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رشكر وتقدي  
ن منَّ اهلل علي ، فبعد أالصادق االمين الرحيم والصالة والسالم على نبيه بسم اهلل الرحمن

نان الى أستاذي تمام كتابة رسالتي هذه، ال يسعني إال ان اتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتإب
 الفاضل الدكتور إسعود المحاميد الذي اشرف على هذه الرسالة، وما قدمه من أراء

ل الشكر رشادات سديدة ساهمت في اخراج هذه الرسالة الى حيز الوجود كما اتقدم بجزيا  و 
الوسط قسم أدارة االعمال وأالعمال االلكترونية في جامعة الشرق اوالعرفان الى أساتذة 

 الذين لم يتوانوا عن تقديم النصح والمشورة واألراء العلمية القيمة.
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ءهدااإل  
ذا كهدية قد ال اجد الكلمات التي تعبر عن فرحتي اليوم في اهدائك جهدي المتواضع ه

لل اهلل في عمرك يا أمي الغالية امتواضعه تحمل في اسطرها دعواتك لي اط ى والدي وا 

خواني وأصدقائي وكل زمالئي  كل من يدعو لي بالخير.لو وا   
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دور الوسيط التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد: إختبار الأثر العالقات 
 لتشارك المعلومات وجودة المعلومات في شركة فاين

ريم صالح محمد أقرع :ةعداد الطالبإ  

فشراإ  

 الدكتور اسعود المحاميد

 الملخص باللغة بالعربية

البينية في أداء سلسلة التوريد كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر العالقات التنظيمية     
هدفت الدراسة إلى إختبار الدور الوسيط لتشارك المعلومات وجودة المعلومات في أثر العالقات 

( 266التنظيمية، وطبقت الدراسة في شركة فاين لصناعة الورق الصحي،  وتم جمع البيانات بعدد )
ستخدم1336من العاملين في الشركة من المجموع  ) ت الباحثة أساليب إحصائية متعددة منها (، وا 

ختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بالمتغير  نمذجة المعادالت البنائية إلختبار صالحية نموذج الدراسة وا 
الوسيط، وتحليل اإلنحدار المتعدد المتدرج إلختبار دخول المتغيرات المستقلة في معادلة التنبؤ بالمتغير 

عتمدت منهجية هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى مجموعة  التابع. وا 
للعالقات  إحصائية وجود أثر ذو داللة من النتائج التي أسهمت في حل مشكلة الدراسة ومنها،

التنظيمية البينية المتمثلة بالثقة في شركاء سلسلة التوريد والرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد 
ووجود أثر ذو داللة إحصائية لتشارك المعلومات بين أعضاء سلسلة التوريد  ة التوريد،في أداء سلسل

على مديري شركة فاين ضمان أعلى مستوى من الثقة بينها  في أداء سلسلة التوريد.وأوصت الدراسة أنه
أعضاء وبين شركاء سلسلة التوريد اآلخرين لما له من أثر مهم في تسهيل تشارك المعلومات بين كافة 

أنموذج الدراسة على قطاعات صناعية أخرى  قتطب ويمكن للدراسات المستقبلية أن سلسلة التوريد،
 )كالصناعات الغذائية والكيماوية واالستخراجية وغيرها(.للتحقق من مصداقية النموذج

ت.: العالقات التنظيمية البينية، أداء سلسلة التوريد، تشارك المعلوماالكلمات المفتاحية  
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Abstract 

       This study aims to identify the impact of inter-organizational  relationships of supply 

chain performance, testing the intermediary role of information sharing and information 

quality  on the impact of inter-organizational relationships. the study was applied in a Fine 

Hygienic Paper, data were collected by number (206) employees in the company of origin 

(1330), the researcher used statistical methods of structural equation modeling to test the 

validity of the study sample and test hypotheses of the study on the intermediary variable, 

and multiple regression analysis interns to test entry independent variables equation to 

predict the dependent variable. Methodology of this study adopted a descriptive analytical 

study to a set of results that contributed to the solution of the problem study, statistically 

significant effect for the interlayer of inter-organizational relationships in supply chain 

partners and shared vision among members of the supply chain in supply chain 

performance, and statistically significant effect of sharing information among the members 

of the supply chain in the supply chain performance. The study recommended that the 

directors of the company in ensuring the highest level of confidence between them and 

other supply chain partners because of its significant impact in facilitating information 

sharing among all members of the supply chain and future studies can apply model study 

on other industrial sectors to verify the authenticity of your form (such as food and 

chemical industries, extractive and other). 

 Keywords: inter organizational relationships, supply chain performance, information 

sharing
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:المقدمة (  1_1 ) 

البيئة المحيطة بمنظمات األعمال في ظل عولمة العصر وتقدم التكنولوجيا وسرعة التغيرات في     

للتطلع نحو  في تحقيق أهدافها وتساعدها أيضا أصبحت سالسل التوريد ظاهرة مهمة تساعد المنظمة

نتيجة لوجود عالقات تربط الشركاء والموردين  إستغالل فرص خارجية سواء محليا أو إقليميا أو عالميا،

نما س فقط للمنافسة على مستوى المنظمة فحس، ليداخل السلسلة إذ يمنحها عامل قوةوالعمالء  ب بل وا 

 .سالسل التوريدفي فسة على مستوى المنا

والخدمة رتبطة بالحصول على المنتج ، فإن التحديات المت تتطلع للمنافسة العالميةالمنظما فأصبحت  

بإعتبار  تبدأ، مما جعل المنظمات اسب والمكان المناسب وبتكلفة أقليجب أن تتوفر في الوقت المن

 (.2614)المناصير، لتطوير وتحسين الكفاءة داخل المنظمة ذلك غير كاف  

 وهذا يرتبط معنظمات مالعمالء وكسبهم يعد هدف رئيسي لكثير من ال ن إرضاءإف عالوة على ذلك،  

، وكما يرتبط إرتفاع مستوى تشارك المعلومات يجابياإلشكل الذلك ب الذي يساهم فيتشارك المعلومات 

رتفاع معدل تلبية الطلبات  بأقصر مدة   اإلجماليةمع إنخفاض التكلفة   Lin & Liوقت طلب)وا 

,2006.) 

ألنه يؤدي إلى  ،أن تشارك المعلومات هو المهم، الى Jarrel(1998)أشار باإلضافة إلى ذلك،   

داء سلسلة أفي تأثيرها على وتكمن األهمية  ،سلسلة التوريدمستويات عالية من التكامل في أنشطة 

عتمادها على ما هية المعلومات المشتركة ومتى وكيف تمت   ، وتشيرمن مشاركتها ومع التوريد وا 
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ل ، تزامهم وتشارك الرؤيا فيما بينهمالعالقات التنظيمية البينية إلى درجة عالية من الثقة بين الشركاء وا 

بين الموردين  إستغاللها وتعزيزها بوجود تفاعل يمكن غير ملموسة في المنظماتووجودها كأصول 

 وتعاونهم باإلفصاح عن المعلومات والعمالء من خالل وجود مصالح ورؤيا مشتركة فيما بين الطرفين

)الطراونة تقديم الخدمة والمنتج داخل سلسلة التوريدداء أ تعمل في تحسين التي

 (.2615والشالش،

اخل سلسلة التوريد حاجة إلقامة عالقات قوية مبنية على الثقة بين الشركاء د على ذلك هناكعالوة 

ت فيما بينهم لتحقيق هدف تشارك المعلومالعلى المدى البعيد لتحقيق عالقات فعالة  واإللتزام بها

ول قاعدة بيانات مهمة كأصوأصبحت تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهما في توفير ، المنظمة

التوريد سلسلة للمنظمات يمكن إستغاللها فهي حل من حلول تشارك المعلومات وجودة المعلومات في 

.(Lin&Li 2006) 

ال اإللكترونية التي أصبحت تلعب دورا مهما في إيجاد حلول للشركات ومنظمات األعمإلى جانب   

ستخدام أفضل لألصول وتحقيقفي األعمال  ن ميزة تنافسية تمكنهم م تحقيق عوائد كبيرة للمالك وا 

ضل الخدمات لهم وسرعة قاعدة عمالئهم وتقديم أف حجم، وزيادة الوصول لألسواق العالمية بسرعة

 .(2666)الرفاعي، تعامل معهمالاإلستجابة في 

في  بين الشركاءالعالقات التنظيمية  توطيد جاءت فكرة هذا البحث من أهمية المعلومات في وأخراً  

لتحقيق التوازن في وقت التسليم  وتوظيفها إلستفادة منهاااألعمال وتشاركها فيما بينهم و  منظمات

ستخدام األصول وسرعة التفاعل معهم باألنشطة إلنجاز العمل  نتاجوطلبيات العمالء لتدفق المواد لإل وا 
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تخاذ القرارات وتقوية العالقات مع الموردين والعمالء و سواء الملموسة أو الغير ملموسة بشكل أفضل  ا 

في سلسلة التوريد مما يمكن سلسلة التوريد في قدرتها  أكبر بصورة أسرع وتحقيق نمو للربحية بشكل

ية ت المحلسفي األسواق لي ية أكثر والمنافسة على مستوى عال  على التكامل والعمل فيها بكفاءة وفاعل

نما العالمية وبكل قوة )الجرا  (.2614يحي،فقط وا 

:وأسئلتها الدراسة. مشكلة 0.6  

التعرف المعنين في سلسلة التوريد واإلنتاج في المصنع تم  لشركة فاين المدراء من خالل مقابلة     

أن لديهم مشكلة في التعرف  وريد وأهمهاتعلى طبيعة العمل والمشاكل التي تواجههم في آداء سلسلة ال

وتبين أن هناك  ،التي يحتاجونها من الموردينولية للمواد األ )اللوجستية(على أسباب تأخر الطلبيات

حلقة مفقودة بين الشركاء وتتمثل في نسبة الحصول على المعلومات الالزمة من الموردين إلتمام 

المشاكل بالعديد من الدراسات السابقة فيما يتعلق  على وباالعتمادعمليات اإلنتاج بإنسيابية وسهولة، 

وريد فقد تبين أن هنالك العديد من المشاكل اهمها وقت التسليم، تواجه المنظمات في سلسة التالتي  

( Bachmann & Inkpen, 2011(،)2616)جواد،، وتشارك المعلومات والعالقاتالمرونة واالستجابة

 (.2613)العاني، 

 في أداء سلسلة التوريد تسعى هذه الدراسة الى التعرف على أثر العالقات التنظيمية البينية  وعليه

ولتحقيق هذا الغرض ستحاول  العاملينمن وجهة نظر شارك المعلومات وجودة المعلومات بوجود ت

 الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
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)ثقــــة الشــــركاء فــــي سلســــلة التوريــــد، اإللتــــزام، يــــة البينيــــة بأبعادهــــا مجتمعــــة مــــا أثــــر العالقــــات التنظيم .1

 ؟في شركة فاين اتالمعلوم تشاركتشارك الرؤيا بين الشركاء( في 

أثــــــــــــر العالقــــــــــــات التنظيميــــــــــــة البينيــــــــــــة بأبعادهــــــــــــا مجتمعــــــــــــة )ثقــــــــــــة الشــــــــــــركاء فــــــــــــي سلســــــــــــلة  مــــــــــــا .2

 ؟ات في شركة فاينالتوريد،اإللتزام،تشارك الرؤيا بين الشركاء( في جودة المعلوم

 ؟كة فاينما أثر تشارك المعلومات في أداء سلسلة التوريد في شر  .3

 ؟التوريد في شركة فاينداء سلسلة أما أثر جودة المعلومات في  .4

ما أثر العالقات التنظيمية البينية بأبعادها مجتمعة )ثقة الشركاء في سلسلة التوريد، اإللتزام، تشارك  .5

 ؟ر وسيط في شركة فاينالمعلومات كمتغي تشاركداء سلسلة التوريد بوجود أالرؤيا بين الشركاء( في 

عادها مجتمعة )ثقة الشركاء في سلسلة التوريد، اإللتزام، تشارك ما أثر العالقات التنظيمية البينية بأب .6

 ؟فاينداء سلسلة التوريد بوجود جودة المعلومات كمتغير وسيط في شركة أالرؤيا بين الشركاء( في 

ما أثر العالقات التنظيمية البينية بأبعادها مجتمعة )ثقة الشركاء في سلسلة التوريد، اإللتزام، تشارك  .5

 ؟في شركة فاينداء سلسلة التوريد أالشركاء( في  الرؤيا بين

 الدراسة: أهداف 1.3.

فــــــي أداء أثــــــر العالقــــــات التنظيميــــــة البينيــــــة  بيــــــان إن الهــــــدف مــــــن هــــــذه الدراســــــة يتمثــــــل فــــــي 

 في شركة فاين.كمتغيرات وسيطة التوريد بوجود تشارك المعلومات وجودة المعلومات سلسلة 
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 يلي : ويمكن تلخيص أهداف الدراسة بما

أثـــــــر العالقـــــــات التنظيميـــــــة البينيـــــــة بأبعادهـــــــا مجتمعـــــــة  )ثقـــــــة الشـــــــركاء فـــــــي سلســـــــلة  إلـــــــىالتعـــــــرف   .1

 .معلومات في شركة فاينال تشاركالتوريد، اإللتزام، تشارك الرؤيا بين الشركاء( في 

أثــــــــر العالقــــــــات التنظيميــــــــة البينيــــــــة بأبعادهــــــــا مجتمعــــــــة )ثقــــــــة الشــــــــركاء فــــــــي سلســــــــلة  إلــــــــىالتعــــــــرف  .2

 .في شركة فاينالتوريد،اإللتزام،تشارك الرؤيا بين الشركاء( في جودة المعلومات 

 .التوريد في شركة فاينأثر تشارك المعلومات في أداء سلسلة  إلىالتعرف  .3

 .التوريد في شركة فاينداء سلسلة أأثر جودة المعلومات في  إلىالتعرف  .4

ــــىالتعــــرف  .5 ــــد،  إل ــــة بأبعادهــــا مجتمعــــة )ثقــــة الشــــركاء فــــي سلســــلة التوري ــــة البيني أثــــر العالقــــات التنظيمي

يـــــر المعلومـــــات كمتغ تشـــــاركداء سلســـــلة التوريـــــد بوجـــــود أاإللتـــــزام، تشـــــارك الرؤيـــــا بـــــين الشـــــركاء( فـــــي 

 .وسيط في شركة فاين

ــــىالتعــــرف  .6 ــــة البين إل ــــد، أثــــر العالقــــات التنظيمي ــــة بأبعادهــــا مجتمعــــة )ثقــــة الشــــركاء فــــي سلســــلة التوري ي

ـــــا بـــــين الشـــــركاء( فـــــي  ـــــد بوجـــــود جـــــودة المعلومـــــات كمتغأاإللتـــــزام، تشـــــارك الرؤي ـــــر داء سلســـــلة التوري ي

 .وسيط في شركة فاين

أثر العالقات التنظيمية البينية بأبعادها مجتمعة )ثقة الشركاء في سلسلة التوريد، اإللتزام،  إلىالتعرف  .5

 .شركة فاينداء سلسلة التوريد في أارك الرؤيا بين الشركاء( في تش

 أهمية الدراسة: .0.4
جـــــود و بـــــين الشـــــركاء للمعلومـــــات لتبـــــادل وتشـــــارك وجـــــود  بضـــــرورة هـــــذه الدراســـــة  أهميـــــةتكمـــــن       

المــــــوردين اإللتـــــزام وتشـــــارك الرؤيــــــا بـــــين و علـــــى الثقــــــة  قائمــــــة ،تجمــــــع فيمـــــا بيـــــنهم تنظيميـــــةعالقـــــات 
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ســــــــتخدامها لتســــــــخير طاقــــــــات داخــــــــل المنظمــــــــات  والشــــــــركاء إلنجــــــــاز العمــــــــل  ويمكــــــــن إســــــــتغاللها وا 

ــــاج إل واألنشــــطة القائمــــة ــــديم خدمــــة نت ــــتج وتق ــــاءة و للعمــــالء من ــــأكثر كف ــــةب ــــى مســــتوى سلســــلة  فاعلي عل

 .التوريد

ة صـــــناعكة فـــــاين لظمـــــات األعمـــــال  كشـــــر حيـــــث تســـــتهدف هـــــذه الدراســـــة شـــــريحة مهمـــــة مـــــن من      

وبنــــاءًا علــــى ذلــــك فهــــي تتعامــــل علــــى مــــواد أوليــــة الصــــنع  تهاتعتمــــد فــــي صــــناع التــــيالــــورق الصــــحي 

ـــــد تمكـــــنهم فـــــي إيجـــــاد طـــــرق لتمكـــــين المنظمـــــة مـــــن  ـــــة ق ـــــربطهم عالقـــــات تنظيمي مـــــع عـــــدة مـــــوردين ت

تــــوفير مـــــا تحتاجــــه مـــــن مـــــواد أوليــــة ومعلومـــــات تمكـــــنهم مــــن التنســـــيق وتكامـــــل األنشــــطة فيمـــــا بيـــــنهم 

 ذه الدراســـــة معلومـــــات ونتـــــائج تمكـــــنحيـــــث ســـــتوفر هــــخاصــــة بهـــــم بوالرقــــي فـــــي أداء سســـــلة التوريـــــد ال

ــــة ــــى أمــــن  الباحث ــــةالتعــــرف عل ــــة البيني ــــد ثــــر العالقــــات التنظيمي بوجــــود تشــــارك  فــــي أداء سلســــلة التوري

 .(Lin &Li, 2006)في شركة فاين كمتغيرات وسيطة المعلومات ةالمعلومات وجود

فرضيات الدراسة:   .0.5 

:األولى الفرضية الرئيسة  

H01:  مستوى  عند على أداء سلسلة التوريدللعالقات التنظيمية البينية  ذو داللة إحصائيةال يوجد أثر
 (.α≤0.05 ) الداللة المعنوية

 :الثانية الفرضية الرئيسة

H02: مستوى  عند المعلومات تشارك علىللعالقات التنظيمية البينية  ذو داللة إحصائية ال يوجد أثر

 (.α≤0.05) الداللة المعنوية
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 :الثالثة الفرضية الرئيسة

H03: مستوى عند  للعالقات التنظيمية البينية على جودة المعلومات ذو داللة إحصائية ال يوجد أثر

 (.α≤0.05) الداللة المعنوية

:الرابعة الفرضية الرئيسة  

H04: مستوى الداللة عند  اداء سلسلة التوريد على المعلومات لتشارك ذو داللة إحصائية ال يوجد أثر

 (.α≤0.05) المعنوية

:الخامسة الفرضية الرئيسة   

H05:  مستوى الداللة  عند على أداء سلسلة التوريد لجودة المعلومات ذو داللة إحصائيةال يوجد أثر
 (.α≤0.05 ) المعنوية

:السادسة الفرضية الرئيسة  

H06:  من خالل على أداء سلسلة التوريد البينيةللعالقات التنظيمية  ذو داللة إحصائيةال يوجد أثر 
 (.α≤0.05) مستوى الداللة المعنوية عند المعلومات تشارك

:السابعة الفرضية الرئيسة  

H07من خالل  على أداء سلسلة التوريد البينيةللعالقات التنظيمية  ذو داللة إحصائية : ال يوجد أثر
 (.α≤0.05) مستوى الداللة المعنوية عندجودة المعلومات 
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 أنموذج الدراسة: 2.0

 

 التابع المتغير          المتغيرات الوسيطة                              المتغيرات المستقلة

 

 

بناء على ما يلي، أبعاد العالقات التنظييمية البينية وذج باإلعتماد على الدراسات السابقة متم بناء الن

وتشارك المعلومات وجودة المعلومات باإلستناد على دراسة  (Lin&Li, 2006) باإلستناد على دراسة

(Lin&li,  2006( وأداء سلسلة التوريد وأبعادها باإلستناد على دراسة )Vanichchinchai,2014). 

0 - 0الشكل   
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ة. حدود الدراس0.1  

 .شركة فاينالمدينة الصناعية سحاب عمان  األردن :الحدود المكانية

والفصل الدراسي األول  2015سيتم إجراء هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام  الحدود الزمانية:

26152016/. 

 .في شركة فاين العاملينفقط  تتناولالدراسة  ان الحدود البشرية في هذه: الحدود البشرية

 (Lin & Li, 2006يمية البينية باإلستناد على دراسة )العالقات التنظاد أبعاد إعدتم  الحدود العلمية:

وأداء سلسلة التوريد  (Lin & Li, 2006)ة المعلومات باإلستناد على دراسةوتشارك المعلومات وجود

 .(Vanichchinchai,2014وأبعادها باإلستناد على دراسة )

 . محددات الدراسة 0.1

 يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باألتي:

 الباحثة.دالالت صدق وثبات أداة الدراسة التي ستعدها  .1

 عينة الدراسة والمجتمع المسحوبة منه. .2
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 :واإلجرائية المفاهيميةالمصطلحات  1.9. .3

 :(Inter-organizational relationshipالعالقات التنظيمية البينية )

العالقة أيضا  كما وتعتبرهي درجة من الثقة واإللتزام ومشاركة الرؤيا بين الشركاء الموردين  

التي من شأنها تعزيز اء وشركالمشاركين في سلسلة التوريد من موردين وعمالء جميع التي تتم بين 

والتي تهتم بتطوير بيئة األعمال باإلتصال التواصل وزيادة تبادل المعلومات الحساسة مع الموردين 

مستويات المخزون، والجداول تحديد وضع خطط اإلنتاج، و في لتمكين الشركات الداخلية من المشاركة 

، وتعرف إجرائيا بالدرجة التي فيما بينهم ية الصحيحة للتسليم وحتى في تطوير المنتجات المشتركةالزمن

 .إستبانة العالقات التنظيمية البينية التي ستعدها الباحثة على فقرات يحصل عليها المستجيب

 (:Trust in trading partnersثقة الشركاء في سلسلة التوريد )

وهي من أهم  ممن تتوفر فيهم الثقة ينواحد من الشركاء الموثوق ك تجاريهي إعتماد شري  
العوامل الموجودة بين الشركاء األكثر إنتاجية ويمكن لألطراف في سلسلة التوريد الموثوقين إيجاد طرق 

يز السلوكيات اإليجابية فيما بينهم الثقة تحفوتعد لحل صعوبات العمل مثل الصراعات وقلة الربحية 
إستبانة ثقة الشركاء على فقرات ، وتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب لالعم إلنجاز

 في سلسلة التوريد التي ستعدها الباحثة.

  (:Commitment of trading partners) إلتزام الشركاء في سلسلة التوريد

نية وتتضمن  بينهمثيق وتوطيد العالقات فيما رغبة الموردين والمشترين في بذل جهد اكبر لتو  

ستعدادهم لإلستثمار في الموارد وتعرف إجرائيا بالدرجة  ،كل طرف في الحفاظ على إستمرارية العالقة وا 



11 

 

إستبانة إلتزام الشركاء في سلسلة التوريد التي ستعدها على فقرات التي يحصل عليها المستجيب 

  الباحثة.

  (:Shared vision between trading partnersتشارك الرؤيا بين الشركاء )

وبالتالي   شركاء التجاريينهي درجة من التشابه في نمط من القيم المشتركة والمعتقدات بين ال 

فهي رؤية مشتركة بمقدار ما يتمتع به الشركاء من سلوكيات ومعتقدات وسياسات مشتركة بينهم سواء 

وتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل  ،غير مناسبة صواب أو خطأ كانت مهمة أو غير مهمة مناسبة أو

 .إستبانة تشارك الرؤيا بين الشركاء التي ستعدها الباحثة على فقرات عليها المستجيب

 (:Information sharingتشارك المعلومات )

هي عملية نقل وتبادل المعلومات واألفكار والمهارات والخبرات وطرح المشكالت والتساؤالت  

 نمنظمات األعمال وخارجيا بين الموردين بالطرق التكنولوجية الحديثة لضما داخليا بين العاملين في

وتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها ، بالكفاءة والفاعلية المخطط لها إستمرارية األعمال

 إستبانة تشارك المعلومات التي ستعدها الباحثة. على فقرات المستجيب

 :(Flexibilityالمرونة )

سرعة إستجابة سلسلة التوريد للمتغيرات البيئية المحيطة في الوقت والكلفة المناسبة ويكون   

ذلك من خالل وجود هيكل تنظيمي مرن وعالقات تتسم بالثقة المتبادلة مع الموردين لتوفير إحتياجات 

التي يحصل ، وتعرف إجرائيا بالدرجة في الزمن المناسب والسعر المناسبالشركة من المواد األولية 

 .إستبانة المرونة التي ستعدها الباحثةعلى فقرات عليها المستجيب 
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 :(performanceاآلداء )

ن عامة هي النتيجة النهائية ألعمال المنظمة والشركة التي تتحقق من خالل تكامل جهود العاملي    

إستبانة  على فقرات المستجيبوتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها  ،في أداء مهماتهم الوظيفية

 .اآلداء التي ستعدها الباحثة

 : (supply chainسلسلة التوريد )

 المنظمات معتقوم بها مجموعة من  والخدمات التيهي مجموعة من األنشطة والوظائف  

تج أو الخدمة حيث يبدأ التتابع للمنتصنيع البعض والتي يتم تضمينها في اإلنتاج والتسليم والبعضها 

جزئة مرورا بالمصنعين ومن ثم الموزعين وتجار الجملة وتجار التالموردين الرئيسيين للمواد األولية  من

 على فقرات ، وتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المستجيبيوصوال إلى المستهلك النهائ

 .إستبانة سلسلة التوريد التي ستعدها الباحثة

  :responsiveness)اإلستجابة )

في  بيع وشراء المواد وقدرة المنظمات هي سرعة التفاعل النشط مع متطلبات العمالء في       

، وتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها إلنجاز العملالتعاون والتوافق بين الوظائف والقدرات 

 .إستبانة اإلستجابة التي ستعدها الباحثة على فقرات المستجيب
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  (:relationships) العالقات

تشير إلى قوة العالقة بين الشركة والموردين وقدرة الشركة على تحديد ما هي المنتجات والخدمات     
 على فقرات وتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب ،لتي يطلبها العمالء وتلبيتها لهما

 .العالقات التي ستعدها الباحثةإستبانة 

 :(information quality)جودة المعلومات 

لى المنظمة بشكل عامقيمة إلى اللذين يهي الدرجة التي تقدم بها المعلومات         ، ستخدمونها وا 

جودة المعلومات التي ستعدها على فقرات إستبانة وتعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب 

 .الباحثة
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة النظرياألدب 

 

 للدراسة.النظري ر اإلطا  2.1.

 الدراسات السابقة. 2.2. 
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  :تمهيد

المنظمات تبحث  ،منظمات األعمالفي البيئة الخارجية والمحيطة ب نظرا للتغيرات السريعة       

فتكون هناك عالقات متبادلة بين  ،لى أكمل وجه بكفاءة وفاعلية أكبرعلتعزيز أنشطتها والقيام بالعمل 

لتحقيق هدف المنظمة في إنتاج المنتج وتقديم الخدمة  ،ين والشركاء في سالسل التوريدمختلف المورد

، وفي هذا الفصل إستوحت الباحثة من خالل الدراسات السابقة للعمالء بالشكل الذي يرضي الطرفين

بموضوع الدراسة مجموعة من الفقرات تساعد القارئ على فهم متغيرات الدراسة وترسيخ فكرة التي تعلق 

 .البحث

 العالقات التنظيمية البينية :

درجة من الثقة واإللتزام ومشاركة الرؤيا بين الشركاء  تعرف العالقات التنظيمية البينية على أنها      

العالقة التي تتم بين جميع المشاركين في سلسلة التوريد من موردين أيضا  كما وتعتبرالموردين 

والتي وعمالء وشركاء التي من شأنها تعزيز التواصل وزيادة تبادل المعلومات الحساسة مع الموردين 

تهتم بتطوير بيئة األعمال باإلتصال لتمكين الشركات الداخلية من المشاركة في وضع خطط اإلنتاج، 

ات المخزون، والجداول الزمنية الصحيحة للتسليم وحتى في تطوير المنتجات المشتركة وتحديد مستوي

 .(li & Lin, 2006) فيما بينهم

الخطر الناجم يجب أن تكون العالقات فيما بينهم معززة بالثقة واإللتزام وتشارك الرؤيا للحد من       

المعلومات وجودتها وبناء المنظمات عن عدم اإلستقرار البيئي ولخلق دافع لدى الشركاء لتشارك 

 .تعود بالمنفعة لدى جميع األطراف التجاريين ية شراكة طويلة األمد مع الشركاءإلستراتيج
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( على أنها العالقات بين الموردين وهي إتباع منهج شامل إلدارة العالقات Rouse, 2015وعرفتها)

دارة التفاعالت والمعامالت بين المنظمات  التي توفر السلع والخدمات وهي تدعي إلى مع الشركاء وا 

 زيادة فاعلية العمليات التجارية بين المنزمة المعنية وموردينها. 

( إلى أن التعامل مع شركاء متعددين هو أحد إستراتيجيات heizer&render,2008يشير)و         

شريك على أساس سلسلة التوريد حيث يكون التعامل معهم على أساس تنافسي بحيث يتم إختيار ال

 & Russellالعرض األقل سعرا وال تهدف الشركة هنا إلى عالقات شراكة طويلة األمد ويؤيدان )

taylor, 2003 هذا الرأي إذ يشير إلى أن العالقة هنا محددة بفترة الشراء ويتم إختيار )

( فيرى أن reid&sanders,2002الشريك)المجهز( على أساس السعر وزمن التسليم المتفق عليه، أما)

العالقة مع المورد لها مزايا عدة مثل التخفيف من خطورة تعرض أحد المجهزين إلى مشكالت في 

التوريد وكذلك فإن تعدد المجهزين يوفر مرونة في مواجهة الطلب العالي على المواد إال أن الباحثين 

تتعامل مع عدد من يرون أن الشركة التي تهدف إلى تكامل سلسلة توريدها من األفضل لها أن 

الموردين القليلين الموثوقين. بحيث يتمحور التجهيز في سالسل التوريد إلى إستراتيجيتين 

ستراتيجية المجهزين القليلين  ففي هذا البحث الخاص بشركة  هما:إستراتيجية المجهزين المتعددين، وا 

إستراتيجية الموردين  فاين من مجموعة نقل التي تتعامل مع موردين من داخل المجموعة فسنذكر

 القليلين.

( إلى ان الشركات في الماضي كانت تعتمد على مجهزين متعددين Russell&taylor,2000إذ يشير)

وذلك لعدم وجود ميزات من اإلكتفاء بمجهز واحد وذلك ألن الشركة ترى أن األداء الضعيف لمجهز 

واحد مثل عدم القدرة على تلبية جدولة التسليم وكذلك الجودة الرديئة لبعض الدفعات أو خروج المجهز 
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ر ذلك على الزبون سيكون أقل بوجود مجهزين آخرين، ويرى الباحثان أن التوجه خارج السوق فإن تأثي

نحو المجهز الواحد وعدد محدودا جدا من المجهزين وهو ثمرة تطبيق إدارة الجودة الشاملة  وهو مدخل 

ذا  حديث في التوريد يجعل الشركة أكثر سيطرة على أداء المجهز من ناحية الجودة وزمن التسليم وا 

نها تدخل مع المجهز بعالقات شراكة ويصبح تلك حصة كبيرة في أعمال مجهزها فإالشركة تم كانت

 المجهز جزءًا من سلسلة تجهيزها وهذا يعني إتفاقيات شراء طويلة األمد مع المجهز.

إلى أن العالقة مع عدد محدد من المجهزين يتضمن عالقات  ا( فقد أشار heizer&render,2001أما)

الواسعة للشركة ورؤيتها  مع الشركة الزبونة وبالشكل الذي يجعل المورد أكثر فهما لألهدافطويلة األمد 

لية وزبونها النهائي، ويرى الباحثان أن التعامل مع المورد الواحد أو عدد محدود من الموردين المستقب

ثمر من منحنى التعلم الذي ييمكن أن يخلق قيمة من خالل إمتالكهم ميزات الحجم اإلقتصادي و 

نتاج منخ ن دعم المجهز الواحد للشركة الزبونة من خالل إلتزامه بتجهيز المواد فمعامالت وا  ضين ، وا 

والمكونات المطلوبة سيطور العالقة بينهما ويعزز اإلتصال ويعمل على التنسيق ما بين قيم وثقافات 

ر الشريك عالية جدًا وقد كال الطرفين مما يعزز الشراكة بينهما وهذا يؤدي إلى أن تكون كلف تغيي

 يؤدي ذلك أحيانا إلى أن يكون كل طرف أسيرا لآلخر.

( على العالقة التي تحكم الشركة والشريك krajewski&rizman,2005فقد أطلق الباحثان)       

بالتوجه التعاوني إذ يساعد كل طرف اآلخر ويمثل التوجه التعوني إلتزام بين الطرفين طويل األمد ويولد 

هم العمل المشترك على تطوير الجودة والمهارات والخبرات اإلدارية والتقنية لذلك فإن هذا التوجه لدي

يفضل عددا قليال من الموردين ويشيران الباحثان إلى أن التوجه التعاوني يجعل المورد والشركة الزبونة 

زبونة أساليب جديدة لتحسين يشتركان في المعلومات والقيام بتنبؤات مشتركة للطلب وقد تقترح الشركة ال
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عمليات المورد وحرية أكبر في تحديد مواصفات خاصة للمواد أو إشتراك المورد في التصميم بشكل 

قتراح أفكار مشتركة لتخفيض التكلفة وتحقيق المصالح المشتركة فيما بينهم.  أكبر وا 

يمكن إستخدام هذه العالقات في الربط بين عمليات وأنشطة سلسلة التوريد لتعزيز مشاركة المعلومات 

والبيانات والتطبيقات من خالل إستخدام شبكة معلومات تربطهم للتفاعل فيما بينهم لتحسين قدرتهم على 

 .(Chandra & kumar, 2000)تشارك المعلومات بجودة أكبر 

لوجود الثقة واإللتزام لبناء عالقات تعاونية طويلة األجل بين الشركاء في سالسل وهناك حاجة ماسة 

ية التنظيمية بين وتحفيز المشاركين في التحالفات اإلستراتيج، (Chandra & Kumar 2000التوريد )

نظيمية بينية فتوافق المنظمات هو واحد من أهم المسببات الرئيسية لوجود عالقات ت ،منظمات األعمال

 :متغير ثالثة أبعاد فرعية أال وهيال تحت هذافعالة فيندرج 

 الثقة بين الشركاء التجاريين. 

 إلتزام الشركاء التجاريين. 

 ( تشارك الرؤيا بين الشركاءLin & li, 2006.) 

 : الثقة بين الشركاء

فالثقــة تنتقـــل مــن خـــالل الـــوالء  ،ثقـــةال تتــوفر فـــيهمممـــن إعتمـــاد شـــريك تجــاري  تعــرف علـــى أنهــا       

واإلعتقاد في الشركاء وتخليهم عـن السـلوك اإلنتهـازي والنفعـي للتغنـي بتلبيـة رغبـاتهم واإلعتماد واإليمان 

فالثقـة هـي واحـدة مـن أهـم العوامـل األساسـية فـي  ،Speakman et al., 1998)وحاجـاتهم الخاصـة )

بحيـث يمكـن لألطـراف الـذين يثقـون ببعضـهم الـبعض  ،األكثـر إنتاجيـةالعالقـات التنظيميـة بـين الشـركاء 
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إلــى إيجــاد طـــرق لحــل النزاعـــات وقلــة الربحيــة والتـــأثر فــي تقـــديم الخدمــة وتلبيــة الطلبـــات ،فالثقــة تحفـــز 

المواقــف اإليجابيــة والســلوكيات بــين المنظمــات واألفــراد ،ممــا يســمح للمنظمــات التــي لــديها الثقــة بعــرض 

خـــارج حـــدود المنظمـــة بـــين الشـــركاء التجـــاريين رغـــم وجـــود المخـــاطر  البيانـــات علـــى مســـتوى المعـــامالت

بنـاء الثقـة بسـبب لتبـرز الحاجـة  التـي (Berry ,et.al 1994التنافسية المرتبطـة بالوصـول للمعلومـات )

تـوفير  الحاجة إلـىاحية و المتزايدة من ن بشكل مستمر لمواجهة المنافسة المنظماتالحاجة لتغيير هياكل 

و يمكـن  بالمخاطر المحتملـة مـن ناحيـة أخـرى، التنبؤفي افية عن الشركاء المحتملين يسمح معلومات ك

لتقـدير حجـم مخـاطر التعامـل  لكترونيـةتقليـل هـذه المخـاطر عـن طريـق اسـتخدام األدوات اإل ىالعمل علـ

ء مع الشركاء المحتملين و ترشيح من ال يصلح خارجا ليسمح بتحليـل بيانـات أعـداد ضـخمة مـن الشـركا

 .(koch et al.,2004)المحتملين في وقت مناسب

إلى أهمية الثقة في الشركات التجارية  sahay(2003)،(Ozlen, Halziahotovic,2013)وأفاد

وحاول دمج عدد من وجهات النظر لتطوير نظام عمل مشترك من خالل ثالث مسائل أال وهي، 

إستخدام مصطلح الثقة بين الشركاء، الطرق المؤدية إلى ظهور السلوك في العالقة بين الشركاء، وأثر 

نتقاء الشركاء  الثقة على سلوك المورد، وذلك يؤدي إلى سهولة العمل لدى المدراء في سالسل التوريد وا 

دارة عالقاتهم في سلسلة التوريد من خالل تقديم تحليل متعمق للعالقة وأوضح   وكيفية العالقة معهم وا 

أن الثقة أمر ضروري ومهم في تعزيز التعاون وتطوير العالقات التعاونية طويلة األمد قائمة من أجل 

 ين الشركاء.تحقيق المنفعة المشتركة ب

( بأنه ال بد للعالقة ما بين الشركاء أن يتخللها عناصر أساسية من أهمها Humphries,2000ويرى)

الثقة المتبادلة والوالء ومن خالل تبادل تلك الثقة ستعمل تلقائيا بزيادة التقارب واإلتصال المتكرر ما 
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قة، وبذلك تعمل الثقة على دمج بين الشركاء لضمان الفهم المشترك وزيادة اإلستمرارية في العال

مصادر ومعارف الطرفين لتقليل أو إلغاء السلوكيات العدوانية، والنظر للعالقة على مبدئ اإلحترام 

 المتبادل ما بين الطرفين.

  :اإللتزام بين الشركاء

 ركاءبين الموردين والش يشير إلى رغبة من المشتريين والموردين لبذل جهد في المحافظة على العالقة

(Speakman,et al.,1998)  وهو أيضا رغبة دائمة للحفاظ على إستمرارية العالقة وهو يتضمن نية

ستعدادهم الكامل في إستثمار جميع القدرات واإلمكانيات  كل طرف من المشاركين في سلسلة التوريد وا 

لتزام الشركاء هو  (Mentzer et al.,2000في إدارة سلسلة التوريد)األنشطة  إلنجازوالموارد  وا 

 (،Vlosky, 1998  Wilson &المتغير الذي يميز بين العالقات المستمرة والعالقات قصيرة المدى )

 ،التي يتم تشاركها بين المنظمات لق الثقة لدى الموردين في ملكيتهم للمعلومات الحساسةويمكنه أن يخ

فمن الصعب العمل  ،المصلحة العامةهم أكثر حرصا على والدرجة العالية من إلتزام الشركاء تجعل

  .بطريقة قد تؤثر سلبا على األداء العام في إدارة سلسلة التوريد

 .(2663 النصرة )سالمة، ،الوفاء قرب،ال فمن المفاهيم في اللغة لإللتزام: العهد، 

المنظمة بأن اإللتزام هو إستعداد الفرد لبذل جهود كبيرة لصالح  (2616وخير الدين والنجار) ويرى

متالك الرغبة القوية في البقاء في المنظمة والقبول بالقيم واألهداف الرئيس  .ية للمنظمةوا 
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ظمة أن اإللتزام من الناحية اإلدارية هو قوة تطابق الفرد مع المن (2616)خيرالدين والنجار،وأشار 

رتباطه لها إللتزام التنظيمي د اصفات لها تأثير كبير في تحدي أن هناك (2664(األحمدي وقال ،وا 

 :لألفراد وهي

 .أهدافها وقيمها اإليمان القوي بالمنظمة وقبول .1

 .ل أقصى جهد ممكن في خدمة المنظمةاإلستعداد لبذ .2

 .لى إستمرارية العضوية في المنظمةالرغبة القوية في المحافظة ع .3

 :مشاركة الرؤيا بين الشركاء التجاريين 

الرؤية المشتركة يتم في إطارها فهم الخطط واألفعال المشتركة ( أن 2616وأضاف)الكساسبة وآخرون، 

 في المنظمة ويعتبر تحقيق الرؤية المشتركة هو ربط للمنظمة في البيئة المحيطة بها.

واألهداف بين الشركاء  درجة من التشابه في نمط القيم المشتركة والمعتقدات تعرف على أنهاو 

به الشركاء من معتقدات وسلوكيات وسياسات مهمة أو غير ؤية هي مدى ما يتمتع فالر  ،التجاريين

، وتعني تشارك (Ballou,  et al., 2000ة أو تحتمل الصواب والخطأ )بمهمة مناسبة أو غير مناس

هداف المتعلقة في سلسلة الرؤيا بأن يتشارك البائع والمورد سياسات األعمال واأل

الفوضى وعدم اليقين  قوي ومتماسك للقضاء علىوهي بناء نسيج إجتماعي  ،(Liao,2008)التوريد

وال يمكن تحقيق هذا الهدف إال بوجود هذه العوامل التالية وهو هدف لتحقيق األطر الشاملة للمنظمة 

(Afsarmanesh & matos, 2003:) 

 .تشكيل نماذج للتعاون بين المنظمات .1
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 .إعادة إنتاج بيئات عمل مناسبة لقطاعات األعمال المختلفة ىتشكيل أنظمة إدارية تعمل عل .2

 .تحتية مدعمة باألدوات الالزمة لدعم التناغم بين األنظمة المختلفة توافر بنى .3

 .اإلستخدام المكثف لتقنيات الحوسبة الشاملة .4

 .تكييف مبادئ إدارة المنظمات اإلفتراضية للمتغيرات الحادثة في سلوك المنظمات الشبكية .5

 .دعم مبدأ المسؤولية اإلجتماعية .6

 (.Liao,2008تزام لدى الموردين اآلخرين )وردين تولد لديهم الثقة وتحقق اإلوتشارك الرؤيا بين الم

 :تشارك المعلومات

تفتقر األطراف المشتركة في سلسلة التوريد للبيانات والمعلومات المختلفة لتاكمل أنشطتها، إذ يحتاج 

وضعية طلباتهم، ويحتاج الموردون ألن يتطلعوا على مستقبل الطلبات القادمة من بائع التجزئة لمعرفة 

خالل المعلومات المتوفرة ومن خالل التنبؤ باألنشطة، وهذا بدعم نظم المعلومات في الربط بين 

 (.2668الوظائف المختلفة في المواقع الجغرافية المختلفة الداخلية للمنظمة والخارجية)جواد والشموط، 

( أن التطور التكنولوجي الهائل حدث تقدما سريعا في عالم االعمال مما ادى 2613أضاف)الحارس، و 

إلى دخول األعمال اإللكترونية إلى منظمات االعمال لتعزيز القدرة التنافسية، وخصوصا فيما يتعلق 

 بتشارك المعلومات بالسرعة والفاعلية العالية.

ي التواصل بين شركاء سلسلة التوريد ونشر المعلومات بينهم، ويعتبر تشارك المعلومات سبب رئيسي ف

فيما يخص المنتجات والسوق ومعلومات العمالء، وتعني أيضًا إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة 

بين الشركاء بهدف المساعدة في متابعة مرور الطلبات والمنتجات ضمن عمليات االعمال واألنشطة 
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تاحيتها Lalonde, 1998يد)التي تمر في سلسلة التور  (، ويساعد توفر المعلومات ووضوحها وا 

لألطراف المشتركة في سلسلة التوريد على السرعة والدقة في إتخاذ القرارات داخل الشركة وهذا يترجم 

 (. Gavirneni, 2006على أنه مصدر للميزة النسبية)

كبير على تكنولوجيا المعلومات التي فإن بناء منظمة أعمال في القرن الحادي والعشرين يعتمد بشكل 

تركز على عمليات األعمال بعكس ما كانت عليه منظمات األعمال سابقا حيث كانت تعتمد على 

( التي ال تسمح بتشارك Functional Orientationالتوجيهات التكنولوجية التي تركز على الوظائف )

م في نفس المنظمة وتمنع إنتقال أي معلومة المعلومات واإلتصال داخل مجموعة من الدوائر أو األقسا

 (.2669من قسم آلخر في نفس اللحظة من أي مكان داخل المنظمة)الجداية وخلف، 

جميع القرارات المتخدة من قبل اإلدارات في منظمات األعمال ،وقد ساهم تعتبر المعلومات لبنة أساس ل

ير المعلومات التي تخدم اإلدارات في التطور الكبير في تكنولوجيا األعمال إلى تطوير طرق توف

تخاذ (2612منظمات األعمال)الخفاف،العتيبي، ، وكما تلعب المعلومات دورا مهما في التخطيط وا 

جراء العمليات واألنشطة داخل المنظمة )النجار،  (.2665القرارات وا 

نجاح التعاون ( على أهمية المعلومات في سلسلة التوريد ومدى Bateson & Mead, 2001ويؤكد )

وذلك ألن  ،وباإلضافة إلى وجودها في البيئة بين األطراف المختلفة والمشتركة في سلسلة التوريد

 مثل اللغة تتطلب ترجمة حقيقية للمعاني حينما يتم عبور الحدود الثقافية .المعلومات 

دم اآلخر يتطلب أن ففي إدارة سلسلة التوريد حينما تنتقل المعلومات من أحد المستخدمين إلى المستخ

 .(2666انب هذا المستخدم )الرفاعي،تطبق بفاعلية من ج
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ومما تساعد عملية تشارك المعلومات المنظمات على توثيق التبادل اإللكتروني لألعمال وكذلك التزود 

باإلجراءات النمطية الموضوعة حتى تتبعها المنظمات فيما بينها وبين الموردين والعمالء 

رك واحد (، وهي تعتبر إعتماد الوثائق التي يتم من خاللها تمرير المعلومات من مشا2666)الرفاعي،

( وهناك الكثير من منظمات 2613إلى آخر للعمل وفقا لمجموعة من القواعد اإلجرائية )الحارس،

بالعمل األعمال التي تعتمد على تبادل المعلومات لمساعدة األعضاء المتنوعين في سالسل التوريد 

ة التوريد إلى تقليل وتكمن الفائدة من التعاون في تشارك المعلومات داخل سلسل ،بأكثر كفاءة وفاعلية

ضافة القيمة للمنتج والخدمة )  (.Fawcett et al., 2007التكاليف وتحسين خدمة العمالء وا 

ومن الطرق البسيطة التي يتم فيها تشارك المعلومات المكتسبة من األفراد من خالل البريد اإللكتروني 

 (.yang & Maxwell, 2011أو المحادثات التي تتم وجها لوجه )

  :المعلومات جودة

متخذ القرار حيث هي البيانات التي يتم إعدادها لتصبح في شكل أكثر فائدة للفرد والتي لها قيمة ل      

 ،(2616حتماالت الخاصة بالنتائج المتوقعة في الموقف الذي يتخذ فيه القرار)ياغي ،إنها تغير من اإل

 ,.Pollard et ) al و قيمة لمستلمها لها معنى تكونوالمعلومات هي البيانات التي تم تنظيمها ل

لى   (2010 وتعرف أيضا على انها الدرجة التي تقدم بها المعلومات قيمة للذين يستخدمونها وا 

وجودة المعلومات تحدد بطريقة إستخدامها بواسطة متخذ القرارات  ،(2665المنظمة بشكل عام )النجار،

درجة  ،أال وهي: منفعة المعلومات لمتخذ القرارل لتحديد جودة المعلومات حيث إن هناك ثالث عوام

 (.2664خطاء والتحييز)السيد،األ ،المعلومات من قبل متخذ القرارات الرضا عن
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في عصر المعلومات الناشئة دون النظر ال يمكن للمنظمات أن تؤدي عملها أو أن تنجزه بشكل فعال 

ي من جودة المعلومات لتمكنهم من فإن معظم المنظمات ال تمتلك ما يكف ،إلى جودة المعلومات

علومات تتمتع بأن جودة الم ،(2613)القهيوي وآخرون  (، ويوضحEnglish,2009التنافس )

وزيادة قيمتها بزيادة حجم  ،بخصائص وهي السيولة، وقابلية المعلومات للمشاركة، وقابلية نقلها

 .، وسهولة نسخهادقتها، وزيادة قيمتها بزيادة رخدامها، وقابليتها للتلف واإلندثاإست

  :داء سلسلة التوريدأ

ما ب يكفي إن نجاح منظمات األعمال في هذا العصر ال يعتمد فقط على الزبائن واإلحتفاظ بهم وال    

نما هناك أنشطة داخلية تتبناها الش ركات تنظم سير هو معروض في الصفحات اإللكترونية للشركات، وا 

وريد اإلهتمام بها على جميع األصعدة مثل: إدارة سلسلة التالعمليات الداخلية والخارجية يجب 

ذات الجودة  ونشاطاتها من تصنيع وتغليف وتخزين وتوفير المواد األولية الالزمة لعمليات اإلنتاج

مد وحتى العالية وفي الوقت المناسب والحفاظ على عالقات واضحة مع الموردين ومباشرة وطويلة األ

معهم ومع  افة إلى النشاطات التي تخص الزبائن واإلستجابة معهم والتعاملموردو الموردين ، باإلض

على قدرة  تجار التجزئة الموزعين والبائعين ومن المعروف إداريا أن نجاح الشركات وتميزها يعتمد

دارت لى الشركة وا  دارتها من وا  ها للعالقات الشركة في إدارتها للتدفقات المالية والمادية والمعلومات وا 

(.2669التي تعرف بسلسلة التوريد)الجداية وخلف، و   

ويمكن تعريف سلسلة التوريد على أنها تدفق المعلومات والمواد األولية والتدفقات المالية والخدمات من 

الموردين إلى المصانع والمستودعات الموجودة في الشركة وصوال إلى الزبون النهائي ويمكن إختصارها 
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ة التي تحتوي على مهام مختلفة من مشتريات ورقابة المخزون وعمليات بأنها مجموعة من األنشط

 (.Turban, 2004التوزيع والتسليم)

( أن سلسلة التوريد هي سلسة من العمليات المشتركة والروابط kandagatla,2005,3ويرى)     

ا التي تساعد المشتركة بين المجهزين والزبائن هذه الروابط والعمليات تتضمن وجود األنشطة جميعه

للحصول على المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية من أجل تسليمها إلى الزبون النهائي، ويشير 

(santos,2006,3 إلى سلسلة التجهيز على أنها "عبارة عن شبكة من الشركات المتصلة المنبع )

مة للزبون النهائي ". والمصب في عملياتها وأنشطتها من أجل الهدف األساس المتمثل في تقديم قي

( أن سلسلة التوريد "تتألف من إثنتين أو أكثر من الشركات ترتبط stadtler&kilger,2008,9وأضاف)

فيما بينها بواسطة تدفق المواد والمعلومات وتدفق األموال، هذه الشركات قد تكون شركات تنتج أجزاء، 

                                   ون النهائي".       مكونات، ومنتجات نهائية، تجهيز خدمة لوجستية، حتى الزب

( في هذا السياق "بأن سلسلة التوريد ليست مجرد شركة واحدة ولكنها chance,2010,20وأوضح)

عدة وظائف وشركات يجب أن تتعاون بإستمرار لكي تعمل سلسلة التوريد بسهولة". وأشار)عليان 

تتضمن كل األطراف والجهات التي تساهم في إيصال  ( بأن سلسلة التوريد95، 2616وآخرون، 

المنتوج إلى الزبون أو المستخدم النهائي، ولها مستويان: األول قبل إنتاج المنتوج ويرتبط بدائرة اإلنتاج 

وتكون الشركة هي المشتري، والثاني بعد عملية اإلنتاج وتكون فيه الشركة هي البائع. وتتضمن سلسلة 

دارة العالقة مع المجهزين وتشمل التخطيط على تصميم التوريد التخطيط لس لسلة التوريد وتنفيذها وا 

شبكة سلسلة التوريد وتجهيز الطلب والتخطيط التعاوني اإلنتاجي، أما التنفيذ فيشتمل على اإلشباع 
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والتصنيع والتوصيل، وتتعامل إدارة العالقات مع التداخالت جميعها مع المجهزين من إعتماد المجهز 

 (153، 2669لى ضبط الجودة والعقود واإلتفاقيات)النعيمي وآخرون، إ

دارة ثالثة أنواع من التدفقات 2669وأوضح )الجداية وخلف،  ( بأن سلسلة التوريد تعمل على ضبط وا 

 في العمليات الداخلية:

 تدفق المواد األولية وشبه المصنعة في عمليات التصنيع واإلنتاج. .1

 عند الطلب والنقل والتوزيع والجدولة والمخزون والمرتجع. تدفق المعلومات وتشاركها .2

التدفقات المالية والتي تشمل الدفعات النقدية، أوراق الدفع وأوراق القبض، بطاقات اإلئتمان،  .3

 الدفع اإللكتروني واإللتزامات المالية.

 (:2669الجداية، خلف، (وهنا يستعرض الباحث أجزاء سلسلة التوريد 

 موذج سلسلة التوريدأن (1_2الشكل)
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Source: Stadtler, Hartmut & Kilger, christoph,)2008(, “ Supply Chain Management And 

Advanced planning: Concepts, Models Software, and Case Studies”, 14th ed, Spring-

Verlag Berlin. 

توريد : التصنيع داخل المصنع ) سلسلة ال                الشكل           : المجهزين )الجزء العلوي(   الشكل   

تج للزبون )الجزء : وصول المن        زء السفلي لسلسلة التوريد( الشكل جالداخلية(     الشكل       : توزيع المنتج )ال

 السفلي لسلسلة التوريد(.

 (:Upstream supply chainالجزء العلوي )

المجهزون ويهتم هذا الجزء بعمليات توريد المواد األولية من هذا الجزء يبدئ من جهة 

المجهزون)الموردون( وضبط العالقة وتبادل المعلومات معهم، وقد تمتد هذه العالقة إلى أكثر من مورد 

وهذا يعتمد على عدد جوالت عمليات التصنيع للمنتج حتى تصبح السلعة في يد المستهلك النهائي أو 

 وصلت إليها كمدخالت مواد أولية شبه مصنعة إلى الشركة المعنية.إلى المرحلة التي 

 (:Internal supply chainسلسلة التوريد الداخلية )

وهذه المرحلة تشمل جميع عمليات التصنيع والتمويل والتجميع والتغليف وتجهيز السلع إلى أن تصبح 

األولية والحصول عليها من الموردين إلى السلعة جاهزة للتوزيع وهنا أيضا يتم تدفق المعلومات والمواد 

 داخل المصنع .

 (:Downstream supply chainالجزء السفلي لسلسلة التوريد )
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وهذه تعتبر المرحلة األخيرة من أجزاء سلسلة التوريد وتشمل توزيع المنتج النهائي والسلع على الزبائن 

 ثل بإدارة قنوات التوزيع.والمستهلك النهائي وذلك يكون من خالل تجاز التجزئة وتتم

تعرف سلسلة التوريد على انها حلقة الوصل للموارد والعمليات والتي تبدأبمصدر المواد الخام وتمتد و 

النهائي ، ويشمل ذلك التجار والتسهيالت خالل توصيل أو تسليم المنتجات التامة إلى العميل 

لداخلية والموزعيين وأي مكونات أخرى تساعد الصناعية ، والقائمين على نظم اإلمداد ومراكز التوزيع ا

، وعليه فإن سلسلة التوريد تنطوي على (2666)الرفاعي،في الوصول إلى قبول ورضاء العميل النهائي 

تحقيق التكامل بين الفعاليات الموجهة نحو الحصول على المواد األولية وتحويلها إلى سلع وسيطة أو 

عها إلى الزبائن ويأتي هذا التكامل من خالل التنسيق بين عمليات منتجات نهائية ، باإلضافة إلى توزي

األعمال والموردين والموزعين ، بحيث يتم ربط عمليات التصنيع بتدفقات المواد األولية حسب حاجات 

السوق، وتسعى إستراتيجيات سالسل التوريد إلى تحسين السيطرة والكفاءة في التصنيع والتوزيع من 

ت قوية مع الموردين والموزعين كآلية تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق رضا الزبائن ، خالل بناء عالقا

 ( .2616من خالل المشاركة في المعلومات والتخطيط والتكنولوجيا والعوائد )جواد،

وتعرف إدارة سلسلة التوريد على أنها دمج األعمال الرئيسية في جميع العمليات من حيث المستخدم 

بالمورد األصلي الذي يقدم المنتج والخدمات ثم إضافة المعلومات التي تضيف قيمة النهائي مرورا 

 (.Lambert et al., 2005لجميع الشركاء التجاريين )

، حيث تنتج ردين مع العمالءداخل لتحقيق التكامل الكفؤ للمو وتعتمد سلسلة التوريد على وضع م

ديم خدمة على المنتجات وتوزع بالكميات المناسبة وفي الوقت المناسب وذلك لتخفيض تكلفة النظام وتق
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، فسلسلة التوريد تمثل شبكة أعمال من التسهيالت وبدائل التوزيع التي تشمل مستوى مرضي للعمالء

، بحيث تؤدي هذه الشبكة ومكاتب التجارة والوكاالتالمخازن والمصانع ومزاكز التشغبل ومراكز التوزيع 

دارة المعلومات وتأكيد الجودة والجدولة واإلنتاج دارة المخزون وا   وظائف وأنشطة التنبؤ والشراء وا 

، وتتكون سلسلة التوريد من ثالث أخيرا خدمة العميل واإلستجابة لهوالتوزيع والتسليم)اللوجستي( و 

شركات أو أكثر متصلة بصورة مباشرة عن طريق واحد أو أكثر من خطوط  تدفق المنتجات والخدمات 

 (.Slack & Lewis 2003والتمويل والمعلومات من المصدر وحتى العميل النهائي )

( أال Mentzer, 2003ين أداء سلسلة التوريد بالشركة يفيد في عدة مجاالت متنوعة حسب )إن تحس

 :وهي

 .تزيد من الحصة السوقية والمبيعاتتخفيض تكلفة التوريد والتكاليف الرأسمالية و  .1

 .وزيادة التدفقات النقدية للشركة تحسين الربح الحدي للمنتج .2

نزيادة كفاءة التصنيع على كافة المستويات  .3  .جاز األعمال بصورة متقنة ومتميزةوا 

 .تصال بالعمالء واإلستحواذ عليهمتحقيق اإل .4

 .السوقية للشركة تحقيق التمييز التشغيلي وزيادة الحصة .5

، ومستوى سلسلة مية تؤثر على أداء سلسلة التوريد، كملكية الشركة، وحجم الشركةوهناك مؤثرات تنظي

يحسن أيضا من أداء سلسلة التوريد هو إدارة الجودة ( ومما Vanichchinchai, 2014التوريد )

 .(Halldorsson et al., 2008الشاملة )

 (:vanichchinchai, 2014فيندرج تحت هذا المتغير آداء سلسلة التوريد األبعاد الفرعية التالية )
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 المرونة. .1

 .العالقات .2

 .اإلستجابة .3

 المرونة:

يعرف مصطلح المرونة على انه القابلية على تغيير الموضع لمواجهة متطلبات السوق بدون زيادة في 

 الكلفة أو التغييرات الهيكيلية أو تناقص في األداء، وهكذا فإن المرونة تمتد إلى التوزيع والتصنيع 

، في (94، 2666يلي، والمالية، وغيرها وفي الواقع هناك حاجة للمرونة في كل فعاليات الشركة )الجل

( أن المرونة تمثل البعد األساس لنجاح الشركات وتفوقها من خالل 86، 2669حين ذكر)الحرباوي، 

سرعة اإلستجابة لحاجات الزبائن ورغباتهم بأقل جهد ووقت، وتهيئة اإلمكانيات المادية والبشرية والمالية 

 .من أجل تحقيق أهدافها بكفاءة أكبر

أن الكثير من الشركات تستخدم المرونة بمثابة سالح تنافسي  Vanichchinchai, 2014)ويرى هنا )

والمرونة تعتبر قابلية النظام اإلنتاجي على التكيف بنجاح مع المتغيرات البيئية ومعالجة المتطلبات، 

 ,Russell & taylor, 2004ويشير التنوع إلى القابلية على إنتاج أنواع مختلفة من المنتجات. وأشار)

( "إلى أن المرونة أصبحت سالحًا تنافسيا وهي تتضمن القابلية على إنتاج منتجات متنوعة وبمقدار 35

واسع وتقديم منتجات جديدة وتطوير المنتجات الحالية بسرعة واإلستجابة إلحتياجات الزبون". ويتفق 

( على krajewski,et.al, 2007, 53( )slack,et.al,2004,52( )66، 2669)محسن والنجار، 

 أن المرونة تتضمن:
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تصاميم وهياكل المنتجات وذلك  مواكبة التغييرات في : وهي قابلية الشركة علىمرونة المنتج .1

 لتحقيق متطلبات الزبائن.

صتعني القابلية على تغيير معدالت اإلنتاج أو نقصان لإلستجابة للتغيرات في  :مرونة الحجم .2

 طلبات الزبائن.

( أن المرونة " قابلية اإلستجابة ل أو التوافق مع الحاالت  noori & Radford ,1995وبين )

الجديدة، مثلما الجودة تعني إختالف األشياء بإختالف األفراد " وأعطوا خمسة عشر صيغة مختلفة من 

المرونة وهذه تشكل أنواع المرونة المجموعة ضمن ثالثة أصناف واسعة :المنتج، العملية، والبنية 

 :التحتية حيث أن

  مرونة المنتج: تشير إلى قابلية الشركة على تطوير المنتجات الجديدة بسرعة وتحوير الوحدات

 الموجودة لتلبية التغييرات في إحتياجات السوق.

  مرونة العملية: قابيلة الشركة لصنع مجموعة واسعة من المنتجات، التحول من منتج إلى آخر

و تعديل الموجودة، أو التعامل مع مواد أولية بسرعة وبسهولة، تتضمن تقديم منتجات جديدة أ

 متنوعة ومختلفة.

  مرونة البنية التحتية: قابلية الشركة على تكيف نفسها وهيكلها التنظيمي للتغييرات. وهذه

األصناف الثالثة مجتمعة تشكل"المرونة اإلجمالية" والشركات التي تمتلك المرونة اإلجمالية 

سرعة إلى عدم التأكد البيئي المحدد، وبما أن حاجات وتفضيالت لديها القدرة على اإلستجابة ب

الزبون تنشأ بإستمرار، لهذا السبب فإن المرونة مهمة لكي تستجيب الشركة بسرعة إلى 

 (.2665التغييرات في السوق )الداوودي،
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 ( أهمية المرونة من خالل مجالين أساسيين هما:265، 2668وأضاف )البكري، 

مسايرة التطورات الحاصلة في مجال التقنية وتصميم المنتجات وفق رغبات قدرة الشركة على  .1

الزبائن إعتبارًا أن الزبون وسلوكه يتمحول حول رغبته الدائمة للتغيير، لذلك فقد ال يبقى المنتج 

 على حاله لفترات طويلة بأي حال من األحوال.

ة أو النقصان وبحسب مستويات قدرة الشركة على اإلستجابة للتغيير في حجم اإلنتاج بالزياد .2

 الطلب، لذلك يجب أن تكون المنظمات والشركات متهيئة للعمل في بيئات غير مستقرة .

( إلى أن قدرة الصناعة على اإلستجابة للتنوع قد فتحت مستوى 2669،98وأشار)النعيمي وآخرون، 

إنتاج مدى واسع من  جيد من التنافس إذ أصبحت المرونة سالحًا تنافسيا فهي تشمل القدرة على

دخال منتجات جديدة شركة تعيش في بيئة أن الوتعديل المنتجات الحالية بسرعة، وأضاف  المنتجات وا 

البقاء في السوق ها دورًا مهمًا فال بد للشركة من التكيف طالما أنها تريد نشطة تلعب التغييرات التقنية في

 .التنافسي

 (.153، 2661( )الكرخي، 151، 2666منها: )محمد، ولقياس بعد المرونة تستخدم عدة مؤشرات 

 011  ×عدد ساعات اإلنتاج المتاحة   ÷عدد الساعات الفعلية إلستخدام المكائنكفاءة المكائن =   .0

 )وقت الدورة( ×)عدد محطات العمل(  ÷كفاءة خط اإلنتاج = الوقت المطلوب إلنجاز المهام 
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 العالقات:  

مفاهيم ومصطلحات تحمل إستراتيجيات أعمال معاصرة تصنف  ظهرت في األونة األخيرة عدة

كعناصر أساسية لنجاح وبقاء المنظمات في بيئة األعمال التنافسية ومن أهمها عالقات الزبون ووالءه 

 (.2613)زوين والحكيم، 

ق إن اإلستثمار في عالقات الزبائن وخاصة المربحين قد تقود المنظمة إلى الريادية في االعمال وتحق

تفوق في األسواق التي تعمل بها الشركة سواء على مستوى الشرق األوسط أو على مستوى العالم 

مقارنة بالشركات األخرى، وهذا بحد ذاته يمثل ميزة تنافسية مستدامة من جانب، وهذا يمثل توجيها 

 (.2615معاصرا في اإلطار الفكري المعاصر في أولوية اإلستثمار في الزبون)البرواري وآخرون، 

 (2613()ميرزا، 44 :2666يمثل تعاون المنظمات مع الزبون مطلب أساسي لعدة أسباب: )الجنابي،

إن الزبائن يستطيعون تزويدهم بالمعلومات والخبرات والمعرفة التي تبلورت لديهم عن منتجات  .1

 المنظمة وتجاربهم معها.

ك بسبب شبكة اإلنترنت وتطور أصبحوا الزائن أطراف أكثر فاعلية في العديد من األعمال وذل .2

 التجارة اإللكترونية وشبكات التواصل اإلجتماعي.

فعند بناء عالقات الزبون تعتمد الشركة على ثالث مكونات أساسية أال وهي قيمة الزبون ورضاه 

 ومستقبل العالقة معه وتقويتها.
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التي يحصل عليها من  قيمة الزبون: وهي عملية التبادل التي يقوم بها الزبون من خالل المنافع

 (cravens,2000) (2613المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة)ميرزا، 

رضا الزبون: ويعتمد ذلك على األداء الملموس للمنتج المرتبط بتوقعات الزبون وهذا يهدف إلى مقارنة 

 توقعات الزبون بأداء سلسلة التوريد.

إستخدام اإلنترنت كوسيلةمهمة ال تستغني عنها المنظمات مستقبل العالقة مع الزبون وتقويتها: إنتشار 

 في بناء عالقات مع الزبائن طويلة األجل من أجل تلبية حاجاتهم واإلستجابة لطلباتهم.

 (:Build to order( )Turban,2004باإلضافة إلى نموذج التصنيع حسب الطلب )

 Mass Customizationون عند تطبيق إستراتيجية التصنيع بكميات كبيرة حسب رغبة الزب

Production Strategy  أو ما يسمى تصنيع السلع الشخصيةParsonalized 

Production ويتطلب هذا النموذج حذر من قبل اإلدارات لضبط المخزون في مكونات المنتج المتعددة

الداخلية  وكذلك ضبط عمليات التوريد للمواد األولية والمواد األخرى من الموردين وعمليات التصنيع

وعمليات التسليم إلى الزبائن بكفاءة أكبر، وتتحقق هذه العملية بوجود نظام متكامل يحدد الوقت 

الحقيقي للطلب من أجل تعديل وتطوير الخطط اإلنتاجية وخطط الجدولة الزمنية نزواًل إلى عمليات 

بإنسيابية من خالل قنوات توريد المواد األولية حسب الخطط والجداول الزمنية لتأمين إنتقال المنج 

التوزيع المختلفة باإلعتماد على المعلومات الدقيقة التي تمت مشاركتها في الوقت المناسب والمكان 

 المناسب.
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 اإلستجابة:

في ظل التوجه الحديث في عالم التسويق تعتبر سرعة وفاعلية إستجابة سلسلة التوريد من األمور 

والكنعان،  الشرسة)عبيداتالضرورية لنجاح المنظمة وبقائها في ساحة األعمال التي تتميز بالمنافسة 

2665.) 

التشغيلي للعاملين في سلسلة تؤثر في األداء  ( إلى أن استجابة سلسلة التوريد2614ويضيف)الشعار، 

في استجابة سلسلة التوريد، تعتبر نقطة إستراتيجية مهمة تمكن  مرونة عالية يتطلب تحقيقوهذا  التوريد

وصواًل الى رضا الزبون، من خالل القدرة على تسليم   من التوصل إلى األداء المتميز للشركة المنظمة

لى توزيع وتسليم المنتج وبالكمية المناسبة وحسب طلبات الزبائن في الوقت المناسب، والقدرة ع

 واماكن العمالء التغييرات التي قد تطرأ في بيئة االعمال ومصادر الحصول على الموارد من الموردين

 إضافي. لوقت حاجة هناك يكون أن غير من

فإن الخدمات الصناعية تمتاز دائما بحاجتها إلى عنصر مهم وهو اإلستجابة لطلبات الزبون 

الخطوة األولى فوالرد على حاجاتهم بالسرعة الممكنة، فعند الحديث عن اإلستجابة لطلبات الزبائن 

الم ، حيث تتخذ العديد من اإلجراءات والخطوات إلست order fulfillmentتتمثل في تلبية الطلبات

الطلبات ومعالجتها. فإذا لم تتم معالجة وتلبية الطلبات واإلستجابة للزبائن فيعني ذلك مزيدًا من 

المخزون وتجميدًا أطول لجزء من رأس المال. لذا فإن التفاعل النشط في إجراءات التنفيذ قد تتطلب 

لقد شهدت السنين السابقة السرعة والدقة في إيصال الطلب وتسديد السعر أو المبالغ المترتبة عليها.ف

تباطئ في التأخير الناجم من التأخر في إجراءات التحويل النقدي بين بنوك المستفيدين من كال 

الطرفين؛ إال أن السنوات األخيرة شهدت تطورًا واسعًا في مجال اإلتصاالت والمعلومات وبكل تأكيد أثر 
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الموردين بتزويد عمالئهم بالتكنولوجيا  ذك على جميع القطاعات بما فيها الصناعية مما دفع بعض

 (.2669الحديثة والمتمثلة بالكمبيوتر لتسهيل عملية الطلب واإلستجابة له )العلي والكنعاني، 

(، إلى أن إستجابة سالسل 2611وبناءًا على ما سبق فقد أشار الباحثان) الحوري والجوازنة، 

لحاصل في البيئة المحيطة حولها بالسرعة الالزمة التوريد تعتمد على قدرتها في التكيف مع التغيير ا

(، بوجود عالقة تربط بين 2614()الشعار، Kim&Cavnsgil, 2009وبفاعلية أكبر، وأشاد كل من)

مدى تكامل سلسلة التوريد مع محددات مرونة منظمات األعمال، وهذا يؤكد على أن تكامل الشركاء 

ية التي تؤدي إلى السرعة في اإلستجابة، ويعتبر تكامل مع سلسلة التوريد يعتبر من العوامل األساس

األنظمة واألنشطة من أهم األدوار األساسية في دعم سلسلة التوريد على تلبية إحتياجات ورغبات 

 المستهلكين والتفاعل مع تغيرات السوق في الوقت المناسب.

(Cigolini et al., 2014ويدل هذا على وجود عالقة بين تكامل أنشطة )  سلسلة التوريد وأداء سلسلة

(، أن هناك أثر كبير لتكامل سلسلة التوريد على القدرة التنافسية Kim, 2009التوريد. وأضاف)

 للمنظمة، وهذا بما يتعلق بأثر اإلستجابة على أداء سلسلة التوريد.

ير من قبل فمعظم أدوات القياس ألداء سلسلة التوريد أخذت الطابع التطبيقي وهذا أولى إهتمام كب 

مكانية تطبيق  حتياجاتها وا  الباحثين في الجوانب اإلستراتيجية، والتركيز على إستراتيجيات المنظمة وا 

 بعض المفاهيم التي إعتمدتها هذه الدراسة أال وهي المرونة واإلستجابة والعالقات.

 

 



38 

 

 :واألجنبية الدراسات السابقة باللغة العربية

 بعنوان:( Daekwan KIM, 2003دراسة )

“The impact and implications technology of information technology for 

supply chain management systems on channel relationships and firm 

market performance”. 

التوريد هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بأنظمة إدارة سالسل 

وأثرها في أنشطة الشركة بشكل عام وفي أداء سالسل التوريد بشكل خاص، وقد بينت الدراسة أن هناك 

ضعفا في تأثير تكنولوجيا المعلومات على أداء الشركة. وقد كان من أهم فرضيات الدراسة أن 

المعلومات المناسبة، لتكنولوجيا المعلومات المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، وتكنولوجيا 

وأنظمة إتصاالت سالسل التوريد أثر كبير في تعزيز قدرات قنوات اإلتصال الداخلية للشركة والتي 

ستجابة  نتقالها داخل الشركة وتعزيز التنسيق الداخلي وا  تؤدي بدورها إلى تسهيل تبادل المعلومات وا 

ل. وأظهرت الدراسة عدة نتائج من أهمها: سالسل التوريد، وهي عوامل تؤثر إيجابيا في أداء الشركة كك

أن لتكنولوجيا المعلومات المتطورة أثر متوسط في أداء أنظمة اإلتصال المرتبطة بسالسل التوريد، وأنه 

ن تكنولوجيا  ال توجد عالقة مباشرة بين تكنولوجيا المعلومات المتطورة وقدرات قنوات اإلتصال، وا 

في سالسل التوريد، تعزز تبادل المعلومات داخل الشركة  المعلومات المناسبة ألنظمة اإلتصال

 والتنسيق لألنشطة المباشرة.
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 of Implications And Impact The بعنوان: (nawkeaD & miK ,6113)  دراسة

Supply for Technology Information  on Systems Management Chain 

Relationships. Channel dDA miiK  Performance Market 

 التوريد سالسل إدارة بأنظمة المرتبطة المعلومات تكنولوجيا على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه هدفت 

 هناك أن الدراسة بينت ،وقد خاص بشكل التوريد سالسل أداء وفي عام بشكل الشركة أنشطة في وأثرها

 الدراسة هذه إفتراضات أهم من انك الشركة.وقد أداء في ( TI) المعلومات تكنولوجيا تاثير في ضعفا

 المناسبة المعلومات المتقدمة،وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا في متمثلة المعلومات لتكنولوجيا أن

 والتي للشركة الداخلية اإلتصال قنوات قدرات تعزيز في كبير أثر التوريد سالسل إتصاالت ،وأنظمة

نت المعلومات تبادل تسهيل إلى بدورها تؤدي ستجابة الداخلي التنسيق ،وتعزيز الشركة داخل قالهاوا   وا 

 نتائج عدة إلى الدراسة وخلصت . ككل الشركة أداء في إيجابيا تؤثر عوامل وهي ، التوريد سالسل

 : أهمها

 .إن لتكنولوجيا المعلومات المتطورة أثر متوسط في أداء أنظمة اإلتصال المرتتبطة بسالسل التوريد .1

 .رة بين تكنولوجيا المعلومات المتطورة وقدرات قنوات اإلتصال ال توجد عالقة مباش .2

إن لتكنولوجيا المعلومات المناسبة ألنظمة اإلتصال في سالسل التوريد ،تعزز تبادل المعلومات  .3

 .داخل الشركة والتنسيق لألنشطة المباشرة 

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بإعتماد وجود متغير العالقات التنظيمية البينية كمتغير يؤثر 

 على زيادة قدرة المورد في تشارك المعلومات. 
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between Relationship The  :بعنوان (,al et McMurray ., 6114) دراسة

in Climate Organizational and Commitment Organizational   

Manufacturing. 

 التنظيمي)اإلبداع، والمناخ التنظيمي االلتزام بين العالقة الكتشاف الدراسة هذه هدفت 

 شركات في العاملين على العمل( وضغط والتقدير، والتماسك، والدعم، والعدالة، والثقة، واالستقاللية،

 استرداد تم وقد استبانه، (1413وزعت) الهدف هذا ولتحقيق االسترالية. السيارات مكونات تصنيع

 توصلت الفرضيات واختبار اإلحصائي التحليل إجراء وبعد . (%95.8) بنسبة منها استبانه (1382)

 الدراسات عن الدراسة هذه تتميز ،التنظيمي والمناخ التنظيمي االلتزام بين مهم ارتباط وجود إلى الدراسة

 .البينية التنظيمية العالقات متغير تحت تندرج والثقة ماإللتزا أبعاد على إعتمدت أنها األخرى

( بعنوان: أثر خصائص الهيكل التنظيمي في نوعية المعلومات دراسة 6114دراسة سالم والمالكي )

  .ميدانية في الشركات الصناعية األردنية

خصائص الهيكل التنظيمي )المركزية، حيث كانت غاية هذه الدراسة التعرف على بعض  

، وتوصلت الدراسة على نتائج أبرزها ة المعلومات في الشركاتي، الرسمية ( وعالقتها بنوععياريةالم

تمتاز المعلومات في الشركات الصناعية األردنية بأنها ذات جودة عالية قليال ألنها أعلى من الوسط 

من منطلق دورها الفرضي بقليل وهذا يعني أن الشركات تتجه إلى زيادة اإلهتمام بنوعية معلوماتها 

األساسي في ضمان النجاح لمختلف القرارات التي تأخذها األقسام اإلدارية في الشركة، وأوصت 

الدراسة إلى ضرورة التفكير في كيفية تحقيق المواءمة بين الهياكل التنظيمية بخصائصها المختلفة وبين 

، وترسيخ القناعة ت التي تقدمهاسين نوعية المعلومانظم المعلومات وجعل ذلك عملية مستمرة بهدف تح
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الذي تؤديه نظم المعلومات اإلدارية في نجاح  وجميع العاملين في الشركة بالدورلدى اإلدارة العليا 

وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسة السابقة أنا إعتمدت بمتغير جودة ونوعية المعلومات ، الشركات األردنية

 .في شركة فاين لصناعة الورق الصحيريد كمتغير وسيط وأثره على أداء سلسلة التو 

 ( بعنوان:Teck young Eng, 2005دراسة )

The Influence Of a Firm’s Cross Functional Orientation On supply 

Chian Performance 

 هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التوجه التعاوني لألقسام الوظيفية بالشركة في أداء سلسلة التوريد.

 أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:وقد 

التعاون بين الشركة والموردين في مجال اإلسناد اإلداري المتبادل له أثار إيجابية على  أن .1

 أداء سلسلة التوريد وضا العمالء.

 أن تتبن الشركة وسائط تكنولوجيا إيجابية بين الموردين والشركة. .2

ق بالتعاون بين الشركة والموردين لما لها وعلى ضوء ذلك قدم الباحث عددا من التوصيات التي تتعل

 أثار إيجابية على أداء سلسلة التوريد ورضا العمالء.

  



42 

 

 ( بعنوان:Li and Lin, 2006دراسة )

Accessing information sharing and information quality in supply chain 

management. 

تبحث هذه الدراسة في أثر عدم اإلستقرار في البيئة المحيطة بمنظمات األعمال والعوامل المساعدة     

في التنظيم الداخلي، والعالقات التنظيمية البينية على تشارك المعلومات وجودة المعلومات في إدارة 

ألمريكية وتم جمع البيانات سلسلة التوريد وتمت هذه الدراسة في والية نيو أوليانز في الواليات المتحدة ا

ستخدم الباحث أساليب  196إستبيان على  3135من عينة تتمثلها المدراء وتم توزيع  شركة، وا 

إحصائية منها تحليل اإلنحدار المتعدد إلختبار العوامل المؤثرة في تشارك المعلومات وجودة 

بيا بالثقة بين الشركاء في سلسلة المعلومات، ووجدت أن تشارك المعلومات وجودة المعلومات تتأثر إيجا

التوريد والرؤية المشتركة بين الشركاء وسلبيا بعدم الثقة مع الموردين، وأوضحت الدراسة أن اإلدارة 

العليا لها تأثير إيجابي على تشارك المعلومات ولكن ليس لها أثر على جودة المعلومات، وأظهرت هذه 

أن تشارك المعلومات وجودة المعلوماتال تتأثر في عدم ثقة الدراسة مجموعة من النتائج: وتبين منها 

العمالء، وعدم الثقة في التكنولوجيا، إلتزام الشركاء في سلسلة التوريد، وعناصر تكنولوجا المعلومات. 

وعالوة على ذلك يكشف الباحث في إستخدامه ألسلوب التحليل المميز عدم ثقة المورد وغموضه، 

لشركاء في سالسل التوريد، وكان إالتزام الشركاء في سلسلة التوريد من أهم والرؤية المشتركة بين ا

العوامل الثالثة التي يمكن من خاللها التمييز بين المنظمات التي تحتوي على مستوى عال  في تشارك 

المعلومات وجودة المعلومات وكانت المستويات منخفضة في كل من تشارك المعلومات وجودة 

 المعلومات.  
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Management  supply of impact heT  :بعنوان (li,Nathan,rao,2006) راسةد

 organizational and advantage competitive on practices Chain

performance. 

 ميزة لتأمين قيمة ذات محتملة وسيلة أصبحت  التي التوريد سلسلة إدارة فاعلية في الدراسة تبحث

 بين  ولكن المنظمات، بين  المنافسة فيه تعد لم الذي الوقت منذ التنظيمي األداء وتحسين تنافسية

 التوريد سلسلة ممارسات ادارة في أبعاد خمسة تطوير إلى البحث هذا مفهوم التوريد.ويشير سالسل

 المعلومات، تبادل ونوعية المعلومات، تبادل ومستوى العمالء، وعالقات االستراتيجية المورد )شراكة

 البيانات جمع تم وقد التنظيمي. واألداء التنافسية، الميزة الممارسات، بين العالقات ويختبر وتأجيل(

 معادلة النمذجة باستخدام إطار في المقترحة العالقات اختبار وتم منظمة 196 من الدراسة لهذه

 إلى يؤدي نأ يمكن التوريد سلسلة في الممارسات من عالية مستويات أن إلى النتائج وتشير الهيكلية.

 إيجابي تأثير تنافسية، ميزة لها يكون أن يمكن أيضا، التنظيمي. األداء وتحسين التنافسية الميزة تعزيز

 تشارك متغير إعتمدت بأنها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تتميز ،التنظيمي األداء على مباشر

 .التوريد لسلةس أداء على وأثرهم المعلومات وجودة هو وسيط كمتغير المعلومات
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 information and practice chain Supply بعنوان: (Jr & Zhou 2007) دراسة

sharing. 

 

 سلسلة إلدارة الحالية البيئة يعزز أن شأنه من المعلومات وتبادل الفعالة التوريد سلسلة ممارسة 

 في التوريد سلسلة والممارسات المعلومات وتبادل تكامل تحقيق هو الدراسة هذه من ،الغرض التوريد

 وأظهرت الشمالية. أمريكا في التصنيع شركات 125 من البيانات جمع تم وقد التوريد، سلسلة إدارة

 (2) التوريد؛ لسلسلة الفعالة الممارسة تعزز  ملحوظ بشكل المعلومات تبادل فعالية (1) أن النتائج

 الفعالة الممارسة وكذلك المعلومات تبادل فعالية على كبير إيجابي تأثير لها الديناميكية التوريد سلسلة

 التوريد سلسلة ممارسة من تقاسم على النفوذ من المزيد لديه الديناميكية التوريد سلسلة التوريد. لسلسلة

 تبادل مستوى يرتفع عندما أهمية أكثر تصبح التوريد لسلسلة الفعالة والممارسة (3) المعلومات؛

 حاسمة التوريد لسلسلة الفعالة والممارسة المعلومات تبادل فعالية كال أن لنتائجا وأظهرت المعلومات.

 إعتمدت بأنها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه وتتميز ،التوريد سلسلة الجيد األداء تحقيق في

 .وسيط كمتغير المعلومات تشارك على وأثره مستقل كمتغير البينية التنظيمية العالقات

 لدى التوريد سلسلة إدارة في بالموردين الشركة عالقة :أثر بعنوان (6111، ط)الشمو  دراسة

 . المتوسطة األردنية الصناعية الشركات

هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر عالقات الشركات الصناعية األردنية المتوسطة بالموردين  

في سلسلة التوريد ،من خالل دراسة عالقة الموردين بالشركات المبحوثة . وقد أجريت الدراسة في 

( منظمة .وقد 266( منظمة صناعية متوسطة الحجم من خالل عينة حجمها )418األردن على )
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ائج الدراسة أن هناك أثرا  ذا داللة إحصائية لشكل العالقة المتبادلة بين الشركات المبحوثة  أظهرت نت

د ، خدمة ما بعد البيع ، ومرونة التوريأبعاده الثالثة )تبادل المعلوماتوالموردين في أداء سلسلة التوريد ب

قة بأنها إعتمدت على ، وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسات السابلدى الشركات الصناعية المتوسطة

 .متغير تشارك المعلومات كمتغير وسيط وأثره على أداء سلسلة التوريد

( بعنوان : جودة المعلومات وأثرها في تحقيق المرونة 6111دراسة النجار والحوري )

  اإلستراتيجية دراسة ميدانية في شركات صناعة األدوية األردنية

نة اإلستراتيجية لمعلومات بأبعادها في تحقيق المرو وتهدف الدراسة للتعرف إلى أثر جودة ا 

، حيث بينت الدراسة أن أبعاد جودة المعلومات تؤثر بشكل إيجابي وبداللة معنوية على للمنظمة

بعالقة إيجابية مع صنع القرار تخدام نظم المعلومات ترتبط ، باإلضافة إلى إسرونة اإلستراتيجيةمال

، كما توصلت الدراسة لعدة إستنتاجات أبرزها زيادة اإلهتمام دارة الوسطىلتنفيذيين ومديري اإلللمديرين ا

ل على تقديم المعلومات ، والعمحدث الذي يتطلب فيه اتخاذ القراربالمعلومات في الوقت المناسب لل

يجاد األلية المناسبة لتحديبشكل واضح ، ودقة المعلومات د المعلومات وتحديثها بشكل مستمر، وا 

، وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها إعتمدت متغير جودة المعلومات األخطاءوخلوها من 

 .كمتغير وسيط وأثره على أداء سلسلة التوريد
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 ( بعنوان:Braunsheidel and Suresh, 2009دراسة )

The organizational antecedents of a firms supply chain agility for risk 

mitigation and response 

بحثت هذه الدراسة في أثر السوابق التنظيمية لذكاء سلسلة التوريد، من أجل تخفيف المخاطر 

واإلستجابة لها. ونظرت الدراسة إلى أن إثنين من السوابق التنظيمية هما: التوجه نحو السوق والتوجه 

التوريد للشركة. وقد أشارت نحو التعلم والممارسات التنظيمية، وتهدف جميعها إلى زيادة ذكاء سلسلة 

نتائج هذه الدراسة إلى وجود روابط قوية بين السوابق الثقافية وبين الممارسات التنظيمية ويظهر تأثير 

التوجه نحو السوق بشكل كبير هلى اإلمدادات الداخلية والخارجية على حد سواء في تكامل سلسلة 

ناك تأثير قوي ومباشر على مستوى التكامل التوريد مع مرونة سلسلة التوريد، ويظهر أن يكون ه

 الداخلي.

 في التوريد سلسلة إدارة داءأ تقييم : بعنوان (6101والحوري، ،)الجوازنة دراسة

 . ميدانية :دراسة األردنية الصناعية الشركات

 قطاع منظمات في التوريد سالسل أداء مستوى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت 

 في  والمتمثلة األردنية والمشروبات األغذية صناعات وقطاع الورق وصناعات الكيماوية الصناعات

 ومقياس المرونة ومقياس للزبون اإلستجابة ومقياس الموارد ومقياس التسليم ومقياس العملية مقياس

 جميع من المكون الدراسة مجتمع على ووزعت ،الالزمة البيانات جمع بغرض تبانةإس الوقت.وصممت

 الحسابية المتوسطات أن إلى الدراسة .وتوصلت ومديرة مديرا (56عددهم) البالغ لتنفيذيينا المديرين
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 اآلداء مقاييس لجميع عالية تقدير وبدرجة ( 3.55و 3.95) بين وتراوحت الدراسة عينة أفراد لتقديرات

 بعد كل لىع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذي فرق وجود عدم تبين كما .

 فروق وجود أظهرت .بينما الخبرة وسنوات العلمي والمؤهل الجنس متغيرات وفق الستة األداء أبعاد من

 الفئات بين ( نللزبو  ،واإلستجابة والعملية ، والموارد ، )التسليم األداء أبعاد على إحصائية داللة ذات

 سلسلة ألداء أخرى أبعاد على إعتمدت أنهاب السابقة الدراسات عن الدراسة هذه ،تتميزللمديرين العمرية

 .واإلستجابة والعالقة المرونة وهي التوريد

 :دراسة األردنية الصناعية الشركات في يدالتور  سلسلة مرونة : بعنوان (6100 ،)الحوري دراسة

 . ميدانية

 في العاملة األردنية الشركات في التوريد سالسل مرونة مستوى على التعرف إلى الدراسة هدفت     

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

 من  الدراسة مجتمع .وتكون المعلومات نظم ،المنتج تقديم المستهدف، للسوق اإلستجابة ، وريدالت

 (64) عددهم والبالغ  المالي مانع سوق في المدرجة األردنية واألدوية األلبسة منظمات مديري جميع

 األلبسة صناعة منظمات في عال التوريد سالسل مرونة مستوى أن إلى الدراسة وتوصلت . مديرا

 لأللبسة المصنعة الشركات أن تبين إذ ، المنتج تقديم مرونة مستوى أعلى بلغ حيث ، األردنية واألدوية

 وبسرعة ومتنوعة كاملة جديدة منتجات لتقديم تنسيقوال التعاون على القدرة تمتلك األردنية واألدوية

 للمرونة مستوى أدنى بلغ بينما ، الجديدة المنتجات تطوير دورة تقليص على قدرتها إلى إضافة ، عالية

 وخيارات مزايا ذات منتجات إنتاج على القدرة تمتلك الشركات تلك أن تبين ،حيث المنتج مرونة في

 عن الدراسة هذه تتميز ،زبون لكل الخاصة المواصفات تلبية على تعمل مختلفة وألوان وأحجام
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 كبيئة أخرى بيئة في وقياسه التوريد سلسلة أداء في المرونة متغير إعتمدت بأنها السابقة الدراسات

 .الصحي الورق لصناعة فاين شركة

 ( بعنوان: Flynn et al., 2011دراسة )

The Impact of Supply Chain Integration on Performance 

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر التكامل بين الزبون والمورد في أداء العمليات واألعمال في 

الشركات الصناعية، من خالل تقديم نموذج لتكامل سلسلة التوريد. ولتحقيق هدف تم تطبيقها على 

لدراسة فقد بلغت منظمة أما عينة ا 4569الشركات الصناعية في خمس مدن صينية ويبلغ عددها 

منظمة. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة مباشرة وذات داللة إحصائية بين التكامل الداخلي  615

وأداء العمليات في الشركات الصناعية. ولم تظهر الدراسة أي أثر ذو داللة إحصائية لتكامل المورد 

عل مهم فيما بين تكامل الزبون مع والزبون مع التكامل الداخلي في األداء، على الرغم من وجود تفا

 المورد. كما توجد عالقة إيجابية بين التكامل الداخلي واداء االعمال.

 Institutional Understanding : بعنوان (Inkpen & naamKaDD 2011) دراسة

Relationships. organizational-Inter in Processes Building Trust based 

 فروع نستعرض المنظمات. بين العالقات في الثقة تنمية في المؤسسات دور الورقة هذه تتناول        

 بناء عمليات تأثر كيفية بشأن توضع التي االفتراضات ودراسة التنظيمية الثقة عن األدبيات من مختلفة

 تقوم التي اآلليات أربعة نناقش ونحن المفاهيمي، التحليل هذا بعد المؤسسية. الترتيبات خالل من الثقة

 تأثير فيها يكون التي حاالت أربع ندرس كما .المؤسسية لثقةا قاعدة تطوير في محوري بدور
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 إلى تدعو الحاالت من كل إن نقول فإننا وأخيرا، الثقة. لبناء خاص بشكل تفضي أن يمكن المؤسسات

 على المنظمات بين تركةالمش العالقات في الثقة خلق أجل من الغالب في الستخدامها محددة آليات

 في تندرج التي األبعاد على إعتمدت بأنها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تتميز ،فعال نحو

 .الصحي الورق لصناعة فاين كشركة صناعية بيئة في وتطبيقه البينية التنظيمية العالقات

 SUPPLY dCTUTIRTIHCRA  بعنوان: (cwvirtia & kaniDia, 2012 ) دراسة

ENVIRONMENT-E IN 

 الحدود يتجاوز المفهوم هذاف ،الباحثين اماهتم التوريد سلسلة ادارة مفهوم احتل االخيرة السنوات في 

 المعلومات تكنولوجيا طويرت في. باكملها التوريد سلسلة شبكة من أكبر قيمة لتحقيق المنظمة داخل

 التوريد سالسل في اإلدارة مفهوم على تأثير له اإلنترنت، بيئة مع جنب إلى جنبا واالتصاالت،

دارة المشاركين إلندماج والسماح التقليدية،  التوريد سلسلة شبكة في المنظمات بين المعقدة الواجهات وا 

 ومرنة منسقة انظمة في التوريد سلسلة من المنفصلة األنشطة ربطت تيال اإللكترونية األعمال ونماذج

 معمارياتال و االلكترونية، التوريد سالسل ل الرئيسية الجوانب ةالورق هذه االستجابة.تحلل وسريعة فعالة

 اإللكترونية التوريد سلسلة من عام عمارة نموذج لتحديد انطالق كنقطة اإللكترونية البيئة في المختلفة

 المعلومات وجودة المعلومات تشارك  على إعتمدت بأنها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تتميز

 .التوريد سالسل في الموردين بين أكبر وتفاعل إندماج لوجود
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 ( بعنوان:Prajogo and Olhager, 2012دراسة )

Supply chain integration and Performace: The effects of long-term 

relationships, information technology and sharing, and logistics 

integration 

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من أثر تكامل المعلومات، وتدفق المواد بين الشركاء في سلسلة التوريد 

وتأثيرهما في أداء العمليات. وبحثت الدراسة بشكل خاص في دور عالقات الموردين أصحاب العقود 

في أستراليا. ووجدت هذه الدراسة أن  شركة 232طويلة األجل كمحرك للتكامل. وتم جمع البيانات من 

التكامل اللوجستي له تأثير على أداء العمليات، كما وجدت أن قدرات تكنولوجيا المعلومات ومشاركة 

المعلومات لهما تأثير إيجابي على التكامل اللوجستي كما أوضحت الدراسة إلى أنه لعقود الموردين 

ألداء، حيث كان التأثير المباشر من خالل تكامل طويلة األجل تأثير مباشر وغير مباشر على ا

 المعلومات والتكامل اللوجستي.

 :The Effect of E-Supply Chain بعنوان (valverde & saade, 2013) دراسة 

Management Systems in the North American Electronic Manufacturing 

Services Industry 

 في االلكترونيات تصنيع خدمات في االلكترونية التوريد سلسلة إدارة نظم تأثير في الورقة تبحث 

 من (63) على تطبقها استقصائية دراسة إلى استنادا وصفية بحثية دراسة أجريت وقد ،الشمالية أميركا

 على اإللكترونية التوريد سلسلة إدارة أثر تحديد أجل من اإللكترونية التصنيع خدمات شركات في األفراد
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 لها كان اإللكترونية التوريد سلسلة إدارة أن الدراسة نتائج وكشفت م،به الخاصة التوريد سلسلة عمليات

 وتحسنت ارتفعت الشركة حأربا أن أظهرت ألنها اإللكترونية التصنيع خدمات صناعة في إيجابي أثر

 نظم أن أيضا البحث أظهرو .اإللكترونية التوريد ةسلسل إدارة تنفيذ بسبب الداخلية االتصاالت أثر على

 ونقل ،العمليات أتمتة مشاكل مثل الفنية القضايا من العديد لديها اإللكترونية التوريد سلسلة إدارة

 نظم ورصد القائمة، النظم مع والتكامل اإللكتروني، الشراء عمليات وفعالية التوريد، سلسلة في البيانات

 العالقات أثر تحديد أجل من جاءت أنها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تتميز ءالشرا وعملية الجرد

 .الصحي الورق لصناعة فاين شركة في التوريد سلسلة أداء على البينية التنظيمية

 ئهااجودة عالقات أطراف سلسلة التوريد وأثرها على أد ( بعنوان:6103دراسة )العاني، 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى جودة عالقات أطراف سلسلة التوريد في الشركات األردنية المنتجة 

شركة  16لألدوية، واثرها على أداء سلسلة التوريد، وبلغ عدد الشركات المستهدفة في هذه الدراسة 

لى مصدريين مدير وئيس قسم في الشركات المذكورة. وقد إعتمد الباحث ع 58وشملت عينة الدراسة 

ستخدم الباحث عددا من  رئيسيين لجمع المعلومات والبيانات، هما البيانات األولية والبيانات الثانوية. وا 

إلختبار فرضيات الدراسة، وأظهرت الدراسة  SPSSاألساليب اإلحصائية من حزم البرنامج اإلحصائي 

ي الشركات الدوائية األردنيةمع عدد من النتائج  أهمها: وجود اثر لتبني مفهوم جودة العالقات ف

شركائها من سلسلة التوريد )الثقة المتبادلة بين أطراف سلسلة التوريد، اإلتصال بين اطراف السلسلة، 

اإللتزام بين أطراف السلسلة، التعاون بين اطراف السلسلة( على اداء سلسلة التوريد. وقدمت هذه 

تطبيق جودة العالقات بين أطراف سلسلة التوريد، الدراسة عددا من التوصيات كان أهمها: بتبني و 

 وذلك له تأثير واضح في التطبيق على أداء سلسلة التوريد.
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 ( بعنوان: Qrunfleh and Tarafdar, 2014دراسة ) 

“Supply chian information systems strategy: Impacts on supply chain 

performance and firm performance” 

الدراسة بيان العالقة بين إستراتيجيات سلسلة التوريد، وبين إستراتيجية أنظمة المعلومات في تفيد هذه 

 265سلسلة التوريد، وتأثيرها على أداء سلسلة التوريد وأداء المنظمة ككل. وتم جمع البيانات من 

ء قسم المشتريات منظمة أعمال، وكانت هذه العينة مكونة من نواب المديرين، والمدراء التنفيذيين ومدرا

للمواد األولية والمواد األخرى، ومن أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن هناك أثر 

إلستراتيجيات المعلومات في تعزيز العالقة بين إستراتيجيات سلسلة التوريد وبين أداء السلسلة وتوصلت 

داء المنظمة، ووجدت دورا وسيطا فعاال هذه الدراسة في إيجاد تعاون إيجابي بين أداء سلسلة التوريد وأ

 .ألداء سلسلة التوريد للعالقة بين إستراتيجيات سلسلة التوريد الذكية وبين أداء المنظمات

 ( بعنوان:6104دراسة )الشعار، 

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

 كبيرة ومتوسطة الحجم: دراسة ميدانية.الصناعية األردنية 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تكامل سلسلة التوريد من خالل إستجابة سلسلة التوريد في 

األداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية كبيرة ومتوسطة الحجم، وتكون مجتمع الدراسة من 

م بمعاينتها الباحث وتم إستخدام أسلوب اشركة ق 566 الشركات الصناعية متوسطة وكبيرة الحجم وتبلغ

شركة. وألغراض إختبار فرضيات  215سحب العينة العشوائية اإلحتمالية وبذلك كانت حجم العينة 
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، وتوصلت Stractural Equation Modiling(SEM)الدراسة وصحة نموذجها إستخدم تحليل 

كامل اإلستراتيجي والتكامل الداخلي والتكامل الخاريج الدراسة إلى أن تكامل سلسلة التوريد من حيث الت

ستجابة سلسلة التوريد، وأوضحت نتائج الدراسة إلى أن إستجابة  له أثر إيجابي في األداء التتشغيلي وا 

سلسلة التوريد تؤثر في األداء التشغيلي. وتوصلت الدراسة إلى أن إستجابة سلسلة التوريد ال تتوسط أثر 

وريد في األداء التشغيلي. وأوصت الدراسة بالعمل على رفع مستوى الثقة والصدق تكامل سلسلة الت

واإللتزام واإلهتمام بمصلحة  كل طرف من أطراف سلسلة التوريد للحفاظ على مستوى جيد من التكامل 

الخارجي لسلسلة التوريد. والعمل على تحسين مستوى إستجابة سلسلة التوريد لألسواق وألي تغييرات 

 ن أن تطرأ على السوق من خالل إعادة هيكلة الشركة وتبسيط إجراءات العمل.يمك

 ( بعنوان:Vanichchinchai, 2014دراسة )

 Supply chain management, supply performance and total quality 

management. 

مجموع  ((TQMPالممارسات في إدارة سلسلة التوريد و(SCMP) تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مستوى 

أداء سلسلة التوريد في صناعة السيارات في تايالند، والتحقق من  (FSPممارسات إدارة الجودة و)

( في شركات صناعة السيارات. FSP( و)TQMP( و)SCMPإختالف الخصائص التنظيمية في )

ستنادا إلى األدبيات إستعرض الباحث أداة قياس جديدة ل ) ( وتم FSP( و)TQMP( و)SCMPوا 

تطوير األداة والتحقق من صحتها من قبل الخبراء وتم إستخدام اإلختبار التجريبي ومختلف األساليب 

( TQMP( و)SCMPوالتقنيات اإلحصائية، وتم إستخدام منهج اإلحصاء الوصفي لدراسة وجود )
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كة ( في الشركات، وتم إستخدام أسلوب مانوفا اإلحصائي إلختبار اإلختالفات في ملكية الشر FSPو)

 وحجم الشركة ومستوى سلسلة التوريد.

( القياس الذي ISO/TS 16949هذا وقد إعتمدت المنظمة الدولية لتوحيد القياس والمواصفات التقنية )

 (.FSP( و)TQMP( و)SCMPإعتمده الباحث في مقياس )

صحيحة وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها أن مقياسات المتغيرات الواردة في الدراسة 

( في شركات صناعة السيارات في تايلد أكثر من تطبيق TQMPوموثوقة، وكان أثر تطبيق )

(SCMP وأكد الباحث على كفاءة تدفق المعلومات والمواد في المستوى التشغيلي والتقليل من تكلفة ،)

رة الحجم (. وبشكل عام أكدت كل من الشركات اليابانية والشركات كبيSCMPاإلجراءات التجارية في )

والمستوى األول من موردين سلسلة التوريد مع المنظمة الدولية لتوحيد القياس على األثر الكبير لتطبيق 

(SCMP( و )TQMP( وأكدت على تحقيق مستوى عال  من )FSP.في الشركات ) 

وتكونت عينة البحث  من مجموعة إستبيانات ورقية تم توزيعها على مجموعة من الشركات عددها 

. ويوصي الباحث في تطبيق البحث على عينة %19شركة وكانت إستجابة الشركات بنسبة  211

عشوائية والتحسين في معدل اإلستجابة، والنتائج التي توصل لها الباحث مفيدة للمدراء اللذين يرغبون 

( من خالل إدارة المنظمة. وتميزت هذه الدراسة أنها من FSP( و)TQMP( و)SCMPفي تحسين )

( وتميزت أيضا في دراسة الفروق في الخصائص FSP( و )SCMPالدراسات في تقييم وجود )أولى 

( في قطاع صناعة السيارات في البلدان النامية، وأكدت الدراسة FSP( و )SCMPالتنظيمية على )

 (.TQMPوجود إختالفات في الخصائص التنظيمية على )
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 أداء في المدركة اإلستراتيجية التزويد إدارة تمهارا بعنوان:أثر (6105 ،شالشو  ،الطراونة) دراسة

 مدينة في العاملة الصناعية الشركات في ميدانية :دراسة الموردين تكامل خالل من التزويد إدارة

  . سحاب

 أداء في المدركة اإلستراتيجية التزويد إدارة مهارات أثر وتحليل قياس إلى الدراسة هذه تهدف 

 وتكون سحاب مدينة في األردنية الصناعية الشركات في الموردين تكامل خالل من التزويد إدارة

 ومساعديهم والمخازن والمشتريات والمواد التزويد إدارات في العاملين المديرين جميع من الدراسة مجتمع

 يكون وبذلك (منه%56ب) مثلت المجتمع من عشوائية عينة سحب .وتم (مديرا461) عددهم والبالغ

 أهداف .ولتحقيق (إستبانة139) للتحليل الصالحة اإلستبانات عدد (مديرا،وكان236) العينة حجم

 إستخدام وتم البيانات لجمع إستخدمت إستبانة خالل من التحليلي الوصفي المنهج استخدم الدراسة

 وتحليلل المعيارية، واإلنحرافات الحسابية المتوسطات منها اإلحصائية واألساليب الوسائل من العديد

 التزويد إدارة لمهارات إحصائية داللة ذو تأثير :وجود إلى الدراسة وتوصلت المتعدد إلنحدارا

 ،(α ≥ 6.5 ) داللة مستوى عند األردنية الصناعية الشركات في التزويد إدارة أداء في اإلستراتيجية

 بأبعاد مستقل كمتغير البينية التنظيمية العالقات إعتمدت بأنها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تتميز

 .الشركاء بين الرؤيا وتشارك واإللتزام ةقالث ثالثة

 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة   0.3

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تناولت المتغيرات مجتمعة مثل العالقات التنظيمية        

يط هذا تشارك المعلومات وجودة المعلومات كمتغير وسووجود  البينية وأثرها على أداء سلسلة التوريد،

فالدراسات السابقة  ،ءت هذه المتغيرات كمتغيرات تابعةعن الدراسات السابقة حيث جاأيضا ميز الدراسة 
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ي مثل هذا ، كما وتتميز بأنها من أحدث الدراسات باللغة العربية فمنفردة غيرات هذه الدراسةجاءت بمت

 .تالمجال بهذه المتغيرا

ن وتتميز أيضا على أنها ستقدم نتائج وتوصيات يمكن أن تستند عليها دراسات وأبحاث م ستقبلية وا 

قدمت النتائج وبما أن الدراسات السابقة المعتمد عليها في بناء النموذج لهذه الدراسة  ،الدراسات المستقبلية

الورق الصحي الذي يعتبر  في بيئة صناعة غير عربية، فهذه الدراسة قدمت في بيئات صناعية أخرى

 . في األردن كبيئة عربية المستخدم األكثر لسالسل التوريد

  



57 

 

 الدراسة يةمنهجالفصل الثالث: 

 مقدمة(:3-1)

يتناول هذا الفصل شرحًا للمنجهية المستخدمة في عمل هذه الدراسة واألدوات المستخدمة في جمع 

وأهم االساليب اإلحصائية ومجتمع وعينة الدراسة التي تم استهدافها ومصادر جمع البيانات البيانات 

 التي سيتم استخدامها إلجابة اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 ية الدراسةمنهج(:3-2)

حيث تم وصف جوانب الظاهرة من خالل هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي،  تعتمدا

الرجوع إلى اإلدبيات السابقة التي تناولت موضوع البحث في الفصل الثاني لتحديد الجوانب التي تم 

تغطيتها من قبل الباحثين السابقين والجوانب التي التزال بحاجة إلى بحث األمر الذي مكن الباحثة من 

الظاهرة المدروسة في محاولة إليجاد إجابة لها. والمنهج وضع مجموعة من األفتراضات المنطقية حول 

داة الدراسة)االستبانة( الختبار وتحليل البيانات التي تم جمعها من خالل أالتحليلي متعلق بتحليل 

الفروض للتوصل إلى إجابات منطقية السئلة الدراسة. والتوصل إلى استنتاجات حول أثر العالقات 

 ء سلسلة التوريد وبيان دور تشارك المعلومات وجودتها في العالقات المفترضة.التنظيمية البينية في أدا
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 مجتمع الدراسة وعينتها(:3-3)

في مجموعة نقل/ شركة فاين وشركائها  سالسل التوريد العاملين فيمن جميع  يتكون مجتمع الدراسة

تحديد العينة بناءًا على  وتم، ككل موظفاً  1336والبالغ عددهم ما يقارب  دينة سحاب الصناعيةفي م

 أشخاص من الشركة. 266التي تم تحديدها ب  موارد البشريةخبرة قسم ال

 وحدة المعاينة(:3-4)

 .من العاملين في مجموعة نقل/شركة فاين في مدينة سحاب الصناعية تتكون وحدة المعاينة

 جمع المعلومات مصادر(:3-5)

عتمد على نوعين من مصادر المعلومات هما الباحث االدراسة الحالية فان ولغرض تحقيق أهداف 

 المصادر الثانوية والمصادر األولية، وكما يلي:

البيانات التي تم الحصول عليها من المصادر المكتبية ومن تلك الثانوية: وهي  المصادر -أ

إذ سيتم  ،وضع األسس العلمية واإلطار النظري للدراسةل وذلك ،المراجعة األدبية للدراسات السابقة

 :الرجوع إلى ما يلي

 العالقات البينية وأداء سلسلة التوريد. حول المكتوبة والمنشورةالمواد العلمية و  والمصادركتب ال -

 بحثت في موضوع العالقات البينية وأداء سلسلة التوريد.رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي  -

الدراسة الحالية، إضافة إلى التقارير ول موضوع الدوريات المتخصصة والنشرات التي كتبت ح -

 الصادرة عن الهيئات ومراكز المعلومات واألبحاث.
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األولية: وهي تلك البيانات التي تم الحصول عليها من خالل إعداد استبانة  مصادرال -ب

 تناولها اإلطار النظري والتساؤالت بحيث تغطي كافة الجوانب التي .خاصة لموضوع هذه الدراسة

 .عليها الدراسة تستندا والفرضيات التي

 الدراسة اةأد(:3-6)

بعاد متغيرات الدراسة المستقلة والوسيطة والتابعة بالشكل جميع أتغطي  استبانةر يطو بت ةالباحث قامت

العينة. ولزيادة  تم بناءها وتكوينها وتوزيعها على أفرادالدرسة، والتي  فرضياتالذي يمكنها من اختبار 

درجة مصداقية وموثوقية البيانات التي تم جمعها، اعتمدت الباحثة ما أمكن في قياس متغيرات الدراسة 

يتها. وتألفت االستبانة من على المقاييس الواردة في الدراسات السابقة والتي تم ثبوت مصداقيتها وموثوق

مستجيبين)كالجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، جزاء رئيسية هي: المعلومات الديمغرافية عن الثالث أ

وعدد سنوات الخبرة، والوظيفة الحالية(. والجزء الثاني العالقات البينية بين شركاء سلسلة التوريد 

لتزام شركاء سلسلة التوريد والرؤيا المشتركة بين أعضاء  المتمثلة بالثقة في شركاء سلسلة التوريد وا 

سئلة في ( ا3كما يلي: الثقة في شركاء سلسلة التوريد تم قياسها بــــــــــــــــــ) سلسلة التوريد وتم قياسهما

لتزام شركاء سلسلة التوريد تم قياسه (Li and Lin, 2006)دراسة استبانة الدراسة بناء على  ؛ وا 

والرؤيا المشتركة بين ؛ (Li and Lin, 2006) ( اسئلة في استبانة الدراسة بناء على دراسة4بـــــــــــــــــ)

 ,Li and Lin)( اسئلة في استبانة الدراسة بناًء على دراسة3أعضاء سلسلة التوريد تم قياسها بـــــــــــــ)

والجزء الثالث يتعلق بتشارك المعلومات وجودتها، حيث تم قياسه كما يلي: تشارك المعلومات  .(2006

. وجودة المعلومات (Li and Lin, 2006)دراسة بناًء على دراسة ( اسئلة في استبانة ال3تم قياسها بـــــــــ)

. والجزء الرابع (Li and Lin, 2006)( اسئلة في استبانة الدراسة بناًء على دراسة 5تم قياسها بــــــــــــ)
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( اسئلة في 3) يتعلق بأداء سلسلة التوريد المتمثلة بالمرونة والعالقات واالستجابة وتم قياس المرونة بـــــــــــــ

( 3( اسئلة في استبانة الدراسة، واالستجابة تم قياسها بــــــــــــــــ)4استبانة الدراسة، والعالقات تم قياسها بــــــــــــــ)

. وتوزعت إجابات أفراد عينة الدراسة (Vanichchinchai, 2014)في استبانة الدراسة بناًء على دراسة 

مدى موافقة المستجيب مع فقرات ، والتي تعبر عن الخماسيليكرت  لمقياسعلى فقرات االستبانة وفقًا 

عالمات، غير موافق  3عالمات، محايد  4عالمات، موافق  5)موافق بشدة  االستبانة وكما يلي:

 .(1كما هو موضح في الملحق ) عالمتان، غير موافق بشدة عالمة واحدة(

 األداةصدق (:3-7)

وذلك بهدف التعرف على األسئلة المرتبطة ببعضها لإلستبانة باختبار الصدق الظاهري  ةالباحثقامت 

كس أهداف الدراسة وتساؤالتها، حيث حتى تع للتأكد أيضا من مدى اتساق إجابات أفراد عينة الدراسةو 

في محكمين من أساتذة اإلدارة من الذوي الخبرة واالختصاص وهيئة مجموعة من عرضها على  تم

حيتها كأداة لجمع البيانات)كما هو موضح للحكم على مدى صالمعات األردنية الحكومية والخاصة الجا

التي تراوحت إجراء التعديالت المقترحة من المحكمين واألساتذة المختصين  (، حيث تم2في الملحق 

قبل بين إعادة الصياغة اللغوية لبعض االسئلة أو حذف بعض الكلمات الواردة في بعض االسئلة 

 عينة الدراسة.على  هاعيوز تصدار النسخة النهائية من االستبانة التي تم إ
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 األداة ثبات(:3-8)

وذلك للتأكد من ، ( لالتساق الداخليCronpach’s Alphaمعامل كرونباخ ألفا )اعتمدت الباحثة على 

 .وأنها تقيس ما يجب قياسه مدى صالحية االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة للدراسة الحالية

 ( يبين معامالت كرونباخ ألفا لجميع متغيرات الدراسة.1والجدول رقم )

قيم معامالت االتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا( 1الجدول رقم )  

 قيم معامالت االتساق الداخلي 

 (α) معامل الثبات الفقرات المحور

51-6 العالقات البينية التنظيمية  %09  

8-6 الثقة في شركاء سلسلة التوريد  %66  

51-0 إلتزام شركاء سلسلة التوريد  %88  

دالرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوري  51-51  %81  

58-56 تشارك المعلومات  %86 

11-50 جودة المعلومات  %88  

33-24 أداء سلسلة التوريد  %55  

16-18 مرونة سلسلة التوريد  %86  

19-16 العالقات  %05  

11-15 االستجابه  %80  

33-6 االستبانة ككل  %65  
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( أن جميع قيم معامالت ألفا كرونباخ لكافة متغيرات الدراسة كانت أكبر من 1يتضح من الجدول رقم )

. وهذا يشير إلى أن االسئلة التي تم استخدامها في قياس متغيرات الدراسة ذات موثوقية عالية. 66%

 .Hair et al)( نسبة مقبولة في الدارسة اإلجتماعية التي تجرى ألول مرة %56وتعتبر نسبة )

2006). 

 يةاإلحصائ المعالجات(:3-5)

تم إدخال البيانات التي يتم الحصول عليها من خالل إستبانة الدراسة ضمن الحزمة اإلحصائية   
 وتم إجراء االختبارات التالية: .Statistical Package for Social(  SPSSللعلوم االجتماعية ) 

: حساب التكرارات والنسب المئوية، لوصف ( StatisticsDescriptive) اإلحصاء الوصفي
خصائص عينة الدراسة وحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان مدى تشتت 
 اإلجابات عن وسطها الحسابية وتحديد مستوى االهمية النسبية بحسب متغيرات اسئلة الدراسة.

المتغيرات وذلك للتحقق من أثر (:  Multiple Regression Analysis) تحليل اإلنحدار المتعدد
 المستقلة على متغير تابع واحد.

(: وذلك لتحديد طبيعة العالقة بين Simple Regression Analysis) تحليل اإلنحدار البسيط
 المتغير مستقل واحد ومتغير تابع واحد.

الختبار دخول المتغيرات  :(Stepwise Multiple Regression)االنحدار المتعدد المتدرج  تحليل
 المستقلة في معادلة التنبؤ بالمتغير التابع.

الختبار صالحية نموذج الدراسة واختبار فرضيات  Structural Equation Modellingتحليل 

 الدراسة المتعلقة بالمتغير الوسيط. 
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 اجراءات الدراسة(:3-11) 

بتناول االطار النظري والدراسات السابقة بالتوسع المالئم لتغطية كافة               ةالباحث قامت. 1
 متغيرات التي سوف تتناولها الدراسة.الالجوانب المتعلقة ب

على طرق قياس المتغيرات الواردة في  ةالباحث تعتمدا ،ديد وقياس متغيرات الدراسة. وفي تح2
 الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة والتي تثبت مصداقيتها وموثوقيتها.

على تحكيم إستبانة الدراسة من قبل المختصين ليتم توزيعها على المبحوثين  ةالباحث عملت. 3
 بصورتها النهائية.

ع كافة النسخ الموزعة من هذه االستبانات ليتم            توزيع اإلستبانة على المبحوثين ثم جمتم . 4
 ترميزها وتفريغها ضمن البرنامج اإلحصائي المناسب.

 إدخال وترميز اإلستبانات للشروع في عملية تحليلها. تم. 5

 .كما هو وارد في الفصل الرابع اجراء التحليل اإلحصائي إلختبار فرضيات الدراسةتم . 6

وشركات صناعة الورق الصحي  شركة فاينكتابة التوصيات التي تخدم ائج و مناقشة النتتم . 5
 األخرى.
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 الفصل الرابع

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 

 (: المقدمة4-1)

لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام الرزمة 

. ولوصف خصائص عينة الدراسة والتعرف على مستوى تطبيق متغيرات (SPSS16)اإلحصائية  

الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

كما ورد  استخدم اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة عالوة علىواالنحرافات المعيارية، 

الختبار صالحية نموذج الدراسة  Structural Equastion Modelling ختبار، وافصل الثالثفي ال

 واختبار الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات الوسيطة.

 (: تحليل نتائج الدراسة     4-2)

تم االعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل المتوسطات الحسابية      

، وقد تم والتابعة والفقرات المكونة لكل متغير الدراسة المستقلة االنحرافات المعيارية لجميع متغيراتو 

 : 5في جدول المستخدم في الدراسة كما يلي (Likert-type Scale) مراعاة أن يتدرج مقياس ليكرت

 ال أوافق بشدة ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة

1 8 1 1 5 
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على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها على واعتمادًا 

فما دون : منخفض(. وفقًا  1.11: متوسط(، )1.66-1.18: مرتفع(، )1 – 1.68النحو اآلتي: )

 القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي :  –القيمة العليا  للمعادلة التالية:

 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 5.11= 8/1= 1(/1-5)

 :وبذلك يكون

 أو أقل 1.11=  5.11+  5من  المستوى المنخفض 

  1.66الى  1.18أي من   1.66=  5.11+  1.18ويكون المستوى المتوسط من 

  1 الى 1.68من  المرتفعويكون المستوى 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة   

عرض وفيما يلي  عن العالقات البينية ومشاركة وجودة المعلومات وأداء سلسلة التوريد في شركة فاين،

الحسابية واالنحرافات  خراج المتوسطاتاستلنتائج  للتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة اعتمادًا على 

 المعيارية.
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 : المتغيرات الديموغرافية(4-3)

(3جدول رقم )  

ينة الدراسة حسب العمرعتوزيع أفراد   

 النسبة المئوية )%( التكرار العمر

سنة 26-24  24 11.5 

سنة 25-29  56 24.3 

سنة 63-53  45 22.8 

سنة 63-64  35 15.6 

سنة 41-45  28 13.6 

فأكثر سنة 64  22 16.5 

 %100 266 المجموع

 

( أفراد عينة الدراسة تراوحت أعمارهم %45.1قرابة نصف)( إن 3رقم ) أعاله نالحظ من الجدول     

سنة، و  24و 26( من أفراد عينة الدراسة تراوحت أعمارهم بين 11.5%سنة. و ) 35و  25بين 

سنة،  45و  41( تراوحت أعمارهم بين %14سنة، وتقريبًا ) 46و 36( تراوحت أعمارهم بين 15%)

سنة. وهذا يفسر على أن غالبية أفراد عينة الدراسة  46( كانت أعمارهم أكثر من %11وفقط تقريبًا )

رون على تقييم أثر العوامل التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد. كما أنهم هم في سن الشباب وقاد
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يدركون أهمية تشارك المعلومات وجودة المعلومات التي يتم تبادلها بين أعضاء سلسلة التوريد وأثرها 

ستوى ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الم4والجدول رقم ) على أداء سلسلة التوريد ككل.

 التعليمي.

 

 ويمثل المنحنى أعلى نسبة مئوية ألكبر عدد تكرار في عينة الدراسة حسب العمر 

(4)جدول رقم   

تعليميدراسة حسب المستوى التوزيع أفراد عينة ال  

تعليميالمستوى ال  النسبة المئوية )%( التكرار 

 25.5 53 ثانوية عامة

 15.5 36 دبلوم كلية مجتمع

 54.9 113 بكالوريوس

 1.9 4 دراسات عليا

 %011 266 المجموع
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( يحملون الدرجة %55أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة تقريبًا) ( أن4نالحظ من الجدول رقم )     

( أفراد عينة الدراسة يحملون الثانوية العامة، في %25.5الجامعية األولى البكالوريوس. وأكثر من ربع)

وهذه النتيجة  ( يحملون دراسات عليا.%1.9( يحملون دبلوم كلية مجتمع، وفقط )%15.5حين أن )

عينة الدراسة لديهم مستوى تعليمي مرتفع يمكنهم من تعبئة استبانة الدراسة بحيادية  أن أفراد تفسر على

 وموضوعية تامة. كما أنهم قادرون على تقييم أثر العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد.

 لية.( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحا5والجدول رقم )

(5جدول رقم )  

عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةأفراد توزيع   

خبرةال  النسبة المئوية )%( التكرار 

سنوات فأقل 5   55 25.5 

سنوات 6-16  61 29.6 

سنة 15 -11  33 16.6 

سنة 16-26  38 18.4 

سنة فأكثر 21  15 8.3 

 %100 266 المجموع
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 6سنوات خبرة فأقل وبين  5أفراد عينة الدراسة الذين يملكون عدد ( أن 5من الجدول رقم ) يتضح     

( على التوالي، في حين أن %29.6( و)%25.5سنوات جاءت بنسب متقاربة، حيث كانت ) 16و

سنة إيضًا جاءت بنسب  26- 16سنة خبرة و 15- 11عدد أفراد عينة الدراسة الذين يملكون بين 

سنة خبرة فأكثر. 21ن أفراد عينة الدراسة يملكون ( م%8.3( وفقط )%18.4( و )%16متقاربة )

وهذه النتيجة تفسر على أن أفراد عينة الدراسة لديهم خبرة كافية تؤهلهم للحكم على األثر الذي يمكن أن 

تحدثه العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد من خالل تشارك المعلومات وجودة 

 ين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية.( يب6المعلومات. والجدول رقم)

(2جدول رقم )  

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية

 النسبة المئوية )%( التكرار العمر

 6 6 مدير عام

 9.2 19 رئيس قسم

 0.5 1 مدير مشروع

 0.5 1 مدير تنفيذي 

 89.8 185 أخرى 

 %100 266 المجموع
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( ال يملكون وظائف إدارية 89.8أكثر غالبية أفراد عينة الدراسة )( أن 6من الجدول رقم ) يتضح     

( من يملكون وظائف إدارية. وهذا يفسر على أن %16.2في اإلدارة العليا أو اإلدارة الوسطى وفقط )

التي تمتلكها العاملين في الوظائف التنفيذية هم األكثر قدرة على الحكم على طبيعة العالقات البينية 

الشركة ومدى تشارك وجودة المعلومات التي يتم تبادلها وأثرها على أداء سلسلة التوريد أكثر من 

العاملين في الوظائف اإلدارية العليا الذين في الكثير من اإلحيان يعكسون توجهات اإلدارة العليا وليس 

. وفيما يلي عرض ألتجاهات أفراد عينة بالضرورة الواقع الفعلي للعالقات التنظيمية البينية الفعلية

 الدراسة نحو فقرات كل متغير من متغيرات الدراسة وكما يلي:

لتزام شركاء سلسلة التوريد،  -1 العالقات التنظيمية البينية) الثقة في شركاء سلسلة التوريد، وا 
 والرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد(.
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 (7الجدول ) -2

أفراد عينة الدراسة عن فقرات متغير العالقات النحرافات المعيارية الستجابات المتوسطات الحسابية وا
 التنظيمية البينية مرتبة ترتيبًا تنازليا

رقم 
ةالفقر  

Inter-organizational relationship     
 العالقات التنظيمية البينية.           

 الثقة في شركاء سلسلة التوريد

الوسط 
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

بالترتي  المستوى 

حسب 

 المتوسط

Q6   .مرتفع 1 0.76 1.85 شركائنا التجاريين يتعاملون معنا بصدق 

Q7  شركائنا التجاريين  يحترمون سرية المعلومات
 التي يحصلون عليها من شركتنا. 

 مرتفع 5 0.72 1.88

Q8  شركائنا التجاريين يتعاملون معنا بثقة وبدون
   رقابة.

 مرتفع 1 0.81 1.66

 مرتفع  0.76 3.80 المجموع 

 

رقم 
ةالفقر  

Inter-organizational relationship                
 العالقات التنظيمية البينية.

 إلتزام شركاء سلسلة التوريد

الوسط 
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

بالترتي  المستوى 

حسب 

 المتوسط

Q9 في  شركائنا التجاريين قدموا لنا تضحيات
 الماضي.

 مرتفع 8 0.74 1.81

Q11  تستثمر الشركة الكثير من الجهد في بناء
 عالقاتها مع شركائها التجاريين. 

 مرتفع 5 0.71 8.19

Q11  مرتفع 1 0.82 8.91شركائنا التجاريين يلتزمون باإلتفاقيات الموقعة 
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 بالشكل المطلوب

Q12  تلتزم الشركة وشركائها التجاريين بالمحافظة
 على الوعود التي تم التعهد بها

 مرتفع 1 0.78 8.58

 مرتفع  0.76 4.07 المجموع 

 

رقم 
ةالفقر  

Inter-organizational relationship                
 العالقات التنظيمية البينية.

ريدالرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التو  

الوسط 
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

بالترتي  المستوى 

حسب 

 المتوسط

Q13  هناك فهم  واضح لدى الشركة وشركائها
 التجاريين ألهداف وغايات سلسلة التوريد.

 مرتفع 5 0.72 8.51

Q14  تفهم الشركة وشركائها التجاريين أهمية التعاون
 بين أعضاء سلسلة التوريد.

 مرتفع 1 0.79 8.51

Q15  هناك اتفاق بين الشركة وشركائها التجاريين
على أهمية التحسينات التي تعود بالنفع على 

 سلسلة التوريد ككل.  

 مرتفع 1 0.66 8.91

 مرتفع  0.72 4.10 المجموع 

 

(، تراوحت ما الثقة في شركاء سلسلة التوريد( أن المتوسطات الحسابية لـ )6يتضح من الجدول رقم )

وانحراف معياري  (،1.89على متوسط حسابي إجمالي ) ( ، حيث حاز المتغير1.66و  1.88بين )

( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ 6، وقد حازت الفقرة رقم )المرتفعوهو من المستوى  (9.66)
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 ما يلي: ، وقد نصت الفقرة على(، وهي من  المستوى المرتفع9.61(، وبانحراف معياري )1.88)

وفي المقابل، وفي (.يحترمون سرية المعلومات التي يحصلون عليها من شركتنا  شركائنا التجاريين)

من  (، وهي9.85( وبانحراف معياري )1.66( بمتوسط حسابي )8المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

شركائنا التجاريين يتعاملون معنا بثقة وبدون ) ما يلي: ، حيث نصت الفقرة علىالمرتفعالمستوى 

يدل على أن الثقة في أعضاء سلسلة التوريد في شركة فاين جاء بدرجة مرتفعة من  وهذا .( رقابة

الثقة بين أعضاء سلسلة التوريد تتمثل في المحافظة على أن  يفسر وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وهذا

 على سرية المعلومات والعمل معًا بدون أي نوع من الرقابة وبثقة مرتفعة.

(، تراوحت ما إلتزام شركاء سلسلة التوريدأن المتوسطات الحسابية لـ ) (6دول رقم )كما يالحظ من الج

وانحراف معياري  (،8.96على متوسط حسابي إجمالي ) ( ، حيث حاز المتغير1.81و  8.19بين )

( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ 59، وقد حازت الفقرة رقم )المرتفعوهو من المستوى  (9.66)

 ما يلي: ، وقد نصت الفقرة على(، وهي من  المستوى المرتفع9.65حراف معياري )(، وبان8.19)

وفي المقابل، وفي  (.تستثمر الشركة الكثير من الجهد في بناء عالقاتها مع شركائها التجاريين)

من  (، وهي9.68( وبانحراف معياري )1.81( بمتوسط حسابي )0المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

شركائنا التجاريين قدموا لنا تضحيات في ) ما يلي: ، حيث نصت الفقرة علىالمرتفعالمستوى 

يدل على أن إلتزام أعضاء سلسلة التوريد نحو شركة فاين جاء بدرجة مرتفعة من وجهة  وهذا.(الماضي

مثل يفسر على أنه هناك إلتزام بين أعضاء سلسلة التوريد لشركة فاين يت نظر أفراد عينة الدراسة. وهذا

في بناء عالقات عمل طويلة األمد وتقديم التضحيات في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه أي من 

 أعضاء سلسلة التوريد.
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(، تراوحت ما بين للرؤيا المشتركةأن المتوسطات الحسابية لـ ) (6وأخيرًا، يتضح من الجدول رقم )

وانحراف معياري  (،8.59على متوسط حسابي إجمالي ) ( ، حيث حاز المتغير8.91و  8.51)

( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ 51، وقد حازت الفقرة رقم )المرتفعوهو من المستوى  (9.61)

 ما يلي: ، وقد نصت الفقرة على(، وهي من  المستوى المرتفع9.61(، وبانحراف معياري )8.51)

وفي المقابل،  (.اريين ألهداف وغايات سلسلة التوريدهناك فهم  واضح لدى الشركة وشركائها التج)

 (، وهي9.66( وبانحراف معياري )8.91( بمتوسط حسابي )51وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

هناك اتفاق بين الشركة وشركائها التجاريين ) ما يلي: ، حيث نصت الفقرة علىالمرتفعمن المستوى 

يدل على أن الرؤيا المشتركة  وهذا.(بالنفع على سلسلة التوريد ككل على أهمية التحسينات التي تعود

 بين أعضاء سلسلة التوريد وشركة فاين جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وهذا

يفسر على أنه هناك رؤيا مشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد تتمثل في فهم غايات وأهداف سلسلة 

تحقيقها من خالل األتفاق على طبيعة ونوع التحسينات الالزم إجراؤها لتحقيق النفع  التوريد والعمل على

 لكافة أعضاء سلسلة التوريد.
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 المعلومات وجودة المعلومات(. المتغيرات الوسيطة) تشارك -2

(8)  

المناخ أفراد عينة الدراسة عن فقرات متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
 التنظيمي مرتبة ترتيبًا تنازليا

رقم 
ةالفقر  

Information sharing 

المعلومات تشارك  

الوسط 
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

بالترتي  المستوى 
حسب 
 المتوسط

Q16  تقوم الشركة بإبالغ شركائها التجاريين عن
 التغير في الحاجات بوقت مبكر.

 مرتفع 5 0.75 8.51

Q17  مع شركائها التجاريين ملكية تتقاسم الشركة
 .المعلومات المتبادلة بينهم

 مرتفع 1 0.72 1.06

Q18  يتبادل الشركاء التجاريين مع الشركة المعرفة
 .المتعلقة بعمليات األعمال التجارية الجوهرية

 مرتفع 1 0.73 8.96

 مرتفع  0.73 4.06 المجموع 

 

رقم 
ةالفقر  

Information Quality 

المعلوماتجودة   

الوسط 
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

بالترتي  المستوى 
حسب 
 المتوسط

Q15  تبادل المعلومات بين الشركة وشركائها
 .التجاريين يتم في الوقت المناسب

 مرتفع 8 0.72 8.96

Q20  68.9المعلومات التي يتم تبادلها بين الشركة  مرتفع 1 0.71 
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 .التجاريين تتسم بالدقةوشركائها 

Q21  المعلومات التي يتم تبادلها بين الشركة
 وشركائها التجاريين  متكاملة.

 مرتفع 1 0.78 8.59

Q22  المعلومات التي يتم تبادلها بين الشركة
 وشركائها التجاريين مالئمة.

 مرتفع 1 0.71 8.55

Q23  المعلومات التي يتم تبادلها بين الشركة
 وشركائها التجاريين موثوقة.

 مرتفع 5 0.70 8.51

 مرتفع  0.72 4.10 المجموع 

  

و  8.51(، تراوحت ما بين )مشاركة المعلومات( أن المتوسطات الحسابية لـ )8يتضح من الجدول رقم )

وهو ( 9.61وبانحراف معياري )(، 8.96على متوسط حسابي إجمالي ) ( ، حيث حاز المتغير8.96

(، 8.51على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )( 56، وقد حازت الفقرة رقم )المرتفعمن المستوى 

تقوم الشركة ) ما يلي: ، وقد نصت الفقرة على(، وهي من  المستوى المرتفع9.61وبانحراف معياري )

وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة  .(بإبالغ شركائها التجاريين عن التغير في الحاجات بوقت مبكر

من المستوى  (، وهي9.61( وبانحراف معياري )1.06( بمتوسط حسابي )56جاءت الفقرة رقم )

تتقاسم الشركة مع شركائها التجاريين ملكية المعلومات ) ما يلي: ، حيث نصت الفقرة علىالمرتفع

مستوى مشاركة المعلومات بين شركة فاين وأعضاء سلسلة التوريد على أن  يدلوهذا  .(المتبادلة بينهم

جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وهذا يفسر على أن هناك تدفق للمعلومات بين 
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أعضاء سلسلة التوريد حال حدوث أي تغير في حاجات ورغبات الزبائن األمر الذي يمكن باقي 

 دة النظر في جداول األنتاج في الوقت الحقيقي.أعضاء سلسلة التوريد من أعا

 8.51(، تراوحت ما بين )جودة المعلوماتأن المتوسطات الحسابية لـ ) (8كما يتضح من الجدول رقم )

وهو ( 9.61وبانحراف معياري )(، 8.59على متوسط حسابي إجمالي ) ( ، حيث حاز المتغير8.96و 

(، 8.51( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )11م )، وقد حازت الفقرة رقالمرتفعمن المستوى 

المعلومات )ما يلي:  ، وقد نصت الفقرة على(، وهي من  المستوى المرتفع9.69وبانحراف معياري )

وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت  .(التي يتم تبادلها بين الشركة وشركائها التجاريين موثوقة

، حيث المرتفعمن المستوى  (، وهي9.65( وبانحراف معياري )8.96( بمتوسط حسابي )19الفقرة رقم )

المعلومات التي يتم تبادلها بين الشركة وشركائها التجاريين تتسم ) ما يلي: نصت الفقرة على

جودة المعلومات التي يتم تبادلها بين شركة فاين وأعضاء سلسلة التوريد على أن  يدلوهذا  .(بالدقة

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وهذا يفسر على أن المعلومات التي يتم تبادلها جاء بدرجة مرتفعة من 

بين أعضاء سلسلة التوريد ذات موثوقية عالية وتتسم بالدقة األمر الذي يمكن كافة أعضاء سلسلة 

التوريد من اتخاذ قرارات رشيدة فيما يتعلق بحجم الطلب وخطط االنتاج وخفض التكاليف الممكن 

 .استهدافها
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 أداء سلسلة التوريد -3

(5)  

تغير أفراد عينة الدراسة عن فقرات مالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
 تكنولوجيا األعمال اإللكترونية مرتبة ترتيبًا تنازليا

رقم 
ةالفقر  

Supply chain performance 

 أداء سلسلة التوريد

 المرونة

الوسط 
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

بالترتي  المستوى 
حسب 
 المتوسط

Q24  الشركة لديها القدرة على إنتاج منتجات ذات
مواصفات مختلفة من حيث المزايا االحجام 

 واأللوان.

 مرتفع 1 0.94 8.16

Q25  الشركة تمتلك القدرة على ضبط الطاقة اإلنتاجية 

 بسرعة كاستجابة للتغيرفي طلبات العمالء.

 مرتفع 1 0.78 8.16

Q26  الشركة لديها القدرة على إدخال منتجات جديدة
 للسوق بسرعة.

 مرتفع 5 0.82 8.11

 مرتفع  0.85 4.28 المجموع 

 

رقم 
ةالفقر  

Supply chain performance 

 أداء سلسلة التوريد

 العالقات

الوسط 
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

بالترتي  المستوى 
حسب 
 المتوسط

Q27  مرتفع 5 0.78 8.56من حيث يمتلك موردي الشركة أداء عام جيد 
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 والجودة والتسليم. التكلفة

Q28  الشركة لديها عالقات جيدة مع جميع شركائها 

 التجاريين.

 مرتفع 1 0.77 8.56

Q25  الشركة لديها القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل
 دقيق.

 مرتفع 8 0.87 8.90

Q30  اعمال فاعلة وكفؤه )أقل الشركة لديها عمليات
 نسخ، موثقة ، وظائف فحص(

 مرتفع 1 0.85 8.51

 مرتفع  0.82 4.14 المجموع 

 

رقم 
ةالفقر  

Supply chain performance 

 أداء سلسلة التوريد

 االستجابة

الوسط 
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

بالترتي  المستوى 
حسب 
 المتوسط

Q31  أداء الشركة في التسليم جيد وشامل وسريع وفي 

 .الوقت المحدد

88.1  مرتفع 3 0.74 

Q32  تمتلك الشركة جودة جيدة عمومًا في منتجاتها
 وخدماتها.

18.1  مرتفع 1 0.79 

Q33  تقوم الشركة بتقديم معلومات لعمالئها حول
 طلباتهم في الوقت المناسب.

18.1  مرتفع 2 0.78 

 مرتفع  0.77 4.27 المجموع 



80 

 

 8.11(، تراوحت ما بين )مرونة سلسلة التوريد( أن المتوسطات الحسابية لـ )0يتضح من الجدول رقم )

وهو ( 9.81وبأنحراف معياري ) (، 8.18على متوسط حسابي إجمالي ) ( ، حيث حاز المتغير1.16و 

(، 8.11حيث بلغ )( على أعلى متوسط حسابي 16، وقد حازت الفقرة رقم )المرتفعمن المستوى 

الشركة لديها ) ما يلي: ، وقد نصت الفقرة على(، وهي من  المستوى المرتفع9.81وبانحراف معياري )

وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  .(القدرة على إدخال منتجات جديدة للسوق بسرعة

، حيث نصت المرتفعلمستوى من ا (، وهي9.68( وبانحراف معياري )1.16( بمتوسط حسابي )11)

بسرعة كاستجابة للتغيرفي  الشركة تمتلك القدرة على ضبط الطاقة اإلنتاجية ) ما يلي: الفقرة على

وهذه النتيجة تشير إلى أن مرونة سلسلة التوريد التي تمتلكها شركة فاين جاء بدرجة  .(طلبات العمالء

مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وهذا يفسر على أن شركة فاين لديها القدرة على على إدخال 

اقة منتجات جديدة للسوق في حال تغير حاجات ورغبات الزبائن. كما أن لها القدرة على تغيير الط

األنتاجية وفقًا للتغير في الطلب في السوق األمر الذي يمكنها من الحد من الخسائر عند تغير الطلب 

 على منتجاتها وخدماتها.

و  8.56(، تراوحت ما بين )العالقات( أن المتوسطات الحسابية لـ )0يتضح من الجدول رقم )كما 

وهو ( 9.81وبأنحراف معياري ) (، 8.58على متوسط حسابي إجمالي ) ( ، حيث حاز المتغير8.90

(، 8.56( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )16، وقد حازت الفقرة رقم )المرتفعمن المستوى 

يمتلك موردي ) ما يلي: ، وقد نصت الفقرة على(، وهي من  المستوى المرتفع9.68وبانحراف معياري )

وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت  .(والجودة والتسليم الشركة أداء عام جيد من حيث التكلفة

، حيث المرتفعمن المستوى  (، وهي9.86( وبانحراف معياري )8.90( بمتوسط حسابي )10الفقرة رقم )
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وهذه النتيجة تشير  .(الشركة لديها القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق) ما يلي: نصت الفقرة على

إلى أن العالقات التي تمتلكها شركة فاين جاءت بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وهذا 

يفسر على أن العالقات القوية التي تمتلكها شركة فاين تمكنها من تقديم منتجات بجودة منخفضة 

ة مع أعضاء سلسلة التوريد من التنبؤ وجودة مرتفعة وسرعة في التسليم. كما تمكنها العالقات القوي

 بالطلب بشكل دقيق.

و  8.11(، تراوحت ما بين )اإلستجابة( أن المتوسطات الحسابية لـ )0يتضح من الجدول رقم )وأخيرًا، 

وهو ( 9.66وبأنحراف معياري ) (، 8.16على متوسط حسابي إجمالي ) ( ، حيث حاز المتغير8.18

(، 8.11( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )11الفقرة رقم ) ، وقد حازتالمرتفعمن المستوى 

تمتلك الشركة ) ما يلي: ، وقد نصت الفقرة على(، وهي من  المستوى المرتفع9.60وبانحراف معياري )

( 15وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ) .(جودة جيدة عمومًا في منتجاتها وخدماتها

، حيث نصت الفقرة المرتفعمن المستوى  (، وهي9.68( وبانحراف معياري )8.18بمتوسط حسابي )

وهذه النتيجة تشير  .(أداء الشركة في التسليم جيد وشامل وسريع وفي الوقت المحدد) ما يلي: على

إلى أن استجابة سلسلة التوريد التي تمتلكها شركة فاين جاءت بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة 

الدراسة. وهذا يفسر على أن استجابة سلسلة التوريد للتغيرات الحاصلة في بيئة العمل مكنها من أنتاج 

 من تسليم منتجاتها في الوقت المحدد. منتجات وتقديم خدمات بجودة عالية. كما مكن شركة فاين

 اختبارات جاهزية وصالحية البيانات لتحليالت االنحدار
لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها تحتاج الباحثة إلى تطبيق تحليل االنحدار المتعدد      

 Multiple, Simple, and Stepwise)واالنحدار البسيط واالنحدار المتعدد التدريجي 
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Regressions Analyses) ولكن هناك بعض الشروط الواجب توفرها في البيانات التي تم جمعها .

 للتأكد من سالمة وصحة إجراء تحليل االنحدار وهي:

 (Normal Distribution)وجوب أن تكون البيانات موزعة توزيعًا طبيعيًا  -أ

  (Multicollinearity)  وجوب استقاللية متغيرات الدراسة وعدم التداخل فيما بينها  -ب

 (Correlations)  وجوب عدم وجود ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة -ج

 .(Non-Parametric Tests)وفي حال عدم توفر هذه الشروط يجب استخدام 

 (Test of Normality)اختبار التوزيع الطبيعي 

والختبار أن البيانات موزعة توزيعًا طبيعيًا، أجرت الباحثة اختبارات التوزيع الطبيعي 

Skewness and Kortusis ( أن قيمة 16ويتضح من الجدول رقم )Skewness and 

Kortusis   وح به لكال االختبارين موهي ضمن المدى المس 1.85و +  1.65 –تراوحت بين

لتي تم الحصول عليها من عينة الدراسة موزعة توزيعًا طبيعيًا والتي تشير إلى أن البيانات ا

(Hair et al., 2009). 
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 (10الجدول )

  Skewness and Kortusisاختبارات التوزيع الطبيعي للبيانات

 Kortusis Skewness المحور

505. الثقة في شركاء سلسلة التوريد  15.5-  

815. إلتزام شركاء سلسلة التوريد  5.89-  

1.65 الرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد  05.1-  

855. تشارك المعلومات  0.87- 

0.65 جودة المعلومات  5.18-  

8.55 مرونة سلسلة التوريد  5.61-  

855. العالقات  5.11-  

195. االستجابه  5.16-  

  (Multicollinearity) اختبار استقاللية متغيرات الدراسة

الختبار استقاللية متغيرات الدراسة وعدم تداخلها مع بعضها البعض، فقد استخدمت الباحثة      

. ولكي تكون متغيرات الدراسة مستقلة عن Variance Inflation Rateو  Toleranceاختبارات 

 Hair et)  5 أقل من VIFوقيم  9.19أكبر من  Toleranceبعضها البعض يفترض أن تكون قيم 

al., 2009) وتحديدًا إلى قيم  (11). وبالرجوع إلى الجدول رقمTolerance   وقيمVIF  فنالحظ تأكيد

 النتائج على استقاللية متغيرات الدراسة المستقلة وعدم تداخلها مع بعضها البعض.
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 (11الجدول )

 (Multicollinearity)اختبار استقاللية متغيرات الدراسة 

 VIF Tolerance المحور

في شركاء سلسلة التوريد الثقة  1.15 0.30 

65.1 إلتزام شركاء سلسلة التوريد  0.64 

61.8 الرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد  0.29 

81.1 تشارك المعلومات  0.31 

 0.26 1.81 جودة المعلومات

 

 (Bivariate Pearson Correlation)اختبار معامل االرتباط 

للتأكد من عدم وجود  (Bivariate Pearson Correlation)تم تطبيق اختبار معامل االرتباط      

ارتباط عال بين متغيرات الدراسة المستقلة واستقالليتها عن بعضها البعض األمر الذي يبرر وجودها 

االختبار يعزز  هذامستقلة عدا ذلك البد من دمجها مع بعضها البعض في متغير واحد. ولذلك، فإن 

 مع بعضها البعض وبالتالي صالحيةوعدم تداخلها  المستقلة استقاللية المتغيرات من درجة التأكد من

. وبالرجوع إلى الجدول رقم  (Regression Analyses)ة البيانات إلجراء تحاليل االنحدار وجاهزي

 %70مستقلة األخرى اقل من فإننا نالحظ أن درجة ارتباط كل متغير مع متغيرات الدراسة ال (51)

(Hair et al. 2009) ذا ما زادت ، الحد األعلى المسموح به من االرتباط بين متغيرين مستقلين، وا 

درجة االرتباط عن ذلك فإنه يجب دمج المتغيرين في متغير واحد. ولذلك، فإن النتائج الواردة في 
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ها البعض وتعزز اختبارات االستقاللية ( تؤكد استقاللية متغيرات الدراسة عن بعض51الجدول رقم )

(. وعليه، واعتمادًا على نتائج اختبارات الجاهزية وصالحية 11( و)10السابقة الواردة في الجداول رقم )

 البيانات، فإنه يمكن اآلن استخدام تحاليل االنحدار لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها.

(12الجدول )  

 (Bivariate Pearson Correlation)اختبار معامل االرتباط        

اماإللتز  الثقة متغيرات الدراسة االرؤي  تشارك  
 المعلومات

جودة 
 المعلومات

 أداء سلسلة
 التوريد

ة الثقة في شركاء سلسل
 التوريد

1.00      

إلتزام شركاء سلسلة 

 التوريد

0.160** 1.00     

الرؤيا المشتركة بين 

سلسلة التوريدأعضاء   

0.60** 0.38** 1.00    

   1.00 **.160 **.150 **9.80 تشارك المعلومات

  1.00 **0.42 **0.53 **0.37 **0.53 جودة المعلومات

 1.00 **0.72 **0.69 **0.71 **0.66 **0.39 أداء سلسلة التوريد

 (α≤9.95)**ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة 

 ختبار فرضيات الدراسة : ا(4-4)
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ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعالقات التنظيمية البينية على : H01 الفرضية الرئيسة األولى:

والختبار الفرضية الرئيسية األولى تم  (.α≤0.05 أداء سلسلة التوريد عند مستوى الداللة المعنوية )

العالقات التنظيمية البينية )كالثقة واإللتزام استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على أثر أبعاد 

 ( يوضح ذلك.13والرؤيا المشتركة( في أداء سلسلة التوريد. والجدول رقم )

 (13الجدول )

 العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد.ليل االنحدار المتعدد ألثر نتائج تح

R 
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحديد

Adjusted 

R2 
(F)  

Sig   المحسوبة   مستوى الداللة

0.73 0.53 0.52 66.965 0.000 

ة عالقات التنظيميال
 البينية

B  
 معامل االنحدار 

 الخطأ
 المعياري

Beta 
 T قيمة

 المحسوبة
 مستوى
 T داللة

ثقة في شركاء ال
 سلسلة التوريد

0.74 0.23 0.27 11.1  0.001 

لة إلتزام أعضاء سلس
 التوريد

0.73 0.21 0.20 0.334 0.73 

ين الرؤيا المشتركة ب
ريدأعضاء سلسلة التو   

5.81 0.28 0.51 6.81 0.000 

 (p≤0.05)*ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة 
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الثقة في أعضاء سلسلة التوريد ( أن t(، وبمتابعة قيم اختبار )51يتضح من الجدول رقم )     

، إذ أداء سلسلة التوريدأثر ذو داللة إحصائية في  والرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد لها

معنوية عند مستوى داللة  ، وهي قيمعلى التوالي (6.81و  1.11( المحسوبة )tبلغت قيمة )

(9.91≥ p و ،) حيث، إللتزام أعضاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريدلم يتبين أي أثر لكن 

 (.9.91من ) ( عند مستوى داللة أقل0.73إحصائيًا)هي غير دالة و  (0.334) (t)بلغت قيم 

ذو داللة وجود أثر التي تنص على جزئيًا وتقبل البديلة جزئيًا وعليه، ترفض الفرضية العدمية 

 (.α≤ (0.05عند مستوى الداللة المعنوية للثقة والرؤيا المشتركة على أداء سلسلة التوريد إحصائية 

وهذه النتيجة تشير إلى أن فقط العالقات التنظيمية البينية المتعلقة بالثقة بين أعضاء سلسلة التوريد 

وأمتالك رؤيا مشتركة لها أثر إيجابي على أداء سلسلة التوريد. فالثقة المتبادلة بين أعضاء سلسلة 

لتأكد التي تنجم عن التوريد تؤدي إلى تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي وتقليل درجة عدم ا

التغيرات الحاصلة في بيئة العمل. وهذه الثقة هي نتيجة لوجود رؤيا مشتركة يسعى جميع أعضاء 

سلسلة التوريد لتحقيقها من خالل إتاحة المعلومات لمن يحتاجها من أعضاء السلسلة في الوقت 

 الحقيقي.

أثر وذج الرياضي الذي يمثل مستقل على حده في المساهمة في النم لتحديد أهمية  كل متغيرو 

إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي  ، تم العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد

Stepwise Multiple Regression ( الذي يبين ترتيب دخول 58من الجدول رقم ) . ويتضح

جاءت في المرتبة األولى وفسرت ما  الرؤيا المشتركة المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، أن

 الثقة في أعضاء سلسلة التوريد، ومن ثم دخلت أداء سلسلة التوريد( من التباين في %19مقداره )
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إلتزام أعضاء  وقد تم استبعاد أداء سلسلة التوريد.( من التباين في %11ما مقداره )معًا وفسرا 

 .(9.91)ال إحصائيًا عند مستوى داللة من معادلة التنبؤ وذلك كونه غير دسلسلة التوريد 

للتنبؤ  Stepwise Multiple Regression( نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 14الجدول)
 .أداء سلسلة التوريد من خالل العالقات البينية التنظيميةب

ترتيب دخول العناصر 

بؤالمستقلة في معادلة التن  

قيمة 

Adjusted 

R2 

 (F)قيمة 
 Tقيمة 

 المحسوبة

 

Beta 

 

مستوى 

 الداللة

رؤيا المشتركةال  0.50 196.111 6.816 0.50 0.000 

الثقة في أعضاء سلسلة 

 التوريد

0.53 558.181 1.188 0.26 
0.000 

 أداء سلسلة التوريد المتغير التابع:، (p≤9.91)*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ذو داللة إحصائية للعالقات التنظيمية البينية على  يوجد أثرال : H02 الفرضية الرئيسة الثانية:

والختبار الفرضية الرئيسية الثانية تم  (.α≤0.05تشارك المعلومات عند مستوى الداللة المعنوية )

استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على أثر أبعاد العالقات التنظيمية البينية )كالثقة واإللتزام 

 ( يوضح ذلك.15المشتركة( في تشارك المعلومات. والجدول رقم )والرؤيا 
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 (15الجدول )

 العالقات التنظيمية البينية في تشارك المعلومات.ليل االنحدار المتعدد ألثر نتائج تح

R 
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحديد

Adjusted 

R2 
(F)  

Sig   المحسوبة   مستوى الداللة

0.77 0.59 0.58 06.689 0.000 

ة عالقات التنظيميال
 البينية

B  
 معامل االنحدار 

 الخطأ
 المعياري

Beta 
 T قيمة

 المحسوبة
 مستوى
 T داللة

ثقة في شركاء ال
 سلسلة التوريد

0.45 0.76 0.44 1.08 0.000 

لة إلتزام أعضاء سلس
 التوريد

0.10 0.06 0.09 15.6  0.09 

ين الرؤيا المشتركة ب
ريدأعضاء سلسلة التو   

0.24 0.06 0.31 4.00 0.002 

 (p≤0.05)*ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة 

كافة العالقات التنظيمية البينية ( أن t(، وبمتابعة قيم اختبار )51يتضح من الجدول رقم )     

أثر ذو  المتمثلة بــــــــ الثقة في شركاء سلسلة التوريد والرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد لها

، على التوالي ( 8.99؛ 1.08( المحسوبة )t، إذ بلغت قيمة )تشارك المعلوماتداللة إحصائية في 

، ولكن اليوجد أثر إللتزام أعضاء سلسلة التوريد أي (p ≤9.91معنوية عند مستوى داللة ) وهي قيم

عند مستوى نوية ( وهي ليست ذات داللة معt( )5.61أثر في أداء سلسلة التوريد حيث بلغت قيمة )

وجود التي تنص على جزئيًا وتقبل البديلة  جزئياً  وعليه، ترفض الفرضية العدمية. (p ≤9.91داللة )
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عند مستوى الداللة المعنوية  تشارك المعلوماتعلى  لثقة والرؤيا المشتركةذو داللة إحصائية لأثر 

0.05)  ≥α.)  وهذه النتيجة تشير إلى أن العالقات التنظيمية البينية المتمثلة بالرؤيا المشتركة

والثقة المتبادلة تلعب دورُا مهمًا في مشاركة المعلومات. وهذا يفسر على أن فاعلية تدفق وتبادل 

المعلومات بين أعضاء سلسلة التوريد يعتمد على مدى وجود رؤيا مشتركة بين أعضاء سلسلة 

يد وثقة متبادلة األمر الذي يضمن تدفق المعلومات بين كافة أعضاء سلسلة التوريد في الوقت التور 

 الحقيقي.

أثر مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل  لتحديد أهمية  كل متغيرو 

 Stepwise Multipleإجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي  ، تم العالقات التنظيمية البينية

Regression ( الذي يبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في 56من الجدول رقم ) . ويتضح

( من %11جاءت في المرتبة األولى وفسرت ما مقداره ) الرؤيا المشتركة معادلة االنحدار، أن

مقداره  مامعًا وفسرا  الثقة في أعضاء سلسلة التوريد، ومن ثم دخلت تشارك المعلوماتالتباين في 

من معادلة  إلتزام أعضاء سلسلة التوريد وقد تم استبعاد تشارك المعلومات.( من التباين في 18%)

 .(9.91)إحصائيًا عند مستوى داللة  ةغير دال االتنبؤ وذلك كونه

  



91 

 

للتنبؤ  Stepwise Multiple Regression( نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 16الجدول)
 .المعلومات من خالل العالقات البينية التنظيميةتشارك ب

ترتيب دخول العناصر 
المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

قيمة 
Adjusted 

2R 
 (F)قيمة 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 

Beta 

 

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.45 6.961 118.601 0.53 رؤيا المشتركةال

ء سلسلة الثقة في أعضا
 التوريد

0.58 581.166 8.869 0.36 
0.000 

 تشارك المعلومات المتغير التابع:، (p≤9.91)*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ذو داللة إحصائية للعالقات التنظيمية البينية على  ال يوجد أثر:H03 الفرضية الرئيسة الثالثة:

الثالثة تم والختبار الفرضية الرئيسية  (.α≤0.05عند مستوى الداللة المعنوية ) جودة المعلومات

استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على أثر أبعاد العالقات التنظيمية البينية )كالثقة واإللتزام 

 ( يوضح ذلك.15والرؤيا المشتركة( في جودة المعلومات. والجدول رقم )
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 (17الجدول )

المعلومات.العالقات التنظيمية البينية في جودة ليل االنحدار المتعدد ألثر نتائج تح   

R 
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحديد

Adjusted 

R2 
(F)  

Sig   المحسوبة   مستوى الداللة

0.81 0.65 0.646 516.166 0.000 

ة عالقات التنظيميال
 البينية

B  
 معامل االنحدار 

 الخطأ
 المعياري

Beta 
 T قيمة

 المحسوبة
 مستوى
 T داللة

ثقة في شركاء ال
 سلسلة التوريد

0.20 0.08 0.13 51.1  0.001 

لة إلتزام أعضاء سلس
 التوريد

0.32 0.09 0.27 01.6  0.000 

ين الرؤيا المشتركة ب
ريدأعضاء سلسلة التو   

0.78 0.11 0.50 6.15 0.000 

 (p≤0.05)*ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة 

التنظيمية البينية المتمثلة العالقات ( أن t(، وبمتابعة قيم اختبار )56يتضح من الجدول رقم )     

لتزام أعضاء سلسلة التوريد والرؤيا المشتركة بين أعضاء  بـــــــــــ بالثقة في أعضاء سلسلة التوريد وا 

( المحسوبة t، إذ بلغت قيمة )جودة المعلوماتأثر ذو داللة إحصائية في  سلسلة التوريد لها

وعليه،  .(p ≤9.91عند مستوى داللة )معنوية  ، وهي قيمعلى التوالي ( 7.31؛3.79؛ 2.51)

لعالقات ذو داللة إحصائية لوجود أثر ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة التي تنص على 

وهذه النتيجة  (.α≤  (0.05عند مستوى الداللة المعنوية  جودة المعلوماتعلى التنظيمية البينية 
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لتزام  بين أعضاء سلسلة التوريد يقود إلى تبادل تشير إلى أن وجود رؤيا مشتركة وثقة متبادلة وا 

 معلومات ذات جودة عالية من حيث موثوقيتها ودقتها وشموليتها ووقتيتها.

أثر مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل  لتحديد أهمية  كل متغيرو 

حدار المتعدد التدريجي إجراء تحليل االن ، تم العالقات التنظيمية البينية على جودة المعلومات

Stepwise Multiple Regression ( الذي يبين ترتيب دخول 58من الجدول رقم ) . ويتضح

جاءت في  الرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، أن

إلتزام  ومن ثم دخل، جودة المعلومات( من التباين في %69المرتبة األولى وفسرت ما مقداره )

جودة المعلومات، وأخيرًا، دخلت ( من التباين في %68ما مقداره )معًا وفسرا  أعضاء سلسلة التوريد

( من %61الثقة في أعضاء سلسلة التوريد مع الرؤيا المشتركة واإللتزام وفسرا معًا ما مقداره )

 .التباين في جودة المعلومات
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للتنبؤ  Stepwise Multiple Regression( نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 18الجدول)
 .جودة المعلومات من خالل العالقات البينية التنظيميةب

ترتيب دخول العناصر 
المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

قيمة 
Adjusted 

R2 
 (F)قيمة 

 Tقيمة 

 المحسوبة

 

Beta 

 

مستوى 
 الداللة

رؤيا المشتركةال  0.60 198.680 6.159 0.50 0.000 

إلتزام أعضاء سلسلة 
 التوريد

0.64 585.116 1.686 0.27 
0.000 

لة ء سلسالثقة في أعضا
 التوريد

0.65 516.166 1.198 0.13 
0.001 

 جودة المعلومات المتغير التابع:، (p≤9.91)*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتشارك المعلومات على اداء : H04 الفرضية الرئيسة الرابعة:

تم الرئيسية الرابعة  الفرضية والختبار (.α≤0.05سلسلة التوريد عند مستوى الداللة المعنوية )

 ( يوضح ذلك.19والجدول رقم ) Simple Regressionالبسيط  االنحداراستخدام تحليل 

(19) رقم جدولال  
تشارك المعلومات على أداء سلسلة التوريد.نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر   

R 
 االرتباط

R2  
 معامل التحديد

Adjusted 
R2 

(F)  
 مستوى الداللة *Sig   المحسوبة

0.69* 0.48 458.6  188.535  0.000 
الخطأ  B تشارك المعلومات

 المعياري
Beta  قيمةT 

 المحسوبة 
مستوى 
 Tداللة 

2.41 .186 0.69 13.74 0.000 
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 أداء سلسلة التوريد: التابع المتغير، (α≤  (0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات*

 لتشارك المعلومات في أداء سلسلة التوريد( أن القدرة التفسيرية والتنبؤية 19رقم ) يتضح من الجدول

بلغت  (F). كما يتضح أن القيمة اإلحصائية Adjusted R2اعتمادًا على قيمة  (%48( تقريباً  هي

(. مما يشير إلى وجود عالقة أثر ذات داللة 6.65( بمستوى داللة إحصائية أقل من )188.535)

تشارك المعلومات  أثر أن إلى Beta. وتشير قيمة تشارك المعلومات في أداء سلسلة التوريدلإحصائية 

. وعليه، ترفض الفرضية العدمية )%69(هو إيجابيا وتبلغ قوة هذه العالقة  في أداء سلسلة التوريد

ذو داللة إحصائية لتشارك المعلومات على اداء سلسلة التوريد وجود أثر وتقبل البديلة التي تنص على 

 (.α≤  (0.05عند مستوى الداللة المعنوية 

إحصائية لجودة المعلومات على أداء ال يوجد أثر ذو داللة : H05 الفرضية الرئيسة الخامسة:

تم الرئيسية الخامسة  الفرضية والختبار (.α≤0.05 سلسلة التوريد عند مستوى الداللة المعنوية )

 ( يوضح ذلك.26والجدول رقم ) Simple Regressionالبسيط  االنحداراستخدام تحليل 

(26) رقم جدولال  
المعلومات على أداء سلسلة التوريد.جودة نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر   

R 
 االرتباط

R2  
 معامل التحديد

Adjusted 
R2 

(F)  
 مستوى الداللة *Sig   المحسوبة

0.72* 0.52 515.6  226.335 0.000 
الخطأ  B جودة المعلومات

 المعياري
Beta  قيمةT 

 المحسوبة 
مستوى 
 Tداللة 

1.65 .116 0.72 14.84 0.000 
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 أداء سلسلة التوريد: التابع المتغير، (α≤  (0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات*
جودة المعلومات في أداء سلسلة التوريد ( أن القدرة التفسيرية والتنبؤية ل26رقم ) يتضح من الجدول

بلغت  (F). كما يتضح أن القيمة اإلحصائية  2RAdjustedاعتمادًا على قيمة  (%52) تقريباً 

(. مما يشير إلى وجود عالقة أثر ذات داللة 6.65( بمستوى داللة إحصائية أقل من )226.335)

جودة المعلومات في  أثر أن إلى Beta. وتشير قيمة لجودة المعلومات في أداء سلسلة التوريدإحصائية 

. وعليه، ترفض الفرضية العدمية وتقبل )%52(هو إيجابيا وتبلغ قوة هذه العالقة أداء سلسلة التوريد 

عند  لجودة المعلومات في أداء سلسلة التوريدوجود أثر ذو داللة إحصائية البديلة التي تنص على 

 .(α≤  (0.05مستوى داللة

 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعالقات التنظيمية البينيةH06 الفرضية الرئيسة السادسة:

 (.α≤0.05من خالل تشارك المعلومات عند مستوى الداللة المعنوية ) على أداء سلسلة التوريد

وغير المباشر ، تم االعتماد على فحص المسار الختبار األثر المباشر سادسةوالختبار الفرضية ال

. ولتحقيق ذلك تم للعالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد من خالل تشارك وجودة المعلومات

لشارك لبيان الدور الوسيط  Baron and Kenny (1986)ات األربع الواردة في منهج إتباع الخطو 

: تحليل  وكما يلي: أوالً وجودة المعلومات في أثر العالقات االتنظيمية البينية على أداء سلسلة التوريد 

ثانيًا: تحليل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير الوسيط. و العالقة بين المتغير المستقل والتابع فقط.

رابعًا: تحليل العالقة بين المتغير المستقل وثالثًا: تحليل العالقة بين المتغير الوسيط والمتغير التابع. و

والمتغير التابع بوجود المتغير الوسيط. ويمكن اختصار المراحل األربعة السابقة بخطوتين باستخدام 

 يل المسار كما يلي: تحل
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)يجب أن يكون  أواًل: تحليل المسار بين المتغير المستقل والمتغير التابع دون وجود المتغير الوسيط

 (.α≤  0.05معامل المسار دال إحصائيًا عند مستوى داللة

 يجب أن يكون ( ثانيًا: تحليل المسار بين المتغير المستقل والمتغير التابع بوجود المتغير الوسيط

( يوضح 1)والشكل رقم ،(α≤  0.05 معامل المسار غير المباشر دال إحصائيا عند مستوى داللة

  ذلك.

 
 ( األثر المباشر للعالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد0الشكل رقم )

لــــــــــــ إلتزام أعضاء سلسلة  لألثر المباشر اتالمسار  تمعامالل tقيم  ( أن1يتضح من الشكل رقم )
وهي  4.299؛ 6.568المحسوبة = Tبلغت قيمة التوريد والرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد 

. وهذا يعني  α≤9.91وهي معنوية عند مستوى داللة  P =6.666، و 1.96 =الجدولية Tأكبر من 
التوريد والرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة ل إلتزام أعضاء سلسلة يوجد أثر ذو داللة إحصائية  أنه

التوريد وأداء سلسلة التوريد. ولكن اليوجد أثر للثقة في أعضاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد 
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وليست ذات داللة  1.96الجدولية =  tوهي أقل من قيمة  6.664المحسوبة=   tحيث بلغت قيمة 
. وعليه، يمكن قبول ورفض الفرضية العدمية جزئيًا. قبول العدمية فيما يتعلق بالثقة α≤ 6.65معنوية

في شركاء سلسلة التوريد ورفض العدمية فيما يتعلق بـــــــــــــ إلتزام أعضاء سلسلة التوريد والرؤية المشتركة 
بينية، البد من التعرف بين أعضاء سلسلة التوريد. وللتعرف على الدور الوسيط للعالقات التنظيمية ال

 على أثر كل بعد من إبعاد العالقات التنظيمية البينية من خالل المتغير الوسيط تشارك المعلومات. 
( قيم معامالت المسار المباشر بين العالقات التنظيمية البينية وأداء 2وفيما يلي يوضح الشكل رقم)

 سلسلة الترويد.

ة التوريد.المباشر بين العالقات التنظيمية البينية وأداء سلسل(  قيم معامالت المسار 6الشكل رقم )  
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( معامالت المسار لألثر المباشر وغير المباشر للثقة في شركاء سلسلة التوريد في 3الشكل رقم )
 أداء سلسلة التوريد من خالل تشارك المعلومات.

للثقة في تشارك المعلومات، وتشارك  ( أن معامل المسار لألثر المباشر3يتضح من الشكل رقم )
على التوالي في أداء سلسلة  β =0.57; 0.67 يساوي p2و  p1 المعلومات في أداء سلسلة التوريد

. ولكن معامل المسار المباشر بين α≤6.65التوريد ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية 
. وتستطيع الثقة α≤6.65ليس ذات داللة إحصائية عند  β =0.049الثقة في شركاء سلسلة التوريد 

ت. وتستطيع تشارك من التباين في تشارك المعلوما  2R=0.33في شركاء سلسلة التوريد تفسير تقريبًا 
ذا ما نظرنا. 2R=0.49المعلومات تفسير ما مقداره تقريبًا  نجد أنها  إلى معامالت المسار الغير مباشر وا 

لمعامالت  t( أن قيم 4ويتضح من الشكل رقم ) .α≤6.65ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ولكنها للمسار المباشر  .α≤6.65وهي ذات داللة إحصائية عند  1.96األثر غير المباشر أكبر من 
توريد في أداء للثقة في أعضاء سلسلة ال ويمكن حساب األثر غير المباشرليست ذات داللة إحصائية. 

ويمكن حساب    6.3819=  6.55×  6.65 سلسلة التوريد من خالل تشارك المعلومات كما يلي:



100 

 

للثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد كما يلي: األثر الكلي)المباشر+ غير المباشر( 
(P2×P3+P1) :6.649  (+6.65  ×6.55 =)6.4369 .  الذي يحدثه ولمعرفة مقدار التباين

للثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد بوجود تشارك المعلومات  األثر غير المباشر
 VAF(Variance Accounted)وجود المتغير الوسيط في المعادلة(، البد من حساب كمتغير وسيط 

for) الذي يساوي p2*p3/ p2.p3+p1  0.8862=0.3819/0.4309  عالقة  ه العالقة تعد  وهذ
. (Hair, etal., 2013)( كاملة %86وأكبر من  جزئية %86-26حسب معيار ) كاملةوسيطة 

عدم وجود دور وسيط لتشارك المعلومات في أثر الثقة  وعليه، ترفض الفرضية العدمية التي تنص على
 .الفرضية البديلةوتقبل  (α≤  (0.05عند مستوى داللة في شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد

 
لمعامالت المسار المباشر وغير المباشر للثقة في شركاء سلسلة  t( يوضح قيم 4الشكل رقم )

 التوريد في أداء سلسلة التوريد من خالل تشارك المعلومات.
 



101 

 

 
 

معامالت المسار لألثر المباشر وغير المباشر إلتزام شركاء سلسلة التوريد ل T( قيم 5الشكل رقم )
 أداء سلسلة التوريد من خالل تشارك المعلومات.في 

لإللتزام في تشارك المعلومات  المباشرغير المباشر ( أن معامل المسار لألثر 5يتضح من الشكل رقم )

على التوالي في  T =18.39 ; 4.91 يساوي p2و  p1 ، وتشارك المعلومات في أداء سلسلة التوريد

. ولكن معامل المسار α≤6.65إحصائية عند مستوى داللة إحصائية أداء سلسلة التوريد ذات داللة 

.  T=3.985المباشر بين إلتزام شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد اليزال ذو داللة معنوية 

ذا ما نظرنا نجد أنها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  إلى معامالت المسار الغير مباشر وا 

6.65≥α. ( أن قيم 5ويتضح من الشكل رقم )T  وهي  1.96لمعامالت األثر غير المباشر أكبر من

 .α≤6.65ذات داللة إحصائية عند 
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 ( يوضح معامالت المسارات بين اإللتزام وتشارك المعلومات وأداء سلسلة التوريد.2الشكل رقم )
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لسلة للرؤيا المشتركة بين شركاء س( معامالت المسار لألثر المباشر وغير المباشر 1الشكل رقم )

 التوريد في أداء سلسلة التوريد من خالل تشارك المعلومات.
للرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد  ( أن معامل المسار لألثر المباشر5يتضح من الشكل رقم )

 ;β =0.845 يساوي p2و  p1 في تشارك المعلومات، وتشارك المعلومات في أداء سلسلة التوريد
. α≤6.65على التوالي في أداء سلسلة التوريد ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية  0.30

ذو داللة إحصائية  β =0.475ولكن معامل المسار المباشر بين الرؤيا المشتركة وأداء سلسلة التوريد  
من التباين   2R=0.33قريبًا . وتستطيع الرؤيا المشتركة بين شركاء سلسلة التوريد تفسير تα≤6.65عند 

من التباين في تشارك  2R=0.714ت. وتستطيع تشارك المعلومات تفسير ما مقداره في تشارك المعلوما
ذا ما نظرنا المعلومات. نجد أنها ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى معامالت المسار الغير مباشر وا 

 1.96لمعامالت األثر غير المباشر أكبر من  T( أن قيم 8ويتضح من الشكل رقم ) .α≤6.65داللة 
ويمكن ولكنها للمسار المباشر التزال ذات داللة إحصائية.  .α≤6.65وهي ذات داللة إحصائية عند 
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للرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد من خالل  حساب األثر غير المباشر
ويمكن حساب األثر الكلي)المباشر+    6.2535=  6.845×  6.366 تشارك المعلومات كما يلي:

: (P2×P3+P1)للثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد كما يلي: غير المباشر( 
 ولمعرفة مقدار التباين الذي يحدثه األثر غير المباشر . 6.5336(= 6.845×  6.366+)  6.455

للرؤيا المشتركة بين شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد بوجود تشارك المعلومات كمتغير 
 VAF(Variance Accounted for))وجود المتغير الوسيط في المعادلة(، البد من حساب وسيط 

ه العالقة تعد  عالقة وسيطة وهذ  p2*p3/ p2.p3+p1  0.4750=0.2535/0.5336 الذي يساوي
وعليه، . (Hair, etal., 2013)( كاملة %86وأكبر من  جزئية %86-26حسب معيار ) يةجزئ

عدم وجود دور وسيط لتشارك المعلومات في أثر الرؤيا  ترفض الفرضية العدمية التي تنص على
وتقبل  (α≤  (0.05عند مستوى داللة المشتركة بين شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد

 .البديلةالفرضية 

 
لمعامالت المسار المباشر وغير المباشر للثقة في شركاء سلسلة  t( يوضح قيم 1الشكل رقم ) 

 التوريد من خالل تشارك المعلوماتالتوريد في أداء سلسلة 
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 للثقة في شركاء سلسلة التوريدمعامالت المسار المباشر وغير المباشر ( يوضح قيم 9شكل رقم )
 .جودة المعلوماتفي أداء سلسلة التوريد من خالل 

للثقة في شركاء سلسلة التوريد المشتركة  ( أن معامل المسار لألثر المباشر9يتضح من الشكل رقم )
 ;β =0.559 يساوي p2و  p1 في جودة المعلومات، وجودة المعلومات في أداء سلسلة التوريد

التوريد ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية على التوالي في أداء سلسلة  0.714
6.65≥α  ولكن معامل المسار المباشر بين الثقة في شركاء سلسلة التوريد وأداء سلسلة التوريد .β 

. وتستطيع الثقة في شركاء سلسلة التوريد تفسير ما α≤6.65ليس ذو داللة إحصائية عند  =0.017
 ت. وتستطيع جودة المعلومات تفسير ما مقداره المعلوما في جودةمن التباين   2R=0.312مقداره  

0.521=2R.ذا ما نظرنا  من التباين في أداء سلسلة التوريد نجد أنها  إلى معامالت المسار الغير مباشر وا 
لمعامالت  t( أن قيم 16، حيث يبين الشكل رقم )α≤6.65ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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ولكنها للمسار المباشر  .α≤6.65وهي ذات داللة إحصائية عند  1.96األثر غير المباشر أكبر من 
للثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء  ويمكن حساب األثر غير المباشرليست ذات داللة إحصائية. 

اب ويمكن حس   6.3991=  6.559×  6.514 سلسلة التوريد من خالل جودة المعلومات كما يلي:
للثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد كما يلي: األثر الكلي)المباشر+ غير المباشر( 

(P2×P3+P1) :6.615  (+6.514  ×6.559 =)6.4161 .  ولمعرفة مقدار التباين الذي يحدثه
للرؤيا المشتركة بين شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد بوجود تشارك  األثر غير المباشر

 VAF(Variance)وجود المتغير الوسيط في المعادلة(، البد من حساب المعلومات كمتغير وسيط 

Accounted for) الذي يساوي p2*p3/ p2.p3+p1  0.9591=0.3991/0.4161  ه وهذ
 ,Hair)( كاملة %86وأكبر من  جزئية %86-26حسب معيار ) لةكامالعالقة تعد  عالقة وسيطة 

etal., 2013) .عدم وجود دور وسيط لجودة  وعليه، ترفض الفرضية العدمية التي تنص على
  (0.05عند مستوى داللة المعلومات في أثر الثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد

≥α) وتقبل الفرضية البديلة. 
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لمعامالت المسار المباشر وغير المباشر للثقة في شركاء سلسلة  t( يوضح قيم 01لشكل رقم )ا
 .جودة المعلوماتالتوريد في أداء سلسلة التوريد من خالل 

 
 

شركاء سلسلة  لـــــــ إلتزاملمعامالت المسار المباشر وغير المباشر  t( يوضح قيم 00الشكل رقم )
 .جودة المعلوماتالتوريد في أداء سلسلة التوريد من خالل 

لــــــــــــ إلتزام شركاء سلسلة التوريد في جودة  ( أن معامل المسار لألثر المباشر11يتضح من الشكل رقم )
على  β =0.747; 0.497 يساوي p2و  p1 المعلومات، وجودة المعلومات في أداء سلسلة التوريد

. ولكن α≤6.65التوالي في أداء سلسلة التوريد ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية 
ذو داللة   β =0.303معامل المسار المباشر بين الثقة في شركاء سلسلة التوريد وأداء سلسلة التوريد  

من التباين   2R=0.558. ويستطيع إلتزام شركاء سلسلة التوريد تفسير ما مقداره  α≤6.65إحصائية عند 
من التباين في أداء سلسلة  2R=0.563ت. وتستطيع جودة المعلومات تفسير ما مقداره المعلوما في جودة
ذا ما نظرنا  التوريد. نجد أنها ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى معامالت المسار الغير مباشر وا 
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 1.96لمعامالت األثر غير المباشر أكبر من  t( أن قيم 12، حيث يبين الشكل رقم )α≤6.65داللة 
ويمكن ولكنها للمسار المباشر إيضًا ذات داللة إحصائية.  .α≤6.65وهي ذات داللة إحصائية عند 

لـــــــــــ إلتزام شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد من خالل جودة  حساب األثر غير المباشر
ويمكن حساب األثر الكلي)المباشر+ غير    6.3512=  6.545×  6.495 المعلومات كما يلي:

 6.363: (P2×P3+P1)للثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد كما يلي: المباشر( 
للرؤيا  ولمعرفة مقدار التباين الذي يحدثه األثر غير المباشر . 6.6542(= 6.545×  6.495+) 

المشتركة بين شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد بوجود تشارك المعلومات كمتغير وسيط 
الذي  VAF(Variance Accounted for))وجود المتغير الوسيط في المعادلة(، البد من حساب 

ه العالقة تعد  عالقة وسيطة وهذ  p2*p3/ p2.p3+p1  0.5505=0.3712/0.6742 يساوي
وعليه، . (Hair, etal., 2013)( كاملة %86وأكبر من  جزئية %86-26حسب معيار ) يةجزئ

عدم وجود دور وسيط لجودة المعلومات في أثر إلتزام شركاء  ترفض الفرضية العدمية التي تنص على
 .وتقبل الفرضية البديلة (α≤  (0.05عند مستوى داللة سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد
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شركاء سلسلة  لـــــــ إلتزاممعامالت المسار المباشر وغير المباشر ل  T( يوضح قيم06رقم )الشكل 

 .جودة المعلوماتالتوريد في أداء سلسلة التوريد من خالل 
  

لـــــلرؤيا المشتركة بين شركاء سلسلة  أن معامل المسار لألثر المباشر دناهأ (13يتضح من الشكل رقم )
 ;β =0.813 يساوي p2و  p1 التوريد في جودة المعلومات، وجودة المعلومات في أداء سلسلة التوريد

على التوالي في أداء سلسلة التوريد ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية  0.403
6.65≥α ولكن معامل المسار المباشر بين الرؤيا المشتركة بين شركاء سلسلة التوريد وأداء سلسلة .

. وتستطيع الرؤيا المشتركة بين شركاء سلسلة α≤6.65ذو داللة إحصائية عند   β =0.398التوريد  
ت. وتستطيع جودة المعلومات تفسير المعلوما في جودةمن التباين   2R=0.661التوريد تفسير ما مقداره  

   من التباين في أداء سلسلة التوريد. 2R=0.403ما مقداره 
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( معامالت المسار لألثر المباشر وغير المباشر للرؤيا المشتركة بين شركاء سلسلة 03الشكل رقم )

 التوريد في أداء سلسلة التوريد من خالل جودة المعلومات.
ذا ما نظرنا نجد أنها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  إلى معامالت المسار الغير مباشر وا 

6.65≥α( أن قيم 14، حيث يبين الشكل رقم )t  وهي  1.96لمعامالت األثر غير المباشر أكبر من

ويمكن حساب ولكنها للمسار المباشر إيضًا ذات داللة إحصائية.  .α≤6.65ذات داللة إحصائية عند 

لـــلــرؤيا المشتركة بين شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد من خالل جودة  غير المباشراألثر 

ويمكن حساب األثر الكلي)المباشر+ غير    6.3256=  6.813×  6.463 المعلومات كما يلي:

 6.398: (P2×P3+P1)للثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد كما يلي: المباشر( 

للرؤيا  ولمعرفة مقدار التباين الذي يحدثه األثر غير المباشر .6.5256(=6.813×  6.463+) 

المشتركة بين شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد بوجود جودة المعلومات كمتغير وسيط 

الذي  VAF(Variance Accounted for))وجود المتغير الوسيط في المعادلة(، البد من حساب 
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ه العالقة تعد  عالقة وسيطة وهذ  p2*p3/ p2.p3+p1  0.4514=0.3276/0.7256 يساوي

وعليه، . (Hair, etal., 2013)( كاملة %86وأكبر من  جزئية %86-26حسب معيار ) جزئية

عدم وجود دور وسيط لجودة المعلومات في أثر الرؤيا  ترفض الفرضية العدمية التي تنص على

 .وتقبل الفرضية البديلة (α≤  (0.05عند مستوى داللة المشتركة في أداء سلسلة التوريد

 
لـــــــ الرؤيا المشتركة في معامالت المسار المباشر وغير المباشر ل  T( يوضح قيم04الشكل رقم )

 .المعلوماتجودة من خالل  أداء سلسلة التوريد
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 الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخامــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
 النتائج والتوصيات

 

(: المقدمة                                                              5-1)  

(: نتائج الدراسة                                                         5-2)  

(: توصيات الدراسة                                                     5-3)  
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(: المقدمة5-0)  

نتائج التحليل  إليها الباحثة في ظل تيتناول الفصل الخامس من الدراسة أهم النتائج التي توصل     

التوصل إليها تم  اإلحصائي واختبار الفرضيات الوارد في الفصل الرابع. وبناًء على النتائج التي تم

ت مجموعة نقل اتقديم مجموعة من التوصيات العملية التي تأمل الباحثة أنها تساعد المديرين في شرك

داء سلسلة تمتلك ظروف عمل مشابهة تمكنها من تعزيز أ /فاين والشركات الصناعية األردنية التي

ركاء سلسلة التوريد التوريد التي تمتلكها من خالل تفعيل العالقات التنظيمية البينية بين الشركة وش

دوثها. كما األمر ا لذي يضمن تشارك المعلومات المتعلقة بالتغيرات الحاصلة في السوق في حال ح

تها ودقتها ودة عالية بين كافة أعضاء سلسلة التوريد من حيث موثوقييضمن تبادل معلومات ذات ج

كون مصدر إلها تمجموعة من التوصيات العلمية التي تأمل أن  قدمت الباحثةكما وتوقيتها وشموليتها. 

لتوريد.للبحوث والدراسات المستقبلية المتعلقة بالعالقات التنظيمية البينية وأداء سلسلة ا  

الدراسة نتائج(: 5-6)  

العالقات التنظيمية البينية وأثرها في أداء سلسلة التوريد من خالل تناولت هذه الدراسة بالبحث      

تشارك وجودة المعلومات في مجموعة نقل/شركة فاين كظاهرة إدارية حديثة تؤرق الباحثين والمديرين 

ى المنافسة بين سلسلة توريد على حد سواء في الوقت الذي تحولت فيه المنافسة بين شركة وشركة إل

وسلسلة توريد أخرى. فالتغيرات المفاجئه في بيئة العمل تتطلب من أعضاء سلسلة التوريد بناء عالقات 

تنظيمية قوية وفاعلة لكي تتمكن من االستجابة للتغيرات كوحدة واحدة وفي زمن قياسي. ولكن يتوقف 

ت التي تفرضها بيئة العمل المتغيرة على ثقة شركاء نجاح سلسلة التوريد في مواجهة التحديات والتغيرا



114 

 

سلسلة التوريد في بعضهم البعض. فكلما كان هناك ثقة عالية بين شركاء سلسلة التوريد يكونون 

مستعدين لتبادل المعلومات حال حصول أي من أعضاء سلسلة التوريد عليها. كما أنهم سكونون أكثر 

لية من حيث مالئمتها للطلب في السوق وعمليات األنتاج استعداد لتشارك معلومات ذات جودة عا

ومقدار التغير في حاجات ورغبات العمالء. عالوة على مالئمة المعلومات للغاية التي سيتم استخدامها 

فيها، سيقدمون المعلومات في الوقت الحقيقي األمر الذي يمكن كافة أعضاء السلسلة من تعديل وتبديل 

ب الطلب المتوقع في السوق. كما يتوقف نجاح سلسلة التوريد على مدى وجود طاقاتهم االنتاجية حس

رؤية مشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد. فوجود رؤية مشتركة يضمن وحدة الهدف بين كافة أعضاء 

سلسلة التوريد بحيث يعمل كافة أعضاء السلسلة لتحقيق الهدف الموحد. عالوة على، أنه يجعل 

ميواًل لتخصيص الموارد ونقلها من شريك إلى آخر في سبيل تحقيق الرؤيا  أعضاء السلسلة أكثر

المشتركة. إضافة إلى ذلك، فإن الرؤيا المشتركة والثقة يعززان من إلتزام أعضاء السلسلة نحو بعضهم 

ذا ما توفرت الرؤيا المشتركة والثقة واإللتزام فيصبح تدفق معلومات ذات جودة عالية في  البعض. وا 

أتجاهات سلسلة التوريد األمر الذي يرفع من أداء سلسلة التوريد التنافسي ويجعلها بمنأى عن كافة 

المنافسة. ولذلك، حاولت هذه الدراسة إلقاء مزيد من الضوء على العالقات التنظيمية البينية في أداء 

واألردنية  ت العربيةولكن نظرًا لقلة الدراسا سلسلة التوريد بوجود تشارك المعلومات وجودة المعلومات،

 بيصبح من الصع العالقات التنظيمية وأداء سلسلة التوريدالتي تناولت العالقة المباشرة بين  خاصةً 

على الرغم من ومقارنتها بنتائج الدراسة السابقة على الباحثة التحقق من دقة النتائج التي توصلت إليها 

دنى درجة تدخل ممكنة من قبل الباحثة في من إالرصين األمر الذي ضاتباعها لخطوات البحث العلمي 

بيانات الظاهرة المدروسة. وإلجابة أسئلة الدراسة تم صياغة مجموعة من الفرضيات التي تعكس إجابة 
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كل عالقة من فرضية لكل سؤال من األسئلة المثارة بصيغة النفي) الفرضية العدمية( لبيان أثر 

. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي سلة التوريدالعالقات التنظيمية البينية في أداء سل

أسهمت في حل مشكلة الدراسة واإلجابة على تساؤالتها واختبار صحة فرضياتها. ويمكن اإلشارة إلى 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بناًء على استجابات أفراد عينة الدراسة كاآلتي: 

ناث. وهذه فقط أ )%2.4)هم من الذكور و )%97.6) د عينة الدراسةغالبية أفراأن  أظهرت النتائج .1

الشركات الصناعية، حيث أن الثقافة األردنية تفضل عمل  النتيجة متوقعة ومتوافقة مع طبيعة عمل

األناث في قطاع الخدمات كالمهن التعليمية والبنوك والمؤسسات الخدمية وليس في الشركات 

(، بوجود عدد 2614، هذه النتيجة مع دراسة) المناصير وهنا تتفق الصناعية والمصانع بشكل عام

 .يمثل عينة الدراسة من فئة الشبابكبير 

سنة. و  35و  25( أفراد عينة الدراسة تراوحت أعمارهم بين %45.1قرابة نصف) أنبينت النتائج  .2

تراوحت ( %15سنة، و ) 24و 26( من أفراد عينة الدراسة تراوحت أعمارهم بين %11.5)

سنة، وفقط تقريبًا  45و  41( تراوحت أعمارهم بين %14سنة، وتقريبًا ) 46و 36أعمارهم بين 

سنة. وهذا يفسر على أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم في  46( كانت أعمارهم أكثر من 11%)

كما أنهم سن الشباب وقادرون على تقييم أثر العوامل التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد. 

يدركون أهمية تشارك المعلومات وجودة المعلومات التي يتم تبادلها بين أعضاء سلسلة التوريد 

 وأثرها على أداء سلسلة التوريد ككل.
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( يحملون الدرجة الجامعية %55أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة تقريبًا) أوضحت النتائج أن .3

راد عينة الدراسة يحملون الثانوية العامة، في حين ( أف%25.5األولى البكالوريوس. وأكثر من ربع)

وهذه النتيجة  ( يحملون دراسات عليا.%1.9( يحملون دبلوم كلية مجتمع، وفقط )%15.5أن )

أن أفراد عينة الدراسة لديهم مستوى تعليمي مرتفع يمكنهم من تعبئة استبانة الدراسة  تفسر على

على تقييم أثر العالقات التنظيمية البينية في أداء بحيادية وموضوعية تامة. كما أنهم قادرون 

 سلسلة التوريد.

سنوات  16و 6سنوات خبرة فأقل وبين  5عدد أفراد عينة الدراسة الذين يملكون بينت النتائج أن  .4

( على التوالي، في حين أن عدد أفراد %29.6( و)%25.5جاءت بنسب متقاربة، حيث كانت )

يضًا جاءت بنسب متقاربة أسنة  26- 16سنة خبرة و 15- 11عينة الدراسة الذين يملكون بين 

سنة خبرة فأكثر. وهذه 21( من أفراد عينة الدراسة يملكون %8.3( وفقط )%18.4( و )16%)

النتيجة تفسر على أن أفراد عينة الدراسة لديهم خبرة كافية تؤهلهم للحكم على األثر الذي يمكن أن 

تحدثه العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد من خالل تشارك المعلومات وجودة 

 المعلومات.

( ال يملكون وظائف إدارية في اإلدارة العليا 89.8غالبية أفراد عينة الدراسة ) أن أوضحت النتائج .5

( من يملكون وظائف إدارية. وهذا يفسر على أن العاملين في %16.2أو اإلدارة الوسطى وفقط )

الوظائف التنفيذية هم األكثر قدرة على الحكم على طبيعة العالقات البينية التي تمتلكها الشركة 

تشارك وجودة المعلومات التي يتم تبادلها وأثرها على أداء سلسلة التوريد أكثر من العاملين  ومدى
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في الوظائف اإلدارية العليا الذين في الكثير من اإلحيان يعكسون توجهات اإلدارة العليا وليس 

 بالضرورة الواقع الفعلي للعالقات التنظيمية البينية الفعلية.

في أعضاء سلسلة التوريد في شركة فاين جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أن الثقة  بينت النتائج .6

دخول ظروف المنافسة الحالية المتمثلة بالسوق المفتوح و على أن  يفسر أفراد عينة الدراسة. وهذا

جبر الكثير من الشركات أن تعمل مع شركائها كوحدة واحدة ذات قليميين وعالميين مما أمنافسين إ

الذي يعزز الثقة بين الشركاء بحيث يجعلهم يحافظون على سرية المعلومات  هدف محدد األمر

يحتاجون إلى وضع نظم رقابة مشددة  التي يحصلون عليها نتيجة العمل معًا. عالوة على، أنهم ال

على بعضهم البعض خاص أن الضرر بمصالح أحد الشركاء سيتبعه ضرر في مصالح كافة 

( بأنه هناك مستوى متميز Li & Lin, 2006ا ما توافق مع دراسة )وهذ الشركاء في سلسلة التوريد

 .وعال  من وجود الثقة المتبادلة التي تدعم عمل اإلدارات في الشركات

إلتزام الشركاء في سلسلة التوريد التابعة لشركة فاين جاء بدرجة مرتفعة من وجهة أن أظهرت النتائج  .5

ن الثقة المتبادلة بين أعضاء سلسلة التوريد يتبعها إلتزام وهذا يفسر على أ نظر أفراد عينة الدراسة.

( بأن وجود اإللتزام Li & Lin, 2006وهذا ما توافق مع دراسة ) من كافة أعضاء سلسلة التوريد

 .يعزز العالقات بين الشركاء في سلسلة التوريد بين الشركاء

ركة فاين جاء بدرجة مرتفعة من بينت أن الرؤية المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد التابعة لش .8

وهذه النتيجة تفسر على أن المنافسة الحالية تحتم على الشركات  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

ضاء السلسلة لتحقيق هذه المنتمية لسلسلة توريد معينة أن تمتلك رؤيا مشتركة ويسعى كافة أع
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أظهرت نتائج تعزز في توفير جميع الموارد ( بأنها Li & Lin, 2006الرؤيا وهذه يتوافق مع دراسة)

 الالزمة لتأكيد الرؤية المشتركة بين الشركاء داخل السلسلة.

دلت النتائج أن تشارك المعلومات بين أعضاء سلسلة التوريد التابعة لشركة فاين جاء بدرجة مرتفعة  .9

التوريد ونجاحها  وهذه النتيجة تفسر على أن فاعلية سلسلة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

 Liوهذا يتفق مع دراسة ) يتوقف على مدى تدفق المعلومات بين كافة أعضائها في الوقت الحقيقي

& Lin, 2006) تشارك المعلومات لتوثيق العالقة مع الموردين لأهمية وجود ب. 

شركة فاين أشارت النتائج أن جودة المعلومات التي يتم تبادلها بين أعضاء سلسلة التوريد التابعة ل .16

وهذا يفسر على أن المعلومات المتدفقة بين  جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

أعضاء سلسلة التوريد يجب أن تكون ذات جودة وموثوقية ودقة عالية لتمكن كافة أعضاء سلسلة 

( Li & Lin, 2006وهذا ال يتفق مع دراسة ) التوريد لإلستجابة ألية تغيرات تحدث في بيئة العمل

ويتوجب في ألنها ظهرت جودة المعلومات بنسب منخفضة وهذا ال يؤثر على تشارك المعلومات 

 .على المنظمة تحسين المعلومات من خالل الثقة في العالقات مع الموردين

مرونة سلسلة التوريد التابعة لشركة فاين جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أن أوضحت النتائج  .11

وهذا يفسر على أن سلسلة التوريد قادرة على استيعاب التغيرات التي تحصل  عينة الدراسة.أفراد 

نتاجية حسب الطلب في السوق زيادة أو ن خالل تخفيض أو زيادة طاقتها اإلفي بيئة العمل م

نقصان. كما أن لها القدرة على تنويع المنتجات والخدمات عند حدوث تغير في حاجات ورغبات 
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تفقت هذه النتيجية مع دراسة )المناصير، و  الزبائن  Vanichchinchai, 2014))ة ودراس (2614ا 

 بحيث أن مستوى مرونة سلسلة التوريد جاءت عالية في هذه الدراسات.

ن العالقات بين أعضاء سلسلة التوريد التي تمتلكها شركة فاين جاء بدرجة مرتفعة من وجهة إ .12

نتاج منتجات عالقات المرتفعة تمكن الشركة من إوهذا يفسر على أن ال نظر أفراد عينة الدراسة.

وهذا يتفق مع دراسة  للعمالء وخدمات بجودة عالية وتكلفة منخفضة وسرعة في تسليم المنتجات

(Flynn et al., 2011(و )Li, Nathan, Rao, 2006 بوجود أثر قوي للعالقات بين الشركاء )

 .وتقديم الخدمة للعمالء بشكل أسرعمما يؤثر على منتجات الشركة 

ن استجابة سلسلة التوريد التابعة لشركة فاين جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة إ .13

الدراسة. وهذا يفسر على أن الشركة قادرة على تقديم منتجات وخدمات تفي بحاجات الزبائن وقادرة 

( ودراسة 1958ة مع دراسة) الشعار، وهنا تتفق هذه النتيج على استيعاب حاجاتهم المتنامية

((Vanichchinchai, 2014 في سرعة التأقلم مع الظروف المتغيرة واإلستجابة لبيئة العمل. 

للعالقات التنظيمية البينية المتمثلة بالثقة في شركاء سلسلة التوريد  إحصائية وجود أثر ذو داللة .14

 .سلسلة التوريدوالرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد في أداء 

 .إللتزام أعضاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة التوريد وجود أثر ذو داللة إحصائيةعدم  .15

للعالقات التنظيمية البينية المتمثلة بالثقة في شركاء سلسلة التوريد وجود أثر ذو داللة إحصائية  .16

 والرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد في تشارك المعلومات.
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لتزام ر ذو داللة إحصائية لوجود أث .15 لعالقات التنظيمية المتمثلة بالثقة في شركاء سلسلة التوريد وا 

 أعضاء سلسلة التوريد والرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد في جودة المعلومات.

وجود أثر ذو داللة إحصائية لتشارك المعلومات بين أعضاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة   .18

 التوريد.

وجود أثر ذو داللة إحصائية لجودة المعلومات التي يتم تبادلها بين أعضاء سلسلة التوريد في  .19

 أداء سلسلة التوريد.

وسيط جزئي لـــــــــــــتشارك المعلومات في أثر الثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء  دوروجود  .26

 .سلسلة التوريد

ر إلتزام شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة وجود دور وسيط جزئي لتشارك المعلومات في أث  .21

 التوريد.

وجود دور وسيط جزئي لتشارك المعلومات في أثر الرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد في  .22

 أداء سلسلة التوريد.

 دور وسيط كلي لـــــــــــــــجودة المعلومات في أثر الثقة في شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلةوجود  .23

 التوريد.

وجود دور وسيط جزئي لجودة المعلومات في أثر إلتزام شركاء سلسلة التوريد في أداء سلسلة  .24

 التوريد.
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وجود دور وسيط جزئي لجودة المعلومات في أثر الرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد في  .25

 أداء سلسلة التوريد.

 :التوصيات العملية (2-5) 

ن صياغة مجموعة من التوصيات العملية فيما يلي أبرزها:وبناءًا على ما تقدم، يمك  

ضمان جودة شركة فاين التركيز على تفعيل الثقة بين شركاء سلسلة التوريد لعلى مديري  -1

 المعلومات التي يتم تبادلها بين أعضاء سلسلة التوريد.

ه من أثر في وريد لما لكة فاين بذل مزيد من الجهد لزيادة إلتزام شركاء سلسلة التعلى مديري شر  -2

 تشارك وجودة المعلومات التي يتم تبادلها وبالتالي تحسين أداء سلسلة التوريد.

د لما لها من أثر هتمام بتطوير رؤيا مشتركة لكافة أعضاء سلسلة التورية فاين اإلعلى مديري شرك -3

ر الذي يؤدي إلى التوريد األمإيجابي على كمية ونوعية المعلومات التي يتم تبادلها بين أعضاء سلسلة 

 تحسين أداء سلسلة التوريد.

وريد اآلخرين على مديري شركة فاين ضمان أعلى مستوى من الثقة بينها وبين شركاء سلسلة الت -4

 لمها له من أثر مهم في تسهيل تشارك المعلومات بين كافة أعضاء سلسلة التوريد.
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 :التوصيات العلمية (3-5)

ةصياغة التوصيات العلمية التالي التي تم التوصل إليها يمكن بناء على النتائج  

عاملين في أشمل من الالدراسات المستقبلية يمكنها اعادة اختبار نفس أنموذج الدراسة على عينة  -1

م التوصل إليها.الشركات الصناعية للتحقق من األفتراضات الواردة في أنموذج الدراسة والنتائج التي ت  

حقق من المستقبلية يمكنها تطبيق أنموذج الدراسة على قطاعات صناعية أخرى للتالدراسات  -2

.)كالصناعات الغذائية والكيماوية واالستخراجية وغيرها(مصداقية النموذج  

لعالقة بين الدراسة الحالية لم تأخذ بعين االعتبار إية متغيرات معدلة يمكن أن تغير من طبيعة ا -3

لة التوريد والنظم ء سلسلة التوريد كحجم سلسلة التوريد مثاًل وعدد أعضاء سلسالعالقات التنظيمية وأدا

إضافة بعض من  التكنولوجية المستخدمة في تبادل ومشاركة المعلومات. فالدراسات المستقبلية يمكنها

لتوريد.ن في أداء سلسلة اهذه المتغيرات ألنموذج الدراسة الحالية لتحسين قدرته التنبؤية في تفسير التباي  

حيز سواء الدراسة الحالية اعتمدت على االستبانة كأداة وحيدة لجمع البيانات وهي التخلو من الت -4
رى كالمقابلة عند تصميمها أو عند تعبئتها. فالدراسات المستقبلية مدعوة الستخدام أدوات بحثية أخ

.والمالحظة لتقليل درجة التحيز  
كن في الواقع عوامل مستقلة تؤثر على أداء سلسلة التوريد، ل الدراسة الحالية أقتصرت على ثالثة -5

لتنافسية المتبعة العملي هناك العديد من العوامل التي تؤثر في أداء سلسلة التوريد كنوع االستراتجية ا
وغيرها من  في الشركة، نمط اإلدارة السائد في الشركة، طول مدة العالقة بين أعضاء سلسلة التوريد

 العوامل.
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 المراجع باللغة العربية :

 

(. الوالء التنظيمي وعالقته بالخصائص الشخصية والرغبة 2664األحمدي، طالل بن عايد) -

في ترك المنظمة والمهنة: دراسة ميدانية للمرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة 

، جمهورية ، القاهرة(1) 24، المجلد المجلة العربية لإلدارة الرياض، المملكة العربية السعودية،

 .88-5 ص صمصر العربية، 

   (، 2615فؤاد، ) محمد سليمان، النقشبندي، فارس عبدالمجيد، صادق، درمان نزار، البرواري -

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية معاصر، ، تسويقي توجه الزبون عالقات إدارة في االستثمار

 .2، العدد15مجلد ، والتكنولوجيا في البحرين، جامعة دهوك، جامعة دلمون للعلوم واإلقتصادية

، دار إثراء للنشر تسويق الخدمات المالية ، )2668 )البكري، ثامر والرحومي، أحمد، -

 والتوزيع، عمان، األردن.

، 1، طالتجارة اإللكترونية، (2669)الجداية، محمد نور صالح، خلف، سناء جودت خلف، -

 والتوزيع، عمان، األردن.دار الحامد للنشر 

 جامعة الدمام التعلم عن بعد. ،( إدارة سلسلة اإلمدادات2614حي )الجراي   -

 رضا في الخدمات وجودة الداخمي التسويق اثر " ، (2006) عمرو، صالح ، الجريري -

 ادارة عموم في وراهدكت اطروحة) ،" اليمنية المصارف من لعينة تطبيقية رسة ا د ، الزبون

 .بغداد جامعة/واالقتصاد اإلدارة يةكل ، ة(منشور  غير االعمال
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األثر التتابعي لدورة حياة المنتج واإلسباقيات  (.2666)الجليلي، اآلء حسيب عبدالهادي، -

أطروحة دكتوراه في فلسفة إدارة )،  التنافسية للعمليات في إختيار استراتيجيات الطاقة

 ، كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة الموصل، العراق. (األعمال غير منشورة

 دراسة – التنافسي التفوق تحقيق في الزبون معرفة ادارة اثر(، 2666، )هاتف أميرة الجنابي، -

 اإلدارة كلية/ ل(أعما إدارة ماجستير رسالة -( العراقية المصارف من عينة بين مقارنة

 .الكوفة جامعة – واالقتصاد

  .:عماندار الحامد للنشر والتوزيع ، إدارة اإلستراتيج( ، 2616جواد ، شوقي ناجي ) -

إدارة سالسل التوريد عالقات الموردين (، 2668جواد، شوقي ناجي، الشموط، محمد سالم، ) -

 . دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.مدخل إداري

أداء سلسلة التزويد في الشركات  (، تقييم2616الجوازنة، بهجت، والحوري ،سليمان، ) -

 .52_39(، 2) 2. المجلد، مجلة أبحاث اليرموكالصناعية األردنية "دراسة ميدانية" 

دور تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في التقليل من  (،2613الحارس ، مجد عمر سالمة ، ) -

غير  ماجستير رسالة) ،مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات اإللكترونية

 .، عمان، األردن، جامعة الشرق األوسط(منشورة

صوت الزبون كأداة لتعزيز المزايا التنافسية: دراسة ، (2669)الحرباوي، هاني أحمد حسن،  -

رسالة ماجستير في ) ،ألراء العاملين في عينة من المنظمات الصناعية في مدينة الموصل

 اإلدارة واإلقتصاد، جامعة الموصل، العراق.، كلية (إدارة األعمال غير المنشورة
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 الشركات في التزويد سلسلة مرونة ،( 2011 )عيد  بهجت والجوازنة، إبراهيم سليمان الحواري، -

 -49.عدد،  ، 188 مجلد، ،اإلدارية للعلوم العربية المجلة دراسة ميدانية، :األردنية الصناعية

7 ،1. 

المجلة التزويد في الشركات الصناعية األردنية ،( مرونة سالسل 2611الحوري، سليمان،) -

 .49_5(،1)18، المجلد ، العربية للعلوم اإلدارية

، دار الحامد للنشر  نظم دعم القرار والنظم الذكية( ، 2612الخفاف ،مها ،العتيبي ،غسان ) -

 .والتوزيع، عمان

الداخلية على االلتزام أثر البيئة  (،2616خير الدين ،موسى أحمد،النجار، محمود أحمد،) -

،جامعة البترا االجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان

 .:عمان األردن ومؤسسة الضمان اإلجتماعي

    متطلبات إقامة نظام الصيانة المنتجة الشاملة وأبعاد  (.2665)الداوودي، رياض جميل، -

العالقة واألثر دراسة ميدانية على عينة من المنظمات محتوى إستراتيجية العمليات 

، كلية  (رسالة ماجستير في اإلدارة الصناعية غير منشورة)، الصناعية في محافظة نينوى

 اإلدارة واإلقتصاد، جامعة الموصل، العراق.

:مدخل تحليلي ،مكتبة عين  إدارة سالسل التوريد(2666الرفاعي ، ممدوح عبدالعزيز ،) -

 شمس.
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( ، أثر خصائص الهيكل التنظيمي في نوعية المعلومات دراسة 2664الم وملكاوي ،)الس -

، المجلد  دراسات العلوم اإلداريةميدانية في الشركات الصناعية المساهمة األردنية ،

 .42_23(،ص 1)31

(، مستوى االنتماء المهني والرضا الوظيفي والعالقة بينهما 2663سالمه، انتصار محمد طه ) -

، جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة )،ضاء الهيئة التدريسية في الفلسطينية لدى اع

 النجاح، فلسطين.

 .، اإلسكندرية دراسة في علم المعلومات والمكتبات (2664السيد ) -

 في التوريد سلسلة استجابة خالل من التوريد سلسلة تكامل أثر(، 2614، )محمود اسحق،الشعار -

،  ميدانية دراسة :الحجم ومتوسطة كبيرة األردنية الصناعية الشركات في التشغيلي األداء

 .3،العدد 16، المجلدالمجلة األردنية في إدارة األعمال

أثر عالقة الشركة بالموردين في أداء سلسلة التوريد لدى  (،2665الشموط، محمد سالم، ) -

، جامعة عمان  ة(أطروحة دكتوراه غير منشور الشركات الصناعية األردنية المتوسطة، )

 العربية ، عمان ، األردن.

( ، أثر مهارات إدارة التزويد اإلستراتيجية 2615الطراونة،خالد عطاهلل ،شالش،عنبر إبراهيم) -

المدركة في أداء إدارة التزويد من خالل تكامل الموردين:دراسة ميدانية في الشركات الصناعية 

 (.1،)11، المجلد ردنية في إدارة األعمالالمجلة األ األردنية العاملة في مدينة سحاب ، 

(، " جودة عالقات أطراف سلسلة التوريد وأثرها على أدائها"، 2613العاني، مصطفى عبدالواحد ) -

 .96، عدد36، سنة مجلة اإلقتصاد
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 سلسلة نظام تطبيق مدى استكشاف ( 2007 )جميل أسامة وكنعان، خالد، سليمان عبيدات، -

إدارة  في األردنية المجلة .عمان في المؤسسات كبرى ميدانية على دراسة : المتكاملة التزويد

 ع. ،3 مجلد ، ، 499 - 531.األعمال

مبادىء ، (2616)عليان، ريحي مصطفى وفياض، محمود أحمد وقدادة، عيسى يوسف، -

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.1ط اإلدارة،

جودة المعلومات والذكاء ( ، 2613هيوي ، ليث ، الالال ،زياد ، الوادي ، بالل ،) قال -

 ،  دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان. اإلستراتيجي في بناء المنظمات المعاصرة

مدخل إلى تقويم األداء في الوحدات اإلقتصادية ، (2661)الكرخي ، مجيد عبد جعفر، -

 الشؤون الثقافية العامة، بغداد. ، داربإستخدام البيانات المالية

 : عمان . التزويد سالسل إدارة (2009 ) محمد، عبدالستار العلي، ابراهيم ، خليل الكنعاني -

 والطباعة. والتوزيع للنشر  المسيرة دار

، دار وائل 3، طإدارة اإلنتاج والعمليات (،2669)محسن، عبدالكريم والنجار، صباح مجيد،  -

 عمان، األردن.للطباعة والنشر، 

، دار زهران للطباعة والنشر، عمان، إدارة اإلنتاج والعمليات، (2666 )محمد، حاكم محسن، -

 االردن.

(. أثر كفايات سلسلة التوريد في ذكاء سلسلة التوريد: دراسة 2614المناصير، موسى محمد،) -

منشورة(، جامعة ميدانية في مجموعة شركات المهندس زياد المناصير: )رسالة ماجستير غير 

 الشرق األوسط، عمان، األردن.
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(، تأثير مكونات تقانة المعلومات في إدارة عالقات الزبون 2613ميرزا، سما ساهر انطون،) -

 36، سنةمجلة اإلدارة واإلقتصاددراسة إستطالعية لعينة من المدراء في شركة تعبئة الغاز، 

 .95_عدد

( دور 2616د، العميان، محمود سلمان،)الكساسبة، محمد مفضي، الفاعوري، عبير حمو  -

وظائف إدارة الموارد البشرية في المنظمة المتعلمة:دراسة حالة على مجموعة شركات طالل 

 1العدد 6، المجلدالمجلة األردنية في إدارة األعمالأبو غزالة في األردن، 

زيع ، عمان : ، دار الحامد للنشر والتو  نظم المعلومات اإلدارية(،2665النجار ، فايز ، ) -

 األردن.

(، جودة المعلومات وأثرها في تحقيق المرونة 2668النجار ، فايز،الحوري ، فالح،) -

مجلة تشرين للبحوث اإلستراتيجية دراسة ميدانية في شركات صناعة األدويةاألردنية، 

 (.2)36،سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية ، المجلد والدراسات العلمية

إدارة ، (2669)عبدالعال وصويص،راتب جليل وصويص، غالب جليل،النعيمي، محمد  -

: مقدمة في إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعمليات والخدمات، دار اليازوري الجودة المعاصرة

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،  إتخاذ القرارات التنظيمية(، 2616ياغي ، محمد ،) -

 ألردن. ا
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 الملحقات
 (1ملحق رقم)

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 العلمي البحث غراضأل إستبانة

  المحترم سيدال

       المحترمة السيدة

 :طيبة تحية

" أثر العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد: إختبار تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
إلستيفاء متطلبات  الدور الوسيط لتشارك المعلومات وجودة المعلومات دراسة حالة شركة فاين"،

وسط بالمملكة ل اإللكترونية من جامعة الشرق األالحصول على درجة الماجستير في تخصص األعما
الى  التي تهدف . وتهدف اإلستبانة إلى جمع المعلومات الالزمة إلستكمال الدراسةاألردنية الهاشمية

وجهة نظر العاملين في شركة فاين  معرفة أثر العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد من
 بمدينة سحاب في المملكة األردنية الهاشمية.

 فقرات على وموضوعية صدق بكل نظركم وجهة من المناسبة اإلجابة بتأشير حضراتكم من يرجى

 ليس وعلمية أكاديمية ألغراض إال تستخدم ولن بسرية ستعامل المعلومات كافة بأن علمًا اإلستبانة،

 العلمي. بالبحث وعنايتكم اإلستمارة هذه تقييم في ومشاركتكم تعاونكم لكم راشاك لغيرها

 والتقدير اإلحترام فائق بقبول تفضلوا

 أقرع صالح ريم الباحثة:

 المحاميد محمد إسعود الدكتور : المشرف

 الدراسة عنوان

تشارك المعلومات  أثر العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد: إختبار الدور الوسيط"
 وجودة المعلومات دراسة حالة شركة فاين"

 مقياس الدراسة
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 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 السؤال األول: االسئلة المتعلقة بالمجيبين عن االستمارة:

 اسبة لك.عن االجابة المنشارة )/( إالرجاء وضع 

 :العمر .0
 سنة    29 -25سنة                                   26-24            

 سنة 46 -36                          سنة 35 -36       

 سنة فأكثر 46           سنة 45 -41        

 :الجنس .6
 أنثى       ذكر             

 :المستوى العلمي .3
 دبلوم كلية مجتمع              ثانوية عامة        

 دراسات عليا      بكالوريوس         

 

 عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية:  .4
  سنوات 16-6من            سنوات فأقل   5        

 سنة 26 -16من        15 -11من         

 سنة فأكثر 21        
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 . المسمى الوظيفي:5

 رئيس قسم               مدير عام         

 مدير تنفيذي                                   مدير مشروع        

 وظيفة أخرى حددها.......................         

 اسبة لك.عن االجابة المنشارة )/( إالرجاء وضع 

األسئلة الخاصة بالعوامل 
 المؤثرة بمتغيرات الدراسة

 مقياس الدراسة

 موافق بشدةغير 

 

(1) 

 غير موافق

 

(2) 

 محايد

 

 

(3) 

 موافق

 

 

(4) 

موافق 
 بشدة

 

(5) 

 (:inter organizational relationshipsالمتغير المستقل: العالقات التنظيمية البينية)

 (:Trust)الثقة في شركاء سلسلة التوريد  أوال:

شركائنا التجاريين يتعاملون معنا  1
 بصدق. 

     

التجاريين  يحترمون سرية شركائنا  2
المعلومات التي يحصلون عليها من 

  شركتنا.

     

شركائنا التجاريين يتعاملون معنا بثقة  3
   وبدون رقابة.

     

 (:commitmentإلتزام شركاء سلسلة التوريد )ثانيا: 
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شركائنا التجاريين قدموا لنا تضحيات  4
 في الماضي. 

     

تستثمر الشركة الكثير من الجهد في  5
 بناء عالقاتها مع شركائها التجاريين. 

     

شركائنا التجاريين يلتزمون  6
باإلتفاقيات الموقعة بالشكل المطلوب 

. 

     

تلتزم الشركة وشركائها التجاريين  5
بالمحافظة على الوعود التي تم 

 التعهد بها.

     

 (:Shared vision between trading partnersأعضاء سلسلة التوريد )ثالثا: الرؤيا المشتركة بين 

هناك فهم  واضح لدى الشركة  8
وشركائها التجاريين ألهداف وغايات 

  سلسلة التوريد.

     

تفهم الشركة وشركائها التجاريين  9
أهمية التعاون بين أعضاء سلسلة 

 التوريد. 

     

هناك اتفاق بين الشركة وشركائها  16
التجاريين على أهمية التحسينات 

التي تعود بالنفع على سلسلة التوريد 
 ككل.  

     

 المتغير الوسيط

 (:Information sharingرابعا: تشارك المعلومات)

تقوم الشركة بإبالغ شركائها  11
التجاريين عن التغير في الحاجات 

 .بوقت مبكر.
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تتقاسم الشركة مع شركائها التجاريين  12
 ملكية المعلومات المتبادلة بينهم. 

     

يتبادل الشركاء التجاريين مع الشركة  13
المعرفة المتعلقة بعمليات األعمال 

 التجارية الجوهرية. 

     

 (:Information qualityخامسا: جودة المعلومات)

تبادل المعلومات بين الشركة  14
التجاريين يتم في الوقت وشركائها 
  المناسب.

     

المعلومات التي يتم تبادلها بين   15
الشركة وشركائها التجاريين تتسم 

 بالدقة.

     

المعلومات التي يتم تبادلها بين   16
 الشركة وشركائها التجاريين  متكاملة.

     

المعلومات التي يتم تبادلها بين  17
 مالئمة.الشركة وشركائها التجاريين 

     

المعلومات التي يتم تبادلها بين  18
 الشركة وشركائها التجاريين موثوقة. 

     

 (Supply chain performanceالمتغير التابع: أداء سلسلة التوريد:)

 (Flexibilityسادسا: المرونة)

الشركة لديها القدرة على إنتاج  19
منتجات ذات مواصفات مختلفة من 
 حيث المزايا، االحجام، واأللوان. 

     

الشركة تمتلك القدرة على ضبط  20
الطاقة اإلنتاجية بسرعة كاستجابة 

 للتغيرفي طلبات العمالء.
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الشركة لديها القدرة على إدخال  21
 منتجات جديدة للسوق بسرعة. 

     

 (Relationshipسابعا: العالقات)

يمتلك موردي الشركة أداء عام جيد  22
 من حيث التكلفة والجودة والتسليم. 

     

الشركة لديها عالقات جيدة مع   23
 جميع شركائها التجاريين.

     

الشركة لديها القدرة على التنبؤ   24
 بالطلب بشكل دقيق. 

     

الشركة لديها عمليات اعمال فاعلة   25
وكفؤه )أقل نسخ،موثقة،وظائف 

 فحص(.

     

 (Responsivenessثامنا: اإلستجابة)

أداء الشركة  في التسليم جيد وشامل  26
 وسريع وفي الوقت المحدد.

     

تمتلك الشركة جودة جيدة عمومًا في  27
 منتجاتها وخدماتها. 

     

تقوم الشركة بتقديم  معلومات  28
لعمالئها حول طلباتهم في الوقت 

 المناسب. 

     

 

 في حال رغبتكم للحصول على نتائج الدراسة يمكنكم إرسال رسالة إلى البريد اإللكتروني التالي:

Reemsalah20091@hotmail.com 

 

 

mailto:Reemsalah20091@hotmail.com
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إستبانة ألغراض البحث العلمي

 السيد المحترم 

       السيدة المحترمة

 تحية طيبة:

توريد: إختبار " أثر العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
لبات إلستيفاء متط الدور الوسيط لتشارك المعلومات وجودة المعلومات دراسة حالة شركة فاين"،

المملكة وسط بل اإللكترونية من جامعة الشرق األالحصول على درجة الماجستير في تخصص األعما
الى  هدفالتي ت . وتهدف اإلستبانة إلى جمع المعلومات الالزمة إلستكمال الدراسةاألردنية الهاشمية

في شركة فاين  وجهة نظر العاملين معرفة أثر العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد من
 بمدينة سحاب في المملكة األردنية الهاشمية.

يرجى من حضراتكم بتأشير اإلجابة المناسبة من وجهة نظركم بكل صدق وموضوعية على فقرات 

اإلستبانة، علمًا بأن كافة المعلومات ستعامل بسرية ولن تستخدم إال ألغراض أكاديمية وعلمية ليس 

 لغيرها شاكرا لكم تعاونكم ومشاركتكم في تقييم هذه اإلستمارة وعنايتكم بالبحث العلمي.

 

 تفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير

 الباحثة: ريم صالح أقرع

 المشرف : الدكتور إسعود محمد المحاميد

 عنوان الدراسة

المعلومات  الوسيط تشاركأثر العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد: إختبار الدور "

 وجودة المعلومات دراسة حالة شركة فاين"

 مقياس الدراسة



142 

 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 السؤال األول: االسئلة المتعلقة بالمجيبين عن االستمارة:

 اسبة لك.عن االجابة المنشارة )/( إالرجاء وضع 

 :العمر .0
 سنة    29 -25سنة                                   26-24            

 سنة 46 -36                          سنة 35 -36       

 سنة فأكثر 46           سنة 45 -41        

 :الجنس .6
 أنثى       ذكر             

 :المستوى العلمي .3
 دبلوم كلية مجتمع              ثانوية عامة        

 دراسات عليا      بكالوريوس         

 عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية:  .4
  سنوات 16-6من            سنوات فأقل   5        

 سنة 26 -16من        15 -11من         

 سنة فأكثر 21        

 . المسمى الوظيفي:5
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 رئيس قسم               مدير عام         

 مدير تنفيذي                                   مدير مشروع        

 وظيفة أخرى حددها.......................         

 اسبة لك.عن االجابة المنشارة )/( إالرجاء وضع 

األسئلة الخاصة بالعوامل 
 المؤثرة بمتغيرات الدراسة

 مقياس الدراسة

 غير موافق
 بشدة

(1) 

 غير موافق

 

(2) 

 محايد

 

 

(3) 

 موافق

 

 

(4) 

موافق 
 بشدة

 

(5) 

 (:inter organizational relationshipsالمتغير المستقل: العالقات التنظيمية البينية)

 (:Trust)الثقة في شركاء سلسلة التوريد  أوال:

1 Our trading partners have been 
open and honest in dealing with 
us. 

     

2 Our trading partners respect the 
confidintialy of the information 
they receive from us.  

     

3  Our transactions with trading 
partners do not have to be closely 
supervised. 
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 (:commitment)شركاء سلسلة التوريد  لتزامإثانيا: 

4 Our trading partners have made 
sacrifices for us in the past. 

     

5 We have invested a lot of effort in 
our relationship with trading 
partners. 

     

6 Our trading partners abide by 
agreements very well. 

     

5 We and our trading partners 
always try to keep each others' 
promises. 

     

 (:Shared vision between trading partners)الرؤيا المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد ثالثا: 

8 We and our trading partners have 
a similar understanding about the 
aims and objectives of the supply 
chain.  

     

9 We and our trading partners have 
a similar understanding about the 
collaboration across the. 
importance of supply chain 

     

16 We and our trading partners have 
a similar understanding about the 
importance of improvements that 
benefit the supply chain as a 
whole.  
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 المتغير الوسيط

 (:Information sharingرابعا: تشارك المعلومات)

11 We inform trading partners in 
advance of changing needs. 

     

12 Our trading partners share 
proprietary information with us. 

     

13 Our trading partners share 
business knowledge of core 

business processes with us.  

     

 (:Information qualityخامسا: جودة المعلومات)

14 Information exchange between 
our trading partners and us is 
timely. 

     

15 Information exchange between 
our trading partners and us is 
accurate. 

     

16 Information exchange between 
our trading partners and us is 
complete. 

     

17 Information exchange between 
our trading partners and us is 
adequate. 

     

18 Information exchange between 
our trading partners and us is 
reliable. 

     

 (Supply chain performanceسلسلة التوريد:)المتغير التابع: أداء 
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 (Flexibilityسادسا: المرونة)

19 We have the ability to produce 
products with various specification 

(e.g. features, options, sizes, 
colors, special specification). 

     

20 We have the ability to rapidly 
adjust production capacity in 
response to changes in customer 
demand. 

     

21 We have the ability to handle 
rapid introduction of new 
products. 

     

 (Relationshipسابعا: العالقات)

22 Our suppliers have a good overall 
performance (e.g. quality, cost, 
delivery). 

     

23  We have a good overall 
relationship with trade partners. 

     

24 have an accurate demand 
forecasting. 

     

25 We have an effective and efficient 
business process (e.g. less 
clerical, documentary, inspection 
jobs). 

     

 (Responsivenessثامنا: اإلستجابة)

26 We have a good overall delivery 
performance (e.g. on-time, fast). 
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27 We have a good overall quality of 
products and services. 

     

28 We have the ability to provide our 
customers real time information 
about their orders. 

     

 

 في حال رغبتكم للحصول على نتائج الدراسة يمكنكم إرسال رسالة إلى البريد اإللكتروني التالي:

Reemsalah20091@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Reemsalah20091@hotmail.com
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 (2) الملحق

 قائمة بأسماء محكمي االستبانة

للقب العلمي واالسما الرقم العملمكان  التخصص   
دارة اعمالإ أ.د محمد عبد العال النعيمي 1  جامعة الشرق االوسط 
ليث الربيعيأ.د  2  جامعة الشرق األوسط إدرة أعمال 
شاكر جاراهللأ.د  3 قيةالعلوم التطبيجامعة  إدارة أعمال   
سامر بركاتد.  4 قيةجامعة العلوم التطبي نظم معلومات إدارية   
اعمالدارة إ د. احمد علي صالح 5  جامعة الشرق االوسط 
نضال الصالحيد.  6 دراة اعمالإ   جامعة الشرق االوسط 
سامر هواريد.  5 العلوم جامعة  نظم معلومات إدارية 

 اإلسالمية
جامعة العلوم  إدارة أعمال د. مها الخفاف 8

 اإلسالمية
قيةجامعة العلوم التطبي أعمال إلكترونية د. أحمد هناندة 9  
ذيابد.صالح  16 قيةجامعة العلوم التطبي إدارة أعمال   
 جامعة الشرق االوسط تكنولوجيا المعلومات د.هبة ناصر الدين 11
 جامعة الشرق االوسط تكنولوجيا المعلومات د. صادق الحموز 
في  مهندس تخطيط المهندس محمد الرمحي 12

 قسم اإلنتاج
 شركة فاين
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 الملحق )3(

 المقترح المقدم لشركة فاين لحصول الباحثة على الموافقة على توزيع اإلستبانات على عينة الدراسة 

Proposal For Fine Company 

Fine is considered the most important of companies in Jordan, the Middle East 

and North Africa in the manufacture and production of tissue paper and raw 

materials due to the findings of the company's technology at the production lines 

of the company researcher Reem Salah Aqra electronic business specialization by 

submitting a thesis in titled " The Impact Of Inter Organizational Relationships 

on Supply Chain Performance: Testing the Mediating Role of Information 

Sharing and Information Quality in Fine Company (case study fine company). 

In the globalization area and the advancement of technology and the rapid 

changes in the environment surrounding the business supply chains have become 

a phenomenon in helping the organization achieve its goals and help them also to 

look toward external opportunities both locally, regionally or globally, due to ties 

partners, suppliers and customers within the string as granted by the power 

factor, not only for the Organization but rather on the level of competition at the 

level of supply chains. 

It is one of the most important foundations for the relationships to the success of 

any business organization worldwide and is considered a relationship with 

suppliers of the most important roles that the Organization carried out correctly 

for performance excellence in supply chains, which reflect positively on the 

production and customer. 

Study problem: 

Several Jordanian companies face big challenges to maintain and control supply 

chain activities for several reasons: First, the area is in a constant war. Second, 

the raw materials traveled from the source to the companies subject to terrorist 

attacks. Third, the suppliers try to withdraw themselves from the extra costs that 

incurred for being in the Middle East. Forth, despite rapid changes in business 

environment, there is lack of information sharing and integration between 

suppliers and Jordanian companies. For these reasons, orders are usually delay 
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and many customers will be lost. For effective supply chain in fine company, 

employees need to provide relevant information regarding the demand schedule 

and historical transactions, storage, production and delivery as well as get 

accurate information from suppliers and other business partners. This required 

strong relationship between the company and its partners by building trust, 

maintain commitment, and facilitate shared vision. Thus, this study try to explore 

this important issue in details in order to help the company to improve its 

performance. 

Methodology: 

The required data will be collected through a questionnaire that includes number of items 

to measure each related variable to supply chain. The collected data will be 

subjected to further analysis and the results will be provided to fine company 

before published. 

Sources: 

 A part from dedicating time from all employees to fill in the questionnaire, No 

specific resources are needed. Filling the questionnaire can be done in the 

convenient time of each group of employees. Filling the questionnaire takes 

between 15-20 minutes. Further interviews, if it is needed could be done to 

confirm the questionnaire results. 

 Fine company does not bear any costs. 

The plan: 

* Two weeks time commencing from 15th of November, distributing the 

questionnaire to all employees who are involved in supply chain activities. 

* A week later the questionnaire will be collected from the employees. Then, 

remind the remaining employees who do not fill the questionnaire to do it as soon 

as possible. 

* When the required amount of the questionnaires is obtained, the data will be 

entered in SPSS and the analysis will be started. This stage required two weeks. 

Expected results: 

* Positive impact of relationships between partners with it. 
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* More share information transparently and honestly. 

* Positive impact on the performance of supply chain flexibility to work between 

supply chain team. 

* Use the information that is shared in building strong relationships with 

customers and respond to their requests. 

* Exploiting strengths among partners such as trust, commitment and vision 

involved in gaining access to information and employment for the company 

because it is capital. 

* Educate employees where the importance of the information involved and 

create value for work to survive in the global competition. 

* Educating employees on the importance of staying in global competition by 

providing a service to the consumer in the most efficient and the quality of the 

products become affordable for everyone but focus on competition in the 

provision of the service and the level of supply chain activities. 

* The importance of maintaining relationships most partners cooperate to reach 

partnership and mutual interest. 

Thank you for supporting scientific research and community service, all such 

data and information to be obtained from a company where esteemed will be 

used for research purposes only and not for other research base will provide 

important information to field research and company. 

Information researcher: 

Reem Salah Aqra 

Mobile num: 

0785712033 

the superviser: 

Dr.Soud AL mahameed 

Middle East University 

Master/electronic business   2015/2016    
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(4الملحق )  

 موافقة شركة فاين على توزيع اإلستبيان

 األمر، يهمه الى من

في  الصحي العلم بأنه واستنادا  لمسؤولياتنا المجتمعيه، ساهمت شركة فاين لصناعة الورقيرجى 
  أقرع صالح ريم : الطالبةمساعدة

ت الوسيط الدور إختبار التوريد: سلسلة أداء في البينية التنظيمية العالقات "أثر بعنوان ارسةءدبإجرا
 فاين" شركة حالة دراسة المعلومات  وجودة المعلومات شارك
اإللكترونية األعمال تخصص في الماجستير درجة على الحصول متطلبات إستيفاء نساعدهاعلى حتى
شركة فاين لصناعة  حيث قامت الهاشمية األردنية بالمملكة األوسط الشرق جامعة من 

 جميع المواقع. فاين في في شركة استبانات على الموظفين المعنيين باألمر بتوزيع الصحي الورق

 .بالنجاح الدائم للجميع تمنياتنامع 

FINE Regards, 

HE is Always Your Business Partner 

Salam Da'as(Fine Jo)| Human Energy Officer 

Fine Hygienic Paper Co. 

T: 00962 6 4022251 (Ext: 1157 ) | F: 00962 6 4022626 

sdaas@nuqulgroup.com | P.O. Box 154 / 11118 Amman - Jordan 

   

 

 

mailto:sdaas@nuqulgroup.com
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(5الملحق)  

 اإلجابات التي حصلت عليها من المقابالت في شركة فاين
  

   

  السؤال  اإلجابه
911حوالي    أعداد موظفين شركة فاين األردن  
611حوالي  عةأعداد موظفين شركة المثالية للطبا       

011حوالي  ةأعداد موظفين شركة المتميزة للطباع     

031حوالي  رأعداد موظفين شركة الكينا والصنوب     

( شركة المتميزة  –شركة المثالية للطباعة  
يس ( أمثلة ولشركة الكينا والصنوبر –للطباعة 
 حصرا

  إسمالشركات الموردة لشركة فاين

ها هم هل تعتبر شركة فاين الموردين لدي  طبعا  
عمالئها أم الأيضا    

إلدارة  هل يوجد في شركة فاين نظام   طبعا  
  ERP عالقة الموردين مرتبط في برنامج

، الزبون تأخر وصول المواد األولية ،التأخر عن
مل قلة التواصل في الوقت المحدد، معرفة العوا

.الطلبيات إستالم المؤدية إلى تأخر   

في  أهم المشكالت الموجودة مع الشركاء
   شركة فاين 

   
   
  
 

 

 

 


