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Abstract 

Factors affecting the integration of supply chain ,on the 

competitive advantage in the pharmaceutical industry 

Jordanians companies 

Prepared by 

Ghadeer  Mohammad Odeh Alhassan 

Supervised by  

Dr.soud Almhamid  

The study aimed to know   the Factors that affecting the integration of 

supply chain and its impact on the competitive advantage in Jordanian 

pharmaceutical companies.  The study population consisted of all employees 

working at Jordanian pharmaceutical companies Listed in Amman Stock 

Exchange which represents  (13) companies. Because the researcher was 

unable  to get  a list of workers names  as the pharmaceutical companies 

rejected to  disclosing the names of the employees for job confidentiality, , a 

decision was taken to withdraw a convenient sample consist of (181) 

employees. Out of (181) questionnaire were distributed, the researcher was 

able to retrieve (171) questionnaires valid for further analysis.  In order to 

achieve the study objectives, a  questionnaire was designed based on the 

latest studies that are related to the research subject consisted of (33) items. 

A set of statistical techniques were used such as: averages, Standards 

deviations, Skewness, Multicollinearity (VIF), Stepwise Regression, 

Multiple Regression, and Path Analysis. Based on the  data analysis and 

hypotheses testing, the researcher  reached to a set of results among the most 
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are : There is statistical significant effects for learning orientation, 

organizational climate , and e-business technologies on supply chain 

performance.    There is a significant effect for the integration of the supply 

chain competitive advantage .  There is a complete mediating role for supply 

chain integration in the impact of  e-business technologies on competitive 

advantage.   there is a partial mediating role for supply chain integration in 

the impact of learning orientation and organizational climate on competitive 

advantage. Based on the study results, a set of recommendations were 

provided such as: That Jordanian pharmaceutical companies managers and 

activating learning orientation to increase the integration of the supply chain.  

on the Jordanian pharmaceutical companies managers organizational climate 

catalyst to learning and the development of ideas and teamwork to raise the 

integration of the supply chain owned by the level of provision. Must 

Jordanian managers of pharmaceutical companies to provide e-business 

technology and ensure its effective use by workers because of their key role 

in the integration and head of the supply chain. And that the Jordanian 

pharmaceutical companies managers ensure the integrity of the supply chain 

owned by the company because of its role in achieving competitive 

advantage. 

Keyword: Factors affecting the integration of supply chain,competitive 

advantage , pharmaceutical industry Jordanians companies 
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 الفصل األول

لدراسةمقدمة ا  

 ( 1 – 1 ): تمهيد

 ,.Ngai et al) أد ملالا سلالحنلتل نلدغأ لالم دم بل،المنن  هلالكلألنبل،علملالدن ؤل تلال ،ق

؛لا مدد لالدد يل لىلإلدد لإ ددةنفلصددل نلالمنةمددن لإلدد لاال دددجن هلللدغأدد ا ل2711،الددلأسلننزدد ، (2011

لهدنلمدسلخد  لل،الد    ن لالحنزلهل تلالدلب.ل،ل لكلعل لالمنةمن لم،اجههلا تلالدغأ ا ل،اال ددجن ه

 ا،د نبلاله صبل،مة  هلالمخند ل،دجن هن؛لمسل ج لال انأل تلا  ،اقل،دحاأقلالمأ نلالدنن  أه.

،ممنلاللككل ألل سلالمنةمن لدل كل امأهل،ج،للدةن،سلمعلك ،نئهنل تلا  ،اقللم،اجهدهلدلدكل

مددل ددن لال  ددنئس.لالةدد ،فلمددسلخدد  لددد،ا  لالمةل،مددن لاللصأاددهلعددسلالدغأدد ل ددتلا  دد،اقبل،الدغأدد ل ددتل

ا م لال يلأحدملد،اجلل،،ال لمؤالهلللىلالمنةمن لد ة للجمعلال أننن لال  مهل ن ددخلاملالد،ن،ل،جأدنل

دةد دد لإحددلىلالمددل ددن لال دد ، أهللنجددن للا دددخلاملد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأددهالحلأثدده؛لحأددثل سل

ل(.Hsu, 2013مدغأ نل)، انألالمنةمن ل تلا  ،اقل تلة ل،ج،للالة ،فلال أئأهلال

، سلد،جهدن لالمنةمددن لالحلأثددهللل دةتلنحدد،لالدددةلمل،ا،د ددنبلالمهدن ا لال  مددهبل،ددد،ا  لالمنددنخل

مدسل جد لال،زد، لإلد ل  ددللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأدهالدنةأمتلالم ئملللدةلمبلمعلد،ا  ل

لمد، لأس....ال((ل زد حلحنجدهلملحدهلل أدنلنلالمنةمهلمعل أئدهدنلاللاخلأدهل،الخن جأدهل)ال  دنئسبلالةمد أبلا

صدددل نلدلدددكلالمنةمدددن لعلددد لا دكدددةن لالدغأددد ا لالحنزدددلهل دددتل أئدددهلالةمددد ل،اال ددددجن هللهدددنل دددتلال،صددد ل

(لمددسل جدد لدحاأددقلالمأدد نلالدنن  ددأهلالدددتلدم،نهددنلمددسلRoberts and Grover, 2012المنن ددبل)
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إللانألم أدللمدسلال د،ألعلد لالة،امد لالمدؤث نلاال دم ا ل،ال انأل تلا  ،اقل،ل لكبلجنأ لا تلالل ا هل

  تلد،نم ل ل لهلالد، ألل، ث انلعل لالمأ نلالدنن  أه.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها :(1-2)

عل لال غملمسل سلالمأ نلالدنن  أهلاتلالهلفلا  م لالد يلد دة لمنةمدن لالاد سلالحدنلتلإلد ل

مد ل ل ددلهلالد، أدللمدعلنةددملالد،ن،ل،جأدنلالددتلددد  دلدحاأادل؛ل دنسلاله،ائدللالم جدد،نللدسلددحادقلمددنللدملأددملد،ن

المنةمهل  أئدهنلاللاخلأهلمعلالخن جأهلمدسل جد ل سلد،دمد ل ل دلهلالاأمده.ل نلمنةمدن لدحددنجلإلد لد،نمد ل

نةمهددددنلاللاخلأددددهلمددددعلالخن جأدددده؛لل ددددمنسلدددددل قلال أننددددن ل،المةل،مددددن بل،المة  ددددهل أنهددددنل، ددددأسلعم ئهددددنل

أسلالددد أسلدددد  دهملع صدددن لعمددد لمدددعلالمنةمددده.ل،علأدددلبل دددنل،ثأ لمدددسل،م، لأهدددنل،كددد ،نألا عمدددن لا خددد ل

المنةمددن لالأدد،ملدمدلددكلنةددملدالألأددهلدحددد،يلعلدد لص،اعددلل أننددن لمجدد  نل،اللأم،ددسلالحزدد، لعلدد لزدد، نل

،نملهلعسل يلعملأهلمسلعملأدن لالمنةمدهل دتل،صد لصزدأ ؛لممدنلا ددلع لالمنةمدن لإلد لالدغلدبلعلد ل

 ل دلهلالاأمدهلخدن جلحدل،للالمنةمدهلالدالألأدهلال دللمدسلد،نمد ل ل دلهللددلالالما تلالمك،له.ل،ل،سبلندأجهل

الد، أللمعلالم، لأسبل،الةم أ؛لمسل ج لدحاأقلالمأ نلالدنن  أهل،المحن ةهلعلأهن.ل،ل،تلأم،سلالحز، ل

عل ل أننن ل،مةل،من للصأاهل،آنأهلعسل أهلعملأهلدجن أهل ،لغأ لدجن أه.ل،نة ًاللحلاثهلالم، ، بل إنلل

أ ددددحقلإجددد األل ا دددهللل،صددد،فلعلددد ل ثددد لاددد الالد،نمددد ل دددتلدحاأدددقلالمأددد نلالدنن  دددأهلالددد يلد دددة لإلأدددلل

المنةمددن لعلدد لاخددد فل ن،اعهددنل، كدد،نلهنلل ددمنسل انئهددنل،نجنحهددنلمددسلخدد  لاال دكددةن ل،اال دددجن هل

المدؤث نل دتلل ثد لالة،امد لمدنلاد،أ،مسلال ؤا لال ئأسل دت:لللحنجن لعم ئهنلالحنلأهل،الم دا لأه.ل،ل لكب
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د،نم ل ل لهلالد، ألل، ث انلعل لالمأ نلالدنن  أهلللك ،ن لالةنملهل تلزننعهلا ل،أدهل،أم،دسل أدنسل لدكل

لمسلخ  لاالجن هلعسلاال ئلهلالدنلأه:

منل ث لالد،جلل نلدةلمل)نح،لالدةلم(ل تلد،نم ل ل هلالد، أللللك ،ن لالةنملهل تلزننعهلا ل،أهل تل-0

لا  لس؟

لالمننخلالدنةأمتل تلد،نم ل ل لهلالد، أللللك ،ن لالةنملهل تلزننعهلا ل،أهل تلا  لس؟منل ث ل-2

 تلد،نم ل ل لهلالد، أللللك ،ن لالةنملهللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهمنل ث لا دخلامل-3

ل تلزننعهلا ل،أهل تلا  لس؟

 ك ،ن لالةنملهل تلزننعهلا ل،أهل تلا  لس؟منل ث لد،نم ل ل لهلالد، ألل تلالمأ نلالدنن  أهللل-4

ل،ل-1 لالدنةأمت ل،المننخ ل نلدةلم لالد،جل ل ث  ل ت لالد، أل ل ل له للد،نم  لال، أد لالل،  ل ث  ا دخلاملمن

  تلالمأ نلالدنن  أهلللك ،ن لالةنملهل تلزننعهلا ل،أهل تلا  لس؟لد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه

 أهمية الدراسة  (:1-3)

للأللج،انبل امأهلالل ا هلالحنلأهل أمنلأأدت:أم،سلدح

لا امأهلالةلمأه:-0
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 .لل  د لا تلالل ا هل أسلمجم،عهلمسلالمدغأ ا لدملدجنالهنلمسلص د لالل ا دن لال دن اهلعلد لحدللعلدمل

ال نحثددهبلإ لإسلمةةددملالل ا ددن لال ددن اهللددملددنددن، لالة،امدد لالمددؤث نل ددتلد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددللمددسل جدد ل

ل نلالدنن  أهل تلال أئهلالة  أهل ك، لعنمبل،ا  لنأهل ك، لخنص.دحاأقلالمأ

ب.لغنل أهلالل ا ن لال ن اهبلدنن،ل لج،انبلمخدلههلمسلالل ا هلالحنلأهل تل أئن لعم لمخدلههل أن دأًنل

،اجدمنعأًنل،ثان أًنبل،لأسل نل  ، نل سلد،،سلندنئجهنلصن لهلللدد أقلعل لال أئهلا  لنأهل ك، لعنمل،عل ل

  ،ن لا ل،أهل ك، لخنص.ك

ج.لدنن،ل لالل ا هلالحنلأهلل ا ن لدةد  لحلأثهلن  أًنبلحأدثلدهداد لالم،د دهلالة  أدهللمثد لاد الالند، لمدسل

 الم،ا أعلعل لحللعلملال نحثه.

ل.لل أئهلالةم لالحنلأهلده ضلعل لالمنةمدن لعلد لاخدد فل ن،اعهدنبلإأجدنللالدد قل،ا  دنلأبل،المد،ا لل

دم،نهنلمسلال انأل،النجن ل،ل لكبلأز حلمسلال  ، نل حثل امأهلد،نم ل    لالد، ألل،ال،هنأن لالدتل

 الدتلأم،سل سلد نعللالمنةمن ل تلدة أ لصل ادهنللدحاأقلالمأ لالدنن  أهلالمدل، ه.

 ا امأهلالةملأه:-2

سلخ  لدالأململالك ،ن لالةنملهل تلزننعهلا ل،أهل تلا  لسمسلالمد،صعل سلدهأللندنئجلا تلالل ا هل

خن دهلد أقل أامأهلد،نم ل ل لهلالد، أللمسل ج لدحاأقلالمأ نلالدنن  أهبلال يلأنة،سلإأجن ًنلعل ل

ل لاألدلكلالمنةمن ل،، .

ل
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  فرضيات الدراسة  : (1-4)

H01(0.0.:لاللأ،جلل ث لللد،جلل نلدةلمل تلد،نم ل ل لهلالد، أللعنللم د،ىللاللهل≥α.)ل

H02لاللأ،جلل ث لللمن:(0.0.نخلالدنةأمتل تلد،نم ل ل لهلالد، أللعنللم د،ىللاللهل≥α.)ل

H03دتلد،نمد ل ل دلهلالد، أدللعندللم دد،ىللد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهل:لاللأ،جلل ث لال دخلام 

 (.α≤0.0.لاللهل)

H04(0.0.:لاللأ،جلل ث للد،نم ل ل لهلالد، ألل تلالمأ نلالدنن  أهلعنللم د،ىللاللهل≥α.)ل

H05د،ن،ل،جأددنللأد، دددلد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددلل ثدد لالد،جددلل ددنلدةلمل،المنددنخلالدنةأمددتل،ا دددخلامل:لال

ل(.α≤0.0. تلالمأ نلالدنن  أهلعنللم د،ىللاللهل)لا عمن لاإلل،د ،نأه

 نموذج الدراسةأ (:1-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أنموذج الدراسة 1الشكل 

استخدام تكنولوجيا 

 االعمال االلكترونية

 المناخ التنظيمي
تكامل سلسلة 

 التوريد

 التوجه بالتعلم

 الميزة التنافسية

 المتغير التابع

 

 المتغير الوسيط

 

 المتغير المستقل

H01 

H02 

 

H04 

 

H03 

 

H05 

 



 
 
7 

 أهداف الدراسة (:1-6)

ل هلإل لدحاأقلاالالافلالدنلأه:د ة لالل ا

لالدة فلعل ل ث لالد،جلل نلدةلمل تلد،نم ل ل لهلالد، أل. (0

لدحلألل ث لالمننخلالدنةأمتل تلد،نم ل ل لهلالد، ألل (2

  تلد،نم ل ل لهلالد، أل.لد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهل أنسل ث لا دخلام (3

  أه.الدة فلعل ل ث لد،نم ل ل لهلالد، ألل تلالمأ نلالدنن  (4

ا ددددخلامل أدددنسلالدددل، لال، دددأدللد،نمددد ل ل دددلهلالد، أدددلل دددتل ثددد لالد،جدددلل دددنلدةلأمل،المندددنخلالدنةأمدددتل،ل (1

  تلالمأ نلالدنن  أه.للد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه

 حدود الدراسة  (:1-7)

لدنا ملحل،للالل ا هلإل :

ألا ص نمل،المك  أسلالحل،للال ك أه:لدادز لا تلالل ا هلعل ل حثلآ األجمأعلالملأ أسل، ؤ ن .0

لالةنملأسل تلك ،ن لزننعهلا ل،أهل تلالممل،هلا  لنأهلالهنكمأه.

ل.2101الحل،للال مننأه:لأد،صعل سلد دغ قل زلأسلل ا أسلإلنجن لا تلالل ا هلمسلال نهل .2

لا  لنأهل .3 لالممل،ه ل ت لا ل،أه لك ،ن لزننعه ل ت لالل ا ه لا ت لإج اأ ل أدم لالم،ننأه: الحل،ل

 الهنكمأه.

لحددل،للالةلمأدده:لاعدمددل لالل ا ددهلالحنلأددهل ددتلدحلأددللمدغأدد ا لالل ا ددهلعلدد لالل ا ددن لال ددن اهلا .4

 ا لالة صددهل م، دد، لالل ا ددهلمددسلحأددثلالمدغأدد ا ل،الماددنأأسلالم دددخلمهبلحأددثلدددملاالعدمددنلل
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 ,.Jain et al)ل ددتلدحلأددللالد،جددلل ددنلدةلمبل،ل ا دده(ل.2715Ellinger et al)لعلدد لل ا دده

ا ددددخلاملد،ن،ل،جأددددنل دددتلدحلأدددللل(Hsu,2013)لللالمندددنخلالدنةأمدددتبل،ل ا دددده دددتلدحلأددد(ل2015

 ددتلدحلأددللد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددلبل(ل,.2715Ellinger et al)لبل،ل ا ددها عمددن لاإلل،د ،نأدده

  تلدحلأللالمأ نلالدنن  أه.(لMolina-Azorín et al.,2015)ل،ل ا ه

 محددات الدراسةل(:1-8)

ل. ه لزننعهلا ل،أهل ادللاخ لالممل،هلا  لنأهلالهنكمأاصدز  لا تلالل ا هلعل لك ،ن .0

للجمعلال أننن بل،اتلاللدخل .2 لالل ا هلعل لاال د ننهل،ألان ،لمسلالدحأ ل،دة،سلاعدمل لا ت

  تل د نلد، أعلاال د ننه.ل نحثأسلآ األا

 لاحدمن لالحز، لعل لن  هلا د جن لمنخه هلمان نهل ةلللاال د ننن لالم، عهبلإمنللةلملد،  .3

 ال،ص لال،ن تبل ،للةلمل هملم، ، لالل ا ه.

ل،لل .4 لالدنةأمتب لالمننخ ل نلدةلمب لالد،جل لات لالل ا ه لكملدهن لالدت لد،ن،ل،جأنلالمدغأ ا  ا دخلام

لالدنن  أهل،لملددد قلإل لمدغأ ا لمةللهلا عمن لاإلل،د ،نأه بل،د،نم ل ل لهلالد، ألبل،المأ ن

ل،ح لالل ا ه ل نم، ج ل ت لا عمن لللة صن لالمهد  ه ل،م ،ليلنةم ل،الزننعهب لالمنةمهب جم

 االل،د ،نأه.
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 التعريفات اإلجرائية (:1-9)

ل،دتلددددم،سلال نحثدهلمددسلدحاأدقل اددلافلالل ا ددهبلالل دللمددسلدة أدفلمدغأدد ا لالل ا دهلدة أهددًنلإج ائأددًنل

ل:للدم،سلمسلصأن هنل لصهبل،لغنأن لا تلالل ا هلأم،سلدة أفلمدغأ ادهنلإج ائأًنل،،منلأأدت

 أكدددأ لالد،جدددلل دددنلدةلملإلددد ل غ دددهلالةدددنملأسل دددتلكددد ،ن لا ل،أدددهلا  لنأدددهل دددتللتوجههها بهههالتعلم: ا

ا،د ددنبلمهددن ا ل،مةددن فلجلأدددلنلمددسلمزددنل للاخلأددهل،خن جأدددهلدم،ددسلالكدد ،هلمددسلاال ددددجن هل

لللدغأ ا لالحنزلهل تل أئهلالةم .

  :تلددزدفل،ددمأد لمجم،عدهلمدسلالخزدنئصلالدد أكدأ لالمندنخلالدنةأمدتلإلد  المناخ التنظيمهي

 .الك ،ن عسلغأ انلمسلك ،ن لا ل،أهلا  لنأهل هنل

 ادد،لدة أدد لل،زددفلنةددملالمةل،مددن بلأكددأ لإلدد للل:لاسههتخدام تكنولوجيهها األعمههال اإللكترونيههة

كد ،ن ل،دد أاندهنلالددتلد ددخلملد،ن،ل،جأدنلالمةل،مدن بل،االدزدنال للد  دلالة صدن بل،عملأدن ل

لجمنعن ل،الك ،ن لا خ ىبل،الدتل ل، انلدا،مل دحلأللاحدأنجن لمعلا   البل،الا ل،أهلا  لنأه

 ، غ ن لالةم أل، انللانعلنلال أننن لالم،  نلم  اًنلعسلا الالةمأ .

  :صدددل نلالمنةمدددن لعلددد لد،ددد،أسلمنة،مدددهلدددد  دل دددأسلال،ةدددنئفلاللاخلأدددهلتكامهههل سلسهههلة التوريهههد

 عل ة هملال ةض.،الخن جأه؛ل، لكلمسل ج ل  دل،ن هل ع نأل ل لهلالد، أللم

  :صدل نلالمنةمدهلعلد لدحاأدقلالدهد،قلعلد لالمنن  دأسلا خد أسل دتلنهدسلالمجدن لالميزة التنافسهية

لمسلخ  لاغدننملاله صلالمدنحهل تلا  ،اق.
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           الفصل الثاني   

 السابقةاإلطار النظري والدراسات  

 التوجا بالتعلم :(2-1)

 المناخ التنظيمي:(2-2)

 دام تكنولوجيا األعمال اإللكترونيةاستخ :(2-3)

 تكامل سلسلة التوريد :(2-4)

  التنافسيةالميزة :(2-5)
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 : التوجا بالتعلم(6-0-0)
 سلالد،جدلل دنلدةلملاد،لد،لأدلل،ددد،أ ل،دغأأد لل(Huber, 1991; Slater & Narver, 1995)أد ىل

د،جلل نلدةلملاد،لمزدل لللمأد نلالدنن  دأه.ل سلال(Farrell, 2000) ى،أن للأل  الل،المنةمن .ل،منل،أ لال ل،ل

 سلالمنةمددن لالدددتللددلأهنلل جددهلعنلأددهلمددسلالد،جددلل ددنلدةلمللددلأهنلل(Tippins and Sohp, 2003)،أ، ددحل

الال نلعل لمة  هلال  نئسبل،المنن  أسبل،، دعلال د،قبلممدنلأددأحللهدمل  زدهل   د ل دتلاال دكدةن لعدسل

،الد،جللالدةلملأكأ لإل ل،ج،لل،صةهبل،االدجنان ل تلال ،ق.ل ةلل، ننألد،جهن لد اًنللألحلاثلغأ لالمد

 Mavondo)ن عهلللىلالمنةمن لنح،لالدةلملمسلخ  لالد ،لل نلمة  هل،مهن ا لالدل أبلإل  اللالمنةمهل

et.al 2005)ل،أ ىل.(Rhee et al. 2009)للل. سلالد،جلل نلدةلملأكأ لإل لملىلص ، لالمنةمن لللدةلمل

 ;Sinkula et al., 1997;;Rattanaphaphtham and Ussahawanitchakit, 2008)،أ ىل،ً لمسل

Braunscheidel and Suresh, 2009; Yeni,2015; Ellinger et al.,2015)     أددألفلإلى  ن  للوجهىب لىعلو

لمسلث ثهل  ةنلل،ات:

 سلل(Sinkula et al., 1997)االلد امل نلدةلمبل،ال يلأكأ لإل لالاأمهلالمه ، هلعل لالدةلم.لأكأ ل

ل،أ ىل لالدةلأمت. لالمننخ لد،ا   لندأجه لالمنةمه لدحااهن لالدت لالم ن ه لالاأمه لأة،س ل نلدةلم االلد ام

Calantone et al., 2002)ل،منل لالمنةمن . لمهمهلمسل ج ل انأ لا،ل  ، ن ل نلدةلم ل سلااللد ام )

 تلالحز، لعل لمة  هلل سلااللد امل نلدةلملأة،سلملىلصل نلالمنةمهل(Tajeddini, 2009)،أ ىل

لجلألن.

ال ؤأهلالمكد ،هبل،الدتلددةلقل ملىلالد،ا قل تلا  األ كأسلاالدجنتل،الد ،أ لعل لالدةلمل أسل ع نأل

ل لمس ل،ً  ل،أ ى لال ؤأهلل(Baker & Sinkula, 1999; Sinkula et al., 1997)المنةمه.  س
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ل   لجمأع لدحه  ل،الدت لاللاخلأه لاالدزنال  لعل  لد ،  لالحن  لالمكد ،ه لإأجنل ل ج  لمس لالمنةمه  ال

ل سلال ؤأهلالمكد ،هلدةم لعل ل أنلنلج،لنلالدةلأم.ل(Calantone et al., 2002) للدةلم.ل،صلل كن 

لالجلألنل لا  ،ن  لدا   ل ج  لمس لعملأندهن للداأأم لالمنةمن  لا دةلال لملى لأة،س ل،ال ي االنهدن ب

(Keskin 2006; Sinkula et al. 1997). 

 ددتلل ا ددهملالدددتل ج ،ادنل سلاننلددكلحنجددهلإلد لالدن ددأقللاخدد ل( Ellinger et al.,2015) ،أكدأ 

عددنلنلدنةددأملالهأن،دد ل،الحددل،للالدنةأمأددهلمددسل جدد لخلددقلالاأمددهلمددسلخدد  لا دددغ  لالمة  ددهل المنةمددن ل،ا 

عل ل  ، نلالد،نمد لالهةدن ل دأسل ع دنألالمنةمده؛لمدسل جد لدم،دأسل(لGrant, 1996a) الدنةأمأه.ل،أؤ،ل

مة  هبل،أكأ ل، لكلإل ل سلا،د نبلالمة  هلالدنةأمأدهلصدللاللددد جملإلد ل لاأل   د لللكد ،ن لإاللنا لال

(ل سلالددددةلمل2714لبالمننزدددأ ،أددد ىل)ل.إ الحزدددل لعلددد لمةل،مدددن لصأمدددهلأم،دددسلا ددددغ لهنل كددد، ل ةدددن 

الدنةأمدددددتلاددددد،لا ددددددةلاللالمنةمدددددهلللدحدددددلأثلعلددددد لا نةمدددددهل،اإلجددددد اأا ل،الدانأدددددن ل،، دددددعلالمةدددددنأأ ل

(لDickson, 1996 ددخلامهنل دتلدغأد ا لال د،قبل د أادهل د أةهبل، ةنلدهلمدسلحأدثلالد،لهده.ل،صدلل ،دلل)ال

  سلال أئهلالمحه نلللدةلأمل ،فلد نعللالمنةمن ل تلدد،أ لمزنل انل ،هنأن.

 أسباب التوجا بالتعلم (6-0-6)

ل(لإل ل سلالد،جلل نلدةلملصلل الل   ب:(Lin et al., 2008 كن ل

ن لالأن ننأددهل جمددعلالمةل،مددن لعددسلا  دد،اقل،المنن  ددأسبل،نكدد لادد تلالمةل،مددن لصأددنملالكدد ، .0

لاخدد لالمنةمددهل ددأسلاإللا ا لالمخدلهدده؛لممددنلعدد  ل دد صلالدددةلمل،الد،أددفل،الدددد، ل،الدح ددسل

ل تلالةملأن .
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 أنلنلالدةاأللال أئتلندأجهلالة،لمهبل، أنلنلالدةاأللالد،ن،ل،جتل،الدغأ لنح،لاالادمنمل دنلج،لنل .2

االادمنمل نل،مأدهبلممدنل لىلإلد لاادمدنملالمنةمدن ل مة  دهلحنجدن لالةمد أللدل أدهلدلدكللل،س

 االحدأنجن .

(ل ادددلل ، لالمجم،عدددهلمدددسلا  ددد نبلالددددتل ل لإلددد لBaker & Sinkula, 2002 مدددنل)

 االادمنمل نلد،جلل نلدةلمبل،منهن:

لدهل نلمنةمن .ا لأنللالمنن  هل أسلالمنةمن ل،  عهلالدغأ ل تل أئهلاالعمن لالمحأ .0

الدغأدد ا لالد،ن،ل،جأددهبل،خنزددهل ددتلمجددن لال،م أدد،د ل،الدددتل   دد لعلدد لالةددنملأسل دد ، نل .2

 الحز، لعل لمجم،عهلمسلال،هنأا ل،المهن ا ل تلا دخلاملا جه نلالد،ن،ل،جأهلالحلأثه.

 الدغأ ل تلع،ام لاإلندنجلمسل  سلالمن لالمنليلإل ل  سلالمن لاله، ي. .3

   ن أًنللدحاأقلالمأ نلالدنن  أه.لإعد ن لالمة  هلمزل اًل .4

إعددددنألالةدددنملأسل ل،ا ًالمهمدددهل دددتلادخدددن لالاددد ا ا ل دددلاًللمدددسلإزدددلا لا ،امددد لل،سلمكدددن ،هل .1

 ا   اللالةنملأس.

االادمددنملالمد اأددلل ددنلا،ىلالةنملددهلالمدةلمددهل،،جدد،للم ،نددهل ، دد للددلىلالمنةمددن ل ددتلدزددنأعل .6

لالمندجن ل،دالأملالخلمن .
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 يات التوجا بالتعلم( استراتيج6-0-3)

(لاسلاننلكل   علا د ادأجأن لللد،جدلل دنلدةلملأم،دسل سلدد ننادنلالمنةمدن بل2776ال نعليبأ ىل)

ل،ات:

 :استراتيجية التعلم المستمر .0

مسلخ  لد،ةأفلاإلم،ننأن لالمدنحهللدلىلالمنةمدهبلل ن دم ا حأثلد ة لالمنةمهلإل لالدةلمل

 أهل،الخن جأه؛لمسل ج لإك ن لالدةدشلللحز، لعل لالمة  ه.، نلدن أقلمعلالدغأ ا لال أئأهلاللاخل

 : استراتيجية شجيع التعلم التعاوني .6

مدسل،د لل،ائد لالمنةمدهل حأدثللمدجنن ده،اتلع ن نلعسل،ج،للخدهلللددةلمللةمد لمجم،عدهلغأد ل

لأدةن،سل   اللا تلالمجم،عهلمسل ج لالدةن،سلللدةلمللدحاأقلا الافلالم ج،نلمسلالدةلم.ل

 : جية تحفيز القادة للتعلم الفردي والجماعياستراتي .3

جةد لالدددةلملجد ًألاللأدجدد  لمدسل،ةأهددهلالهد للالةنمدد بل، سلعلأددلل سللاال ددد ادأجأهالهدلفلمددسلاد تل

أدددةلمل،أهأددهلإأجددنللددد قلجلأددلنلإللاألعملددلل أ  دد لالددد قبل، سلأ،دد،سلم ددنل ل ددتلداددلأملا  األلدح ددأسل

نللعل لا   الل سلأة،  ،المنلدةلم،تل ،اًألمسلخ  لالددةلملالهد ليل ،لمدسلخد  لالددةلمل لاألا عمن .ل،ا 

الجمدددنعتل دددتلدح دددأسلإنجن اددددلل دددتل لاألا عمدددن ل، سلأدددد،  لالحددد،ا  لالمنلأدددهل،المةن،أدددهلللدكدددجأعلعلددد ل

 الدةلم.
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 :استراتيجية تطوير أنماط فكرية حديثة  .4

مدن ل،جد،للدد قلجلأدلنلمسل ج لا دم ا لالمنةمهل، انئهنل دتلا  د،اق؛لأددلدبل لدكلمدسلالمنة

،حلأثهلللده،أ لمسل ج لالد،أفلمعلالمك،  لالغأ لمد،صةهل، سلدةلللا نمندلالده،أ أهلأ نعلل تلحد ل

لالمك،  ل، نلدنلتلأة  لالد،جلل نلدةلم.

 استخدام تكنولوجيا األعمال اإللكترونية: (6-6-0)

اددد،لمدددسلالمهدددناأملل،د ،نأدددها ددددخلاملد،ن،ل،جأدددنلا عمدددن لاإلل(ل سلمههددد،مل2714أددد ىل)كدددحندأ بل

ا ددخلامل(لا الالمزدلحل تلمحن،لدهلدمأأد ل نكددهل1997عنمل)ل(IBMالحلأثهبلحأثلا دخلم لك ،هل)

ا دددخلاملد،ن،ل،جأددنل(لIBMعددسل نكدددهلالدجددن نلاالل،د ،نأددهبل،صددللع  دد ل)لد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأدده

ا عمدددن لالممأددد نلمدددسلخددد  ل  ددددلالدددنةمل أنهدددنلمدددلخ لمد،نمددد ل،مددد سللد، أدددعلصأمدددهللا عمدددن لاإلل،د ،نأددده

 نلةملأدن لالددتلدفنهدد لمدسلخ لهدنل نكدددهلا عمدن لالج،ا أددهل د أادهلم  ددهل،م نددهل، ن ددخلاملد،ن،ل،جأددنل

لاإلند ن .

ادتلمحن،لدهللدم،دأسللا ددخلاملد،ن،ل،جأدنلا عمدن لاإلل،د ،نأده سل( Finger et al., 2000)،أد ىل

مسل ج ل سلدا،ملمؤ  ن لا عمن ل نلةم لعل لا دا ن ل،لإ  ن لك ،ن لاالدزنال لللةم لال،د ،نأًن؛ل

ددد قلعلأددلنللدح ددأسلالةمدد بلل أددنلنللا دددخلاملد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأددهالمةل،مددن بل حأددثلداددلمل

 ل،لخهددضلد،ددنلأفلعملأددهلجمددعل ،لنكدد لالمةل،مددنلمدد لعلدد ل  ددعلم ددد،ىلخلمددهلالةمدد أبالةاالندنجأددهبل

الدنن  ددأهلللمنةمددهل حأددثلد،دد،سلالمنةمددن لالدددتلدادد،مل أعمنلهددنلال،د ،نأددًنلصددنل نلدة أدد لالاددل نللالمندجددن بل

لةنئ اددنبل نإل ددن هلإلددد ل س،ل ،ثدد لمدددسلنل ل ، ددد بل،ل ددمسلصدنعددن ل ددد،صأهل ، ددععلدد لالمنن  ددهل كدد،
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أةم لعل لد هأ لالةملأن لالدجن أهلللمنةمهلمسل أعبل،لكد اأبللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه

لهللل  نئسل،غأ ان.،لخلم

نهدنلع دن نلعدسلمنة،مدهل ل دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه(لال2776بل،أنة ل)الد، أدتل،الة ق

،،نددهلمددسلال نددد لالدحدأددهللد،ن،ل،جأددنلالمةل،مددن ل،الدد أادددن لال  مجأددهل،د،ن،ل،جأددنلاإلند نددد بلإل،د ،نأددهلم

ا نكدددددهل،الةملأددددن ل،زددددنعل،دد أددددقلل،دانأددددن لال،أددددبلالدددددتلد دددده لعملأددددهلد ددددنل لالمةل،مددددن ل،دد أددددق

لا د ادأجأن لا عمن ل ك، ل،هؤل، ةن .

 سلدلةددددبلل، ًالمهمددددًنلل دددددخلاملد،ن،ل،جأددددنلا عمددددن لاإلل،د ،نأدددده(ل سلال2712بل،أدددد ىل)المحنمأددددل

ا دددخلاملادد تللالس، لددكلل، ةددناًلللدحاأددقلالدهددنع  لال كدد أهللاخدد لالمنةمددهلالدددتلدادد،للإلدد ل لاأل   دد ب

 سلأ،جدددللإلددد لخلدددقلمندجدددن بل ،لخلمدددهلجلأدددلنبل ،لدغأأددد ل ئأ دددتل دددتلعملأدددن ل نكددددهلأم،دددسللا نةمددده

.ل،أد ىلد،ن،ل،جأدنلا عمدن لاإلل،د ،نأدهلا   لالمهدن ا لال د ، أهلال ددخلاما عمن لالمخدلههل تلحن لد،ل

ا ددخلاملد،ن،ل،جأدنلاننكلمؤ  ن لدد قلمجم،عدهلمدسلالدنةملالخنزدهل دتلإددن ل(ل سل2714كحندأ بل)

ع ددد لا ددددخلاملاالند نددد ل،كددد ،ن لاالدزدددنال ل، لدددكللددد  دلعملأندهدددنل    دددهلمدددعللاإلل،د ،نأدددها عمدددن ل

لعم ئهنبل،الم، لأس.

دةمدد لعلدد ل  دددلمنةمدددأسل ،للا دددخلاملد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأدده(ل سلHsu,2013،أدد ىل)ل

أدنمل ةملأدن لال أدعل،الكد األ،الال ،ث ل، لكلمسل ج ل لاألا عمن لال،د ،نأًنبل،د نل لالمةل،من لإل،د ،نأدًنب

دةمدد لعلدد لإكدد اكللا دددخلاملد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأدده(ل سل2714،مددنل،أدد ىل)كددحندأ بللإل،د ،نأددًن.

الم،ا لل د قلجلألنبل،م د، ن؛للخلقلمأ نلا د ادأجأهلدؤليلإل لخلقلمأد نلدنن  دأهل،ا دحهلد دددأعلمدسل
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أدثلدزد حلالحدل،لل ددأسلكد ،نألا عمدن لمدكدن ،هلمددعلخ لهدنلالمنةمدهلالدمدلللخدن جلحددل،لانلالدالألأدهل ح

ل ة هنلال ةض.

 :( مستويات تطور استراتيجية األعمال االلكترونية6-6-6)

اللأحزدد ل ددتلالمنةمددهلم نكدد نبل دد لإسللاإلل،د ،نأددهإسل نددنألا عمددن ل(ل2714كددحندأ بلأدد ىل)
لات:لاننلكلم د،أن للدد، لا د ادأجأهلا عمن لاالل،د ،نأهبل،ا تلالم د،أن 

(ل سل ةضلالل،ائ ل،ا ص نمل ز، نل  لأهل ن دخلاملPile,2000م د،ىلالدج أبلا ،لت:لأ ىل)

 ددتل ةددضل عمددن لادد تلالددل،ائ لللإلند ندد ا ددد ادأجأن لد،ن،ل،جأددهلددمثدد ل ددتلدد أاددن لمحددللنل،منهزددلهل

حدددللنللألعمدددن ل،ا ص دددنمبل،اددد تلاال دددد ادأجأهلاللددزددد ل نال دددد ادأجأهلالةنمدددهلللمنةمدددهل ،ل ن دددد ادأجأهلم

مسللأ  ل(ل سلا تلالدد أان لTurban et al., 2004االل،د ،نأهلعل لم د،ىلالمنةمهل،، .ل،أ ىل)

ل مسلاادمنمن لمسلاإللا نلالةلأن؛ل،له اللملأدملإل اجهنل تلاال د ادأجأهلالةنمهلللمنةمه.

لددتلأدددملإ الدحاددقلالنجددن ل ددتلم ددد،ىلالدج أددبلا ،ل( 2104كددحندأ بل)م ددد،ىلالد،نمدد :لأدد ىل

االنداددن لإلدد لمددد،ىلالد،نمدد بلحأددثلأدددملإلمددنجل،د،ةأددفلا عمددن لاالل،د ،نأددهللددلعملا ددد ادأجأهلالمنةمددهل

الحنلأهلمسلخ  لدحاأقلالد،نم لع  لا ص نملال،ةأهأهبل،أ،،سلالد ،أ لا  ن تل تلا الالم د،ىلعل ل

 سل( Kettinger and Hackbarth,0999) دحاأقلاللعملالم نك لللةملأدن ل،ا نكددهلالحنلأده.ل،أد ى

  المنةمن لد د، لإل لل،ا علعلألنللد نتلا عمن لاالل،د ،نأهبل،منهن:
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ل  جحأهل أنلنلاإلأ الا .

لمؤا  نلنمن جلا عمن لالحنلأه.

لاحدمن لدخهأضلالد،نلأف.

 ندلل دتلاد تلالم حلدهلأجد يلا ددخلاملد،ن،ل،جأدن لمدةدللنلمثد لالد دنل ل(ل2714كدحندأ بل)،أ ىل

تللل أنندن بل،الناد لاالل،د ،ندتللألمد،ا بل،ددنجحلالمنةمدن ل دتلاد الالم دد،ىل دتلدحاأدقلالمأدد نلاالل،د ،ند

لالدنن  أهل تلعملأن لالك اأ.ل،دلةبلد،ن،ل،جأنلالمةل،من لل، ًال  ن أًنل تلنجن لالمنةمن .

 (م د،ىلالدح، :لأد ىلLord,2000ل سلاالندادن لمدسلم دد،ىلالد،نمد لإلد لم دد،ىلالدحد، لأددلدبلمدنل)

 للألت:

 .همًنل،نمً ل،،ا حًنللجمأعلعملأن لالمنةمه  

 ا أس.لمج هملالةملأن ل،الة صن لمعلالمنن  أسل،ا 

 ا (ل،ال  ،س.لمجالههملال،ا حللد أةهلالة صهلالد نللأهل أسلال نئعل)ا 

(ل سلالمنةمدددهلدةمددد لعلددد لدأأأدددللم،صههدددنلالدنن  دددتلمدددسلخددد  لا ددددةمن ل2714،أددد ىل)كدددحندأ بلللل

ا عمن لاالل،د ،نأهل،د،جلل ئأ تل مسلاال د ادأجأهلالةنمهلللمنةمهبل،داد،ملالمنةمدهلعلد لا د ادأجأهل

ا أسل،الك ،نأل، ننألمنة،مهل نعلهبل،د،د،سلاد تللمجد، أعلم د،ىلالة صن ل،االدزنال لمعلال  نئسل،ا

لالة صدددن لعلدددد لل جدددهلعنلأددددهلمدددسلال، دددد، ل،صدددنل نلعلدددد لدحاأدددقلالثاددددهل دددتلدةددددنم  لمنةمدددهلا عمددددن 

االل،د ،نأه.ل،منل سلم امنهلا عمن لاالل،د ،نأهل تلالمنةمهلد أ لا د ادأجأهلمأل، هل، ا لص د، ل،ا دعبل

، تلاد الالم دد،ىلأ،د،سلاندنكلا د دندللاخلدتل، أد ل دأسلعننزد ل ل دلهلالاأمدهل زد، نلد ده لإلد لددل قل

للللاإلأ الا .
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  :( مراحل األعمال االلكترونية6-6-3) 

ل سلاننكل   علم اح لدم لKettinger and Hackbarth,1999أ ىل) لا عمن لاالل،د ،نأه ه(  ا

ل،ات:

 تلا تلالم حلهلأج يلدأاأ ل،نل للل ا هلا عمن ل م حلهلالدمهألللألعمن لاالل،د ،نأهلا عمن :ل.0

االل،د ،نأهل،دالأملاالصد احن ل،النزحل زلللاال دخلاملا    لله تلا عمن بل،دحلأللآلأن لالدح، .ل

ا تلالم حلهلأج يلالد ،أ لعل لدحلألل ؤأهلالمنةمهلالمدةلاهل ن عمن لاالل،د ،نأهبل،ا الالدحلأللل، ت

ل ،ل امأهل، أ ن؛ل، لكل   بل سلالهلفلالةنمل،ا الافلددحللل تل ،ألا تلال ؤأه.ل

لالزننعهلل.2 ل أئه لعل  لالد ،أ  لمسلخ   لال أئه لأج يلدحلأ  لالم حله لا ت ل ت لالدكخأص: م حله

  أئهلاللاخلأهلللمنةمه.،ال

م حلهلالدح  لاالل،د ،نتللم،ا، هلا عمن لاالل،د ،نأه:لإسلالهلفلا  ن تلله تلالم حلهلا،ل ننألل.3

لإل ل لدؤلي لاال د ادأجأه ل،ا ت لالدالألأهب لا  نلأب لمس ل لاًل لاالل،د ،نت لالدح   لا د ادأجأه ،دد،أ 

،دةم لعل لدم،أسلالمنةمهلمسلاالند قل،انئلللإحلاثلدغأأ ا لج  أهل تلا عمن ل، تلنمدلالده،أ ب

 تلمجن لمحلللمسلمجنال لالمندجن ل ،لالخلمن .لحأثل سلدحلأللا تلاال د ادأجأهلأأدتل ننًألعل ل

الدتلدم،سلالمنةمهلمسلاعدمنللا د ادأجأهل نعلهللألعمن لاالل،د ،نأهلم دهألنللSWOTندنئجلدحلأ ل

لأدةلقل نلج،ل انبلالد،ن،ل،جأهل،مسلاله صلالمدنحهل تلا  ،اقلاالل،د ،نأهلمسلناندلالا،نل،خنزهلمن

ل) ل،أؤ،ل لأج يلKettinger and Hackbarth, 1999اال د ا أه. لالم حله لا ت ل ت لانل لعل  )

لاال د ا ن ل لاخد ن  ل ج  لمس لال أنن أ،؛ لدد،أ  ل،  ل،ب لال انتب لالةزف ل  ل،ب ا دخلام
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لا  لدحلأل لأج ي لالم حله لا ت ل، ت ل،ا  ،اقلاال د ادأجأهب لاالل،د ،نأه للألعمن  لاال د ادأجأه الاف

 الم دهل ه.

 (ل سلا تلالم حلهلد ، لعل لالةلأللمسلا م، لمسل امهن:Morath,2000م حلهلالدح، :لأ ىل).ل4

 دحلأ لالهج،نل أسلا د ادأجأهلالهج،مل،اال د ادأجأهلالحنلأه.

 ل ا هل،دحلأ لعننز ل،م د،ىلاال دةلاللللدغأأ .

 لأ لعننز لالةنئلل/ال،لههل/المخند ن.ل ا هل،دح

ل نلد،ن،ل،جأن ل لدأأأل لإل  لدحدنج لاال د ادأجأه ل،ا ت لاال د ادأجأهب لدنهأ  لعس لدة   لالم حله لا ت ، س

ل تل ل، أ ن ل ا ل امأه لعننز  ل،  عدل لالدغأأ  ل،أ،،سلحجم ل لإحلاثلدغأأ ا لج  أهب ل،ا  الجلألنب

 عملأهلالدنهأ .ل

 .استخدام تكنولوجيا األعمال اإللكترونية ( الفوائد المستمدة من6-6-4)

ا دددخلامل(ل سلا  دد نبلالدددتلل ةد لالمنةمددن ل ددتلجمأددعلالادنعدن للل ددلأل ددتلHsu,2013أد ىل)

ا ددخلاملد،ن،ل،جأدنلا عمدن لاتلالحنجهلإل لدحاأدقلالمندن علالمةد ،نلإلد للد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه

لم امنهلالمنن  أسل   عه.لل،مسلا تلاله،ائل:لال  ، أه؛للل انأل ،لعل لا ص لاإلل،د ،نأه

 أدددنلنلالم أةدددن ل،دالأددد لد،دددنلأفلالخدددلمن ل،دالأددد لخ دددن نلال  دددنئسلمدددسلخددد  لال دددمن لللمنةمدددهل 

 .(Lucia-Palacios, et al., 2014) ال،ز، لللمةل،من ل،ال أننن لالحاأاأهلعسلا  ،اقل،ال  نئس

 دالأ لال،ص لال  مللخلمهلالةم أ (Chaffey, 2011). 

 أنلنلاله زهلللمنةمن لالزغأ نل،ال، أ نلللمنن  هل تلا  ،اقلالةنلمأه  (Chaffey, 2011).  
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 ا دخلاملاالند ن للدد أقلصل ا ل    لالد، أللمسلخ  ل  دلعملأندهنلمعل  نئنهنل،م، لأهن 

(Lucia-Palacios, et al., 2014) 

 

 ل لعملأن  لدد،أ  لخ   لمس لاالل،د ،نت لالد ،أق لللمندجن ،هنأن ل،الخن جأه لاللاخلأه  الد ،أج

(Lucia-Palacios, et al., 2014) 

 

 المحن،لهل تل ننألع صن ل أسلال  نئسبلالم، لأسبلالم،ةهأسل،الك ،نأ (Chaffey, 2011 and 

Lucia-Palacios, et al., 2014).  

 

سلالددددد، لال ددد أعلال أسلأمدل،ددد،سلالمة  دددهلأحددددنجلإلددد لمددد،ةه  ددددخلاملد،ن،ل،جأدددنلا عمدددن لاإلل،د ،نأددده،ا 

،المهددن ا ل ددتلا دددخلاملاالند ندد بل،أحدددنجل،دد لكللدددل أبلالمدد،ةهأسلعلدد لاإلجدد اأا لالمد ةددهل ددتل لاأل

 Kolarić) ا عمن لمسلخ  ل نةمهلالك ،ن ل،دح لإك ا هن.ل،لنجن لا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لأ ى

et al., 2012) إللا نلالةلأددنلمددسل جدد لدحاأددقلادد ال نددللأجددبل سلأ،دد،سلاننلددكلدةددن،سل،الددد املمددسلص دد لا

الد،ن،ل،جأدنلالجلأدلنلدةمد لعلد لدد، أ لالهد صلللكد ،هلمدسلخد  ل سل( 2714كحندأ بل) النجن .ل،أ ى

دح أسلال،هنأنبل،د، دأعلنددنقلاندكدن انبل،د ل لدكل د،لهدهلننألع صن لدهنعلأهلمعلالةم أبلالم، لأسبل 

ا تلاله صبلدز حل ،ثد لع  دهلللهكد لإ ال، دعلمنخه هلجلًا.ل، سلالك ،ن لالدتلدخهقل تلاغدننمل

المنن  أسل نه دهمل ،اًلل دتلال د،قلاإلل،د ،نأده؛لصدللأ،د،سل دتلنهنأدهلالمددنفل ج د  لعلد لالمكدن ،هل دتل

  الدجن نلع  لاإلند ن لمسلص  لالمنن  أسل ،لالةم أ.

 : المناخ التنظيمي(6-3)
 ( مفهوم المناخ التنظيمي6-3-0)

 سلالمندنخلالدنةأمدتلاد،لمجم،عدهلمدسلالخزدنئصلالان لدهلللاأدنسل دتل (Holloway, 2012) أد ى

 أئهلالةم ل ك، لم نك ل ،ل كد، لغأد لم نكد لمدسلص د لالمد،ةهأسلالد أسلأةملد،سللاخد لال أئدهلالدنةأمأدهل
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 أندلل نمدندلمد،د  نلمدسل (Aiswarya and Ramasundaram, 2012) الددتلددأث ل،دحهد ل دل،،هم.ل،أة  دل

 سل (Moghimi and Subramaniam, 2013) نع لالددتلدمأد لا عمدن .ل،أنةد ال دل،كل،الم،اصدفل،المكد

المندددنخلالدنةأمدددتلأكدددأ لإلددد لالادددأمل،المةدادددلا لالددددتلادددتلغأددد لم ئأدددهل،ل،دددسلم،جددد،لنل دددمسل دددل،،أن ل

الم،ةدددفل دددتلالةمددد .ل،أمثددد لالمندددنخلالدنةأمدددتل،أهأدددهلكدددة، لالمددد،ةهأسلعدددسلجددد،لالةمددد ل دددتلالمنةمدددهل

(Kanten &Ülker,2013) .  سل ندلللددد،أ لالمنةمدهبل إندللمدسلال د ، يلجةد لالمد،ةهأسلأكدة ،سل،أد، 

لالم،ةهأسلاملالم،ا للال ئأ أهلللمنةمه.ل نعد ن  نل  نل

 نددللمددعلدغأأدد لال ددأنن أ،ان ل ددتلاالصدزددنللالةددنلمتبل،ا  ال،نندد ل (Choudhury, 2011)،أدد ىل

 ل أئددهلعمدد لزددحأهل،ددد، أ ل ةلأهددنل سلدةمدد لعلدد لدة أددمهنأددلل،م د،دد تللأددهالكدد ،ن لد أددلل سلدزدد حل ،

 المننخلالدنةأمتلالجأللحد لاللأد لللالم،ةهأسل تلإةهن لال ل،،أن لاإلأجن أه.

 

 ( خصائص المناخ التنظيمي6-3-6)
(ل نللاننلكلالةلأللمسلالخزنئصلالدتلأدزدفل هدنلالمندنخل2777المغ  تبل ;2717كنمتبأ ىل)لل

لالدنةأمتبل،منهن:
  دت ، نلددنلت المنةمده  دت المد،ةهأس ،صدأم إدجنادن   دت نكد نم   زدأغه الدنةأمدت أدؤث لالمندنخ .0

ل ل،،أندهم.

 ، دأد  ندل المنةمده  دت ال كد أه المد،ا ل  ن،عأده الدنةأمتلال يلأدأث  الح ن أهلالةنلأهلللمننخ .2

 .اله ل ال،ةأههل،حنجن    ، أن   أس

 لأدللال أن دن دح خد   مدس الدنةأمدت المندنخ زدأنغه  دت ًنل  ن دأنًل دلة الةلأدن اإللا ن دمدن س .3

 دد ننان. الدت الهل هه خ   مس ،، لك بادجنان  مس ،منلدحملل للةم  ،النةم
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 ،ال اللاخلأدهب الةم    أئه الماد نه الزهن ل،ال من  مس مجم،عه عس الدنةأمت المننخ أهزح .4

 ادهن.،مدغأ ل  ةننز ان ال أئهلالخن جأه عس أهزح

 علد  الدنةدأم اخد ل،ل خدن ج أدل،   مدن ل أئدها ددةلدق حأدث ال أئدهب أمثد  الدنةأمدتلال المندنخ .1

 الدنةأمل اد. لاخ  أل،   من الدنةأمت المننخ أدةلق ن أنم ال،ا عب الم د،ى

 انة،دنس  هد، اله، ي م م،نهم إدن   ت ا كخنص دجن،ب خ   مس الدنةأمتلأدأد  المننخ .2

 .لل ل،ك ل،لح ، ع عل  دةم  الثان ه  من م نك ن ال ل،ك عل  المننخ أؤث  ،من للثان هب

 ( أهمية المناخ التنظيمي6-3-3)
 صدل ن علد  الم نكد  ددأثأ اللخد   مدس دددأد  الدنةأمدت المندنخ  امأده (لإس2774أد ىل)  دمتبل

 ددأثأ  ل لدل الدنةأمدت المندنخ  س ،حأدث ، نعلأدهب المنكد،لنل ،هدنأن ا ادلاف ،دحاأدق إنجن  عل  المنةمه

 ال دل،ك  دت م نكد ن  إندللأدؤث  ، نلددنلت للأهمبلدجنان ،االاإلل ا،ن ل ل ع،ل الم،ةهأس  لاأ عل  ،ا ح

ل.نجن ل،دد، لالمنةمن   ت الهةنله ا   نبلال ئأ أه ا،ل حل الدنةأمت المننخ  س يل  الدنةأمت.

علد لد أةدهل الدةد ف اد،لالدنةأمت المننخ ،،زف ل ا ه (لإسلالهلفلمس2778،أ ىل)الدأببل

 ،منناج ،الدز، ا  لل ا،ناإلل،دل،أس إل لد،زأف الد،ز ،ل الم،ةهأسب عل  دأثأ ت ،ملى ،نمد لةم ا

 إعدلال  دت الم دننلن مدسل جد ، لدكل الةمد ؛ صددن   دت ال دةف ، ،جدل الاد،ن نادند عدس لدلأهم الده،أد 

 غأد  مد،ةهأس الد ليأللدكد،أ  الدنةأمدت المندنخ أه دت  ادل اإللا أدهب اإل دد ادأجأهللل،حدلا  الخددد

  دت لأل،ام لاالنزأن  ،للاالن  ند علم مع ا خ أس مع لدةنم  تلا مه  أس غأ  أ،،ن،ا ،صل منةمأس

 .،اج ندهم  لاأ
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 المدغأد ا   ادم  حدل ،،ندل  ت الدنةأمت المننخ  امأه إجمن  (ل نللأم،س2777،أ ىل)المغ  تبل

ل لأل  نبلالدنلأه:لالمنةمه لاخ  الهنمه الدنةأمأه

لةأهت.ال،ل  لائهم م د،ى الم،ةهأسلمسل ج لدح أس ،مؤا  ن دة أ  .0

 المنةمه. لاخ   نلم،ةهأس الم د ده الج،انب مس الةلأل ،ك   إل اك عل  المؤا  ن .2

 خ لهدن مدس ،الددت الخن جأدهللهدن ،ال أئده المنةمده  دأس أةد  لالمننخلالدنةأمتلا،لناددهلال،زد  .3

لالخن جأه. الة،ام  ، أس الم،ةهأس  أس الدهنع  أحلث

مدسللال د أةه الد دلال  ،م،اجهده للمكد،   جدهمةنل إلد  الد،زد  خ لل مس للمنةمه أم،س نهج .4

 .،نم   ك،  ا لاأ م د،ى دح أس  ج 

 ( أبعاد المناخ التنظيمي3-4)
 . (Riggle, 2007; Pena-Suarez et al., 2013) لدأسلاندنكلإجمدن لعلد ل  ةدنللالمندنخلالدنةأمدت

ةأمدتلاد،لا دد أنسلالمندنخل سل حدللالمادنأأسلالمة ، دهل  ةدنللالمندنخلالدن( .(Kanten & Ülker,2013 أد ى

 ,Mok and Au-Yeung) ،أد ىل.((Litwin and Stringer,1968 (لمدسلخد  لل ا دهOCQالدنةأمدتل)

2002; Giles, 2010; Holloway, 2012)  ) ،سل  ةنللالمندنخلالدنةأمدتلزدنه ل دتلثمننأدهل  ةدنلبل،ادت:لل 

ل،ا  بلالمخند نبلالحمنس(.بلالحااللد ام)الهأ، لالدنةأمتبلالمةنأأ بلالم ؤ،لأن بلاللعمبل

لا تلالل ا هبل هت:لال ةنللالدتلصأ  ل تا منل
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 : اإلنصاف _أوالً 

ل(ل سلاإلنزنفلا،لدز، ل سلالممن  ن لالدنةأمأهلمنزههل،لأسلدة هأهل،الBock et al.,2005أ ىل)

، لالةنمدهلمدال هبل،ا الأ نتلالثاهل أسلا ع نأللاخ لالمنةمدهل، نلددنلتلدةمد لعلد لالدغلدبلعلد لالمكدن

إلد ل سلاإلنزدنفلادد،لل(Wasko and Faraj,2000; Burgess, 2005)  نكد لالمة  ده.ل،أنةد الم د ددهل

إلدد ل نددللإ ال،ددنسلل(Hislop, 2003) محدد، لالدد يلد د،دد لعلأددللالمنةمددن ل ددتلنكدد لالمة  ددهللاخلهددن.ل،أكددأ 

إنهمل ،فلأز ح،سل ،ثد لالم،ةهأسل تلمنةمهلمنلأةدال،سل نهملأدملداأأمهمل،م،ن أدهمل د أاهلعنللهبل 

ندنجدًنل دتلمنةمدندهم.لعلد لاد الالنحد،بلأد ى  سلاإلنزدنفلل(Bartol and Srivastava, 2002) م دنامهل،ا 

 Jainأةم لعل لم نعلنلالمنةمهل تلدنةأملالم،ادنهل، ننألالثاهل أسل ع دنألالمنةمده.لل،ا،د ابلأد ىل)

et al., 2015للاخد لالمنةمددن بل دأ،،سللددلأهملمأد ل ، دد(ل سلعندلمنلأددل كلالةدنملأسلللةلالددهل دتلالمنددنخل 

ل.لل نخ ادل تلا نكدهلالدنةأمأه

 : االبتكار _ثانياً 

أةد دد لاال د،ددن ل،ةملأددهلدهنعلأددهلد ددة لل  دددهنلنلمددسلالهدد صلالجلأددلنلالدددتلدحددن، لخلددقلكددتأل

علد ل، نلن  هلللمنةمن لمسل ج ل سلد ا لم د،د نبل إندللأدةدأسلل. (Garcia and Calantone, 2002) جلأل

 ع ددنألالمنةمددهلدكددجأعلدددل قلالمةل،مددن لالمهددد، بل، سلد،دد،سلم،جهددهلالد ،أدد لعلدد لالدددةلملالمنةمددت؛ل

ث دن لصدأمل أدنلنلا عمدن   Slater, 1997; Hurley) ،دة أ لالم ،نهل تل ،دأسلالةم ؛ل،دأأأدللالمخدند نبل،ا 

and Hult, 1998; Roth, 2003; Bock et al., 2005) .بلاال د،دن  يلأ ،د لعلد ل، تلالمندنخلالدنةأمدتلالد

 تلالغنلبلمدنلأدلدبلمدسلالمد،ةهأسل سلأد،صةد،الالدغأد ا بل، سلأ دة لالمد،ةهأسللائمدًنلإلد لالدةد فلعلد ل
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، دتلةد لمدنل د قل دإسلا ع دنألالةدنملأسل دتلةد ل. (Hurley and Hult, 1998)   ،دن لجلأدلنل،خ صده

نل لمددنللددلأهمل  ،ددن لم د،دد نل ددتلجمأددعلأمألدد،سلإلدد لد ددلاال د،ددن المنددنخلالدنةأمددتلالدد يلأهدددمل،أ ،دد لعلدد ل

 (Kim and Lee, .1995) نحنألالمنةمهل

 : اإلنتماء_ ثالثاً 

المندنخلالجأددللاد،لحأددثلأ لادد ل أدللاالندمددنألمدسل جدد لنكدد لاإلح دنسل نلد ددنمسل دأسل ع ددنألالمنةمددهل 

(Bock et al., 2005).  أد ى، (Jain et al., 2015 )الدادن بلمدعل سلاالندمدنألأادأسلالكدة، لالجمدنعتل ،ل

الاد،يل دتلالمنةمدن للاالندمدنأ  س (Bock and Kim, 2002)ا ع دنألا خد أس.لعلد لاد الالنحد،بلأد ىل

 Bock et)،أد ىللأكدجعلالةدنملأسلعلد لدجدن، لم دؤ،لأدهمل دتلم دنعلنل ة دهملالد ةضللاخد لالمنةمده.

al., 2005)أ،،ند،ال ،ثد لصلادًنلإ األ سلالمد،ةهأسلالد أسلأمدل،د،سلل جدهلعنلأدهلمدسلاالندمدنألأمألد،سلإلد ل سلل

 نللندأجهل (Cardador and Pratt,2006)المكنع بل،ا  ،ن ل،،جهن لالنة لمسلال م ألا خ أس.ل،أؤ،لل

ل لكبل ،لئكلالم،ةهأسلال أسلأدمدة،سل إح نسلعن لمسلاالندمنأل ،فلأا،م،سل دد،أ لع صهلص،أهلمعل

 . ا خ أسبلمث لالزلاصهبل، أنلنلالدهنع لاالجدمنعت

 ل: تكامل سلسلة التوريد(6-4)

  ادنل دتلإلا نل ل دلهلالد، أدللاال،اجدبلد،للالدكدغألأهد،نمد ل   د لالد، أدلل حدلل ادملال،هنأدن للأةل

(Pearcy and Giunipero, 2008)بل،ع  دد لعلدد ل نهددنلدكدد،أ لكدد ،هلمددسل   دد لالد، أددللالمنهزددلهبل

 Kim) لل،ز، لإل لندنئجلما ،لهلللد  أسلب، أسلالمنةمن لب،د  أ(لاإللا نلالدةن،نأهلللةملأن لاللاخلأه
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and Cavusgil, 2009; Myler and Broadbent, 2006; Richey et al., 2009; Wong and Boon-Itt, 

2008 ; Zailani and Rajagopal, 2005).ل

 ندللمدسلخد  ل ل دلهلالد، أدللالمد،نملدهل،علد لل جدهل (Rosenzweig et al., 2003) ،أ، دحلل

،الدةددن،سل ددأسلالمنةمددن لعنددلمنلدحددلثلدغأدد ا لمهنجئددهل ددتلال دد،ق؛للبال ؤأددنلالدكددغألأهلعنلأدهلمددسل، دد، 

،اال ددجن هللدغأد ا لال د،قل د أادهللبأم،سلللمنةمهل سلددةن،سلا د ادأجأًنلمعلالك ،نأل تل ل لهلالد، أل

ا لاأل ةنلددهلمددسلحأددثلالد،لهدده.ل،مددنل ددأسل ةددضلال ددنحثأسل سلد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددلللهددنل ثدد لإأجددن تل ددتل

(Fabbe-Costes and Jahre, 2008; Flynn et al., 2010; Kim , 2009; Knapp et al., 2006; Li et al., 

2009; Narasimhan and Kim, 2002; Rosenzweig et al., 2003; Zailani and Rajagopal, 2005)ل.

م نكدد ل دتلا لاألمددسل، دتلالمان د بل ، ددحل ة دهملا خدد ل سلد،نمد ل ل ددلهلالد، أدللأد د دل كدد، لغأد ل

 Chen et al., 2009; Kim, 2009; Rosenzweig et)خ  لالال ا لالدنن  أهل،خلمن لالةم أبل،ال،هنأنل

al., 2003).ل

لب سلد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددللأهددلفلإلدد لدحاأددقلالدددل ان لالهةنلددهل(Flynn et al., 2010)،أدد ىل

لدددد، أ ل صزدد لصأمددهللل  دد،سل د،لهدددهلل؛لبل،الناددل،ال،هددؤنلمددسلالمةل،مددن لعددسلالمندجدددن ل،الخددلمن بل،المدد،ا ل

منخه دددهل، ددد عهلعنلأددده.ل،أ دددملد،نمددد ل ل دددلهلالد، أدددللمجم،عدددهلمدددسلالةملأدددن ل،ا نكددددهلالددددتلد دددنعلل

الك ،ن لعل لدحاأقلال،هنأنلالدكدغألأهل،اال دد ادأجأهلمدسلخد  لالدةدن،سل دتلد دنل لالمةل،مدن ل،الدن دأقل

 ;Stank et al. 2001a, 2001b; Flynn et al., 2010) ن جأأس دأسلال،ةدنئفلاللاخلأدهل،مدعلالكد ،نألالخد

Jonsson and Mattsson 2013). 
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 سلد،نمد لالةملأدن لاللاخلأددهل،الخن جأدهلمددعلالمد، لأسل،الةمدد أبلل(Ellinger et al.,2015) ،أد ى

لددللل ا ددن ل،ا ددةهلالندددنق.ل،أدد ىل)  سل (Danese et al.,2013،المجددنال لال،ةأهأددهلللمأدد نلالدنن  ددأهلصددلل، 

(ل سلا  ةنللالمدةدللنللد،نمد لFlynn et al., 2010الد،نم لاللاخلتل،الخن جتلأؤث ل تلاال دجن ه.ل،أ ىل)

ل  ، يلمسل ج لداأأملمنلإ ال،نن ل  ةنلانلالمنهزلهللهنلآثن لمد اهل ،ل،ا حهل  ل لهلالد، أللا،ل م  

لعل ل لاألالمنةمن .

ه دددأ ا لالحنلأدددهلع  ددد لد،نمددد ل ل دددلهلالد، أدددللمدددسل،دكدددأ لا ل أدددن لالحلأثدددهلإلددد ل سل ،ثددد لالد

خددد  لمنةددد، لصدددنئملعلددد لدأدددن لأندددد،يلعلددد لالد،نمددد لالدددلاخلتللاخددد لالكددد ،هبل،الد،نمددد لالخدددن جتلمدددعل

 ,.Flynn et al., 2010; Zhao et al. 2011; Alfalla-Luque et al) الم، لأسبل،دهةأ لالد،نمد لمدعلالةمد أ

2013; Jin et al., 2013; Kim 2013).حأثلأكأ لالد،نم لاللاخلتلإل لالل جهلالدتلأم،سلللمنةمهلمدسللل

 اأ،لهلالممن  ن لالدنةأمأهل تل،اإلج اأا ل،ال دل،،أن ل دتلعملأدن لدةن،نأدهلمد امندهلأم،دسلالددح،مل أهدن

(Zhao et al. 2011) .أكددأ لالد،نمدد لمددعلالمدد، لأسل،الد،نمدد لمددعلالةمدد ألالدد يلادد،لكدد، لمددسل كدد،ن لل،

جتبل،الددد يلاددد،لع دددن نلعدددسلالل جدددهلالددددتلأجدددبل سلد،ددد،سلالمنةمدددهلكددد أ،هلمدددعل ع دددنئهنلالد،نمددد لالخدددن ل

ال ئأ ددأأسل ل ددلهلالد، أددلل)الةمدد أل،المدد، لأس(لمددسل جدد لاأ،لددهلا ددد ادأجأندهنلالمكددد ،هل ددأسلالمنةمددن ل

 Ellinger et،الممن  ددن ل،اإلجدد اأا ل،ال ددل،،أن ل ددتلعملأددن لدةن،نأددهلمد امنددهل،أم،ددسلالدددح،مل أهددنل)

al.,2015; Zhao et al. 2011.)ل

،أدد ىلالمهدمددأسل د،نمدد ل ل ددلهلالد، أددلل نددللمددسلالزددةبلجددلًالمدن ةددهلمددنلأحددللمددسلصددل نلالمنةمددهل

 (. Jin et al., 2013) عل لد،ةأفلا د ادأجأن لدةن،نأهلللم اأنلالمكد ،هل أسلالمنةمن 
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ا ةددهللد،نمدد ل ل ددلهل سلالد،جددلل ددنلدةلملأم،ددسل سلأ،دد،سلصدد،نلل( ;Ellinger et al.,2015) ،أدد ى

الد، أددلبلحأددثلأدد ىل نددللاننلددكلا ددد اضل،ددنمسل، األد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددلل،ادد،ل سلالمة  ددهلالمكددد ،هل ددأسل

لالمنةمن ل،د نل لالمةل،من لد ة لإل لدح أسلا لاأ.

، نلدددنلتبل ددإسلعملأددن لالدددةلمل ددأسلالمنةمددن لالدددتلد عدد لثان ددهلالد،جددلل ددنلدةلملد دده ل د أةدهددنل

الد، أددلللخلددقلصأمددهبلعنددلمنلأ ددة ل ع ددنأل ل ددلهلالد، أددلل ن دددم ا لإلدد :لنكدد بلمكددن ،هبللد،نمدد ل ل ددله

 ,.Spekman et al،نكد لالمة  دهلحد، لال أئدهلالةنلمأدهلالمةادلنل،الدندن سلال، أد ل دأسلالمنةمدن .ل، صدد  ل)

لده.ل،أد ىل(ل سلالدةلملأجبل سلأ،،سل حللا ،جللالمد،نملهل دتلالةمد ل دمسل ل دلهلالد، أدللالمد،نم2002

(Clements and Sense, 2010ل سلالحهددنةلعلدد لالدددةلملادد،ل حددللال، ددنئ لالهنمددهللدحاأددقلالد،نمدد ل ددأسل)

لالمكن ،أسل تل ل لهلالد، أل.ل

 : الميزة التنافسية(6-5)
مسل    لزهن لالا سلالحلأثلاتلالدنن  أهل،أزنلهل،اصةهللدحلللنجن ل ،ل ك لالمنةمن بل حأثللللل

م ل ك،ٍ لم دم لال،د نبلالم اأنلالدنن  أهل،الحهنةلعلأهنللدح أسلالم،صفلال ،صتل ند لالمنةمن لدة

للهنل،صل دهنلعل لم،اجههلالمنن  أسلالحنلأأسل،المد،صةأس.

لالميزة التنافسية:( مفهوم 2-5-1)

(ل دددأسلالمأددد نلالدنن  دددأهلادددتلإأجدددنللخنزدددأهلم ددددأث نلددهددد،قلHeizer and Render,2008أف، دددحل)للللل

مسلخ لهنلعل لالمنن  أسبل يلإسلالمأ نلالدنن  أهلدجة لالمنةمهل  ألنل،مدمأ نلعسلالمنن  أسلالمنةمهل

(ل دأسلالمنةمدن لدحدن، لالدهد،قل دتل أئدهل عمنلهدنلمدسلMacmillan and Tampo,2000ا خد أس.ل،أؤ،دلل)

نهجلالدددتلدفم،ددسلحأددثلدةدد فلالمأدد نلالدنن  ددأهل أنهددنلالددلخدد  لا دددح،ا انلالمأدد نلالدنن  ددأهل،الحهددنةلعلأهددنب
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(لإلددد لإسلالمأددد نلالدنن  دددأهلLiu,2003المنةمدددهلمدددسلخ لهدددنلالهددد، ل دددتلمنن  ددددهنلعلددد لا خددد أس.ل، كدددن )

للك ،هلاتلمأ نلالمنةمهل تلمنة، ل ،قلالمفنددجلالد يلأجلدبل ،ثد لمدسلم ،د لدنن  دتلللكد ،هبل،أةندتل

قل دددتلال ددد،ق.ل،أف، دددحل لدددكل دددأسلالمأددد نلالدنن  دددأهلدةندددتلحزددد، لالمنةمدددهلعلددد لم ،ددد لدنن  دددتلمفدهددد،ل

(ل أسلالمأ نلالدنن  أهلد دهلفل ندنألنةدنملأمدلدكلمأد نل  أدلنل ،لممأد نلأدهد،قل هدنل2774مح سبل،النجن ب)

،دالأمهنلل ن دم ا ،م دلامهلأم،سلالمحن ةهلعلأهنلل،هؤتعل لالمنن  أسلمسلخ  لصأمهلال  ،سبل د أاهل

ل ك، ل    لمسلا خ أس.

أددد نلالدنن  دددأهلددحادددقلعندددلمنلد،ددد،سلالمنةمدددهلصدددنل نلعلددد لإنجدددن ل(ل دددأسلالم2774 دددلأمنسب،أددد ىل)

 نكددهنل ،لههل ص ل ،ل هنعلأهل    لمسلالمنن  أسلمسلخ  لح دسلا ددخلاملالمزدنل بل ،ل سلد ددخلمل

،أؤ،ددددلل  اعدهدددنل،خ  دهدددنل ددددتلإنجدددن ل نكددددددهنل كددد، لأحاددددقلصأمدددهل ، ددد للل  دددد،سلن ددد ًهلإلدددد لالمنن  دددأس.ل

(Stevenson,2005ل ددأسلالمأدد)نلالدنن  ددأهلدهددلفلعملأددًنلإلدد لمان لددهلالحنجددن ل،ال غ ددن لالمدةلاددهل ددنل  ،سل 

نزدأهلد مدنأ ل2775الة ا،يب،أ ىل)مسل ج لاصدننألال  ،سلال لةهل ،لالخلمه.ل (ل أسلالمأ نلالدنن  أهلد ةدللخ 

هلح ،أدهلالمنةمهلعسلالك ،ن لالمفنن  هلمسلج األامد ،هنلم،ا لل،ع،ام لم نعلنل مدنلأمنحهنلص،نللاخلأ

دؤ ددسللهددنلم،صهددًنلص،أددًنلدجددنتلا ددد افلالمخدلهددهلمددسلالمندهةددأسلأدجلدد ل مددنلدالمددللمددسل ددلعل،خددلمن ل ا ل

لالمنةمدهل2776مزدده بصأمهلمده لنلل  نئنهنلالم ددهل أس.ل،أؤ،ل) (ل دأسلالمأد نلالدنن  دأهلددمثد ل دتلدمأد  

،أف ددأسللأ ددل،بلنددنجحل،  حأددهل   دد .علدد لمنفن  ددأهنل م ،دد ل  أددللأفدددأحللهددنلداددلأملمندددجلمفدمأدد ل ،ل ،ثدد ل 

(ل أسلاإللا نلالةلأنل تلالمنةمهلالزننعأهلدةم لعل لدحاأقلالمأ نلالدنن  دأهلمدسلخد  لمدنل2776الةلتب)

دالمللالةملأن ل،أازلل دنلمأ نلالدنن  دأهلادتلالمادل نلعلد لدحاأدقلحنجدن لال  د،سل ،لالاأمدهلالددتلأدمند ل

دجبل،أم،دسلللكد ،هلدحاأدقلالمأد نلالدنن  دأهلمدسلخد  لإعددنألالحز، لعلأهنلال  ،سلمسلخ  ل لكلالمن
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(ل دأسلEvans and Collier,2007، كدن ل)لال  نئسل، لمنلأ غ ،سل لِل ز، نل   د لمدسل أدللكد ،هل خد ى.

المأ نلالدنن  أهلاتلإع سلصل نلالمنةمهلعل لده،صهنل تلمجنلتلالد ،أقل،المنلأهل ،قل، ل ،ل،أدهنل،اتل

نجن ل، غ  ن لال  دنئسل،،أهأدهلإأزدنلهنلإلدأهمل ل، انلدددلبل همل اإلدن لالةنملللك ،هلمسلخ  لدحلأللح 

لع  ل ل لهلدجهأ ل تلال،ص لالمنن ب.ل

 مصادر الميزة التنافسية: :(2-5-2)

ل(ل سلاننلكلعلنلمزنل لأم،سل سلدده،قلالمنةمهلمسلخ لهنل،منهن:لللللللللللل1999أ ىل)ع ،لبل

ح أسلالم دم ل إل اجل  ،ن لجلألنللائمًنلعل لالمندجن ل ،لالخلمن لالمالمهبلاإل لا :ل،ال يلأةنتلالد

لممنلأ،ه لا دم ا لالمنةمهل تلالمنن  ه.

لا ،نهل ل ت ل، أ ن لدنن  أه لمأ ن لالخلمن  ل ت ل ، لاإلندنج لإلا ن ل ت ل ،اًأ لال،ص  لأةد   لحأث ال،ص :

خهأضل مسلاالندةن لال يلأا أللا خأ نبل،أدحاقل لكلمسلخ  لخهضل مسلل، نلدزنأعلالمندجبل،د

لالةم ألمسل،ص لدلبلالمندجل ،لالخلمهلإل ل،ص لا دجن دهن.

 المة  ه:ل،الدتلأازلل هنلالحن،هل،الخ  ا لالمد ا،مهلللىلا   اللالةنملأسل تلالمنةمه.ل

 التنافسية الميزة أهمية( 6-5-3)

  لاأ علأهددن أةدمددل الدددت  ن ددأها  ال ،أدد ن دمثد لالدنن  ددأه (ل سلالمأدد ن2715الحددل ا،يبلأد ىل)

 المجدنال  جمأدع ، دت ا زدةلن ،ن ده عل  دنن  أنًل   انًل ا عمن  دمدلكلمنةمن   س اله أل ،مس المنةمن ب

  ندنأ لغد ض م نللده صد ا ا  ،عمد  جنندبب مدس المنةمده مزدنل  نةد ًاللالده با خد أس للمنن  دأسصأن دًنل

  دنلمأ ن ،ا،د ا  خد ب جنندب مدس للمنةمده الممأد ن ا ا الجدل مدعلالددأثأ  ،ددددن   د د،د  ممأد ن إم،ننأدن 

 ال  ، يلال ةتلنح، مس  ن  انن ،مسل(.2712المدأ يبمنةمن لا عمن ل) لنجن  مهدنحنًل دةل الدنن  أه



 
 
32 

 ا علد  الم دد،ى دة د لعدس دنن  دأهب مأد ن إلد  ،دح،ألهدن ا ددلامدهن  ت الدتلد نام ا  ن أه الة،ام  دهأئه

  ،ثأد   لك مس   ةل ا م  إس     ح بب المنلأه غأ  ا، المنلأه الم،ا ل عل  الدادز المنةمهبل،ل إلا ن  ت

 حمدلاسب ، ندت ال ،د يبالمنةمدهل) ص د  مدس المنجد ن ا عمدن  عملأدن  نح، الةمأق المأ  عل  ل،،نهنلدةدمل

ل.لل2013)

 لد ،ع  نلمنن  دأسب مان نده ا  ن دأه النجدن  عننزد  دد،ا   مدلى دحلأدل  دت  امأدهدن ،د د  

 ددهدنلى  نهدن ،مدن المنن  دأسب لدلى ددد،ا   ال دنن  دأه مأد ن علد  اعدمدنلاًل ا دد ادأجأندهن اسلد ندت المنةمده

لددنجح  س الأم،دس ، د لك المنةمدهب لدلى مدد،ا  ن غأد  صد،ن دد،ا   نجنحهدن أددلدب الددتاال دد ادأجأن ل

 د ندت اس .ل،من2000) ع،ضب)لهنل اللاخلأه االم،ننأن  مع مدنن  ه ،نن  إ ا الإ المنةمه ا د ادأجأن 

 خد   مدس المنن  ده  د،ق  دت نةأ ادهدن علد  للمنةمده الدنن  دأه المأد ن  امأده أف د   عمد لمدهد،ق مدنهج

ل.2012) دنلبل،مح سبإل  نئلل) ،ال ةت  ،  للل  ،س صأمه دالأم

  التنافسية الميزة ( أبعاد6-5-4)

ددمثدد ل دددل)ال،لهددهبلالن،عأددهبلالم ،نددهبل سل  ةددنللالمأدد نلالدنن  ددأهللSlack et al., 1998))لأدد ىل

بل مدددددنل(اال د،دددددن  نهدددددنلددمثددددد ل ددددددل)الدمأددددد بلال،لهدددددهبلالنمددددد،بل(ل2775ال غ دددددتبل)لال،صددددد بلاإل دددددلا (بل،أ اادددددن

 سل  ةددنللالمأدد نلالدنن  ددأهلددمثدد ل دددل)ال،لهددهبلاإل ددلا بلالجدد،لنبلالمة  ددهبلالدمأدد (بل،ل(ل أدد ىل2713ا ددحقب)

الجدد،لنبلالم ،نددهبلالد ددلأمبلبل  ةددنللالمأدد نلالدنن  ددأهلددمثدد ل دددل)ال،لهددهل(ل س2713الح ددأنتل،آخدد ،سب)لأ ااددن

 سل ((Molina-Azorín et al., 2015 مدنل نلن د هللأل ةدنللالددتلددملد نأهدنل دتلاد تلالل ا دهل أد ىللاإل لا (ب

ل:ل ل د  ةنللالمأ نلالدنن  أهلددمث
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احمددهلالةنلمأددهلاصد حدد لا ل أددن لاإللا أددهل ددتلةدد لال أئددهلاإلندنجأددهل،الزددننعأهلالجلأددلنل،الم للالتمههايز:.0

الدمدنأ ل،الددتلد ،د لعلد لدمددعلالمنددجل دمأد لملحد،ةلعدسلغأد تلمدسلالمندجدن لالممنثلدهل د،األلا دد ادأجأه

 (.2778ع للال حأمب،نسلالدمأ ل تلالج،لنل مل تل نأهلا لاأل مل تلالخلمن لا ح سللل  نئسل)

نأ لا،لا دح،ا لالمنةمن لالزننعأهلملىل، أ ًال،جلأًنلمسل(ل سلالدم2711 حملل،ال أندتبل)ل،أ ىلللل

المندجن ل ،لالخلمن لالممأ نل، م،ازهن ل،خزنئصلمدهن،دهلعسلالمنن  أسل،الدتلأم،سل سلدالمل تل

ا  ،اق.ل،منل،أ أفل سلالدمنأ لا،لدالأملمند،جل ،لخلمهلمدمأ نلعسلالمنن  أسل تلصدن لالزننعهل

،دزمأملالمندجل،مناأهلالد،ن،ل،جأنلالم دخلمهبل، أهلخلمهلدالملللةم أل، تلمجنال لعلألنل،نلج،لنل

لللالةمأ لمسل ج لإح ا لمأ نلدنن  أهلللك ،هلالزننعأهل دةم لعل لد،،أسلز، نلإأجن أهل،مدمأ نل تلخف

لمسل ل عل  ل   ن  لدحاأق لثم ل،مس لالم أةن  لحجم ل أنلن ل ج  ل،مس لم نأ دهن لالمنن  ،س لأ ددأع ال

(ل سلالدمنأ لا،لدد،أ لالمندجن لمعلم اأنلم ن هلأنة لVijande et al., 2012لل أسل)،صالمنن  أس.ل

ل،الدمنأ لأ أفل لللةمأ . ل،ثأ ن ل ،ائل لالزننعهل،الدتلدالم ل ،لمخدلهه لمسلن،عهن ل  ألن لعل ل نهن إلأهن

لمخدل ل ،صأه لز، ن للهن ل نلج،لنب لددمدع لمسلن،عهنب لللةمأ لعسلد أقلإندنجلمندجن ل  ألن ههبلالاأمه

لد علال ة لا    .للالمنةمن لالزننعأه،د،  لخلمن لممدن ن.ل،ا تلالمأ ا لالمخدلههلدجة ل

(لإلددد لالةلأدددللمدددسلا نكددددهلالددددتلدةد ددد لمدددسلا  ددد نبلال ئأ دددأهللدحاأدددقلنجدددن ل2776الح دددأنتبل، كدددن ل)

لالدمنأ بل،منهن:لا د ادأجأه

 .لج،لنلعنلأهلللم،اللا ،لأه

 .ل لاألممأ لللدزمأم

 لأهل تلالدزنأعل،الدهدأشل،ال صن ه.ج،لنلعنل
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 . لد لأملجأللللم أةن

 .لع صن لممدن نلمعلالةم أ

 .عملأن لإندنجلممأ ن 

 :لكلفة.ا6

 ال ل  نل حأثلالمنةمهل تلا  ،اقب ،نجن  ، انأ ا دم ا أهلملى  ت جن م دةد  لالد،لههلعنم 

 دالأد لد،دنلأف علد  المنةمده  ،د د  ي ال،لدفب دالأد  خ   المنةمهلإلنجن لمأ نلدنن  أهلمس ددلع مس

 (.2009 ،الة ا،يب المنن  هل)الج ج ي المنةمن  مس  لن  د ،أقلالمندجن ،ل اإلندنج

 سلصأددنلنلالد،لهددهلد ددة لإلدد لدحاأددقلد،ددنلأفل لندد لمددسل( Vijande et al., 2012) ،أدد ى

 ددددة لادددد تلبل ،لغأ اددددنلمددددسلالج،انددددبلا خدددد ى.ل،د ،لالخلمددددهالمنن  ددددأسلل،سلالم ددددن،مهلعلدددد لالجدددد،لنبل

دنمأهلال،هنأا لاللاخلأهل،الددتلدف ده لإلد لد الأد لالد،دنلأفل ،لدن أد لا  دةن لللةمد أ.لحأدثللاال د ادأجأه

 سلالخ  نلالمد ا،مهلد محلللمنةمن لالزننعأهلالحللمدسل،مأدهلالمد،ا للال  مدهللدنهدقلعلد لإنجدن لمهمدهل

عبههد ) أددنلنل ددتلاإلندددنج.ل،مددنل،صددلل كددن مةأندده؛ل،ادد الأددؤليلإلدد لدالأدد لالد،لهددهلممددنلأم،ددسلدح،ألددللإلدد ل ل

 سلصأدددنلنلالد،لهدددهلد دددة لإلددد لدالأددد لد،لهدددهلالمندددد،جل لنددد لل جدددهلمم،ندددهلل،سلاإلخددد  ل( 2118الهههرحيم 

 ج،لددددلبل،ادددد الأةندددتلداددددلأملمنددددد،جل ن،عأدددهلمكددددن ههلللمنن  ددددأسل، أصددد لمددددسل  ددددةن ام.لاددد الأددلددددبلمددددسل

د،ددنلأفلاإلندددنجل،الجدد،لنبلالة،امدد لالمددؤث نل ددتللالمنةمددن لالزددننعأهل نددنألصنعددلنلمةل،مددن ل، أدد نلدد ددمس

 ددل،كلالد،ددنلأفبلالد،لهددهللددلىلالمنن  ددأسبل،اددتل،دد لالد،ددنلأفل ددتلالمنةمددن لالزددننعأهلالمنن  دده؛ل، لددكل

مسل ج لمهن لدهنل،دحلألهنلل ل،غل    لاأ،د لللد،دنلأفلأدنن دبلمدعلالم،صدفلالدنن  دتللهدنل دتلمخدلدفل

لا  ،اق.
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ا ددنع ل سلللزننعأهلمسلإح ا لمةل ل،لههلأا لن  أًنلعسل،لفلالمنن  أس ،لمنلاصدل  لالمنةمهلالل

لمسل  نئنهمبل ل أ ةن لالمنن  أسل،  لكل هتل ،فلدح مهملعللًا ل نلمان نه دةم لعل لدالأ ل  ةن ان

ل) لحزصلالمنن  أس لح نب لعل  لال ،صأه لحزدهن ل ت لد، ةًن لدحاق ل هت لل لك الزن  ل،حزأله

ل(.2778،آخ ،سبل

المنةمدددن للمة  دددهلمناأدددهل غ دددن ل،حنجدددن لالةمددد أل حأدددثلأم،نهدددنل لدددكلمدددسل هدددملا  ددد نبلل،دحددددنج    

 ;Hunt & Morgan, 1995) المؤلأددهللخلددقلصأمددهل، نلدددنلتلالحزدد، لعلدد لمأدد نلدنن  ددأهل ددتلا  دد،اق

Ramaswami et al, 2004) .أ ىل،& Nedungadi, 1994) (Day سلالمأ نلدنن  دأهلأم،دسل سلددحادقلمدسل 

ادأجأهلالدمدددنأ لالددددتلد ،ددد لعلددد لالةمددد أل،المنن  دددأس.ل،الكددد ،هلالددددتللدددلأهنلال،هدددنأا لالهنمدددهلخددد  لا دددد ل

 ,Christiansen) أزدةبلعلد لالمنن  دأسلدالأدلانلحأدثل نهدنلد دعلنه دهنل دتلالمالمدهللدادلأمل لاأل   د 

1997; Ramaswami et al, 2004). اد،يلنحد،ل،ا الالدندن سلأم،دسلا ددغ للل،دة أد تلمدسلخد  لالد،جدللالل

 ندللأم،دسلللد،جدلل (Sinkula et al, 1997) ،أد ىل.(Dickson, 1996; Hunt & Morgan, 1995) الددةلم

اإلأجن تلنح،لالدةلملدأثأ لإأجدن تلعلد لد،لأدللالمةل،مدن بل،نكد لالمةل،مدن لالددتلددؤث لعلد لا دد ادأجأهل

 Calantone etأجأه.ل،أد ىلالد ،أقلالمزدن،عهل،الددتلمدسلالمم،دسل سلددؤليلإلد لاحدمدن لدغأأد لاال دد اد

al., 2002))سلالد،جددلل ددنلدةلملل LOلددللدددأثأ لإأجددن تلعلدد لاال د،ددن ل،الدد يل ددل، تلألةددبلل، ًالحن ددمًنل ددتلل

لالحز، لعل لالمأ نلالدنن  أه.

ل

ل
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 الدراسات السابقة( 6-2) 

 الدراسات العربية( 6-2-0)

 بعنوان: (2779لب)  ،لجن ، دراسة 

خارجية على تطبيق األعمال اإللكترونية لتحقيق الميزة التنافسية في "أثر العوامل الداخلية وال
 منظمات االعمال األردنية"

ال  لإل لالدة فلعل لدأثأ لالة،ام لاللاخلأهل،الخن جأهل،الدنن  أهللدحاأقلالمأ نلالدنن  أهل دتل

 لاللاخلأدهلمدسلمنةمن لاالعمن لا  لنأهلالزغأ نل،مد، دهلالحجمبل، لكلمسلخ  لصأنسلدد،  لالة،امد

حأثلال نأهلالدحدأهل،ال غ هل تلممن  هلا عمن لاالل،د ،نأهل،صل نلالمنةمهلعدملم،اجهدهلالمنن  دهل،ثادهدنل

 ن عمددددن لاالل،د ،نأددددهبل،الدةدددد فلعلدددد لددددد،ا  لالة،امدددد لالخن جأددددهلمددددسلحأددددثلثاددددهلالم دددددهلكل ن عمددددن ل

أددهللممن  ددهل نةمددهلا عمددن لاإلل،د ،نأددهلاإلل،د ،نأددهبل،الثاددهل كدد ،ن لاالدزددنال لالدددتلددد،  لال نأددهلالدحد

 نإل ددن هلإلدد لد،لهددهلادد تلالخددلمن لاالل،د ،نأددهل،اندكددن انبل،الدةدد فلعلدد لل جددهلددد،ا  لالة،امدد لالم ددننلنل

مدددسلحأدددثلخ ددد نلالمنةمدددهل دددتلا عمدددن ل،،جددد،لل،دددنل لمدخزدددصل نلد،ن،ل،جأدددنل،الم،جددد،لا لالد،ن،ل،جأدددهل

ن ل،ا نةمددهبل،صنمدد لال نحثددهل نخدأددن لعأنددهلعكدد،ائأهلمددسللدد أددقلاالعمددن لاالل،د ،نأددهل،ص،اعددللالمةل،مدد

(للمنةمددهلصنمدد ل نخدأن اددنل د أاددهلعكددد،ائأهل611منةمددن لا عمددن لالمد، دددهل،الزددغأ نلددددألفلمدددسل)

  دددأده.ل، ةهددد  لالنددددنئجل سل غ دددهلالمنةمدددن ل دددتلممن  دددهلا عمدددن لاالل،د ،نأدددهلمنخه دددهل،اللد دددعل

 ادلا هنبل، سلالمنةمدن لا  لنأدهلالزدغأ نل،المد، ددهلاللدهدمدكلممن  هلا عمن لاالل،د ،نأهل،احلنلمدسل

 نأهلدحدأهللممن  هلا عمن لاالل،د ،نأهبل، ، ح لالندنئجل ةفلثاهلالمنةمن ل ك ،ن لاالدزنال بل

، سلاننكلع صن لص،أهلدؤث لدأثأ ًالص،أًنللد،ا  لالة،ام لاللاخلأدهل،الخن جأدهل،الم دننلنلعلد لدحاأدقلالمأد نل
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أهلالمنةمن لا عمدن لالمد، ددهل،الزدغأ نبل، أند لالنددنئجل سلاندنكلع صدهل ا للاللدهلإحزدنئأهلالدنن  

 أسلد،ا  لالة،اا لاللاخلأهل،الخن جأهل، أنلنلالحزهلال ،صأهل،الد، دعل،االندكدن ل،ددد، لزد، نلالمنةمدهل

،ن،ل،جأدددددنلال  حأدددددهبل، سلالة،امددددد لالم دددددننلنلالمدمثلدددددهل دددددتلخ ددددد نلالمنةمدددددهل،دددددد،ا  ل،دددددنل لمدخزدددددصلللد

،الم،ج،لا لالد،ن،ل،جأهل،ا نةمهلد دهمل دتلدحاأدقلمأد نلدنن  دأهلللمنةمدن .ل، ،زد لاللا  دهل  د ، نل

دكدجأعلمنةمدن لا عمدن لالزدغأ نل،المد، ددهلعلد لامدد كلالة،امد لاللاخلأدهلالددتلدم،نهدنلمدسلممن  ددهل

مدسلخد  لممن  دهلا عمدن للا عمن لاالل،د ،نأهبل،د، أحلالم اأنلالدتلأم،سل سلدحااهنلا تلالمنةمدن 

لاالل،د ،نأه.

 ل(ل ةن،اس2717ل ا هل)جن مبل

 نسهي  مصهنع فهي حالهة التنافسهية )دراسهة الميزة تحقيق في وأثرها التجهيز سلسلة استراتيجيات

 يا :الديوان

 ،،د لك  ل دلهلالدجهأد  مههد،م دحلأل  كأس ال نحثأس نة  ،جهن  عل  الدة فإل للال  لا تلالل ا ه

اد تل  دت ، أ دًنلا ددخلم  الدنن  دأهب ،المأد ن الدجهأد   ل دله ا دد ادأجأن   دأس الة صده ةدهد أ دكخأص

 الدجهأد  ا دد ادأجأن ل ل دله ،ادت الل ا ده مدغأد ا   دأس ،ا ثد  الة صده لمة  ده الةدلم    دأه الل ا ده

 إس مهدن،اا اال ددندنجن  مدس مجم،عدل إلد  ال حدث خد   مدس الد،زد  ددم ،صدلل.الدنن  دأه المأد ن ،ا  ةدنل

 ددأثأ  ،جد،ل ، أ دن ال ئأ ده ا نكدده مدع ددةنمد  الددت الاأمده  ل دله مدس جد ألادت الدجهأد   ل دله

 ا ،لد  الم د ده الخدن جت الدجهأد  إ دد ادأجأه ،احدلد  الدنن  أه المأ ن  ت  ل لهلالدجهأ  ال د ادأجأن 

 د،أله ع صن   ننأ  ، ن  عل  الدأ،أل ،اامهن الد،زأن  مس  مجم،عل الخ ،ج ،، لكلدم .الدأثأ   ت
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 مدس الدنن  دأه المةدنأأ  اعدمدنل  د ، ن ،،د لك الكد ا،ه ع صدن  إصنمه نح، ،االدجنت معلالمجه أس ا مل

لالد لأم(. ،  عه الج،لن )ال،لههب ،ات المجه أس اخدأن   ت إلا نلالمزنع ص  

 (ل ةن،اس:2712لا  هل)المحنمألل،آخ ،سبل 

عمههال االلكترونيههة فههي االسههتخدام الفعلههي لتلههر الههنظم"  دارسههة أثههر جههودة خههدمات ووظههائف نظههم األ 

 : ية في البنور العاملة في األردنميدان

اددددل  لإلدددد لداأددددأمل ثدددد لجدددد،لنلخددددلمن ل،،ةددددنئفلنةددددملا عمددددن لاالل،د ،نأددددهل)الملم، ددددن ل،االعدمنلأددددهل

الهةلدتللدلدكلالدنةملل،اال دجن هل،الدةندفل،ا مدنس(ل،المدغأد ا لاللأمغ ا أدهل،مدغأد ا لم ددالهل،اال ددخلام

،مدغأ لدن ع.ل،لدحاأدقلاد الالهدلفبلددملددد،أ لا دد ننهلخنزدهللجمدعلالمةل،مدن لالم ئمدهبل، عد لعلد ل

(لعنم ل تلإلا ا لال ن،كلال ئأ دأهلالةنملدهل دتلملأندهلعمدنس.ل ةهد  لنددنئجل611عأنهلح،مأهلمالا انل)

 عمددددن لاالل،د ،نأددددهل،المدغأدددد ا لالل ا ددددهل،جدددد،لل ثدددد لإأجددددن تل يللاللددددهلإحزددددنئأهل  ةددددنللجدددد،لنلنةددددملا

اللأمغ ا أهل تلاال دخلاملالهةلت.لإ ن هلإل ل لكبل،ج،لل د ،قل ا للاللدهلإحزدنئأهل دتلداأدأملالةدنملأسل

  ةنللج،لنلنةملا عمن لاالل،د ،نأهل،اال دخلاملالهةلتلدة ىلالمدغأ ا لاللأمغ ا أهل،نلم د،ىلالدةلأمتل

اللأ،جلل يل  ،قلدة ىلالمدغأ لالجنس.ل، ،ز لاللا  هل   ، نل،عللل ن،ا لالخ  نل تلال نكبل،ل،سل

االادمنمل ج،لنلنةملا عمن لاالل،د ،نأهل،،نهنلاتلالدتلدالملال،ةنئفل،الخلمن لالدتلد دنعللالةدنملأسل

عل لإنجن لمهنمهملالأ،مأه.ل،، لكل  ، نل أنلنل،دح أسلج،لنلنةملا عمن لاالل،د ،نأهل،،نهنلالمحللل

 ل ،ل كدد لدلددكلالددنةم.ل،،دد لكلالةمدد لعلدد لا دددادنبلال،هددنأا لالةملأددهلالدددتللددلأهنلمة  ددهلالدد ئأسللنجددن

 ددنةملالد،ن،ل،جأددنلالحلأثددهلل ددمنسلاال دددخلاملالهةلددتلالهةددن للددنةملا عمددن لاالل،د ،نأددهل،،دد لكل دد ، نل
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ملحاأادتلا امنمل نلة،امد لاللأمغ ا أدهلللةدنملأسل،نلم دد،ىلالدةلأمدتل،عدللل دن،ا لالخ د نلل دمنسلا ددخلا

لنةملا عمن لاالل،د ،نأه.ل،، لكل  ، نللا  هل   نبل،ل،ا علعلملا ددخلاملنةدملا عمدن لاالل،د ،نأدهل

مددددسلص دددد لالةددددنملأس.ل،ادددد لاال دددد نبلاددددتل ددددل،،أهلددةلددددقل نلةنزدددد لال كدددد يلنه ددددلل ملاددددتل نأددددهلددةلددددقل

كددددهلالمدلددد،بلمدددنهمل نلد،ن،ل،جأدددن؟ل،،ددد لكلدزدددمأمل ددد امجلدل أ أدددهلللةدددنملأسلدنن دددبلد أةدددهلالمهدددنمل،ا ن

دنهأدد انلمددسلخدد  لنةددملا عمددن لاالل،د ،نأددهبل،عددلملا ددد اضل سللددلأهملالمة  ددهلالدنمددهل ددنلنةملالحلأثدده.ل

، خأ ًابل  ، نلإج األم أللمسلالل ا ن للل،ص،فلعل لالة،امد لالددتلددؤليلإلد لاإلل اكلاإلأجدن تللجد،لنل

ل.نةملا عمن لاالل،د ،نأهل،اال دخلاملالهةلتللدلكلالنةم

 (ل ةن،اس2713ل ا هل)حملبل: 

ات أثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التنظيمي ودور االضطراب البيئي " دراسة تطبيقية على شرك

 الصناعات الغذائية في األردن

ادل  لادد تلالل ا ددهلل أدنسل ثدد لد،نمدد ل ل دلهلالد، أددللعلدد لا لاألالدنةأمدتل،ل، لاال ددد ابلال أئددتل

 ائأدددددهل دددددتلا  لس.ل،د،،نددددد لعأندددددهلالل ا دددددهلمدددددسلكددددد ،ن لجمأدددددعلكددددد ،ن ل دددددتلكددددد ،ن لالزدددددننعن لالغ

كدددد ،ه.ل،ا دددددخلم لال نحثددددهلل020الزددددننعن لالغ ائأددددهل ددددتلالةنزددددمهلاال لنأددددهلعمددددنسل،ال ددددنل لعددددللانل

لجمعلال أننن ل،ا دخلم لال نحثهلالمنهجلال،زهتلالدحلألدتلال د  ت.ل،،نند ل  د  لنددنئجلل،ألاناال د ننهل

ل لاألك ،ن لالزننعن لالغ ائأه.لللاللهلإحزنئأهللد،نم ل ل لهلالد، أللعل الل ا هل،ج،لل ث ل يل

ل

ل
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 ( بعنوان2713ال  سبلثنم لن،اف,لدراسة ) 

 : في الذكاء التنظيمي استخدام تكنولوجيا األعمال اإللكترونيةأثر تطبيق 

ا  لنأددهللاددل  لادد تلالل ا ددهلإلدد لالدةدد فلعلدد ل ثدد لا عمددن لاإلل،د ،نأددهل ددتل ،ددنألكدد ،ن لا ل،أدده

الةنملددهل ددتلملأنددهلعمددنس.ل،للدحاأددقلاددلفلالل ا ددهلصددنملال نحددثل دددد،أ لا ددد ننهلخنزددهللجمددعلال أننددن ل

الم ئمدددهل,ل،لددددألفلمجدمدددعلالل ا دددهلمدددسلجمأدددعلمدددلأ يل، ؤ دددنألا ص دددنملالةدددنملأسل دددتلكددد ،ن لا ل،أدددهل

مددددسلحجددددملل%71لكدددد ،ه,ل،لدكدددد، لمددددنلن دددد دلل03ا  لنأددددهلالةنملددددهل ددددتلملأنددددهلعمددددنس,ل،ال ددددنل لعددددللانل

الزدددننعن لالل،ائأدددهل دددتلا  لس,ل،لددددملد، أدددعلاال دددد ننهلعلددد لمدددلأ يلاإللا ا ,ل،ل ؤ دددنألاالص دددنمل,ل،ل

اعدمدددل لالل ا دددهلمجم،عدددهلمدددسلا  دددنلأبلاإلحزدددنئأهلالخدأدددن لمزدددلاصأهل،لم،ث،صأدددهلال أنندددن لالددددتلددددمل

دالمددهلالخد دن ل   ددأن لدجمأةهدنلمدسلعأنددهلالل ا دهل,لحأددثلددملاخ ددن لال أنندن لالخد ددن ا لإحزدنئأهلم

الل ا ددده,ل،لزددد حأهلنم، جهدددنل,ل،لد،زدددل لالل ا دددهلإلددد لالنددددنئجلا دأدددهل:ل سلم دددد،ىلدد أدددقلكددد ،ن ل

:لاددتل كدد، لعددنملل دددخلاملد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأددها ل،أددهلا  لنأددهلالةنملددهل ددتلملأنددهلعمددنسلال

,ل،لللاملد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأددها دددخم دهددعلالم ددد،ىل)ا دددخلاملالم دددل من لالمنلأددهللد،ن،ل،جأددنل

ا دددخلاملد،ن،ل،جأددنلا دددخلامل  مجأددن لد،ن،ل،جأددنللا عمددن لاإلل،د ،نأددهل,ل،لا دددخلاملكدد ،ن لد،ن،ل،جأددنل

؛ل،ل،هنأدهل،حدلنللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأده,ل،لا دخلاملص،اعلل أننن للا عمن لاإلل،د ،نأه

(لمسل،جههلنةد للا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهالهنتللد،ن،ل،جأنللد،ن،ل،جأنلالمةل،من ل/لالا م

   اللعأنهلالل ا هل.ل،دمدلكلك ،ن لا ل،أهلا  لنأهلل جهل ،نألم دهةهل ك، لعدنم.ل،اندنكل ثد لإأجدن تل

ل.لللإحزنئأه ،للاللهل
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لسل:(ل ةن،ا2713ل ا هل)عجأ  بل

جة البداع التقني " دراسة تطبيقية على شركات البرمأثر المنظمة الذكية والتوجا بالتعلم على ا

 : والتصميم والتطوير في األردن

ل،صللل لالدانت. لعل لاال لا  ل نلدةلم ل،الد،جل لال ،أه لالمنةمه ل ث  ل أنس لإل  لالل ا ه ال  لا ت

ك ،هلمسلك ،ن لال  مجهل،الدزمأمل،الدد،أ .ل،صللا دخلم لال نحثهلل20د،،ن لعأنهلالل ا هلمسل

ا د ننهلللدحلأ لاالحزنئت.ل،،نن ل    لندنجلل016ننهل،ألانللجمعلال أننن لحأثلدملا دخلاملاال د 

ل نلل ل،من لال ،أهلعل لاال لا لالدانتب ل أسلخزنئصلالمنةمه لإحزنئأه ل ث ل يللالله ل،ج،ل الل ا ه

،ج،لللأ،جلل ث ل يللاللهلإحزنئأهل أسلخزنئصلالمنةمهلال ،أهل، أسلالد،جلل نلدةلم.ل نإل ن هلإل 

 ث ل يللاللهلإحزنئأهلللد،جلل نلدةلملعل لاال لا لالدانت.ل،،نن ل    لد،زأن لا تلالل ا هل  ، نل

لإأجن أهل لندنئج لدحاأق لأ مس ل من ل  ضلال،اصع لعل  لعملأًن ل،د جمدهن ل نلدةلم لالد،جل لعننز  اعدمنل

للددةلقل ثان هلالج،لنلعل لمخدلفلالم د،أن لاإللا أه.

لللس ةن،ال(2714ل ا هل) ةن نبل

ممارسات سلسلة التزويد ودورها في تحقيق الميزة التنافسية ومرونة سلسلة التزويد " دراسة 

 : األردنيةركات الصناعات الغذائية ميدانية في ش

ل تلدحاأقلالمأ نل لالد ،ألل،ل، ان لإل لصأنسل،دحلأ ل ث لممن  ن ل ل له لالل ا ه ال  لا ت

 تلدة أ لا تلا ث ل تلك ،ن لالزننعن لالغ ائأهلا  لنأه.للالدنن  أهل،ل، لم ،نهل ل لهلالد ،أل

للك ،ه.ل،،نن ل    لندنئجلا تلالل ا هل،ج،لل ث ل يللاللهلإحزنئأهل62،د،،ن لعأنهلالل ا هلمسل
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لإحزنئأهل للالله ل ي ل ث  لالل ا ه ل،جل  ل،من لالدنن  أهب لالمأ ن لدحاأق ل ت لالد ،أل لممن  ن ل ل له

ل لالد ،أل ل ل له لك ،ن للممن  ن  لصأنم ل   ، ن لالل ا ه ل ،ز  ل،صل لالد ،أل. ل ل له لم ،نه  ت

الزننعن لالغ ائأهل إك اكلالم، لأسلال ئأ أسل تلعملأن لدد،أ لالمندجن لالجلألنبل،  ، نلمكن ،هل

ل.ساال د ادأجأأ نلةملأن لاإلندنجأهلمعلالك ،نأللالمدةلاهالمةل،من لا  ن أهل

ل(ل ةن،اس2714ل ا هل)الغنمليبل

ى العاملين بجوازات ناخ التنظيمي وعالقتا بمستوى التعامل مع الجمهور " دراسة تطبيقية علالم

 : منطقة الباحة

ال  لا تلالل ا هلإل لالدة فلعل لع صهلالمننخلالدنةأمتل م د،ىلالدةنم لمعلالجمه، لمسل

ل لمس لالل ا ه لعأنه ل،د،،ن  لال نحه. لمنداه ل ج،ا ا  لالةنملأس لنة  لل031،جهه اال  اللكخصلمس

الةنملأسل ج،ا ا لمنداهلال نحه.لحأثلا دخلملال نحثلالمنهجلال،زهتلاال د ندتل ن دخلاملاال د ننهل

، ةفلل،الم،ن آ ،ألانللجمعلال أننن .ل،،نن ل    لندنئجلالل ا هل،ج،لل ةفل تل نةمهلالح،ا  ل

زأن لالل ا هل نللأجبلالز حأن لالممن،حهلللةنملأسل،علملدنن  هنلمعلحجملالمهنم.ل،،نن ل    لد،ل

ل.لنةنملالح،ا  ل،الم،ن آ لللةنملأس أنلنل  صلدل أبلاال  اللالةنملأسل،  ، نلاالادمنمل دح أسل

لس(ل ةن،ا2714ل ا هل)الكةن بل

 الشركات في التشغيلي األداء في التوريد سلسلة استجابة خالل من التوريد سلسلة تكامل أثر

 : ميدانية دراسة :لحجما ومتوسطة كبيرة الصناعية األردنية

  دت الد، أدل  ل دله ا ددجن ه خد   مدس الد، أدل  ل دله د،نمد   ثد  علد  الدةد ف إلد  الل ا ده ادل  

 مدس الل ا ده مجدمدع ،د،د،س الحجدمب ،مد، دده ، أد ن الزدننعأهلا  لنأده الكد ،ن   دت الدكدغألت ا لاأ
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بلالل ا دهل،زدحهلنم، جهدن   دأن ل اخد دن  ، غد اض .الحجدم ،، أد ن مد، دده الزدننعأه الكد ،ن 

 ،د،زل .لAMOSمسلخ  ل  ننمجللStructural Equation Modeling (SEM) ف دخلملدحلأ 

  ثد  لدل الخدن جتب الد،نم  اللاخلتب الد،نم  اإل د ادأجتب الد، أللالد،نم   ل له د،نم   س إل  الل ا ه

 الد، أدل  ل دله ا ددجن ه  س إلد  ل ا دهال ندنئج  كن   ،من الد، ألب ،ا دجن هل ل له الدكغألت ا لاأ  ت

  ل له د،نم   ث  دد، د ال الد، أل ا دجن هل ل له  س إل  الل ا ه ،د،زل  .الدكغألت ا لاأ  ت دؤث 

 ،االادمنم ،الزلقل،االلد ام الثاه م د،ى   ع عل   نلةم  الل ا ه ، ،ز  .الدكغألت ا لاأ  ت الد، أل

 ل ل دله الخدن جت الد،نمد  مدس جأدل م دد،ى علد  للحهدنة د، ألال  ل له  د اف مس د ف ،   مزلحه

 عل  أم،سل سلدد  ل يلدغأأ ا ،ل لأل ،اق الد، أل  ل له ا دجن ه م د،ى دح أس ،الةم لعل  .الد، أل

ل.الةم  ،د  أدلإج اأا  الك ،ه اأ،له إعنلن خ   مس ال ،ق

 ل(ل ةن،اس2715ل ا هل)الل،  يبل

 : بمدينة الرياض المنشآتلتزام الوظيفي لدى ضباط قوات أمن المناخ التنظيمي وعالقتا باال 

 ملأنددهلال أددنضلمددسللالمنكددآ اددل  لادد تلالل ا ددهلإلدد لمة  ددهل،اصددعلالمنددنخلالدنةأمددتل ددتلصدد،ا ل مددسل

،جههلنة لال  ندلالةنملأسل أهنبل،مة  هلم د،ىلااللد املال،ةأهتلللىلال  ندلالةنملأسل تلص،ا ل مسل

ل271 تلملأنهلال أنضل،ال نل لعللامللالمنكآ الل ا هلمسل  ندلص،ا ل مسل.ل،د،،سلمجدمعلالمنكآ 

 ددن د.ل،،نندد ل  دد  لندددنئجلالل ا ددهل نددللد،جددللع صددهلد لأددهلم،ج ددهل ددأسل،اصددعلالمنددنخلالدنةأمددتل،،اصددعل

االلددد املالدد،ةأهت.ل،،نندد ل  دد  لد،زددأن لالل ا ددهل نددللأجددبلدكددجأعلالةددنملأسل ددتلاإللا نلعلدد لالدددد،أ ل

نجدددن لا عمدددن ل دددد قلجلأدددلنبل، ددد ، نلاالادمدددنمل دح دددأسلالمندددنخلالدنةأمدددتل،الدغأأددد ل،ل  حدددللل نعد دددن تا 

لالةننز لال ئأ أهلالمؤث نلعل لااللد املال،ةأهت.



 
 
44 

 

 ل(ل ةن،اس2715ل ا هل)الحل ا،يبل

تدريب الموارد البشرية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة دراسة ميدانية في مديرية طرق 

 : ظة واسطوجسور محاف

لالدنن  ددأهلالمأدد نلدحاأددق،ل، ادددنل دددتللال كدد أهاددل  لادد تلالل ا ددهلللدةددد فلعلددد لم احددد لددددل أبلالمددد،ا لل

 ددددددتلملأ أددددددهلالددددد قللالةددددنملأسلالمهنل ددددأس لددددددكلعلدددددد لعأنددددددهلعددددددك،ائأهلمددددددسللدد أددددقالمدددددد دلامهبل،دددددددمل

لالهأ،لأدددهنمددد، جلل خد دددن ل ن ددددخلاملالنم جدددهلاللزدد حأه(ل ددد لابل،اخد دددن ل11،الجددد ، بل لددد لعدددللامل)

(Structural Equation Model) (SEM)بلثدملاخد دن لالة صدددن ل ددأسلالمدغأدد ا ل ن دددخلامل  ندددنمجل

بل، دتل د،ألالنددنئجلددملالحدز، لعلد لمجم،عددهل(SPSS V.18) االجدمنعأهللةلد،مللاإلحزنئأهال  مدهل

لدددددل أبلالمدددد،ا للال ددددك أهبل،اسلاالادمددددنمل ن،عأددددهللمد اأدددلن:لاسلاننلددددكلحنجددددهلمددددسلاال دددددندنجن لاامهددددنل

الددددل أبل،دحلأدددددللاالحدأنجدددددن لالدل أ أدددددهلالهةلأدددددهلأ أدددددللمدددددسلمددددد د،ىل،هدددددنأنلالةدددددنملأسل، نلددددددنلتلأحادددددقل

ل.مأددد نلدنن ددد أهلم دلامه

 ل،اس(ل ةن2101ل ا هل)ال كدن،يل،ج أ تب

 التنلفسقية الميقةة لتحقيق  المنلفسقة االسقتااتييية ااسقتااتيييل  التكقللي  ادارة تطبيق  أهمية

 : االردنية العلمة المسلهمة للشاكل  الصنلعية

 ،دح دأس ددد،أ   دت اإل دد ادأجأه الد،دنلأف إلا ن  ل،ا  دد أدق  امأده  أدنس الد  الل ا ده ال  

  دت خنزده ا  لنأدهب الةنمده الم دنامه الزدننعأه للكد ،ن    دأهالمأد نلالدنن لدحاأدق االندنجأه الةملأن 
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  دزدمأم ال نحثدنس صدنم الل ا ده  ادلاف ،لدحاأدقل.الجلأدلن االصدزدنلأه ال أئده     دهدن الدت المدغأ ا  ة 

 كد ،هب ل،د  ثد ثلا دد ننن   ،اصدع ،الم أةدن  ،اإلنددنج المنلأده الدل،ائ  مدلأ ي علد  د، أةهدن دم ا د ننهب

 إس : امهن ندنئج ال  الل ا ه د،زل  ،صلل.ا د ننه 135 الدحلأ  لغنأن  المةدملن إل د ننن ا علل ، ل 

 لدنهأد  المةل،مدن لال  مده دد، أ   دت مهمدن ل، اًل ددؤلي المدةدللن  أ دنلأ هن للد،دنلأف اال دد ادأجأه اإللا ن

 الزننعأه الك ،ن  ، س با  لنأه الةنمه الم نامه الزننعأه للك ،ن  الدنن  أه اإل د ادأجأه الخد،ا 

 مد، دده مدن أس مدهن،دده  ن دب الدنن  دأه المأد ن اإل دد ادأجأهل،ا دد ادأجأن  الد،دنلأف إلا ن دد دقل ل،ا 

  ل،ا  لدد أدق ام،ننأده اندنك اس منهدن ،الد،زدأن  اإلصد احدن  مس مجم،عه ال نحثنس صلم ،صلل.، ةأهه

 المهدن ا  ،دد،ا   :منهدن   ن دأهب ما،مدن  ل،جد،ل ، لدك اد تلالكد ،ن   دت اإل دد ادأجأه الد،دنلأف إلا ن

 دل أ أده  د امج ا دمددهل،،جد،ل ،اندكدن لةدنا ن اإل دد ادأجأه الد،دنلأف إلا ن دانأدن  ال ددخلام ا  ن دأه

 المدةلاه  ةضلالزة، ن  اننك  س الل ا ه  ةه    نلمان   ،ل،س الةنملأسب ،دل أب لدأاأ  مدخززه

ل. نلدد أق

ل:جن أهالل ا ن لاال(ل2-6-2)

لل ةن،اسل(Devaraj et al.,2007ل ا هل)

Impact of eBusiness technologies on operational performance: The role of 

production information integration in the supply chain   :  

غألتل دتلا لاألالدكدلا ددخلاملد،ن،ل،جأدنلا عمدن لاإلل،د ،نأدهال  لاد تلالل ا دهلإلد ل حدثل ثد ل

ا دد ننهلزدنلحهلل021مسلخ  لل، لد،نم لمةل،من لاإلندنجل تل ل دلهلالد، أدل.لددملجمدعلال أنندن ل دتل

للدحلأدد بل،صددلل،نندد لعأنددهلالل ا ددهلددمثدد ل نلمددل األ،ندد،ابلال ؤ ددنأبل،المكددغلأسبل،م ددؤ،لأسلاإلندددنجل ددتل
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ل،د ،نأددددهبل،صدددددعلالكدددد ،ن لالدددددتلدهدددددمل دزددددنأعلا جهدددد نلالد  أددددهبل، كدددد نتلالم،زدددد  بل،المةددددلا لاال

ال دددأن ا .ل، ،ددد  لاددد تلالل ا دددهلعلددد لدددد، أ لنةددد نلثنص دددهل،أدددفلأم،دددسلللكددد ،ن لدحاأدددقل ،ائدددللمدددسلدلدددكل

ا ددددخلاملد،ن،ل،جأدددنلالد،ن،ل،جأدددن .ل،صدددلل ةهددد  لدحلدددأ  لالل ا دددهل ندددلللدددأسلاندددنكل نئدددلنلم نكددد نلمدددسل

 أل،د،نمد لالمد، لأس.ل،جدل لعل لا لاأ؛لل،سلا تلالد،ن،ل،جأنللعم للد،نم لالةملا عمن لاإلل،د ،نأه

الل ا دددهل ندددللأ،جدددلل ثددد لإأجدددن تلللد،نمددد لمدددعلالمددد، لأسل كددد، لإأجدددن تلعلددد لالد،لهدددهبل،الجددد،لنل،الم ،ندددهل

،ا لاأ؛ل،ل،ددسللددملأ،ددسلانددنكل يلع صددهل ددأسلانددلمنجلالةمدد أل،ا لاأ.ل،،جددل لالل ا ددهل أ ددًنل سلانددنكل

ؤليلإلدد ل لاأل   دد .ل،عدد ،نلعلدد ل لددكبلانددنكلع صددهل ددأسلد،ن،ل،جأددنلالكدد ،هل،د،نمدد لالمدد، لأسلالدد يلأدد

دأثأ لدهنعلتل أسلانلمنجلالةم أل،د،نم لالم، لأسلال يلأدلعمل ،د نل سلالكد ،ن لالددتللدلأهنل،د ل كد،ن ل

لالد،نم .

ل ةن،اسل(Zhang and Liu, 2010)لل ا ه

Organizational Climate and its Effects on Organizational Variables: 

An Empirical Study   :  

لجمعل لدم لالدنةأمأه. لالمدغأ ا  لعل  ل، ث ت لالدنةأمت لالمننخ لخزنئص لالل ا ه لا ت ال  

مسل أنهملالملأ أسل،الم،ةهأس.ل،صلل،جل لالل ا هل نلللMBAمكن كل تل  ننمجلل409ال أننن لمسل

ت؛ل،،نسل،نسلللم د،ىلالدةلأمتبل،الم،صفل،د، ل،ص لالةم لآثن ل ئأ أهل، أ نلعل لالمننخلالدنةأم

لحجملالك ،هل أ ًنلآثن ل ئأ أهل، أ نلعل لالمننخلالدنةأمت؛ل،،نسلالمننخلالدنةأمتللللآثن ل، أ نل

عل ل ةنلأهلإلا نلالم،ا للال ك أهلمث لال  نلال،ةأهتل،،هنأنلالةم ؛ل،،نسلللمننخلالدنةأمتل أ ًنل

 لجمنعأهالم،ةهأسل،اله،أهلالآثن ل ئأ أهل، أ نلعل ل ةنلأهلمنةمهلمث لالد ام
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ل ةن،اسل(Nikoomaram & Ma'atoofi, 2011)ل ا هل

The Effect of Learning Orientation on Market Orientation and 

Performance in Small-sized Firms: Evidence from Iran   :  

لاأل دددتلالكددد ،ن لادددل  لاددد تلالل ا دددهلإلددد ل أدددنسل ثددد لالد،جدددلل دددنلدةلملعلددد لالد،جدددللال ددد،صتل،ا 

(لكد ،هلزدغأ نل دتلالةنزدمهلاإلأ انأدهل28 نلالحجملالةنملهل تلإأ اس.ل،د،،ن لعأنهلالل ا هلمسل)الزغأ

دهدد اس.ل،صددللد،زددل لالل ا ددهلإلدد لالةلأددللمددسلالندددنئجل،ددنسلمددسل    اددنل سلاننلددكلدددأثأ ًالإأجن أددًنلللد،جددلل

ل نلدةلملعل لالد،جللال ،صتل،ا لاألللك ،ن لالم ح،ثه.

 ( بعنوان:  Prajogo and Olhager,2012د اسة )

 "Supply chain integration and performance: The effects of long-term 

relationships, information technology and sharing, and logistics integration 

اددل  لادد تلالل ا ددهلإلدد لالدحاددقلمددسل ثدد لد،نمدد لالمةل،مددن بل،دددل قلالمدد،الل ددأسلكدد ،نأل ل ددلهل

 تل لاألالةملأن .ل، حث لاد تلالل ا دهل كد، لخدنصلل، لع صدن لالمد، لأسل زدحنبللدأثأ امن،لالد، ألل

ك ،هل  دد الأه.ل،صدلل،جدل لالل ا دهل سلل232الةا،للد،ألهلا ملل،مح كلللد،نم .لدملجمعلال أننن لمسل

،مكدن ،هلالد،نم لالل،ج دتللدللددأثأ لعلد ل لاألالةملأدن بل،مدنل،جدل ل سلصدل ا لد،ن،ل،جأدنلالمةل،مدن بل

المةل،من بللهمنلدأثأ لعل لالد،نم لالل،ج دتل،منلخلز لالل ا هلإل ل نلللةا،للالم، لأسلد،ألهلا ملل

غأدد لالم نكدد لمددسلخدد  لد،نمدد لالمةل،مددن للالدددأثأ دددأثأ لم نكدد بل،غأدد لم نكدد لعلدد لا لاأبلحأددثل،ددنسل

 .،الد،نم لالل،ج دت
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ل ةن،اسل(Suliyanto & Rahab, 2012)ل ا هل

The Role of Market Orientation and Learning Orientation in Improving 

Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises   :  

ال  لا تلالل ا هلإل ل أنسلل، لالد،جللال ،قل،الد،جلل نلدةلمل تلدح أسلاإل لا ل،ا لاأل تلعأنهل

لالحجم. ل،الزغأ ن لالمد، ده لالمؤ  ن  ل)لمس لمس لالل ا ه لعأنه لمد، دهل157،د،،ن  لمؤ  ه )

لالخد ن .ل،صللا دخلملال نحثنسل نم، جلالمةنللهلالهأ،لأهلBanyumas Regency،زغأ نلالحجمل تل

الة صهل أسلمدغأ ا لالل ا هلالم ح،ثه.ل،صللد،زل لالل ا هلإل لالةلأللمسلالندنئجل    انل سلالد،جلل

ل، د لإأجن أًن ل سلاإل لاعأهلدؤث ل نلدةلملألةبلل، ًا ل تلالة صهل أسلالد،جللال ،صتل،اإل لاعأهبل،من أًن

لعل لا لاأ.لإأجن أن

للل:(ل ةن،اسKanten and Ülker,2013ل ا هل)

The Effect of Organizational Climate on Counterproductive 

Behaviors: An Empirical Study on the Employees of Manufacturing 

Enterprises   :  

ال  لا تلالل ا هلإلد لالدةد فلعلد ل ثد لالمندنخلالدنةأمدتلعلد لال دل،،أن لالة، دأه.ل،صدللددملجمدعل
م،ةهدددًنلمدددسلكددد ،دأسل دددتلمجدددن لالمةدددنلسل،الدنصدددهلل214نددددنئجل، أددد نلندأجدددهل  حدددنثل ج أددد لعلددد ل

نللالمنددنخلالكم ددأه.ل،ا دددننلًالإلدد لالندددنئجبل،جددللع صددن ل، أدد نل، ددل أهل ددأسلال ددل،،أن لالة، ددأهل،  ةدد
لبل،اللفأبل،اللعمل/ل،االلد امل،الهأ، لالدنةأمتل،المةنأأ لالدنةأمأه.لالم،ن آ الدنةأمتلمث ل
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ل.(ل ةن،اسHus, Pei-Fang, 2013ل ا هل)

“Integrating ERP and e-business: Resource complementarity in 

business value creation” 

بل،لا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه،للERP أسلنةنملال  لا تلالل ا هلإل لدأثأ لالد،نم ل

للاأمهل لاإلأجن ت لالدأثأ  ل ،  لعل  لال أنق لا ا ل ت لال ن اه لالل ا ن  ل س لإل  لالل ا ه لا ت  كن  

بل،مان نهلندنئجلال أننن لالمحن  أهل تل لاألالك ،ن لحأثل،نن لعأنهلERPا عمن لاإلل،د ،نأهل،ل

بل،مسلخ  لا للهلالدج أ أهلدملم حةهلERP هلام أ،أهلد دخلملنةنملك ،هلزننعأل011الل ا هل

انهمنلمد،نم سبل،ال يلمسلكأنلل سلأة  لللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه،للERP سلنةنملل

ل سل لا عمن لاإلل،د ،نأهالاأمهلالدجن أهلل، لمنهمنبل،د أسل أ ًن ل ثن لإأجن أهللا دخلاملد،ن،ل،جأن لهن

ل ك، لم ن ل،ا دخلامهن لالمنةمه ل ت لالم،ا ل لإلا ن ل س ل أ ًن لالل ا ه ل، أن  لا عمن ب لصأمه لعل  ك ن

أة  لالاأمهلالدجن أهلللمنةمهل أ ًنبل،اننلأم،سلالا، للERPزحأحلأدملعسلد أقلنةنملالا نلالم،ا لل

أخلقلد،نم لمسلل،لالدن أقللاخ لالك ،هلأم،سل سلا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه سلا دخلامل

 كأنلل  علالاأمهلالدجن أهلللك ،ه.

 ( دراسةMahmood,2013) بعنوان 

Learning Orientation and Business Performance of Women-Owned 

SMEs in Malaysia: the Mediating Effect of Competitive Advantage   :  

لدنن  أهلعل لالة صهل دأسلالد،جدللالددةلملال  لا تلالل ا هلإل لل ا هل ث لالل، لال، أدلللمأ نلا

، لاألالك ،ن لالزغأ نل،المد، دهلالممل،،هلللن نأل تلمنلأ أن.لدملإ  دن لاال دد أننن لمدسلخد  لال  أدلل
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،،نن ل    لالندنئجل،جد،للع صدهلص،أدهل ا د ننهلزنلحهلللدحلأ لاالحزنئت.ل061االل،د ،نتبل،دملجمعل

أسلالد،جددلل ددنلدةلمل،مأدد نلدنن  ددأهبل ددتلحددأسلدددملالةثدد، لعلدد لل، ل، ددأدل ددأسلالد،جددلل ددنلدةلمل،ا لاأبل، دد

 للمأ نلالدنن  أهل أسلالد،جلل نلدةلمل،ا لاأ.

  دراسة(Molina-Azorín et al., 2015) بعنوان 

The effects of quality and environmental management on 

competitive advantage: A mixed methods study in the hotel 

industry 

اددل  لادد تلالل ا ددهلإلدد لدحلأدد لإلا نلالجدد،لنل،اإللا نلال أئأددهبل،ل ا ددهلدأثأ امددنلعلدد لالمأدد نلدنن  ددأهل ددتل

مدلأ ًا.ل،دكدأ لالنددنئجلإلد ل سلإلا نلل311مدلأ ل ندلقلثدملد ادنلمان لدهلل03الزننعهلالهنلصأه.لدملمان لدهل

ل  أهلمسلحأثلالد،نلأفل،الدمنأ .لالج،لنل،اإللا نلال أئأهلد محل دح أسلالمأ نلالدنن

 (ل ا هلTseng and Liao, 2015ل ةن،اس)ل

Supply chain integration, information technology, market orientation 

and firm performance in container shipping firms    :  

نح،لال ،قل،دد أقلد،ن،ل،جأدنللال  لا تلالل ا هلالمألانأهلإل ل حثلل، لد،نم ل ل لهلالد، ألبلالد،جل

ل024المةل،من ل تلك ،ن لكحسلالحن،أدن ل،دأثأ ادنلعلد ل لاألالكد ،ن .لحأدثلددملجمدعلال أنندن لمدسل

ك ،هلكحسل تلدنأ،اس.ل،،نن ل    لالنددنئجل سلدد أدقلد،ن،ل،جأدنلالمةل،مدن ل،الد،جدللنحد،لال د،قلددؤث ل

هلالد، أددلل،الد،جددللنحدد،لال دد،قللهمددنلدددأثأ ل كدد، لإأجددن تلعلدد لد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددلبل، سلد،نمدد ل ل ددل

 إأجن تلعل ل لاألالك ،ن .



 
 
51 

 (ل ا هلEllinger et al.,2015ل ةن،اس)ل

Learning orientation, integration, and supply chain risk management 

in Chinese manufacturing firms   :  

ل نعد ن ادن(لSCI ل دلهلالد، أدلل)ل(ل،د،نمد LOدهلفلا تلالل ا دهلإلد ل حدثلل، لالد،جدللالددةلمل)

،د ،د لاد تلالل ا دهل. SCRM  ج األم،ملهللةملأهلنكد لالمة  دهلالددتلد ده لإلا نلمخدند ل ل دلهلالد، أدل

عل لك ،ن لالدزنأعلالدتلداعل تلالمنندقلال نحلأهلالجن، أهلالك صأهلا ،ث لدادلمًنل دتلالزدأسل،صدللددمل

أد، دددللSCIأندد لندددنئجلالل ا ددهل سلد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددللا ددد ننهللجمددعلال أننددن .ل،صددلل ل683ا دددخلامل

لا نلمخند ل ل لهلالد، ألللLOج ئأًنل تلالة صهل أسلالد،جلل نلدةلمل ل.SCRM،ا 

 (ل ا هلJain et al., 2015ل ةن،اس)ل

Organizational climate, trust and knowledge sharing: insights from 

Malaysia   :  

 دددتللKS علددد لمكدددن ،هلالمة  دددهلTR،الثادددهللOC حدددثلددددأثأ لالمندددنخلالدنةأمدددتللادددل  لاددد تلالل ا دددهلإلددد 

ل862الكدد ،ن لالمدةددللنلالجن ددأن ل ددتلا  دد،اقلالننكددئهل ددتلمنلأ أددن.ل،صددللدددملجمددعل أننددن لالم ددحلمددسل

ك ،هلمدةللنلالجن أه.ل،صللدملا دخلاملالدحلأ لمدةلللالمدغأ ا للداأدأمل نمد، جلال حدث.لل80مكن كلمسل

جلال حثل سل فةللاالندمنأل تلالمننخلالدنةأمتلأ د دل ك، لإأجن تلمعلاإل زن لعسلالمة  هل،دكأ لندنئ

،مكن ،دهنبل تلحأسل سل ةللعلالهلالمننخلالدنةأمدتلاللأد د دل كد، لإأجدن تلمدعلاإل زدن لعدسلالمة  دهل

ل،المكن ،هل هن.

ل
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لمنلأمأ لا تلالل ا هلعسلالل ا ن لال ن اه:(ل7-2)ل

لالل ا هلعسلالل ا ن لال ن اهلأم،سلدلخأزلل ن دت:لإسل املمنلأمأ لا ت

ل  لا ،ل لمسلن،عهن لالل ا ه لل–نهن لال نحثه ل تلد،نم ل-عل لحللعلم الدتلد  دل أسلالة،ام لالمؤث ن

ل ل لهلالد، ألل تلدحاأقلالمأ نلالدنن  أهل تلالةنلملالة  تل ك، لعنمبل،ا  لسل ك، لخنص.

 نل تلد،نم ل ل لهلالد، ألل تلدحاأقلالمأ نلالدنن  أهل تلصدن لدنن،ل لا تلالل ا هلالة،ام لالمؤث 

دد مل أئهلعمللل نللأننمأ،أهبلحأثلإسلالدغأأ ا لالحنزلهلغأ لمدن أل هنل،غأ لمد،صةهل،م دم نبل

 ،أمث لالادن لا مث للدد أقلا تلالل ا هلمسل،جههلنة لال نحثه.
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لالهز لالثنلث

 ( 1 -3 لمنهجلالل ا ه:)للل
للل(ل:لمجدمعلالل ا هل،عأندهن3 - 2 )ل
(ل:لمزنل لالحز، لعل ل 3 – 3 )

لالمةل،من 
لل

لللا لان(ل:لزلقل3 - 4 )ل
للل(ل:لث ن ل لانلالل ا ه3 - 5 )ل
للل(:لمدغأ ا لالل ا ه3 - 6 )ل
للل(ل:لالمةنلجهلاإلحزنئأه 3 – 7 )ل
للل(ل:لإج اأا لالل ا هل3 - 8)ل
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لالهز لالثنلث

لجأهلالل ا هل)لالد أاهل،لاإلج اأا ل(منه

 مالمه:(ل3-0)

ل لالهز لك حًن ل تلجمعللللمنهجأهأدنن، لا ا ل،ا ل،ا لالم دخلمه لالل ا ه لا ت ل تلعم  الم دخلمه

ال أننن ل،مجدمعل،عأنهلالل ا هلالدتلدملا دهلا هنل،مزنل لجمعلال أننن ل، املاال نلأبلاإلحزنئأهل

ل ئلهلالل ا هل،اخد ن ل   أندهن.الدتل أدملا دخلامهنلإلجن هلا

لمنهجأهلالل ا ه:(ل3-2)

اعدمللا تلالل ا هلعل لالمنهجلال،زهتل،الدحلألتبلحأثلدمل،زفلج،انبلالةنا نلمسلخ  لال ج، ل

المنداأهللاال د ا ن ال ن اهلالدتلدنن،ل لم، ، لال حث.لإ ن هلإل ل، علمجم،عهلمسللا ل أن إل ل

ل،الم لالمل ، ه. لالةنا ن لح،  لخ   لمس لجمةهن لدم لالدت لال أننن  ل دحلأ  لمدةلق لالدحلألت ل لاننهج

الل ا ه.ل،الد،ز لإل لل  ئلهالل ا ه)اال د ننه(لالخد ن ل،دحلأ لاله ،ضلللد،ز لإل لإجن ن لمنداأهل

لا دندنجن لح، لالة،ام لالمؤث نل تلد،نم ل ل لهلالد، ألل، ث انل تلالمأ نلالدنن  أه.

ل:ل،عأندهنلمجدمعلالل ا ه(ل3-3)

ل لجمأع لمس لالل ا ه لمجدمع لك ،ن لا لال،ةنئفلاإلك ا أهد،،س ل ،قللا  لنأهلل،أه ت ل ت المل جه

ل) ل)،لل(لك ،ه.03عمنسلالمنلتل،ال نل لعللان (لعنم بلحأثلدمل080دا  ل حبلعأنهلم ئمهلص،امهن

ل%94ممنلأك، لل(لا د ننهلزنلحهلللدحلأ 070لالل)(لا د ننهل،دم،ن لال نحثهلمسلا د ل080د، أعل)

لا د ل،ل
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ل:ل،حلنلالمةنأنه(ل3-4)

ل تل ،قلعمنسلالمنلتللالمل جهلا  لنأهلا ل،أهن لحلنلالمةنأنهلمسلالةنملأسل تلك ،دد،،سل،ل

ل:لمزنل لجمعلالمةل،من (ل3-1)

عل لن،عأسلمسلمزنل لالمةل،من لامنلل اعدمللل،لغ ضلدحاأقل الافلالل ا هلالحنلأهل نسلال نحث

ل،أهل،المزنل لا ،لأهبل،،منلألت:المزنل لالثنن

لمسلالمزنل لالم،د أهل،مسل-  لالحز، لعلأهن المزنل لالثنن،أه:ل،اتلدلكلال أننن لالدتلدم

ل أدمل لإ  لللل ا هب لالنة ي ل،اإلدن  لا  سلالةلمأه لل، ع ل، لك لال ن اهب لللل ا ن  لا ل أه الم اجةه

لال ج، لإل لمنلألت:

لالم،د، هل،المنك، ن.لال،دبل،المزنل ل،الم،اللالةلمأهل-

لالدتل حث ل تلالم،ا أعلصأللالل ا ه.لالل،د، ات  نئ لالمنج دأ ل، د ،حن لل-

لإل لل- لإ ن ه لالحنلأهب لالل ا ه لم، ،  لح،  ل،د   لالدت ل،النك ا  لالمدخززه الل، أن 

لالدان أ لالزنل نلعسلالهأئن ل،م ا، لالمةل،من ل،ا  حنث.

لال أن-ب لدلك ل،ات لا ،لأه: لا د ننهلالمزنل  لإعلال لخ   لمس لعلأهن لالحز،  لدم لالدت نن 

ل،الد نؤال ل لالنة ي لاإلدن  لدنن،لهن لالدت لالج،انب ل،ن ه لدغدت ل حأث لالل ا ه. لا ت للم، ،  خنزه

ل،اله  أن لالدتلا دنل لعلأهنلالل ا ه.
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ل:ل لانلالل ا ه(ل3-6)

لالم  لمدغأ ا لالل ا ه لإ ةنل لدغدتلجمأع لا د ننه ل دد،أ  ل نلك، لصنم لال نحثه ل،الدن ةه داله

بل،الدتلدمل ننأانل،د،،أنهنل،د، أةهنلعل ل   اللالةأنه.ل،ل أنلنلاللا  هال يلأم،نهنلمسلاخد ن ل   أن ل

ل جهلمزلاصأهل،م،ث،صأهلال أننن لالدتلدملجمةهنبلاعدمل لال نحثهلمنل م،سل تلصأنسلمدغأ ا لالل ا هل

دتلدملث ، لمزلاصأدهنل،م،ث،صأدهن.ل،دأله لاال د ننهلمسلعل لالمانأأسلال،ا لنل تلالل ا ن لال ن اهل،ال

ث ثلإج األ ئأ أهلات:لالمةل،من لاللأمغ ا أهلعسلالم دجأ أسل)،نلجنسبل،الةم بل،الم د،ىلالدةلأمتبل

،عللل ن،ا لالخ  نبل،ال،ةأههلالحنلأه(.ل،الج ألالثننتلالة،ام لالمؤث نل تلد،نم ل ل لهلالد، أللالمدمثلهل

بلحأثلدملصأن هنل،منلألت:لا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهنلد،جلل نلدةلمل،لالمننخلالدنةأمتل،ل دددددددد

؛ل(.2715Ellinger et al)ل(لا ئلهل تلا د ننهلالل ا هل ننألعل لل ا ه1الد،جلل نلدةلملدملصأن لل دددددددددددددددددد)

؛ل(Jain et al., 2015)لا د ننهلالل ا هل ننألعل لل ا هل ئلهل ت(لا7،المننخلالدنةأمتلدملصأن لل دددددددددددددددددد)

(لا ئلهل تلا د ننهلالل ا هل ننألعل لل ا هل6دملصأن هنل دددددددددددد)لا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه،ل

(Hsu,2013)نم ل.ل،الج ألالثنلثلد،نم ل ل لهلالد، ألل،المأ نلالدنن  أهبلحأثلدملصأن همنل،منلألت:لد،

؛ل(.2715Ellinger et al) ننهلالل ا هل ننًألعل لل ا هل(لا ئلهل تلا د9 ل لهلالد، أللدملصأن لل دددددددددددددددد)

ل ددددددددددد) لصأن هن لالدنن  أهلدم لعل لل ا هل)6،المأ ن ل ننًأ لالل ا ه لا ئلهل تلا د ننه )Molina-Azorín et 

al.,2015لالل ل للماأنسللأ،  لالخمن تبل(.ل،د، ع لإجن ن ل   اللعأنه ا هلعل ل ا ا لاال د ننهل، اًن

ع من بلم،ا قلل1،الدتلدة  لعسلملىلم،ا اهلالم دجأبلمعل ا ا لاال د ننهل،،منلألت:ل)م،ا قل كلنل

ع من بلغأ لم،ا قلع مدنسبلغأ لم،ا قل كلنلع مهل،احلن(ل،منلا،لم، حلل3ع من بلمحنأللل4

ل(.0 تلالملحقل)
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ل:للانزلقلا (ل3-7)

، لكل هلفلالدة فلعل لا  ئلهلالم د دهللل  د ننهصنم لال نحثهل نخد ن لالزلقلالةنا يل

لالل ا هل ل الاف لدة،س لحد  لالل ا ه لعأنه ل   ال لإجن ن  لاد نق لملى لمس ل أ ن ل،للدأ،ل   ة هن

لمسل لالمح،مأس لمس ل،االخدزنصل،اأئه ل ،يلالخ  ن لمس لعل لمجم،عه لع  هن لحأثلدم ،د نؤالدهنب

للجمعل  ند ل،ألان لز حأدهن لملى لعل  لللح،م ل،الخنزه لالح،،مأه لا  لنأه لالجنمةن  ل ت لاإللا ن  ن

(بلحأثلدملإج األالدةلأ  لالماد حهلمسلالمح،مأسل،ا  ند نل2ال أننن )،منلا،لم، حل تلالملحقل

لنل تلالمخدزأسلالدتلد ا،ح ل أسلإعنلنلالزأنغهلاللغ،أهلل ةضلاال ئلهل ،لح فل ةضلال،لمن لال،ا ل

لالن خهلالنهنئأهلمسلاال د ننهلالدتلدملد، أةهنلعل لعأنهلالل ا ه.لإزلا  ةضلاال ئلهلص  ل

ل:لث ن لا لان(ل3-8)

(لل د نقلاللاخلتبل، لكلCronpach’s Alphaاعدمل لال نحثهلعل لمةنم ل، ،ن نخل لهنل)

لللل ا ه للجمعلال أننن لال  مه لأجبللللدأ،للمسلملىلز حأهلاال د ننهل،ألان لداأسلمن الحنلأهل، نهن

ل(لأ أسلمةنم  ل، ،ن نخل لهنللجمأعلمدغأ ا لالل ا ه.0صأن ل.ل،الجل، ل صمل)
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(لصأملمةنم  لاالد نقلاللاخلتل ن دخلاملاخد ن ل، ،ن نخل6-2الجل، ل صمل)
ل لهن

لصأملمةنم  لاالد نقلاللاخلتل
ل(α)لمةنم لالث ن لالها ا لالمح، 

ل77%ل0-2لالد،جلل نلدةلم
ل28% 28-3 للمنعخ للونظيمي

ل28%  22-26 لسوخدل  وكنجلجهيع لألعمعل لإللكورجنية
ل92% 87-21 وكعمل س س ة للوجريد
ل16% 66-82 للميزة للونعفسية
ل13% 66-2لاال د ننهل،، 

ل

سل(ل سلجمأعلصأملمةنم  ل لهنل، ،ن نخلل،ن هلمدغأ ا لالل ا هل،نن ل ،  لم0أد حلمسلالجل، ل صمل)

.ل،ا الأكأ لإل ل سلاال ئلهلالدتلدملا دخلامهنل تلصأنسلمدغأ ا لالل ا هل ا لم،ث،صأهلعنلأه.ل61%

ل.(Hair et al., 2006)الدتلدج ىل ، لم نللاالجدمنعأه(لن  هلما ،لهل تلاللا  هل%71،دةد  لن  هل)

ل

ل
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 المةنلجن لاإلحزنئأه(ل3-9)

لم لعلأهن لالحز،  ل أدم لالدت لال أننن  لإلخن  لالح مهلدم ل مس لالل ا ه لا د ننه لخ   س

لأدمل ةلانللSPSS Statistical Package for Social Science)اإلحزنئأهلللةل،ملاالجدمنعأهل)

لمةنلجدهنل، قلاالخد ن ا لالدتلدحاقلغ ضلالل ا هبل،دحلألال أدملا دخلاملا  نلأبلالدنلأه:

 لملىلاالعدمنلأهلعل ل(ل، لكلالخد نCronpach’s Alphaاخد ن ل لهنل، ،ن نخ:ل) -0

ل لانلجمعلال أننن لالم دخلمهل تلصأنسلالمدغأ ا لالدتلاكدمل لعلأهنلالل ا ه.

ل، لكل -2 لالمئ،أهب ل،الن ب ل،الد، ا ا  لالح ن ت لال، د لمث  لالم ، أه: لالن عه مانأأس

ل،زفلآ األعأنهلالل ا هلح، لمدغأ ا لالل ا هل،لدحلألل امأهلالة ن ا لال،ا لنل

،، لكلاالنح افلالمةأن يلل أنسلملىلدكد لاإلجن ن لعسل، دهنل تلاال د ننهبل

لالح ن ت.

بل،الد، أعلالد أةتبل،نال د ند)لاالنحلا اخد ن ا لز حأهلال أننن لال دخلاملدحنلأ ل -3

ل،الدلاخ ل أسلالمدغأ ا (.

(ل، لكلالخد ن ل ث ل، لمدغأ لمسلSimple Regressionال  أدل)لاالنحلا دحلأ ل -4

 المدغأ ا لالم دالهل تلالمدغأ لال، أدل،الدن ع.

لل -1 لالل ا هللStructural Equation Modellingدحلأ  لنم، ج لز حأه الخد ن 

 ،اخد ن ل   أن لالل ا ه.ل
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ل
لالهزد لال ا دع

ل
لل (لالمالمه4-0)
لل دحلأ لندنئجلالل ا ه(ل4-2)
لل  ا أهالمدغأ ا لاللأم،غ(ل4-3)
اخد دددن ا لجنا أدددهل،زددد حأهلال أنندددن ل(لل4-4)

 لدحلأ  لاالنحلا 
لل

لل اخد ن ل   أن لالل ا ه(ل4-1)
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لدحلأ لال أننن ل،اخد ن لاله  أن 

ل
ل(:لالمالمه4-0)

لال،زهتل،الدحلألتل ل  نلأبلاإلحزنأ لا دخلام لدم لالل ا ه لال  مهللإلجن هلعل ل  ئله ، لكل ن دخلام

.ل،ل،زفلخزنئصلعأنهلالل ا هل،الدة فلعل لم د،ىلدد أقلمدغأ ا لالل ا هلSPSS16لاإلحزنئأه

لالح ن أهل ل،المد، دن  لالمئ،أه ل،الن ب لالد، ا ا  لا دخلام لدم لالل ا هب لعأنه ل   ال لنة  ل،جهه مس

ل،اخد ن ل لالل ا هب ل لان لث ن  لمس لللدأ،ل ل لهن ل، ،ن نخ لاخد ن  لا دخلم لدم ل،من لالمةأن أهب ،االنح ا ن 

Structural Equastion Modellingلالخد ن لز حأهلنم، جلالل ا هل،اخد ن لاله  أن .ل

ل(:لدحلأ لندنئجلالل ا هللللل4-2)

لعل لندنئجلالدحلأ لاإلحزنئتلال،زهتللل أننن ل،الدتلدكم لالمد، دن لالح ن أهلللللل لاالعدمنل دم

ل،ال لالم داله للجمأعلمدغأ ا لالل ا ه لدمل،االنح ا ن لالمةأن أه ل،صل لل، لمدغأ ب ل،الها ا لالم،،نه دن ةه

لالم دخلمل تلالل ا هل،منلألت:لل(Likert-type Scale)م اعننل سلأدل جلماأنسللأ،  ل

 الل ،ا قل كلن الل ،ا قلمحنألل ،ا قل ،ا قل كلن

ل2ل8ل6ل8 0

ل
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الدةنم لمةهنلعل لل،اعدمنلًالعل لمنلدالمل إسلصأملالمد، دن لالح ن أهلالدتلد،زل لإلأهنلالل ا هل أدم

ل) لا دت: ل)0ل–ل6032النح، لم دهع(ب ل)8068-6037: لمد، د(ب ل، اًنلل8066: لمنخهض(. ل: لل،س  من

لالاأمهلاللنأنلل لائ لاإلجن هلما ،مهلعل لعلللالم د،أن بل يل:لل–الاأمهلالةلأنل للمةنللهلالدنلأه:

ل،ا تلالاأمهلد ن،يلد، لالهئه.ل2066=ل8/6=ل6(/0-2)

ل:،  لكلأ،،س

 ل ص ل8066=لل2066+لل2لم د،ىلالمنخهضلمسلا،  

 6037ال لل8068 يلمسل 6037=لل2066+لل8068،أ،،سلالم د،ىلالمد، دلمسل 

 0ال لل6032،أ،،سلالم د،ىلالم دهعلمسل 

دملا دخ اجلالمد، دن لالح ن أهل،االنح ا ن لالمةأن أهلللدة فلعل لا دجن ن ل   اللعأنهلالل ا هللل

ل تل لالدنن  أهل تلعسلالة،ام لالمؤث ن ل تلالمأ ن لالد، ألل، ث ان بلك ،ن لا ل،أهلا  لنأهد،نم ل ل ه

، أمنلألتلع ضللندنئجلللدحلأ لال،زهتللمدغأ ا لالل ا هلاعدمنلًالعل لا دخ اجلالمد، دن لالح ن أهل

 ،االنح ا ن لالمةأن أه.
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ل:لالمدغأ ا لاللأم،غ ا أه(8-6)

ل(4-2جل، ل صمل)

ل)الم دجأ أس(لح بلالجنسد، أعل   اللالةأنه

لالن  هلالمئ،أهل)%(لالد، ا لالجنس

ل%80.1ل037ل ، 

 %19.1ل34ل نث 

 %99.2ل070 المجم، 

 

(لمسل   اللعأنهلالل ا هلاملمسلال ،، ل%80.1(ل سلالن  هلا ،  ل)2ن حةلمسلالجل، ل صمل)لللللل

الدتلك ،ن لا ل،أهلا  لنأهل لعملد أةهأجهلمد،صةهل،مد،ا اهلمعل(ل ادل ننث.ل،ا تلالند19.1%،)

 تللاإلننث تل د افلالةنزمهلعمنس.ل،ا الأكأ لإل لده أ لالثان هلا  لنأهلعم للهندد،اجللمةةم

ل ،ث لمنهنل تلالك ،ن لالزننعأهل،نلزننعن لالل،ائأه.للمأهالخالك ،ن ل،المنةمن ل
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ل .(لأ، حلد، أعل   اللعأنهلالل ا هلح بلمدغأ لالةم3،الجل، ل صمل)ل

ل(4-3جل، ل صمل)

لد، أعل   اللعأنهلالل ا هلح بلالةم 

لالن  هلالمئ،أهل)%(لالد، ا لالةم 

ل27.1 47ل نهل21-29

ل34.1ل19ل نهل31-34

ل07.1ل31ل نهل31-41

ل02.9ل22ل نهل40-44

ل7.6ل03ل نهل أ،ث ل41

 %100ل070 المجم، 

ل

ل21اللعأنهلالل ا هلد ا،ح ل عمن امل أسل(لإسل ،ث لمسل  عل   ل3 ع تل صمل) ن حةلمسلالجل، للللل

ل،ح،التلل29، ل أسلل%31 نهب لد ا،ح ل عمن ام لالل ا ه لعأنه ل   ال ل ادلل43،ل31مس ل أنمن  نه.

 نهل أ،ث .ل،د، ع ل   اللعأنهلالل ا هلالدتلل41مسل   اللعأنهلالل ا هل،نن ل عمن املل%8ح،التل

عل لل02.9،ل%07.1مدان  هلحأثل لغ ل نهل ن بلل44،ل40 نهل،41،ل31د ا،ح ل عمن امل أسل

الد،الت.ل،ا الأه  لعل ل سلغنل أهل   اللعأنهلالل ا هلامل تل سلالك نبل،صنل ،سلعل لداأأملالة،ام ل

لالد، ألل ل ل له لد،نم  ل امأه لأل ،،س ل نهم ل،من لالدنن  أه. لالمأ ن ل ت ل، ث ان لالد، أل ل تل ل له المؤث ن
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(لأ، حلد، أعل   اللعأنهلالل ا هلح بل4الةم .ل،الجل، ل صمل)لللدغأ ا لالحنزلهل تل أئهلل  دجن ه

لمدغأ لالم د،ىلالدةلأمت.

ل(4-4جل، ل صمل)

لد، أعل   اللعأنهلالل ا هلح بلالم د،ىلالدةلأمت

لالن  هلالمئ،أهل)%(لالد، ا لالم د،ىلالدةلأمت

ل01.2ل26لثنن،أهلعنمه

ل09.3ل33لل ل،مل،لأهلمجدمع

ل48.1ل83ل ،نل، أ،س

ل0.8ل3لل،ملعنلتل 

ل03.1ل23لمنج دأ 

 0.8ل3لل،د، ات

ل%011ل070 المجم، 

 

(لأمل،،سلالل جهلالجنمةأهل%11(ل سلدا أ ًنلنزفل   اللعأنهلالل ا ه)4ن حةلمسلالجل، ل صمل)للللل

(لمسل   اللعأنهلالل ا هلأحمل،سلل ل،مل،لأهلمجدمع.ل،د،  ل   اللعأنهل%09.3ا ،ل .لثملد انل ن ب)

(لعل لالد،الت.ل%03.1(ل،)%01.2 هلال أسلأحمل،سلالثنن،أهلالةنمهل،المنج دأ ل ن بلمدان  هل)الل ا

ل) لللأهمل%0.8، اد لالل ا ه لعأنه ل   ال ل س لعل  لده   لالندأجه ل،ا ت لالل،د، ات. لل جه لأحمل،س لمس )
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ل نهم ل،من لدنمه. ل حأنلأهل،م، ،عأه لالل ا ه لا د ننه لمسلدة ئه أل ،،سللم د،ىلدةلأمتلم دهعلأم،نهم

(لأ، حلد، أعل   اللعأنهلالل ا هل1ل، لد،نم ل ل لهلالد، ألل تلدحاأقلالمأ نلالدنن  أه.ل،الجل، ل صمل)

لح بلالخ  ن.

ل(4-1جل، ل صمل)

 د، أعل   اللعأنهلالل ا هلح بلالخ  ن

لالن  هلالمئ،أهل)%(لالد، ا لالخ  ن

ل09.3ل33ل ن،ا ل1 ص لمسل

ل41.6ل78ل ن،ا ل1-01

ل28.7 49له نل01ل-00

ل6.4ل00ل نهل أ،ث ل06

 %100ل070 المجم، 

ل)للللل ل)1أد حلمسلالجل، ل صم لالل ا ه لعأنه ل   ال ل سلغنل أه لأمل،،سل أسل41.6%( ل01إل لل1(

ل) ل اد ل س لحأس ل ت لخ  نب ل%09.3 ن،ا  لمس ل ص  لأمل،،س لمنهم لح،التلل1( ل،أمدلك لخ  ن.  ن،ا 

 نهلخ  نلل06(لأمل،،سل%6.4 نهلخ  ن.ل، ادل)ل01إل لل00(لمسل   اللعأنهلالل ا هل أسل29%)

 أ،ث .ل،ا تلالندأجهلده  لعل ل سل   اللعأنهلالل ا هلأمل،،سلخ  نل،ن أهلدؤالهملللح،ملعل لالة،ام ل

المؤث نلعل لد،نم ل ل لهلالد، ألل،ع صدهنل نلمأ نلالدنن  أه.ل، ننًألعل ل لكبلأد،صعل سلدة،سلآ ائهمل
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لالدنن  أه.ل،الجل، ل صم)ا ث لالهةلتلال يلأم،سل (ل6 سلأحلثللد،نم ل ل لهلالد، ألل تلدحاأقلالمأ ن

لأ أسلد، أعل   اللعأنهلالل ا هلح بلال،ةأههلالحنلأه.

 

ل(4-6جل، ل صمل)

لد، أعل   اللعأنهلالل ا هلح بلال،ةأههلالحنلأه

لالن  هلالمئ،أهل)%(لالد، ا لالةم 

ل2.9ل1لملأ لعنم

ل24.1 40لملأ ل،حلن

ل08.7ل32لص مل ئأس

ل08.7ل32لملأ للائ ن

 31.7ل60لمك ف

ل%100ل070 المجم، 

ل)للللل لالجل، ل صم ل)6أد حلمس لالل ا ه لعأنه لثلثل   ال ل ،ث لمس ل س لأةمل،سل تل،ةأههل31.7( )

ل ادل) ل أنمن لالل ا هل%2.9مك ف. ل   اللعأنه لالل ا هلأةمل،سل،ملأ لعنم.ل،د، ع،ا (لمسل   اللعأنه

ل، ل لأةمل،س ل)ال أس لمد ن،أه ل ن ب للائ ن ل،ملأ  لص م ل)%08.7ئأس ل، ن  ه لأةمل،سل24%(. لمس )

ل،ملأ يل،حلن.ل
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،ا الأه  لعل ل سل   اللعأنهلالل ا هلأمل،،سلخ  نل،ن أهلللح،ملعل لالة،ام لالمؤث نل تلد،نم ل ل لهل

لدة لعل  لصنل ،س ل نهم ل،من لالدنن  أه. ل،المأ ن لالد، أل ل ل له لد،نم  ل أس ل،الة صه لاال د ننهلالد، أل  ئه

إل لالة،لنل ،لد ، ل أننن لدن أخأه.ل، أمنلألتللس،اللأحدنج،ل م، ،عأهلمسلخ  ل،اصعلخ  دهملالأ،مأهل

ل   اللعأنهلالل ا هلنح،ل ا ا ل، لمدغأ لمسلمدغأ ا لالل ا هل،،منلألت:لالدجنان ع ضل

لالد،جلل نلدةلم -1

ل(8-7الجل، ل)

ال دجن ن ل   اللعأنهلالل ا هلعسل ا ا للالمد، دن لالح ن أهل،االنح ا ن لالمةأن أه
 مدغأ لالد،جلل نلدةلملم د هلد دأ ًنلدنن لأن

رق  
 للفقرة

Learning Orientation                                      
 للوجهب لعلو     

للجسط 
 للحسعلي

 لالنحرلف
 للم يعري

للمسوجى  للورويب
حسب 
 للموجسط

Q1لأهلالك ،هلللدةلملا،لمهدن لأدهقلمل األك ،دننل أسلصنل 
 المأ نلالدنن  أه.

لم دهع 3ل0.01ل3.68

Q2أكة لاال  اللالةنملأسل سلالدةلملا،لا دثمن بل،لأسلل
 .مهل، نع ن نلعسلمزن أفل

لم دهع 0ل0.82ل3.88

Q3اللأ،جللدخ،فلمسلالناللال ننألح، لاال د ا ن لل
 المكد ،هلح، لد أاهلإج األا عمن لالدجن أه.

 مد، د 4ل0.82ل3.66

Q4 م دهع 2ل1.00ل3.71 الدةلمل،مهدن لللدد،أ .لسلمنةمدننلدد مالاأملا  ن أهل 

Q5 أكجعلالمل األ تلك ،دننلالةنملأسلعل لح أهلالده،أ ل
 اإلأجن ت.

 مد، د 5ل0.01ل3.64

 م دهعل 0.99 3.72 المجم، ل
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ل) ل صم لالجل،  لمس ل نلد7أد ح ل)الد،جل للد لالح ن أه لالمد، دن  ل س ل أسل( لمن لد ا،ح  ةلم(ب

لل6022) ل)6038، لإجمنلت لح ن ت لمد، د لعل  لالمدغأ  لحأثلحن  لب لالم د،ىل6078( لمس ل،ا، (ب

(بل، ننح افلمةأن يل6022(لعل ل عل لمد، دلح ن تلحأثل ل ل)8الم دهعبل،صللحن  لالها نل صمل)

د العاملين أن التعلم يشعر االفرا)(بل،اتلمسللالم د،ىلالم دهعبل،صللنز لالها نلعل لمنلألت:ل028.)

، تلالمان  بل، تلالم د هلا خأ نلجنأ لالها نل صمل.استثمار  وليس عبارة عن مصاريف مهدروة( هو

(بل،اتلمسلالم د،ىلالمد، دبلحأثلنز ل2020(ل، ننح افلمةأن يل)6038(ل مد، دلح ن تل)0)

،ا الأل لعل لكير اإليجابي(.يشجع المدراء في شركتنا العاملين على حرية التف)الها نلعل لمنلألت:ل

 سلالد،جلل نلدةلمل تلك ،ن لا ل،أهلجنأل ل جهلم دهةهلمسل،جههلنة ل   اللعأنهلالل ا ه.ل،ا الأه  ل

لمسل لالمالم لاللعم لل،س لالدةلمب لأال ،سلعن لعملأه لالةنملأسل تلك ،ن لالزننعن لالل،ائأه عل ل س

لدًن.اإللا نلالةلأنللدكجأعلالده،أ لاإلأجن تل،نسلمد، 

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل(8-2:لللللللللللللل)لالمننخلالدنةأمت -8

المد، دن لالح ن أهل،االنح ا ن لالمةأن أهلال دجن ن ل   اللعأنهلالل ا هلعسل ا ا ل
 مدغأ لالمننخلالدنةأمتلم د هلد دأ ًنلدنن لأن

رق  

 للفقرة

Organizational Climate                    

 للمنعخ للونظيمي

للجسط 

 للحسعلي

نحرلف لأل

 للم يعري

للمسوجى  للورويب

حسب 

 للموجسط

Q6أدةن،سلالةنمل،سل تلص متلمعل ة هملال ةضل ك، لل
 جأل.

لم دهع 0 .770 80.8

Q7أ ا لالةنمل،سل تلص متل تلع صندهملص أ أسلمسلل
  ة هم.

لم دهعل2 0.78 80.8

Q8أحد ملالةنمل،سل تلص متل،جهن لنة لالةنمل،سلل
 ا ح.ا ع نألاالخ أسل ك، ل،ل

 مد، د 1 0.86 6033

Q9م دهع 4 0.94 6072 أكة لالةنمل،سل تلص متل كة، لاله أقلال،احل.ل 

Q10 .مد، دل6 20.8 6002   ددأعلالثاهل زحهلداأأململأ ي 

Q11م دهع 3 0.87 6013 .هلدحاأاهنلمةا،لا الافلالدتل  ة لل 

Q12 .مد، د 7 2088 6000 أةه لملأ يلدحأ لدجنتل يلكخص 

 مرتفع  1.11 3.80 مجموعال 

،لل80.8(ل سلالمد، دن لالح ن أهللدل)المننخلالدنةأمت(بلد ا،ح لمنل أسل)2أد حلمسلالجل، ل صمل)

(بل،ا،لمسلالم د،ىلالم دهعبل،صلل.602(لبلحأثلحن لالمدغأ لعل لمد، دلح ن تلإجمنلتل)6000

(بل،اتل077.نح افلمةأن يل)(بل، ن80.8(لعل ل عل لمد، دلح ن تلحأثل ل ل)3حن  لالها نل صمل)

ل لألت: لمن لعل  لالها ن لنز  ل،صل لالم دهعب لالم د،ى ل يتعاون العاملون في قسمي مع بعضهم )مس



 
 
71 

ل)(. البعض بشكل جيد. ل صم لالها ن لجنأ  لا خأ ن لالم د ه ل، ت لالمان  ب لح ن تل28، ت ل مد، د )

ال )لها نلعل لمنلألت:ل(بل،اتلمسلالم د،ىلالمد، دبلحأثلنز لا2088(ل، ننح افلمةأن يل)6000)

لالك ،ن ل(. .يظهر مديري تحيز تجاه أي شخص ل ت لالدنةأمت لالمننخ لم د،ى ل س لعل  لأل  ،ا ا

لأه  لعل ل سلالمننخلالدنةأمتل الل،ائأهلجنأل ل جهلم دهةهلمسل،جههلنة ل   اللعأنهلالل ا ه.ل،ا ا

لالدةن،س لا  لنأهلا،لمننخلإأجن تلأكجع ل تلالك ،ن لالل،ائأه  أسلالةنملأسل،أنمتل أهمل ، للال نئل

لاله أقلال،احلبلإالل نللاننكلدحأ ل ل جهلمد، دهلأ لألل ةضلالملأ أسلنح،ل ةضلالةنملأس.ل

ل:لللللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهل-3

المد، دن لالح ن أهل،االنح ا ن لالمةأن أهلال دجن ن ل   اللعأنهلالل ا هلعسل(ل1-8)
 م د هلد دأ ًنلدنن لأنلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأها دخل ا ا لمدغأ ل

رق  
 للفقرة

E-business technologies                    
 لسوخدل  وكنجلجهيع لألعمعل لإللكورجنية

للجسط 
 للحسعلي

 لالنحرلف
 للم يعري

للمسوجى  للورويب
حسب 
 للموجسط

Q13ل(د دددددخلملالكدددد ،هلنةددددنملالكدددد ،هلالخن جأددددهلExtranetل ددددتل)
 عملأن لاالدزن لمعلم، لأهنل،عم ئهن.

لم دهع 3 20.6 .607

Q14ل(د ددددخلملالكددد ،هلم،صةهدددنلاإلل،د ،ندددتلWebsiteلللد،ازددد ل)
لمعلم، لأهنل،عم ئهن.

لم دهع 4 20.2 6032

Q15د دددخلملالكدد ،هلنةددنملد ددنل لال أننددن للElectronic Data 

Interchange (EDI.لللد،از لمعلم، لأهنل،عم ئهن)ل
 مد، د 7 2020 6087

Q16داددد،ملالا نلد،ن،ل،جأدددنلالمةل،مدددن ل د ،أدددليل،االلا نل مةل،مدددن لل
 لصأاهل،م،ث،صه

 مد، د 1 0.92 6038

Q17ا دخلاملصنعلنل أننن لمد،نملهلم،حلنلعل لم د،ىلالمجم،عدهلل
 ددأؤليلالددد لا ددددخ اجلمةل،مدددن ل ددددة،لل نلهنئدددلنلعلددد لجمأدددعل

 م دهع 2 0.96 6073
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بلالهنل ددهبل ددمنسل ،يلالزددلهلمثدد :لااللا نل، زددحنبلالنهدد، 
 الج،لنبلالم، لأسل،الةم أ.

Q18اندددنل اضلعدددسلم دددد،ىلالخلمدددهلالددددتلأ ،لادددنل  أدددقلد،ن،ل،جأدددنلل
(ل تلصأنلنلم أ نلالدد، ل،الدحلأثل دتلانةمدهلITالمةل،من ل)

لالك ،ه.

 مد، د 6 0.96 6038

Q19ل(د دددددخلملالكدددد ،هلنةددددنملالكدددد ،هلالخن جأددددهلExtranetل ددددتل)
لن لاالدزن لمعلم، لأهنل،عم ئهن.عملأ

 م دهع 0 20.8 6072

 مد، د  1.02 3.64 المجم، ل

(بلا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه(ل سلالمد، دن لالح ن أهللدل)1أد حلمسلالجل، ل صمل)

(بل،ا،لمسل6038(لبلحأثلحن لالمدغأ لعل لمد، دلح ن تلإجمنلتل)6087،لل6072د ا،ح لمنل أسل)

ل)الم د ل صم لالها ن لحن   ل،صل لالمد، دب ل)21،ى ل ل  لحأث لح ن ت لمد، د ل عل  لعل  (بل6072(

ل20.8، ننح افلمةأن يل) لألت: لعل لمن لنز لالها ن ل،صل لالم دهعب لالم د،ى ل لمس ل،ات تستخدم )(ب

، تل(. ( في عمليات االتصال مع مورديها وعمالئها.Extranetالشركة نظام الشبكة الخارجية )

لا ل، ت ل)المان  ب ل صم لالها ن لجنأ  لا خأ ن ل)20لم د ه لح ن ت ل مد، د لمةأن يل6087( ل، ننح اف )

تستخدم الشركة نظام تبادل (بل،اتلمسلالم د،ىلالمد، دبلحأثلنز لالها نلعل لمنلألت:ل)2020)

لالندأجهل(.( للتواصل مع مورديها وعمالئهاEDI) Electronic Data Interchangeالبيانات  ،ا ت

جنأل ل جهلمد، دهلمسل،جههلنة ل   الللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهدخلاملدكأ لإل ل سلا 

ل،دد أقل لا دخلام لنح، لددجل لأه  لعل ل سلك ،ن لالزننعن لالل،ائأه ل،ا ا لالل ا ه. ا دخلاملعأنه

لاإلل،د ،نأه لا عمن  لعم ئهلد،ن،ل،جأن لللمةل،من لمع لد نللهن ل،ل،س ل،عم ئهن لم، لأهن لمع نلللد،از 

،م، لأهنلالأ ا ل ل جهلمد، ده.ل،ل،تلدد مل ل لهلالد، أللالدتلد د دل هنلالك ،ن لالل،ائأهل نلهنعلأهل

لال للمسلد نل لالمةل،من ل ك، لم دم ل، تلال،ص لالحاأات.
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لد،نم ل ل لهلالد، أل -6

ل(8-.2)

 لالمد، دن لالح ن أهل،االنح ا ن لالمةأن أهلال دجن ن ل   اللعأنهلالل ا هلعسل ا ا
 مدغأ لد،نم ل ل لهلالد، أللم د هلد دأ ًنلدنن لأن

رق  
 للفقرة

Supply Chain Integration 

 وكعمل س س ة للوجريد

للجسط 
 للحسعلي

 لالنحرلف
 للم يعري

للمسوجى  للورويب
حسب 
 للموجسط

Q20ددزددددد ل،ددددد لل،ائددددد لكددددد ،دننلمدددددعل ة دددددهنلمدددددسلخددددد  لنةدددددنملل
 مةل،من لم ، أه.

لمد، د 3 0.97 .603

Q21ازدددددد لاإللا نلاللاخلأددددددهل كدددددد، لم دددددددم لحدددددد، لا اددددددلافلدد،لل
ل،ا ،ل،أن .

لم دهع 0 1.03 6032

Q22ن دددددخلملكدددد ،دننلالهدددد قلال،ةأهأددددهلمددددسل ص ددددنملمخدلهددددهللحدددد لل
لالمكن، .

 مد، د 6 1.00 6087

Q23نةمد لمددعلالخددن جل)مدد، لأسل،عمدد أ(لمددسلاجدد للمددجلالةملأددن لل
 المكد ،ه

 م دهع 7 1.03 6081

Q24 د، أددددلللددددلأننللم ددددنل ا لاال دددددجن هلال دددد أةهللد،ةددددفل ل ددددلهلال
 (ل(.CR ن دم ا )مث لالدجلأللالم دم ل)

 مد، د 4 1.06 6002

Q25أدملدد،أ لالمندجن ل/،لالخلمن لالجلألنلمدسلخد  لمكدن ،هلل
 م، لأنن.

لمد، د 1 1.11 6081

Q26دمد،  8 1.19 6083 أكن كلعم ئننل هةنلأهل تلعملأهلدد،أ لالمندجن لالجلألن.ل 

Q27لمد، د 2 1.10 6038 أكن كلعم ؤننل تلعملأهلالدخدأدللمندجندنن.ل

 مد، د  1.06 3.50 المجم، ل



 
 
74 

ل) ل صم لالجل،  لمس ل أسل.2أد ح لد ا،ح لمن لالد، أل(ب ل ل له ل)د،نم  للد لالح ن أه لالمد، دن  ل س )

لل6032) ل)6083، لإجمنلت لح ن ت لمد، د لعل  لالمدغأ  لحأثلحن  لب لالم د.600( لمس ل،ا، ،ىل(ب

(بل، ننح افلمةأن يل6032(لعل ل عل لمد، دلح ن تلحأثل ل ل)82المد، دبل،صللحن  لالها نل صمل)

تتواصل اإلدارة الداخلية بشكل )(بل،اتلمسللالم د،ىلالم دهعبل،صللنز لالها نلعل لمنلألت:ل20.6)

(ل مد، دل83 صمل)ل، تلالمان  بل، تلالم د هلا خأ نلجنأ لالها ن (..مستمر حول األهداف واألولويات

(بل،اتلمسلالم د،ىلالمد، دبلحأثلنز لالها نلعل لمنل2021(ل، ننح افلمةأن يل)6083ح ن تل)

،ا الأكأ لإل ل سلد،نم ل ل لهلل(.يشارر عمالئنا بفعالية في عملية تطوير المنتجات الجديدة)ألت:ل

الل ا ه.ل،ا تلالندأجهلده  للالد، أللللك ،ن لالل،ائأهلجنأ ل ل جهلمد، دهلمسل،جههلنة ل   اللعأنه

عل لك ،ن لالزننعن لالل،ائأهلد ة لإل لدحاأقلالد،نم لاللاخلتل أسل،حلادهنلال،ةأهأهل،ال يلأمث ل

ا  نسلللد،نم لالخن جتلمعلالم، لأسل،الةم أ.ل،ل،سلالد،نم لالخن جتلمعلالم، لأسل،الةم ألالأ ا ل

لال. ل جهلمد، دهل،أحدنجلإل لم أللمسلالجهلللدحاأ

ل

ل

ل

ل

ل
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لالمأ نلالدنن  أهل-5

ل(22-8)

المد، دن لالح ن أهل،االنح ا ن لالمةأن أهلال دجن ن ل   اللعأنهلالل ا هلعسل ا ا ل
 مدغأ لالمأ نلالدنن  أهلم د هلد دأ ًنلدنن لأن

رق  

 للفقرة

Competitive Advantage 

 للميزة للونعفسية

للجسط 

 للحسعلي

 لالنحرلف

 للم يعري

ى للمسوج للورويب

حسب 

 للموجسط

Q28أدددمللإنكددنألزدد، نل انأددهللددلىلالةمدد أل،غأدد املمددسلالمدد، لأسلل
ل،المنن  أسلعسلالة مهلالدجن أهلمسل ج لالدة أفل نلك ،ه.

لم دهع 2ل1.06ل3.88

Q29ناددددددلملخلمددددددهل ا لن،عأددددددهل   دددددد لمددددددسلدلددددددكلالدددددددتلأ،  اددددددنلل
لالمنن  ،س.

لم دهع 1ل1.10ل3.78

Q30مألأهبلمدسل جد لإ دن هلصأمدهلنالملعللل، أ لمسلالخلمن لالدل،
لللةم أ.

 م دهع 4ل0.96ل3.78

Q31مد، د 6ل1.12ل3.13 دزنعلا د،ن ا لانمهلدزنعل تلالخلمن .ل 

Q32م دهع 3ل1.01ل3.87 أدملالحللمسلالد،نلأفلالةنمهل 

Q33لم دهع 0ل0.78ل4.19لأدملإج األمحن،ال للدح أسلاإلندنجأهل ك، لم دم ل

 هعم د  1.00 3.82 المجم، ل

،لل80.1(ل سلالمد، دن لالح ن أهللدل)للمأ نلالدنن  أه(بلد ا،ح لمنل أسل)22أد حلمسلالجل، ل صمل)

(بل،ا،لمسلالم د،ىلالم دهعبل،صلل6028(لبلحأثلحن لالمدغأ لعل لمد، دلح ن تلإجمنلتل)6006

(بل،اتل072.(بل، ننح افلمةأن يل)80.1(لعل ل عل لمد، دلح ن تلحأثل ل ل)66حن  لالها نل صمل)
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يتم إجراء محاوالت لتحسين اإلنتاجية بشكل )مسللالم د،ىلالم دهعبل،صللنز لالها نلعل لمنلألت:ل

(ل، ننح افل6006(ل مد، دلح ن تل)62(.ل، تلالمان  بل، تلالم د هلا خأ نلجنأ لالها نل صمل)مستمر

صنع ابتكارات هامة ت)(بل،اتلمسلالم د،ىلالمد، دبلحأثلنز لالها نلعل لمنلألت:ل2028مةأن يل)

لمسل،جههلتصنع في الخدمات(.  لدنن  أه ل مأ ن لددمدع لأل لعل ل سلك ،ن لالزننعن لالل،ائأه ،ا ا

نة ل   اللعأنهلالل ا ه.ل،ا تلالندأجهلده  لعل ل سلك ،ن لالزننعن لالل،ائأهلدحاقلمأ دهنلالدنن  أهل

المنن  هل، لكلمسلخ  ل منسلل،خلمن لدده،قلعل لالدتلدالمهنلالك ،ن ل مندجنمسلخ  لدالأمل

لعملأن لالدح أسلالم دم .

ل:لاخد ن ا لجنا أهل،ز حأهلال أننن للدحلأ  لاالنحلا (ل8-8)
لدحدنجلال نحثهلإل لدد أقلدحلأ لاالنحلا لال  أدلللللل لإلجن هلعسل  ئلهلالل ا هل، حصل   أندهن

.ل،ل،سلاننكل ةضلالك ،دلالدتل(Regression Analyses)المدةللل،االنحلا لالدل أجتلل،االنحلا 

لأجبلد،  انلللدأ،للمسل  مهل،زحهلإج األدحلأ لاالنحلا ل،ات:

 (Normal Distribution)،ج،بل سلد،،سلال أننن لم، عهلد، أةًنلد أةأًنل -أ

  (Multicollinearity)  ،ج،بلا دا لأهلمدغأ ا لالل ا هل،علملالدلاخ ل أمنل أنهنل -ب

 (Correlations)ل  ل أسلالمدغأ ا لالم داله،ج،بلعلمل،ج،للا د ندلعن -ج

 .(Non-Parametric Tests)، تلحن لعلملد،  لا تلالك ،دلأجبلا دخلامل
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ل:ل(Test of Normality)اخد ن لالد، أعلالد أةتل

لالد أةتل لالد، أع لاخد ن ا  لال نحثه ل ج   لد أةأًنب لد، أةًن لم، عه لال أننن  ل س ،الخد ن 

Skewness and Kortusisل)،لل ل28أد حلمسلالجل، ل صم ل سلصأمه )Skewness and 

Kortusis اتل مسلالملىلالم م، ل للل، لاالخد ن أسلل1.81+  ، 1.35 –د ا،ح ل أسلل،

لد أةأًنل لمسلعأنهلالل ا هلم، عهلد، أةًن ،الدتلدكأ لإل ل سلال أننن لالدتلدملالحز، لعلأهن

(Hair et al. 2009).ل

ل(8-28الجل، ل)لل

ل Skewness and Kortusisد، أعلالد أةتللل أننن اخد ن ا لال

 Kortusis Skewness مدغأ ا لالل ا ه

 -0.90 0.31 الد،جلل نلدةلم

 -0.82 1.81لالمننخلالدنةأمت

 -0.82 1.65لا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه

 -0.60 0.39لد،نم ل ل لهلالد، أل

 -1.35 0.48لالمأ نلالدنن  أه
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  (Multicollinearity)  دا لأهلمدغأ ا لالل ا هاخد ن لا

لال نحثهلللللل لا دخلم  ل ال لال ةضب ل ة هن لمع لدلاخلهن ل،علم لالل ا ه لمدغأ ا  لا دا لأه الخد ن 

لعسلVariance Inflation Rate،ل Toleranceاخد ن ا ل لم داله ل،ل،تلد،،سلمدغأ ا لالل ا ه .

 Hair et)ل 5  ص لمسلVIF،صأملل.08. ،  لمسللTolerance ة هنلال ةضلأهد ضل سلد،،سلصأمل

al., 2009)(ل،دحلألًالإل لصأمل13.ل، نل ج، لإل لالجل، ل صمل)Tolerance صأملل،VIFن حةلدأ،أللل 

لالندنئجلعل لا دا لأهلمدغأ ا لالل ا هلالم دالهل،علملدلاخلهنلمعل ة هنلال ةض.

 (8-26الجل، ل)

ل(Multicollinearity)ل ا هلاخد ن لا دا لأهلمدغأ ا لال       

 VIF Toleranceلمدغأ ا لالل ا ه

 0.53 1.87 الد،جلل نلدةلم

 0.46 2.17لالمننخلالدنةأمت

 0.33 3.71 ا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه

 0.27 3.75 د،نم ل ل لهلالد، أل

 

 (Bivariate Pearson Correlation)اخد ن لمةنم لاال د ندل

للدأ،للمسلعلمل،ج،للل(Bivariate Pearson Correlation)أقلاخد ن لمةنم لاال د ندلدملدد للللل

ا د ندلعن ل أسلمدغأ ا لالل ا هلالم دالهل،ا دا لأدهنلعسل ة هنلال ةضلا م لال يلأ   ل،ج،لانل
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م دالهلعلال لكلال للمسللمجهنلمعل ة هنلال ةضل تلمدغأ ل،احل.ل،ل لكبل إسلا الاالخد ن لأة  ل

سلل جهلالدأ،للمسلا دا لأهلالمدغأ ا لالم دالهل،علملدلاخلهنلمعل ة هنلال ةضل، نلدنلتلز حأهلم

(ل إنننل14.ل، نل ج، لإل لالجل، ل صمل)ل(Regression Analyses)،جنا أهلال أننن لإلج األدحنلأ ل

 .Hair et al)ل%70ن حةل سلل جهلا د ندل، لمدغأ لمعلمدغأ ا لالل ا هلالم دالهلا خ ىلاص لمسل

بلالحللا عل لالم م، ل للمسلاال د ندل أسلمدغأ أسلم دالأسبل،ا  المنل ال لل جهلاال د ندلعسل(2009

(لدؤ،لل14 لكل إنللأجبللمجلالمدغأ أسل تلمدغأ ل،احل.ل،ل لكبل إسلالندنئجلال،ا لنل تلالجل، ل صمل)

ال دا لأهلال ن اهلال،ا لنل تلالجلا، لا دا لأهلمدغأ ا لالل ا هلعسل ة هنلال ةضل،دة  لاخد ن ا لا

(.ل،علألبل،اعدمنلًالعل لندنئجلاخد ن ا لالجنا أهل،ز حأهلال أننن بل إنللأم،سلا سل13(ل،)12 صمل)

لا دخلاملدحلأ لاالنحلا للإلجن هلعسل  ئلهلالل ا هل، حصل   أندهن.

ل(8-28الجل، ل)

ل(Bivariate Pearson Correlation)اخد ن لمةنم لاال د ندل       

الد،جلللمدغأ ا لالل ا ه
ل نلدةلمل

المننخل
لالدنةأمت

ا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن ل
لاإلل،د ،نأه

د،نم ل ل لهل
 الد، أل

المأ نل
لالدنن  أه

     1.00لالد،جلل نلدةلم

    1.00 **.670 المننخلالدنةأمت

ا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن ل
 اإلل،د ،نأه

0.61** 0.60** 1.00   

  1.00 **.810 **.710 **7.63 ،نم ل ل لهلالد، ألد

 1.00 **0.66 **0.53 **0.62 **0.62 المأ نلالدنن  أه

ل(α≤.0.2)** ا للاللهلإحزنئأهلعنللم د،ىلاللالهل
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ل(:لاخد ن ل   أن لالل ا هل8-0)

H01( 0.5.: ال يوجههد أثههر للتوجهها بههالتعلم فههي تكامههل سلسههلة التوريههد عنههد مسههتوى داللههة≥α.)ل

الد،جدلل دنلدةلمل دتلل ثد الخد ن لاله  أهلا ،ل لدملا ددخلاملاخد دن لاالنحدلا لال  دأدلللدةد فلعلد ل،ل

ل(لأ، حل لك.20،الجل، ل)لد،نم ل ل لهلالد، أل.

ل(8-20الجل، ل)

 االنحلا لال  أدل ث لالد،جلل نلدةلمل تلد،نم ل ل لهلالد، أللندنئجلدحلأ 

Rل

 اال د ندل

Betaل

ل ادجنتلالة صه
لن،ص،ده

2Rل

مةنم لالدحلألل
 )الدأثأ (

Adjusted 
2Rل

ل

اللاللهلل(F)صأمهل
 لل(p)  االحزنئأه

0.63 .637 3920. 3880. 178.969 7.777* 

ل(p≤.0.0)* ا للاللهلإحزنئأهلعنللم د،ىلاللالهل

(ل م د،ىللاللهلاحزنئأهل1.90101)ل لغ ل(F)أمهلاالحزنئأهلالا(ل سل20أد حلمسلالجل، ل)للللل

ل تل...0.)%0 ص لمسل ل نلدةلم لللد،جل ل ث ل ا للاللهلإحزنئأه لد،جللع صه لأكأ لإل ل نل ل،ا ا .)

ل لصأمه ل،دكأ  لالد، أل. ل ل له ل لBetaد،نم  ل نلدةلم لالد،جل ل ث  ل س لا،لإل  لالد، أل ل ل له لد،نم  ت

ل لدا أ ًن لالة صه لعل لصأمهل%36إأجن ًتل،د ل لص،نلا ت ل،اعدمنلًا .2Adjusted Rلالده أ أهلل  إسلالال ن

.ل،ا الأكأ لإل ل سلالدغأ ل%61)الد نأس(لللد،جلل نلدةلمل تلد،نم ل ل لهلالد، ألل لغ لدا أ نًلل،الدن ئأه

(لمسلال،حلنل تلد،نم ل ل لهلالد، أل.ل%61ان لللدغأ لمالا تل) مالا ل،حلنل،احلنل تلالد،جلل نلدةلملأ

 ث ل يللاللهلإحزنئأهللللد،جللل،علألبلن  ضلاله  أهلالزه أهل،نا  لال لألهلالدتلدنصلعل ل،ج،ل
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.ل،ا الأه  لعل لالد،جلل نلدةلملللىلالك ،ن ل( α≤(0.05  عنللم د،ىللالله  نلدةلمل تلد،نم ل ل له

 د،نم ل ل لهلالد، ألللاخلأًنل،خن جأًن.الل،ائأهلأة  لمسل

H02( 0.5.: ال يوجد أثر للمناخ التنظيمي في تكامل سلسهلة التوريهد عنهد مسهتوى داللهة≥α.)ل

المننخلالدنةأمتل تلل ث دملا دخلاملاخد ن لاالنحلا لال  أدلللدة فلعل للالثننأهالخد ن لاله  أهل،ل

ل(لأ، حل لك.23،الجل، ل)لد،نم ل ل لهلالد، أل.

ل(8-23الجل، ل)

 االنحلا لال  أدل ث لالمننخلالدنةأمتل تلد،نم ل ل لهلالد، أللندنئجلدحلأ 

Rل

 اال د ندل

Betaل

ل ادجنتلالة صه
ل،ص،دهن

2Rل

مةنم لالدحلألل
 )الدأثأ (

Adjusted 
2Rل

ل

اللاللهلل(F)صأمهل
 لل(p)  االحزنئأه

0.71 0.71 0.497 0.494 167.166 7.777* 

ل(p≤.0.0)هلعنللم د،ىلاللالهل* ا للاللهلإحزنئأ

ل)لللللللل لالجل،  لمس ل23أد ح ل س لالا( لاالحزنئأه للاللهل1010100)ل لغ ل(F)أمه ل م د،ى )

ل لمس ل ص  لأ...0.)%0احزنئأه ل،ا ا لللمننخل(. لإحزنئأه ل ا للالله ل ث  لع صه لد،جل ل نل لإل  كأ 

إل ل سل ث لالمننخلالدنةأمتل تلد،نم ل ل لهللBetaالدنةأمتل تلد،نم ل ل لهلالد، أل.ل،دكأ لصأمهل

 إسلالال نلل2Adjusted R.ل،اعدمنلًالعل لصأمهل%72الد، أللا،لإأجن ًتل،د ل لص،نلا تلالة صهلدا أ ًنل

.ل،ا الأكأ لإل ل سل%818أهل)الد نأس(لللمننخلالدنةأمتل تلد،نم ل ل لهلالد، ألل لغ لئالده أ أهل،الدن 

ل) لمالا ت لدغأ  لالدنةأمتلأان لل ل تلالمننخ ل،احلن ل مالا ل،حلن ل تلد،نم ل%818الدغأ  لال،حلن لمس )
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لالدتلدنصلعل ل،ج،ل لال لأله ل،نا   لالزه أه لن  ضلاله  أه ل،علألب لالد، أل. ل ث ل يللاللهل ل له

لللمننخلالدنةأمتل تلد،نم ل ل له لأه  لعل ل سل( α≤(0.05  عنللم د،ىللالله إحزنئأهل .ل،ا ا

 د،  لمننخلدنةأمتلإأجن تلأة  لمسلد،نم ل ل لهلالد، أل.

H03 فهي تكامهل سلسهلة التوريهد  استخدام تكنولوجيا األعمال اإللكترونيهة: ال يوجد أثر الستخدام

دددملا دددخلاملاخد ددن لاالنحددلا لال  ددأدللالثنلثددهد ددن لاله  ددأهلالخ،لل(.α≤0.5.عنههد مسههتوى داللههة )

ل دددتلد،نمددد ل ل دددلهلالد، أدددل.لا ددددخلاملد،ن،ل،جأدددنلا عمدددن لاإلل،د ،نأدددها ددددخلاملل ثددد للدةددد فلعلددد ل

ل(لأ، حل لك.27،الجل، ل)

ل(8-27الجل، ل)

 تللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهاالنحلا لال  أدل ث لا دخلامللندنئجلدحلأ 
لد،نم ل ل لهلالد، أل

Rل

 اال د ندل

Betaل

ل ادجنتلالة صه
ل،ص،دهن

2Rل

مةنم لالدحلألل
 )الدأثأ (

Adjusted 
2Rل

ل

اللاللهلل(F)صأمهل
 لل(p)  االحزنئأه

0.81 0.81 0.651 0.649 315.628 7.777* 

ل(p≤.0.0)* ا للاللهلإحزنئأهلعنللم د،ىلاللالهل

(ل م ددددددد،ىللاللددددددهل3150029)ل لغدددددد ل(F)أمددددددهلاالحزددددددنئأهلالا(ل سل27أد ددددددحلمددددددسلالجددددددل، ل)

(.ل،ادددد الأكددددأ لإلدددد ل نددددللد،جددددللع صددددهل ثدددد ل ا للاللددددهلإحزددددنئأهل...0.)%0احزددددنئأهل صدددد لمددددسل

إلد ل سل ثد للBeta تلد،نمد ل ل دلهلالد، أدل.ل،دكدأ لصأمدهللاإلل،د ،نأه دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لال
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 تلد،نم ل ل لهلالد، أللاد،لإأجدن ًتل،د لد لصد،نلاد تلالة صدهللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه

 ددخلامل)الد دنأس(لالل،الدن ئأده دإسلالادل نلالده دأ أهلل2Adjusted R.ل،اعدمنلًالعلد لصأمدهل%22دا أ ًنل

.ل،ادد الأكددأ لإلدد ل سلالدغأدد ل%30 ددتلد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددلل لغدد لل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأددهد،ن،ل

(لمدددسل%30أان لددللدغأدد لماددلا تل)لا دددخلاملد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأدده ماددلا ل،حددلنل،احددلنل ددتل

ال،حددلنل ددتلد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددل.ل،علأددلبلندد  ضلاله  ددأهلالزدده أهل،نا دد لال لألددهلالدددتلدددنصلعلدد ل

عندددلل  ددتلد،نمددد ل ل ددلهل ددددخلاملد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأددده ثدد ل يللاللدددهلإحزددنئأهللاللجدد،ل،ل

لا ددخلاملد،ن،ل،جأدنلا عمدن لاإلل،د ،نأده.ل،اد الأه د لعلد ل سلا ددخلامل( α≤(0.05  م دد،ىللاللده

لل  دلالك ،هل م، لأهنل،عم ئهنلأة  لمسلد،نم ل ل لهلالد، أل.

H04ال يوجد أثر لتكامل سل :( 0.5.سلة التوريد فهي الميهزة التنافسهية عنهد مسهتوى داللهة≥α .)

د،نمددد ل ل دددلهلل ثددد الخد دددن لاله  دددأهلال ا ةدددهلددددملا ددددخلاملاخد دددن لاالنحدددلا لال  دددأدلللدةددد فلعلددد ل،ل

ل(لأ، حل لك.22،الجل، ل)لالد، ألل تلالمأ نلالدنن  أه.

ل(8-22الجل، ل)

 لد، ألل تلالمأ نلالدنن  أهاالنحلا لال  أدل ث لد،نم ل ل لهلالندنئجلدحلأ 

Rل

 اال د ندل

Betaل

ل ادجنتلالة صه
ل،ص،دهن

2Rل

مةنم لالدحلألل
 )الدأثأ (

Adjusted 
2Rل

ل

اللاللهلل(F)صأمهل
 لل(p)  االحزنئأه

0.663 0.663 0.440 0.436 132.557 7.777* 

ل(p≤.0.0)* ا للاللهلإحزنئأهلعنللم د،ىلاللالهل
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(ل م د،ىللاللهلاحزنئأهل.132055)ل لغ ل(F)أمهلاالحزنئأهلالا(ل سل22أد حلمسلالجل، ل)للللل

المأ نل(.ل،ا الأكأ لإل ل نللد،جللع صهل ث ل ا للاللهللد،نم ل ل لهلالد، ألل تل...0.)%0 ص لمسل

إل ل سل ث لد،نم ل ل لهلالد، ألل تلالمأ نلالدنن  أهلا،لإأجن ًتل،د ل لص،نللBetaالدنن  أه.ل،دكأ لصأمهل

)الد نأس(للد،نم لل،الدن ئأه إسلالال نلالده أ أهلل2Adjusted R.ل،اعدمنلًالعل لصأمهل%336ا تلالة صهل

ا الأكأ لإل ل سلالدغأ ل مالا ل،حلنل،احلنل تل.ل،ل%88 ل لهلالد، ألل تلالمأ نلالدنن  أهل لغ لدا أ ًنل

(لمسلال،حلنل تلالمأ نلالدنن  أه.ل،علألبلن  ضلاله  أهل%88د،نم ل ل لهلالد، أللأان لللدغأ لمالا تل)

 ث ل يللاللهلإحزنئأهللد،نم ل ل لهلالد، ألل تلالمأ نللالزه أهل،نا  لال لألهلالدتلدنصلعل ل،ج،ل

.ل،ا الأه  لعل ل سل أنلنلد،نم ل ل لهلالد، أللأؤليلإل ل( α≤(0.05  هعنللم د،ىللالل الدنن  أه

دحاأقلالمأ نلالدنن  أه.ل،لدحلألل امأهلل، لمدغأ لم دا لعل لحلتل تلالم نامهل تلالنم، جلال أن تل

لالدل أجتل لالمدةلل لاالنحلا  لدحلأ  لإج اأ ل لدم لالد، ألب ل ل له لد،نم  ل ت لالمؤث ن لالة،ام  لأمث  ال ي

Stepwise Multiple Regressionل)ل ل صم لالجل،  لمس ل،أد ح للخ، ل21. لد دأب لأ أس لال ي )

جنأ ل تلالم د هللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهالمدغأ ا لالم دالهل تلمةنللهلاالنحلا بل سل

ل) لمالا ت لالد، ألبل،مسلثمللخ لمدغأ لالمننخل%30ا ،ل ل،    لمن (لمسلالد نأسل تلد،نم ل ل له

(لمسلالد نأسل تلد،نم ل ل لهلالد، أل.ل،صللدملا د ةنللالد،جلل نلدةلمل%76الدنةأمتل،   المنلمالا تل)

ل(.0.0.مسلمةنللهلالدن ؤل، لكل،،نللغأ للا لإحزنئأًنلعنللم د،ىللاللهل)

ل
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 Stepwise Multiple(لندنئجلدحلأ لاالنحلا لالمدةلللالدل أجتل8-21الجل، )

Regressionلم ل ل لهلالد، أللمسلخ  لالة،ام لالمؤث نل أهن.للدن ؤل د،نل

ورويب دخجل لل نعصر 

 للمسوق ة في م عدلة للونلؤ

قيمة 

Adjusted 

2R 

 (F)قيمة 
 Tقيمة 

 للمحسجلة

 

Beta 

 

مسوجى 

 للداللة

ا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن ل
 اإلل،د ،نأه

0.649 315.628 11.941 6770. 

0.000 

 0.000 .3460 6.887 224.897 0.725 المننخلالدنةأمت

 د،نم ل ل لهلالد، أللالمتغير التابع:بل(p≤.0.0)* ا للاللهلإحزنئأهلعنللم د،ىلاللاللهل

H05 استخدام : ال يتوسط تكامل سلسلة التوريد أثر التوجا بالتعلم والمناخ التنظيمي واستخدام
،الخد ن لاله  أهلل(.α≤0.5.لة )في الميزة التنافسية عند مستوى دال  تكنولوجيا األعمال اإللكترونية

ل تل لاالعدمنللعل ل حصلالم ن لالخد ن لا ث لالم نك ل،غأ لالم نك لللة،ام لالمؤث ن لدم الخنم هب
ل تل لال،ا لن لإد ن لالخد،ا لا   ع ل،لدحاأقل لكلدم لالد، أل. لد،نم ل ل له لمسلخ   لالدنن  أه المأ ن

 أدللد،نم ل ل لهلالد، ألل تلالة،ام لالمؤث نل تلل أنسلالل، لال،ل Baron and Kenny (1986)منهجل
ثننأًن:لدحلأ لالة صهلو المأ نلالدنن  أهل،،منلألت:ل ،اًلل:لدحلأ لالة صهل أسلالمدغأ لالم دا ل،الدن عل اد.

ل لال، أد. ل،المدغأ  لالم دا  لالمدغأ  لالدن ع.لو أس ل،المدغأ  لال، أد لالمدغأ  ل أس لالة صه لدحلأ  ثنلثًن:

ل،أم،سلاخدزن لل ا ةًن:و لالمدغأ لال، أد. ل أسلالمدغأ لالم دا ل،المدغأ لالدن عل ،ج،ل دحلأ لالة صه
 الم اح لا   ةهلال ن اهل خد،دأسل ن دخلاملدحلأ لالم ن ل،منلألت:ل

لالمدغأ لال، أدل)أجبل سلأ،،سل  ،اًل:لدحلأ لالم ن ل أسلالمدغأ لالم دا ل،المدغأ لالدن علل،سل،ج،ل
ل(.α≤  0.05لا لإحزنئأًنلعنللم د،ىللاللهمةنم لالم ن ل
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أجدددبل سلأ،ددد،سلل(ثننأدددًن:لدحلأددد لالم دددن ل دددأسلالمدغأددد لالم ددددا ل،المدغأددد لالددددن عل ،جددد،للالمدغأددد لال، دددأدل

(لأ، ددحل2بل،الكدد، ل صددم)(α≤  0.05مةنمدد لالم ددن لغأدد لالم نكدد للا لإحزددنئأنلعنددللم ددد،ىللاللددهل

    لك.

 
ا دخلامل(ل سلمةنم لالم ن للألث لالم نك لللد،جلل نلدةلمل،المننخلالدنةأمتل،ل2الك، ل صمل)لأد حلمس

لاإلل،د ،نأه لا عمن  لالمأ نل β =0.32; 0.41; 0.14 أ ن،يل p1 د،ن،ل،جأن ل ت لالد،الت عل 
بل1.96ل=الجل،لأهلT،اتل ،  لمسلل2.31؛ل4.99؛ل3.92المح ، هل=لTبلحأثل لغ لصأمهلالدنن  أه

.ل،ا الأةنتل نللأ،جلل ث ل ،للاللهلإحزنئأهللα≤0.0.،اتلمةن،أهلعنللم د،ىللاللهلل1.111ل=P،ل
ل سللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهللد،جلل نلدةلمل،المننخلالدنةأمتل،ل لالدنن  أه.ل،من  تلالمأ ن
ل،المننخلالدنةأمتل،ل ل نلدةلم لا عمن لاإلل،د ،نأهالد،جل لد،ن،ل،جأن لمالا تلصنللا دخلام لعل لده أ لمن  ن

1.16=2Rلأ أسلل لالدنن  أه.ل،عنلللخ، لد،نم ل ل لهلالد، ألل،مدغأ ل، أدب بلمسلالد نأسل تلالمأ ن
ل) ل صم ل)3الك،  ل صم ل،الجل،  ل نلدةلمل01( لللد،جل لال،لت ل،ا ث  لالم نك  لغأ  ل،ا ث  لالم نك  لا ث  )

 للوجهب لعلو   

 ونظيميللمنعخ لل

وكنجلجهيع لسوخدل  

 لألعمعل لإللكورجنية

للميزة 

 للونعفسية

=0.562R 

β = .032; T=3012; P=.0... 

 

β = .041; T=4011; P=.0... 

 

β = .014; T=2035; P=.0... 

 

 ( لألثر للملعشر8-8للشكل رق  )

P1 

P1 

P1 
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 تلالمأ نلالدنن  أهلمسلخ  لد،نم ل ل لهلل،نأها دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ل،المننخلالدنةأمتل،ل
لالد، أل.

 
ل

ل

ل

ل

ل

ل

 للوجهب لعلو   

 للمنعخ للونظيمي

وكنجلجهيع لسوخدل  

 عل لإللكورجنيةلألعم

وكعمل س س ة 

 للوجريد

=0.762R 

 

 

للميزة 

 للونعفسية

=0.482R 

 

β = .011; T=20..; P=.0... 

 

β = .054; T=1001; P=.0... 

 

β = .033; T=0032; P=.0... 

 

β = .001; T=13095; P=.0... 

 

 ( لألثر غير للملعشر8-6للشكل رق  )

P2 

P2 

P2 

P3 
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ل(4-21)لالجل، ل صم

لندنئجلدحلأ لالم ن ل ،ج،للالمدغأ لال، أدل)د،نم ل ل لهلالد، أل(

 الم ن 
 م د،ىلاللالله P صأمه T مةنم لالم ن 

 األثر المباشر

Learning -> Competitive adavantage 0.32 3.92 0.000 

Climate -> Competitive advantage 0.41 4.99 0.000 

E-Business -> Competitive advantage 0.14 2.35 0.000 

 
 األثر غير المباشر

Learning -> integration 0.67 13.69 0.000 

Climate -> integration 0.74 20.52 0.000 

E-business -> integration 0.82 22.14 0.000 

Integration -> Competitive advantage 0.69 14.50 0.000 

 
راألثر المباش  األثر الكلي األثر غير المباشر 

Learning -> Competitive advantage 0.11 67.77   7.396 

Climate -> Competitive advantage 0.32 7.23 7.638 

E-Business -> Competitive advantage 0.54 7.37 7.513 

ل) ل صم لالجل،  لمس ل)21،أد ح ل صم ل،الك،  ل نلدةلمل3( لالد،جل ل أس لالم نك  لالم ن  لمةنم   ل س )

ل،نن ل لالدنن  أه ل،المأ ن ، ز ح لل B=0.32; 0.41; 0.14،المننخلالدنةأمتل،ا عمن لاإلل،د ،نأه

B=0.11;0.32; 0.54صأمل، T لل2.00ل =المح ، ه ل6.32؛ لل،اتل ،  ل7.67؛ لالجل،لأه  مس
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1.96= Tل لالمدغأ لل.α≤1.11، م د،ىللالله لالم نك لص  للخ،  لالم ن  لمةنم  لصن نن لمن لإ ا ،ل،س

 ;0.33 ;لدز حل β =0.32; 0.41; 0.14 مسللانخه  ال، أدل، ةلتلنجلل سلصأمهلمةنم لالم ن ل

اللهلإحزنئأهلعنلل.ل،ا  المنلنة ننلإل لمةنم  لالم ن لالغأ لم نك نلنجلل نهنل ا للβ=ل1.00ل0.54

.ل،أم،سلح نبلا ث لغأ لالم نك لللد،جلل نلدةلمل،د،نم ل ل لهلالد، ألل،المأ نلα≤1.11م د،ىللاللهل

،ا ث لغأ لالم نك لللمننخلالدنةأمتل،د،نم ل ل لهللل1.176=لل1.69×لل1.00الدنن  أهل،منلألت:ل

لألت:ل لالدنن  أهل،من ل،المأ ن ا عمن لللد،ن،ل،جأن لغأ لالم نك ل،ا ثل1.23=ل1.69×لل1.33الد، أل

ل لألت: ل،من ،أم،سلح نبلا ث لال،لت)الم نك +لغأ لالم نك (لل1.37=ل1.69×لل1.14اإلل،د ،نأه

ل1.396(=ل1.00×لل1.69+)لل1.32:ل(P2×P3+P1)للد،جلل نلدةلمل تلالمأ نلالدنن  أهل،منلألت:ل

لألت:ل،أم،سلح نبلا ث لال،لت)الم نك +لغأ لالم نك (لللمننخلال. لالدنن  أهل،من لدنةأمتل تلالمأ ن

(P2×P3+P1)أم،سلح نبلا ث لال،لت)الم نك +لغأ لل.ل1.638(=ل1.33×لل1.69+)لل1.40:ل،

لال لاإلل،د ،نأهالم نك ( لا عمن  لد،ن،ل،جأن لل دخلام لألت: ل،من لالدنن  أه لالمأ ن :ل(P2×P3+P1) ت

أد حل نلل نل غملمسل سلمةنم ل،مسلخ  لالدحلأ ل ع تلل.1.103(=ل1.14×لل1.69+)لل1.04

الم ن لالم نك لللد،جلل نلدةلمل،المننخلالدنةأمتل ز حنل  ةفل ،ج،للد،نم ل ل لهلالد، ألل،مدغأ ل

ل االللالأسلإحزنئأنًل لمن (لإالل سلا ث لال،لتلللهمنلβ=لP=0.0001.00 ;0.33 ;ل(، أدلإالل نهمن

ل ل ل) لالد، أل لد،نم ل ل له ل1.396 ،ج،ل ل،لم1.638, لا ث لغأ ل(. لمالا لالد نأسلال يلأحلثل ة  ه

لح نبل لمس لال ل لالمةنلله(ب ل ت لال، أد لالمدغأ  ل)،ج،ل لالدنن  أه لالمأ ن ل ت ل نلدةلم لللد،جل الم نك 

VAF(Variance Accounted for)ال يلأ ن،يل p2*p3/ p2.p3+p1ل0.076/0.396=0.20 ل

لع صهل، أدهلج ئأهلح بلمةأن ل) لالة صهلدةل  . (Hair, et. al., 2013)ج ئأه(لل%81-21،ا ت
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،علألبلد  ضلاله  أهلالةلمأهل،دا  لاله  أهلال لألهلالدتلدنصلعل ل،ج،لل ث ل ،للاللهلإحزنئأهل

للالله لم د،ى لعنل لالدنن  أه لالمأ ن ل ت ل نلدةلم لالد،جل ل ث  ل ت لالد، أل ل ل له ل.(α≤ل (0.05لد،نم 

الدنةأمتل تلالمأ نلالدنن  أهل)،ج،للالمدغأ لال، أدلل،لمة  هلل، لد،نم ل ل لهلالد، ألل تل ث لالمننخ

ل لح نب لمس لال ل لالمةنلله(ب لأ ن،يلVAF(Variance Accounted for) ت  /p2*p3 ال ي

p2.p3+p1لج ئأه.ل0.23/0.638=0.36 ل ل، أده لع صه لالة صه لا ت لدةل  ل ع ت لللمةأن  ،، اًن

ل، ل، أدللد،نم ل ل لهلالد، ألل تل ث ل،علألبلد  ضلاله  أهلالزه أهلالدتلدنصلعل لعلمل،ج،لل

للالله لم د،ى لعنل لالدنن  أه لالمأ ن ل ت لالدنةأمت ل ل لهلل.(α≤ل (0.05المننخ لد،نم  لل،  ،لمة  ه

 تلالمأ نلالدنن  أهل)،ج،للالمدغأ لال، أدل تللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهالد، ألل تل ث ل

لp2*p3/ p2.p3+p1 ال يلأ ن،يلVAF(Variance Accounted for)المةنلله(بلال للمسلح نبل

لد  ضل0.37/0.513=0.72  ل،علألب لج ئأه. ل، أده لع صه لالة صه لا ت لدةل  ل ع ت لللمةأن  ،، اًن

ل ل ث  ل ت لالد، أل ل ل له للد،نم  ل، أد لل،  ل،ج،ل لعلم لدنصلعل  لالدت لالزه أه ا دخلاملاله  أه

ل.(α≤ل (0.05ن  أهلعنللم د،ىللالله تلالمأ نلالدنلد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه
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 ( م خص نوعئج لخولعر للفرضيعت8-82للهدجل رق  )

لنصلاله  أهلالزه أه اله  أهل

ل

لالا ا 

H01 للد،جددددلل ددددنلدةلمل ددددتلد،نمدددد لاللأ،جددددلل ثدددد ل ،للاللددددهلإحزددددنئأهل
 .α ≤  0.05عنللم د،ىللاللهلل ل لهلالد، أل

ل  ضل،ص ، لال لأله

H02 للمننخلالدنةأمتل تلد،نم لهلإحزنئأهلاللأ،جلل ث ل ،للالل
 .α ≤  0.05عنللم د،ىللاللهلل ل لهلالد، أل

ل  ضل،ص ، لال لأله

H03 دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لالاللأ،جلل ث ل ،للاللهلإحزنئأهل 
  0.05عنللم د،ىللاللهلل تلد،نم ل ل لهلالد، أللاإلل،د ،نأه

≥ α. 

ل  ضل،ص ، لال لأله

H04 تلللد،نم ل ل لهلالد، ألاللهلإحزنئأهللاللأ،جلل ث ل ،لل 
 .α ≤  0.05عنللم د،ىللاللهللالمأ نلالدنن  أه

ل  ضل،ص ، لال لأله

H05 اللأد، ددددلد،نمدددد ل ل ددددلهلالد، أددددلل ثدددد لالد،جددددلل ددددنلدةلمل،المنددددنخل
 دتللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهالدنةأمتل،ا دخلامل

 (.α≤0...المأ نلالدنن  أهلعنللم د،ىللاللهل)

ل  ضل،ص ، لال لأله
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لالهزددد لالخددنمددددس

للل:لمالمه(1-5)

للل:لالندنئج(2-5)

للللالد،زأن لالةملأه:ل(3-5)

لللالةلمأه:لالد،زأن ل(4-5)
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لالهزددد لالخددنمددددس

لالندنئجل،الد،زدأن 

 :لالمالمه(1-5)

لددتلد،زدل لإلأهدنلال نحثدهل دتلةد لنددنئجلالدحلأد لأدنن، لالهز لالخنمسلمسلالل ا هل ادملالنددنئجلاللللل

اإلحزددنئتل،اخد ددن لاله  ددأن لالدد،ا لل ددتلالهزدد لال ا ددع.ل، نددنًألعلدد لالندددنئجلالدددتلدددملالد،زدد لإلأهددنلدددمل

دادددلأملمجم،عدددهلمدددسلالد،زدددأن لالةملأدددهلالددددتلدأمددد لال نحثدددهل نهدددنلد دددنعللالمدددلأ أسل دددتلكددد ،ن لا ل،أدددهل

لددلأهنلةدد ،فلمكددن هللمددسلدة أدد لد،نمدد ل   دد لد، أددلانل،دحاأاهددنللا  لنأددهل،الكدد ،ن لالزددننعأهلالدددت

لمأ نلدنن  أهلمسلخ  لدة أ لا ث لاإلأجن تلللة،ام لالمؤث نلعل لد،نم ل ل لهلالد، ألل،دخهأضلا ث ل

ال ل تللهن.ل،منلدملدالأملمجم،عهلمدسلالد،زدأن لالةلمأدهلالددتلدأمد لال نحثدهل سلدكد، لصنعدلنلللل ا دن ل

   لالة صهل د،نم ل ل لهلالد، ألل،دحاأقلالمأ نلالدنن  أه.،ال ح،ثل ا

لالل ا هلندنئج(:ل1-2)

دنن،ل لا تلالل ا هل نل حثلالة،ام لالمؤث نل تلد،نم ل ل لهلالد، ألل ث ادنل دتلالمأد نلالدنن  دأهل دتلللللل

لاادمدنم لعلد لالك ،ن لالل،ائأهلا  لنأهلالمل جهل تل ،قلعمنسلالمدنلتل،ةدنا نلإلا أدهلحلأثدهلا ددح، 

،الةنلمأدهلل،اإلصلأمأدهالملأ أسل،ال نحثأسلعل لحلل ،األ تلال،ص لال يلد األ ل أللحلنلالمنن  هلالمحلأدهل

ال ددد ، أهلل اال دددد ادأجأن، زددد ح ل دددأسل ل دددلهلد، أدددلل، خددد ى.ل د،نمددد ل ل دددلهلالد، أدددللأةد ددد لإحدددلىل
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اال دجن ه.ل،ل،سلنجن لد،نم ل ل دلهللم،اجههلالدغأ ا لالمهنجئهل تل أئهلالةم ل،الدتلدددلبل  عهل تل

الد، أللأةدمللعل لع،ام ل،ثأ نلدنن،ل لالل ا هلالحنلأهل املث ثهلمنهن:لالد،جلل نلدةلمل،المننخلالدنةأمدتل

.ل نلد،جدلل دنلدةلملأحدلللمدلىلا ددةلاللالكد ،هلللددةلملمدسلا ددخلاملد،ن،ل،جأدنلا عمدن لاإلل،د ،نأدهال نئلل،ل

خ ىللم،اجههلالدحلأن لالدتلد،اجههن.ل ،لمنل اللالد،جلل دنلدةلمللدلىلكد ،هلدجن  هنل،دجن بلالك ،ن لا 

 نلد،نمد ل،الدهنعد ل،د،د،أسلع صدن لعمد لص،أدهلمدعلغأ ادنلمدسلالكد ،ن لللددةلمللاادمنمهنمةأنهبل،لمنل الل

ةمهلمسلدجن  همل،ا نلأ همل تلالدةنم لمعلة ،فلال أئهلالمدغأ ن.ل منلالمننخلالدنةأمتلال نئلللاخ لالمن

 مددنل سلأ،دد،سلعنمدد لم ددنعلل ،لعنمدد لمثدد دلللد،جددلل ددنلدةلمل،للد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددل.ل نلمنددنخلالدنةأمددتل

ال يلأحثلعل لا  لا ل،الدةلمل،أ د دل نةنملح،ا  لمنلأهل،مةن،أهلدلعملخلقلا  ،ن لالجلألنل،دج أ هنل

ن ل أئددهلالةمدد لالم دددم .ل أ ددنعللعلدد لالدهنعدد لمددعلالكدد ،ن ل،كدد ،نألا عمددن لا خدد أسللم،جهددهلدحددلأ

،المندددنخلالدنةأمدددتلالددد يلأكدددجعلالد،نمددد ل،الدهنعددد لالدددلاخلتل دددأسلال،حدددلا لال،ةأهأدددهلأةددد  لمدددسلالد،نمددد ل

ددد،أ لا  ،دن للعاللأكدجالخن جتل أسلالك ،هل،ك ،نأل    لد، ألانل،الة،سلزدحأح.ل نلمندنخلالد يل

حلا لال،ةأهأهل،غأد لالمد د دل نةدنملحد،ا  لعل لالد،نم لاللاخلتل أسلال،للثاللأحالجلألنل،الدةلمل،ال يل

 ددلأمل ددأث دلمددسلد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددللالدن ةددهلللكدد ،ه.ل،ل،ددسللدندد، لالدغأدد ا لالحنزددلهل ددتل أئددهلالةمدد ل

،دةللانل،نلدغأ ل تل ل،كلالمنن  أسل،ال  نئسل،الا،انأسل،الدك أةن لالح،،مأهل،ة ،فلالمنن  هلالةنلمأهل

  ،صهلدجة لالد،نم لاللاخلتلغأ ل،ن تللدحاأقلمأ نلدنن  أهل تلة لاد تل،الث، ا لالد،ن،ل،جأهلغأ لالم

الة ،ف.للد لكبلال دللمدسلاالعدمدنللعلد لدد قل، ل،ا ل خد ىللد،لأدفلالد،نمد لالدلاخلتللدلىلالكد ،هلمدعل

الد،نم لاللاخلتللك ،ن ل خ ىللد،د،أسلنةدنملمد،نمد لصدنل لعلد لاال ددجن هلللدغأد ا لالحنزدلهل دتل أئدهل

ل، لمهدددمل دددتل  ددددللا ددددخلاملد،ن،ل،جأدددنلا عمدددن لاإلل،د ،نأددده مسلالحاأادددت.ل،علأدددلبلدلةدددبلالةمددد ل دددتلالددد
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ك ،نأل ل لهلالد، أللمعل ة هملال ةضل نلك، لال يلأ محل دل قلال أننن ل،المةل،مدن ل،الدن دؤا ل، يل

هملدغأ ا ل تلدلبلال ،قل تلال،ص لالحاأاتل،ال يلأم،سلك ،نأل ل لهلالد، أللمسلدةلأ لخددلانددنج

ح ددبلالدغأدد ا لالحنزددلهل ددتل أئددهلالةمدد لا مدد لالدد يلأم،ددنهملمددسلالمنن  ددهل،،حددلنل،احددلنل،دحاأددقلمأدد نل

لددلأهنلد،نمدد ل ددتل ل ددلهلالد، أددل.ل نلد،نمدد ل ددتل ل ددلهلالد، أددللللاللأ،جدددنن  ددأهلمان نددهل نلكدد ،ن لالدددتل

 مةندد لأجددبل سلأدحاددقلأددلددبل نددنألع صددن لمدأنددهل ددأسلالكدد ،هل،م، لأهددنل،  نئنهددنل،الةددنملأسل أهددنل يل

الد،نمدد لمددعلالمدد، لأسل،الد،نمدد لمددعلال  ددنئسل،الد،نمدد لالددلاخلتلل،ددتلد،دد،سلالكدد ،هلصددنل نلعلدد لاال دددجن هل

للدغأ ا لال أئأهل تلال،ص لالحاأاتل، نلدنلتلالال نلعل لدحاأقلمأ نلدنن  أه.ل،ل لكبلحن،ل لا تلالل ا هل

نمد ل ل دلهلالد، أدلل، ث ادنل دتلالمأد نلالدنن  دأهبل،ل،دسلإلانألم أللمسلال د،ألعلد لالة،امد لالمدؤث نل دتلد،

نة ًاللالهلالل ا دن لالة  أدهلالددتلدنن،لد لالة صدهلالم نكد نل دأسلالة،امد لالمدؤث نل دتلد،نمد ل ل دلهلالد، أدلل

، ث انل تلالمأ نلالدنن  أهلأز حلمسلالزة، هلعل لال نحثهلالدحادقلمدسللصدهلالنددنئجلالددتلد،زدل لإلأهدنل

سلاد نعهدنللخدد،ا لال حدثلالةلمدتلاللصأاددهل نلكد، لالد يلأ دمسل لند لل جدهلددلخ لمم،نددهلعلد لالد غملمد

مسلص  لال نحثهل تل أننن لالةنا نلالمل ، ه.ل،إلجن هل  ئلهلالل ا هلدملزأنغهلمجم،عهلمسلاله  أن ل

ثد ل،د لالدتلدة،سلإجن هل   أهلل، ل ؤا لمسلا  ئلهلالمثن نل زأغهلالنهتل)اله  أهلالةلمأده(لل أدنسل 

عنمدد لمددسلالة،امدد لالمددؤث نل ددتلد،نمدد ل ل ددلهلالد، أددلل، ث اددنل ددتلالمأدد نلالدنن  ددأه.ل،د،زددل لالل ا ددهلإلدد ل

مجم،عدددهلمدددسلالنددددنئجلالددددتل  دددهم ل دددتلحددد لمكددد،لهلالل ا دددهل،اإلجن دددهلعلددد لد دددنؤالدهنل،اخد دددن لزدددحهل

لد لا ددجن ن ل  د اللعأندهل   دأندهن.ل،أم،دسلاإلكدن نلإلد ل ادملالنددنئجلالددتلد،زدل لإلأهدنلالل ا دهل ندنًألع

لالل ا هل،ن دت:ل
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(ل%19.1(لمددسل  دد اللعأنددهلالل ا ددهلاددملمددسلالدد ،، ل،)%80.1 ةهدد  لالندددنئجل سلالن دد هلا ، دد ل) .0

 ادل ننث.ل،ا تلالندأجهلددهقل،د أةهلعم لك ،ن لالزننعن لالل،ائأهلالمد،اجلل غل هدنل دتل دد افل

ل دد  أس:لا ، :ل ةددلانلعددسلم ،دد لالةنزددمهللاإلنددنثملأنددهلعمددنسل،غأدد لمح دد لالةمدد ل أهددنلمددسلص دد ل

عمنسلممنلأددلبلد،نلأفلنا ل،،ص ل،جهللللةم ل تلا تلالك ،ن .ل،ثننأًن:لأددلدبلالةمد ل دتلاد تل

الكدددد ،ن ل نأددددهلج ددددمننأهل ،ثدددد لمددددسلالةمدددد ل ددددتلالكدددد ،ن لالخلمأددددهل،ددددنل ن،كل،الددددل،ائ ل،المؤ  ددددن ل

لالح،،مأه.

 ددنهبل،حدد،التلل29،ل21ل ا ددهلد ا،حدد ل عمددن امل ددأسل أندد لالندددنئجل سل ،ثدد لمددسل  ددعل  دد اللعأنددهلال .2

مسل  د اللل%8 نه.ل أنمنل ادلح،التلل43،ل31مسل   اللعأنهلالل ا هلد ا،ح ل عمن امل أسلل31%

 نهل أ،ث .ل،د، ع ل   اللعأنهلالل ا هلالدتلد ا،ح ل عمن امل أسلل41عأنهلالل ا هل،نن ل عمن امل

علدد لالددد،الت.ل،ادد اللل02.9،ل%07.1ثل لغدد ل ددنهل ن ددبلمدان  ددهلحأددل44،ل40 ددنهل،41،ل31

أكأ لإلد ل سلالكد ،ن لالل،ائأدهلا  لنأدهلدةدمدللعلد لال،هدنأا لالكدن هللمدنلدددل دللد أةدهلعملهدنلمدسل

م،ا، هلالدد، ا لالد،ن،ل،جأهل،الهنأهل،الةلمأهللدنهأ ل عمنلهن.ل،ا الأ دنعللالكد ،هل دتلد،جأدلل،دة أد ل

ن هل  دده،لهل،أ دد لمان نددهلمددعلالهئددن لالةم أددهلا ،ثدد لداددلمًنل ددتلالد،جددلل ددنلدةلمللددلىلادد تلالهئددن لالكدد

ال ددس.لعدد ،نلعلدد ل لددكبل ددإسل ئددن لالكدد نبلادد تلأد،صددعللهددنل سلد،دد،سلمؤالددهل،دةددتل امأددهلا دددخلامل

لد،ن،ل،جأنلا عمن ل تلدحاأقلالد،نم لاللاخلتل،الخن جتلللك ،ه.

أحملد،سلالل جدهلالجنمةأدهلا ،لد .لثدمل(ل%11 ، ح لالندنئجل سلدا أ ًنلنزدفل  د اللعأندهلالل ا دهل) .3

(لمدددسل  ددد اللعأندددهلالل ا دددهلأحملددد،سلل لددد،مل،لأدددهلمجدمدددع.ل،دددد،  ل  ددد اللعأندددهل%09.3د ادددنل ن ددد هل)

(لعلددد ل%03.1(ل،)%01.2الل ا دددهلالددد أسلأحملددد،سلالثنن،أدددهلالةنمدددهل،المنج ددددأ ل ن دددبلمدان  دددهل)
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أكددأ لإلدد ل سل  دد اللعأنددهلالل ا ددهلل(لمددسلأحملدد،سلل جددهلالددل،د، ات.ل،ادد ت%0.8الددد،الت.ل أنمددنل ادددل)

لددلأهملم ددد،ىلدةلددأملم دهددعلأم،ددنهملمددسلدة ئددهلا ددد ننهلالل ا ددهل حأنلأددهل،م، دد،عأهلدنمدده.ل،مددنل نهددمل

لصنل ،سلعل لداأأملالة،ام لالمؤث نل تلد،نم ل ل لهلالد، ألل، ث انل تلالمأ نلالدنن  أه.

 دن،ا لخ د نبل دتلحدأسلل01إلد لل1 دأسلل(لمسل   اللعأندهلالل ا دهلأمل،د،س%41.6 أن لالندنئجل سل) .4

(لمدسل  د اللعأندهل%29 دن،ا لخ د ن.ل،أمدلدكلحد،التل)ل1(لمدنهملأمل،د،سل صد لمدسل%09.3 سل ادل)

 دنهلخ د نل دأ،ث .ل،اد الأكدأ لإلد لل06(لأمل،،سل%6.4 نهلخ  ن.ل، ادل)ل01إل لل00الل ا هل أسل

لة،امدد لالمددؤث نلعلدد لد،نمدد ل ل ددلهل سل  دد اللعأنددهلالل ا ددهلأمل،دد،سلخ دد نل،ن أددهلدددؤالهملللح،ددملعلدد لا

 الد، ألل، ث انل تلالمأ نلالدنن  أه.

(لأةمل،سل تل،ةأههلمك ف.ل أنمنل ادل31.7 ، ح لالندنئجل سل ،ث لمسلثلثل   اللعأنهلالل ا هل) .1

(لمددسل  دد اللعأنددهلالل ا ددهلأةملدد،سل،مددلأ لعددنم.ل،د، عدد،ال  دد اللعأنددهلالل ا ددهلالدد أسلأةملدد،سل2.9%)

(.ل أنمنلال أسلأةمل،سل ،ةأهدهلمدلأ ل،حدلنل ن د هل%08.7لائ نل ن بلمد ن،أهل)ل، ئأسلص مل،ملأ 

(.ل،ادد الأكددأ لإلدد ل سل  دد اللعأنددهلالل ا ددهلأكددغل،سلم ا،دد ل،ةأهأددهلدددلددبلمددنهمل نددنأل ل ددلهل24%)

د، أدددللمد،نملدددهلمدددعلكددد ،نألا عمدددن لا خددد أسلل دددمنسلال ادددنأل،النمددد،ل،اال ددددم ا ل دددتلدحاأدددقلمأددد نل

 هملا صل لعل لالح،ملعل لالة،ام لالمؤث نل تلد،نمد ل ل دلهلالد، أدلل دتلكد ،ندهملدنن  أه.ل،علألبل

 ،ل، انل تلدحاأقلالمأ نلالدنن  أه.

الد،جددلل ددنلدةلمل ددتلكدد ،ن لا ل،أددهلجددنأل ل جددهلم دهةددهلمددسل،جهددهلنةدد ل  دد اللعأنددهلل أندد لالندددنئجل س .6

،جدلل دنلدةلم.ل،مدنل سلاإللا نلالةلأدنلالل ا ه.ل،ا الأكأ لإلد ل سلالةدنملأسل دتلكد ،ن لا ل،أدهللدلأهملد
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 ددتلادد تلالكدد ،ن لدددلعمل،دكددجعلالده،أدد لاإلأجددن ت.ل،ادد تلندأجددهلد أةأددهل، لددكلل دد  أس:لا ، :ل سل

غنل أهل   اللعأنهلالل ا هلامل تل سلالك نبل،للأهملال غ هل،الدةلمل،ا،د نبلمهن ا لجلألن.ل،ثننأًن:ل

تلم دهدعلا مد لالد يلأم،دنهملمدسلالددةلمل  ده،لهل،ال ندنأل سل   اللعأنهلالل ا هلأمدل،،سلم د،ىلدةلأم

 عل لال زأللالمة  تلال يلأمدل،،نللمسلخ  لالد،نم ل أسلالنة أهل،الممن  هلالةملأه.

 ةه  لالندنئجل سلم د،ىلالمننخلالدنةأمتل تلالك ،ن لالل،ائأهلجنأل ل جهلم دهةهلمسل،جههلنةد ل .7

المنددنخلالدنةأمددتلال ددنئلل ددتلالكدد ،ن لالل،ائأددهلا  لنأددهلادد،ل  دد اللعأنددهلالل ا دده.ل،ادد الأكددأ لإلدد ل سل

منددنخلإأجددن تلأكددجعلالدةددن،سل ددأسلالةددنملأسل،أنمددتل ددأهمل ، لاله أددقلال،احددللا مدد لالدد يلأةدد  لمددسل

الد،نمد ل ددأسلال،حددلا لال،ةأهأددهلالمخدلهددهلالدد يلأةد د ل،مددلددبلا ن ددتلمددسلمددل ددن لد،نمدد ل ل ددلهل

 الد، أل.

جنأل ل جهلمد، دهلمدسل،جهدهلنةد ل  د الللاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأها دخل أن ل سلا دخلامل .8

ا ددخلاملعأنهلالل ا ه.ل،ا الأكأ لإل ل سلكد ،ن لالزدننعن لالل،ائأدهلددجدللنحد،لا ددخلامل،دد أدقل

للد،از لمعلم، لأهنل،عم ئهدنلمدسلخد  لا ددخلامل ل،ا لد،ن،ل،جأدهللد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه

 ل لالمةل،من ل تلال،ص لالحاأات.مدالمهللد ن

لل لالندنئجل سلد،نم ل ل لهلالد، أللللك ،ن لالل،ائأدهلجدنأ ل ل جدهلمد، ددهلمدسل،جهدهلنةد ل  د الل .9

عأندددهلالل ا ددده.ل،اددد تلالندأجدددهلده ددد لعلددد لكددد ،ن لالزدددننعن لالل،ائأدددهلد دددة لإلددد لدحاأدددقلالد،نمددد ل

الخدن جتلمدعلالمد، لأسل،الةمد أ.ل،ل،دسللاللاخلتل أسل،حلادهنلال،ةأهأهل،ال يلأمث لا  نسلللد،نمد 
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الد،نمددد لالخدددن جتلمدددعلالمددد، لأسل،الةمددد ألالأددد ا ل ل جدددهلمد، ددددهل،أحددددنجلإلددد لم أدددللمدددسلالجهدددلل

 لدحاأال.

 كن  لالنددنئجل سلد،نمد ل ل دلهلالد، أدللللكد ،ن لالل،ائأدهلجدنأ ل ل جدهلمد، ددهلمدسل،جهدهلنةد ل .01

الد،نمد لمدعلالمد، لأسل،ال  دنئسلالأد ا لل،سلالم دد،ىل   اللعأنهلالل ا ه.ل،اد تلالندأجدهلدكدأ لإلد ل سل

المدلدد،بللدحاأددقلالاددل نلعلدد لاال دددجن هلللدغأدد ا لالحنزددلهل ددتل أئددهلالةمدد .ل،ادد ال  مددنلأةدد،للإلدد ل

الدددتلدمثدد لالةددنم،للالهادد يللد،نمدد لل دددخلاملد،ن،ل،جأددنلا عمددن لاإلل،د ،نأدده ددةفلال نأددهلالدحدأددهلال

د،نلأفللا دهن ل جهلمد، دهل تلا تلالل ا ه.ل،ا الصللأة،للإل لجنأ ل ل أ ن ل لهلالد، ألل،الدتل

الددتلالدد ا لدمثد ل حدلثلالددد، ا ل،الدد أادن لالد،ن،ل،جأدهللا دخلاملد،ن،ل،جأدنلا عمدن لاإلل،د ،نأده

 ،الدتلد،،سل  ةن انل تل لاأهلةه انلم دهةه.

،جهددهلنةدد ل  دد اللعأنددهلل ، ددح لالندددنئجل سلكدد ،ن لالزددننعن لالل،ائأددهلددمدددعل مأدد نلدنن  ددأهلمددس .00

،خدددلمن لددهددد،قلعلددد لالددددتلل مندجدددنالل ا ددده.ل،اددد الأكدددأ لإلددد ل سلالكددد ،ن لالل،ائأدددهلالندأجدددهلدادددلمل

دادددلمهنلالكددد ،ن لالمنن  دددهل، لدددكلمدددسلخددد  لد،نمددد لعملأندهدددنلمدددعلعملأدددن ل ع دددنأل ل دددلهلالد، أدددلل

 ل منسلعملأن لالدح أسلالم دم .

 لمل تلد،نم ل ل لهلالد، أل.،ج،لل ث ل ،للاللهلإحزنئأهلللد،جلل نلدة .02

 ،ج،لل ث ل ،للاللهلإحزنئأهلللمننخلالدنةأمتل تلد،نم ل ل لهلالد، أل. .03

  تلد،نم ل ل لهلالد، أل.ل دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأه،ج،لل ث ل ،للاللهلإحزنئأهلال .04
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 ،ج،لل ث ل ،للاللهلإحزنئأهللد،نم ل ل لهلالد، ألل تلالمأ نلالدنن  أه. .01

 ، ل، أدلج ئتللدددددددددددددد،نم ل ل لهلالد، ألل تل ث لالد،جلل نلدةلمل تلالمأ نلالدنن  أه.،ج،للل .06

 ،ج،للل، ل، أدلج ئتللدددددددددددددددد،نم ل ل لهلالد، ألل تل ث لالمننخلالدنةأمتل تلالمأ نلالدنن  أه. .07

 دتلل،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأها دخلاملد،ج،للل، ل، أدل،لتللددددددددددددد،نم ل ل لهلالد، ألل تل ث ل .08

 المأ نلالدنن  أه.

 :لالد،زأن لالةملأهل(3-5) 

لعل لمنلدالمبلأم،سلزأنغهلمجم،عهلمسلالد،زأن لالةملأهل أمنلألتل    ان:ل، ننأ

دهةأدد لالد،جدلل ددنلدةلملل أددنلنلد،نمد ل ل ددلهلالد، أددللالدددتلالددتلمددلأ يلكدد ،ن لا ل،أدهلا  لنأددهللأحددنج-0

لدمدل،هن.

دددد، أ لالمندددنخلالدنةأمدددتلالمحهددد لعلددد لالددددةلمل،ددددد،أ للالدددتلمدددلأ يلكددد ،ن لا ل،أدددهلا  لنأدددهحددددنجلأ-2

لا  ،ن ل،الةم ل  ، لاله أقلل  علم د،ىلد،نم ل ل لهلالد، أللالدتلدمدل،هن.

،الدأ،للمدسللا دخلاملد،ن،ل،جأنلا عمن لاإلل،د ،نأهد، أ لالتلك ،ن لا ل،أهلا  لنأهللأحدنجلملأ ي-3

ل دخلاملالهةن للهنلمسلص  لالةنملأسللمنللهنلمسلل، لا ن تل، ئأسل تلد،نم ل ل لهلالد، أل.اال

 منسلد،نم ل ل لهلالد، أللالدتلدمدل،هنلالك ،هللمدنللهدنلالتلملأ يلك ،ن لا ل،أهلا  لنأهلأحدنجل-4

لمسلل، ل تلدحاأقلالمأ نلالدنن  أه.
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ل:لالد،زأن لالةلمأهل(4-5)

للدتلدملالد،ز لإلأهنلأم،سلزأنغهلالد،زأن لالةلمأهلالدنلأه: ننألعل لالندنئجلا

نمدد، جلالل ا ددهلعلدد لعأنددهل كددم لمددسلالةددنملأسل ددتللل ا ددن لالم دددا لأهلاعددنلنلاخد ددن لنهددسلأم،ددسلل-0

الكدد ،ن لالل،ائأددهبلحأددثل سلغنل أددهلالم دددجأ أسل ددتلادد تلالل ا ددهلمددسل زددحنبلالم ا،دد لاإللا أددهل،  مددنل

لم ا، ل،ةأهأه.ل أهلساللأمل،،لعسل،جههلنة لالةنملأسلال يللد،،سل،جههلنة املمخدلهه

نمدد، جلالل ا ددهلعلد لصدنعددن لزدننعأهل خدد ىلللدحاددقلمدسلمزددلاصأهلالنمدد، جلأم،دسللل ددنحثأسلدج  دلل-2

ل)،نلزننعن لالغ ائأهل،ال،أمن،أهل،غأ ان(.

ل، ل دأسلالة،امد لمدغأ ا ل، دأدهل خد ىلأم،دسل سلدلةدبللآأهالل ا هلالحنلأهللملدأخ ل ةأسلاالعد ن ل-3

المدددؤث نل دددتلد،نمددد ل ل دددلهلالد، أدددلل،المأددد نلالدنن  دددأه.ل نلل ا دددن لالم ددددا لأهلمدددلع،نلللده،أددد ل دددتلع،امددد ل

لالنة ي.للأللب، أدهل خ ىل ننًألعل لم اجةهللصأاهل

مدغأدد ا لمةللددهلأم،ددسل سلدغأدد لمددسلد أةددهلالة صددهل ددأسلل أددهالل ا ددهلالحنلأددهللددملدأخدد ل ةددأسلاالعد ددن ل-4

 ل ددلهلالد، أددلل،المأدد نلالدنن  ددأهل،حجددملالكدد ،هلمددثً ل،ملأ،دهددنل،نمدددلاإللا نلال ددنئلل أهددنل،ال دد،قلد،نمدد ل

الم دهلفل،حجمل ل لهلالد، أللالدتلدندمتلإلأهنلالك ،ه.ل نلل ا ن لالم دا لأهلأم،سلإ ن هل ةدضلمدسل

ل.الدن ئأها تلالمدغأ ا ل نم، جلالل ا هلالحنلأهللدح أسلصل دلل
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مدسلالدحأد ل د،األل،اللدخلدحنلأهلاعدمدل لعلد لاال دد ننهل،دألانل،حأدلنللجمدعلال أنندن ل،ادتلالل ا هلال-1

عندددللدزدددمأمهنل ،لعندددللدة ئدهدددن.ل نلل ا دددن لالم ددددا لأهلمدددلع،نلال ددددخلامل ل،ا ل حثأدددهل خددد ىل،نلمان لدددهل

ل،الم حةهللدالأ لل جهلالدحأ .

 لد،نمد ل ل دلهلالد، أدلبلل،دسل دتلال،اصدعلعل لث ثهلع،ام لم دالهلدؤث لعللاصدز  الل ا هلالحنلأهل-6

ا عمدن لالددتلدد ةهدنلله دد ادأجأ،نتلددؤث ل دتلد،نمد ل ل دلهلالد، أدللالةملتلاننكلالةلأللمسلالة،امد لالدد

الكدد ،هل،د أةددهلالزددننعهل،الادد،انأسل،الدكدد أةن لالح،،مأددهل،الثان ددهلالدنةأمأددهلال ددنئلنل ددتل،دد لكدد ،هلمددسل

ل ع نأل ل لهلالد، أل.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 راجعالم

 المراجع العربية

أثهههر العوامهههل الداخليهههة والخارجيهههة علهههى تطبيهههق األعمهههال اإللكترونيهههة (بل2119  دد،لجدددن ، بل دددح بل) .2

بل د ،حدهلل،دد، انلغأد لمنكد، نبلجنمةدهلعمدنسللتحقيق الميزة التنافسية فهي منظمهات األعمهال األردنيهة

 الة  أهلللل ا ن لالةلأنبلعمنسبلا  لس.

 لضهمان الزبهائن عالقهات ادارة تعزيهز فاعليهة فهي المعرفهة ادارة دور  .(2103ح د،بل) اثأد  ا دحقب .2

 4. الةلل م دا لأهب  ح،ث الجنمةهب الحل نأ ،لأه مجله بتنافسية مزايا امتالر

االسهتراتيجية  التكهاليف ادارة تطبيق أهمية(.ل2101 لأمنسبل) د   ح أسبلج أ تب ال كدن،يبل لأمنس .6

.لاألردنيهة العامهة المسهاهمة للشهركات الصهناعية التنافسهية الميهزة قلتحقيه المنافسهة واسهتراتيجيات

 .0لالةلل ب42المجل لل اإللا أهب الةل،م ل ا ن ب

ممارسههات سلسههلة التوريههد ودورههها فههي تحقيههق الميههزة التنافسههية (.ل2104 ةددن نبلنهلدد لمحمددللعلددتبل) .4

".ل)  دنلهلمنج ددأ لاألردنيهةومرونهة سلسهلة التوريهد" دراسهة ميدانيهة فهي شهركات الصهناعات الغذائيهة 

 غأ لمنك، ن(بلجنمةهلالك قلا ، دلا  لنأهبلعمنسبلا  لس.

 والميهزة التنافسهية لالسهتدامة المفهاهيمي اإلطهار(.ل2103خنلدلل) حمدلاسب ، ندت ثدنم ب ال ،د يب .1

اال،نلأمأددهلللل ا ددن ل 1 بالسههتراتيجية االسههتدامة اعتمادههها فههي HPمحاكههاة شههركة  المسههتدامة

ل.9للالةل أهل،االن ننأهباالجدمنع
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أثههر اسههتراتيجية التمههايز فههي تحقيههق الميههزة التنافسههية/ دراسههة (.ل8.22 ددنئ لغددن يبل)بل حمددللال أددندت .3

بلزدهحه:ل28المجلدللل3.لمجلهلل ا ن لمحن  أهبلالةدلللاستطالعية مقارنة بين شركات خدمة الصيانة

76-2.1. 

بللا لسهتخدام تكنولوجيها األعمهال اإللكترونيهةا(بل2116الد، أدتبل ةللغنلبل،الة قبل كأ لع نسبل) .7

 المنهجلللد، أعل،النك بلعمنسبلاال لس.

التنافسهية  الميهزة تحقيهق فهي وأثرهها التجهيهز سلسهلة اسهتراتيجيات(.ل2101جن دمبلمنجدللجد،لنبل) .8

لب12 المجلدل ،االصدزدنلأهب اإللا أده للةلد،م الانل دأه مجلدهل.) الديوانيهة نسهي  مصهنع فهي حالهة )دراسهة

 .2لةلللا

تحقيق  المةااقل  فق  ااالتصقلال  المعلومقل  تقلنقة دار (.2779محماد، )  ،والعزاوي احمد، الجرجري، .1

 .األ دن التطبيقية، العلوم جامعة اإلدا ية، والعلوم االقتصاد لكلية الثالث العلمي لمؤتمرا، التنلفسية

المسقتدامة  التنلفسقية الميقةة لتحقي  كمدخل البشااة الموارد تدراب(.ل2101الحل ا،يبلحنملل، أمبل) ..2

.لمجلدهلالغد يلللةلد،ملاالصدزدنلأهل،اإللا أده.لااسق  محلفظقة اجسقور طقا  مداااقة فق  ميدانية دراسة

 ال نهلالحنلأهلعك .لالمجلللالدن ع.لالةلللالثنلثل،الث ث،س.

الثننأدهبللبلالد ةدهعملياتهها المعاصهرة-مهداخلها-االدارة االستراتيجية مفهاهيم(.ل3..8الح أنتبل د  ل) .22

 لا ل،ائ لللنك بلعمنس.

 الجهودة ادارة.ل(2013) ع دللالخدنلقب ،الج د، يب كد،أ ب ،نمد  ،الد،دأهتب خلأد ب احمدل الح دأنتب .28

 .4الةللل ب21المجللل  ن  ب جنمةه مجله بتحقيق الميزة التنافسية في وأثرها الشاملة
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داء التنظيمهههي ودور أثهههر تكامهههل سلسهههلة التوريهههد علهههى األ(. 8.26حماااد، زيناااة مصاااط ) محماااود، )  .26

)  ددنلهلمنج دددأ لاالضههطراب البيئههي " دراسههة تطبيقيههة علههى شههركات الصههناعات الغذائيههة فههي األردن". 

 غأ لمنك، ن(بلجنمةهلالك قلا ، دلا  لنأهبلعمنسبلا  لس.

المناخ التنظيمهي وعالقتها بهااللتزام الهوظيفي لهدى (.ل2101الل،  يبلننأفل سلكنأعلح دسبل) .04

.لجنمةدهلندنأفلالة  أدهلللةلد،ملا منأده.ل)  نلهلمنج دأ لغأد لمنكد، ن(.لالمنشأت بالرياض ضباط قوات امن

 ال أنض:لالممل،هلالة  أهلال ة،لأه.

 ال، نأ لا  ب(01) د) ب"التربوية اإلدارة في التنظيمي السلور" (ب2114) ح س   متبلمحمل .01

ل.مز  ،النك ب للد نعه

فهي الهذكاء  خدام تكنولوجيها األعمهال اإللكترونيهةاسهتأثر تطبيهق (بل2103ال  سبلثنم لند،افل) .23

بل  دنلهلمنج ددأ لغأد لمنكد، تبلجنمةدهلالكد قلالتنظيمي: دراسة ميدانيهة فهي شهركات األدويهة األردنيهة

 ا ، دلاال لنأهبلعمنسبلاال لس.

الهههتعلم التنظيمهههي والهههذاكرة التنظيميهههة وأثرهمههها فهههي اسهههتراتيجيات (.ل2116ال دددنعليبلمؤأدددلبل) .07

.ل) د ،حدهلل،دد، انلغأد لبشرية: دراسة تشخيصية تحليلية في عينهة مهن المنظمهات الصهحيةالموارد ال

 منك، ن(بل،لأهلاإللا نل،االصدزنلبلجنمةهل غلال:لالة اق.

ل .81 لانكمب لاحمل ل4002) لأمنسب التحليل االستراتيجي وانعكاساتا على خيارات األعمال (.

بل) د ،حهلل،د، اتلغأ لمنك، نلناعات الكهربائيةوالميزة التنافسية دراسة حال في الشركة العامة للص

  تلإلا نلا عمن (بل،لأهلاإللا نل،االصدزنلبلالجنمةهلالم دنز أهبل غلال.
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 مد ، ن ب"للعهاملين الوظيفي األداء على وتأثيره التنظيمي المناخ " (ب2101زلأحهبل) كنمتب .09

 م لاس.جنمةهل ،ل المنةمن ب د أأ  دخزص االصدزنلأه الةل،م  ت منج دأ 

اسهتخدام تقيهيم األهميهة النسهبية لهنظم تخطهيط مهوارد المنظمهة  و (.ل2104كحندأ بل دأنأبل) .21

لالتصال  والتكامل بينهما في تحقيهق الهذكاء التنظيمهي: مجموعهة نقهل  تكنولوجيا األعمال اإللكترونية

   لس..ل)  نلهلمنج دأ لغأ لمنك، ن(بلجنمةهلالك قلا ، دلا  لنأهبلعمنسبلاكحالة دراسية

 سلسهلة اسهتجابة خهالل مهن التوريهد سلسهلة تكامهل أثهر(.لل2104الكدةن بلا دحقلمحمدلبل) .20

مألانأده.ل ل ا ده الحجهم: ومتوسهطة كبيهرة الصهناعية األردنيهة الشركات في التشغيلي األداء في التوريد

 .3بلالةللل01المجلهلا  لنأهل تلإلا نلاالعمن بلالمجللل

(.ل2..8علدتبل) حمأدل زد ن  الةدنم يب ع دنسل ن د بلأد أحبلمحمدل  دلأمنسب الزدن  بل دنلم .88

بلالةدلللالعولمهة  مجلهة االدارة االسهتراتيجية تحهديات مواجههة فهي للمنظمهة قهوة عنصهر واالبداع االبتكار

 .7المجلللل20

تحقيهق الميهزة  فهي الشهاملة الجودة ادارة دور (.ل2102كدن، بل) لأث ،مح سب ع أب دنلبب .23

ل.20الةللل ال ن عب المجلل بمحاسبية ومالية اتراسد ةمجل التنافسية المستدامة 

   دنله ب"الهوظيفي الرضها علهى التنظيمي المناخ أثر" (ب2118عنأشل) محم،ل الدأببلإأهنب .24

  ل دأس. غ نب اإل  مأهب الجنمةهب ا عمن ب إلا ن  ت منج دأ 

ل) ال حأمبلع ل ع ل .21 ل2..8ال، أمب لصناعةال قيمة سلسلة باعتماد التكاليف تخفيض(.  مجله.

ل.3المجللل ب88 لةللا  االصدزنلأه الةل،م
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"بل خ ن لاإللا نبلالةلللالثنمسلاالبتكار مصدر متجدد للميزة التنافسية(ل"ل0999ع ،لبلنجمبل) .26

 ،الةك ،سبلالمنةمهلالة  أهلللدنمأهلاإللا أه.

ل) .42 ل ح ب ل4002الة ا،يب آلراء  أثر التدريب في تحقيق الميزة التنافسية  دراسة تحليلية(.

بل  نلهلمنج دأ لغأ لمنك، نل تلإلا نلا عمن بلعينة من مديري المستشفيات الحكومية في بغداد

 ،لأهلاإللا نل،االصدزنلبلالجنمةهلالم دنز أهبل غلال:لالة اق.

بللا ل،ائدد ل4بلمددلخ ل،مددتبلدإدارة اإلنتههاج والعمليههات(.ل4002الةلددتبلع ددللال دددن لمحمددلبل) .28

 للنك ل،الد، أعبلعمنس.

أثر المنظمة الذكية والتوجا بالتعلم على االبهداع التقنهي (.ل2103جأ  بللاننلننل ل دلأمبل)ع .29

".ل)  دددنلهلمنج ددددأ لغأددد ل" دراسهههة تطبيقيهههة علهههى شهههركات البرمجهههة والتصهههميم والتطهههوير فهههي األردن

 جنمةهلالك قلا ، دلا  لنأهبلعمنسبلا  لس..لمنك، ن(

اخ التنظيمهههي وعالقتههها بمسهههتوى التعامهههل مهههع المنههه (.2104الغنمدددليبلمحمدددللحدددنشل دددنلمبل) .31

.ل)  دنلهلمنج ددأ لغأد لمنكد، ن(.للالجمهور " دراسهة تطبيقيهة علهى العهاملين بجهوازات منطقهة الباحهة"

 جنمةهلننأفلالة  أهلللةل،ملا منأه.لال أنض:لالممل،هلالة  أهلال ة،لأه.

ثر جودة خدمات ووظائف أ(بل2102المحنمألبلا ة،للمحملل،ال لأحن بلنم ل،الة نليبلاأثمل) .62

نظم األعمال االلكترونية في االستخدام الفعلي لتلر النظم: دراسة ميدانية في البنور العاملة في 

 .787ل–ل762بلص.ص:ل4بلالةللل8بلالمجلللالعلوم اإلداريةبلاألردن
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 ترونيههةسههتخدام تكنولوجيهها األعمههال اإللكأثههر االعتماديههة المدركههة ال(بل2102المحنمأدلبلا ددة،للمحمددلل) .68

بلل ا ددن بلالةلدد،ملااللا أددهبلفههي رضهها المسههتخدمين: دراسههة ميدانيههة فههي شههركات االتصههاالت األردنيههة

 .080-062بلص.ص:2بلالدلعلل39المجللل

ل) .33 لمجألب لز ن  ل،النجن ب لال، أم لع ل ل4002مح سب ل،ائ لإدارة اإلنتاج والعمليات(. للا  ب

 للد نعهل،النك بلعمنسبلا  لس.

ل) .32 ل ألب لاحمل ل4002مزده ب نحو قيادة إبداعية لموارد بشرية تنافسية  التحديات (.

لجمه، أهلمز لالمعاصرة لإلدارة العربية القيادة اإلبداعية لالانا نب لاإللا أهب لللدنمأه لالة  أه لالك ،ه ب

 الة  أه.

)  دنلهللللثر التوجا اإلبهداعي فهي تحقيهق ميهزة تنافسهية.(.ل 2102المدأ يبل أز لغن يبل) .60

  ك، ن(بلجنمةهلالك قلا ، دلا  لنأهبلعمنسبلا  لس.منج دأ لغأ لمن

لد ب"البشرية الموارد لتنمية والتنظيمية السلوكية المهارات (2007) ." الحمأل ع ل الهدن  ع ل المغ  ت .63

 مز . ،الد، أعب للنك  الةز أه الم،د ه (لب10)

لة التوريههد: دراسههة أثههر كفايههات سلسههلة التوريههد فههي ذكههاء سلسهه(. 8.28المناصااير، موساا) سااال ، )   .67

)  نلهلمنج دأ لغأ لمنكد، ن(بلجنمةدهلالكد قلميدانية في مجموعة شركات المهندس زياد المناصير  

 ا ، دلا  لنأهبلعمنسبلا  لس.

كفهاءة المعلومهات  تهأثير لتحديهد سهببي أنمهوذج بنهاء(.ل2100 حمدللأةاد،بل) الدلأسب ننزد  .38

رفة التكنولوجية: دراسة تطبيقية على شركات تصهنيع وفاعليتها على تحديد الفرص البيئية ودور المع

لبل)  نلهلمنج دأ لغأ لمنك، ن(بلجنمةهلالك قلا ، دلا  لنأهبلعمنسبلا  لس.األدوية البشرية
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 0ملحق       

 االستبانة
 أخي الفاضل/ أختي الفاضلة

 تحية طيبة وبعد    

لاخد ن لالة،ام لالمؤث نلعل لد،نم ل ل لهلإل لدهلف علمأه ل ا ه ج اأإ  دا،ملال نحثهلحنلأنًل
لمددل ن ل لمس ل،ج أ لا  لنأه لا ل،أه لدزنأع لك ،ن  ل ت لالدنن  أه لالمأ ن لدحاأق ل ت ل، ث ان الد، أل

 ا ت لنجن  ا امأه غنأه  ت دةد   إجن ند،م الحز، لعل لل جهلالمنج دأ ل تلإلا نلا عمن .لإس
 الةلمت ال حث أن ،لغن "للغنأه   أه"  نهن عل  دةنم   ،ف إجن ند،م  س ل،م نؤ،ل  س ن،ل الل ا ه.ل،من

 محن،له أ ج  عمل،ملالحنلأه. ،م ؤ،لأن  منة،  مس ا ئلهلاال د ننه عل  اإلجن ه  اد.لل لكبلال جنأ
 م للهب د،،س  ،ف  نهن دةدال  ، مةأنهب إجن ه مس مدأ،ل غأ  ،ن  إ ا ،ل،س ا  ئله جمأع إجن ه
ل .محللن إجن ه ل،س ال ؤا  د ك أ ج 

 عن المستجيب عامة معلوماتالجزء االول: 

 أنثى□ ذكر          □  الجنس:

 سنة 31-35□                 سنة   34-.3□          سنة      21-25□   :العمر

 سنة فأكثر 45□     سنة          44-.4□  

 :الخبرة سنوات

 

 سنة  15-11□                    سنوات .1-5□        سنوات  5أقل من □ 

 ةسن10 أكثر من□ 

      بكالوريوس□  مجتمع(        )كلية  دبلوم□              عامة    ثانوية□ :يالتعليم مستوىال

 دكتوراه□                        ماجستير   □              دبلوم عالي   □ 

 رئيس قسم□ مدير وحدة              □                    مدير عام□   الوظيفة الحالية

 مشرف□                  ر دائرةمدي□ 
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فهي شهركات األدويهة  وأثرهها فهي الميهزة التنافسهية يتعلق هذا الجزء يبحث في العوامل المؤثرة في تكامل سلسهلة التوريهد الثاني: الجزء

أنهر غيهر موافهق  وتعنهي (1) :الخيهارات المتاحهة ههي  .المناسهبفي العهامود  (×)شارة إيرجى قراءة كل فقرة ووضع   التي تعملون بها.
ل.موافق بشدة (5)موافق   (4)محايد   (3)غير موافق   (2)بشدة  

LEARNING ORIENTATION 

 التوجه بالتعلم

غير موافق 

 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

1 2 3 4 5 

ن قابليههة الشههركة للههتعلم هههو أيتفههق مههدراء شههركتنا بهه 2
 .مفتاح الميزة التنافسية

     

االفراد العاملين أن الهتعلم ههو اسهتثمار  ولهيس يشعر  8
 مهدورة.عبارة عن مصاريف 

     

حهههول االفتراضهههات  مههن النقهههد البنههاء ال يوجههد تخهههوف 6
 .المشتركة حول طريقة إجراء األعمال التجارية

     

الهههتعلم كمفتهههاح  تتضهههمن لمنظمتنهههاالقهههيم األساسهههية  8
 .للتطوير

     

حريههههة علههههى لعههههاملين يشهههجع المههههدراء فههههي شههههركتنا ا 5
 .التفكير اإليجابي
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ORGANIZATIONAL CLIMATE 

 المناخ التنظيمي

غير موافق 

 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

1 2 3 4 5 

فههي قسههمي مههع بعضهههم الههبعض  العههاملونيتعههاون  3
 .بشكل جيد

     

قهريبين مهن  في عالقهاتهم في قسمي العاملونيبقى  7
 .همبعض

     

 وجههات نظههر العههاملون فهي قسههمي العههاملونيحتهرم  2
 .األعضاء االخرين بشكل واضح

     

      .في قسمي بشعور الفريق الواحد العاملونيشعر  1

      .تقييم مديريبصحة أستطيع الثقة  .2

      .معقولةأسعى لتحقيقها التي األهداف 22

      .أي شخص تجاهال يظهر مديري تحيز  28
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E-BUSINESS TECHNOLOGIES 

 استخدام تكنولوجيا األعمال اإللكترونية

غير موافق 

 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

1 2 3 4 5 

تسههههههههتخدم الشههههههههركة نظههههههههام الشههههههههبكة الخارجيههههههههة  26
(Extranet فههي عمليههات االتصههال مههع مورديههها )

 وعمالئها.

     

( Websiteههها اإللكترونههي )تسههتخدم الشههركة موقع 28
 للتواصل مع مورديها وعمالئها.

     

 Electronicتستخدم الشركة نظام تبادل البيانات  20

Data Interchange (EDI للتواصهههل مهههع )
 مورديها وعمالئها.

     

تقهههوم ادارة تكنولوجيههها المعلومهههات بتزويهههدي واالدارة  23
 بمعلومات دقيقة وموثوقة

     

قاعدة بيانات متكاملة موحدة على مستوى استخدام  27
المجموعههة سههيؤدي الههى اسههتخراج معلومههات سههتعود 
بالفائهههههدة علهههههى جميهههههع ذوي الصهههههلة مثهههههل: االدارة 
وأصههههههحاب النفههههههوذ  الهندسههههههة  ضههههههمان الجههههههودة  

 الموردين والعمالء.

     

انهها راض عههن مسههتوى الخدمههة التههي يزودههها فريههق  22
دة مسيرة التطور ( في قياITتكنولوجيا المعلومات )

 والتحديث في انظمة الشركة.
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SUPPLY CHAIN INTEGRATION 

 تكامل سلسلة التوريد

غيرموافق 

 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غيرموافق

1 2 3 4 5 

 نظهامدوائر شركتنا مع بعضها مهن خهالل كل تتصل  21
 .معلومات مركزية

     

مسهههههتمر حهههههول  الداخليهههههة بشهههههكل اإلدارةتتواصهههههل  .8
 .األهداف واألولويات

     

 مهن أقسهام مختلفهةنستخدم شركتنا الفرق الوظيفية  82
 .لحل المشاكل

     

مهن اجهل دمه   الخهارج )مهوردين وعمهالء(نعمل مع  88
 العمليات المشتركة

     

سلسههلة التوريههد لههدينا  مبههادرات االسههتجابة توظههف  86
 ( (.CRر )السريعة  باستمرار)مثل التجديد المستم

     

يتم تطوير المنتجات /و الخدمات الجديدة من خالل  88
 ا.مشاركة موردين

     

يشارر عمالئنا بفعالية في عملية تطهوير المنتجهات  80
 .الجديدة

     

      .نا في عملية التخطيط لمنتجاتناؤ يشارر عمال 83

باسهتمرار  عمالؤنا بالمعلومات)تغذيهة راجعهة(يزودنا  87
 .جودة منتجاتنا وعن أداء التسليمعن 
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COMPETITIVE ADVANTAGE 

 الميزة التنافسية

غيرموافق 

 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غيرموافق

1 2 3 4 5 

يتم  إنشاء صورة ذهنيهة لهدى العمهالء وغيهرهم مهن  82
الموردين والمنافسين عن العالمة التجارية من أجل 

 .التعريف بالشركة

     

أفضل مهن تلهر التهي يوفرهها  ذات نوعية نقدم خدمة 81
 المنافسون.

     

نقههدم عههدد كبيههر مههن الخههدمات التكميليههة  مههن أجههل  .6
 .إضافة قيمة للعمالء

     

      .تصنع في الخدمات هامةابتكارات تصنع  62

      يتم الحد من التكاليف العامة 68

ة بشههههكل يههههتم إجههههراء محههههاوالت لتحسههههين اإلنتاجيهههه 66
 مستمر

     

 

 

 

 شاكرًة لكم تخصيص وقتكم

 الباحثة

 غدير الحسن 
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 ملحق 6

 قائمة بأسمههاء المحكميههن

 الرقم اللقب العلمي واالسم التخصص مكان العمل / الجامعة
 1 ل.ل ع تلال ع ت إلا نلا عمن  الجنمةهلا  لنأه

 2 ل.ل نم للحأن  إلا نلا عمن  الجنمةهلا  لنأه

ةهلا مأ نل مأهجنم  3 ل.لمحم،للمالالي نةملمةل،من  

 4 ل.ل نمتلالةل،اس إلا نلا عمن  جنمةهلالك قلا ، د

 5 ل.لع للالة أ لالك  ندت إلا نلا عمن  جنمةهلالك قلا ، د

 6 ل.ل أز ل  ،لال ب  عمن لال،د ،نأه جنمةهلال د اأ

 7 ل.لمحمللزنلح إلا نلا عمن  جنمةهلالك قلا ، د

 


