج بأن هناك أثر ايجابي على خفض التكاليف وجودة ومواد رش لل

المنتجات، وكانت التوصية الى التحول الى الزراعة الذكية لما لها من أثر على زيادة األرباح وتقليل 

 للوقت والجهد.

 Circulation traceability system of Chinese":نبعنوا He & Shi (2021) دراسة

herbal medicine supply chain based on internet of things agricultural sensor" 
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مراقبة إنتاج األعشاب الصينية والتي تستعمل كأدوية بسبب صعوبة لدراسة حاجة ال ظهرت

، ل منفصلم القدرة على رقابتها بشكانواعها وكثرتها وعد الختالفالتحكم في جودتها ومعايير انتاجها 

المنهجية و  ة،لسلسة توريد األدوية العشبية الصيني ةتتبع ومراقبة فعالل دوراني الدراسة لخلق نظام وهدفت

نظام المستشعرات الزراعية في منصة تكنولوجيا انترنت األشياء لتنفيذ عمل الباحث  التي استخدمها

دراسة الى لخطة فحص المعلومات التفصيلية الخاصة باألعشاب عن طريق ترقيمها بحيث  أظهرت ا

 قد سهل عملية الرقابة واإلشراف وفحصان انشاء نظام تتبع دوراني لسلسة توريد لتلك األعشاب 

انتاجها  وخفض من تكاليف وموثوقيتها لدى مستخدميها سالمة تلك األعشاب المنتجة وزاد من جودتها

 بسبب انتشار وتعميم استخدامها.

 Digitalization within food supply"بعنوان: Annosi, et.al (2021) دراسة

chains to prevent food waste, drivers, barriers and collaboration practices" 

ظهرت أهمية الدراسة إليجاد حلول إلدارة البيانات الضخمة لتعزيز التعاون والشراكة عبر سالسل 

ل سالسل التوريد لحل مشاك لرقمنهالتوريد لتحسين أداء االعمال، وهدفت الدراسة الى ايجاد طرق 

لرقمية. االهدر في المواد وحل العوائق التي تقف دون التحول الى سالسل التوريد ذات التقنيات 

مدير من مدراء المنظمات الكبيرة المحلية ومتعددة  (12)الدراسة طريقة المقابلة مع  تاستخدم

الجنسيات وكانت نتائج المقابالت تشير الى ان التحول للتقنيات الرقمية تقلل من الهدر، وقد قدم 

ة وكسر جميع التقنيات الرقمي باستخدامالباحث توصية بإعادة تصميم سالسل التوريد وعمليات الشركة 

 لذلك. الحواجز التي تقف دون التحول

 Integration the internet of things in the":بعنوان Rejeb, et.al (2021) دراسة

halal food supply-chain: A systematic Literature Review & Research 

Agenda" 
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المراجعة بسبب مخاوف المستهلكين بشأن جودة األغذية وسالمتها، والتي  هذهظهرت أهمية 

 االستفادةو دفعت بشركات األغذية الى إعادة التفكير في طريقة تتبع ومراقبة سالسل التوريد التقليدية 

بع عبر تياء واستخدام اجهزة الرقابة والتإنترنت األش وانتشارمن التقنيات الجديدة، وبسبب ظهور 

والتي تقوم بإعطاء قراءات دقيقة عن ظروف التخزين  االستشعاررنت عن طريق استخدام اجهزة اإلنت

تنظيم عمليات الشركات ل هذهفقد لجأت  ل ودرجات الحرارة المناسبة لذلك والتقنيات المرتبطة بها،والنق

إلمكانات المراجعة لمعالجة الفجوة المعرفية ل هذهسلسلة التوريد ومراقبتها والتحسين عليها، لذا هدفت 

ل أكثر من منهجية المراجعة تحلي استخدمتانترنت األشياء الغير مكتشفة وقد  تواجهوالتحديات التي 

 جالنتائ واها بصورة متعمقة وأظهرتورقة بحثية استخدمت بها تقنيات قياس وقامت بتحليل محت (93)

رئيسية في سلسلة توريد األغذية وهي: امكانية تتبع المنتجات،  ان انترنت األشياء يقدم خمس فوائد

، ومراقبة األطعمةتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، تسهيل إدارة الثروة الحيوانية، المصادقة على حالة 

شهادات األغذية. وتم تحديد العديد من التحديات وكان من أهمها: القيود على تقنيات اجهزة انترنت 

لنضج التكنولوجي وعدم قبول المستخدم والتكلفة والحواجز التنظيمية، وقدمت المراجعة األشياء وعدم ا

زالة  توصية بتعمق الدراسات القادمة بصورة أكبر في متابعة التطور في عمليات الرقابة وتحسينها وا 

ابة قالتحديات مهما كانت بسبب الفائدة والدقة الناتجة من استخدام انترنت األشياء في عمليات الر 

 والسيطرة وضبط الجودة وغيرها من الفوائد.

 IOTs in enabling the supply chain":بعنوان Anitha, et.al (2021) دراسة

visibility and connectivity and optimization of performance" 
الدراسة من خالل الثورة التكنولوجية في عالم اإلنترنت وتوسع آفاق ريادة  هذهبرزت أهمية 

 ،األعمال وحاجتها لتعزيز كفاءتها وخاصة داخل القطاعات الصناعية وسالسل التوريد الخاصة بها
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الدراسة هو انترنت األشياء، والذي من خالله يحسن من عمليات  هذهوقد كان الالعب الرئيسي في 

 قابة وتتبع جميع األنشطة والعمليات المرتبطة بها ويزيد من القيمة اللوجستية بأكملها.والر  االتصال

األولى وقد يحدث إرباك حول مجاالت التطبيق  خطواتهوبما ان انترنت األشياء ما زال في 

ألمثل، هدفت ا االستخدامبشكل صحيح والتي قد تحدث آثار عكسية بسبب عدم الربط الكامل وطريقة 

دراسة الى تفعيل دور تكنولوجيا اإلنترنت وجميع الخصائص المرتبطة بها وتمكينها بشكل يحقق ال هذه

 .أكملهبالكفاءة والفاعلية والتتبع الكامل لسالسل التوريد لما له من آثار ايجابية على األداء 

 حتياجاتاالتم من خاللها وصف منهج جمع بيانات وتحليل عشرة مجاالت  باستخدامم الباحث اق

المعرفية ضمن سلسلة التوريد لتعزيز الشراكة أوال بين الشركة والمورد وقد ركز عليها ألنها تعتبر من 

أولى الحلقات في سلسلة التوريد والتي سوف يترتب على ما سيلحقها من باقي األنشطة من آثار 

إلنترنت وصية استخدام تقنية ااألمثل، وقام بعدها بتقديم ت االستخدامفيما لو تم استخدامها  إجابيه

بصورة فاعلة وبكل مزاياها الممكنة إلضافة قيمة لجميع األنشطة داخل سلسلة التوريد وصوال الى 

 المستهلك النهائي.

 Logistic technologies for tracking":نبعنوا Chocholac, et.al (2021) دراسة

manufactured passenger cars on consolidation areas: Interpretative case 

study" 

عال للوقت الف االستخدامظهرت أهمية الدراسة من السعي المتواصل للشركات على التركيز على 

الشركات  ذههوالسعي لتقليل العمليات واألنشطة التي تستغرق وقت طويل أكثر من الالزم، لذلك قامت 

ة التي توفر معلومات محدثة كلما كانت الحاجة الى استخدام األنظمة والتقنيات اللوجستي باالتجاه

وكان من أهم المؤشرات لصدق تلك البيانات هي الموثوقية في إدخال تقنيات لوجستية جديدة  اليها.
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تلبي الغرض من صحة البيانات لكي تولد فوائد اضافية وتضيف قيمة للشركة وتحميها  في الشركة

 من تكبد خسائر مالية.

للشركات وخاصة كبيرة الحجم ان تراقب منتجاتها ليس فقط في مراحل لذلك كان من المهم 

االنتاج، ولكن ايضا داخل المستودعات واماكن التجميع قبل شحن تلك المنتجات، وقد تبين مما سبق 

ان استخدام التقنيات اللوجستية الموثوقة توفر معلومات مهمة للمشغلين وللمدراء لمراقبة نقل البضائع 

الشحن. لذلك هدفت الدراسة الى توفير معلومات صحيحة ودقيقة موثوق بها عبر مقارنة  أثناء عملية

وهي تقنية تحديد عن طريق ترددات  (RFID)وتكنولوجيا  (GPS) اللتقنية بين التنفيذ المحتمل 

الراديو وكيف يمكن ان تعمل جنبا الى جنب مع طائرة بدون طيار لتتبع سير األعمال ورصد جميع 

لضمان سيرها بالطريقة المثلى. وكانت النتائج بأن التقنيات بمفردها ال تعمل العمليات واألنشطة 

اخرى وقام الباحث بتقديم توصية بأن منها بدون دمجها مع تقنيات  المرجوبحيث تؤدي الغرض 

الجهد التقنيات من توفير بالوقت و  هذه تعكسهالشركات يجب ان تستخدم تقنيات مدمجة لما سوف 

  .واالستجابةوالمال والسرعة في اإلنجاز 

  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 2-11

بعناصرها  (GPS)على أنظمة تتبع سالسل التوريد عن طريق نظام قامت هذه الدراسة بالتركيز 

)الجودة،  اأبعادهب وبيان أثرها على الميزة التنافسية )تتبع الموردين، تتبع الداخلي، تتبع الزبائن(

 لما لها من ،األردنية صناعة األغذيةشركات  على الدراسة تم عمل، و التكلفة، المرونة، السرعة(

الميزة لى ن لمعرفه العوامل التي تؤثر عأحيث للتلف،  السريعة احساسية في التصنيع وقابلية مواده

التنافسية  بسبب أهمية الميزة صناعة األغذية لقطاع علميه وعملية منفعةفائدة كبيرة ذات  التنافسية

من حيث أنها تعطي سطوة للشركة على منافسيها ويتحقق ذلك من خالل تقديم الشركة قيمة أفضل 
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وانخفاض أسعارها مما يعمل ذلك على زيادة والء الزبون للشركة والعالمة  للزبائن بجودة منتجاتها

 ت الشركة وخياراته.التجارية باإلضافة لزيادة توقعات العميل بالنسبة لمنتجا

وتتضح الميزة التنافسية التي يمكن ان تحققها الشركة على منافسيها أيضا من خالل خفض 

وفورات الحجم في المنتجات والخدمات التي تقدم بسعر  وتعظيمالتكلفة في استخدام األيدي العاملة 

مميز بسبب انه كلما سيطرت الشركة على التكاليف لديها كلما كان لها مرونة عالية في التحكم في 

السعر الذي في النهاية سوف يخلق لديها ميزة تنافسية سعرية تسيطر من خاللها على السوق وتتميز 

  (Wheelen, T.L 2020) .عليهموتتفوق  على منافسيها

كما يتضح من خالل الدراسة انها تتميز عن الدراسات السابقة بأنها خرجت بطريقة التتبع عن 

وهي تعتبر  (GPS)األنظمة التقليدية في متابعة سلسلة التوريد وعملياتها الى التتبع عن طريق تقنية 

ساعد المكتبة العربية والتي سوف تمن الدراسات القليلة بل يمكن ان تكون من الدراسات النادرة في 

ما لو دقة والتي يمكن ان تزيد من الميزة التنافسية في وأكثرانضباط  أكثرعلى الدخول في طرق تتبع 

استخدام تلك ب تم تطبيق عمليات المتابعة على األنشطة التي تقوم بها الشركة بالطريقة الصحيحة

 التقنيات.

 نبذة عن شركات صناعة األغذية األردنية 2-11

 كثرأوجدت صناعة األغذية األردنية متسعا لها على قائمة خيارات المستهلكين المحليين وفي 

 دولة عربية واجنبية مستندة في ذلك على تنوعها وجودتها وتاريخها المشهور في التصنيع. 131من 

عديدة على مر تسعة عقود مضت،  صناعة األغذية في األردن نجاحات مستثمرووقد نسج 

حيث استطاعوا تأسيس قاعدة صناعية صلبة بدأت في الزيوت واصناف أخرى يدعمها مخزون انتاج 
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من احتياجات  %65زراعي يمتاز بالديمومة على مدار السنة، حيث أصبحت تلك المنتجات تغطي 

 السوق المحلية من الغذاء.

لملك عبد اهلل الثاني للحكومة بدراسة انتاج سلع غذائية منذ انتشار جائحة كورونا، أوعز جاللة ا

محليا بالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنية، للحفاظ على مخزون آمن في كل الظروف وزيادة 

ي ف اإلنتاج المحلي موجها جاللته لضرورة تطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، والتوسع

زمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي، استجابة للتوجيهات صناعات جديدة بقطاع االدوية والمستل

الملكية، شكلت الحكومة لجنة عليا لتعزيز المنتجات الوطنية وثالث لجان فرعية لتطوير الصناعات 

 الدوائية واللوازم الطبية والصناعات الغذائية.

منشأة تصنيع غذائي بعموم  2657كل صباح الى نحو  أردنيعامل  61111يتجه نحو 

، وتضم هذه القائمة من المنشآت كل من المنتجات الحيوانية واللحوم البيضاء )الدواجن( المملكة

صناعة الكاكاو والشوكوالتة والسكاكر بأنواعها ومنتجاتها المصنعة، كما تضم  والفاكهةوالخضار 

ا ة الطحينية واأللبان ومشتقاتها وصناعات الحبوب والدقيق والنشإضافة الى الحلويات الشرقية والحالو 

والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة والمشروبات الغازية والعصائر والخل والمياه 

 المعدنية والتوابل والبهارات والملح والمنكهات.

ويزيد  2119/2121مليون دينار في عام  558بلغت صادرات المملكة من صناعة األغذية 

مليار دينار حيث يشكل نحو  4.5حجم اإلنتاج القائم في قطاع الصناعات الغذائية في المملكة على 

في الناتج المحلي اإلجمالي، وتقدر  %6ربع اإلنتاج الصناعي الكلي في المملكة ويسهم بنحو 

 963ال مسجل يبلغ مليار دينار وبرأس م 1.5موجودات قطاع صناعة األغذية الثابتة بأكثر من 

 http://dosweb.dos.gov.jo/ar/products/jordan-in-figure2019 اإلحصاءات العامة االردنية(.)دينار. مليون 



58 
 

 

 ،شركة وادي األردن للصناعات الغذائية البيروتيإدارة رئيس مجلس  محمد زكي السعودي أشار

الى ان المملكة نجحت في توطين العديد من الصناعات الغذائية المهمة مثل المعلبات وااللبان 

 والدواجن والبيض والمشروبات والحلويات وغيرها.

وتم تسجيل  1981في أواخر عام  شركة وادي األردن للصناعات الغذائية" البيروتي"تأسست 

ل ت التجارية المهمة في السوق العربي والعالمي، بفضالعالمة التجارية "البيروتي" لتصبح من العالما

تظافر وجهود العاملين في هذه الشركة والتطلع الدائم لنيل رضا المستهلك، وتستمر الشركة في تطوير 

اعمالها وزيادة كميات اإلنتاج تبعا لزيادة الطلب على منتجاتها باستخدام أحدث المعدات وأفضل 

فرد تضم نخبة من  111يوم أصبح عدد العاملين في الشركة يزيد عن الطرق التصنيعية اآلمنة، وال

 جميعا في ظل إدارة كفؤه بروح الفريق الواحد. االمهندسين والفنيين وااليدي العاملة بحيث يعملو 

صنف من المعلبات والبهارات إضافة الى األعشاب  111يضم البيروتي في سلته أكثر من 

الخ وبأفضل جودة ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية اذ ان عمليات التصنيع  والزعتر والقهوة..

تتم ضمن ظروف ومعايير لضمان ان يكون الغذاء آمنا وصحيا ومالئما لالستهالك االدمي واال 

 يعرض صحة المستهلك للخطر من خالل العدوى او التلوث.

وفير على ثقة المستهلك من حيث ت تهدف شركة البيروتي الى تطبيق سياسة الجودة والحصول

منتجات عالية الجودة ومصنعه بمستوى يضمن سالمتها وكافة العاملين في الشركة على اطالع تام 

بتحقيق سالمة الغذاء وتطبيق أنظمة الجودة العالمية في قطاع المعلبات وهي حاصلة أيضا على 

 .1999منذ عام  9111شهادة ايزو 

ة وشفافية ومصداقية عالية فان جميع عمليات اإلنتاج في البيروتي ومن خالل العمل بأفضل جود

 تتطبق حسب ممارسات التصنيع الجيد واآلمن بما يتوافق مع المواصفات والمقاييس األردنية والعالمية.
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ولفت الى ان صناعة الغذاء في المملكة تعتمد على استيراد معظم مدخالت اإلنتاج من مصادر 

واصفا ذلك بالجيد لكنه  %41-31الت القيمة المضافة رغم أهميتها تتراوح بين عالمية متعددة وما ز 

 يحتاج لزيادته من خالل دعم الزراعة الصناعية لتوفير مواد خام محلية.

وأشار الى ان الفرص االقتصادية لقطاع صناعة الغذاء األردنية كبيرة ويمكن االستفادة منها 

رت على مدى السنين، وتحديث أساليب اإلنتاج واستخدام باستغالل المعرفة الصناعية التي توف

التكنولوجيا الحديثة لخفض كلف المنتج وتحسين جودته واظهاره بالشكل الجاذب للمستهلك وسهولة 

 تداوله.

وأشار الى ان صناعة الغذاء األردنية قادرة على المساهمة باألمن الغذائي للمملكة وأثبتت ذلك 

مدى استعداد وقدرة القطاع على تلبية حاجة السوق حيث لم نشهد انقطاع خالل أزمة كورونا وكشفت 

 للمواد وال ارتفاع باألسعار.

وقد أشار السعودي الذي يرأس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الى ان صناعة الغذاء 

ل ماألردنية تحتاج الى سرعة باالستجابة من المؤسسات الرسمية للمتغيرات وتسهيل إجراءات الع

موضحا ان مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة بمقدمة 

الجهات الرسمية التي أسهمت بنهضة وتطور صناعة األغذية األردنية وزيادة تنافسية منتجاتها محليا 

ات وال سيما قوبأسواق التصدير، وشدد على ضرورة وجود نية حقيقية لتذليل الصعاب وتعويض الفرو 

في قطاع الطاقة بخفض أسعارها والتركيز على توفير عمالة ماهره والسعي لتوطينها ودعم مصادر 

التمويل طويلة االجل بكلف منخفضة داعيا لضرورة توفير بيئة عمل مريحة تساعد على بذل جهد 

ير وأفضل بكث اكبر وعمل ندوات وبرامج تدريب وخلق وعي عام بأن صناعة الغذاء األردنية واعدة

 من مثيالتها المستوردة.
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وقد أشار احمد السالخ الرئيس التنفيذي لشركة نبيل للصناعات الغذائية، ان الصناعات الغذائية 

من اهم الصناعات االستراتيجية في المملكة، اذ انها اثبتت نجاحها خالل ازمة كورونا حيث لم نشهد 

جودتها و من حيث تنوعها  ةناعات الغذائية االردنيأي نقص بأي منتج غذائي وأشار الى ميزات الص

العالية كما انها تحمل أسماء موثوقة وتوفر عمالة مدربة ومتخصصه وجميعها محلية مضيفا الى ان 

الطلب المحلي واإلقليمي زاد على المنتجات الصناعية الغذائية خالل السنوات القليلة الماضية، ما 

مجاالت مختلفة ورفد المملكة بالعمالت األجنبية والدخول ألسواق يستوجب تشجيع االستثمار في 

 تصديرية جديدة وغير تقليدية.

 الىعامال وتصدر  851نحو  1945وتشغل شركة نبيل للصناعات الغذائية التي تأسست عام 

ة يالطاقات اإلنتاج أكبردولة حول العالم، كما انها معتمدة من اهم المطاعم العالمية وتعتبر من  21

 في الصناعات المجمدة في المنطقة.

وحول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغذاء األردنية، أشار السالخ الى ارتفاع كلف التشغيل 

 واإلنتاج والتمويل داعيا البنك المركزي لزيادة نوافذ تمويل المشتريات الرأسمالية بأسعار فائدة تفضيلية.

شركة الدرة الى ان الصناعات الغذائية توفر اكتفاء ذاتيا وأشار عماد النن المدير التنفيذي ل

وخصوصا الصناعات الغذائية التحويلية المعتمدة على المنتجات الزراعية، مؤكدا ان وجود زراعة 

اهم الفرص التي تتمتع بها المملكة، أي وجود منتجات زراعية مخصصة للمصانع  أحدصناعية يعد 

 ا.كمواد أولية ويجب االستثمار فيه

في مدينة الحسن الصناعية في  2113تأسست شركة الدرة للمنتجات الغذائية في األردن عام 

 711دوله حول العالم، وتشغل  65، وتوزع منتجاتها في 2111اربد وبدأت العمل الفعلي عام 

 موظف غالبيتهم من األردنيين، كما بين ان ارتفاع تكاليف اإلنتاج والتشغيل وخصوصا تكاليف الطاقة
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م مقارنة مع دول أخرى منافسة على الرغ التحديات التي تواجه الصناعيين في المملكة أبرزيعد من 

  من انخفاض أسعار الطاقة عالميا إضافة للضرائب الرسوم المختلفة التي تقف عائقا امام التصدير.

د جو أشار محمد وليد الجيطان ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة األردن ان و 

من طاقتها اإلنتاجية في الوضع  %75الصناعية في القطاع تعمل بأقل من  المنشآتعدد كبير من 

الطبيعي، ويؤكد قدرة الصناعات الغذائية على مضاعفة اإلنتاج حال توفير المحفزات الالزمة والتي 

 ستعمل على تحقيق االكتفاء الذاتي الكامل مستقبال.

تؤمن احتياجات السوق المحلية بأصناف غذائية عديدة وبفائض  وبين ان صناعة الغذاء األردنية

انتاج، موضحا ان المنتجات المحلية تستحوذ على حصة عالية داخل السوق المحلي وبأكثر من 

من اجمالي السوق، حيث وصل انتاج بعض السلع لحد االكتفاء الذاتي كاأللبان ومنتجاتها  65%

 جودتها مقارنة بالمستورد.والبيض والدجاج ما يثبت تنافسيتها و 

وحول التحديات والمشاكل اكد ان ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف اإلنتاج ونقص العمالة المؤهلة 

 ، وتراجع القدرات المالية ونقص السيولة كلها تقف عائقاوتراجع التصدير وال سيما خالل ازمة كورونا

السوق مغرق بمنتجات مستوردة تباع امام تطور مختلف الصناعات وليس فقط الغذائية وأكد ان 

بأسعار تكلفتها او اقل، وبعض الدول تشترط التسجيل المسبق للشركات الغذائية ومنتجاتها قبل 

 صدارإلالتصدير وبعضها يشترط ارفاق شهادات مطابقة من طرف ثالث فضال عن بعض التأخير 

ة مركية على مستوردات المملكرخص استيراد مدخالت انتاج الصناعات الغذائية وعدم فرض رسوم ج

 من االجبان البيضاء لعدم توفر البديل المحلي.

وأشار أيضا الجيطان الى وجود خلل بين نسبة الضريبة العامة على المبيعات على منتجات 

تبلغ الضريبة المفروضة على مدخالت انتاجها وخصوصا  فيما %2البقوليات اذ تدفع ضريبة بنسبة 
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 %4كغم الى نسبة ضريبة  5ويخضع الحليب الذي تقل حجم عبوته عن  %16العلب المعدنية 

لدعم قطاع الصناعات الغذائية بما يحقق األمن الغذائي  واضحةودعا الى وضع خريطة طريق 

ويحافظ على المخزون االستراتيجي للمملكة ورفع مستوى التكامل مع القطاعات األخرى وخاصة 

 (.2121)عناني،  الزراعي
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 :ثالثالالفصل 
 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة 3-1

سيعرض هذا الفصل منهج الدراسة ومجتمعها والعينة المستهدفة ووحدة التحليل، ومصادر جمع 

البيانات وأداة الدراسة التي تم جمع البيانات بها، وصدق األداة وثباتها والمعالجات اإلحصائية التي 

 استخدمت في الدراسة.

 منهج الدراسة 3-2

بتقنية  سلة التوريدلهذا البحث من األبحاث الوصفية والسببية، حيث أنه يقيس أثر تتبع س يعتبر

(GPS) أداة رئيسية ك االستبانة تاستخدم. األردنية صناعة األغذيةفي شركات  ميزة التنافسيةعلى ال

 لتدخا. وبعد جمع البيانات وفحص صالحيتها األردنية صناعة األغذيةن شركات لجمع البيانات م

تم ك ذل ، وبعدلالستبانةفحص التوزيع الطبيعي والصدق والثبات  تمثم  ،SPSS 25على برنامج 

 .المتعدد لفحص األثر االنحدارالفرضيات بواسطة  تاستخدام اإلحصاء الوصفي، وأخيرا فحص

 مجتمع الدراسة وعينتها ووحدة التحليل 3-3

ستهدافها وتم ا (GPS)صنعه للغذاء والتي تستخدم تقنية شركة م 28من  مجتمع الدراسةيتكون 

التحليل  اتبينما تكونت وحد (،2تم وضعها في ملحق رقم ) جميعها وهذا يلغي الحاجة الختيار عينة

ينة األقسام والمشرفين العاملين في ع من مدراء المشتريات والمستودعات واإلنتاج والمبيعات ورؤساء

 موظف. 181الدراسة حيث أن عددهم 

  



64 
 

 

 مصادر البيانات 3-4

در حيث تم جمع البيانات الثانوية من عدة مصا، هذه الدراسة البيانات األولية والثانوية استخدمت

والشبكة  الدكتوراهورسائل الماجستير واطروحات  مثل البحوث والدراسات المنشورة والكتب والمجالت

عتمادا على ا تطويرهاالتي تم  االستبانةأما البيانات األولية فسيتم جمعها من خالل  ،العنكبوتية

 خصيصا ألغراض هذه الدراسة. طورت والتي الدراسات السابقة بمساعدة لجنة التحكيم،

 أداة الدراسة 3-8

وذلك  ة،كأداة رئيسية للدراس طورت والتي االستبانةتم استخدام  للحصول على البيانات الالزمة

التحليل )مدراء المشتريات والمستودعات واإلنتاج والمبيعات  اتمن أجل اإلجابة عليها من قبل وحد

 والبالغ المستهدف الدراسة مجتمع يعملون في موظف 181والبالغ عددهم ورؤساء األقسام والمشرفين( 

 االستبانةكون وتت ،تعمل في صناعة االغذية (GPS)لتقنية شركة مستخدمة  28 د الشركات فيهعد

 من قسمين:

 .لعلمي(، المؤهل اسنوات الخبرةمعلومات ديموغرافية وتتمثل في )الجنس، يحتوي  القسم األول

)تتبع  عناصرهو  (GPS)بتقنية  المستقل تتبع سلسلة التوريد على المتغير الثاني يحتويالقسم 

، التكلفة، الجودةوأبعاده ) التنافسيةميزة والمتغير التابع ال ،(زبائنين، تتبع الداخلي، تتبع الالمورد

 (.سرعةالمرونة، ال
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 1 :3ل جدو
 مكونات االستبانة

 الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي المتغيرات الديموغرافية القسم األول:
 أسئلة االستبانة المتعلقة بمتغيرات الدراسة وأبعاد كل منها القسم الثاني:

 (GPS)تتبع سلسلة التوريد 
 5-1األسئلة من  تتبع الموردين
 11-6األسئلة من  تتبع الداخلي
 15-11األسئلة من  تتبع الزبائن

 الميزة التنافسية

 21-16األسئلة من  الجودة
 25-21األسئلة من  التكلفة
 31-26األسئلة من  المرونة
 35-31األسئلة من  السرعة

 
 البيانات  جمع 3-6

من مدراء المشتريات  (121)من  المكونةو  التحليل اتوحداستبانة على ( 121) تم توزيع

كانت ، استبانة (134)استرداد  موتواإلنتاج والمبيعات باإلضافة الى مشرفين األقسام  مستودعاتوال

 SPSS نامجبر  وادخالها الىرميز البيانات وتم ت جميع االستبانات التي تم جمعها مناسبة للتحليل

25. 

 صدق أداة الدراسة 3-7

الرجوع للبحوث بحول الموضوع  صدق المحتوى من خاللداة الدراسة تأكد من صدق أتم ال

 االستبانةرض ع فقد تماما الصدق الظاهري  والشبكة العنكبوتية، والكتبالنظرية السابقة والدراسات 

ومهنيين  (2)وبلغ عددهم  على نخبة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية من عدة جامعات

حيث تم االستفادة من خبراتهم األكاديمية والصناعية في  (4)بلغ عددهم  يعملون في نفس الصناعة

فتم  ناءاما صدق الب ،(1)بناء االستبانة النهائية وتم ادراج أسماؤهم ومواقع عملهم في ملحق رقم 

حيث تم فحص تطابق  Kaiser Meyer Olkin (KMO) مع التأكد منه باستخدام التحليل العاملي
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كمقياس  (KMO)، ويتم استخدام (0.4-0.5)البيانات وجودتها ومقبوليتها اذا كانت القيمة ما بين

 انت ما بينك، لذلك تشير قيمة المقياس اذا لعدد العينات المستخدمة ومدى االنسجام والترابط بينها

  .(Hair, et.al 2014) 1.6بأن العينة مرتفعة وكافية وتكون مقبولة اذا تجاوزت  (1-0.8)

 (GPS)تتبع الموردين 

بأن قيم المتغيرات وقعت ما بين  (GPS)أسئلة تتبع الموردين بتقنية  (3-2)يظهر الجدول 

هذا يشير الى قوة البناء  22.3% (KMO)وهذا يبين صحة البناء، كانت نسبة  1.913- 1.617

إضافة الى ان نسبة مالءمة البناء،  523-332فقد كان بين  Chi-Squareوكفايته الجيدة، اما 

وهذا  1.15اقل من  Bartletts Test of Sphericityوأخيرا كانت قيمة  ،%66.215التباين كانت 

 مفيدة. العباراتيشير الى ان 

  2 :3جدول
 (GPS) الرئيسية لتتبع الموردين عباراتتحليل ال

 
  

 .KMO 2Chi BTS Var% Sig العوامل العبارات الرقم

1 
مع الموردين  بقاعدة بياناتترتبط الشركة 

 (GPS)مزودة بتقية التتبع 
0.692 

     

تتكامل الشركة بنشاطات التتبع مع الموردين  2
 (GPS)بتبادل التقارير الصادرة عن 

0.713      

3 
تلزم الشركة الموردين بنقل المواد األولية 

 (GPS)باستخدام تقنية التتبع 
0.622 0.823 523-332 10 66.805 0.000 

4 
تراقب الشركة المواد األولية لحظة خروجها من 

مخازن الموردين من خالل تقنية التتبع 
(GPS) 

0.609 
     

5 
تستلم الشركة المواد األولية من الموردين وفق 

 (GPS)تقارير صادرة عن تقنية التتبع 
0.704 
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 (GPS)تتبع الداخلي 

 0.574بأن قيم المتغيرات وقعت ما بين (GPS)أسئلة تتبع الداخلي بتقنية  (3-3)يظهر الجدول 

هذا يشير الى قوة البناء وكفايته  24% (KMO)وهذا يبين صحة البناء، كانت نسبة  1.996-
مالءمة البناء، إضافة الى ان نسبة التباين كانت  312-121فقد كان بين  Chi-Squareالجيدة، اما 

وهذا يشير الى  1.15اقل من  Bartletts Test of Sphericity، وأخيرا كانت قيمة 65.192%
 ان العبارات مفيدة.

 3:3 جدول
 (GPS)لتتبع الداخلي االعبارات الرئيسية  تحليل 

 (GPS)تتبع الزبائن 

 0.629بأن قيم المتغيرات وقعت ما بين (GPS)بتقنية  زبائنأسئلة تتبع ال (3-4)يظهر الجدول 

هذا يشير الى قوة البناء وكفايته  83.1% (KMO)وهذا يبين صحة البناء، كانت نسبة  0.755-

مالءمة البناء، إضافة الى ان نسبة التباين كانت  487-362فقد كان بين  Chi-Squareالجيدة، اما 

وهذا يشير الى  1.15اقل من  Bartletts Test of Sphericityوأخيرا كانت قيمة ، 68.344%

 ان العبارات مفيدة.

 .KMO 2Chi BTS Var% Sig العوامل العبارات الرقم

1 
تربط الشركة اقسامها الداخلية 

 (GPS)مزودة بشبكة معلومات 
0.578      

2 
تتحكم الشركة بحجم المخزون من 

 (GPS) تقنية التتبع صادرة
0.693      

3 
تحدد الشركة مواقع المواد داخل 

 0.776 0.840 302-181 10 65.072 0.000 (GPS) تتبع تقنيةبالمخازن 

4 
قب الشركة تدفق المواد من ترا

تقنية المخازن لموقع اإلنتاج 
(GPS) 

0.574      

5 
 بأنشطة المناولةتقوم الشركة 

 (GPS)تقنية  الداخلية باستخدام
0.634      
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 4:3 جدول
 (GPS) زبائنالعبارات الرئيسية لتتبع ال تحليل 

 
 الجودة

وهذا  0.751- 0.368أسئلة الجودة ويبين بأن قيم المتغيرات وقعت ما بين (3-5)يظهر الجدول 

هذا يشير الى قوة البناء وكفايته الجيدة، اما  84.6% (KMO)يبين صحة البناء، وكانت نسبة 

Chi-Square  مالءمة البناء، إضافة الى ان نسبة التباين كانت  283-114فقد كان بين

وهذا يشير الى  1.15اقل من  Bartletts Test of Sphericityوأخيرا كانت قيمة ، 62.938%

 ان العبارات مفيدة.

  

 .KMO 2Chi BTS Var% Sig العوامل العبارات الرقم

1 
تمتلك الشركة بيانات لالستدالل 
على زبائنها مرتبطة بتقنية تحديد 

 (GPS)المواقع 
0.629      

2 
جدول الشركة زبائنها ضمن ت

 مناطق تحدد من قبل تقنية
(GPS) 

0.755      

3 
قسم الشركة زبائنها ضمن مسارات ت

 لتتبعا تقنية يتم تحديديها من قبل
GPS)) 

0.643 0.831 487-362 10 68.344 0.000 

صل الشركة للزبائن الجدد داخل ت 4
 (GPS)باستخدام تقنية  مناطقها

0.710      

5 
ستطيع الشركة الوصول لمناطق ت

 (GPS)باستخدام تقنية  جديدة
0.681      
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 5:3 جدول
 العبارات الرئيسية للجودة تحليل 

 التكلفة
وهذا  0.748- 0.622أسئلة التكلفة ويبين بأن قيم المتغيرات وقعت ما بين (3-6)يظهر الجدول 

هذا يشير الى قوة البناء وكفايته الجيدة، اما  82.2% (KMO)يبين صحة البناء، وكانت نسبة 

Chi-Square  مالءمة البناء، إضافة الى ان نسبة التباين كانت  341-972فقد كان بين

وهذا يشير الى  1.15اقل من  Bartletts Test of Sphericityوأخيرا كانت قيمة ، 67.509%

 ان العبارات مفيدة.

  

 .KMO 2Chi BTS Var% Sig العوامل العبارات الرقم

1 
تنهج الشركة سياسة واضحة لضبط 

      0.368 عمليات اإلنتاج.

2 
تقدم الشركة منتجاتها وفق معايير 

 عالمية.
0.751      

تستخدم الشركة وسائل نقل مناسبة  3
 للمحافظة على خصائص المنتج.

0.663 0.846 283-114 10 62.938 0.000 

4 
تسلم الشركة منتجاتها لزبائنها وفق 

      0.664 توقعاتهم.

5 
 وفق آراء الشركة منتجاتهاتحسن 
 الزبائن.

0.702      
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 6:3 ل جدو
 تحليل العبارات الرئيسية التكلفة  

 المرونة
 0.772- 0.621أسئلة المرونة ويبين بأن قيم المتغيرات وقعت ما بين (3-7)يظهر الجدول 

هذا يشير الى قوة البناء وكفايته الجيدة، اما  84.7% (KMO)وهذا يبين صحة البناء، وكانت نسبة 

Chi-Square  مالءمة البناء، إضافة الى ان نسبة التباين كانت  194-410فقد كان بين

وهذا يشير الى  1.15اقل من  Bartletts Test of Sphericityوأخيرا كانت قيمة ، 71.530%

 ان العبارات مفيدة.

  7:3لجدو
 العبارات الرئيسية المرونة  تحليل

 .KMO 2Chi BTS Var% Sig العوامل العبارات الرقم

1 
تعمل الشركة على أتمتة عملياتها 

      0.622 اإلنتاجية.

      0.665 ل.األمث الموارد االستغاللتستغل الشركة  2

3 
تنفذ الشركة أنشطتها من خالل منحنى 

 الخبرة.
0.748 0.822 972-341 10 67.509 0.000 

      0.627 .خفض الشركة من حجم المخزون لديهات 4
      0.714 .طور الشركة منتجاتها بتكلفة أقلت 5

 .KMO 2Chi BTS Var% Sig العوامل العبارات الرقم

1 
متغيرات البيئة لستجيب الشركة ت

 .الخارجية
0.736      

2 
حجم طلبيات  ستجيب الشركة لتغيرت

 .الزبائن
0.737      

 0.000 71.530 10 194-410 0.847 0.710 .نوع الشركة منتجاتها حسب رغبة الزبائنت 3
      0.621 .قدم الشركة عروض على المنتجاتت 4

5 
متلك الشركة قدرات تمكنها من دخول ت

 .جديدةأسواق 
0.772      
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 السرعة
 0.833- 0.605أسئلة السرعة ويبين بأن قيم المتغيرات وقعت ما بين (3-8)يظهر الجدول 

هذا يشير الى قوة البناء وكفايته الجيدة، اما  86.5% (KMO)وهذا يبين صحة البناء، وكانت نسبة 

Chi-Square  مالءمة البناء، إضافة الى ان نسبة التباين كانت  488-527فقد كان بين

وهذا يشير الى  1.15اقل من  Bartletts Test of Sphericityوأخيرا كانت قيمة ، 75.039%

 ان العبارات مفيدة.

  8:3 جدول
 السرعةالعبارات الرئيسية  تحليل

 (GPS)تتبع سلسلة التوريد 

ويبين بأن قيم المتغيرات وقعت  (GPS)عناصر تتبع سلسلة التوريد بتقنية  (3-9)يظهر الجدول 

هذا يشير الى قوة  77.2% (KMO)وهذا يبين صحة البناء، وكانت نسبة  0.898- 0.890ما بين

مالءمة البناء، إضافة الى ان  353-887فقد كان بين  Chi-Squareالبناء وكفايته الجيدة، اما 

 1.15اقل من  Bartletts Test of Sphericityوأخيرا كانت قيمة ، %89.43نسبة التباين كانت 

 وهذا يشير الى ان العبارات مفيدة.

 .KMO 2Chi BTS Var% Sig العوامل العبارات الرقم

1 
ن لتزم الشركة بتسليم منتجاتها للزبائت

 .بالوقت المحدد
0.833      

2 
 توصل الشركة منتجاتها للزبائنت

 .بالسرعة المطلوبة
0.814      

 0.000 75.039 10 488-527 0.865 0.605 .لبي الشركة طلبيات الزبائن الطارئةت 3

4 
حسن الشركة خدمات توصيل ت

 .المنتجات
0.783      

5 
طور الشركة منتجاتها الجديدة ت

      0.717 .بسرعة
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  9:3 جدول
  (GPS)عناصر تتبع سلسلة التوريد بتقنية  تحليل

 .KMO 2Chi BTS Var% Sig العوامل العبارات الرقم
      0.895 .(GPS)تبع الموردين ت 1
 0.898 0.772 887-353 3 89.430 0.000 .(GPS)تتبع الداخلي  2
      0.890 .(GPS)تتتبع الزبائن  3

 
 الميزة التنافسية

 0.882عناصر الميزة التنافسية ويبين بأن قيم المتغيرات وقعت ما بين (3-10)يظهر الجدول 

هذا يشير الى قوة البناء وكفايته  84.5% (KMO)وهذا يبين صحة البناء، وكانت نسبة  0.934-

مالءمة البناء، إضافة الى ان نسبة التباين كانت  654-958فقد كان بين  Chi-Squareالجيدة، اما 

وهذا يشير الى  1.15اقل من  Bartletts Test of Sphericityوأخيرا كانت قيمة ، 90.063%

 ان العبارات مفيدة.

  10:3 جدول
 عناصر الميزة التنافسية تحليل

 .KMO 2Chi BTS Var% Sig العوامل العبارات الرقم
      0.897 الجودة 1
 0.000 90.063 6 654-958 0.845 0.889 التكلفة 2
      0.934 المرونة 3
      0.882 السرعة 4
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 ثبات أداة الدراسة 3-5

 ،االستبانةداد في إع االعتباريعتبر الثبات أحد أهم العناصر األساسية التي يجب أن تؤخذ بعين 

ي حالة إعادة المقياس ف الفرعية واستقرارالداخلي والمتغيرات  االتساقحيث يقيس معامل الثبات مدى 

 Cronbach′s ألفا خكرو نبامعامل  استخداموللتأكد من ذلك تم  تطبيقه وأنه يقيس ما نريد قياسه،

Alpha.. ألفا تشير الى وجود  خكرو نبانالحظ ان نسب معامل  (11-3)باالطالع على الجدول رقم

جميع لفا مقبول احصائيا لأ خكرو نبادرجة عالية من الثبات لجميع أسئلة االستبانة، حيث ان معامل 

 (.(Qassim, et.al 1999 1.6عندما يتجاوز  العناصر المكونة لالستبانة

 7:3 جدول
 ثبات كل المتغيرات باستخدام معامل كرو نباخ ألفا اختبار

 ألفا كرو نباخ العوامل/ المتغيرات الفرعية العوامل
 0.875 5 تتبع الموردين
 0.859 5 تتبع الداخلي
 0.883 5 تتبع الزبائن

 0.941 عناصر فرعية 3 (GPS)تتبع سلسلة التوريد 
 0.849 5 الجودة
 0.878 5 التكلفة
 0.900 5 المرونة
 0.916 5 السرعة

 0.962 أبعاد 4 الميزة التنافسية
 
 تحليل الديموغرافي 3-9

تحليل اإلحصاء الوصفي التكرار والنسب المئوية لتوصيف المتغيرات الديموغرافية  يستخدم

لمستجيبين الصفات الديموغرافية ل كانتوبالتحليل  مثل الجنس والخبرة والمؤهل العلمي للمستجيبين

 على النحو التالي:
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  الجنس.1

بينما بلغ نسبة المستجيبين  %49.2ان نسبة المستجيبين من الذكور بلغ  (12-3)يبين الجدول 

 ان شركات متساوية بسببهنا بأن نسبة الذكور لإلناث تكاد تكون  ويظهر 52.2%من اإلناث 

صناعة األغذية توظف العمالة في قسم اإلنتاج والمشتريات من العامالت االناث ألنهم ذات أجور 

منخفضة وألن نسبة أرباح المواد الغذائية بسيطة لذلك تلجأ الشركات لتخفيض المصاريف والتي تعود 

 إلناث.األقل من اباألثر اإليجابي على تخفيض التكاليف بتعيين االيدي العاملة ذات التكلفة 

 8:3 جدول

 الجنس 

 المتغير الفئة  التكرار النسبة المئوية

 ذكر  64 %47.8
 

 الجنس
 أنثى  70 %52.2

 المجموع  134 %111

 سنوات الخبرة 2.

ستجيبين ة المحيث كانت نسب ،توسطةخبرة م لديهمان غالبية المستجيبين  (13-3)يبين الجدول 

لالستبانة بسبب ان مؤشر ثبات يعطي  وهذا %31.6 تشكل سنوات 11-6 اصحاب الخبرة من

قة د اجاباتهم جاءت نتيجة حصيلة خبرتهم في سنوات خدمتهم في تلك الشركات حيث انها تعطي

 االستبانة. المعلومات الواردة في يدعم ذلك ثبات ومصداقية بشكل أكثروموضوعية 

  9:3 جدول
 الخبرة

 المتغير الفئة التكرار النسبة المئوية
21.9% سنوات 8أقل من 28    

%31.6 الخبرة سنوات 6-11 41   
سنة 11-18 34 %25.4  
23.1% سنة 18أكثر من  31   
111%  المجموع 134 
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 المؤهل العلمي .3

حجم المستجيبين من الذين يحملون الشهادة الجامعية األولى  بأن (3-14) الجدوليبين 

ان المدراء والمهندسين في قسم اإلنتاج والمشتريات  بسبب %49.3البكالوريوس يشكلون ما نسبته 

أصحاب اختصاص في الهندسة الصناعية وضبط اإلنتاج وهي اعلى نسبة للمستجيبين ويليه حملة 

ويرجع السبب في  %27.6لوم( حيث شكل نسبة المستجيبين منهم الشهادة الجامعية المتوسطة )الدب

ذلك الى ان معظم المستجيبين من المشرفين يحملون شهادة مهنية في قطاع اإلنتاج والمبيعات وهم 

  .مهنيين

 14:3جدول
 المؤهل العلمي

 المتغير الفئة التكرار النسبة المئوية
 دبلوم 37 %27.6

 
 المؤهل العلمي

 بكالوريوس 66 %49.3
 ماجستير 18 %13.4
 دكتوراة 13 %9.7
 المجموع 134 %111

 %13.4-9.7بنسب تتراوح بين  والدكتوراهجاء بالمرتبة الثالثة والرابعة على التوالي ماجستير 

صحاب ألنهم أ األكاديميينبسبب ان اتجاه الشركات أصبحت نحو توظيف إدارات تلك األقسام من 

افسية إيجابي لتحسين الميزة التن أثرخطط واستراتيجيات طويلة األمد ويمكن لهم من وضع خطط ذات 

 في اقسامهم والتي تنعكس على الشركة ككل. 
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 :الفصل الرابع
 تحليل البيانات

 المقدمة 4-1

لعالقة ايتضمن هذا الفصل تحليل للبيانات اإلحصائية الوصفية لمتغيرات الدراسة لفحص 

ومقاييس إحصائية وصفية مثل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري، وفحص فرضيات الدراسة وبيان 

 األثر باالعتماد على نموذج االنحدار المتعدد.

 تحليل اإلحصاء الوصفي 4-2

سوف يتم استخدام اإلحصاء الوصفي عن طريق إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

لقياس صحة إجابات المستجيبين على أسئلة االستبانة، آخذين بعين  لتطبيقواوالترتيب  tوقيمة 

الخماسي بالطريقة الصحيحة ليعبر عن التدرج باالختيار  (Likert Scale)االعتبار ان يتدرج مقياس 

 عبر المقياس، لذلك سوف يتم التعبير عن اإلجابات على شكل اوزان والتي كانت على النحو التالي:

 .(1غير مطبق تماما= ،2مطبق قليل= ،3مطبق متوسط= ،4مطبق عالي= ،5)مطبق تماما=

كما هو موضح  1.33=1/3-5ويتم حساب المتوسطات الحسابية لها من خالل حاصل قسمة 

 بالجدول التالي:

 1 :4جدول
 يبين مقياس مدى االجابات 

 مقياس المدى
 منخفض 2.33-1، هذا يعني من 2.33=1+1.33

 متوسط 3.66-2.34، هذا يعني من 3.66=2.34+1.33
 مرتفع 3.67أكثر من 
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 (GPS) المستقل تتبع سلسلة التوريد بتقنية رالمتغي

تقنية تتبع سلسلة التوريد ب ان المتوسط الحسابي لمتغير الدراسة المستقل (4-2)يبين الجدول 

GPS))  بمعنى انه يوجد تطبيق 1.271 -1.247 ، وانحراف معياري بين3.322-3.221يقع بين ،

متوسط لجميع العناصر المستقلة في عينة الشركات التي تم تطبيق االختبار عليها، كما ان الجدول 

هذا يؤكد  1.265وبانحراف معياري  3.321يبين ان معدل المتوسط الحسابي لتتبع سلسلة التوريد 

المحسوبة  tلجدول أيضا ان قيمة ان هناك تطبيق متوسط باإلطار العام للمتغير المستقل، ويظهر ا

 (.>t =4.2921.96 قيمة)من قيمتها الجدولية  مرتفعة ويبين ذلككانت 

  :42جدول
 ((GPSنتيجة التحليل الوصفي لمتغير الدراسة المستقل تتبع سلسلة التوريد 

 العناصر المستقلة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig التطبيق الرتبة 

 متوسط 1 0.000 5.290 0.849 3.388 تتبع الموردين 1
 متوسط 3 0.000 2.944 0.869 3.221 تتبع الداخلي 2
 متوسط 2 0.000 4.583 0.890 3.352 تتبع الزبائن 3
تتبع سلسلة التوريد  

(GPS) 
 متوسط  0.000 4.272 1.865 3.381

t =1.96الجدولية 

 (GPS)تتبع الموردين 

الحسابي لعبارات العنصر األول للمتغير المستقل تتبع الموردين  المتوسطبأن  3-4يظهر الجدول 

(GPS)  مما يعني ان هناك  1.112-1.754المعياري كان بين  واالنحراف 3.51-3.19كانت بين

حراف حسب المتوسط الحسابي واالن المستقللجميع عبارات العنصر األول للمتغير  متوسطتطبيق 

انحراف  وبمعدل 3.39وسط الحسابي للعبارات كان متويبين الجدول أيضا ان معدل ال ،المعياري

 في العبارة األولى والثانية والخامسة حسب قيمة مرتفعلكن التطبيق يظهر لنا انه و  1.137معياري 
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t،  وأكدت قيمةt قيمة )من  أكبربأنها كانت  المحسوبةt=4.294>1.76 ( ولكن باعتماد قيمة.

 المتوسط الحسابي يبين لنا بأن التطبيق متوسط.

 3 :4جدول
 ((GPSنتيجة التحليل الوصفي للعنصر المستقل األول تتبع الموردين 

 عبارات تتبع الموردين الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig التطبيق الرتبة 

1 
ترتبط الشركة بقاعدة بيانات مع 

الموردين مزودة بتقنية التتبع 
(GPS) 

 متوسط 2 0.000 5.226 1.008 3.46

2 
تتكامل الشركة بنشاطات التتبع 

 التقاريرمع الموردين بتبادل 
 (GPS)الصادرة عن تقنية 

 متوسط 1 0.000 5.423 1.067 3.50

3 
تلزم الشركة الموردين بنقل 

ة تقنيباستخدام  المواد األولية
(GPS) 

 متوسط 4 0.000 3.651 1.112 3.35

4 
 نذمتراقب الشركة المواد األولية 

الموردين خروجها من مخازن 
 (GPS)باستخدام تقنية 

 متوسط 5 0.000 2.083 0.954 3.17

5 
تستلم الشركة المواد األولية من 
الموردين وفق تقارير صادرة 

 (GPS) التتبع عن تقنية
 متوسط 3 1.111 5.089 1.052 3.46

 متوسط  1.111 4.294 1.039 3.39 المعدالت الكلية 
t  =29.1الجدولية 

 (GPS)تتبع الداخلي 

 داخليع الللمتغير المستقل تتب الثانيوسط الحسابي لعبارات العنصر متبأن ال 4-4يظهر الجدول 

(GPS)  مما يعني ان هناك  1.295-1.761واالنحراف المعياري كان بين  3.62-3.17كانت بين

سط للمتغير المستقل، ويبين الجدول أيضا ان معدل الو  الثانيتطبيق متوسط لجميع عبارات العنصر 
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وهذا يدل الى ان التطبيق متوسط  1.121وبمعدل انحراف معياري  3.22الحسابي للعبارات كان 

، وتظهر (t=2.371>1.76قيمة ) قيمتها الجدولية المحسوبة بأنها كانت أكبر من tوأكدت قيمة 

 .النتيجة بشكل عام بأن التطبيق متوسط حسب المتوسط الحسابي

 

 4 :4جدول
 ((GPSنتيجة التحليل الوصفي للعنصر المستقل الثاني تتبع الداخلي  

 عبارات تتبع الداخلي الرقم
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig التطبيق الرتبة 

1 
ة أقسامها الداخليترتبط الشركة 
مزودة بتقنية  بشبكة معلومات

 (GPS)التتبع 
 متوسط 1 0.000 6.629 1.082 3.62

2 
بحجم المخزون  الشركة حكمتت

تقارير صادرة عن  من خالل
(GPS) 

 متوسط 5 0.000 1.078 0.961 3.09

3 
المواد  مواقعالشركة  تحدد

باستخدام داخل المخازن األولية 
 (GPS)تقنية 

 متوسط 3 0.000 1.240 1.045 3.11

4 

المواد  تدفق تراقب الشركة
لموقع مخازن الاألولية من 

بع تقنية التتباستخدام  االنتاج
(GPS) 

 متوسط 4 0.000 1.084 1.275 3.12

5 
بأنشطة النقل  الشركة قومت

 والمناولة الداخلية باستخدام
 (GPS)تقنية التتبع 

 متوسط 2 1.111 1.824 1.042 3.16

 متوسط  1.111 2.371 1.081 3.22 المعدالت الكلية 
t  =29.1الجدولية 
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 (GPS)تتبع الزبائن 

ع الزبائن للمتغير المستقل تتب لثوسط الحسابي لعبارات العنصر الثامتبأن ال 5-4 يظهر الجدول

GPS) مما يعني ان هناك  1.154-1.771واالنحراف المعياري كان بين  3.44-3.14( كانت بين

وسط تمللمتغير المستقل، ويبين الجدول أيضا ان معدل ال الثالثتطبيق متوسط لجميع عبارات العنصر 

متوسط،  تطبيقهناك  وهذا يدل الى ان 1.196وبمعدل انحراف معياري  3.35الحسابي للعبارات كان 

ويظهر  ،(t=1.76<3.766قيمة ) قيمتها الجدولية أكبر من نجد انهاالمحسوبة  tقيمة  النظر الىوب

 لنا التطبيق حسب معدل المتوسط الحسابي بأنه متوسط.

 5 :4جدول
 ((GPSنتيجة التحليل الوصفي للعنصر المستقل الثالث تتبع الزبائن  

 عبارات تتبع الزبائن الرقم
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig التطبيق الرتبة 

1 
تمتلك الشركة بيانات لالستدالل 

 متوسط 3.40 1.077 4.332 0.000 3 (GPS)على زبائنها بتقنية 

2 
جدول الشركة زبائنها ضمن ت

 (GPS) مناطق تقنية
 متوسط 4 0.000 3.400 1.143 3.34

3 
تقسم الشركة زبائنها ضمن 

 (GPS)تحدد مسارات 
 متوسط 5 0.000 1.658 0.990 3.14

4 
صل الشركة للزبائن الجدد ت

 متوسط 3.44 1.015 5.021 0.000 1 (GPS)مناطقها داخل 

5 
ستطيع الشركة الوصول ت

 (GPS) جديدةلمناطق 
 متوسط 2 1.111 4.418 1.154 3.44

 متوسط  1.111 3.766 1.076 3.35 المعدالت الكلية 
 (الميزة التنافسية)المتغير التابع 

-3.15بين  يقع)الميزة التنافسية( ان المتوسط الحسابي لمتغير الدراسة التابع  4-6يبين الجدول 

 عناصر ، بمعنى انه يوجد تطبيق متوسط لجميع1.721 -1.232، وانحراف معياري بين 3.33
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التابع في عينة الشركات التي تم تطبيق االختبار عليها، كما ان الجدول يبين ان معدل  المتغير

هذا يؤكد ان هناك تطبيق متوسط  1.721وبانحراف معياري  3.21المتوسط الحسابي للميزة التنافسية 

 المحسوبة كانت أعلى من قيمتها tباإلطار العام للمتغير التابع، ويظهر الجدول أيضا ان قيمة 

وكانت النتيجة بشكل عام بمستوى ميزة تنافسية  (>t =2.6741.96قيمة ) متوسط مستوىب الجدولية

 .متوسطة حسب المتوسط الحسابي

 6 :4جدول
 نتيجة التحليل الوصفي لمتغير الدراسة التابع )الميزة التنافسية( 

 العناصر التابعة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig التطبيق الرتبة 

 متوسط 1 0.000 4.550 0.832 3.33 الجودة 1
 متوسط 2 0.000 2.594 0.920 3.21 التكلفة 2
 متوسط 4 0.000 1.798 0.951 3.15 المرونة 3
 متوسط 3 0.000 1.832 0.981 3.16 السرعة 4
 متوسط  1.111 2.694 0.921 3.21 الميزة التنافسية 

t  =29.1الجدولية 

 الجودة
وسط الحسابي لعبارات اول أبعاد المتغير التابع )الجودة( كانت بين متبأن ال 7-4 يظهر الجدول

مما يعني ان هناك تطبيق متوسط  1.145-1.729واالنحراف المعياري كان بين  3.14-3.51

 3.33وسط الحسابي للعبارات كان متلجميع عبارات البعد األول، ويبين الجدول أيضا ان معدل ال

المحسوبة بأنها  tوهذا يدل الى ان التطبيق متوسط وأكدت قيمة  1.151وبمعدل انحراف معياري 

وتظهر معدل مستوى الميزة التنافسية بالعنصر األول الجودة  (t=3.661>1.76قيمة )أكبر من  كانت

 متوسطة.
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 7 :4جدول
 نتيجة التحليل الوصفي للبعد األول للمتغير التابع )الجودة(

 عبارات الجودة الرقم
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig التطبيق الرتبة 

تنهج الشركة سياسة واضحة  1
 لضبط عمليات اإلنتاج

 متوسط 1 0.000 5.953 0.987 3.51

2 
تقدم الشركة منتجاتها وفق 

 متوسط 4 0.000 3.399 1.042 3.31 معايير عالمية

3 
تستخدم الشركة وسائل نقل 

مناسبة للمحافظة على 
 خصائص المنتج

 متوسط 2 0.000 4.098 1.096 3.39

4 
تسلم الشركة منتجاتها لزبائنها  

 وفق توقعاتهم
 متوسط 5 0.000 1.434 1.145 3.14

5 
منتجاتها تحسن الشركة من 

 الزبائن وفق آراء
 متوسط 3 1.111 3.412 0.987 3.29

 متوسط  1.111 3.660 1.051 3.33 المعدالت الكلية 
 التكلفة

( كانت ةالتكلفأبعاد المتغير التابع ) ثانيوسط الحسابي لعبارات متبأن ال 8-4يظهر الجدول 

للميزة  ىهناك مستو مما يعني ان  1.211-1.151واالنحراف المعياري كان بين  3.35-3.17بين 

ين الجدول أيضا للمتغير التابع، ويب الثانيلجميع عبارات البعد  التنافسية متوسط عند عنصر التكلفة

وهذا يدل الى ان  1.121وبمعدل انحراف معياري  3.21وسط الحسابي للعبارات كان متان معدل ال

المحسوبة  tوأكدت قيمة  بالمعدل هناك مستوى متوسط للميزة التنافسية في عبارات عنصر التكلفة

 .(t=2.178>1.76قيمة )بأنها كانت أكبر من 
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  5:4جدول 
 التحليل الوصفي للبعد الثاني للمتغير التابع )التكلفة( نتيجة

 لتكلفةعبارات ا الرقم
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig التطبيق الرتبة 

تعمل الشركة على أتمتة  1
 عملياتها اإلنتاجية

 متوسط 1 0.000 3.868 1.050 3.35

2 
تستغل الشركة الموارد المتاحة 

 متوسط 3 0.000 2.126 1.138 3.21 االستغالل األمثل

3 
تنفذ الشركة أنشطتها من خالل 

 منحنى الخبرة
 متوسط 2 0.000 2.695 1.058 3.25

تخفض الشركة من حجم  4
  المخزون لديها

 متوسط 4 0.000 1.296 1.200 3.13

5 
تطور الشركة منتجاتها بتكلفة 

 متوسط 5 1.111 1.899 1.153 3.09 أقل

 متوسط  1.111 2.178 1.120 3.21 المعدالت الكلية 
t  =29.1الجدولية 

 المرونة

وسط الحسابي لعبارات ثالث أبعاد المتغير التابع )المرونة( كانت متبأن ال 7-4يظهر الجدول 

 مستوى متوسطمما يعني ان هناك  1.225-1.131واالنحراف المعياري كان بين  3.25-3.02بين 

ابي للعبارات وسط الحسمتويبين الجدول أيضا ان معدل ال ،لجميع عبارات البعد الثالث للمتغير التابع

مستوى الميزة التنافسية عند عنصر وهذا يدل الى ان  1.123 وبمعدل انحراف معياري 3.15 كان

 .(t=1.76<2.335قيمة )المحسوبة بأنها كانت أكبر من  tوأكدت قيمة  المعدلالمرونة متوسط ب
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 9 :4جدول
 نتيجة التحليل الوصفي للبعد الثالث للمتغير التابع )المرونة( 

 عبارات المرونة الرقم
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig التطبيق الرتبة 

 متوسط 1 0.000 2.849 1.031 3.25 بيئة ال لتغيراتتستجيب الشركة  1

2 
جم حتستجيب الشركة للتغير في 

 طلبيات الزبائن
 متوسط 5 0.000 2.171 1.210 3.22

تنوع الشركة منتجاتها حسب رغبة  3
 الزبائن

 متوسط 4 0.000 2.231 1.120 3.02

 متوسط 3 0.000 2.257 1.031 3.11 تقدم الشركة عروض المنتجات 4

5 
وق س دخوللتمتلك الشركة قدرات 

 متوسط 2 1.111 2.269 1.225 3.13 جديد

 متوسط  1.111 2.335 1.123 3.15 المعدالت الكلية 

 السرعة

وسط الحسابي لعبارات رابع أبعاد المتغير التابع )السرعة( كانت متبأن ال 11-4يظهر الجدول 

مستوى متوسط مما يعني ان هناك  1.211-1.135واالنحراف المعياري كان بين  3.31-3.13بين 

ارات كان وسط الحسابي للعبمتويبين الجدول أيضا ان معدل ال للميزة التنافسية عند عنصر السرعة،

مستوى الميزة التنافسية عند جميع عبارات وهذا يدل الى ان  1.131وبمعدل انحراف معياري  3.16

قيمة )المحسوبة بأنها كانت أكبر من  tوأكدت قيمة  بالمعدل عنصر السرعة متوسطة

t=2.256>1.76). 
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  4:11جدول
 التحليل الوصفي للبعد الرابع للمتغير التابع )السرعة(نتيجة 

 

t 29.1= الجدولية 

 اختبار الفرضيات 4-3

بعد أن تم التأكد من الصدق والثبات ألداة الدراسة بين المتغيرات سوف نستخدم عدة اختبارات 

وهي فحص التداخل الخطي المتعدد، وفحص توزيع األخطاء لبيان استقالليتها والتوزيع الطبيعي 

 والعالقة الخطية، لنتمكن من فحص األثر باستخدام االنحدار المتعدد.

 التوزيع الطبيعي

 أخطاء بيانات الدراسة وقد توزعت توزيعا طبيعيا عشوائيا حول الوسط. 1-4يظهر في الشكل 

 عبارات السرعة الرقم
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig التطبيق الرتبة 

1 
تلتزم الشركة بتسليم منتجاتها 

 للزبائن بالوقت المحدد
 متوسط 4 0.000 1.576 1.200 3.06

2 
توصل الشركة منتجاتها 

 بالسرعة المطلوبةللزبائن 
 متوسط 5 0.000 1.299 1.156 3.03

تلبي الشركة طلبيات الزبائن  3
 الطارئة

 متوسط 2 0.000 3.245 1.092 3.31

4 
تحسن الشركة خدمات توصيل 

 المنتجات
 متوسط 3 0.000 1.736 1.174 3.07

5 
تطور الشركة منتجاتها الجديدة 

 بسرعة
 متوسط 1 1.111 3.422 1.035 3.31

 متوسط  1.111 2.256 1.131 3.16 المعدالت الكلية 
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 يوضح التوزيع الطبيعي :1 4شكل

 العالقة الخطية

 .التابعالمتغير بين المتغير المستقل و  عالقة خطيةأن هناك  2-4يبين الشكل 

 
 

 يوضح نوع العالقة بين المتغير المستقل والتابع 0: 4شكل 

 تباين استقاللية األخطاء

ان األخطاء الموجودة منتشرة حول الوسط وبالتالي ال توجد عالقة بين  3-4يوضح الشكل 

 المتوقعة.األخطاء والقيم 
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 يوضح انتشار األخطاء ومكان تمركزها :3 4شكل

 اختبار التداخل الخطي

وهذا يشير  2يقترب من وهو  1.356 = (Durbin- Watson)معامل بأن  11-4الجدول  يبين

 .3-4الى استقاللية األخطاء وهي موزعة عشوائيا كما في الشكل 

 

 11: 4جدول
 التداخل الخطياختبار  

 Tolerance VIF Durbin- Watson العناصر
  4.354 1.231 تتبع الموردين
 1.356 4.463 1.224 تتبع الداخلي
  4.191 1.239 تتبع الزبائن
 الفرضية الرئيسية

01H:  باستخدام تقنية  التوريد ةلتتبع سلسلأثر ال يوجد(GPS)  بعناصرها )تتبع الموردين، تتبع

   .(α≤0.05) عند األردنية، صناعة األغذية شركاتالميزة التنافسية في على داخلي، تتبع الزبائن( 
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 (GPS)ان العناصر الفرعية للمتغير المستقل تتبع سلسلة التوريد  12-4يوضح الجدول 

)f=81.863, =2R ,0.654 تباين المتغير التابع وهو الميزة التنافسية، حيث قيمة %65.4يفسر

sig.=0.000).  تتبع ونقبل الفرضية البديلة التي تبين انه يوجد أثر ل العدميةوعلية نرفض الفرضية

بأبعادها على الميزة التنافسية في شركات صناعة األغذية  (GPS)سلسلة التوريد باستخدام تقنية 

 .(α≤0.05)األردنية، عند 

  12: 4جدول:
 جدول فحص الفرضية الرئيسية

Sig F 
Adjusted 

2R 
2R r Model 

b0.000 81.863 0.646 0.654 a0.809 1 

 لجدولاأثر العناصر الفرعية للمتغير المستقل على الميزة التنافسية، ويبين  13-4يبين الجدول 

 تتبع الزبائن حيث كان قيمة األثرللتتبع الداخلي، ويتبعه  %74األكبر كان  االيجابي بأن األثر

لى الميزة ع سلبي أثرانه ذو  قيمته سالبة اي ، ويبين الجدول بأن تتبع الموردين%29.2 االيجابي

عن طريق  لموردينا لتتبع الشركةمن قبل  الصحيح التطبيق عدم ويرجع السبب في ذلك الى التنافسية

 .(GPS)تقنية 

 13 :4جدول:
 على الميزة التنافسية (GPS)االنحدار المتعدد لعناصر تتبع سلسلة التوريد  تحليل

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
T 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

 
1 

(Constant) 1.881 1.189  4.654 1.111 
-1.476- تتبع الموردين  1.111 -1.462-  -4.293-  1.111 

 1.111 8.621 1.941 1.111 1.945 تتبع الداخلي
 1.111 2.574 1.272 1.114 1.267 تتبع الزبائن
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 :الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات مناقشة

 المقدمة 8-1

 ألسئلةابعد تحليل نتائج الدراسة في الفصل السابق، سوف يتم مناقشة نتائج التحليل بناء على 

التي تم استخدامها في أداة الدراسة، إضافة الى التوصيات التي يمكن تقديمها للمدراء العاملين في 

 .ائجقطاع صناعة األغذية األردنية باالعتماد على النت

 مناقشة النتائج 8-2

بعناصرها  (GPS)تبين نتائج الدراسة بأن هناك أثر لتطبيق تتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية 

ع تتبع الداخلي وتتبع الزبائن باستثناء تتبع الموردين، حيث كان األثر األكبر للتتبع الداخلي ويليه تتب

الزبائن، واظهرت نتائج الدراسة بأن تتبع الموردين ال يوجد له أثر على الميزة التنافسية بأبعادها الجودة 

على  (GPS)الشركات للتتبع باستخدام تقنية والتكلفة والمرونة والسرعة، وهذا يعود لعدم تطبيق 

صحيح، حيث تبين ان هناك عدم التزام من قبل الشركة باستخدام قاعدة البيانات الشكل الالموردين ب

التي من خاللها تستطيع الشركة مراقبة ومتابعة  (GPS)بتقنية  التي تربط بينها وبين الموردين

والتي تعمل على ضبط األنشطة المتبادلة بينهما فيما يتعلق  الموردين من خالل التقارير الصادرة

بخروج المواد من مخازن الموردين ضمن وسائل النقل المناسبة والتي تعمل على بيان أثر إيجابي 

على الميزة التنافسية للشركة من خالل ضبط جودة تلك المواد والتي سوف تنعكس إيجابا على التكلفة 

ت في المواد األولية الداخلة في التصنيع وتقليل نسبة المعيب في المنتجابحيث تخفض نسبة التالف 

تامة الصنع كما انها تعمل على خلق مرونة كبيرة لدى الشركة في االستجابة للمتغيرات الخارجة 
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الشركة  صةحوالتغير في حجم الطلب لدى الزبائن وسرعة انتاجها لمنتجات جديدة من شأنها رفع 

 طيها القدرة على وضع نفسها في مراتب قيادية بين المنافسين.السوقية والتي تع

اما بالنسبة للتتبع الداخلي وقد كان له األثر األكبر على الميزة التنافسية بأبعادها، يرى الطالب 

 عملية اتمتة العمليات الرقابية بحيث تربط األقسام الداخلية بأن السبب يعود الى ان الشركات تنهج

تقوم من خاللها بضبط األنشطة بين األقسام بحيث  (GPS)متابعة مزودة بتقنية بأنظمة رقابة و 

وتراقب عملية تدفق  (GPS)تتحكم بحجم مخزونها وتحدد مواقع المواد داخل المخازن باستخدام تقنية 

المواد األولية من المخازن لموقع اإلنتاج من خالل عمليات النقل والمناولة الداخلية اآللية مربوطة 

تقنية التتبع، وهذا يعني أن التقليل من استخدام العنصر البشري في العمليات الداخلية يؤدي الى ب

رونة نتاج والرقابة والتخزين مما يعمل على رفع المضبط الجودة وتقليل تكلفة استخدام العمالة في اال

 عة الالزمة.والسر في التصنيع من حيث رفع الكفاءة اإلنتاجية ومعدالت اإلنتاج بالكميات المطلوبة 

وهو تتبع الزبائن، وكونة  (GPS)بالنظر للعنصر األخير من عناصر تتبع سلسلة التوريد بتقنية 

ان  له أثر على الميزة التنافسية بأبعادها، يعود السبب في ذلك الىمن خالل تحليل النتائج تبين بأن 

 (GPS)تقوم بتنفيذ عملياتها لخدمة زبائنها عن طريق امتالكها لبيانات لهم مربوطة بتقنية  الشركات

تعطي لمستخدميها من  (GPS)تمكنها من تحديد مواقع زبائنها للوصول لهم بسرعه، كما ان تقنية 

الشركات ميزات تسمح لهم بوضع الزبائن ضمن جداول حسب مواقعهم تجعل عملية تزويدهم 

بالمنتجات اسهل، ألنها تصنفهم ضمن مناطق وضمن مسارات تجعل عملية التزويد بالمنتجات تسير 

بائن وصول للز التقنية سهولة ال لهذهأيضا للشركات المستخدمة  (GPS)بسهولة ويسر، وتتيح تقنية 

الجدد ضمن مناطقها عن طريق ارسال الزبائن لمواقعهم باستخدام نفس التقنية كما ان الشركة أيضا 

تقوم بالوصول للمناطق الجديدة باستخدام هذه التقنية، كل ذلك ينعكس إيجابا بحيث يكون هناك أثر 
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كة مرونة عالية لدى الشر  على جودة الخدمة ويقلل من تكلفة ومعاناة الوصول للزبائن ويجعل هناك

تعطيها القدرة عل االستجابة ألي تغير في الكميات التي يطلبها الزبائن وتمكنها من خدمتهم بسرعة 

 وهذا يعطي تأثير واضح إيجابي على الميزة التنافسية بأبعادها الجودة والكلفة والمرونة والسرعة.

 مقارنة النتائج مع بعض الدراسات

نرى ان نتيجة هذه الدراسة كان لها أثر ايجابي  (Michael, et.al 2006)بالنظر الى دراسة 

في متابعة عنصر الدراسة بالشكل الصحيح ألنه كان هناك تطبيق صحيح وكامل في استخدام تقنية 

(GPS)  وهذا يتعارض مع نتيجة دراستنا ويعود السبب الى عدم تطبيق المتابعة والتتبع من قبل

راسة ، وبمقارنة نتيجة الدراسة مع دعلى الميزة التنافسية معدوم تأثيرهالشركات للموردين مما جعل 

(Ergen, et.al 2007)  نجد أن هناك توافق بالنتائج من حيث استخدام تقنية(GPS) اخلي بالتتبع الد

ى الميزة والتتبع الداخلي عل والمتابعةحيث كانت نتيجة دراستنا بأن هناك أثر كبير على الرقابة 

 التنافسية بأبعادها المتمثلة )الجودة التكلفة، المرونة، السرعة(.

بالرقابة  (GPS)باعتماد تقنية  (Schmitt, et.al 2010)كما أن نتائج دراستنا اتفقت مع دراسة 

مقارنة نتيجة وب، على األنشطة والعمليات الداخلية مما لها أثر إيجابي على الجودة وتخفيض التكاليف

مع تتبع الزبائن كعنصر مستقل في دراستنا نرى أن نتيجة الدراستين  (Trent, et.al 2020)دراسة 

مكا (GPS)متوافقة في استخدام تقنية  نية الوصول اليهم ضمن في تسهيل تحديد مواقع الزبائن وا 

يل بأثر إيجابي على الميزة التنافسية لتوص أفضل المسارات التي تقدمها التقنية مما ينعكس ذلك

 المنتجات للزبائن في الوقت المناسب والسرعة المطلوبة وبأقل تكلفة.
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 االستنتاجات 8-3

وريد بتقنية هل هناك أثر لتتبع سلسلة الت ،على الفرضية الرئيسية دتم بناء هذه الدراسة باالعتما

(GPS)  ،بعناصرها )تتبع الموردين، تتبع الداخلي، تتبع الزبائن( على الميزة التنافسية بأبعادها )الجودة

 التكلفة، المرونة، السرعة( في شركات صناعة األغذية األردنية.

ى الدراسات عل ددادها باالعتمافي ضوء هذه الفرضية تم اعداد استبانة خاصة بالدراسة وقد تم اع

السابقة وتم فحص قابليتها للقياس بعرضها على لجنة من المحكمين األكاديميين والصناعيين، وبعد 

تحكيمها تم توزيعها على عينة الدراسة وجمع البيانات منها وتحليلها واختبار نتائجها باالعتماد على 

 لمتعدد لفحص الفرضية.مقاييس إحصائية منها معامل االرتباط بيرسون ومعامل االنحدار ا

 وأظهرت النتائج ان هناك تنفيذ عالي لعنصريين من عناصر المتغير المستقل حيث كان األثر

صر األكبر للتتبع الداخلي على الميزة التنافسية بأبعادها ويليه تتبع الزبائن، أما بما يتعلق بعن االيجابي

تتبع الموردين سية بسبب عدم تطبيق الشركات لعلى الميزة التناف سلبي أثر له قد كانتتبع الموردين، ف

مما انعكس ذلك سلبا على الميزة التنافسية بعكس ما  الصحيحةبالطريقة  (GPS)باستخدام تقنية 

أظهرت معظم الدراسات السابقة بأن استخدام تقنية التتبع لها أثر كبير على ضبط العمليات واألنشطة 

 المتبادلة بين الشركة والموردين.
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 التوصيات 8-4

 *التوصيات التي يمكن أن تقدم الى شركات صناعة األغذية األردنية:
ظهرت نتيجة تتبع الموردين بأن لها أثر سلبي على الميزة التنافسية بينما كان لتتبع الداخلي وتتبع  .1

ة نيتقبالزبائن أثر إيجابي على الميزة التنافسية، لذلك اوصي الشركات بتطبيق تتبع سلسلة التوريد 

 بعناصرها تتبع الموردين وتتبع الداخلي وتتبع الزبائن مجتمعه ألنها تؤثرنظام التموضع العالمي 

 على بعضها البعض وينعكس ذلك على الميزة التنافسية.

بأنها تكاد تكون معدومة لذلك  (GPS)تظهر نتيجة التحكم في حجم المخزون باستخدام تقنية   .2

متابعة حجم المخزون وحد الطلب من الموردين باستخدام تقارير اوصي شركات صناع األغذية ب

(GPS) .لما لها من أثر إيجابي على الميزة التنافسية 

مما ينعكس إيجابا  لعمالتحديد مواقع المواد داخل المخازن بدال من افي  (GPS)تقنية استخدام  .3

 كاليف الناتجة عن العمالة الزائدة.على خفض الت

لضمان  (GPS)باستخدام تقنية  الرقابة على تدفق المواد من المخازن لموقع اإلنتاجالتركيز على  .4

االنسيابية بالعمل وعدم ادخال مواد أكثر من الحاجة للعملية اإلنتاجية مما سينعكس إيجابا على 

 جودة المخرجات.

 .(GPS)ة قنيوتحويلها الى أنظمة آلية مرتبطة بت التقليدية استبدال النقل والمناولة الداخلية .5

لكي يتم خدمة الزبائن  (GPS)التركيز على خدمة الزبائن ضمن المسارات المحددة من تقنية  .6

بطريقة عادلة وضمان عدم انقطاعهم من منتجات الشركة والتي سوف تؤدي الى توجه الزبائن 

 لمنتجات أخرى.

ألنه كان له  (GPS)تشديد الرقابة الداخلية والمحافظة على المستوى المطبق باستخدام تقنية  .7

 األثر األكبر على الميزة التنافسية المتمثلة بأبعادها )الجودة، التكلفة، المرونة، السرعة(.
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في تتبع الزبائن، وهذا يظهر من نتائج الدراسة  (GPS)التحسين المستمر على استخدام تقنية  .8

الميزة التنافسية في  على ايجابي حيث كان لتتبع الزبائن باستخدام تقنية التتبع وتحديد المواقع أثر

توصيل وتحديد مواقعهم باإلضافة لخدمتهم بطريقة تفوق المنافسين وتسليمهم للمنتجات بجودة 

 عالية ومرونة والسرعة المطلوبة.

المنتجات بطريقة تفوق توقعاتهم ويتم ذلك عن طريق ضبط إرضاء الزبائن عن طريق تسليمهم  .9

 نقل مخصصة ومناسبة للمنتجات. عمليات توصيل المنتجات بوسائل

كاليف خفض ت على الميزة التنافسية نتيجة تخفيض حجم المخزون لما لذلك من أثر إيجابي .11

 توجه للتصنيع الرشيق.التخزين وال

االلتزام بخدمة الزبائن وتسليمهم المنتجات بالوقت الذي يتم تحديده من قبل الزبائن مما سيعمل  .11

 على خلق الرضا لديهم.

توصيل المنتجات بالسرعة المطلوبة مما سيعمل على التمايز بالخدمة عن المنافسين  ان يتم .12

 وبالتالي سيخلق ذلك والء من الزبائن للشركة.

التحسين المستمر على خدمات توصيل المنتجات ألنها سوف تساعد على رفع مستوى الميزة  .13

 .نالتنافسية والحفاظ عليها ألنها سوف تخلق المصداقية لدى الزبائ

 *التوصيات للباحثين في نفس المجال في المستقبل

بسبب افتقار المكتبة العربية  (GPS)التوسع في الدراسات باللغة العربية المتعلقة باستخدام تقنية  .1

 لهذا النوع من الدراسات.

بالدراسات المستقبلة مع تقنيات أخرى من شأنها رفع معدالت الكفاءة  (GPS)ربط تقنية  محاولة .2

ذه التقنيات ه باستخداموالفاعلية لدى الشركات من خالل تحويل تنفيذ األنشطة الداخلية والخارجية 

 القابلة للتطبيع والتي سوف يكون لها أثر كبير على تحسين الميزة التنافسية وتحولها الى مستدامة.
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 في شركاتعلى الميزة التنافسية  (GPS)تتبع سالسل التوريد بتقنية أثر ه الدراسة هذ تناولت .3

اوصي بعملها بالدول العربية  ،المملكة األردنية، وذلك ضمن الحدود صناعة األغذية األردنية

 كون الثقافات والصناعات الغذائية متشابهة.

العاملين في شركات صناعة األغذية عملت هذه الدراسة على شريحة من المدراء والمشرفين  .4

واوصي بعملها على شريحة من العمال لما سوف يكون هناك تكامل في الدراستين ومقارنة 

 للنتائج.

من  كثرأاوصي بعملها على األردنية بالتالي  صناعة األغذيةتقتصر هذه الدراسة على شركات  .5

 .مية والصناعيةالتقنية من فوائد عديدة على القطاعات الخد لهذهقطاع لما 

 مقارنةو تم انجاز هذه الدراسة في فترة جائحة كورونا لذلك اوصي بعملها في فترة ما بعد كورونا  .6

  النتائج.
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 أنموذج الدراسة:

لى ع باستخدام تقنية نظام تحديد المواقع العالمي أنموذج الدراسة لبيان أثر تتبع سلسلة التوريد سيتم استخدام
، حيث المتغير المستقل سلسلة التوريد وعناصرها )تتبع الموردين، الميزة التنافسية في شركات األلبان األردنية

 (.عناصرها )الجودة، التكلفة، المرونة، السرعةتتبع الداخلي، تتبع الزبائن( والمتغير التابع الميزة التنافسية و 

 ( أنموذج الدراسة1شكل )

 المتغير التابع                                                       المتغير المستقل       

 

                                           

      

 

 ستنادا الى الدراسات السابقة كما يلي:الطالب اتم تطوير هذا األنموذج من قبل 
، التتبع تتبع الزبائن (kilubi, 2016)تتبع الموردين  التوريد(،فيما يتعلق بالمتغير المستقل وهو )تتبع سلسلة 

 .(Wamba, 2015) (،الميزة التنافسية)يتعلق بالمتغير التابع وهو  بما (Martin and Evans, 2018) الداخلي
 (Weller, 2015) المرونة(، الكلفة، ،السرعة )الجودة،
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 تتبع سلسلة التوريد    

 تتبع الموردين 

 التتبع الداخلي 

 تتبع الزبائن 

 الميزة التنافسية 

، الجودة، التكلفة، المرونة)

(السرعة  
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 رقم
 

االقتراحات  االنتماء مالئمة الوضوح السؤال
 ال نعم ال نعم ال نعم والتعديالت

هي جميع األنشطة والعمليات الرقابية المتكاملة التي تقوم بها الشركة عبر )المتغير المستقل( تتبع سلسلة التوريد: 
(GPS)الداخلية والزبائن. لتتبع الموردين والعمليات 

تعرف على أنها تتبع إلجراءات استالم المواد الخام عبر قاعدة البيانات التي تتشارك بها الشركة مع المورد تتبع الموردين: 
بحيث تلبي الشركة  (GPS) عن بيانات المخزون من لحظة خروجها من مستودعات الموردين عبر تقارير تصدر عن

 بالوقت المحدد ضمن اتفاقات مسبقة بين الشركة والموردين.حاجتها من المواد الخام 
        .(GPS) تبني الشركة قاعدة بيانات مرتبطة بالموردين عبر  .1
تتشارك الشركة بيانات مخزونها مع الموردين عبر تقارير   .2

(GPS). 
       

3.  
 تلبي الشركة حاجتها من المواد الخام من الموردين عبر تقارير.

(GPS) 
       

        (GPS) تتبع الشركة المواد الخام عبر.  .4
        (GPS) تستلم الشركة المواد الخام بالوقت المحدد عبر.  .5

 (GPS)تدريب موظفيها على استخدام ال  عن طريقهي عبارة عن ضبط لعمليات متعددة تقوم بها الشركة تتبع الداخلي: 
لتتبع عملياتها الداخلية كتحديد مواقع المواد داخل المخازن وتتبع المواد األولية لموقع اإلنتاج ومراقبة نقل المنتجات لقسم 

 المبيعات. 
        .(GPS)تدرب الشركة موظفيها على استخدام   .6
        (GPS) تتبع الشركة عملياتها الداخلية عبر.  .7
        مواقع المواد داخل المخازن.لتحديد (GPS)تستخدم الشركة   .8

9.  
 تتبع الشركة المواد األولية من المخازن لموقع اإلنتاج عبر.

(GPS) 
       

        (GPS) تراقب الشركة نقل منتجاتها لقسم المبيعات عبر.  .11
خبارهم عن  تتبع الزبائن: يصال طلبياتهم وا  هو عبارة عن استدالل الشركة لموقع الزبائن وتتبع منتجاتهم أثناء النقل وا 

رسال فرق إشرافية باستخدام ال   .(GPS)العروض الخاصة بهم وا 
        (GPS) تستدل الشركة على مواقع الزبائن عبر.  .11
        (GPS) تتبع الشركة منتجات الزبائن أثناء النقل عبر.  .12
        (GPS) توصل الشركة طلبيات الزبائن باستخدام.  .13
        (GPS) تخبر الشركة زبائنها عن العروض الخاصة عبر.  .14
        (GPS) ترسل الشركة فرق إشرافية للزبائن عبر.  .15
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 رقم
 

االقتراحات  االنتماء مالئمة الوضوح السؤال
 ال نعم ال نعم ال نعم والتعديالت

ة استجابتها وتكلفتها ومرونوهي ما يميز الشركة عن منافسيها من حيث جودة منتجاتها )المتغير التابع( الميزة التنافسية: 
 بحيث يصعب عليهم تقليدها. (GPS)باستخدام  لمنتجاتها للمتغيرات البيئية وسرعة تسليمها

بضبط لعمليات اإلنتاج وتقليل المعيب  (GPS) وهي عبارة عن سلسلة من اإلجراءات تقوم بها الشركة عبر تقارير الجودة:
رسال للمنتجات تامة الصنع   للمخازن ومراقبة ظروف تخزينها لتسليمها للزبائن بالمواصفات المطلوبة.في المنتجات وا 

        (GPS) تضبط الشركة عمليات اإلنتاج باستخدام.  .16
        (GPS) تقلل الشركة من المعيب في اإلنتاج عبر.  .17
        (GPS) ترسل الشركة منتجات تامة الصنع للمخازن باستخدام.  .18
        (GPS) تخزين المنتجات عبر تقارير.تراقب الشركة ظروف   .19
        (GPS) تسلم الشركة منتجاتها بالمواصفات المطلوبة عبر.  .21

هي عبارة عن خطة تضعها الشركة لضبط مصاريف وتكلفة العمليات اإلنتاجية من خالل اإلنتاج بكميات كبيرة  التكلفة:
يقاف أنتاج المنتجات غير المرغوبة وأتمتة ومراقبة حركة العمال والوقت المستغرق لإلنتاج عبر  للمنتجات المرغوبة وا 

 (GPS) .تقارير

21.  
 ام.عملياتها اإلنتاجية باستخد تخفض الشركة مصاريفها بأتمتة

(GPS) 
       

        (GPS) تضبط الشركة حركة عمال اإلنتاج باستخدام.  .22

تقلل الشركة من الوقت المستغرق في اإلنتاج باستخدام تقارير   .23
(GPS). 

       

        تنتج الشركة السلع المطلوبة بكميات كبيرة.  .24
        في السوق.تخفض الشركة اإلنتاج الغير مرغوب   .25

والقدرة على  تعرف على أنها مهارة الشركة في االستجابة للمتغيرات الخارجية والتغير في طلبات الزبائن وحاجاتهم المرونة:
 .(GPS)التنوع في المنتجات حسب رغبتهم وقدرتها على تغطية حاجة السوق بكميات كبيرة من المنتجات عبر استخدام 

        .(GPS)تستجيب الشركة للمتغيرات الخارجية عبر   .26
        (GPS) تلبي الشركة التغير بطلبات الزبائن عبر.  .27

28.  
 تنوع الشركة منتجاتها حسب رغبة الزبائن باستخدام تقارير

(GPS). 
       

        (GPS) تحسن الشركة من مواصفات منتجاتها عبر تقارير.  .29
         (GPS) السوق بكميات كبيرة باستخدام.تلبي الشركة حاجة   .31

وتنافس (GPS)هي سلسلة من العمليات تقوم من خاللها الشركة بإرسال منتجاتها لقنوات التوزيع بسرعة باستخدام  السرعة:
 بها الشركة لتوصيل منتجاتها للزبائن في الوقت المحدد والسرعة المطلوبة وخدمات توصيل مجانية.



112 
 

 

 رقم
 

االقتراحات  االنتماء مالئمة الوضوح السؤال
 ال نعم ال نعم ال نعم والتعديالت

        (GPS) منتجاتها بسرعة لقنوات التوزيع باستخدام.ترسل الشركة   .31
        (GPS) .تسلم الشركة منتجاتها للزبائن بالوقت المحدد عبر  .32
        (GPS) تخدم الشركة زبائنها بالسرعة المطلوبة عبر  .33
        (GPS) تنافس الشركة بخدمات التوصيل عبر.  .34
        . (GPS) عبرتقدم الشركة خدمات التوصيل مجانا   .35
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 االستبانة النهائية 4 ملحق

 

 استبانة رسالة ماجستير

:حضرة المشارك العزيز  

يعتبر تتبع سلسلة التوريد باستخدام خاصية التتبع وتحديد المواقع العالمي من المواضيع الهامة 
حيث ان تتبع سلسلة التوريد يساعد في تكامل  ،صناعية ام خدميةلجميع المنظمات سواء كانت 

لذا فإن تتبع سلسلة التوريد الجيد بتقنية التتبع يحسن من  األنشطة المتبادلة بين عناصر السلسلة.
الجودة ويخفض التكلفة ويخدم الزبائن بمرونة عالية باإلضافة لقدرة الشركة على االستجابة 

المطلوبة. والسرعةديم المنتج في الوقت المحدد للمتغيرات الخارجية وتق  

يقوم الطالب بإعداد دراسة " أثر تتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية نظام التموضع العالمي على 
على  باإلجابةأرجو من حضرتكم التكرم  ". لذاالميزة التنافسية في شركات صناعة األغذية األردنية

يار التقييم المناسب لكل فقرة حسب الواقع المستخدم في شركتكم فقرات هذه االستبانة من خالل اخت
ننا نعدكم أن تبقى اجاباتكم طي الكتمان وال تستخدم اال ألغراض الدراسة فقط. وا   

على فقرات هذه االستبانة. باإلجابةأشكركم على تعاونكم وتكرمكم   

 

اياس محمود ابو الرب  إعداد الطالب:  

الدكتور: عبد العزيز احمد الشرباتي المشرف  
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أثر تتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية نظام التموضع العالمي على الميزة التنافسية استبانة 

 في شركات صناعة األغذية األردنية

 

 الخصائص الديموغرافية:

 الجنس:        

ذكر                  انثى                       

 الخبرة:

سنة 15سنة        أكثر من  15-11سنة         11-6سنة        5أقل من                

  

 المؤهل التعليمي:

دبلوم               بكالوريوس           ماجستير           دكتوراه                 

         

اِستنا دا  مداخل المربع الذي يعبر عن اجابتك (√)الرجاء التّأْكد من إجابة كل سؤال ووضع اشارة 
طبق في شركتكم، حيث أن التقييمات تعني:حول الواقع الم مومعرفتك مإلى معلوماتك  

( مطبق تماما5( مطبق عالي )4( مطبق متوسط )3( مطبق قليل )2( غير مطبق تماما )1)  
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 الـــــــعــــــــبــــــــارات الرقم
غير مطبق 

 تماما
مطبق  

 قليل
مطبق 
 متوسط

مطبق 
 عالي

مطبق  
 تماما

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
 (GPS) المتغير المستقل تتبع سلسلة التوريد بتقنية   

(GPS) تتبع الموردين   

11  (GPS) ترتبط الشركة بقاعدة بيانات مع  
 الموردين مزودة بتقنية التتبع

     

12 
تتكامل الشركة بنشاطات التتبع مع الموردين 

(GPS)بتبادل التقارير  الصادرة عن   
     

13 
تلزم الشركة الموردين بنقل المواد األولية 

 (GPS) باستخدام تقنية التتبع
     

14 
تراقب الشركة المواد األولية لحظة خروجها 
(GPS)من مخازن الموردين  من خالل  

 تقنية التتبع

     

تستلم الشركة المواد األولية من الموردين  15
عنة صادر وفق تقارير   (GPS) تقنية التتبع   

     

(GPS) تتبع داخلي   

16 
تربط الشركة أقسامها الداخلية بشبكة 
 (GPS)معلومات مزودة بتقنية التتبع 

     

تتحكم الشركة بحجم المخزون من خالل  17
 (GPS)تقارير صادرة عن 

     

18 
تحدد الشركة مواقع المواد األولية داخل 

 (GPS)المخازن باستخدام تقنية 
     

19 
تراقب الشركة تدفق المواد األولية من 

باستخدام (GPS)المخازن لموقع اإلنتاج 
 تقنية التتبع

     

11 
الشركة بأنشطة النقل والمناولة الداخلية  تقوم

 (GPS)باستخدام تقنية التتبع 
     

(GPS) تتبع الزبائن   

11 
تمتلك الشركة بيانات لالستدالل على زبائنها 

 (GPS)مرتبطة بتقنية 
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12 
(GPS)  تجدول الشركة زبائنها ضمن

 مناطق تحدد من قبل تقنية
     

13 
تقسم الشركة زبائنها ضمن مسارات يتم 

 (GPS)تحديدها من قبل تقنية 
     

 مناطقهاد داخل الشركة للزبائن الجد تصل 14
التتبع  تقنيةباستخدام  (GPS)   

     

15 
تستطيع الشركة الوصول لمناطق جديدة 

التتبع  باستخدام تقنية (GPS)  
     

 المتغير التابع )الميزة التنافسية(
 الجودة

16 
تنهج الشركة سياسة واضحة لضبط عمليات 

 اإلنتاج.
     

      تقدم الشركة منتجاتها وفق معايير عالمية. 17

18 
تستخدم الشركة وسائل نقل مناسبة للمحافظة 

 على خصائص المنتج.
     

19 
 تسلم الشركة منتجاتها لزبائنها وفق

 توقعاتهم.
     

تحسن الشركة من منتجاتها وفق آراء  21
 الزبائن.

     

 التكلفة
أتمتة عملياتها اإلنتاجية. الشركة على تعمل 21       

22 
الموارد المتاحة االستغالل  الشركة تستغل
 األمثل.

     

23 
تنفذ الشركة أنشطتها من خالل منحنى 

 الخبرة.
     

المخزون لديها. تخفض الشركة من حجم 24       
      تطور الشركة منتجاتها بتكلفة أقل. 25

 المرونة

26 
تستجيب الشركة للمتغيرات في البيئة 

 الخارجية.
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27 
للتغير في حجم طلبيات  الشركة تستجيب
 الزبائن.

     

      تنوع الشركة منتجاتها حسب رغبة الزبائن. 28
      تقدم الشركة عروض على المنتجات. 29

31 
تمتلك الشركة قدرات تمكنها من دخول 

 أسواق جديدة. 
     

سرعةال  

31 
تلتزم الشركة بتسليم منتجاتها للزبائن بالوقت 

 المحدد.
     

32 
توصل الشركة منتجاتها للزبائن بالسرعة 

 المطلوبة.
     

      تلبي الشركة طلبيات الزبائن الطارئة. 33
      تحسن الشركة خدمات توصيل المنتجات. 34
      تطور الشركة منتجاتها الجديدة بسرعة. 35

 
 


