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كامل محمد المغربي

الملخص باللغة العربية
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية (دراسة
حالة :مجموعة شركات قعوار في األردن)
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ( )45مفردة ،لجمع
المعلومات األولية من عينة الدراسة المكونة من ( )125فردا .وفي ضوء ذلك قام الباحث بتوزيع
( )125استبانة وتم استرجاع ( )96استبانة ثم استبعد منها ( )12استبانة لعدم اكتمال تعبئتها بشكل
كامل ,واجري التحليل على ( )84استبانة بنسبة ( )%87.55من إجمالي عدد االستبانات
المسترجعة ،وقد قام الباحث باختبار فرضية الدراسة الرئيسية والتي ينبثق عنها أربعة فرضيات فرعية
باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSواعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي
التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،منها تحليل االنحدار المتعدد واستخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية .وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى
عدد من النتائج أبرزها :وجود تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات سلسلة التوريد ببعدها (التكامل مع
الوسطاء والموزعين) في تحقيق الميزة التنافسية (الكلفة) لمجموعة شركة قعوار في األردن عند
مستوى داللة ( .)0.05كما وجد تأثير ذو داللة إحصائية لممارسة قدرات سلسلة التوريد بأبعادها
(التكامل مع الموردين ،والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق ميزة

 ك-الجودة لمجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى داللة ( .)0.05وقد وجد تأثير ذو داللة
إحصائية لقدرات سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع الوسطاء والموزعين) في تحقيق ميزة المرونة
لمجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى داللة (.)0.05
وقد أوصت الدراسة بما يلي:
 .1أن تعمــل مجموعــة شــركات قع ـوار فــي األردن بإعطــاء أهميــة اكبــر لمشــاركة المــوردين الرئيســين
في العمليات التطويرية والتشغيلية لخدماتها.
 .2أن تقوم مجموعة شركات قعوار في األردن بإعطاء أهمية اكبر بمشاركة شركائها االسـتراتيجيين
بالمعلومات األساسية ذات العالقة بعملياتها الخدماتية والتوريدية.
 .3التأكيــد علــى ضــرورة إيجــاد نظــم مرنــة مــن قبــل مجموعــة شــركات قع ـوار فــي األردن لالســتجابة
بشكل فعال وسريع ألوامر العمالء.
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Abstract
This case study in Kawar group companies aimed to investigate in “The Effect of
Supply Chain Capabilities on Achieving Competitive Advantage”. In order to achieve the
objective of the study, the researcher designed a questionnaire consisted of (45)
paragraph in order to get the primary information. The study sample consisted of (120)
individual, The researcher distributed (120) questionnaires but the returns were (96)
questionnaires out of which (12) were discarded because of their inappropriate, the
number of usable questionnaire was (84) or (87.50%).
The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and statistical methods were
used to analyze and examine the hypotheses. The researcher used many statistical
methods to achieve study objectives. Such as multiple and stepwise regression analysis,
arithmetic means and standard deviation, the main results of the study were:
1- There was a strong impact of supply chain capabilities (Integration with brokers
and distributors) in achieving competitive advantage (Cost) at level ( ≤ 0.05). 2- There
was a strong impact of supply chain capabilities (Integration with suppliers, integration
with brokers and distributors, and integration with customers) in achieving competitive
advantage (Quality) at level ( ≤ 0.05). 3- There was a strong impact of supply chain
capabilities (Integration with brokers and distributors) on achieving competitive
advantage (Flexibility) at level ( ≤ 0.05).
The main recommendations of the study were:
1. Kawar group in Jordan should involve major suppliers in the development and
operations of services to them, which will reflect great importance in it.
2. Kawar of companies in Jordan should involve strategic partner with the basic
information which related with their services and distribution operations.
3. Emphasis on the need to find flexible systems by Kawar Group Companies in Jordan
to respond more effectively and rapidly to customer orders.
Supply chain
Competitive advantage
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الفصل األول

مقدمة عامة للدراسة
( :)1 - 1تمهيد:
أصــبل ل ازمــا علــى المنظمــات فــي عصــر العولمــة واإلنفتــاح المعاصــر الــذي يميــز عــالم وبيئــة
األعمال سريعة التغير التحول نحو األنماط التنظيمية الجديدة وذلك باالستفادة مـن التحـول مـن البنـاء
اإلداري الهرمــي التقليــدي إلــى البنــاء والــنمط الــديمقراطي والمشــارك الــذي يتســم بانفتــاح ومرونــة أكبــر،
وفي ظل هذه التحـوالت التـي اتسـمت بالمزيـد مـن تركيـز المنظمـات علـى المعرفـة تت ازيـد أهميـة التوجـه
اإلبداعي في توليد قيمة إضافية للمنظمات وفي تحقيق ميزتهـا التنافسـية ،حيـث تمثـل الميـزة التنافسـية
القاعــدة األساســية التــي ترتكــز عليهــا أداء المنظمــات ومــن النــادر أن تمتلــك منظمــات األعمــال ســبق
تنافســي علــى كافــة األصــعدة وفــي جميــع المجــاالت قياســا للمنافســين اآلخ ـرين نظ ـ ار لمحدوديــة م ـوارد
المنظمة من جانب وعمل ق اررات مبادلة لغرض بناء قدرات مميزة تستند وتتبـادل التـأثير مـع الجـدارات
المميــ ـ ـزة للمنظم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن جان ـ ـ ــب تخ ـ ـ ــر ،وهك ـ ـ ــذا ف ـ ـ ــالميزة التنافس ـ ـ ــية تع ـ ـ ــد مفتاح ـ ـ ــا لنج ـ ـ ــاح منظم ـ ـ ــات
األعمال(المطيري.)2512،
تمارس معظم منظمات اإلعمال أنشطتها في ظل بيئة عمل تتميز بالمنافسة الـشديدة والتغير
المستمر في حاجات ورغبات الزبائن وتغير ظروف األسواق مما يتوجب على المنظمات أن تتفرد
عن غيرها من المنظمات األخرى العاملة في نفس الصناعة لكي تتمكن من التكيف والبقاء في ظل
ظروف البيئة المتغيرة وتحقق أهداف إستراتيجية بعيدة األمد وهـذا ال يتم إال من خالل اهتمام
المنظمات ومعرفتها بقواعد التنافس لكي تكتسب الميزة التنافسية التي تجعلها قادرة على التفوق على
المنافسين(البكري.)2558 ،
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وبســبب التحــديات الكثي ـرة التــي تواجههــا منظمــات األعمــال مثــل العولمــة والمنافســة الشــديدة
وقصــر دورة حيــاة المنــتج (مرحلــة البحــث والتطــوير والتخطــيط والتصــميم وقبــل مرحلــة اإلنتــاج وفــي
مرحلــة اإلنتــاج وبعــد مرحلــة اإلنتــاج وبعــد مرحلــة البيــع) أصــبل عليهــا أن تبحــث باســتمرار علــى كيفيــة
الحصــول علــى حصــة ســوقية كبيـ ـرة والحصــول علــى مركــز تنافســي متميــز .وانطالقــا ممــا تقــدم فقــد
ظهــرت موضــوعات جديــدة فــي سلســلة التوريــد منهــا رضــا الزبــون والــشراكات وابعــاد التنــافس للوصــول
إلى ميزة تنافسية على مستوى الشركات مما توجب من الشركات االهتمام بها (جاسم.)2515،
ظهرت الحاجة إلى سالسل التوريد وذلك بسبب قيد التكلفة الذي يمكن من خالله تحقيق ما
ترغب الشركة فيه ،وامكانية االستفادة من الفرص الخارجية نتيجة للعالقة بين الشركة وعمالئها وبين
الشركة والموردين ،ذلك أن سلسلة التوريد اإلدارية تتعلق بإدارة تدفق المعلومات والمواد والخدمات
واألموال عبر أي نشاط بالطريقة التي تعظم فعالية العمليات ،وهي أيضا تتعلق بتقديم أدوات جديدة أو
تغيير أو تعديل أساليب معروفة ،ذلك ان الكفاءة هي الفاعلية والنجاح (العموش.)2553 ،
وتعتبر سلسة التوريد األكثر تفاعال مع بيئتها الداخلية والخارجية ،وانها تلعب دو ار في تطوير
األداء وعليه يعتمد نجاحها أو فشلها.وبما ان تفاعل الشركة مع البيئة يعد شرطا أساسيا لبقائها
ووجودها وان االستجابة لمتغيرات البيئة والتكيف معها ،يحتم على إدارة الشركات القيام بالتخطيط
االستراتيجي لسلسة التوريد وبما يناسب هذه التغيرات (.(Tracy, etal, 2009, p:411
ومن المعروف ان إدارة سلسلة التوريد تبدأ بتصميم المنتج أو الخدمة وتنتهي في الوقت الذي
تباع فيه وتستهلك نهائيا ويستغنى عنها المستهلك .وتشمل تصميم المنتج وتدبير االحتياجات والتنبؤ
والتخطيط واإلنتاج والتوزيع واالنجاز وخدمة ما بعد البيع (.)Swaminathan and Tayur, 2003
وعلى هذا األساس فان الدراسة الحالية تسعى لبيان اثر قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة
التنافسية وقد اختار الباحث إجراء هذه الدراسة على فروع مجموعة شركات قعوار في مدينة عمان.
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( :)2 - 1مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تمارس معظم الشركات أعمالها في ظل بيئة عمل تتميز بالمنافسة الشديدة والتغير المستمر
في حاجات ورغبات الزبائن وتغير ظروف األسواق مما يتوجب على الشركات أن تتفرد عن غيرها
من الشركات األخرى العاملة في نفس الصناعة لكي تتمكن من التكيف والبقاء في ظل الظروف
البيئية المتغيرة وتحقيق أهداف إستراتيجية بعيدة األمد .وبسبب التحديات الكثيرة التي تواجهها
الشركات مثل العولمة والمنافسة الشديدة وقصر دورة حياة المنتج ،ووجود تباين في مستوى اإلدارة مع
كل من العالقة مع الموردين والعالقة مع الزبائن األمر الذي يتطلب نجاح إستراتيجية المنظمة في
المدى البعيد على تكامل سلسلة التوريد باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار ما ينعكس من تحسين
على أداء األعمال والميزة التنافسية .فقد لمس الباحث من خالل عمله في إحدى شركات مجموعة
قعوار ،التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال المالحة ووكالء الشحن في األردن إلى وجود تباين
في مستوى إدارة سلسلة التوريد مع كل من العالقة مع الموردين ،العالقة مع الوسطاء والموزعين،
العالقة مع الزبائن ،وبما ان منطقة األردن منطقة صغيرة نسبة بالدول المجاورة ووجود الكثير من
الشركات المنافسة مما يجعل المنافسة شديدة ،بالرغم من ان إدارة سلسلة التوريد تعتبر وعلى نحو
متزايد ،عامال متنافسا في نجاح هذه الشركات ( .)Awad and Nassar, 2010ولذلك فان الهدف
من هذه الدراسة هو التعرف على قدرات سلسلة التوريد في مجموعة شركات قعوار وأثرها في تحقيق
الميزة التنافسية ،ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي:
السؤال الرئيسي األول
هل يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ،التكامل
مع الوسطاء والموزعين ،التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية لمجموعة شركات قعوار عند
مستوى داللة ()α ≥ 5.55؟
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ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية-:
السؤال الفرعي األول
هل يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ،التكامل
مع الوسطاء والموزعين ،التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (الكلفة) لمجموعة شركات
قعوار عند مستوى داللة ()α ≥ 5.55؟
السؤال الفرعي الثاني
هل يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ،التكامل
مع الوسطاء والموزعين ،التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (الجودة) لمجموعة شركات
قعوار عند مستوى داللة ()α ≥ 5.55؟
السؤال الفرعي الثالث
هل يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ,التكامل
مع الوسطاء والموزعين ,التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (المرونة) لمجموعة شركات
قعوار عند مستوى داللة ()α ≥ 5.55؟
السؤال الفرعي الرابع
هل يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ،التكامل
مع الوسطاء والموزعين ،التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (التسليم) لمجموعة شركات
قعوار عند مستوى داللة ()α ≥ 5.55؟

( :)3 - 1أهداف الدراسة
بناء على المشكلة المطروحة فان الدراسة تسعى لتحقيق األهداف التالية:
 .1استكشاف مدى التكامل لقدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين) وأثرها في تحقيق ميزة
تنافسية (الكلفة ،الجودة ،المرونة ،التسليم) في مجموعة شركات قعوار.
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 .2بيان مدى التكامل لقدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الوسطاء والموزعين) وأثرها في تحقيق
ميزة تنافسية (الكلفة ،الجودة ،المرونة ،التسليم) في مجموعة شركات قعوار.
 .3بيان التكامل لقدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الزبائن) وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية
(الكلفة ،الجودة ،المرونة ،التسليم) في مجموعة شركات قعوار.

( :)4 - 1أهمية الدراسة:
تعتبر منطقة األردن منطقة صغيرة نسبة بالدول المجاورة وجود الكثير من الشركات المنافسة
مما يجعل المنافسة شديدة ،بالرغم مـن ان إدارة سلسـلة التوريـد تعـد وعلـى نحـو مت ازيـد ،عـامال متنافسـا
في نجاح هذه الشركات ،لذلك فان هذه الدراسة تكتسب أهميتها من خالل النظر إلى األمور التالية:
 -1المســاهمة فــي تط ــوير تليــة عم ــل سلســلة التوري ــد فــي مجموع ــة شــركات قعـ ـوار والحفــاظ عل ــى
استم ارريتها لما في ذلك من منفعة عامة.
 -2دع ــم الد ارس ــات والبح ــوث النظري ــة والتطبيقي ــة المس ــتقبلية ف ــي مج ــال سلس ــلة التوري ــد عل ــى أداء
شركات المالحة ووكـالء الشـحن بشـكل عـام ،وبيـان اثـر إدارة هـذه السلسـلة فـي رفـد المعلومـات
ومساعدتها في تحقيق الميزة التنافسية.
 -3تحقيــق االســتفادة لمجموعــة شــركات قعـوار ومتخــذي القـرار فيهــا ،وكــذلك اإلفــادة للمهتمــين فــي
مجال المالحة البحرية ووكالء الشحن ،وتقـديم التوصـيات التـي تسـهم فـي زيـادة مسـتوى الفائـدة
المتحققة من االهتمام بتكامل قدرات سلسـلة التوريـد فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية ممـا يـودي إلـى
تحقيق النجاح واألهداف بعيدة المدى.
 -4تسـهم هــذه الد ارســة فــي فــتل أفـاق لبحــوث أخــرى فــي مجــاالت قـدرات سلســلة التوريــد فــي تحقيــق
ميزة تنافسية واالهتمام بهم.
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 -5إنهــا تــوفر جانبــا مــن قاعــدة معلومــات وبيانــات ح ـول واقــع قــدرات سلســلة التوريــد ودورهــا فــي
تحقيق الميزة التنافسية ،مما يسهم في إثراء المكتبـة العربيـة بشـكل عـام واألردنيـة بشـكل خـاص
في هذا الموضوع.
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( :)5 - 1فرضيات الدراسة وأسئلتها:
تستند هذه الدراسة على الفرضيات العدمية التالية:
الفرضية الرئيسية األولىHO1
ال يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ،التكامل
مع الوسطاء والموزعين ،التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية لمجموعة شركات قعوار عند
مستوى داللة (.)α ≥ 5.55
ويتفرع منه الفرضيات الفرعية التالية-:
الفرضية الفرعية األولى HO1-1
 ال يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ،التكامل
مع الوسطاء والموزعين ،التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (الكلفة) لمجموعة
شركات قعوار عند مستوى داللة (.)α ≥ 5.55
الفرضية الفرعية الثانية :HO1-2
 ال يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ،التكامل
مع الوسطاء والموزعين ،التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (الجودة) لمجموعة
شركات قعوار عند مستوى داللة (.)α ≥ 5.55
الفرضية الفرعية الثالثة :HO1-3
 ال يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ,التكامل
مع الوسطاء والموزعين ,التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (المرونة) لمجموعة
شركات قعوار عند مستوى داللة (.)α ≥ 5.55
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الفرضية الفرعية الرابعة :HO1-4
 ال يوجد اثر ذو داللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ,التكامل
مع الوسطاء والموزعين ,التكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (التسليم) لمجموعة
شركات قعوار عند مستوى داللة (.)α ≥ 5.55

( :)6 - 1إنموذج الدراسة:

المتغيرات المستقلة

المتغيرات التابعة

قدرات سلسلة التوريد

الميزة التنافسية

التكامل مع الموردين

الكلفة

التكامل مع الوسطاء
والموزعين

الجودة
المرونة

التكامل مع الزبائن

التسليم

الشكل رقم ( )1إنموذج الدراسة
تم اإلعتماد في تحديد المتغيرات المستقلة على دراسة (البرازي ،)2112،فيما تم اإلعتماد في المتغيرات التابعة على
دراسة (الطويل واسماعيل.)2119 ،
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( :)7 - 1حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي :
الحدود البشرية :تتحدد بجميع العاملين في اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى واإلدارة الدنيا وممن يحمل
لقب مدير (مدير عام ،نائب مدير عام ،مساعد مدير ،رئيس قسم ،موظف) من العاملين بمجموعة
شركات قعوار.
الحدود الزمانية :المدة الزمنية المفترضة إلنجاز الدراسة وهي فصلين دراسيين للعام الدراسي .2514
الحدود المكانية :تقتصر هذه الدراسة على شركات مجموعة قعوار العاملة في مجال المالحة ووكالء
الشحن والبالغ عددها  15شركة.
الحدود العلمية :تعتمد هذه الدراسة في تحديد المتغيرات المستقلة :قدرات سلسلة التوريد (التكامل مع
الموردين ،التكامل مع الوسطاء والموزعين ،التكامل مع الزبائن) على ما أورده (  ،2512البرازي).
وتحديد المتغيرات التابعة :الميزة التنافسية على ما أشار إليه (،2558الطويل واسماعيل) وهي
(الكلفة ،الجودة ،المرونة ،التسليم).

( :)8 - 1محددات الدراسة
 -1تتحدد في ندرة السابقة التي تربط المتغيرين سلسلة التوريد والميزة التنافسية.
 -2تتحدد في صعوبة إجراء المقابالت أو توزيع استبانة البحث واستردادها نتيجة انشغال
المديرين.
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( :)9 - 1التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:
 سلسلة التوريد  :Supply Chainتمثل إدارة سلسلة التوريد مجموعة من المناهجالمستخدمة لدمج بكفاءة الموردين والمصنعين والمستودعات ،والمخازن ،وبذلك يتم إنتاج السلع
وتوزيعها بالكميات المناسبة إلى المواقع الصحيحة وفي الوقت المناسب ،من أجل تقليل
تكاليف النظام وفي نفس الوقت تحقيق مستوى خدمة مرضية للعميل ( Simchi etal,
 .)2008وتعرف إجرائيا بأنها منهج منظم إلدارة التدفق للمواد والخدمات في شركة قعوار
وصوال للعمالء.
 التكامل مع الموردين :وتعرف بأنها التعاون في خفض التكاليف وتحسين جودة الموادالمشتراة ،وخفض الوقت الالزم لتطوير المنتج ،وتحسين فرص الحصول التكنولوجيا وتطبيقها
(  .)Wynstra etal, 2001وتعرف إجرائيا بأنها التشارك بين الموردين وشركة قعوار والرؤية
المستقبلية للعمل بينهما.
 التكامل مع الوسطاء والموزعين :يعد التكامل مع العمالء أفضل الممارسات التي يمكنإجراءها والتي تهدف إلى تحقيق رضا عالي للزبائن فضال عن الحد من خطر الفشل ( Enkel
 .)etal, 2005وتعرف إجرائيا بأنها عالقات التعاون بين الوسطاء والموزعين في سلسة
التوريد في شركة قعوار الهادفة لتحقيق الميزة التنافسية.
 التكامل مع الزبائن :يعد التكامل مع العمالء أفضل الممارسات التي يمكن إجراءها والتي تهدفإلى تحقيق رضا عالي للزبائن فضال عن الحد من خطر الفشل ( .)Enkel etal, 2005وتعرف
إجرائيا بأنها ممارسات شركة قعوار والتي تضعها لتحقيق الميزة التنافسية من خالل النظر في
الشكاوى وتنظيم األعمال داخلها.
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 مفهوم الميزة التنافسية :يؤكد ( )Macmillan and Tamp,2005,88بان الشركات تسعىإلى التفوق في بيئة أعمالها من خالل امتالكها الميزة التنافسية والحفاظ عليها،حيث تعرف
الميزة التنافسية بأنها الوسيلة التي تتمكن الشركة من خاللها الفوز في منافستها على اآلخرين.
وتعرف إجرائيا بأنها ما تسعى إلى تحقيقه شركة قعوار من تفوق تحقيقا للميزة التنافسية بين
منافسيها من الشركات.
 الكلفة :تعرف بأنها إستراتيجية تتبعها المنظمة من أجل الوصول إلى ميزة تنافسية إذا ماتمكنت من إنتاج منتجها بأقل تكلفة في القطاع الذي تعمل فيه مع ضرورة الحفاظ على
مستوى مقبول نسبيا لدى المستهلك (دحبور ،2515،ص  .)12وتعرف إجرائيا بأنها
االستراتيجيات التي شركة قعوار لتحقيق الميزة التنافسية.
 الجودة :وهي حصول الشركة على القيمة المتوقعة التي تتناسب مع رسالتها والتي تتطلبتحديد توقعات الزبائن ورغباتهم عن الجودة والعمل على تحقيقها( Heizer and
 .)Render,2001,36وتعرف إجرائيا بأنها ما تحصل عليها شركة قعوار من قيم متوقعة
تتناسب مع األهداف المخطط لها.
 المرونة :تعد المرونة بأنها األساس لتحقيق الميزة التنافسية للشركة من خالل االستجابةالسريعة للتغيرات التي قد تحدث في تصميم المنتجات وبما يالءم حاجات الزبائن (بن عيشي،
 .)2559وتعرف إجرائيا بأنها مدى استجابة شركة قعوار للتغيرات التي تحدث.

-

للمنافسة بين الشركات في األسواق من
التسليم :إن ُبعد التسليم هو بمثابة القاعدة األساسية ُ
المهل الزمنية والسرعة في تصميم منتجات جديدة وتقديمها إلى
خالل التركيز على خفض ُ
الزبائن بأقصر وقت ممكن(الطويل واسماعيل .)2558 ،وتعرف إجرائيا بأنها مدى تقديم
شركات قعوار للمنتجات بأقل وقت ممكن.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
( :)1 - 2سلسلة التوريد
( :)2 - 2الميزة التنافسية
( :)3 - 2الدراسات السابقة العربية والنجليزية
( :)4 - 2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
( :)1 - 2سلسة التوريد
يعتبر مفهوم إدارة سلسلة التوريد مفهوما متداخال مع العديد من المجاالت المعرفية ،وهو ذو
نشأة حديثة ،مما يعني أنه يأخذ تدرجا مرحليا في النشوء والتبلور ال يوجد تعريف محدد مجمع عليه
إلدارة سلسلة التزويد في األدب اإلداري فمفهوم إدارة سلسلة التزويد يتضمن مسارين منفصلين األول
يتعلق بإدارة الشراء والتزويد ،والثاني يتعلق باإلدارة واللوجستيات (.)Feldmann, Müller 2003
ويعرف ( )Keskinock And Tayur, 2001بأنها كيانات موضوعة ومشموله في تصميم
المنتج الجديد والخدمة وتدبير المواد الخام وتحويلها إلى منتجات شبه نهائية وتسليمها إلى العميل
النهائي.
يعرف )" (Stevenson,2002بأنها تسلسل من المنظمات (تسهيالتها ،ووظائفها،
وأنشطتها) المشتركة بإنتاج وتسليم سلعة أو خدمة ،وتبدأ بموردين رئيسيين للمواد األولية وتنتهي
بالعميل النهائي".
ويعرفها ( (Lambert et al,2555بشكل مختصر بأنها " شبكة من الشركات أو وحدات
األعمال المستقلة ،تمتد من المورد االبتدائي إلى العميل النهائي".
أما (جواد والشـموط )2558،فيـرون بـان سلسـلة التوريـد اسـتم اررية تـدفق المـواد والخـدمات مـن
المصادر المختلفة مـن اجـل إنتـاج المنتجـات النهائيـة وتسـليمها إلـى الزبـائن لتحقيـق رضـائهم وبالتــالي
تحقيق الميزة التنافسية.
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فيمــا يعــرف جاســم ( )2515سلســلة التوريــد بأنهــا مجموعــة األنشــطة التــي تمارســها المنظمــة
بــدءا" باختيــار مصــادر التجهيــز المـواد األوليــة ثــم اإلنتــاج والتوزيــع وانتهــاء بــالزبون النهــائي مــن اجــل
تقديم المنتجات والخدمات بكفاءة وفاعلية وتسليمها في الوقت المحدد لتحقيق رضا الزبون.
تعرف سلسلة التوريد على أنها المواد الخام غير المصنعة التي تنتهي إلى العميل في النهاية
باستخدام توزيع ونقل السلع والخدمات .وتعد سلسلة التوريد الرابط بين الشركات من خالل المواد
اإلعالمية والتقاطعات في العمليات اللوجستية التي تساهم بشكل فعال في عمل دعاية للسلع
والمنتجات بهدف زيادة بيعها ،حيث أن جميع البائعين ومقدمي الخدمات والعمالء يعدون روابط
لسلسلة التوريد( Vitasek,2013).
ويعرف ( )Chopra & Meindl, 2004سلسلة التوريد بأنها ديناميكية تدفق المعلومات
والمنتجات واألموال بشكل مستمر بين المراحل المختلفة ،وتشمل جميع األطراف المعنية ،بشكل
مباشر أو غير مباشر من أجل االستجابة لطلبات الزبائن.
أما الكنعاني والعلي ( )35 :2559فيعرفها على أنها " سلسلة تشمل التكامل في عمليات
اإلدارات وحتى المستخدمين النهائيين ،سواء أكانت منتجات أو خدمات ،باإلضافة إلى المعلومات
والتي تشكل القيمة المضافة للزبائن".
وتعرف سلسلة التوريد بأنها مجموعة متكاملة من العمليات واإلجراءات التي تسهم في دعم
الشركات ،وتفعيل الممارسات التجارية التي تربط بين المشترين والبائعين في السوق ( & Bagchi
.)Skjott-Larsen, 2002
مما سبق يعرف الباحث سلسلة التوريد بأنها مجموعة األنشطة التي تمارسها الشركات
باستم اررية من تدفق المواد والخدمات من أجل تقديم المنتجات والخدمات بكفاءة وفعالية وتسليمها
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والتي تساهم بشكل فاعل في زيادة جودة المنتجات والسلع وتحقيق رضا الزبون وبالتالي تحقيق
أسبقيات تنافسية بين الشركات المنافسة.
تعتبر العالقات القوية مع العمالء من أهم الميزات التنافسية للتفوق على المنافسين
والموقع اإللكتروني يشكل إحدى األدوات الفاعلة لتأسيس هذه العالقات والحفاظ عليها ،وتنشأ هذه
الفعال مع الزبائن بشكل متواصل لتحقيق رضاهم وضمان
العالقة من خالل االتصال المباشر و ّ
والئهم .ويفيد هذا األسلوب في تحقيق أعلى درجات التكامل ما بين الوظائف التسويقية وعمليات
اإلنتاج والبيع وخدمة الزبائن داخل المؤسسة من جهة بحيث تصبل كل من عمليات اإلنتاج والبيع
والوظائف التسويقية في تكامل من خالل إدخال أسلوب التخصيص وفقا للبيانات الشخصية للزبائن
فيهما ،وفي تكوين رأسمال الزبائن من جهة أخرى باالحتفاظ بهم ومحاولة اإلصغاء لمقترحاتهم
وانتقاداتهم وتلبية رغباتهم الخاصة .وقد تطور هذا األسلوب من خالل ما يعرف بالتسويق التفاعلي
(المباشر) والذي يعتمد على تقديم المؤسسة ألفضل مزيج من اإلشباع (منتجات تخصصية) لتحتفظ
بأفضل مزيج ممكن من العمالء ،وهم العمالء الذين يحققون للمؤسسة أعلى األرباح
(عبدالغني.)2555،
والتكامل يتضمن التكامل مع الموردين :تعني التشارك بين المورد والشركة في الرؤية المستقبلية
للعمل معا ،وان تكون هذه العالقة مبنية على الثقة وااللتزام ،وتمتد لتشمل مشاركة المورد للشركة في
أنشطتها المختلفة ،وتتضمن العالقات بعيدة األمد بين الشركة والمورد جوانب أساسية هي:
االستم اررية وااللتزام ،واالتجاه طويل األمد (الرفاعي ،2556 ،ص  .)23التكامل مع الوسطاء
والموزعين :وتعني تطوير عالقات تعاون وعمل مشترك بعيدة األمد مع الوسطاء والموزعين في
سلسلة التوريد ،بهدف تحقيق التقارب والثقة العالية المتبادلة ،والتنسيق المالئم لألنشطة ،والحل
المشترك للمشكالت ،والتعلم المشترك ،والمشاركة في النجاح والمكتسبات ،إضافة إلى المخاطر،
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وشفافية المعلومات وتوافرها بدرجات عالية ( .)Kim, 2004, p: 38والتكامل مع الزبائن :هي
جميع الروابط المعبرة عن الممارسات التي تنطلق بها الشركات لغرض إدارة وحل الشكاوي الواردة
من جانب الزبون ،والعمل على بناء عالقات طويلة األمد مع الزبون وتحسين رضا الزبون ،وتقديم
منتجات راقية ومتميزة إلشباع حاجاته ورغباته ،وصوال إلى مستوى إسعاده (الرفاعي،
،2556ص.)24

( :)1-1-2أهمية سلسلة التوريد
تتحقق فوائد إدارة سلسلة التوريد للعمالء عنـدما يحـدث تخفـيض فـي المخـزون مـن خـالل نقـل
المنتجــات مباش ـرة إلــى مكــان الش ـراء ثــم بعــد ذاك يقــوم بتخزينــه ويكــون مســئوال عنــه ،أمــا األثــر علــى
المــورد فيكــون أكثــر صــعوبة فــي تصــنيفه بصــورة مبدئيــة كأربــاح كمــا يمكــن أن تشــمل فوائــد لكــل مــن
العمالء والموردين كما يلي( البرازي: )2512،
وتعد تقليل التكلفة واحدة من أهم الفوائد الرئيسة التي تنتج عن إدارة سلسلة التوريد في
المنظمات والتي تساعد في خلق ميزة تنافسية بين المنظمات ورفع القدرة الشرائية لدى الزبائن عن
طريق تخفيض األسعار .وألجل الوصول إلى هذه النتيجة وجدت المنظمات كافة أنها ومن الضروري
العودة إلى مزيجها التسويقي ومالحظة العناصر التي يمكن التحكم بها والسيطرة عليها هادفة
تخفيض الكلف وزيادة الفاعلية ،حيث من المعروف لدى جميع المختصين أن هناك مزيجا تسويقيا
مؤلفا من أربعة عناصر أساسية ،وهي المنتج ،السعر ،الترويج وأخي ار المكان .والحقيقة أن العنصر
المتمثل بالمكان يعني التوزيع المادي أو حيث كلف األخير تتمثل بـ :كلف النقل ،كلف المخازن،
كلف العمليات المتعلقة بالطلب وكذلك المعلومات ،كلف متعلقة بالتجزئة ،كلف نقل أو مناولة
المخزون (الكنعاني والعلي.)2514 ،
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ان عملية تحضير المنتجات والخدمات وتجهيزها من أصلها كمواد أولية إلى أن تصبل
جاهزة لالستهالك ما جانب الزبون ،تحتاج إلى مراحل عدة وهذا ما تؤديه إدارة سلسلة التوريد في
الواقع العملي ،وحتى تتمكن الشركة من تحسين جودة المواد أو الخدمات المشتراه ،ال بد أن تمتد
مراحل سلسلة التوريد بدءا بالموردين الرئيسين وصوال إلى الزبون النهائي ،وهذا المنظور المعاصر
لسلسلة التوريد يؤدي إلى تحقيق منافع إستراتيجية وعملية ،وبذلك يمكن تحقيق ميزة تنافسية لكل
شركاء سلسلة التوريد (عبيدات وشاويش.)213 ،2551 ،
وتعد سلسلة التوريد حلقة تبدأ وتنتهي مع العميل ،فكل المواد والمنتجات التامة والمعلومات
والصفقات تتدفق عبر هذه الحلقة ،وتعد أيضا شبكة متحركة من التسهيالت لجميع الشركات مع
اختالفها وتناقض أهدافها .وتمثل إدارة سلسلة التوريد مزيجا من العلم والفن وذلك لتحقيق التحسين
في طريقة حصول الشركة على المواد الخام الالزمة النتاج المنتج أو تقديم الخدمة وتسليمها أو
شحنها للعمالء ،وتستخدم كوصف لكل العناصر والعمليات المتداخلة والالزمة لضمان الكمية
المناسبة من المنتج في األماكن المناسبة وفي الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة ( Koch, 2005:
)115
العم الالالء :تس ــاعد إدارة سلس ــة التوري ــد الش ــركة عل ــى تحقي ــق اإلتص ــال ب ــالعمالء والتعام ــل معه ــم ،ألن
السلسلة تساعد الشركة على تحقيق ذلك ،من خالل التعرف على رغبات العميـل والوقـت الـذي يحتـاج
فيــه المنتجــات وســرعة توصــيل هــذه المنتجــات .وقــد أصــبحت إدارة سلســلة التوريــد ظــاهرة هامــة،وذلك
بسبب قيد التكلفة الذي يمكن من خالله تحقيق ما ترغب الشـركة فيـه ،وامكانيـة االسـتفادة مـن الفـرص
الخارجيــة نتيجــة للعالقــة بــين الشــركة وعمالئهــا وبــين الشــركة والمــوردين ،ذلــك أن إدارة سلســلة التوريــد
اإلدارية تتعلق بإدارة تدفق المعلومات والمواد والخدمات واألموال عبـر أي نشـاط بالطريقـة التـي تعظـم
فعالية العمليات (البرازي.)2512 ،
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القيمالالة السالالوقية :المثاليــة فــي سلســلة التوريــد تــؤدي إلــى نمــو المبيعــات ،تخفــيض التكلفــة ،االســتخدام
الكفؤ لألصول الثابتة ،الشريحة الضريبية المحددة ،وفـي سلسـلة التوريـد الـذي تتصـف بالكفـاءة الكميـة
المناســبة مــن المنتجــات تتحــرك بســرعة نحــو الســوق ناتجــا عنهــا مبيعــات مرتفعــة ،فمــا يحتاجــه العميــل
يجــده عنــدما يتجــه إلــى الش ـراء فــإن المخــازن ال تفقــد أيــة مبيعــات يمكــن بيعهــا .تســتخدم عــادة القيمــة
السوقية مع القيمة العادلة للسوق ضمن معايير مختلفة (.)Kim, 2006
 التك الالاليف ال أرس الالمالية :إن التكــاليف ال أرســمالية فــي سلســلة التوريــد مثــل تكــاليف تشــغيل المص ــانعوالمخــازن تكــون عنــد حــدها األدنــى فــإذا كانــت أوامــر الطلــب أكثــر مــن التنبــؤ بالمبيعــات الــذي يكــون
األساس في اإلنتاج والتصنيع يكون اإلنتاج متزامن بصورة أكبر من طلب العميل ،ومـن ثـم المخـزون
تحت الطلـب يكـون عنـد حـده األدنـى ،األمـر الـذي يخفـض مـن عـدد المخـازن الالزمـة لخدمـة العميـل.
كما وتمثل النفقات المتوجب دفعها في شراء األراضي والمباني واإلنشاءات ،والمعدات المستخدمة في
إنتاج السلع أو تقديم الخدمات (.)Jurek, 2013
 الوفورات الرأسمالية :فاإلدارة الفعالة لسلسلة التوريد تعظم رأس المال العامل للشركة ألن المخزونسيتحول بطريقة مباشرة إلى أوراق قبض من وجهة النظر المالية فهـذا التحـول للمخـزون سـيؤثر تـأثي ار
إيجابيا على القيمة السوقية للشركة.
ويــرى (داي )2558،بــأن أهميــة إدارة سلســلة التوريــد تنبــع مــن ضــرورة الحاجــة إلــى تطبيقهــا
بصورة فعالة ،ومن ثم فهناك عدة قضايا تدفع المنظمات إلى ضرورة تبني منهج إدارة سالسل التوريد
وهي كاآلتي:
 -1الحاجة إلى تحسين العمليات.
 -2رفع مستوى الشراء الخارجي.
 -3تخفيض تكاليف النقل.
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 -4زيادة أهمية التجارة االلكترونية.
 -5زيادة ضغوط المنافسة واتساع مدى العولمة.
 -6تعقيد سالسل التوريد ومن ثم الحاجة إلدارة فعالة للمخزون.

( :)2-1-2متطلبات نجاح سلسله التوريد
تتمث ــل نج ــاح متطلب ــات سلس ــلة التوري ــد كمـ ـا ح ــددها ( )Ross, 2011و ()Tan, 2001
بمجموعة من العوامل والتي من أبرزها اآلتي:
 بناء الثقة لتحقيق أهداف الشراكة والتي تقود إلى تحقيق المنافع المتبادلة. المشاركة والتعاون. المواءمة بين النظم التي تتبعها الشركة وعملياتها وبناء التكامل فيما بينها. تفعيل االتصاالت وتقليل المسافة بين جميع األطراف. إجراء تغيير في ثقافة الشركة. تشارك المعلومات وتبادل المعرفة. تقاسم األهداف المشتركة من التي تؤدي إلى تقليل الوقت وزيادة الكفاءة.وبناء على ما سبق يتبين لنا أن نجاح إدارة سلسلة التوريد يتطلب تكامل كل مجاالت
السلسلة من المجهزين والمصانع ،والمخازن ،والموزعين ومنافذ التجزئة وكذلك التعاون والتخطيط
والتنسيق بين الشركاء في سلسلة التوريد من اجل تحقيق فاعلية العمليات لسلسلة التوريد.

( :)3-1-2سلسلة التوريد (سلسلة القيمة) وسلسلة الطلب:
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يشار إلى سالسل التوريد على أنها سالسل القيمة حيث أن القيمة تضاف للمنتجات
والخدمات أثناء تقديمها من المنتج إلى المستهلك .وسالسل القيمة أو التوريد هى تجميع لمنظمات
أعمال منفصلة ،كما أنها تتكون من عنصرين لكل منظمة هما؛ عنصر التوريد وعنصر الطلب
(.)Stevenson,2005
 يبدأ عنصر التوريد مع بداية السلسلة وينتهي مع العمليات الداخلية بالمنظمة. يبدأ عنصر الطلب في السلسلة من النقطة التي يتم فيها تسليم مخرجات المنظمة للعميل الحاليوتنتهي مع العميل النهائي في السلسلة.
أما سلسلة الطلب فهي المبيعات والتوزيع كجزء من سلسلة القيمة ،فالتنسيق الحيوي لسلسلة
القيمة هو طريقـة لخلق القيمة واالستحواذ عليها ،عــن طريق هيكلة وتنسيق األنشطة التي كانت
منفصلة في السابق باألسواق ،كذلك عن طريق ترابط هذه األنشطة بصورة فعاله ألداء العمليات
الداخلية بغـرض تطوير أنشطة شبكة األعمال التي تخلق بصورة أساسية أسواق جديدة
(.)Hinterhuber, 2002
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( :)4-1-2مكونات إدارة سلسلة التوريد
تتمثل مكونات إدارة سلسلة التوريد كما حددها الحضيف( )2512بالشكل اآلتي-:
الشكل رقم()2

مكونات إدارة سلسلة التوريد

المصدر :الحضيف ،سليمان بن عبد اهلل .)2112( ،عوامل نجاح تطبيق نظام إدارة سلسلة اإلمداد وعالقتها برضا

المستفيدين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ،المجلة األردنية إلدارة األعمال ،مجلد  ،8العدد،
1664
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ويرى الحضيف بأن مكونات سلسلة التوريد تتضمن ما يلي:
 .1اللوجســتية :وتشــمل النقــل وعمليــة تحريــك الم ـواد داخــل حــدود المنشــأة وخــارج حــدود المنشــأة
للعمالء والتنسيق األوسع والنقل العكسي.
 .2التخطيط :التنبؤ بحجم الطلب على المنتج والتخطيط التعاوني بين اإلدارات.
 .3الشراء :وتشمل المشتريات المركزية والموارد اإلستراتيجية وتقليل عدد الموردين.
 .4إدارة المخزون :تقليل وادارة حجم المخزون.
 .5طرق التصنيع :عمليـة الوصـول األمثـل لتكلفـة وجـودة المنـتج واإلنتـاج بكميـات تناسـب حاجـة
المستهلك.
 .6إدارة الطلبات :اإلدارة اإللكترونية للطلبات وتشمل عمليات الشراء والدفع.
 .7اإلنترن ــت ال ــداعم لسلســـلة اإلم ــداد والتكام ــل مـــع كام ــل السلس ــلة :ربـ ــط إدارة سلس ــلة اإلمـــداد
بالمستهلك والتنسيق الداخلي بين كافة المستويات واستخدام اإلنترنت كمحرك أساسي وتفعيـل
مفهوم التجارة اإللكترونية.
 .8نظم المعلومات إلدارة سلسلة اإلمداد :دخول العمالء لنظام المعلومات إلدارة سلسلة اإلمداد.
 .9إدارة عالقات العمالء :إدارة التقنية والعمليات والمعلومات والعاملين.
 .15المؤشـ ـرات والوس ــائل إلدارة وتحس ــين األداء :متابع ــة العوام ــل الرئيس ــية الم ــؤثرة عل ــى سلس ــلة
اإلمداد والوصول األمثل ألداء سلسلة اإلمداد.
مما سبق يتضل لنا أن الهدف الرئيسي إلدارة سلسلة التوريد هو تلبية متطلبات العمالء من
خالل االستخدام األمثل للموارد ،بما في ذلك توزيع القدرات ،والمخزون والعمالة .كما تهدف سلسلة
التوريد إلى الربط بين العرض والطلب ،والقيام بذلك مع الحد األدنى من المخزون ،كذلك تشمل
جوانب مختلفة من تحسين سلسلة التوريد والتنسيق مع الموردين من أجل القضاء على االختناقات
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ومصادر إستراتيجية لتحقيق توازن بين النقل وأقل تكلفة مادية ،والتنفيذ في الوقت المناسب،
والتقنيات؛ للحفاظ على المزيج الصحيل وموقع المصانع والمستودعات لخدمة العمالء واألسواق،
واستخدام موقع التخصيص وتوجيه السيارة والتحليل والبرمجة الديناميكية ،وبطبيعة الحال،
التقليدية التأمين األمثل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة من جانب التوزيع ومن ثم تحقيق ميزة
تنافسية.

( :)2 - 2الميزة التنافسية

( )1-2-2مفهوم الميزة التنافسية

تنحصر الميزة التنافسية في قدرة الشركة على صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تمكنها

من الحصول على مركز تنافسي أفضل مقارنة بمنافسيها الذين يعملون في نفس النشاط .حيث تعمل
اإلدارة العليا في الشركة على تحقيق الميزة التنافسية للشركة من خالل ما تقدمهُ من منتجات تحقق
حاجات ورغبات الزبائن أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها الزبائن من تلك المنتجات .تعرف
الميزة التنافسية بأنها قدرة المنظمة على صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل
بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في نفس النشاط" (مصطفي.)13،2556،
ويرى الالمي (الالمي )19،2558،بأن وظيفة العمليات تساهم في تحقيق الميزة التنافسية
للشركة من أهداف األداء المتمثلة باألسبقيات التنافسية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها والتي تعكس
األداء الكلي للعمليات.
كما وتعرف الميزة التنافسية على أنها ميزة تعطي قيمة كبيرة للعمالء ،أما من خالل خفض
األسعار أو من خالل تقديم مزايا وخدمات خاصة لهم ،واتباع أفضل الوسائل والطرق لتسويق
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المنتجات والسلع ،وتوفير رعاية واهتمام خاص للميزة التنافسية ،الذي يؤدي إلى زيادة األرباح،
استدامة نجاح الشركة على المدى الطويل(.)Ehmke,2010
وتعرف الميزة التنافسية للشركات على أن يكون للشركة أكثر من منافس ،الذي يجعلها أكثر
اهتمام بتحسين أدائها وانتاجها والخدمات والسلع المقدمة للعمالء ،والذي يسمل لها بإنتاج المزيد من
المبيعات أو الهوامش واالحتفاظ بعمالئها وزيادة عددهم .وهنالك أنواع للميزة التنافسية مثل تحديد
هيكلة التكلفة ،وعروض المنتجات ،وشبكات توزيع المنتجات ،ودعم العمالء( .)Durant,2010
فيما يرى ( )Goldsmith,2013أن الميزة التنافسية للشركات تتحدد بسمة مميزة عن باقي
الشركات المنافسة لها والتي تتيل لها التفوق عليها ،ومن هذه السمات الوصول إلى الموارد الطبيعية،
مثل خامات الدرجة عالية الجودة غير المكلفة ،والحصول على الموارد البشرية المدربة وموظفين
ذوي كفاءة عالية واستخدام احدث االليات التكنولوجية.
وقد عرف ( )Wang,2014الميزة التنافسية بأنها الميزة التي من خاللها يمكن تطوير
المنظمة أو الشركة من خالل تحسين أدائها وتنفيذ إجراءات تتيل لها التفوق على منافسيها ،ويمكن
تطوير الكفاءات األساسية التي ترتبط ارتباط وثيق مع الموارد اإلستراتيجية .حيث أن الميزة التنافسية
تعتمد اعتمادا كبي ار على وضع استراتيجيات مالئمة وتنفيذها بالشكل الصحيل.
مما سبق يعرف الباحث الميزة التنافسية بأنها تميز الشركة وتحقيقها أسبقيات تنافسية والتي
تعكس األداء الكلي للعمليات.
يقترح مفهوم الميزة التنافسية أن على الشركات أن تتبع سياسات واستراتيجيات لتنتج سلع
وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار مرتفعة في السوق ،حيث أن هذه السياسات المتبعة يجب أن
تعمل على تطوير أصناف جديدة من منتجاتها وخدمات تتطلب أقل عمالة ممكنة وتستغرق أقل وقت
ممكن في إنتاجه .وتقوم على أن العمالة كلما كانت ذات أجور منخفضة وكانت محلية يكون العائد
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على الشركات أكبر .ومن خالل االستفادة من استثمارات رأس المال يمكن تحقيق الميزة التنافسية
عندما يتم تنفيذ االستراتيجيات المالئمة من قبل خبراء مختصين الذي بالتالي يحسن من أداء
الشركات ويسهل العمليات التجارية( .(Njeri,2014
وهنالك نظرية المؤسسية الجديدة التي توضل التباين والتمايز وتدعم الميزة التنافسية من
خالل توفير شرعية للمؤسسة أو الشركة وتثبيت الترابط المؤسسي للسيطرة على الضغوطات والموارد
والتأث ير على السلوك التنظيمي الذي ينهض بالمؤسسة ويحسن من أدائها .وتذكر نظرية المؤسسة
الجديدة بأن التباين بين الموارد وقدرات الموظفين يضعف الميزة التنافسية ،ويخلق حواجز ومشاكل
جديدة (.)Heene& Sanchez, 2010
وأخي ار النظرية القائمة على الموارد فهذه النظرية لها عالقة قوية في اإلقتصاد التنظيمي،
حيث أنها تركز على الربل والمنافسة وعلى الموارد الداخلية والمحددات الرئيسية لتحقيق الميزة
التنافسية .حيث ان التركيز على الموارد يرجع إلى أن الموارد لها قدرات على تحقيق الميزة التنافسية
للشركة ولكنها تتأثر بحجم تناقص العائدات الهامشية(.)Njeri,2014
تتمثل أهمية الميزة التنافسية في خلق قيمـة للعمـالء تلبـي احتياجـاتهم وتضـمن والئهـم ،وتـدعم وتحسـن
سمعة وصورة المؤسسة في أذهـانهم .تحقيـق التميـز االسـتراتيجي عـن المنافسـين فـي السـلع والخـدمات
المقدمة في إلى العمالء ،مع إمكانية التميـز فـي المـوارد والكفـاءات واالسـتراتيجيات المنتهجـة فـي ظـل
بيئة شديدة التنافسية .وتحقيق حصة سوقية للمؤسسة وكذا ربحية عالية للبقاء واالستثمار في السـوق.
كما تتمثل في تكوين رؤيا مستقبلية جديدة لألهداف التـي تريـد المؤسسـة بلوغهـا وللفـرص الكبيـرة التـي
ترغب في اقتناصها (سماللي.)2554،

( )2-2-2العوامل المؤثرة على الميزة التنافسية
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تظهر الميزة التنافسية عندما يكون لدى الشركة منتج أو خدمة التي يستهدفها العمالء في السوق
وينظر إليها على أنها من أفضل المنتجات أو الخدمات المقدمة لهم .وان تحقيق الميزة التنافسية تتطلب
استراتيجيات طويلة المدى مالئمة للمنتج أو للخدمة التي تقدمها الشركات .حيث ان الشركات التي ال
تضع استراتيجيات تناسبها يتوقع فشل منتجها أو خدمتها .ومن أجل تحقيق الميزة التنافسية هنالك ثالث
استراتيجيات مهمة التي تعد عامل من العوامل التي تؤثر على الميزة التنافسية ايجابيا ،وهي :إستراتيجية
التنافسية التي تعتمد على تمييز االختالفات في تلبية رغبات الزبائن والعمالء الخاصة لمنتج معين،
والذي بالتالي يؤدي إلي تشجيع العمالء على دفع عالوة التي تساعد في تحسين أداء الشركات.
واالستراتيجيات التنافسية التي تعتمد على الشركة نفسها ،حيث تدخل في أمور التكلفة ،اإلدارة التركيز،
وتحسين مهارات الموظفين ،االستدامة .واستراتيجيات التنافسية التي تمنل الشركة استم اررية أخذ الفرص،
وتعزيز األداء والدفاع عن نفسها أمام الشركات األخرى المنافسة ،وغالبا ما تحقق هذه اإلستراتيجية
النجاح والتقدم وزيادة أرباح الشركة ،وخلق عوائق وحواجز تساعد على عدم سهولة تقليد منتجاتها أو
خدماتها (.)Njeri, 2014
وأيضا يعد االقتصاد القياسي والذي يعتمد على مصفوفة تحليل السياسات ،أو توليد وتوزيع
القيمة المضافة على طول سلسلة القيمة من العوامل التي تؤثر على الميزة التنافسية ،حيث يركز
االقتصاد القياسي على قيمة االستهالك من مدخالت رأس المال ،ومدى توفير خدمات االتصال
والعوامل األخرى التي تقلل التكلفة ،وتعزيز وحدات اإلنتاج .ويتم تحقيق التنافسية عندما تستخدم
الشركة مواردها وقدراتها لتحقيق هيكل إنتاجي أقل تكلفة ،وذلك من خالل تقدير العامل االيجابي
الذي يخفض العامل السلبي والذي يؤثر ايجابيا على تحقيق الميزة التنافسية للشركات وتعزيزها.
وأيضا ان الممارسات اإلدارية السليمة تساعد على حصول الشركات على أسعار تنافسية ،وخفض
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تكلفة اإلنتاج بشكل كبير الذي يكسب الشركة الميزة التنافسية وتحقيق أقصى قدر ممكن من الربل
(.)Singh,2010
ومن أهم عوامل تحقيق الميزة التنافسية هو التأكد من توفير الخدمة أو المنتج في السوق في
الوقت المحدد والمناسب من دون أي تأخير ،وذلك من خالل استشارة خبراء متخصصين في
الخدمات االرشادية في الشركة .وأيضا هنالك عوامل كثيرة تؤثر على تحقيق الميزة التنافسية مثل،
الحصول على المعلومات الكافية عن السوق ،استخدام أحدث التقنيات في اإلنتاج تفعيل نظام
االتصاالت واإلرشاد ،واعتماد أساليب اإلنتاج الحديثة لتقليل تكلفة اإلنتاج.)Dziwornu,2013( .

( )3-2-2محددات الميزة التنافسية
بنــاءا علــى مــنهج بــورتر فــان محــددات المي ـزة التنافســية تتمثــل فــي ظــروف الدولــة السياســية
واالقتص ــادية واالجتماعي ــة ،ض ــروب الطل ــب عل ــى المنتج ــات أو الخ ــدمات ،الص ــناعات ذات الص ــلة
والــدعم المقــدم للشــركات والمنظمــات ،االســتراتيجيات التــي تتبعهــا وتنفــذها الشــركات ،وأيضــا الهيكليــة
والتنافسـية .كــذلك السياســة التـي تتبعهــا الحكومــة ،وفرصـة الصــدمات الخارجيــة .حيـث أن هــذا المــنهج
ينظــر إلــى مجموعــة الصــناعات الصــغيرة ويســاعد فــي معرفــي كيفيــة اســتخدام الميـزة بالشــكل المناســب
الــذي يطــور الشــركة .ومــن محــددات التــي تــؤثر علــى المي ـزة التنافســية محدوديــة رأس المــال والــدعم
وعوامــل وم ـوارد اإلنتــاج التاليــة :الم ـوارد البش ـرية ،الم ـوارد الماديــة ،ومصــادر المعرفــة ،والم ـوارد ال ـرأس
ماليــة والبنيــة التحتيــة ،وأيضــا وجــود عمالــة غيــر كفــؤ وال تمتــاز بمهــارات عاليــة ،نقــص الم ـواد الخــام،
الظروف المناخية غير المسـاعدة ،نقـص المـوارد المائيـة ،قلـة الحصـول علـى فـرص اسـتثمارية تسـاعد
على زيادة اإلنتاج)Gawad, 2014( .
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وباالعتمــاد علــى مــا ذكــر( )Kagoma,2014فــان المحــددات التــي تــؤثر فــي الميـزة التنافســية
تتمث ـ ــل ف ـ ــي ظ ـ ــروف الدول ـ ــة الحالي ـ ــة اقتص ـ ــاديا وانتاجي ـ ــا ،ومح ـ ــددات رأس الم ـ ــال والمـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية،
والمحددات التكنولوجية والبنية التحتية .وأيضا محدودية الكفاءة العمالية.
أي ان محددات الموارد البشرية تعني عدم توافر القوى العاملة الكافية ذات الكفاءة والمهـارات
العالية ،أما محدودية الموارد المادية فتعني نقص الموارد المادية ذات النوعية الجيدة والتي تؤثر علـى
تعزيز طلب السلعة أو الخدمة ,فيما ان محددات مصادر المعرفة تعني عدم وجود تعاون بين الشركة
والخب ـراء والمرشــدين والمــدربين لالســتفادة مــنهم فــي معرفــة متطلبــات الســوق والتعامــل معــه ،وبالنســبة
لمحدودية الموارد الرأس مالية فان تكلفة رأس المال لقطاع التمويل يحتاج إلى أن تكون كبيـرة ونشـطة
بمــا يكفــي لتمويــل األنشــطة االقتصــادية .وأخي ـ ار محــددات البنيــة التحتيــة فتعنــي عــدم ت ـوافر تســهيالت
للنقــل فــي قطــاع النقــل الجــوي والبحــري وســكك الحديــد الــذي يــؤدي إلــى تصــعيب عمليــات األنشــطة
االقتصادية ،حيث يجب أن تكون البنية التحتية متوفرة ومستقرة وعلى نطاق واسع وبتكلفة معقولة.
إال ان (مصـ ــطفي محمـ ــود )1502556 ،يـ ــرى بـ ــأن تحقيـ ــق المي ـ ـزة التنافسـ ــية ي ـ ـرتبط ببعـ ــدين
أساسيين هما:
أ  -القيمة المدركالة لالدى العميالل :بمعنـى قيـام المنظمـات باسـتغالل اإلمكانيـات المختلفـة فـي تحسـين
القيمــة التــي يــدركها العميــل للســلع والخــدمات التــي تقــدمها تلــك المنظمــات ،ممــا يســاهم فــي بنــاء الميـزة
التنافســية لهــا ،حيــث يتضــمن مفهــوم القيمــة باإلضــافة إلــى الســعر والجــودة ،مــدى االقتنــاع بــالمنتج أو
الخدمة وخدمات ما بعد البيع.
ب -التميالالالز :يمك ــن تحقي ــق الميـ ـزة التنافس ــية أيض ــا م ــن خ ــالل ع ــرض س ــلعة أو خدم ــة ال يس ــتطيع
المنافسون تقليـدها أو عمـل نسـخة منهـا ،وهنـاك عـدة مصـادر للوصـول إلـى التميـز مـن أهمهـا المـوارد
المالية ،رأس المال الفكري واإلمكانيات التنظيمية.

( )4-2-2أبعاد الميزة التنافسية
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تتمثل أبعاد الميزة التنافسية للشركة كما حددها (الالمي )26-25،2558،باآلتي-:
الكلفة:
وهو حصول الشركات على حصة سوقية اكبر كأساس لتحقيق نجاحها وتفوقها من خالل
تقديم منتجاتها بكلفة أدنى من المنافسين لها(بن عيشي .)2559 ،كما أن الكلفة األقل هي الهدف
العملياتي الرئيسي للشركات التي تتنافس من خالل الكلفة وحتى الشركات التي تتنافس من خالل
المزايا التنافسية األخرى غير الكلفة فإنها تسعى لتحقيق كلف منخفضة للمنتجات التي تقوم بإنتاجها
(.)Slack,et.al,2004,44
المتاحة لها
يمكن للشركة تخفيض التكاليف من خالل االستخدام الكفء للطاقة اإلنتاجية ُ
المستمر لجودة المنتجات واإلبداع في تصميم المنتجات وتقانة العمليات ،إذ ُيعد
فضال عن التحسين ُ
ذلك أساس مهم لخفض التكاليف فضال عن مساعدة المديرين في دعم واسناد إستراتجية الشركة
لتكون قائدة في مجال الكلفة ( .) Evans and Collier, 2007, 124ان هناك جزءا من السوق
داخل كل صناعة يشتري بالتحديد على أساس الكلفة المنخفضة ،وللتنافس في تلك األسواق فإنه
يترتب على الشركة أن تنتج بأقل كلفة ممكنة ،إال إن ذلك ال يضمن دائما الربحية والنجاح ،وقد
تُفلس الشركة لعدم قدرتها على مواجهة المنافسة (الالمي.)2558021،
عد من الركائز األساسية في نجاح الشركة
وتأسيسا على ما تقدم نرى بان ُبعد الكلفة ُي ّ
المنافسة األخرى ومساعدتها في الوصول إلى
وتفوقها من خالل تمكينها من الصمود أمام الشركات ُ
أسعار تنافسية تعزز الميزة التنافسية لمنتجاتها في السوق ،ولذلك فإن عدم اهتمام الشركة بتخفيض
كلفها قد يكون السبب وراء تدهورها وانسحابها من منتجات وأسواق قائمة.

الجودة:
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تعد الجودة من المزايا التنافسية المهمة والتي تشير إلى أداء األشياء بصورة صحيحة لتقديم
منتجات تتالئم مع احتياجات الزبائن (.)Slack,et.al,2004,45
إن الزبائن يرغبون بالمنتجات بالجودة التي تلبي الخصائص المطلوبة من قبلهم ،وهي
الخصائص التي يتوقعونها أو يشاهدونها في اإلعالن ،فالشركات التي التقدم منتجات بجودة تلبي
حاجات ورغبات الزبائن وتوقعاتهم لتتمكن من البقاء والنجاح في سوق المنافسة ( Krajewsky and
.)Ritzman, 2005, 62
ويؤكد ( )Evans and Collier, 2007,126على أن المنتجات ذات الجودة العالية تُسهم
سم َعة الشركة وفي تحقيق رضا الزبائن فضال عن الشركة ُيمكن لها أن تفرض أسعار
في تحسين ُ
أعلى في َحالة تقديم منتجات ذات جودة عالية لتلبية متطلبات الزبائن.
ويرى (رسالن )3،2557،بان الجودة هي جودة المؤسسة أو الشركة بهدف تحسين وتطوير
العمليات واألداء ،وتقليل التكاليف ،والتحكم في الوقت ،وتحقيق رغبات الزبائن ومتطلبات السوق،
والعمل بروح الفريق ،وتقوية االنتماء وهذه جميعها يمكن تلخيصها في نقطتين أساسيتين:
أ -المطابقة للمواصفات :وذلك من خالل مطابقة اإلنتاج للمواصفات والمقاييس وتحقيق ميزة
تنافسية في السوق.
الجودة جوران  Juranالمواءمة
ب -إشباع وتحقيق متطلبات السوق أو كما َيختصرها َعالم َ
لالستخدام.Fitness for Use:
المرونة:
تعــد المرونــة بأنهــا األســاس لتحقيــق المي ـزة التنافســية للشــركة مــن خــالل االســتجابة الس ـريعة للتغي ـرات
التي قد تحدث في تصميم المنتجات وبما يالءم حاجات الزبائن .إن المرونـة تعنـي قـدرة الشـركة علـى
تغييــر العمليــات إلــى ط ارئــق أخــرى وهــذا ربمــا يعنــي تغييــر أداء العمليــات وكــذلك تغييــر طريقــة ووقــت
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أداء العمليــات ،فــالزبون يحتــاج إلــى تغييــر العمليــات لتــوفير أربــع متطلبــات هــي؛ مرونــة المنــتج ،وهــي
قدرة العمليات على تقديم منتجات جديدة أو معدلة .مرونة المزيج ،وتعني قدرة العمليات إلنتـاج مـزيج
مــن المنتجــات .مرونــة الحجــم ،وتعنــي قــدرة العمليــات علــى التغييــر فــي مســتوى النــاتج أو فــي مســتوى
نشــاط اإلنتــاج لتقــديم أحجــام مختلفــة مــن المنتجات.مرونــة التســليم :وتشــير إلــى قــدرة العمليــات لتغييــر
أوقات تسليم المنتجات.
التسليم:
للمنافسة بين الشركات في األسواق من خالل التركيز
إن بعد التسليم هو بمثابة القاعدة األساسية ُ
المهل الزمنية والسرعة في تصميم منتجات جديدة وتقديمها إلى الزبائن بأقصر وقت
على خفض ُ
ممكن .أن هناك ثالثة أسبقيات لبعد التسليم تتعامل بالوقت هي؛ سرعة التسليم ،التسليم بالوقت
المحدد ،سرعة التطوير.
بعد اإلبداع :اإلبداع بوصفه بعدا من أبعاد الميزة التنافسية فاإلبداع العملية أو النشاط الذي يقوم به
الفرد وينتج عنه ناتج أو شي جديد(الطويل واسماعيل.)2558 ،
ومن هنا يمكن القول أن الميزة التنافسية هي المجال التي تتمتع فيه المنظمة بقدرة أعلى من
منافسيها في استغالل الفرص الخارجية أو الحد من أثر التهديدات ،وتنبع الميزة التنافسية من قدرة
المنظمة على استغالل مواردها المادية أو البشرية أو الفكرية ،فقد تتعلق بالجودة أو بالتكنولوجيا أو
القدرة على تخفيض التكلفة أو الكفاءة التسويقية.
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( :)3 - 2الدراسات السابقة العربية والنجليزية:
( )1-3-2الدراسات السابقة العربية والنجليزية:

من اجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيل الجوانب األساسية

لموضوعها ,فقد قام الباحث بمسل الدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة ،وتم االستعانة
واإلعادة من بعض الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة وتخدم متغيراتها وفيما يلي استعراض
لبعض هذه الدراسات:
أول :الدراسات العربية:
 د ارســة (شــموط )2557،بعنـوان "اثالالر عالقالالة الشالالركة بالالالموردين فالالي إدارة سلسالاللة التوريالالد لالالدىالشركات الصناعية األردنيالة المتوسالطة".هـدفت إلـى فحـص اثـر عالقـات الشـركات الصـناعية
األردنيــة المتوســطة بــالموردين ،وقــد أجريــت الد ارســة فــي األردن علــى ( )418منظمــة صــناعية
متوســطة الحجــم مــن خــالل عينــة حجمهــا ( )255عينــة ،وقــد أظهــرت النتــائج ان هنــاك عالقــة
ذي داللــة إحصــائية لشــكل العالقــة المتبادلــة بــين الشــركات والمــوردين فــي أداء سلســلة التوريــد
بأبعاده الثالثة (تبادل المعلومات ،خدمة ما بعد البيع ،مرونـة التوريـد لـدى الشـركات الصـناعية
األردنية المتوسطة) ،وأوصت الدراسة بأن ترفع الشركات المبحوثة مـن سـوية عالقـات التعـاون
القائمة على الدعم اإلداري المتبادل بـين طرفـي العالقـة مـن خـالل التعـاون المبنـي علـى أسـس
زمنيــة مدروســة فــي مجــاالت اإلبــداع واالبتكــار س ـواء لشــكل العالقــات المســتقبلية أم المنتجــات
والخدمات التي تقدمها.
ســاهمت د ارســة (شــموط )2557،فــي الد ارســة الحاليــة فــي دعــم األدب النظــري المتعلــق بسلســلة
التوريد.تختلف عن الدراسة الحالية في اختيارها الشركات الصناعية كمجتمع للدراسة.

-34-

 د ارســة جاســم ( " )2515اسالالتراتيجيات سلسالاللة التجهيالالز وأثرهالالا فالالي تحقيالالق الميالالزة التنافسالالية"هــدفت إلــى التعــرف علــى وجهــات نظــر البــاحثين بشــان تحديــد مفهــوم سلســلة التجهيــز وكــذلك
تشخيص طبيعة العالقة بين اسـتراتيجيات سلسـلة التجهيـز والميـزة التنافسـية ،وأيضـا اسـتخدمت
في البحث فرضية العدم لمعرفة العالقة واألثر بين متغيرات الد ارسـة وهـي اسـتراتيجيات سلسـلة
التجهيز وابعـاد الميـزة التنافسـية .اسـتخدمت الد ارسـة االسـتبانة كـأداة ،تكونـت عينـة الد ارسـة مـن
( )35م ــدير م ــن م ــدراء المص ــانع .أظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة أن سلس ــلة التجهي ــز ه ــي ج ــزء م ــن
سلس ــلة القيم ــة الت ــي تتعام ــل م ــع األنش ــطة الرئيس ــة وأيض ــا وج ــود ت ــأثير الس ــتراتيجيات سلس ــلة
التجهيز في الميزة التنافسـية واحتلـت إسـتراتيجية التجهيـز الخـارجي المرتبـة األولـى فـي التـأثير.
وكذلك تـم الخـروج بمجموعـه مـن التوصـيات وأهمهـا التأكيـد علـى ضـرورة بنـاء عالقـات طويلـة
األم ــد م ــع المجهـ ـزين واالتج ــاه نح ــو إقام ــة عالق ــات الشــراكة وك ــذلك ض ــرورة اعتم ــاد المع ــايير
التنافسية من قبل إدارة المصنع في اختيار المجهزين وهي (الكلفة ،الجودة وسرعة التسليم).
ســاهمت د ارســة جاســم ( )2515فــي الد ارســة الحاليــة فــي دعــم األدب النظــري المتعلــق بــالميزة
التنافسية.
 دراسة (الشعار ،)2511 ،بعنوان تقييم اثر ممارسة سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراءعلى األداء المالي للمنظمات الصناعية والخدمية في األردن .هدفت إلى تقييم اثر ممارسات
سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء في األداء المالي المنظمات الصناعية والخدمية في
األردن .وتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان
والبالغ عددها ( )89منظمة صناعية و( )58منظمة خدمية .ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم
المنهج الوصفي التحليلي.
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وتوصلت الد ارسة إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ إن منظمات القطاعين الصناعي والخدمي
تطبق ممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء ،ان استراتيجيات الشراء وممارسات سلسة التوريد
تؤثر في األداء المالي للمنظمات الصناعية ،بينما ال تأثير لها في األداء المالي للمنظمات الخدمية،
ان الشركات الخدمية رغم إدراكها الجيد ألهمية تطبيق ممارسات سلسة التوريد ،لم ينتبه بعض منها
إلى ما تطبقه بشكل محدد ،عدم وجود فروقات ألثر استخدام استراتيجيات الشراء وممارسات سلسلة
التوريد في األداء المالي ،تعزى إلى حجم الشركة وعمرها.
أوصت الدراسة بتوسيع ممارسات سلسلة التوريد في المنظمات الصناعي.
ساهمت دراسة (الشعار )2511،في الدراسة الحالية في دعم األدب النظري المتعلق بممارسة
سلسلة التوريد ،واتفقت مع الدراسة الحالية في مكان الدراسة وهو األردن.
 دراسة (الخالدي )2512 ،بعنوان "تحليل العالقة بين إستراتيجية العمليات والتوجه الستراتيجيلنظم المعلومات وأثرهما في تحسين إدارة سلسلة التزويد :دراسة تطبيقية على شركة ناقالت
نفط الكويت" لتحقيق أهداف الدراسة قامت الدراسة بتوزيع ( )95استبانة .أظهرت نتائج
الدراسة وجود عالقة ذي داللة إحصائية بين استراتيجيات العمليات والتوجه االستراتيجي لنظم
المعلومات في شركة ناقالت نفط الكويت عند مستوى داللة ( ،)5.55كما أظهرت وجود
عالقة ذي داللة إحصائية إلستراتيجية العمليات على تحسين إدارة سلسلة التوريد في شركة
ناقالت نفط الكويت عند مستوى داللة ( ،)5.55ووجود عالقة ذي داللة إحصائية للتوجه
االستراتيجي لنظم المعلومات على تحسين إدارة سلسلة التوريد في شركة ناقالت نفط الكويت
عند مستوى داللة ( )5.55وجود عالقة ذي داللة إحصائية للعالقة بين إستراتيجية العمليات
والتوجه االستراتيجي لنظم المعلومات على تحسين إدارة سلسلة التوريد في شركة ناقالت نفط
الكويت عند مستوى داللة (.)5.55أوصت الدراسة بضرورة تفعيل نظم المعلومات في
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الشركات لفعاليتها في تحسين سلسلة التوريد.
 دراسة (حمد )2512 ،بعنوان "اثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التنظيمي ودورالضطراب البيئي دراسة تطبيقية على شركات الصناعات الغذائية في األردن " .هدفت
الدراسة لمعرفة اثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التنظيمي ودور االضطراب البيئي دراسة
تطبيقية على شركات الصناعات الغذائية في العاصمة األردنية عمان .وقد تكون مجتمع
الدراسة من ( )833شركة .اما عينة الدراسة فكانت ( )455استبانة ،واظهرت نتائج الدراسة
ان مستوى هيكل سلسلة التوريد في الشركات من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفع ،ووجود
اثر ذي داللة إحصائية لمشاركة الموردين على أداء الشركات عند مستوى داللة (≥ 5.55
 .)αكما وجد اثر ذي داللة إحصائية لتكامل سلسلة التوريد على أداء الشركات عند مستوى
داللة ( .)α ≥ 5.55كما وجد اثر ذي داللة إحصائية لهيكل شبكة التوريد على أداء الشركات
عند مستوى داللة ( .)α ≥ 5.55أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتحديث خطوط اإلنتاج
في الشركات محل الدراسة واستخدام تقنيات إنتاج أكثر أتمتة عن طريق زيادة المخصصات
المتعلقة بنشاط البحث والتطوير من اجل تحقيق انخفاض حقيقي في التكاليف التشغيلية
ومواكبة التطورات التقنية.
ساهمت دراسة (حمد )2512 ،في دعم األدب النظري المتعلق بسلسة التوريد كما ساهمت في
تكوين مجتمع وعينة الدراسة .اتفقت مع الدراسة الحالية في تناولها األردن كمكان للدراسة.

 دراسة (البرازي )2512 ،بعنوان "اثر إدارة سلسلة التوريد على أداء المنظمة دراسة ميدانيةفي الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية " .هدفت إلى دراسة
الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية ،للتعرف على اثر إدارة سلسلة
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التوريد على أداء المنظم .يتكون مجتمع الدراسة من ( )27شركة .اما عينة الدراسة فكانت
( )158استبانة .أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير إلدارة سلسلة التوريد على أداء الشركات،
وذلك من وجهة نظر المديرين في اإلدارات العليا .وقد كان هذا التأثير بالمستوى المرتفع ،وقد
جاء تأثير العالقة مع الوسطاء والموزعين بالمرتبة األولى ،ثم جاء تأثير العالقة مع الزبائن
بالمرتبة الثانية ،وأخي ار جاء تأثير العالقة مع الموردين .أما من ناحية تأثير العالقة مع
الموردين في تحسين أداء الشركات فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير للعالقة مع
الموردين على أداء الشركات ،وذلك من وجهة نظر المديرين في اإلدارات العليا .أوصت
الدراسة بضرورة ان تتبنى الشركات المدخل االستراتيجي إلدارة سلسلة التوريد ،القائم على
أساس إقامة عالقات بعيدة األمد مع الموردين ،واالتصال الفاعل ،والشراكة مع الموردين ،الن
الكفاءة في إدارة سلسلة التوريد تعد المفتاح الرئيس لنجاح المنظمة على المدى البعيد.
ساهمت دراسة (البرازي )2512 ،في التعرف على فاعلية سلسلة التوريد على األداء في
المنظمات .كما واتفقت مع الدراسة الحالية في تكوين مجتمع وعينة الدراسة.
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( )2-3-2ثانيا :الدراسات باللغة النجليزية:
- Flatt & Stanley, (2008) “Creating Competitive Advantage Through
Intangible Assets: The Direct and Indirect Effects of Corporate
”Culture and Reputation
هدفت إلى توضيل كيفية تحقيق الميزة التنافسية من خالل األصول غير الملموسة ومعرفة
التأثير المباشر وغير المباشر التي تفرضه الثقافة والسمعة المؤسسية .وقد أجريت الدراسة على
( )154منظمة ضمن سبع صناعات في الواليات المتحدة األمريكية .وقد توصلت الدراسة إلى ان
الثقافة المؤسسية ليست العامل الوحيد الذي يعزز األداء المالي للمنظمة ،بل ان الثقافة المؤسسية
ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمعة المؤسسية باإلضافة إلى ان السمعة المؤسسية تلعب دو ار وسيطا بين
الثقافة واألداء المالي في المنظمات عينة الدراسة .أوصت الدراسة بضرورة تحقيق ميزة تنافسية من
خالل تفعيل ممارسة االستراتيجيات الحديثة في المؤسسة.
ساهمت الدراسة ) )Flatt & Stanley, 2008في التعرف على مفهوم الميزة التنافسية وفاعليتها
في الشركات .اتفقت مع الدراسة الحالية في استخدامها االستبانة كأداة لجمع البيانات.
- Sundram et al, (2011) Supply chain management practices in the
electronics industry in Malaysia: Consequence for supply chain
”performance
هدفت إلى بيان اثر األبعاد المختلفة لتطبيقات إدارة سلسلة التوريد على أداء سلسلة التوريد
في صناعات االلكترونيات في ماليزيا .وقد تكونت الدراسة من ( )125شركة الكترونيات في ماليزيا
والتي تم اختيارها بشكل العينة المالئمة .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها ان
ستة أبعاد (الشركة اإلستراتيجية مع الموردين ،ومشاركة المعلومات ،وجودة المعلومات ،والرؤية
واألهداف ،ومشاركة العائد والمخاطرة ،والتأخير) من أصل سبعة لتطبيقات إدارة سلسلة التوريد لها

-39-

تأثير ايجابي على أداء سلسلة التوريد ،وان كال من الرؤية واألهداف هي األكثر تأثي ار من بقية
األبعاد األخرى.
ساهمت دراسة ( )Sundram et al, 2011في التعرف على أبعاد تطبيقات إدارة سلسلة التوريد.
اتفقت مع الدراسة الحالية ألنها اختارت سلسلة التوريد كمتغير مستقل.
- Flynn et al, (2011( “The Impact of Supply Chain Integration on
”Performance
هدفت هذه الدراسة إلى توضيل اثر التكامـل بـين الزبـون والمـورد فـي أداء العمليـات واألعمـال فـي
الشركات الصناعية ،من خالل تقديم نموذج لتكامل سلسلة التوريد .ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيقها
على الشركات الصـناعية فـي خمـس مـدن صـينية .وقـد بلـغ عـدد الشـركات ( )4569شـركة .امـا عينـة
الد ارس ــة فق ــد بلغ ــت ( )617ش ــركة .وق ــد توص ــلت الد ارس ــة إل ــى ان هن ــاك عالق ــة مباشـ ـرة وذات دالل ــة
إحصــائية بــين التكامــل الــداخلي وأداء العمليــات فــي تلــك الشــركات الصــناعية .ولــم تظهــر الد ارســة اي
اثر ذي داللة إحصائية لتكامل الموردين مع التكامل الداخلي في أداء الشـركة ،علـى الـرغم مـن وجـود
تفاعــل مهــم فيمــا بــين تكامــل الزبــون مــع المــوردين .ووجـود عالقــة ايجابيــة بــين التكامــل الــداخلي وأداء
األعمال للشركات.
سـاهمت د ارسـة ) )Flynn et al, 2011فـي تكـوين مجتمـع وعينـة الد ارسـة ،واتفقـت مـع الد ارسـة
الحالية في أنها تناولت الشركات الصناعية كمجتمع للدراسة.
- Cheragi et..al, (2012) “Gaining Competitve Advantage Through
Marketing Strategies in Container Terminal: A Case Study on
”Shahid Rajaee Port in Iran
هدفت إلى التعرف على العوامل المؤثرة في الحصول على ميزة تنافسية من خالل
استراتيجيات التسويق في محطة الحاويات بميناء رجائي في ايران .ولتحقيق أهداف الدراسة لجأ
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الباحثون إلى اجراء مقابالت مع ( )85شخصا من اصل ( )94في ميناء رجائي بايران ،باإلضافة
إلى توزيع استبانات على العاملين في الميناء والتي بلغ عددها ( .)325وقد توصلت الدراسة إلى
العديد من النتائج كان أبرزها ان إستراتيجية الميناء وسياسته واإلمدادات بداخله والظروف المحيطة
به تؤثر في تحقيق ميزة تنافسية .أوصت الدراسة بضرورة تطبيق التقنيات الحديثة والمتقدمة لتحقيق
الميزة التنافسية للشركة.
ساهمت دراسة ) )Cheragi et..al, 2012في التعرف على العوامل المؤثرة في تحقيق
الميزة التنافسية .واختلفت عن الدراسة الحالية في اختياره محطة الحاويات كمجتمع للدراسة.
- Sukati (2012). Competitive Advantage through Supply Chain
”Responsiveness and Supply Chain Integration
هدفت إلى الكشف عن أثر اندماج سلسلة التوريد على الميزة التنافسية ،ومدى قدرة تحقيق
سلسلة التوريد التنافسية الثابتة في الصناعة التحويلية في ماليزيا .ولتحقيق أهداف الدراسة قام
الباحثون بعمل استبانة وزعت على عينة تتكون من ( )455مدير ،حيث كانت نسبة االستجابة
لالستبانة ( )%62في حين كانت الردود القابلة لالستخدام ( ،)%55حيث شملت الدراسة األساليب
اإلحصائية مثل الموثوقية وصالحية االختبارات واالنحدارات المتعددة .وأظهرت نتائج الدراسة أن
ادماج سلسلة التوريد في العمل يؤثر على زيادة الميزة التنافسية للشركات الصناعية ،وأن العالقة بين
سلسلة التوريد والميزة التنافسية ايجابية.أوصت الدراسة بضرورة إدماج سلسلة التوريد في الشركات
الصناعية لتحقيق الميزة التنافسية.
ساهمت دراسة  )Sukati,2012).في تكوين مجتمع وعينة الدراسة ،اتفقت مع الدراسة الحالية في
قياسها العالقة سلسلة التوريد والميزة التنافسية.
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- Kearney,A. (2013). “Creating Competitive Advantage Through the
”Supply Chain: Insights on India
هدفت إلى استكشاف أثر سلسلة التوريد على تحقيق الميزة التنافسية ،وأثرها على أداء
المنظمات في الهند .ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بعمل مقابالت مع ( )35مهني من مختلف
القطاعات الصناعية في الهند ،وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن سلسلة التوريد تساعد المنظمات
على تحقيق التنافسية العالية بالمقارنة مع المنظمات االخرى .أوصت الدراسة بضرورة تطبيق
ممارسات سلسلة التوريد والتي تساعد على تطوير أداء المنظمات التي بالتالي تنعكس ايجابيا على
زيادة الميزة التنافسية .ساهمت دراسة ) )Kearney, 2013في دعم األدب النظري المتعلق بسلسة
التوريد والميزة التنافسية .كما واختلفت مع الدراسة الحالية في استخدامها المقابالت كأداة لقياس
سلسلة التوريد وتأثيره على الميزة التنافسية.
- Hatani (2013). Competitive Advantage as Relationship Mediation
Company

Fishery

and

Integration

Chain

Supply

between

”)Performance In Southeast Sulawesi (Indonesia
هدفت إلى استكشاف دور سلسلة التوريد على أداء شركة صيد األسماك والميزة التنافسية في
اندونيسيا .ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثون على تصميم بحث مسحي باستخدام االستبيانات التي تم
توزيعها على أكثر من ( )155موظف في ( )44قسم في شركة لصيد األسماك .وقد أظهرت نتائج
الدراسة أن سلسلة التوريد يمكنها تحقيق الميزة التنافسية وتحسين مستوى أداء الشركة .وتبين أن التغيرات
الموسمية هي األسباب الوحيدة التي تسبب انخفاض في الميزة التنافسية وأداء الشركة .أوصت الدراسة
بضرورة تفعيل سلسة التوريد في الشركات لتحقيق الميزة التنافسية .ساهمت دراسة ))Kearney, 2013
في دعم األدب النظري المتعلق بالميزة التنافسية .واختفت مع الدراسة الحالية في أن الحدود المكانية
والتي اقتصرت على الشركات في أندونيسيا.

-42-

- Karimi (2014). “Analyzing the Impact of Supply Chain Management
Practices on Organizational Performance through Competitive
”Priorities (Case Study: Iran Pumps Company
هدفت إلى تحليل أثر ممارسة إدارة سلسلة التوريد على أداء المنظمة من خالل أولويات تنافسية
في إيران .ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء نمذجة لمعادالت هيكلية عن طريق استخدام المنهج
اإلحصائي حيث تكونت العينة العشوائية من ( )483موظف في شركة مضخات .وقد توصلت الدراسة
إلى أن تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد يحقق الميزة التنافسية لشركة المضخات اإليرانية ويجعلها
أكثر نفوذا .أوصت الدراسة بضرورة تفعيل استراتيجيات إدارة سلسلة التوريد في الشركات والمنظمات،
ساهمت الدراسة الحالية في دعم األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة.

( :)4 – 2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
من خالل استعراض للدراسات السابقة ،نجد ان موضوع دراسة سلسلة التوريد يعد من
الموضوعات الحديثة التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين في الدول المتقدمة .ويمكن إبراز ما
يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالنواحي التالية:
 ان الدراسة الحالية تميزت عن الدراسات السابقة بأنها ركزت على تحليل اثر قدرات سلسلةالتوريد في تحقيق الميزة التنافسية  -دراسة حالة من مجموعة شركات قعوار.
 تمت الدراسات السابقة في العديد من الدول حول العالم في حين سوف يتم تطبيق الدراسةالحالية في بيئة مجموعة شركات قعوار وتعتبر شركة قعوار من كبرى الشركات في مجال
الخدمات المالحية وهذه الدراسة لم يتم تطبيقها في هذه الشركة سابقا – على حد علم الباحث.
 اتفقــت نتــائج الد ارس ــة مــع نت ــائج د ارســة( )Hatani ,2013ود ارس ــة (الخالــدي )2512 ،والت ــيأظهرت أن سلسلة التوريد يمكنها تحقيـق الميـزة التنافسـية ،وفاعليـة نظـم المعلومـات اإلسـتراتيجية
في تحسين إدارة سلسلة التوريد في شركة.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
( :)1- 3المقدمة
( :)2 - 3منهج الدراسة
( :)3 - 3مجتمع الدراسة وعينتها
( :)4 - 3المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
( :)5 - 3أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات
( :)6 - 3المعالجة اإلحصائية المستخدمة
( :)7 - 3صدق أداة الدراسة وثباتها
( :)8 - 3التحقق من مال ئمة البيانات للتحليل اإلحصائي
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
( :)1 - 3المقدمة
هدفت الدراسة الحالية إلى بيان أثر قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية في
مجموعة شركات قعوار في األردن كدراسة حالة .وعليه ،فإن الفصل الحالي يتضمن منهج الدراسة
المتبع ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،ووصف المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ،وأدوات
الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات ،والمعالجات اإلحصائية المستخدمة وكذلك فحص صدق
أداة الدراسة وثباتها.

( :)2 - 3منهجية الدراسة
تعتبر الدراسة الحالية دراسة وصفية تحليلية للوقوف على طبيعة مضامين قدرات سلسلة التوريد
وتحقيق الميزة التنافسية ،وتحديد أثر قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة

شركة قعوار في األردن.

( :)3 - 3مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من مجموعة شركات قعوار في األردن كدراسة حالة والتي تضم ()15
شركة .ولتحديد وحدة التحليل ،تم تحديد المديرين ونواب المديرين ومساعديهم ورؤساء األقسام
والموظفين العاملين في مجموعة شركة قعوار في األردن والبالغ عددهم ( )125موظفا.
وتم توزيع ( )125إستبانة على وحدة التحليل ،استرجع منها ( )96بنسبة ( .)%85.55وبعد
فحص االستبانات لبيان مدى صالحيتها للتحليل اإلحصائي ،استبعد منها ( )12استبانة لعدم
صالحيتها لعملية التحليل اإلحصائي .وبهذا يصبل إجمالي عدد االستبانات الصالحة لعملية التحليل
اإلحصائي ( )84استبانة بنسبة ( )%87.55من إجمالي عدد االستبانات المسترجعة.
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( :)4 - 3المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
توضـ ــل الجـ ــداول ( )5 -3( ،)4 -3( ،)3 -3( ،)2 -3( ،)1 -3المتغي ـ ـرات الديموغرافيـ ــة
ألفـ ـ ارد وح ــدة المعاين ــة والتحلي ــل (الج ــنس؛ والعم ــر؛ والمؤه ــل العلم ــي؛ وع ــدد س ــنوات الخبــرة؛ والمرك ــز
الوظيفي).
الجدول ()1 - 3

يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحليل حسب متغير الجنس

المتغير
الجنس

الفئة

التكرار

ذكور

60

71.4

إناث

24

28.6

84

111

المجموع

النسبة المئوية

()%

إذ يوضل الجدول ( )1 - 3أن  %71.4من أفراد وحدة التحليل هم من الذكور ،وما نسبته
 %28.6هم من اإلناث .ونستنتج من ذلك ان شركات المالحة كشركة قعوار تعتمد على القوى
العاملة الذكورية أكثر في اعتمادها على العاملين من اإلناث.
الجدول ()2 - 3
يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحليل حسب متغير العمر

المتغير
العمر
المجموع

النسبة المئوية

الفئة

التكرار

 30سنة فاقل

23

27.4

من  34 –31سنة

35

41.7

من  39 –35سنة

20

23.8

 45سنة فأكثر

6

7.1

84

111

()%

وبما يتعلق بمتغير العمر ،فقد بينت النتائج في الجدول ( )2 - 3أن  %41.7من أفراد وحدة
التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم بين  31إلى  34سنة ،وأن  %23.8من أفراد وحدة التحليل هم ممن
تتراوح أعمارهم بين  35إلى  39سنة ،كما أظهرت النتائج أن %27.4من أفراد وحدة التحليل هم
ممن تقع أعمارهم دون  35سنة ،وأخي ار ،تبين أن نسبة أفراد وحدة التحليل الذين تزيد أعمارهم عن
 45سنة بلغ ما نسبته .%7.1

-46الجدول ()3 - 3

يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحليل حسب متغير المؤهل العلمي

المتغير

الفئة

التكرار

دبلوم كلية مجتمع فأقل

00.00

0.00

بكالوريوس

68.00

81.0

ماجستير

16.00

19.0

دكتوراه

00.00

00.0

84

111

المؤهل العلمي
المجموع

النسبة المئوية

()%

وبالنسبة لمتغير المؤهل العلمي وكما هو موضل بالجدول ( )3 - 3فقد تبين أن  %81.0من
حملة شهادة البكالوريوس في إختصاصاتهم ،وأن  %19.0من أفراد وحدة هم من حملة شهادة درجة
الماجستير .وهذا يدل على ان  %81من العاملين يحملون درجة البكالوريوس وان معلوماتهم في مجال
الخدمات المالحية قد تكون محدودة نظ ار لعدم وجود التخصصات الداعمة لهذه المجاالت كتخصص
في الجامعات.
الجدول ()4 - 3

يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحليل حسب عدد سنوات الخبرة

المتغير
مدة الخبرة
المجموع

النسبة المئوية

الفئة

التكرار

 5سنوات فاقل

9

10.7

من  15 - 6سنوات

33

39.3

من  15 - 11سنة

28

33.3

أكثر من  16سنة

14

16.7

84

111

()%

وبما يرتبط بمتغير مدة الخبرة ،فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول ( )4 - 3أن ما نسبته
 %39.3من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  15 - 6سنوات؛ وأن ما
نسبته  %33.3من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من 15 - 11
سنوات؛ وأن  %10.7هم ممن لديهم خبرة عملية  5سنوات فأقل .وأخي ار ،تبين أن النسبة المئوية
للمبحوثين من وحدة التحليل هم ممن لديهم خبرة أكثر من  16سنوات بلغت .%16.7

-47الجدول ()5 - 3

يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحليل حسب متغير المركز الوظيفي

المتغير

المركز الوظيفي

المجموع

النسبة المئوية

الفئة

التكرار

مدير عام

0

0.00

نائب مدير عام

1

1.00

مدير مساعد

2

2.00

مدير قسم

16

19.00

موظف

65

78.00

84

100

()%

وأخي ار ،بالنسبة لمتغير المركز الوظيفي ألفراد وحـدة المعاينـة والتحليـل ،يظهـر الجـدول ()5 -3
أن  %3.0هم من مسـتوى المـديرين العـامين ومسـاعديهم ونـوابهم ،وان  %19مـن أفـراد وحـدة التحليـل

هم من مديري األقسام (رؤساء األقسام) ،وأن  %78.0هم من الموظفين.

( :)5 - 3أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات
لتحقيق أهداف الدراسة فقدت اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسيين لجمع المعلومات ،وهما:
المصادر الثانوية :حيث توجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر
البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،واألبحاث والدراسات
السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت المختلفة .وكان هدف
الباحث من اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة،تعرف األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة
الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن تخر المستجدات التي حدثت في موضوعات الدراسة الحالية.
المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات
األولية من خالل االستبانة التي قام الباحث بتطويرها كأداة للدراسة ،والتي شملت عددا من العبارات
عكست أهداف الدراسة وأسئلتها ،والتي قام المبحوثين باإلجابة عنها ،وتم إستخدام مقياس ليكرت
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الخماسي  ،Five Likert Scaleبحيث أخذت كل إجابة أهمية نسبية .وألغراض التحليل تم
استخدام البرنامج اإلحصائي  SPSS V.20وتضمنت اإلستبانة ثالثة أجزاء ،هي:
الجزء األول :الجزء الخاص بالمتغيرات الديموغرافيـة ألفـراد وحـدة المعاينـة والتحليـل مـن خـالل
( )5متغيـرات وهــي (الجــنس ؛ والعمــر ؛ ومــدة الخبـرة ؛ والمؤهــل العلمــي ؛ والمركــز الــوظيفي) لغــرض
وصف عينة الدراسة واجـراء بعـض المقارنـات إلسـتجابة أفـراد العينـة علـى المتغيـرات موضـوع الد ارسـة
في ضوء المتغيرات الديموغرافية.
الجزء الثاني :تضمن مقياس قدرات سلسلة التوريد عبر ثالثة أبعاد رئيسة ،هي (التكامـل مـع
المــوردين ،التكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين ،والتكامــل مــع الزبــائن) واعتمــد فــي تطــوير فقراتهــا علــى

دراسة( البزاري )2512 ،وتضمنت ( )27فقرة لقياسها ،مقسمة على النحو اآلتي:
قدرات سلسلة التوريد

التكامل مع
الموردين

التكامل مع
الوسطاء

والموزعين

التكامل مع
الزبائن

عدد الفقرات

9

15

8

ترتيب الفقرات

9–1

 15ـ 19

27 – 25
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الج الالزء الثال الالث :تضــمن مقيــاس المي ـزة التنافســية عبــر أربعــة أبعــاد رئيســة ،وهــي (الكلفــة ،الجــودة،
والمرونـة ،والتسـليم) واعتمـد فـي تطـوير فقـرات قياســها علـى د ارسـة (Ashish,2007; Sukati et
) ; al.,2011; Somuyiwa, 2013الطويـل واسـماعيل2559 ،

وتضـمنت( )19فقـرة لقياسـها،

مقسمة على النحو اآلتي:
الميزة التنافسية

الكلفة

الجودة

المرونة

عدد الفقرات

5

7

3

ترتيب الفقرات

32 - 28

39 - 33

42 - 45

التسليم
3

45- 43

وتراوح مدى االستجابة من ( 1ـ  )5وفق مقياس ليكرت الخماسي  Five Likert Scaleكاألتي:
بدائل اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

الدرجة

()5

() 4

()3

()2

غير موافق
بشدة
()1

وبهـ ــذا تكونـ ــت اإلسـ ــتبانة (أداة الد ارسـ ــة) وبشـ ــكلها النهـ ــائي مـ ــن ( )45فق ـ ـرة بمقيـ ــاس ليكـ ــرت
الخماسي .Five Likert Scale
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( 3ال  :)6المعالجة اإلحصائية المستخدمة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها لجأت الباحث إلى الرزمة اإلحصائية للعلوم
اإلجتماعية  Statistical Package for Social Sciencesاإلصدار العشرون ـ SPSS V.20
وقد قام الباحث من خالل البرامج اإلحصائية السابقة بتطبيق األساليب التالية:
 التك اررات والنسب المئوية  Frequencies & Percentبهدف تحديد مؤشرات القياسالمعتمدة في الدراسة وتحليل خصائص وحدة المعاينة والتحليل ديموغرافيا.
 األوساط الحسابية  Meanلتحديد مستوى إستجابة أفراد وحدة المعاينة والتحليل عنمتغيراتها.
 اإلنحراف المعياري  Standard Deviationلقياس درجة تباعد إستجابات أفراد وحدةالمعاينة والتحليل عن وسطها الحسابي.
 معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة ،والذي تم إحتسابهوفقا للمعادلة التالية:

وبناء على ذلك يكون القرار لألهمية على النحو التالي:
األهمية المنخفضة من  1ـ أقل من 2.33
األهمية المتوسطة من  2.33ـ لغاية 3.66
األهمية المرتفعة من  3.67فأكثر
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 معامــل كرونبــاخ ألفــا  Cronbach Alphaلقيــاس ثبــات أداة الد ارســة (االســتبانة) ومقــداراإلتساق الداخلي لها ودرجة مصداقية اإلجابات عن فقرات االستبانة.
 إختبـار  Tلعينـة واحــدة  One sample T-testوذلـك للتحقــق مـن معنويــة فقـرات اإلســتبانةالمعدة مقارنة بالوسط الفرضي.
 -معامـ ــل تضـ ــخم التبـ ــاين Factor

Inflation

 Varianceواختبـ ــار التبـ ــاين المسـ ــموح

 Toleranceللتأك ــد م ــن ع ــدم وج ــود تعددي ــة ارتب ــاط  Multicollinearityب ــين المتغيـ ـرات
المستقلة.
 تحليـل اإلنحـدار المتعـدد والمتـدرج Multiple and Stepwise Regression analysisوذلك للتحقق من أثر مجموعة من المتغيرات المستقلة على متغير تابع واحد.

( 3ال  :)7صدق أداة الدراسة وثباتها
أ) الصدق الظاهري
تـم عـرض االسـتبانة علـى مجموعـة مـن المحكمـين تألفـت مـن ( )9أسـاتذة مـن أعضـاء الهيئـة
التدريسـية فـي إدارة األعمـال والعلـوم اإلداريـة والماليـة وأسـماء المحكمـين بـالملحق رقـم ( ،)1وقـد تمـت
االستجابة آلراء المحكمين وتم إجراء ما يلـزم مـن حـذف وتعـديل واضـافة فـي ضـوء المقترحـات المقدمـة،
وتــم اعتمــاد الفق ـرات التــي حققــت نقطــة قطــع زادت عــن  %75مــن أراء المحكمــين .وبــذلك خرجــت
االستبيانة في صورتها النهائية كما موضل بالملحق رقم (.)2
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ب) ثبات أداة الدراسة
تــم اســتخدام اختبــار االتســاق الــداخلي كرونبــاخ ألفــا ( ،)Cronbach Alphaلقيــاس مــدى
التناســق فــي إجابــات المبحــوثين عــن كــل األســئلة الموجــودة فــي المقي ـاس ،كمــا ُيمكــن تفســير معامــل
( )Alphaبأنها معامل الثبـات الـداخلي بـين اإلجابـات ،ويـدل ارتفـاع قيمتـه علـى درجـة ارتفـاع الثبـات
ويتراوح ما بين ( )1 - 5وعلـى الـرغم مـن ان قواعـد القيـاس فـي القيمـة الواجـب الحصـول عليهـا غيـر
متفـق عليهــا ،إال أن الحصــول مــا قيمتــه عنــد ( )%65ومــا فــوق تكــون مقبولــة (.)Sekaran, 2006
والجدول ( )6 - 3يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.
الجدول ()6 - 3

معامل ثبات التساق الداخلي ألبعاد الستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)

ت

عدد

البعد

الفقرات

قيمة ( )αألفا

قدرات سلسلة التوريد

1
1ـ1

التكامل مع الموردين

9

5.792

1ـ2

التكامل مع الوسطاء والموزعين

15

5.852

1ـ3

التكامل مع الزبائن

8

5.819

الميزة التنافسية

2
2ـ1

الكلفة

5

5.752

2ـ2

الجودة

7

5.839

2ـ3

المرونة

3

5.795

2ـ4

التسليم

3

0.693

إذ يوضـ ــل الجـ ــدول ( )6 - 3قـ ــيم الثبـ ــات لمتغي ـ ـرات الد ارسـ ــة الرئيسـ ــة والت ـ ـي تراوحـ ــت بـ ــين
( )0.693للميزة التنافسية كحد أدنـى ،و ( )0.852لقـدرات سلسـلة التوريـد كحـد أعلـى .وتـدل مؤشـرات
كرونبـاخ ألفـا  Cronbach Alphaأعـاله علـى تمتـع أداة الد ارسـة بصـورة عامـة بمعامـل ثبـات عـال
ومقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة وفقا لـ (.)Sekaran, 2006
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الفصل الرابع
النتائج واختبار الفرضيات
( :)1- 4المقدمة
( :)2 - 4تحليل بيانات الدراسة الوصفية
( :)3 - 4تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
( :)4 - 4اختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الرابع

النتائج واختبار الفرضيات
( 4ال  :)1المقدمة
يستعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصـائي السـتجابة أفـراد وحـدة التحليـل عـن المتغيـرات
التــي اعتمــدت فيهــا مــن خــالل عــرض المؤش ـرات اإلحصــائية األوليــة إلجابــاتهم مــن خــالل األوســاط
الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لكــل متغي ـرات الد ارســة واألهميــة النســبية ،كمــا يتنــاول الفصــل اختبــار

فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.

( 4ال  :)2تحليل بيانات الدراسة الوصفية
أولا :قدرات سلسلة التوريد في مجموعة قعوار في األردن
السؤال األول :ما مسالتوى تصالورات المالديرين نحالو قالد ارت سلساللة التوريالد فالي مجموعالة قعالوار فالي
األردن ؟
لوصف وتحليل قدرات سلسلة التوريد في مجموعة شركة قعوار في األردن ،لجأ الباحث إلـى
إســتخدام األوســاط الحســابية واإلنح ارفــات المعياريــة ،واختبــار " "tللتحقــق مــن معنويــة الفق ـرة وأهميــة
الفقرة ،كما هو موضل بالجداول (.)1 - 4
إذ يشـير الجـدول ( 4ـ  )1إلـى مسـتوى قـدرات سلسـلة التوريـد فـي مجموعـة شـركة قعـوار فـي
األردن ،حيــث تراوحــت األوســاط الحســابية بــين ( ،)4.187 - 3.505أمــا المتوســط الحســابي الع ــام
لمســتوى قــدرات سلســلة التوريــد فكــان ( )3.756وبمســتوى مرتفــع علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي .وقــد
جــاءت التكامــل مــع الزبــائن بالمرتبــة األولــى وبمتوســط حســابي ( )4.187وانحـراف معيــاري ()5.671
وبمســتوى مرتف ــع .فيمــا ج ــاءت التكامــل م ــع المــوردين بالمرتب ــة الثانيــة وبمتوس ــط حس ــابي ()3.576
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وانح ـ ـراف معيـ ــاري ( )5.340وحصـ ــل علـ ــى مسـ ــتوى متوسـ ــط .وأخي ـ ـ ار ،جـ ــاء التكامـ ــل مـ ــع الوسـ ــطاء
والمــوزعين بالمرتبــة الثالثــة وبمتوســط حســابي ( )3.505وانح ـراف معيــاري ( ،)5.323وحصــل علــى
مستوى متوسط أيضا.
الجدول ()1 - 4

األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى قدرات سلسلة التوريد في مجموعة شركة قعوار في األردن
ت

قدرات سلسلة التوريد

قيمة ""t

عدد

المتوسط

اإلنحراف

الفقرات

الحسابي

المعياري المحسوبة

*Sig
مستوى
الدللة

ترتيب
األهمية

المستوى

1

التكامل مع الموردين

9

3.576

0.340

96.182

5.555

2

متوسط

2

التكامل مع الوسطاء والموزعين

15

3.505

5.323

99.437

5.555

3

متوسط

3

التكامل مع الزبائن

8

4.187

5.671

57.133

5.555

1

مرتفع

27

3.756

5.540

25.078

5.555

-

مرتفع

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري
العام لقدرات سلسلة التوريد

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)15651( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية باإلستناد إلى الوسط الفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

كما يوضل الجـدول ( )1 - 4التشـتت فـي إسـتجابات أفـراد عينـة الد ارسـة حـول قـدرات سلسـلة
التوريــد وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أف ـراد وحــدة المعاينــة والتحليــل حــول قــدرات سلســلة
التوريــد .كمــا يشــير ذلــك أيضــا إلــى التقــارب فــي قــيم األوســاط الحســابية ،حيــث نالحــظ أنــه مــن خــالل
مســتويات الداللــة أنــه لــم يكــن هنــاك إختالفــات فــي وجهــات نظــر أف ـراد وحــدة والتحليــل حــول مســتوى
قدرات سلسلة التوريد حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من ( )5.55لجميع القدرات .وبشكل عـام
يتبــين أن مســتوى قــدرات سلســلة التوريــد فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن مــن وجهــة نظــر وحــدة
التحليل كان مرتفعا.
أمــا بالنســبة لفق ـرات كــل بعــد مــن قــدرات سلســلة التوريــد فقــد تــم اســتخراج األوســاط الحســابية
واإلنحرافات المعيارية واختبار " "tللتحقق مـن معنويـة الفقـرة ومسـتواها ،كمـا هـو موضـل بالجـداول (4
)2 -؛ ()3 - 4؛ (.)4 - 4

-56جدول ( 4ال )2

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم  tومستوى التكامل مع الموردين في مجموعة شركة قعوار في
األردن

ت

1
2
3
4
5
6
7

التكامل مع الموردين
تشارك الشركة والموردين في الرؤية

المستقبلية والعمل معا

العالقة بين الشركة والموردين مبنية

على الثقة واإللتزام
تعمل

الشركة

على

مشاركة

الموردين في أنشطتها المختلفة

تعمل الشركة على تكوين عالقة مع
الموردين طويلة األمد

هناك إلتزام من الموردين مع
الشركة لفترة طويلة

توجد قنوات إتصال رسمية وغير
رسمية بين الموردين والشركة

تتبادل الشركة والموردين المعلومات
بشفافية ووضوح

ترتيب

*Sig
مستوى
الدللة

أهمية
الفقرة

المستوى

4

متوسط
مرتفع

المتوسط

النحراف

قيمة ""t

3.666

.716

46.87

5.555

3.833

.434

80.86

5.555

2

3.297

.654

46.17

5.555

9

متوسط

3.404

.583

53.49

5.555

6

متوسط

3.321

.793

38.31

5.555

8

متوسط

3.797

.861

40.45

5.555

3

مرتفع

3.892

.728

48.93

5.555

1

مرتفع

الحسابي

المعياري

المحسوبة

يقدم الموردون يقدمون خدمات ما
8

بعد التوريد تتالئم مع متطلبات

3.392

.728

42.62

5.555

7

متوسط

5

متوسط

الشركة

9

هناك مصداقية لكفاالت الموردين
لما يتم توريده

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
للتكامل مع الموردين

3.583

.680

3.576

5.340

48.23

5.555

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)15651( )  0.05

تم حساب قيمة ( )tالجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

إذ يوضل الجدول ( )2 - 4إجابات وحـدة التحليـل عـن فقـرات بعـد التكامـل مـع المـوردين فـي
مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن .حيــث تراوحــت األوســاط الحســابية لهــذا المتغيــر بــين (- 3.297
 )3.892بمتوس ــط كل ــي مق ــداره ( )3.576عل ــى مقي ــاس ليك ــرت الخماس ــي ال ــذي يش ــير إل ــى المس ــتوى
المرتفع للتكامل مع الموردين في مجموعة شركة قعوار في األردن .إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة
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" تتبادل الشركة الموردين المعلومات بشفافية ووضوح " بمتوسط حسابي بلغ ( )3.892وهو أعلى من
المتوسط الحسابي العام البالغ ( ،)3.576وانحراف معياري بلغ ( ،)5.728فيما حصلت الفقرة " تعمل
الشركة على مشاركة الموردين في أنشطتها المختلفة " على المرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسـط حسـابي
( )3.297وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )3.576وانحراف معياري (.)5.654
ويشــير الجــدول كــذلك إلــى التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أف ـراد وحــدة التحليــل حــول بعــد
التكامل مع الموردين في مجموعة شركة قعوار في األردن بفقراته وهو ما يعكس التقـارب فـي وجهـات
نظــر أفـراد وحــدة لتحليــل حــول مســتوى التكامــل مــع المــوردين فــي مجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن.
ويشــير الجــدول أيضــا إلــى التقــارب فــي قــيم األوســاط الحســابية ،إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات
الداللة أنه لم تكن هناك اختالفـات فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول العبـارات المكونـة لبعـد
التكامـل مــع المــوردين فــي مجموعـة شــركة قعـوار فــي األردن ،حيــث كانـت كافــة مســتويات الداللــة أقــل
من ( )5.55لجميع الفق ارت .وبشكل عام يتبين أن مستوى ممارسة التكامل مع الموردين في مجموعة
شركة قعوار في األردن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة والتحليل كان متوسط.

-58جدول ()3 - 4
األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم  tومستوى التكامل مع الوسطاء والموزعين في مجموعة شركة
قعوار في األردن
ت

10
11
12
13
14
15
16
17

التكامل مع الوسطاء والموزعين
هناك عالقات تعاون وعمل بين الشركة
والوسطاء والموزعين

توجد ثقة عالية وتقارب بين الشركة
والوسطاء والموزعين

يتم التنسيق المالئم لألنشطة المشتركة بين
الشركة والوسطاء والموزعين

يتم التعاون بين الشركة والوسطاء والموزعين

في حل المشكالت

هناك تعلم مشترك بين الشركة والوسطاء
والموزعين

يتم تتداول المعلومات بشفافية بين الشركة
والوسطاء والموزعين

هناك تكامل كفؤ بين الشركة والوسطاء
والموزعين

توفر قنوات إتصال رسمية وغير رسمية بين

الشركة والوسطاء والموزعين

ترتيب

*Sig
مستوى
الدللة

أهمية
الفقرة

المستوى

4

متوسط
متوسط

المتوسط

النحراف

قيمة ""t

3.595

.660

49.86

5.555

3.535

.610

53.11

5.555

5

3.607

.744

44.39

5.555

3

متوسط

3.131

.818

35.07

5.555

15

متوسط

3.321

.714

42.63

5.555

9

متوسط

3.797

.554

62.72

5.555

1

مرتفع

3.488

.649

49.23

5.555

6

متوسط

3.738

.837

40.90

5.555

2

مرتفع

الحسابي

المعياري

المحسوبة

تحرص الشركة والوسطاء والموزعين على
18

توفير منتجات الشركة في الوقت المناسب

3.404

.623

50.07

5.555

8

متوسط

في السوق

19

تحرص الشركة والوسطاء والموزعين على

توفير منتجات الشركة في المكان المناسب

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام للتكامل
مع الوسطاء والموزعين

3.440
3.506

.664

47.41

.323

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)15651( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

5.555

7

متوسط
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كما يبين الجدول ( )3 - 4إجابات وحدة التحليل عن الفقرات المتعلقة بالتكامـل مـع الوسـطاء
والموزعين في مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن ،حيـث تراوحـت األوسـاط الحسـابية لهـذا المتغيـر بـين
( )3.797- 3.131بمتوســط كلــي مقــداره ( )3.506علــى مقيــاس ليكــرت الخماس ـي الــذي يشــير إلــى
المسـتوى المتوســط للتكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين فـي مجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن .إذ جــاءت
فــي المرتبــة األولــى فق ـرة " يــتم نقــل المعلومــات بشــفافية بــين الشــركة والوســطاء والمــوزعين " بمتوســط
حسابي بلغ ( )3.797وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ ( ،)3.506وانحـراف معيـاري بلـغ
( ،)5.554فيما حصلت الفقرة "يتم التعاون بين الشركة والوسطاء والموزعين في حل المشكالت" على
المرتبــة العاشـرة واألخيـرة بمتوســط حســابي ( )3.131وهــو أدنــى مــن المتوســط الحســابي الكلــي والبــالغ
( )3.506وانحراف معياري (.)5.818
ويبين الجدول أيضا التشـتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول بعـد ممارسـة
التكامل مع الوسطاء والموزعين في مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن بفق ارتـه وهـو مـا يعكـس التقـارب
فـي وجهــات نظــر أفـراد وحـدة التحليــل حــول مســتوى التكامــل مـع الوســطاء والمــوزعين لمجموعــة شــركة
قعـوار فــي األردن .ويشــير الجــدول أيضــا إلــى التقــارب فــي قــيم األوســاط الحســابية ،إذ نالحــظ أنــه مــن
خالل مستويات الداللة أنه لم تكن هناك اختالفـات جـديرة فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول
العبارات المكونة لبعد التكامل مع الوسطاء والموزعين لمجموعة شركة قعوار في األردن حيث كانـت
كافة مستويات الداللة أقل من ( )5.55لجميع الفقرات .وبشكل عام يتبين أن مستوى ممارسة التكامل
مــع الوســطاء والمــوزعين فــي مجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن محــل الد ارســة مــن وجهــة نظــر وحــدة
المعاينة والتحليل كان متوسطا.

-60جدول ()4 - 4

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم  tوالتكامل مع الزبائن في مجموعة شركة قعوار في األردن
ت

25
21
22
23
24
25

التكامل مع الزبائن
تعمل الشركة بإدارة وحل الشكاوى الواردة
من الزبائن بسرعة وفعالية

تعمل الشركة على تطوير عالقات طويلة

األمد مع الزبائن

تحرص الشركة على تقديم منتجات راقية
ومتميزة إلشباع حاجات الزبائن

توجد قنوات إتصال رسمية وغير رسمية

بين الشركة والزبائن

تحرص الشركة على الحصول على والء
الزبائن دائما

تحرص الشركة على المعاملة الحسنة مع

الزبون

ترتيب

*Sig
مستوى
الدللة

أهمية
الفقرة

المستوى

4

مرتفع
مرتفع

المتوسط

النحراف

قيمة “"t

الحسابي

المعياري

المحسوبة

4.190

.648

59.18

5.555

4.202

.554

69.40

5.555

3

4.071

.690

54.04

5.555

6

مرتفع

4.190

.828

46.36

5.555

5

مرتفع

4.488

.630

65.24

5.555

1

مرتفع

4.392

.728

55.27

5.555

2

مرتفع

تحرص الشركة على القيام بمسل ألراء

26

الزبائن والتعرف على أذواقهم وأهوائهم

3.988

.702

52.01

5.555

7

لغرض أسباعها

تحرص الشركة الحرص على إيجاد روابط
27

شخصية مع الزبائن تخدم أهدافها

3.500

1.011

31.69

التسويقية في األمد البعيد

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
للتشارك في المعلومات

4.187

0.671

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)15651( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

5.555

8

مرتفع

متوسط
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وأخي ـ ار ،يبــين الجــدول ( 4ـ  )4إجابــات وحــدة التحليــل عــن العبــارات المتعلقــة بالتكامــل مــع
الزبائن فـي مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن ،حيـث تراوحـت األوسـاط الحسـابية لهـذا المتغيـر بـين )
 )4.488 -3.500بمتوســط كلــي مقــداره ( )4.187علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي يشــير إل ــى
المســتوى المتوســط للتكامــل مــع الزبــائن فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن .إذ جــاءت فــي المرتبــة
األولى فقرة " تحرص الشركة على الحصول على والء الزبائن دائما " بمتوسط حسـابي بلـغ ()4.488
وه ــو أعل ــى م ــن المتوس ــط الحس ــابي الع ــام الب ــالغ ( ،)4.187وانحـ ـراف معي ــاري بل ــغ ( ،)5.630فيم ــا
حص ــلت الفقـ ـرة " تح ــرص الش ــركة الح ــرص عل ــى إيج ــاد رواب ــط شخص ــية م ــع الزب ــائن تخ ــدم أه ــدافها
التسـويقية فــي األمــد البعيـد " علــى المرتبــة الثامنـة واألخيـرة بمتوســط حسـابي ( )3.500وهــو أدنــى مــن
المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )4.187وانحراف معياري (.)1.011
ويبين الجدول ( 4ـ  )4أيضا التشتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول بعـد
مستوى التكامل مـع الزبـائن فـي مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن بفق ارتـه وهـو مـا يعكـس التقـارب فـي
وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول مستوى التكامل مع الزبـائن لمجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن.
ويشــير الجــدول أيضــا إلــى التقــارب فــي قــيم األوســاط الحســابية ،إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات
الداللة أنه لم تكن هناك اختالفـات فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول العبـارات المكونـة لبعـد
التكامــل مــع الزبــائن لمجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن حيــث كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن
( )5.55لجميع الفقرات .وبشكل عام يتبين أن مستوى التكامـل مـع الزبـائن فـي مجموعـة شـركة قعـوار
في األردن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعا.
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ثانيا :الميزة التنافسية في مجموعة شركة قعوار في األردن
السؤال الثاني :ما مستوى تصورات المديرين نحو تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركة
قعوار في األردن ؟
لوصــف وتحليــل المي ـزة التنافســية فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن ،لجــأ الباحــث إلــى
إســتخدام األوســاط الحســابية واإلنح ارفــات المعياريــة ،واإلختبــار التــائي " "tللتحقــق مــن معنويــة الفق ـرة
ومستوى التحقق ،كما هو موضل بالجداول (.)5 - 4
الجدول ()5 - 4

األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار" "tومستوى الميزة التنافسية في مجموعة شركة قعوار في
األردن
الفقرات

المتوسط

الحسابي

اإلنحراف

قيمة ""t

عدد

3.678

5.478

70.687

ت

الميزة التنافسية

1

الكلفة

5

المعياري

المحسوبة

*Sig
مستوى

ترتيب

األهمية

المستوى

الدللة

النسبية

5.555

2

مرتفع

2

الجودة

7

3.413

0.504

62.041

5.555

3

متوسط

3

المرونة

3

3.365

0.553

55.674

5.555

4

متوسط

4

التسليم

3

3.724

0.506

67.370

0.000

1

مرتفع

18

3.545

5.528

69.339

5.555

-

متوسط

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري
العام للميزة التنافسية

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)15651( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية باإلستناد إلى الوسط الفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

إذ يشير الجدول ( )5 - 4إلى مستوى الميزة التنافسية في مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن،
إذ تراوحــت األوســاط الحســابية للميـزة التنافســية فــي مجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن بــين (- 3.365
 ،)3.724أمـا المتوسـط الحسـابي العــام لمسـتوى تحقـق الميـزة التنافسـية فـي مجموعــة شـركة قعـوار فــي
األردن فكــان ( )3.545وبمســتوى متوســط علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي .وقــد جــاءت مي ـزة التســليم
بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( )3.724وانحراف معياري ( )5.506وبمستوى مرتفع .فيما جاءت
ميـزة التكلفــة بالمرتبــة الثانيــة وبمتوســط حســابي ( )3.678وانحـراف معيــاري ( )5.478وحصــلت علــى
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مستوى تحقق مرتفع .وبالمرتبة الثالثة جاءت ميزة الجودة بالمرتبة الثالثة وبمتوسـط حسـابي ()3.413
وانحـ ـراف معي ــاري ( )5.504وحص ــلت عل ــى مس ــتوى متوس ــط ،وأخيـ ـ ار وبالمرتب ــة الرابع ــة ج ــاءت ميـ ـزة
المرونة بمتوسط حسابي ( )3.365وانحراف معياري ( )5.553وحصلت على مستوى متوسط أيضا.
كما يوضل الجدول ( )5 - 4التشتت في إستجابات أفراد عينـة الد ارسـة حـول الميـزة التنافسـية
فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أف ـراد وحــدة التحليــل
حول الميزة التنافسية في مجموعة شركة قعوار في األردن .ويشير الجدول أيضا إلى التقـارب فـي قـيم
األوســاط الحســابية ،حيــث نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات الداللــة أنــه لــم يكــن هنــاك إختالفــات فــي
وجهــات نظــر أف ـراد وحــدة التحليــل حــول تحقــق الميـزة التنافســية فــي مجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن
حيــث كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن ( )5.55لجميــع الم ازيــا .وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى
تحقــق المي ـزة التنافســية فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن محــل الد ارســة مــن وجهــة نظــر وح ــدة
التحليل كانت متوسطة.
أما بالنسبة لفقرات كل ميزة من المزايا التنافسية في مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن فقـد تـم
استخراج األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار " "tللتحقق من معنوية الفقرة وأهمية الفقـرة،
كما هو موضل بالجداول()6 - 4؛ ()7 - 4؛ (.)8 - 4

-64جدول ()6 - 4

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم  tومستوى ميزة التكلفة في مجموعة شركة قعوار في األردن
ميزة الكلفة

ت

المتوسط

النحراف

قيمة ""t

الحسابي

المعياري

المحسوبة

*Sig
مستوى
الدللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

تتسم كلفة المواد المستخدمة في منتجات

28

29

الشركات باالنخفاض ُمقارنة بالشركات
المنافسة
ُ
تقوم الشركة بعمليات رقابية دورية على

الخدمات المقدمة من اجل خفض الكلفة

3.750

.804

42.70

5.555

5

مرتفعة

3.916

.624

57.44

5.555

2

مرتفعة

تستخدم الشركة وسائل مختلفة من الرقابة
35

في تصميم خدماتها من اجل ابقاء الكلفة

1

مرتفعة

3.881

.647

54.92

5.555

4

مرتفعة

2.892

.821

32.26

5.555

3

متوسطة

3.678

.476

3.952

.619

58.51

5.555

منخفضة
31
32

تستخدم الشركة مواردها المتاحة بصورة

اقتصادية ورشيدة لخفض التكاليف

تستخدم الشركة البحث والتطوير من
اجل تحديث خدماتها وخفض التكاليف

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لميزة
الكلفة

المستوى

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)15651( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

إذ يوضــل الجــدول ( )6 - 4إجابــات وحــدة التحليــل عــن الفق ـرات المتعلقــة بمي ـزة التكلفــة فــي
مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن ،حيــث تراوحــت األوســاط الحســابية لهــذا المتغيــر بــين (- 2.892
 )3.952بمتوسط مقداره ( )3.678الذي يشير إلى المستوى المرتفع لميزة التكلفـة فـي مجموعـة شـركة
قعـوار فــي األردن .إذ جــاءت فـي المرتبــة األولــى فقـرة " تســعى الشــركة إلـى خفــض تكــاليف عملياتهــا "
بمتوســط حســابي بلــغ ( )3.952وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي العــام البــالغ ( ،)3.678وانح ـراف
معي ــاري بل ــغ ( ،)5.619فيم ــا حص ــلت الفقـ ـرة " تس ــتخدم الش ــركة البح ــث والتط ــوير م ــن اج ــل تح ــديث
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عملياتها اإلنتاجية وخفض التكاليف" على المرتبـة الخامسـة واألخيـرة بمتوسـط حسـابي ( )3.892وهـو
أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )3.6787وانحراف معياري (.)5.821
ويبــين الجــدول أيضــا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفـراد وحــدة التحليــل حــول ميـزة تحقــق
التكلفــة فــي مجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن بفق ارتــه وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أفـراد
وحدة التحليل حول مسـتوى تحقـق ميـزة التكلفـة فـي مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن .ويشـير الجـدول
أيضا إلى التقارب في قـيم األوسـاط الحسـابية ،إذ نالحـظ أنـه مـن خـالل مسـتويات الداللـة أنـه لـم تكـن
هنــاك اختالفــات فــي وجهــات نظــر أفـراد وحــدة التحليــل حــول الفقـرات المكونــة لميـزة تحقــق التكلفــة فــي
مجموعة شركة قعوار في األردن ،حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من ( )5.55لجميع الفقرات.
وبشكل عام يتبـين أن مسـتوى تحقـق ميـزة التكلفـة فـي مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن محـل الد ارسـة
من وجهة نظر وحدة التحليل كانت مرتفعة.

-66جدول ( 4ال )7

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم  tومستوى ميزة الجودة في مجموعة شركة قعوار في األردن
ت

33

ميزة الجودة
لدى الشركة إستراتيجية وسياسات

وموثقة للجودة
واضحة ُ
تسعى الشركة دائما إلى خفض نسبة

34

المعيب في ُمنتجاتها

35

الوعي النوعي لألفراد العاملين لديها

ترتيب

*Sig
مستوى
الدللة

أهمية
الفقرة

المستوى

2

متوسطة

5

متوسطة

المتوسط

النحراف

قيمة ""t

الحسابي

المعياري

المحسوبة

3.539

.700

46.58

5.555

3.369

.672

45.90

5.555

تعمل الشركة باستمرار على تحسين

3.559

.700

42.58

5.555

1

لتحسين الجودة

تسعى الشركة إلى جعل مواصفات

36

ُمنتجاتها ُمطابقة للمواصفات والمعايير
الوطنية

3.261

.678

44.04

5.555

6

تحرص الشركة على تصميم عملياتها

37

اإلنتاجية بشكل متميز للحصول على

38

متطورة ومتنوعة لتحسين الجودة في

3.464

.666

47.62

5.555

3.452

.766

41.26

3

4

متوسطة

7

متوسطة

خدماتها المالحية
39

تستخدم الشركة أساليب ومعايير متعددة
للرقابة على الجودة

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لميزة
الجودة

3.226

.796

3.413

.504

37.10

5.555

متوسطة

متوسطة

أعلى ُمستوى من الجودة في خدماتها
تحرص الشركة على استخدام أساليب

5.555

متوسطة

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)15651( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

كمــا يبــين الجــدول ( )7 - 4إجابــات وحــدة التحليــل عــن الفقـرات المتعلقــة بميـزة تحقــق الجــودة
في مجموعة شركة قعوار في األردن .حيث تراوحت األوساط الحسابية لهـذا المتغيـر بـين (- 3.226
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 )3.559بمتوســط مقــداره ( )3.413الــذي يشــير إلــى المســتوى المتوســط لمي ـزة الجــودة فــي مجموعــة
شــركة قع ـوار فــي األردن .إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فق ـرة " تعمــل الشــركة باســتمرار علــى تحســين
ال ــوعي الن ــوعي لألفـ ـراد الع ــاملين ل ــديها " بمتوس ــط حس ــابي بل ــغ ( )3.559وه ــو أعل ــى م ــن المتوس ــط
الحس ــابي الع ــام الب ــالغ ( ،)3.413وانحـ ـراف معي ــاري بل ــغ ( ،)5.700فيم ــا حص ــلت الفقـ ـرة " تس ــتخدم
الشركة أساليب ومعايير متعددة للرقابة على الجودة " على المرتبة السابعة واألخيرة بمتوسط حسـابي
( )3.226وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )3.413وانحراف معياري (.)5.796
ويبين الجدول أيضـا التشـتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول ميـزة الجـودة
فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن بفق ارتــه وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أف ـراد وحــدة
التحليــل حــول مســتوى ميـزة الجــودة فــي مجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن .ويشــير الجــدول أيضــا إلــى
التقــارب فــي قــيم األوســاط الحســابية ،إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات الداللــة أنــه لــم تكــن هنــاك
اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول الفقرات المكونة لميزة الجـودة فـي مجموعـة شـركة
قعـوار فــي األردن حيــث كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن ( )5.55لجميــع الفقـرات .وبشــكل عــام
يتبين أن مستوى ميزة الجودة في مجموعة شركة قعوار في األردن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة
المعاينة والتحليل كانت متوسطة.
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األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم  tومستوى ميزة المرونة في مجموعة شركة قعوار في األردن
ت

ميزة المرونة
تتصف المكائن

40

تستخدمها

المتوسط

االنحراف

قيمة “"t

الحسابي

المعياري

المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

مستوى
التحقق

واآلالت التي

الشركة

بأنها

ذات

2.869

1.169

22.48

5.555

2

متوسطة

أغراض ُمتعددة

َيمتلك العاملون في الشركة مهارات
41

ُمتعددة تجعلهم قادرين على أداء

3.904

.529

67.65

5.555

1

مرتفعة

أكثر من وظيفة مهمة
للشركة

42

القدرة

على

االستجابة

السريعة للتغيرات البيئية المختلفة
في تصميم خدماتها مما يخدم

3.321

.696

43.75

5.555

3

متوسطة

رغبات الزبائن
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
لميزة المرونة

3.365

5.553

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)15651( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

وأخي ار ،يبين الجدول ( )8 - 4إجابـات وحـدة التحليـل عـن الفقـرات المتعلقـة ميـزة المرونـة فـي
مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن ،حيــث تراوحــت األوســاط الحســابية لهــذا المتغيــر بــين ( 3.321ـ
 )3.904بمتوســط مقــداره ( )3.365الــذي يشــير إلــى المســتوى المتوســط لمي ـزة المرونــة فــي مجموعــة
شــركة قعـ ـوار ف ــي األردن .إذ ج ــاءت فــي المرتب ــة األول ــى فقــرة "يمتلــك الع ــاملون ف ــي الش ــركة مه ــارات
ُمتعـددة تجعلهـم قـادرين علـى أداء أكثـر مـن وظيفــة مهمـة" بمتوسـط حسـابي بلـغ ( )3.904وهـو أعلــى
من المتوسط الحسابي العـام البـالغ ( ،)3.365وانحـراف معيـاري بلـغ ( ،)5.529فيمـا حصـلت الفقـرة "
للشركة القـدرة علـى االسـتجابة السـريعة للتغيـرات البيئيـة المختلفـة فـي تصـميم ُمنتجاتهـا ".علـى المرتبـة

-69-

الثالثة واألخيرة بمتوسط حسـابي ( )3.321وهـو أدنـى مـن المتوسـط الحسـابي الكلـي والبـالغ ()3.365
وانحراف معياري (.)5.696
ويبين الجدول ( )8 -4أيضا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل حول ميـزة
المرونـة فـي مجموعــة شـركة قعـوار فـي األردن بفق ارتــه وهـو مــا يعكـس التقــارب فـي وجهــات نظـر أفـراد
وحدة التحليل حول مستوى ميزة المرونة لمجموعة شركة قعوار في األردن .ويشير الجـدول أيضـا إلـى
التقــارب فــي قــيم األوســاط الحســابية ،إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات الداللــة أنــه لــم تكــن هنــاك
اختالفات في وجهات نظر أفـراد وحـدة التحليـل حـول العبـارات المكونـة لميـزة المرونـة لمجموعـة شـركة
قعـوار فــي األردن حيــث كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن ( )5.55لجميــع الفقـرات .وبشــكل عــام
يتبــين أن مســتوى مي ـزة المرونــة فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن محــل الد ارس ـة مــن وجهــة نظــر
وحدة التحليل كانت متوسطة.
جدول ()9 - 4

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم  tومستوى ميزة التسليم في مجموعة شركة قعوار في األردن
ت

43
45

الشركة

تلتزم

بمواعيد

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة “"t

المحسوبة

4.250

.656

59.35

5.555

3.952

.674

53.61

5.555

المتوسط

ميزة التسليم
التسليم

المحددة مع الزبائن باستمرار
ُ
للشركة القدرة على تسليم طلبيات
ٍ
وقت أسرع من
الزبائن في

*Sig

ترتيب

مستوى
الداللة

أهمية
الفقرة
1

متوسطة

2

متوسطة

المنافسين
ُ

تستخدم الشركة سياسة مخزون

45

األمان لتأمين سرعة االستجابة

.935

2.951

28.73

للتغير في طلبات الزبائن

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
لمرونة شبكات المزودين

3.72
4

.5065

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)15651( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

مستوى

5.555

3

المرونة

متوسطة
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وأخيـ ار ،يبـين الجـدول ( )9 - 4إجابـات وحـدة التحليــل عـن الفقـرات المتعلقـة بميـزة التسـليم فــي
مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن ،حيــث تراوحــت األوســاط الحســابية لهــذا المتغيــر بــين (– 2.951
 )4.250بمتوسط مقداره ( )3.724الذي يشير إلى المستوى المرتفع لميزة التسليم فـي مجموعـة شـركة
المحــددة مــع
قع ـوار فــي األردن .إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فق ـرة " الشــركة تلتــزم بمواعيــد التســليم ُ
الزب ــائن باس ــتمرار" بمتوس ــط حس ــابي بل ــغ ( )4,250وه ــو أعل ــى م ــن المتوس ــط الحس ــابي الع ــام الب ــالغ
( ،)3.724وانح ـراف معيــاري بلــغ ( ،)5.656فيمــا حصــلت الفق ـرة " تســتخدم الشــركة سياســة مخــزون
األمــان لتــأمين ســرعة االســتجابة للتغيــر فــي الطلبيــات" علــى المرتبــة الثالثــة واألخيـرة بمتوســط حســابي
( )2.951وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )3.724وانحراف معياري (.)5.935
ويبــين الجــدول ( )9 - 4أيضــا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أف ـراد وحــدة التحليــل حــول
مستوى ميزة التسليم في مجموعة شركة قعـوار فـي األردن بفق ارتـه وهـو مـا يعكـس التقـارب فـي وجهـات
نظر أفـراد وحـدة التحليـل حـول ميـزة التسـليم لمجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن .ويشـير الجـدول أيضـا
إلى التقارب في قيم األوسـاط الحسـابية ،إذ نالحـظ أنـه مـن خـالل مسـتويات الداللـة أنـه لـم تكـن هنـاك
اختالفــات فــي وجهــات نظــر أفـراد وحــدة التحليــل حــول الفقـرات المكونــة لميـزة التســليم لمجموعــة شــركة
قعـوار فــي األردن حيــث كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن ( )5.55لجميــع الفقـرات .وبشــكل عــام
يتبــين أن مي ـزة التس ــليم فــي مجموعــة ش ــركة قع ـوار فــي األردن مح ــل الد ارســة مــن وجه ــة نظــر وح ــدة
التحليل كانت مرتفعة.

( 4ال  :)3تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
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قبــل البــدء فــي تطبيــق تحليــل اإلنحــدار إلختبــار فرضــيات الد ارســة قــام الباحــث بــإجراء بعــض
اإلختبارات وذلك من أجل ضمان مالئمة البيانات إلفتراضات تحليل اإلنحـدار ،إذ تـم التأكـد مـن عـدم
وجـود إرتبـاط ع ٍ
ـال بـين المتغيـرات المسـتقلة  Multicollinearityبإسـتخدام معامـل تضـخم التبـاين
 )VIF(Variance Inflation Factorواختبار التباين المسـموح بـه  Toleranceلكـل متغيـر مـن
متغيرات الد ارسـة مـع م ارعـاة عـدم تجـاوز معامـل تضـخم التبـاين المسـموح بـه( )VIFللقيمـة( .)15وأن
تكون قيمة التبـاين المسـموح بـه  Toleranceأكبـر مـن( .)5.55والجـدول رقـم ( )10 - 4يبـين نتـائج
هذه اإلختبارات.
جدول ()10 - 4

نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به

ت

المتغيرات المستقلة الفرعية

VIF

Tolerance

1

التكامل مع الموردين

1.332

0.663

2

التكامل مع الوسطاء والموزعين

1.112

0.821

3

التكامل مع الزبائن

1.523

0.567

يتضل من النتائج الواردة في الجدول ( )10 - 4عدم وجود تداخل خطي متعدد
 Multicollinearityبين أبعاد المتغير المستقل (قدرات سلسلة التوريد) ،وان ما يؤكد ذلك قيم
معيار إختبار معامل تضخم التباين ( )VIFلألبعاد المتمثلة بـ (بالتكامل مع الموردين ،والتكامل مع
الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) والبالغة ( 1.332؛  1.112؛  )1.523على التوالي والتي
تقل عن ( .)15كما يتضل أن قيم إختبار التباين المسموح به ( )Toleranceتراوحت بين (5.567
  )5.821وهي أكبر من ( )5.55ويعد هذا مؤش ار على عدم وجود إرتباط ٍعال بين المتغيرات
المستقلة .وتأسيسا على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير المستقل،
وان بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي فقد أصبل باإلمكان إختبار فرضيات الدراسة
في مجموعة شركة قعوار في األردن.
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( :)4 - 4اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة

HO1

ل يوجد اثر ذو دللة معنوية لتكامل قدرات سلسلة التوريد(التكامل مع

الموردين ،التكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة
التنافسية لمجموعة شركات قعوار عند مستوى دللة (.)  0.05
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر لتكامل قدرات
سلسلة التوريد (التكامل مع الموردين ،التكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في
تحقيق الميزة التنافسية لمجموعة شركات قعوار ،وكما هو موضل بالجدول( 4ـ .)11
جدول ( 4ال )11

نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد لتأثير تكامل قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية لمجموعة
شركات قعوار
المتغير
التابع

()R

الرتباط

()R2

معامل

التحديد

F
المحسوبة

DF
درجات الحرية
بين

المجاميع

الميزة

*Sig
مستوى
الدللة

التكامل مع

3

الموردين

التنافسية
لمجموعة
شركات
قعوار

5.595

5.354

47.635

البواقي

المجموع

β
معامل النحدار

5.164

T
المحسوبة

2.942

*Sig
مستوى
الدللة

5.004

التكامل مع
80

5.555

الوسطاء

5.431

7.431

5.000

والموزعين
83

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى ()  0.05

التكامل مع
الزبائن

5.133

2.360

5.019
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يوضل الجدول ( 4ـ  )11أثر لتكامل قدرات سلسلة التوريد(التكامل مع الموردين ،التكامل مع
الوســطاء والمــوزعين ،والتكامــل مــع الزبــائن) فــي تحقيــق المي ـزة التنافســية لمجموعــة شــركات قع ـوار .إذ
أظهـ ـ ــرت نتـ ـ ــائج التحليـ ـ ــل اإلحصـ ـ ــائي وجـ ـ ــود تـ ـ ــأثير ذي داللـ ـ ــة إحصـ ـ ــائية لتكامـ ـ ــل قـ ـ ــدرات سلسـ ـ ــلة
التوريد(التكامل مع الموردين ،التكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة
التنافسـية لمجموعـة شـركات قعـوار ،إذ بلـغ معامـل االرتبـاط  )5.595( Rعنـد مسـتوى (.)  0.05
أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)5.354أي أن ما قيمته ( )5.354من التغيرات فـي تحقيـق الميـزة
التنافســية لمجموعــة شــركات قع ـوار نــاتج عــن التغيــر فــي تكامــل قــدرات سلســلة التوريــد بأبعادهــا ،كمــا
بلغـ ــت قيمـ ــة درجـ ــة التـ ــأثير  )5.164( βللتكامـ ــل مـ ــع المـ ــوردين )5.431( ،للتكامـ ــل مـ ــع الوسـ ــطاء
والمــوزعين )5.133( ،لمســتوى التكامــل مــع الزبــائن ،وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى
اإلهتمام بتكامل قدرات التوريد بأبعادها يؤدي إلى زيادة في تحقيـق الميـزة التنافسـية لمجموعـة شـركات
قعوار بقيمـة ( )5.164للتكامـل مـع المـوردين )5.431( ،للتكامـل مـع الوسـطاء والمـوزعين)5.133( ،
لمسـتوى التكامــل مــع الزبــائن .ويؤكـد معنويــة هــذا التــأثير قيمـة  Fالمحســوبة والتــي بلغــت ()47.635
وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( .)  0.05وهـذا يؤكـد عـدم صـحة قبـول الفرضـية الرئيسـة ،وعليـه تـرفض
الفرضية العدمية (الصفرية) ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وجود تأثير ذو دللة إحصائية لتكامل قدرات سلسلة التوريد(التكامل مع
الموردين ،التكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة
التنافسية لمجموعة شركات قعوار عند مستوى دللة (.)  0.05
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وللتحق ــق أي المتغيـ ـرات ذات الت ــأثير األكب ــر ت ــم اس ــتخدام تحلي ــل االنح ــدار المتع ــدد المت ــدرج
 Stepwiseللتحقق من أثر لتكامل قدرات سلسلة التوريد(التكامل مع الموردين ،التكامل مع الوسـطاء
والمــوزعين ،والتكامــل مــع الزبــائن) فــي تحقيــق المي ـزة التنافســية لمجموعــة شــركات قع ـوار ،وكمــا هــو
موضل بالجدول ( 4ـ .)12

جدول ( 4ال )12

نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد المتدرج لبيان تكامل قدرات سلسلة التوريد األكثر تاثيرا في تحقيق الميزة
التنافسية لمجموعة شركات قعوار

التغيرات اإلحصائية Change Statistics
المتغير
التابع

المتغيرات

()R
الرتباط

()R2
معامل

التحديد

F
المحسوبة

التغير في
معامل

التحديد

التغير في
قيمة F

DF1

DF2

()R2

*Sig
F
Change

التكامل مع
الوسطاء

5.556

5.310

117.984

.3105

117.984

1

82

5.000

والموزعين
التكامل مع
الوسطاء

والموزعين +
الميزة

التنافسية

5.583

5.340

67.490

.0305

12.042

1

81

5.000

التكامل مع
المودين

التكامل مع
الوسطاء

والموزعين +
التكامل مع
المودين +

التكامل مع
الزبائن

5.595

5.354

47.635

.0145

5.570

1

80

5.000
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يوضل الجدول ( 4ـ  )12أثر لتكامل قدرات سلسلة التوريد(التكامل مع الموردين ،التكامل مع
الوســطاء والمــوزعين ،والتكامــل مــع الزبــائن) فــي تحقيــق المي ـزة التنافســية لمجموعــة شــركات قع ـوار .إذ
أظهـ ـ ــرت نتـ ـ ــائج التحليـ ـ ــل اإلحصـ ـ ــائي وجـ ـ ــود تـ ـ ــأثير ذي داللـ ـ ــة إحصـ ـ ــائية لتكامـ ـ ــل قـ ـ ــدرات سلسـ ـ ــلة
التوريد(التكامل مع الموردين ،التكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة
التنافس ــية لمجموع ــة ش ــركات قعـ ـوار ،إذ بلغ ــت مع ــامالت االرتب ــاط  Rللمتغيـ ـرات ك ــاآلتي)5.556( :
التكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين عنــد مســتوى ( ،)  0.05و( )5.583التكامــل مــع الوســطاء
والمــوزعين  +التكامــل مــع المــودين عنــد مســتوى ( ،)  0.05و( )5.595التكامــل مــع الوســطاء
والمــوزعين  +التكامــل مــع المــودين  +والتكامــل مــع الزبــائن عنــد مســتوى ( .)  0.05أمــا معامــل
التحديد  R2فقد بلغ ( )5.310التكامل مع الوسطاء والموزعين عند مستوى ()5.340( ،)  0.05
التكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين  +التكامــل مــع المــودين عنــد مســتوى ()5.354( ،)  0.05
التكامـل مـع الوسـطاء والمـوزعين  +التكامـل مـع المـودين  +والتكامـل مـع الزبـائن عنـد مسـتوى (  
 .)0.05كمــا بلغــت قيمــة التغيــر فــي معامــل التحديــد  )5.310( R2 Changeالتكامــل مــع الوســطاء
والمــوزعين عنــد مســتوى ( )0.035( ،)  0.05التكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين  +التكامــل مــع
المــودين عنــد مســتوى ( )5.014( ،)  0.05التكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين  +التكامــل مــع
المودين  +والتكامل مع الزبائن عند مستوى ( .)  0.05ويؤكد معنوية هذا التأثير التغير في قيمـة
 Fوالتي بلغت ( )117.984التكامل مع الوسطاء والموزعين عنـد مسـتوى ()12.042( ،)  0.05
التكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين  +التكامــل مــع المــودين عنــد مســتوى ()5.570( ،)  0.05
التكامـل مـع الوسـطاء والمـوزعين  +التكامـل مـع المـودين  +والتكامـل مـع الزبـائن عنـد مسـتوى (  
.)0.05
وللتحقق من تأثير تكامل قدرات سلسلة التوريد بأبعادها في كل بعد من أبعاد الميزة التنافسـية
(الكلفة ،الجودة ،المرونة،والتسليم) في مجموعـة شـركات قعـوار ،قـام الباحـث بتجزئـة الفرضـية الرئيسـة
إلى أربعة فرضيات فرعية ،وكما هو موضل أدناه.
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الفرضية الفرعية األولى HO1-1
ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لتكامل قدرات سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع
الموردين ،والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة
التنافسية (الكلفة) لمجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى دللة (.)  0.05
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر تكامل قدرات
سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع الموردين ،والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع
الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (الكلفة) لمجموعة شركة قعوار في األردن ،وكما هو موضل
بالجدول (.)13 - 4
الجدول ()13 - 4

نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد لتأثير تكامل قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية (التكلفة)
لمجموعة شركة قعوار في األردن
المتغير
التابع

()R

الرتباط

()R2

معامل

التحديد

F
المحسوبة

بين

ميزة

المجاميع

الكلفة

لمجموعة
شركة

DF
درجات الحرية

5.334

5.112

3.358

البواقي

األردن

الدللة

التكامل مع

3

الموردين

-0.071

-0.559

الدللة
5.578

التكامل مع
80

0.023

الوسطاء

5.308

2.467

5.016

والموزعين

قعوار في
المجموع

*Sig
مستوى

β
معامل النحدار

T
المحسوبة

*Sig
مستوى

83

التكامل مع
الزبائن

5.149

1.360

5.178

*يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى ()  0.05

يوضـل الجـدول ( 4ـ  )13أثـر تكامـل قـدرات سلسـلة التوريـد بأبعادهـا (التكامـل مـع المـوردين،
والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق الميزة التنافسية (التكلفة) لمجموعة
شركة قعوار في األردن .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللـة إحصـائية لقـدرات
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سلســلة التوريــد بأبعادهــا (التكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين) فــي تحقيــق المي ـزة التنافســية (التكلفــة)
لمجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن ،إذ بلـغ معامـل االرتبـاط  )5.334( Rعنـد مسـتوى (.)  0.05
أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)5.112أي أن ما قيمته ( )5.112من التغيـرات فـي تحقيـق الميـزة
التنافسية (الكلفة) لمجموعة شركة قعوار فـي األردن نـاتج عـن التغيـر فـي قـدرات سلسـلة التوريـد نـاتج
عن التكامل مع الوسطاء والموزعين ،كما بلغت قيمة درجة التأثير  )5.431( βللتكامل مـع الوسـطاء
والمــوزعين .وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى اإلهتمــام بقــدرات سلســلة التوريــد ببعــدها
التكامـل مـع الوسـطاء والمـوزعين يـؤدي إلـى زيــادة فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية(الكلفة) لمجموعـة شــركة
قعوار في األردن بقيمـة ( )5.308للتكامـل مـع الوسـطاء والمـوزعين ،ويؤكـد معنويـة هـذا التـأثير قيمـة
 Fالمحسوبة والتي بلغت ( )3.358وهي دالة عند مستوى ( .)  0.05وهذا يؤكد عدم صحة قبول
الفرضــية الرئيســة األولــى جزئيــا ،وعليــه ت ـرفض الفرضــية العدميــة (الصــفرية) جزئيــا ،وتقبــل الفرضــية
البديلة جزئيا ايضا التي تنص على:
وجود تأثير ذو دللة إحصائية لقدرات سلسلة التوريد ببعدها (التكامل مع الوسطاء
والموزعين) في تحقيق الميزة التنافسية (الكلفة) لمجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى
دل لة (.)  0.05
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الفرضية الفرعية الثانية HO1-2
ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لتكامل قدرات سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع الموردين،
والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق ميزة التنافسية (الجودة)
لمجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى دللة (.)  0.05

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر تكامل قدرات
سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع الموردين ،والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع
الزبائن) في تحقيق ميزة التنافسية (الجودة) لمجموعة شركة قعوار في األردن ،وكما هو موضل
بالجدول ( 4ـ .)14
جدول ( 4ال )14
نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد لتأثير قدرات سلسلة التوريد في تحقيق ميزة الجودة لمجموعة شركة قعوار
في األردن

المتغير
التابع

()R2

معامل
التحديد

F
المحسوبة

DF
درجات الحرية
بين

المجاميع

ميزة الجودة

*Sig
مستوى
الدللة

التكامل مع

3

الموردين

لمجموعة
شركة

قعوار في
األردن

5.548

1.350

البواقي

المجموع

85

β
معامل النحدار

0.265

5.121

T
المحسوبة

0.623

*Sig
مستوى
الدللة

5.535

التكامل مع
الوسطاء

5.235

1.166

5.247

والموزعين
83

*يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى ()  0.05

التكامل مع
الزبائن

5.030

5.357

5.725
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يوضـل الجـدول ( 4ـ  )14أثـر تكامـل قـدرات سلسـلة التوريـد بأبعادهـا (التكامـل مـع المـوردين،
والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق ميزة الجودة لمجموعة شركة قعوار
في األردن .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عـدم وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية لتكامـل قـدرات
سلس ــلة التوري ــد بأبعاده ــا (التكام ــل م ــع الم ــوردين ،والتكام ــل م ــع الوس ــطاء والم ــوزعين ،والتكام ــل م ــع
الزب ــائن) ف ــي تحقي ــق ميـ ـزة الج ــودة لمجموع ــة ش ــركة قعـ ـوار ف ــي األردن ،إذ بل ــغ معام ــل التحدي ــد R2
( ،)5.548أي أن ما قيمته ( )5.548من التغيرات في تحقيق ميزة الجودة لمجموعة شركة قعوار فـي
األردن ناتج عن التغير في ممارسة قـدرات سلسـلة التوريـد بأبعادهـا (التكامـل مـع المـوردين ،والتكامـل
مــع الوســطاء والمــوزعين ،والتكامــل مــع الزبــائن) ،وهــو معامــل تحديــد ضــعيف جــدا .وهــذا يعنــي أن
الزي ــادة بدرج ــة واح ــدة ف ــي مس ــتوى اإلهتم ــام بممارس ــة ق ــدرات سلس ــلة التوري ــد بأبعاده ــا (التكام ــل م ــع
المـوردين ،والتكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين ،والتكامــل مــع الزبـائن) يــؤدي إلــى زيــادة فــي تحقيــق ميـزة
الجودة لمجموعة شركة قعوار فـي األردن بقيمـة ( .)5.048ويؤكـد عـدم معنويـة هـذا التـأثير قيمـة F
المحســوبة والتــي بلغــت ( )1.350وهــي دالــة عنــد مســتوى ( .)  0.05وهــذا يؤكــد صــحة قبــول
الفرضــية الرئيســة الثانيــة ،وعليــه تقبــل الفرضــية العدميــة (الصــفرية) ،وت ـرفض الفرضــية البديلــة التــي
تنص على:
وجود تأثير ذو دللة إحصائية لممارسة قدرات سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع
الموردين ،والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في تحقيق ميزة التنافسية
)الجودة( لمجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى دللة (.)  0.05
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الفرضية الفرعية الثالثة HO1-3
ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لقدرات سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع
الموردين؛ والتكامل مع الوسطاء والموزعين؛ والتكامل مع الزبائن) في تحقيق ميزة التنافسية
)المرونة( لمجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى دللة (.)  0.05
.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر تكامل قدرات
سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع الموردين ،والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع
الزبائن) في تحقيق ميزة المرونة لمجموعة شركة قعوار في األردن ،وكما هو موضل بالجدول (- 4
.)15
جدول ()15 - 4
نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد لتأثير قدرات سلسلة التوريد في تحقيق ميزة المرونة لمجموعة شركة قعوار
في األردن

المتغير
التابع

()R2

معامل
التحديد

F
المحسوبة

بين

ميزة

المجاميع

المرونة

لمجموعة
شركة

DF
درجات الحرية

0.072

12.077

البواقي

*Sig
مستوى
الدللة

التكامل مع

3

الموردين

األردن

5.109-

-0.842

الدللة

5.402

التكامل مع
80

0.110

الوسطاء

5.299

2.344

5.022

والموزعين

قعوار في
المجموع

β
معامل النحدار

T
المحسوبة

*Sig
مستوى

83

*يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى ()  0.05

التكامل مع
الزبائن

-5.113

1.014-

5.314

-81-

يوضـل الجـدول ( 4ـ  )15أثـر تكامـل قـدرات سلسـلة التوريـد بأبعادهـا (التكامـل مـع المـوردين،
والتكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين ،والتكامــل مــع الزبــائن) فــي تحقيــق مي ـزة المرونــة لمجموعــة شــركة
قعوار في األردن .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لقدرات سلسلة
التوريد (التكامل مع الوسطاء والموزعين) في تحقيق ميزة المرونـة لمجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن،
إذ بل ــغ معام ــل التحدي ــد  ،)5.572( R2أي أن مـ ـا قيمت ــه ( )5.572م ــن التغيـ ـرات ف ــي تحقي ــق ميـ ـزة
المرونــة لمجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن نــاتج عــن التغيــر فــي قــدرات سلســلة التوريــد (التكامــل مــع
الوســطاء والمــوزعين) ،كمــا بلغــت قيمــة درجــة التــأثير  )5.299( βللتكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين.
وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مسـتوى اإلهتمـام بقـدرات سلسـلة التوريـد (التكامـل مـع الوسـطاء
والم ــوزعين) ي ــؤدي إل ــى زي ــادة ف ــي تحقي ــق ميـ ـزة الج ــودة لمجموع ــة ش ــركة قعـ ـوار ف ــي األردن بقيم ــة
( )5.299للتكامل مع الوسطاء والموردين .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسـوبة والتـي بلغـت
( )12.077وهي دالة عند مستوى ( .)  0.05وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة الثالثة
جزئيــا ،وعليــه ت ـرفض الفرضــية العدميــة (الصــفرية) الثالثــة جزئيــا ،وتقبــل الفرضــية البديلــة التــي تــنص
على:
وجود تأثير ذو دللة إحصائية لقدرات سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع
الوسطاء والموزعين) في تحقيق ميزة التنافسية (المرونة) لمجموعة شركة قعوار في
األردن عند مستوى دللة (.)  0.05
.
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الفرضية الفرعية الرابعة HO1-4
ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لقدرات سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع الموردين
؛ والتكامل مع الوسطاء والموزعين ؛ والتكامل مع الزبائن) في تحقيق ميزة التنافسية
(التسليم) في مجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى دللة (.)  0.05
.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر تكامل قدرات
سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع الموردين ،والتكامل مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع
الزبائن) في ميزة التسليم في مجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى داللة ( .)  0.05وكما
هو موضل بالجدول ( 4ـ .)16
جدول ( 4ال )16
نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد لتأثير قدرات سلسلة التوريد في ميزة التسليم في مجموعة شركة قعوار في
األردن

المتغير
التابع

()R2

معامل
التحديد

F
المحسوبة

بين

ميزة

المجاميع

التسليم

لمجموعة
شركة

DF
درجات الحرية

5.549

1.361

البواقي

األردن

الدللة

التكامل مع

3

الموردين

.132

1.008

الدللة

.316

التكامل مع
261

5.261

الوسطاء

.150

0.770

.444

والموزعين

قعوار في
المجموع

*Sig
مستوى

β
معامل النحدار

T
المحسوبة

*Sig
مستوى

264

التكامل مع
الزبائن

.047

0.414

.685

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى ()  0.05

يوضل الجدول ( 4ـ  )15أثر قدرات سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع المـوردين ،والتكامـل
مع الوسطاء والموزعين ،والتكامل مع الزبائن) في ميزة التسليم في مجموعة شـركة قعـوار فـي األردن.
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إذ أظه ــرت نت ــائج التحلي ــل اإلحص ــائي ع ــدم وج ــود ت ــأثير ذو دالل ــة إحص ــائية لق ــدرات سلس ــلة التوري ــد
بأبعادهــا (التكامــل مــع المــوردين ،والتكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين ،والتكامــل مــع الزبــائن) فــي مي ـزة
التسليم في مجموعة شركة قعوار فـي األردن ،إذ بلـغ معامـل التحديـد  R2فقـد بلـغ ( ،)5.549أي أن
مــا قيمتــه ( )5.549مــن التغي ـرات فــي مي ـزة التســليم فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن نــاتج عــن
التغير في قدرات سلسـلة التوريـد بأبعادهـا وهـي قيمـة ذات تـأثير مـنخفض جـدا ،كمـا بلغـت قيمـة درجـة
الت ــأثير  )0.132( βلتكام ــل م ــع الم ــوردين )5.100( ،للتكام ــل م ــع الوس ــطاء والم ــوزعين)5.100( ،
للتكامــل مــع الزبــائن .وهــذا يعنـي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى اإلهتمــام بقــدرات سلســلة التوريــد
بأبعادهــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي مي ـزة التســليم فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن بقيمــة ()0.132
لتكامــل مــع المــوردين )5.100( ،للتكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين )5.100( ،للتكامــل مــع الزبــائن.
ويؤكد عدم معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( )1.361وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( 
 .) 0.05وهــذا يؤكــد عــدم صــحة قبــول الفرضــية الرئيســة الرابعــة ،وعليــه تقبــل الفرضــية العدميــة
(الصفرية) ،وترفض الفرضية البديلة التي تنص على:
وجود تأثير ذو دللة إحصائية لقدرات سلسلة التوريد بأبعادها (التكامل مع الموردين،
والتكامل مع الوسطاء والموزعين) في تحقيق ميزة التنافسية (المرونة) لمجموعة شركة قعوار
في األردن عند مستوى دللة (.)  0.05
.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والستنتاجات
والتوصيات
( 5ال  :)1مناقشة النتائج والستنتاجات
( 5ال  :)2التوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والستنتاجات والتوصيات
تم التوصل إليها في ضوء أسئلة الدراسة،
يتضمن هذا الفصل مناقشة لنتائج الدراسة التي ّ
وكما يأتي:

( 5ال  :)1النتائج والستنتاجات:
النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:
أولا :النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لتكامل قدرات سلسلة التوريد:
أشارت النتائج إلى أن مستوى قدرات سلسلة التوريد في مجموعة شركة قعوار في األردن
كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.756حيث تراوحت األوساط الحسابية لقدرات سلسلة
التوريد في مجموعة شركة قعوار في األردن بين ( ،)4.187 - 3.505وقد جاءت قدرات التكامل مع
الزبائن بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( ،)4.187يليها قدرات التكامل الموردين بمتوسط حسابي
( .)3.576وفي المرتبة الثالثة واألخيرة ،جاءت قدرات التكامل مع الوسطاء والموزعين بمتوسط
حسابي بلغ (.)3.505
.1

تبـ ّـين أن مســتوى قــدرات التكامــل مــع المــوردين فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن مــن
وجهة نظر أفراد عينة التحليل والدراسة متوسطة.

.2

كمــا تبـ ّـين أن مســتوى قــدرات التكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين فــي مجموعــة شــركة قعــوار
في األردن من وجهة نظر أفراد عينة التحليل والدراسة متوسطة.

.3

أظهرت النتائج أن مستوى قدرات التكامل مع الزبائن في مجموعة شركة قعوار في األردن
من وجهة نظر أفراد عينة التحليل والدراسة كانت مرتفعة.
ويرى الباحث أن هذه النتائج منطقية حيث أن قدرات سلسلة التوريد تتعلق بالتكامل ما بين

الشركات في مواجهة تنسيق المواد وتدفق المعلومات ضمن شبكة المشتريات واإلنتاج والتوزيع في
سبيل ان تحقق الشركات الميزة التنافسية .كما ان تحسين فعالية سلسلة التوريد يتطلب الشراكة مع
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المزودين باإلضافة إلى بناء عالقات حميمة مع العمالء .كما يرى الباحث ان عالقات مجموعة
شركات قعوار في األردن يكون معظم ارتباطها مع جهات خارجية سواء على مستوى الوسطاء أو
الموردين وان التعامل مع موردين في داخل األردن يكون محدود مما يعزز نتيجة ان قدرات سلسلة
التوريد في مجموعة قعوار في األردن جاءت متوسطة في بعديها المتعلق بقدرات تكامل سلسلة
التوريد مع الموردين والوسطاء والموزعين وارتفاعها في بعد التكامل مع الزبائن.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي للميزة التنافسية:
 .1أشــارت النتــائج إلــى أن مســتوى تحقيــق المي ـزة التنافســية فــي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن
كانــت متوســطة وبمتوســط حســابي بلــغ ( ،)3.545حيــث تراوحــت األوســاط الحســابية لتحقيــق
الميزة التنافسية في مجموعة شـركة قعـوار فـي األردن بـين ( ،)3.724 - 3.365وقـد جـاءت
ميـزة التســليم بالمرتبــة األولــى وبمتوســط حســابي ( ،)3.724يليهــا ميـزة التكلفــة بمتوســط حســابي
( .)3.678وفي المرتبة الثالثة جاءت ميزة الجودة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.413وأخي ار وفـي
المرتبة الرابعة واألخيرة جاءت ميزة المرونة بمتوسط حسابي بلغ (.)3.365
تبين أن مستوى تحقيق ميزة الجودة في مجموعة شركة قعوار في األردن مـن وجهـة نظـر أفـراد
ّ .2
عينة الدراسة متوسطة.
تبين أن مستوى تحقيق ميزة المرونة في مجموعة شركة قعوار في األردن مـن وجهـة نظـر
 .3كما ّ
أفراد عينة الدراسة متوسطة.
 .4أظهرت النتائج أن مستوى تحقيق ميزة الكلفـة فـي مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن مـن وجهـة
نظر أفراد عينة الدراسة مرتفعة.
 .5أظهرت النتائج أن مستوى تحقيق ميزة التسليم في مجموعة شركة قعـوار فـي األردن مـن وجهـة
نظر أفراد عينة الدراسة مرتفعة.
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وهو ما يمكن تفسيره بأن مجموعة شركة قعوار في األردن تسعى لتحقيق مزايا تنافسية وذلك
من خالل تحقيق مستوى عال من التسليم لخدماتها بالدرجة األولى ومن ثم العمل على خفض تكلفة
خدماتها للعمالء بالدرجة الثانية مع األخذ بنظر اإلعتبار ميزة الجودة والمرونة دون تأثيرهما على
ميزتي التكلفة والتسليم ،وهو ما يمكن تفسيره بأن الواقع الحالي الذي تواجهه مجموعة شركة قعوار
في األردن فيما يتعلق بسالسل توريدها ينطوي على معدالت عالية من التقلبات والتغيرات في
متطلبات العمالء وتحديات لضمان ما يكفي من التوريد ،األمر الذي يجعل المرونة في سلسلة
التوريد حتمية جديدة ،وفي الوقت ذاته ،فإن الرقابة على تكاليف سلسلة التوريد يتطلب من الشركات
في مجموعة قعوار في األردن العمل اكثر في جعل مرونة سلسلة التوريد أكثر استجابة للتطورات
والتغييرات البيئية.
ثالث ا :النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة:
 .1وجــود تــأثير ذو داللــة إحصــائية لتكامــل قــدرات سلســلة التوريــد فــي بعــد التكامــل مــع الوســطاء
والمــوزعين فــي ميـزة التكلفــة التنافســية فــي مجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن عنــد مســتوى داللــة
(.)  0.05
 .2عــدم وجــود تــأثير ذو داللــة إحصــائية لقــد ارت سلســلة التوريــد بأبعادهــا (التكامــل مــع المــوردين،
والتكامــل مــع الوســطاء والمــوزعين ،والتكامــل مــع الزبــائن) فــي تحقيــق مي ـزة الجــودة فــي مجموعــة
شركة قعوار في األردن عند مستوى داللة (.)  0.05
 .3وجود تأثير ذو داللة إحصائية لتكامل قدرات سلسلة التوريـد مـع الوسـطاء والمـوزعين فـي وعـدم
تحقيق ميزة المرونة لمجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى داللة (.)  0.05
 .4عــدم وجــود تــأثير ذو داللــة إحصــائية لتكامــل قــدرات سلســلة التوريــد مــع المــوردين والزبــائن فــي
تحقيق ميزة المرونة لمجموعة شركة قعوار في األردن عند مستوى داللة (.)  0.05
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 .5عــدم وجــود ت ـأثير ذو داللــة إحصــائية لقــدرات سلســلة التوريــد بأبعادهــا (التكامــل مــع المــوردين،
والتكامل مع الوسطاء والموزعين) في تحقيق ميزة التسـليم فـي مجموعـة شـركة قعـوار فـي األردن
عند مستوى داللة (.)  0.05
ويرى الباحث أن هذه النتائج تختلف والنتيجة التي جاءت بها دراسة ()Lee et al., 2006
التي بينت أن القدرات ذات المستوى العالي إلدارة سلسلة التوريد تؤدي إلى تحسين الميزة التنافسية
واألداء المنظمي .كما أن الميزة التنافسية لها تأثير إيجابي ومباشر في األداء المنظمي .كما اختلف
هذه النتيجة ودراسة ( )Ashish, 2007التي توصلت أن هناك أث ار ايجابيا لقدرات إدارة سلسلة
التوريد في مرونة سلسلة التوريد .ومرونة سلسلة التوريد لها أث ار ايجابيا في الميزة التنافسية .وأن

قدرات إدارة سلسلة التوريد لها أث ار ايجابيا في الميزة التنافسية.
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( 5ال  :)2التوصيات
تأسيسا على الطروحات الفكرية للدراسة وتحليالت نتائجها الميدانية وانطالقا من
نتائجها ،يقدم الباحث التوصيات اآلتية:
 .1قي ــام مجموع ــة ش ــركة قعـ ـوار ف ــي األردن بإشـ ـراك الم ــوردين الرئيس ــين ف ــي العملي ــات التطويري ــة
والتشغيلية لخدماتها لما لهم من أهمية كبيرة في ذلك.
 .2قيــام مجموعــة شــركة قعـوار فــي األردن بمشــاركة شــركائها االســت ارتيجيين بالمعلومــات األساسـية
ذات العالقة بعملياتها الخدماتية والتوريدية.
 .3التأكيــد علــى ضــرورة إيجــاد نظــم مرنــة مــن قبــل مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن لإلســتجابة
بشكل فعال وسريع ألوامر العمالء ،كاألعمال اإللكترونية
 .4أن تعطــي شــركة قع ـوار إهتمــام أكبــر بأنظمــة النقــل والتوريــد المســتخدمة لمــا لهــذه األنظمــة مــن
أهمية في سرعة تلبية طلبيات العمالء.
 .5التأكيــد علــى ضــرورة تــوفير قــدرة لــدى مــوردي مجموعــة شــركة قع ـوار فــي األردن بالتعامــل مــع
التغيير في حجم الخدمات المقدمة.
 .6التأكيد على ضرورة توافر قدرة لدى موردي مجموعة شركة قعوار في األردن لتوفير الخـدمات
اللوجستية ذات العالقة بتسليم الطلبيات.
 .7قيــام مجموعــة شــركات قعـوار فــي األردن علــى زيــادة التعــاون مــع الوســطاء والمــوزعين فــي حــل
المشكالت.
 .8التأكيد على زيادة الروابط الشخصـية بـين مجموعـة قعـوار والزبـائن لمـا يخـدم أهـدافها التسـويقية
في األمد البعيد.
 .9زيادة اهتمام مجموعة قعوار في األردن في عمليات البحث والتطوير من أجل تحديث خدماتها
وخفض التكاليف.
 .15ان تقوم مجموعة قعوار باتخاذ إجراءات أفضل للرقابة على الجودة في أعمالها.
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قائمة المراجع
أول :المراجع العربية
ثانيا :المراجع األجنبية
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قائمة المراجع
أول :المراجع العربية
 البرازي ،تركي دهمان" .)2512( ،اثر إدارة سلسلة التوريد على أداء المنظمة ،رسالةماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط عمان :األردن.
 البكري ،ثامر ياسر .)2558( ،استراتيجيات التسويق ،عمان ،اليازوري للنشر والتوزيع. بن عيشي ،بشير .)2559( ،أثر المسؤولية الجتماعية على الميزة التنافسية فيمؤسسات الصناعية الجزائرية دراسة حالة ولية بسكرة ،جامعة محمد خيضر بسكرة،
الجزائر.
 جاسم ،ماجد .)2515( ،استراتيجيات سلسلة التجهيز وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية(دراسة حالة في مصنع نسيج الديوانية ،مجلة العادسية للعلوم اإلدارية ،مجلد ،12العدد،2
.41
 جواد ،شوقي ناجي ،ومحمد سالم الشموط .)2558( ،إدارة سلسلة التوريد ،عمـان :إثـراءللنشر والتوزيع.
 حسان ،محمد احمد (" .)2559إدارة سالسل المداد والتوزيع" .اإلسكندرية الدار الجامعية. الحضيف ،سليمان بن عبد اهلل .)2512( ،عوامل نجاح تطبيق نظام إدارة سلسلة اإلمدادوعالقتها برضا المستفيدين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ،المجلة
األردنية إلدارة األعمال ،مجلد ،8العدد.1064 ،
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 رسالن ،يسرى عبد الحميد .)2557( ،المعايير األكاديمية للجودة بكليات اآلداب ،النظريةوالواقع تجربة تداب المنيا نموذجا ،المؤتمر السادس لعمداء كليات اآلداب في الجامعات
العربية نحو ضمان جودة التعليم والعتماد األكاديمي ،جامعة المينا ،جمهورية مصر
العربية.
 الرفاعي ،ممدوح عبد العزيز .)2556( ،أساسيات إدارة سالسل التوريد ،مجلة إدارةاألعمال ،جمعية إدارة األعمال العربية ،العدد  ،114مصر ،ص.46
 سماللي يحضية ،بالل أحمد .)2554( ،الميزة التنافسية وفعالية التسيير االستراتيجي للمواردالبشرية ،ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول :التسيير الفعال في المؤسسات
القتصادية ،جامعة مسلية.
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 الشعار ،اسحاق محمد .)2511( ،تقييم أثر ممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراءعلى األداء المالي للمنظمات الصناعية والخدمية في األردن ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
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ص13
 عبد الغنى ،عمرو أبو اليمين .)2555( ،دور اإلنترنت في تغيير االستراتيجيات التسويقيةوتوجه العمالء نحو السوق اإللكترونية ،الملتقى اإلداري الثالث إدارة التطوير ومتطلبات
التطوير

في

العمل

اإلداري،

أيام

35-

29

مارس

2555

http://www.managementforum.org.sa/ar/Default.asp?Do=4&LinkTo
 Display=52الموقع بالسعودية.
 عبيدات ،سليمان .والشاويش ،نجيب ( ،)2551اإلدارة الحديثة للمخازن والمشتريات :إدارةسلسلة التوريد ،دار وائل للنشر ،عمان :األردن.
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عمان العربية للدراسات العليا :عمان ،األردن.
 الكنعاني ،خليل والعلي ،عبد الستار ( .)2559إدارة سلسلة التوريد ،عمان :دار المسيرةللنشر والتوزيع والطباعة.
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المالحق
أولا :أسماء السادة محكمي أداة الد ارسة (اإلستبانة)
ثاني ا :أداة الدراسة (اإلستبانة)
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ملحق ()1
قائمة بأسماء بمحكمي اإلستبانة
الرقم

اللقب العلمي واإلسم

التخصص

الجامعة

1

أ.د .محمد عبد العال النعيمي

نظم معلومات وتحليل بيانات

الشرق األوسط

2

أ.د .ليث سلمان الربيعي

التسويق

الشرق األوسط

3

أ.د .نجم العزاوي

إدارة األعمال

البتراء

4

د .صباح اغا

إدارة األعمال

البتراء

5

د .كامل الحواجرة

إدارة األعمال

فالدلفيا

6

د .إ سعود المحاميد

إدارة األعمال

الشرق األوسط

7

د .علي عباس

إدارة األعمال

الشرق األوسط

8

د .سامر الدحيات

إدارة األعمال

الجامعة األردنية

9

د .ايمن العبداهلل

إدارة األعمال

الجامعة األردنية
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ملحق ()2
اإلستبانة بصورتها النهائية
األستاذ الفاضل
تحية طيبة

يهدف الباحث إلى القيام بالدراسة الحالية الموسومة

" أثر قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية ( مجموعة شركات قعوار في األردن:
دراسة حالة )"

ونظ ـ ار لمــا تتمتعــون بــه مــن خب ـرة ود اريــة فــي مجــال عملكــم ,فــإن الباحــث يتوجــه إلــيكم راجيــا
التكــرم بتعبئــة اإلســتبانة المرفقــة وبيــان رأيكــم الســديد ورؤاكــم فــي مــا شــملته هــذه اإلســتبانة مــن فق ـرات,
أملين وضع إشارة مناسبة أمام الفقرة بمدى إدراككم لمحتواها من حيث ما خصصت لقياسه.
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القسم األول :الخصائص الديموغرافية
 – 1الجنس
أنثى

ذكر
 – 2العمر
 35سنة فأقل
من  39 – 35سنة

من  34 - 31سنة
 45سنة فأكثر

 – 3المؤهل العلمي
دبلوم كلية مجتمع فأقل
ماجستير

بكالوريوس
دكتو اره

 – 4عدد سنوات الخبرة
 5سنوات فأقل

من  15 – 6سنوات

من  15 – 11سنة

أكثر من  16سنة

 – 5المركز الوظيفي
موظف

مدير قسم

مدير مساعد

نائب مدير عام

مدير عام
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القسم الثاني :أسئلة اإلستبانة

الرجــاء بيــان الـرأي بالعبــارات التاليــة لتحديــد مــدى اإلتفــاق بمــا يــرد فــي كــل عبــارة مــن العبــارات

التالية ,علما بأن المقياس لفقرات اإلستبانة سآخذ التدريج التالي:
أوافق بشدة

أوافق

محايد

ل أوافق

غير أوافق بشدة

5

4

3

2

1

أوافق

ت

الفقرة

1

تتشارك الشركة مع الموردين في الرؤية المستقبلية والعمل

بشدة

التكامل مع الموردين
معا
2

العالقة بين الشركة والموردين مبنية على الثقة واإللتزام

3

تعمل الشركة على إشراك الموردين في أنشطتها المختلفة

4

تعمل الشركة على تكوين عالقة مع الموردين طويلة األجل

5

هناك إلتزام من الموردين مع الشركة لفترة طويلة

6

توجد قنوات إتصال رسمية وغير رسمية بين الموردين
والشركة

7

تتبادل الشركة الموردين المعلومات بشفافية ووضوح

8

يقدم الموردون خدمات ما بعد التوريد تتالئم مع متطلبات
الشركة

9

هناك مصداقية لكفاالت الموردين لما يتم توريده

التكامل مع الوسطاء والموزعين
 15هناك عالقة تعاون وثيق بين الشركة والوسطاء والموزعين
 11هناك ثقة قوية وتقارب بين الشركة والوسطاء والموزعين
 12يتم التنسيق بشكل مالئم لألنشطة المشتركة بين الشركة
والوسطاء والموزعين
 13يتم التعاون بين الشركة والوسطاء والموزعين في حل
المشكالت

 14هناك عملية تعلم مشترك تتم بين الشركة والوسطاء والموزعين
 15يتم تداول المعلومات بشفافية بين الشركة والوسطاء

أوافق محايد

ل

أوافق

غير

أوافق
بشدة
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 16هناك تكامل كفؤ بين الشركة والوسطاء والموزعين
 17توجد قنوات إتصال متكاملة بين الشركة والوسطاء والموزعين
 18تحرص الشركة والوسطاء والموزعين على توفير خدمات
الشركة في الوقت المناسب في السوق
 19تحرص الشركة والوسطاء والموزعين على توفير منتجات
الشركة في المكان المناسب

التكامل مع الزبائن
 25تعمل الشركة على حل الشكاوى الواردة من الزبائن بسرعة
وفعالية

 21تعمل الشركة على تطوير عالقات طويلة األمد مع
الزبائن
 22تحرص الشركة على تقديم خدمات متميزة إلشباع حاجات
الزبائن
 23توجد قنوات إتصال رسمية وغير رسمية بين الشركة
والزبائن
 24تحرص الشركة على الحصول على والء الزبائن دائما
 25تحرص الشركة على المعاملة الحسنة مع الزبون
 26تحرص الشركة على القيام بمسل ألراء الزبائن والتعرف
على أذواقهم وأهوائهم لغرض إشباعها
 27تحرص الشركة على إيجاد روابط شخصية مع الزبائن
تخدم أهدافها التسويقية في األمد البعيد

الكلفة
 28تتسم كلفة الخدمات المقدمة من الشركة بأنها اقل كلفة
المنافسة
من الشركات ُ

 29تقوم الشركة بعمليات رقابية دورية على الخدمات المقدمة
من اجل خفض الكلفة
 35تستخدم الشركة وسائل مختلقة من الرقابة في تصميم
خدماتها من اجل إبقاء الكلفة منخفضة
 31تستخدم الشركة مواردها المتاحة بصورة اقتصادية ورشيدة
لخفض التكاليف
 32تستخدم الشركة البحث والتطوير من اجل تحديث خدماتها
وخفض التكاليف
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الجودة
33
وموثقة للجودة
لدى الشركة إستراتيجية وسياسات واضحة ُ
 34تسعى الشركة دائما إلى خفض نسبة المعيب في خدماتها
 35تعمل الشركة باستمرار على تحسين الوعي النوعي لألفراد
العاملين لديها لتحسين الجودة
 36تسعى الشركة إلى جعل مواصفات خدماتها ُمطابقة
للمواصفات والمعايير الوطنية والدولية

 37تحرص الشركة على تصميم خدماتها بشكل متميز

للحصول على اعلى ُمستوى من الجودة في خدماتها
 38تحرص الشركة على استخدام أساليب متطورة ومتنوعة
لتحسين الجودة في خدماتها المالحية
 39تستخدم الشركة أساليب ومعايير متعددة للرقابة على
الجودة

المرونة
 45تتصف المكائن واآلالت التي تستخدمها الشركة بأنها ذات
أغراض ُمتعددة

َ 41يمتلك العاملون في الشركة مهارات ُمتعددة تجعلهم قادرين
على أداء أكثر من وظيفة مهمة
 42للشركة القدرة على االستجابة السريعة للتغيرات البيئية
المختلفة في تصميم خدماتها مما يخدم رغبات الزبائن

التسليم
43
المحددة مع الزبائن باستمرار
الشركة تلتزم بمواعيد التسليم ُ

 44للشركة القدرة على تسليم طلبيات الزبائن في ٍ
وقت أسرع
المنافسين
من ُ

 45تستخدم الشركة احدث النظم في إدارة المخازن من اجل
تامين االستجابة السريعة للتغير طلبات الزبائن

انتهت اإلستبانة وشكرا لتعاونكم

