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وَصلِّ اللهم على خاتم الرسل، من  ،الحمد هلل ذي المن والفضل واإلحسان، حمدًا يليق بجالله وعظمته

ال نبي بعده، صالًة تقضي لنا بها الحاجات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبّلغنا بها أقصى الغايات من 

على حسن توفيقه، وكريم عونه، وعلى ما ، جميع الخيرات، في الحياة وبعد الممات. وهلل الشكر أواًل وأخيراً 

له لهذه الرسالة، بعد أن يّسر العسير، وذّلل الصعب، وفرَّج الهم، وعلى تفمنَّ وفتح به عليَّ من إنجاز  ضُّ

راسية من تشجيع ودعاء لي طريق العلم، وكانا خير سند لي طيلة حياتي الد أتاحاعليَّ بوالَدين كريمين 

التي دعمتني بدعواتها  ذات القلب الحنون أمي الحبيبة / ربيعة حسين الدرادكة أشكر وصبر وعطاء

والدي العزيز الحاج / فضيل محمد المناصير، أحمد اهلل على أنك و  ،خّففت عني الجهد والتعبالصادقة و 

من رسخ بأعماق ذاتي التي هي زادي األمثل ألكمل بها مسيرة قافلتي رأسًا شامخًا أعتز بأني ممن تربى 

عمل صالح، وأعانني على جعل اهلل ما قاما به في ميزان حسناتهما وأمدَّ في عمرهما على على يديك. 

 برهما.

اتوجه بالشكر الجزيل  فإنني ،والن بالشكر تدوم النعم وترتقي االمم وتعلو بارتقاء العلم والهمم     

ذي حباه اهلل بعلم وافر وعطاء ال المقرون باالعتراف الجميل الى الدكتور المشرف عبد العزيز الشرباتي ال

مكنوناته ولعظيم فضله في منحه لي الكثير من الوقت والجهد  حد له تنحني الكلمات اجالال عند وصف

 لل الصعوبات التي واجهتها حتى انجز الدراسة في صورتها النهائية.والخبرة والعلم مما ذ

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة: األستاذ الدكتور كامل المغربي واألستاذ الدكتور 

ثرائها بمالحظاتهم لتفضله زياد يوسف المعشر م الكريم بالموافقة على قبول مناقشة هذه الرسالة وا 

 وتوجيهاتهم القيمة...
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 الملخص

للشركات  التشغيليهذه الدراسة الى التعرف على أثر ممارسات سلسلة التوريد في األداء  تهدف     
الزيوت  لخدمات االردنية اتجتمع الدراسة من الشركتكون مو  .لخدمات الزيوت والمحروقات األردنية

على الدراسات  بناءً  اإلستبانة التي طورتمن خالل وتم جمع البيانات . تاشرك (14) والمحروقات
يعملون في هذه  مدير وفني (127) ي من أصلوفن مدير (148)من  من خالل لجنة التحكيمو  السابقة

تم استخدام بين المتغيرات  االرتباطالطبيعي والصدق والثبات و التوزيع  اختبارتم بعد أن و . الشركات
 تحليل االنحدار اماستخدفحص الفرضيات من خالل لوصف عينة الدراسة، ثم تم اإلحصاء الوصفي 
األردنية لخدمات  الشركاتأن  وأظهرت نتائج الدراسة .واإلنحدار المتدرج المتعدد البسيط واالنحدار

الزيوت والمحروقات تطبق ممارسات سلسلة التوريد بشكل متوسط، حيث كان التطبيق األكبر لممارسات 
كما وجدت العمليات الداخلية، ثم ممارسات العالقة مع المورد، واخيرا ممارسات العالقة مع الزبائن. 

العالقة ما بين عناصر كذلك و  قوية جدا، ممارسات سلسلة التوريدمتغيرات العالقة بين  أن الدراسة
. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر لممارسات سلسلة التوريد سلسلة التوريد واالداء التشغيليممارسات 

في األداء التشغيلي، حيث تبين أن العمليات الداخلية لها األثر األكبر ثم العالقة مع المورد، بينما تبين 
. واخيرا، للشركات األردنية األداء التشغيليداللة إحصائية للعالقة مع الزبائن في  أنه ال يوجد عالقة ذات

وذلك لوجود عالقة معا الثالثة توريد سلسلة ال عناصررفع مستوى أوصت الدراسة بضرورة العمل على 
كم أوصت بإجراء دراسات مماثلة على  أكثر بممارسات العالقة مع الزبائن. واالهتمام، قوية بينهم

 لفحص إمكانية تعميم النتائج على الصناعات األخرى.صناعات أخرى 

ممارسات سلسلة التوريد، العالقة مع الموردين، العمليات الداخلية، العالقة مع  :الكلمات المفتاحية
  لخدمات الزيوت المحروقات. الشركات األردنية الزبائن، األداء التشغيلي،
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ABSTRACT 

The Impact of Supply Chain Practices on Operational 

Performance of Jordanian Companies for Oil and Fuel Services 

Prepared by:  

Hamza Fadeel El-Manaseer 

Supervised by:  

Dr. Abdul Aziz Ahmed Sharbati 

   This study aims to investigate the impact of supply chain practices on 

operational performance of Jordanian Companies for Oil and Fuel Services. The 

data were collected from (108) out of (127) managers and technicians working 

at (10) companies via questionnaire which developed based on literature review 

and referee committee. After confirming normality, validity and reliability of 

the questionnaire, correlation test between variables was carried out; finally 

hypotheses were tested by simple regression, multiple regressions and stepwise 

regressions. The result of the study shows that the Jordanian Companies for Oil 

and Fuel Services implement supply chain practices elements, where internal 

operations has rated highest implementation followed by supplier relationship, 

then customer relationship. Result also indicates that there are strong 

relationships between supply chain practices elements and between them and 

operational performance. Moreover, the result shows that supply chain practices 

affect operational performance, where internal operations has related the highest 

effect, followed by supplier relationship, while customer relationship does not 

have any significant effect on operational performance  of Jordanian Companies 

for Oil and Fuel Services. The study recommends that organizations should 

consider the three elements of supply chain practices together, because they are 

interrelated and interconnected. The study advice Jordanian Companies for Oil 

and Fuel Services to concentrate more on customer relationship. Finally, the 

study recommends currying out similar studies on other industries to test 

generalizability of the study reslts. 

Key Words: Supply Chain Practices, Supplier Relationship, Internal Processes, 

Customer Relationship, Operational Performance, Jordanian Modern Company 

for Fuel and Oil. 
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 الفصل األول:
 الدراسة وأهميتهاخلفية 

 :مقدمةال .0.0

إلى العولمة التي كان لها أثر  واإلتصاالت مواصالتلاأدى التطور التكنولوجي في مجال 

مما ساهم في تغير نمط االستهالك. فأصبح اإلنسان يسعى  اإلنسانية على جميع مجاالت الحياة

المناسبين وضمن الجودة في المكان والزمان  ذاتللحصول على حاجاته من السلع والخدمات 

وحتى تستطيع المنظمات تلبية حاجات الزبائن كان ال بد من أن تغير من أساليب  .السعر المقبول

إنتاجها وعالقاتها مستفيدة من التقدم التكنولوجي الذي طرأ على مجالي المواصالت واالتصاالت 

ارجية والتي تشمل إدارة الداخلية والخ مع الموزعيين والموردين والزبائن لتحسين إدارة العمليات

دارة العالقة مع الزبائن لتقديم حسب حاجاته  السلعة أو الخدمة المناسبة لهم العالقة مع الموردين وا 

مجموعات من  . ولهذا أصبحت المنافسة العالمية ليست بين المنظمات فقط ولكن بينورغباته

 مى إدارة سلسلة التوريد.وهذا ما يس ،تتنافس مع مجموعة أخرىالمنظمات مرتبطة مع بعضها 

الى الزبائن  اونقله إنتاج السلع والخدماتفي تغيير طريقة  اً ألن المنافسة العالمية لعبت دورا مهمو  

قد حظي موضوع ادارة سلسلة التوريد باهتمام كبير من قبل ف مكان المناسبين،لفي الزمان وا

الباحثين ومديري األعمال في مختلف الشركات في شتى القطاعات في دول عدة، األمر الذي أدى 

الى اجراء العديد من الدراسات التي تناولت طبيعة األثر المحتمل الدارة سلسلة التوريد في مختلف 

وبالرغم من وجود العديد من الدراسات التي  ،قطاعات في دول عدةفي شتى ال شغيليةالمخرجات الت

تناولت سلسلة التوريد وعالقتها بمتغيرات أخرى ومنها على وجه الخصوص عالقتها باألداء 

التشغيلي للشركات في مختلف الدول والقطاعات، اال أن الدراسات التي تناولت العالقة بين ادراة 
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يلي للشركات العاملة في قطاع المحروقات على الصعيد العربي سلسلة التوريد واألداء التشغ

واألردني هي في الواقع دراسات قليلة، ومن هنا تظهر الحاجة الى اجراء مثل هذه الدراسة لسد 

الفجوة البحثية في هذا المجال وتزويد الباحثين والمديرين في الشركات المعنية بنتائج تطبيقية حول 

 . في األردن لة التوريد في األداء التشغيلي لمحطات الزيوت والمحروقاتأثر ممارسات ادارة سلس

القيمة الفعالة والحرجة للحصول على نشطة األوتتطلب االدارة الناجحة لسلسلة التوريد تحديد 

تطوير خالل وذلك من  ،الميزة التنافسيةتحقق و األداء في  التوريد والتي تؤثرسلسلة المضافة داخل 

ولهذا جاءت هذه الدراسة إلستطالع أثر  الداخلية والعالقات مع الموردين والزبائن.العمليات 

 لمحطات الزيوت والمحروقات.  التشغيليفي األداء ممارسات سلسلة التوريد 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها .0.6

لخدمات الزيوت والمحروقات، وتبين أن هناك  للشركات األردنية زيارات ميدانية حث بعدةاقام الب

 إستالمكالعديد من الشكاوي بسبب التأخر بعمليات  مجموعة من المشاكل لها عالقة بسلسلة التوريد

 المصفاة من الشركات الراغبة بالتزود بالمحروقات لصهاريج أن هنالك إزدحام شديدو المحروقات، 

 بمراجعة مجموعة من الدراسات اللواتي أوصين بدراسة سلسلة التوريد، حثاالبعندها قام  .)المورد(

ضرورة ب أوصين (2414ودراسة أبو زيد ) (2413(، ودراسة حمد )2411لشعار )مثل ودراسة ا

 اجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول العالقة بين ممارسات سلسلة التوريد واألداء التنظيمي

 مثل دراسة  ،أوصت بعض الدراسات األجنبيةوكذلك  .صة في األردنوخا والتشغيلي للمنظمات

Miguel and Brito (2011) ودراسة Tanco, et. al. (2015)  ودراسةSkipworth, et. 

al. (2015). 
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 جابة على السؤال الرئيس التالي:باإلتكمن مشكلة الدراسة 

لخدمات الزيوت  للشركات األردنية التشغيليهل يوجد أثر لممارسات سلسلة التوريد في األداء  .1

 ؟والمحروقات

مع  اتين، والعمليات الداخلية، والعالقمع المورد اتلى مكونات سلسلة التوريد )العالقوبناء ع

 األسئلة الفرعية التالية:الرئيس الزبائن(، يتفرع عن هذا السؤال 

لخدمات الزيوت  األردنيةللشركات  التشغيليفي األداء مع الموردين  اتللعالقهل يوجد أثر  (1

 ؟والمحروقات

لخدمات الزيوت  للشركات األردنية التشغيليهل يوجد أثر للعمليات الداخلية في األداء  (2

 ؟ والمحروقات

لخدمات الزيوت  األردنية اتشركلل التشغيليمع الزبائن في األداء  اتهل يوجد أثر للعالق (3

 ؟ والمحروقات

 :الدراسة فرضيات .0.3

في ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها، والمتمثلة في التعرف على أثر ممارسات سلسلة التوريد في 

تسعى هذه الدراسة إلى فحص ، لخدمات الزيوت والمحروقات للشركات األردنية التشغيلياألداء 

 الفرضيات الصفرية األتية:

0Hللشركات  التشغيليسلسلة التوريد في األداء لممارسات  أثر ذو داللة إحصائية : ال يوجد

 .(α≤4.45) مستوى داللة عند ،لخدمات الزيوت والمحروقاتاألردنية

 الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية: منيتفرع و 
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01.1Hللشركات  التشغيليالموردين في األداء  للعالقات مع ذو داللة إحصائية : ال يوجد أثر

 .(α≤4.45) مستوى داللة عند، الزيوت والمحروقاتلخدمات  األردنية

01.2Hللشركات األردنية التشغيليللعمليات الداخلية في األداء  ذو داللة إحصائية : ال يوجد أثر 

 .(α≤4.45) مستوى داللة عند، لخدمات الزيوت والمحروقات

01.3H للشركات  التشغيليالزبائن في األداء  ات معللعالق ذو داللة إحصائية أثر: ال يوجد

 .(α≤4.45) مستوى داللة عند، لخدمات الزيوت والمحروقات األردنية

 الدراسة فاهدأ .0.4

 اتللشرك التشغيليتهدف هذه الدراسة الى التعرف على أثر ممارسات سلسلة التوريد في األداء 

 وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية: .لخدمات الزيوت والمحروقات ألردنيةا

لخدمات الزيوت  للشركات األردنيةالتعرف على مستوى تطبيق ممارسات سلسلة التوريد  (1

 .والمحروقات

لخدمات  للشركات األردنية التشغيلياألداء و ممارسات سلسلة التوريد  العالقة بينالتعرف على  (2

 .الزيوت والمحروقات

 للشركات األردنية التشغيليفي األداء وعناصرها ممارسات سلسلة التوريد  التعرف على أثر (3

 .لخدمات الزيوت والمحروقات

الوقود والزيوت  خدماتوالشركات المشابهة وصناعة تقديم  للشركات األردنيةتقديم توصيات  (4

 األكاديميينوكذلك  والصناعات األخرى وأصحاب القرار المهتمين بموضوع النفط في األردن.

 المهتمين في موضوع سلسلة التوريد.
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 :الدراسةأهمية  .0.5

تعتبر ادارة سلسلة التوريد من القضايا الهامة التي تستطيع من خاللها  من الناحية العملية:

وكذلك السعر  ينالمناسب والزمان والمكانالجودة المطلوبة بات أن تقدم منتجاتها وخدماتها الشرك

، حيث سيتم تقديم توصيات تساهم في تحسين للشركات األردنيةوتعتبر نتائج هذه الدراسة . المناسب

 تعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة وكذلك .لخدمات الزيوت والمحروقات للشركات األردنيةداء العام األ

 للشركات األخرى الشبيهة والمماثلة وأيضا الصناعات األخرى وأصحاب القرار.

قامت هذه الدراسة باألخذ بعين االعتبار مكونات سلسلة التوريد الرئيسية  من الناحية العلمية:

وكانت نتائجها تحاكي وتسير في نفس اتجاه الدراسات السابقة  التشغيليودرست اثرها على األداء 

مما يعزز من اهمية دراسة ممارسات سلسلة التوريد وأثرها على األداء، حيث تضاف هذه الدراسة 

 اسات المتنوعة العالمية التي درست ادارة سلسلة التوريد.الى مكتبة الدر 

 :الدراسة نموذجأ 0.2

نموذج الدراسة وما يتضمن من متغيرات مستقلة وهي ممارسات سلسلة التوريد أ( 1يبين الشكل )

مع الزبائن(، والمتغير التابع وهو األداء  اتعالق)العالقات مع الموردين، والعمليات الداخلية، وال

 .لخدمات الزيوت والمحروقات للشركات األردنية التشغيلي
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 الدراسة نموذجأ(: 0الشكل )
 المتغير التابع       المتغير المستقل

 

 

 

 

 

 ,Attia)؛ 2412؛ البرازي، 2414الشعار،  :باإلستعانة بالدراسات السابقة مثلمن تطوير الباحث  :المصدر
؛ Saunila, 2014؛ Chia, et. al. 2009؛ Parast, et. al. 2011؛ Miguel & Brito, 2011؛2015

Xu, 2014) ؛Li, et. al. 2006 

 :إجرائياً  المصطلحاتتعريف  0.7

 اإلدارةتعرف بأنها األنشطة التي تقوم بها الشركة بهدف تحقيق ممارسات سلسلة التوريد:  .0

قتها بأطراف سلسلة الفاعلة لسلسلة التوريد، والتي يمكن قياسها من خالل قدرة الشركة على تعزيز عال

بالموردين والزبائن، ومن خالل اهتمام الشركة بعملياتها الداخلية بهدف ضمان جودة  ةالتوريد ممثل

مة للزبائن. وعليه فقد استخدم الباحث ثالثة ممارسات لسلسلة التوريد هي: دالمنتجات والخدمات المق

 الزبائن، والعمليات الداخلية. العالقات مع الموردين، والعالقات مع

: يقصد بها الشراكة التي تقيمها الشركة مع الموردين ضمن سلسلة العالقات مع الموردين .6

األنشطة وااللتزام بتنفيذها بكفاءة المعلومات والمواد و التوريد الخاصة بها، وتتضمن هذه العالقات تشارك 

 )األداء التشغيلي(

 سلسلة التوريدممارسات 

 العالقات مع الموردين

 العمليات الداخلية

 العالقات مع الزبائن

H0 

H01.1 

H01.3 

H01.2 

 األداء التشغيلي
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في تصميم المنتجات. وتكمن اهميتها في  والمساهمةوالتخطيط المشترك والعمل على حل المشاكل 

  عند تنفيذ مهام وأنشطة السلسلة. م الوقت وتنظيم الجهدتحسين استخدا

لضمان الشركة وتعبر اجرائيًا عن كافة األنشطة والعمليات التي تقوم بها  العمليات الداخلية: .3

جودة المنتجات وخدمات الزبائن، وتقديم المنتجات والخدمات في المكان والزمان المناسبين، وذلك من 

 وتحسين القدرات التشغيلية. خالل الرقابة على األنشطة

وزبائنها، وهي روابط طويلة  لشركة األردنيةاوتشير الى الروابط بين العالقات مع الزبائن:  .4

األجل، تهدف الى تحسين رضا الزبائن عن المنتجات والخدمات التي تقدمها المحطات، من خالل 

ارة شكاوى الزبائن، واالهتمام التزام المحطات بجودة المنتجات والخدمات والعمل المستمر على اد

 باحتياجات الزبائن وخدمتهم. 

 يعرف بأنه المحصلة النهائية ألعمال وأنشطة الشركة، والتي تظهر بصورة :شغيلياألداء الت .5

 العمليات، والتكاليف المخفضة، وخدمات الزبائن.مخرجات جودة بممثلة مخرجات تشغيلية 

 حدود الدراسة 0.8

 بالحدود المكانية والبشرية والزمانية التالية:تتحدد الدراسة 

 محطات خدمات الزيوت والمحروقات  تمثلت الحدود المكانية لهذه الدراسةالمكانية:  الحدود

 في عمان األردن.، للشركات األردنيةالتابعة 

 في  والفنيينفين اإلداريين والموظراء المد هذه الدراسة على اقتصرتالبشرية:  الحدود

 .خدمات الزيوت والمحروقاتل الشركات األردنية مختلف المستويات االدارية في

 2415/2416العام الدراسي  ستجري هذه الدراسة خاللالزمانية:  الحدود 
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  دراسة أخذت الدراسة بمتغيراتها المستقلة استنادًا إلى: العلميةالحدودPrajogo, et. al. 

دراسة الشعار  . وفي متغيراتها التابعة إستند الباحث إلى(2412البرازي ) ودراسة ،(2013)

 .Koh, et. al. (2007)، ودراسة (2414)

 محددات الدراسة:  0.9

في  لخدمات الزيوت والمحروقاتللشركات األردنية أجريت هذه الدراسة في محطات الوقود التابعة 

وقد واجه الباحث صعوبة في الوصول إلى عينة الدراسة بسبب إنشغال أفراد العينة  .ردنألا، عمان

 بوظائفهم ومهامهم من ناحية وبسبب المسافات بين الفروع للشركات المدروسة من ناحية أخرى.
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 :الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 
 :مفهوم سلسلة التوريد 6.0

 :التوريدممارسات سلسلة  6.6

 :مكونات سلسلة التوريد 6.3

 :التشغيليمفهوم األداء  6.4

 :التشغيليمكونات األداء  6.5

 :التشغيليالعالقة بين سلسلة التوريد واألداء  6.2

 :الدراسات السابقة 6.7

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 6.8
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة طاراإل

المستقلة والتابعة ومكوناتها يحتوي هذا الفصل على اإلطار النظري الذي يشمل تعريف المتغيرات 

ما و  وما تطرق له الدارسون والباحثون في هذا المجال وكذلك الدراسات السابقة. ،والعالقة بينها

 يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.

 :مفهوم سلسلة التوريد 6.0

تعريف سلسلة التوريد، إال أن كثير من الباحثين والممارسين ل لمفهوم الدقيقعلى ا رغم الخالف

على أنه عبارة عن عمليات ونشاطات تربط ما بين المورد والمنظمة والعمالء حول نقل  اتفقوا

أنها  على  Bowersox, et. al. (2002)عرفها حيث والمنتجات والخدمات. والمواد المعلومات

من الموقع االستراتيجي وتحسين  لالستفادةسلسلة الطلب وتتكون االدارة من الشركات المتعاملة 

 –سلسـلة التوريـد هي تتـابع مـن المنظمـات  بأن Stevenson (2002)ويذكر الكفاءة التشغيلية. 

 والتسـليم للمنـتج والخدمـة، اإلنتاج فييتم تضمينها  والتي الت ووظائف وأنشطة تلك المنظماتتسـهي

 .ئيكل الطرق وحتى العميل النها فيللمواد الخام ويمتد نطاقه  حيث يبدأ التتابع مع المورد الرئيسي

عملية التنسيق لتسليم المنتج أو الخدمة الى أنها   Benton and Maloni (2005) وعرفها

  العميل النهائي.

تصميم المنتج الجديد  فيبأنها كيانات موضوعة ومشموله ( 2446عرفها الرفاعي )كذلك و  

والخدمة وتدبير المواد الخام وتحويلها إلى منتجات شبه نهائية ونهائية وتسليمها إلى العميل 

( بأنها كافة العمليات المتعلقة بتوفير الكميات المطلوبة من 2412. كما عرفها البرازي )النهائي

 Mohan andوعرفها  وقت المتفق عليه وبأقل ما يمكن من كلفة.المنتج للمكان المناسب ضمن ال
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Rigin (2013)  بأنها مجموعة الطرق المستخدمة بكفاءة لدعم التكامل بين الموردين والمصنعين

واماكن التخزين من اجل انتاج وتوزيع المنتجات بالكميات الصحيحة الى المواقع الصحيحة في 

 ,Tancoوقد عرف كاليف النظام وتحقيق متطلبات الخدمات. الوقت المناسب وذلك بهدف تقليل ت

et. al. (2015)  سلسلة التوريد بأنها شبكة من الوحدات المختلفة التي تقوم بتنفيذ عمليات تتفاعل

 فيما بينها بهدف ضمان تدفق المواد والمعلومات. 

مترابطة من األنشطة الخالقة للقيمة ومما سبق يمكن تعريف سلسلة التوريد على أنها مجموعة 

 تبدأ بإستقبال المواد األولية وتنتهي بتسليم المنتج للزبون النهائي.

 ممارسات سلسلة التوريد: 6.6

تكمن االدارة الناجحة لسلسة التوريد في التطبيق الناجح لممارسات هذه السلسة، والتي تعبر عن 

من خاللها الى تحسين ادارة سلسلة التوريد وبالتالي الشركة والتي تسعى قبل األنشطة المتبعة من 

 مثل تحسين األداء التنظيمي وكسب الميزة التنافسية. رسالة وأهداف الشركةتحقيق 

عن ممارسات سلسلة التوريد بالعالقات التي تربط المصّنع  Kuei, et. al. (2001)وقد عبر 

باألطراف األخرى ضمن السلسة وهم الموردين والزبائن، وكذلك من خالل العمليات الداخلية التي 

على أنها تدفق للمعلومات والمنتجات تشمل Li, et. al. (2006) وعرفها  يقوم بها المصّنع نفسه.

وعرف  الشركة بمثابة حلقة الوصل ما بين الموردين والعمالء. جميع األطراف المعنية، وتكون

عة من المراحل تبدا بالموردين وصواًل الى الزبون، وبذلك و ( بانها مجم2448عبيدات وشاويش )

 Chia, et. al. (2009)ركز  وفي المقابل، يمكن تحقيق ميزة تنافسية لكل شركاء سلسلة التوريد.

ريد على العمليات الداخلية، والتي يمكن قياسها من خالل جودة في تعريف ممارسات سلسلة التو 

الخدمات، والخدمات الجديدة المضافة سنويًا، والقدرة على التسليم في الوقت المناسب، وتقليل 
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بأنها مجموعة األنشطة التي تقوم بها الشركة  Wong and Wong (2011)الفاقد. كما عرفها 

 لتوريد الخاصة بها.فاعلة لسلسة التعزيز االدارة ال

فقد وصفا ممارسات سلسلة التوريد باألنشطة التي تقوم  Gorane and Kant (2015) أما  

 .بها الشركة من أجل تحسين فعالية ادارة سلسلة التوريد

أن ممارسات سلسلة التوريد عبارة عن أنشطة تقوم بها  ن واقع هذه التعريفات، تلخص الدراسةوم

ال الشركة بهدف تعزيز عالقتها مع أطراف سلسلة التوريد وبهدف تحسين مهام ووظائف األعم

ثالثة ممارسات لسلسلة التوريد هي: العالقة  إتفق معظم الكتاب واإلداريين علىالتي تؤديها. وقد 

 لعالقة مع الزبائن.مع الموردين، والعمليات الداخلية، وا

 اإلدارةبأنها األنشطة التي تقوم بها الشركة بهدف تحقيق  إجرائياً  ممارسات سلسلة التوريد تعرفكما 

قتها بأطراف سلسلة الفاعلة لسلسلة التوريد، والتي يمكن قياسها من خالل قدرة الشركة على تعزيز عال

بالموردين والزبائن، ومن خالل اهتمام الشركة بعملياتها الداخلية بهدف ضمان جودة  ةالتوريد ممثل

مة للزبائن. وعليه فقد استخدم الباحث ثالثة ممارسات لسلسلة التوريد هي: دالمنتجات والخدمات المق

 العالقات مع الموردين، والعالقات مع الزبائن، والعمليات الداخلية.

 يد:مكونات سلسلة التور  6.3

تتكون سلسلة التوريد من أنشطة تقوم بها الشركة بهدف ادارة سلسلة التوريد بوصفها طرف من 

بين اطراف سلسلة التوريد. وقد تناولت الدراسات أنشطة او ممارسات مختلفة عند دراستها للعالقة 

حيث اعتبر البعض أنها تتكون من تبادل  بين هذه الممارسات واألداء التنظيمي للشركات.

 العمليات الداخلية.و  ها عالقات مع الموردين والزبائنالمعلومات والمواد، في حين اعتبر اخرون أن

: )العالقة االستراتيجية مع الموردين، ةالممارسات التالي Li, et. al. (2006)         حيث تناولت دراسة
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دراسة الشعار و  ،(وجودة تشارك المعلوماتارك المعلومات، والعالقة مع الزبائن، ومستوى تش

( التي تناولت الممارسات التالية: االتصال وتبادل المعلومات، والعالقات مع الزبائن، 2411)

والتي تناولت المتغيرات  Cook, et. al. (2011)    ودراسة والعالقات والشراكات مع الموردين.

التوريد )المتغيرات المستقلة( ممثلة بتشارك المعلومات، والعالقات التالية: ممارسات ادارة سلسلة 

طويلة المدى، وأنظمة التخطيط المتقدمة، وفعالية االنترنت، وهيكل شبكة التوريد، وهيكل شبكة 

( العالقة مع الموردين، والعالقة مع الموزعين والوسطاء، 2412كما اعتمد البرازي ). التوزيع

في   Prajogo, et. al. (2013)وتشابهت دراسة كممارسات لسلسلة التوريد،والعالقة مع الزبائن 

مكونات سلسلة التوريد مع هذه الدراسة فقد قسم سلسلة التوريد الى ثالثة اقسام وهي العالقة مع 

التي  Spina, et. al. (2015) دراسة أما ، والعمليات الداخلية، والعالقة مع الزبائن. و الموردين

ممارسات سلسة التوريد الى )ادارة األداء، وتخطيط الطلب والتنبؤ، وتخطيط التوريد، قسمت 

وتخطيط المخزون، وتخطيط التوزيع، وتخطيط العمليات والمبيعات، والتعاون مع الزبائن وتخطيط 

 االنتاج والجدولة التفصيلية، وتخطيط النقل وادارة الطلبيات(.

االولية وما يتم تقديمه من خدمات الى ان تصبح جاهزة  وتعد عملية تحضير المنتج من المادة

لالستهالك من قبل الزبون، تحتاج الى عدة مراحل، وهذا ما تؤديه إدارة سلسلة التوريد في الواقع 

فقد اختارت هذه الدراسة  إال أن العملي، وحتى تتمكن الشركة من تحسين جودة المواد أو الخدمات.

سلسلة التوريد وهي ادارة العالقات مع الموردين والعالقات مع الزبائن  ممارساتل الممارسات التالية

 الى العمليات الداخلية. باإلضافة
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 العالقة مع الموردين: (0

تعتبر العالقة مع المورد هي االساس في تقديم المنتج او الخدمة للزبون في الجودة، المكان، 

مع الموردين بأنها المساهمة  العالقة Tracey and Tan (2001) عرفالزمان المناسب، وقد 

لجودة المطلوبة او من خالل اشراكهم في اب المتعلقةاالنتاج من خالل توفير المواد والمكونات  في

بأنها الدرجة التي يمكن للمنظمة بأن  Stank, et. al. (2001) ويرى عملية تصميم المنتج.

ممارسة سلسلة التوريد  Li, et. al. (2006) كما يرى تعتبر المورد الرئيسي شريك لها باألعمال.

بأنها العالقة طويلة المدى التي تجمع الشركة بالموردين الذين تتعامل معهم من أجل تحسين 

القدرات التشغيلية للشركات، وتتضمن التخطيط المشترك لتقليل الوقت والجهد الضائعين وتنفيذ 

التكامل في العالقة مع المورد بأنها من  Lee, et. al. (2007) واعتبر المهام بفعالية أكثر.

 .Prajogo, et. alاضاف قد و  األداء المطلوب.لتحقيق  سلسلة التوريد أفضل استراتيجيات

ان ادارة العالقات مع الموردين تتضمن االلتزام بقواعد اختيار المورد، وقواعد تشارك  (2013)

 المعلومات، والقواعد المرتبط بمشاركة المورد في األنشطة الداخلية.

ان المحافظة على عالقات طيبة مع الموردين يؤدي الى التعاون المشترك  وتشير الدراسة الى

واهتمام الموردين بعمليات الشركة والمساعدة بتنفيذها بكفاءة، عالوة على االلتزام بتوفير التوريدات 

 الجيدة.

الشراكة التي تقيمها الشركة مع الموردين ضمن سلسلة  إجرائيًا بأنها العالقات مع الموردينوتعرف  

األنشطة وااللتزام بتنفيذها بكفاءة المعلومات والمواد و التوريد الخاصة بها، وتتضمن هذه العالقات تشارك 

في تصميم المنتجات. وتكمن اهميتها في  والمساهمةوالتخطيط المشترك والعمل على حل المشاكل 

  نظيم الجهد عند تنفيذ مهام وأنشطة السلسلة.تحسين استخدام الوقت وت
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 العمليات الداخلية: (6

تتم داخل الشركة وتتضمن عمليات الرقابة وتدفق المعلومات  التييقصد بالعمليات الداخلية تلك 

دارة عملية التركيز على كيفية إ( بأنها 2446وقد عرفها الرفاعي ) وتحسين القدرات التشغيلية.

دارة المخزون والمخازنوتنفيذ عملية  ،ذلكوبأكثر اعتمادية كلما أمكن  بكفاءة اإلنتاج  ، التصنيع وا 

تصنيع وزيادة جودة المنتج ويمكن أن يساعد ذلك على تحسين كفاءة عمليات اإلنتاج ورفع جودة ال

أن تكامل العمليات الداخلية هي األكثر أهمية في  Lee, et. al. (2007)كما اعتبرها  .النهائي

ينظر إلى  Flynn, et. al. (2010) إال أن ممارسات سلسلة التوريد الحتوائها على التكاليف.

بأنها الدرجة التي تجعل من هيكل الصناعة يصب في االستراتيجيات عمليات سلسلة التوريد 

 طلبات عمالء الشركة وكفاءة التفاعل مع الموردين.العمليات التعاونية لالستجابة بمتو والممارسات 

تكامل العمليات الداخلية بأنها الممارسات واالجراءات التعاونية  Zhao, et. al. (2011) ويرى

العمليات الداخلية  Prajogo, et. al. (2013) وقد اطلق عليها والمتزامنة في الهيكل التنظيمي.

عالقات خارجية مع اطراف سلسلة التوريد  بإقامةمن اجل تمييزها عن العمليات الخارجية المتمثلة 

  .مثل الموردين والزبائن

ان العمليات الداخلية تعبر عن األنشطة التي تتم داخل الى  الحالية ومن هنا فقد اشارت الدراسة

الشركة بهدف تسيير األعمال وضمان تنفيذها بشكل متناسق وسليم بحيث تضمن تحقيق الغرض 

 .العملية دون حصول أخطاء او تأخيرمن 

جودة  لضمانالشركة كافة األنشطة والعمليات التي تقوم بها  بأنهاالعمليات الداخلية اجرائيًا وتعرف  

المنتجات وخدمات الزبائن، وتقديم المنتجات والخدمات في المكان والزمان المناسبين، وذلك من خالل 

 الرقابة على األنشطة وتحسين القدرات التشغيلية.
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 العالقة مع الزبائن: (3

تشير هذه الممارسة الى كافة األنشطة المستخدمة في ادارة شكاوى الزبائن وبناء عالقات طويلة 

العالقة مع الزبائن انها  Greenbreg( (2002يرى . حيث لديهمرضا المعهم، وتحسين  األمد

تقديم خدمة ذات جودة عالية الى الزبون من أجل كسب رضاه ويكون صاحب االهتمام األول 

بالنسبة للشركة. وهذا النوع من العالقات يقلل من عدم التأكد المرتبط بالتعامالت ويحسن من والء 

العالقة مع الزبائن  الى تشيرالتي  Li (2006)دراسة أما الزبائن وبالتالي تحسين االنتاجية. 

تستخدم ألغراض إدارة شكاوى العمالء، وبناء عالقات  التيلمجموعة متكاملة من الممارسات 

انه من  Lee, et. al. (2007)واعتبر . مع العمالء، وتحسين رضا العمالء طويلة األجل

الضروري توفير نظام استراتيجي سهل وسريع من أجل طلبات الزبائن الحتواء التكاليف، وتحسين 

أن العالقة يعتبر  Flynn, et. al. (2010)         وأما في العالقة مع الزبائن. والموثوقيةاألداء 

 عرف وقد الرئيسيين.مع الزبائن تنطوي على الكفاءات االساسية المستمدة من التنسيق مع العمالء 

Prajogo, et. al. (2013) تحليل استجابات السوق  القيام الشركة تتطلب من هذه العالقة

لمنتجاتها وتحسين قدرتها على التكيف مع المتطلبات والتوقعات المتغيرة. وأشار ان العالقات مع 

، وادارة شكاوى الزبائن، الزبائن تتضمن كافة األنشطة المتعلقة باحتياجات الزبائن، وخدمة الزبائن

 (2414) من عيسى والشيخويعرف كل  والحصول على التغذية الراجعة منهم، ورضا الزبائن.

على أنها ظهور عدة احاسيس متبادلة تتجمع في طرفين او أكثر حيث يفترض العالقة مع الزبائن 

فة في فترة زمنية بالعالقات وجود تفاعالت عرضية أو مستمرة منظمة لتبادالت ذات طبيعة مختل

 الواقعية.معينة تتم فيها المعالجة الموضوعية لألحداث 
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الى كسب ثقة الزبائن والتقليل من المشاكل  الحالية هذه العالقات من وجهة نظر الدراسة وتؤدي

في تقديم السلع والخدمات لهم األمر الذي ينعكس على تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وبأقل 

 التكاليف.

األردنية وزبائنها، وهي  اتلشركاتشير الى الروابط بين بأنها  إجرائياً  العالقات مع الزبائنوتعرف 

روابط طويلة األجل، تهدف الى تحسين رضا الزبائن عن المنتجات والخدمات التي تقدمها المحطات، 

وى الزبائن، من خالل التزام المحطات بجودة المنتجات والخدمات والعمل المستمر على ادارة شكا

 واالهتمام باحتياجات الزبائن وخدمتهم. 

 مفهوم األداء التشغيلي: 6.4

بمثابة النتيجة النهائية لكافة األنشطة والمهام والواجبات التي تقوم بها  التشغيلييعد األداء 

 أنها مقارنة نتائج األنشطة والممارسات التي تقوم بها الشركةعلى  Daft(  (2001أكدوقد الشركة. 

المستوى المالي بأنه مقياس التغير في  أنهاألداء التنظيمي  Carton (2004) رىمع األهداف. وي

المركز المالي للمنظمة، أو المخرجات المالية التي نتجت عن القرارات االدارية وتنفيذ هذه القرارات 

بأنها النتائج النهائية Wheelen (2008)  Hunger andوعرف  من قبل أعضاء المنظمة،

( عن األداء بأنه تحقيق األهداف 2411لعمليات وأنشطة الشركة. وقد عبر العامري والغالبي )

العديد من التعريفات التي تناولت هذا المفهوم،  Attia (2015) . وقد أوردالتنظيمية بكفاءة وفاعلية

مجاالت األداء، سواء على المستوى ومنها أن األداء التنظيمي مفهوم متعدد األبعاد يخص كافة 

 المالي أم التشغيلي أم على مستوى رضا العمالء.
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بأنه المحصلة النهائية ألعمال وأنشطة الشركة،  إجرائياً  التشغيليالدراسة األداء  هذه ومن هنا تعرف

ت والتي تظهر بصورة مخرجات تشغيلية ممثلة بجودة مخرجات العمليات، والتكاليف المخفضة، وخدما

 الزبائن.

 :مكونات األداء التشغيلي 6.5

مجموعة مختلفة من  السابقة الدراسات حيث قسمت ،التشغيلياختلفت الدراسات في مكونات األداء 

)األداء السوقي، األداء التنظيمي الى  التي قسمتKim (2006) دراسة المتغيرات ومن تلك الدراسات، 

( األداء الى )النجاح في تحقيق 2449وقد قسم ادريس والغالبي ) واألداء المالي، ورضا الزبائن(.

                   ودراسة االهداف، االستغالل االمثل للموارد، النتائج المرغوبة، األبعاد البيئية، مدخل النظم(.

Singh, et. al. (2010)  األداء التنظيمي الى )األداء السوقي، وكفايات سلسلة التي قسمت

 مثل الذي Salhieh (2011)دراسة كما أن   ورضا اصحاب المصالح، واالبداع والتعلم(. التوريد،

األداء التنظيمي الى نوعين رئيسين  Saunila (2014) وقسمت بالكفاءة التقنية.األداء التشغيلي 

مثل هما: األداء المالي، واألداء التشغيلي، وعبرت عن األداء المالي بأنه األداء المرتبط بالنتائج 

 الربحية، أما األداء التشغيلي فيرتبط بمحددات هذه النتائج مثل االنتاجية والجودة وغيرها.

كفاءة عمليات الشركة، ومستوى جودة  داء التشغيلي المؤشرات التالية:وتعتمد الدراسة الحالية لقياس األ

 العمليات، والمركز التنافسي للشركة، وقدرة الشركة على تخفيض التكاليف.

 :سلسلة التوريد واألداء التشغيليالعالقة بين  6.2

 ء التشغيليأثر لممارسات سلسلة التوريد في األداعالقة و  أظهرت العديد من الدراسات وجود

التي اظهرت  Koh, et. al. (2007)دراسة  للمنظمات في مختلف القطاعات. ومن هذه الدراسات

النتائج وجود اثر معنوي مباشر لممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي. وفي المقابل دراسة 
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Lee, et. al. (2011)  التي أظهرت عالقة ايجابية بين ممارسات سلسلة التوريد ممثلة بالعالقات

دراسة و  ،للشركات شغيليالتمع الموردين، والعالقات مع العمالء، والعمليات الداخلية في األداء 

( التي توصلت الى وجود أثر لممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء في 2411الشعار )

ان أدوار سلسلة  Cook, et. al. (2011)األداء المالي للمنظمات الصناعية. وبينت نتائج دراسة 

 بينت دراسة. و التشغيليواألداء  التوريد تلعب دورًا معنويًا في العالقة بين ممارسات سلسلة التوريد

Miguel and Brito (2011) ء التشغيلي للشركات،وجود أثر لممارسات سلسلة التوريد في األدا 

الى وجود عالقة إحصائية موجبة بين ادارة سلسلة التوريد واألداء الدراسة  نتائج دراسة أظهرتكما 

ثر معنوي في هنالك أان  .Prajogo, et. al (2013) نتائج دراسةت اظهر  كما التشغيلي.

ممارسات سلسلة التوريد الثالثة وهي العالقات مع الموردين، والعالقات مع الزبائن، والعمليات 

تأثير ايجابي في  تالداخلية. كما أظهرت الدراسة أن العمليات الداخلية والعالقات مع الموردين ذا

وبينت  .ين العالقات مع الزبائن واألداء التشغيلياألداء التشغيلي، وفي المقابل ليس هنالك عالقة ب

أثر االستجابة التشغيلية )استجابة سلسلة التوريد واستجابة  Hallavo (2015دراسة ) نتائج

التصنيع( على أداء الشركة )األداء التشغيلي واألداء التنظيمي(. واظهرت النتائج ان االستجابة 

خاصة في ظل الدور المعدل لعدم التأكد واستجابة سلسلة التشغيلية تؤدي الى اداء تنظيمي متميز 

ان ممارسات سلسلة التوريد ذات اثر معنوي   Zailani, et. al. (2015) دراسةال واظهرت التوريد

 في سالمة االداء التشغيلي.

على أن العالقة ما بين متغيرات ممارسات سلسلة التوريد قوية ومن هنا تشير الدراسة الحالية 

كذلك بأن هنالك عالقة ما بين كل متغير من متغيرات سلسلة التوريد واالداء التشغيلي. جدا، و 
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وأيضا تبين الدراسة أنه يوجد عالقة قوية ما بين متغيرات ممارسات سلسلة التوريد واالداء 

 التشغيلي.

 :لدراسات السابقةا 6.8

، حيث سيتم عرض العربية واألجنبية في هذا الجزء سيتم عرض موجز من الدراسات السابقة

 لألحدث: األقدمالدراسات حسب السنوات من 

 الدراسات العربية:

( بعنوان: "تكنلوجيا المعلومات ودورها في تحسين أداء سالسل 6112دراسة إرتيمة ) .1

هدفت إلى تحليل عالقة تكنلوجيا المعلومات وأثرها في تحسين سلسلة التوريد لدى شركات  التوريد".

صناعة األدوية في األردن، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الشركات تمتلك تكنلوجيا المعلومات 

بين  بمكوناتها المختلفة وبدرجة عالية نسبيا لغايات تفعيل عملياتها. وتبين وجود عالقة إرتباط قوية

توافر عناصر تكنلوجيا المعلومات وتحسين اداء سلسلة التوريد. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن 

تقوم شركات صناعة األدوية باإلستغالل األمثل لموارد تكنلوجيا المعلومات على إعتبار أن تلك 

ة، ومن ثم الموارد تعتبر عامال اساسيا في تمكين تلك الشركات من إنجاز عملياتها بكفائة وفعالي

 تحقيق التكامل بين األنشطة، والعمليات الداخلية والخارجية للشركات.

( بعنوان: "أثر إدارة سلسلة التوريد على األداء المؤسسي في 6117دراسة أبو الرجال ) .2

." هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر إدارة الشركات الصناعية في الجمهورية اليمنية، دراسة ميدانية

يد في األداء المؤسسي في الشركات الصناعية اليمنية، حيث تكون مجتمع الدراسة من سلسلة التور 

( منظمة صناعية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الشركات الصناعية تطبق نظام إدارة سلسلة 48)
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 التوريد بدرجة عالية، وأن هنالك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين القدرات إلدارة نظام التوريد

)مشتريات، معالجة، طلبات الزبائن، التطوير، والمعلومات( وبين القدرات اإلدارية الخارجية المتجهة 

 إلى الداخل.

( بعنوان: "تقييم أثر ممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات 6100دراسة الشعار ) .3

الى تقييم أثر  هدفت الدراسة الشراء على األداء المالي للمنظمات الصناعية والخدمية في األردن".

ممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء في المنظمات الصناعية والخدمية في األداء المالي 

مديرًا  (178)مديرًا في الشركات الصناعية ومن  (272)لهذه المنظمات. تألفت عينة الدراسة من 

في المنظمات الخدمية. وبعد جمع البيانات من عينة الدراسة وتحليلها، توصلت الدراسة الى وجود 

أثر لممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء في األداء المالي للمنظمات الصناعية، وذلك 

ريد في أدائها. بخالف المنظمات الخدمية التي لم تتوصل الدراسة الى أثر لممارسات سلسلة التو 

وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام باالستراتيجيات الشراء وممارسات سلسلة التوريد، باإلضافة 

 الى ضرورة االهتمام بالتنسيق وتشارك المعلومات بين أطراف سلسلة التوريد.

( بعنوان: "أثر ممارسات سالسل التوريد في الميزة التنافسية 6106دراسة البهنسي ) .4

". هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الة شركة إسمنت الراجحي في األردندراسة ح

ممارسات سلسلة التوريد في الميزة التنافسية لشركة الراجحي لإلسمنت. وتكون مجتمع الدراسة من 

( عامال. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر لممارسات سلسلة التوريد 78أفراد الشركة والبالغ عددهم )

زة التنافسية في الشركة. وقد اوصت الدراسة في تعزيز العالقة مع الموردين من خالل في المي

يجاد رق جديدة في تعزيز ممارسات  إشراكهم بالخطط اإلسترتيجية، وتكثيف المعلومات المتبادلة، وا 

 سلسلة التوريد من أجل تحقيق حصة سوقية أكبر.
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لتوريد على أداء المنظمة: دراسة أثر ادارة سلسة ا( بعنوان: "6106دراسة البرازي ) .5

هدفت الدراسة الى  .ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية"

التعرف على أثر إدارة سلسلة التوريد على أداء المنظمة: دراسة ميدانية في الشركات الصناعية 

( شركة، أما عينة الدراسة 27لغ عددها )الكويتية المدرجة في سوق الكويت لالوراق المالية، والبا

( مديرا يعملون في الشركات المشمولة بالدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من 89فتكونت من )

النتائج أبرزها: وجود تأثير إلدارة سلسلة التوريد )العالقة مع الموردين، العالقة مع الوسطاء 

 المنظمة.والموزعيين والعالقة مع الزبائن( في تحسين أداء 

عوامل نجاح تطبيق نظام إدارة سلسلة اإلمداد وعالقتها " بعنوان: (6106دراسة الحضيف ) .6

هدفت هذه الدراسة الى  ".برضا المستفيدين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

ت في زيادة كفاءة وفعالية مهام العرض واألنشطة للمؤسساالتعرف أثر إدارة سلسلة التوريد 

الحكومية في المملكة العربية السعودية. وركزت هذه الدراسة على العالقة بين إدارة سلسلة التوريد 

ورضا العمالء باعتبارها واحدة من مؤشر النجاح األساسي، تم تصميم استبانة وزعت على جمع 

بين رضا  البيانات من المنظمات المستهدفة. وأضهرت نتائج هذه الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية

دارة سلسلة التوريد والمتغيرات التالية: التزام اإلدارة العليا، وجود استراتيجية الشركة،  العمالء وا 

 واختيار النظام، ومشاركة المستخدمين.

أثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التنظيمي ودور ": ( بعنوان6103دراسة حمد ) .7

هدفت الدراسة بيان  ".الصناعات الغذائية في األردن االضطراب البيئي: دراسة تطبيقية على شركات

اثر تكامل سلسلة التوريد على أداء شركات الصناعات الغذائية في األردن، وتكون مجتمع الدراسة 

( شركة. أما 833من شركات الصناعات الغذائية في المملكة األردنية الهاشمية والبالغ عددها )
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عات الغذائية في العاصمة األردنية عمان والبالغ عددها عينة الدراسة فقد شملت شركات الصنا

(. وقد اظهرت نتائج الدراسة وجود اثر ذو داللة احصائية لتكامل سلسلة التوريد في اداء 121)

الشركات وفي االضطراب البيئي للشركات. كما اظهرت النتائج وجود اثر ذو داللة احصائية 

 لتكامل سلسلة التوريد.

اثر تكامل سلسلة التوريد من خالل استجابة سلسلة ": بعنوان (6104دراسة الشعار ) .8

". التوريد في األداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية كبيرة ومتوسطة الحجم: دراسة ميدانية

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر التكامل سلسلة التوريد من خالل االستجابة سلسلة التوريد في 

في الشركات الصناعية األردنية كبيرة الحجم والمتوسطة :. تكون مجتمع الدراسة األداء التشغيلي 

من المنظمات الصناعية المتوسطة والكبيرة. الختبار فرضيات الدراسة، تم تحليل البيانات باستخدام 

(. وخلصت V.16(، ومجموعة من البرامج اإلحصائية اموس )SEMالمعادالت الهيكلية النمذجة )

إلى أن التكامل سلسلة التوريد )التكامل االستراتيجي، والتكامل الداخلي، والتكامل الخارجي( الدراسة 

يؤثر على األداء والعرض التشغيلي أداء سلسلة. وأشارت آخر نتيجة هامة من هذه الدراسة أن 

ن االستجابة سلسلة التوريد تؤثر على األداء التشغيلي. وعالوة على ذلك، أشارت النتائج إلى أ

استجابة سلسلة التوريد ال توسط أثر التكامل بين سلسلة التوريد واألداء التشغيلي. وأوصت الدراسة 

بالعمل على رفع مستوى الثقة والصدق وااللتزام واالهتمام لمصالح كل طرف من سلسلة التوريد، 

ذلك أوصى  من أجل الحفاظ على مستوى جيد من التكامل الخارجي لسلسلة التوريد. وباإلضافة إلى

بالعمل على تحسين مستوى االستجابة لسلسلة التوريد لألسواق والتغييرات التي قد تطرأ على السوق 

 من خالل إعادة الهيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالشركة
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( بعنوان: "العالقة السببية بين األسبقيات التنافسية واستراتيجيات 6104دراسة أبو زيد ) .9

هدفت الدراسة الى التعرف على  ي األداء المؤسسي: دراسة تطبيقية".سلسة التوريد وأثرهما ف

طبيعة العالقة بين األسبقيات التنافسية واألداء التنظيمي في ظل الدور الوسيط الستراتيجية سلسلة 

التوريد. اجريت الدراسة في قطاع الصناعات الغذائية في عينة من المصانع األردنية. جمعت 

مديرًا في االدارة العليا او مديري ادارة االنتاج في المصانع  (183)ستبانة من البيانات بواسطة اال

محل الدراسة. وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها أن 

استراتيجية سلسلة التوريد تتوسط جزئيًا العالقة بين األسبقيات التنافسية واألداء المؤسسي، وذلك من 

األثر المباشر لألسبقيات التنافسية في األداء المؤسسي، واألثر المباشر لسلسلة التوريد الرشيقة واقع 

في األداء المؤسسي، وكذلك األثر المباشر لألسبقيات التنافسية في سلسلة التوريد الرشيقة والمرنة. 

مال مع استراتيجية وقد أوصت الدراسة بتحقيق التوافق بين األسبقيات التنافسية واستراتيجية األع

سلسلة التوريد، باإلضافة الى التركيز على التنسيق بين أطراف سلسلة التوريد وبيان األسبقيات 

  التنافسية ألعضاء الفريق. 

أثر إدارة سلسلة التوريد على أداء المشاريع اإلنتاجية ": بعنوان (6104دراسة علوان ) .11

هدفت الدراسة إلى بيان أثر إدارة سلسلة التوريد على  ."والدور الوسيط للجدارات التكنولوجية

شركات المقاوالت اإلنشائية في األردن والدور الوسيط للجدارات التكنولوجية. وقد تكون مجتمع 

(. أما عينة الدراسة فقد 233الدراسة من شركات المقاوالت اإلنشائية في األردن والبالغ عددها )

( 124اإلنشائية في العاصمة األردنية عمان والبالغ عددهم ) شملت كافة مديري شركة المقاوالت

مدير. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير ذات داللة إحصائية إلدارة سلسلة التوريد على أداء 

شركات المقاوالت اإلنشائية. كما أضهرت النتائج وجود تأثير ذات داللة إحصائية إلدارة سلسلة 



26 
 

 

ال التكنولوجية والمرونة التكنلوجية والمسح التكنولوجي في شركات التوريد على جدارة اإلتص

 المقاوالت اإلنشائية في األردن.

 الدراسات األجنبية:

 The impact of supply chain“بعنوان: Li, et. al. (2006) دراسة .0

management practices on competitive advantage and organizational 

performance”.  هدفت الدراسة الى التعرف على أثر ممارسات ادارة سلسلة التوريد )العالقات

الموردين، والعالقات مع العمالء، ومستوى تشارك المعلومات، وجودة تشارك المعلومات، مع 

منظمة وتم جمع  (165)التنظيمي والميزة التنافسية. تألفت عينة الدراسة من  والتأخير( في األداء

البيانات بواسطة االستبانة. وأشارت نتائج الدراسة الى أن ارتفاع مستويات تطبيق ممارسات ادارة 

 سلسلة التوريد تؤدي الى تحسين الميزة التنافسية واألداء التنظيمي للشركات.

 Effects of supply chain management“ بعنوان: Kim (2006)دراسة  .6

practices, integration and competition capability on performance”.  هدفت

الدراسة الى التعرف على العالقات بين ممارسة ادارة سلسلة التوريد والقدرة التنافسية )قيادة التكلفة، 

وخدمة الزبائن، وتكنولوجيا التسويق االبداعي، وتمايز المنتجات( ومستوى تكامل سلسلة التوريد 

دين، والتكامل الوظيفي داخل الشركة، والتكامل مع الزبائن( واألداء التنظيمي )التكامل مع المور 

وزيعها على )األداء السوقي، واألداء المالي، ورضا الزبائن(. جمعت البيانات بواسطة استبانة تم ت

شركة من الشركات الصناعية الكورية  594و مديري االدارة العليا في مديري سالسل التوريد أ

الصغيرة والكبيرة. وقد أظهرت نتائج الدراسة ان كفاءة تكامل سلسلة التوريد تلعب دورا هاما بالنسبة 

للشركات الصغيرة في تحسين األداء التنظيمي، اما بالنسبة للشركات الكبرى فان العالقة الوثيقة بين 
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اكبر في تحسين األداء والقدرة التنافسية ذات أثر معنوي  ممارسات ادارة سلسلة التوريدتوى مس

 التنظيمي.

 The impact of supply chain“عنوان:ب Koh, et. al. (2007)دراسة  .3

management practices on performance of SMEs”.  هدفت الدراسة الى تحديد

ممارسات سلسلة التوريد واختبار العالقة بينها وبين األداء التشغيلي من جهة واألداء التنظيمي 

شركة من  (243)المرتبط بممارسات سلسلة التوريد من جهة اخرى. تكونت عينة الدراسة من 

الستقدام الخارجي ين هما االشركات الصناعية في تركيا. وبعد دمج ممارسات سلسلة التوريد في فئت

، وممارسات التعاون االستراتيجي وترشيق سلسلة التوريد، اظهرت النتائج ان كال وتعدد الموردين

الفئتين ذات اثر ايجابي معنوي مباشر في األداء التشغيلي، وليس لها أثر في األداء المرتبط 

 بممارسات سلسلة التوريد.

 ’Impact of agile supply chains“:بعنوان Khan, et. al. (2009)دراسة  .4

delivery practices on firms’ performance: cluster analysis and 

validation” . وأثرها هدفت الدراسة الى التعرف على ممارسات التوزيع لسالسل التوريد الرشيقة

عدة  شركة من الشركات الصناعية من 475مجتمع الدراسة من  في األداء التنظيمي. تكون

شركة منها تعمل في قطاعات مختلفة مثل قطاع السيارات والنسيج  (128)قطاعات وتم اختيار 

والصناعات الدوائية والدهانات والمواد الكيمائية وصناعة الورق والمنتجات الغذائية. وتم توزيع 

ربعة فئات استبانة الدراسة على المدريين التنفيذيين في هذه الشركات. وبعد تصنيف الشركات في أ

حسب درجة رشاقة سلسلة التوريد واجراء التحليل أظهرت النتائج وجود أثر معنوي بين ممارسات 

 التوزيع لسلسلة التوريد الرشيقة واألداء التنظيمي للشركة. 
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 Relating Organized Retail Supply“:بعنوان Singh, et. al. (2010)دراسة  .5

Chain Management Practices, Competitive Advantage and 

Organizational Performance” . هدفت الدراسة الى اختبار العالقة بين ممارسات ادارة

سلسلة التوريد )استخدام التكنولوجيا، وسرعة سلسلة التوريد، ورضا الزبائن، وتكامل سلسلة التوريد، 

بائن، والربحية، وتحديد قاعدة الزبائن( وادارة المخزون( والميزة التنافسية )ادارة المخزون، ورضا الز 

واألداء التنظيمي )األداء السوقي، وكفايات سلسلة التوريد، ورضا اصحاب المصالح، واالبداع 

استبانة على المديرين في مختلف المستويات  (544)والتعلم(. ومن اجل جمع البيانات تم توزيع 

شركات كبرى في الهند. وأظهرت النتائج انه بالرغم من قدرة الشركات الهندية  (14)االدارية في 

على فهم أهمية العالقة بين ممارسات سلسلة التوريد والميزة التنافسية، وكذلك أهمية العالقة بين 

الميزة التنافسية واألداء التنظيمي اال أن هذه الشركات غير قادرة على توظيف ممارسات سلسلة 

 د من أجل تحسين األداء التنظيمي.التوري

 Supply Chain Management“:بعنوان Miguel & Brito (2011) دراسة .2

measurement and its influence on Operational Performance”  هدفت الدراسة

الى استكشاف العالقة بين ادارة سلسلة التوريد واألداء التشغيلي في الشركات البرازيلية. تألفت عينة 

من الشركات البرازيلية. وبعد تحليل االرتباط للبيانات توصلت الدراسة الى  (143)الدراسة من 

غيلي. وأوصت الدراسة بالتركيز وجود عالقة إحصائية موجبة بين ادارة سلسلة التوريد واألداء التش

على ادارة سلسلة التوريد انطالقًا من أهميتها في خلق الميزة التنافسية وتطوير مستوى األداء 

التنظيمي. وأوصت الدراسة في ظل هذه النتيجة بضرورة قيام الشركات بالتأكد من فعالية سلسلة 

 للشركة.  يق دورها في تحسين األداء التشغيلالتوريد بهدف ضمان تحقي
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 ,Supply chain management“بعنوان: Wong & Wong (2011)دراسة  .7

knowledge management capability, and their linkages towards firm 

performance”.  هدفت الدراسة الى التعرف على أثر ممارسات سلسلة التوريد في األداء

التنظيمي في ظل الدور الوسيط لقدرات ادارة المعرفة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وقامت 

مدير من المديرين التنفيذيين العاملين في  (844)بجمع البيانات باستخدام استبانة تم توزيعها على 

ية الماليزية. وقد توصلت الدراسة الى وجود أثر معنوي مباشر وغير مباشر الشركات الصناع

لقدرات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي. كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة معنوية بين القدرات 

ر المعرفة وممارسات ادارة سلسلة التوريد، ولكن تبين أن هذه القدرات ذات أث إلدارةالهيكلية والثقافية 

 معنوي مباشر في األداء التنظيمي. 

 The moderating effect of supply“:بعنوان Cook, et. al. (2011)دراسة  .8

chain role on the relationship between supply chain practices and 

performance”. ممارسات سلسلة التوريد )تشارك  فت الدراسة الى تحديد العالقة بينهد

المعلومات، والعالقات طويلة المدى، وأنظمة التخطيط المتقدمة، وفعالية االنترنت، وهيكل شبكة 

التوريد، وهيكل شبكة التوزيع( واألداء التنظيمي. كما هدفت الدراسة الى التعرف على الدور المعدل 

منهج الوصفي وقامت بجمع البيانات من ألدوار أطراف سلسلة التوريد. استخدمت الدراسة ال

 (145)في معهد ادارة التوريد األمريكي وتكونت عينة الدراسة من  األكاديمييناألعضاء غير 

وجود أثر معنوي لممارستين فقد من ممارسات سلسلة التوريد إلى عضوًا. وأشارت نتائج الدراسة 

تنظيمي. كما أظهرت عدم وجود عالقة هما تشارك المعلومات وهيكل شبكة التوزيع في األداء ال

معنوية بين الممارسات التالية لسلة التوريد وهي العالقات طويلة المدى وأنظمة التخطيط المتقدمة 
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وفعالية االنترنت وهيكل شبكة التوريد في األداء التنظيمي. ومن جهة أخرى، بينت النتائج انه في 

ن أدوار سلسلة التوريد للموزعين ومقدمي وأحدار حال ادخال المتغيرات المعدلة الى نموذج االن

تؤثر معنويًا من حيث تعديل أثر ممارسات سلسلة التوريد في األداء  والمصنعينالخدمات 

 التنظيمي. 

 Supply Chain Management“بعنوان: Deshpande (2012)دراسة  .9

Dimensions, Supply Chain Performance and Organizational 

Performance: An Integrated Framework” . هدفت الدراسة الى التعرف على

سلسلة التوريد  بأداءممارسات سلسلة التوريد وتحديد ابعاد ادارة سلسلة التوريد التي ترتبط مباشرة 

باشرة باألداء التنظيمي. اعتمدت الدراسة منهج المسح وتحديد ابعاد سلسلة التوريد التي ترتبط م

الشامل ألدبيات سلسلة التوريد. وتوصلت الى وجود أثر ايجابي للشراء االستراتيجي في العالقات 

طويلة المدى مع الموردين، والتي تؤثر بدورها في وقت استجابة الزبائن وتخفيض تكاليف التخزين 

اسة أن مرونة التسليم ترتبط ايجابيا بتخفيض تكاليف االنتاج ومرونة التسليم. كما أظهرت الدر 

ووقت استجابة الزبائن ورضا الزبائن. ومن جهة اخرى فان تخفيض تكاليف التخزين ذات عالقة 

ايجابية باألداء السوقي والمالي للشركة. وأخيرا توصلت الدراسة الى ان رضا الزبائن ذو اثر ايجابي 

  ي للشركة.  في األداء السوقي والمال

 The effects of different“بعنوان: Prajogo, et. al. (2013)دراسة  .01

aspects of ISO 9000implementation on key supply chain 

management practices and operational performance” . هدفت الدراسة الى

في ممارسات سلسلة التوريد، ثم دراسة العالقة بين  9444 اختبار نموذج لتطبيق مواصفة اآليزو
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هذه الممارسات واألداء التشغيلي للشركة. استخدمت الدراسة االستبانة في جمع البيانات من عينة 

في  9441شركة استرالية من الشركات الحاصلة على مواصفة االيزو  (1344)تكونت من 

ى المديرين التنفيذيين في تلك الشركات. واشارت النتائج الى استراليا ونيوزلندا، والتي تم توزيعها عل

ان التطبيق المتقدم لمواصفة اآليزو ذو اثر معنوي في ممارسات سلسلة التوريد الثالثة وهي 

العالقات مع الموردين، والعالقات مع الزبائن، والعمليات الداخلية. كما أظهرت الدراسة أن 

الموردين ذات أثر ايجابي في األداء التشغيلي، وفي المقابل ليس  العمليات الداخلية والعالقات مع

 هنالك عالقة بين العالقات مع الزبائن واألداء التشغيلي.

 The Impact of Supply Chain“بعنوان: Abdallah, et. al. (2014)دراسة  .00

Management Practices on Supply Chain Performance in Jordan: The 

Moderating Effect of Competitive Intensity”.  هدفت الدراسة الى التعرف على أثر

الى تحديد الدور الوسيط لشدة المنافسة في العالقة  باإلضافةممارسات سلسلة التوريد في األداء، 

بين ممارسات سلسلة التوريد وأداء سلسلة التوريد. استخدمت الدراسة االستبانة بغرض جمع البيانات 

شركة من الشركات الصناعية في األردن. وأظهرت النتائج ان ثالثة من ممارسات ادارة  (144)من 

سلسلة التوريد هي التكامل الداخلي، وتشارك المعلومات، والتأجيل ذات أثر ايجابي في اداء سلسلة 

د. التوريد، وفي المقابل فان تكامل الموردين وتكامل الزبائن ليست ذات غالقة بأداء سلسلة التوري

كما بينت النتائج ان شدة المنافسة تتوسط العالقة بين كل من التكامل الداخلي وتكامل الموردين 

وتكامل الزبائن وأداء سلسلة التوريد )الكفاءة(. واخيرا توصلت الدراسة الى أن ثالثة من ممارسات 

داء سلسلة جابي في أسلسلة التوريد هي التكامل الداخلي وتكامل الزبائن والتأجيل ذات اثر معنوي اي

 التوريد )الفاعلية(.
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 Main difficulties hindering supply”بعنوان: Tanco, et. al. (2015)دراسة  .06

chain performance: an exploratory analysis at Uruguayan SMEs”.   هدفت

الدراسة الى التعرف على أهم المعوقات المؤثرة في أداء سلسلة التوريد. أجريت الدراسة على 

الشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة في أوروغوي، وجمعت البيانات باستخدام االستبانة من 

عل عاماًل تشكل معوقات تحول دون األداء الفا (18)مديرًا. وتوصلت الدراسة الى وجود  (944)

لسلسلة التوريد، صنفت ضمن المجموعات التالية: المعوقات الخاصة بتدفق المواد الخام، 

والمعوقات المرتبطة بإدارة سلسلة التوريد، والمعوقات ذات الطبيعة العالمية، والمعوقات المرتبطة 

وأوصت  باأليدي العاملة، باإلضافة الى معوقات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للتخزين.

الدراسة بضرورة فهم هذه المعوقات وتصنيفها تبعًا ألولويتها والعمل على تحسين ادارة الموارد، 

 وتصميم وتنفيذ االستراتيجيات التي من شأنها المساهمة في تحقيق األهداف.

 Supply chain alignment for“بعنوان: Skipworth, et. al. (2015) دراسة .03

improved business performance: an empirical study”.  هدفت الدراسة الى

استكشاف العالقة بين مستوى انسجام او توافق سلسلة التوريد واألداء التنظيمي. أجريت الدراسة 

على الشركات الصناعية الكبيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة، وجمعت البيانات من عينة تألفت 

. اعتمدت الدراسة نوعين من توافق سلسلة التوريد هما: من مديري هذه الشركات (151)من 

وبينت النتائج وجود أثر مباشر فقط  التوافق الخاص بحملة األسهم والتوافق المرتبط بالعمالء،

لتوافق العمالء في األداء التنظيمي للشركات. كما أظهرت النتائج ان دعم االدارة العليا يعتبر مؤثرًا 

توافق العمالء على حد سواء. وفي المقابل، فان الهيكل التنظيمي وتشارك في توافق حملة األسهم و 

المعلومات والنظام المتبع في تقييم األداء تؤثر في توافق حملة األسهم. كما أن سلوك العالقات 
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الداخلية يؤثر في توافق العمالء. وأوصت الدراسة بأهمية التركيز على استراتيجية األعمال من أجل 

فق حملة األسهم والعمالء، مع التأكيد على أهمية الدعم الذي تقدمه االدارة العليا، تحفيز توا

وتصميم الهيكل التنظيمي المناسب، وتشجيع التخطيط المشترك بين الوحدات التنظيمية، وحل 

 المشاكل والفهم المتبادل لمختلف الوظائف.

 Superior performance through“:بعنوان Hallavo (2015)دراسة  .04

supply chain fit: A synthesis”.  هدفت الى التعرف على الدور الوسيط لمتغير عدم

التأكد الخاص بالطلب والتكنولوجيا في العالقة ما بين االستجابة التشغيلية ممثلة باستجابة سلسلة 

من شركة  (875)التوريد واستجابة عملية التصنيع في أداء الشركة. تكونت عينة الدراسة من 

الشركات الصناعية الروسية في القطاعين العام والخاص باإلضافة الى الشركات الصناعية 

 األجنبية العاملة في روسيا، واستخدمت الدراسة االستبانة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة.

الى  وتوصلت الدراسة الى تخطيط االستجابة التشغيلية بحيث تتوافق مع عدم التأكد البيئي يؤدي

تحسين األداء التنظيمي. كما أظهرت النتائج وجود ارتباط مباشر بين االستجابة التشغيلية للشركات 

 وتحسن األداء التشغيلي.

 The Influence of Supply Chain“بعنوان:Spina, et. al. (2015) دراسة  .05

Management Practices in the Enterprise Performance”.  هدفت الدراسة الى

اختبار العالقة بين ممارسات ادارة سلسة التوريد )ادارة األداء، وتخطيط الطلب والتنبؤ، وتخطيط 

التوريد، وتخطيط المخزون، وتخطيط التوزيع، وتخطيط العمليات والمبيعات، والتعاون مع الزبائن 

ات( واألداء التشغيلي. قامت وتخطيط االنتاج والجدولة التفصيلية، وتخطيط النقل وادارة الطلبي

قطاع  (13)شركة تعمل  (844)الدراسة بجمع البيانات بواسطة االستبانة من عينة تكونت من 
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معنوي في التسليم في  مختلف. واظهرت نتائج الدراسة ان ممارسات ادارة سلسلة التوريد ذات اثر

األداء في  المخزون إلدارةالوقت المناسب، ودقة التنبؤ، وعدد ايام التخزين، والتكاليف الكلية 

 .التشغيلي

 Impact of human“بعنوان:  Gomez-Cedeno, et. al. (2015)دراسة  .02

resources on supply chain management and performance”. 

هدفت الدراسة الى التعرف على أثر الموارد البشرية في ادارة سلسلة التوريد واألداء والتي يدورها  

تؤثر في رضا الزبائن واألداء التنظيمي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وقامت بجمع البيانات 

شركة من الشركات الصناعية  (844)بواسطة االستبانة التي وزعت على عينة تكونت من 

االسبانية. وتوصلت الدراسة الى أن ممارسات ادارة الموارد البشرية ذات اثر معنوي مباشر وغير 

مباشر في ادارة سلسلة التوريد والتي تلعب دورا وسيطا في العالقة بين ادارة الموارد البشرية 

رجات ادارة ومخرجات ادارة سلسلة التوريد، كما تلعب سلسلة التوريد دورا وسيطا في العالقة بين مخ

 التوريد واألداء التنظيمي. سلسلة

 The Impact of Green Supply“بعنوان:  Diab, et. al. (2015)دراسة  .07

Chain Management Practices on Organizational Performance: A 

Study of Jordanian Food Industries” . هدفت الدراسة الى اختبار اثر ممارسات

ضراء في األداء التنظيمي في قطاع الصناعات الغذائية في االردن. تم جمع سلسلة التوريد الخ

شركات من شركات التصنيع الغذائي في االردن. وقد  (6)البيانات بواسطة استبانة تم توزيعها على 

اشارت نتائج الدراسة الى وجود اثر معنوي لممارسات ادارة سلسلة التوريد الخضراء في األداء 

 كات. التنظيمي للشر 
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 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 6.8

تعد هذه الدراسة على حد علم الباحث هي الدراسة األولى التي تبحث العالقة بين ممارسات 

، مقارنة بالدراسات ط في األردنللشركات العاملة في قطاع النف التشغيليسلسلة التوريد واألداء 

وبالتالي فان هذه الدراسة تتميز من حيث  الشركات في قطاعات أخرى.السابقة التي اهتمت بدراسة 

 األهداف التي تسعى الى تحقيقها، والنتائج التي تتوصل لها، وبالتالي التوصيات التي تقدمها

 .للشركات األردنية لخدمات الزيوت والمحروقات واألكاديميين والدراسات المستقبلية
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 :الفصل الثالث
 تالطريقة واإلجراءا 

 منهجية الدراسة:  3.0

 مجتمع الدراسة والعينة ووحدة التحليل: 3.6

 :أداة الدراسة 3.3

 مصادر البيانات: 3.4

 التحاليل اإلحصائية: 3.5

 :التحليل الديموغرافي 3.2
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

والمصادر  وعينتها، وكيفية اختيارهاتمعها، يتضمن هذا الفصل عرضًا لمنهجية الدراسة ومج

جراءات التأكد من صدق األداة  ،المعلومات وكيفية إعدادها وتطويرهاالبيانات و المستخدمة لجمع  وا 

 وثباتها، وتوضيحًا إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة البيانات.

 منهجية الدراسة: 3.0

هذه الدراسة من الدراسات الكمية الوصفية والسببية بحيث أنها تدرس اثر ممارسات سلسة  تعتبر

. ومن أجل تحقيق لخدمات الزيوت والمحروقات لدى الشركات األردنية التشغيليالتوريد في األداء 

النظري وتطويره من  اإلطاربالعودة إلى  تطويرهاتم  التي اإلستبانةهدف هذه الدراسة تم استخدام 

دخالها على برنامج ال  اتستباناالخالل لجنة التحكيم، وبعد جمع  . SPSSتم تدقيقها وترميزها وا 

إلحصاء الوصفي األداة تم استخدام ا وبعد التأكد من التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة وصدق وثبات

م مقارنة النتائج بنتائج الدراسات األثر، واخيرا ت الختبار االنحدارإلى تحليل  وفحص العالقة ليصل

 السابقة.

 مجتمع الدراسة والعينة ووحدة التحليل: 3.6

 مجتمع وعينة الدراسة: .1

كافة فروع الشركات األردنية لخدمات الزيوت والمحروقات والبالغ تكون مجتمع الدراسة من  

األردنية لخدمات ( محطة. أما عينة الدراسة فشملت عددًا من فروع الشركات 434عددها )

( فرع لعشرة شركات كما في الملحق 47والبالغ عددها ) الزيوت والمحروقات في العاصمة عمان
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. أي أن العينة أخذت الشكل القصدي في إختيارها. وأن سبب إختيار الباحث لمحطات (3رقم )

 الوقود الواقعة ضمن حدود العاصمة األردنية عمان جاء لسببين:

 ت الوقود المنتشرة في األردن.( بسبب كثرة محطا1

 ( كثافة عدد محطات الوقود في العاصمة األردنية عمان.2

 وحدة التحليل: .2

، وقد تم تقديم اتشركلمحطات الوقود التابعة لوالفنين في  يرونالمد من التحليلتتكون وحدة 

 ( مدير وفنيا.127) معدده المديرين عينة منإلى  اإلستبانة

 :أداة الدراسة 3.3

لدى الشركات  التشغيليللكشف عن اثر ممارسات سلسة التوريد في األداء  استبانة تطويرتم 

 من ثالثة أجزاء:  اإلستبانة تلخدمات الزيوت والمحروقات، وتكون األردنية

الجزء األول يتعلق بالخصائص الديمغرافية للعينة، ممثلة في )الجنس، العمر، المؤهل  -

  .القسم، الخبرة(، المستوى االداري، التعليمي

 من المتغيرات المستقلة )ممارسات سلسلة التوريد( هم: تتكونف اإلستبانةالجزء الثاني من  -

 ( 7-1( فقرات )7المجال األول وهو العالقة مع المورد، ويشمل على.) 

 ( 14-8( فقرات )7المجال الثاني وهو العمليات الداخلية، ويشمل على.) 

 (.21-15( فقرات )7الزبائن، ويشمل على ) المجال الثالث وهو العالقة مع 

 (. 29-22( فقرات )8ويتكون من ) ،التشغيليالجزء الثالث األداء  -
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: كاآلتيالمدراء والفنيين حول كل فقرة  انطباعاتمقياس ليكرت الخماسي لمعرفة  استخداموقد تم 

( 2) وافق( درجات، غير م3) موافق بدرجة قليلة( درجات، 4) وافق( درجات، م5) موافق تماماً 

 ( درجة واحدة.1)موافق تمامًا درجتان، غير 

 مصادر البيانات: 3.4 

لقد تم جمع بيانات الدراسة من مصدرين رئيسيين: المصادر الثانوية والمصادر األولية. حيث تم 

النظري المتعلق بمتغيرات الدراسة والعودة إلى  اإلطارجمع البيانات الثانوية من خالل مراجعة 

والمجالت والرسائل واألطروحات والشبكة العنكبوتية وذلك من  ثالكتب والدراسات والمقاالت واألبحا

الدراسة وتطوير متغيراتها وفقراتها. بينما جمعت البيانات األولية من خالل  أنموذجأجل بناء 

 على الدراسات السابقة وتطويره من خالل لجنة التحكيم. ادباالعتم تطويرهاي تم تال اإلستبانة

 التحاليل اإلحصائية: 3.5

( 121وتم استرداد )، اتدراء والفنيين العاملين في الشركعلى جميع الم استبانة( 127)تم توزيع  

 ةصالح استبانة( 148) وتبقى اكتمالهالعدم  استبانة (13)منها، وبعد تدقيقها تم إلغاء  استبانة

على برنامج التحليل  ممجموع الكلي. وبعد ذلك تم ادخاله( من ال% (85لإلدخال والتحليل أي بنسبة

تم داة الدراسة أطبيعي لعينة الدراسة وصدق وثبات وللتأكد من التوزيع ال ، SPSSاإلحصائي 

 التالية: االختباراتاستخدام 
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 التوزيع الطبيعي: .0

 للتوزيع الطبيعي لعينة الدراسة سميرنوف كولمجروف اراختب(: 0لجدول )ا
 .KS (z) Sig المتغير الرقم

 0.194 1.080 العالقة مع المورد 1
 0.004 1.753 العمليات الداخلية 2
 0.391 0.901 العالقة مع الزبائن 3
 0.294 0.978 الدرجة الكلية للمتغيرات المستقلة 
 0.021 1.512 التشغيلياألداء   

لإلجابات حول العالقة مع المورد والعالقة مع الزبائن طبيعي توزيع هناك ( أن 1يظهر الجدول )

م تصل قيمة ، بينما ل%5قيمة الداللة أكثر من  ومجموع متغيرات سلسلة التوريد، حيث بلغت

 اخلية واألداء التشغيلي للداللة المستهدفة.الداللة للعمليات الد

الكتب النظري السابق ) اإلطارتم التأكد من صدق المحتوى من خالل مراجعة  الصدق: .6

والمجالت والرسائل واألطروحات والشبكة العنكبوتية( وكذلك لجنة  ثوالدراسات والمقاالت واألبحا

وذلك من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في هذا المجال من التحكيم، 

، وقد تم إعادة تطويره بناًء على توصيات لجنة التحكيم لعاملين في الشركةالجامعات االردنية وا

 .(1)رقم مبينة في الملحق  ورتبهم العلمية ( واسماءهم12عددهم )والبالغ 

( للتأكد من مدى االتساق Cronbach’s Alphaمعامل كرونباخ ألفا ) استخدامتم  الثبات: .3

 تم قياسه.قيس ما ت اإلستبانةالداخلي وأن 
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 (اإلستبانةداة الدراسة )ألقياس ثبات  (Cronbach’s Alpha) اختبار: (6)الجدول
 ( ألفاαقيمة ) البعد الرقم
 0.611 العالقة مع المورد 1
 0.778 العمليات الداخلية 2
 0.744 العالقة مع الزبائن 3
 0.786 التشغيلياألداء  4

 0.929 الدرجة الكلية
 

الحد  صلت على قيم أللفا اكبر منالمتغيرات المستقلة والتابعة ح( أن جميع 2الجدول ) يظهر

 (.%64) المقبول الذي هو

استخدام االحصاء الوصفي )التكرارات والنسبة المئوية(  تم التحليل الديموغرافي: 3.2

 :كاآلتيلوصف عينة الدراسة من الناحية الديموغرافية، وكانت العينة 

 الجنس  (0

 الدراسة من ناحية الجنس(: وصف أفراد عينة 3جدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 النوع

 100 108 ذكر

 0.0 0 أنثى

 100.0 108 الكلي

( في حين لم يكن % 144.4( أن نسبة الذكور في عينة الدراسة بلغت )3يتضح من الجدول )

  وهذا يعتبر طبيعي في محطات الوقود. ،هنالك اناث
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 العمر (6

 وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )العمر((: 4جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 العمر

25-35 48 44.4 

36-45 37 34.3 

46-55 15 13.9 

 7.4 8 فما فوق 56

 100.0 108 الكلي
  
(، في حين بلغت % 44.4( بلغت )35-25( أن نسبة من عمرهم )4ويتضح من الجدول )     

(، كما %13.9( )55-46(، وبلغت نسبة من عمرهم )%34.3( )45-36نسبة من عمرهم )

 .(%7.4فما فوق( من عينة الدراسة ) 56بلغت نسبة من عمرهم )

 التعليميالمؤهل  (3

 (التعليمي(: وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )المؤهل 5جدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 التعليميالمؤهل 

 38.9 42 دبلوم 

 59.3 64 بكالوريوس

 1.9 2 ماجستير            

 0.0 0 دكتوراه

 100.0 108 الكلي
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 المستوى االداري (4

 (: وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )المستوى االداري(2جدول )
 المئويةالنسبة  التكرار الفئة المتغير

 المستوى االداري
 

 0.0 0 ادارة عليا

 57.4 62 ادارة وسطى

 42.6 46 ادارة دنيا

 100.0 108 الكلي

(، في حين % 4.4)ادارة عليا( بلغت ) مستواهم االداري( أن نسبة من 6ويتضح من الجدول )

 مستواهم االداري(، وبلغت نسبة من %57.4)ادارة وسطى( ) مستواهم االداريبلغت نسبة من 

 (.%42.6)ادارة دنيا( من عينة الدراسة )

 القسم (5

(، في حين بلغت نسبة من %22.2( أن نسبة من قسمهم )مدير( بلغت )7ويتضح من الجدول )

(، كما بلغت %37.4(، وبلغت نسبة من قسمهم )مشرف محطة( )%8.3قسمهم )رئيس قسم( )

 . (%32.4الدراسة )نسبة من يشغلون في اقسام اخرى من عينة 

 (: وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )القسم(7جدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 القسم

 22.2 24 مدير

 8.3 9 رئيس قسم

 37.0 40 مشرف محطة

 32.4 35 أخرى

 100.0 108 الكلي
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 الخبرة (2

 ألفراد عينة الدراسة )الخبرة((: وصف المتغيرات الديمغرافية 8)جدول 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الخبرة

 33.3 36 سنوات فما دون 5

 48.1 52 سنوات 10-6من 

 15.7 17 سنة 14-11من 

 2.8 3 سنة 15اكثر من 

 100.0 108 الكلي
 

(، في % 33.3سنوات فما دون( بلغت ) 5( أن نسبة من سنوات خبرتهم )8ويتضح من الجدول )

لغت نسبة من سنوات (، وب%48.1سنوات( )14-6بلغت نسبة من سنوات خبرتهم )من حين 

سنة(  15(، كما بلغت نسبة من سنوات خبرتهم )اكثر من %15.7سنة( ) 14-11خبرتهم )من 

 .(%2.8من عينة الدراسة )
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 :الفصل الرابع
 نتائـج الدراســـــة

 

 الوصفي: التحليل 4.0

 :الوصفي لجميع المتغيرات اإلحصاء 4.6

 :العالقة بين المتغيرات 4.3

 :فحص الفرضيات 4.4
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 :الفصل الرابع
 نتائـج الدراســـــة

تحليل البيانات ويحتوي على ثالثة أجزاء: التحليل الوصفي، والعالقة بين يتناول هذا الفصل 

 المتعدد. االنحدار باستخدامالفرضيات  إختبارالمتغيرات ثم 

 التحليل الوصفي: 4.0

 واالنحرافتم استخدام المتوسطات الحسابية الدراسة من الناحية اإلحصائية  من اجل وصف عينة

 المقياس التالي لألهمية: اعتمادالمحسوبة واألهمية والترتيب. وسيتم  -tالمعياري و

 ( 1.33=4/3=1/3-5  الحد األدنى للمقياس/عدد الفئات= –الحد األعلى للمقياس )

 وبهذا تصبح الفئات على النحو اآلتي:

 .(( مرتفع5-3.67) ، ( متوسط3.66-2.34) ،( منخفض2.33 -1.44))

 وتم تقسيم الدرجات إلى ثالثة مستويات وعلى النحو اآلتي:

 (.2.33-1.44مستوى منخفض إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) -

 (.3.66-2.34)مستوى متوسط إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين  -

  (.5.44-3.67مستوى مرتفع إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) -

 اإلحصاء الوصفي لجميع المتغيرات: 4.6

وأن  (4.16و 3.47)تتراوح بين  سلسلة التوريد ( أن متوسطات متغيرات9يظهر الجدول )    

على أهمية  ونالمستجيبون متفق، وهذا يعني أن (4.54و 4.48)المعياري يقع ما بين  االنحراف

 يليهمتوسطة إلى مرتفعة للمتغيرات المستقلة. وكذلك أن هناك أعلى تطبيق للعمليات الداخلية 
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التي تساوي  الجدوليةt العالقات مع المورد، وأخيرا العالقة مع الزبائن التي كانت دون حد القطع ل

(2.44). 

 الدراسةواالنحرافات المعيارية لجميع متغيرات الحسابية المتوسطات (: 9الجدول )

المتوسط  لمتغيرا الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-
درجة  الرتبة .Sig المحسوبة

 الموافقة

 متوسطة 2 0.000 7.377 0.48 3.33 العالقة مع المورد 1

 مرتفعة 1 0.000 25.247 0.48 4.16 العمليات الداخلية 2

 متوسطة 3 0.146 1.464 0.54 3.07 العالقة مع الزبائن 3

المتوسط العام للمتغيرات 
 متوسطة  0.000 11.655 0.47 3.53 ةلالمستق

 مرتفعة  0.000 20.621 0.52 4.02 التشغيلياألداء  4

t-= 6.11الجدولية 

أظهرت النتائج أن العالقة مع المورد حصل على متوسط حسابي  أن (9) وكذلك يظهر الجدول

(، كما حصل العمليات الداخلية على متوسط حسابي 4.48(، وانحراف معياري بلغ )3.33بلغ )

(، وحصل العالقة مع الزبائن على متوسط حسابي بلغ 4.48(، وانحراف معياري بلغ )4.16بلغ )

ما حصل األداء التشغيلي على متوسط حسابي بلغ (، ك4.54(، وانحراف معياري بلغ )3.47)

 (3.53)ة لالمتوسط العام للمتغيرات المستقوحصل  (.4.52( وانحراف معياري بلغ )4.42)

مما يعني أن لممارسات سلسلة التوريد أهمية متوسط وكذلك تطبيق، ( 4.47)معياري  وبانحراف

الجدولية. وأيضا يبتن الجدول أن المتوسط الحسابي للمتغير -tالمحسوبة أعلى من -tحيث أن 

، مما يدل على األهمية المرتفعة لألداء التشغيلي وكذلك (4.52)معياري  بانحراف (4.42)التابع 

  الجدولية.-tالمحسوبة أعلى من -tالتطبيق المرتفع له، حيث أن 
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  العالقة مع المورد .0

 فقرات العالقة مع الموردلواالنحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات : (01جدول )

المتوسط  الفقرات رقم ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-
 األهمية الرتبة .Sig المحسوبة

يتوفر لدى الشركة قاعدة بيانات   .1
 خاصة بالموردين 

 مرتفعة 1 0.000 24.441 0.63 4.49

2.  
المعلومات مع  ةشركالتتبادل 

المصفاة من خالل شبكة معلوماتية 
 متخصصة

 مرتفعة 3 0.000 20.505 0.69 4.36

3.  
توجد برامج تدريبية مشتركة بين 

 الشركة والمصفاة
 منخفضة 7 0.000 15.694- 0.90 1.64

4.  
تنسق الشركة مع المصفاة لتامين 

 طلبنا بالوقت المناسب
 مرتفعة 4 0.000 13.346   0.86 4.10

5.  
ص الشركة على اشراك ر تح

في تنظيم وتطوير  الموردون
 الخدمات المقدمة

 متوسطة 5 0.001 3.555- 1.29 2.56

6.  
تحصل الشركة من المصفاة على 
خدمة التزود بالمحروقات على 

 مدار الساعة
 منخفضة 6 0.000 15.586- 0.85 1.72

7.  
تحصل الشركة من المصفاة على 
المحروقات حسب المواصفات 

 المطلوبة والمقاييس
 مرتفعة 2 0.000 23.035 0.67 4.50

 متوسطة  0.000 7.377 0.47 3.34 الدرجة الكلية

t-= 6.11الجدولية 

( وأن 4.54و 1.64( أن متوسطات فقرات العالقة مع المورد تتراوح بين )14يظهر الجدول )

( وهذا يعني أن المستجيبون ما بين متفقين وشبه 1.29و 4.63االنحراف المعياري يقع ما بين )

تحصل الشركة ( التي تنص على أنه: " 1متفقين على أهمية منخفضة إلى مرتفعة. وجاءت الفقرة )

في المرتبة األولى بمتوسط  المصفاة على المحروقات حسب المواصفات والمقاييس المطلوبةمن 

( والتي تنص على أنه: " توجد 3(، وجاءت الفقرة )4.67(، وانحراف معياري بلغ )4.54حسابي )
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(، 1.64برامج تدريبية مشتركة بين الشركة والمصفاة " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

( 3.34(. وأيضا يبين الجدول أن المتوسط الحسابي الكلي هو )4.94معياري بلغ ) وانحراف

حول أهمية متوسطة للعالقة مع المورد،  تباين( مما يدل على أنه هناك 4.47بانحراف معياري )

 الجدولية.-tالمحسوبة أعلى من -tويؤكد ذلك أن 

 العمليات الداخلية .2
 المعيارية لفقرات العمليات الداخليةالمتوسطات واالنحرافات  :(00جدول )

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   t-
 األهمية الرتبة .Sig المحسوبة

8 
تتوافر شبكات داخلية لتبادل 

 المعلومات بشكل سريع
 مرتفعة 4 0.000 23.800 0.61 4.40

9 
يوجد نظام موحد للمعلومات في 

 جميع اقسام الشركة
 مرتفعة 2 0.000 23.002 0.64 4.43

14 
تجري الشركة اجتماعات دورية 

 بين مختلف االقسام
 مرتفعة 6 0.000 13.608 0.72 3.94

11 
تشكل الشركة فرق للقيام ببعض 

 مرتفعة 5 0.000 14.853 0.77 4.11 المهام وحل المشاكل

12 
تعتبر تكاليف التشغيل لدى معظم 
 المحطات التابعة للشركة مناسبة

 متوسطة 7 0.007 2.750 0.98 3.26

13 
تتحكم الشركة بحجم المخزون من 

 خالل انظمة حديثة
 مرتفعة 1 0.000 24.979 0.67 4.63

14 
تقوم الشركة بتوزيع المحروقات 
 على المحطات بالوقت المناسب

 مرتفعة 3 0.000 22.417 0.63 4.37

 مرتفعة  0.000 25.247 0.47 4.16 الدرجة الكلية

t-= 6.11الجدولية 
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( 4.63و 3.26( أن متوسطات فقرات العمليات الداخلية تتراوح بين )11يظهر الجدول )

( وهذا يعني أن المستجيبون متفقين على 4.61و 4.98وأن االنحراف المعياري يقع بين )

( التي تنص على أنه: " 13أهمية متوسطة إلى مرتفعة للمتغيرات المستقلة. وجاءت الفقرة )

 نظمة حديثة " في المرتبة األولى بمتوسط حسابيأم الشركة بحجم المخزون من خالل تتحك

 ( والتي تنص على أنه: "12(، وجاءت الفقرة )4.67(، وانحراف معياري بلغ )4.63)

" بالمرتبة األخيرة ة تعتبر تكاليف التشغيل لدى معظم المحطات التابعة للشركة مناسب

(. وأيضا يبتن الجدول أن 4.98حراف معياري بلغ )(، وان3.26بمتوسط حسابي بلغ )

(، مما يدل على ان 4.47( بانحراف معياري )4.16المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

المحسوبة أعلى من -tهنالك اتفاق حول اهمية مرتفعة للعمليات الداخلية، ويؤكد ذلك أن 

t-.الجدولية 

 العالقة مع الزبائن .3

وأن  (4.59و 1.86)( أن متوسطات فقرات العالقة مع الزبائن تتراوح بين 12يظهر الجدول )

وهذا يعني أن المستجيبون ما بين متفقين وشبه  (1.44و 4.72)االنحراف المعياري يقع بين 

( التي تنص على أنه: " تهتم الشركة 16وجاءت الفقرة ) متفقين على أهمية منخفضة إلى مرتفعة.

(، وانحراف معياري بلغ 4.59شكاوى الزبائن بعناية " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )بدراسة 

( والتي تنص على أنه: " توفر الشركة شاحن لبطاريات السيارات 24(، وجاءت الفقرة )4.72)

وأيضا  (.4.83(، وانحراف معياري بلغ )1.86الكهربائية " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

، مما يدل (4.54)معياري  بانحراف (3.47)الجدول أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية يبتن 

 .حول أهمية متوسطة للعالقة مع الزبائن اتفاقعلى أنه هناك 
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 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات العالقة مع الزبائن :(06جدول )

المتوسط  الفقرات رقمال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   t-
 األهمية الرتبة .Sig المحسوبة

15 
يعتبر عدد المضخات في كل 
محطة كافي من اجل خدمة 

 الزبائن
 مرتفعة 4 0.001 3.506 0.78 3.30

16 
تهتم الشركة بدراسة شكاوى 

 مرتفعة 1 0.000 22.863 0.72 4.59 الزبائن بعناية

17 
تعلم الشركة الزبون ارتفاع او 
انخفاض االسعار من خالل 

 اعالنية لوحات
 منخفضة 6 0.000 9.166- 1.00 2.11

18 
تأخذ الشركة بآراء الزبائن من 

 أجل تطوير العمل
 مرتفعة 2 0.000 14.984 0.82 4.19

19 
توفر الشركة مكان الصطفاف 

 السيارات في كل محطة
 متوسطة 3 0.000 5.053 0.97 3.47

24 
توفر الشركة شاحن لبطاريات 

 السيارات الكهربائية
 منخفضة 7 0.000 14.145- 0.83 1.86

21 
تقدم الشركة خدمات اضافية 
 مجانية مثل عطور السيارات

 منخفضة 5 0.000 12.798- 0.79 2.02

 متوسطة  0.146 1.464 0.54 3.07 كليال

t-= 6.11الجدولية 

  التشغيلياالداء  .4

وأن  (4.57و 2.75)تتراوح بين  التشغيلي( أن متوسطات فقرات االداء 13جدول )يظهر ال

وهذا يعني أن المستجيبون متفقين على أهمية  (،1.14و 4.56) االنحراف المعياري يقع بين

( التي تنص على أنه: " يحصل الزبون على الخدمات 22وجاءت الفقرة ) متوسطة إلى مرتفعة.

(، وانحراف معياري بلغ 4.57حسب المواصفات المطلوبة " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
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( والتي تنص على أنه: " يحصل الزبون على تسهيالت مالية للزبائن 24(، وجاءت الفقرة )4.58)

(، وانحراف معياري بلغ 2.75)مثل تسهيالت الدفع( " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

معياري  بانحراف (4.42)وأيضا يبتن الجدول أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  (.1.14)

 التشغيلي. لألداءحول أهمية مرتفعة  اتفاق، مما يدل على أنه هناك (4.51)

 التشغيليلفقرات االداء توسطات واالنحرافات المعيارية الم:(03جدول )

 الفقرات رقمال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   t-
 األهمية الرتبة .Sig المحسوبة

يحصل الزبون على الخدمات  22
 المطلوبةحسب المواصفات 

 مرتفعة 1 0.000 28.044 0.58 4.57

23 
يحصل الزبون على الخدمات 

 مرتفعة 2 0.000 26.372 0.56 4.44 بالوقت المناسب

24 
يحصل الزبون على تسهيالت 
مالية للزبائن )مثل تسهيالت 

 الدفع(
 متوسطة 8 0.025 2.269- 1.14 2.75

 مرتفعة 5 0.000 14.308 0.78 4.08 يتزايد عدد زبائن الشركة باستمرار 25

26 
تخفض الشركة التكاليف من خالل 

 البحث والتطوير
 مرتفعة 7 0.000 10.884 0.93 3.98

27 
تعتبر بتكاليف خدمات الشركة اقل 

 مقارنة مع المنافسين
 مرتفعة 6 0.000 13.185 0.82 4.05

28 
االستجابة  لدى الشركة القدرة على

 السريعة للتغيير في كميات الطلب
 مرتفعة 3 0.000 15.791 0.84 4.28

تعتبر مبيعات الشركة مقبولة  29
 مقارنة مع المنافسين

 مرتفعة 4 0.000 15.789 0.68 4.04

 مرتفعة  0.000 20.621 0.51 4.02 الكلي

 t-= 6.11الجدولية 
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 العالقة بين المتغيرات: 4.3

بار المتغير التابع تم استخدام اختع ولفحص العالقة بين المتغيرات المستقلة، وكذلك عالقتها م

 بيرسون الثنائي.

 (: العالقة بين المتغيرات المستقلة، وبين المتغير التابع04الجدول )

 5 4 3 6 0  المتغير الرقم

 العالقة مع المورد 1
      االرتباط

      الداللة

 العمليات الداخلية 2
طاالرتبا  0.796**     

     0.000 الداللة

 العالقة مع الزبائن 3
طاالرتبا  0.857** 0.801**    

    0.000 0.000 الداللة

 سلسلة التوريد 4
طاالرتبا  0.942** 0.920** 0.950**   

   0.000 0.000 0.000 الداللة

 التشغيلياألداء  5
طاالرتبا  0.815** 0.911** 0.792** 0.893**  

  0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة

 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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           تقع ما بين(r) ( أن العالقة ما بين المتغيرات المستقلة قوية جدا، حيث أن 14يظهر الجدول )

. وكذلك العالقة القوية مع المجموع الكلي لسلسلة التوريد. وأيضا هنالك (4.857و 4.796 )

 4.792)تتراوح ما بين  (r)سلسلة التوريد واالداء التشغيلي حيث أن عناصر عالقة قوية ما بين 

، يليها العالقة مع المورد، يالتشغيل. وقد كان للعمليات الداخلية أقوى عالقة مع األداء (4.911و

واألداء البتشغيلي قوية  وأخيرا كانت العالقة بين ممارسات سلسلة التوريدوأخيرا العالقة مع الزبائن. 

 (.r=0.893جدا، حيث )

:ياتفحص الفرض 4.4   

وبعد أن تم التأكد من التوزيع الطبيعي والصدق والثبات والعالقة بين المتغيرات، ال بد من التأكد 

حتى  وتحليل اإلنحدار البسيط واإلنحدار المتدرج التداخل الخطيوعدم وجود  األخطاء استقاللية من

 المتعدد. االنحدارعلى  االعتمادنستطيع 

  :( (Simple Regressionاإلنحدار البسيط

 :والتي تنص على أنه الفرضية الرئيسية

 األداء التشغيلي للشركات األردنية،سلسلة التوريد في ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسات 

 .(α≤4.45عند مستوى داللة )

( لقياس أثر ممارسات سلسلة  (Simple Regression(: اختبار اإلنحدار البسيط05الجدول)
 لخدمات الزيوت والمحروقات لدى الشركات األردنية التوريد في األداء التشغيلي

درجة  r 2R F المتغير التابع
 الحرية

 اإلنحدارمعامالت 
 .Βeta t Sig المتغير المستقل

 107 415.495 0.797 0.893 األداء التشغيلي
ممارسات سلسلة 

 0.000 20.384 0.982 التوريد
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( وجود عالقة لممارسات سلسلة التوريد على 15أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول )

             األداء التشغيلي للشركات األردنية لخدمات الزيوت والمحروقات، إذ بلغ معامل اإلرتباط

(r=0.893, Sig=0.000<0.005)، ( من %79.7مستوى ممارسات سلسلة التوريد ) بينما يفسر

. كما بلغت قيمة Sig.=0.000)415.495, F=797=0.2(R ,وى األداء التشغيلي، حيث مست

β)( )0.982 في األداء التشغيلي، حيث أن   لممارسات سلسلة التوريد( مما يعني أنه يوجد أثر

(β=0.982, t=20.384, Sig.=0.000 وهذا يؤكد وجود أثر ولذلك نرفض .)صفريةفرضية الال 

 ممارسات سلسلة التوريدل يوجد أثر ذو داللة إحصائية"ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه 

 "(α≤1.15عند مستوى داللة )في األداء التشغيلي للشركات األردنية، 

 ئيسية الفرضيات الفرعية التالية:الفرضية الر  منيتفرع و 

 الفرضية الفرعية األولى والتي تنص على أنه:

الموردين في األداء التشغيلي للشركات األردنية،  أثر ذو داللة إحصائية للعالقات مع ال يوجد 

 .(α≤4.45عند مستوى داللة )

( لقياس أثر العالقات مع  (Simple Regression(: اختبار اإلنحدار البسيط02الجدول)
 لخدمات الزيوت والمحروقات لدى الشركات األردنية الموردين في األداء التشغيلي

درجة  r 2R F المتغير التابع
 الحرية

 معامالت اإلنحدار
 .Βeta t Sig المتغير المستقل

 107 210.301 0.665 0.815 األداء التشغيلي
العالقات مع 
 الموردين

0.815 14.502 0.000 

لممارسة العالقات مع الموردين ( وجود عالقة 16أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول )

       على األداء التشغيلي للشركات األردنية لخدمات الزيوت والمحروقات، إذ بلغ معامل اإلرتباط

(r=0.815, Sig=0.000<0.005)،  العالقات مع الموردينبينما يفسر مستوى ممارسة 
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. Sig.=0.000), 210.301, F=665=0.2(Rمن مستوى األداء التشغيلي، حيث  (66.5%)

لممارسة العالقات مع الموردين في األداء  ه يوجد أثر( مما يعني أنβ)( )0.815كما بلغت قيمة 

وجود أثر ولذلك  وهذا يؤكد(. β=0.815, t=14.502, Sig.=0.000)التشغيلي، حيث أن 

 ذو داللة إحصائية يوجد أثر" على أنه الفرضية البديلة التي تنصونقبل  لصفريةفرضية االنرفض 

 ."(α≤1.15) مستوى داللة عند ،للشركات األردنية التشغيليالموردين في األداء  مع للعالقات

 الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على أنه:

عند للعمليات الداخلية في األداء التشغيلي للشركات األردنية، ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 .(α≤4.45مستوى داللة )

 العمليات الداخلية( لقياس أثر  (Simple Regression(: اختبار اإلنحدار البسيط07الجدول)
 لخدمات الزيوت والمحروقات لدى الشركات األردنية في األداء التشغيلي

درجة  r 2R F المتغير التابع
 الحرية

 معامالت اإلنحدار
 .Βeta t Sig المتغير المستقل

 0.000 22.688 0.911 مليات الداخليةالع 107 514.736 0.829 0.911 األداء التشغيلي

على  العمليات الداخلية( وجود عالقة لممارسة 17أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول )

           األداء التشغيلي للشركات األردنية لخدمات الزيوت والمحروقات، إذ بلغ معامل اإلرتباط  

(r=0.911, Sig=0.000<0.005)،  ( %82.9) العمليات الداخليةبينما يفسر مستوى ممارسة

. كما بلغت Sig.=0.000)514.736, F=829=0.2(R ,من مستوى األداء التشغيلي، حيث 

في األداء التشغيلي، حيث  العمليات الداخلية( مما يعني أنه يوجد أثر لممارسة β)( )0.911قيمة 

فرضية الوجود أثر ولذلك نرفض  وهذا يؤكد (.β=0.911, t=22.688, Sig.=0.000أن )

للعمليات  ذو داللة إحصائية يوجد أثر" ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه لصفريةا

 ."(α≤1.15) مستوى داللة عند ،للشركات األردنية التشغيليفي األداء  الداخلية
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 الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على أنه:

عند أثر ذو داللة إحصائية للعالقات الزبائن في األداء التشغيلي للشركات األردنية، ال يوجد 

 .(α≤4.45مستو داللة )

( لقياس أثر العالقات مع  (Simple Regression(: اختبار اإلنحدار البسيط08الجدول)
 لخدمات الزيوت والمحروقات لدى الشركات األردنية في األداء التشغيلي زبائنال

درجة  r 2R F المتغير التابع
 الحرية

 معامالت اإلنحدار
 .Βeta t Sig المتغير المستقل

 107 178.107 0.627 0.792 األداء التشغيلي
العالقات مع 

 زبائنال
0.792 13.346 0.000 

 العالقات مع الزبائن( وجود عالقة لممارسة 18) ائج التحليل اإلحصائي في الجدولأظهرت نت

           على األداء التشغيلي للشركات األردنية لخدمات الزيوت والمحروقات، إذ بلغ معامل اإلرتباط  

(r=0.792, Sig=0.000<0.005)،  العالقات مع الزبائنبينما يفسر مستوى ممارسة 

. Sig.=0.000)178.107, F=627=0.2(R ,( من مستوى األداء التشغيلي، حيث 62.7%)

في األداء  العالقات مع الزبائنيوجد أثر لممارسة ال ( مما يعني أنه β)( )0.792كما بلغت قيمة 

 قبلوجود أثر ولذلك ن (. وهذا يؤكدβ=0.792, t=13.346, Sig.=0.000التشغيلي، حيث أن )

في  للعمليات الداخلية ذو داللة إحصائية يوجد أثرال " التي تنص على أنه لصفريةفرضية اال

 ."(α≤1.15) مستوى داللة عند ،للشركات األردنية التشغيلياألداء 
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ستقاللية األخطاء:  إختبار العالقات الخطية وا 

 األخطاء واستقالليةبار العالقات الخطية : اخ(19)الجدول 

 مجاالت سلسلة التوريد
Collinearity Statistics Durbin-

Watson Tolerance VIF 

 4.316 0.232 الموردالعالقة مع 

 3.199 0.313 العمليات الداخلية 1.723

 4.409 0.227 العالقة مع الزبائن

وهذا  14وقيمة معامل التضخم أقل من  %14( أن قيمة السماح أكبر من 19يظهر الجدول )ي

ستقاللية األخطاء اوهذا يعني  2يعني عدم وجود تداخل خطي. وكذلك قيمة ديربن واتسون حوالي 

 عن بعضها البعض.

 :(Multiple Regressions) المتعدد االنحدار

تشير إلى صالحية النموذج وكذلك  Fحيث أن المتعدد،  االنحدارلفحص الفرضيات تم استخدام 

 فحص الفرضية الرئيسية.

0H :للشركات  التشغيليسلسلة التوريد في األداء لممارسات  ذو داللة إحصائية ال يوجد أثر

 .(α≤1.15) مستوى داللة عند ،األردنية

تفسر نسبة التغاير بالمتغير التابع بناء على التغاير بالمتغير المستقل، فإن الجدول  2Rوحيث أن 

 .المتغير المستقلبناء على التغاير في  التابع )األداء التشغيلي(المتغير التباين في  يظهر (24)

اثر ممارسات ( لقياس Multiple Regressionsاختبار االنحدار المتعدد ) (:61الجدول )
 لخدمات الزيوت والمحروقات لدى الشركات األردنية التشغيليفي األداء ة التوريد لسلس
Model R 2R 2Adjusted R F Sig. 

1 0.923 0.852 0.847 199.137 0.000 
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 التباينمن ( %(85.2يفسرالمتغير المستقل  وهذا يعني أن (%(85.2 تساوي 2R قيمة انوحيث 

لممارسات ذو داللة إحصائية  أثر يوجد هلمتغير التابع )األداء التشغيلي(، وكذلك يظهر أنفي ا

F=852=0.2(R ,199.137 , أنحيث  ،للشركات األردنية التشغيليسلسلة التوريد في األداء 

Sig.=0.000).  أنهلفرضية البديلة، التي تنص على فرضية العدم ونقبل با نرفضوبناء على ذلك 

 ،للشركات األردنية التشغيليسلسلة التوريد في األداء لممارسات  ذو داللة إحصائية يوجد أثر

 .(α≤1.15) مستوى داللة عند

العالقات مع الموردين والعمليات الداخلية والعالقات ) الثالثةوبناء على مكونات سلسلة التوريد 

تأكد األثر للفرضيات  tالمتعدد وقيمة  االنحدارتم فحص الفرضيات الفرعية من خالل ، (مع الزبائن

 الفرعية.

اثر ممارسات ( لقياس Multiple Regressionsاختبار االنحدار المتعدد )(: 60الجدول )
 لخدمات الزيوت والمحروقات لدى الشركات األردنية التشغيليفي األداء ة التوريد لسلس

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 

1 

 0.789 268.-  0.180 0.048- ثابت

 0.005 2.867 0.225 0.085 0.243 العالقة مع المورد

 0.000 10.405 0.703 0.073 0.758 العمليات الداخلية

 0.652 0.453 0.036 0.075 0.034 العالقة مع الزبائن

01.1H للشركات  التشغيليالموردين في األداء  مع للعالقات ذو داللة إحصائية يوجد أثر: ال

 .(α≤1.15) مستوى داللة عند ،األردنية
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قة مع المورد في األداء للعال ةمباشر  ذو داللة إحصائية ايجابي أثر( أن هنالك 21يبين الجدول )

فرضية رفض ن ذلك على وبناء. (Beta=0.225, t=2.867, Sig.=0.005) حيث أن التشغيلي،

 مع للعالقات ذو داللة إحصائية يوجد أثر" الفرضية البديلة التي تنص على أنهالعدم ونقبل 

 ."(α≤1.15) مستوى داللة عند ،للشركات األردنية التشغيليالموردين في األداء 

01.2H للشركات  التشغيليللعمليات الداخلية في األداء ذو داللة إحصائية : ال يوجد أثر

 .(α≤1.15) مستوى داللة عند ،األردنية

للعمليات الداخلية في األداء  ةمباشر  ذو داللة إحصائية ر ايجابي( أن هنالك أث21يبين الجدول )

 نرفض على ذلك بناء. و Beta=0.703, t=10.405, Sig.=0.000))حيث أن  ،التشغيلي

للعمليات  ذو داللة إحصائية يوجد أثر"نقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه فرضية العدم و 

 ."(α≤1.15) مستوى داللة عند ،للشركات األردنية التشغيليالداخلية في األداء 

01.3H للشركات األردنية التشغيليالزبائن في األداء  اتللعالق ذو داللة إحصائية أثر: ال يوجد، 

 .(α≤1.15) مستو داللة عند

 ة مع الزبائن في األداء التشغيلي،للعالق ذو داللة إحصائية رأث ( أنه ال يوجد21يبين الجدول )

التي  فرضية العدم قبلن . وبناء على ذلك(Beta=0.036, t=0.453, Sig.=0.652) أن حيث 

للشركات  التشغيليللعالقة الزبائن في األداء  ذو داللة إحصائية أثريوجد  ال" هتنص على أن

 ."(α≤1.15)مستوى داللة عند  ،األردنية
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 :(Stepwise Regressions) اإلنحدار المتدرج

الجداول  إلنحدار المتدرج الذي تظهر نتائجه فيتم إجراء اوللتأكد من نتائج اإلنحدار المتعدد 

 التالية:

ة لممارسات سلس أثرلقياس  (Stepwise Regressions)اإلنحدار المتدرج (: 66الجدول )
 لخدمات الزيوت والمحروقات الشركات األردنيةلدى  التشغيليفي األداء التوريد 

Model  R 2R Adjusted 
2R 

F Sig. 

 a.9110 0.829 0.828 514.736 b.0000 العمليات الداخلية 1
 b.9230 0.851 0.849 300.880 c.0000 لعمليات الداخلية + العالقة مع المورد 2

اإلنموذج األول على أن العالقة بين إنموذجين لتحليل األثر، حيث يؤكد  (22ول )الجد ظهري

، وأن (r=0.911, Sig.=0.000)ممارسات العمليات الداخلية واألداء التشغيلي قوية جدا، حيت 

R)2 ,0.829=من التغاير في األداء التشغيلي، حيث  (%82.9)العمليات الداخلية منفردة تفسر 

F=514.736, Sig.=0.000) هناك عالقة قوية بين العالقة مع . بينما يبين اإلنموذج الثاني أن

وأن العالقة مع  ،(r=0.923, Sig.=0.000)دا، حيث مليات الداخلية معا قوية جالمورد والع

من التغاير في األداء التشغيلي، حيث  (%85.1)المورد والعمليات الداخلية معا تفسر 

=0.851, F=300.880, Sig.=0.000)2(R (%82.9)، أي أن العمليات الداخلية تفسر 

في التفسير.  (%2.2)دة قيمتها (، بزيا%85.1فسران )والعمليات الداخلية والعالقة مع المورد ت

 بينما لم يظهر تحليل اإلنحدار المتدرج العالقة مع الزبائن. 
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ة لممارسات سلس أثرلقياس  (Stepwise Regressions)اإلنحدار المتدرج (: 63الجدول )
 لخدمات الزيوت والمحروقات لدى الشركات األردنية التشغيليفي األداء التوريد 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 

1 
 0.723 0.355-  0.181 0.064- ثابت

 0.000 22.688 0.911 0.043 0.982 العمليات الداخلية

2 

 0.667 0.432-  0.170 0.073- ثابت

 0.000 11.483 0.714 0.067 0.771 العمليات الداخلية

 0.000 3.961 0.246 0.067 0.267 العالقة مع المورد

منفردا ( من خالل اإلنموذج األول أنه يوجد أثر لممارسات العمليات الداخلية 23يظهر الجدول )

، بينما يظهر (Beta=0.911, t=22.688, Sig.=0.000)في األداء التشغيلي، حيث أن 

أن العمليات الداخلية لها األثر األكبر في التوريد  سلسلة عناصراإلنموذج الثاني في ظل وجود 

، يلية العالقة مع المورد، (Beta=0.714, t=11.483, Sig.=0.000)األداء التشغيلي، حيث  

يظهر الجدول أي أثر للعالقة مع ، بينما لم (Beta=0.246, t=3.961, Sig.=0.000)حيث 

وفي الختام أظهرت الدراسة أن هناك أثر لممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي، أما  الزبائن.

بالنسبة لمتغيرات ممارسات سلسلة التوريد تبين أن العمليات الداخلية لها األثر األكبر ثم العالقة مع 

 األداء التشغيليذات داللة إحصائية للعالقة مع الزبائن في المورد، بينما تبين أنه ال يوجد عالقة 

 .للشركات األردنية
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 الفصل الخامس

 والتوصيات ، اإلستنتاجاتالنتائج مناقشة
 

 :النتائجمناقشة  5.0
 االستنتاجات: 5.6
 :التوصيات 5.3
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 الفصل الخامس
 والتوصيات ، اإلستنتاجاتالنتائجمناقشة 

عينة الدراسة من المدراء والفنيين، الفصل جابات إنتائج  أهميهدف هذا الفصل إلى عرض  

جابة عن األسئلة التي تم طرحها في الفصل االول إالنتائج التي توصل اليها الباحث، كأهم يتناول 

وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها  من الدراسة والتي مثلت مشكلتها والفرضيات التي بنيت عليها،

 .الدراسة، قدم الباحث مجموعة من التوصيات

 :النتائج مناقشة 5.0

األردنية لخدمات الزيوت والمحروقات تطبق ممارسات سلسلة  كاتالشر أن  تظهر الدراسة    

التوريد بشكل متوسط، حيث كان التطبيق األكبر لممارسات العمليات الداخلية، ثم ممارسات العالقة 

 .Li, et. al النتيجة تتفق مع دراسة كل من وهذه مع المورد، واخيرا ممارسات العالقة مع الزبائن.

نتائج الدراسة الى المستويات العالية في تطبيق ممارسات سلسلة التوريد اشارت  التي (2006)

وكذلك  ،ةيؤدي الى تحسين األداء التنظيمي للشركة وكذلك قدرتها على تحقيق الميزة التنافسي

أظهرت النتائج أن تطبيق ممارسة سلسلة التوريد  التي  Wong and Wong (2011)دراسة

 .التنظيميداء األان معًا في يتفاعل مع قدرات الشركة ويؤثر 

كذلك و  قوية جدا، ممارسات سلسلة التوريدبين متغيرات  العالقة كما تؤكد الدراسة على أن

تبين الدراسة أنه يوجد عالقة  وأيضاالعالقة ما بين كل عنصر مع الممارسة الكلية لسلسلة التوريد. 

النتيجة تتفق مع دراسة كل  وهذه .التشغيليسلسلة التوريد واالداء عناصر ممارسات قوية ما بين 

توصلت الى وجود عالقة إحصائية موجبة بين التي   Miguel  and Brito (2011)    من دراسة

أنه  Prajogo, et. al. (2013)نتائج دراسة  وأظهرت كما ،التشغيليادارة سلسلة التوريد واألداء 
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 Elwan andدراسة  وكذلك ،يالتشغيلليس هنالك عالقة بين العالقات مع الزبائن واألداء 

Ogunyemi (2012)  وجود عالقة ارتباط ايجابية بين عالقات سلسلة  هاأظهرت نتائجالتي

 .Gomez-Cedeno, et. al، ودراسة التوريد )العالقات مع الموردين والعالقات مع الزبائن(

را وسيطا في العالقة بين دو تلعب سلسلة التوريد ان ممارسات ي اظهرت نتائجها الت (2015)

 .التشغيليالتوريد واألداء  سلسلة مخرجات

تظهر نتائج الدراسة أن هناك أثر لممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي، أما  ،وأخيرا

الداخلية لها األثر األكبر ثم العالقة مع ناصر ممارسات سلسلة التوريد تبين أن العمليات عبالنسبة ل

لي المورد، بينما تبين أنه ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية للعالقة مع الزبائن في األداء التشغي

اظهرت حيث  Koh, et. al. (2007)دراسة  هذه النتيجة دراسة كل من . وتتوافقللشركات األردنية

وكذلك  ،اثر ايجابي معنوي مباشر في األداء التشغيلي ذات لممارسات سلسلة التوريدالنتائج ان 

اخلية والعالقات مع الموردين أظهرت أن العمليات الدالتي  Prajogo, et. al. (2013)دراسة

اظهرت نتائج حيث Spina, et. al. (2015 ودراسة )ر ايجابي في األداء التشغيلي، أث تذا

وقد اشارت نتائج  .في األداء التشغيليالدراسة ان ممارسات ادارة سلسلة التوريد ذات اثر معنوي 

الى وجود اثر معنوي لممارسات ادارة سلسلة التوريد في األداء Diab, et. al. (2015) دراسة 

 للشركات. التشغيلي

 اإلستنتاجات: 5.6 

األردنية لخدمات الزيوت والمحروقات تطبق ممارسات سلسلة  الشركاتأن  تظهر الدراسة    

التوريد بشكل متوسط، حيث كان التطبيق األكبر لممارسات العمليات الداخلية، ثم ممارسات العالقة 
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وهذا يعني أنه يجب زيادة االهتمام بالعالقة مع  مع المورد، واخيرا ممارسات العالقة مع الزبائن.

  الزبائن.

كذلك و  قوية جدا، ممارسات سلسلة التوريدمتغيرات العالقة ما بين  الدراسة على أنكما تؤكد 

العالقة ما بين كل عنصر مع الممارسة الكلية لسلسلة التوريد. وأيضا تبين الدراسة أنه يوجد عالقة 

 االهتمام. وهذا يعني أنه يجب داء التشغيليسلسلة التوريد واألعناصر ممارسات قوية ما بين 

 عناصر الثالث معا.بال

تظهر نتائج الدراسة أن هناك أثر لممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي، أما  ،وأخيرا

ناصر ممارسات سلسلة التوريد تبين أن العمليات الداخلية لها األثر األكبر ثم العالقة مع عبالنسبة ل

 األداء التشغيليالمورد، بينما تبين أنه ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية للعالقة مع الزبائن في 

كبير في األداء اثر  من الهتمام بالعمليات الداخلية لما لهاوهذا يعني أنه يجب ا .للشركات األردنية

 التشغيلي.
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 التوصيات: 5.3

 :لخدمات الزيوت والمحروقات للشركات األردنية توصيات

أكثر بالعمليات الداخلية وخاصة ذات التكاليف األعلى من أجل تخفيض تكاليف  االهتمام-1

 التشغيل.

 .بشكل أفضل على التنسيق بين أطراف سلسلة التوريدز يتركال-2

مع الموردين وذلك من اجل االستفادة من الخبرات مشتركة التدريبية الرامج البب االهتمام-3

 .المتبادلة

 زيادة الرقابة على تكاليف التشغيل.-4

ثر ايجابي في ألما لها من عمليات الداخلية لتحسين اللعالقات مع الموردين لمتابعة الشركة -5

 .األداء التشغيلي

كون العالقة في حالة تغيير  رضا الزبائنم الدوري لمستوى على التقيي زيادة اهتمام الشركة-6

 مستمر.

 االهتمام بتوفير شواحن لبطاريات السيارات الكهربائية وذلك بسبب الطلب المتزايد عليها. -7

 مثل العطور. مجانية  تقديم خدمات اضافية-8

 العمل على تحسين عناصر ممارسات سلسلة التوريد معا ألنه يوجد عالقة قوية بينهم.-9

 والدراسات المستقبلية: لألكاديميينتوصيات 

، ويفضل دراسة ممارسات سلسلة التوريد الشركات األردنيةاقتصرت هذه الدراسة على  -14

 .كامل القطاععلى 
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يفضل دراسة ممارسات سلسلة التوريد و  ،اقتصرت هذه الدراسة على قطاع المحروقات -11

 على القطاعات األخرى.

بحوث مماثلة على قطاع المحروقات في الدول االخرى ومقارنة  إلجراءتوصي الدراسة  -12

 .النتائج

بعد فترة من الزمن لتقييم نفس الشركة دراسة الموضوع نفسه على  بإعادة توصي الدراسة -13

 التقدم الناتج عن تطبيق ممارسات سلسلة التوريد.

 ماثلة من وجه نظر الزبائن والموردين. دراسات م بإجراء توصي الدراسة -14

حيث أن بعض الدراسات السابقة أخذت بعين األعتبار عناصر سلسلة التوريد بطريقة  -15

قد تكون مفيدة  متغيرات أخرى لسلسلة التوريد باألخذ بعين اإلعتبار أيتوصي الدراسة مختلفة، لذا 

 للدراسات القادمة.
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 (0ملحق رقم )
 مركز العمل التخصص الرتبة األكاديمية اسماء المحكمين الرقم
 جامعة الشرق األوسط إدارة االعمال أستاذ دكتور أ.د محمد النعيمي  .1
 جامعة الشرق األوسط إدارة االعمال أستاذ مشارك د. أحمد علي صالح  .2
 جامعة العلوم االسالمية إدارة االعمال مشاركاستاذ  د. مرزوق العقيد  .3
 جامعة الشرق األوسط تسويق أستاذ مساعد د. سمير الجبالي  .4
 جامعة الشرق األوسط إدارة االعمال أستاذ مساعد د.سامي العدوان  .5
 جامعة العلوم االسالمية إدارة االعمال استاذ مساعد د. خالد الشوابكة  .6
 جامعة العلوم االسالمية إدارة االعمال مساعداستاذ  د. قاسم االشعار  .7
 جامعة العلوم االسالمية إدارة االعمال استاذ مساعد د. عبداهلل الشورة  .8
 الجامعة العربية المفتوحة إدارة االعمال استاذ مساعد د.أمينة خدام  .9

 الشركة األردنية الحديثة إدارة االعمال ماجستير ارتيمة جزاع ارتيمة  .14
 الشركة األردنية الحديثة إدارة االعمال بكالوريوس العالوينأسعد   .11
 الشركة األردنية الحديثة إدارة االعمال بكاليوريوس عمر الحربي  .12
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 (6ملحق رقم )

 اداة الدراسة

 
لدى الشركات األردنية  التشغيليفي األداء اثر ممارسات سلسة التوريد َحوَل  استبانة

 لخدمات الزيوت والمحروقات

 :المشارك العزيزحضرة 

 أن حيث. لمواضيع الهامة لجميع المنظمات سواء كانت صناعية أم خدميةسلسلة التوريد من اإدارة  رتعتب
الداخلية. ولذا  العملياتكذلك تربط بين و  المتبادلة مع الموردين والزبائن،جميع االنشطة بين  تربطسلسلة التوريد 

في تحسين الجودة وتقديم المنتج أو الخدمة في الزمان والمكان المناسبين وتخفيض تساهم إدارة سلسله التوريد الجيدة 
 التكاليف. 

والحساسة التي تؤثر في االقتصاد الوطني، من خالل األساسية  وبما ان قطاع المحروقات يعتبر من القطاعات
لك يعتبر توفر الوقود بالجودة والسعر تزويد المنظمات واألفراد بالوقود الالزم لتسيير األعمال والحياة اليومية، لذ

وكذلك بالمكان والزمان المناسبين ضروري جدا. ولكي تستطيع شركات تزويد الوقود القيام بذلك ال بد من إدارة 
 سلسلة التوريد بشكل جيد من أجل إرضاء زبائنهم. 

 التشغيليفي األداء ممارسات سلسة التوريد  اثر قياس" إن غرض هذه الدراسة )رسالة ماجستير(وبناء على ذلك، ف

 ."لخدمات الزيوت والمحروقاتلدى الشركات األردنية 
من خالل اختيار التقييم المناسب لكل فقرة حسب  اإلستبانةفقرات هذا على  باإلجابةمن حضرتكم التكرم  أرجوا

ننا موافق تماماً  5موافق،  4قليلة، موافق بدرجة  3غير موافق،  2غير موافق تمامًا، وتعني  1رأيكم، حيث أن  . وا 
 نعدكم أن تبقى إجاباتكم طي الكتمان وال تستخدم إال ألغراض الدراسة فقط وثم سيتم إتالفها.

 .اإلستبانةأشكركم على تعاونكم وتكرمكم باإلجابة على هذا 

 

  الباحث: حمزه فضيل المناصير

  المشرف: د. عبدالعزيز الشرباتي

  (.77062000014401) على الرقمالرجاء االتصال  ستفسارلال
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لخدمات لدى الشركات األردنية  التشغيليفي األداء اثر ممارسات سلسة التوريد َحوَل  استبانة
 الزيوت والمحروقات

 الخصائص الديموغرافية:

 

     انثى                    ذكر                         الجنس:     

 

 فما فوق 56             55-46                   45-36                  35-25                العمر:            

 

 دكتوراه            ماجستير               بكالوريوس                  دبلوم                   : التعليميالمؤهل 

 

 ادارة دنيا           ادارة وسطى                   ادارة عليا              ي:المستوى االدار

 

 أخرى              مشرف  رئيس قسم                                   مدير                              القسم:

 

 15اكثر من        سنة15-11سنة               11-6            سنة 5اقل من                       لخبرة:     ا    

 سنة
حول مشاعرك وأحاسيسك  إلىضع دائرة حول الجواب الصحيَح اسِتناًدا و التأّكْد من إجابة ُكّل سؤال و  ءالرجا

موافق =  5......،  غير موافق تماماً =  1كالتالي:  ] فقرة لكل الواقع الموجود وليس بناء على الوضع المثالي
 .شركة مصفاة البترول األردنية فقط. كذلك أرجو العلم أن كلمة الموردين تعني [تماماً 

 العبارات رقم

ق 
اف
و
رم
غي

ما  
ما
ت

 

ر 
غي

ق
اف
و
م

 

م
ق 
اف
و

لة
لي
 ق
جة

در
ب

 

ق
اف
و
م

ما   
ما
 ت
ق
اف
و
م

 

1 2 3 4 5 

 (Supplier Relationshipالعالقة مع المورد )

 5 4 3 2 1 بيانات خاصة بالموردين يتوفر لدى الشركة قاعدة  .1

 5 4 3 2 1 المعلومات مع المصفاة من خالل شبكة معلوماتية متخصصة الشركةتتبادل   .2

 5 4 3 2 1 برامج تدريبية مشتركة بين الشركة والمصفاة توجد  .3

 5 4 3 2 1 تنسق الشركة مع المصفاة لتامين طلبنا بالوقت المناسب  .4

 5 4 3 2 1 الموردون  في تنظيم وتطوير الخدمات المقدمةتحرص الشركة على اشراك   .5

 5 4 3 2 1 من المصفاة على خدمة التزود بالمحروقات على مدار الساعةالشركة حصل ت  .6

 5 4 3 2 1 المحروقات حسب المواصفات والمقاييس المطلوبةالشركة من المصفاة على حصل ت  .0
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 ((Internal Processesالعمليات الداخلية 

 5 4 3 2 1 شبكات داخلية لتبادل المعلومات بشكل سريع تتوافر  .8

 5 4 3 2 1 يوجد نظام موحد للمعلومات في جميع اقسام الشركة  .0

 5 4 3 2 1 اجتماعات دورية بين مختلف االقسامتجري الشركة   .17

 5 4 3 2 1 فرق للقيام ببعض المهام وحل المشاكل الشركة تشكل  .11

 5 4 3 2 1 لدى معظم المحطات التابعة للشركة مناسبةتعتبر تكاليف التشغيل   .12

 5 4 3 2 1 انظمة حديثةمن خالل حجم المخزون بالشركة  تتحكم  .13

 5 4 3 2 1 مناسبالوقت بتوزيع المحروقات على المحطات بالتقوم الشركة   .14

 (Customer Relationshipالعالقة مع الزبائن )

 5 4 3 2 1 من اجل خدمة الزبائنعدد المضخات في كل محطة كافي يعتبر   .15

 5 4 3 2 1 شكاوى الزبائن بعناية تهتم الشركة بدراسة  .16

 5 4 3 2 1 نخفاض االسعار من خالل لوحات اعالنيةارتفاع او االزبون الشركة تعلم   .10

 5 4 3 2 1 تأخذ الشركة بآراء الزبائن من أجل تطوير العمل  .18

 5 4 3 2 1 كل محطةالصطفاف السيارات في توفر الشركة مكان   .10

 5 4 3 2 1 لسيارات الكهربائيةلبطاريات ا شاحنتوفر الشركة   .27

 5 4 3 2 1 تقدم الشركة خدمات اضافية مجانية مثل عطور السيارات  .21

 (Operational Performance)األداء التشغيلي 

 5 4 3 2 1 حسب المواصفات المطلوبة الخدمات يحصل الزبون على  .22

 5 4 3 2 1 على الخدمات بالوقت المناسبيحصل الزبون   .23

 5 4 3 2 1 يحصل الزبون على تسهيالت مالية للزبائن )مثل تسهيالت الدفع(  .24

 5 4 3 2 1 يتزايد عدد زبائن الشركة باستمرار  .25

 5 4 3 2 1 تخفض الشركة التكاليف من خالل البحث والتطوير  .26

 5 4 3 2 1 المنافسينتعتبر بتكاليف خدمات الشركة اقل مقارنة مع   .20

 5 4 3 2 1 الشركة القدرة على االستجابة السريعة للتغيير في كميات الطلب لدى  .28

 5 4 3 2 1 مبيعات الشركة مقبولة مقارنة مع المنافسينتعتبر   .20
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 (3ملحق رقم )
 التي أجريت عليها الدراسة األردنية الشركات

 أسم الشركة الرقم

 لخدمات الزيوت والمحروقات الشركة األردنية الحديثة 0

 شركة عمار قراعيين للمحروقات 6

 شركة أبو قشة للمحروقات 3

 شركة أبو سويلم وأخوانه للمحروقات 4

 شركة العثمان للمحروقات 5

 شركة اليرموك للمحروقات 2

 شركة صالح خطاب للمحروقات 7

 شركة عارف العيفان للمحروقات 8

 وأخوانه للمحروقاتشركة نمر الصراوي  9

 شركة علي الكسواني للمحروقات 01
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(4ملحق رقم )  
 التحاليل اإلحصائية

Frequency Table 

 

Gen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 108 100.0 100.0 100.0 

 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 48 44.4 44.4 44.4 

2 37 34.3 34.3 78.7 

3 15 13.9 13.9 92.6 

4 8 7.4 7.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Edu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 42 38.9 38.9 38.9 

2 64 59.3 59.3 98.1 

3 2 1.9 1.9 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Pos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 62 57.4 57.4 57.4 

3 46 42.6 42.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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Dep 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 24 22.2 22.2 22.2 

2 9 8.3 8.3 30.6 

3 40 37.0 37.0 67.6 

4 35 32.4 32.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Exp 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 36 33.3 33.3 33.3 

2 52 48.1 48.1 81.5 

3 17 15.7 15.7 97.2 

4 3 2.8 2.8 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Supp Int Cus Total OPeP 

N 108 108 108 108 108 

Normal Parametersa,b 
Mean 3.338624 4.162698 3.076720 3.526014 4.02431 

Std. Deviation .4770501 .4785932 .5445711 .4690332 .516226 

Most Extreme Differences 

Absolute .104 .169 .087 .094 .145 

Positive .094 .125 .075 .048 .080 

Negative -.104 -.169 -.087 -.094 -.145 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.080 1.753 .901 .978 1.512 

Asymp. Sig. (2-tailed) .194 .004 .391 .294 .021 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Supplier: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.611 7 

 

Internal Processes: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.778 7 

 

Customer: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.744 7 

 

Independent Variables: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.929 3 

 

Operational Performance: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.786 8 
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Discriptive Statistics: 
 
T-Test 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Supp 108 3.338624 .4770501 .0459042 

Int 108 4.162698 .4785932 .0460527 

Cus 108 3.076720 .5445711 .0524014 

Total 108 3.526014 .4690332 .0451327 

OPeP 108 4.02431 .516226 .049674 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Supp 7.377 107 .000 .3386243 .247625 .429624 

Int 25.247 107 .000 1.1626984 1.071404 1.253992 

Cus 1.464 107 .146 .0767196 -.027160 .180599 

Total 11.655 107 .000 .5260141 .436544 .615485 

OPeP 20.621 107 .000 1.024306 .92583 1.12278 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 
 

 

 
T-Test 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Sup1 108 4.49 .634 .061 

Sup2 108 4.36 .690 .066 

Sup3 108 1.64 .901 .087 

Sup4 108 4.10 .864 .083 

Sup5 108 2.56 1.299 .125 

Sup6 108 1.72 .852 .082 

Sup7 108 4.50 .677 .065 

Supp 108 3.338624 .4770501 .0459042 

Int1 108 4.40 .610 .059 

Int2 108 4.43 .644 .062 

Int3 108 3.94 .721 .069 

Int4 108 4.11 .777 .075 

Int5 108 3.26 .980 .094 

Int6 108 4.63 .678 .065 

Int7 108 4.37 .635 .061 

Int 108 4.162698 .4785932 .0460527 

Cus1 108 3.30 .878 .085 

Cus2 108 4.59 .724 .070 

Cus3 108 2.11 1.008 .097 

Cus4 108 4.19 .822 .079 

Cus5 108 3.47 .971 .093 

Cus6 108 1.86 .837 .081 

Cus7 108 2.02 .797 .077 

Cus 108 3.076720 .5445711 .0524014 

Per1 108 4.57 .583 .056 

Per2 108 4.44 .569 .055 

Per3 108 2.75 1.145 .110 

Per4 108 4.08 .787 .076 

Per5 108 3.98 .937 .090 

Per6 108 4.05 .825 .079 

Per7 108 4.28 .841 .081 

Per8 108 4.04 .683 .066 

OPeP 108 4.02431 .516226 .049674 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Sup1 24.441 107 .000 1.491 1.37 1.61 

Sup2 20.505 107 .000 1.361 1.23 1.49 

Sup3 -15.694 107 .000 -1.361 -1.53 -1.19 

Sup4 13.253 107 .000 1.102 .94 1.27 

Sup5 -3.555 107 .001 -.444 -.69 -.20 

Sup6 -15.586 107 .000 -1.278 -1.44 -1.12 

Sup7 23.035 107 .000 1.500 1.37 1.63 

Supp 7.377 107 .000 .3386243 .247625 .429624 

Int1 23.800 107 .000 1.398 1.28 1.51 

Int2 23.002 107 .000 1.426 1.30 1.55 

Int3 13.608 107 .000 .944 .81 1.08 

Int4 14.853 107 .000 1.111 .96 1.26 

Int5 2.750 107 .007 .259 .07 .45 

Int6 24.979 107 .000 1.630 1.50 1.76 

Int7 22.417 107 .000 1.370 1.25 1.49 

Int 25.247 107 .000 1.1626984 1.071404 1.253992 

Cus1 3.506 107 .001 .296 .13 .46 

Cus2 22.863 107 .000 1.593 1.45 1.73 

Cus3 -9.166 107 .000 -.889 -1.08 -.70 

Cus4 14.984 107 .000 1.185 1.03 1.34 

Cus5 5.053 107 .000 .472 .29 .66 

Cus6 -14.145 107 .000 -1.139 -1.30 -.98 

Cus7 -12.798 107 .000 -.981 -1.13 -.83 

Cus 1.464 107 .146 .0767196 -.027160 .180599 

Per1 28.044 107 .000 1.574 1.46 1.69 

Per2 26.372 107 .000 1.444 1.34 1.55 

Per3 -2.269 107 .025 -.250 -.47 -.03 

Per4 14.308 107 .000 1.083 .93 1.23 

Per5 10.884 107 .000 .981 .80 1.16 

Per6 13.185 107 .000 1.046 .89 1.20 

Per7 15.791 107 .000 1.278 1.12 1.44 

Per8 15.789 107 .000 1.037 .91 1.17 

OPeP 20.621 107 .000 1.024306 .92583 1.12278 
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Correlations 

Correlations 

 Supp Int Cus Total OPeP 

Supp 

Pearson Correlation      

Sig. (2-tailed)      

N      

Int 

Pearson Correlation .796**     

Sig. (2-tailed) .000     

N 108 108    

Cus 

Pearson Correlation .857** .801**    

Sig. (2-tailed) .000 .000    

N 108 108 108   

Total 

Pearson Correlation .942** .920** .950**   

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   

N 108 108 108 108  

OPeP 

Pearson Correlation .815** .911** .792** .893**  

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 108 108 108 108  

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

 

Simple Regression Supply Chain Total 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .893a .797 .795 .233833 

a. Predictors: (Constant), Total 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 22.718 1 22.718 415.495 .000b 

Residual 5.796 106 .055   

Total 28.514 107    

a. Dependent Variable: OPeP 

b. Predictors: (Constant), Total 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .560 .171  3.269 .001 

Total .982 .048 .893 20.384 .000 

a. Dependent Variable: OPeP 
 

Simple Regression Suppliers 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .815a .665 .662 .300249 

a. Predictors: (Constant), Supp 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 18.958 1 18.958 210.301 .000b 

Residual 9.556 106 .090   

Total 28.514 107    

a. Dependent Variable: OPeP 

b. Predictors: (Constant), Supp 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.078 .205  5.256 .000 

Supp .882 .061 .815 14.502 .000 

a. Dependent Variable: OPeP 

 
 
Simple Regression Internal Operations 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .911a .829 .828 .214328 
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a. Predictors: (Constant), Int 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 23.645 1 23.645 514.736 .000b 

Residual 4.869 106 .046   

Total 28.514 107    

a. Dependent Variable: OPeP 

b. Predictors: (Constant), Int 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.064 .181  -.355 .723 

Int .982 .043 .911 22.688 .000 

a. Dependent Variable: OPeP 

 

Simple Regression Customer 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .792a .627 .623 .316804 

a. Predictors: (Constant), Cus 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 17.876 1 17.876 178.107 .000b 

Residual 10.639 106 .100   

Total 28.514 107    

a. Dependent Variable: OPeP 

b. Predictors: (Constant), Cus 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.715 .176  9.761 .000 

Cus .751 .056 .792 13.346 .000 

a. Dependent Variable: OPeP 

 
Multiple Regressions 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .923a .852 .847 .201626 1.723 

a. Predictors: (Constant), Cus, Int, Supp 

b. Dependent Variable: OPeP 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 24.286 3 8.095 199.137 .000b 

Residual 4.228 104 .041   

Total 28.514 107    

a. Dependent Variable: OPeP 

b. Predictors: (Constant), Cus, Int, Supp 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) -.048 .180  -.268 .789   

Supp .243 .085 .225 2.867 .005 .232 4.316 

Int .758 .073 .703 10.405 .000 .313 3.199 

Cus .034 .075 .036 .453 .652 .227 4.409 
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Stepwise Regressions 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .911a .829 .828 .214328 

2 .923b .851 .849 .200861 

a. Predictors: (Constant), Int 

b. Predictors: (Constant), Int, Supp 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 23.645 1 23.645 514.736 .000b 

Residual 4.869 106 .046   

Total 28.514 107    

2 

Regression 24.278 2 12.139 300.880 .000c 

Residual 4.236 105 .040   

Total 28.514 107    

a. Dependent Variable: OPeP 

b. Predictors: (Constant), Int 

c. Predictors: (Constant), Int, Supp 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.064 .181  -.355 .723 

Int .982 .043 .911 22.688 .000 

2 

(Constant) -.073 .170  -.432 .667 

Int .771 .067 .714 11.483 .000 

Supp .267 .067 .246 3.961 .000 

a. Dependent Variable: OPeP 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In  t Sig. Partial Correlation Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 
Supp .246b 3.961 .000 .361 .366 

Cus .173b 2.659 .009 .251 .358 

2 Cus .036c .453 .652 .044 .227 

a. Dependent Variable: OPeP 

b. Predictors in the Model: (Constant), Int 

c. Predictors in the Model: (Constant), Int, Supp 
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