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لَْيَك َوا

 
 تُبُْت ا

 صَدَق هللا الَعِظي

حمَّد وعلى آله م ونبي نا ين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدناالعالم الحمد هلل رب  

لء السموات فيه، م مباركا   كثيرا   طيبا   اللهم لك الحمد حمدا  ، وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ه هذ زفإني أشكر اهلل تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجا ،بعد ذلكوملء األرض، وملء ما شئت من 

 .بفضله، فله الحمد أوال  وآخرا   الرسالة

ثم أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يد المساعدة، خالل هذه الفترة، وفي مقدمتهم أستاذي المشرف 

على الرسالة الدكتور عبدالعزيز أحمد الشرباتي الذي لم يدخر جهدا  في مساعدتي، فقد فتح لي بيته، كما 

وكان يحثني على البحث واإلطالع، ويرغبني فيه، ويقوي عزيمتي عليه  لم،هي عادته مع كل طلبة الع

 فله من اهلل األجر ومني كل التقدير واإلحترام حفظه اهلل ومتعه بالصحة والعافية.

ئة لهيكما أشكر القائمين على جامعة الشرق األوسط، وأخص بالشكر األساتذة األفاضل أعضاء ا

م إدارة األعمال حفظهما اهلل ووفقهما لكل خير لما يبذالنه من إهتمام قس، التدريسية في كلية األعمال

 بطالب كلية األعمال بصفة عامة وطالب الدراسات العليا بصفة خاصة.

هم علي بقبول لتفضل ا  وأعضاء وأتقدم بشكري الجزيل إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة  

الكريم أن  هلل واإلبانة عن مواطن القصور فيها، سائالها ا وتقويممناقشة هذه الرسالة، فهم أهل لسد خلله

 .خيرا   يثيبهم عني

 عبداهلل عبدالقادر هدية
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 اإلهداء

هللا جل جالله""  

تطيب   الولى بطاعتك .. ر إلنهااال يطيب ك وال بشكرإلليل الهي ال يطيب إ  

تكيؤال برإلجنة اال تطيب ك .. وال بعفوة إآلخراال تطيب ك .. وال بذكرت إللحظاا  
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"لحبيبةامي أ"  

دلوجواسر ة ولحياالى بسمة إاني .. ـلتفن و الحناالى معنى وإلحب الى معنى ة .. إلحياالى مالكي في إ   

لحبايباغلى ألى إحي اجر حنانها بلسموعائها سر نجاحي ن دلى من كاإ  

"لعزيزي الدوا"  

ر فتخاإسمه بكل إحمل أمن  لىر .. إنتظاإون بدء لعطاالى من  علمني إ..  راـلوقوالى من كلله هللا بالهيبة إ

م ستبقى كلماتك نجور ونتظاإل قطافها بعد طو نقد حا رًاثماى لترك يمد في عمرأن جو من هللا .. أر

ألبدالى وإ لغدافي م وليوابها ي هتدأ  

خواتي"أ"  

تنير ة متقد وعلى شم.. إ ةبخطوة خطورب لدت اسر مكمعة وائب صغيرـحملنا حقأن ي منذ فقنرالى من إ

 ظلمة حياتي

 "إخواني"

أرى لى من إ..  ءشيأي  مثلن كوأ كمنوبدونا ن أكوأ كممع..  ةلحيااهذه  بي فيدر قاءفور سندي لىإ

همفي ضحكتدة لسعاواأعينهم بؤل اـلتفا  

ي"ائـصدق"أ   

.. تلى من معهم سعدإ .. لصافيق الصدا لى ينابيعإ .. ءلعطاء وااـبالوفوا تميزء ولى من تحلو  باإلخاإ  

لخيرح والنجاامعي على طريق ا لى من كانوإ  
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 عبداهلل عبدالقادر عبداهلل هدية
 إشراف 

 العزيز أحمد الشرباتيالدكتور عبد
 الملخص

لومات، )تدفق المع ومكوناتهاهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات سلسلة التوريد 
وتدفق المواد/المنتجات، والتدفقات المالية( على األسبقيات التنافسية المتمثلة أبعادها في )الكلفة، 

عة األلبان األردنية. وتكون مجتمع الدراسة من والجودة، والسرعة، والمرونة، واإلبداع( لشركات صنا
( شركة، وتكونت عينة 22شركات صناعة األلبان في العاصمة األردنية عمان البالغ عددها )جميع 

( 105( شركة من مجتمع الدراسة. ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم جمع البيانات من )15) الدراسة من
يعمل في شركات صناعة األلبان في العاصمة  يس قسم( مدير ورئ160من مجموع ) ورئيس قسم مدير

ي تطويرها لهذا الغرض. وبعد أن تم الـتأكد من التوزيع الطبيعاسطة اإلستبانة التي تم األردنية عمان بو 
لت الدراسة توصوالمتعدد. تحليل اإلنحدار البسيط و  الوصفياإلحصاء ستخدام إوالصدق والثبات، تم 

ناك تطبيق مرتفع لجميع متغيرات ممارسات سلسلة التوريد، وكذلك جميع إلى عدة نتائج أهمها أن ه
لة التوريد مكونات ممارسات سلس ة بينيقو هرت النتائج وجود عالقة أبعاد األسبقيات التنافسية. كما أظ

 وكذلك بينهم وبين األسبقيات التنافسية.

افسية يد على األسبقيات التنلمجموع ممارسات سلسلة التور  أثر هناكأثبتت الدراسة أن  وأخيرا   
حيث كان األثر األكبر لتدفق المواد/المنتجات على األسبقيات التنافسية، ويليه وكذلك مكوناتها. 

 التدفقات المالية، بينما لم يكن هناك أثر لتدفق المعلومات على األسبقيات التنافسية.

طوير باإلهتمام بتنمية وت األلبانصناعة  ضرورة قيام شركات ،, أوال  به الدراسة أوصت من أهم ماو 
أوصت  ،ا  انيث فعيل دور ممارسات سلسلة التوريد.التوريد اإلستراتيجية لتعزيز وت مهارات إدارة سلسلة

لعمل على بناء أنظمة ذكية تسمح ألنظمة شركات صناعة األلبان بتبادل المعلومات مع الموردين با
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اسات سوقية در  اإلهتمام بإجراء ،ا  ثالثة للمبيعات. والزبائن إلستخدامها في وضع الخطط المستقبلي
دة تكاليف اإلنتاج دون التأثير على جو مع المنافسين بهدف خفض  الشركة تهدف إلى مقارنة أسعار

يجاد آليات لتلبية إحتياجز  ،ا  رابع .المنتجات تهم ايادة اإلهتمام بدراسة التوقعات المستقبلية للعمالء وا 
قتراحات الموظفين بعين  ،ا  خامس .اسبينفي الوقت والمكان المن على الشركات األخذ بمالحظات وا 

 على المنتجات وخلق منتجات جديدة.اإلعتبار بالتطوير 

دفقات التتدفق المعلومات، تدفق المواد/المنتجات، ممارسات سلسلة التوريد، : احيةتالكلمات المف
 .رعة، والمرونة، واإلبداع(سبقيات التنافسية )الكلفة، والجودة، والسالمالية، األ
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This study aimed to identify the impact of supply chain practices in three dimensions 

which represents (information flow, material flow, and financial flow) on competitive 

priorities which represents (cost, quality, speed, flexibility, and innovotion) of Jordanian dairy 

manufacturing companies. Study population contain the Jordanian dairy manufacturing 

companies in Amman, there are (22) companies, the study sample consisted of (15) 

companies of the total study population. To achieve the objectives of this study we collected 

the data from (105) managers and heads of departments in the Jordanian dairy manufacturing 

companies in Amman by the survey (questionnaire) developed for this purpose, then a 

descriptive statistic analysis had been used to test hypotheses through using simple regression, 

and the multiple regressions, as well also test the normal distribution of study population and 

ensure validity and reliability. The study found several results the most important of these 

results there is a high impact of the all variables of supply chain practices, and high impact of 

the all dimensions of the competitive priorities. There are high relations between dimensions 

of supply chain practices and dimensions of competitive priorities, the highest impact was 

material/products flow, then financial flow, finally information flow on competitive priorities. 

The most important recommendations of this study as following: First, Jordanian dairy 

manufacturing companies must interest to development the strategic of supply chain 

management skills, to promote and activate the role of supply chain practices. Second, 

building intelligent systems that allow the dairy manufacturing companies systems to 

exchange the information with suppliers that used in the sales plans for the future. Third, 



 ع
 

conducting market studies designed to compare the company's prices with competitors in 

order to reduce production costs without affecting the quality of the products. Fourth, pay 

more attention to the clinents future expections and find solutions or technieques to meet their 

needs at the right time and place. Fifth, the companies should take the observations and 

suggestions of its staff into the accounts of products development and creating new products. 

Key Words: Supply chain practices, information flow, materials flow, financial flow, 

competitive priorities (cost, quality, speed, flexibility, and innovation).
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 الفصل األول
 ار العام للدراسةاإلط

 (: المقدمة1-1)

تي بدورها وال تصاالتواإلواصالت مالقطاع في الهائل في ظل العولمة التي كانت نتيجة التطور  

عن  صبح العالم عبارةأ ،. ونتيجة لذلكالتجارية والخدمية والمالية أدت إلى التقدم في جميع المجاالت

ي العالم، جميع األسواق ف على الشركاتلتنافس بين قرية صغيرة مفتوحة على بعضها البعض مما زاد ا

ة الوقت والمكان المناسبين والجودصبح الزبون يسعى للحصول على المنتجات والخدمات في وكذلك أ

خرى لتشكيل أ شركاتتحقيق ذلك ال بد لها من التعاون مع  الشركاتوحتى تستطيع والسعر المنافسين. 

 تلبي حاجات ورغبات الزبائن من خاللفي األسواق العالمية س تنافتحالفات تستطيع من خاللها أن 

 .اإلبداعو  ،المرونةو  ،السرعةو  ،الجودةو  ،التكلفةتحسين 

العولمة هي سبب التحديات الكثيرة التي تواجهها منظمات األعمال ( إلى أن 2010أشار جاسم )

لى كيفية ع ستمراربإن تبحث أ الشركاتى أصبح عل ، حيثالمنتج والمنافسة الشديدة وقصر دورة حياة

 .Awad, et. al. وكذلك أوضحعلى مركز تنافسي متميز الحصول على حصة سوقية كبيرة والحصول

يد يزات البد لها من دراسة تكامل سلسلة التور على هذه األسبقيات والم الشركة لكي تحصلأنه  (2010)

 .زيادة الربحيةو  ةالتكلف لتقليتعمل على و  ئنالزبااسب تكاملة تنمأو خدمات متباينة و و/منتجات التي توفر 

 واستدامة ،والتدفقات المالية ،تدفق الموادو  ،تدفق المعلومات تشمل ممارسات سلسلة التوريد عمليات

افة إلى مشاركة ، باإلضاإلنترنتلى تكنولوجيا المعلومات وشبكة ع باالعتماد الزبائنبين الشركة و  العالقات

الشركات األخرى. من أجل تسهيل الوصول إلى األهداف، كما أن هنالك عالقة المعلومات والموارد مع 
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إدارة و .(Abdalla, et. al., 2010)لتوريد واألداء التنظيمي للشركاتإيجابية بين ممارسات سلسلة ا

دارة التوزيع، إدارة المواد  الزبائنتشمل عدة جوانب مثل تسويق عالقات  تكامل سلسلة التوريد وا 

دارة معايير اإلنتاج، وتعتبر هذه الجوانب عامال  أساسيا  والمشتري ات، باإلضافة إلى إدارة العمليات وا 

يكمن دور ممارسات سلسلة التوريد في قدرتها على  .(Joseph, 2012)لتوسيع نطاق إدارة األعمال 

قات مع الشركات تمكين الشركات من تحقيق األسبقية التنافسية حيث تعتمد سلسلة التوريد على تعزيز العال

األخرى، وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المادية والمالية والبشرية، ودمج عمليات األداء واالنتاج من 

أجل تحسين عمليات األداء واالنتاج، وضمان الجودة المقدمة للعمالء التي تسعى الشركات بالدرجة 

وريد كسب رضاهم. كما تساعد عمليات سلسلة الت األولى إلى تلبية رغباتهم، وتوفير احتياجاتهم من أجل

في تنشيط األداء التشغيلي، الذي يساعد الشركة على الوصول إلى التميز في األداء واإلنتاج وتحقيق 

 (.Joshi, et. al., 2013األسبقية التنافسية )

يكمن  شركاتالأن سر نجاح  ويرى الباحث بعد اإلطالع على العديد من األدبيات والدراسات السابقة

 دارة سلسلة التوريدإ ، فال بد منالشركاتعن غيرها من  اللواتي يميزنهاتحقيقها لألسبقيات التنافسية في 

ممارسات  أثرولهذا سوف تقوم هذه الرسالة بدراسة  بنجاح وخلق شراكات مع كل من الموردين والزبائن.

 .بان األردنيةصناعة األل شركاتل على األسبقيات التنافسية سلسلة التوريد

 مشكلة الدراسة: (1-2)

ركة وشركة شعد المنافسة بين شركات أشكال جديدة، حيث أنه لم تفي هذه األيام تأخذ المنافسة بين ال

نما بين  أخرى، ل فيما خرى تتكامأ شركاتن ضد تحالفات مكونه مكتحالف تعمل مع بعضها  شركاتوا 

من وينبغي على الشركات . (Joseph, 2012) وريدومن هنا أصبحت المنافسة بين سالسل الت بينها،
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 Karimi) التوريد والزبائن بكافة أشكالهم لتحقيق األسبقيات التنافسية المرغوبة شركاتإقامة تحالفات مع 

and Rafiee, 2014).  وبعد قيام الباحث بزيارات ميدانية إلى مجتمع الدراسة والتحاور مع معينة

ها أنحيث  ،في العاصمة عمان شركات صناعة األلباننطبق على ما ي هذا الدراسة، وجد الباحث أنه

شديدة لكسب حصتها السوقية وذلك بعدم قدرتها على تحقيق األسبقيات التنافسية التي تواجه منافسة 

لذلك وجدت هذه الرسالة لدراسة أثر ممارسات سلسلة التوريد  ،تمكنها من البقاء في السوق وحصد األرباح

يد كل وقد أكد على أهمية دراسة سلسلة التور  ات التنافسية لشركات صناعة األلبان األردنية،على األسبقي

 Joseph)، وLi, et. al. (2006)، وKarimi and Rafiee (2014)(، و5102البتاتوني ) من:

(2012. 

 : أسئلة الدراسة(1-3)

 الية: مشكلة الدراسة فقد تم تطوير األسئلة التوحتى يتسنى لنا اإلجابة عن 

صناعة األلبان  كاتشر األسبقيات التنافسية ل علىالتوريد ممارسات سلسلة ل أثر السؤال الرئيسي: هل يوجد

 ؟األردنية

 ؟ألردنيةصناعة األلبان ا شركاتاألسبقيات التنافسية لهل يوجد أثر لتدفق المعلومات على  .1

لبان صناعة األ ركاتشاألسبقيات التنافسية لهل يوجد أثر لتدفق المواد/المنتجات على  .2

 ؟األردنية

 ؟األردنية صناعة األلبان شركاتلاألسبقيات التنافسية هل يوجد أثر للتدفقات المالية على  .3
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 (: فرضيات الدراسة1-4)

 ختبار الفرضيات التالية: إابة أسئلة الدراسة من خالل سيتم إج

0H :ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  أثر ال يوجدα≤0.05)( على مارسات سلسلة التوريدمل 

 .صناعة األلبان األردنية شركاتلاألسبقيات التنافسية 

 الية: عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التيتفرع على أقسام عمليات سلسلة التوريد  بناء  

01H : ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  رأثال يوجدα≤0.05)(  اتاألسبقي علىلتدفق المعلومات 

 .صناعة األلبان األردنية شركاتالتنافسية ل

02H :ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ثرال يوجد أα≤0.05)(  علىلتدفق المواد/المنتجات 

 .صناعة األلبان األردنية شركاتاألسبقيات التنافسية ل

03H :ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ثرال يوجد أα≤0.05)( األسبقيات  علىتدفقات المالية لل

 .صناعة األلبان األردنية شركاتالتنافسية ل

 أهمية الدراسة : (1-5)

حقيق األسبقيات ت الشركاتمن أهمية سلسلة التوريد التي من خاللها تستطيع الدراسة هذه أهمية تنبع 

إلجابة همية الدراسة من خالل اولهذا تكمن أ ،في نفس المجال الشركاتوالتفوق عن غيرها من  التنافسية

 شركاتل األسبقيات التنافسية تحقيق على ممارسات سلسلة التوريدلأثر هل يوجد "السؤال الرئيس  عن

 . "صناعة األلبان األردنية

ومن خالل هذه الدراسة سوف يتم تقديم توصيات إلى الشركات المستهدفة والصناعة كاملة، باإلضافة 

عاصمة في شركات صناعة األلبان في ال سلسلة التوريدإلى الصناعات األخرى وأصحاب القرار المعنيين ب
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لسليم ا مهم لتحقيق األسبقيات التنافسية عن طريق اإلدارة الجيدة والتطبيق بكل ما هو ،األردنية عمان

كذلك يمكن لهذه و  ،، وكيفة ترسيخ العالقة بين هذه الشركات ومورديها وزبائنهالممارسات سلسلة التوريد

سين ر اسة أخرى ألدبيات سلسة التوريد واألسبقيات التنافسية التي تهم كل من المماالدراسة أن تضيف در 

  واألكاديميين على حدا سواء.

 أهداف الدراسة: (1-6)

 شركات لىع على األسبقيات التنافسيةأثر ممارسات سلسلة التوريد دراسة  تهدف هذه الدراسة إلى

 وذلك من خالل: ، صناعة األلبان األردنية

ما يرتبط بهما التنافسية و  األسبقياتسلسلة التوريد و وفكري للتعرف على مفهوم  وين إطار نظريتك -6

 شركات صناعة األلبان في العاصمة األردنية عمان.طبيق في من مرتكزات وأساليب ت

 ألردنيةاصناعة األلبان في العاصمة لشركات التعرف على مستوى تطبيق ممارسات سلسلة التوريد  -9

 عمان.

ناعة األلبان ص شركات على على تحقيق األسبقيات التنافسيةتقييم أثر ممارسات سلسلة التوريد  -6

 .األردنية

 ألردنيةاصناعة األلبان في العاصمة شركات في بعض األسبقيات التنافسية التعرف على مستوى  -6

 عمان.

ان في العاصمة صناعة األلبلشركات  سبقيات التنافسيةاألعلى ممارسات سلسلة التوريد أثر التعرف على   -5

 عمان. األردنية
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ي تقديم مدخالت تساعد ف الشركات الصناعيةتقديم توصيات تفيد متخذ القرار اإلداري والتسويقي في  -0

 التسويقية التنافسية. ستراتيجياتااللتطوير 

 نموذج الدراسةأ: (1-7)

 نموذج الدراسة أ( 1-1) الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 ،(9666)أبوزيد،  ،(Li, et. al., 2006) (،9660)الهاشمي،  على باالعتماد الدراسة نموذج تصميم تم: رالمصد
(Krose, et. al., 2010) ، (Saarijarvi, et. al., 2012)، (Yap and Tan, 2012)، (Phusavat, et. al., 

2007). 

 التعريفات اإلجرائية(: 8-1)

صناعة  ركاتش تم تطبيقها علىجرائية للدراسة الحالية التي إلتتمثل أهم التعريفات والمصطلحات ا

 بما يلي: األلبان األردنية

ك بهذه والتي تتشار  الشركة الصناعيةتقوم بها  التي األنشطة من مجموعة ممارسات سلسة التوريد:

لتوريد ا وتتكون عمليات سلسلة من ناحية أخرى. الزبائناألنشطة أو العمليات مع مورديها من ناحية ومع 

 :التاليمن 

: هو مدى إنسياب البيانات والمعلومات بين أطراف السلسلة بدقة وجودة وموثوقية تدفق المعلومات

 .(والزبائن شركة، وبين الشركة، وداخل الشركةفي الوقت والمكان المناسبين )بين الموردين وال

 المتغير التابع
 األسبقيات التنافسية 

 بقيةأس، أسبقية الجودة، أسبقية الكلفة)
 أسبقيةالسرعة، أسبقية المرونة، 

 اإلبداع(

 لالمتغير المستق
 سلسة التوريد: ممارسات

 تدفق المعلومات 

 تدفق المواد/المنتجات 

 التدفقات المالية 

HO 

HO1 

HO2 

HO3 
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 من الموردين، وتدفق المواد داخل شركة: تدفق جميع المواد الالزمة لعمليات التدفق المواد/المنتجات

 إلى الزبائن.  شركة)العمليات الداخلية(، وتدفق المنتجات/الخدمات من ال شركةال

، شركةوالموردين، وداخل ال شركة: تدفق األموال بين أطراف سلسلة التوريد، بين الالتدفقات المالية

 والزبائن.  شركةوبين ال

 ركةشالزبائن والعمل على تلبيتها من خالل تنسيق عمليات الفهم حاجات هي  :األسبقيات التنافسية

من  أو أكثرللحصول على ميزة تنافسية بما يضمن التفوق باألداء على المنافسين من خالل واحد 

 المرونة باإلنتاج، والجودة، واإلبداع.و السرعة بالتسليم، و فة المنخفضة، العناصر التالية: الكل

يم ليل تكاليف المواد األولية والتكاليف التشغيلية لتقدتق نحو سلسلةال سعي مدى الكلفة: أسبقية

 منتجات تتصف بالكلفة المنخفضة دون التأثير على جودة المنتج.

 لزبائنا رضا من زيادةلل السلسلة وأنشطة عمليات تحسينى عل التركيز مدىهي  أسبقية الجودة:

 المنتج. وموثوقية

 .زبائنها تحاجا في الحاصلة للتغيرات الشركات الصناعية ابةاستج مدىبتتمثل : أسبقية المرونة

 ركاتشعتمادية، التي تقوم من خاللها جرائيا  بكونها سرعة التسليم واالتعرف ا: سرعةأسبقية ال

وقية جانب القدرة على تسليم المنتجات بسرعة، والموثمن  د زمنياويرتبط هذا البع، صناعة األلبان األردنية

 .في التسليم

ر على منتجاتها التطوي فيللشركات الصناعية  بداعيةتعرف إجرائيا  بكونها القدرة اإل: بداعسبقية اإلأ

 التوصل إلى كل ما هو جديد من منتجات وخدمات جديدة إلى السوق.و 
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زارة في و  هي الشركات الصناعية المسجلة كشركات مساهمة عامة شركات صناعة األلبان األردنية:

، حيث أنها تمثل مجتمع الدراسة في هذه الرسالة، وهي شركات تقوم بإنتاج األردنية الصناعة والتجارة

 منتجاتها من سائر منتوجات الحليب.

 حدود الدراسة(: 1-9)

 تخضع الدراسة إلى الحدود اآلتية:

من الواقعة ض صناعة األلبان األردنية شركاتراسة على دتطبيق ال يقتصر ة:لحدود المكانيا .1

 .عمان حدود العاصمة

المدة الزمنية التي إستغرقها الباحث في إنجاز هذه الدراسة والتي إمتدت من  ة:حدود الزمانيال .9
 .9660-9665العام الجامعي  الفصل الدراس األول إلى الفصل الدراسي الصيفي من

اعة في شركات صنالمدراء ورؤساء األقسام جميع هذه الدراسة على  تقتصر إ الحدود البشرية: .6
 .عمان ةفي العاصم األلبان

 محددات الدراسة(: 1-10)
شركات صناعة ل بقيات التنافسيةأثر ممارسات سلسلة التوريد على تحقيق األس تتناول هذه الدراسة

 األلبان األردنية:
عتمدت هذه الدراسة المتغير المستقل وهو ممارسات سلسلة التوريد )تدفق المواد، وتدفق إ المتغيرات: -1

واعتمدت المتغير التابع هو األسبقيات التنافسية )الكلفة،  ،(والتدفقات الماليةالمواد/المنتجات، 
 (.، واإلبداعالسرعةنة، والجودة، و والمرو 

تقتصر هذه الدراسة على شركات صناعة األلبان األردنية، لذا يجب الحذر عند تعميمها  التعميم: -2
 و صناعات المنتجات االخرى.أعلى الصناعات الغذائية األخرى 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 

 ( أهمية وفوائد إدارة سلسلة التوريد2-1)

 متطلبات نجاح سلسلة التوريد (2-2)

 أنواع العالقات في سلسلة التوريد (2-3)

 مراحل إختيار المورد المناسب  (2-4)

 ختيار مصادر الشراءإالعوامل المؤثرة في عملية  (2-5)

 سات سلسلة التوريدممار  (2-6)

 تنافسيةاألسبقيات ال (2-7)

 طاع صناعة األلبان( أهمية ق2-8)

 الدراسات السابقة (2-9)

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (2-11)
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

وناتها المستقلة والتابعة ومكيحتوي هذا الفصل على اإلطار النظري الذي يشمل تعريف المتغيرات 

والعالقة بينها، وما تطرق له الدارسون والباحثون في هذا المجال وكذلك الدراسات السابقة. وما يميز هذه 

 الدراسة عن الدراسات السابقة.

 أهمية وفوائد إدارة سلسلة التوريد :(2-1)

ى وبحوث العمليات فإن هناك زيادة فمنذ الحرب العالمية الثانية ومع الحلول التى قدمها علم اإلدارة 

دارة سلسلة التوريد، وبالعمل كفريق فإن مخططى ومديرو سلسلة التوريد وجميع األعضاء  أهمية تخطيط وا 

باإلضافة إلى  ،رادات وأيضا الرقابة على التكلفةفى أول ووسط ونهاية السلسلة لديهم قدرة على زيادة اإلي

 . الزبونتحقيق رضاء االستخدام األفضل لألصول وأخيرا  

وتتكامل البرمجيات الالزمة لتحقيق األمثلية وذلك على مستوى السلسلة ككل، باإلضافة إلى أنها 

طريق على سبيل المثال تزودنا حزمة البرمجيات بال سلة التوريد.تقترح حلول نمذجة رياضية لمشكالت سل

والتمتع  ائنالزبصة القول فإن تحقيق رغبات ، وخالالزبوناألمثل للتوريد من المورد إلى المنتج ثم إلى 

 بتحقيق زيادة فى الربحية هو نتيجة طبيعية لتحقيق الكفاءة المثلى من خالل إدارة سلسلة التوريد.

 وتسمح األمثلية بتحسين أداء سلسلة التوريد بالشركة فى عدة مجاالت متنوعة هى:

 تخفيض تكلفة التوريد. -

 تحسين الربح الحدى للمنتج. -
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 دة كفاءة التصنيع )على كل المستويات(.زيا -

 عائد أفضل على األصول )صافى الربح بعد التكاليف والفوائد(. -

نقل  حيث يحدث تخفيض فى المخزون من خالل زبونوتتحقق الفوائد األولية إلدارة سلسلة التوريد لل

لى المورد أما األثر ع المنتجات مباشرة إلى مكان الشراء ثم بعد ذلك يقوم بتخزينه ويكون مسئوال عنه.

وائد لكل ل ف، فاألمر يختلف، ولكنها ربما تشمبصورة مبدئية كفوائد هتصنيفي ة فربما يكون أكثر صعوب

 : كما يلى (.2006 ،والموردين )رفاعي الزبائنمن 

 :الزبائن -

دارة سلسلة التو عليهم ذستحواواإل الزبائنتصال بأحد أهم مظاهر األعمال هو تحقيق اإل تساعد  يدر ، وا 

ومتى  ؟. وذك بمعرفة ماذا يرغبالزبونى ب، ألن السلسلة ببساطة تبدأ وتنتهعلى تحقيق ذلك شركةال

 ؟ وسرعة توصيل المنتجات إليه.ذلكيرغب فى

 :التكلفـة -

لسوقى اسلسلة التوريد التى تتصف بالكفاءة من التكاليف وتزيد من النصيب  يمكن أن تخفض

يادة . كل ذلك يؤدى إلى تحقيق وفورات والتى تعنى ز الزبائنت قوية مع ، وتبنى أو تحقق عالقاوالمبيعات

التدفقات النقدية للمنشأة األمر الذى يرفع من القيمة السوقية لألسهم. وسلسلة التوريد هى وسيلة لتحقيق 

أن ا ، واإلدارة الجيدة لسلسلة التوريد تضمن أيضك لزيادة القيمة السوقية للمنشأةالتميز التشغيلى وذل

الكميات السليمة تشحن للخارج بأقل األسعار وذلك لتخفيض تكاليف التوزيع، كما يتم اختيار وسائل النقل 

 .الوقت المناسب باقل تكلفة ممكنة والشاحنات لضمان التسليم فى
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 القيمة السوقية: -

هى  سوقيةلأمثلية سلسلة التوريد يمكن أن تؤكد بصورة إيجابية على خمسة عناصر تقود إلى القيمة ا

 االستخدام الكفؤ لألصول الثابتة، إنجاز األعمال بصورة متميزة، الشريحة ،نمو المبيعات، تخفيض التكلفة

. وفى سلسلة التوريد التى تتصف بالكفاءة فإن الكمية المناسبة من المنتجات تتحرك الضريبية المحددة

لشراء يجد ما يحتاجة عندما يتجه إلى ا زبونال. ونظرا  ألن تجا عنها مبيعات مرتفعةبسرعة نحو السوق، نا

 .(9660 ،رفاعي) ن ال تفقد أية مبيعات يمكن بيعهافإن المخاز 

 التكاليف الرأسمالية: -

لمخازن تكون عند ع وافى سلسلة التوريد المثلى فإن التكاليف الراسمالية مثل تكاليف تشغيل المصان

يكون األساس فى اإلنتاج نبؤ بالمبيعات والذى ، فإذا كانت أوامر الطلب أكثر من التحدها األدنى

 . ومن ثم المخزون تحت الطلبالزبونمتزامن بصورة أكبر من طلب ، فإن اإلنتاج سيكون والتصنيع

 .الزبونيكون عند حده األدنى األمر الذى يخفض من عدد المخازن الالزمة لخدمة 

 الوفورات الرأسمالية: -

العامل  وف تعظم رأس المالاإلدارة الفعالة لسلسة التوريد س، فإن باإلضافة إلى تخفيض التكاليف

تحول ، هذا اليتحول بصورة فورية إلى أوراق قبض، ومن وجهة النظر المالية، ألن المخزون سللشركة

 .مة السوقية للمنشأةللمخزون إلى نقدية سيؤثر تأثيرا  إيجابيا  على القي

 :إلى بعض الفوائد والنتائج منها لتوريدكما يؤدى الفهم األكثر وضوحا إلدارة سلسلة ا

مساعدة المديرين على التركيز على األهداف التنظيمية ومن ثم تحقيق االتصال الفعال الالزم  األولى:

، األمر الذى يؤدى إلى نجاح الشركات عموما  فى تحقيق أهدافها، ففى بدئيةإلدارة سالسل التوريد الم
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ية من المنتجين فى أمريكا الشمال %56أظهرت أن  Deloitte Consulting دراسة تمت عن طريق

فقط  %9جدا  لنجاح الشركات )على الرغم من أن  يوضرور  حيوى يئصنفوا إدارة سلسلة التوريد كش

 .ى(قالوا أن سالسل التوريد الحالية لديهم تمثل تصنيف عالم

عبر لتلقى الدعم والمساندة حينما ي سالسل التوريد المبدئية هى األكثر احتماال أو األكثر حاجة الثانية:

 .لفهم أهمية إدارة سلسلة التوريد شركةاآلخرون ال

هو طبيعة إدارة سلسلة التوريد لطلب  Cross Functionalالعمل عبر اإلدارات الوظيفية  الثالثة:

 .سالسل التوريد المصنفة عالميا   المساندة الوظيفية وذلك قبل أن تستطيع الشركات خلق

 :ئد إدارة سالسل التوريد فيما يلىثل فواوقد تتم

 .من خالل التوزيع السريع للوثائق العمل بصورة أسرع وأكثر كفاءة -

 .ض الوقت الالزم للوصول إلى السوقإتخاذ القرارات بصورة سريعة وتخفي -

 .شكال تجارة الشركاءشكل من أ -

 .تحقيق االتصال بصورة أفضل -

 .الحاليين الزبائنة العالقات مع تقوي -

م فهناك عدة ومن ثالحاجة إلى تطبيقها بصورة فعالة ما تنبع أهمية إدارة سلسلة التوريد من ضرورة ك

 إلى ضرورة تبنى منهج إدارة سالسل التوريد وهى:  الشركاتقضايا تدفع 

 .تحسين العمليات الحاجة إلى -

 .رفع مستويات الشراء الخارجى -

 .تخفيض تكاليف النقل -
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 .ترونيةزيادة أهمية التجارة اإللك -

 .غوط المنافسة واتساع مدى العولمةزيادة ض -

 .ثم الحاجة إلدارة فعالة للمخزون تعقيد سالسل التوريد ومن -

باإلضافة إلى ما سبق يمكن تحديد الفوائد والعقبات الممكنة للتحسينات المتوقعة أو المحتملة فى 

 :د وذلك كما يوضحها الجدول التالىسلسلة التوري

 وعقبات التحسينات فى سلسلة التوريد فوائد :(1-2جدول )

 العقبات الفوائد التحسينات المحتملة المشكلة
 تخفيض حجم المخزون - * كبر حجم المخزون

 تكرار أكثر للطلب -

البضاااااائع الواردة دون  -

 تخزينها بالمخازن.

تاخاافاايااض تااكاالاافاااة    -

 االحتفاظ بالمخزون.

زياااادة تاااكاااالااايااا        -

 الطلب.

زياااادة تاااكاااالااايااا        -

 المورد.

إلغااااء بعض المراحااال  - طول فترات التوريد*

 الوسيطة.

التخزين الضاااااارورى  -

 لنضج المنتج.

 سرعة االستجابة. -

 سرعة االستجابة. -

من المحتمااال عااادم   -

 جدواها.

من المحتمل تشاااااابع  -

 الوظائ .

االحااتفااااظ ببعض   - التصميم القياسى. - * كبر عدد األجزاء

 األجزاء.

الاطلاااب صااااااغير    -

 الحجم.

 تنويع أقل.درجة  -

 تخفيض التكلفة. - الشراء الخارجى. - * التكلفة والجودة

 رفع درجة الجودة. -

الاااتاااركاااياااز عااالاااى  -

 العمليات.

عااادم الاقااادرة على    -

 الرقابة.

 فترات توريد أقل. - * القابلية للتغيير

 تنبؤ أفضل. -

تاخافاياض الاتاغااياار فى        -

 المنتج والخدمة. 

قااادرة أكابار عاالى     -

مضاااااااااهااااة الطلاااب  

 .والعرض

 تغير أقل. -

 (.9660) رفاعي من إعداد الباحث إستنادا  على دراسة: :المرجع
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 : التوريدة سلسل نجاح متطلبات( 2-2)

بمجموعة من العوامل والتي من  Ross (2011)حددها  كما التوريد سلسلة متطلبات نجاح تتمثل

 أبرزها اآلتي:

 .المتبادلة المنافع قيقتح إلى تقود والتي كةراالش أهداف لتحقيق الثقة بناء -

 المشاركة والتعاون. -

 .مابينها في التكامل وبناء وعملياتها الشركة تتبعها التي النظم بين المواءمة -

 .األطراف جميع بين المسافة وتقليل تصاالتاإل تفعيل -

 .إجراء تغيير في ثقافة الشركة -

 وزيادة الكفاءة.تقاسم األهداف المشتركة من التي تؤدي إلى تقليل الوقت  -

 أنواع العالقات في سلسلة التوريد  :(2-3)

يمكن أْن تنشأ ثالثة أنواع رئيسية من العالقات بين عضوين أو أكثر من أعضاء سلسلة التوريد، 

أو  Collaborative، والعالقات التعاونية Transactionalوهي: العالقات المرتبطة بالصفقات 

 .Strategic Alliance (SA)وعالقات التحالف االستراتيجي ، Partnershipعالقات المشاركة 

قامة التحالفات، ليس فقط بين  وتعتمد فكرة سلسلة التوريد أساسا  على تعزيز العالقات التعاونية، وا 

ز لألنواع جالمباشرين، بل وبين جميع أو معظم أعضاء السلسلة، وفيما يلي شرح مو  الزبائنالموردين و 

 .(9660، )عوضالتي تم ذكرها ت الثالثة من العالقا
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 :اتقالعالقة التقليدية أو المرتبطة بالصف. 1

في ظل العالقة المرتبطة بالصفقات، ال يثق وال يهتم أحد األطراف )المشتري أو البائع( بالطرف 

اآلخر، ويكون تركيز كل منهما في الحصول على أفضل سعر بالنسبة له، بغض النظر عن تكلفة 

، ليم، وخدمة ما بعد البيعما تظهر في ظل هذه العالقة مشاكل في جودة المنتج، والتس المنتج، وعادة

ن كان بعض األعضاء يمارسونه  وهذا الشكل من العالقات غير وارد بين أعضاء سلسلة التوريد الواحدة، وا 

 الثانويين. الزبائنمع بعض الموردين أو 

 :العالقات التعاونية. 2

بين جميع و القات بين الموردين والمشتريين نسيق في هذا النوع من العتمتد جسور التعاون والت

دراك منافع التعاون، ومن تلك   لمنافعاأعضاء سلسلة التوريد، على أرضية راسخة من الثقة المتبادلة وا 

تخفيض عدم التأكد والمخاطرة، وتحسين جودة المنتج، وتخفيض التكاليف الكلية، وزيادة ربحية جميع 

النهائي، ويتم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الزبونوسرعة االستجابة لطلبات  األعضاء،

لتحقيق ذلك التعاون والتنسيق، الذي يتطلب تبادل وتشارك المعلومات )وبشكل خاص  الشركاتبين 

 بيانات نقاط بيع التجزئة، التي تستخدم في إعداد التنبؤ التعاوني(.

 Efficientستجابة الكفؤة للمستهلك( لإلربحية لم هيئات )غيرد في معظم دول العاوتوج

Consumer Response (ECR) ، تعمل على زيادة مساحة التعاون وتقليل العوائق بين أعضاء سلسلة

التوريد، من خالل وضع معايير أو أدلة إرشادية غير ملزمة ألداء العمليات بين أعضاء سلسلة التوريد، 

في الواليات المتحدة ، و (ECR)الدول األوربية، بهيئة االستجابة الكفؤة للمستهلك وتسمى تلك الهيئات في 
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 The Voluntary Interindustryالصناعاتغير الملزمة للتجارة بين األمريكية بهيئة المعايير 

Commerce Standards (VICS) Association. 

ادرة يقوم بها كل من تجار التجزئة بأنها مب (ECR)ستجابة الكفؤة للمستهلك اإل VICSوتعرف هيئة 

ومورديهم لتقليل العوائق الموجودة بينهم، وذلك بالتركيز على العمليات واألساليب والتقنيات، لتعظيم أداء 

 .سلسلة التوريد

 :عالقات التحالف الستراتيجي. 3

شركتين في مجال األعمال بأنه "سعي  (Strategic Aliance)يمكن تعريف التحالف االستراتيجي 

أو أكثر نحو تكوين عالقات تكاملية تبادلية. بهدف تعظيم اإلفادة من موارد مشتركة في بيئة ديناميكية 

تفاق رسمي إ(. وهو 9669تنافسية الستيعاب متغيرات بيئية تتمثل في فرص أو تحديات" )مصطفى، 

وير توسيع معارف وتط شتراك فييخص توريد ُمنتج محدد أو تقديم خدمة معينة، كما هو الحال في اإل

تطبيقات، ومنتجات تجارية جديدة، وذلك من خالل االشتراك في حقوق الملكية، بهدف تحقيق ميزة 

 (.Cante, et. al., 2004بتكار )واإل تنافسية لكل شريك، من خالل زيادة اإلنتاجية وتحسين الجودة

دة، و/أو لمواجهة خطر شركة كتساب نقاط قوة جديوعادة ما تتحالف شركة معينة مع شركة أخرى إل

بتكار منتج جديد يتطلب معارف الشركتين أو يتطلب تكاليف بحوث وتطوير منافسة أكبر منهما، و/أو إل

 لخ.إباهظة، 

الذي  (Strategic Aliance)ستراتيجي ومن أمثلة تلك التحالفات في صناعة األغذية التحالف اإل

األمريكيتين، وذلك  GTC Nutrition، وشركة  Corn Products Internationalشركة  أقيم بين

بهدف التركيز على المكونات المتميزة لصناعات األغذية، واألغذية الطبية، والعلف الحيواني، حيث 
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ستنال الشركة األولى ملكية الحصة الكبرى في الشركة الثانية، وستقيم مصنعا  إلنتاج منتجات الشركة 

في أمريكا  بائنهاز تستمر الشركة الثانية في تسويق منتجات خطها الحالي ل الثانية في أونتاريو بكندا، بينما

في تسويق  (GTC)الشمالية والجنوبية ونيوزيلندا. ويجمع هذا التحالف بين نقاط قوة الشركة الثانية 

 ,Business News, June) والموارد العالمية للشركة األولىمكونات األغذية الطبية، مع خبرة اإلنتاج 

2004). 

  :ختيار المورد المناسبإمراحل ( 2-9)

ختيار المورد المناسب وتختلف من منشأة ألخرى ومن مادة ألخرى وفيما يلي بيان إتتعدد مراحل 

 (9666) الغدير :ألهم هذه المراحل

أي البحث عن مصادر التوريد المختلفة حيث يتم إعداد قائمة بأسماء الموردين الحاليين  المسح العام: .6

حتملين الذين تتوفر ليدهم احتياجات المنشأة ونحاول أن نحصل على أكبر عدد ممكن منهم والم

وخاصة الموردين المعروفين لدى المنشاة )خاصة في مجال المناقصة العامة التي يمكن من خاللها 

 التعرف على أعداد كبيرة من الموردين(.

توريد هو لجمع المعلومات والبيانات فالغرض من البحث عن مصادر ال :المعلوماتو  جمع البيانات .9

بحيث يتم تخفيض عدد الموردين الذين تم إعداد قائمة بأسمائهم في المرحلة السابقة  عنهم وتصنيفهم،

 طريق المسح العام. نإلى أعداد أقل من العدد الذي تم الحصول عليه ع

الت في المنشأة من ا المصادر الداخلية والسجهوهذه المعلومات نحصل عليها من عدة مصادر من

 .الكتالوجات ونشرات الموردين ومن الدليل التجاري والصناعي ومن الملحقين التجاريين
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لديهم  تصال المباشر مع الموردين الذين تتوفرويعتبر من المراحل المهمة التي يتم فيها اإل التفاوض: .6

ضل الحصول على أف ختيار أفضلهم من حيثحتياجات المنشأة لتقييمهم أو المفاضلة بينهم إلإ

 األسعار وأفضل المواصفات التي تريدها المنشأة ويستطيع هؤالء الموردين تقديمها.

نما يعطى المورد فرصة لتوريد  التجربة: .6 حيث ال يتم التعاقد مع المورد في البداية على كميات كبيرة وا 

س الشروط من المواد بنف اإلحتياجاتكمية محدودة لترى المنشأة مدى صدقه ووفائه وقدراته في تلبية 

 المتفق عليها.

تفاق بين المورد والمنشأة المشترية على توقيع عقد الشراء لكميات كبيرة أو كميات ويتم اإل التعاقد: .5

 لتزام بها.وتوضع شروط في هذا العقد وعلى الطرفين اإل متفق عليها،

 أي تنفيذ العقد من قبل المورد. التنفيذ: .0

 ختيار مصادر الشراءإفي عملية العوامل المؤثرة  :(2-7)

 الغدير :هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في عملية االختيار لمصادر التوريد ويمكن ذكر التالي

(9666): 

لع ذات فبعض الس حيث أن لطبيعة السلعة األثر األكبر في تحديد مصدر الشراء، طبيعة السلعة: .1

إلى موردين ومنتجين محددين بمؤهالت وكفاءات  الطبيعة والمواصفات الخاصة غير النمطية تحتاج

محددة لتزويد المنشأة بهذه السلع، وبعض هذه السلع النمطية يمكن إنتاجها من أي منتج أو مورد 

كانت السلعة ذات طبيعة خاصة كلما قل عدد الموردين الذين يمكنهم إنتاجها وكلما  للمنشأة،وتوريدها 

وقعنا توضمن الممكن كلما وكلما كانت السلعة ذات طبيعة عامة  ،وتزويد المنشأة صاحبة الحاجة بها

 التعامل مع أكثر من مورد.



21 
 

وترتبط إلى حد كبير جدا  بالكمية المشتراة في كل مرة من مرات الشراء، فالمواد  عدد مرات الشراء: .2

أما المواد  .متكررة الشراء بشكل دائم من قبل المنشأة تحتاج إلى موردين أكفاء وقادرين على توريدها

التي تشترى على فترات زمنية متقطعة تكون قليلة األهمية بالنسبة للمنشأة ففي الغالب تكون إجراءات 

 البحث عن الموردين محدودة نظرا  لضعف أهميتها وقيمتها المادية وتأثيرها المحدود على المنشأة.

 والثاني هو الوقت المتاح إلدارة ،األول هو الموسمية ثالثة مناظير،وينظر إليها من  أوقات الشراء: .3

 ، وأخيرا  الكمية المتوقع شراؤها.الشراء

توفر لدى وهذه السلع عادة ت أو شهريا  أو فصليا  أو سنويا .بعض السلع يتم شراؤها موسميا   الموسمية:

موردين ومنتجين يوفرونها في نفس الموسم المطلوب ومن الصعب أن يتم شراؤها في وقت خارج عن 

ذا كان شراؤها ضمن الموسم و موس ستخدامها أيضا  في نفس الموسم فنجد أن هناك عدد ا  م السلعة، وا 

ذا تمت الحاجة لها خارج الموسم ففي الغالب يتم شراؤه ،الموردين الذين يستطيعون توفيرهاكبير من  ا وا 

هذه  يد مثلمن الموردين الذين قاموا بتخزينها، مما يوضح لنا مدى صعوبة الحصول على مصدر تور 

 السلع.

كلما كان لدى إدارة المشتريات وقت أفضل للبحث عن الموردين ولم تكن الحاجة ماسة  الوقت المتاح:

للسلعة كلما استطاعت إدارة المشتريات أن تحصل على عروض من موردين كثيرين، وكلما كانت الحاجة 

 ك إدارة المشتريات ألن تشتريماسة للمواد ولكن الوقت ضيق للبحث عن موردين كثر كلما اضطر ذل

 من المورد الذي تتوفر لديه المادة المطلوبة جاهزة، وقد يكون سعرها مرتفعا  أحيانا .

لبسيطة ختيار مصدر التوريد، فالكميات القليلة أو اإوهي عامل له أثره الكبير في  الكمية المتوقع شراؤها:

ات الكبيرة أما الكمي توريدها أو حتى التعامل بها، في قد ال تجد لدى الموردين الكبار في السوق الرغبة
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ختيار ام المنشأة لإلأم ةن الفرصة كبير و المغرية فهي تغري عدد كبير من الموردين للتعامل بها، وبالتالي تك

 بين هؤالء الموردين.

وهذا يعتمد بشكل كبير جدا  على المادة المطلوبة،  تعدد وتنوع مصادر الشراء المنتجة للسلعة: .9

فبعض المواد والسلع يتم إنتاجها من قبل عدد كبير من المنتجين وبعضها اآلخر يحتكر حق إنتاجها 

لسوق، متياز في اإختراع أو حق إوتوريدها عدد قليل جدا  من المنتجين، سواء كان ذلك نتيجة براءة 

 وردين.أو أنها مواد ذات مواصفات خاصة ال يستطيع إنتاجها وتوريدها إال عدد قليل من الم

 سلسلة التوريد ممارسات(: 2-9)

يعتبر مفهوم سلسلة التوريد من أهم المفاهيم التي قد طرأ عليها إهتمام كبير من قبل الباحثين في 

األونة األخيرة، حيث أنه يشمل جميع العمليات الداخلية بداية  من مواد الخام وصوال  إلى المنتج بشكله 

 فائدة كبيرة في تحسين كفاءة عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمات في النهائي، وقد أضافت سلسلة التوريد

 الوقت والمكان المناسبين، وبأقل تكلفة ممكنة. حيث إشتمل هذا المفهوم على عدة تعاريف منها: 

بأنها الشبكة العالمية من وحدات األعمال مثل الموردين والمصانع  Magableh (2001)وعرفها 

، والتي من خاللها يتم الحصول على المواد األولية من قبل الموردين، ومن ثوم والمخازن ومراكز التوزيع

 تحويلها إلى منتجات وتسليمها إلى الزبائن.

ا( ووظائفها، وأنشطته ا تسلسل من المنظمات )تسهيالتها،"بأنه Stevenson (2002) أيضا  ا ويعرفه

 لزبون النهائي".اسيين للمواد األولية وتنتهي بالمشتركة بإنتاج وتسليم سلعة أو خدمة، وتبدأ بموردين رئي
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سلسلة التوريد بأنها ديناميكية تدفق المعلومات  والمنتجات  Chopra and Meindl (2004)ويعرف 

واألموال بشكل مستمر بين المراحل المختلفة، وتشمل جميع األطراف المعنية، بشكل مباشر أو غير 

 ن.مباشر من أجل اإلستجابة لطلبات الزبائ

( بأنها مجموعة من الوظائف والتسهيالت واألنشطة التي يتم ممارستها في 2006الرفاعي )وعرفها 

 النهائي. لزبوناإنتاج وتسليم المنتج، حيث تبدأ بالتتابع مع الموردين الرئيسيين للمواد األولية وتمتد إلى 

الرامية إلى تحقيق  مجموعة من الطرق واألساليب"بأنها  Castelli and Brun (2008) يعرفها

التكامل بين الموردين، والتصنيع، والمستودعات، والمخازن إلنتاج سلع وتوزيعها بالكمية المطلوبة، وفي 

 ."الموقع المناسب، وبالوقت المالئم، بهدف خفض التكاليف ضمن مستوى الخدمة المطلوب

 المواد والخدمات من المصادر ( فيرون بأن سلسلة التوريد إستمرارية تدفق2008) جواد والشموطأم ا 

المختلفة من أجل إنتاج المنتجات النهائية وتسليمها إلى الزبائن لتحقيق رضائهم وبالتالي تحقيق األسبقية 

 التنافسية.

 تجهيز مصادر ختيارإبإبتداءا   شركةال تمارسها التي األنشطة مجموعة "بأنها (2010) جاسموعرفها 

 بكفاءة والخدمات المنتجات تقديم جلأ من النهائي بالزبون ا  وانتهاء لتوزيعوا اإلنتاج ثم األولية المواد

 ."الزبون رضا لتحقيق المحدد الوقت في وتسليمها وفاعلية

ممارسات سلسلة التوريد تشمل تحسين الشؤون الداخلية من التعاريف السابقة يرى الباحث أن 

ظر لتي تساعد الشركة على تحقيق التميز، وسينوالخارجية من خالل إتباع االستراتيجيات التنافسية ا

الباحث من خالل هذا البحث المقدم بنظرة تختلف عن غيرها من األبحاث السابقة في دراسة ممارسات 
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 السلسلة، التي تتمثل في التدفقات الرئيسية بين أعضاء سلسلة التوريد، والتركيز على الممارسات الداخلية

 ت تجاهلها أو عدم االهتمام بها.التي ال يمكن ألي من الشركاو 

وتشمل هذه الممارسات سلسلة من التدفقات بين أعضاء السلسلة وتتمثل في )تدفق المعلومات، تدفق 

 ركة،عضاء السلسلة )الموردين، الشالمواد/المنتجات، وتدفق األموال(، و سيتم دراسة هذه الممارسات بين أ

المنتجات من خالل الموردين ومرورا باألقسام التصنيعية (، حيث أن تدفق المعلومات والمواد/الزبائن

لى الشركة إلى الزبائن، بينما تدفق األموال فهوا تدفق عكسي يبدأ من الزبائن رجوعا إ داخل الشركة وصوال  

 .ومورديها

 وتتمثل هذه األبعاد للممارسات الداخلية لسلسلة التوريد ما يلي:

لمعلومات بين أعضاء سلسلة التوريد من أهم الممارسات، حيث نسياب اا  يعد تدفق و  :تدفق المعلومات -

يصال وتبادل المعلومات في الوقت المناسب بين أعضاء السلسلة، ا  و  تتطلب الدقة والجودة في المعلومات

تتمثل هذه المعلومات بين الموردين والشركات بما يتعلق بالمواد األولية ومواد الخام التي تحتاجها الشركة 

ملياتها في التصنيع. الشركات بدورها تستفيد من هذه المعلومات في رفع كفاءتها في التصنيع إلتمام ع

شباع رغبات الزبائن، ويجب على الشركات تقديم المعلومات الكاملة عن منتجاتها للزبائن مما ا  نتاج و واإل

دورها تعكس ة التي بكيزيد من رغبتهم في شراء المنتج، حيث ان المعلومات الصادرة من الزبائن الى الشر 

والئهم يجب أن تكون أكتر مرونة لتحقيق التميز عن غيرها من الشركات المنافسة ولتعزيز مدى رضائهم و 

الثقة لدى زبائنها. تصميم تدفق المعلومات في سالسل التوريد اتبع تقليديا  التدفق المستمر والمتواصل 

األداء دون المستوى األمثل ، (Lewis and Talalayevski, 2004) على طول السلسلة بين أعضائها
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في سالسل التوريد كان في كثير من الحاالت نتيجة لسوء وضعف تدفق وتبادل المعلومات بين أعضائها، 

فإن اعتماد نظم المعلومات المتقدمة يتيح تدفق معلومات فعال بين األعضاء في أكثر من مرحلة من 

دامةملية تدفق المعلومات هي عملية اكتساب و ع. (Riikka, 2009)مراحل سلسلة التوريد  ونقل جميع  ا 

وصف .  (Chaffe, 2001)المعلومات بالجودة العالية وفي الوقت المناسب داخل وبين أعضاء السلسلة

تدفق المعلومات كأساس لتحقيق التكامل في التحالفات االستراتيجية بين الشركاء، وبناء  على هذا الوصف 

ية جودة المعلومات، وتقنو لتدفق المعلومات، وهي مستوى تبادل المعلومات، تم وضع ثالثة خصائص 

المعلومات في تطبيقات سلسلة التوريد. حيث توفر هذه الخصائص وصفا  دقيقا  ومفصال  لثالثة أبعاد 

 Zhou) منطقية لتدفق المعلومات، مثل حجم المعلومات، محتوى المعلومات، ومستوى تشارك المعلومات

and Benton, 2007).  دارة المعلومات أنه حلقة الوصل بين أنشطةبيشير تدفق المعلومات ، األعمال وا 

 ,Klein)يركز على التنسيق الرأسي داخل الشركات والتنسيق األفقي داخل وخارج حدود الشركة و 

1993.) 
لمنتج ايمكن تصنيف تدفق المعلومات إلى نهجين مختلفين: األول، هو المعلومات الالزمة إلنتاج و 

لى ذلك بتدفق المواد، مثال ع ا  مباشر  ا  الفعلي أو الخدمة الفعلية، حيث أن هذه المعلومات ترتبط ارتباط

بتدفق المواد،  غير مباشر ا  المعلومات التي ترتبط ارتباط، والمعلومات الكمية. ثانيا، الطلبيات، التوصيل

 في المستقبل الزبائنرات المستقبلية، ومطالب التغيو األسواق المستقبلية، و ، الزبائنمثل المعلومات عن 

(Chibba and Horte, 2003) أحد األسباب المهمة لهذا االهتمام المتزايد بتدفق المعلومات بين .

أعضاء سلسلة التوريد، هو مقدار تزايد األنشطة بين كيانات هذه السلسلة الناتج من التطور التكنولوجي 

 .(Cagliano, et. al., 2005) والعولمة
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يعتمد نجاح إدارة سلسلة التوريد بجانب العديد من العوامل على سهولة ومرونة تدفق المعلومات بين 

ن قيمة المعلومات في سلسلة التوريد تكمن في إثراء المعلومات القيمة والمفيدة أضاء السلسلة، حيث عأ

 .من كمية المعلوماتواكتساب المعرفة من قبل أعضاء سلسلة التوريد بين بعضهم البعض بدال  

مة بتداء من المواد األولية الالز إعملية عرض خارطة مصورة لسير عملية اإلنتاج : تدفق المواد/المنتجات -

 لك النهائي، ويشير تدفقلعمليات اإلنتاج وصوال  إلى السلع أو الخدمات المنتجة المقدمة للمسته

 و إنتاج وتقديم السلع والخدمات للعمالء.إلى جميع األنشطة التي تدخل في تصميم  واد/المنتجاتالم

 ين:ألى جز إفي العمليات الداخلية بين أعضاء سلسلة التوريد  /المنتجاتينقسم تدفق المواد

يحتوي على المواد األولية ومواد الخام التي يتم الحصول عليها من الموردين الى أقسام  :الجزء األول

هذه المواد بالمعايير العالمية في  مالءمةمدى جودة و  رشركة، والبد من األخذ باالعتباالتصنيع بال

التصنيع، واألمر األهم هو حصول الشركة على هذه المواد من قبل الموردين في الوقت المناسب لدعم 

 مصداقية الشركة وكفاءة وجودة عمليات التصنيع.

من خالل العمليات  تحويل المواد األولية ومواد الخام هو نتاج الجزء األول وهو :الجزء الثاني

لى منتجات بالجودة والمعايير المطلوبة التي تسعى من خاللها الشركة الى إالتصنيعية داخل الشركة 

للزبائن في  انتشارها في السوق او لدى الموزعين ليتم تسليمها  ، و يتم توزيع المنتجات و زبائنهاارضاء 

 ب على الشركات أخذها بعين االعتبار.ما يعتبر من أهم الممارسات التي يج الوقت المطلوب، وهو

يوصف تدفق المواد بالمرونة في التنفيذ، وهي قدرة التدفق المادي للتكيف مع التغيرات. المرونة في 

تدفق المواد تعني القدرة على إنتاج أحجام مختلفة وأشكال مختلفة من المنتجات مع الحد من مواجهة 

تدفقات المواد هي التدفقات . (Riikka, 2009)دة، والوقت العقوبات التي تنعكس على التكاليف، الجو 
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، والسلع المواد الخام المادية النمطية المرتبطة بسالسل التوريد، ويمكن أن تشمل قطع الغيار، المكونات،

واحدة من األدوات األساسية في سلسلة التوريد هي تحليل تدفقات المواد، . (Joseph, 2012) تامة الصنع

 .(Zhu and Cote, 2004) به معظم األبحاث لتقييم سلسلة التوريد البيئية المتكاملة وهو ما أوصت

ع وبين بعضها البعض، ولها أثار على جمي الشركاتالجوانب البيئية لتدفق المواد تعتبر جيدة داخل 

نتاجية المواد، وقضايا تغيير المناخ و أشكال األوساط البيئية من إدارة المخلفات الصلبة،   Dahlstrom)ا 

and Ekins, 2006).   وقد اقترحت بعض البحوث التي أجريت مؤخرا  أن تحليل تدفق المواد يكون جانبا

وعلى أساس ما تقدم فإن .  (Gallucci, et. al., 2009)البيئية أساسيا  من إدارة عالقات الموردين

لى شكل الباب الخلفي للشركة عتدفقات المواد هي جميع ما يتعلق بعمليات اإلنتاج ابتداء من دخولها من 

مواد أولية، ثم خالل كل خطوة من خطوات اإلنتاج حتى اللحظة التي يتم فيها تسليم المواد المصنعة إلى 

 أيدي المستهلكين.

يل الجانب المالي الذي يشمل التقل هم ما تركز عليه معظم الشركات هوال شك أن من أ التدفقات المالية: -

موازنة هذا الجانب مع الجودة في المنتجات والتركيز األكبر يكون على العائد من من تكاليف االنتاج مع 

إلرضاء أصحاب المصالح وزيادة رأس المال للشركات، لذلك يعتبر التركيز واالهتمام بتدفق  األرباح

األموال بين أعضاء السلسلة من أهم الممارسات الداخلية لسلسلة التوريد، حيث ينعكس مؤشر تدفق 

موال بين أعضاء سلسلة التوريد عن غيره من المؤشرات لباقي الممارسات الداخلية لسلسة التوريد بين األ

أعضائها لكونه أن المصدر في هذا المؤشر هو الزبون وما تحصل عليه الشركات والمنظمات من خالل 

ريق تزويد ن عن طبيع منتجاتها وحصد األرباح، ومن ثم تتمكن الشركات من تلبية المزيد طلبات الزبائ

الموردين باألموال للحصول على ما يلزم الستكمال عمليات االنتاج والتصنيع، ويعتبر التدفق المالي 
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مالية أساس التدفقات التعتبر  ستمرار نجاح الشركة.مؤشر مستمر ال يجب أن يتأثر بالبيئة المحيطة إل

قات تعتبر حاسمة في إدارة ممارسات تدفق رأس المال خالل سلسلة التوريد، حيث أن مثل هذه التدف

. وترتبط األثار البيئية المترتبة على التدفقات المالية بغيرها من التدفقات (Joseph, 2012)سلسلة التوريد 

عتمدت إوقد . (Cohen, 2010) التي قد تسبب في أضرار بيئية واستهالكية ,مثل تدفق المواد والخدمات

إدارة سلسلة التوريد على أدوات محاسبة المعايير مثل توزيع التكاليف أدوات دمج التدفقات المالية إلى 

. حيث تم تقييم التدفق المالي والتحليل المتكامل في إدارة (Comelli, et. al., 2008)حسب األنشطة 

 ا  كما قد حدث في األزمة العالمية األخيرة, واألنظمة المالية تنظم كثير  ،سلسلة التوريد على أنه محدود جدا  

وتعتبر بذلك  .(Joseph, 2012)من كمية التدفقات المادية والمتطلبات لجميع مراحل سلسلة التوريد 

 التدفقات المالية إحدى العوامل التي تؤثر على فعالية وكفاءة األنشطة في سلسلة التوريد.

 :األسبقيات التنافسية( 2-5) 

ستمرار ا االعل لها حصة سوقية وتضمن لهبدأت الشركات تفكر في تبني أكثر من أسبقية تنافسية تج

 :م األسبقيات وأنواعها ووفق اآلتيوسيتم تسليط الضوء على مفهو  ،في بيئة األعمال الحديثة

 مفهوم األسبقيات التنافسية:

 ,.Yeung, et. al) يمكن وصف األسبقيات التنافسية بالخيارات التصنيعية التي تمتلكها الشركات

األبحاث أن األسبقيات التنافسية تتضمن عدة أبعاد منها )الكلفة، والجودة، وقد بينت أغلب  .(2006

والمرونة، والسرعة في التسليم(، في حين أضاف بعض الباحثين إلى أبعاد أخرى لألسبقيات التنافسية 

، وأسبقية اإلبداع (Phusavat and Kanchana, 2007)( Know-Howمثل أسبقية المعرفة )

(Naqshbandi and Idris, 2012) الزبائن، وأسبقية خدمة (Lee, 2002). 
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 األسبقيات أن األولى الطريقة تعتبر بطريقتين، لدى الشركة بالمقدرات التنافسية األسبقياتحيث ترتبط 

هي  والكفايات المقدرات أن الثانية الطريقة ترىو  والمقدرات، الكفايات تطوير إلى تقود هي التي التنافسية

 .(Kroes and Ghosh, 2010)يات التنافسية التي تحدد األسبق

تعرف األسبقيات التنافسية على أنها من الحلقة الحاسمة التي تمكن الشركات والمنظمات على و 

تحقيق أعلى المراكز التنافسية داخل البيئة السوقية وتزيد قدراتها على المنافسة من خالل تعزيز أدائها 

 شركات على تحقيق أهدافها وتنظيم أعمالها الداخلية والخارجية,ستراتيجيات تطويرية تساعد الإبإتباع 

والجدير بالذكر أن األسبقيات التنافسية تختلف في المفهوم والتطبيق عن الميزة التنافسية, حيث أنها تعتبر 

 األساس الذي ترتكز عليه وتكتسبه الشركات والمنظمات لخلق الميزة التنافسية. حيث أن األسبقية التنافسية

مرتبطة بشكل كبير بمدى قدرة الشركات على التنسيق بين أدائها وأهدافها ومدى قدرتها على التغلب على 

نقاط الضعف لديها والتحسين من هيكلها التنظيمي الذي يعود عليها بنتائج إيجابية مباشرة تظهر بحصولها 

ير ى معظم الشركات على تغيعلى المراكز األولى في السوق بالمقارنة مع الشركات األخرى، لذلك تسع

نمط األداء بما يتالءم مع متطلبات السوق والتغيرات المتسارعة واالتجاهات التكنولوجية التي أصبحت 

 (.Guimaraes, 2014مركز االعتماد لتحقيق األسبقية التنافسية )

هات أعمالها جكما وتعد األسبقيات التنافسية الغاية التي تسعى لتحقيقها كل الشركات على اختالف تو 

ويتطلب تحقيق األسبقية التنافسية وضع استراتيجيات وقرارات إدارية حاسمة لتوجيه األداء التنظيمي الذي 

ن ع يرتكز على فكرة االستدامة والتميز الذي من شأنه يضمن مكانة الشركات وتأثيرها الفعال في السوق

ير عمل المتعلقة بتطوير األداء الذي يدعم س عتماد أحدث التطبيقاتا  و  طريق توفير متطلباته واحتياجاته

الشركات ويحقق أهدافها. حيث من الضروري على الشركات التعرف على أحدث طرق تحقيق األسبقية 
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التنافسية مما يزيد من إنتاجيتها وجودة أدائها، ومن أهم أبعاد األسبقية التنافسية التكلفة المنخفضة، 

 (. Cai and Yang, 2014والمرونة ) ،صيلالتو و الجودة في األداء والخدمة، و 

غرض بأنها األبعاد التي يوجب أن يمتلكها النظام االنتاجي لقيات التنافسية األسبف الباحثيين وقد عر 

 .(9669، والحافظالطويل ) السوق والتي تتنافس من خاللها تمكين الشركة من االستجابة لطلبات

بعاد التي يمتلكها نظام اإلنتاج في الشركات الصناعية مجموعة األ: "بأنها( 9665وعرفها العبادي )

 اوالتي تركز على تلبية طلبات األسواق وتستطيع عن طريق أحدها أومجموعة منها أن تحصل على مزاي

 .مقابل المنافسين"

تطوير  تعد بمثابة القدرات االستراتيجية التي تمكن الشركات من وهنالك عدة أبعاد لألسبقيات التنافسية

نتاجيتها وتلبية متطلبات السوقو   تحسين والحفاظ على ميزتها التنافسية وتعزيز أدائها التشغيلي وا 

(Awwad, et. al., 2013.) 

ومن خالل الدراسات السابقة، سيتم التركيز في هذه الدراسة على خمس أبعاد رئيسية لألسبقيات 

 مثل هذه األسبقيات فيما يلي:التنافسية )الكلفة، الجودة، المرونة، السرعة، اإلبداع( وتت

وهي قدرة الشركة على إدارة تكلفة اإلنتاج بشكل فعال، بما في ذلك الجوانب المتصلة  :أسبقية التكلفة -

بها مثل النفقات العامة والجرد والقيمة المضافة، ومن أهم االستراتيجيات المتبعة في أسبقية التكلفة 

ة وحيد وتحسين عمليات االنتاج التي تختصر على الشركإدارة تكاليف اإلنتاج وتخفيضها من خالل ت

الوقوع في األخطاء والخسائر وخفض التكاليف من خالل استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، 

باإلضافة إلى التفرد في المنتج والتميز به عن طريق تشجيع االبتكار واإلبداع والتركيز على عمليات 
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وير التسويق التقليدي، كما يعد التركيز على هدف إنتاجي محدد التسويق اإللكترونية الحديثة وتط

 يساههم في تحقيق أسبقية التكلفة بالمقارنة مع الشركات األخرى في السوق. 

 حيث وجدت الشركاتالموقف التنافسي لمعظم الشركات "وهي من العوامل الحاسمة في تحديد 

مها عوامل المنافسة في السوق، وال تستطيع تحك أن زيادة األرباح من خالل زيادة المبيعات التي

 (.9666 حسين،" )الشركة التحكم بها

بأنها تقويم منتجات أو خدمات بأسعار أقل من المنافسين مما "( 9666) وعرفها محسن والنجار

، والتنافس على أساس التكلفة يتطلب تركيز االهتمام نحو ي إلى زيادة حصة الشركة في السوقيؤد

دة حناصر الكلف من مواد وأجور وتكاليف صناعية وغيرها بهدف تخفيض كلفة الو تخفيض جميع ع

 ."الواحدة من المنتج أو الخدمة

عار ، فال تستطيع الشركات تحديد أسهامة إذا ما أحسن تنفيذهاوتعتبر التكلفة أداة تنافسية 

إلى أن تكون  إلىتنافسية دون ضبط مستمر للتكاليف أن أغلبية الشركات الشركات المتميزة تسعى 

 .(9665)الجبوري، الرائدة في خفض التكلفة مع منافسيها 

حيث أن هناك جزءا  كبيرا  داخل كل صناعة يشترى على أساس التكلفة المنخفضة بالتحديد، 

ولكي تستطيع الشركة أن تنافس في تلك األسواق يجب عليها أن تنتج بأقل تكلفة ممكنة، إال أن ذلك 

بحية والنجاح، فقد تضطر معظم الشركات على اإلنسحاب من السوق بسبب شدة ال يعني دائما الر 

 (.9665المنافسة )الالمي، 
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على ما سبق ذكره فإن أسبقية التكلفة تعد من األسبقيات التنافسية األساسية والتي يجب  بناء  و 

الشركات  اعلى كل شركة أخذ هذه األسبقية بعين اإلعتبار، وهي من األسبقيات التي تعتمد عليه

 للبقاء في المنافسة ومساعدتها في الوصول إلى أقل األسعار التنافسية.

ا ستمرارها وبقائها  تعد الجودة ثاني األسبقيات التنافسية والتي تؤثر في أداء الشركة و  أسبقية الجودة: -

الئما مستهلك وأن يكون مو الخدمة يجب أن تلبي رغبة الأالمنتج " في المنافسة، وتعنى الجودة بأن

جودة المخرجات كما يدركها الزبون " أما الجودة كأسبقية فتعني (.Peng, et. al., 2011) "للمستهلك

ستخدمها ت وأن تحقيق مستوى عال من الجودة في عمليات ومخرجات الشركة يعد من أهم الوسائل التي

عليه الشركات (، وتعد أسبقية الجودة السالح الذي تعتمد 9665، مهديالشركة لجلب الزبائن )

وتبني  لزبائنالتحسين تنافسيتها والتي تتطلب توفير منتجات تلبي احتياجات وتصورات وتوقعات 

أحدث االستراتيجيات التي تمنح الشركة القدرة على مجاراة متطلبات السوق وتحقيق األهداف 

ة ى التغذيالتنافسية، حيث يمكن معرفة جودة المنتجات والخدمات المقدمة من خالل الحصول عل

الراجعة المباشرة التي على أساسها يتم اتخاذ إجراءات التحسين والتطوير للتغلب على نقاط الضعف 

هو المحدد الرئيسي لمدى تحقيق الشركة لألسبقية التنافسية  الزبونوتجنبها، حيث أن وجهة نظر 

طلبات قة للمواصفات ولمتالمطابو الموثوقية، و والتي تعتمد على عدة عوامل أهمها التميز في األداء، 

 (.  Naqshbandi and Idris, 2012) الخدمة المقدمةو ، الزبائن

منتجات  مالتنافسية المهمة والتي تشير إلى أداء األشياء بصورة صحيحة لتقدي األسبقياتفالجودة من 

 .((Slack, et. al., 2004تتالئم مع احتياجات الزبائن 
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ي التي تلبي الخصائص المطلوبة من قبلهم، وهي الخصائص الت فالزبائن يرغبون بالمنتجات بالجودة

يتوقعونها أو يشاهدونها في اإلعالن، فالشركات التي التقدم منتجات بجودة تلبي حاجات ورغبات الزبائن 

 (.(Krajewsky, 2005وتوقعاتهم لتتمكن من البقاء والنجاح في سوق المنافسة 

المؤسسة أو الشركة بهدف تحسين وتطوير العمليات  ( بان الجودة هي جودة9666)ويرى رسالن 

او ألداء، وتقليل التكاليف، والتحكم في الوقت، وتحقيق رغبات الزبائن ومتطلبات السوق، والعمل بروح 

 :الفريق، وتقوية االنتماء وهذه جميعها يمكن تلخيصها في نقطتين أساسيتين

نافسية في ت تاج للمواصفات والمقاييس وتحقيق ميزةالمطابقة للمواصفات: وذلك من خالل مطابقة اإلن  -

 .السوق

 .لَجودة جوران المواءمة لالستخدامإشباع وتحقيق متطلبات السوق أو كما َيختصرها َعالم ا  -

وبذلك فإن أسبقية الجودة هي األسبقية التي تعكس مدى تركيز الشركات على تحسين عملياتها 

 على مستوى جودة وموثوقية منتجاتها. الزبائن وأنشطتها الداخلية، يغرض زيادة رضا

تعرف أسبقية المرونة على أنها االستجابة السريعة لتغيرات األسواق وفي عمليات : أسبقية المرونة -

اإلنتاج واجراءات التعديل والتصميم والتقلبات في الموارد المتاحة والتغيرات التي تطرأ على أولويات 

هداف واألعمال، كما تشتمل أسبقية المرونة على قدرة الشركة على الشركة التي تشمل األداء واأل

بأسرع وقت ممكن ودقة متناهية والتسليم في الوقت المحدد، وذلك  الزبائنتلبية رغبات ومتطلبات 

يتخلله القدرة على التغيير السريع للخطط واالستراتيجيات التي تساعد في تحسين مزيج اإلنتاج وحجمه  

(Russell and Millar, 2014 .) 
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 :(9669) يلي: الطويل والحافظ وتشمل أسبقية المرونة على أبعاد عديدة منها ما

وتمثل قدرة الشركة على التسريع أو اإلبطاء لمعدالت اإلنتاج الخاص بكل منتج  :مرونة الحجم -

 .يكون في أيد الزبائنلكي 

ذات أنواع وأحجام مختلفة دون على إنتاج منتجات الشركة  قدرةوهي  :مرونة مزيج المنتجات -

 .الحاجة إلى استخدام معدات إضافية

 .رغبات الزبائنإحتياجات و  وفق تأو خدما قديم منتجاتت يوه :مرونة الطلب الخاص -

متالك الشركة لألفراد العاملين ذوي المهارة المتنوعة إذ يمكن المناورة بهم إوهي  العاملين:مرونة  -

 .ن مهمة وعملخدامهم لتنفيذ أكثر مواست

من خالل ما تقدم، فإن المرونة هي قدرة الشركة على التكييف للتغيرات السوقية والبيئية، ومدى 

إستجابتها إلحتياجات السوق ولتغير إحتياجات ورغبات الزبائن، لذلك يرى الباحث الدور الكبير التي 

 دمة المنافسين.في مق سبقيات في وضع الشركة أوتلعبه هذه األسبقية مع غيرها من األ

د رتبط هذا البعوي، شركاتالعتمادية، التي تقوم من خاللها بسرعة التسليم واإلتعرف  :السرعةأسبقية  -

عد أسبقية ، والتسليم يجانب القدرة على تسليم المنتجات بسرعة، والموثوقية في التسليممن  زمنيا

شكل المستغرقة لتوصيل المنتج بأساسية تتنافس من خاللها الشركات من خالل خفض المدة الزمنية 

والسرعة في تصميم المنتجات والتطوير عليها وتقديمها إلى الزبائن في صورتها نهائي إلى الزبون، 

 النهائية.

أن هذه األسبقية ترتكز على ثالثة محاور رئيسية وهي:  Krajewski, et. al. (2007)وأشار 

ت بين التطوير، والمقصود بسرعة التسليم هي الوق سرعة التسليم، والتسليم في الوقت المحدد، وسرعة
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إستالم طلب الزبون ووقت تسليمه الطلب بشكل نهائي، والتسليم في الوقت المحدد هي تسليم الزبون 

في الوقت التي تم تحديده من قبل الشركة عند طلبه لهذا الطلب، وسرعة التطوير وهي الوقت الذي 

ا ووقت تصميمها وتصبح منتجا  جاهزا  لتقديمه في السوق. حيث بين الفكرة الجديدة أو المطور عليه

( أن من شدة رغبة الزبائن وتركيزهم وحرصهم على وقت تسليم الطلب زاد من 9665) مييرى الال

بأن الوقت أصبح  Evans and Collier (2007)شدة منافسة الشركات على هذه األسبقية. وأشار 

ى الشركات لتتمكن من تحقيق الميزة التنافسية، حيث أن الزبائن اليوم من أهم المصادر األساسية لد

أصبحو يرغبون بوفت أسرع لتلبية طلباتهم فضال  عن اإلنتظار، أن معظم الشركات أصبحت تستخدم 

السرعة في التسليم كسالح قوي للمحافظة على الزبائن وخطف زبائن جدد بتوصيل الطلب بشكل 

 ت. أفضل وأسرع عن غيرها من الشركا

السرعة في التسليم، والتي تقاس بمقدار الوقت  هذه األسبقية بدورها( أن 9666) أبوزيدوذكر 

الواقع بين تاريخ تسليم طلب الزبون وتاريخ تلبيته، والتسليم بالوقت المحدد المتفق عليه والسرعة في 

نتاجه  .التطوير، والتي تقاس بمقدار الوقت المطلوب لتطوير وتصميم منتج جديد وا 

 مكن للشركاتالتي ي المهمة مما سبق يرى الباحث أن السرعة في التسليم من األسبقيات التنافسية

، حيث أنها أصبحت سالح لدى الكثير من الشركات التي من خاللها تحقيقها حصة سوقية كبيرة

 ة.ستمكنت من الوصول إلى تحقيق أسبقية السرعة في التسليم عن غيرها من الشركات األخرى المناف

وهذا  يد،جدعلى سرعة التطور والتوصل إلى كل ما هو  شركةتعرف بدورها قدرة ال :اإلبداعأسبقية  -

بالمقارنة مع المنافسين في التوصل إلى فكرة  إبداعيةأن تكون لها قدرة  شركةاألمر يتطلب من ال
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ديدة إلى مات جكما وتتيح هذه األسبقية تقديم منتجات وخد ،عليهاأو فكرة موجودة والتطوير  جديد

 (.9660في الوقت الحاضر )نجم،  الشركاتالسوق والتي تعتبر مطلب أساسي لنجاح تلك 

هو أسبقية تنافسية مبتكرة، وهي قدرة الشركة اإلبداع أن  Naqshbandi and Idris (2012)وأشار 

تمرارها إسعلى إستمرارها على التطوير والتحسين من عمليات اإلنتاج على المنتجات القائمة و/أو 

دة منتجات جديدة، وبسبب المنافسة الشديدة وزيا ير والتحسين من عمليات اإلنتاج إلنتاجعلى التطو 

الطلب من الزبائن، إن معظم الشركات تركز في أسبقياتها التنافسية على تطوير منتجاتها أو إنتاج 

ا مقارنة  وفريدة من نوعه منتجات جديدة بطريقة مبدعة وخدمات مبتكرة، وتكون هذه المنتجات مختلفة

بمنتجات المنافسين، ولكن قد تكون المخاوف الكبيرة لدى معظم الشركات بتكبد خسائر كبيرة في 

كتساب  حالة طرح الخدمة أو المنتج المبتكر ولم يتلقى أي قبول من الزبائن يمنعها من المنافسة وا 

سها جات جديدة قد يكون مصدره الشركة نفهذه األسبقية، كما أن اإلبداع على المنتجات أو إبتكار منت

من الداخل، أو عن طريق شراء فكرة ما أو تبني أفكار جديدة من خارج الشركة، حيث تتطلب هذه 

األسبقية المعرفة الجيدة بالتقدم التقني ومعرفة الطلب في األسواق الجديدة. أحيانا  تدخل بعض 

مكانية اإلبتكار، الشركات في عالقات تعاونية للزيادة من اإلبداع  على المنتجات، وتحسين طرق وا 

وزيادة سرعة دخول األسواق بطرح المنتجات الجديدة والمنتجات المطور عليها، والحد من تكاليف 

التكامل العامودي الداخلي للشركات، وتحسين الكفاءة لكل شركة، والتركيز على التعرف على فرص 

. ويمكن للشركات التي  (Moffat and Archer, 2004) المتعاونةجديدة مشتركة بين الشركات 

تتعاون وتتشارك في تطوير وتحسين منتجاتها عن طريق اإلبداع واإلبتكار عليها، أن توفر الكثير 
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من الوقت المستغرق في التصميم والتنفيذ، ويعطي هذا التشارك إمكانية أفضل لتحسين التصاميم، 

 .(Ragatz, et. al., 2002) ائنالزبكما أنه يعطي قيمة مضافة أكبر لدى 

ستنادا  عليها، يرى الباحث أن إضافة هذه   من خالل ما ذكر من الدراسات عن هذه األسبقية وا 

األسبقية )أسبقية اإلبداع( إلى األسبقيات التنافسية األساسية األخرى )الكلفة، والجودة، والمرونة، 

ات ة ومنافع قد تعود بالفائدة الكبيرة على الشركوالسرعة( إضافة البد منها، لما لها من قيمة تنافسي

عتمدها الباحث كمجتمع لتطبيق  لنيل مركزها في المنافسة، وباألخص الشركات التي إتخذها وا 

 الدراسة.

 (: أهمية قطاع صناعة األلبان2-5)

لتي اقتصاد الوطني للدول المتقدمة وكذلك الدول النامية يحتل القطاع الصناعي دورا  هاما  في اإل

ة ال يزال قطاع الصناعة يواجه صعوبات كبير و  صادها إلى مستوى الدول المتقدمة.قتإرتقاء بتسعى لإل

على الرغم من تمتع األردن بإمكانيات تؤهله لتوسيع دور القطاع الصناعي والمتمثلة في الثروات الغنية 

اجها من لعربية للسلع التي يمكن إنتالمتوفرة، وتوفر األيدي العاملة، إضافة إلى حاجة األسواق المحلية وا

الدول  يعتبر االردن منحيث  المواد األولية المحلية بدال  من تصديرها بصورة مواد خام وبأسعار زهيدة.

ة ستقرار؛ مما يجعله مركزا  لجذب االستثمارات األجنبية، والمحليالمنافسة في المنطقة؛ لتميزه باألمن، واإل

 دية وخاصة: القطـاع الصـناعي.في مختلف القطاعات االقتصا
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 لقطاع صناعة األلبان اإلحصاءات(: أهم 2-5-1)

من  (%(19.93بلغ مجموع مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي 

بلغت نسبة مساهمة قطاع منتجات األلبان في الناتج  المجموع الكلي لمساهمة القطاعات االقتصادية.

قتصادية من بين القطاعات اإل (58)منتجات األلبان المرتبة  حتل قطاعإ .(%0.16)مالي المحلي اإلج

 قطاعا  فرعيا . ((81في الناتج المحلي اإلجمالي والبالغ عددها  مساهمة

من مجموع اإلنتاج الكلي للقطاعات  (%31.55)بلغ مجموع مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية 

حتل قطاع إ .(%0.41) في اإلنتاج الكليمة قطاع منتجات األلبان بلغت نسبة مساه االقتصادية.

من بين القطاعات االقتصادية مساهمة  في اإلنتاج الكلي والبالغ عددها  ((49منتجات األلبان المرتبة 

من بين أعلى قطاعات الصناعات 23) )حتل قطاع منتجات األلبان المرتبة إقطاعا  فرعيا .  ((81

  قطاعا  فرعيا . ((46في اإلنتاج الكلي والبالغ عددها  التحويلية مساهمة  

ضمن القطاعات التحويلية محتال   (%0.78)بلغت حصة القيمة المضافة لقطاع منتجات األلبان 

 .(%(0.29تعويضات العاملين  بلغت نسبة مساهمة قطاع منتجات األلبان في المرتبة الثامنة والعشرون.

 من بين القطاعات االقتصادية مساهمة  في تعويضات العاملين (45)رتبة حتل قطاع منتجات األلبان المإ

من بين أعلى القطاعات  (36)حتل قطاع منتجات األلبان المرتبة إ قطاعا  فرعيأ. ((81والبالغ عددها 

حتل قطاع منتجات األلبان إ .قطاعا  فرعيا   (81)االقتصادية مساهمة  في الصادرات الوطنية والبالغ عددها 

من بين أعلى قطاعات الصناعات التحويلية مساهمة  في تعويضات العاملين والبالغ عددها  ((22لمرتبة ا
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توزيع اإلنتاج لقطاع منتجات األلبان ما بين االستهالك الوسيط بنسبة كما جاء قطاعا  فرعيا . (46)

 (.9666)دائرة اإلحصاءات العامة،  (%92.61)ومكونات الطلب النهائي بنسبة  ،(7.39%)

ومن خالل أهمية هذا القطاع ولكونه من الصناعات الغذائية الحساسة، تم تطبيق الدراسة على 

 شركات صناعة األلبان في العاصمة األردنية عمان.

 الدراسات السابقة  :(2-6)

 أولا: الدراسات العربية

 األسبقيات دتحدي في وأثرها الشاملة الجودة إدارة مبادئ"بعنوان: ( 2119) دراسة الهاشمي

ن أ، إذ سيةت التنافالجودة الشاملة في تحديد األسبقيا ئهدفت الدراسة إلى تحديد أثر مباد ."التنافسية

التغير في أذواق وحاجات الزبائن وزيادة حدة المنافسة من أجل كسب أكبر عدد من الزبائن سوف يولد 

 زالجودة الشاملة والمتمثلة )التركي ئدمة بين مباءالمبحوث، ويقود إلى أهمية الموا ضغطا على المعمل

افسية المتمثلة تنسبقيات الأل، واالمستمر، والتركيز على العملية(، والتحسين على الزبون، ومشاركة العاملين

ة أعدت ستبانتم جمع معلومات الدراسة باالعتماد على اال التسليم، اإلبداع(، الجودة، المرونة، )الكلفة،

، وتوصلت الدراسة إلى الميدانيةالمالحظات و ية لوب المقابالت الشخصأس عنلهذا الغرض فضال 

مجموعة من االستنتاجات منها: أن اإلدارة العليا تولي اهتماما  كبيرا  لمبدأ التركيز على الزبون من خالل 

 . وبالسعر المناسب وتسليمه بالوقت المناسب  ،من خالل المنتج بالجودة العالية وذلك ،كسب رضاه

ألخذ بنظر إلى ا شركةأهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة توجيه أنظار اإلدارة العليا في الومن 

 .ة الكلفةتحقيق األسبقية التنافسي؛ وذلك ألجل تكاليف وتخصيصها إلى أقل ما يكلفاالعتبار دراسة ال
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يات "مبادئ الجودة الشاملة وأثرها في تحقيق األسبق: ( بعنوان2115) دراسة الجاسمي

سبقيات توضيح مفهوم األ إلى هذه الدراسة هدفت .دراسة ميدانية في مصنع نسيج الديوانية" – التنافسية

حلية في تحقيق الحصص السوقية في األسواق الم الشركاتسس التي ترتكز عليها ألالتنافسية كونها ا

ذلك من  وما يحقق التنافسية سبقياتمكانية تحقيق األإإدارة الجودة الشاملة في  دور وكذلك  والعالمية،

ن مجتمع ستخدمت المنهج الوصفي، وتكو إ في األسواق المحلية والعالمية. شركةتعزيز المركز التنافسي لل

المدراء ورؤساء )( فردا 66) تكونت عينة الدراسة منالدراسة من مصانع النسيج في العراق، في حيث 

دارة الجودة يجابي إلإ دوروصلت الدراسة إلى أن هناك وقد تفي مصنع نسيج الديوانية،  (األقسام والشعب

ما يحقق ذلك و الوقت، التكلفة، الجودة، واألبداع( وهي ) سبقيات التنافسيةمكانية تحقيق األإالشاملة في 

 شركةل.وأوصت الدراسة بضرورة قيام افي األسواق المحلية والعالمية شركةمن تعزيز المركز التنافسي لل

 لتزام اإلدارة العليا بدعم هذا التوجه.اارة الجودة الشاملة و ي مفاهيم إدبتبن

ة بالموردين في إدارة سلسلة التوريد لدى الشرك ةثر عالقبعنوان: "أ (2115) دراسة شموط

هدفت إلى فحص اثر عالقات الشركات الصناعية األردنية الشركات الصناعية األردنية المتوسطة". 

صناعية متوسطة الحجم من  شركة( 665الدراسة في األردن على ) المتوسطة بالموردين، وقد أجريت

( عينة، وقد أظهرت النتائج ان هناك عالقة ذي داللة إحصائية لشكل العالقة 955خالل عينة حجمها )

المتبادلة بين الشركات والموردين في أداء سلسلة التوريد بأبعاده الثالثة )تبادل المعلومات، خدمة ما بعد 

ونة التوريد لدى الشركات الصناعية األردنية المتوسطة( وأوصت الدراسة بأن ترفع الشركات البيع، مر 

المبحوثة من سوية عالقة التعاون القائمة على الدعم اإلداري المتبادل بين طرفي العالقة من خالل 
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لمستقبلية ا التعاون المبني على أسس زمنية مدروسة في مجاالت اإلبداع واالبتكار سواء لشكل العالقات

 المنتجات والخدمات التي تقدمها. أم

لصناعية األردنية: دراسة ا الشركاتمرونة سلسلة التوريد في بعنوان: " (2111دراسة الحوري )

املة عهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى مرونة سالسل التوريد في الشركات األردنية ال .ميدانية"

 ،لسلسلة التوريد في مرونة المنتج، الحجم، التسليم أبعاد المرونة ، وتمثلتفي مجالي األلبسة واألدوية

كون مجتمع الدراسة من جميع مديري ت، و ستجابة للسوق المستهدف، تقديم المنتج، نظم المعلوماتاإل

، وأوصت ( مديرا  06بالغ عددهم )منظمات األلبسة واألدوية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي وال

بلغ  ، حيثة األردنيةفي منظمات صناعة األلبسة واألدوي أن مستوى سالسل التوريد عال إلىالدراسة 

، إذ تبين أن الشركات المصنعة لأللبسة واألدوية األردنية تمتلك على مستوى في مرونة تقديم المنتجأ

 .ديدة كاملة ومتنوعة وبسرعة عاليةالقدرة على التعاون والتنسيق لتقديم منتجات ج

 راتيجيستاإل والتوجه العمليات إستراتيجية بين العالقة تحليل" بعنوان: (2112خالدي )دراسة ال

 فطشركة ناقالت ن على تطبيقية دراسة: التزويد سلسلة إدارة تحسين في وأثرهما المعلومات لنظم

القة عستبانة. أظهرت نتائج الدراسة وجود إ (55)سة بتوزيع راسة قامت الدرالتحقيق أهداف الد. "الكويت

قالت جي لنظم المعلومات في شركة ناراستترتيجيات العمليات والتوجه اإلستإداللة إحصائية بين  اتذ

( كما أظهرت وجود عالقة ذي داللة إحصائية إلستراتيجية العمليات 6.65نفط الكويت عند مستوى داللة )

( ووجود عالقة 6.65داللة )ستوى على تحسين إدارة سلسلة التوريد في شركة ناقالت نفط الكويت عند م

داللة إحصائية للتوجه االستراتيجي لنظم المعلومات على تحسين إدارة سلسلة التوريد في شركة  اتذ

( وجود عالقة ذي داللة إحصائية للعالقة بين إستراتيجية 6.65ناقالت نفط الكويت عند مستوى داللة )
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فط حسين إدارة سلسلة التوريد في شركة ناقالت نالعمليات والتوجه االستراتيجي لنظم المعلومات على ت

 وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل نظم المعلومات .  ،(6.65الكويت عند مستوى داللة )

أثر تكامل سلسلة التوريد من خالل استجابة سلسلة التوريد في ( بعنوان: "2119دراسة الشعار )

 حيث هدفت الدراسة إلى ."ومتوسطة الحجماألداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية كبيرة 

كذلك أثرها في . و تكامل سلسلة التوريد في األداء التشغيلي في الشركات الصناعيةثير رف على تأالتع

داء الشركات. تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية كبيرة وصغيرة الحجم العاملة جودة الخدمة وأ

( من العاملين 666كة صناعية. وتكونت عينة الدراسة من )( شر 566في األردن والتي قدرت بنحو )

في حين  ،األداء التشغيلي يؤثر بدوره علىتكامل سلسلة التوريد والموردين. وتوصلت الدراسة إلى أن 

.  وتوصي ركاتفي أداء الشالميزة التنافسية ، و في جودة المنتجات ارسات سلسلة التوريد البيئية ممتؤثر  

ا وتعزيز ممارسات سلسة التوريد لدوره لحفاظ على مستوى جيد من التكامل الخارجيا الدراسة بضرورة

 في جودة المنتجات وأداء الشركات.

سلسلة  جيةواستراتيالعالقة السببية بين األسبقيات التنافسية : "( بعنوان2119دراسة أبو زيد )

تي الألثر المباشر رف على احيث هدفت الدراسة إلى التع ."التوريد وأثرهما في األداء المؤسسي

، لسلة التوريدس استراتيجيةفي األداء المؤسسي، واألثر غير المباشر من خالل  افسيةناألسبقيات التتلعبه

 راتيجيةتاسأبعاد هي الجودة، والتسليم، والمرونة، والتكلفة. كما تم قياس ربعة وذلك من خالل قياس أ

هج الوصفي، الدراسة المن استخدمت.التوريد الرشيقة والمرنةسلسلة  استراتيجيةإسلسلة التوريد من خالل 

( من مدراء 696وتكون مجتمع الدراسة من المصانع الغذائية، في حين تكونت عينة الدراسة من )

يجية ثر مباشر لألسبقيات التنافسية واستراتألردن. وتوصلت الدراسة إلى وجود أالمصانع الغذائية في ا
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لتنافسية ا ائمة بين استراتيجيات األعمال واألسبقياتت الدراسة بضرورة المو سلسة التوريد. ومنه أوص

 واستراتيجية سلسة التوريد.

أثر قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية: بعنوان: " (2015) العسافدراسة 

ات سلسلة أثر قدر  بيان إلى راسةالد هذه هدفت ،"دراسة حالة على مجموعة شركات قعوار في األردن

الدراسة  تمدتعا  و ، التوريد في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة حالة على مجموعة شركات قعوار في األردن

 وجود اأبرزه وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج لدراسة،ا أهداف لتحقيق التحليلي الوصفي األسلوب على

 تحقيق في )والموزعين الوسطاء مع لالتكام( ببعدها التوريد سلسلة رت ا لقد إحصائية داللة ذو تأثير

 لممارسة إحصائية داللة ذو تأثير وجد كما .األردن في قعوار شركة لمجموعة) الكلفة (التنافسية الميزة

 مع والتكامل والموزعين، الوسطاء مع والتكامل الموردين، مع التكامل بأبعادها التوريد سلسلة قدرات

الدراسة عدة توصيات من . وقدمت األردن في قعوار شركة عةلمجمو  الجودة ميزة تحقيق في) الزبائن

 في الرئيسين الموردين لمشاركة اكبر أهمية بإعطاء األردن في قعوار شركات مجموعة تعمل أن أهمها

 تيجيينااالستر  شركائها بمشاركة اكبر أهمية بإعطاء تقوم أنو  .لخدماتها والتشغيلية التطويرية العمليات

 .والتوريدية الخدماتية بعملياتها العالقة ذات سيةاألسا بالمعلومات

تأثير الربط والتكامل بين ممارسات إدارة سلسلة التوريد ( بعنوان: "2117دراسة البتاتوني )

دارة التكاليف الستراتيجي دفت حيث ه "،ت األعمال الصناعيةأة على دعم القدرة التنافسية لمنشوا 

دارة التكاليف التكامل بين ممارسات إدارة سالكشف عن تأثير الربط و الدراسة إلى  لسلة التوريد وا 

شركات صفي، حيث تكون مجتمع الدراسة من الو الدراسة المنهج ال استخدمت. لسلسلة التوريد االستراتيجية

( من مدراء 666ة في بورصة األوراق المالية المصرية، وتكونت عينة الدراسة من )جالصناعية المدر 
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 الستراتيجيةاالشراكة )ة التوريد والتي تشمل لدارة سلسإصلت الدراسة إلى أن ممارسات وتو  هذه الشركات. 

د من تزيو  (،، مستوى تبادل المعلومات، جودة المعلومات المتبادلةالزبائنمع الموردين، العالقات مع 

، وكذلك ةة التوريد مما يكسبها ميزة تنافسيلسلس استجابةمنشأة على التكيف وتحسين مرونة و مقدرة ال

المنشآت نحو تطوير منشآت مورديها بدرجات متفاوتة بهدف مساعدتهم على تحسين أدائهم،  ىتسع

أن يدرك الموردين تماما  وتوصي الدراسة بضرورة  .ويساعد تطبيق التكلفة المستهدفة على تحقيق ذلك

وكذلك  عهمتتعامل م لتياأهمية إدارة التكاليف والتحسين المستمر في الحفاظ على أعمالهم مع المنشآت 

 يز وممارسات أدارة سلسة التوريد.األمر في تعز 

 الدراسات األجنبيةثانياا: 

 Alignment between business environment“ان: بعنو  Chi, et. al. (2009)دراسة 

characteristics, competitive priorities, supply chain structures, and firm 

business performance”، " العالقة بين خصائص بيئة األعمال واألسبقيات التنافسية وهيكل

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين خصائص بيئة األعمال واألسبقيات التنافسية  ."سلسلة التوريد

وهيكل سلسلة التوريد )المرن، الرشيق، الرشيق المرن( في األداء المؤسسي. وشملت عينة الدراسة على 

كة صناعية أمريكية عاملة في قطاع النسيج، وقد تم تصنيف الشركات بناء على األداء إلى ( شر 969)

شركات ذات أداء مرتفع وأداء منخفض. وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة سببية بين األسبقيات التنافسية 

حين لم تظهر  يذات األداء المرتفع، ف الشركاتمن جانب التكلفة والمرونة في هيكل سلسلة التوريد لدى 

 .ت األداء المنخفضذا الشركاتالدراسة عالقة سببية بين األسبقيات التنافسية وهيكل سلسلة التوريد لدى 
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 Coordinating material and information flows“ بعنوان: Kaipia (2009)دراسة 

with supply chain planning” ،التوريد". "تنسيق تدفق المواد والمعلومات مع تخطيط سلسلة 

هدفت هذه الدراسة إلى إختبار ألية التخطيط في سلسلة التوريد لتحسين التوازن بين تدفق المواد وتدفق 

ستخدمت هذه الدراسة نظرية التنسيق كخلفية أساسية اعتمد عليها الباحث في تقديم هذه  المعلومات، وا 

ستخدم الباحث حاالت الدراسة، ثم عرف الباحث منهجية اإلستدامة مستندا  على غيره م ن الباحثين، وا 

التخطيط في سلسلة التوريد للتأكد من صحة اإلطار النظري الذي قدمته الدراسة. ومن نتائج هذه الدراسة 

أن التدفقات في سلسلة التوريد في حاجة إلى أن تكون متوازنة عن طريق تحديد ألية التنسيق التي تستخدم 

ق المواد، وأن تدفق المواد يحتاج مرونة كبيرة لموائمة التغيرات التي المعلومات بالشكل األمثل لدعم تدف

تنتج من تغيير الخطط لسلسلة التوريد. وأوصت الدراسة الشركات بإستخدام تحليل تدفقاتها المادية وطريقة 

 رإستخدامهم للمعلومات الدقيقة في دعم هذا التحليل. ومن نتائج الدراسة أنها قدمت إطار نظري من منظو 

جديد يختلف عن غيرها من األبحاث يرتكز على كيفية إستخدام تدفق المواد والمعلومات في تحسين أداء 

سلسلة التوريد. وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في بعدين من أبعاد ممارسات سلسلة التوريد 

 المتمثلين في تدفق المواد، وتدفق المعلومات.

 Supply chain information flow“بعنوان:  Evelyne, et. al. (2009)دراسة 

strategies: an empirical taxonomy” ، إستراتيجيات تدفق معلومات سلسلة التوريد: دراسة"

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد إستراتيجيات مختلفة لتدفق الملعومات لتحسين التكامل في تطبيقية". 

شركات تيجيات فيما يتعلق بالعوامل المقترنة وأثرها على أداء الالتحالفات اإلستراتيجية ودراسة هذه اإلسترا

الصناعية، إستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأجريت على الشركات الصناعية وعددها 
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عالقة داخل سلسلة التوريد. ووصف الباحث خالل  (112)( شركة في بلجيكا، واصفا  الباحث 56)

تدفق المعلومات بين الشركات التي بينها تحالفات إستراتيجية، من خالل ثالثة  الدراسة بأن هناك قلة في

أنواع من التحالفات وهي التحالف الصامت، والتحالف الصريح، وتحالف تكنولوجيا المعلومات المركزة، 

 ومن نتائج هذه الدراسة أن التحالفات الصامتة لديها فقر كبير في األداء بين هذه الشركات، في حين

بينت الدراسة بأن هناك أوجه شبه كبيرة بين التحالفات الصريحة وتحالف تكنولوجيا المعلومات المركزة، 

وأشار التحليل في هذه الدراسة بأن تحالف تكنولوجيا المعلومات يمكن الشركات من أداء أفضل وقدرات 

يا المعلومات إستثمار تكنولوجتشغيلية عالية، وقدمت الدراسة توصية إلى المدراء في الشركات الصناعية ب

 وفقا  إلستراتيجيات سلسلة التوريد لكي يكون لدى الشركة مرونة أكبر في ممارسات سلسلة التوريد.
 

 Supply strategy and business" بعنوان: Gonzalez-Benito (2010)دراسة 

performance: an analysis based on the relative importance assigned to 

generic competitive objectives"، "هدفت إلى  ."أثر إستراتيجية التوريد في األداء المؤسسي

شركة صناعية  (605بحث أثر إستراتيجية التوريد في األداء المؤسسي وقد شملت عينة الدراسة على )

والمرونة، وسعر  ،إسبانية. وقد أشارت النتائج إلى وجود أثر إلستراتيجية التوريد من جانب تقليل المخزون

الشراء في األداء المؤسسي. كما بينت النتائج أن الشركات ذات األداء المرتفع كانت تركز على تحقيق 

 .أسبقيات تنافسية ترتبط بصورة أساسية بالجودة والمرونة والموثوقية والتسليم، وبصورة ثانوية بالتكلفة

  



47 
 

 Competitive priorities, plant“بعنوان:Peng, et. al. (2011 دراسة )

improvement and innovation capabilities, and operational performance”، 

ستراتيجيات إهدفت إلى معرفة أثر  ".بتكار، واألداء التشغيلياألسبقيات التنافسية، وتطوير قدرات اإل"

لواليات الدراسة في ا . أجريتبتكار وتعزيز األداء التشغيلي على تحقيق األسبقية التنافسيةتطوير قدرات اال

مصنع. وقد  (965)ستخدمت المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكونت العينة من االمتحدة األمريكية، وقد 

توصلت نتائج الدراسة إلى أن هنالك عالقة قوية بين تحسين قدرات االبتكار وتطوير األداء التشغيلي 

ضمن لها يمنح المصانع تميزا ويوذلك أن االبتكار  للمصانع وتمكينها من تحقيق األسبقيات التنافسية

يجابيا على األداء وبالتالي الوصول إلى األسبقية التنافسية في البيئة السوقية. إستدامة الذي ينعكس اال

ارية وأدائها بتكالجهود لتطوير قدرات المصانع اال وقد كانت توصيات الدراسة تشير إلى أهمية تكثيف

 على أسبقية المصانع التنافسية.بشكل مباشر التشغيلي الذي ينعكس 

 The Impact of Competitive Strategy and“ ان:بعنو   Qi, et. al. (2011) دراسة

Supply Chain Strategy on Business Performance: The Role of 

Environmental Uncertainty” ،" المعدل للبيئة في العالقة بين اإلستراتيجية التنافسية

ستراتيجية سلسلة التوريد واألداء المؤسسيو  قة هدفت الدراسة إلى بحث الدور المعدل للبيئة في العال ."ا 

ستراتيجية سلسلة التوريد واألداء المؤسسي، وقد شملت عينة الدراسة على  بين اإلستراتيجية التنافسية وا 

 عالقة بين إستراتيجية قيادةوبينت نتائج الدراسة وجود أثر لل .شركة صناعية عاملة في الصين (066)

 لشركاتاالعاملة في البيئة المستقرة، أما  الشركاتالتكلفة واإلستراتيجية الرشيقة األداء المؤسسي لدى 

العاملة في بيئة متغيرة فقد بينت النتائج وجود اثر إلستراتيجية التمايز في اإلستراتيجية الرشيقة والمرنة، 
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إال أن األثر في األداء المؤسسي قد برز  .تكلفة في اإلستراتيجية الرشيقةووجود أثر إلستراتيجية قيادة ال

 .ستراتيجية المرنةمن خالل اإل

 The Impact of Competitive Strategy“ بعنوان: Wagner, et. al. (2012) دراسة

and Supply Chain Strategy on Business Performance: The Role of 

Environmental Uncertainty” ،" أثر الموائمة اإلستراتيجية لسلسلة التوريد في األداء

هدفت الدراسة إلى بحث أثر الموائمة اإلستراتيجية لسلسلة التوريد في األداء المؤسسي،  ."المؤسسي

شركة عاملة في أمريكا وأوروبا الغربية. وبينت نتائج الدراسة وجود ) 660وشملت عينة الدراسة على )

ستراتيجية سلسلة التوريدأثر للموائمة بي ابة والكفاءة( في )االستج ن مستوى التأكد في الطلب والعرض وا 

كما قامت الدراسة على تحليل تأثير األسبقيات التنافسية لدى قطاعي )األغذية . األداء المؤسسي

ركات شوالمشروبات، والمنسوجات والمالبس( في إستراتيجية سلسلة التوريد، حيث دلت النتائج إلى أن ال

ستراتيجية سلسلة التوريد من  العاملة في قطاع المنسوجات والمالبس كانت أكثر موائمة بين األسبقيات وا 

 .الشركات العاملة في قطاع األغذية والمشروبات

 A boundaries and flows perspective of green“بعنوان:   Joseph (2012)دراسة 

supply chain management” ، ."هدفت هذه "حدود وتدفقات إدارة سلسلة التوريد الخضراء

الدراسة إلى فهم وتقديم إطار نظري عن التدفقات في إدارة سلسلة التوريد، مما يميزها بشكل مختلف بين 

جميع الدراسات واألبحاث المتخصصة في إدارة سلسلة التوريد، وتشمل التدفقات التي تطرقت إليها هذه 

ستخدمت الدراسة تدفق الم علومات، وتدفق المواد، وتدفق الخدمات، والتدفقات المالية، وتدفق النفايات، وا 

المنهج الوصفي لتقديم هذا اإلطار النظري. ومن نتائج الدراسة بأنها توصلت إلى بناء إطار نظري عن 
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 اجميع التدفقات خالل سلسلة التوريد، مما يعطي إضافة علمية كبيرة لألبحاث المتخصصة في هذ

 لفهم أكثر شموال  للقضايا األساسية في إدارة سلسلة التوريد، وصيات للمدراء والشركاتالمجال. وقدمت ت

اسة الحالية وتفق الدراسة مع الدر هذه التدفقات في سالسل التوريد. مما قد يحسن سهولة العمل في هيكاية 

ة بين أعضاء ق المواد، والتدفقات الماليفي ثالثة أبعاد لتدفقات سلسلة التوريد وهي تدفق المعلومات، وتدف

 سلسلة التوريد.

 Competitive priorities and supply chain“ :بعنوان Kim (2013دراسة )

strategy in the fashion industry”" ، ستراتيجيات سلسلة التوريد في ا  األسبقيات التنافسية و

نافسية ممارسات سلسلة التوريد واألسبقيات الت مة بينستكشاف كيفية الموائإهدفت إلى  ."صناعة األزياء

ستخدمت اوأثرها في زيادة األداء التنظيمي لشركات األزياء. أجريت الدراسة في كوريا الجنوبية، وقد 

ياء متميزة في السوق العالمية، شركات لتصميم األز  (6)المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكونت العينة من 

للدراسة. توصلت نتائج الدراسة إلى أن هنالك عالقة وثيقة بين األسبقيات  ستخدمت المقابالت كأداةاو 

سلة ختيار السوق المستهدف لتطبيق ممارسات سلا  ( و والتوصيل ،المرونةو التكلفة، و التنافسية )الجودة، 

 التوريد وأهمها التشارك في المعلومات الذي بدوره يساهم في تعزيز األداء التنظيمي للشركات وتحقيقها

ألعلى مراكز التنافسية في السوق العالمية. وقد أشارت توصيات الدراسة إلى أن الشركات بحاجة لمزيد 

جراء البحوث والدراسات التي تعنى بأثر األسبقيات التنافسية وممارسات سلسلة التوريد على األداء إمن 

 التنظيمي لشركات تصميم األزياء.
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 Supply Chain Performance Based“وان: بعن Sukwadi, et. al. (2013دراسة  )

on the Lean–Agile Operations and Supplier–Firm Partnership: An 

Empirical Study on the Garment Industry inIndonesia”" ، أثر إستراتيجية سلسلة

". سيء المؤسالتوريد الرشيقة والمرنة والشراكة بين الشركة والمورد في أداء سلسلة التوريد واألدا

هدفت الدراسة إلى بحث أثر إستراتيجية سلسلة التوريد الرشيقة والمرنة والشراكة بين الشركة والمورد في 

( شركة صغيرة ومتوسطة عاملة 606وشملت عينة الدراسة على ) .أداء سلسلة التوريد واألداء المؤسسي

رد في أداء لمرنة والشراكة بين الشركة والمو في إندونيسيا، وبينت نتائج الدراسة وجود أثر لإلستراتيجية ا

سلسلة التوريد، وعدم وجود أثر لإلستراتيجية الرشيقة في إداء سلسلة التوريد. كما بينت الدراسة وجود أثر 

 .ألداء سلسلة التوريد في األداء المؤسسي

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

Management Practices on Supply Chain Performance in Jordan: The 

Moderating Effect of Competitive Intensity” ، أثر ممارسات إدارة سلسلة التوريد على"

أثر ممارسات  هدفت الدراسة الى التعرف على ".: أثر الوسيط لشدة المنافسةأداء سلسلة التوريد في األردن

قة بين لى تحديد الدور الوسيط لشدة المنافسة في العالإ باإلضافة، سلسلة التوريد أداءسلسلة التوريد في 

نات من ستبانة بغرض جمع البياستخدمت الدراسة اإلكما إممارسات سلسلة التوريد وأداء سلسلة التوريد. 

لة دارة سلسإن ثالثة من ممارسات أشركة من الشركات الصناعية في األردن. وأظهرت النتائج  (666)

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

ن أتائج لسلة التوريد. كما بينت النالقة بأداء سعموردين وتكامل الزبائن ليست ذات ن تكامل الإالمقابل ف
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سلة ل الموردين وتكامل الزبائن وأداء سلشدة المنافسة تتوسط العالقة بين كل من التكامل الداخلي وتكام

ل لى أن ثالثة من ممارسات سلسلة التوريد هي التكامإتوصلت الدراسة  المتمثلة بالكفاءة. حيث التوريد

 داء سلسلة التوريد )الفاعلية(.يجابي في أإثر معنوي أالداخلي وتكامل الزبائن والتأجيل ذات 

 Supply Chain Management in“: نوانبعBhattacharya, et. al. (2014 دراسة )

Indian Automotive Industry: Complexities, Challenges and Way Ahead” ،

إلى التعرف  هدفت ".العقبات والتحديات التي تواجه إدارة سلسلة التوريد لصناعة السيارات في الهندية"

جريت يد في شركة صناعة السيارات. أعلى التعقيدات والتحديات التي تعيق عمليات إدارة سلسلة التور 

ستخدمت المنهج التحليلي، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن عمليات إدارة االدراسة في الهند، وقد 

سلسلة التوريد تواجه عدة عقبات تحول دون تحقيق األهداف التنافسية لشركة صناعة السيارات، باإلضافة 

ولية زالت ال تتناسب مع المعايير الدة السيارات الهندية اللشركة صناعإلى أن عمليات سلسلة التوريد 

حاجة  كالذي يؤثر سلبا  على تنافسيتها ويضعف مكانتها في السوق. وقد كانت توصيات الدراسة أن هنال

سلسلة التوريد وذلك من أجل تحديد العوامل الرئيسية التي تتيح لشركة إلى تحسين ممارسات عملية 

 ى مراكز التنافسية.   السيارات بتحقيق أعل
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 Analyzing the Impact of Supply“: بعنوان Karimi and Rafiee (2014دراسة )

Chain Management Practices on Organizational Performance through 

Competitive Priorities (Case Study: Iran Pumps Company)”، " تحليل أثر

على األداء التنظيمي من خالل األسبقيات التنافسية )دراسة حالة:  ممارسات إدارة سلسلة التوريد

هدفت إلى تحليل أثر ممارسات إدارة سلسلة التوريد على األداء التنظيمي من  ."(شركة المضخة اإليرانية

خالل تطبيق أبعاد األسبقيات التنافسية. أجريت الدراسة في إيران، وقد استخدمت المنهج التحليلي 

موظف في شركة المضخة. حيث توصلت نتائج ( 656)يث تكونت العينة العشوائية من الوصفي، ح

ت سلسلة تكمن أهمية ممارسا و رات المتسارعةلبيئات التنافسية الحالية والتغيالدراسة إلى أنه في ظل ا

ستخدام اب ركة الموارد مع الشركات األخرىالتوريد المتمثلة في مشاركة المعلومات ذات الجودة العالية ومشا

قيق األسبقية في كونها تساعد الشركات على تح الزبائنبقاء التواصل وتوثيق الصلة مع ا  التقنيات الحديثة و 

التنافسية وأبعادها المتمثلة في المرونة والجودة والتكلفة المنخفضة. وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة 

نية على يرافي دعم شركة المضخة اإلالحرص على تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد التي تساهم 

 تحقيق األسبقية التنافسية.

 GAVI Supply Chain Strategy People and“ بعنوان: Steele (2014دراسة )

Practice Evidence Review”" ، ،استراتيجية سلسلة التوريد لشركات التحالف العالمي للقاح

مي شركات التحالف العال علىات سلسلة التوريد هدفت إلى معرفة أثر ممارس ".مراجعة ديلي الممارسة

لي من ستخدمت المنهج التحلياوحماية صحتهم. وقد  نقاذ حياتهما  للقاحات في تحسين وصولها للناس و 

قد و دليل من األدبيات النظرية السابقة التي تناولت موضوع ممارسات سلسلة التوريد.  (47)خالل جمع 
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ة تيجيات ممارسات سلسلة التوريد المطبقة في شركات التحالف العالميسترااتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 

نقاذهم، ا  افها المتمثلة في مساعدة الناس و للقاحات لها أثر ايجابي ومباشر على تعزيز وصولها إلى أهد

ت نتاج اللقاحات. وقد أوصإللقاحات تواجه ضغوطات في عمليات وتبين أن شركات التحالف العالمية 

أهمية تحديد وتوثيق األدلة لدعم الفرضيات المقترحة لدعم ممارسات سلسلة التوريد وتفعيل  الدراسة إلى

 دورها في تحسين أداء الشركات.

 Supply chain agility: Securing performance“ بعنوان:  Yang (2014)دراسة

for Chinese manufacturers”، "ا المرنة وأثره العوامل المؤثرة في إستراتيجية سلسلة التوريد

لمرنة ا العوامل المؤثرة في إستراتيجية سلسلة التوريدهدفت الدراسة إلى تحليل  ".في األداء المؤسسي

بصورة مباشرة وغير مباشرة من خالل الكفاءة. وشملت عينة الدراسة على  وأثرها في األداء المؤسسي

لة التوريد ر مباشر إلستراتيجية سلس( شركة صناعية في الصين وبينت نتائج الدراسة وجود أثر غي660)

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور إستراتيجيات سلسلة  .من خالل الكفاءة المرنة في األداء المؤسسي

 التوريد المرنة في أداء المؤسسات.

 A relational study of supply chain“ بعنوان: Yusuf, et. al. (2014)دراسة 

agility, competitiveness and business performance in the oil and gas 

industry”، "العالقة بين إستراتيجية سلسلة التوريد المرنة واألسبقيات التنافسية واألداء المؤسسي". 

فطية صناعات النالمديرا لسلسلة التوريد لدى الشركات العاملة في قطاع  (55وشملت عينة الدراسة على )

اسة وجود عالقة بين إستراتيجية سلسلة التوريد المرنة واألداء المؤسسي. كما نتائج الدر وبينت . زوالغا

 .بينت نتائج الدراسة وجود عالقة بين إستراتيجية سلسلة التوريد المرنة واألسبقيات التنافسية
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 Critical competitive priorities“ :بعنوان Berglund and Stohm (2015دراسة )

and capabilities in a high cost environment”" ، دور األسبقيات التنافسية وقدراتها في

ة هدفت إلى تحديد الدور الذي تلعبه األسبقيات التنافسية في البيئة عالية التكلف ."البيئة عالية التكلفة

 ستخدمتاوقدرتها على تمكين األداء التنظيمي للصناعة التحويلية. أجريت الدراسة في السويد، وقد 

، حيث تناولت الدراسة األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت أبعاد األسبقيات التنافسية التحليليالمنهج 

وقدرتها على تحسين أداء الشركات. وقد توصلت النتائج إلى أن األسبقيات التنافسية تعتبر من أهم 

ما تبين وجود عالقة فة، كاألهداف التي تسعى الشركات إلى تحقيقها في ظل البيئات التنافسية عالية التكل

طردية بين تحسين األداء وزيادة األسبقيات التنافسية لشركات الصناعة التحويلية، باإلضافة إلى أن أبعاد 

سة والتكلفة والمرونة ساهمت في تعزيز أداء الشركات. وأوصت الدراات التنافسية المتمثلة بالجودة األسبقي

الشركات للوصول إلى تعزيز أسبقياتها في السوق  من خالل إلى ضرورة التركيز على زيادة تنافسية 

 تحسين أداء الصناعة التحويلية.

 Are alliances a panacea for SMEs? The“ بعنوان: Hung, et. al. (2015دراسة )

achievement of competitive priorities and firm performance” ،" تحالفات

قيق في هدفت إلى التح". التنافسية وأداء الشركات األسبقياتقيق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تح

العالقة بين األسبقيات التنافسية واألداء التنظيمي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. أجريت الدراسة في 

شركة. وقد أشارت النتائج  (06)ستخدمت المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكونت العينة من اتايوان، وقد 

القة طردية بين أداء الشركات وأسبقياتها التنافسية حيث كلما عملت الشركات على تحسين أدائها أن الع

كترونية ستخدام أحدث الوسائل االلإنعكس إيجابيا  على تحقيقها لألسبقيات التنافسية، وقد تبين أن ا
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أن أبعاد  تائجوالتطبيقات التكنولوجية تساهم بشكل فعال في تعزيز أداء الشركات، كما أظهرت الن

األسبقيات التنافسية المتمثلة بالجودة والمرونة من أهم العناصر التي تؤثر إيجابيا في تحسين أداء 

كات بتطبيق هتمام الشر ابينهم. وأوصت الدراسة إلى ضرورة الشركات المتوسطة والصغيرة وتعزز التعاون 

 ستراتيجيات تحسين األداء لتحقيق األسبقية التنافسية.    ا

 عن الدراسات السابقة ما يميز الدراسة الحالية :(2-11)

مما يتضح سابقا  أن الدراسات السابقة تناولت مجموعة مختلفة من المتغيرات المهمة، فعلى سبيل 

األداء  سلسلة التوريد وأثرهما في واستراتيجيةاألسبقيات التنافسية ( 9666) بو زيدتناولت دراسة أالمثال 

ألداء سلسلة التوريد في ا ستجابةاتكامل سلسلة التوريد من خالل دراسة الشعار ي، وتناولت المؤسس

 Berglund and Stohmدراسة . أما التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية كبيرة ومتوسطة الحجم

 ,Bhattacharya) ودراسة دور األسبقيات التنافسية وقدراتها في البيئة عالية التكلفةفقد تناولت  (2015)

et. al. (2014 .فقد تناولت التحديات التي تواجه إدارة سلسلة التوريد لصناعة السيارات في الهندية 

متغيرات عديدة لممارسات سلسلة التوريد وهي تدفق المعلومات وتدفق  Joseph (2012)وتناولت دراسة 

تناولت تدفقات  Kaipia R. (2009) ودراسةالمواد وتدفق الخدمات والتدفقات المالية وتدفق النفايات. 

 المواد والمعلومات وأثرهما في تحسين التخطيط في سلسلة التوريد.

 لسلةسدارة أثر ممارسات إ تتناول موضوعوتختلف الدراسة الحالية عن تلك الدراسات في كونها 

ت التنافسية قياعلى األسب تدفق المعلومات، تدفق المواد/المنتجات، والتدفقات الماليةوالتي تشمل:  التوريد

وذلك بداع, السرعة, وأسبقية اإلأسبقية ، و ةونر المأسبقية و أسبقية الجودة، و والتي تشمل: أسبقية الكلفة، 

 صناعة األلبان األردنية. شركات كدراسة ميدانية على بعض
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جمعت بين المتغيرين )ممارسات سلسلة التوريد كمتغير مستقل، واألسبقيات تتميز هذه الدراسة بأنها 

تنافسية كمتغير تابع( وتميزت بإختالف األبعاد التي تناولتها الدراسات السابقة، وتتميز الدراسة عن ال

التي درست التدفقات الرئيسية في العمليات الداخلية  من الدراساتغيرها من الدراسات السابقة بأنها 

ضافت من الدراسات أنها ألسلسلة التوريد بين أعضاء السلسلة، وأيضأ ما يميز هذه الدراسة عن غيرها 

أسبقية اإلبداع )إستنادا  على دراسة سابقة أضافت هذه األسبقية( لألسبقيات التنافسية الرئيسية وهي 

جريت لقطاع الذي أا ما يميز هذه الدراسة هو  )الكلفة، والجودة، والمرونة، والسرعة في التسليم(، كذلك

 دنية عمان.وهو شركات صناعة األلبان في العاصمة األر  فيه
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 الفصل الثالث:

 جراءاتالطريقة واإل

 
 ( المقدمة1 – 3)

 منهجية الدراسة( 2 – 3)

 مجتمع وعينة الدراسة (3 – 3)

 وحدة التحليل (9 - 3)

 ( مصادر البيانات7 – 3)

 أداة الدراسة (9 - 3)

 متغيرات الدراسة (5 - 3)

 صدق أداة الدراسة (5 - 3)

 أداة الدراسة ( ثبات6 – 3)

 التوزيع الطبيعي ألداة الدراسة( 11 - 3)

 ( وصف الخصائص الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة11 – 3)

 المستخدمة في التحليل األساليب اإلحصائية (12 - 3)
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 الفصل الثالث
 جراءاتالطريقة واإل

 المقدمة (:3-1)

دها )تدفق المعلومات، تدفق أثر ممارسات سلسلة التوريد بأبعا تهدف هذه الدراسة إلى قياس

أسبقية الجودة، و لفة، ة الكيات التنافسية المتمثلة في )أسبقيالمواد/المنتجات، والتدفقات المالية( على األسبق

ة ، حيث تم تطبيق هذه الدراسة على شركات صناعأسبقية المرونة، وأسبقية اإلبداع(و أسبقية السرعة، و 

ويتضمن هذا الفصل عرضأ تفصيليا  لمنهجية البحث المستخدمة األلبان في العاصمة األردنية عمان. 

في هذه الدراسة ومجتمعها، وعينتها، وكيفية إختيار المصادر المستخدمة لجمع البانات والمعلومات، 

 ويوضح إجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصائية التي تم إستخدامها لمعالجة بيانات هذه الدراسة.

 الدراسة يةمنهج (:3-2)

لك في لطبيعة الدراسة وكذ مالءمة، نظرا  لكونه أكثر /دراسة سببيةالباحث المنهج الوصفيستخدم إ

ختباإلجابة عن األسئلة و  سبقيات األو  ،ة التوريدلسلس ممارسات)الفرضيات المتعلقة بكال المتغيرين  راا 

 .(التنافسية

قة عتمد الباحث على الدراسات السابستبانة كأداة قياس لهذه الدراسة، وا  اإل حيث قام الباحث بإعتماد

التي تتعلق بموضوع هذه الدراسة، وتم تطوير اإلستبانة والتعديل عليها من خالل عرضها على لجنة 

، والتأكد من صدق (SPSS)إدخالها على برنامج  دقيقها وتوثيقها تمتجمع اإلستبانات و التحكيم، وبعد 
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المقارنة  ستخدما  مرا  قدم الباحث نتائج هذه الدراسة يالدراسة، وأخوثبات أداة الدراسة والتوزيع الطبيعي لعينة 

 مع نتائج الدراسات السابقة.

 مجتمع وعينة الدراسة (:3-3)

داد الباحث بإع ، وقامعمان األردنيةفي العاصمة صناعة األلبان  شركاتيتكون مجتمع الدراسة من 

، شوائيةالطبقية الع عينة الدراسة بالطريقة ختيارا  مجتمع الدراسة في هذه الشركات، و حصائية بحجم إ

حيث قام الباحث بزيارة إلى غرفة صناعة عمان والحصول على معلومات وبيانات وعناوين شركات 

إستطاع الباحث الوصول حيث  شركة، (22)صناعة األلبان في العاصمة األردنية عمان البالغ عددها 

 لتي أبدت موافقتها ومساعدتها للباحث في تقديم البياناتشركة منهم فقط، وكان عدد الشركات ا (18)إلى 

 شركة، ليكون بذالك هو عدد الشركات التي تمثل مجتمع الدراسة.  (15)اإلستبانة هو  والمعلومات بملئ

لكونهم  اتفي هذه الشركاألقسام( العاملين رؤساء و ، المدراءفئة اإلشرافيين )ب وتمثلت عينة الدراسة

إستبانة على  (160)، حيث قام الباحث بتوزيع ما يقارب في كل شركة همظيفي األيحملون المسمى الو 

دارة الموارد البشرية في كل شركة، وقد إسترجع  كل من هذه الشركات بالتعاون مع إدارة شؤون الموظفين وا 

انات جمع اإلستبمن اإلستبانات الموزعة. وبعد  (%69)إستبانة أي بما يشكل تقريبا  نسبة  (110)منها 

يتها دعم صالحإستبانات لعدم توافر فيها جميع المعلومات والبيانات التي ت( 5) وفحصها تم إستبعاد

ي الصالحة لعملية التحليل اإلحصائ اإلستباناتإجمالي عدد ليكون بذلك لعملية التحليل اإلحصائي، 

، حيث إستعان هاالتي تم توزيع تانااإلستب( من إجمالي عدد %66.5)وبما يشكل  ستبانةإ( 665)

 الباحث بمحلل إحصائي مختص لتحليل ومعالجة البيانات.
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 وحدة التحليل (:3-9)

الغ عددهم والب وحدة التحليل، من يمثلون هم المدراء ورؤساء األقسام في هذه الشركاتإعتبر الباحث 

 م في كل شركة.امدراء ورؤساء أقس (10)مديرا  و رئيس قسم، أي ما يقارب  (160)

 مصادر البيانات (:3-7)

من أجل تحقيق هدف هذه الدراسة تم استخدام مصادر ثانوية وأولية. حيث شملت المصادر الثانوية 

األبحاث والدراسات السابقة والمقاالت المنشورة في المجالت المعتمدة والكتب المحكمة ورسائل الماجستير 

قد تم العنكبوتيه. أما المصادر األولية ف وأطروحات الدكتوراه وتقارير الشركات المبحوثه وكذلك الشبكة

 الحصول عليها من خالل أداة البحث الرئيسية وهي اإلستبانه باإلضافة إلى المقابالت الشخصية والتحكيم.   

 الدراسة أداة (:3-9)

داة األنسب لجمع البيانات من عينة الدراسة، ومن الجدير ، لكونها األستبانةباإلداة الدراسة أوتتمثل 

 سئلة، وذلك على النحو التالي:مجموعات من األ ره أن هذه األداة ستشمل ثالثةذك

تشمل و  الخصائص الشخصية والوظيفيةو  المعلومات الديموغرافية الجزء األول: يتضمن بعض -

 .(المسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحاليةالجنس، العمر، المؤهل التعليمي، )

لتي تشمل مارسات سلسة التوريد واالمتغير المستقل من الفقرات التي تقيس الجزء الثاني: يتضم -

 بعاده:أ

 فقرات. (7) تدفق المعلومات، وتشمل عدد 

  ،فقرات.  (7)وتشمل عددتدفق المواد/المنتجات 
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  ،فقرات. (7)وتشمل عدد التدفقات المالية 

 تشمل:  التنافسية والتيو األسبقيات الجزء الثالث: الفقرات التي تقيس المتغير التابع وه -

 فقرات. (5) وتشمل عدد، أسبقية الكلفة 

 فقرات. (5) وتشمل عددبقية الجودة، أس 

  فقرات. (5) وتشمل عدد ،السرعةأسبقية 

 ،فقرات. (5) وتشمل عدد أسبقية المرونة 

 فقرات. (5)وتشمل عدداإلبداع، سبقية أ 

 متغيرات الدراسة(: 3-5)

تدفق و : تدفق المواد، ة سلسلة التوريد والتي تشملدار إممارسات المتغير المستقل:  -

 والتدفقات المالية. المواد/المنتجات،

 سبقه السرعة،أ األسبقيات التنافسية والتي تشمل: أسبقية الكلفة، أسبقية الجودة،المتغير التابع:  -

 .اإلبداع، وأسبقية المرونةأسبقية 

 أداة الدراسة صدق(: 3-5)

األبحاث والدراسات السابقة والمقاالت المنشورة تم استخدام داة الدراسة المحتوى ألللتحقق من صدق 

في المجالت المعتمدة والكتب المحكمة ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه وتقارير الشركات المبحوثه 

عرضها على مجموعة من المحكمين فقد تم  الصدق الظاهريوكذلك الشبكة العنكبوتيه. وللتأكد من 
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( محكمين، وذلك بهدف 66ختصاص في موضوع الدراسة والبالغ عددهم )من ذوي الخبرة واإل يميناألكاد

 التعرف على مدى توفر الجوانب التالية في أداة الدراسة:

 ستبانة.والوضوح لفقرات اإل ،دقة الصياغة اللغوية -

 ستبانة لجميع األبعاد التي تقيس متغيرات الدراسة.مدى مناسبة وشمولية اإل -

 ليه.إ عد الذي تنتميمناسبة الفقرات للب مدى -

تصبح ل راء المحكمين ومالحظاتهم حذفا ، أو إضافة  أوقد قام الباحث بتعديل أداة الدراسة في ضوء 

ى ظهرت وأبعادها المختلفة حت القياس الدقيق لمتغيرات الدراسة مكن منتوافقا  مع غاياتها، وبما يأكثر 

 (.6)ملحق رقم  بشكلها النهائي

بطريقة المكونات  (Factor Analysisتطبيق أسلوب التحليل العاملي )صدق البناء فقد تم  لتأكد منول

 الفقراتمن  فقرةلكل  (Loadings) التحميل، حيث تم حساب قيم (Principal Commentاألساسية )

يل ( نتائج التحل1-6)ويوضح الجدول  (Varimaxبعد تدورهما بطريقة ) ضمن المتغير التابعه له

 العاملي.
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بعد  من العوامل المستخرجة من المجال ( لكل عاملLoadings) التحميلقيم  (:1-3)جدول 
 (Varimaxتدورهما بطريقة )

 رقم العبارة

ات
لوم

لمع
ق ا

تدف
  / 

واد
الم
ق 

تدف
ات
نتج

الم
لية 
لما
ت ا

فقا
لتد
ا

 

لفة
الك

ودة 
الج

 

ت (
لوق
 )ا
رعة

لس
ا

 

ونة
مر
ال

داع 
اإلب

 

6 0.41 0.56 0.75 0.67 0.51 0.65 0.67 0.68 

9 0.43 0.45 0.74 0.61 0.43 0.57 0.73 0.62 

6 0.72 0.54 0.75 0.64 0.48 0.59 0.58 0.52 

6 0.69 0.63 0.69 0.40 0.45 0.59 0.42 0.45 

5 0.73 0.61 0.42 0.33 0.42 0.40 0.51 0.58 

0 0.47 0.51 0.52           

0 0.42 0.66 0.49           

 .%66( أن جميع قيم التحميل لجميع الفقرات أكثر من أو حول 6-6)لجدول يظهر من ا

 أداة الدراسة ثبات(: 3-6)

جميع تساق الداخلي لإللقياس ثبات أداة الدراسة من خالل قياس الفا( أ ستخراج معامل )كرونباخإتم 

 أبعادو لمتغيرات ( ت الثبات )كرونباخ ألفاأن قيم معامال (9-6) ظهر الجدوليحيث  ،الدراسة تغيراتم

ارت إذ أش ،ا  (، وجمعيها قيم مرتفعة، ومقبولة ألغراض التطبيق أيض6.50-6.06الدراسة تراوحت بين )

)النجار، النجار والزعبي،  مثل دراسة (6.06) معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات هي

 .((Hair, 2009، و(2013
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 لمتغيرات وأبعاد أداة الدراسةلفا( أ باخمعامل الثبات )كرون: (2-3) جدول

معامل الثبات  عدالب   المجال
 )كرونباخ ألفا(

ممارسات سلسلة 
 التوريد

 6.06 تدفق المعلومات
 6.00 تدفق المواد / المنتجات

 6.56 التدفقات المالية
 1.53 ككلممارسات سلسلة التوريد 

األسبقيات 
 التنافسية

 6.00 الكلفة
 6.05 الجودة

 6.56 لسرعة )الوقت (ا
 6.59 المرونة
 6.05 اإلبداع

 1.59 ككلاألسبقيات التنافسية 
 1.56 األداة ككل

 

 التوزيع الطبيعي ألداة الدراسة(: 3-11)

 ختبارإ ماستخدإ تم لعينة الدراسة (Normality) توزيع الطبيعيالتحقق من الومن أجل 

(Kolmogorov-Smirnov Test) (.6-6) ج كما هي في الجدولاءت النتائحيث ج 
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ألبعاد المتغير للتوزيع الطبيعي ( Kolmogorov-Smirnov Testختبار )إ (:3-3) جدول
 المستقل والمتغير التابع

 (Kolmogorov-Smirnov Test) ع قيم الداللة اإلحصائية إلختبارأن جمي (6-6) يظهر الجدول

كثر من أ لجميع األبعاد والمتغيرات كانت أن الداللة اإلحصائيةحيث ، مقبولة جميع المتغيرات واألبعادل

لى أن يشير إ وكذلك. وهذا ما يشير إلى أن جميع األبعاد والمتغيرات قابلة للتحليل اإلحصائي 5%

  (Normal Distribution).توزيع الطبيعياإلجابات توفي بغرض ال

  

 عدالب  المتغير/ تغيرالم

-Oneقيمة 
Sample 

Kolmogorov-
Smirnov Test 

الدللة 
 اإلحصائية

ممارسات 
 سلسلة التوريد

 0.07 1.32 تدفق المعلومات
 0.10 1.21 تدفق المواد / المنتجات

 0.11 1.22 التدفقات المالية
 0.09 1.23 ككلممارسات سلسلة التوريد 

األسبقيات 
 التنافسية

 0.12 1.19 الكلفة
 0.18 1.14 الجودة

 0.09 1.23 السرعة )الوقت (
 0.18 1.13 المرونة
 0.08 1.32 اإلبداع
 0.09 1.23 األسبقيات التنافسية ككل



66 
 

 (: وصف الخصائص الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة3-11)

 الدراسة وفقاا للمتغيرات الشخصية والوظيفية عينةتوزيع أفراد  (:9-3)جدول 
 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

سالجن  
 90.5 95 ذكر
 9.5 10 انثى

 100.0 105 المجموع

 العمر

سنة  65-95  Ø 0.0 
سنة  90-65  24 22.9 
سنة  60-65  47 44.8 
سنة فأكثر  60  34 32.4 

 100.0 105 المجموع

 المؤهل التعليمي

 17.1 18 دبلوم 
 61.0 64 بكالوريوس
 16.2 17 ماجستير
 5.7 6 دكتوراه 
 100.0 105 المجموع

 المسمى الوظيفي 

 7.6 8 رئيس وحدة
 56.2 59 رئيس قسم

إداري مدير  28 26.7 
 9.5 10 مدير عام
 100.0 105 المجموع

 عدد سنوات الخبرة 

سنوات فأقل 5  23 21.9 
سنوات  0-66  40 38.1 

سنة  66-96  36 34.3 
سنة فأكثر  96  6 5.7 

 100.0 105 المجموع
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أفراد ينة من ع ة الدراسة علىستبانإحيث تم توزيع العشوائية  الطبقية الطريقة ستخدامإب قام الباحث

( إستبانة على المدراء ورؤساء األقسام في شركات 606)ما يقارب  حيث تم توزيعالمجتمع المستهدف 

، وعدم تستباناسترداد جميع اإلإ، ولعدم قدرة الباحث على صناعة األلبان في العاصمة األردنية عمان

( فردا ، ولوصف خصائص األفراد 665) ل فقد بلغ أفراد المجتمع المدروسصالحية بعضها للتحلي

ة، ستخراج التكرارات، والنسب المئوية للبيانات المتعلقة بخصائصهم الشخصية والوظيفيإالمبحوثين فقد تم 

 :(6-6)ئج كما هي موضحة في الجدول حيث كانت النتا

 ما يلي: (6-6) يظهر من الجدول

( بنسبة 66(، بينما بلغ عدد اإلناث )%56.5( بنسبة مئوية )55بلغ عدد الذكور في العينة ) .6

 (.%5.5مئوية )

 65  -60( للفئة العمرية )%66.5بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير العمر ) .9

 (.سنة 65-90( للفئة العمرية )%99.5(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )سنة

للمؤهل العلمي ( %06.6)المؤهل العلمي بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير  .6

 (.دكتوراه) للمؤهل العلمي( %5.0(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )بكالوريوس)

للمسمى ( %50.9)المسمى الوظيفي بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير  .6

 (.رئيس وحدة) لمسمى الوظيفي( %0.0(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )رئيس قسم) لوظيفيا

للعدد سنوات ( %65.6) عدد سنوات الخبرةبلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير  .5

سنة  96)لعدد سنوات الخبرة ( %5.0(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )سنوات 66-0) الخبرة

 (.رفأكث
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 المستخدمة في التحليل ساليب اإلحصائيةاأل (:3-12)

ارسة أسئلة الد أجل اإلجابة عن، وذلك من لغرض تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة

 لحزمةاستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تشتمل عليها إتم فقد  ،هافرضيات ختبارا  و 

 والتي تتمثل في: (SPSS) جتماعيةاإلحصائية للعلوم اإل

 والنسب المئوية وذلك من أجل وصف خصائص األفراد المبحوثين. ،التكرارات -6

نحرافات المعيارية للتعرف على درجة موافقة المتوسطات الحسابية، واإلاإلحصاء الوصفي:   -9

 .األفراد المبحوثين على متغيرات الدراسة، وأبعادها المختلفة

 .التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسةلفحص  (Kolmogorov-Smirnov Testختبار )إ  -6

 لفا للتأكد من مدى ثبات أداة الدراسة.أ معامل كرونباخ -6

لقة متعوالمتعدد إلختبار مدى صحة الفرضيات ال ،رتباط، ومعامل اإلنحدار البسيطمعامل اإل -5

 بأثر المتغير المستقل على المتغير التابع.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 لمقدمةا (9-1)

 ةالدراس لعينة  التحليل اإلحصائي (9-2)

 إختبار فرضيات الدراسة (9-3)
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 (: المقدمة9-1)

بانة التي ستمل هذا الفصل على عرض وتحليل للبيانات التي تجمعت لدى الباحث من خالل اإليش

حليل ومناقشة ت ، حيث تم فيهلبان األردنيةة األشركات صناع في قطاع تم توزيعها على األفراد المبحوثين

ممارسات سلسلة ) أبعاد المتغير المستقل عد منستبانة المتعلقة بكل بعلى فقرات اإل اداألفر  إجابات هؤالء

جاباتهم كذلك على الفقرات المتعلقة التوريد( ، قيات التنافسية()األسب التابعبكل بعد من أبعاد المتغير ، وا 

ختبار مدى صحة الفرضيات التي وردت في هذه الدراسة لغايات التعرف إصل كذلك وسيتم في هذا الف

 ممارسات سلسة التوريد على األسبقيات التنافسية لشركات صناعة األلبان األردنية.على أثر 

 حصائي لعينة الدراسةالتحليل اإل(: 4-2)

يرات واألبعاد ودرجة التقييم للمتغالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  يشمل التحليل اإلحصائي

ختبار الفرضيات. والفقرات  وا 

 ومن أجل قياس درجة التقييم تم تقسيم المقياس إلى ثالتة فئات:

وتقسيمها على  من المقياس من أقل قيمة من المقياس ولحساب مدى كل فئة تم طرح أعلى قيمة

تكون الدرجة منخفضة،  (9.66-6)ين ما ب المتوسط الحسابي قيمةكانت (، إذا 6.66=6(/6-5))ثالت 

تكون الدرجة  (6.00-9.66)ما بين  المتوسط الحسابي قيمةإذا كانت (، أما 9.66= 6+6.66)
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ذا كانت (، و 6.00= 6.66+9.66)متوسطة،  تكون الدرجة  (5-6.00)ما بين  المتوسط الحسابي قيمةا 

 (.5= 6.66+6.00)مرتفعة، 

 المتغيرقرات فو  أبعادودرجة التقييم لمتغيرات و حرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإلن: (4-2-1)

 ممارسات سلسلة التوريد

ينة عن إلجابات أفراد العودرجات التقييم المعيارية  نحرافاتستخراج المتوسطات الحسابية واإلإتم 

 يوضح ذلك. (6-6) ، جدولممارسات سلسلة التوريد اتمتغير 

 يرالمتغ جابات أفراد العينة عن أبعادنحرافات المعيارية إلة واإل المتوسطات الحسابي (:1-9)جدول 
 مرتبة تنازلياا ممارسات سلسلة التوريد 

المتوسط  المتغير الرقم الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مدى 
 التطبيق

 مرتفعة  0.31 4.35 تدفق المواد/ المنتجات  9 6
 مرتفعة  0.32 4.34 التدفقات المالية  6 9
 مرتفعة  0.39 4.16 تدفق المعلومات 6 6

 مرتفعة 0.26 4.28 ككلممارسات سلسلة التوريد  
 ممارسات متغيراتابات أفراد العينة عن أن المتوسطات الحسابية إلج (6-6) يظهر من الجدول

ا يعني أن هناك (، وهذ6.65-6.66)إنحراف معياري بين وب(، 6.65-6.60) بين تتراوحسلسلة التوريد 

 اتلمتغير لكلي ا الحسابي المتوسط وبلغلمتغيرات. حول األهمية المرتفعة لهذه ا المستجيبيناق بين إتف

تفاق بين المجيبيين إ(. وهذا يعني أن هناك 6.90وبإنحراف معياري )( 6.95) ممارسات سلسلة التوريد

 .لممارسات سلسلة التوريد مرتفعةدرجة تقييم حول 
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ة عن فقرات سعينة الدرارافات المعيارية إلجابات أفراد نحسابية واإلستخراج المتوسطات الحإكما تم 

وضح وم توضح ذلك. التاليةجداول العلى حدا، ممارسات سلسلة التوريد  المتغير كل بعد من أبعاد

 :تحت كل جدول من الجداول التالية قيم كل من المتوسطات الحسابية

 البعد تدفق المعلوماتابات أفراد العينة عن جأن المتوسطات الحسابية إل (9-6) يظهر من الجدول

(، وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.69-6.56وبإنحراف معياري بين )(، 6.00-6.66) تراوحت بين

 لمعلوماتالكلي للبعد تدفق ا الحسابي المتوسط وبلغحول األهمية المرتفعة لهذا البعد.  المستجيبين

 رتفعةمدرجة تقييم حول  المستجيبينيعني أن هناك إتفاق بين  (. وهذا6.65وبإنحراف معياري )( 6.60)

 .لتدفق المعلومات

نحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد المتوسطات الحسابية واإل  (:2-9)جدول 
 مرتبة تنازلياا  "تدفق المعلومات"

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الرقم الرتبة
 طالمتوس

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

مدى 
 التطبيق

6 0 
تقوم الشركة بالتوثيق واالحتفاظ بجميع البيانات في سجالتها 

 الداخلية
 مرتفعة 0.53 4.67

 مرتفعة 0.55 4.61 لدى الشركة قاعدة بيانات حول الموردين 6 9
 مرتفعة 0.57 4.53 لدى الشركة قاعدة بيانات حول الزبائن 5 6
 مرتفعة 0.68 4.26 الشركة نظام إلكتروني لسرعة تبادل المعلومات داخلياتمتلك  6 6

5 0 
تستخدم الشركة الشبكات اإللكترونية لتبادل المعلومات مع 

 الزبائن
 مرتفعة 0.90 4.01

 متوسطة 1.00 3.62 تشارك الشركة الموردين في بناء خططها 6 0

0 9 
مع  لمعلوماتتستخدم الشركة الشبكات اإللكترونية لتبادل ا

 الموردين
 متوسطة 1.12 3.40

 مرتفعة 0.39 4.16 " ككل"تدفق المعلومات بعد
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البعد تدفق ابات أفراد العينة عن أن المتوسطات الحسابية إلج (6-6) يظهر من الجدول

(، وهذا يعني أن 6.05-6.65وبإنحراف معياري بين )، (6.06-6.65) بين تتراوحالمواد/المنتجات 

لكلي للبعد تدفق ا الحسابي المتوسط وبلغحول األهمية المرتفعة لهذا البعد.  المستجيبينبين  هناك إتفاق

ل حو  المستجيبين(. وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.66وبإنحراف معياري ) (6.65المواد/المنتجات )

 .لتدفق المواد/المنتجات مرتفعةدرجة تقييم 

افات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد نحر المتوسطات الحسابية واإل  (:3-9)جدول 
 مرتبة تنازلياا  "تدفق المواد/المنتجات"

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مدى 
 التطبيق

6 6 
تلزم الشركة المورد بمعايير ومواصفات الجودة المتفق 

 عليها في طلب الشراء
 مرتفعة  0.49 4.71

 مرتفعة  0.53 4.62 الشركة منتجاتها للزبائن في الوقت المناسبتسلم  0 9

6 9 
تهتم الشركة بوسائل نقل المواد األولية بما يتناسب مع كل 

 0.62 4.54 مادة
 مرتفعة 

 مرتفعة  0.63 4.34 تتناغم خطوط اإلنتاج مع بعضها البعض 5 6
 مرتفعة  0.89 4.13 تشرك الشركة الزبائن في عملية تصميم وتطوير المنتجات 0 5

0 6 
تهتم الشركة بإستخدام تكنولوجيا متقدمة لتسريع عملية 

 اإلنتاج
4.08 0.83 

 مرتفعة 

 مرتفعة  0.78 4.02 تستلم الشركة المواد من الموردين بالوقت المحدد 6 0
 مرتفعة 0.31 4.35 " ككلفق المواد/المنتجاتبعد "تد
ية البعد التدفقات المالابات أفراد العينة عن سابية إلجأن المتوسطات الح (6-6) يظهر من الجدول

(، وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.50-6.50وبإنحراف معياري بين )(، 6.06-6.56) بين تتراوح

( 6.66)المالية  الكلي للبعد التدفق الحسابي المتوسط وبلغحول األهمية المرتفعة لهذا البعد.  المستجيبين
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للتدفقات  عةمرتفدرجة تقييم حول  المستجيبين(. وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.69وبإنحراف معياري )

 .المالية

نحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد المتوسطات الحسابية واإل  :(9-9)جدول 
 مرتبة تنازلياا  ""التدفقات المالية

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 ريالمعيا

مدى 
 التطبيق

 مرتفعة  0.53 4.60 تراقب الشركة التدفقات المالية الداخلة والخارجة 6 1
 مرتفعة  0.62 4.50 إستالم من الزبائن لدى الشركة إتفاقيات 5 2
 مرتفعة  0.61 4.49 تمنح الشركة تسهيالت دفع للزبائن 0 3
 مرتفعة  0.62 4.47 تتمكن الشركة من الدفع للموردين في تاريخ اإلستحقاق 9 4
 مرتفعة  0.66 4.44 تعقد الشركة اتفاقيات مع الموردين حول طريقة الدفع 6 5

6 0 
تستلم الشركة مستحقاتها المالية من الزبائن في الوقت 

 المناسب 
4.07 0.68 

 مرتفعة 

 مرتفعة 0.96 3.84 تحصل الشركة على تسهيالت دفع من الموردين  6 7
 مرتفعة 0.32 4.34 " ككلية"التدفقات المال بعد

سبقيات األمتغير فات المعيارية المتعلقة بأبعاد نحراالحسابية واإل المتوسطات (: 9-2-2)

 التنافسية

لمتغير ا ابات أفراد العينة عن أبعادنحرافات المعيارية إلجستخراج المتوسطات الحسابية واإلإتم 

 يوضح ذلك. (5-6) األسبقيات التنافسية، جدول

ات المتغيرات لألسبقيابات أفراد العينة عن أن المتوسطات الحسابية إلج (5-6) ن الجدوليظهر م

(، وهذا يعني أن هناك 6.56-6.95وبإنحراف معياري بين )، (6.56-6.66) بين تتراوحالتنافسية 

رات لكلي لمتغيا الحسابي المتوسط وبلغحول األهمية المرتفعة لهذه المتغيرات.  المستجيبينإتفاق بين 
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(. وهذا يعني أن هناك إتفاق بين المجيبيين حول 6.95وبإنحراف معياري )( 6.66) األسبقيات التنافسية

 .لألسبقيات التنافسية مرتفعةدرجة تقييم 

 يرالمتغنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد المتوسطات الحسابية واإل  (:7-9) جدول
 زلياا مرتبة تنااألسبقيات التنافسية 

المتوسط  بعد الرقم الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مدى 
 التطبيق

 مرتفعة 0.28 4.54 الجودة  9 6
 مرتفعة  0.39 4.36 المرونة  6 9
 مرتفعة  0.37 4.31 السرعة )الوقت( 6 6
 مرتفعة  0.47 4.20 الكلفة  6 6
 مرتفعة  0.51 4.14 اإلبداع  5 5

 مرتفعة 0.28 4.31 ككل األسبقيات التنافسية
ة عن فقرات سعينة الدرارافات المعيارية إلجابات أفراد نحستخراج المتوسطات الحسابية واإلإكما تم 

 توضح ذلك. التاليةجداول العلى حدا، األسبقيات التنافسية  المتغير كل بعد من أبعاد

العينة عن فقرات بعد  نحرافات المعيارية إلجابات أفرادالمتوسطات الحسابية واإل  (:9-9) جدول
 مرتبة تنازلياا  "الكلفة"

المتوسط  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الرقم الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مدى 
 التطبيق

 مرتفعة 0.61 4.38 تقدم الشركة أسعار منافسة لمنتجاتها 9 6

9 5 
تسعى سياسة البحث والتطوير داخل الشركة لتقليل 

 لتكاليفا
4.23 0.72 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.77 4.19 تحدد الشركة حجم الطلبية لتتناسب مع التكلفة 6 6
 مرتفعة 0.80 4.10 تخطط الشركة لتقليل تكاليف المواد األولية 6 6
 مرتفعة 0.87 4.09 تركز الشركة على خفض تكاليف اإلنتاج 6 5

 مرتفعة 0.47 4.20 بعد "الكلفة" ككل
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 بين وحتترا الكلفةبعد ابات أفراد العينة عن أن المتوسطات الحسابية إلج (0-6) جدوليظهر من ال

 المستجيبين، وهذا يعني أن هناك إتفاق بين (6.50-6.06)وبإنحراف معياري بين ، (6.65-6.65)

ري وبإنحراف معيا( 6.96)الكلفة الكلي لبعد  الحسابي المتوسط وبلغحول األهمية المرتفعة لهذا البعد. 

 .بعد الكلفةل مرتفعةدرجة تقييم حول  المستجيبين(. وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.60)

 بين تتراوحبعد الجودة ابات أفراد العينة عن أن المتوسطات الحسابية إلج (0-6) يظهر من الجدول

 ينالمستجيب(، وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.50-6.56وبإنحراف معياري بين )، (6.66-6.06)

وبإنحراف معياري ( 6.56)الكلي لبعد الجودة  الحسابي المتوسط وبلغ ول األهمية المرتفعة لهذا البعد.ح

 .لبعد الكلفة مرتفعةدرجة تقييم حول  المستجيبين(. وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.95)

فقرات بعد  نحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عنالمتوسطات الحسابية واإل  (:5-9)ول جد
 مرتبة تنازلياا  "الجودة"

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مدى 
 التطبيق

 مرتفعة 0.53 4.61 تستخدم الشركة وسائل نقل مناسبة للمحافظة على جودة منتجاتها 6 6
 مرتفعة 0.57 4.59 تعتمد الشركة على الجودة في المنافسة 6 9
 مرتفعة 0.53 4.59 ت الشركة مع رغبات واحتياجات الزبائن تتطابق منتجا 9 9

6 5 
توجه الشركة الزبائن نحو شروط التخزين السليم للحفاظ على 

 جودة المنتجات
 مرتفعة 0.56 4.50

5 6 
تهتم الشركة بالشكاوى المقدمة من الزبائن وخاصة التي تتعلق 

 بالجودة
 مرتفعة 0.55 4.44

 مرتفعة 0.28 4.54 " ككلبعد "الجودة
بعد السرعة )الوقت( ابات أفراد العينة عن أن المتوسطات الحسابية إلج (5-6) يظهر من الجدول

(، وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.56-6.65وبإنحراف معياري بين )، (6.05-6.55) بين تتراوح

ة )الوقت( عد السرعالكلي لب الحسابي المتوسط وبلغحول األهمية المرتفعة لهذا البعد.  المستجيبين
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 رتفعةمدرجة تقييم حول  المستجيبين(. وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.60وبإنحراف معياري )( 6.66)

 .لبعد السرعة )الوقت(

نحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد المتوسطات الحسابية واإل  (:5-9) جدول
 مرتبة تنازلياا  "()الوقتالسرعة "

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مدى 
 التطبيق

 مرتفعة 0.49 4.69 تلتزم الشركة بمواعيد تسليم الطلبيات  6 6
 مرتفعة 0.50 4.57 تقدم الشركة الخدمات للزبائن في الموعد المحدد 9 9
 مرتفعة 0.76 4.29 تهتم الشركة بتوصيل الطلبيات الطارئة بسرعة 5 6
 مرتفعة 0.74 4.11 متلك الشركة برامج لتطوير منتجاتها بسرعة ت 6 6
 مرتفعة 0.81 3.95 تستلم الشركة الطلبيات من الموردين في الموعد المحدد 6 5

 مرتفعة 0.37 4.31 " ككلسرعة )الوقت(البعد "
بعد  تنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقراالمتوسطات الحسابية واإل  (:6-9) جدول

 مرتبة تنازلياا  ""المرونة

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مدى 
 التطبيق

 مرتفعة 0.62 4.50 لدى الشركة القدرة على تجهيز كميات إنتاج بأحجام مختلفة 6 6
 مرتفعة 0.65 4.44 تمتلك الشركة قدرة على تطوير منتجاتها حسب رغبات الزبائن 6 9
 مرتفعة 0.72 4.31 دى الشركة القدرة على دخول االسواق الجديدةل 5 6

 مرتفعة 0.67 4.28 توفر الشركة عروض على المنتجات باستمرار 9 6
 مرتفعة 0.78 4.28 تواصل الشركة تحديث وسائل وأساليب الترويج لمنتجاتها 6 6

 مرتفعة 0.39 4.36 " ككلة"المرون بعد

 وحتترابعد المرونة ابات أفراد العينة عن متوسطات الحسابية إلجأن ال (5-6) يظهر من الجدول

(، وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.05-6.09وبإنحراف معياري بين )، (6.56-6.95) بين

( 6.60)الكلي لبعد المرونة  الحسابي المتوسط وبلغحول األهمية المرتفعة لهذا البعد.  المستجيبين
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لبعد  عةمرتفدرجة تقييم حول  المستجيبينا يعني أن هناك إتفاق بين (. وهذ6.65وبإنحراف معياري )

 .المرونة

 راوحتتبعد اإلبداع ابات أفراد العينة عن أن المتوسطات الحسابية إلج (66-6) يظهر من الجدول

(، وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.56-6.05وبإنحراف معياري بين )، (6.65-6.66) بين

( 6.66)الكلي لبعد اإلبداع  الحسابي المتوسط وبلغمية المرتفعة لهذا البعد. حول األه المستجيبين

لبعد  عةمرتفدرجة تقييم حول  المستجيبين(. وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 6.56وبإنحراف معياري )

 اإلبداع.

د عنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بالمتوسطات الحسابية واإل  :(11-9) جدول
 مرتبة تنازلياا  "بداع"اإل

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مدى 
 التطبيق

 مرتفعة  0.77 4.19 تشجع الشركة األفكار الجديدة 6 6

9 6 
تسعى الشركة إليجاد طرق متقدمة لالستفادة من المنتجات 

 المرتجعة
 مرتفعة  0.80 4.17

6 6 
قة ر إليجاد حلول مناسبة للمشاكل بطرييسعى قسم البحث والتطوي

 مبدعة
 مرتفعة  0.76 4.13

 مرتفعة  0.78 4.11 تطبق الشركة أساليب إبداعية في الدعاية لمنتجاتها 5 6

 مرتفعة  0.75 4.10 تبحث الشركة عن طرق جديدة إلنتاج المنتجات 9 5
 مرتفعة 0.51 4.14 " ككلبداعبعد "اإل

 اط( بين المتغيراتلعالقة )اإلرتبا(: 9-2-3)

( إلى العالقة بين المتغيرات الفرعية والرئيسية. ويظهر الجدول أن العالقة 66-6يشير الجدول )

(. وكذلك فأن 6.666-6.905بين ) (r)بين متغيرات سلسلة التوريد متوسطة القوة، حيث تراوحت قيمة 
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-6.965بين )( rتراوحت قيمة )حيت العالقة بين أبعاد األسبقيات التنافسية متوسطة القوة أيضا، 

تدفق المواد/المنتجات والتدفقات المالية (. وكذلك يشير الجدول إلى وجود عالقة بين كل من 6.569

على التوالي. بينما ال يوجد عالقة  (6.556و 6.566)تساوي  (r)مع األسبقيات التنافسية، حيث قيمة 

 لتنافسية.ذات داللة إحصائية بين تدفق المعلومات األسبقيات ا

 ختبار بيرسون للعالقات الثنائية بين المتغيرات(: إ11-9جدول )
No  6 9 6 6 5 0 0 5 5 66 
           المعلوماتتدفق  6
          **278. المواد/المنتجات تدفق 9
         **440. **303. المالية اتتدفقال 6
        **672. **671. **708. سلسلة التوريد 6
       **310. **344. **371. 043. فةالكل 5
      *208. **389. **369. **450. 182. الجودة 0
     **345. *249. **472. **515. **375. 155. السرعة 0
    **358. **347. **354. **512. **426. **308. **390. المرونة 5
   **376. **313. **313. **397. **392. **352. **301. **265. االبداع 5
  **749. **599. **584. **542. **664. **476. **551. **503. 191. األسبقيات التنافسية 66

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 فرضيات الدراسة إختبار(: 9-3) 

تم ي سيةالتناف ممارسات سلسلة التوريد على األسبقيات متغيراتمن  متغيرأثر كل  فحصمن أجل 

، (Simple and Multiple Linear Regressions)المتعددالبسيط و نحدار الخطي ستخدام تحليل اإلإ

 ،عييع الطبيوالتوز  ،الصدق والثبات) تحقيق الشروط التالية من ال بدستخدام األنحدار الخطي إولكي يتم 

بعد و  وكذلك إثبات أن العالقة خطية وال يوجد تداخل خطي وتوزيع األخطاء بشكل عشوائي.( واإلرتباط

ن فحص م أن تم التأكد من أن التوزيع الطبيعي والصدق والثبات يتوافقون مع شروط اإلنحدار فال بد

 ختبارا  (، و VIF) ينالتبا معامل تضخمختبار التداخل الخطي تم استخدام التداخل الخطي. ومن أجل إ



80 
 

 ةلمستقلا المتغيرات، وذلك للتأكد بأن ةالمستقل متغيراتمن  متغير( لكل Tolerance) المسموح به التباين

كانت النتائج بعد القيام بحساب و  .(Amir and Sonderpandian, 2002)تداخل مرتفعال يوجد بينها 

 .(69-6) ضحة في الجدولل كما هي مو المعامالت السابقة لكل أبعاد المتغير المستق

 ختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ألبعاد المتغير المستقلإ (:12-9) الجدول

 المجال
التباين المسموح 

(Tolerance) 
معامل تضخم التباين 

(VIF) 
Durbin-
Watson 

 1.13 0.88 تدفق المعلومات
 1.28 0.78 تدفق المواد / المنتجات 1.182

 1.30 0.77 ماليةالتدفقات ال
 ةالمستقل ات( لجميع المتغير VIFختبار معامل تضخم التباين )إأن قيم ( 69-6) يظهر من الجدول

 حالمسمو ختبار معامل التباين إمة (، بينما كانت قي6.66-6.66(، حيث تراوحت بين )66كانت أقل من )

(، األمر 6.55-6.00ين )ب ه( حيث تراوحت قيم6.96)ر من ( لجميع األبعاد أكبToleranceبه )

عها في مها جمياستخدإ، وبالتالي يمكن ةالمستقل اتالمتغير بين  تداخل خطيالذي يعني أنه ال يوجد 

 ر.نموذج األنحدا

0H: مستوى داللة أثر ذو داللة إحصائية عند  ال يوجد: الرئيسية الفرضية(α≤0.05) ممارسات سلسلة ل

 صناعة األلبان األردنية. تشركاة لعلى األسبقيات التنافسي التوريد

دد لكل فرضية فرعية واإلنحدار المتع الخطي ستخدام اإلنحدارإتم بداية نه إار هذه الفرضية فوإلختب

 للفرضية الرئيسية.

01H ::ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  رأثال يوجد " الفرضية الفرعية األولىα≤0.05)(  لتدفق

 ".صناعة األلبان األردنية شركاتسية لاألسبقيات التناف علىالمعلومات 
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 هو وكما تائجهن بينت الذي البسيط نحداراإل ختبارإ ستخدامإ تم فقد الفرضية هذه صحة من وللتحقق

 بلغت ثحي، تدفق المعلومات واألسبقيات التنافسية بين طردية عالقة وجود (66-6) الجدول في موضح

مستوى  أن يتبين (6.66)التي بلغت ( 2R) التحديد املمع قيمة خالل (، ومن0.19) العالقة هذه قيمة

لبحث، ا قيداألسبقيات التنافسية  متغير في الحاصل التباين من (%6) مانسبته يفسرتدفق المعلومات 

 الصفرية، وقبول الفرضية رفض تم. وبناء على ذلك t=1.97, Sig.=0.04)2(R ,0.04=حيث 

 لتدفق المعلومات (α≤1.15)مستوى دللة دللة إحصائية عند أثر ذو  يوجد: "القائلة البديلة الفرضية

 ".صناعة األلبان األردنية شركات على األسبقيات التنافسية في

 لومات على األسبقيات التنافسية تدفق المعالبسيط ألثر  نحداراإل  ختبارإ نتائج (:13-9) جدول
 قيد البحث. صناعة األلبان األردنية شركاتل

 الدللة الحصائية T (2Rالتفسيرية)القوة (Rالرتباط ) المتغير المستقل
 0.04 1.97 0.04 0.19 تدفق المعلومات

 األسبقيات التنافسية: التابع المتغير

02H ::ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ثرال يوجد أ" الفرضية الفرعية الثانيةα≤0.05)(  

 ".صناعة األلبان األردنية شركاتة لاألسبقيات التنافسي علىلتدفق المواد/المنتجات 

 هو وكما تائجهن بينت الذي البسيط االنحدار اختبار استخدام تم فقد الفرضية هذه صحة من وللتحقق

 المنتجات واألسبقياتتدفق المواد/ بين ولكنها قوية طردية عالقة وجود( 66-6) رقم الجدول في موضح

مستوى  أن يتبين( 2R) التحديد معامل قيمة خالل (، ومن00.5) العالقة هذه قيمة بلغت حيث، التنافسية

األسبقيات التنافسية في  متغير في الحاصل التباين من (%95) مانسبته يفسرالمنتجات تدفق المواد/

 ألن ونظرا   .(R2=0.25, t=5.91, Sig.=0.00)حيث البحث، قيدة األلبان االردنية شركات صناع
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و ذ أثر وجود القول يمكن فأنه( 6.66) كانت اإلحصائية داللتها (، ومستوى5.56) تساوي (t) قيمة

 ةبديلال الفرضية تقبل ، وبالتالياألسبقيات التنافسيةعلى  المنتجاتتدفق المواد/لمستوى  إحصائية داللة

لتدفق المواد/المنتجات على  (α≤0.05)ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة  يوجد أثر": القائلة

 ".صناعة األلبان األردنية شركات افسية فياألسبقيات التن

 في األسبقيات التنافسيةالمنتجات تدفق المواد/ ألثر البسيط نحداراإل  ختبارإ نتائج: (19-9) جدول
 .قيدالبحث صناعة األلبان األردنية شركات

 الدللة الحصائية T ( 2R) القوة التفسيرية (Rالرتباط ) المتغير المستقل
 0.00 5.91 0.25 0.50 لمنتجات تدفق المواد/ ا

 األسبقيات التنافسية: التابع المتغير

03H ::ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ثرال يوجد أ" الفرضية الفرعية الثالثةα≤0.05)( 

 ".صناعة األلبان األردنية شركاتاألسبقيات التنافسية ل علىتدفقات المالية لل

 هو وكما تائجهن بينت الذي البسيط االنحدار اختبار استخدام مت فقد الفرضية هذه صحة من وللتحقق

 حيث ،التنافسية المالية واألسبقياتالتدفقات  بين طردية عالقة وجود (65-6) رقم الجدول في موضح

التدفقات المالية  مستوى أن يتبين( 2R) التحديد معامل قيمة خالل (، ومن0.55) العالقة هذه قيمة بلغت

أللبان اشركات صناعة في  األسبقيات التنافسية متغير في الحاصل التباين من (%66) مانسبته يفسر

(، 0.06) تساوي (t) قيمة ألن ونظرا   .Sig.=6.71, t=0.30=2(R ,0.00(حيث  قيدالبحث،ردنية األ

ات فقالتدلمستوى  إحصائية داللة وذ أثر وجود القول يمكن فأنه( 6.66) كانت اإلحصائية داللتها ومستوى

و دللة إحصائية ذ يوجد أثر": القائلة ةبديلال الفرضيةتقبل  ، وبالتاليالمالية على االسبقيات التنافسية
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لبان صناعة األ  شركات تدفقات المالية على األسبقيات التنافسية فيلل (α≤0.05)عند مستوى دللة 

 ".األردنية

 قات المالية على السبقيات التنافسية فيالتدف ألثر البسيط نحداراإل  ختبارإ نتائج (:17-9) الجدول
 .البحث قيد األلبان الردنية شركات صناعة

 الدللة الحصائية T ( 2R) القوة التفسيرية (Rالرتباط ) المتغير المستقل
 0.00 6.71 0.30 0.55 التدفقات المالية

 األسبقيات التنافسية: التابع المتغير

أثر  ل يوجدلى: "ع فرضية الرئيسية والتي تنصختبار الإعية سيتم ختبار الفرضيات الفر إوبعد أن تم 

على األسبقيات لممارسات سلسلة التوريد  (α≤0.05دللة )حصائية عند مستوى إذو دللة 

حيث يظهر  ،نحدار المتعدداإل ختبارإ ستخدامإتم  فقد وللتحقق من صحة هذه الفرضية، "افسيةالتن

رتباط أبعاد المتغير المستقل إ(، والذي يمثل نسبة rرتباط اإلجمالي )اإلقيمة معامل  أن (60-6)الجدول 

بعاد أ(، وهواألمر الذي يعني وجود عالقة طردية بين 0.623مجتمعة مع المتغير التابع قد بلغت )

فسر مانسبته تممارسات سلسة التوريد  بعاد أأن يبين كذلك و ، األسبقيات التنافسيةممارسات التوريد و 

F, 389=0.2(R=21.410 ,حيث  ،األسبقيات التنافسية متغير في الحاصل التباين من( 565%)

Sig.=0.000).   قيمة ألن ونظرا (F )( 6.666) كانت اإلحصائية داللتها (، ومستوى96.66) تساوي

تدفق المعلومات، تدفق ) لممارسات سلسة التوريد إحصائية دللة وذ أثر دوج"ي القول يمكن فأنه

 ، وقبوللرئيسةا الفرضية رفض وبالتالي، "( على األسبقيات التنافسيةالتدفقات الماليةنتجات، واد/المالم

 .البديلة الفرضية
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 علىممارسات سلسلة التوريد بعاد أتطبيق  ألثر المتعدد نحداراإل  ختبارإ نتائج(: 19-9) جدول
 سبقيات التنافسيةاأل

Model R R2 Adjusted R2 F Sig. 
1 0.623 0.389 0.371 21.410 0.000 

أنه يوجد أثر لتدفق المواد/المنتجات على األسبقيات التنافسية، حيث ( 60-6بينما يبين جدول )

(β=0.328, t=3.730, Sig.=0.000)،وكذلك يوجد أثر للتدفقات المالية على األسبقيات التنافسية ، 

على األسبقيات  لمعلوماتتدفق ال، بينما ال يوجد أثر (β=0.415, t=4.680, Sig.=0.000)حيث 

 .(β=-0.026, t=-0.313, Sig.=0.755)التنافسية، حيث 

 علىممارسات سلسلة التوريد بعاد أتطبيق  ألثر المتعدد نحداراإل  ختبارإ نتائج: (15-9) جدول
 سبقيات التنافسيةاأل

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

 *000. 6.176  324. 2.001 الثابت
 0.755 313.- 026.- 057. 018.- تدفق المعلومات

 *000. 3.730 328. 066. 245. تدفق المواد/المنتجات
 *000. 4.680 415. 065. 304. التدفقات المالية

 السبقيات التنافسية: التابع المتغير

بينما  ،منتجاتالمواد/ال تدفقيلية ، على األسبقيات التنافسيةمالية ال تدفقكان األثر األكبر لل الخالصة:

 على األسبقيات التنافسية. تدفق المعلوماتللم يكن هناك أثر 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 المقدمة (1 - 5)

 مناقشة النتائج (2 - 5)

 اإلستنتاجات (3 – 5)

 ( التوصيات 4 – 5)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج واإلستنتاجات والتوصيات

 (: المقدمة5-1)

 وفيما أسئلة نم طرحه تم ما ضوء في الدراسة إليها توصلت التي النتائج مناقشة الفصل هذا يتناول

 .النتائج هذه ضوء في جاءت التي التوصيات إلى باإلضافة النتائج، هذه مناقشة يأتي

 (: مناقشة النتائج7-2)

 المعياريةنحرافات واإل ئج المتعلقة بالمتوسطات الحسابية شة النتامناق(: 7-2-1)

 المتعلقة بأبعاد ممارسات سلسلة التوريد

لسلة المتغير ممارسات سابات أفراد العينة عن أبعاد المتوسطات الحسابية إلج أظهرت النتائج أن

" بمتوسط اد/ المنتجاتتدفق المو " بعد ى(، جاء في المرتبة األول6.65-6.60تراوحت بين ) التوريد

ط حسابي " بمتوسالتدفقات المالية" بعد( ودرجة تقييم مرتفعة، وفي المرتبة الثانية جاء 6.65حسابي )

سط حسابي " بمتو تدفق المعلومات" بعد واألخيرة ( ودرجة تقييم مرتفعة، وجاء في المرتبة الثالثة6.66)

( بدرجة 6.95)ممارسات سلسلة التوريد  للمتغير ، وبلغ المتوسط الحسابيمرتفعة( ودرجة تقييم 6.60)

موردين البين و  هاأيقنت أهمية التعاون بين الشركات ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن، مرتفعةتقييم 

 التنافسية وزيادة األرباح وخفض التكاليف وبالتالي الوصول إلى خدمات سبقياتوالزبائن، في تحقيق األ

التوريد والتي تسهل تدفق المواد والخدمات  سلةسل ممارساتستخدام إل ، وذلك من خالعمالء متميزة
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 لتوريدا سلةسل ، كما يمكن تفسير هذه النتيجة بأن ممارساتشركةات واألموال خارج وداخل الوالمعلوم

مصانع  حتياجاتهم، منا  و  الزبائنمباشرة في تلبية طلبات كل جهة لها عالقة مباشرة أو غير  عن برتع

راف ولتعدد أط، التجزئة وغيرهم جزء من سلسلة التوريد جهات النقل والمستودعات وتجارن و ومزودي

تفق سلسلة التوريد ظهرت الحاجة إلدارة سلسلة التوريد ت من خالل تفصيل ممارساتها بدرجة مرتفعة، وا 

عة اصن في منظمات التوريد عال سلةأن مستوى سل التي أظهرت (9666الحوري )هذه النتيجة مع دراسة 

 .ة األردنيةاأللبسة واألدوي

نحرافات المعيارية إل مناقشة النتائج المتعلقة بالمتوسطات الحسابية وا(: 7-2-2)

 المتعلقة باألبعاد األسبقيات التنافسية

 نافسية  األسبقيات التأن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال  أظهرت النتائج

( ودرجة 6.56" بمتوسط حسابي )الجودة" بعد ى(، جاء في المرتبة األول6.56-6.66تراوحت بين )

( ودرجة تقييم مرتفعة، وجاء 6.60" بمتوسط حسابي )المرونة" بعدتقييم مرتفعة، وفي المرتبة الثانية جاء 

وفي المرتبة  ،مرتفعة( ودرجة تقييم 6.66" بمتوسط حسابي )السرعة )الوقت(" بعدفي المرتبة الثالثة 

( ودرجة تقييم مرتفعة، أما في المرتبة الخامسة واألخيرة 6.96لرابعة جاء بعد "الكلفة" بمتوسط حسابي )ا

 متغيروبلغ المتوسط الحسابي ل( ودرجة تقييم مرتفعة، 6.66جاء بعد "اإلبداع" بمتوسط حسابي )

حاول ت الشركاتى أن ، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلمرتفعة( بدرجة تقييم 6.66)األسبقيات التنافسية 

يل مركز تنافسي لتحصإذ أنها تسعى  ،بها حتفاظالتنافسية واإل قدرةستغالل مواردها وقدراتها في بناء الإ

مما يدفعها لمحاولة تحقيق كفايات جوهرية تتصف  ،متالكها ألوسع حصة في السوقإقوي من خالل 
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 شركةجعل الإال أنها ت ،ركزا  قويا  في السوقم شركةح الالتنافسية تمن سبقيةبالقوة والتميز. ومع أن األ

ة ( تربط محصللقات وصلحتأسس على )تأن  خططة ينبغيمستراتيجيات إبحاجة إلى مجموعة من 

نافسية أو بعاد التاأل وتسمى هذه الحلقات السوق،المتميز في موقع  ستراتيجية والتأثيرنشاطات اإل

 .األسبقيات التنافسية

ظمات إذ أن أسس نجاح إدارة من ،مرتبطة ومتداخلة فيما بينها بقيات التنافسيةاألسيرى الباحث أن 

ا على فيه والعاملين شركةالتنافسية التي تعتمد بالدرجة األولى على قدرة ال قدرةاألعمال تتحول إلى ال

ث حوهذا يرتبط بوصف العصر الحالي بالعصر المعرفي، وبالتالي يرى البا ،والتجديد التميز واإلبداع

ل بالنسبة للمنظمات العاملة في المجاو لمنظمات بشكل عام، ل داع من أهم األسبقيات التنافسيةأن اإلب

 الخدمي بشكل خاص.

 فرضيات الدراسة ختبار(: مناقشة النتائج المتعلقة بإ7-2-3)

لة ذو داللة إحصائية عند مستوى دال رأثوجود  أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية األولى:

(α≤0.05)  وتعود هذه  ،صناعة األلبان األردنية شركات األسبقيات التنافسية في علىلتدفق المعلومات

يح الفرصة تحيث أنها تبشكل صحيح  تاتخاذ قرار إتساعد اإلدارة على أن تدفق المعلومات النتيجة إلى 

يمكن أن يعزو التنافسية، و  ياتاألسبق القرارات التي قد يكون لها أثر سلبي علىعادة النظر في ا  لمراجعة و 

 تهدف لتيا ستراتيجياإل الطابع ذات التغيير اتعملي من المعلومات دفقتالباحث هذه النتيجة إلى أن 

 وقليل ريعالس تدفق المعلومات ، إذ أنالسوق في للبقاء كضمان التنافسية والقدرة نتاجيةاإل زيادة لىإ

 العملياتاءة رفع كف يساعد على الذي مراأل للشركات سيةالتناف األسبقيات تعزيز على قادر التكاليف

 . دوري بشكل والتحسينة للمراجع هاعرضو  التجارية
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اللة ذو داللة إحصائية عند مستوى د ثرأ وجود :أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية 

(α≤0.05)  ردنية، ويعزو األاعة األلبان صن شركات األسبقيات التنافسية في علىلتدفق المواد/المنتجات

عالقة  له مال كبالمصانع والمخازن والموزعين يساهم في تزويد تدفق المواد الباحث هذه النتيجة إلى أن 

حتياجاتهم، من مصانع ومزودين وجهات النقل ا  و  الزبائنمباشرة في تلبية طلبات مباشرة أو غير 

لحاجة ولتعدد أطراف سلسلة التوريد ظهرت ا، التوريدوالمستودعات وتجار التجزئة وغيرهم جزء من سلسلة 

المنتجات إلى المستخدم النهائي في الوقت والمكان المناسبين  مما يساعد لوصول إلدارة سلسلة التوريد

 .ستخدام أنظمة متطورة في سلسلة التوريدإتكلفة مناسبة وجودة عالية وذلك بب

اللة ذو داللة إحصائية عند مستوى د ثرأ : وجودةالثأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الث

(α≤0.05) ويعزو الباحث  ،صناعة األلبان األردنية شركات األسبقيات التنافسية في علىتدفقات المالية لل

خول المورد د ها تساهم فيأن مستويات الفاعلية إذا يؤثر علىهذه النتيجة إلى أن بيان التدفقات المالية 

يمكن أن و للطرفين، األفضل  المالية حقق الفائدةوذات جودة عالية يات طويلة األجل عالق في والشركة

األمر الذي ، متفوقمالي  أداءعلى  شركةيعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن بناء التدفقات المالية تساعد ال

يمكن لها  ةاألهداف الثانوي حيث تنظر الشركات إلى األداء المالي بأنه طريق لتحقيقهدف أساسي يعد 

تفقت هذه النتيجة مع دراسة  ,األداء الماليتحقيقها ضمنيا  من خالل تحقيق  التي  (5100) الشعاروا 

ناعية لمنظمات الصلسترتيجيات الشراء في األداء المالي ا  ثر ممارسات سلسلة التوريد و أظهرت وجود أ

 .والخدمية
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سة التوريد لممارسات سل داللة إحصائية ذو وجود أثر وأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية: 

تفقت هذه  ،على األسبقيات التنافسيةت، والتدفقات المالية( المنتجاتدفق المعلومات، وتدفق المواد/) وا 

، ودراسة Chi, et. al. (2009) ، ودراسة(5102ودراسة البتاتوني ) ،(5102أبو زيد )النتيجة مع دراسة 

Qi, et. al. (2011) دراسة، و (Kim (2013 ودراسة ،Karimi and Rafiee (2014) ، دراسة و

Yusuf, et. al. (2014). 

 (: اإلستنتاجات7-3)

 بعد إجراء التحليل اإلحصائي تم إستنتاج ما يلي:

ن أمتغيرات ممارسات سلسلة التوريد بالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن  قيم تظهر أ .6

ة األولى حيث جاء في المرتب ألهمية المرتفعة لهذه المتغيرات.حول ا المستجيبينهناك إتفاق بين 

إتفاق بين  وهذا يعني أن هناك تدفق المواد/المنتجات، يليه التدفقات المالية، وأخيرا  تدفق المعلومات،

ت الحسابية المتوسطا أظهرت قيمكما  .مرتفعة لممارسات سلسلة التوريددرجة تقييم المجيبيين حول 

حول األهمية  جيبينالمستأن هناك إتفاق بين ب المتغيرات لألسبقيات التنافسيةد العينة عن إلجابات أفرا

حيث جاء في المرتبة األولى الجودة، يليها المرونة، يليها السرعة )الوقت(،  المرتفعة لهذه المتغيرات.

مرتفعة يم ة تقيدرجوهذا يعني أن هناك إتفاق بين المجيبيين حول  يليها الكلفة، وأخيرا  اإلبداع.

 .لألسبقيات التنافسية

لسلة أن العالقة بين متغيرات سية، ظهر العالقة بين المتغيرات الفرعية والرئيسمن خالل إختبار  .9

ضا، وكذلك ة متوسطة القوة أيأن العالقة بين أبعاد األسبقيات التنافسيلتوريد متوسطة القوة، وكذلك ا
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بينما  ية،ع األسبقيات التنافسالمنتجات والتدفقات المالية متدفق المواد/وجود عالقة بين كل من ظهر 

 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدفق المعلومات األسبقيات التنافسية.

ان كأظهرت النتائج أن هناك أثر مرتفع لممارسات سلسلة لتوريد على األسبقيات التنافسية، حيث  .6

ينما لم يكن المواد/المنتجات، ب تدفق يليهيات التنافسية، ية على األسبقمالال اتتدفقاألثر األكبر لل

 على األسبقيات التنافسية. تدفق المعلوماتهناك أثر ل

ة التوريد من وجهة نظر لسلسهناك إهتمام واضح من شركات صناعة األلبان األردنية بممارسات  .6

 العاملين فيها.

لدراسة أن ، حيث جاء من نتائج االتنافسيةاألسبقيات  تحقيقشركات صناعة األلبان األردنية بتهتم  .5

أسبقية الجودة هي من أكثر األسبقيات التنافسية التي تعتمد عليها شركات صناعة األلبان في العاصنة 

 عمان.

تبين من خالل نتائج الدراسة بأن معظم شركات صناعة األلبان في العاصمة األردنية عمان تقدم  .0

ث أنها ال تنقص من جودة المنتجات الجودة في المنتجات، حي نوعا  ما مقارنة  مع مالءمةأسعار 

 لتخفيض التكاليف اإلنتاجية.

ناعة األلبان األسبقيات التنافسية لشركات ص ة التوريد بأبعادها تأثيرا  كبيرا  علىلتوثر ممارسات سلس .0

 .االردنية
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 (: التوصيات 7-9)

ية فة عامة والقائمة في العاصمة األردنشركات صناعة األلبان بص على ما سبق يوصي الباحث بناء  

 بما يلي: عمان بصفة خاصة

تطوير نمية و اإلهتمام بتتعزيز ب عمان األردنيةاأللبان في العاصمة  صناعة ضرورة قيام شركات .6

  لتعزيز وتفعيل دور ممارسات سلسلة التوريد. اإلستراتيجيةالتوريد  سلسلةمهارات إدارة 

الصدق واإللتزام واإلهتمام بمصلحة كل طرف من أطراف سلسلة العمل على رفع مستوى الثقة و  .9

تكامل ن الللحفاظ على مستوى جيد م )الموردين، والزبائن( في شركات صناعة األلبان، التوريد

 ، ولضمان مرونة وسالسة التدفقات داخل سلسلة التوريد.بين أعضاء سلسلة التوريدالخارجي 

 تبادل المعلومات مع الموردينب شركات صناعة األلبان ظمةنأل تسمحالعمل على بناء أنظمة ذكية  .6

 ستخدامها في وضع الخطط المستقبلية للمبيعات.إلوالزبائن 

 .فضلبصورة أ زبائنهامعلومات األسواق مع  دفقتإيجاد آليات تساعد شركات صناعة األلبان على  .6
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المنافسين بهدف خفض مع  الشركة اإلهتمام بإجراءات دراسات سوقية تهدف إلى مقارنة أسعار .5

 .دون التأثير على جودة المنتجاتتكاليف اإلنتاج 

يجاد آليات لتلبية إحتياجاتهم في الوقت التوقعات المستقبلية للعمالءزيادة اإلهتمام بدراسة  .0 والمكان  وا 

 .المناسبين، وكذلك لتوقعاتها على المدى البعيد

قتراحات الموظفين .0  ين اإلعتبار بالتطوير على المنتجات وخلقبع على الشركات األخذ بمالحظات وا 

 منتجات جديدة، وذلك لتحقيق أسبقية اإلبداع.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية 

ستراتيجية سلسلة التوريد (، 9666)، ، محمد خير سليمأبو زيد العالقة السببية بين األسبقيات التنافسية وا 

(، 66، مجلد )المجلة األردنية في إدارة العمال، دراسة تطبيقية -وأثرهما في األداء المؤسسي 

 .066-096(، 6ع)

دارة التكاليف (، 9665) ،البتاتوني، عال محمد تأثير الربط والتكامل بين ممارسات إدارة سلسلة التوريد وا 

، مجلة المحاسبة والمراجعة، ستراتيجية على دعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال الصناعيةاإل

 ، جامعة بني سويف.950-996 ،9665( 6ع)

 دراسة ميدانية – مبادئ الجودة الشاملة وأثرها في تحقيق األسبقيات التنافسية، (5112) ،الجاسمي، باسم

(، 5(، ع)9العراق، المجلد) ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصاديةالديوانية"،  نسيج مصنع في

72-20. 

ستراتيجيات التنافسية في تعزيز األداء االستراتيجي للمنظمات ، أثر اال(9665الجبوري، عالء أحمد، )

عمال ، إدارة أرسالة ماجستيرعض شركات القطاع الخاص في الموصل، الصغيرة دراسة ميدانية لب

 الموصل.

 ،، الدار الجامعية للطباعة والنشرالمحاسبة اإلدارية المتقدمة(، 9666حسين، احمد حسين، )

 .مصر ،اإلسكندرية

 ةتطبيقي دراسة: التوريد سلسلة إدارة في األهداف برمجة نموذج استخدام ،(9666محمد شيخ، ) ديب،

 .، مصرشمس عين جامعة دكتوراه، رسالة مصر، في والنسيج الغزل قطاع على
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 ودةج ضمان نحو الجامعات العربية في اآلداب كليات لعمداء السادس المؤتمر نموذجا، ياالمن تداب

 .مصر العربية جمهورية المينا، جامعة األكاديمي، والعتماد التعليم

كلية التجارة، جامعة عين  مدخل تحليلي، –إدارة سالسل التوريد(، 9660، )رفاعي، ممدوح عبد العزيز

 .شمس

(، أثر تكامل سلسلة التوريد من خالل إستجابة سلسلة التوريد في األداء 9666)، ودالشعار، إسحاق محم

األردنية  المجلةالتشغيلي في الشركات الصناعية األردنية كبيرة ومتوسطة الحجم: دراسة ميدانية، 

 .565-655(، 6)(، ع66مجلد ) دارة األعمال،إفي 

 كاتلموردين في أداء سلسلة التوريد لدى الشر ، أثر عالقة الشركة با(9660)، الشموط، محمد سالم

 .جامعة عمان العربية: عمان، األردن أطروحة دكتوراة غير منشورة،الصناعية األردنية المتوسطة، 

(، 5(، ع)0مجلد) الرافدين، تنمية مجلة ،"التنافسية األسبقيات" (،9669) علي، وحافظ، أكرم، الطويل،

 .العراق الموصل، جامعة .656-965

أثر قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة حالة على مجموعة (، 9665ساف، محمد، )ع

 جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.رسالة ماجستير، ، شركات قعوار في األردن

 ناعةص على بالتطبيق: التوريد سلسلة قرارات دعم لنظام مقترح إطار ،(9660محمد سليمان، )، عوض

 .جامعة عين شمس، مصر رسالة دكتوراة،، ذية األغ

 (، قطاع الصناعة الفرعي )منتجات األلبان(، عمان، األردن. 9666)دائرة اإلحصاءات العامة، 

 دراسة تحليلة،  مكتبة الرواد، مصر. –(،  إدارة األنتاج  وفق سلسلة التوريد 9666الغدير، راشد، )
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، دار الثراء للنشر والتوزيع، 6معاصرة في إدارة العمليات، ط(، تقنيات ونظم 9665الالمي، غسان قاسم )

 عمان، األردن.

دار وائل للطباعة  إدارة اإلنتاج والعمليات،(. 9666الكريم، والنجار، وصباح مجيد، )عبدو  ،محسن

 .والنشر، عمان، األردن

المجلد  ،التقنيمجلة تراتجي في تحقيق التفوق التنافسي، . الدور االس(9665مهدي، أحالم صالح، )

 ، بغداد.، هيئة التعليم التقني، المنصور6، العدد 65

تونة , جامعة الزيبحث منشور, ئة األعمال المتغيرةالمخاطرة اإلبتكارية في بي(، 9660نجم, عبود نجم، )

 األردنية, عمان, األردن.

سية التناف د األسبقياتتحدي في وأثرها الشاملة الجودة إدارة مبادئ ،(9660) ،علي حسن مؤيد الهاشمي،
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اتحقالمل  

 (1)ملحق رقم 
 إستبانة الدراسة

على األسبقيات التنافسية لشركات صناعة  أثر ممارسات سلسة التوريد حول ستبيانإ

 األلبان األردنية

 

 حضرة السيد.........................................................................المحترمين

 تحية طيبة وبعد،

سواء  ركاتالش حرجة التي تؤثر على جميعسلسلة التوريد من المواضيع ال التنسيق بين عملياتد عي

 اسة: درلصناعية. وجدت هذه الرسالة لا الشركاتأوضح في  يكون أثرها وبما انصناعية أم خدمية، كانت 

 "أثر ممارسات سلسة التوريد على األسبقيات التنافسية لشركات صناعة األلبان األردنية"

أن ممارسات وعمليات سلسلة التوريد تشمل تدفق البيانات والمواد/المنتجات وباالعتماد على حقيقة 

والزبون، فأن هذه الرسالة سوف  شركةلمورد والواألموال بين الثالثة مكونات الرئيسية للسلسلة وهم ا

 لشركاتاتقوم بدراسة أثر هذه العمليات على األسبقيات التنافسية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء 

 .والمرونة اإلنتاجية، واإلبداع( (،السرعة )الوقت)الكلفة، والجودة، ووالتي تشمل وارباحها 

م المعلومات لدراستها وتحليلها والخروج بالنتائج والتوصيات إن نجاح هذه الدراسة يحتاج إلى جمع أه

 التي من شأنها ان تفيد متخذ القرار اإلداري لشركات صناعة األلبان األردنية.

 لقياس متغيرات الدراسة،  ستبياناإلفقرات هذا باإلجابة على  التكرممن حضرتكم  أرجولذا، 

 .والتقدير االحتراموتفضلوا بقبول فائق 

 حث: عبدهللا عبدالقادر عبدهللا هديةالبا

 المشرف: د. عبدالعزيز أحمد الشرباتي
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 الجزء األول:
 مي،المؤهل العل، العمر، والوظيفية وتشمل )الجنس الديموغرافيةبعض الخصائص  هذا الجزء يتضمن 

 (.في الوظيفة الحالية عدد سنوات الخبرة المسمى الوظيفي،

 ة المناسبةالجاب دعن ()الرجاء وضع أشارة 

 الجنس: .0

 o أنثى 

 

 o ذكر  

 العمر: .5

  o 52 – 72 سنة o 01 - 52 سنة  

  o 22 سنة فأكثر 

 

o 72 – 22 سنة  

 المؤهل العلمي: .7

  o بكالوريوس o دبلوم  

  o دكتوراه 

 

o ماجستير  

 المسمى الوظيفي: .2

  o مدير إداري o عاممدير  

  o رئيس وحدة 

 

o رئيس قسم  

 عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية: .2

  o 2– 01سنوات o 2 سنوات فأقل  

  o 50 سنة فأكثر o 00 - 51 سنة  
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 الجزء الثاني:

عاده: ممارسات سلسة التوريد والتي تشمل أبوهو  الفقرات التي تقيس المتغير المستقل هذا الجزء يتضمن

س المتغير يالفقرات التي تقإلى  اإلضافةب. التدفقات الماليةوتدفق المواد/المنتجات، وتدفق المعلومات، 

 االبداع.والمرونة، و)الوقت(،  السرعةوالجودة، واألسبقيات التنافسية والتي تشمل: الكلفة،  التابع وهو

 .االجابة المناسبة د( عن    ) رمزدائرة الرجاء وضع 

 

 

 األسئلة الخاصة بالعوامل المؤثرة بمتغيرات الدراسة

 
 

 مقياس الدراسة

دة
ش

 ب
ق

اف
مو

ر 
غي

 

ق
اف
مو

ر 
غي

 

حا
م

يد
 

ق
اف
مو

 

ق
اف
مو

 

دة
ش

 ب

. ممارسات سلسلة التوريد1  
 تدفق المعلوماتأوالً: 

 5 4 3 2     1 لدى الشركة قاعدة بيانات حول الموردين  .1
 5 4 3 2 1 مع الموردين المعلومات تبادللتستخدم الشركة الشبكات اإللكترونية   .2
 5 4 3 2 1 تشارك الشركة الموردين في بناء خططها  .3
 5 4 3 2 1 ركة نظام إلكتروني لسرعة تبادل المعلومات داخلياتمتلك الش  .4
 5 4 3 2 1 لدى الشركة قاعدة بيانات حول الزبائن  .5
 5 4 3 2 1 زبائنال معالمعلومات  لتبادلرونية لكتالشركة الشبكات اإل مستخدت  .6
 5 4 3 2 1 تقوم الشركة بالتوثيق واالحتفاظ بجميع البيانات في سجالتها الداخلية  .7

 ثانياً: تدفق المواد/المنتجات 

 5 4 3 2 1 تستلم الشركة المواد من الموردين بالوقت المحدد  .1

 5 4 3 2 1 تهتم الشركة بوسائل نقل المواد األولية بما يتناسب مع كل مادة  .2

 5 4 3 2 1 تلزم الشركة المورد بمعايير ومواصفات الجودة المتفق عليها في طلب الشراء  .3

 5 4 3 2 1 ة بإستخدام تكنولوجيا متقدمة لتسريع عملية اإلنتاجتهتم الشرك  .4

 5 4 3 2 1 تتناغم خطوط اإلنتاج مع بعضها البعض  .5

 5 4 3 2 1 في الوقت المناسبتسلم الشركة منتجاتها للزبائن   .6

 5 4 3 2 1 تشرك الشركة الزبائن في عملية تصميم وتطوير المنتجات  .7
 ثالثاً: التدفقات المالية 

 5 4 3 2 1 تعقد الشركة اتفاقيات مع الموردين حول طريقة الدفع  .1

 5 4 3 2 1 تتمكن الشركة من الدفع للموردين في تاريخ اإلستحقاق  .2

 5 4 3 2 1 تحصل الشركة على تسهيالت دفع من الموردين   .3

 5 4 3 2 1 تراقب الشركة التدفقات المالية الداخلة والخارجة  .4

 5 4 3 2 1 ستالم من الزبائنلدى الشركة إتفاقيات إ  .5

 5 4 3 2 1 تستلم الشركة مستحقاتها المالية من الزبائن في الوقت المناسب   .6
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 األسئلة الخاصة بالعوامل المؤثرة بمتغيرات الدراسة

 
 

 مقياس الدراسة
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مو

ر 
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ق
اف
مو

 

ق
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دة
ش

 ب

 5 4 3 2 1 تمنح الشركة تسهيالت دفع للزبائن  .7

 . األسبقيات التنافسية2
 أوالً: الكلفة

 5 4 3 2 1 األوليةمواد تخطط الشركة لتقليل تكالي  ال  .1

 5 4 3 2 1 اتهالمنتجنافسة تقدم الشركة أسعار م  .2

 5 4 3 2 1 ز الشركة على خفض تكالي  اإلنتاجترك  .3

 5 4 3 2 1 تحدد الشركة حجم الطلبية لتتناسب مع التكلفة  .4
 5 4 3 2 1 تسعى سياسة البحث والتطوير داخل الشركة لتقليل التكالي   .5

 ثانياً: الجودة

 5 4 3 2 1 على الجودة في المنافسةتعتمد الشركة   .1

 5 4 3 2 1 الزبائن  واحتياجاتمع رغبات  الشركة منتجاتقبطاتت  .2

 5 4 3 2 1 تتعلق بالجودةالمقدمة من الزبائن وخاصة التي شكاوى تهتم الشركة بال  .3

 5 4 3 2 1 تستخدم الشركة وسائل نقل مناسبة للمحافظة على جودة منتجاتها  .4

 5 4 3 2 1 لحفاظ على جودة المنتجاتتوجه الشركة الزبائن نحو شروط التخزين السليم ل  .5
 ثالثاَ: السرعة )الوقت( 

 5 4 3 2 1 تستلم الشركة الطلبيات من الموردين في الموعد المحدد  .1

 5 4 3 2 1 تقدم الشركة الخدمات للزبائن في الموعد المحدد  .2

 5 4 3 2 1 تلتزم الشركة بمواعيد تسليم الطلبيات   .3

 5 4 3 2 1 منتجاتها بسرعة تمتلك الشركة برامج لتطوير   .4

 5 4 3 2 1 الشركة بتوصيل الطلبيات الطارئة بسرعة تهتم  .5
 رابعاً: المرونة

 5 4 3 2 1 حسب رغبات الزبائنتمتلك الشركة قدرة على تطوير منتجاتها   .1

 5 4 3 2 1 باستمرار عروض على المنتجاتتوفر الشركة   .2

 5 4 3 2 1 ج لمنتجاتهاتحديث وسائل وأساليب الترويتواصل الشركة   .3

 5 4 3 2 1 بأحجام مختلفة كميات إنتاجلدى الشركة القدرة على تجهيز   .4
 5 4 3 2 1 القدرة على دخول االسواق الجديدةلدى الشركة   .5

 خامساً: اإلبداع

 5 4 3 2 1 تشجع الشركة األفكار الجديدة  .1

 5 4 3 2 1 طرق جديدة إلنتاج المنتجاتتبحث الشركة عن   .2

 5 4 3 2 1 المرتجعةمن المنتجات  لالستفادةمتقدمة طرق سعى الشركة إليجاد ت  .3

 5 4 3 2 1 يسعى قسم البحث والتطوير إليجاد حلول مناسبة للمشاكل بطريقة مبدعة  .4

 5 4 3 2 1 تطبق الشركة أساليب إبداعية في الدعاية لمنتجاتها  .5
 

 أقدر إهتمامكم وأشكركم جزيل الشكر
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 (2)ملحق رقم 

 ماء محكمين اإلستبانةأس

 الجامعة أسماء المحكمين الرقم
 جامعة الشرق األوسط األستاذ الدكتور محمد النعيمي 1.
 جامعة الشرق األوسط األستاذ الدكتور ليث الربيعي .2
 جامعة الشرق األوسط الدكتور علي عباس .3
 جامعة الشرق األوسط الدكتور أحمد علي صالح .4
 جامعة الشرق األوسط لصالحيالدكتور نضال ا .5
 جامعة الشرق األوسط الدكتور أمجد طويقات .6
 جامعة الشرق األوسط سالمة الدكتورة هنادي .7
 الجامعة األردنية طالب محمد وراد الدكتور .8
 الجامعة األردنية أيمن عبداهلل الدكتور .9

 جامعة عمان األهلية أسعد حميد العلي الدكتور 10.
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 (3)رقم ملحق 

كتاب تسهيل مهمة الباحث من الجامعة
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 (9(ملحق رقم 

 أسماء الشركات التي تمثل مجتمع وعينة الدراسة

 غرفة صناعة عمان

 منشأت صناعة األلبان في العاصمة عمان

 الموقع إسم المنشأة
 رقم الهاتف

 المصنع/اإلدارة
 الكيان القانوني

شركة صبحي جبري  .0

 واوالده

العاصمة/الجامعة/

 ع العلي وخلداتال
مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

العاصمة/الجامعة/

 تالع العلي وخلدا
مـــوقـــــــع 

  اإلدارة :

2210211-12/  

2210211-12  

ذات المسؤولية 

 المحدودة

شركة المروج لصناعة  .6

 االلبان ومشتقاتها

العاصمة/الجامعة/

 صويلح
مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

الجامعة/العاصمة/

 صويلح
مـــوقـــــــــــــــ

 ــع اإلدارة :
 

2725102-12/  

2725102-12  

ذات المسؤولية 

 المحدودة

شركة البان المزرعة  .3

 لتصنيع المواد الغذائية

العاصمة/القويسمة

/ام قصير 

 والمقابلين

مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

العاصمة/القويسمة

/ام قصير 

 والمقابلين

ـــــــــــمـــوقــــ

 ــع اإلدارة :
 

2511020-12/  

2511020-12  

ذات المسؤولية 

 المحدودة

مصنع نواعير حماه  .4

لتصنيع االلبان 

 واالجبان

العاصمة/الموقر/

 النقبرة

مــــوقـــــــع 

المـــصنــــــع

: 

العاصمة/الموقر/

 النقبرة
مـــوقـــــــــــــ

  ــــع اإلدارة :

2221919-29/  

1122021-21  
 رديةف

مصنع يوسف عبد  .5

 الحميد لالجبان

العاصمة/الجيزة/ا

 لجيزة
مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

العاصمة/الجيزة/ا

 لجيزة
مـــوقــــــــــــــ

  ـــع اإلدارة :

2252219-12/  

2252219-29  
 فردية

الشركة المثاليه  .2

 لمنتجات االلبان

العاصمة/سحاب/

 سحاب
مــــوقـــــــع 

 ــــع:المـــصنــ

العاصمة/قصبة 

 عمان/العبدلي
مـــوقـــــــــــــــ

  ــع اإلدارة :

2152225-12/  

2291251-12  

ذات المسؤولية 

 المحدودة

مصنع البان و اجبان  .7

 مروج ضبعه

العاصمة/القويسمة

/القويسمة 

 والجويدة

مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

العاصمة/القويسمة

/القويسمة 

 والجويدة

قـــــــــــــــمـــو

 ــع اإلدارة :
 

2022225-12/  

2011729-29  

ذات المسؤولية 

 المحدودة

 البان حارتنا .8

العاصمة/القويسم

ة/خريبة السوق 

 وجاو

مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

2051119-

12 

2001002-

29  

 تضامن
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العاصمة/القويسم

ة/خريبة السوق 

 وجاو

مـــوقــــــــــــــ

 ـــع اإلدارة :
 

شركة ربوع االردن  .9

 لاللبان

العاصمة/وادي 

 السير/مرج الحمام
مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

العاصمة/وادي 

 السير/مرج الحمام
مـــوقـــــــــــــــ

 ــع اإلدارة :
 

2221222-

22 

2292229-

22 
 

ذات المسؤولية 

 المحدودة

 البان قوليا .01

العاصمة/الجامعة

 /صويلح
ــــع مــــوقـــ

 المـــصنــــــع:

العاصمة/الجامعة

 /صويلح
مـــوقـــــــــــــ

  ــــع اإلدارة :

2725122-

12 

2121002-

21  

 توصية بسيطة

شركة الريم لصناعة  .00

االلبان واالجبان 

 ومشتقاتها

العاصمة/ماركا/م

 اركا
مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

العاصمة/ماركا/م

 اركا
ــــمـــوقــــــــــ

 ـــع اإلدارة :
 

2111551-

12 

2111922-

29  

ذات المسؤولية 

 المحدودة

شركة الجذور  .06

 للصناعات الغذائية

العاصمة/ماركا/

 ماركا

مــــوقـــــــع 

المـــصنــــــع

: 

العاصمة/ماركا/

 ماركا
مـــوقـــــــــــــ

  ــــع اإلدارة :

2191122-

12 

2191122-

12  

ذات المسؤولية 

 دةالمحدو

 الثنية لصناعة االلبان .03

العاصمة/الجيزة/ا

 لزميلة
مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

العاصمة/الجيزة/ا

 لزميلة
مـــوقــــــــــــــ

  ـــع اإلدارة :

2202111-

22 

2229572-

29  

 تضامن

شركة النخيل لصناعة  .04

 االلبان

العاصمة/القويسم

ة/القويسمة 

 والجويدة

مــــوقـــــــع 

 ـــصنــــــع:الم

العاصمة/القويسم

ة/القويسمة 

 والجويدة

مـــوقــــــــــــــ

 ـــع اإلدارة :
 

9992209-

29 

2922295-

29  

ذات المسؤولية 

 المحدودة

مصنع رائد التميمي  .05

 لاللبان

العاصمة/سحاب/

 سحاب
مــــوقـــــــع 

 المـــصنــــــع:

العاصمة/سحاب/

 سحاب
مـــوقــــــــــــــ

  اإلدارة : ـــع

2292102-

29 

2292102-

29  

 فردية

 


