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 الملخص �اللغة العر��ة

أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في أداء سلسلة التور�د في شركات 

 الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

 إعداد

 أنس ر�اض حسن حسین

 إشراف

 الدكتور هیثم علي حجازي 

 

 هدفت الدراسة لب�ان أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في أداء سلسلة التور�د في شركات 

الصناعات التحو�ل�ة في عّمان. تكون مجتمع الدراسة من جم�ع الشركات العاملة في مجال 

) شركة، كما تمثلت وحدة التحلیل والمعاینة 1113الشركات الصناعات التحو�ل�ة ال�الغ عددها (

) موزعین بین رت�ة مدیر 5553�مدراء اإلدارات العل�ا والوسطى والدن�ا الذین بلغ مجموعهم (

) فردًا، تم توز�ع 361عد مدیر ورئ�س قسم، في حین شملت وحدة المعاینة والتحلیل (ومسا

و�عد فحص االست�انات لب�ان  .)%56.5() است�انة بنس�ة 204االست�انات علیهم، وتم استرداد (

تحلیل ة الـملیـا لعـحیتهاللعدم ص ةـت�انـ) اس11د منها (ـت�عـصائي، اسـحإلل اـلیـحـا للتـهـتـیـحالـمدى ص

) 193ائي (ـصـحل اإلـحلیـة التـملیـة لعـات الصالحـانـبـتـسالإجمالي عدد ا ححصائي. و�هذا �ص�إلا
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وهـي نـسـبـة مـقـبـولـة  ةـعـرجـتـسـمـات الـانـبـتـدد االسـمالي عـن إجـ) م%53.5ة (ـبـسـنـة بـانـبـتـاس

 الوصفي التحلیلي. م استخدام المنهجـق أهداف الدراسة تـیـقـحـولت. إحـصـائّ�ا

ومن خالل اخت�ار الفرض�ات �الطرق اإلحصائ�ة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج 

 االحتفاظ التوظیف،( مجتمعة وجود أثر ذي داللة إحصائ�ة لممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة أبرزها:

 شركات في) الكفاءة االستجا�ة،( التور�د سلسلة أداء في) العاملین أداء تقی�م ال�شر�ة، �الموارد

أّما �النس�ة لممارسات إدارة الموارد  ).0.05α≥( داللة مستوى  عند عمان، في التحو�ل�ة الصناعات

 عندعدم وجود أثر ذي داللة إحصائ�ة ) فقد تبّین التعو�ضات والتطو�ر، التدر�ب( مجتمعة ال�شر�ة

ضرورة اهتمام �ات أهمها: إلى مجموعة من التوصت الدراسة لوصوقد ت ).0.05α≥( داللة مستوى 

الشركات الصناع�ة �ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة والعمل على التطو�ر المستمر لها، لما لها من 

عبر إشراكهم في البرامج التدر�ب�ة، والمؤتمرات،  ،دور وأثر في تحسین أداء سالسل التور�د

، والعمل على تطو�رها؛ لما لها من ، �اإلضافة إلى ضرورة االهتمام �التدر�ب والتعو�ضاتوالندوات

األداء ورفع كفاءتها واستجابتها، وذلك من خالل إعداد خطط دور�ة  أهم�ة وأثر في تحسین

ومتا�عتها من أجل الحصول على أداء جید للعاملین، وضرورة ات�اع الطرق العلم�ة الهادفة إلى 

بدا�ة العام وتقی�م مدى تحق�قه لهذه تقی�م األداء من خالل تحدید األهداف الوظ�ف�ة لكل موظف في 

  األهداف.

 الموارد ال�شر�ة، أداء سالسل التور�د، الصناعات التحو�ل�ة. الكلمات المفتاح�ة:

 

 

 



 ف
 
 

 

 

ABSTRACT 

The Impact of Human Resource Management 

Practices on the Performance of Supply Chain in the 

Transforming Manufacturing Companies in Amman 

Prepared by 

Anas Riad Hassan Hussein 

Supervised by 

Dr. Haitham Ali Hijazi 

 The study aimes to investigate the impact of human resource 

management practices on the performance of supply chain in the 

transforming manufacturing industry companies in Amman. Community of 

study has been presented by the senior managers and the middle and lower 

management, which amounted to a total (5553) spread between directors, 

assistant directors and heads of departments of (1113) company. The 

sampling unit and Analysis included (361) directors and heads of 

departments working in companies with questionnaires distributed among 

them. (204) questionnaire were collected with (56.5%), and after 

examining the questionnaires to show the extent of validity of the statistical 

analysis, (11) questionnaires were ruled out due to the uncompletion or 

lack of validity. This brings the total number of valid questionnaires to the 

process of statistical analysis to (193) questionnaire with (53.5%) of the 
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total number of questionnaires recovered. The descriptive and analytical 

approach was used to achieve the objectives of the study. 

 
After conducting the analysis of study data and hypotheses; the 

results of the test hypotheses showed that “There is an impact of the human 

resources management practices collectively (recruitment, retention of 

human resources, employee performance) on the performance supply chain 

(responsiveness, efficiency) on the manufacturing companies in Amman”, 

at the level of significance is (α≤0.05). Also, it found that there is no 

impact of the practices of human resources management (training and 

development, compensation) in the performance supply chain 

(responsiveness, efficiency) on the manufacturing companies in Amman at 

the level of significance (α≤0.05). 

The study recommended that the attention of the industrial sectors in 

human resources departments and in particular (training and development, 

and compensation) for their significant impact in improving the supply 

chain and work to develop them. Because of their importance and impact 

on improving performance, improving efficiency and the ability to respond. 

In addition to the need to focus on training and compensation, and work on 

developing them; because of their importance and impact in improving 

performance and raising the efficiency and responsiveness, through the 

preparation of periodic plans and follow-up in order to get a good 

performance for employees, and the need to pursue efforts to the 

performance evaluation of scientific methods through setting goals 

functional for each employee in the beginning of the year and evaluate how 

to achieve these goals. 
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Key words: Human resources, supply chain performance, manufacturing 

industries. 
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 :الفصل األول

 لدراسةامقدمة 

 :تمهید) 1-1(

على نحو خاص، في األلف�ة الثالثة ضغوطا تواجه المنظمات عموما، ومنظمات األعمال 

متزایدة جراء التغییرات الحادة والسر�عة الحاصلة في بیئة العمل التي تع�شها. فمع ظهور موجة 

العولمة واتساع نطاقها في أواخر القرن الماضي، ومع نشوء منظمة التجارة العالم�ة وما ترتب 

مات األعمال، األمر الذي فرض على تلك علیها من نتائج، ازدادت حدة التنافس�ة بین منظ

المنظمات ضرورة ات�اع طرق وأسالیب تفكیر وعمل جدیدة، تمكنها من التعامل مع تحدي التنافس�ة 

الذي تواجهه، من خالل تقد�م أفضل الخدمات والمنتجات، األمر الذي ال یتحقق إال من خالل 

 وجود موارد �شر�ة مؤهلة.

مفهوم ت إلى أن تولي مواردها ال�شر�ة اهتماما خاصا، حتى أن وقد دفع هذا األمر �المنظما

ذات األهم�ة وشائعة التداول في المنظمات من المفاه�م الحدیثة أص�ح إدارة الموارد ال�شر�ة 

، ولما لها من دور إیجابي في العالقة بین المنظمة والعاملین فیها تنظ�متمثل أساس  �اعت�ارها

(فوطة والقطب ل ٕانتاج�ة العماو تحسین الكفاءة االقتصاد�ة و  دة اإلنتاج�ة،تحقیق األداء العالي، وز�ا

2013.( 

 كونهاسلسلة التور�د  إلى جانب ذلك، ومع نها�ات القرن الماضي، ازداد االهتمام أ�ضا بإدارة

تحقیق المیزة التنافس�ة للمنظمات  تلعب دورًا هامًا في ، إلى جانب إدارة الموارد ال�شر�ة،أص�حت

ق�اس أداء المنظمات وقدرتها على ر�ط إدارات منظمات القطاع الصناعي مع البیئة  خاللمن 
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 من على االستفادة األعمال ، وهو األمر الذي �ساعد منظماتالخارج�ة من خالل سالسل التور�د

�شكل كفؤ، و�هدف إلى  السوق  إلى وخدمات منتجات لتقد�م والموارد ال�شر�ة التور�د سلسلة

 سلسلة التور�د، لفاعل�ة مهمة األداء ألن مقای�س السر�عة لمتغیرات الطلب في السوق،االستجا�ة 

وقد . (Charan & Baisya 2008) النظام المطبق في الشركات نجاح مدى على مؤشر وهي

 المهام من واحدة إدارة سالسل التور�د أص�حت ) إلى أنClaes & Lakshman 2012أشار (

 في ال�شر�ة الموارد استراتیج�ة إدارة وأن الشركات، استراتیج�ات تنفیذ في ةأهم� األكثر االستراتیج�ة

 في التور�د استراتیج�ة المنظمة وسلسلة مع نفسها تكیف تكو�ن موارد �شر�ة یتطلب التور�د سلسلة

إلى أن إدارة  (Hohenstein & Hartmann 2014)و�شیر . �استمرار المتغیرة االتجاهات س�اق

التنظ�م�ة االستراتیج�ة  للعمل�ةالذي �أتي كنتاج  عالي�كفاءة األداء التتصف  الفاعلة سلسلة التور�د

 المتغیرة.التي �حركها التفاعل ال�شري في المنظمات ضمن بیئات األعمال 

 :مشكلة الدراسة) 1-2( 

 كًال  تبین أن الحال�ةمن خالل اطالع ال�احث على الدراسات السا�قة المتعلقة �موضوع الدراسة 

 على واضح �شكل ال�شر�ة ركزت الموارد و�إدارة التور�د سلسلة من الدراسات ذات العالقة بإدارة

  للمنظمات. التنافس�ة المیزة تحسین

، إذ الـقـطاع الصـناعـي في األردن من أهم القـطـاعات المؤثـرة في االقـتصـاد األردنـيولما كان  

، 2014ا إلحصاءات وزارة الصناعة والتجارة لعام  وفق) عامال199098عدد العاملین ف�ه ( بلغ

ونظرا لما لهذا المورد ال�شري وإلدارة سلسلة التور�د من دور هام في المساعدة على تحقیق المیزة 

التنافس�ة للشركات العاملة في حقل الصناعات التحو�ل�ة، ونظرا لندرة الدراسات التي �حثت أثر 

أداء إدارة سلسلة التور�د، على حد علم ال�احث، فإن مشكلة  ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في
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الدراسة تمثلت في التعّرف على أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في أداء سلسلة التور�د في 

 :لتال�ةا سئلةاألعن جا�ة شركات الصناعات التحو�لّ�ة في عّمان، من خالل اإل

�أ�عادها (التـوظـیف، التدر�ب  ر�ةـشـبوارد الـإدارة المما مستوى تطبیق ممارسات  .1

في شركات  ال�شر�ة، تقی�م أداء العاملین) االحتفاظ �المواردوالتطو�ر، التعو�ضات، 

 ؟الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

ما مستوى تطبیق إدارة سلسلة التور�د ب�عدیها (االستجا�ة، والكفاءة) في شركات  .2

 ؟الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

ارسات إدارة الموارد ال�شر�ة �أ�عادها (التـوظـیف، التدر�ب والتطو�ر، ما أثر مم .3

ال�شر�ة، تقی�م أداء العاملین) في أداء سلسلة التور�د  االحتفاظ �المواردالتعو�ضات، 

 ؟ب�عدیها (االستجا�ة، والكفاءة) في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

 :ف الدراسةاهدأ) 1-3( 

  :لىإهذه الدراسة  هدفت

�أ�عادها (التـوظـیف، التدر�ب  ر�ةـشـوارد البـإدارة المتحدید مستوى تطبیق ممارسات  .1

في شركات  ال�شر�ة، تقی�م أداء العاملین) االحتفاظ �المواردوالتطو�ر، التعو�ضات، 

 ؟الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

ءة) في شركات تحدید مستوى تطبیق إدارة سلسلة التور�د ب�عدیها (االستجا�ة، والكفا .2

 ؟الصناعات التحو�ل�ة في عّمان
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(التـوظـیف، التدر�ب والتطو�ر، التعو�ضات، أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة تقصي  .3

في أداء سلسلة التور�د في شركات  ال�شر�ة، تقی�م أداء العاملین) االحتفاظ �الموارد

 .الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

 :أهم�ة الدراسة) 1-4( 

 ع أهم�ة هذه الدراسة مـن االعـت�ارات التـال�ة:تن�

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القلیلة، على حد علم ال�احث، التي تطرقت لدراسة أثر  -1

 ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في أداء سلسلة التور�د

للنتائج تعتبر هذه الدراسة مهمة وذات فائدة �النس�ة لمدیري إدارات الموارد ال�شر�ة، نظرا  -2

 التي تمخضت عنها، و�خاصة تلك المتعلقة �الموارد ال�شر�ة

تعتبر هذه الدراسة ذات أهم�ة �النس�ة لمتخذي القرار في منظمات األعمال، نظرا للنتائج  -3

 التي توصلت الیها، والمتعلقة �سالسل التور�د وك�ف�ة تحسین أدائها

، و�سبب النتائج التي توصلت إلیها، تعتبر هذه الدراسة ذات أهم�ة لل�احثین واألكاد�میین -4

 أداء كونها تفتح أمامهم آفاقا جدیدة لل�حث في موضوعي إدارة الموارد ال�شر�ة، وٕادارة

 سالسل التور�د

لشركات مختلف اتطو�ر آل�ة عمل سلسلة التور�د لتعتبر هذه الدراسة مهمة كونها تسهم في  -5

 ااستمرار�تهوالحفاظ على الصناعّ�ة في القطاع 
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 :وفرض�اتها الدراسة أسئلة) 1-5( 

 الفرض�ات كاآلتي: تمت ص�اغة مشكلة الدراسة وأهمیتهابناء على 

01H: :یوجد أثر لممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة (التوظیف، التدر�ب  ال الفرض�ة الرئ�س�ة

 لة التور�دأداء سلس فيأداء العاملین) تقی�م ال�شر�ة،  االحتفاظ �المواردوالتطو�ر، التعو�ضات، 

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة ((االستجا�ة، الكفاءة) في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

 الفرض�ات الفرع�ة التال�ة:  وتنبثق عن هذه الفرض�ة الرئ�س�ة

01.1Hشركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمانل أداء سلسلة التور�دفي یوجد أثر للـتـوظـیـف  : ال ،

 ).0.05α≥لة (عند مستوى دال

01.2H : الصناعات التحو�ل�ة في في أداء سلسلة التور�د لشركات ال یوجد أثر للتـدر�ـب والـتـطو�ر

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (عّمان

01.3H : الصناعات التحو�ل�ة في في أداء سلسلة التور�د لشركات ال یوجد أثر للـتـعـو�ــضات

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (عّمان

01.4Hالصناعات في أداء سلسلة التور�د لشركات ال�شر�ة  لالحتفاظ �الموارد یوجد أثر : ال

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (التحو�ل�ة في عّمان

01.5H : الصناعات التحو�ل�ة في أداء سلسلة التور�د لشركات أداء العاملین لتقی�م ال یوجد أثر

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (في عّمان
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 :نموذج الدراسةأ) 1-6(

 المتغیر التا�ع                    المتغیر المستقل      

 

 

 0H  

 

 

 

 ): أنموذج الدراسة1-1شكل (

 للمتغیر التا�ع Sukati (2012)) للمتغیر المستقل و2013) وزعتري (2013المصدر: من إعداد ال�احث اعتمادا على دراسة فوطة والقطب (

 

 :حدود الدراسة) 1-7(

 تمثلت حدود الدراسة ف�ما یلي:

شركات الصناع�ة التحو�ل�ة في مختلف هـذه الدراسة على ال اقتصرتالحدود المكان�ة:  .1

 .عّمانمدینة في  القطاعات

 والدن�ا المعنّیین الوسطىالـعـلـیـا و  :الدراسة الـمـدیـر�ـن فـي اإلدارات تالحدود ال�شر�ة: شمل .2

 عـلى أكـبر عـدد مـن الـمـوارد الـبـشـر�ـة.سـالسـل الـتـور�ـد و�ـشـرفـون �

هذه الدراسة خـالل الـفصلین الدراسیین من العام الدراسي تم إجراء الحدود الزمان�ة:  .3

2015/2016. 

 ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة

 التوظیف

 التدر�ب

 التعو�ضات

 االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة

 تقی�م أداء العاملین

 أداء سلسلة التور�د

  

 االستجا�ة

  

 الكفاءة
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 محددات الدراسة:) 1-8( 

التي قد تحول دون إمكان�ة تعم�م نتائج الدراسة، ومن  دات الدراسة في الصعو�اتتكمن محد

 ة:محددات هذه الدراس

) كأداة للدراسة، وقد تم توز�عها في وقت زمني Questionnaireتم استخدام االست�انة ( .1

 محدد، مما �عني أن الدراسة سوف تكون منسو�ة إلى تار�خها، ووقت إجرائها فقط.

تعد هذه الدراسة دراسة مط�قة على قطاع الصناعات التحو�ل�ة في مدینة عّمان، مما  .2

 النتائج على القطاعات األخرى. �عني وجوب الحذر قبل تعم�م

�ما أن هذه الدراسة جرت في األردن، فإن تعم�مها على الدول األخرى یتطلب الحذر  .3

 أ�ضا، واألخذ �عین االعت�ار اختالف الظروف البیئ�ة بین الدول.

 :لمصطلحات الدراسة اإلجرائ�ة التعر�فات) 1-9(

 :على النحو التاليو  ـف الـمـصـطـلـحـات إجـرائـیـار�ألغـراض هـذه الـدراسـة، قـام الـبـاحـث بـتـعـ

هي : Human Resource Management Practicesممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة 

مجموعة األنشطة والس�اسات المت�عة من قبل إدارة الموارد ال�شر�ة لتحقیق رسالة المنظمة وأهدافها 

وسیتم ق�اسها في هذه  .بدوره على أكمل وجهنظمة والق�ام ف�ما یتعلق �العنصر ال�شري في الم

الدراسة �المتغیرات اآلت�ة (التوظیف، التدر�ب والتطو�ر، التعو�ضات، االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة، 

 تقی�م أداء العاملین).
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الكفاءات من الموارد � خاللها تزو�د المنظمة هي العمل�ة التي یتم من: Staffing التوظیف

ء الشاغر الوظ�في في مكان معین ضمن ما هو مخطط له وذلك مرورًا �عدد لملال�شر�ة المؤهلة 

 ).6-1وسیتم ق�اس أثره من خالل فقرات االست�انة ( .یبدأ �االستقطاب و�نتهي �التعیینمن المراحل 

االستثمار المستمرة للعنصر ال�شري في المنظمة التي تهدف  �ةهي عمل :Trainingالتدر�ب 

، على صعید الوظ�فة فقط لتكنولوج�ا وتطورات األعمال ول�سدیدة لمواك�ة اإلى إكسا�ه مهارات ج

 ).12-7وسیتم ق�اس أثره من خالل فقرات االست�انة ( .بل تطال األنشطة السلوك�ة أ�ضا

هي كل ما یتقاضاه العامل من دفعات ماد�ة كاألجور أو  :Compensation التعو�ضات

مثل التأمین الصحي وما شا�ه ذلك، حیث أنها من أهم  ةأو خدمات� ،معنو�ة كالتقدیر والترق�ة

عامل إلى الرضا ـمارسات التي من خاللها یتم المحافظة على الموارد ال�شر�ة و�صل بها الـالم

ة ـانـبـتـرات االسـقـالل فــن خـم ـارهـتم ق�اس أثـیـوس .یتهـتاجـین إنـحسـى تـؤدي إلـذي یـي الـفــیـالوظ

)13-18.( 

هي الجهود المبذولة من : Human Resources Retentionالموارد ال�شر�ة � الحتفاظا

في المنظمة لمواصلة عملهم ألطول فترة من لتي یتم من خاللها تشج�ع األفراد ا ملقبل أر�اب الع

وسیتم ق�اس أثره  تلبي احت�اجات العاملین المتنوعة.الزمن، و�كون ذلك من خالل وجود ممارسات 

 ).23-19االست�انة (من خالل فقرات 

من یتم مل�ة التي العهي  :Employees Performance Appraisalالعاملین أداء تقی�م 

إنجازات العاملین خالل فترة معینة مقارنة �معاییر معینة تضعها المنظمة ضمن  قی�مخاللها ت

یل سلوك�اتهم استراتیج�اتها للموارد ال�شر�ة ومتا�عة المرؤوسین من قبل رؤسائهم في العمل وتحل
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وسیتم ق�اس أثره من خالل  .العاملین أداء ة الالزمة لرفع مستو�اتالتخاذ اإلجراءات التصح�ح�

 ).28-24فقرات االست�انة (

 اهو نتاج المراحل التي �مر به: Supply Chain Performance سلسلة التور�دأداء 

لالستخدام  ي �ص�ح من خاللها قا�ًال هائ�ة التالمنتج أو السلعة منذ كونه مواد خام إلى حالته الن

�مراحل اإلنتاج والمراحل اللوجست�ة  ار ق�مة مرو  وما یتأثر من عمل�ات تضیف له ،على أفضل وجه

 وصوًال للمستهلك النهائي وسیتم ق�اس األداء من خالل متغیري االستجا�ة والكفاءة.

السر�ع  التفاعللتكیف و : مدى تفاعل المنظمة وقدرتها على اRresponsivenessاالستجا�ة 

وسیتم ق�اسها من خالل الفقرات  حاجة العمالء ومتطل�ات السوق. مع متغیرات البیئة �ما یلبي

)29-35.( 

مق�اس الحصول على المنتج المناسب في المكان والوقت المناسبین : Efficiencyالكفاءة 

 ).40-36رات (وسیتم ق�اسها من خالل الفق .�أقل تكلفة ممكنةو �الجودة المناس�ة 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السا�قة

 

إدارة الموارد ال�شر�ةمقدمة في   )2-1(  
)2-2( ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة  

)3-2( مفهوم سلسلة التور�د  
)4-2( النشأة والتطور التار�خي لسلسلة التور�د  

)5-2( فوائد وأهم�ة سلسلة التور�د  
تور�دأ�عاد سلسلة ال  )2-6(  

)7-2( أداء سلسلة التور�د  
العر��ة واألجنب�ة الدراسات السا�قة  )2-8(  

)9-2( ما �میز الدراسة الحال�ة عن الدراسات السا�قة  
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 :الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السا�قة

د رسات إدارة الموار اشتمل هذا الفصل على عرض األدب النظري المتعلق �متغیري الدراسة: مما

للدراسات السا�قة العر��ة واألجنب�ة ذات الصلة  تضمن عرضاكما ال�شر�ة وأداء سلسلة التور�د، 

 �موضوع الدراسة وعلى النحو اآلتي:

 الم�حث األول: اإلطار النظري 

 :إدارة الموارد ال�شر�ةمقدمة في ) 2-1(

ا المنظمات لتحقیق رسالتها والوصول أص�ح مورد العنصر ال�شري من أهم الموارد التي تحتاجه

ال �مكن االستفادة من الموارد األخرى،  الكفؤة المؤهلة فإّنه الموارد ال�شر�ة وجود �دون و إلى أهدافها، 

 من خالل طو�رها واالهتمام بهاحیث أص�حت المنظمات �حاجة ماسة إلى الموارد ال�شر�ة وت

 .ت إدارة الموارد ال�شر�ةمارساعمل�ات االستقطاب والتوظیف الكفؤ وغیرها من م

جودة فها ، فقد عرّ إدارة الموارد ال�شر�ة �ن في تحدید مفهومت�اینت وجهات نظر العلماء والمفكر 

 زو�دهانظمة من الموارد ال�شر�ة وتالتي تقوم بتخط�ط احت�اجات الم ها اإلدارة) �أن2014:20(

در�بها وتحفیزها والمحافظة افة إلى ت�المؤهالت والخبرات المطلو�ة وفي الوقت المناسب �اإلض

ي تحتاجها ) �أنها كل العمل�ات التي تتعلق �الموارد ال�شر�ة الت2007:17برنوطي ( عّرفتهاو  .علیها

ها واإلشراف على استخدامها والمحافظة علیها وتطو�رها وتوجیهها لتحقیق ءأي منظمة، و�شمل اقتنا

وتطو�ر  تدر�بو  عمل�ة إكساب�أّنها  Desler (2013)و�عّرفها  .أهداف المنظمة وتطو�رها

 �أنها Daft (2008)و�عّرفها  وسل�مة، صحّ�ة عمل ببیئة وٕالحاقهم الموظفین، وتعو�ض وتقی�م أداء
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 ال�شر�ة الموارد توظیف والتي تتضمن النشاطات �مجموعة من الق�ام عن المسؤولة اإلدارة

على أكمل  وتطبیق س�اساتها المنظمة اتیج�اتاستر  لمواك�ة وتدر�بها وتطو�رها والمحافظة علیها

 وجه.

اءة اإلنتاج�ة ـق كفـیـتحق ) حول2011كما یذكر ع�اس (هدف إدارة الموارد ال�شر�ة  یتمحور

الجید، وٕایجاد الدافع�ة والرغ�ة في  تو�اتهم وقدراتهم المهن�ة وأدائهمللقوى العاملة من خالل رفع مس

ي: ـد وهـیـتحقیق معادلة مستوى األداء الج الهدف حولر حیث یدو  ،العمل واالنتماء للمنظمة

الرغ�ة، حیث تسعى لتقو�ة وتدع�م طرفي المعادلة؛ مما یؤدي إلى رفع المستوى المطلوب  xدرة ـقـالم

 من األداء وتحقیق كفاءة إنتاج�ة عال�ة.

نشطة أن إدارة الموارد ال�شر�ة هي اإلدارة المسؤولة عن تطبیق األومن هنا یرى ال�احث 

لألداء، وذلك من  توظیف وتدر�ب وتطو�ر وتقی�موالس�اسات المتعلقة �الموارد ال�شر�ة ووظائفها من 

 وجهة نظر الشركة وما یتماشى مع رسالتها وأهدافها.

 :ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة) 2-2(

 ة، وتحلیلبتخط�ط الموارد ال�شر� إدارة الموارد ال�شر�ة ممارسات Bernardin (2007) �عّرف

ف�ما �شیر  ،ت والمنافع، وتقی�م األداءوالتعو�ضا وتصم�م العمل، والتوظیف، والتدر�ب والتطو�ر،

أنها مجموعة من االستراتیج�ات تتضمن: استراتیج�ة تكو�ن الموارد ال�شر�ة، � )2009( السالم إلیها

 Werner)ى رـ املین. و�ـأة العـافــض ومكـو�ــعـ�ة تـیجـتراتـر�ة، واسـشـموارد البـ�ة إدارة أداء الـجـیـراتـتـواس

أن نشاطات إدارة الموارد ال�شر�ة تنحصر �التخط�ط والتحلیل الوظ�في والتوظیف،  (2012

�أّنها مجموعة النشاطات  Heneman (2011)و�ذكر  .لتدر�ب وٕادارة األداء والتعو�ضاتوا
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�ة موضع التنفیذ موجهة نحو تحسین والوظائف التي من شأنها أن تضع استراتیج�ات الموارد ال�شر 

 أداء العاملین وتعز�ز مهاراتهم من أجل تحقیق أهداف المنظمة االستراتیج�ة.

في توج�ه الموارد ال�شر�ة إن العالقة بین ممارسات الموارد ال�شر�ة واإلنتاج�ة بدأت تأخذ تأثیرها 

مفهوم الموارد ال�شر�ة �اإلضافة إلى ذلك أص�ح و  ).2013ما أشار زعتري ( نحو األداء حسب

التنظ�م�ة،  من اإلدارة االستراتیج�ة حیث أنها أص�حت جزءاً اإلدارة االستراتیج�ة  حقل ضمن یندرج

 .التنفیذ�ةمن وظائف مدیري اإلدارات  ل�س ذلك فحسب بل جزء

في وقتنا  الموارد ال�شر�ة تشكل تحوال مهمالمفاه�م الحدیثة ل ) إلى أنّ 2012�شیر القاضي (

و�شیر ال�احثون إلى والمؤسسات العامة والخاصة. في المنظمات  من دور مهماضر لما لها الح

 في إدارة الموارد ال�شر�ة. من ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة ذات التأثیر الم�اشر عةمجمو 

) أن ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة �مكن تصن�فها على أساس 2010العزاوي وجواد (یرى 

 وهي: أساس�ة،ات ثالث ممارس

ل�شر�ة في إدارة الموارد ا قسم بها األعمال التي �قوموهي  االختصاص�ة:الممارسات  .1

ه هذوتختلف  الخاص.لقطاع اعام أو اللقطاع لة المنظمة تا�عالمنظمة سواء كانت 

وخصائص  ،، وحجم المنظمةلفلسفة اإلدارة العل�ا االممارسات من منظمة ألخرى ت�ع

�التوظیف والتخط�ط والتقی�م هذه الممارسات  وتتمثل ة العاملین فیها.وكفاء العمل،سوق 

 وتحدید التعو�ضات ومتا�عة خطط التدر�ب والتطو�ر.

وهي الممارسات التي تحتاجها إدارة الموارد ال�شر�ة إلنجاز أعمالها  اإلدار�ة:الممارسات  .2

 ووظائفها االختصاص�ة.
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ة في دارات العامّ لعاملین وكافة اإلالمشورة ل�م والمتمثلة بتقد ار�ة:االستشالممارسات  .3

المنظمة سواء من الناح�ة القانون�ة أو الفن�ة، �اإلضافة إلى اقتراح التحسینات وتطو�ر 

التعل�مات واألنظمة المتعلقة �العاملین من أجور وحوافز وخدمات وظروف عمل 

 .وغیرها

هي مجموعة األنشطة والس�اسات ومن هنا یرى ال�احث �أن ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة 

المت�عة من قبل إدارة الموارد ال�شر�ة لتحقیق رسالة المنظمة وأهدافها ف�ما یتعلق �العنصر ال�شري 

الممارسات تناول ال�احث خمسة من وفي هذه الدراسة  .في المنظمة والق�ام بدوره على أكمل وجه

 الصناعات التحو�ل�ة. ر�د في شركاتداء سلسلة التو في أ أن لها أثراالتي یرى من خاللها 

 :التوظیف) 2-2-1(

عمل�ة الحصول على العدد والخل�ط المناسب من الموارد ال�شر�ة،  �أنه Byars (2006) �عرفه

وتبدأ عمل�ة  .حیث تتم هذه العمل�ة في ضوء عمل�ة التحلیل الوظ�في، وتخط�ط الموارد ال�شر�ة

شطة المعن�ة بجذب األعداد المؤهلة من المرشحین التوظیف �االستقطاب، وتتضمن سلسلة األن

مرحلة یتم ممارستها والتي تبدأ �التي  العمل�ة اه) �أن2010دّرة والص�اغ ( و�عّرفها .�فة معینةلوظ

عن الوظائف الشاغرة وترغیب من تنطبق الفترة التي یتم فیها اإلعالن هي و  ؛ارواالخت�االستقطاب 

واخت�ارهم عن طر�ق المقابلة أو  ب للعمل في تلك المنظمةعلیهم شروط اإلعالن للتقدم �طل

من المرشحین الخت�ار األفضل ، والذي یهدف بذلك إلى إمداد المنظمة �مجموعة امتحانات تحر�ر�ة

) االستقطاب �أنه األنشطة الممارسة من 2010و�عرف الكساس�ة (، منته�ة �عمل�ة التعیین. منهم

ومن  قطاب الموارد ال�شر�ة المتمیزة، والحرص على اخت�ار الكفاءات.قبل إدارة الموارد ال�شر�ة الست

ا اإلعالن لتوفیر مصادر الموارد ال�شر�ة المالئمة مهنا فإّن هناك مصدر�ن أساسیین یتم من خالله
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 خاصوجود نظام معلومات دقیق على  هما: مصادر داخل�ة، كالترق�ة من الداخل حیث �عتمد ذلك

ر الكفاءات الموجودة داخل المنظمة، والمصدر اآلخر هو المصادر الموارد ال�شر�ة لحص�

مكاتب التوظیف والجامعات و اإلعالن عن طر�ق وسائل اإلعالم، و الخارج�ة، كالطل�ات الشخص�ة، 

نقا�ات العّمال والمؤسسات المهن�ة والتوص�ات التي تأتي من قبل العاملین في و والكل�ات والمعاهد، 

 المنظمة.

) 2014ار تأتي مرحلة التعیین والتي �عرفها جودة (ء من عملیتي االستقطاب واالخت�تها�عد االن

�عد ما تم استقطاب  عملیتي االستقطاب واالخت�ار.�أنها المكملة لعمل�ة التوظیف حیث أنها نتاج 

ته �ار أنسبهم تأتي عمل�ة ضم المتقدم في المكان المناسب الذي یتناسب مع مؤهالتاألكفاء واخ

 فیها یتم التي ) �أنها المرحلة2010فات شغل الوظ�فة المطلو�ة. و�عرفها دّرة والص�اغ (ومواص

 الوظ�فة لشغل اخت�اره تم ما �عد المناسب المكان في المناسب الرجل لوضع التعیین قرار اتخاذ

 وتأتي خطوات التعیین في تقد�م عرض عمل وتوق�ع العقد وم�اشرة العمل وتقی�م الموظف .المناس�ة

 خالل فترة التجر�ة ومن ثّم تثبیته في الوظ�فة.

خالله تزو�د  یتم من إذ ،یرى ال�احث �أن التوظیف عامل مهم للمنظمةو�ناء على ما سبق 

الكفاءات من الموارد ال�شر�ة المؤهلة لملء الشاغر الوظ�في في مكان معین ضمن ما هو � المنظمة

 .في أقسام المنظمةمخطط له 

 ):2010على النحو التالي (دّرة والص�اغ، ل عمل�ة التوظیف �مكن تلخ�ص مراحو 

 تحدید االحت�اجات من الموارد ال�شر�ة. .1

 اإلعالن والترغیب. .2

 تلقي الطل�ات من المتقدمین. .3



17 
 

 عاد غیر المؤهلین.�فحص الطل�ات وتحدید المرشحین واست .4

 تحدید طرق االخت�ار للمرشحین. .5

 ت�عاد ال�عض.إعداد قائمة �أسماء المرشحین للتعیین واس .6

 إعداد قائمة �أسماء المقبولین للوظائف المعلن عنها. .7

 صدور قرار التعیین. .8

 التوج�ه. .9

 فترة االخت�ار والتثبیت في الوظ�فة. .10

  :التدر�ب) 2-2-2(

العاملین  زو�دوالتي تهدف إلى تا التدر�ب �الجهود المخطط له Mondy (2012( عرف�

مال التي �قومون بها في الوقت الحاضر. أما التطو�ر فیتجاوز والمهارات المتعلقة �األع المعارف�

الكساس�ة  هو�عّرف ة المتعلقة �المستقبل وعلى المدى ال�عید.العامّ ي لیتم توس�ع المهارات ما هو آن

�أنه أنشطة إدارة الموارد ال�شر�ة التي تعنى �مساعدة العاملین على تنم�ة المهارات ) 2010(

التشج�ع على عقد المؤتمرات و وظ�ف�ة لدیهم، مثل: تحدید احت�اجاتهم التدر�ب�ة، والمعارف والقدرات ال

 ما�عرفهو  وابتعاثهم للخارج لنقل المعرفة وت�ادل الخبرات، واالطالع على التجارب الناجحة.

Dessler (2013) التي األساس�ة المهارات� الحالیین أو الجدد الموظفین تزو�د �أنهما عمل�ة 

وحتى یتحقق الهدف من عملیتي التدر�ب  حسب حاجته. كلٌّ  وظائفهم ألداء اإلیه �حتاجون 

ما تم تعلمه واكتسا�ه من مهارات وقدرات أثناء التدر�ب إلى التطبیق الفرد والتطو�ر ال بد وأن ینقل 

 .العملي أثناء أداء المهام والواج�ات الوظ�ف�ة
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لعنصر ال�شري في المنظمة �االمستمرة االستثمار  ةعمل� اال�احث عمل�ة التدر�ب �أنه�عّرف و 

و�الرغم من تنوع  .التي تهدف إلى إكسا�ه مهارات جدیدة لمواك�ة التكنولوج�ا وتطورات األعمال

وتعدد المفاه�م والتعار�ف الخاصة �التدر�ب إال أنها في النها�ة تشیر إلى معاني محددة وواضحة. 

موارد ال�شر�ة �المهارات المحددة و�المعارف الخاصة فالتدر�ب �قوم �االهتمام �شكل أساسي بتزو�د ال

ل�ساعد الموارد ال�شر�ة على تصح�ح  طو�رالتي �كون دورها األساسي هو تحسین األداء والت

 األخطاء في مجال أعمالهم ووظائفهم.

 ):2014وتكمن أهم�ة تدر�ب الموارد ال�شرّ�ة �الفوائد التي �مكن تحق�قها كما أوردها جودة (

 نتاجّ�ة الموظف نتیجة ز�ادة معارفه وتطو�ر مهاراته.رفع ا -1

 تقلیل معدل األخطاء المرتك�ة أثناء العمل مما یؤدي إلى رضا العمالء. -2

رفع معنو�ات الموظفین نتیجة رفع قدراتهم وتطو�ر مهاراتهم مما یؤدي إلى تقلیل معدل  -3

 العمل. فيالدوران 

 ز�ادة الثقة بین المدیر والعاملین. -4

 ت�ادل اآلراء. علىة العاملین تطو�ر قدر  -5

 اإلسهام في إشعار الموظف �االستقرار الوظ�في. -6

 ألن الموظف المتدرب یتقن عمله.تقلیل حجم اإلشراف اإلداري  -7

 حل المشكالت وفق أسس علمّ�ة. علىتحسین قدرات الموظفین  -8
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 :التعو�ضات) 2-2-3(

فآت والمنافع غیر المال�ة التي تقدمها جم�ع الدفعات المال�ة والمكا �أنها Casio (2013( عرفها�

 .افظة على ما هو متوفر في المنظمةالمنظمة للعاملین �غرض جذب الموارد ال�شر�ة المؤهلة، والمح

�أنها من أهم العناصر المؤثرة في جذب واستقطاب الموارد ال�شر�ة  Gupta (2009) و�ذكر

) �أنها إجمالي 2012یر إلیها القاضي (و�ش .والحفاظ علیها ومنعها من ترك العمل لدى المنظمة

اإلیرادات التي یتقاضاها الموظف على شكل مردودات مادّ�ة أو معنوّ�ة والتي تستخدمها المنظمات 

 .یز أداء الموظفین وتحقیق أهدافهامن أجل تحف

جذب أفضل الموارد ال�شرّ�ة والحفاظ  في تكمن التعو�ضات أهمّ�ةأّن من هنا یرى ال�احث و  

 امحفز كونها م، و ة التعلّ على دافع�ة األفراد للنمو والتطور واالستمرار �عمل�ّ  تأثیرهاو  وتحفیزها علیها

كل  �أنها و�عّرفها ال�احث .سلسلة التور�د والمنظمة ككل ة والسعي لتحسین أداءلمز�د من اإلنتاج�

خدمات�ة مثل التأمین ما یتقاضاه العامل من دفعات ماد�ة كاألجور أو معنو�ة كالتقدیر والترق�ة أو 

الصحي وما شا�ه ذلك، حیث أنها من أهم الممارسات التي من خاللها یتم المحافظة على الموارد 

 .ال�شر�ة و�صل بها العامل إلى الرضا الوظ�في الذي یؤدي إلى تحسین إنتاجیته

. تعو�ضات مال�ة وتعو�ضات غیر مال�ة ) من2014جودة (ما أورد تتكون التعو�ضات �حسب 

التعو�ضات المال�ة إما أن تكون تعو�ضات مال�ة م�اشرة وقد تكون تعو�ضات مال�ة غیر م�اشرة 

(امت�ازات) وسیتم تفصیلها �الجدول التالي والذي یبین التعو�ضات التي یتم تقد�مها للموظفین من 

 منظور معاصر:
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 ): التعو�ضات التي تقدم للعاملین1-2( الجدول

ألساسّ�ة للتعو�ضات، حیث یذكر دّرة والص�اغ إّن األجور والرواتب تعتبر أهم المكونات ا

 ) األس�اب وراء أهمیتها كالتالي:2010(

 تشجع وتحفز األجور والرواتب العاملین لمز�د من األداء الجید واإلنتاج�ة العال�ة. -1

عن  للعاملین من خالل تعو�ضهم مادّ�اتساعد في تخفیف االضطرا�ات والتوتر النفسي  -2

 اقاتهم.االستثمار في قدراتهم وط

 العاملین إلمكان�اتهم �العمل. مقابل توظیفتمّثل األجور والرواتب العائد الملموس  -3

 :الموارد ال�شر�ة� حتفاظاال) 2-2-4(

أنشطة الموارد ال�شر�ة المتعلقة ب�قاء العاملین لفترات طو�لة  �أنها) 2013زعتري ( �عرفها

�أنها ) 2010. و�عرفها الكساس�ة (لواالهتمام �التخصصات الفر�دة وتخف�ض معدل دوران العم

األنشطة التي تقوم بها إدارة الموارد ال�شر�ة لتحافظ على إ�قاء العاملین المتمّیز�ن لفترة طو�لة، 

 واالهتمام �العاملین �التخصصات الفر�دة، وتقلیل معدل الدوران، وتكو�ن بیئة عمل مناس�ة للجم�ع.

 مال�ة
 غیر مال�ة

 غیر م�اشرة ةم�اشر 

 األجور والرواتب

 الحوافز المال�ة

 الضمان االجتماعي

 التأمین الصحي

 السكن المجاني

 أقساط المدارس والجامعات

 المشاركة �األر�اح

 منح أسهم مجان�ة للموظف

 تنوع مهام العمل

 االستقالل�ة �العمل

 ظروف العمل

 العمل المرن 



21 
 

ٕانجاز األداء المؤسسي على أفضل وجه و�تم تحقق وحتى یتم تحقیق أهداف المنظمة المرجوة و 

لذلك یجب أن یتم تنمیته و ؛  بد من االحتفاظ �المورد ال�شري اإلبداع في إدارة الموارد ال�شر�ة، ال

 ) في دراسته كما یلي:2013تنم�ًة مستدامة �عّدة طرق كما ذكرها زعتري (

  :حضور الندوات والمؤتمراتو ، ارجاالبتعاث للخو ، التدر�ب المستمرالتأهیل، وذلك من خالل ،

 .�المعلومات توفیر مصدر غني، و تشكیل اللجان وفرق العملو 

  تفو�ض وتوز�ع المشرفین في و ، توفیر دلیل التعل�مات والصالح�ات ذلك من خالل:التفو�ض، و

التقی�م المستمر ألداء ، و �ض موظفین مؤهلین للتعامل مع الجمهورو تفو ، أنحاء المؤسسة

 .المفوضین

  الق�اس المستمر لرضا العاملینو ، استحداث جائزة الموظف المثالي ذلك من خالل:التقدیر، و ،

 .التغذ�ة الراجعة من الموظفینو ، تقی�م المرؤوسین لرؤسائهمو 

ومن هنا �عرف ال�احث االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة على أنها الجهود المبذولة من قبل أر�اب 

تم من خاللها تشج�ع العاملین في المنظمة لمواصلة عملهم العمل والمدراء والعمل�ات التي ی

ألطول فترة من الزمن، و�كون ذلك من خالل وجود ممارسات تلبي احت�اجات العاملین 

 المتنوعة.

 :العاملینأداء تقی�م ) 2-2-5(

العمل�ة التي تتضمن ق�اس وتقی�م نتائج أداء العاملین  األداء أنهتقی�م  Werner (2012)عّرف 

ا �قومون �ه من أعمال. و�رت�ط تقی�م األداء �فرص الترق�ة وتوض�ح المسار الوظ�في، و�عتبر وم

حافزا لمز�د من التعلم والتطور لمواك�ة المتطل�ات األوسع، واألكثر تعقیدا للوظائف األعلى في 
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 Desslerو�عرفه  .السلم اإلداري، والمحافظة على العاملین في المنظمات وتجنب هدر العقول

  المت�عة. األداء لمعاییر اوفق ألدائه السابق أو/و الحالي الموظف �أنه تقی�م (2013)

بتقی�م  الخاصة �ات المستمرةلتلك العم تقی�م األداء �أنه) 2008العامري والغالبي ( و�عرف

 النتائج وٕادارة السلوك في مكان العمل، وأن األداء �عتبر أحد العناصر المستخدمة لالرتقاء بجودة

مصداق�ة وموثوق�ة  �عد مراعاةوتأتي عمل�ة التقی�م هذه  قاء �مفهوم إدارة الجودة الشاملة.العمل لالرت

 ي:التال في الجدول األدوات واألسالیب المستخدمة لتحقیق هدفین رئ�سیین، والتي �مكن توض�حها

 

إدارة الموارد تقی�م أداء العاملین �عتبر من أهم وظائف  أن )2013في حین یرى الكساس�ة (و 

جهود المدیر�ن؛ وذلك لما ألداء العاملین من أثر في  هاال�شر�ة ومن أهم المحاور التي تنصب حول

من الضرورات  ى رفع مستوى األداء وتحسینهالعمل عل إنّ ف هداف المرجوة ألي منظمة،األتحقیق 

وهذا یجعل من  �ة العمل.مثل للموارد ورفع إنتاجالتي �قوم بها هذا الدور في تحقیق االستخدام األ

�شیر إلى عمل�ة تحسین األداء ضرورة ال بد منها ابتداء من أداء األفراد مرورًا �المنظمة ككل، مما 

 مت�ادلة بین جم�ع أطراف المنظمة. وجود عالقة

ل وذلك لتداخ )2010حسب ما أورد دّرة والص�اغ (تعتبر عملّ�ة تقی�م األداء عملّ�ة معّقدة �

لذلك یجب على مقّ�مي األداء من المدراء والمشرفین في إدارات  قوى والعوامل فیها.الكثیر من ال
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ا، وأن �قوموا بخطوات منطقّ�ة حتى تحقق تلفة أن یخططوا لها تخط�طا جّیدالموارد ال�شرّ�ة المخ

 :خالل ات�اع الخطوات التال�ةعملّ�ة التقی�م أهدافها، ومن 

 استعراض المتطّل�ات القانونّ�ة. -1

 اء تحلیل الوظائف.إجر  -2

 تطو�ر أداء التقی�م. -3

 اخت�ار المالحظین (المق�ِّمین). -4

 تدر�ب المالحظین (المق�ِّمین). -5

 ق�اس األداء. -6

 تزو�د الموظفین بنتائج التقی�م. -7

 وضع أهداف التقی�م في ضوء النتائج. -8

 منح الثناء أو الجزاء نتیجة تقی�م األداء. -9

من خاللها تقدیر إنجازات یتم مل�ة التي الع ء، �أنهاومما سبق �عرف ال�احث عمل�ة تقی�م األدا

العاملین خالل فترة معینة مقارنة �معاییر معینة تضعها المنظمة ضمن استراتیج�اتها للموارد 

ال�شر�ة ومتا�عة المرؤوسین من قبل رؤسائهم في العمل وتحلیل سلوك�اتهم التخاذ اإلجراءات 

 .لینالتصح�ح�ة الالزمة لرفع مستو�ات العام

أداء المنظمات ودورها في مواك�ة التطور،  ة الموارد ال�شر�ة وممارساتها فيونظرا ألهم�ة إدار 

 �شر�ة التي من شأنها ز�ادة كفاءةممارسات إدارة الموارد الأثر فقد أتت هذه الدراسة للتعرف على 

 .في مدینة عّمانفي كثیر من الشركات الصناع�ة التحو�ل�ة وتطو�ر مفهومها ر�د أداء سلسلة التو 



24 
 

 سلسلة التور�د:مفهوم ) 2-3(

لسوق والتفاعل مع اأنها عمل�ة تهدف إلى رفع الكفاءة � سلسلة التور�د Hugos (2003( عرف

المستهدف، من خالل الق�ام بتنسیق اإلنتاج والمخزون وتوفیر التسه�الت وت�سیر عمل�ات النقل بین 

) سالسل التور�د على أّنها عملّ�ة التتا�ع في 2009( وعّرف الرفاعيالمشاركین في سلسلة التور�د. 

اإلنتاج إلى عملّ�ة التسل�م  التي یتم العمل بها بدءًا منو ف وأنشطة المنظمات من تسه�الت ووظائ

 النهائي للسلعة أو الخدمة، حیث یبدأ التتا�ع من الموردین وكافة العملّ�ات إلى العمیل النهائي.

تعمل التي معقدة من العمل�ات والعالقات ات �أنها ش�ك Ellram and Cooper (2014)فها و�عرّ 

 واحت�اجاتلتوفیر سلع وخدمات ذات فاعل�ة أكبر لتحقیق رغ�ات  الشركات ب�عضها على ر�ط

 Value Chain�طلق أح�انا مصطلح سلسلة الق�مة أنه  Stevenson (2002) ونّوه الز�ائن.

و�قصد �ه أن الق�مة تضاف للسلع  Porter المعلى سلسلة التور�د، وهو مصطلح أوجده الع

 .والخدمات أثناء مرورها �المراحل المختلفة لسلسلة التور�د

) سلسلة التور�د �أنها النظام أو العمل�ة االستراتیج�ة المكونة من 2013�عرف عبیدات (

إلى العمالء،  الموردین والمصنعین والموزعین والعمالء والتي تتدفق المواد من خاللها من الموردین

والمعلومات تتدفق في جم�ع االتجاهات، والتي تهدف في النها�ة إلى تكامل العمل�ات في المنظمة 

فیذكر أنها االستراتیج�ة التي یتم من  ا �النس�ة إلدارة سلسلة التور�د،أمّ  المنشود.لتحقیق أدائها 

ن خاللها إدارة المراحل التي �مر ها تكامل أطراف السلسلة المختلفة، وهي العمل�ات التي یتم مخالل

 .الموردبها المنتج أو الخدمة والتي تشمل المستهلك النهائي ممتدة إلى 

أن سلسلة التور�د هي مصطلح �ستخدم لتوصیف كل العناصر  )2012و�رى البرازي (

لوقت والعمل�ات المتداخلة والالزمة لضمان الكم�ة المناس�ة من المنتج في األماكن المناس�ة وفي ا
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شركات البرمج�ات واالستشارات تضع برمج�ات العدید من المناسب و�أقل كلفة ممكنة، وأن 

للوصول إلى إدارة سالسل التور�د المعقدة للشركات الكبیرة وفق مدخل التكلفة والعائد لتعظ�م ق�مة 

ا�ة یتكون نظام معقد للغأنها  Zhao (2002وعرفها ( .ور�د لدیها وعوائد كبیرة ومتعددةسلسلة الت

المواد الخام والمصنعین والقائمین على عمل�ة التجم�ع والموزعین وتجار التجزئة، �حیث  من موردي

. السلسلة من أجل تحقیق طلب الز�ون یتم تدفق المعلومات واالحت�اجات بین عناصر 

�أنها مجموعة من الشركات أو وحدات األعمال المستقلة �حد ذاتها   Lambert (2005)وعرفها

وعرفها  .ولكنها تتفاعل وتتكامل معا ابتداء من المورد األساسي للمواد الخام وانتهاء �العمیل النهائي

�أنها مجموعة متكاملة من األنشطة والفعال�ات المتكررة التي تمر �مراحل متعددة  )2007حنفي (

مراحل والقنوات، و الخدمة أثناء مرورها بتلك الأمختلفة، �حیث تضاف ق�مة للسلعة  وقنوات أعمال

ا ووفقً  .حتى تصل للز�ون كسلعة مكتملة ذات ق�مة تحقق له المنفعة، و�التالي یتحقق رضى الز�ون 

) فإن سلسلة التور�د هي اآلل�ة التي تستخدمها الشركة إلیجاد التكامل بین 2009 (لتعر�ف حسان

رض تعظ�م الق�مة لمنتجاتها مجمل أعمالها، ابتداء من الموردین وانتهاء �الز�ون النهائي، وذلك �غ

أن إلى  Mora-Mong (2007)وأشار  .من خالل ضمان تدفق السلع والخدمات �كفاءة عال�ة

أغلب التعر�فات التي تناولت سلسلة التور�د تشترك �مجموعة من الصفات، فقد تناولت وجود ش�كة 

أّما نجیب  .للز�ون  دممتكاملة من الشركاء یتفاعلون معا إلضافة ق�مة للسلع والخدمات التي تق

) فقد عّرفها �أّنها ش�كة تفاعل�ة تتكون من وحدات أعمال متنوعة تحتوي منظومة من 2015(

العمل�ات المختلفة بهدف اضافة ق�مة للسلعة أو الخدمة، وتحقیق منفعة لجم�ع األطراف المشاركة 

 في تكو�نها.
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�مر بها  مل�ات التياألنشطة والع جم�ع �أنها سلسلة التور�د�عرف ال�احث ما سبق  و�ناء على

وقنوات االتصال ما  عبر القنوات الصناعّ�ة  إلى المستهلك النهائيلمنتج منذ مراحله األولى وصوالا

، �اإلضافة إلى ش�كة التفاعالت التي أدت إلى إضافة ق�مة للسلعة لنیل رضا بین المصّنع والعمیل

 الز�ائن.

 لة التور�د:سلسل والتطور التار�خي نشأةال) 2-4(

) 2013حمد ( یوّضح إذن�ة، لحرب العالم�ة الثااإلى تعود البدا�ات األولى لمفهوم سلسة التور�د 

مداد الجیوش �الغذاء إبرامج عسكر�ة مرنة لضمان  إنشاء تم عندما أّن نشأة هذا المفهوم كانت

ات بتبني هذا ، ومن ثم أخذت الصناعخالل الحرب العالمّ�ة الثان�ة شكل متواصلواألسلحة �

ومع مرور الزمن عملت صناعات التجزئة على تطو�ر مفهوم سلسلة التور�د  .المفهوم في أعمالها

) أ�ًضا ظهور 2005و�ـؤكـد مصطفى والعـبد ( .ا�ة الكفؤة للمستهلكمن أجل تحقیق االستج

شهدت أكبر ا خالل الحرب العالم�ة الثان�ة التي وجست�ة للمنظمات العسكر�ة وتحدیدالعمل�ات الل

وأدق عمل�ات اللوجست�ك العسكري والتي كان یتم من خاللها نقل اآلالف من المعدات والجنود 

وذكر رفاعي  .واألغذ�ة خالل الحرب، وفي ظّل الثورة الّصناعّ�ة وثورة تكنولوج�ا المعلومات

مع ز�ادة ) أنه في بدا�ات القرن العشـر�ن وقبل وجود الحلول التكنولوج�ة كاإلنترنت، و 2004(

االهتمام �سلسة التور�د، أخذت المنظمات تعمل على تنظ�م العالقات بین عناصر سلسلة التور�د 

من خالل ارت�اطات ورق�ة، فكانت السلسلة الواحدة ضخمة الحجم، ومع الدخول في عصر العولمة 

 لتور�د.ا للعلوم اإلدار�ة المعاصرة بتطو�ر فلسفة سالسل اواالنفتاح أخذت الشركات استنادً 

على تالشي فـكـرة تـقـارب ساعدا ظهور العولمة وتحر�ر التجارة  ) أنّ 2010و�ذكر بن قراط (

أمـاكن اإلنتاج واالستهالك، حیث قامت العمل�ات اللوجست�ة �سـد تلك الفجوة، وأّن الّتقّدم في 
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وتحقیق التوفیر ساعد على تحقیق التكامل بین األنشطة الخاّصـة �اللوجست�ك تكنولوج�ا المعلومات 

 في تكالیف التور�د والتوز�ع.

ما أورده �حسب  لمراحل تطور هذا المفهوم خالل مجموعة من المراحل الزمن�ةوف�ما یلي عرض 

 :)2011فاتح (

 م1975المرحلة األولى: اللوجست�ك المنفصل قبل عام 

 وٕادارة المادي التوز�ع إدارة في خاصةو� المؤسسة وظائف مقتصرة على اللوجست�ك أنشطة كانت

 �صورة ینصب والذي والتوز�ع اإلمداد مكونات كأحد ظهر مفهوم أول ذلك كان حیث المواد،

 والرقا�ة التخز�ن وس�اسات والتخز�ن، النقل، أنشطة بین التنسیق �عمل�ة المنظمة ق�ام على أساس�ة

 هذه وتتمیز ؛مهل مناسب خدمة مستوى  وتحقیق العمالء طل�ات بهدف تلب�ة ،التوز�ع قنوات على

 :منها نذكر ممیزات �عدة الفترة

 العرض. من أكثر الطلب -

 اإلنتاج. هو الرئ�سي القلق مصدر وكان المنتجین، على للز�ائن تأثیر هناك ل�س -

 إیجاد إلى السبق أو ،الجودة تحسینأو  التسل�م، أوقات تقلیل اهتماماته من ل�س المنتج -

 جدیدة. احت�اجات

 النظر دون  الخدمة تكلفة بتخف�ض اللوجست�ك من جزء كل عن ولؤ المس قام الر�ح لز�ادة -

 التحسینات من �سلسلة تتمیز الفترة هذه كانت لذا .األنشطة جم�ع على قراراته تأثیر في

 .الشامل التحسین عن �حثا ول�س المنفصلة
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 م1990-م1975المرحلة الثان�ة: اللوجست�ك المتكامل 

 التوز�ع أنشطة بین والتكامل الترا�ط تحقیق هو الهدف حأص� اللوجست�ك مفهوم استقرار منذ

 أهداف وتحقیق التشغیل احت�اجات تلب�ة على مجاله في كال�  تساعد التي المواد إدارة وأنشطة المادي

 جلأ من واحد، تنظ�مي مكان في والتوز�ع �اإلمداد الخاصة واألنشطة األفراد وتجم�ع المنشأة

 اللوجست�ك تكلفة في مناس�ة ز�ادة المرحلة هذه شهدت كما .كفاءة ثرأك �شكل األنشطة تلك ممارسة

 المدى �عید التخط�ط نحو االتجاهو  المختلفة، اللوجست�ة األنشطة في التخصص في الز�ادة مع

 .اللوجست�ة األنشطة تكلفة في ملحوظ خفض إلى أدى األمر الذي المعلومات بتكنولوج�ا واالستعانة

 م1990وجست�ك المشترك ما �عد المرحلة الثالثة: الل

المقابل وفي المنافسة.  ز�ادة إلى أدى امم الطلب تتجاوز إجمال�ة إنتاج�ة �طاقة الفترة هذه تمتاز

 سمة هو الطلب غموضأّن  أي�ه.  التنبؤ �صعب ياستهالك �سلوك في هذه المرحلة الز�ائن �متاز

ل�س  ولكنه صع�ا أمرا السوق  يف ال�قاء من جعلت األمور هذه كلو  .السوق  ن سماتممهمة 

 :یلي ما ت�اعا السوق  في لل�قاء المؤسسات وكان على مستح�ال،

من أجل دخول سوق جدید، فإّنه یجب إنشاء تحالفات بین  :جدیدة أسواق عن ال�حث •

 .الشركات

 المواد جودة تحسین یجب ، فإّنهالمنتج جودة تحسینمن أجل : المنتج جودة تحسین •

 �ساعد أن �مكن والموردین المنتجین بین فالتعاون  .اإلمداداتو  �طةالوس والسلع الخام

 .الهدف هذا تحقیق في
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 من یخفض أن والعمیل المورد بین التعاون  إّن من شأن :المنتجات تكلفة تخف�ض •

 العمالة، تكالیف فیها تكون  التي البلدان عن ت�حث فالشركات .الطرفین لكال التكالیف

 والحد التكالیف لخفض أخرى  طر�قة وهناك منخفضة. ضرائبالو  الخام الموادو  الطاقة،و 

 العالقة هذه خالل منو  العمیل مع دائمة عالقة إنشاء وهي الطلب علىال�قین  عدم من

 .التكالیف وخفض المنتج جودة تحسین یتم

 التور�د: فوائد وأهم�ة سلسلة) 2-5(

اإلدارة �علم اإلدارة، ازداد االهتمام  �عد انتهاء الحرب العالمّ�ة الثان�ة، والتقّدم الذي أظهره

والتخط�ط وخاّصة في إدارة سالسل التور�د، وأص�حت قدرتها واضحة في التأثیر على ز�ادة 

) أّن تحسین أداء سلسلة التور�د 2011�رى الكاظمي (و  یرادات وتخف�ض التكالیف ورقابتها.اإل

 هي:شركة �فید في عدة مجاالت متنوعة �ال

 الحصة السوق�ة والمب�عات. �د والتكالیف الرأسمال�ة وز�ادةتور تخف�ض تكلفة ال .1

 التدفقات النقد�ة للشركة. تحسین الر�ح الحدي للمنتج وز�ادة .2

 ز�ادة كفاءة التصن�ع على كافة المستو�ات وٕانجاز األعمال �صورة متمیزة. .3

 اإلسهام في تحقیق عائد أفضل على األصول. .4

 علیهم. تحقیق االتصال �العمالء واالستحواذ .5

 تز�د الق�مة السوق�ة للشركة.�ذلك تحقق التمیز التشغیلي و  .6

التور�د في االقتصاد�ات ) إلى األهم�ة التي تلعبها سلسلة 2014( والكنعاني العليقد أشار و 

ففي ظل االنفتاح والدخول في عصر العولمة، أص�ح موضوع سلسلة التور�د ضرورة  .المعاصرة
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دارة واحدة هدفها إیجاد التكامل بین أنشطتها المختلفة تحت ظل إحتم�ة للشركات حتى تتمكن من 

ة والمهن�ة، واألهم�ة األهم�ة األكاد�م�وتتلخص أهم�ة سلسلة التور�د في المستهلك.  إقناع

موعة من �شتمل موضوع سلسلة التور�د على مج والمهنّ�ة فمن الناح�ة األكاد�م�ة .االقتصاد�ة

جدیدة لل�حث والمعرفة في هذا المجال.  اً لألكاد�میین وال�احثین أبوا� مما �فتح ،العمل�ات اإلدار�ة

% من تكلفة المواد تامة 30 ومن الناح�ة المهن�ة تبرز أهم�ة سلسلة التور�د في كون أن أكثر من

ة للسلع. ومن الناح�ة ضافتها الى الكلف اإلجمال�إالصنع تتولد من قبل إدارات سالسل التور�د و�تم 

اهتماما  قد أبدت الدول الكبرى  تبّین أنّ  Bowersox (1996)و�الرجوع لدراسة  ،ةاالقتصاد�

 العلي( عكس تطورهاتالتحت�ة القتصادها و  مثل البن�ةت اف�ما یخص سالسل التور�د، لكونه اواضحً 

  .)2014 ،والكنعاني

تطب�قها من ضرورة الحاجة إلى  تن�ع أهم�ة إدارة سلسلة التور�د) أن 2006�ذكر الرفاعي (و 

هناك عدة قضا�ا تدفع الشركات إلى ضرورة تبني منهج إدارة سالسل ورة فعالة، حیث أن �ص

 التور�د وهي:

 الحاجة إلى تحسین العمل�ات. .1

 الخارجي.رفع مستو�ات الشراء  .2

 تخف�ض تكالیف النقل. .3

 ز�ادة أهم�ة التجارة اإللكترون�ة. .4

 ز�ادة ضغوط المنافسة واتساع مدى العولمة. .5

 السل التور�د ومن ثم الحاجة إلدارة فعالة للمخزون.تعقید س .6
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 تخف�ضمن خالل  )2006�حسب الرفاعي ( وتتحقق الفوائد األول�ة إلدارة سلسلة التور�د للعمیل

على  أما األثر .ام �عد ذلك یتم تخز�نهث ،المخزون من خالل نقل المنتجات م�اشرة إلى مكان الشراء

شمل ولكنه � یختلف،فاألمر  كأر�اح،تصن�فه �صورة مبدئ�ة  ر�ما �كون أكثر صعو�ة فيف العائد

  یلي:فوائد لكل من العمالء والموردین كما 

معهم. األعمال هو تحقیق االتصال �العمالء والتعامل  عناصرأحد أهم  العمالء: •

ألن السلسلة ب�ساطة تبدأ وتنتهي  ذلك،الشركة على تحقیق  وتساعد إدارة سلسلة التور�د

وذلك من خالل التعرف على رغ�اته والوقت الذي �حتاج ف�ه المنتجات وسرعة  �العمیل،

 توصیل هذه المنتجات إل�ه.

د التكلفة: �مكن أن تخفض سلسلة التور�د التي تتصف �الكفاءة من التكالیف وتز� •

یؤدي إلى تحقیق  ، مماوالمب�عات، وتبني عالقات قو�ة مع العمالء ةالسوق� الحصة

ي یرفع من الق�مة السوق�ة ، األمر الذادة التدفقات النقد�ة للشركةز� ، �معنىوفورات

  .لألسهم

تؤكد �صورة إیجاب�ة على خمسة  سلسلة التور�د إّن النظرة المثال�ة إلىالق�مة السوق�ة:  •

 التكلفة،وتخف�ض  المب�عات،نمو ( :هيو  ،الق�مة السوق�ة تحقیق عناصر تقود إلى

الشر�حة الضر�ب�ة و  متمیزة،ٕانجاز األعمال �صورة و تة، ألصول الثابلاالستخدام الكفؤ و 

فإن الكم�ة المناس�ة من المنتجات  �الكفاءة،وفي سلسلة التور�د التي تتصف المحددة). 

ألن العمیل یجد ما  اونظر  فعة.مرتعنها مب�عات  ناتجا السوق،تتحرك �سرعة نحو 

 ممكن ب�عها.المن مب�عات  �حتاجه عندما یتجه إلى الشراء فإن المخازن ال تفقد أ�ة
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في سلسلة التور�د المثلى فإن التكالیف الرأسمال�ة مثل تكالیف  الرأسمال�ة:التكالیف  •

  األدنى.تشغیل المصانع والمخازن تكون عند حدها 

فإن اإلدارة الفعالة لسلسة التور�د  التكالیف،�اإلضافة إلى تخف�ض  الرأسمال�ة: وفوراتال •

ق�ض. للشركة، ألن المخزون سیتحول �صورة فور�ة إلى أوراق  تعظم رأس المال العامل

على  ا إیجاب�اخزون إلى النقد�ة سیؤثر تأثیر هذا التحول للمفإّن  مال�ة،ومن وجهة نظر 

 الق�مة السوق�ة للشركة.

تور�د متكاملة �عمل على  وجود سلسلة سلسة التور�د أنّ أهمّ�ة  ذكر حول مایتضح من خالل 

 اتلشركف المرجّوة لقیق األهداساس�ا في تحأعد محورا ��ة اإلنتاج�ة وأدائها، كما العمل كفاءةرفع 

الحصة السوق�ة  وز�ادة ،رضاء الز�ائنإ كخفض التكالیف التشغیل�ة، وتحسین جودة المنتجات، و 

 .  وغیرها

 أ�عاد سلسلة التور�د:) 2-6(

 :ية لسلسلة التور�د هأر�عة أ�عاد أساس�ّ ) 2013الحواجرة (یذكر  

�أنها العالقة طو�لة األجل أو الدائمة بین المنظمة  تعرف :د االستراتیج�ةكة المورّ اشر  -أ

وتحقیق منافع  ،وموردیها، بهدف رفع سو�ة القدرات االستراتیج�ة والتشغیل�ة لطرفي العالقة

مستمرة، وذلك من خالل تعز�ز التنسیق المشترك في العدید من المجاالت مثل العمل�ات 

في التخط�ط  تتمثل وال�حث والتطو�ر واإلنتاج. وهي تحقق فائدة بین الشركاء التشغیل�ة

كما أنها تساعد المنظمات في رفع الكفاءة مع عدد قلیل  بینهم،والعمل على حل المشكالت 

إن الشراكة االستراتیج�ة مع . طاخت�ارهم على أساس التكلفة فق محدود من الموردین الذین تمّ 

 .نظر�ة الموارد �مثا�ة قدرة الشركة على تنسیق وتكامل الموارد المورد من وجهة نظر
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و�ناء تعرف �أنها الممارسات المستخدمة بهدف إدارة شكاوى العمالء و  عالقات العمالء:  -ب

ممارسة تبرت عالقات العمالء وقد اع .وتحسین مستو�ات الرضا لدیهم ،قو�ة معهم عالقات

حیث أنها تؤثر في نجاح جهود وأداء إدارة  من ممارسات إدارة سالسل التزو�د، رئ�سة

وفي ظل المنافسة العالم�ة وتصم�م المنتجات وفقًا لمتطل�ات العمالء، فإن  التزو�د.سلسلة 

في نجاح الشركات، مما �مكنهم من  دورا مهماإدارة العالقات مع الشركاء والعمالء تلعب 

وتقد�م ق�مة مضافة  ،ى والء العمالءتقد�م منتجات متمیزة مقارنة �المنافسین، والمحافظة عل

 مرتفعة للعمالء.

لى مدى التواصل ونشر المعلومات بین �شیر إتشارك المعلومات  إنّ  تشارك المعلومات:  -ج

وٕالى إمكان�ة الوصول  ،السوق والمنتج ومعلومات العمالء شركاء سلسلة التزو�د �ما یخص

متا�عة مرور المنتجات والطل�ات  إلى الب�انات الخاصة بین الشركاء بهدف مساعدتهم في

 ضمن مختلف عمل�ات سلسلة التزو�د.

في قدرة سلسلة  امهم ار تشارك المعلومات مع العمالء �مثل عنصّن أ �ضاف إلى ذلك،    

تشارك المعلومات �سمح بتوفیر المعلومات وجعلها متاحة وواضحة  كما أنّ ، التزو�د

سرعة ودقة قرارات الشركة التي تترجم  علىعد رى في سلسلة التزو�د مما �سالألطراف األخ

عمل�ة  نّ ) إلى أ2015. وعالوة على ذلك، أشار نجیب (تنافس�ةللمیزة ال ها مصدر�أنّ 

التنبؤ �الطلب وحاالت المخزون والمواقع والطل�ات والتكالیف  ساعد علىتتشارك المعلومات 

از األعمال في جو من نجإ ذ أفضل القرارات و مما �مكن المنظمات من اتخا، واألداء

 .مات في المكان والزمان المناسبین�ضمن توفر المعلو ، و�ما الوضوح
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، وضوعّ�ةمختلفة تتعلق �الدقة، والم تتضمن سماتو : جودة التشارك في المعلومات -د

والمعلومات المت�ادلة ة في ت�ادل المعلومات بین أطراف سلسلة التزو�د والمالءمة واالعتماد�ّ 

 طرافها.أبین 

 أداء سلسلة التور�د:) 2-7(

 المنافسة أنإلى  (Trkman; Mc Cormack; De Oliveira; & Ladeira 2010) �شیر

 التور�د سلسلة إدارة فإنّ  ولذلك. التور�د سالسل بین وٕانما المنظمات، بین تعد لم الحدیثة ةالعالم�ّ 

التركیز  ، مّما �ستدعيميالتنظ� األداء تحسینلجدیدة و  تنافس�ة میزة لتأمین قّ�مة وسیلة أص�حت

 .اوالمنافسة به امن أجل تطو�ره اعلى دراسته

إذ �عد  بتحلیل أداء نظام سلسلة التزو�د، تتعلق ) أن هناك تحد�ات أساس�ة2014ذكر �عارة (تو 

�سبب اشتمال السلسلة على العدید من المكونات  الصع�ة،تحلیل أداء سلسلة التزو�د من األمور 

) أّن 2011ئن، وتجار الجملة، وتجار التجزئة. و�رى العامري (مصنعین، والز�االو  الموردین، :مثل

 شطة السلسلة لتحقیق أهداف الشركة؛األداء جزء من عملّ�ة الرقا�ة �اعت�ارها تقوم �عملّ�ة توج�ه أن

حسب استراتیجّ�ة  كمّ�ة ونوعّ�ة یتوقف اخت�ارهاملّ�ة التقی�م تعتمد على معاییر عو�شیر إلى أّن 

 لشركة.ا

 التزو�دمقای�س لتقی�م أداء سلسلة  ثالثةوجود  عن Fantazy & Kumar (2010) و�تحدث

وسرعة االستجا�ة للز�ون. و�عتبر مق�اس مرونة  المخزون،وتخف�ض كلفة  التسل�م،مرونة  :وهي

رونة التسل�م من األمور األساس�ة الالزمة لتقی�م سرعة استجا�ة سلسلة التزو�د للز�ون. فإذا كانت م

ومساعدتهم على التعبیر عن التفض�الت  الز�ائن،التزو�د عال�ة فإن الشركة تستط�ع تلب�ة حاجات 

 طل�ات الز�ائن. ادة قدرتها على تلب�ةالتي یرغبونها في المنتجات. كما �مكن الشركة من ز�
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البد  ووفق منظور سلسلة التزو�د فیتعلق �كلفة االحتفاظ �المخزون. أما مق�اس تخف�ض الكلفة

ألن االحتفاظ �المخزون �عد من األنشطة  مثالي. ونظراً من استغالل مستو�ات المخزون �شكل 

 �المخزون،مثل االحتفاظ  Piplani & Fu (2005المكلفة و�نطوي على العدید من المشاكل (

 وكلفة االحتفاظ �المنتجات تامة الصنع قبل تسل�مها البدیلة،وكلفة الفرص  المخزون،وكلفة تلف 

 Gunasekaran)لمب�عات �سبب عدم توافر المخزون ا المخزون، وخسائرإدارة  الز�ائن، وكلفةإلى 

& Ngai 2004) في تقی�م أداء سلسلة التزو�د من  االستجا�ة للز�ون �عد مق�اسا مهمفإّن وقت ا

سة لسل ألّن تلب�ة طل�ات الز�ائن هدف استراتیجي الز�ائن،حیث وقت التسل�م ووقت تنفیذ طل�ات 

 ).Uncles; Dowling; & Hammond 2003التزو�د (

لى أن هناك �عدین لتحسین إ Leenders; Fearon; Flynn; and Johnson (2002)و�شیر 

 أداء سلسلة التور�د هما:

�تعلق بتنفیذ األش�اء من خالل كفاءة التشغیل أو التنفیذ الصح�ح لألعمال مع و ال�عد األول: 

وخفض وقت االحتفاظ  ،بخفض النفقات لتور�د لتحقیق األهداف المتعلقةاالهتمام الكامل �عمل�ات ا

و�ع المنتج ومرونة ـنـلفة وتـات المختـیـلـجاز للعمـنوخفض وقت اإل ،لمخزون داخل السلسلة�ا

 العمل�ات.

ال�عد الثاني: و�تعلق �عمل األش�اء الصح�حة من خالل االهتمام برفع القدرات وٕایجاد قدرات 

جدیدة أو  ء المشاركین �سلسلة التور�د لتحقیق المیزة التنافس�ة من خالل أسواقجدیدة لألعضا

بتوج�ه  رص التي تلوح لها �األفق، وق�امهافضًال عن اغتنام الشركة للفمنتجات وخدمات جدیدة، 

 مصادرها المختلفة �اتجاه تلك الفرص. 
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لتي �مر بها المنتج أو السلعة أداء سلسلة التور�د هو نتاج المراحل ا أنّ ومن هنا یرى ال�احث 

 ، لالستخدام على أفضل وجهنهائ�ة التي �ص�ح من خاللها قا�المنذ كونه مواد خام إلى حالته ال

 الا �مراحل اإلنتاج والمراحل اللوجست�ة وصو أثر �ه من عمل�ات تضیف له ق�مة مرور وما یت

 �ة والكفاءة.وسیتم ق�اس األداء من خالل متغیري االستجا .للمستهلك النهائي

  :Responsiveness االستجا�ة) 2-7-1(

 جدول وضمن- هادف �شكل التصرف على القدرة �أنها االستجا�ة Holweg (2005)�عرف 

 .التنافس�ة المیزة على الحفاظ أو إحداث إلى-السوق  في التغیرات أو العمالء لطلب مناسب زمني

 سلسلة استجا�ة �أّنهاتجا�ة االس Somuyiwa; Mcilt; and Adebayo (2012) و�عّرف

 مستوى  على الحفاظ كذلكو  ،العمالء طلب في التغیرات معالجة وقدرتها السر�عة على التور�د

 نّ إ .التور�د سلسلةل االستجا�ة مستوى  یرفع من مما المرونة، ز�ادة ذلك من واألهم ؛السرعة

 تسل�م في والمرونة ،المحدد وقتال في التسل�مو  ،االستجا�ة وتحسین ،الجودة ورفع ،التكلفة اضنخفا

 ;Jieو�ذكر .القرن  هذا في المنافسة على �قاءلإل الرئ�س�ة االستراتیج�ة الضروراتمن  هي المنتج

Parton; and Cox (2007)  االستجا�ة أنه �مكن ق�اس االستجا�ة وتقی�مها من خالل وقت

 العوائد، والتسل�م �الوقت المحدد.و مهلة التسل�م، و لعمالء، ل

السر�عة على التكیف مع التغیرات  القدرة تعني استجا�ة سلسلة التور�دأّن  )2014الشعار ( �رى و 

ففي ظل التوجه الحدیث للتسو�ق تعد سرعة  .في البیئة والسوق �سرعة وفاعل�ة الحاصلة ةوالكبیر 

لسلة س أن هناك عالقة بین مدى تطبیقو نجاح، أمرًا ضرور�ًا لل وفاعل�ة استجا�ة سلسلة التور�د

ا یدل على أن التكامل بین شركاء سلسلة التور�د التور�د المتكاملة ومحددات مرونة المنظمة، ممّ 

�عتبر من العوامل الحاسمة التي تؤدي إلى سرعة االستجا�ة، حیث یلعب تكامل النظم واألنشطة 
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التغیرات  في مساعدة سلسلة التور�د على تلب�ة احت�اجات المستهلكین، والتعامل مع دورا رئ�سا

ضمان التدفق  بهدفسلسلة التور�د المستجی�ة تصمم في األسواق في الوقت المناسب. ف الحاصلة

من أجل تحقیق االستجا�ة السر�عة لطل�ات  التسل�م،للمنتجات مع التأكید على سرعة  المستمر

اقة أن تكون الطهذا األمر �تطلب و  والخدمات.في المنتجات  والتنو�ع العالي ،المستهلكین

یدل  مما التسل�م،االحت�اط�ة للموردین ولمستوى مخزون سلسلة التور�د عال�ة لضمان السرعة في 

 التور�د.على وجود عالقة بین تكامل سلسلة التور�د وأداء سلسلة 

ذلك �التعاون القوي  و�مكن أن یتمز�ادة سرعة االستجا�ة للسوق، ضرورة  )2011و�ؤكد فاتح (

من تلك السلسلة ال  جزء هناك حیث إذا كانو�في نفس سلسلة اإلمداد، بین الشركات الموجودة 

فالمنافسة  .یؤدي إلى عدم توفر المنتج النهائي في الوقت المحددفإّن ذلك  ،�عمل �شكل صح�ح

 الیوم ل�ست بین المنتجین ولكن المنافسة بین سالسل التور�د.

ظمة والقدرة على التكیف والسرعة في مدى تفاعل المن ومن هنا یرى ال�احث �أن االستجا�ة هي 

 التفاعل مع متغیرات البیئة �حسب حاجة العمالء ومتطل�ات السوق.

 :Efficiency الكفاءة) 2-7-2(

 الشركات قبل من كان التقلید�ة التور�د سلسلة وراء الدافعأن  Stewart (1997یذكر (

 ق�اس �تمو . وتوز�عها وتصن�عها تالمنتجا بها تطو�ر تم التي وتیرةال على التي تس�طر المصنعة

و�شیر عبیدات  .التور�د سلسلةل التشغیل�ة التكالیف مجموع على اإلیرادات من نس�ة �أخذ كفاءةال

 أّن كفاءة السلسلة تركز على التدفق الكفؤ للمواد وتقلیل المخزون وطب�عة السوق.إلى ) 2013(

تور�د سلسة، وأن تعمل الضرورة جعل سلسلة  Kampstra & Ashayeri (2006( و�ؤكد

حیث ا لالستراتیج�ات المت�عة من أجل ز�ادة فعالیتها ورفع كفاءتها في خفض التكالیف، تماما وفق
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أنه �مكن ق�اس  Jie; Parton; and Cox (2007) و�ذكر أّنها تجعل من ذلك مهمة أصعب.

النقل، والمخزون، و ، الكفاءة وتقی�مها من خالل الر�ح والتكالیف المتمثلة بـ (تكلفة العمالة

أمثلة على أسس تقی�م الكفاءة،  التور�د سلسلة وٕادارة اللوجست�ات إدارة مجلس وقد حدد والعمل�ات).

 ،الصنع تامة والسلع المخزون، في الخام للمواد الفّعال التدفق ومراق�ة وتنفیذ تخط�ط عمل�ات مثل:

 لمتطل�ات المطا�قة لغرض تهالك،االس نقطة إلى األصل�ة النقطة من الصلة ذات والمعلومات

 .)Ouyang, 2012العمالء (

 قدر من أكبر لتوفیرالتور�د  سلسلة على اإلق�ال المتزاید إلى أهّمّ�ة Holcomb (2011�شیر (و 

 الیوم األعمال التنافس�ة بیئة فيو  .القدرة هذه تحسین في لالستثمار الشركات مما دفعالكفاءة، 

مع توفیر  التشغیل تكالیف من تقلل لها أن �مكن التي هي ةالناجح التور�د أص�حت سلسلة

 .مستو�ات متزایدة من خدمة العمالء

ز�ادة  حیثمن  الكفاءة، ق�اس في جدیدة اتجاهات ظهرت األخیرة، السنوات فيو  ذلك، ومع

 ذلك أدى وقد. التسل�م وسرعة األنظمة سرعة جّراء� المصنعة الشركات على الطلب وتزاید ،العمالء

 إلى �اإلضافة. )Mishra, 2012( �حسب ق�اسها �صعب والتي دالتور� سلسلة فاعل�ة تحقیق لىإ

 مثل أخرى  محددة مؤشرات االعت�ارألن �أخذ � التور�د سلسلة أداء �حتاج المعتادة، المال�ة التدابیر

  .استجا�ة إدارة سالسل التور�د ونس�ة ،التزاید في الطلب معدل

النظري حول آراء ال�احثین وتعر�فاتهم لمفهومي ممارسات إدارة  ومن خالل مراجعة اإلطار

أداء سلسلة التور�د یرت�ط �مجموعة من  ء سلسلة التور�د، یتبین أنسلسلة الموارد ال�شر�ة وأدا

 .ل�شر�ةممارسات إدارة الموارد ا
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 الم�حث الثاني: الدراسات السا�قة

 :العر��ة واألجنب�ة الدراسات السا�قة) 2-8(

ح الجوانب األساس�ة أجل تكو�ن إطار مفاه�مي تستند إل�ه الدراسة الحال�ة في توض�من 

االستعانة  توتم .ت السا�قة حول موضوع هذه الدراسةقام ال�احث �مسح الدراسا لموضوعها،

واإلفادة من �عض الدراسات التي لها عالقة م�اشرة �موضوع الدراسة وتخدم متغیراتها، وف�ما یلي 

 عض هذه الدراسات:استعراض ل�

 سالسل أداء تحسین في ودورها المعلومات تكنولوج�ا) �عنوان: "2006دراسة ارت�مه (

 سالسل تحسین في وأثرها المعلومات تكنولوج�ا عالقة تحلیل إلىهذه الدراسة  دفته ."التزو�د

 تمتلك سةلمدرو ا الشركات أن إلى الدراسة وتوصلت .األردن�ة األدو�ة صناعة شركات لدى التزو�د

 وجود تبینكما  ،عمل�اتها تفعیل لغا�ات انسب� عال�ة و�درجة المختلفة �مكوناتها المعلومات تكنولوج�ا

 وتوصلت .التزو�د سالسل وتحسین المعلومات تكنولوج�ا عناصر توافر بین قو�ة ارت�اط عالقة

 أداء تحسین في وم�اشر إیجابي �شكل تؤثر المعلومات تكنولوج�ا قدرات أن إلىأ�ضا  الدراسة

 اأثر  أظهرت �قدراتها المعلومات تكنولوج�ا أن إلى عام �شكل الدراسة وخلصتد. التزو� سالسل

 األدو�ة صناعة شركات تقوم أن �ضرورة الدراسة وأوصت .التزو�د سالسل أداء تحسین في اإیجاب�

 العام تعتبر الموارد كتل أن اعت�ار على المعلومات تكنولوج�ا لموارد مثلاأل �االستغالل األردن�ة

 بین التكامل تحقیق ثم ومن وفاعل�ة، �كفاءة عمل�اتها نجازإ من الشركات تلك تمكین في أساس�ا

دراسة هذه ال �رى ال�احث أنو  ت.الشركا لهذه والخارج�ة الداخل�ة والعمل�ات والوظائف، األنشطة،

عتمدت ها ا أنّ �معها لفت ولكنها اخت ،التور�د ها هدفت إلى تحسین أداء سالسلنّ �أ دراستهمع اتفقت 

تحقیق هدفها وذلك �التطبیق على شركات صناعة األدو�ة األردن�ة،  يعلى تكنولوج�ا المعلومات ف
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 استجا�ةوذلك لرفع كفاءة و  الموارد ال�شرّ�ة ارسات إدارةبینما الدراسة الحال�ة اعتمدت على مم

  �شكل عام.الصناع�ة األردنّ�ة سالسل التور�د داخل المنظمات 

ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة وأثرها في تحقیق التمیز " :) �عنوان2010دراسة حسن (

هدفت الدراسة إلى  ."المؤسسي (دراسة تطب�ق�ة في شركة ز�ن الكو�ت�ة لالتصاالت الخلو�ة)

ي دراسة أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في تحقیق التمیز المؤسسي، حیث استخدم ال�احث ف

نتائج إلى وقد توصلت الدراسة  فردا. 253توز�عها على عینة مكونة من تم دراسته االست�انة و 

داللة معنو�ة لممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة المدروسة والمتمثلة  يأبرزها: وجود أثر ذ

لمهن�ة) الصحة والسالمة او التعو�ضات، و تقی�م األداء، و التدر�ب والتطو�ر، و بـ(االستقطاب والتعیین، 

الدراسة  وقد اتفقت في تحقیق التمیز المؤسسي والمتمثل بـ(التمیز الق�ادي، والتمیز بتقد�م الخدمة).

 درست ممارسات إدارة الموارد ال�شرّ�ة كمتغّیر مستقل،ها نّ أال�ة من حیث المذكورة مع الدراسة الح

�د في الشركات الصناع�ة درست أثرها في تحسین أداء سالسل التور ها أنّ �معها لفت ولكنها اخت

 بینما دراسته ط�قت في إحدى شركات االتصاالت في الكو�ت. األردنّ�ة

 الصناع�ة الشركات في التزو�د سالسل مرونة) �عنوان: "2010دراسة الحوري والجوازنة (

 المنظمات في التزو�د سالسل مرونة مستوى  تعرف إلى الدراسة هدفت ".میدان�ة دراسة :األردن�ة

است�انة على جم�ع مدیري شركات  64، حیث تم توز�ع واألدو�ة األل�سة مجالي فية العامل ن�ةاألرد

 وتقد�م والتزو�د، والتسل�م، والحجم، المنتج، مرونة في المرونة أ�عاد وتمثلت األل�سة واألدو�ة،

 في مرتفع التزو�د سالسل مرونة مستوى  أن إلى الدراسة وتوصلت .المعلومات ونظم المنتج،

 المصنع بین العالي التنسیق ضرورة لىإأ�ضا  الدراسة وخلصت .واألدو�ة األل�سة صناعة منظمات

 و�ناء التزو�د، سلسلة أداء تحسین بهدف واالتصال المعلومات تكنولوج�ا واستخدام والمزودین،
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ت إلى ها هدفنّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال �رى ال�احث أنو ء. العمال مع األمد طو�لة عالقات

ها أنّ �معها لفت ولكنها اخت وأّنها ط�قت على القطاع الصناعي األردني، تحسین أداء سالسل التور�د

متغیري االستجا�ة والكفاءة  اعتمدت ، بینما الدراسة الحال�ةاعتمدت متغیر المرونة في ق�اس األداء

 في ق�اس األداء.

وارد ال�شر�ة ودورها في المرونة ممارسات استراتیج�ات الم" :) �عنوان2013دراسة زعتري (

هدفت الدراسة إلى ق�اس وتحلیل أثر ممارسات  .الفلسطین�ة"االستراتیج�ة في المصارف اإلسالم�ة 

في استراتیج�ات الموارد ال�شر�ة في المرونة االستراتیج�ة من وجهة نظر المدیر�ن العاملین 

نة في هذه الدراسة وتوز�عها على مجتمع وقد تم استخدام االست�ا .المصارف اإلسالم�ة الفلسطین�ة

مدیرًا وتم استخدام الحزم اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة  150الدراسة لهذه المصارف وال�الغ عددها 

)SPSS مستوى أّن : عدد من النتائج أهمها) إلجراء التحالیل الالزمة. وتوصلت الدراسة إلى 

 مستوى وأّن  ،اإلسالم�ة الفلسطین�ة كان مرتفعرف اممارسات استراتیج�ات الموارد ال�شر�ة في المصا

لممارسات استراتیج�ات  اهناك أثر  أنو  ،امتوسطإلسالم�ة الفلسطین�ة كان المرونة االستراتیج�ة ا

�ة الموارد ال�شر�ة �أ�عادها المختلفة في تعز�ز المرونة االستراتیج�ة في المصارف اإلسالم

درست ممارسات إدارة ها نّ أدراسة ال�احث من حیث مع ورة المذكدراسة ال وقد اتفقت. الفلسطین�ة

درست أثرها في تحسین أداء ها أنّ معها من حیث لفت ولكنها اخت الموارد ال�شرّ�ة كمتغّیر مستقل،

سالسل التور�د في الشركات الصناع�ة األردنّ�ة بینما دراسته ط�قت على قطاع المصارف 

 مرونة االستراتیج�ة كمتغّیر تا�ع.اإلسالم�ة الفلسطینّ�ة وأخذت متغیر ال

أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة على تعلم ونمو " :) �عنوان2013( فوطة والقطب دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى اخت�ار مدى تطبیق مجموعة  ."ین في المصارف التجار�ة األردن�ةالعامل



42 
 

وظ�في، تخط�ط الموارد ال�شر�ة، من ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة المتمثلة في (التحلیل ال

التوظیف، التدر�ب والتطو�ر، إدارة وتقی�م األداء، التعو�ضات والمنافع، التمكین، إدارة عالقات 

وكان مجتمع الدراسة قد تكون  .العاملین) وأثرها على أ�عاد �طاقة األداء المتوازن (التعلم والنمو)

خ التأس�س، وتكونت وحدة المعاینة من مدیري من أقدم ستة مصارف تجار�ة أردن�ة من حیث تار�

 ة إلى مجموعة من النتائج أبرزهاتوصلت الدراس .الوظائف ومدیري الفروع العاملین في مدینة عمان

كما ، شر�ة المدروسة و�درجة مرتفعةالموارد ال� ممارساتجم�ع المصارف تطبق مجموعة أن 

 على التعلم والنمو الممارسات المدروسة یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لجم�عتوصلت إلى أّنه 

كان للتدر�ب والتطو�ر األثر األكبر على التعلم والنمو �متغیراته و  ،لتحلیل الوظ�في�استثناء ا

درست ممارسات إدارة ها نّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال یرى ال�احث أن. ع�ة، تاله التمكینالفر 

درست أثرها في تحسین أداء ها أنّ معها من حیث لفت اخت ولكنها الموارد ال�شرّ�ة كمتغّیر مستقل،

ط�قت على قطاع المذكورة الدراسة ، بینما األردنّ�ة شركات الصناعات التحو�ل�ة سالسل التور�د في

 المصارف التجارّ�ة األردنّ�ة، وأخذت متغیر تعّلم ونمو العاملین كمتغّیر تا�ع.

ة التور�د على األداء التنظ�مي ودور أثر تكامل سلسل" :) �عنوان2013( حمد دراسة

هدفت لب�ان أثر  ."االضطراب البیئي (دراسة تطب�ق�ة على شركات الصناعات الغذائ�ة �األردن)

تكامل سلسلة التور�د (ه�كل الش�كة، عالقات طو�لة المدى، االتصاالت، الفرق الوظ�ف�ة، مشاركة 

المنهج . وقد تم استخدام ور االضطراب البیئيالموردین، وتكامل اإلمداد) على األداء التنظ�مي ود

للمواد الغذائ�ة  امصنع 833توز�ع االست�انة على مجتمع الدراسة والمكون من ، كما تم الوصفي

وعة من النتائج الدراسة إلى مجموقد توصلت  .امصنع 121من  ، وكان حجم العینة مكونا�األردن

ا المختلفة على أداء الشركات الصناع�ة بوجود لتكامل سلسلة التور�د �أ�عاده أهمها وجود أثر
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اتفقت مع  المذكورة الدراسةال�احث �أّن  �رى و  ).0.05α≥(االضطراب البیئي عند مستوى داللة 

من حیث أّن أداء سلسلة التور�د معها �اخت�ار سلسلة التور�د كموضوع دراسة، بینما اختلفت  دراسته

 اختالف أ�عاد سلسلة التور�د.ن متغیرًا تا�عا في دراسة ال�احث مع كا

) �عنوان "ممارسات سلسلة التور�د ودورها في المیزة التنافس�ة 2013(دراسة الحواجرة 

 ف علىالتعرّ  الدراسة إلى هدفت .وتحسین أداء األعمال في شركات ال�اطون الجاهز في األردن"

 تشارك ومستوى  عمالء،ال وعالقات ،االستراتیج�ة المزود التور�د (شراكة سلسلة ممارسات أثر

 شركات في األعمال أداء وتحسین التنافس�ة المیزة المعلومات) في جودة المعلومات ومستوى 

 ال�احث المنهج الوصفي التحلیلي من خالل تصم�م استخدمردن. وقد األ في الجاهز ال�اطون 

التور�د في  لةسلس لممارسات أثر ) مدیرا. وقد توصلت الدراسة إلى وجود121وزعت على ( است�انة

 للمیزة أثرووجود  ،األردن�ة الجاهز ال�اطون  شركات في وأداء األعمالالتنافس�ة  كل من المیزة

 سلسلة �ممارسات �االهتماموأوصت الدراسة  .الشركات الم�حوثة األعمال في أداء في التنافس�ة

 دراستهمع اتفقت سة دراهذه ال �رى ال�احث أنو  المعلومات. تشارك ممارسة مستوى  التور�د، ورفع

درست  هاأنّ � معها لفتولكنها اخت ،ةاألردن�ّ  ةالصناع�ّ ء إحدى القطاعات ها هدفت إلى تحسین أدانّ �أ

 .درستها كمتغیر تا�ع ، بینما الدراسة الحال�ةسالسل التور�د كمتغیر مستقل

 سلسلة تیج�ةواسترا"العالقة السبب�ة بین األس�ق�ات التنافس�ة  ) �عنوان2014(دراسة أبوز�د 

 هدفت الدراسة إلى �حث األثر الم�اشر .دراسة تطب�ق�ة": التور�د وأثرهما في األداء المؤسسي

 (الجودة، والتسل�م، والمرونة، والتكلفة) في األداء المؤسسي، من ةالتنافس�وغیر الم�اشر لألس�ق�ات 

 ولتحقیق أهداف .والمرنة) سلسلة التور�د الرش�قة استراتیجیتيسلسلة التور�د ( استراتیج�ةخالل 

من فردًا ) 183على ( است�انةتم توز�ع  عمل على استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، حیث الدراسة
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 ومن خالل تحلیل الب�انات توصلت .طاع الصناعات الغذائ�ة في األردنالعاملین �المصانع �ق

 ء المؤسسي من حیث متغیرالدراسة إلى وجود أثر م�اشر جزئي لألس�ق�ات التنافس�ة في األدا

 نتائج بینت كما .سلسلة التور�د الرش�قة في األداء المؤسسي الستراتیج�ة رأثر م�اشوجود التسل�م، و 

 استراتیج�ة الجودة، والتكلفة، والتسل�م) في(جانب  من التنافس�ة لألس�ق�ات م�اشر أثر وجود الدراسة

 في التنافس�ة األس�ق�ات أثر جزئ�ا تتوسط تور�دال سلسلة استراتیج�ة أنو الرش�قة،  التور�د سلسلة

األعمال واألس�ق�ات التنافس�ة استراتیج�ة وقد أوصى ال�احث �أهم�ة المواءمة بین ي. المؤسس األداء

التور�د من خالل إ�ضاح  سلسلة التور�د و�ضرورة التنسیق بین أعضاء سلسلة استراتیج�ةمع 

ها نّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال �رى ال�احث أنو  األس�ق�ات التنافس�ة بین أعضاء الفر�ق.

 معها لفتولكنها اخت درست سالسل التور�د، وأّنها ط�قت على إحدى القطاعات الصناعّ�ة األردنّ�ة،

قاست أثر ممارسات إدارة الموارد  ، بینما الدراسة الحال�ةقاست أثرها على األداء المؤسسيها أنّ �

 التور�د.ال�شرّ�ة على أداء سالسل 

) �عنوان: "ممارسات سلسلة التزو�د ودورها في تحقیق المیزة التنافس�ة 2014دراسة �عاره (

هدفت إلى  .ومرونة سلسلة التزو�د (دراسة میدان�ة في شركات الصناعات الغذائ�ة األردن�ة)"

، ومستوى ق�اس وتحلیل أثر ممارسات سلسلة التزو�د (شراكة المزود االستراتیج�ة، عالقات العمالء

التشارك في المعلومات) ودورها في تحقیق المیزة التنافس�ة ومرونة سلسلة التزو�د في شركات 

شركة صناعات غذائ�ة، و�لغ  833الصناعات الغذائ�ة األردن�ة، حیث تكون مجتمع الدراسة من 

 أثر وجود أهمها عدة نتائج إلىالدراسة وقد توصلت  .اشركة تم سحبها عشوائ� 62العینة حجم 

لممارسات سلسلة التور�د �أ�عادها المختلفة في تحقیق المیزة التنافس�ة ومرونة سلسلة التزو�د عند 

درست سالسل ها نّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال �رى ال�احث أنو  ).0.05α≥(مستوى داللة 
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درست ها أنّ � هامع لفتولكنها اخت التور�د، وأّنها ط�قت على إحدى القطاعات الصناعّ�ة األردنّ�ة،

قاست أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شرّ�ة  ، بینما الدراسة الحال�ةدورها في تحقیق المیزة التنافسّ�ة

 على أداء سالسل التور�د.

سلسلة التور�د  استجا�ةتكامل سلسلة التور�د من خالل  رأث"�عنوان ) 2014(دراسة الشعار 

 .األردن�ة كبیرة ومتوسطة الحجم: دراسة میدان�ة"في األداء التشغیلي في الشركات الصناع�ة 

 الداخلي، التكامل ،االستراتیجي التور�د (التكامل سلسلة تكامل أثر على فالدراسة إلى التعرّ  هدفت

 الصناع�ة الشركات في التشغیلي األداء في التور�د سلسلة استجا�ة خالل من الخارجي) التكامل

 وكبیرة متوسطة الصناع�ة الشركات من الدراسة مجتمع كّون وت .الحجم ومتوسطة كبیرة األردن�ة

 بتطو�رها ال�احث قام حیث لجمع المعلومات، رئ�سة كأداة االست�انة على الدراسة اعتمدتو  ،الحجم

 وقد .) مفردة141زعت على () فقرة و 30( االست�انةشملت  وقد الدراسة لتحقیق أغراض وتصم�مها

 التكامل الداخلي، التكامل ،االستراتیجي التور�د (التكامل سلةسل تكامل توصلت الدراسة إلى أن

 الدراسة وأوصت. التشغیلي للشركات الصناع�ة األداء في سلسلة التور�د یؤثران واستجا�ةالخارجي) 

 سلسلة أطراف من طرف كل �مصلحة واالهتمام وااللتزاموالصدق  الثقة مستوى  رفع على �العمل

 وت�س�ط الشركة ه�كلة إعادة خالل التور�د من سلسلة استجا�ة مستوى  نتحسی على والعمل التور�د،

متغیر االستجا�ة  من حیث دراسة�رى ال�احث �أن هذه الدراسة اتفقت مع دراسته و  .العمل إجراءات

في كون هذه الدراسة كان معها  وتطب�قها على قطاع الشركات الصناعّ�ة األردنّ�ة، بینما اختلفت

 .ول�س مستقال اتا�عمتغیر االستجا�ة 

 The relationship between“�عنوان:  Kuei, Madu and Lin (2001)دراسة 

supply chain quality management practices and organizational 
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performance”. ة ممارسات هدفت إلى اخت�ار آراء وتصورات مدراء اإلدارة الوسطى في عالق

مراجعة األدب النظري المتعلق �الموضوع كأساس  تتنظ�مي، حیث تماألداء الإدارة سلسلة الجودة �

(اإلنتاج�ة،  العرض مستوى  على بناء مجموعات ثالث إلى الب�انات تصنیف تمو  ،رئ�سي للدراسة

 إدارة تحسین خالل من التنظ�مي األداء تعز�ز �مكن وتوصلت النتائج إلى أنه .المب�عات، والنمو)

درست سالسل التور�د، ها نّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال ال�احث أن یرى  .السلسلة لجودة العرض

قاست أثر  ، بینما الدراسة الحال�ةدرست أثرها في ق�اس األداء المؤسسيها أنّ �معها لفت ولكنها اخت

 ممارسات إدارة الموارد ال�شرّ�ة على أداء سالسل التور�د.

 Enhancing Supply Chain“ :�عنوان Gowen Ill and Tallon )2003دراسة (

Practices through Human Resources Management” . هدفت الدراسة إلى

تعز�ز ممارسات سلسلة التور�د من خالل إدارة الموارد ال�شر�ة من أجل تعز�ز المیزة التنافس�ة إلدارة 

من أكبر شركات  358التنفیذیین لـ  استفتاء للمدیر�نسلسلة التور�د، حیث تم تحلیل الردود على 

التي تم وتشیر النتائج  المؤثرة. العوامل بهدف اخت�اروال�ات المتحدة األمر�ك�ة التصن�ع في ال

إلى أهم�ة الدور التفاعلي اإلداري في دعم الموظفین من خالل تعز�ز فعال�ة تدر�ب التوصل إلیها 

 ت إدارة الموارد ال�شر�ة.الموظفین والتخفیف من األثر السلبي لحواجز التنفیذ على نجاح ممارسا

المتغیرات المدروسة (إدارة الموارد  اتفقت مع دراسته من حیثالمذكورة الدراسة یرى ال�احث �أن 

ال�شر�ة وسلسلة التور�د) وتطب�قها على القطاع الصناعي في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، ولكنها 

 المتغیرات �صورة معاكسة. معها �حیث أنها درستاختلفت 

 The Impact of Supply Chain Practices":�عنوان ,Li et. al )2004( راسةد

on Competitive Advantage and Organizational Performance".  هدفت
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أثر ممارسات سلسلة التور�د في المیزة التنافس�ة للمنظمات وأثر ذلك في أداء الدراسة إلى معرفة 

لهذه  است�انة تور طحیث ، المنهج الوصفي التحلیليعلى  الدراسة منظمات األعمال. اعتمدت

 ام�اشر  اإیجاب� اً أن هناك أثر وأظهرت نتائجها التحلیل�ة  ،) منظمة196(وزعت على  الغا�ة

لممارسات سلسلة التور�د في تحسین المیزة التنافس�ة للمنظمات، وكذلك وجود تأثیر م�اشر وقوي 

ضرورة تعز�ز مفهوم ممارسات سلسلة وأوصت الدراسة � ظمات األعمال.للمیزة التنافس�ة في أداء من

تقی�م الممارسات اإلدار�ة لسلسة التور�د لما ن والعاملین في المنظمات، وضرورة التور�د لدى المدیر�

دراسة یرى ال�احث أن ال لها من دور فّعال في تحقیق المیزة التنافس�ة وتحسین أداء المنظمات.

درست دورها في تحقیق ها أنّ �معها لفت ولكنها اخت سالسل التور�د، درستها نّ �أ دراستهمع اتفقت 

قاست أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شرّ�ة على أداء سالسل  ، بینما الدراسة الحال�ةالمیزة التنافسّ�ة

 التور�د.

 Competitive Advantage of a Firm �عنوان: " Thatte (2007)دراسة 

Through Supply Chain Responsiveness and Supply Chain 

Management Practices ". على التزو�د سلسلة إدارة أثر تحلیل إلى الدراسة هدفت 

 .التنافس�ة المیزة تحقیقل التزو�د سلسلة استجا�ة خالل من للمنظمة والداخل�ة الخارج�ة الممارسات

 سلسلة استجا�ة على بيإیجا �شكل ؤثرت البیئة الخارج�ة للمنظمة أن لىإ الدراسة توصلت وقد

 التوص�ات لىإ الدراسة توصلتكما  .التنافس�ة المیزة تحقیقل للشركة الداخل�ة والممارسات التزو�د

 وممارسات التزو�د سلسلة دارةإل الحال�ة المستو�ات أساس على التحسین مجال في المناس�ة

�رى و  .التنافس�ة المیزة تحقیق ىعل اوأ�عاده التزو�د سلسلة تأثیر استجا�ة إلى تستند التي تصن�عال
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سالسل التور�د، ولكنها �عد االستجا�ة لدراسة أن هذه الدراسة اتفقت مع دراسته من حیث ال�احث �

 حیث دراستها كمتغیر مستقل.معها من اختلفت 

 The Effects of Human Resources“ �عنوان: Vlachos) 2009دراسة (

Practices on Firm Growth”. ى تقی�م مدى تأثیر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة هدفت إل

وٕاسهامها في نمو الشركات من خالل دراسة مجموعة من الممارسات المتمثلة بـ (األمن الوظ�في، 

التوظیف، الفرق الجماع�ة، س�اسة التعو�ضات، التدر�ب، ت�ادل المعلومات) وذلك من خالل توز�ع 

ت كانت أقوى وأظهرت النتائج أن س�اسة التعو�ضا .�ةاست�انة على مدیري الموارد ال�شر  372

 قرار لصالح شركاتهم ساهم إسهاما كبیرامنح الموظفین سلطة في اتخاذ الوأّن مؤشر لنمو المب�عات 

ممارسات �عض درست ها نّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال یرى ال�احث أن نمو ثابت.تحقیق في 

درست أثرها في نمو ها أنّ � مع الدراسة المذكورة لفتولكنها اخت تقل،إدارة الموارد ال�شرّ�ة كمتغّیر مس

 الشركات.

 The Impact of Business Analytics"�عنوان Trkman, et. al. (2010دراسة (

on Supply Chain Performance".  بین القدرات  على األثرف تعرّ الهدفت الدراسة إلى

 است�انةأداء سلسلة التور�د، حیث وزعت  فيللمنظمة في تخط�ط األعمال وتوفیر الموارد  ةالتحلیل�

عشوائ�ا من مختلف  اخت�ارهاتم  ات) شرك310عینة الدراسة من ( . وقد تكونتفقرة )43شملت (

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن هناك . مجاالت الصناعات ومن دول متعددة

نظم  الستخدام اً یجاب�إ اً للمنظمة في أداء سلسلة التور�د، وأن هناك أثر  ةالتحلیل� تدراللق اً أثر 

نظم المعلومات  استخدامالدراسة �ضرورة  تلك وقد أوصت .المعلومات في أداء سلسلة التور�د

 یجاب�ةإثار آالموارد في الشركات الصناع�ة لما له من  واخت�اركنظام داعم لعمل�ة تحلیل القدرات 
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ها هدفت إلى تحسین نّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال �رى ال�احث �أنو  على أداء سلسلة التور�د.

في تحلیل أثرها على  إدارة الموارد ال�شر�ة عتمدت لم هاأنّ � معها لفتولكنها اخت ،أداء سالسل التور�د

 أداء سلسلة التور�د.

 Supply Chain Management"�عنوان Miguel & Brito (2011دراسة (

Measurement and its Influence on Operational Performance".  هدفت

الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة سلسلة التور�د (تشارك المعلومات، والعالقات طو�لة المدى، 

 واستخدمتوالتعاون، وتكامل العمل�ات) في األداء التشغیلي (الكلفة، والجودة، والمرونة والتسل�م). 

) مفردة لمجموعة من 103على ( است�انةالل توز�ع خلدراسة المنهج الوصفي التحلیلي من ا

الشركات. وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إلدارة سلسلة التور�د في األداء التشغیلي من حیث 

ضرورة تعز�ز دور إدارة سلسلة التور�د في قطاعات �یرات الدراسة. وأوصت الدراسة جم�ع متغ

یرى  كافة، لما لها من دور في خلق المیزة التنافس�ة من خالل تحسین األداء التشغیلي.األعمال 

ها أنّ �معها لفت ولكنها اخت درست سالسل التور�د،ها نّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال ال�احث أن

سات قاست أثر ممار  ، بینما الدراسة الحال�ةدرست أثرها كمتغیر مستقل في تحقیق األداء التشغیلي

 إدارة الموارد ال�شرّ�ة في أداء سالسل التور�د.

 Human Resource“ :�عنوان Tan and Nasurdin )2011دراسة (

Management Practices and Organizational Innovation: Assessing the 

Mediating Role of Knowledge Management Effectiveness”.  هدفت الدراسة

ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة (تقی�م األداء، إدارة الح�اة الوظ�ف�ة، التدر�ب، ین بعالقة الإلى ب�ان 

االبتكار التنظ�مي والمتمثل بـ (ابتكار المنتجات، االبتكار العلمي، ین �و نظام المكافأة، التوظیف) 
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، یز�امن الشركات الصناع�ة الكبیرة في مال 171وقد ط�قت هذه الدراسة على  .االبتكار اإلداري)

یرى . إیجابي على االبتكار التنظ�مي أثر إدارة الموارد ال�شر�ةممارسات لحیث أظهرت النتائج أن 

درست أثر إدارة الموارد ال�شرّ�ة كمتغّیر مستقل  هانّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال ال�احث أن

درست أثرها في تحسین ها أنّ �معها لفت ولكنها اخت �اإلضافة إلى تشا�ه �عض المتغیرات المدروسة،

أثرها على درست الدراسة المذكورة  أداء سالسل التور�د في الشركات الصناع�ة األردنّ�ة بینما

 االبتكار التنظ�مي.

 Human Resources“ :�عنوان Laursen and Foss) 2012دراسة (

Management Practices and Innovation”. الدراسة دور ممارسات إدارة  هدفت

�حاجة  . وقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها أن القطاع الم�حوثد ال�شر�ة في نتائج االبتكارالموار 

تدر��ات خاصة،  إیجادعمل�ة االبتكار مما �ستدعي  إلىإلى جلب مجموعات جدیدة من الموظفین 

وهذا یدعو إلى  ،مكافآت جدیدة، وطرق جدیدة للتواصل مع و�ین الموظفینو مؤشرات أداء جدیدة، و 

درست  هانّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال یرى ال�احث أن عفة جهود إدارة الموارد ال�شر�ة.مضا

أثرها في تحسین  درس ال�احث أنّ � معها لفتولكنها اخت أثر إدارة الموارد ال�شرّ�ة كمتغّیر مستقل،

ثرها على أالمذكورة الدراسة  درستأداء سالسل التور�د في الشركات الصناع�ة األردنّ�ة بینما 

 االبتكار.

 Human Resource Practices, Supply“ :�عنوان Menon (2012) دراسة

Chain Performance, and Wellbeing”.  هدفت الدراسة إلى تحدید ممارسات إدارة

تم  .ة وكذلك رفاه�ة الموظفالموارد ال�شر�ة التي تؤدي إلى الرضا عن أداء سلسلة التور�د للمنظم

 أسلوب الدراسة ط�قتو  ،امحترف 228التجر�بي حیث تم المسح لسلسلة مكونة من استخدام النهج 
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لجنة خبراء دلفي لتحدید األثر المحتمل للتكامل في سلسلة التور�د ودراسة �عض ممارسات إدارة 

المرنة، التدر�ب، العمل الجماعي، التعو�ضات) والتي كانت  الوظ�فة(بــ الموارد ال�شر�ة المتمثلة 

اتفقت دراسة هذه ال یرى ال�احث أن الرضا عن أداء سلسلة التور�د.إلى حد �عید �أنها ترت�ط  نتیجتها

مستقل �اإلضافة إلى التوافق مع درست أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شرّ�ة كمتغّیر  هانّ �أ دراستهمع 

في معها لفت أ�ضا �ق�اس أداء سلسلة التور�د، واختمعها التدر�ب والتعو�ضات، واشتركت  متغیري 

 أنها أخذت أداء سلسلة التور�د �صورة عامة، بینما ال�احث درسها من �عدي االستجا�ة والكفاءة.

 .”Measuring Supply Chain Efficiency“ �عنوان: Mishra (2012)دراسة 

الكفاءة كوسیلة لق�اس أداء سلسلة التور�د والتي اعتمدت على المدخالت  إلى دراسة هدفت الدراسة

حالة صناعة األدو�ة في الهند، والتي تم  . ولمحاولة ق�اس الكفاءة تم دراسةمستخدمة والنتائجال

ق�اسها من خالل اتخاذ المدخالت والمخرجات ومتوسط درجة كفاءة سلسلة التور�د التي تم الحصول 

مشیرًا إلى أن هناك كثیرًا من التحسن لشركات  0.868وهو  CRSعلیها من خالل نموذج 

هذه الدراسة اشتركت مع دراسته �ق�اس كفاءة سلسلة التور�د كمق�اس یرى ال�احث �أن  �ة.األدو 

 ألداء سلسلة التور�د.

 :�عنوان Sukati; Hamid; Baharun; Alifiah; & Anuar (2012)دراسة 

“Competitive Advantage through Supply Chain Responsiveness and 

Supply Chain Integration” ت هذه الدراسة لب�ان المیزة التنافس�ة من خالل استجا�ة هدف

 على وتم توز�عها الب�انات جمع االست�انة كأداة سالسل التور�د وتكامل سالسل التور�د. تم استخدام

 االستجا�ة معدل وكان. التحو�ل�ة في قطاع الصناعات مالیز�ا في مدیر 400 قدرها إجمال�ة عینة

 نوتم التوصل إلى نتائج أهمها: أ .لالستعمال صالحة ستب�اناتاال٪ 50 كانت حین في ،62٪
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 اهتمام على التركیز ، وٕانللعمالء مضافة ق�مة تقد�م على التركیز ز�ادةتقوم ب الشركات معظم

، مما نتج عن هذا منافسیها مع مقارنة ق�مة أكثر هي التي والخدمات المنتجات توفیر هو الشركات

 استجا�ة أن أ�ضا نتائجال أظهرت وقد .تنافس�ةال میزةلل اوخلق ةاستجا� أكثر عرض قوى  سلسلة

مع اتفقت دراسة هذه ال یرى ال�احث أن .للشركة التنافس�ة المیزة مع إیجاب�ا رت�طت التور�د سلسلة

كما تشابهت الدراستان في مجال الدراسة وهو الصناعات  درست سالسل التور�د،ها نّ �أ دراسته

درست أثرها كمتغیر مستقل في تحقیق المیزة التنافس�ة من خالل ها أنّ لفت �ولكنها اخت التحو�ل�ة،

قاست أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شرّ�ة في أداء سالسل التور�د  ، بینما الدراسة الحال�ةاالستجا�ة

 من خالل �عدي االستجا�ة والكفاءة.

 HR Management During Lean“ :�عنوان ,.Jorando, et. al) 2013دراسة (

Production Adoption”  والتي هدفت إلى تحدید عوامل النجاح المرت�طة بإدارة الموارد

مصنعًا متخصصًا في صناعة  12ال�شر�ة واعتمادها أسلوب اإلنتاج األكثر كفاءة، حیث تم اخت�ار 

الطیران، وتم جمع الب�انات من خالل المقا�الت مع مدیري المصانع واألشخاص المسؤولین في 

أبرز خمسة عوامل تتأثر بها عمل�ة تبني أّن  ت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:وتوصل .المصانع

 (التدر�ب، االتصال، المكافآت، تصم�م الوظائف، وتنظ�م العمل).هي  ر كفاءةأسلوب اإلنتاج األكث

كمتغّیر  درست أثر إدارة الموارد ال�شرّ�ة هانّ �أ دراستهمع اتفقت دراسة هذه ال �رى ال�احث أنو 

درس أثرها في تحسین أداء سالسل التور�د بینما أخذت   ال�احثأنّ � معها لفتولكنها اخت مستقل،

 أثرها على كفاءة اإلنتاج. المذكورة الدراسة

 The Impact of Human Resource“�عنوان:  Hourani (2014)دراسة 

Management Practices on Job Satisfaction Reception Staff Offices in 
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Five Star Hotels in the Capital, Amman Governorate”  هدفت الدراسة إلى

(التوظیف، االخت�ار، األجور، العمل الجماعي،  الموارد ال�شر�ةإدارة تأثیر ممارسات  تقصي

في للعاملین في مكاتب التدر�ب، تقی�م األداء، اشراك الموظفین، األمن الوظ�في) على الرضا الوظ�

تم توز�ع االست�انة على عینة مكونة من  وقد .نادق من فئة الخمسة نجوم في عمانلففي اتق�ال االس

 ةكبیر تؤثر بدرجة موظف استق�ال، وكانت النتائج كما یلي: إن ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة  176

مع  اتفقتدراسة هذه ال �رى ال�احث أنو  مكاتب االستق�ال. للعاملین في على الرضا الوظ�في

درست أثر إدارة الموارد ال�شرّ�ة كمتغّیر مستقل �اإلضافة إلى تشا�ه �عض أ�عاد  هانّ �أ دراسته

درس أثرها في تحسین أداء سالسل التور�د في   ال�احثأنّ �معها لفت ولكنها اخت المتغیرات،

ادق الدراسة أثرها على الرضا الوظ�في �قطاع الفن ات الصناع�ة األردنّ�ة بینما درستالشرك

 األردن�ة.

أن دراسة أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في أداء  تبّینومن خالل مراجعة الدراسات السا�قة 

سلسلة التور�د �ستحق ال�حث لما له من دور إیجابي في تعز�ز دور ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة 

 ورفع أداء سلسلة التور�د. 

 :راسات السا�قةما �میز الدراسة الحال�ة عن الد) 2-9(

وممارساتها، فإن ال�احث  إدارة الموارد ال�شر�ةمن خالل المراجعة للدراسات السا�قة المتعلقة ب

 :ما یليیتوقع أن تضیف هذه الدراسة للدراسات السا�قة 

إدارة  ممارسات مفهوم�من حیث المفهوم: یتوقع ال�احث أن تز�د هذه الدراسة من مستوى الوعي 

أداء تحسین  في وفهم إدارة سالسل التور�د، ودور ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة ،الموارد ال�شر�ة

 ، لدى شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان والمهتّمة في مجال الدراسة.سلسلة التور�د
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 ىط�قت علقد  سالسل التور�د من حیث البیئة: إن أغلب الدراسات التي تناولت ق�اس أداء

صناع�ة في العاصمة المنظمات العلى  تالدراسة الحال�ة ط�قلكن نب�ة، و في الدول األج نظماتم

 .األردن�ة عّمان

أداء  على ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ةمن حیث قطاع األعمال: تركز معظم الدراسات المتعلقة �

ة تخصصت في دراسة أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر� ، لكن الدراسة الحال�ةالمنظمات �شكل عام

 .في منظمات الصناعات التحو�ل�ة في أداء سالسل التور�د
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 الفصل الثالث

 منهج�ة الدراسة: الطر�قة واإلجراءات

 

 )1-3( المقدمة

 )2-3( منهج�ة الدراسة

 )3-3( مجتمع الدراسة وعینته ووحدة المعاینة والتحلیل

 )4-3( أسلوب وأداة جمع الب�انات

 )5-3( مستو�ات األهم�ة

 )6-3( الدراسةمتغیرات 

 )7-3( تحلیل الب�انات والمعالجة اإلحصائ�ة
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 :الفصل الثالث

 �ة الدراسة (الطر�قة واإلجراءات)منهج

 المقدمة:) 3-1(

هدفت الدراسة الحال�ة إلى ب�ان أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في أداء سلسلة التور�د في 

الفصل الحالي یتضمن منهج الدراسة المت�ع،  إنّ وعل�ه، ف .شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

راسة، وأدوات الدراسة نة الدّ فراد عیّ ألومجتمع الدراسة وعینتها، ووصف المتغیرات الد�موغراف�ة 

وكذلك فحص صدق أداة  ،حصائ�ة المستخدمةاإلومصادر الحصول على المعلومات، والمعالجات 

 الدراسة وث�اتها.

 :منهج�ة الدراسة) 3-2(

التحلیلي. فهي وصفّ�ة ألّنها تصف واقع ممارسات  المنهج الوصفيعلى  هذه الدراسة مدتاعت

ة كونها سلسلة التور�د في الّشركات الم�حوثة. وهي تحلیل�ّ  واقع أداءإدارة الموارد ال�شرّ�ة، وكذلك 

 اتشركات الصناعفي لسلة التور�د ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في تحسین أداء س أثر درست

 .عّمانفي مدینة  التحو�ل�ة

 ) مجتمع الدراسة وعینته ووحدة المعاینة والتحلیل:3-3(

، ضمن محافظة العاصمة األردنّ�ة عّمان ات التحو�ل�ةشركات الصناعتكون مجتمع الدراسة من 

حسب ما ورد في تقر�ر اإلحصاءات الصناع�ة للنصف األول من العام  شركة )1113( تضموالتي 
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ولتحدید وحدة التحلیل، تم تحدید  .ةاألردن�ّ  لوزارة الصناعة والتجارةالموقع اإللكتروني  ) لدى2014(

عن طر�ق مكالمة عّمان الصناعات التحو�ل�ة في  اتقسام في شركالمدیر�ن ومساعدیهم ورؤساء األ

 ز�ع) موظفا. وتم تو 5553( وال�الغ الشركات هاتفً�ا والق�ام �الز�ارات المیدان�ة لتحصیل عددهم

اإلدارات (العل�ا،  المكونة من مدیري  على وحدة التحلیل Sekaran (2006) ةست�انا )361(

�عد فحص االست�انات لب�ان مدى ) و %56.5) بنس�ة (204، استرجع منها (الوسطى، والدن�ا)

حیتها لعمل�ة التحلیل اللعدم ص ةاست�ان) 11حصائي، است�عد منها (إلتحلیل احیتها للالص

) 193حصائي (إلت�انات الصالحة لعمل�ة التحلیل اسالإجمالي عدد ا حو�هذا �ص�حصائي. إلا

 ، وهي نس�ة مقبولة إحصاّئ�ا.) من إجمالي عدد االست�انات المسترجعة%53.5است�انة بنس�ة (

 ) أسلوب وأداة جمع الب�انات:3-4( 

وء إلى نوعین من للحصول على الب�انات والمعلومات الالزمة لتحقیق أهداف الدراسة، تم اللج

 المصادر والتي �مكن تقس�مها إلى المصادر الثانو�ة، والمصادر األول�ة.

: حیث تم معالجة اإلطار النظري للدراسة من خالل اللجوء إلى الب�انات المصادر الثانو�ة

تقار�ر، الثانو�ة والتي تتمثل �الكتب والمراجع العر��ة واألجنب�ة ذات العالقة، والدور�ات والمقاالت وال

واأل�حاث السا�قة التي تناولت موضوع الدراسة، وال�حث في مواقع وروا�ط اإلنترنت المتنوعة، حیث 

كان الهدف من تلك المطالعات التعرف على األسس والقواعد العلم�ة الصح�حة في كتا�ة 

 الدراسات، وكذلك التعرف على آخر المستجدات التي تتعلق �موضوع الدراسة.

: لمعالجة الجوانب التحلیل�ة لموضوع الدراسة، وجمع الب�انات األول�ة تم تطو�ر ل�ةالمصادر األو 

هداف الدراسة ا من الع�ارات عكست أ االست�انة لتكون أداة رئ�س�ة للدراسة، حیث شملت عدد

 وأسئلتها، وقامت وحدة المعاینة والتحلیل �اإلجا�ة علیها.
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 ت�انة ثالثة أجزاء وهي:تضمنت االس أداة جمع الب�انات (االست�انة):

الخصائص الد�موغراف�ة والوظ�ف�ة وتكونت من خمس فقرات تمثلت �العمر، الجزء األول: 

 �في.والجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة العمل�ة، والمسمى الوظ

 حیث تم االعتماد في تحدید )ر المستقل (ممارسات إدارة الموارد ال�شرّ�ةالمتغیالجزء الثاني: 

ودراسة فوطة والقطب  )2013( زعتري  دراسة على إدارة الموارد ال�شرّ�ةممارسات  متغیرات

  المجموعة التال�ة من المتغیرات: . وشملت ممارسات إدارة الموارد ال�شرّ�ة)2013(

 فقرات. ست، وتكون من التوظیف •

 فقرات. ست، وتكون من التدر�ب •

 فقرات. ست، وتكونت من تعو�ضاتال •

 ، وتكون من خمس فقرات.الموارد ال�شرّ�ةاالحتفاظ � •

 ، وتكون من خمس فقرات.تقی�م أداء العاملین •

 Sukati د على دراسةوقد تم االعتما )المتغیر التا�ع (أداء سلسلة التور�د الجزء الثالث:

 تحدید متغیرات األداء. وشملت المجموعة التال�ة من المتغیرات:  في (2012)

 فقرات. ، وتكونت من س�عاالستجا�ة •

 فقرات. من خمس ت، وتكونالكفاءة •
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 ) مستو�ات األهم�ة:3-5(

= أوافق �شدة) وذلك  5 ،= ال أوافق على اإلطالق .... 1استخدم مق�اس ل�كرت الخماسي (

سة لجم�ع فقرات و در مال الشركاتورؤساء األقسام في ومساعدیهم من أجل استقصاء آراء المدیر�ن 

تم االعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي للب�انات والتي و  انة.غیرات الواردة في االست�المت

التدرج  لمتغیرات وأ�عادها، وقد تم مراعاةتشمل المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لجم�ع ا

 ):1-3في مق�اس ل�كرت المستخدم في الدراسة كما هو موضح في الجدول (

 ) مق�اس ل�كرت الخماسي1-3الجدول (
ال أوافق على  بدائل اإلجا�ة

 اإلطالق

محاید (أوافق بدرجة  ال أوافق

 متوسطة)

 أوافق �شدة أوافق

 )5( )4( )3( )2( )1( الدرجة

 تم االعتماد على المعادلة التال�ة لق�اس أهم�ة الفقرات والمحاور:

 3 /درجة) أقل  –درجة  (أعلىمدى التطبیق = 

 1.33=  3/) 1-5مدى التطبیق = (

 ء على ذلك فإنه �مكن تحدید مستو�ات األهم�ة �ما یلي:و�نا

 2.33 من أقل-1 األهم�ة المنخفضة:

  3.67 لغا�ة- 2.34 األهم�ة المتوسطة:

 فأكثر 3.68 األهم�ة المرتفعة:

 :دراسةمتغیرات ال) 3-6(

ا�ع لمتغیر التوا )(ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ةملت الدراسة على كل من المتغیر المستقل تشا

 ).(أداء سلسلة التور�د لشركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان، األردن
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 ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ةو�شمل  :)Independent Variable( المتغیر المستقل

 ).أداء العاملینتقی�م الموارد ال�شر�ة، حتفاظ �، التعو�ضات، االظیف، التدر�بالتو (�أ�عاده 

سلسلة التور�د ب�عد�ه: االستجا�ة و�شمل أداء  :)Dependent Variable( :المتغیر التا�ع

 .والكفاءة

 ) تحلیل الب�انات والمعالجة اإلحصائ�ة:3-7(

 تحلیل خصائص أفراد عینة الدراسة (الب�انات الد�موغراف�ة والتعر�ف�ة): ) 3-7-1(

، (العمر تهدف الجداول التال�ة إلى ب�ان الخصائص الد�موغراف�ة لعینة الدراسة من حیث

ى الوظ�في) حیث �ظهر توز�ع أفراد عینة والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والمسمّ  الجنس،و 

 الدراسة حسب المتغیرات الد�موغراف�ة بب�ان التكرارات والنسب المئو�ة لهذه المتغیرات.

) 30أن أعلى نس�ة أعمار كانت لمن تقل أعمارهم عن ( )2-3(یتبین من الجدول  العمر: -1

-31) من إجمالي عدد المستجیبین، یلیهم األشخاص ما بین (%25.3حیث شكلت ما نسبته (

) من إجمالي عدد المستجیبین، یلیهم األشخاص %19.6) عامًا حیث ما شكلت ما نسبته (35

) من إجمالي عدد المستجیبین، %16.6) عامًا حیث شكلت ما نسبته (40-36بین ( ممن هم

) من إجمالي عدد %15.0) عامًا حیث شكلت ما نسبته (45-41بین ( ن همیلیهم األشخاص مم

) من %13.7ما نسبته ( وقد شكلوا) 51المستجیبین، یلیهم األشخاص لمن تز�د أعمارهم عن (

) عامًا 50-46بین ( ممن همكانت لألشخاص  فقد إجمالي عدد المستجیبین، أما عن أدنى نس�ة

 .عدد المستجیبین) من إجمالي %9.8حیث شكلت ما نسبته (
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 ): التكرارات والنسب المئو�ة لمتغیر العمر.2-3جدول (

 النس�ة المئو�ة % التكرار الفئة المتغیر

 العمر

فأقل  30 49 25.3 

31-35  38 19.6 

36-40  32 16.6 

41-45  29 15.0 

46-50  19 9.8 

فأكثر  51 26 13.7 

 100.0 193 المجموع
 

 واضــح، �فــرق  اإلنــاث، نســ�ة لــىع تز�ــد الــذكور نســ�ة أن )3-3( الجــدول مــن یتبــین س:الجــن -2

 عـــــدد إجمـــــالي مـــــن) %68.39( نســـــبته مـــــا أي اتكـــــرارً ) 132( الـــــذكور تكـــــرارات عـــــدد بلـــــغ حیـــــث

 مـن و�ستنتج. )%31.61( نسبته ماأي  اتكرارً ) 61( اإلناث تكرارات عدد بلغ �المقابل المستجیبین،

 االنـاث مـن أكثـر الـذكور مـن العاملة القوى  على عّمان في التحو�ل�ة الصناعات شركات اعتماد ذلك

 .الذكور مع تتناسب التي التشغیل�ة األعمال لطب�عة

 ): التكرارات والنسب المئو�ة لمتغیر الجنس.3-3جدول (  
 النس�ة المئو�ة (%) التكرار الفئة المتغیر

 الجنس 
 68.39 132 ذكور
 31.61 61 إناث

 100 193 جموعالم

 ال�كـالور�وس درجـة �حمـل لمـن كانـت نسـ�ة أعلـى أن )4-3(الجدول  من یتبینالمؤهل العلمي:  -3

ــ مــن ن و المســتجیب یلــیهم المســتجیبین، عــدد إجمــالي مــن) %52.33( نســبته مــا ون �شــكل حیــث  ةحمل

 و�لــــیهم المســــتجیبین، عــــدد إجمــــالي مــــن) %21.21( نســــبته مــــا ون �شــــكل حیــــث الماجســــتیر درجــــة
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ــــة مــــن ن و المســــتجیب ــــدبلوم درجــــة حمل ــــث �شــــكلون  ال  عــــدد إجمــــالي مــــن) %14.51( نســــبته مــــا حی

 مــن) %9.84( نســبته مـاو�شــكلون  العـالي الــدبلوم درجــة حملـة مــن ن و المسـتجیب و�لــیهم المسـتجیبین،

 تكـون  و�ـذلك) %2.11( سـبتهن مـا قد شكلواف الدكتوراه درجة حملة عن أما .المستجیبین عدد إجمالي

 .عّمان في التحو�ل�ة الصناعات لشركات التنظ�مي اله�كل مع تنسجم النسب وهذه. نس�ة أدنى

 ): التكرارات والنسب المئو�ة لمتغیر المؤهل العلمي.4-3جدول (
 النس�ة المئو�ة (%) التكرار الفئة المتغیر

 المؤهل العلمي

 14.51 28 دبلوم
 52.33 101 �كالور�وس
 9.84 19 دبلوم عال
 21.21 41 ماجستیر
 2.11 4 دكتوراه

 100 193 المجموع
 

مــن  اً ) أن أعلــى نســ�ة كانــت لمــن �ملــك عــدد5-3یبــین الجــدول ( عــدد ســنوات الخبــرة العمل�ــة: -4

) مـــن إجمـــالي عـــدد %36.79مــا نســـبته (وهـــو �شـــكل ) عامـــًا 10-6ســنوات خبـــرة تتـــراوح مـــا بــین (

 وهــو) عامــًا 15مــن ســنوات خبــرة أكثــر مــن ( اً المســتجیبین، و�لــیهم األشــخاص الــذین �ملكــون عــدد

 اً ) مـن إجمـالي عـدد المسـتجیبین، و�لـیهم االشـخاص الـذین �ملكـون عـدد%29.01نسـبته ( مـا �شكل

ــــل مــــن ( ــــرة أق ) مــــن إجمــــالي عــــدد %18.14نســــبته (مــــا �شــــكل  وهــــو) أعــــوام 5مــــن ســــنوات الخب

-10مـن سـنوات الخبـرة تتـراوح مـا بـین ( اً أما عن أدنى نس�ة فكانت للذین �ملكون عدد .المستجیبین

 ) من إجمالي عدد المستجیبین.%16.06نسبته (ما �شكل  وهو) عامًا 15
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 ): التكرارات والنسب المئو�ة لمتغیر الخبرة العمل�ة.5-3جدول (
 النس�ة المئو�ة (%) التكرار الفئة المتغیر

دد سنوات الخبرة ع
 العمل�ة

 18.14 35 سنوات فأقل 5
 36.79 71 سنوات 10 – 6من 
 16.06 31 سنة 15 –11من 
سنة 15ر من أكث  56 29.01 
  100 193 المجموع

 

لوظ�في مسـاعد مـدیر أن أعلى نس�ة كانت لمن مسماه ا )6-3(یبین الجدول  المسمى الوظ�في:-5

ن لمــن مســماه و ) مــن إجمــالي عــدد المســتجیبین، یلــیهم المســتجیب%36.79حیــث شــكلت مــا نســبته (

ن و ) من إجمالي عدد المستجیبین، و�لـیهم المسـتجیب%34.71ما نسبته ( واالوظ�في مدیر حیث شكل

 تجیبین.) من إجمالي عدد المس%28.50ما نسبته ( والمن مسماه الوظ�في رئ�س قسم حیث شكل

 ): التكرارات والنسب المئو�ة لمتغیر المسمى الوظ�في.6-3جدول (
 النس�ة المئو�ة (%) التكرار الفئة المتغیر

 المسمى الوظ�في
 34.71 67 مدیر

 36.79 71 مساعد مدیر
 28.50 55 رئ�س قسم

 100 193 المجموع

تم استخراج معامالت  :)Normal Distributionطب�عي (اخت�ار التوز�ع ال) 3-7-2(

من المشاكل اإلحصائ�ة التي قد تؤثر سل�ا  االلتواء وق�مة التفلطح للتأكد من خلو ب�انات الدراسة

ن معامالت االلتواء أ) یتضح �7-3الجدول (خالل من . و الدراسة على نتائج اخت�ار فرض�ات

ق�مة التفلطح هي  نّ أها تتوزع �شكل طب�عي، و نّ ألى إیر ) مما �ش1قل من الق�مة (أكانت جم�عها 

�شیر  األمر الذيب�انات الدراسة تتوزع �شكل طب�عي،  نّ ألى إ) ما �شیر 1قل من الق�مة (أا أ�ًض 

 تحلیل التشا�كي واالنحدار المتعدد.النها تتناسب مع إجراءات إلى أ
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 ): التوز�ع الطب�عي لجم�ع متغیرات الدراسة.7-3جدول (
 التفلطح االلتواء المع�اري  االنحراف الحسابي المتوسط لمتغیرا

 0.40- 0.11 0.54 3.72 التوظیف

 0.56 0.29- 0.59 3.55 التدر�ب

 0.34 0.57- 0.67 3.45 التعو�ضات

 0.10- 0.34- 0.62 3.67 االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة

 0.13- 0.31- 0.69 3.48 تقی�م أداء العاملین

 0.51 0.21- 0.59 3.61 االستجا�ة

 0.55 0.36- 0.62 3.75 الكفاءة

تم االعتماد على عدة مصادر من أجل  :)Content Validityصدق المحتوى () 3-7-3(

اإلنترنت، ... وش�كة تطو�ر االست�انة (الرسائل الجامع�ة، أطروحات الدكتوراة، األ�حاث المنشورة، 

 الهیئـة أعضـاء مـن أسـاتذة س�عة مـن تألفـت لمحكمـینا مـن مجموعـة علـى هاعـرض تـمالخ). ومن ثم 

 رقـم بـالملحق المحكمـین أسـماءكما تظهر  ،والمالیـة اإلدار�ـة والعلـوم األعمـال إدارة فـي التدر�سـ�ة

 ضـوء فـي وٕاضـافة وتعـدیل حـذف مـن یلـزم ما إجراء وتم مینالمحكّ  آلراء االستجا�ة تمـت وقـد .)1(

 رقم �الملحق موضح هو كما النهائ�ة صورتها في االستب�انة خرجـت و�ـذلك. المقدمـة المقترحـات

)2(.  

تم استخدام اخت�ار االتساق الداخلي  :)Reliability Testفحص الث�ات () 3-7-4(

ة على كل ـق في إجا�ات عینة الدراسـ)، لق�اس مدى التناسCronbach’s Alphaكرون�اخ ألفا (

 الدراســـة لمتغیـــرات الثبـــات قـــ�م أن )8-3( الجدول من �الحظكما في المق�اس،  دةاألسئلة الموجو 

) 0.91(�ین و  أدنـى، كحد ال�شر�ة الموارد إدارة للممارسات) 0.86( بـــین تراوحـــت والتـــي ـــةیالرئ�س
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 �معامـل عامـة �صـورة الدراسـة أداة تمتـع علـىالمؤشرات  وتـدل. أعلـى كحـد التور�ـد سلسـلة ألداء

 .(Sharabati, 2010)% 60حد القبول هو  .الدراسة أغراض تحقیق ومقدرتها على عـال ثبـات

 .(مق�اس كرون�اخ ألفا) لمتغیرات الدراسةمعامل ث�ات االتساق الداخلي ): 8-3جدول (
 الفقرة ال�عد ) ألفاαق�مة (

 . إدارة الموارد ال�شر�ة 1 0.86
 أ التوظیف  0.70
 ب التدر�ب  0.72
 ج  التعو�ضات 0.79
 د  االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة 0.71
 ه تقی�م أداء العاملین  0.78
 . أداء سلسلة التور�د2 0.91
 أ االستجا�ة  0.84
 ب  الكفاءة 0.83

ولإلجا�ة عن أسئلة الدراسة واخت�ار فرض�اتها لجأ ال�احث إلى الرزمة اإلحصائ�ة للعلوم 

 ان خاللهوقد تم م .Statistical Package for Social Sciences SPSS.20ة االجتماع�

 تطبیق األسالیب التال�ة:

 أسالیب اإلحصاء الوصفي، والمتضمنة:-1

  المتوسطات الحساب�ةArithmetic Mean  وحدة المعاینة فراد أ استجا�ةلتحدید مستوى

 عن متغیراتها.والتحلیل 

  المع�اري االنحراف Standard Deviation  وحدة فراد استجا�ات ألق�اس درجة ت�اعد

 عن وسطها الحسابي.المعاینة والتحلیل 
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 Pearson’s Correlation) االرت�اطتم استخدام معامل  :)Correlation( االرت�اط-2

Coefficient) ل�عض مع �عضهم ا ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ةمكونات  لفحص العالقة بین

 �متغیراته من جهة أخرى. لسلة التور�دمن جهة، ومع أداء س

أجل فحص  من ):Causality Testأخیرا، ق�اس األثر من خالل الق�اسات السبب�ة ( و�أتي-3

 Multiple) المتعددأنموذج الدراسة ككل، واخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة؛ تم استخدام االنحدار 

Regression)  ة.فض الفرض�ات الواردة في الدراسوذلك لقبول أو ر 
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 الفصل الرا�ع

 نتائج الدراسة (التحلیل اإلحصائي واخت�ار الفرض�ات)

)1-4( المقدمة  

حصاء الوصفي) وصف متغیرات الدراسة (اإل  )4-2(  

ار فرض�ات الدراسة اخت�  )4-3(  
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 الفصل الرا�ع

 نتائج الدراسة (التحلیل اإلحصائي واخت�ار الفرض�ات)

 ) المقدمة:4-1(

توسطات واالنحراف لى التحلیل اإلحصائي الوصفي لمتغیرات الدراسة (الم�حتوي هذا الفصل ع

وكذلك فحص العالقات بین متغیرات الدراسة، وأخیرا، فحص  واألهم�ة والترتیب)المع�اري 

 الفرض�ات من خالل االنحدار ال�س�ط والمتعدد.

  حصاء الوصفي):(اإل ) وصف متغیرات الدراسة4-2(

اب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ة تم استخدام تحلیل المتوسطات الحسلإلجا�ة عن أسئلة الدراس

 لمتغیرات الدراسة التا�عة والمستقلة، وكذلك األهم�ة.

 المتغیرات المستقلة (ممارسات إدارة الموارد ال�شرّ�ة):-1

) �أن المتوسطات الحساب�ة للمتغیرات المستقلة للدراسة تراوحت بین 1-4�ظهر الجدول (

بین  ا)، وهذا �عني أن هناك اتفاق0.69-0.55و�انحراف مع�اري تراوح بین ( )3.45-3.72(

أن المتوسط العام كما تبین المجیبین حول أهم�ة متوسطة ومرتفعة لجم�ع المتغیرات المستقلة.  

، وهذا �شیر إلى االتفاق 0.52و�انحراف مع�اري قدره  3.57لممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة هو 

لتوظیف، یلیها وقد كانت األهم�ة األكبر لالمتوسطة لممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة. على األهم�ة 

 ثم تقی�م أداء العاملین وأخیرا التعو�ضات. ، ال�شر�ة، یلیها التدر�ب ظ �الموارداالحتفا

 



69 
 

للمتغیرات والترتیب واألهم�ة ) المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة 1-4جدول (
 المستقلة.

 المتغیر لرقما
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 

Sig* 

مستوى 

 الداللة

ترتیب 

أهم�ة 

 المتغیر

مستوى 

 األهم�ة

 مرتفع 1 0.000 550. 3.72 التوظیف 1

 متوسط 3 0.000 590. 3.55 التدر�ب 2

 متوسط 5 0.000 670. 3.45 التعو�ضات 3

االحتفاظ �الموارد  4

 ال�شر�ة
3.67 .620 0.000 

 وسطمت 2

 متوسط 4 0.000 690. 3.48 تقی�م أداء العاملین 5

ممارسات إدارة الموارد  

 ال�شرّ�ة
 متوسط - 0.000 520. 3.57

 

 التوظیف:- 1.1

) 3.98-3.36أن المتوسطات الحساب�ة لفقرات التوظیف تقع بین ( )2-4�ظهر الجدول (

�ه اتفاق بین المجیبین على )، وهذا �عني أن هناك ش1.04-0.78واالنحراف مع�اري �قع بین (

مستوى أهم�ة بین متوسط إلى مرتفع لفقرات التوظیف. وأن المتوسط الحسابي العام للتوظیف هو 

 االتفاق على مستوى أهم�ة مرتفع للتوظیف. إلى وهذا �شیر  0.55و�انحراف مع�اري قدرة  3.79

 

 

 



70 
 

رتیب واألهم�ة لفقرات متغیر والت ): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة2-4جدول (
 التوظیف.

 التوظیف ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتیب 
أهم�ة 
 الفقرة

مستوى 
 األهم�ة 

1 
 الــــــذین ال�شــــــر�ة المــــــوارد الشــــــركة تســــــتقطب
ـــة خبـــرات �متلكـــون   اإلدارة وظـــائف فـــي كاف�

 .المهمة اإلدار�ة المناصب لشغل
 مرتفع 3 0.000 810. 3.76

2 

 اإلنتاج خطوط ومدراء األقسام مدراء �شارك
 االســـتقطاب فـــي ال�شـــر�ة المـــوارد مـــدیر مـــع

 تزو�ــــدهم طر�ــــق عــــن الشــــركة فــــي والتعیــــین
 .الالزمة �االحت�اجات

 متوسط 5 0.000 950. 3.61

3 
 الســـلب�ة الجوانـــب عـــن المتقـــدمین إ�ـــالغ یـــتم

 .االخت�ار عمل�ة من كجزء للمنصب
 متوسط 6 0.000 1.04 3.36

4 
 عـــــــــن المعلومـــــــــات بجمـــــــــع الشـــــــــركة تهـــــــــتم

 واالخت�ـار للمقابلـة إضـافة للتعیـین المتقدمین
 .والتعیین المفاضلة في االستخدام لغرض

 مرتفع 4 0.000 780. 3.74

5 
 غیـر واالخت�ـارات المقا�الت الشركة تستخدم
 .التعیین عند المتحیزة

 مرتفع 2 0.000 850. 3.86

6 
 معــــــاییر مــــــن قفر�ــــــ ضــــــمن العمــــــل �عتبــــــر
 .الشركة لدى التعیین

 مرتفع 1 0.000 820. 3.98

المتوسط الحسابي واالنحراف المع�اري 
 .للتوظیف

 مرتفع - 0.000 550. 3.79

 :التدر�ب-1.2

-3.46أن المتوسطات الحساب�ة لفقرات التدر�ب والتطو�ر تقع بین ( )3-4�ظهر الجدول (

)، وهذا �عني أن هناك ش�ه اتفاق بین المجیبین 1.15-0.81) واالنحراف مع�اري �قع بین (3.87

هو  لمتوسط الحسابي العام للتدر�بوأن ا ،إلى مرتفع لفقرات التدر�بعلى مستوى أهم�ة بین متوسط 

 . اق على مستوى أهم�ة متوسط للتدر�باالتف إلى وهذا �شیر 0.59و�انحراف مع�اري قدرة  3.55
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حرافات المع�ار�ة والترتیب واألهم�ة لفقرات متغیر ): المتوسطات الحساب�ة واالن3-4جدول (
 التدر�ب.

 التدر�ب ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتیب 
أهم�ة 
 الفقرة

مستوى 
 األهم�ة 

1 
یـــتم تحدیـــد االحت�اجـــات التدر�ب�ـــة فـــي الشـــركة 
مــــــــن خــــــــالل الخطــــــــة المعــــــــدة لالحت�اجــــــــات 

 التدر�ب�ة.
 متوسط 5 0.000 0.88 3.46

2 
�عتمـــــد تحدیـــــد االحت�اجـــــات التدر�ب�ـــــة وتنم�ـــــة 
العــــاملین فــــي الشــــركة علــــى نتــــائج تقیــــ�م أداء 

 العاملین.
 متوسط 2 0.000 870. 3.55

3 
تعتمـد الشـركة بـرامج منتظمـة لتـدر�ب وتطــو�ر 

 العاملین الجدد الكتساب المهارات الالزمة.
 متوسط 4 0.000 1.15 3.47

4 
�ب�ــــة المقدمـــة فــــي الشــــركة تتنـــوع البــــرامج التدر 

 لتنم�ة مختلف المهارات للعاملین لدیها.
 متوسط 6 0.000 820. 3.46

5 
یـــتم ابتعـــاث المـــدراء ورؤســـاء األقســـام بـــدورات 

 اختصاص�ة �الخارج.
 متوسط 3 0.000 970. 3.48

6 
تز�ــــد البــــرامج التدر�ب�ــــة مــــن معــــدل اإلنتاج�ــــة 

 للموارد ال�شر�ة في الشركة.
 مرتفع 1 0.000 810. 3.87

المتوسط الحسابي واالنحراف المع�اري 
 .التدر�ب

 متوسط - 0.000 0.59 3.55

 التعو�ضات: -1.3

) 3.66-3.29أن المتوسطات الحساب�ة لفقرات التعو�ضات تقع بین ( )4-4�ظهر الجدول (

وهذا �عني أن هناك ش�ه اتفاق بین المجیبین على  )1.07-0.86واالنحراف مع�اري �قع بین (

 3.46وأن المتوسط الحسابي العام للتوظیف هو  ،ستوى أهم�ة متوسط لفقرات التعو�ضاتم

 االتفاق على مستوى أهم�ة مرتفع للتعو�ضات. إلى وهذا �شیر  0.68و�انحراف مع�اري قدرة 
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): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والترتیب واألهم�ة لفقرات متغیر 4-4جدول (
 التعو�ضات.

 التعو�ضات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتیب 
أهم�ة 
 الفقرة

مستوى 
 األهم�ة 

1 
�شــــجع نظــــام التعو�ضــــات فــــي الشــــركة فــــي 

 تحسین أداء العاملین.
 متوسط 2 0.000 900. 3.64

2 
تتــــا�ع الشــــركة �اهتمــــام بــــرامج التعو�ضــــات 

 المقدمة من قبل الشركات المثیلة.
 متوسط 4 0.000 0.90 3.37

3 
تمــــنح التعو�ضــــات فــــي الشــــركة بنــــاء علــــى 

 كفاءة العاملین.
 متوسط 3 0.000 1.07 3.45

4 
تتنــوع التعو�ضــات التــي تقــدمها الشــركة بــین 

 ماّد�ة ومعنوّ�ة.
 متوسط 1 0.000 860. 3.66

5 
تتناسب التعو�ضات المقدمة من الشركة مـع 

 توقعات العاملین.
 توسطم 5 0.000 1.05 3.33

6 
یتم مراجعة خطـة التعو�ضـات �اسـتمرار �مـا 

 یتناسب مع البیئة المنافسة.
 متوسط 6 0.000 1.03 3.29

المتوسط الحسابي واالنحراف المع�اري 
 .للتعو�ضات

 متوسط - 0.000 0.68 3.46

 االحتفاظ �الموارد ال�شرّ�ة: -1.4

ظ �الموارد ال�شر�ة تقع بین أن المتوسطات الحساب�ة لفقرات االحتفا )5-4�ظهر الجدول (

وهذا �عني أن هناك ش�ه اتفاق بین  )1.09-0.74) واالنحراف مع�اري �قع بین (3.46-3.91(

وأن المتوسط الحسابي العام  ،المجیبین على مستوى أهم�ة بین متوسط إلى مرتفع لفقرات االحتفاظ

االتفاق على  إلى وهذا �شیر 0.62و�انحراف مع�اري قدرة  3.67لالحتفاظ �الموارد ال�شر�ة هو 

 . �الموارد ال�شر�ة مستوى أهم�ة متوسط لالحتفاظ
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والترتیب واألهم�ة لفقرات متغیر  الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ): المتوسطات5-4جدول (
 ال�شر�ة. �الموارد االحتفاظ

 ال�شر�ة �الموارد االحتفاظ ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

Sig* 
 مستوى 
 الداللة

ترتیب 
أهم�ة 
 الفقرة

مستوى 
 األهم�ة 

1 
�عـــــد معـــــدل دوران العـــــاملین فـــــي 

 الشركة ضمن الحدود المقبولة.
 متوسط 3 0.000 740. 3.55

2 
�شــعر العــاملون �الرضــا الــوظ�في 

 في الشركة.
 متوسط 5 0.000 1.01 3.46

3 
ـــالموارد ال�شـــر�ة  تحـــتفظ الشـــركة �

 المتمیزة لفترات طو�لة.
 مرتفع 2 0.000 0.84 3.89

4 
تحــــــــــــــاول الشــــــــــــــركة االحتفــــــــــــــاظ 
ــــــــدة ضــــــــمن  �التخصصــــــــات الفر�

 خطة معدة لهذا الغرض.
 مرتفع 1 0.000 0.88 3.91

5 
تعــزز الشــركة مبــدأ المشــاركة فــي 
اتخــاذ القــرارات كوســیلة لالحتفــاظ 

 �الموارد ال�شر�ة.
 متوسط 4 0.000 1.09 3.52

 تقی�م أداء العاملین: -1.5

) 3.65-3.40أن المتوسطات الحساب�ة لفقرات التقی�م تقع بین ( )6-4�ظهر الجدول (

وهذا �عني أن هناك ش�ه اتفاق بین المجیبین على  )1.08-0.85واالنحراف مع�اري �قع بین (

و�انحراف  3.67وأن المتوسط الحسابي العام للتقی�م هو  ،مستوى أهم�ة بین متوسط لفقرات التقی�م

 االتفاق على مستوى أهم�ة متوسط لتقی�م أداء العاملین.إلى  وهذا �شیر 0.62مع�اري قدرة 
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): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والترتیب واألهم�ة لفقرات متغیر 6-4جدول (
 تقی�م أداء العاملین.

 تقی�م أداء العاملین ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتیب 
أهم�ة 

 رةالفق

مستوى 
 األهم�ة 

1 
تراعــي الشــركة قــدرات ومعــارف ومهــارات 

 العاملین لدیها أثناء عمل�ة تقی�م األداء.
 متوسط 4 0.000 0.92 3.43

2 
تتحقـــــق معــــــاییر األداء الموضــــــوعة فــــــي 
الشــركة العدالــة والمســاواة وتكــافؤ الفــرص 

 بین العاملین.
 متوسط 2 0.000 1.08 3.47

3 
التقیــــــ�م فــــــي  یــــــتم االســــــتفادة مــــــن نتــــــائج

 تخط�ط س�اسة الشركة للموارد ال�شر�ة.
 متوسط 1 0.000 0.99 3.65

4 
تحرص الشركة علـى تقیـ�م قـدرة العـاملین 
�اإللمــــام �ــــالتطورات الحدیثــــة فــــي مجــــال 

 أعمالهم.
 متوسط 5 0.000 0.85 3.40

5 
أســلوب تقیــ�م األداء المطبــق فــي الشــركة 
قـــــادر علـــــى التعبیـــــر عـــــن األداء الفعلـــــي 

 راد بدقة.لألف
 متوسط 3 0.000 0.89 3.46

المتوسط الحسابي واالنحراف المع�اري 
 لتقی�م أداء العاملین.

 متوسط - 0.000 690. 3.48

 المتغیرات التا�عة (أداء سلسلة التور�د): -2

) �أن المتوسطات الحساب�ة للمتغیرات التا�عة للدراسة تراوحت بین 7-4�ظهر الجدول (

بین  اوهذا �عني أن هناك اتفاق )0.62-0.59اف مع�اري تراوح بین () و�انحر 3.61-3.75(

وأن المتوسط العام ألداء سلسلة ، المجیبین حول أهم�ة متوسطة ومرتفعة لجم�ع المتغیرات التا�عة

، وهذا �شیر إلى االتفاق على األهم�ة المرتفعة 0.55و�انحراف مع�اري قدره  3.68التور�د هو 

 ثم االستجا�ة. ، وقد كانت األهم�ة األكبر للكفاءة ألداء سلسلة التور�د.
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 للمتغیرات التا�عة.والترتیب واألهم�ة ب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ) المتوسطات الحسا7-4جدول (

 المتوسط المتغیر الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 

Sig* 

مستوى 

 الداللة

ترتیب 

أهم�ة 

 المتغیر

مستوى 

 األهم�ة

 متوسط 2 0.000 0.59 3.61 االستجا�ة 1

 مرتفع 1 0.000 0.62 3.75 الكفاءة 2

 مرتفع - 0.000 0.55 3.68 سلسلة التور�دأداء  

 : االستجا�ة-2.1

) 3.70-3.51أن المتوسطات الحساب�ة لفقرات االستجا�ة تقع بین ( )8-4�ظهر الجدول (

اتفاق بین المجیبین على وهذا �عني أن هناك ش�ه  )0.85-0.79واالنحراف مع�اري �قع بین (

وأن المتوسط الحسابي العام للتقی�م هو  ،مستوى أهم�ة بین متوسط إلى مرتقع لفقرات االستجا�ة

 لى مستوى أهم�ة متوسط لالستجا�ة.االتفاق عإلى وهذا �شیر  0.59و�انحراف مع�اري قدرة  3.62
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یب واألهم�ة لفقرات متغیر ): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والترت8-4جدول (
 االستجا�ة.

 االستجا�ة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتیب 
أهم�ة 
 الفقرة

مستوى 
 األهم�ة 

1 

�ســــتجیب نظــــام التصــــن�ع �ســــرعة 
للتغیـــرات فـــي حجـــم المنـــتج حســـب 
الطلــب مــن قبــل العمــالء �المقارنــة 

 مع المنافسین.

 وسطمت 5 0.000 0.78 3.60

2 
تســـــتط�ع الشـــــركة طـــــرح منتجـــــات 
جدیدة فـي السـوق �سـرعة اسـتجا�ة 

 لمتطل�ات السوق.
 متوسط 7 0.000 0.81 3.51

3 
تســـــــــتجیب الشـــــــــركة �ســـــــــرعة ألي 
تعــد�الت تطــرأ علــى طلــب الســوق 

 �المقارنة مع أهم المنافسین.
 متوسط 6 0.000 0.84 3.57

4 
ـــدى الشـــركة نظـــام عمـــل تصـــن�ع  ل

حـــاالت متســـارع �شـــكل فعـــال فـــي 
 الطوارئ حسب طلب العمالء.

 متوسط 3 0.000 0.85 3.65

5 
ـــدى الشـــركة نظـــام عمـــل تصـــن�ع  ل
یتغیــــر �ســــرعة لعمل�ــــات التصــــن�ع 

 لمعالجة تغیرات الطلب.
 مرتفع 2 0.000 0.85 3.68

6 
�ســتط�ع نظــام التوز�ــع فــي الشــركة 
أن �ضـ�ط �ســرعة تغییــرات الطلــب 

 في عنوان العمالء.
 رتفعم 1 0.000 0.84 3.70

7 
�ســتجیب نظــام النقــل واإلمــداد فــي 
الشــــــركة �ســــــرعة إلــــــى التعــــــد�الت 

 غیر المتوقعة لتغیر الطلب.
 متوسط 4 0.000 0.79 3.60

المتوسط الحسابي واالنحراف 
 لالستجا�ة.المع�اري 

 متوسط - 0.000 0.59 3.62
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 :الكفاءة -2.2

) 3.82-3.60تجا�ة تقع بین (أن المتوسطات الحساب�ة لفقرات االس )9-4�ظهر الجدول (

وهذا �عني أن هناك ش�ه اتفاق بین المجیبین على  )0.86-0.76واالنحراف مع�اري �قع بین (

 3.75وأن المتوسط الحسابي العام للتقی�م هو  ،مستوى أهم�ة بین متوسط إلى مرتقع لفقرات الكفاءة

 أهم�ة مرتفع للكفاءة. االتفاق على مستوى إلى وهذا �شیر  0.68و�انحراف مع�اري قدرة 

): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والترتیب واألهم�ة لفقرات متغیر 9-4جدول (
 الكفاءة.

 الكفاءة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتیب 
أهم�ة 
 الفقرة

مستوى 
 األهم�ة 

1 
لـــــــدى الشـــــــركة إدارة سلســـــــلة تور�ـــــــد 

 اعل.تنافس �شكل ف
 متوسط 5 0.000 0.86 3.60

2 
أداء التســل�م فــي الشــركة یــتم �الوقــت 
 المحدد �المقارنة مع أهم المنافسین.

 مرتفع 4 0.000 0.76 3.77

3 
ــــــي الشــــــركة �ســــــرعة  ــــــتم التســــــل�م ف ی

 �المقارنة مع أهم المنافسین.
 مرتفع 3 0.000 0.76 3.78

4 
تقـــــــدم شـــــــركتنا مســـــــتوى عـــــــال مـــــــن 

 �سین.الخدمات للعمالء الرئ
 مرتفع 2 0.000 0.78 3.80

5 
تتمیز الشراكة الرئ�س�ة مع المـوردین 
لـــــدى الشـــــركة �التســـــل�م فـــــي الوقـــــت 

 المحدد.
 مرتفع 1 0.000 0.86 3.82

 
 العالقة بین متغیرات الدراسة:) 4-3(

الخت�ار العالقة بین متغیرات الدراسة تم استخدام معامل االرت�اط (بیرسون) الثنائي 

(Bivariate Pearson Correlation). 
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) إلى أن العالقة بین ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة 10-4تشیر مصفوفة االرت�اط في الجدول (

وذلك مؤشر على وجود عالقة قوّ�ة بین مكونات  )0.704-0.503مسة قد تراوحت بین (الخ

 ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة. 

 متغیرات الدراسة): مصفوفة معامالت االرت�اط ل10-4جدول (
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغیر الرقم
          التوظیف 1

         **595. التدر�ب والتطو�ر 2

        **637. **507. التعو�ضات 3

4 
االحتفـــاظ �ــــالموارد 

 ال�شر�ة
.536** .621** .704**       

      **674. **689. **639. **503. تقی�م أداء العاملین 5

6 
إدارة ســــــــــات ممار 

 المــــوارد ال�شــــر�ة
 بجم�ع متغیراتها

.738** .836** .862** .854** .856**     

    **475. **447. **420. **325. **400. **383. االستجا�ة 7

   **644. **462. **397. **440. **376. **370. **333. الكفاءة 8

9 
سلســـــــــــــــــلة أداء 

 التور�د
.394** .424** .387** .474** .465** .516** .901** .912**  

 ).0.01حصائ�ا عند مستوى الداللة (إ** معامل االرت�اط دال 

كما وتشیر المصفوفة إلى وجود عالقة بین ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة مجتمعة وأداء سلسلة 

وأما  .)0.01) وهي عالقة دالة إحصائً�ا عند مستوى (0.516التور�د، حیث كانت نتیجة العالقة (

النس�ة للعالقة ما بین ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة ومتغیرات أداء سلسلة التور�د، ف�ظهر من �

حیث أظهرت النتائج أن العالقة  )0.644-0.462قة قد تراوحت بین (خالل المصفوفة أن العال

وف�ما  .)0.475بین ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة ومتغیر االستجا�ة هي عالقة قوّ�ة حیث بلغت (

یتعلق �متغیر الكفاءة فقد أظهرت النتائج وجود عالقة قو�ة بین ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة 

 ).0.644�متـغـیراتها من جهة و�ین متغیر الكفاءة من جهة أخرى حیث بلغت (
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   ) اخت�ار فرض�ات الدراسة:4-4( 

عالقة بین متغیرات الدراسة، �عد أن تم التأكد من الصدق والث�ات والتوز�ع الطب�عي وكذلك ال

نستط�ع أن نستخدم االنحدار �أنواعه. وقبل البدء �فحص الفرض�ات وٕاجراء تحالیل االنحدار 

�أنواعها الخت�ار أنموذج الدراسة، ال بد من التحقق من توافر مجموعة من الشروط األساس�ة وهي: 

)، Multi-Collinearityد (عدم وجود تداخل خطي متعد ،(Normality Test)التوز�ع الطب�عي 

 .(Independence of Error)واستقالل�ة األخطاء 

 ):Multi-collinearityالتداخل الخطي ( -1

والسماح  (VIF)من أجل التأكد من عدم وجود تداخل خطي تم استخدام معامل التضخم 

(Tolerance). 

 ): تحلیل التداخل الخطي11-4جدول (

 VIF Tolerance Durbin المتغیرات المستقلة  ت
Watson 

 5930. 1.685 التوظیف 1

1.609 
 4420. 2.260 التدر�ب والتطو�ر 2
 3940. 2.539 التعو�ضات 3
 4060. 2.463 االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة 4
 4180. 2.392 تقی�م أداء العاملین 5

 

فإّن %، 10أكثر من وق�مة السماح  10إذا كانت ق�مة معامل التضخم أقل من ومن المعلوم أّنه 

) �ظهر أن ق�م معامل 11-4هذا �عني أن العینة مقبولة لتحلیل االنحدار. وحیث أن الجدول (

 هذا �عني قبول العینة لتحلیل االنحدار.  فإّن % 10وأن السماح أكثر من  10التضخم أقل من 
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 ):Independence of Errorsاستقالل�ة األخطاء ( -2

ت ق�مة دیر�ن إذا كانومن المعلوم أّنه )، Durbin Watsonواتسون (تم استخراج معامل دیر�ن 

 2إلجراء تحلیل االنحدار. وحیث أن ق�مة دیر�ن واتسون حوالي   العینة مقبولةنّ فإ 2واتسون حول 

 هذا �شیر إلى استقالل�ة األخطاء عن �عضها ال�عض وقبول العینة لتحلیل االنحدار.إّن ف

 :)Multiple Regression() االنحدار المتعدد 4-4-1(

 ،لكي یتم فحص فرض�ات الدراسة من حیث األثر ال بد من استخدم اخت�ار االنحدار المتعدد

إلى مالئمة المتغیرات الفرع�ة للدراسة وتفسر الت�این  تشیر 2Rتشیر إلى مالئمة النموذج و Fحیث 

  (التغایر) ما بین المتغیرات.

 اخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة:

01H : یوجد أثر لممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة (التوظیف، التدر�ب والتطو�ر، التعو�ضات، ال

(االستجا�ة، الكفاءة) في  أداء سلسلة التور�د فيأداء العاملین) تقی�م ال�شر�ة،  االحتفاظ �الموارد

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

لممارسات إدارة الموارد  (ANOVA)یل االنحدار الخطي المتعدد ): نتائج تحل12-4جدول (
 ال�شر�ة في أداء سلسلة التور�د.

 المتغیر
)r (

 االرت�اط

)2R( 
معامل 
 التحدید

Adjusted 
)2R(  معامل

 التحدید المعدل

)F( 
 المحسو�ة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

إدارة ممارسات 
 الموارد ال�شر�ة

.5330 .2840 .2740 28.157 .0000 
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) وهذا �عني أن المتغیر المستقل �فسر 0.284بلغت ( 2R) أن ق�مة 4-12�ظهر الجدول (

. وحیث )F=28.157, Sig.=0.0002R ,0.284=(% من التغایر في المتغیر التا�ع، حیث 28.4

فرض�ة  فإننا نرفض أداء سلسلة التور�د فيلممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة  أن هناك ارت�اطا وأثراً 

یوجد أثر لممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة أنه  قبل الفرض�ة البدیلة، والتي تنص علىنو  العدم

 فيأداء العاملین) تقی�م ال�شر�ة،  االحتفاظ �الموارد(التوظیف، التدر�ب والتطو�ر، التعو�ضات، 

، عند (االستجا�ة، الكفاءة) في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان أداء سلسلة التور�د

  ).0.05α≥توى داللة (مس

لممارسات إدارة الموارد  )Coefficients): نتائج تحلیل االنحدار المتعدد (13-4جدول (
 ال�شر�ة في أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان.

 
 المتغیر

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  
t 

  
Sig. 

B Std. 
Error 

 

Beta 

1 

 0000. 9.140  1840. 1.682 الثابت
 0280. 2.202 1280. 0580. 1280. التوظیف

 1530. 1.432 0970. 0620. 0890. التدر�ب والتطو�ر
 4210. -0.806 -0.058 0580. -0.047 التعو�ضات

 0010. 3.407 2400. 0620. 2110. االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة
 0020. 3.119 2170. 0550. 1710. ینتقی�م أداء العامل

) نتائج تحلیل االنحدار المتعدد لممارسات إدارة المـوارد ال�شـر�ة �متغیراتهـا 13-4و�بّین الجدول (

 .على حده في أداء سلسلة التور�د كل

 اخت�ار الفرض�ة الفرع�ة األولى:

01.1Hناعات التحو�ل�ة في في أداء سلسلة التور�د في شركات الصیوجد أثر للـتـوظـیـف  : ال

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (عّمان
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بین التوظیف وأداء سلسلة التور�د، حیث أن التوظیف  أثر) أن هناك 13-4�ظهر الجدول (

. و�ناء (β=0.128, t=2.202, Sig.=0.028)%، حیث 12.8یؤثر في سلسلة التور�د �ق�مة 

یوجد أثر  :دیلة والتي تنص على أنهعلى ذلك فإننا نرفض فرض�ة العدم ونقبل الفرض�ة الب

، عند مستوى في أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمانللـتـوظـیـف 

 ).0.05α≥داللة (

 اخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة:

01.2Hفي أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات  در�ب والتطو�ریوجد أثر للـتـ : ال

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (انالتحو�ل�ة في عمّ 

بین التدر�ب والتطو�ر وأداء سلسلة التور�د، حیث  أثر) أنه ال یوجد هناك 13-4�ظهر الجدول (

 ,β=0.097, t=1.432)%، حیث 9.70أن التدر�ب والتطو�ر یؤثر في سلسلة التور�د �ق�مة 

Sig.=0.153)یوجد أثر ال  :لى أنه. و�ناء على ذلك فإننا نقبل فرض�ة العدم والتي تنص ع

، عند في أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان در�ب والتطو�رللـتـ

 ).0.05α≥مستوى داللة (

 اخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الثالثة:

01.3Hفي أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في  عو�ضاتیوجد أثر للـتـ : ال

 ).0.05α≥ى داللة (، عند مستو عّمان

بین التعو�ضات وأداء سلسلة التور�د، حیث أن  أثر) أنه ال یوجد هناك 13-4�ظهر الجدول (

 ,β=-0.058, t=-0.806)%، حیث 5.80-التعو�ضات تؤثر في سلسلة التور�د �ق�مة 

Sig.=0.421)یوجد أثر ال  :. و�ناء على ذلك فإننا نقبل فرض�ة العدم والتي تنص على أنه
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، عند مستوى في أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان عو�ضاتللـت

 ).0.05α≥داللة (

 اخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الرا�عة:

01.4Hفي أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات  الحتفاظ �الموارد ال�شر�ةیوجد أثر ل : ال

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (التحو�ل�ة في عّمان

بین االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة وأداء سلسلة التور�د، حیث  أثر) أن هناك 13-4�ظهر الجدول (

 ,β=0.240)%، حیث 24.00أن االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة یؤثر في سلسلة التور�د �ق�مة 

t=3.407, Sig.=0.001) و�ناء على ذلك فإننا نرفض فرض�ة العدم ونقبل الفرض�ة البدیلة .

في أداء سلسلة التور�د في شركات  حتفاظ �الموارد ال�شر�ةیوجد أثر لال :على أنهوالتي تنص 

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

 اخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الخامسة:

01.5Hفي أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات  لتقی�م أداء العاملین یوجد أثر : ال

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (ّمانالتحو�ل�ة في ع

بین تقی�م أداء العاملین وأداء سلسلة التور�د، حیث أن  أثر) أن هناك 13-4�ظهر الجدول (

 ,β=0.217, t=3.119)%، حیث 21.70تقی�م أداء العاملین یؤثر في سلسلة التور�د �ق�مة 

Sig.=0.002)�ة البدیلة والتي تنص على . و�ناء على ذلك فإننا نرفض فرض�ة العدم ونقبل الفرض

تقی�م أداء العاملین في أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في لیوجد أثر  :أنه

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (عّمان
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 ملخص

المـــوارد ال�شـــر�ة علـــى إدارة المتعـــدد لكـــل عنصـــر مـــن عناصـــر ممارســـات  االنحـــدارســـیتم إجـــراء 

 منفردةللتأكد من وجود أثر لعناصر ممارسات الموارد ال�شر�ة  ،مجتمعة مكونات أداء سلسلة التور�د

 على عناصر أداء سلسلة التور�د. 

 الفرض�ة الفرع�ة األولى:

01.1Hفي أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في یوجد أثر للـتـوظـیـف  : ال

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (عّمان

% والتي تفسر نس�ة أثر التغایر في 16.0تساوي  2Rأن ق�مة  )4-14�ظهر الجدول (

، وهذا )F=34.024, Sig.=0.0002R ,0.160=(التوظیف على أداء سلسة التور�د، وحیث 

أداء سلسة التور�د. و�ناء على ذلك فإننا نرفض فرض�ة العدم للتوظیف في  اً �عني أن هناك أثر 

في أداء سلسلة التور�د في یوجد أثر للـتـوظـیـف ونقبل الفرض�ة البدیلة والتي تنص على أنه 

  ).0.05α≥، عند مستوى داللة (شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

للتوظیف في أداء سلسلة  (ANOVA)): نتائج تحلیل االنحدار الخطي المتعدد 14-4جدول (
 التور�د.

 المتغیر
)r (

 االرت�اط

)2R( 
معامل 
 التحدید

Adjusted 
)2R(  معامل
 لتحدید المعدلا

)F( 
 المحسو�ة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

 0000. 34.024 0.155 0.160 0.400 التوظیف
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 %، حیث28.9) أن التوظیف یؤثر على االستجا�ة �ق�مة 15-4وكذلك �ظهر الجدول (

(β=0.289, t=4.558, Sig.=0.000)حیث 14.7ة ، و�ؤثر على الكفاءة �ق�م ،%

(β=0.147, t=2.325, Sig.=0.021). 

للتوظیف في أداء سلسلة  )Coefficients): نتائج تحلیل االنحدار المتعدد (15-4جدول (
 التور�د.

 
 المتغیر

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  
t 

  
Sig. 

B Std. 
Error 

 

Beta 

1 
 0000. 12.519  0.180 2.259 الثابت

 0.000 2.202 0.289 0.059 0.269 االستجا�ة
 0.021 1.432 0.147 0.056 0.130 الكفاءة

 

 الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة:

01.2Hفي أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات  تدر�ب والتطو�ریوجد أثر للـ : ال

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (التحو�ل�ة في عّمان

التدر�ب أثر التغایر في  % والتي تفسر نس�ة18.1تساوي  2R) أن ق�مة 4-16�ظهر الجدول (

وهذا  .)F=39.683, Sig.=0.0002R ,0.181=(والتطو�ر على أداء سلسة التور�د، وحیث 

أداء سلسة التور�د. و�ناء على ذلك فإننا نرفض فرض�ة للتدر�ب والتطو�ر في  اً �عني أن هناك أثر 

في أداء سلسلة  لتطو�ردر�ب وایوجد أثر للـتـالعدم ونقبل الفرض�ة البدیلة والتي تنص على أنه 

  ).0.05α≥، عند مستوى داللة (التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان
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للتدر�ب والتطو�ر في أداء  (ANOVA)): نتائج تحلیل االنحدار الخطي المتعدد 16-4جدول (
 سلسلة التور�د.

 المتغیر
)r (

 االرت�اط

)2R( 
معامل 
 التحدید

Adjusted 
)2R(  معامل

 ید المعدلالتحد

)F( 
 المحسو�ة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

 0000. 39.683 0.177 0.181 0.426 التدر�ب والتطو�ر

%، 27.5) أن التدر�ب والتطو�ر یؤثران على االستجا�ة �ق�مة 17-4وكذلك �ظهر الجدول (

%، حیث 19.3ة و�ؤثران على الكفاءة �ق�م (β=0.275, t=4.402, Sig.=0.000)حیث 

(β=0.193, t=3.090, Sig.=0.002). 

في أداء  للتدر�ب والتطو�ر )Coefficients): نتائج تحلیل االنحدار المتعدد (17-4جدول (
 سلسلة التور�د.

 
 المتغیر

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  
t 

  
Sig. 

B Std. 
Error 

 

Beta 

1 
 0000. 9.567  0.193 1.847 الثابت

 0.000 4.402 0.275 0.063 0.278 ا�ةاالستج
 0.002 3.090 0.193 0.060 0.185 الكفاءة

 الفرض�ة الفرع�ة الثالثة:

01.3Hفي أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في  للتعو�ضاتیوجد أثر  : ال

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (عّمان

والتي تفسر نس�ة أثر التغایر في  %15.3تساوي  2R) أن ق�مة 4-18�ظهر الجدول (

وهذا  .)F=32.381, Sig.=0.0002R ,0.153=(التعو�ضات على أداء سلسة التور�د، وحیث 

أداء سلسة التور�د. و�ناء على ذلك فإننا نرفض فرض�ة العدم للتعو�ضات في  اً �عني أن هناك أثر 
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في أداء سلسلة التور�د في  للتعو�ضاتیوجد أثر ونقبل الفرض�ة البدیلة والتي تنص على أنه 

  ).0.05α≥، عند مستوى داللة (شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

للتعو�ضات في أداء  (ANOVA)): نتائج تحلیل االنحدار الخطي المتعدد 18-4جدول (
 سلسلة التور�د.

 المتغیر
)r (

 االرت�اط

)2R( 
معامل 
 التحدید

Adjusted 
)2R(  معامل

 التحدید المعدل

)F( 
 لمحسو�ةا

Sig. 
مستوى 
 الداللة

 0000. 32.381 0.148 0.153 0.391 التعو�ضات

 %، حیث14.2ؤثر على االستجا�ة �ق�مة ت) أن التعو�ضات 19-4وكذلك �ظهر الجدول (

(β=0.142, t=2.237, Sig.=0.026) حیث 28.4ة ؤثر على الكفاءة �ق�مت، و ،%

(β=0.284, t=4.473, Sig.=0.000). 

في أداء  للتعو�ضات )Coefficientsنتائج تحلیل االنحدار المتعدد (): 19-4جدول (
 سلسلة التور�د.

 
 المتغیر

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  
t 

  
Sig. 

B Std. 
Error 

 

Beta 

1 
 0000. 7.540  2250. 1.694 الثابت

 0260. 2.237 1420. 0730. 1640. االستجا�ة
 0.000 4.473 2840. 0700. 3120. فاءةالك
 

 الفرض�ة الفرع�ة الرا�عة:

01.4Hفي أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات  لالحتفاظ �الموارد ال�شر�ةیوجد أثر  : ال

 ).0.05α≥، عند مستوى داللة (التحو�ل�ة في عّمان



88 
 

لتغایر في % والتي تفسر نس�ة أثر ا22.5تساوي  2R) أن ق�مة 4-20�ظهر الجدول (

)F=52.066, 2R ,0.225=االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة على أداء سلسة التور�د، وحیث 

Sig.=0.000).  أداء سلسة التور�د. و�ناء لالحتفاظ �الموارد ال�شر�ة في  اً وهذا �عني أن هناك أثر

لالحتفاظ یوجد أثر على ذلك فإننا نرفض فرض�ة العدم ونقبل الفرض�ة البدیلة والتي تنص على أنه 

، عند في أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان�الموارد ال�شر�ة 

  ).0.05α≥مستوى داللة (

لالحتفاظ �الموارد ال�شر�ة  (ANOVA)): نتائج تحلیل االنحدار الخطي المتعدد 20-4جدول (
 في أداء سلسلة التور�د.

 المتغیر
)r (

 االرت�اط

)2R( 
معامل 
 دالتحدی

Adjusted 
)2R(  معامل

 التحدید المعدل

)F( 
 المحسو�ة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

االحتفاظ �الموارد 
 ال�شر�ة

0.475 0.225 0.221 52.066 .0000 

) أن االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة یؤثر على االستجا�ة �ق�مة 21-4وكذلك �ظهر الجدول (

%، 28.9ة على الكفاءة �ق�م، و�ؤثر (β=0.234, t=3.853, Sig.=0.000) %، حیث23.4

 .(β=0.289, t=4.747, Sig.=0.000)حیث 

لالحتفاظ �الموارد ال�شر�ة  )Coefficients): نتائج تحلیل االنحدار المتعدد (21-4جدول (
 في أداء سلسلة التور�د.

 
 المتغیر

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  
t 

  
Sig. 

B Std. 
Error 

 

Beta 

1 
 0000. 8.503  1970. 1.678 الثابت

 0.000 3.853 2340. 0640. 2480. االستجا�ة
 0.000 4.747 2890. 0610. 2910. الكفاءة
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 الفرض�ة الفرع�ة الخامسة:

01.5Hفي أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات لتقی�م أداء العاملین یوجد أثر  : ال

 ).0.05α≥ستوى داللة (، عند مالتحو�ل�ة في عّمان

تقی�م % والتي تفسر نس�ة أثر التغایر في 22.0تساوي  2R) أن ق�مة 4-22�ظهر الجدول (

وهذا  .)F=50.619, Sig.=0.0002R ,0.220=(أداء العاملین على أداء سلسة التور�د، وحیث 

فإننا نرفض فرض�ة  أداء سلسة التور�د. و�ناء على ذلكلتقی�م أداء العاملین في  اً �عني أن هناك أثر 

في أداء سلسلة لتقی�م أداء العاملین یوجد أثر العدم ونقبل الفرض�ة البدیلة والتي تنص على أنه 

  ).0.05α≥، عند مستوى داللة (التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان

 
ین في لتقی�م أداء العامل (ANOVA)): نتائج تحلیل االنحدار الخطي المتعدد 22-4جدول (

 أداء سلسلة التور�د.

 المتغیر
)r (

 االرت�اط

)2R( 
معامل 
 التحدید

Adjusted 
)2R(  معامل

 التحدید المعدل

)F( 
 المحسو�ة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

 0000. 50.619 0.216 0.220 0.470 تقی�م أداء العاملین

 

%، 32.7�مة ) أن تقی�م أداء العاملین یؤثر على االستجا�ة �ق23-4وكذلك �ظهر الجدول (

%، حیث 18.7ة ، و�ؤثر على الكفاءة �ق�م(β=0.327, t=5.358, Sig.=0.000) حیث

(β=0.187, t=3.065, Sig.=0.002). 
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في  لتقی�م أداء العاملین )Coefficients): نتائج تحلیل االنحدار المتعدد (23-4جدول (
 أداء سلسلة التور�د.

 
 المتغیر

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  
t 

  
Sig. 

B Std. 
Error 

 

Beta 

1 
 0000. 5.928  2200. 1.304 الثابت

 0.000 5.358 3270. 0720. 3850. االستجا�ة
 0.002 3.065 1870. 0680. 2090. الكفاءة
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوص�ات

 

)1-5( المقدمة  
)2-5( مناقشة نتائج الدراسة  

ص�ات المقترحة التو   )5-3(  
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوص�ات

 ) المقدمة:5-1(

تناول هذا الفصل ملخصا ألهم االستنتاجات التي توصلت إلیها الدراسة، من خالل مناقشة 

وتحلیل النتائج التي عرضت في الفصل الرا�ع، ور�طها مع األدب النظري والدراسات السا�قة 

ارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات المتعلقة �أثر مم

التحو�ل�ة في عّمان، كما و�قدم هذا الفصل مجموعة من التوص�ات في ضوء النتائج التي توصلت 

 إلیها هذه الدراسة.

 ) مناقشة نتائج الدراسة:5-2(

 �ف�ة):) خصائص عینة الدراسة (الب�انات الد�موغراف�ة والتعر 5-2-1(

) سنة، النس�ة األكبر من العاملین في القطاع، 30تحت عمر (شكلت الفئة العمر�ة الواقعة  -1

دراسة، حیث )، و�التالي فإن هذه الفئة العمر�ة لها عالقة م�اشرة �موضوع ال%25.30حیث بلغت (

ا على تحمل أنها تشكل فئة الش�اب، وهي الفئة التي تسعى هذه الشركات الستقطابها نظرًا لقدرته

 العمل في القطاع الم�حوث.

قیـد قطـاع كبر من العـاملین فـي ال) هي النس�ة األ%68.39تبین أن نس�ة الذكور والتي بلغت ( -2

ذلك عالقــة الدراســة، أي أن نســ�ة الــذكور تز�ــد عــن نســ�ة االنــاث أكثــر مــن الضــعف، و�التــالي فــإن لــ

 ع الم�حوث وأحجام اإلناث عن العمل ف�ه.د ذلك لطب�عة عمل القطام�اشرة �الدراسة أ�ضا، و�عو 
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العاملین في القطاع  كبر من بینن من حملة ال�كالور�وس النس�ة األشكلت نس�ة العاملی -3

على استقطاب حملة ال�كالور�وس،  الشركات)، وهذا �شیر إلى تركیز %52.33، بواقع (الصناعي

الشركات في الحد من كلف الرواتب لالستفادة من تأهیلهم العلمي، و�ما یتناسب مع رغ�ة هذه 

 واألجور.

سنوات)، الفئة األكبر للعاملین في  10-5شكلت الفئة التي تتراوح خبرتهم العمل�ة بین ( -4

)، وتشیر هذه النتیجة إلى التركیز على استقطاب %36.39حیث بلغت ( الصناعي القطاع

لما �أن المجتمع األردني یوصف من الخبرات العمل�ة، ع متوسطاألفراد الذین یتمتعون �مستوى 

 �أنه مجتمع الش�اب.

المشـروع قیـد " فـي مساعد مـدیرنس�ة العاملین الذین �حملون المسمى الوظ�في " نّ وأخیرا، تبین أ -5

وذلــــك �عطــــي تصــــورا عــــن اله�كــــل  )%36.79( كبــــر للعــــاملین حیــــث بلغــــتالدراســــة هــــي الفئــــة األ

 .نظ�مي للشركات العاملة في القطاعالت

 ): النتائج المرت�طة �اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي وفرض�ات الدراسة:5-2-2(

) لق�اس ث�ات فقرات االست�انة، وقد Cronbach’s Alphaتم استخدام اخت�ار كرون�اخ ألفا (  -1

) لممارسات إدارة الموارد 0.86كانت ق�مة معامل الث�ات مرتفعة لكافة المتغیرات حیث بلغت (

 ) ألداء سلسلة التور�د.0.91ال�شر�ة، و(

كانت ضمن المستوى  )التوظیف(ل�عد  ال�شرّ�ة الموارد إدارةمستوى أشارت النتائج إلى أن  -2

، )25.040( t) وق�مة 0.545) و�انحراف مع�اري (3.718المرتفع حیث بلغ متوسطه الحسابي (

التعو�ضات، االحتفاظ �الموارد ، والتطو�ر التدر�ب(�أ�عادها  ال�شرّ�ة المواردأما ممارسات إدارة 

فقد كانت �المستوى المتوسط، حیث بلغت متوسطاتها على التوالي  )ال�شر�ة، وتقی�م أداء العاملین
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، 0.676، 0.591) و�انحراف مع�اري بلغ على التوالي (3.479، 3.667، 3.456، 3.545(

 .)13.209، 20.398، 12.828، 17.534على التوالي ( t) كما بلغت ق�مة 0.690، 0.621

 كما بینت النتائج �أن مستوى سلسلة التور�د ل�عد (االستجا�ة) كان ضمن المستوى المتوسط -3

أما �عد  ، )19.928( t) وق�مة 0.585) و�انحراف مع�اري (3.614حیث بلغ متوسطه الحسابي (

اف مع�اري ) و�انحر 3.752حیث بلغ متوسطه الحسابي ( ) فقد كان ضمن المستوى المرتفعالكفاءة(

 . )23.164( t) وق�مة 0.617(

ها كانت معنو�ة حیث كانت الق�مة نّ لعینة واحدة لمتغیرات الدراسة، �أ tأشارت نتائج اخت�ار  -4

ى أن مستوى ممارسات إدارة الموارد مما یدل عل )2.00( المحسو�ة أكبر من الق�مة الجدول�ة

ستوى متوسط وجید من وجهة نظر أفراد عینة أي أنها تتمتع �م ال�شر�ة فوق المتوسط االفتراضي،

أداء سلسلة التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في  الدراسة، األمر الذي یرفع من مستوى 

 .عّمان

أن العالقة بین ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة الخمسة قوّ�ة. كما بینت نتائج مصفوفة االرت�اط  -5

ة إحصائً�ا بین ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة مجتمعة وأداء وتشیر المصفوفة إلى وجود عالقة دال

) وهي عالقة دالة إحصائً�ا عند مستوى 0.516سلسلة التور�د، حیث كانت نتیجة العالقة (

وأما �النس�ة للعالقة ما بین ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة ومتغیرات أداء سلسلة التور�د،  .)0.01(

حیث أظهرت النتائج  )0.644-0.462قة قد تراوحت بین (أن العالف�ظهر من خالل المصفوفة 

أن العالقة بین ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة ومتغیر االستجا�ة هي عالقة قوّ�ة حیث بلغت 

وف�ما یتعلق �متغیر الكفاءة فقد أظهرت النتائج وجود عالقة قو�ة بین ممارسات إدارة  .)0.475(

 ).0.644تها من جهة و�ین متغیر الكفاءة من جهة أخرى حیث بلغت (الموارد ال�شر�ة �متـغـیرا
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 التدر�بالتوظیف، (�أ�عادها  ال�شرّ�ة المواردممارسات إدارة أشارت نتائج اخت�ار أثر  -6

في  أن لها أثرا معنو�ا، إلى )، التعو�ضات، االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة، وتقی�م أداء العاملینوالتطو�ر

وذلك من خالل إجراء اخت�ار االنحدار الخطي المتعدد، حیث كانت ق�مة  ر�دأداء سلسلة التو 

), Sig=0.0000.284=2, R533R=0..( 

لخطي اجراء اخت�ار االنحدار إ، من خالل ئج اخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة والثالثةأشارت نتا -7

سلسلة في أداء  ال�شر�ة إدارة المواردلممارسات  داللة إحصائ�ة المتعدد إلى عدم وجود أثر ذي

 .التور�د ل�عدي التدر�ب والتعو�ضات حیث تم قبول الفرض�ة الصفر�ة (فرض�ة العدم)

من خالل اخت�ار معدل تضخم الت�این اتضح عدم وجود تداخل خطي متعدد حیث           -8

 Durbin). وكانت ق�مة معامل (5) لكافة المتغیرات المستقلة أقل من (VIFكانت ق�م (

Watson) مما یؤكد أ�ضا استقالل�ة األخطاء.1.609) تساوي ( 

 ) توص�ات الدراسة:5-3( 

ضرورة اهتمام الشركات الصناع�ة �ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة والعمل على التطو�ر  .1

المستمر لها، لما لها من دور وأثر في تحسین أداء سالسل التور�د، وتحدیًدا في رفع 

تطو�ر مهارات ومعارف القائمین على هذه اإلدارات، عبر  وذلك من خالل، كفاءتها

 إشراكهم في البرامج التدر�ب�ة، والمؤتمرات، والندوات.

الشركات إلى ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة كإطار متكامل بجم�ع  أهم�ة نظر إدارات .2

على المكونات، فجم�ع المكونات مرت�طة مع �عضها ال�عض، و�ذلك االرت�اط القوي تعمل 

 تحسین مستو�ات األداء لسالسل التور�د.
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على تنم�ة مجال التدر�ب والتطو�ر لدى إدارة ال�حث والتطو�ر في الشركات  الحرص .3

ل مخرجات للعمل، من خالل تحدید االحت�اجات الصناع�ة، وذلك للوصول إلى أفض

 التدر�ب�ة، وتنفیذ البرامج التدر�ب�ة المالئمة بناء على ذلك.

لشركات الم�حوثة بإعادة النظر في نظم التعو�ضات الممنوحة لموظفیها، و�ما ضرورة ق�ام ا .4

مع طب�عة أعمالهم، وتحق�قا لمبدأ العالقة المتوازنة بین التعو�ض المدفوع والجهد یتناسب 

المبذول، وذلك بهدف تحفیز العاملین وتعز�ز معنو�اتهم للوصول إلى مستوى أعلى من 

 األداء.

شركات الم�حوثة بدراسة كافة السبل التي من شأنها العمل على تعز�ز ضرورة ق�ام جم�ع ال .5

الوالء التنظ�مي لدى العاملین فیها، �غ�ة استدامة العالقة بین الشركات والعاملین فیها، 

واالحتفاظ بهم، و�مكن تحقیق ذلك من خالل إجراء ق�اس الرضا الوظ�في والوالء 

 التنظ�مي.

�ات�اع الطرق العلم�ة الهادفة إلى تقی�م أداء العاملین �شكل  ضرورة ق�ام الشركات الم�حوثة .6

التقی�م بتحدید األهداف لكل موظف، من خالل تحدید األهداف موضوعي، ور�ط عمل�ة 

 الوظ�ف�ة لكل موظف في بدا�ة العام وتقی�م مدى تحق�قه لهذه األهداف.

اردها ال�شر�ة، �حیث الم�حوثة بتطو�ر وتحسین عمل�ات اخت�ار مو ضرورة ق�ام الشركات  .7

یتم توظیف العاملین الذین یؤمنون برؤ�ة الشركة ورسالتها وأهدافها، و�متلكون المهارات 

رفة الالزمة لتحقیق أهداف الشركة، من خالل ات�اع المنهج�ات ذات العالقة والخبرة والمع

 �اخت�ار الموارد ال�شر�ة.
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فهوم سالسل التور�د، وممارساتها، تنم�ة الوعي واالدراك لدى العاملین في الشركات �م .8

وأهمیتها في تحسین االستجا�ة ورفع الكفاءة؛ وذلك من خالل عقد دورات تدر�ب�ة متقدمة 

 للعاملین. 

 التوص�ات المقدمة لل�احثین واألكاد�میین.

إجراء دراسات مستقبل�ة مكثفة �حیث تتناول موضوع سالسل التور�د، لما لها من دور كبیر  .9

 الصناع�ة.في المجاالت 

تم التوصل الى نتائج هذه الدراسة من خالل دراسة قطاع الصناعات التحو�ل�ة في عّمان،  .10

وتوصي هذه الدراسة �ضرورة إجراء دراسات مشابهة لها �حیث �كون مجتمع الدراسة �ضم 

 قطاعات أخرى. 

 �شر�ة،اعتمدت الدراسة الحال�ة على مجموعة محددة من متغیرات ممارسات إدارة الموارد ال .11

دراسة متغیرات أخرى ذات العالقة ولذلك فإن الدراسة توصي �ضرورة  وأداء سلسلة التور�د،

    بإدارة الموارد ال�شر�ة.

جراء دراسات مشابهة للدراسة الحال�ة في الوطن العر�ي، لق�اس العالقة واألثر بین إ .12

الختالفات البیئ�ة والثقاف�ة ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة وأداء سالسل التور�د، مع مراعاة ا

 بین البلدان.
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 ): قائمة �أسماء المحكمین األكاد�میین والمهنیین ألداة الدراسة (اإلست�انة)1الملحق (

 مكان العمل التخصص سماال الرقم

 جامعة البلقاء التطب�ق�ة إدارة أعمال أ.د. �اسم اللوزي  1

 جامعة العلوم التطب�ق�ة ارة أعمالإد أ.د. شاكر الخشالي 2

 جامعة الشرق األوسط   إدارة أعمال أ.د. محمد النع�مي 3

 جامعة الشرق األوسط   إدارة أعمال أحمد صالحد.  4

 جامعة الشرق األوسط   إدارة أعمال د. نضال الصالحي 5

 جامعة عمان األهل�ة إدارة أعمال د. عماد المعال 6

 جامعة األمیرة سم�ة ة أعمالإدار  محمد حربد.  7

 



110 
 

 

 ست�انة)): أداة الدراسة (اال2الملحق (

 

 المشارك الفاضل،

 تحیة طیبة وبعد،

أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في أداء سلسلة  یهدف ال�احث الى الق�ام بدراسة �عنوان "

  .التور�د في شركات الصناعات التحو�ل�ة في عّمان"

فقرة،  40بئة االست�انة المرفقة، حیث تحتوي هذه االست�انة على لذا أرجو التكرم بتع

دق�قة إلتمام تعبئتها، ونؤكد لكم أن اإلجا�ات سوف تكون سر�ة؛ ولهذا  15ا وتتطلب منكم تقر��ً 

فل�س هناك داع لكتا�ة أسمائكم أو شركاتكم أثناء تعبئتها، وسیتم استخدام هذه االست�انة ألغراض 

 ال�حث العلمي فقط.

 یرجى التأكد من إكمال اإلجا�ات لجم�ع فقرات االست�انة.

 وشكرا لحسن تعاونكم،

 ).0795906102** في حال وجود أ�ة استفسارات أو مالحظات یرجى االتصال على الرقم (

 ال�احث: أنس ر�اض حسین.

 المشرف: الدكتور هیثم حجازي.
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سلسلة التور�د في شركات است�انة حول أثر ممارسات إدارة الموارد ال�شر�ة في أداء 

 الصناعات التحو�ل�ة في عّمان.

 لعینة الدراسة: والتعر�ف�ة الخصائص الد�موغراف�ة

من 36 – 40 سنةمن 31 – 35 سنة30 سنة فأقل

51 سنة فأكثرمن 46 – 50 سنةمن 41 – 45 سنة

أنثىذكر

دبلوم عالبكالوریوسدبلوم كلیة مجتمع فأقل

دكتوراهماجستیر

من 10 أقل من 15 سنةمن 6 أقل من 10 سنوات5 سنوات فأقل

15 سنة فأكثر

رئیس قسممساعد مدیرمدیر

العمر

الجنس

المؤھل العلمي

عدد سنوات الخبرة

المسمى الوظیفي
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الرجاء ب�ان الرأي �الع�ارات التال�ة لتحدید مدى االتفاق �ما یرد في كل ع�ارة من ع�ارات ممارسات 

 إدارة الموارد ال�شرّ�ة.
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 التوظیف

1 
تستقطب الشركة الموارد ال�شر�ة الذین �متلكون خبرات كاف�ة في وظائف 

 اإلدارة لشغل المناصب اإلدار�ة المهمة.
1 2 3 4 5 

2 
اج مع مدیر الموارد ال�شر�ة في �شارك مدراء األقسام ومدراء خطوط اإلنت

 االستقطاب والتعیین في الشركة عن طر�ق تزو�دهم �االحت�اجات الالزمة. 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 یتم إ�الغ المتقدمین عن الجوانب السلب�ة للمنصب كجزء من عمل�ة االخت�ار. 3

4 
واالخت�ار تهتم الشركة بجمع المعلومات عن المتقدمین للتعیین إضافة للمقابلة 

 لغرض االستخدام في المفاضلة والتعیین.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تستخدم الشركة المقا�الت واالخت�ارات غیر المتحیزة عند التعیین. 5

 5 4 3 2 1 �عتبر العمل ضمن فر�ق من معاییر التعیین لدى الشركة. 6

 التدر�ب والتطو�ر

7 
ة من خالل الخطة المعدة یتم تحدید االحت�اجات التدر�ب�ة في الشرك

 لالحت�اجات التدر�ب�ة.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1�عتمد تحدید االحت�اجات التدر�ب�ة وتنم�ة العاملین في الشركة على نتائج تقی�م  8
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 أداء العاملین.

9 
تعتمد الشركة برامج منتظمة لتدر�ب وتطو�ر العاملین الجدد الكتساب 

 المهارات الالزمة.
1 2 3 4 5 

10 
 املینتتنوع البرامج التدر�ب�ة المقدمة في الشركة لتنم�ة مختلف المهارات للع

 لدیها.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 یتم ابتعاث المدراء ورؤساء األقسام بدورات اختصاص�ة �الخارج. 11

 5 4 3 2 1 ة.تز�د البرامج التدر�ب�ة من معدل اإلنتاج�ة للموارد ال�شر�ة في الشرك 12

 التعو�ضات

 5 4 3 2 1 �شجع نظام التعو�ضات في الشركة في تحسین أداء العاملین. 13

 5 4 3 2 1 .تتا�ع الشركة �اهتمام برامج التعو�ضات المقدمة من قبل الشركات المثیلة 14

 5 4 3 2 1 تمنح التعو�ضات في الشركة بناء على كفاءة العاملین. 15

 5 4 3 2 1 ن ماّد�ة ومعنوّ�ة.تتنوع التعو�ضات التي تقدمها الشركة بی 16

 5 4 3 2 1 تتناسب التعو�ضات المقدمة من الشركة مع توقعات العاملین. 17

 5 4 3 2 1 یتم مراجعة خطة التعو�ضات �استمرار �ما یتناسب مع البیئة المنافسة. 18

 االحتفاظ �الموارد ال�شر�ة

 5 4 3 2 1 قبولة.�عد معدل دوران العاملین في الشركة ضمن الحدود الم 19

 5 4 3 2 1 �شعر العاملون �الرضا الوظ�في في الشركة. 20

 5 4 3 2 1 تحتفظ الشركة �الموارد ال�شر�ة المتمیزة لفترات طو�لة. 21

 5 4 3 2 1 تحاول الشركة االحتفاظ �التخصصات الفر�دة ضمن خطة معدة لهذا الغرض. 22

 5 4 3 2 1القرارات كوسیلة لالحتفاظ �الموارد تعزز الشركة مبدأ المشاركة في اتخاذ  23
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 ال�شر�ة.

 تقی�م أداء العاملین

24 
تراعي الشركة قدرات ومعارف ومهارات العاملین لدیها أثناء عمل�ة تقی�م 

 األداء.
1 2 3 4 5 

25 
رص تتحقق معاییر األداء الموضوعة في الشركة العدالة والمساواة وتكافؤ الف

 بین العاملین.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ة.یتم االستفادة من نتائج التقی�م في تخط�ط س�اسة الشركة للموارد ال�شر� 26

27 
جال تحرص الشركة على تقی�م قدرة العاملین �اإللمام �التطورات الحدیثة في م

 أعمالهم.
1 2 3 4 5 

28 
 ليأسلوب تقی�م األداء المطبق في الشركة قادر على التعبیر عن األداء الفع

 لألفراد بدقة.
1 2 3 4 5 

 �د.سلة التور اء سلالرجاء ب�ان الرأي �الع�ارات التال�ة لتحدید مدى االتفاق �ما یرد في كل ع�ارة من ع�ارات أد

  االستجا�ة

29 
�ستجیب نظام التصن�ع �سرعة للتغیرات في حجم المنتج حسب الطلب من 

 �المقارنة مع المنافسین. قبل العمالء
1 2 3 4 5 

30 
تستط�ع الشركة طرح منتجات جدیدة في السوق �سرعة استجا�ة لمتطل�ات 

 السوق.
1 2 3 4 5 

31 
تستجیب الشركة �سرعة ألي تعد�الت تطرأ على طلب السوق �المقارنة مع 

 أهم المنافسین.
1 2 3 4 5 

32 
لدى الشركة نظام عمل تصن�ع متسارع �شكل فعال في حاالت الطوارئ 

 حسب طلب العمالء.
1 2 3 4 5 
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33 
لدى الشركة نظام عمل تصن�ع یتغیر �سرعة لعمل�ات التصن�ع لمعالجة 

 تغیرات الطلب.
1 2 3 4 5 

34 
�ستط�ع نظام التوز�ع في الشركة أن �ض�ط �سرعة تغییرات الطلب في عنوان 

 العمالء.
1 2 3 4 5 

35 
المتوقعة �ستجیب نظام النقل واإلمداد في الشركة �سرعة إلى التعد�الت غیر 

 لتغیر الطلب.
1 2 3 4 5 

  الكفاءة

 5 4 3 2 1 لدى الشركة إدارة سلسلة تور�د تنافس �شكل فاعل. 36

 5 4 3 2 1 أداء التسل�م في الشركة یتم �الوقت المحدد �المقارنة مع أهم المنافسین. 37

 5 4 3 2 1 یتم التسل�م في الشركة �سرعة �المقارنة مع أهم المنافسین. 38

 5 4 3 2 1 تقدم شركتنا مستوى عال من الخدمات للعمالء الرئ�سین. 39

 5 4 3 2 1 .تتمیز الشراكة الرئ�س�ة مع الموردین لدى الشركة �التسل�م في الوقت المحدد 40


